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دانش های زبانی )دستور زبان  (
 دستور یا هنجار شناسی زبان، »مجموعٔه اصول، مفهوم ها، تعریف ها و قاعده هایی است که اهل 
زبان آن را در کودکی به طور ناخودآگاه فرامی گیرند و از آنها برای فهمیدن سخن دیگران و سخن گفتن 
استفاده می کنند« )حق شناس و دیگران، 1387(. زبان شناسان و دستوریان می کوشند تا این مجموعه 

اصول و قواعد را کشف و توصیف کنند و با عنوان دستور زبان ارائه کنند.
از  بسیاری  بیندیشیم.  آمـوزش دستور  باشد در مـورد ضرورت  بهتر  ابتدای سخن شاید   در 
متخّصصان معتقدند وقتی اهل زبان بـه راحتی سخن مـی گـویند و سخن دیگران را درک مـی کنند و به 
لحاظ رعایت دستور مشکلی ندارند، نیازی بـه آموزش دستور نیست. از طرفی برخـی دیگر بنا به دالیل 

زیر آموزش دستور را الزم می دانند:
 دستور زبانی که در کودکی فراگرفته می شود، ناخودآگاه است و با علم آگاهانه دربارٔهٔ زبان 

تفاوت دارد.
 دستور زبان کودک، دستور زبان گفتاری غیررسمی و گاه عامیانه است؛ حال آنکه در زبان 

رسمی نوشتاری آموزش دستور اجتناب ناپذیر است.
 پژوهش ها حاکی از آن است که درک ساخت جمله در افزایش درک متن بسیار مؤثر است. 
به عبارت دیگر، وقتی دانش آموزان نحؤه خرد کردن جمله به اجزای آن را بیاموزند، درک آنها تقویت 

می یابد. 
 بنا به دالیل یاد شده، در کتاب های فارسی متوسطٔه اّول، دستور زبان ارائه شده است، اما از 
آموزش دستور به شکل سنّتی پرهیز شده است. آنچه که در آموزش این بخش بسیار اهمّیت دارد، این 
است که تا حّد امکان دستور در بافت زبان آموزش داده شود به طوری که دانش آموز ارتباط آن را با 

زبان درک کند.
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مبانی نظری آموزش دستور 
 مرور تاریخچٔه دستورنویسی در ایران نشان می دهد که نگاه غالب، دستور سّنتی است. امروزه، 

دستور سنّتی بنا به دالیل زیر تقریباً کنار گذاشته شده است:
1ــ تجویزی بودن: یعنی نویسندگان بـه جای اینکه کوشش نمایند زبان را همچون دستگاهـی 
نظام یافته نگاه کنند و قواعد حاکم بر آن را کشف و توصیف نمایند، بنای کار خود را بر امر و نهی بنیاد 
نهاده و کاربرد صحیح قواعد زبان را متذکر می شوند. به همین دلیل، دستور زبان در دستور سّنتی به 
این صورت تعریف می شود: »دستور زبان قواعدی است برای درست گفتن و درست نوشتن« )دستور 
پنج استاد و...(. انتخاب واژٔه دستور در زبان فارسی برای این شاخه از مطالعٔه زبان، گویای همین 
نگرش است. در صورتی که دستور زبان، مجموعه قواعدی محدود است که اهل زبان آن را به طور 
ناخودآگاه فرا می گیرند و در ذهن خود نگهداری می کنند و کار دستورنویس و زبان شناس باید توصیف 

این دانش ناخودآگاه باشد. 
2ــ انعطاف نـاپذیری: دستورنـویسان سّنتی گمان مـی کنند در هر مـورد فقط یک صورت 
»درست« وجود دارد و هرچه جز آن باشد، »غلط« است؛ در صورتی که تمایز درست و غلط مشخص 
و مطلق نیست. در بسیاری از موارد، دو یا چند صورت زبانی می توانند درست باشند و به کار روند. 

تنها مالک برای تمایز بین درست و غلط، نحوهٔ کاربرد یا استعمال اهل زبان است. 
3ــ ابدیت دستور: یکی دیگر از فرض های غلط که اساس کار دستورنویسان سّنتی قرار 
گرفته، این است که زبان تغییر نمی کند، یا نباید تغییر کند و اگر دستور زبان جامعی برای یک زبان نوشته 

شود، می تواند برای همیشه معتبر و مستند باشد. 
مسلّم است که چنین فرضی خالف ماهیت و کار زبان است؛ چرا که زبان همواره در حال تغییر 
است و صورت های تحّول یافته، غلط محسوب نمی شوند و اگر تغییرات تازه در دستور زبانی که نوشته 

شده، منعکس نگردد، ناچار کهنه می شود و رفته رفته ارزش خود را از دست می دهد. 
4ــ تحمیل تحّوالت خارجی به زبان: دستورهای سّنتی فارسی، زیر نفوذ دستور زبان های 
دیگر قرار گرفته اند. از این رو، تحوالت آنها را به خود پذیرفته اند؛ مثالً به قیاس از زبان عربی، اسم به 
جامد و مشتق تقسیم بندی می شود و اسم های مشتق را چنین می شمرند: اسم فاعل، اسم مفعول و... 
در صورتی که اشتقاق کلمات در فارسی از راه افزودن پیشوند و پسوند است، نه داشتن ریشٔه عربی. 
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5  ــ درهم آمیختن دستور تاریخی )در زبان( و دستور معاصر )هم زبانی(: آنچه دربارٔه 
گذشتٔه یک زبان صادق بوده، الزاماً دربارٔه وضع امروز آن درست نیست. برای نوشتن دستور زبان 

معاصر هر زبانی، باید فارغ از علل و سوابق تاریخی مطالعه شود. 
برای مثال، در فارسی معاصر جزِء »همی« برای ماضی استمراری کاربرد ندارد. بنابراین، در 

دستور زبان معاصر نباید از آن نامی به میان آورد. 
دستور زبان های سّنتی، نه توصیف کاملی از گذشته زبان به دست می دهند و نه وضع حال آن را 

به خوبی مشخص می کنند. 
6  ــ نداشتن نظریۀ زبانی: همان طور که در ابتدای بحث اشاره کرده ایم، دستورهای سّنتی بر 
بنیاد چنین نظریٔه عمومی قرار نگرفته اند. از آنجایی که این دستورها بر مبنای نظریٔه روشن و صریحی 
دربارٔه زبان قرار ندارند، ناچار توصیف آنها از ساختمان زبان، آشفته، نامنظم، بریده بریده و در بسیاری 

موارد نادرست و گمراه کننده است. 
7ــ درهم آمیختن زبان و ادبیات: زبان و ادبیات هر یک دستوری مختص بـه خود دارند 
و درآمیختن آنها با همدیگر و نیز تدریس دستور زبان به وسیلٔه ادبیات کاری ناشایست و نابجاست. در 

دستورهای سنّتی آموزشی دستور زبان گاهی از طریق شعر صورت می گرفت.
 با توجه به معایب دستور سّنتی کـه ذکر آن رفت، بـه رویکردهای غـالب در زبان شناسی توجه 
می کنیم. سه رویکرد اصلـی در تـوصیف زبـان عبارت است از: صورتگـرایی، نقشگـرایی و شناختی. 
در رویکرد صورتگرایی، زبان خارج از بافت بررسی می گردد و با توجه به ساختار صوری توصیف 
می شود.رویکرد نقشگـرایی در مقابل، زبـان را در بـافت خـود تحلیل می کند و توجه بـه معنا دارد. 
رویکرد شناختی به درک مفاهیم زبان در ذهن می پردازد. به عنوان مثال، برای درک مفهوم مسافت 

چه اتفاقی در ذهن می افتد.
 در آموزش مدرسی برای دستور، دو رویکرد صورتگرایی و نقشگرایی مناسب تر است. سال ها 
این دو رویکرد در مقابل یکدیگر قرار داشتند و هر یک بر اصول خود اصرار می کردند؛ اما شواهد 
نشان می دهد که در برخی موارد هر دو رویکرد در توصیف زبان به بن بست می رسند. امروزه بسیاری از 
زبان شناسان معتقدند که برای توصیف زبان، هر دو رویکرد باید به کار گرفته شوند. در آموزش دستور 
در کتاب اّول متوسطه رویکرد صورت ــ نقش مورد توجه بوده است. به عبارت دیگر، تمرکز بر آموزش 

زبان در بافت بوده است، اما در موارد لزوم از شکل صوری زبان در آموزش بهره برده شده است.
 آموزش دستور در دورٔه متوسطٔه اّول با هدف افزایش درک متن ارائه می شود. در پایان مباحث 
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دانش زبانی، دانش آموزان قادر خواهند شد اجزای جمله را مانند قطعات یک جورچین از هم جدا 
کنند و می فهمند جمالت چگونه گسترش می یابند و منطق قرار گرفتن اجزای جمله در کنار هم چیست. 
این کار سبب افزایش درک متن دانش آموزان می شود، پس آموزش دستور به دلیل کاربردی که در 
تقویت یکی از مهارت های زبانی دارد، اتفاق می افتد و به هیچ وجه به صورت مجموعه قواعد حفظی 

ارائه نمی شود.
 برای آشنایی دانش آموزان با اجزای جمله، از نظریٔه دستور وابستگی1 پیروی شده است. در 
دستور وابستگی، فعل جزء اصلی جمله است که در رأس قرار می گیرد و با توجه به ظرفیت خود اجزائی 
را می گیرد و جمله گسترش می یابد. به عنوان نمونه، افعالی مانند »آمد، خوابید« یک ظرفیتی هستند و با 
گرفتن یک جزء گسترش می یابند؛ اما فعل خورد دو ظرفیتی است و با گرفتن دو جزء گسترش می یابد.

