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چكیده
از میان مهارتهای چهارگانه گوش دادن ،خواندن ،گفتن و نوشتن که پایههای تعلیم و تربیت محسوب میشوند ،نوشتن گونهه
پیچیده زبان به شمار میرود .این مهارت در نظام آموزشی بهویژه دوره ابتدایی از اهمیهت بسهیایی برخهوردار ا هت .پهژوه
حاضر میکوشد تأثیر روش ا تادشاگردی شناختی را بر بهبود مهارت ههای نوشهتاری موردبرر هی رهرار دههد .ایهن پهژوه
گیارش مطالعه موردی کالس درس نوشتاری پایه ششم آموزشگاه عدالت با جامعه آماری  ۰۲دان آمهوز ا هت کهه بهه روش
درس پژوهی انجامشده ا ت .یافتهها نشان می دهد که ا تفاده از این روش نتایجی اعم از بهبود طح مهارتههای نوشهتاری،
افیای مشارکت در فعالیتهای کال ی ،افیای عالره به نوشتن و ارتقا رعت نوشتن را به همراه خواهد داشت..
واژگان کلیدی :درس پژوهی ،مهارت نوشتاری ،ا تادشاگردی شناختی

مقدمه
مهارت های زبانی که در دو رلمرو ادراکی و تولیدی جای میگیرنهد شهامس هگن گفهتن ،گهوش دادن ،خوانهدن و
نوشتن هستند و به دود ته اکتسابی و غیر اکتسابی تقسیم میشهوند .مههارت ههای زبهانی هگن گفهتن ،خوانهدن و
نوشتن ،مهارتهایی آموختنی و اکتسابیاند که در مقابس آن مهارتهایی مانند گوش دادن یا شنیدن اکتسهابی نیسهتند.
مهارت های اکتسابی مانند نوشتن را باید آموزش داد و مهارتهای شهفاهی را بایهد پهرورش داد تها بهه پروردگهی و
مهارت بر ند (اکبری شلدره.)۴۹۳۱ ،
نوشتن ،بررراری ارتباط و انتقال اطالعات و عقاید از طریق زنجیرهای از نشانههای مكتوب ا ت (بساک .)۴۹۳۲ ،این
مهارت دشوارترین و پیچیدهترین مهارت زبانی ا ت ازآنجهت که رمیهای صوتی باید بهه رمیههای دیهداری یعنهی
خط تبدیس شوند و این خود نیازمند رمیگذاری مضاعف ا ت .همچنهین نوشهتن نیازمنهد همهاهنگی میهان چشهم و
د ت و حرکت ماهیچههای رییکار بدن ا ت که خود نیازمند مهارت ویژهای ا ت .دلیهس دیگهر ایهن کهه تتهورات
ذهنی ما دارای ختلت گیارهای هستند و معموالً در آنها تعداد محدودی واژه بهرای ر هیدن بهه زبهان نوشهتار ،بهار
معنایی بسیاری را به دوش میکشند و در این جریان ،واژهها برخی از مفاهیم خود را از د ت میدهند .ازاینرو هت
که ویگوتسكی ضمن تأکید بر دشواری و پیچیدگی مهارت نوشتن ،برای آن فرآیندی ویژه رائس ا ت (ربانی.)۴۹۳۲،
مراحس یادگیری نوشتن از حیث اصول آموزشی ،به ترتیب عبارتاند از :حرف نویسی ،امالنویسی ،کلمه ازی ،جمله
نویسی و متن نویسی .در حال حاضر ،کتاب های بگوانیم و بنویسیم ،درزمینه مباحث حرف نویسی ،امهال و کلههمه و
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جمله نویسی برای آموزشگاه های ابتدایی تدوین شده ا ت اما موضوع مههم و درخهور تههوجه« ،مهتن نویسهی» یها
همان «نوشتن خالق» ا ت که نیازمند توجه جدی ا ت (بساک.)۴۹۳۲ ،
در طح فراتر از نوشتن ،زیبا نوشتن ررارمی گیرد مانند شناگری که در مراحس اولیه فقهط مهیتوانهد از غهرق شهدن
خود جلوگیری کند اما شناگر حرفهای کسی ا ت که میتواند در آب حرکات زیبا و جهذاب از خهود نشهان دههد و
دیگران را متوجه خود ازد .نوشتن هم همینگونه ا ت عدهای جمالت معمولی مینویسند اما عدهای بسیار زیبها و
