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 چکیده 

است . ديدگاه مشترك درباره ي نوشتن   نوشتن فرصتي براي انديشيدن ، تجسم نمودن و به خاطر آوردن       

ط و انتقال اطالعات و عقايد از طريق نظامي از نشانه هاي مكتوب بدين قرار مي باشد ، كه نوشتن برقراري ارتبا

در واقع نوشتن يك آفرينش و خالقيت تام است كه در يك طرف آن خلق افكار و انديشه ها و در   است .

 .  طرف ديگر نظم بخشي اين انديشه ها در قالب هاي زباني مورد نظر قرار دارد

وشتن يك انشاي مطلوب بر سر راه دانش آموزان كالس حاضر مشكالتي كه در ن پژوهشدر     

وجود داشت شناسايي گرديد سپس با توصيف وضعيتي كه دانش آموزان و معلم در آن قرار  .........................
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روش هايي گوناگون كه با توجه به مشكالت متعدد  مسئله شفاف سازي شده ، با  اطالعاتداشتند و گردآوري 

في و نحوي دانش آموزان به كار گرفته شده بود تا حدود زيادي موانع برطرف و افق هاي نگارشي ، صر

جديدي برابر چشم دانش آموزان براي نوشتن انشا باز گرديد و اين از بازخورد رفتار دانش آموزان و بررسي 

 انشاهاي آنان روشن گرديد در نهايت يافته هاي زير از اين پروژه حاصل شد :

فعاليت هاي گروهي باعث افزايش عالقه مندي دانش آموزان به درس وايجاد رقابت سالم دربين آنها انجام   -1

 مي گردد . 

به كار بردن لوازم ومواد آموزشي و استفاده ي مناسب از كتابخانه باعث عيني تر شدن مطالب وافزايش   -2

 يادگيري مي گردد .

وه بر تقويت رابطه ي عاطفي بين معلم ودانش آموزان انجام فعاليت هاي عملي در جريان آموزش عال  -3

كالس را از حالت خسته كنندگي خارج كرده ،آن را ، هم براي معلم و هم براي دانش آموزان لذت بخش تر 

 مي نمايد . 

 

 ) بیان و طرح مساله ( مقدمه

 السالمق عليه دامام صا  «بنويسيد زيرا جز با نوشتن چيزي را به خاطر نخواهيد سپرد » 
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زبان نقش مهمي در برقراري ارتباط در جامعه دارد. عدم تسلط دانش آموزان به زبان رسمي كشور چه در    

بيان و چه در نوشتن ، به خصوص در مناطق دوزبانه ، انشانويسي دانش آموزان را با مشكالتي مواجه كرده 

 است . 

كودكي آموخته اند كار آساني است، اما نوشتن به  سخن گفتن به فارسي براي كساني كه اين زبان را از»     

فارسي به اين آساني نيست . قدرت نگارش صحيح ، نيازمند تمرين به منظور تبديل انديشه به كلمات 

 «درچارچوب ادبيات خاص هركشور است 

مه ي منشي به در نظام تعليم و تربيت كشور ما ، انشا نويسي سابقه اي ديرينه دارد ، در ادبيات قديم كل     

معناي انشا نويس، فراوان به كار رفته است و منشيان نقش عمده اي در مكتوب نمودن آثار ، به ويژه رسائل 

ديواني داشته اند با اين حال ، انشا به عنوان يك درس ، مقوله ي تازه اي است كه در آموزش و پرورش جديد 

» وت بسياري دارد . انشا كلمه اي است عربي بر وزن باب تازه اي گشوده است و با انشا نويسي منشيان تفا

و در لغت به معناي ايجاد ، ابداع ، خلق ، پرورش و آفرينش است . و زبان آموزي به معناي مهارت در « افعال 

 نوشتن مطلبي در مورد موضوعي مشخص است.
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 ارزیابی از وضعیت موجود

با سمت دبير  94-95، در سال تحصيلي . .........................زان تحصيالت با مي ............................اينجانب      

 .مهست، مشغول به تدريس  ................................در  ادبيّات فارسي

در ابتداي دوره ي دبستان كه هدف اصلي آن آموزش خواندن و نوشتن فارسي پايه است در كنار درس هاي  