 

مثال: علی آمد. )فعل یک ظرفیتی(

1ــ برای آشنایی بیشتر، مطالعٔه کتاب ظرفیت فعل، تألیف دکتر امید طبیب زاده، نشر مرکز توصیه می شود.

 برای آموزش اجزای جمله از دانش آموزان بخواهیم جورچینی را طراحی کنند. مهم ترین قطعٔه 
جـورچین »فعل« است. در آموزش فعل یک ظرفیتی بـه دانش آمـوزان بگوییم جورچین آنها ظرفیت 
پذیرش دو قطعه را دارد. این کار بسیار اهمیت دارد؛ زیرا اگر دانش آموزی بخواهد برای فعل »آمد« 
به جای »علی آمد« بگوید »علی از تهران آمد« به او می گوییم که این جورچین، قطعات ضروری جمله 
را نشان می دهد، بدون عبارت »از تهران« نیز جمله معنای کاملی دارد. به عبارت دیگر» از تهران« جزء 

اختیاری جمله محسوب می شود. 
مثال: علی سیب را خورد. )فعل دو ظرفیتی(

آمد

علی

خورد

سیب راعلی
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ناگذرا  و  گذرا  افعال  می شود  که مالحظه  همان گونه  است.  این جمله، سه قسمتی   جورچین 
ارائه شود.  به صورت یک سری قواعد حفظی  اینکه  بدون  به طور غیرمستقیم آموزش داده می شود 
هدف از آموزش افعال گذرا و ناگذرا در اینجا این است که دانش آموز، منطق گسترش جمله را بداند 

نه اینکه قاعدٔه دستوری حفظ کند.
مثال: علی کتاب را روی میز گذاشت.)فعل سه ظرفیتی(

گذاشت

روی میزکتاب را علی

 جورچین این جمله، چهار قطعه دارد که با افعال سه ظرفیتی مانند »گرفت« قطعٔه متمم نیز به 
جمله اضافه می شود. 

پایین  به مثال های باال توجه کنیم درمی یابیم در رأس نمودار فعل قرار گرفته است و در   اگر 
نمودار صرف نظر از جایگاه آن، اسم آمده است. به عبارت دیگر فرقی نمی کند که قطعٔه جورچین جمله 

در جایگاه نهاد است یا مفعول، یا متمم، در هر سه جایگاه، اسم ظاهر می شود.
 از طرفی همیشه جمله ها به سادگی مواردی که در مثال های باال به آن اشاره شد، نیستند. به 

مثال زیر توجه کنید:
نگه  روشن  را  کمال  و  هدایت  راه  خود،  نور  با  که  درخشانی  ستاره های  »شهیدان،   

می دارند، خاک وطن را از دست درازی وقیحانۀ دشمن غاصب مصون داشتند.«
 چنان که مالحظه می شود به نظر می آید تعداد اجزای جمله در این مثال، زیاد باشد؛ در حالی که 

فعل جمله سه ظرفیتی است و جورچین جمله چهار قطعه دارد. 
بدانیم  تبع آن افزایش درک متن، الزم است  به  به منظور شناخت اجزای جمالت طوالنی و   
اسم چطور گسترش می یابد و ساختمان گروه اسمی چیست. در بخش دانش زبانی فارسی هشتم، به 
آموزش اجزای گروه اسمی پرداخته شده است تا در نهایت تفکیک اجزای جمله های طوالنی نیز برای 

دانش آموز میّسر باشد. 
موارد و مباحث زبانی موجود در کتاب فارسی هشتم بدین قرار است:  

1ــ یاد آوری فعل و... 
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2ــ اسم 
3ــ گروه اسمی، هسته گروه 

4ــ وابسته های اسم، صفت بیانی 
5ــ وابسته های اسم، صفت اشاره و شمارشی 
6ــ وابسته های اسم، صفت پرسشی و تعجبی 

7ــ وابسته های اسم، صفت مبهم 
8  ــ و ...  

نکته: نگاهی که در بخش دانش های زبانی، در آموزش دستور مطرح می شود باید در ارزشیابی 
نیز دنبال گردد؛ لذا در طرح سؤال از الگوهای زیر استفاده شود.

1ــ با کلمه های داده شده جمله بسازید.
الف( مشتری/ گرفت / فروشنده

ب( معلم/ گذاشت / برگه های آزمون
2ــ جمله های به هم ریختٔه زیر را مرتب کنید.

الف( پارسایی/ جوانان/ نمی بینید/ چرا/ و/ را/ صداقت/؟
...............................................

ب( استعداد/ جوشان/ است/ نیرو/ چشمه/ و/ جوان/.
................................................

پ( دختر/ دارد/ و/ میلیون ها/ جامعه/ پسر/ ما/.
...............................................

3ــ با کلمه های داده شده، جمالت را بازنویسی کنید.
الف( استقالل طلبی گاهی نوجوان را نا  آرام جلوه می دهد. )نشان می دهد/ شوق یادگیری(

................................................
ب( بزرگ ترها معموالً با حسرت و آه از دورٔه نوجوانی یاد می کنند.)سخن می گوید/ پدربزرگم(

................................................
پ( مطالب آموختنی ما را به سوی خود می خوانند. )نوجوان/ کتاب های خوب(

................................................
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4ــ جمله های زیر را به اجزای آن تجزیه کنید. 
الف( دخترک شیرینی را از برادر خرد سالم گرفت.

ب( جوان باهوش کتاب را از کتاب فروشی خرید.

گروه های اسمی جمله های باال را فهرست کنید.

فعلمتمممفعولنهاد

گروه اسمیردیف

5  ــ جمله های زیر را به اجزای آن تجزیه کنید. 
الف( دانشجوی نابغه، پژوهش های گسترده ای انجام داد.

ب( باغبان پیر، گل های صورتی را چید.

فعلمتمممفعولنهاد
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 گروه های اسمی جمله های باال را به هسته و وابسته تجزیه کنید.

یف
گروه اسمیرد

صفت بیانی )وابسته پسین(هسته

دانش ادبی 
مباحث دیگر موجود در نکته های زبانی و ادبی مربوط به مسائل ادبی، زبانی و نگارشی است. 

این نکات عبارت اند از: 
1ــ یادآوری دو مقولٔه زبان و ادبیات، ساختار و محتوای متون و...  

2ــ تشبیه و ارکان آن 
3ــ واج آرایی )نغمه حروف( 

4ــ قالب شعری مثنوی 
5ــ جناس 

6ــ کنایه 
7ــ ردیف 
8ــ ترجمه 
9ــ و... 

در صورت نیاز به طرح نکته ای زبانی، ادبی و... می توان آن را در قسمت  دانش های زبانی و 
ادبی درس آزاد )درس 14 و 15( ذکر کرد. 
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لغات،  گنجینٔه  گسترش  تفّکر،  ادبی،  و  زبانی  های  مهارت  تقویت  و  آموزش  برای  برنامه  این 
شناخت بهتر محیط و آداب زندگی و ایجاد ذوق ادبی در دانش آموزان، روش های زیر را مؤثّر می داند. 
گفتنی است کـه روش های زیر، جنبٔه تـوصیه ای و پیشنهادی دارد و مدارس، معلّمان و دست اندرکـاران 

آموزشی می توانند از دیگر روش ها و فّعالیت  های متناسب با برنامه نیز استفاده کنند:
1ــ روش پرسش و پاسخ

همان طور که از نام این روش بر می آید، در این روش معلّم پرسش های مناسبی را تهّیه و تدارک 
می بیند و آنها را به گونه ای در کالس به کار می گیرد که دانش آموزان به سمت اهداف برنامه و درس، هدایت 
شوند. در این روش،  معلّم می تواند پرسش هایی فی البداهه نیز برای تکمیل یادگیری طرح کند. نکتٔه مهم این 

است که مدیریت و هدایت دانش آموزان و تنظیم زمان برای پاسخ به پرسش باید مورد توّجه باشد. 
این روش مهارت های گوش دادن، گفتن ، نقد و تحلیل و حافظٔه شنیداری و قدرت بیان را تقویت 
زبانی خواهد  مهارت  تقویت چهار  به  تهّیه شود،  گزارشی  هم  بحث ها  نتایج  از  می کند؛ درصورتی که 