جذاب مینویسند .یكی از راههای زیبا نمودن نوشتهها ا تفاده از آرایههای ادبی ا ت .در نثر ادبی ،نویسنده به کمک
آرایه های ادبی مثس تشبیه ،مبالغه ،کنایه ،جان بگشی و ...مطالب متفاوتی را ارائه مهیدههد .از ویژگهیههای نثهر ادبهی
میتوان گفت این نثر جذاب ،هیجانانگیی و زیبا ا ت و خواننده را به فكهر فرومهیبهرد و احسا هات او را تحریهک
میکند (جعفر نژاد ،چنگییی .)۴۹۳۲ ،به کارگیری این آرایهها در متن ،به نوشتن زیبا منجر میشود.
مهارت نوشتن بعد از آشنایی با الفبا ،آغاز میشود ،به همین بب آن را نتیجه و محتول خواندن دانستهانهد .درواره
با خواندن هر کتاب ،تجربهای درزمینه نوشتن به د ت می آید و به این صورت ،خواندن دریهق کتهابههای منا هب،
می تواند رمشق در ت اندیشی و آ ان نویسی باشد .نویسنده ههم بها خوانهدن ،اندیشهیدن و نوشهتن ،بهه آفهرین
طرحی نو از خود د ت می یابد یعنی نوشتن ،نتیجه خواندن ا ت .خواندن بیشتر موجب فعال شدن ذهن مهیگهردد
در نتیجه کار نوشتن آ انتر میشود .منظور از خواندن تنها روخوانی متن نوشتهها نیست بلكه هر چییی که ذههن را
به درنگ وادارد و فكر را به کار اندازد متن ا ت و رابسخواندن و آن متن میتواند شهامس تتهویر ،نگهارۀ نقاشهی و
نگارگری و یا یک رویداد باشد (اکبری شلدره ،نجفی پازکی و گودرزی دهریییی.)۴۹۳۱ ،
دو مهارت بنیادین زبان« ،خواندن و نوشتن» در همه برنامه های در ی نق دارند و اثرگذارند .همه حوزههای تربیت
و یادگیری به هنگام طراحی ،تدوین ،ازماندهی محتوا و نوشتن فعالیتها باید برای چگونگی تقویت زبان آن علهم
در هر دو پهنه خوانداری و نوشتاری رویه روشن و رابس دفاعی داشته باشند .بدیهی ا ت که نوشتن در معنهای عهام،
در همه برنامههای در ی و آموزشی باید موردتوجه ررار بگیرد امها از دیهد اهمیهت و تهأثیر آن در پهرورش تفكهر و
بازنمایی هویت علمی و رشد عقلی فراگیرندگان ،درس نگارش و انشا جایگاه ویژهای دارد (اکبری شلدره.)۴۹۳۱ ،
در حال حاضر ،درس «انشاء» ،تنها در ی ا ت که در حوزه «متن نویسی» در آموزشگاهها معمول ا ت و به نگهارش
خالق میپردازد .البته همانطور که اشاره شد ،در این مسیر دو کتاب بگوانیم و بنویسیم تا حدودی یاریگهر معلمهان
و دان آموزان در درس انشاء بوده ا ت اما کافی نیست (بساک.)۴۹۳۲ ،
ازلحاظ طبقه بندی بلوم در حیطه شناختی ،درس انشا در مرحله ترکیب و گاهی ههم در هطح رضهاوت و ارزشهیابی
یعنی در آخرین مرحله حیطه شناختی ررار میگیرد و همین باال بودن هطح ایهن درس نسهبت بهه دروس دیگهر ،از
مشكالت تدریس آن ا ت .دشوار بودن تدریس این درس ارزشمند موجب شده که طح آن به مرحله کاربرد تنهیل
یابد (حسینی نژاد.)۴۹۳۱ ،
مشكالت در درس انشا بیشتر از ایر دروس خودنمایی میکند .دروار مشكالت آن بسیار بنیادیتر و فراتر از دالیس
ذکرشده در یافتههای تحقیقات پیشین ازجمله عدم آگاهی دانه آمهوزان از رواعهد د هتوری ،دامنهه ضهعیف لغهات
( نجری ،)۴۹۳۹،نداشتن عادت به خواندن و مطالعه ،ترس از انتقاد نسهبت بهه گفتهههها و نوشهتهههای  ،واهمهه از