وجود دارد . هدف از ارائه ي اين درس )جمله  « جمله نويسي » امال ، درسي با نام فارسي ) خواندن ( و

نويسي ( ايجاد توانايي اوليه ي نوشتن فعال در دانش آموزان است . بدين معني كه پس از آموزش نوشتن غير 

ق مي رسيم . فعال ) رونويسي ( و آموزش نوشتن نيمه فعال ) امال ( به مرحله ي آموزش نوشتن فعال يا خال

اين مرحله با درس جمله سازي آغاز مي شود و با درس انشا ادامه مي يابد و دانش آموزاني به اين مهارت       

دست مي يابند كه پيام هاي خود را به صورت سخن نوشتاري ، توليد و به مخاطب فرضي يا واقعي ارائه نمايند 

. 

سازي دانش آموزان در درس انشا. در جمله سازي است كه  جمله سازي در واقع مقدمه اي است براي آماده 

دانش آموزان مي توانند اولين تجربيات و خلّاقيت نوشتاري را كسب كنند و با انواع جمله هاي خبري ، پرسشي 

، امري و تعجبي آشنا شوند دانش آموزان جايگاه انواع مقوله هاي صرفي مثل گروه اسمي ، ضماير و ... را در 

له مي آموزند و قواعد نحوي موجود در دستور زبان فارسي را به طور غيرمستقيم تجربه كنند .در ساخت جم

 هرجمله اي هم كه توسط دانش آموزان نوشته مي شود دو اصل مورد توجه مي باشد :
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 پيام جمله : كه بايد از لحاظ معنايي و حقايق برون زباني صحيح و متناسب باشد  –الف 

 ه : كه بايد با اصول و قواعد ساخت جمله در زبان فارسي منطبق باشد ساخت نحوي جمل -ب

انشا درس مسأله داري مي باشد ،كه بيشتر بچه ها در اين امر به كتاب  در بين بيشتر دانش آموزان درس       

يگر هاي كمكي يا اولياي خود متكي هستند . در برنامه ي آموزش انشا در دوره ي دبستان و حتي در مقاطع د

هم آن چنان به فرآيند نوشتاري توجه نشده است و ساعت درس انشا با تمركز بر محصول نوشتار اداره مي 

شود . و توجه به وجه آموزشي انشا نيز اندك مي باشد .تنها به ارائه ي موضوع و قرائت انشاهاي دانش آموزان 

يعني «.   ي مي خواهيم كه به آنان ياد نداده ايماز دانش آموزان چيز» اكتفا مي شود و اين به آن معنا است كه : 

موضوعي را مشخص مي كنيم و دانش آموزان بدون ايجاد انگيزه ي قبلي و آموزش قواعد جمله سازي و كار 

برد واژه هاي مربوط اقدام به نوشتن مي كنند يا مستقيماً از كتابي رونويسي مي كنند و يا اولياي آنان براي آنها 

كالس  مي نويسند . بدون اين كه خالقيت فكري ايجاد كنند وبه تفكر بپردازند .دانش آموزان  ديكته كرده و

مدرسه ي من نيز در درس انشا از نظر جمله نويسي در ارتباط با موضوع بسيار ضعيف  ...............................

صورت موضوعي و كليشه اي نه تنها  نوشتن انشا به بودند و اكثر جمالت و انشاهاي آنها كليشه اي بوده و 

  باعث ابتكار و نوآوري نمي شود ، بلكه سبب د لزدگي از اين ماده ي درسي نيز مي گردداز مشكالت ديگر

نوشتاري آنان ؛ رعايت نكردن اركان جمله و نوشتن به زبان عاميانه بود در نتيجه، همه ي اين نكات مرا بر اين 
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چگونه مي توانم مهارت انشانويسي دانش آموزان » شتري بر اين بينديشم كه داشت تا باتوجه و ژرف نگري بي

 « .را افزايش دهم  ............................... كالس

 اهداف گزارش تخصصی :

 هدف اصلی :

 افزايش مهارت انشاء نويسي در دانش آموزان

 اهداف جزئی :