انجامید.
2ــ روش بحث گروهی 

اگـر پرسش و پاسخ از حالت دو طرفـه بین معلّم و دانش آموز یا دانش آموز و دانش آموز خارج 
شود و معلّم مـوضوع مشّخصی را در کـالس طرح کند، روش بحث گـروهـی بـه کار گرفته مـی شود؛ 
با هم به مشورت می پردازند. این روش از جملـه روش های  آن اندیشه  درنتیجه دانش آموزان دربارهٔ 
فّعال و مشارکتی در امر آموزش به شمار می رود؛ بنابراین، دانش آموزان در گروه هـای مختلف طبقه بندی 
می  شوند و با هدایت معلّم بـه بحث و گفت وگو می پردازند. اهّمیت این روش با توّجه به ماهیت زبان و 
ادبّیات فارسی، زمانی روشن می شود که نمایندگان هر گروه، نظر خود را بیان کنند و ضمن گوش دادن به 
اظهارات دیگر گروه ها، به نقد و تحلیل نیز تسلّط  یابند. گروه بندی مناسب، کنترل زمان، هدایت و رهبری 

گروه ها، طرح موضوعات مناسب و... از جمله شرایط اساسی برای به کارگیری این روش است.
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3ــ ایفای نقش، قّصه گویی و نمایش خّلق
در دورٔه اّول متوسطه به ویژه در کتاب فارسی به خوبی می توان از نمایش و قّصه گویی، مناسب 
با سّن نوجوانی استفاده کرد. برخی از دروس به گونه ای سازماندهی شده اند که با هدایت معلّم می توان 

مفاهیم مورد نظر را به صورت عینی و محسوس به نمایش گذاشت. 
این روش ها اگر با بحث و تبادل نظر و ارزشیابی در کالس توأم شود، می تواند عالی ترین اهداف 
آموزش زبان و ادب فارسی را محّقق کند. بخشی از این اهداف عبارت اند از: ایجاد برقراری ارتباط 
انسانی و عاطفی، نظم بخشی به افکار و گفتار، پرورش قّؤه تفّکر، استنتاج، رشد و شکوفایی خاّلقیت 

و استعدادهای زبانی و ادبی. 
4ــ روش گردش علمی و مشاهده

در این روش، معلّم بـرای آشنایی بیشتر دانش آمـوزان بـا آثار تـاریخی و ادبی و زبـانـی، آنها را 
به بیرون از کالس می برد تا از نزدیک به مشاهده بپردازند. دانش آموزان با توضیح و توصیف دیده ها و 
شنیده های خود به صورت گفتاری و نوشتاری به پرورش و تقویت مهارت های زبانی و ادبی خود نایل 
می شوند. می توان از آنها خواست تا گزارش تهّیه کنند، یادداشت برداری نمایند، اطاّلعات به دست آمده 
را طبقه بندی کنند و زیبایی های مشاهده شده را وصف نمایند، یا آنها را به تصویر بکشند تا بدین ترتیب، 

به پاره ای از مهارت های نگارشی تسلّط پیدا کنند. 
5ــ روش تفکّر استقرایی 

از آنجا کـه تفّکر،پیوندی ناگسستنی بـا هـر یک از مهارت هـای زبـانی و ادبی دارد و در روش 
استقرایی هم تفّکر در رونــدی متوالـی، از آسان بــه پیچیده، سازماندهـی مـی شود؛ لـذا استفاده از این 
روش می تواند فرایند یادگیری مؤثّری را تا حصول نتیجه در دانش آموز ایجاد کند. در جریان تفّکر، 
دانش آموزان اطاّلعاتی را جمع آوری و طبقه بندی می کنند و به تفسیر و کشف ارتباط بین یافته های خود 

می پردازند. از این روش می توان در آموزش نکات امالیی، انشایی و دستور زبان استفاده کرد. 
6ــ روش بدیعه پردازی 

با توّجه به اینکه زبان و ادبّیات فارسی ماهیتاً بـا خلق و آفرینش و تولید اندیشه های بدیع ارتباطی 
نزدیک و تنگـاتنگ دارد، از این روش مـی تـوان بــرای آمــوزش انشا و نگـارش خـاّلق استفاده کرد. 
بر اساس این روش، دانش آموزان با صحبت کردن و گفت  و  گو دربارٔهٔ موضوع انشا، قیاس کردن، بیان 

احساسات خود و... به تفّکر خاّلق و پرورش عواطف دست می یابند.
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7ــ روش حّل مسئله
در این روش، مسئله ای مطرح می شود کــه مـی تـواند از گـرفتاری قـهـرمان قـّصه آغـاز شود. 
دانش آموزان به توصیف و تبیین مسئله پرداخته، راه حل یا راه حل هایی برای آن پیدا می کنند. پس از 
بحث و گفت وگو، معلّم نظر خود را دربارهٔٔ حّل مشکل قهرمان داستان ارائه می دهد. دانش آموزان به 
بررسی علّت وقوع حوادث در قّصه ها می پردازند، ارتباط علّی و معلولی وقایع را کشف می کنند. ایده ها 
و نظرهای مختلف را به یکدیگر مربوط و با هم مقایسه می کنند و نتایج داستان ها را پیشگویی می کنند. 
مطالب ذکر شده می تواند در دو گونٔه بیانی، یعنی گفتاری و نوشتاری،  مطرح شود. در دورٔه اول متوسطه 
می توان از دانش آموزان خواست تا دربارٔهٔ شنیده ها یا خوانده های خود به قضاوت و داوری بپردازند.

8 ــ روش واحد کار )پروژه(
از این روش می توان برای آموزش انشا و فّعالیت  های خارج از کالس استفاده کرد ؛ بدین ترتیب 
که شاگردان بر اساس موضوعات تعیین شده، به صورت گروهی یا فردی به دنبال جمع آوری اطاّلعات در 
خارج از کالس می روند، گزارشی تهّیه کرده، سپس این گزارش را در کالس ارائه می کنند. موضوعاتی 
از قبیل سرگذشت شاعران، نویسندگان، شخصیت های علمی، اجتماعی و مذهبی می تواند برای استفاده 
از این روش، مورد نظر باشد. این روش برای تقویت حّس پژوهش و تقویت مهارت های جست وجوگری 

مؤثّر است. 
9ــ روش کارایی گروه

دانش آموزان را به گروه هایی تقسیم می کنند و هر یک از اعضای گروه تکلیف مشّخص شده 
را به طور انفرادی می خواند،  بعد به سؤال های آزمون که در اختیار او قرار می دهند، پاسخ می دهد و 
سپس در گروه نیز دربارٔهٔ پاسخ های خود گفت  وگو کرده،   دالیل انتخاب یا رد آن را ارزیابی می کنند. 
در مرحلٔه بعد، کلید سؤال ها در اختیار دانش آموز قرار می گیرد و اعضای گروه درک عمیقی از بهترین 
پاسخ به دست می آورند. سپس اعضای گروه پاسخ های فردی و گروهی را نمره گذاری کرده،  نمرٔه مؤثّر 
بودن یادگیری را محاسبه می کنند. از این روش در کالس های فارسی و در تدریس حوزه های مختلف 

از قبیل متن درس ها، انجام تمرین ها، امال و انشا، دستور و آرایه ها می توان بهره گرفت. 
10ــ روش تدریس اعضای گروه

این طرح، این امکان را می دهد که مقدار زیادی از موضوع درس طّی یک دورٔه زمانی کوتاه 
با مطالعٔه گروه، تحت پوشش قرار گیرد. در انتخاب متن مورد تدریس باید در نظر داشت که متن به 
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برابر  بخش های مستقل از یکدیگر قابل تقسیم باشد. بخش ها نیز از نظر حجم و دشواری باید تقریباً 
باشند. 

که  همتاهای خود  با  و سپس  می کند  مطالعه  را  تعیین شده  موضوع  از  بخش  یک  دانش آموز 
مسئول بخش مشترکی  اند دور هم جمع می شوند و برای رفع اشکال های خود تبادل نظر می کنند. سپس 

به گروه خود برمی گردند و به ترتیب از اّول بخش تا آخر بخش به نوبت تدریس می کنند. 
طرح تدریس اعضای گروه بر دو اصل استوار است: اّول آنکه هر یک از شرکت کنندگان قسمت 
متفاوتی از موضوع درسی را که قرار است همه یاد بگیرند، می خواند. دوم اینکه هر فراگیرنده می تواند 

به اعضای تیمش درس بدهد؛ بنابراین،هر عضو هم به عنوان معلّم و هم شاگرد عمل می کند. 
زمانی که فراگیرندگان می فهمند کارایی گروه مستلزم آن است که هر فرد یک بخش از موضوع 
تعیین شده و  با مطالعهٔ  بخش  تا  برانگیخته می شوند  به دیگران درس دهد،  آن را  را فراگیرد و سپس 
آمادگی کامل برای جلسهٔ  کار تیمی به تیم خود کمک کنند. همچنین به آن عضو از تیم که درس می دهد 
کمک می کنند تا حّد امکان موفّق باشد. با این روش، گروه می تواند یادگیری اش را به حّداکثر برساند. 
طرح تدریس اعضای گروه این امکان را می دهد که مقدار زیادی از موضوع درسی طّی یک 
دورٔه کـوتاه زمـانـی بــا مطالعٔه تیم تحت پـوشش قـرار گیرد. تقسیم مــوضوع، بــه خصوص زمـانـی 

مناسب است که هدف آموزشی، مطالعهٔ  اجمالی نه عمیق یک قلمرو وسیع باشد.
در انتخاب متن مورد استفاده باید به چند نکته توّجه کرد؛ از جمله: 

 متن باید قابل تقسیم به تعداد بخش های هماهنگ با تعداد فراگیرندگان درهر تیم )معموالً سه 
تا پنج نفر( باشد. 