اظهارنظر در جم  ،نداشتن اعتمادبه نفس ،عدم توجه به زنگ انشها ،عهدم تگتهر برخهی از معلمهان انشها ،وجهود
نداشتن چارچوب یا همان الگوی در ی هماهنگ برای درس انشا ا ت (ابراهیمخانی ،ا دی .)۴۹۳۹ ،پهژوه ههای
متعددی به بیان مشكالت درس انشا پرداختهاند ازجمله نجری در مقاله خود تحت عنوان «تهراژدی انشها :معلمهان
دیروز اندی  ،برنامههای امروزی دیروز بنیان ،اهداف فردانگر» مشكالت بنیادین این درس را در رالب مثلثی نمهای
داده ا ت که یک ضل آن «معلمان دیروز اندی » ررار میگیرند معلمانی با تفكراتهی متفهاوت از یسهتم آموزشهی
کنونی که نتی میاندیشند .در ضل دیگر آن «برنامههای امروزی دیروز بنیان» ،با برنامه زمانی مشابه ربس (چهسوپنج
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دریقه و هفتهای یکبار) با موضوعات تكراری ررار دارد و ضل وم آن «اههداف فردانگهری» ا هت کهه آرمهانی بهه
تتویر کشیده شده و این در حالی ا ت که ازوکار یستم موجود برای بهه حتهول ایهن اههداف آرمهانی کفایهت
نمیکند .پرواضح ا ت که معلمان دیروز اندی با برنامههای بهظاهر امروزی و در باطن دیروز بنیهان ،در چهارچوب
اهداف فردا نگر ،زمینه د تیابی به اهداف درس انشا را با مشكس مواجه اختهاند ( نجری.)۴۹۳۹ ،
در ختوص اهمیت و ضرورت نوشتن باید گفت که نوشتن و انشا یكی از نعمتهای بیرگ زندگی ا ت چنهانکهه
خداوند نیی به دو نعمت خواندن و نوشتن در وره مبارکه علق اشهارهکهرده ا هت .داشهتن رلمهی توانها و اثهربگ
موجب اثبات خویشتن ،حكومت بر دل ها ،تغییهر اوضهاع پیرامهون بهه نفه خهود و از همهه مههمتهر تقویهت حهس
اعتمادبهنفس و خالریت و نوآوری در ایر زمینهها میشود لذا مههمتهرین رسهمت ادبیهات کهودک ،فهن نگهارش و
مهارت نوشتاری ا ت (طیب زاده.)۴۹۳1 ،
اهمیت نگارش برای دان آموز در جملهه «انشها و نگهارش مهادر هایر دروس ا هت» مشهگر مهیگهردد (احمهد
پناه .)۴۹۳۱،جایگاه انشا در برنامه های در ی بسیار فهاخر ا هت ،زیهرا یكهی از بهارزترین مهوارد خالریهت و تفكهر
محسوب میشود (بارری.)۴۹۳۰ ،
درس انشا تأثیر مستقیم و اهمیت بسیایی در ایر دروس داشته و نق رابستوجهی در جهت ارتقا جنبههای مههارتی
و آماده ازی دان آموزان برای زندگی شهروندی ایفا میکند (ذوالفقاری.)۴۹۳۹ ،
برای آموزش هرچه بهتر این درس مهم ،صاحبنظران روشهای جدید مبتنی بر روانشنا هی شهناختی را شنا هایی
کردهاند .نتایج پژوه ها بیانگر آن ا ت که برای بهبود وض موجود و تقویت مهارتهای عملی در خلق و آفرین
انواع نوشتهها ،الزم ا ت دان آموزان از راه تجربه و فعالیت بیاموزند و یاد بگیرند ،نه از راه حفظ کردن و به خاطر
پردن .بهبیاندیگر ،بهکارگیری شیوههای یادگیری فعال در کالس درس انشا به همراه فعالیتهای عملی ،در آموزش
درس انشا ،بیشتر مؤثر وار شده ا ت .به بب هدفدار بودن انشا ،باید در تهدریس آن روشههای ههدفدار را در
پی گرفت (خروشی.)۴۹۳۹ ،
توانایی نوشتن متون برانگییاننده یكهی از هطوع عهالی و اههداف پیچیهده یهادگیری ا هت کهه توجهه پژوهشهگران
ازندهگرا را به خود جلب کرده ا ت( .رییر و دمپسی .)۴۹۳۰ ،طراحی آموزشی ازندهگرا ده الگوی مشهور ازنظهر