 بررسي مشكالت انشاء نويسي در دانش آموزان

 افزايش مهارت خوب و راحت نوشتن در دانش آموزان راهكارهاي

 ارائه راهكارهاي كلي و مناسب به ساير همكاران

 مقایسه با شاخص

در مقايسه با شاخص مهارت نوشتن در دانش آموزان بايد افزايش يابد و آنها براحتي در باره موضوعات 

 مختلف بنويسند .
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 اطالعات جمع آوری

ي مورد پژوهش بايد با برنامه اي مدون به جمع آوري اطالعات مي پرداختم. لذا با پس از شناخت مسأله        

،  كمك ابزارهايي نظير مصاحبه، پرسش نامه ، ارائه ي چك ليست ها و بررسي اسناد و نمرات سال قبل 

ز بچه ها و مشاهده ي مستقيم عملكرد دانش آموزان و بررسي دفاتر انشاي آن ها با همكاران، مدير ، و تعدادي ا

 والدينشان هم فكري نموده و به منابع كارامد در زمينه ي عيوب نوشتن ، فن نويسندگي پرداختم . 

هر يك از آنها نظرات خود را پس از ديدن انشاهاي بچه ها و چك ليست هاي موجود اعالم مي كردند و      

ي نظير جدول برنامه ريزي جمع آوري من نيز تمامي آنها را بررسي و ثبت مي نمودم وبه صورت جدول مختلف

ترسيم مي كردم و در حين كار به مطالعه ي منابع و آثار ارزشمندي در اين مورد مي  اطالعاتاطالعات 

 پرداختم . نتايجي كه از جمع آوري شواهد به دست آمد بدين قرار بود : 

 الف( درهنگام نوشتن انشا اظهار ناتواني مي كردند 

 قه نشان نمي دادند ب( به درس انشا عال

 ج( درجمله سازي از جمالت تكراري استفاده مي كردند

 د( انشاهاي نوشته شده بسيار كوتاه و تكراري و بيشتر به زبان عاميانه بود 

 نكات دستوري را رعايت نمي كردند  و( اركات جمله و 

 ه ( عالئم سجاوندي را رعايت نمي كردند 
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ي( در خالصه نويسي ، خالصه گويي و باز نويسي و باز آفريني بسيار ضعيف عمل مي كردند 

                     

 سال قبل دانش آموزان نسبتاً پايين بود س ( ميانگين نمره ي  

 )موانع ومشکالت انشاء در دانش آموزان ( تجزیه و تحلیل داده ها

ه و تحليل و تفسير اطالعات اتخاذ شده با كمك الگوي مفهومي پس از جمع آوري اطالعات به تجزي       

 پرداختم. طبق الگوي فوق عوامل متعددي در انشا نويسي كودك ايجاد مشكل مي نمودندكه عبارت بودند از :

  – عدم آگاهي از ساختار جمله و نداشتن اطالعات پايه در زمينه ي معيارهاي انشا نويسي و نكات دستوري . 

  اماليي كه سبب بي عالقگي در نوشتن انشا مي شود .ضعف  - 

  -نداشتن مطالعه كه سبب ناكافي بودن خزانه ي لغات و عدم رعايت نكات دستوري و ... مي شود - 

نداشتن عالقه كه تأثير مستقيمي روي كيفيت انشا دارد. زيرا فرد بي عالقه قادر به تمركز نيست و هر لحظه به  -

ادامه ي نوشتن انشاست . از طرفي تمامي عوامل تأثير گذار در نوشتن يك انشا مي تواند در فكر راه فراري از 

 بي عالقگي دانش آموز به انشا نويسي مؤثر باشند . 

 -بي سوادي و كم سوادي والدين   .

  -دو زبانه بودن دانش آموزان )زبان مادري دانش آموزان تركي مي باشد  .

 -انشا نويسي و رو شهاي آن آشنا نبودن به معيارهاي  .
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 اشتغال كودكان در خانه به كارهاي خانواده و اهميت نگذاشتن والدين به درس فرزندان خود .  -

 راهکارهای اجرایی 

با بررسي الگوي مفهومي در مرحله ي قبل از اقدام به انتخاب را ه هاي موقتي جديدي نمودم،كه عبارت     

 بودند از :

وع ، نوشتن عنوان آن و مقدمه ي مناسب با اطالعات الزم و كافي در زمينه ي موضوع از الف : براي درك موض

 طريق سخنراني يا خواندن كتاب هاي متنوع در كالس ارائه شد.