 این بخش ها تقریباً باید از نظر طول برابر و از نظر دشواری قابل مقایسه باشند. 
 هر یک از بخش ها مستقل از بخش های دیگر قابل فهم باشد. این مورد مهم است؛ چون هر 
فراگیرنده فقط یک قسمت را مطالعه می کند و باید بتواند آن بخش را مستقل از اطاّلعات موجود در 

بخش های دیگر درک کند. 
 البته درهر تکلیفی، مطلب باید به اندازٔه کافی مشکل باشد، تا فراگیرندگان را به چالش  بطلبد، 

ولی نه آن قدر مشکل که آنان را مغلوب کند.
 اجرای طرح: 

1ــ یک بخش از موضوع برای آمادگی هر فراگیرنده تعیین می شود. در این مرحله هر فراگیرنده 
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فقط بخش تعیین شدٔه خویش را دریافت می  کند. باید اطمینان یافت که فراگیرندگان حقیقتاً مطلب را 
از یکدیگر یاد بگیرند و نه از مطالعهٔ  تمام بخش ها )میزان یادگیری دانش آموزان توسط آزمونی که تمام 

بخش ها را در بر می گیرد، سنجیده می شود(. 
جمع  هم  دور  مشترکی اند،  بخش  مسئول  که  خود  همتاهای  با  تدریس  از  قبل  فراگیرنده  2ــ 
می شوند و برای رفع اشکاالت خود و بهبود روش ارائه، تبادل نظر می کنند )فراگیرندگان می توانند از 

ابتدا در جمع همتاهای خود بنشینند و رفع اشکال کنند،آن گاه به تیم خود برگردند(. 
3ــ وقتی گـروه گـردهم می آید، یک فــراگیرنده کــار را بــا تدریس بخش مـربــوط بـه خـود 
شروع می کند. این عضو تیم مجاز است از هر نوع یادداشت یا کمکی که مجاز شناخته شده، استفاده 
به متن اصلی رجوع نمی کند. دیگر فراگیرندگان می توانند سؤال بپرسند، مخالفت  کند، ولی مستقیماً 

کنند، یادداشت بردارند، یا استنطاق نمایند. هر عضو به نوبت یک بخش جدید را ارائه می دهد. 
4ــ در این مرحله، در مورد کّل موضوع، آزمونی گرفته می شود. این آزمون از قبل آماده شده 
است و می تواند هر نوع آزمونی باشد. این آزمون حاوی تعداد سؤال مساوی از هر قسمت و چند سؤال 

درک مطلب عمومی مربوط به کّل موضوع است. 
5ــ کلّیٔه سؤال ها در اختیار فراگیرندگان قرار می گیرد و آنان به آزمونشان نمره می دهند و نمرات 

فردی و معدل نمرات فردی را محاسبه می کنند. 
فراگیرندگان با استفاده از نمرات فردی می توانند میزان فهم خود را از موضوع ارزیابی کنند. 
همچنین نمرات فردی نشانه ای از پیشر فت فرد و یادگیری است. فراگیرندگان باید به نمرهٔ خود از آن 
قسمتی که تدریس را به عهده داشته اند،  توّجه کنند. هرچه اختالف بین نمرات فرد و معدل کمتر باشد،  

مهارت های تدریسی و یادگیری تولید شده از عمل متقابل تیم بیشتر است. 
6ــ ارزیابی کارایی تدریس فراگیرندگان با توّجه به جدول رسم شده انجام می شود. 

7ــ از فراگیرندگان پرسش هایی برای جمع بندی مطالب و اطمینان از یادگیری و ارزش یابی نهایی 
سؤال می شود.
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هر عضو تیم را از غیر مؤثّر )1=( تا مؤثّر)5=(در هر مورد نمره بدهید.   

نام نفر موارد
اّول

نام نفر 
دوم

نام نفر 
سوم

نام نفر 
چهارم

نام نفر 
پنجم

نام نفر 
ششم

آیا به واقعیت ها و اطاّلعاتی که ارائه می داد، اطمینان 
داشت؟ 

اهّمیت تر  کم  با جنبه های  مقایسه  در  را  مهم  نکات  آیا 
اطاّلعات جدا می کرد و مورد تأکید قرار می داد؟ 

آیا نکات طبق یک روال منطقی و منظم ارائه شد؟ 
به  اعتماد  می گرفت،  قرار  مورد سؤال  که  هنگامی  آیا 

نفس داشت؟ 
آیا برای روشن کردن مفاهیم و کسب اطمینان از روی 

دّقت و فهم سؤال می کرد؟ 

11ــ روش قضاوت عملکرد 
در این طرح  ،کسب درک روشنی از معیارها، آنـان را قـادر مـی سازد تا کیفیت کار خویش را 
مورد قـضاوت قـرار دهند. در این صورت مـی تـوانند تـا حـدودی از ارزیابی کـارشان توسط دیگران 
بی نیاز شوند. سپس هر شخص، کار خویش را ارائه می دهد. اعضای گروه، کار هر فرد را با دیگری 
و با معیارهایی که فراگرفته اند، مقایسه می کنند. هر فرد، انتقادهایی را که به کارش شده است، دریافت 
می کند؛ مثالً معلّم از دانش آموزان می خواهد تا ویژگی های یک شعر خوب را بیان کرده و جمع بندی 
بدین  ارائه می دهد و  بیان دیدگاه های مختلف توسط گروه ها، معلّم معیارهای علمی را  از  کنند. پس 

ترتیب، آنها عملکرد خود را مورد تجدید نظر و ارزیابی قرار می دهند. 
12ــ روش روشن سازی طرز تلّقی 

اّولین مرحله در روشن سازی طرز تلّقی، به فراگیرندگان کمک می کند تا آنان با پاسخ دادن به یک 
سؤال یا تکمیل یک جمله، طرز تلّقی خود را ارزیابی کنند، سپس فراگیرندگان دور هم جمع می شوند تا 
این طرز تلّقی را مورد بررسی قرار دهند و به کمک شرایط شناخته شده و اطاّلعاتی که در اختیار دارند، 
روی بهترین طرز تلّقی به توافق برسند؛ سپس هر فرد پاسخ خود را ارائه می دهد تا مورد ارزیابی قرار 
گیرد. طرز تلّقی افراد پس از بحث نیز مورد ارزیابی قرار می گیرد تا مشّخص شود که آیا تغییری رخ 
داده است یا خیر؟ بنابراین، این روش، فراگیرندگان را قادر می سازد که کشف کنند: آیا طرز تلّقی شان 

بر یک پایٔه محکم از حقایق، اطاّلعات و منطق، استوار است؟
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13ــ روش بلندخوانی 
بلندخوانی در شروع خواندن، روشی مؤثّر است؛ زیرا در آن از دو فرایند ادراکی، یعنی تمیز 
شنیداری و تمیز بصری استفاده می شود. اّما در دورٔه اّول متوسطه با توّجه به آموزش های دورٔه ابتدایی 
و ویژگی های شناختی دانش آموزان بهتر است از شیوه های مختلف صامت خوانی استفاده شود. این 

روش برای تندخوانی و مطالعٔه صحیح مفید است. 
14ــ روش صامت خوانی،  روش هایی که در زیر می آید بیشتر مبتنی بر صامت خوانی اند: 

و  خواندنی  متن  کامل  درک  به  دانش آموز  خواندن،  نوع  این  در  دقیق خوانی:  1ــ14ــ 
نگهداری آن به طور منظم در حافظه می رسد. او به افکار اصلی نویسنده پی می برد و به ارتباط بین 
مطالب می پردازد، خالصٔه متن را بیان می کند و از آن نتیجه گیری می کند. معلّم برای سنجش این نوع 

خواندن صامت می تواند سؤاالتی از متن بپرسدکه مفاهیم متن را مورد سنجش قرار دهد.
 2ــ14ــ خواندن تجّسمی: هدف از این نوع خواندن درک عمیق تر، تحریک حّس کنجکاوی 
و مشارکت فّعاالنه در مطالعه است. برای رسیدن به اهداف مذکور، الزم است قبل از مطالعه، سؤاالتی 
از بین متن انتخاب شود تا از طریق ذهن دانش آموز به هنگام مطالعه به سمت یافتن پاسخ ها هدایت شود. 
3ــ14ــ خواندن انتقادی: در این روش، دانش آموزان متن درس را مطالعه کرده، سپس 
دربارٔهٔ ویژگی های متن و نوع نوشته و سبک نویسنده یا شاعر و قالب درس بحث و گفت وگو می کنند و 

در پایان، نظر نهایی خود را نسبت به متن خوانده شده ارائه می دهند. 
در این روش، دانش آموز به تجزیه  و تحلیل مطالب، ارزش گذاری و قضاوت دربارٔه مطالب و 