رویكردهای تدریس و یادگیری دارد :تحقیق در عمس یا الگوی طراحی مشارکتی ،آمهوزش واره گهرا ،ا تادشهاگردی
شناختی ،یادگیری تولیدی ،محیطهای یادگیری عمدی با حمایت کامپیوتر ،یادگیری اکتشافی ،طراحی اختن تفسهیر،
ابیار ذهنی ،یادگیری مبتنی بر مسئله و روش پروژهای.
یكی از الگوهای فعال ازندهگرایی ،روش ا تادشاگردی شناختی (کالینی ،براون ،نیومن )۴۳۳۳ ،ا هت کهه ههدف آن
آشكار اختن فرایندهای تفكر موجود در فعالیت ههای یهادگیری بهرای فراگیهران و معلهم از طریهق تفكهر دربهارهی
مهارت های شناختی و فراشناختی ا ت (فردان  .)۴۹۳۰ ،این الگو در آموزش نوشتن ،فنهون خوانهدن و ریاضهیات،
آموزش حروف ،فنون و صنای ا تفاده میشود (ندیمی.)۴۹۳۳ ،
روش ا تاد و شاگردی شناختی دارای ش وجه به شرع زیر ا ت:
 .۴رمشق شدن :ا تاد نحوه انجام هر تكلیف را باظرافت خاص به شاگردان آموزش میدهد.
 .۰راهنمایی /رهبری :اشارات ،بازخوردها و راهنماییها تو ط ا تاد ،کموبی به شاگرد ارائه میگردد.
 .۹حمایت /مراربت :شاگرد در موار الزم تحت حمایت ا تاد ررار میگیرد .این حمایت بهانهدازهای ا هت
که شاگرد رادر باشد تكالیف را مستقس انجام دهد و تجربهای موفقیتآمیی برای شاگرد ایجاد کند.
 .۱ابراز /بیان :این وجه نوعی آزمون ا ت که در آن از شاگرد خوا ته میشهود فرآینهد و چگهونگی انجهام
تكلیف خود را کامالً بیان کند.
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 .5تأمس /بازاندیشی :تشویق شاگرد به ریاس کار خود با دیگران ازجمله ا تاد ،بهمنظور تأمس و بهازنگری در
کار خود ،در این مرحله صورت میگیرد.
 .1مداره /خودیابی :ازآنجاکه شاگرد تكرار ا تاد خود نمیتواند باشد درنتیجهه ویژگهیهها و توانهاییههای
خاص خود را نمای می دهد بنابراین در این مرحله ا تاد فرصت خودیهابی در شهرایط امهن را بهرای
شاگرد فراهم میکند (ندیمی.)۴۹۳۳ ،
با توجه به آنچه در ختوص نوشتن ،ضرورت و اهمیت آموزش آن و مشكالت آن در زمینه آموزش بیان شد ،انجهام
پژوه در ختوص یافتن الگوی منا بی در جهت آموزش هر چه بهتر این درس ،موضوعیت مییابد .این پهژوه
تأثیر کاربرد روش ا تادشاگردی شناختی در آموزش نوشتن را در بهبود مهارتهای نوشتاری دان آمهوزان برر هی
کرده ا ت.
روش پژوهش
پژوه حاضر به شیوه درس پژوهی انجام شده ا ت .درس پژوهی یكی از شیوههای پژوه ا هت کهه در جههت
بهسازی مستمر آموزش ،غنی ازی یادگیری و پرورش حرفهای معلمان مورد ا تفاده ررار مهیگیهرد .این پژوه  ،بر
چرخه یادگیری گروهی ،کیفی ،مشارکتی و مداوم کارگیاران آموزشی ا هتوار ا هت کهه شهامس پهنج مرحلهه «تبیهین
مسئله»« ،طراحی»« ،عمس»« ،بازاندیشی» و «بازبینی یافتهها» ا ت (حورییاد.)۴۹۳۳ ،
برای گردآوری داده ها از روش موردکاوی ا تفاده شده ا ت .در این پژوه یهک گهروه پهنجنفهره متشهكس از هه
دانشجو و دو آموزگار ،به برر ی مشكس ،ارائه فرضیه ،انتگاب الگهوی مداخلهه و اجهرا و ارزیهابی و بهازبینی نتهایج
پرداختند.
مطالعه موردی آموزشگاه عدالت
گروه پنجنفره درس پژوهی در پایه ششم آموزشگاه عدالت ،مشكل ضعف مهارتهای نوشتاری را بنا بر شوواهد
موجود شناسایی کرد و حل آن را در اولویت تشخیص داد .بررسی کتو