ب : براي رفع تكرار كلمات و جمال تي كه ناشي از محدود بودن اطالعات پايه و دامنه ي لغات است از روش 

 انشاي خود و هم گروه ها، فعال كردن كتابخانه ي كالسي ، كتابخانه ي مدرسه ، و هاي مختلفي نظير بازخواني 

 تشويق به مطالعه ي كتاب هاي غيردرسي و مجالت رشد دانش آموزو از اين طريق افزايش اطالعات پايه  

با اجراي روش بارش مغزي ، نوشتن انشاي گروهي  استفاده از كلمات هم خانواده ، مترادف و مخالف،   

 و ... بهره گرفته شد . استفاده از روش پرتوهاي خورشيدي 

ج : براي آموزش ساختار جمله ، ضمن معرفي الگوي جمله هاي خبري، پرسشي، تعجبي و ... تمريناتي به بچه 

ها داده شد . مثالً ، از آنها مي خواستم كلمات درهم ريخته ي روي تابلو را كه توسط معلم نوشته شده بود به 

 فردي يا گروهي مرتب كنند . يا جمالت ناقص را كامل كنند. طور
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د : براي آشنا نمودن دانش آموزان با عالئم نگارشي ابتدا عالمت ها را به او آموزش داده ، كاربرد هر يك را با 

 كمك تمرينات متنوع به آنها آموختم .

 بي.مثال : گذاشتن عالمت ) . ؟ !( در انتهاي جمالت خبري، پرسشي و تعج

ه : براي ايجاد ارتباط منطقي بين جمالت از روش بارش مغزي و مرتب نمودن جمالت به ترتيب اولويت بهره 

 جستم .

و : نكات دستوري و نگارشي را نيز از راه افزايش مطالعه و دامنه ي اطالعات با تمرينات عملي مناسب آموزش 

 دادم .

ي در انشا آموزش هاي الزم را عمالً با نشان دادن يك انشاي ز : براي رعايت زيبانويسي، حاشيه گذاري و تميز

 مطلوب اعمال نمودم.

 ساير راهكار هاي مورد استفاده در حين استفاده از روش هاي باال عبارت بودند از :

خالصه نويسي متن داده شده ، توصيف وضعيت يك مكان ، شي يا شخص از طريق مشاهده ي دقيق     

ه جزئيات و كشف چيزهاي تازه و نيز بيان نظرات و عقايد شخصي خود در رابطه با آن ، و توجه ب  اطراف خود

 خاطره نويسي ، نامه نگاري ، تبديل گفتار به نوشتار، توجيه ارزش و اهميت نوشتن براي دانش آموزان ،

انش آموزان و ، نوشتن قسمتي ازيك موضوع و ادامه ي آن به وسيله ي د بهره گيري از تشويق و اهداي جوايز 

 آموزش اصول صحيح انشانويسي از اين طريق.
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 ارزیابی بعد از اجرای طرح )نقاط قوت اجرای طرح (

قبل و بعد از با اجراي راه حل هاي جديد و جمع آوري اطالعات و بررسي انشاهاي جديد، مقايسه ي    

ادي مشكالت انشا نويسي دانش آموزان دريافتم كه راه كارهاي انتخابي توانسته است، تا حد زي اجراي راه حل ،

را مرتفع سازد به طوري كه پس از جمع آوري نظرات مدير ، همكاران، دانش آموزان و او لياي آنها از طريق 

مصاحبه و پرسش نامه هاي جديد دريافتم كه اين طرح مورد استقبال قرار گرفته است . در پايان سال وضعيت 

ي داد كه وضعيت فرق كرده است . حال ديگر دانش آموزان از زنگ انشا بدشان بهتر بود ، بررسي نتايج نشان م

 نمي آمد .