برقراری ارتباط بین جوانب مختلف آنها می پردازد. 
4ــ14ــ خواندن التذاذی: خواندن برای درک زیبایی ها، روش مؤثّری برای پرورش حّس 
زیبایی شناسی و تقویت ذوق ادبی است. بهتر است دانش آموز بیشتر به دنبال یافتن زیبایی های موجود 
در نثر و شعر باشد؛ مانند: یافتن آرایه های ادبی مثل تشبیه،  ضرب المثل ،  وزن و قافیه، موسیقی موجود 

در شعر و....
التذاذ ادبی  ادبّیات فارسی تلطیف عواطف و  اینکه یکی از اهداف آموزش زبان و  به  با توّجه 
است، در متون هنری و ادبی مانند اشعار برتر و متن های تأثیرگذار داستانی و ادبی به این نوع خواندن 
تأکید می شود. معلّم می تواند به تناسب سرفصل ها و عناوین دروس قطعات زیبایی به نظم و نثر را انتخاب 
کرده و در کالس با لحن و آهنگی مناسب بخواند. در این نوع خواندن،  درک مطلب هدف نیست؛ بلکه 

باید متونی ارائه شود که التذاذ و پرورش ذوق ادبی عملی شود.
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الگوی تدریس، چارچوب ویژه ای است که عناصر مهم تدریس در درون آن قابل مطالعه است 
و شناخت و آگاهی از عناصر و عوامل مذکور می تواند معلّم را در اتخاذ روش های مناسب تدریس، 
کمک کند. تدریس، یک فرایند است و چنان که گفتیم عوامل بی شماری در آن نقش دارند که همٔه آنها 
قابل مطالعه و کنترل نیستند، پس معلّم باید چارچوب کوچکی از فرایند تدریس را به عنوان الگو انتخاب 

کند. دو نمونه از الگوهای تدریس عبارت  اند از: 
 1( الگوی پیش سازمان دهنده

2( الگوی حّل مسئله 
الگوی عمومی تدریس 

این الگو نخستین بار توسط رابرت گلیزر در سال 1961 مطرح شد و بعدها راجر رابینسون در 
سال 1971 تغییراتی در آن به وجود آورد. این الگو در عین سادگی، فرایند تدریس را به خوبی توصیف 

می کند و به معلّم در سازمان دادن فرایند تدریس کمک می کند. 
در الگوی عمومی تدریس،  فرایند تدریس را می توان به پنج مرحله تقسیم کرد: 

اطاّلعات  تدریس،  از  قبل  معلّم  رفتاری؛  هدف های  و  تدریس  هدف های  تعیین  اّول:  مرحلۀ 
مفاهیم، اصول و سایر مطالب و محتوای درس را به صورت هدف های کامالً صریح و روشن مشّخص 

می  کند.
مرحلۀ دوم: تعیین رفتار ورودی )آموخته های گذشته و...( و ارزشیابی تشخیص )تعیین توانایی های 

فراگیرندگان( که همان تشخیص میزان آمادگی فراگیرندگان است. 
مرحلۀ سوم: تعیین شیوه ها و وسایل تدریس؛ در این مرحله معلّم باید شیوه ها و وسایل تدریس 

خود را با توّجه به مفاهیم درس، شرایط و امکانات و ویژگی های فراگیرندگان انتخاب کند. 
مرحلۀ چهارم: سازماندهی شرایط و موقعیت آموزشی؛ معلّم باید بتواند با ابتکار و خاّلقیت، 

حداکثر استفاده را از امکانات موجود، درامر تدریس و تحّقق هدف های آموزشی به کار ببرد. 
مرحلۀ پنجم: ارزشیابی و سنجش عملکرد؛ مرحلٔه نهایی این الگو به ارزشیابی میزان یادگیری 

شاگردان پس از پایان تدریس اختصاص دارد. 
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الگوی پیش سازمان دهنده
»پیش سازمان دهنده« یک مطلب یا مفهوم کلی است که در مقدمهٔ  تدریس می آید، تا مبحثی را که 
به شاگردان ارائه می شود، با مباحث پیشین همان درس مربوط سازد و در عین حال پایه ای برای ارتباط 
مفاهیم بعدی با مفاهیم پیشین شود و شاگرد بتواند تمام مباحث درس را به صورت یک ساخت منظّم و 

سازمان یافته در ذهن خود جای دهد. 
ویژگی های الگوی پیش سازمان دهنده

1ــ مـراحـل اجـرای الـگـوی پیش سازمان دهنده: گـام اّول در این الگو، مطالب کلّـی یا 
پیش  سازمان دهنده است. گام دوم، ارائهٔ  مطالب و مفاهیم درس جدید است. در گام سوم، باید مثال ها و 
نمونه هایی برای تفهیم بیشتر مطالب جدید آورده شود و سرانجام مثال ها باید به گونه ای ارائه شود که با 
مفهوم پیش سازمان دهنده مرتبط شوند. مثالً معلّمی می خواهد اندام های تولیدمثل گیاه را درس بدهد، 
او درس را مستقیماً از خود موضوع شروع نمی کند؛ بلکه درس را با این مفهوم که »تمام جانداران 
پریاخته برای بقای نسل، تولیدمثل می کنند.« آغاز می کند؛ پس از یادآوری و تشریح چگونگی تولیدمثل 
ـ تشریح  ـ  که اندام های تولیدمثل گیاهان اندـ  در جانداران، موضوع درس جدید، یعنی پرچم و مادگی را  ـ
یا به وسیلٔه  می کند و پس از تشریح درس جدید، پرچم و مادگی چند گل معروف و آشنا را مستقیماً 

اسالید نشان می دهد. 
معلّم در بیان تولیدمثل جانداران، سعی می کند با استفاده از اطاّلعات و آگاهی های شاگردان، 
فهم مطالب جدید را آسان سازد؛ زیرا شاگردان در جلسات گذشته با مفاهیم تولیدمثل جانداران آشنا 
شده اند. در واقع او با بیان تولیدمثل جانداران، پایگاهی ذهنی برای فهم درس جدید در ساخت شناختن 

شاگرد ایجاد می کند. این پایگاه، نقش پیش سازمان دهنده را به عهده دارد. 
2ــ چگونگی کنش و واکنش معّلم نسبت به شاگردان در الگوی پیش سازمان دهنده: 
معلّم نقش ارائه کنندٔه مفاهیم پیش سازمان دهنده و مطالب درسی را دارد و شاگردان، دریافت کننده و 
پذیرندٔه مطالب درسی اند. معلّم باید برای ارائه مطالب درسی مناسب ترین پیش سازمان دهنده را انتخاب 
کند و معلّم باید مطمئن شود که دانش آموزان آن پیش سازمان دهنده را درک کرده اند و می توانند آن را 

با مطالبی که بعدًا عرضه می شود، ربط دهند.
باعث  و  بگیرد  کمک  آموزشی  مختلف  وسایل  از  شاگردان  کردن  فّعال تر  برای  می تواند  معلّم 
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برانگیختن ذهن و توّجه آنان شود. همچنین با مطرح ساختن پرسش هایی، دانش  آموزان را به اندیشیدن 
دربارهٔٔ مطالب درس تشویق کند.جهت ارتباط،از طرف معلّم به شاگرد یا شاگردان است. 

3ــ روابط میان گروهی در الگوی پیش سازمان دهنده: در این الگو، به علّت یکسویه 
بـودن جهت انتقال، اطاّلعات از معلّم بـه دانش آمـوزان منتقل مـی شود و در نتیجه، امکـان کشف و 

جست  و جوی مفاهیم برای دانش آموزان محدود می شود.
در این الگو، معلّم با فرد فرد فراگیرندگان یا کّل  آنها ارتباط پیدا می کند، ولی این ارتباط یک طرفه 
است؛ یعنی دانش آموزان معموالً با او و با یکدیگر ارتباط ندارند، در واقع معلّم بر کالس مسلّط است. 
برای افزایش روابط میان گروهی، معلّم می تواند با طرح پرسش هایی راهنمایی کننده،  فراگیرندگان 
با یکدیگر  را به شرکت در بحث های کالس عالقه مند کند و از این راه، امکان ارتباط بیشتر آنان را 

فراهم سازد. 
4ــ شرایط و منابع الزم در الگـوی پیش سازمان دهنده:  در این الـگـو، معلّم و کتاب و 
کالس درس فقط منابع و شرایط آموزشی اند. شرط اصلی به کاربردن این الگو، وجود معلّمی است 
که از روش ها و شگردهای مناسب برای تدریس، طبق الگوی پیش سازمان دهنده آگاهی داشته باشد. 