نوشوتاری دانوش آمووزان و مطالو

نوشته شده آنها ،پاسخهای سؤاالت مطرح شده در آزمون محقق ساخته ،رفتارهای دانش آموزان در کالس اعوم
از عدم عالقه به زنگ انشا ،خستگی زودهنگام ،عدم توجه به سخنان معلم ،پاسوخهوای نادرسوت بوه سوؤاالت
مطرحشده در حین تدریس و بیانات معلم کالس ازجمله شواهد مربوط به ضعف در این مقوله است.
با توجه به اینکه آرایه های ادبی در سال چهارم ابتدایی تدریس شده و این مباحث در سوال ششوم بوا عنووان
یادآوری مطرح گردیده است ،انتظار میرفت تشخیص آرایههای ادبی توسط دانش آموزان به سوهولت ووورت
پذیرد اما شواهد حاکی از آن بود که در تشخیص آن نیز با مشكل مواجهاند .به دلیل اینكه تشخیص آرایوههوای
ادبی ،پیش نیاز برای کاربست آن است در اجرای درس پژوهی ابتدا آرایه آموزش داده میشوود سو س از آنوان
خواسته میشود در تجارب یادگیری در نظر گرفتهشده ،این آرایهها را بهکارگیرند.
برای آموزش کاربرد آرایه های ادبی به دانش آموزان ،تصمیم کارگروه درس پژوهی بر آن شد کوه بوه تودریس
چهار آرایه ذکرشده در کتاب بخوانیم پایه ششم شامل مبالغه ،تشبیه ،تضاد و کنایوه ب وردازد .در جلسوهای کوه
به منظور بررسی راهکارهای بهبود مهارت نوشتاری برگزار شد ،گروه درس پژوهی بور اسواس مبوانی نظوری و
شواهد پژوهشی ،فرضیه کارآمدی روش های شناختی را در دستیابی به هدف موردنظر ،قابل طورح دانسوتد در
نتیجه تدریس آرایههای مدنظر را در قال

الگو طراحی آموزشوی سوازندهگرایوی انتخواب کورد و بوا بررسوی

الگوهای این خانواده ،الگو شناختی استاد -شاگردی بهعنوان الگوی تدریس جهت اجرا و آزمون برگزیده شد.
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گامهای اجرای درس پژوهی بر ا اس الگوی ا تادشاگردی شناختی
الگوی ا تادشاگردی شناختی شامس ش گام زیهر ا هت :هه گهام نگسهت فعالیهتههای معلهم و هه گهام نههایی
فعالیتهای دان آموزان را شامس میشود.
الف) فعالیتهای معلم
گام وم :حمایت /مراربت
گام دوم :راهنمایی /رهبری
گام اول :رمشق شدن
 .6تدریس آرایه مبالغه
گام اول :از دو نفر از دان آموزان خوا ته شد که نمای نامه رجیخهوانی (رسهمتی از شهاهنامه) را در کهالس اجهرا
نمایند.
گام دوم :تدریس بر ا اس الگوی دریافت مفهوم :الگوی فراگیری مفهوم ،یک نماینده از خهانواده الگوههای پهردازش
اطالعات ا ت .تدریس مفهوم ،زمینه را برای تحلیس فرایندهای تفكر دان آموزان فراهم میکند و به آنان در جههت
تدوین راهبردهای مؤثرتر کمک میکند .تدریس از طریق این روش میتواند چندین هدف یهادگیری را محقهق کنهد.
ازجمله آثار مستقیم و غیرمستقیم این روش می توان به آموختن راهبردهای یادگیری مفهوم ،کشهف ماهیهت مفهاهیم،
افیای تحمس ابهام و انعطافپذیری مفهومی اشاره کرد (جویس ،کالهون و هاپكینی.)۴۹۳۹ ،
مرحله  .۴ارائه اطالعات و شنا ایی مفهوم
از دان آموزان خوا ته شد تا جمالتی شبیه جمالت گروه بلی بیان کنند و بنویسند.
بلی