 در اينجا رشد درصدي هريك از معيارهاي اجرا شده در اين تحقيق به طور خالصه آورده مي شود :   

 بود . % 88و بعداز اجرا  % 50نوشتن موضوع ومقدمه ي متناسب باآن قبل از اجرا   - 1

 بود . % 82و بعداز اجرا  % 43تكرار كلمه ها وجمله ها قبل از اجرا عدم   - 2

 بود . % 80و بعداز اجرا  % 52رعايت ترتيب ساختار جمله قبل از اجرا   - 3

 بود . % 85و بعداز اجرا  % 50ارتباط منطقي جمالت قبل از اجرا   - 4

 بود . % 81و بعداز اجرا  % 43نداشتن غلط اماليي قبل از اجرا   - 5

 بود . % 69و بعداز اجرا  % 48شيوايي ورسايي جمله ها قبل از اجرا   - 6

 بود . % 89و بعداز اجرا  % 60خوش نويسي وتميز نويسي از اجرا   - 7
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 بود . % 60و بعداز اجرا  % 29رعايت عالئم نگارشي قبل از اجرا   - 8

 بود . % 62اجرا  و بعداز % 42رعايت نكات دستوري وادبي قبل از اجرا  – 9

 بود. % 90و بعداز اجرا  % 55رعايت حاشيه قبل از اجرا   - 10 

 

  

 ارزشیابی تأثیر اقدام جدید و تعیین اعتبارآن

پس از اين كه اطالعات الزم درباره ي چگونگي اجرا و نتايج آن جمع آوري شد، با توجه به نظر دانش      

ن عالقه مندي آنان ، متوجه شدم كه روش اجرا شده بسيار مؤثر واقع آموزان ، از مقايسه ي نمرات آنها و ميزا

شده و تغيير قابل مالحظه اي در يادگيري صورت گرفته است . از مديرو همكاران خواستم درباره ي روش كار 

و نتيجه ي آن اظهار نظر نمايند كه آنان اين كار را بسيار مطلوب ، موفقيت آميز ، طرح ي جديد و ابتكاري 

معرفي نمود ه و تصميم گرفتند در هنگام تدريس در ساير كالس ها در سا لهاي بعد اجرا نمايند . همچنين 

 اولياي دانش آموزان نيز احساس رضايت مي نمودند .

 یافته های تحقیق  

    پس از انجام اين پروژ ه ي پژوهشي به چند يافته ي جالب رسيدم كه عبارتند از :      
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ليت هاي گروهي باعث افزايش عالقه مندي دانش آموزان به درس وايجاد رقابت سالم دربين آنها انجام فعا  -1

 مي گردد . 

 به كار بردن لوازم ومواد آموزشي باعث عيني تر شدن مطالب وافزايش يادگيري مي گردد .  -2

لم ودانش آموزان انجام فعاليت هاي عملي در جريان آموزش عالوه بر تقويت رابطه ي عاطفي بين مع  -3

كالس را از حالت خسته كنندگي خارج كرده ،آن را ، هم براي معلم و هم براي دانش آموزان لذت بخش تر 

 مي نمايد .

 استفاده ي مناسب از كتابخانه در پيشرفت انشا نويسي دانش آموزان بسيار مؤثر است .  -4

 مان به درس انشا است مشكل عمده ي دانش آموزان در نوشتن انشا كم توجهي معل  -5

 نقاط ضعف :

 كمبود وقت براي درس نگارش و انشاء از نقاط ضعف اين پژوهش بود .
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 نتیجه گیری

روش تدريس معلم در ايجاد انگيزه ي يادگيري دانش آموزان عامل تعيين كننده اي مي باشد . همچنان كه      

وقعيت هاي جديد يادگيري و به كار گيري شيوه هاي معلم مي تواند باخلق م»   در اين پژوهش به آن رسيديم

 « . نو در آموزش ، عالقه ي دانش آموزان را برانگيخته و آنان را جهت يادگيري آماده نمايد 

با چنين روش هايي محيط كسالت بار و بدون انگيزش و فاقد خالقيت درس انشا به محيط شاداب و      

ده اي در برداشت دانش آموزان و همكاران نسبت به درس انشا ايجاد خالق مبدل شد و به تدريج تغييرات عم

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

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

  بازيابي و بررسي شودجمع آوري، 

 فرهنگ مطالعه رواج يابد و در ساعت انشا از مطالعه و كتابخواني و فرهنگ انتقاد استفاده شود.    -5
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  انشا بحث و تبادل نظر، پرسش و پاسخ در درس    -8

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