امتیازات و محدودیت های این الگو 
الگوی پیش سازمان دهنده در نظام هـای آمـوزشی فقیر کــه معلّمانـی بــا تجربه، ولـی امکانات 
آموزشی محدود دارند، الگوی مناسبی است. از یک زمان آموزشی محدود می توان استفاده کردتا 
گروه کثیری از شاگردان با کمترین امکانات آموزشی درس را یاد بگیرند. » پیش سازمانده « الگوی 

خوبی برای دروس نظری است. 
در این الگو چون معلّم تصمیم گیرندهٔ  فّعالیت  آموزشی است،  دانش آموزان در فّعالیت  آموزشی 

نقشی ندارند. 
در چنین الگویی، محتوا با زندگی واقعی دانش آموزان چندان ارتباطی ندارد؛ به همین دلیل،  
اگر آنان مواّد مورد نظر را آموختند و امتحان دادند، هدف آموزشی تأمین شده است. و همچنین در 
این الگو به مسائل روانی، عاطفی و اجتماعی دانش آموزان کمتر توّجه می شود و رضایت خاطر آنان 

چندان مورد توّجه نیست. 
فراورده های چنین نظامی، قادر نیستند آموخته ها یشان را در زندگی واقعی به کار گیرند. 
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الگوی حّل مسئله 
پیشین  دانسته های  و  تجارب  از  بهره گیری  با  از طریق حّل مسئله،  یادگیری  در  آموزان  دانش 
خود، دربارهٔ  رویدادهای محیط خود می اندیشند تا مشکلی را که با آن مواجه شده اند به نحو قابل قبولی 

حل کنند. 
مدرسه مطابق الگوی حّل مسئله، دانش آموزان را در وضعی قرار می دهد که بتوانند فرضیه های 
خود را از راه  پژوهش و کاوش و به مدد شواهد موجود و گردآوری شده، بیازمایند و شخصاً از آنها 
نتیجه گیری  کنند و ضمن رسیدن به هدف موردنظر، از روش های دانش اندوزی و جمع آوری اطاّلعات 
او  به  مستقیماً  علمی  اطاّلعات  و  است  فّعالیت   محور  شاگرد  مسئله،  حّل  الگوی  در  آگاه  شوند.  نیز 
انتقال داده نمی شود. معلّم با طرح مسئله، شاگرد را به فّعالیت  وامی دارد و در جهت حّل مسئله، او را 
راهنمایی می کند، روابط میان گروهی بین شاگردان وجود دارد و انتقال دو سویه )بین معلّم و شاگرد( 
است و شرایط و منابع آموزشی منحصر به کالس و کتاب درسی نیست. الگوی حّل مسئله به زمان، 

مکان، امکانات و معلّمان با تجربه  نیازمند است. 
مراحل اجرا در الگوی حّل مسئله 

کالس به گروه های پنج یا شش نفره تقسیم می شود: 
1ــ یک مسئله طرح می شود )مسئله باید پاسخ پذیر و حّل آن برای شاگردان امکان پذیر باشد(. 

ـ دانش آمـوز بــا کمک و هـدایت معلّم، اطاّلعـات مــورد نیاز را از طریق مطالعه و مشاهده  2ـ
گردآوری می کند. 

3ــ شاگرد راه حل های احتمالی را حدس می زند و فرضیه سازی می کند. در این مرحله شاگرد 
ناگزیر است به تفّکر بپردازد. 

4ــ آزمایش فـرضیه صورت می گیرد. بـرای آزمایش فـرضیه، شاگرد بـاید اطاّلعـات و شواهد 
موجود را تحلیل کند و عواملی را که به پذیرش یا رّد فرضیه منجر می شوند،  مشّخص کند )در صورت 

نیاز،معلّم اطاّلعات زمینه ای در اختیار شاگرد قرار می دهد(.
5  ــ نتیجه گیری، اساس این الگوست و شاگرد باید پیش بینی کند که نتایج به دست آمده چقدر و تا 
چه اندازه به موارد جدید قابل تعمیم است و اینکه او دانش به دست آمده را در حّل مسائل به کار گیرد. 
در این الگو، همهٔ  شاگـردان بـا همدیگر و نیز بـا معلّم درارتباط اند و نقش معلّم، نقش مشاور و 

راهنماست. 
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عوامل مورد توّجه در یادگیری
یادگیری تغییرات نسبتاً ثابت و پایداری در رفتار بالقّوهٔ فرد بر اثر تجربه است.

عواملی که در یادگیری باید مورد توّجه قرار گیرد، عبارت اند از: 
1ــ آمادگی از نظر جسمی،  عاطفی و عقلی؛

2ــ انگیزه و هدف ؛ انگیزه از لحاظ تأثیر همیشه به هدفی توّجه دارد؛ و میل و رغبت شاگرد به 
آموختن و نیمی از وظایف معلّم ایجاد رغبت در دانش آموزان است و هدف به فّعالیت  انسان جهت و 

نیرو می دهد. 
3ــ تجارب گذشته ؛ یک فـرد زمانی مـی تـواند مفاهیم و مسائل جدید را درک کند کـه مفهوم و 

مسئلهٔ  جدید با ساخت شناختی او مرتبط باشد. 
4ــ موقعیت و محیط یادگیری   امکانات محیط آموزشی، اعم از نیروی انسانی و تجهیزات، 
وضع اجتماعی و اقتصادی خانواده، نگرش والدین و مربّیان نسبت به تحصیل و آموزشگاه و عوامل 

محیطی دیگر بر کیفیت و کمیت یادگیری دانش آموزان مؤثّر است. 
فّعالیت  های  فرایند  در  معلّم  تدریس  روش  و  نگرش  اهّمیت  لحاظ  به  معلّم؛  تدریس  ـ  روش  5 ـ

آموزش و در نهایت، بر روند یادگیری مؤثّر است. 
اگر معلّم به نظریه ها و اصول یادگیری آشنا نباشد و تدریس را فقط انتقال واقعیت های علمی بداند 
و تجارب یادگیری را منحصر به حفظ کردن مطالب نوشته در کتاب تصّور کند، به طور مسلّم در تقویت 

کنجکاوی و پرورش استعداد و تفکّر علمی شاگردان چندان موفّقیتی به دست نمی آورد. 
6ــ رابطهٔ  کّل و جزء؛ مطالعه جزئیات بدون در نظر گرفتن رابطهٔ  آنها با هم و همچنین رابطٔه آنها 

با کل موجب پریشانی فکر می شود. 
7ــ تمرین و تکرار؛ تأثیر تمرین و تکرار در کّل فرایند یادگیری و حیطه های مختلف آن و بـه ویژه 
در حیطهٔ  روانی حـرکتی انکـارناپذیر است.اّما بـاید شرایط و ویژگی  خـاّصی داشته باشد؛ از جمله باید 

منظّم و مرتّب و در شرایط طبیعی و واقعی انجام پذیرد. 
8 ــ احساس نیاز؛ شاگرد باید از ناکافی بودن دانش و مهارت های فعلی خویش آگاه شود، تا با 

انگیزه و رغبت بیشتر به تحصیل بپردازد.
9ــ داشتن تصّور روشن از دانش و مهارت هایی که باید کسب شود. 

اگر دانش آموز بداند که یادگیری جدید او به چه دانش و مهارتی منتهی می شود، یادگیری برای 
او هدفدارتر می شود. در اینجاست که نقش هدف های رفتاری ظاهر می شود. در این رابطه معلّم باید 
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هدف های رفتاری هر درس را با دّقت بیان کند و دانش آموزان را از تغییراتی که بر اثر آموختن در دانش 
و مهارت آنان حاصل می شود،  آگاه گرداند. 

او در درس مطّلع  پیشرفت  از میزان  دانش آموز را  باید دائماً  معلّم  ؛  پیشرفت  از  آگاهی  10ــ 
گرداند؛ زیرا دانش آموز هنگامی که احساس کند در حال پیشرفت است برای ادامهٔ  یادگیری شوق و 

انگیزهٔ  بیشتری می یابد. 
11ــ توّجه و دّقت؛ توّجه مقّدمهٔ  ادراک، یادگیری و تفّکر است. 

پایٔه وضع شناختی  بر  و  بر اساس هدفی خاص  که  آگاهانه  فّعالیتی  فّعالیت  است،  تدریس یک 
فراگیرندگان انجام می گیرد.در هر صورت، اگر یادگیری را »تغییر در رفتار فراگیرنده بر اثر تجربه« بدانیم 
بدون شک فّعالیتی که موقعیت را برای کسب تجربه آسان کند و تغییر الزم را سبب شود،تدریس نام 
دارد و در نتیجه،عمل تدریس یک سلسله فّعالیت  های مرتّب، منظّم، هـدفدار و از پیش طّراحی شده 

است. 