خیر

خروشید و جوشید و برکند خاک
ز م زمین شد همه چاکچاک
بید تیغ و بنداخت از بر ،رش
فروریگت چون رود خون از برش
شود کوه آهن چو دریای آب
اگر بشنود نام افرا یاب
ز م توران در آن پهندشت
ش شد و آ مان گشت هشت

باد بهاری ر ید از طرف مرغیار
باز به گردون ر ید ،ناله هر مرغ زار
بااینكه گن به لطف آب ا ت
کم گفتن هر گن ،صواب ا ت
ای شكم خیره به نانی بساز
تا نكنی پشت به خدمت ،دوتا
علم ،چنانکه بیشتر خوانی
چون عمس در تو نیست ،نادانی

آزمههههههون

مرحلهههه .۰
فراگیری مفهوم
 5بیت بدون برچسب به دان آموزان ارائه و از آنها خوا ته شد که بها دادن پا ه ههای «بلهه» یها «خیهر» آنهها را
شنا ایی کنند.
دان آموزان بعد از د تیابی به مفهوم مبالغه ،به چند جمله از جمالت کتاب بهعنوان نمونه اشاره کردند:
 آنردر ایستادم که زیر پایم علف بی شد.فروریگت چون رود خون از برش
 بید تیغ و بنداخت از بر ،رشدان آموزان به این مفهوم که در ابیات رسمت «بلی» بیرگنمایی بهکاررفته ا ت د ت یافتند.
در پایان معلم به آرایه مبالغه اشاره و توضیح مگتتری درباره آن ارائه داد.
دو تتویر اغراقآمیی به گروههای دان آموزان نشان داده و از آنها خوا ته شد تا برای تتاویر یک جمله بنویسند.
تتویر شماره :۴
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 گروه  :۹صورتتتویر شماره :۰
 -گروه  :5آنردر گریه کرد که آب همهجا را فراگرفت.

چون بگاری رخ و داغ شده بود و گوشهای

تتویر ۴

همچون دودک

دود بیرون میداد.