عوامل مؤّثر در تدریس 
تدریس فرایندی است و عوامل بی شماری در آن نقش دارند که همٔه آنها قابل مطالعه و کنترل 

نیستند. 
عواملـی همچون شخصیت معلّم، زمینه هـای علمـی و تجربی او، زمینه در روابط اجتماعـی و 
خانوادگی دانش آمـوزان،  زمینه های علمی و ویژگی هـای فـردی دانش آموزان، اهّمیت موضوع درس، 
به طور کلی جامعه ای که معلّم و شاگرد در آن زندگی می کنند در  قوانین و مقّررات نظام آموزشی و 

کیفیت تدریس معلّم تأثیرگذارند. 
باید در نظر داشت معلّم در ایجاد موقعیت مناسب یادگیری، قادر به تغییر و کنترل بسیاری از 
عوامل نیست. اّما تا حّدی می تواند با تعیین هدف های صریح اجرایی و اتّخاذ الگو و روش های مناسب 
کیفیت  دانش آموزانش،  با  سالم  ارتباط  نوعی  ایجاد  و  الزم  تجهیزات  کارگیری  به  و  تهّیه  و  تدریس 

تدریس خود را دستخوش تحّول کند. 
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شیوه نامۀ ارزشیابی درس فارسی  ،   امال و آموزش مهارت های نوشتاری )نگارش و انشا( 

پایه های هفتم وهشتم دورۀ اّول متوسطه 

مقّدمه
ارزشیابی یکی از عناصر بسیار مهم برنامٔه درسی است که تنها به پرسش های کالسی یا آزمون های 
پایانی محدود نمی شود. وقتی که محصول برنامٔه درسی به شکل بستهٔ  آموزشی در اختیار مخاطبان و 
مجریان قرار گرفت، انتظار می رود معلمان به منظور اطمینان از میزان تحقق اهداف برنامه، از آزمون ها 
و شیوه های متنّوع، برای ارزشیابی استفاده کنند. پیشنهاد می شود در انتخاب شیوه های ارزشیابی، 

اصول زیر رعایت شود: 
1ــ شیوهٔ  ارزشیابی باید با اهداف آموزشی و سایر عناصر برنامه، متناسب باشد و معلوم کند که 

هریک از شیوه ها و مهارت ها چه دانش، مهارت و نگرشی را می سنجد. 
2ــ شیوهٔ  ارزشیابی باید با رویکرد برنامه تناسب داشته باشد؛ مثالً در برنامه ای که فّعالیت محور 
مهارت  میزان کسب  و  نتیجه  آموزش،  فرایند  به  توجه  عین  در  ارزشیابی  است، شیوه های  مهارتی  و 

آموزشی را نیز مورد توّجه و سنجش قرار می دهد. 
3ــ شیوه ٔ انتخاب شده، نسبت به سایر شیوه ها، کارایی بیشتری داشته باشد. 

4ــ به تناسب ماهیت اهداف و سایر عناصر برنامه از شیوه های متنّوع، استفاده شود. 

ارزشیابی در برنامۀ درسی فارسی اّول متوسطه
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برای ارزشیابی از میزان تحقق اهداف برنامهٔ  درسی زبان و ادبیات فارسی دورهٔ  اّول متوسطه، 
جهت گیری های متنّوعی قابل طرح است. در این برنامه، با توّجه به اصول و مبانی آموزش زبان و ادبیات 

فارسی و نیز اهّمیت برخی روش های ارزشیابی در این درس به اصول زیر تکیه و تأکید می شود: 
1ــ ارزشیابی از مهارت های خوانداری زبان 

2ــ ارزشیابی تلفیقی از مهارت های نوشتاری زبان 
3ــ ارزشیابی از فرایند آموزش و فّعالیت های دانش آموزان 

4ــ ارزشیابی مستمر )تکوینی( در کنار ارزشیابی پایانی 
با توجه به ماهیت برنامٔه درسی زبان و ادبیات فارسی و نیز نوع ارزشیابی حاکم بر آموزش، برای 

ارزشیابی این درس، روش های زیر پیشنهاد می شود: 
1ــ آزمون کتبی 

2ــ آزمون شفاهی 
3ــ مشاهدهٔ  رفتار 

از  برنامه،  این  در  ارزشیابی  رویکردهای  رعایت  و  فوق  روش های  از  درست  استفادٔه  برای 
ابزارهای زیر می توان بهره گرفت: 

1ــ آزمون کتبی شامل سؤاالت تکمیل کردنی، پاسخ کوتاه، انشایی و... از ریز مهارت های 
نوشتاری 

2ــ آزمون شفاهی شامل پرسش های شفاهی از مهارت های گوش دادن، سخن گفتن،  خواندن، 
درک متن و ریزمهارت های خوانداری )لحن، تکیه و...( 

توانایی های  ارتباطی،  اندازه گیری عملکرد دانش آموز در مهارت های  ابزار  لیست،  3ــ چک 
ذهنی، شرکت در فّعالیت های گروهی و مهارت های شفاهی زبان 
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شیوه نامه ٔ ارزشیابی فارسی 

نوع آزمون و ارزشیابیمواد درسیساعات

4

2
ـ  کتبیخواندن فارسی و درک متن ( 1 شفاهی ـ

کتبیامالی فارسی( 2

2
آموزش مهارت های نوشتاری( 3

) نگارش و انشا (
کتبی

و  )مهارت خواندن  متن  درک  و  فارسی  درس هـای  پایانی  و  مستمر  ارزشیابی  آزمون هـای 
کـاربست ریزمهارت هـای خـوانداری(، امل )مهارت درست نــویسی و تـوانایی تشخیص شکل هـای 

صحیح نـوشتاری( و درس آموزش مهارت های نوشتاری )نگارش و انشا(،  به شرح زیر است: 
1ــ خواندن فارسی و درک متن: شفاهی ـ کتبی )20 نمره( 

ارزشیابی تکوینی: 20 نمره: شفاهی : آزمون تکوینی )مستمر( می تواند شامل موارد زیر 
باشد: 

روخوانی متن با رعایت آهنگ و لحن مناسب آن، درک مطلب، خود ارزیابی، دانش های زبانی و 
ادبی،کـارگـروهـی و مشارکت در گفت وگـو،حفظ شعر، مطالعه و کتاب خـوانـی و پژوهش، تـوانایی در 

سخنوری و فن بیان، پاسخ به فّعالیت ها و تمرین ها، شعرخوانی و روان خوانی. 
یادآوری: نمرهٔ  هر یک از ریز مواد باال، به تشخیص معلّم و متناسب با فرایند آموزش و شرایط 

کالس و درس تعیین می شود. 

جدول ساعات و مواد درسی زبان و ادبیات فارسی دورۀ اّول متوسطه
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ارزشیابی پایانی: 20 نمره: کتبی

نمره گذاری درس ادبیات فارسی پایۀ هفتم و هشتم دورۀ اّول متوسطه

نمرۀ نهایی: میانگین ارزشیابی تکوینی و پایانی است. )20=2: 40=20+20( 
یادآوری: در هر نوبت به دلخواِه دانش آموز، فقط یک شعر حفظی خواسته شود. 

2ــ املی فارسی: کتبی )20 نمره( 
ــ ارزشیابی تکوینی، 20 نمره: 20 نمره امالی تقریری تقسیم بر دو + 10 نمره فّعالیت های 

امالیی بخش نوشتن و پرسش های معلّم ساخته
ــ ارزشیابی پایانی، 20 نمره: 20 نمره امالی تقریری

٭ نمرۀ نهایی: میانگین ارزشیابی تکوینی و پایانی )20=2: 40=20+20( 
یادآوری: امالی تکوینی همیشه از درس خوانده شده نیست. می توان از درس های پیشین و 

حتی دیگر کتاب های درسی همان پایه نیز امال گفت. 
  تذکّر: همچنان که در سال های گذشته، یادآور شده ایم؛ تشدید ) ّ  ( به عنوان یکی از نشانه های 
گفتاری زبان فارسی، آموزش داده می شود؛ اّما در ارزشیابی درس امال، نمره ای به آن تعلّق نمی گیرد.

پایانی نوبت اّولموضوع
پایانی نوبت دوم

شهریور
نیمۀ دوم کتابنیمۀ اّول کتاب

6246معنای شعر و نثر

20/51/52شناخت و معنای واژه

4134درک متن

30/52/53دانش های زبانی و ادبی

3123خودارزیابی

22ــ2حفظ شعر

202020جمع
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گونه های ارزشیابی
بدانیم، ارزشیابی عبارت  اثر تجربه های آموزشی  بر  تغییر در رفتار دانش آموز  یادگیری را  اگر 
است از اندازه گیری میزان تغییرات ایجاد شده بر اساس هدف های تعیین شده در فّعالیت  های آموزشی 
و تجزیه و تحلیل و تفسیر نتایج آن ارزشیابی همواره در جهت پیشرفت تحصیلی و ناظر بر هدف های 
آموزش است و در واقع بدون توّجه به هدف های آموزشی از پیش تعیین شده ارزشیابی تحصیلی معنا 
نخواهد داشت. در همین جهت ارزش یابی ترس و اضطراب از ارزشیابی در نزد دانش آموزان بیش تر 
ناشی از عملکرد نادرست معلّمان و روش های نادرست ارزشیابی است. هدف های ارزشیابی را می توان 

در مقوله های زیر به طور کلی مورد بررسی قرار داد: 
و  دانش آموزان  علمی  زمینه های  و  توانایی  شناخت  برای  وسیله ای  عنوان  به  ارزشیابی   )1

تصمیم گیری برای انجام دادن فّعالیت  های آموزشی است. 
2( برای شناساندن هدف های آموزشی در فرایند تدریس است. 

3( برای بهبود و اصالح فّعالیت  های آموزشی است.
4( برای شناخت نارسایی  های آموزشی دانش آموزان و تالش برای ترمیم و بهبود آنهاست.

برای  نه صرفاً  برای ایجاد رغبت و کسب عادات صحیح آموزش در دانش آموزان است،   )5
تهدید و تعیین افراد قوی و ضعیف.

یـادگیری  کیفیت  بهبود  در  مستقیماً  ارزش یابی  گیرد،  انجام  مطلوب  نحو  بـه  ارزشیابی  اگـر 
دانش آموزان تأثیر خواهد گذاشت ؛ زیرا آنها را از میزان تالش برای یادگیری و پیشرفت تحصیلی آگاه 

خواهد کرد. همچنین ارزشیابی تدریجی و دائمی باعث مرور مطالب از قبل یادگرفته شده می گردد. 

انواع ارزشیابی 
1ــ ارزشیابی تشخیصی: این ارزشیابی به منظور تعیین معلومات و رفتار ورودی و کشف 

دالیل اصلی مشکالت در یادگیری است. 
2ــ ارزشیابـی تـکـوینی: ارزشیابی تـکــوینی بـــه منظور انــدازه گیری پیشرفت تحصیلی 
دانش آموزان در مراحل مختلف تدریس است که دو مقولهٔ  گام به گام پیش رفتن در یادگیری و اصالح 

روش تدریس را در بر می گیرد.
3ــ ارزشیابی پایانی )ارزشیابی تراکمی(: این ارزشیابی به منظور تعیین میزان آموخته های 

دانش آموزان در یک دورهٔ آموزشی و قضاوت دربارٔه  اثربخشی کار معلّم و برنامٔه درسی انجام می گیرد. 
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انواع ارزشیابی بر حسب نحوۀ اجرا: 
1ــ ارزشیابی انفرادی که شامل ارزشیابی شفاهی یا عملی است. 

2ــ ارزشیابی گروهی شرایط یکسانی را برای همهٔ  شاگردان فراهم می آورد و معموالً به صورت 
امتحان کتبی است. 

انواع ارزشیابی بر حسب تفسیر نتایج: 
1ــ ارزشیابی معیاری بر اساس معیار و مالک مطلق از قبل تعیین شده تهّیه می شود. 

ارزش یابی  آن،  در  و  می شود  فراهم  نسبی  مالک  و  معیار  مبنای  بر  هنجاری  ارزشیابی  2ــ 
دانش آموزان از نمره ٔ زیاد به کم ردیف می شوند. 

روش  های مختلف ارزش یابی پیشرفت تحصیلی 
در فرایند ارزش یابی، معلّم نباید از به کارگیری تنها یک روش خاص استفاده کند؛ زیرا بسیاری 
از جنبه های رفتاری مختلف دانش آموزان را نمی توان به مرحلهٔ  آزمون  های ساده تنّزل داد و باید آنها 
را در موقعیت واقعی سنجید.با توّجه به تغییراتی که در حیطهٔ  مختلف یادگیری به وجود می آید،حداقل 

چهار روش ارزشیابی به شرح زیر وجود دارد.
1( ارزش یابی از طریق مشاهده: 

هنگامی که از طریق مداخلٔه حواس به خصوص دیدن، به داوری دربارهٔ  رفتار یا عمل معّینی از 
فرد می پردازیم،از روش مشاهده استفاده کرده ایم. این شیوه از جنبه های مختلف مورد بررسی قرار 

گرفته است که مهم ترین آنها عبارت اند از: 
 ــ مشاهده از لحاظ تعّمق و دّقت

 ــ مشاهده از لحاظ خارجی یا داخلی بودن
خارجی: مشاهدهٔ رفتار فرد در حین انجام عمل و ثبت ویژگی های وی   

داخلی: بیان خصوصیات رفتاری توسط خود فرد  
 ــ مشاهده از لحاظ موقعّیت

طبیعی: بدون آگاهی، رفتار و کار دانش  آموز را زیر نظر بگیریم.  
تصّنعی: پس از فراهم کردن شرایطی خاص، رفتار دانش آموز را مورد بررسی قرار دهیم.  

 ــ مشاهدهٔ مستقیم یا غیرمستقیم 
در مشاهدٔه مستقیم، امکـان بـروز رفتار تصّنعی در دانش آمـوز زیاد است، ولی در مشاهدٔه   
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غیرمستقیم، مشاهده کننده پنهان است و رفتار طبیعی تری مورد بررسی قرار می گیرد. 
مزایا و محدودیت های روش مشاهده 

الف( مزایا: 
دهندٔه  نشان  می تواند  که  می گیرد  قرار  بررسی  مورد  غیرمحدود  زمان  در  فردی  تفاوت های  ــ 

فّعالیت  های طبیعی دانش آموزان باشد. 
ــ برای همٔه گروه های آموزشی )سنین و مراحل مختلف تحصیل( قابل اجراست. 

ب( محدودیت ها: 
ــ انجام این روش مستلزم دّقت، هوشیاری و صرف وقت زیاد است. 

ــ امکان ایجاد موقعیت مناسب برای همهٔ  شاگردان فراهم نیست. تفاوت تفسیر رفتار در همگان 
وجود دارد. 

2( ارزش یابی از طریق انجام کار:
اگر تغییرات ایجاد شده در دانش آموز در حیطهٔ  روانی ــ حرکتی باشد،  لزوماً باید از این شیوه 
استفاده شود و تفاوت آن با شیوهٔ  مشاهده در این است که دانش آموز می داند که مورد آزمایش و شرایط 

برای همه یکسان است. امتحان آزمایشگاه، کارگاه و ورزش از این طریق انجام می گیرد. 
ارزشیابی از طریق آزمون شفاهی، شیوهٔ  مناسبی است برای سنجش معلومات، قدرت بیان، نظم 

فکری، استدالل، تمرکز افکار و شناخت حاالت درونی از جهت ترس و اضطراب. 
مزایا و محدودیت های این شیوه 

الف( مزایا:
در  را  دانش آموزان  های  مهارت  و  داشته  فوری  بازخوردی  می تواند  ارزش یابی  این گونه  ــ   

رویارویی با واقعیت ها به دّقت بسنجد. 
 ــ این گونه ارزش یابی قدرت بیان و استدالل دانش آموزان و اظهار نظر آنها را در حضور جمع 

تقویت می کند.
 ــ در این ارزش یابی برای دانش آموزان دوران آمادگی و کالس اّول که قدرت نوشتاری کمی 

دارند مناسب است. 
ب( محدودیت ها: 

دّقت  از  تدریج  به  و  است  کننده  نتیجه، خسته  در  و  زیاد  وقت  مستلزم صرف  شیوه  این  ــ   
آزمایش کننده کاسته می شود.
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 ــ دانش آموزان ممکن است به علّت نقص بیان از گفتن پاسخ خودداری کنند.
 ــ عوامل محیطی بر دانش آموز تأثیر فراوانی می گذارد، به نحوی که ممکن است وی به جای 

پاسخ صحیح، کلمات مبهمی به کار ببرد. 
 ــ عینیت و اعتبار ارزش یابی شفاهی نسبت به آزمون کتبی کمتر است. 

3( ارزش یابی از طریق آزمون کتبی 
این آزمون ها بر دو نوع است: 

الف( آزمون های استاندارد شده
ب( آزمون  هایی که معلّم طرح کرده است.

آزمون های استاندارد شده توسط مؤّسسات آزمون سازی به منظور ارزشیابی دوره های تحصیلی 
گروه های بزرگ  دانش آموزان طّراحی می شود که همراه با راهنمای دقیق در اختیار معلّم قرار می گیرد 

و پایایی و اعتبار دارد. 
به  برای تعیین میزان موفّقیت دانش آموزان در رسیدن  آزمون  هایی که معلّم طرح می کند، غالباً 

هدف های آموزشی طرح ریزی می شود. 
تفاوت  بنی آزمون های استاندارد شده و آزمون های معلّم 

1ــ آزمون های استاندارد در مقایسه با آزمون های معلّم به زمان و تخّصص بیشتری نیاز دارد. 
2ــ نتایج آزمون های استاندارد، مشّخص، قطعی و قابل بررسی است. 

3ــ آزمون  های استاندارد برای استفاده در مناطق مختلف و مقایسهٔ  دانش آموزان مدارس مناطق 
مختلف با یکدیگر تهّیه می شود.

انواع آزمون های معّلم: معموالً به دو صورت عینی و انشایی است. آزمون های عینی، جواب 
معّین از پیش تعیین شده ای دارد که انواع آن عبارت اند از: 

1ــ پرسش های چندگزینه ای        2ــ پرسش های صحیح و غلط
3ــ پرسش های جورکردنی          4ــ پرسش های کامل کردنی 

5  ــ پرسش های کوتاه پاسخ 
آزمون تشریحی که بیشتر معلّمان به دلیل سهولت تهّیه از آنها استفاده می کنند، برای ارزشیابی 
سطوح باالی شناختی از جمله تجزیه و تحلیل، ترکیب و قضاوت بسیار اهّمیت دارد، ولی محدودیت هایی 
نیز از قبیل دخالت نظر تصحیح کننده، وقت گیر بودن تصحیح و عدم امکان سنجش سرعت انتقال و 

آمادگی ذهنی دانش آموزان دارد)شعبانی، 1382(.