تتویر ۰

گام وم :مرحله  ۹الگوی دریافت مفهوم :تحلیس راهبردهای تفكر.
چهار جفت کلمه (خون /رود ،ردرتمند /بلند کردن ،زیبایی /ماه ،زمین /آ مان) به دان آموزان در گروههها داده و از
آنها خوا ته شد با همفكری یكدیگر با آنها جمالتی بنویسند که در آنها آرایه مبالغه بهکاررفته باشد.
 گروه  :۹آنردر از پایم خون آمد که رود در ت شد. گروه  :۰آنردر ردرتمند بودند که توانستند زمین و آ مان را از جا بلند کنند. گروه  :۱مادر خوبم تو را چون ماه زیبایی دو تت دارم. گروه  :۰در روزهای زوج زمین به آ مان میخورد. .2تدریس آرایه تشبیه:
گام اول :جهت ایجاد انگییه و برانگیگتن عواطف دان آموزان ،چند شاخه گس به هر گروه از دان آموزان دادهشده
و از آنان پر یده شد که این گسها شبیه به چه کس و یا چه چییی ا ت و دلیس این شباهت را نیی بیان کنند.
گام دوم :به دلیس اینكه از پی نیازهای ن وشتن دان آموزان ،تسلط بر آرایه تشبیه ا ت در این مرحله این ارائه مجدد
به روش آموزش برنامهای -خطی تدریس شد.
روند راب های آموزشی ،فردی و با هدف آموزش آرایه تشبیه و ارکان آن طراحیشهده ا هت .موضهوع یهادگیری بهه
بگ های کوچكی تقسیم شد و یادگیرنده هر بار مقهدار انهدکی از آن را فرامهیگیهرد هپس از یادگیرنهده خوا هته
می شود تا با پا دادن به ؤاالت در یادگیری بهطور فعال شرکت کند .بالفاصله با گذاشتن پا در ت هؤال در
اختیار یادگیرنده بالفاصله پس از پا خهودش بهه او بهازخورد داده مهیشهود .در صهورت پا ه صهحیح از یهک
مرحلهبهمرحله بعدی پی میرود و برای پا نادر ت به رابهای جانبی (ترمیمی) هدایت میشود.
گام وم :چهار جمله نارر زیر بهمنظور تكمیس کردن اجیا تشبیه در آن ،به دان آموزان داده شد.
دان آموز  :۰بستنی مانند مدر ه لذتبگ ا ت.
دان آموز  :۴۴نان چون محبت در زندگی ضروری ا ت.
دان آموز  :1انشا مثس کتاب ا ت زیرا نوشتهها و جمالت خوب به ما میآموزد.
دان آموز  :۴۰پیامبر به بب درخشندگی به ان خورشید ا ت.
ه تتویر (تراکتور ،دریا ،رایانه) به دان آموزان داده و از آنان خوا ته شد هر دو تتویر را به یكدیگر مرتبط کهرده
و دلیس ارتباط آنان را بنویسند.
دان آموز  :۴۹کامپیوتر مانند تراکتور ا ت زیرا هر دو کهار انسهان را راحهت مهیکننهد تراکتهور بهرای کشهاورزان و
کامپیوتر در ادارهها برای کارمندان.
دان آموز  :۴1کامپیوتر مانند دریا ا ت زیرا حافظهاش مانند دریا و ی ا ت و چییهای زیادی در آن نهفته ا ت.
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دان آموز  :۴۰میرعه شبیه دریا ت زیرا هردو و عت زیادی دارند.
آرایه تشبیه به روش الگوی بدیعهنگاری اجرا گردیهد .بدیعههنگهاری یكهی از الگوههای خهانواده الگوههای پهردازش
اطالعات ا ت که به تدریس تفكر ا تعارهای مبادرت کرده و حاوی عناصر ارزشمند در دو بعد آموزشی و پرورشهی
ا ت .توانایی مشكس گشایی ،آموزش خالریت ،ماجراجویی و عیت ازجمله آثار این الگو تدریس ا هت .جهویس در
اهمیت این الگو بیان می دارد که از میان همه الگوهای یادگیری در هدایت تمرین دانه آمهوزان ،بیشهترین لهذت را
الگوی بدی نگاری کسب میکنند و نشاط خاصی بر کالس حاکم میکند (جویس ،کالهون و هاپكینی.)۴۹۳۹ ،
مرحله  :۴توصیف وضعیت کنونی
معلم از دان آموزان میخواهد به توصیف «مدر ه» خود در یک کلمه بپردازند.
تعلیم ،آموزش ،زیبا ،رگرمکننده ،بیرگ ،جادار ،مطمئن ،خانه دوم
مرحله  :۰ریاس مستقیم:
از دان آموزان خوا ته شد با ذکر اینكه «مدر ه اگر شبیه و یله و یا شگر بود» آن را به چه مانند میکردند.
معلم ،رزمین وروجکها ،مهدکودک ،دفتر خاطره ،درخت علم ،احس دریا
به انتگاب جم  ،دفتر خاطره بهعنوان بهترین ریاس برگییده شد.
مرحله  :۹ریاس شگتی:
از اینكه دان آموزان با د تان کوچكشان ،خاطراتشان را در کاغذهای ر بی من مینویسند ،احساس خیلهی خهوبی
دارم.
احساس رازداری میکردم.
مرحله  :۱تعارض فشرده:
تعارضات مطرعشده از وی دان آموزان« ،معلم رازدار» و «دریای کوچک» بود .درنهایهت تو هط اکثریهت دانه
آموزان «دریای کوچک» بهعنوان تعارض فشرده انتگاب شد.
مرحله  :5ریاس مستقیم:
بیان متادیقی برای دریای کوچک در محیط مدر ه
کالس زیبا ،تگته آبی ،حیاط کوچک ،میی ر بی
انتگاب «میی ر بی» از وی دان آموزان بهعنوان بهترین متداق
مرحله  :1برر ی مجدد تكالیف اولیه:
دان آموز  :7اگر من یک میی ر بی بودم خیلی خوب بود و از روی من گسهای رشنگی درمهیآمهد ماننهد گهس رز،
الله و اینگونه بهتر درس یاد میگرفتید و چون آدم را شاد میکردم شما بهتر یاد میگرفتید و اینگونه ماننهد بهشهت
بودم که از آمدن بهپی من لذت میبردید.
 .9تدریس آرایه کنایه:
گام اول :از یكی از دان آموزان خوا ته میشود یک پانتومیم را بهرای دانه آمهوزان اجهرا کنهد و دانه آمهوزان
ضربالمثس مربوطه را حدس بینند.
گام دوم :شواهد موجود (پر های معلم از دان آموزان) حاکی از آن بود که دان آموزان رادر به تشگیر آرایهه
کنایه بودند و با توجه به تتمیم گروه درس پژوهی نیهازی بهر آمهوزش مجهدد آن نبهوده و تمهرینههایی در جههت
کاربست این آرایه ارائه گردید.
توضیح آرایه کنایه تو ط معلم:
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«ورتی درباره مطلبی بهطور غیرمستقیم صحبت میکنیم ،به آن کنایه میگوییم .کنایه گنی ا ت که دو مفههوم دور و
نیدیک دارد و مقتود گوینده معنای دور آن ا ت».
گام وم :تدریس بر ا اس الگوی یادیارها:
الگوی یادیارها در زمره خانواده الگوهای پردازش اطالعات ررار میگیرد .این روش منحتراً بهرای افهیای توانهایی
ذخیره و بازیابی اطالعات طراحی شده ا ت .به کهاربردن ایهن روش در فرآینهد تهدریس بهه دانه آمهوزان خواههد
آموخت که یادگیری یک فرایند رابسکنترل ا ت ،رعت تسلط آنان بر محتوای درس افیای خواهد یافت و مطالهب
برای مدتزمان بیشتری در ذهن ایشان می مانهد .ایهن الگهو نهوعی داربسهت ذهنهی بهه وجهود مهیآورد و در بهبهود
مهارتهای خویشتنشنا ی ،خوداتكایی و ا تقالل ،تسلط بر حقایق و ایدهها و عیتنفس مؤثر خواهد بود.
مرحله  :۴توجه به مطالب :فهر ت کردن کنایههای موجود در کتاب خوانداری ششم ابتدایی
مرحله  :۰بررراری روابط :چهار دا تانک به دان آموزان داده و از آنها خوا ته شد که در مهدتزمهان شه دریقهه
حدس بینند این دا تانک به چه ضربالمثلی اشاره دارد.
دا تان  %۳۲ :۴از دان آموزان بهدر تی به ضربالمثس «از تو حرکت از خدابرکت» اشاره کردند.
دا تان  %۳5 :۰از دان آموزان بهدر تی به ضربالمثس از «نوشدارو پس از مرگ هراب» اشاره کردند.
دا تان  %75 :۹از دان آموزان بهدر تی به ضربالمثس از «شكر نعمت نعمتت افیون کند» اشاره کردند.
دا تان  %۳۲ :۱از دان آموزان بهدر تی به ضربالمثس از «به پایان آمد این دفتر ،حكایت همچنان باری ا ت» اشاره
کردند.
مرحله  :۹تو عه تتاویر حسی :همراهی تتویر با کنایه مدنظر
هشت تتویر به دان آموزان داده شد و از آنها خوا ته شد تا در مدت ه دریقهه ههر تتهویر را بهه ضهربالمثهس
مربوط به آن متتس کنند.
در میان تتاویر ارائهشده ،مییان پا گگویی به ش تتویر  %۴۲۲و فقط در دو تتویر %۳۲ ،دان آموزان بهه پا ه
صحیح اشاره کردند.
مرحله  :۱تمرین فراخوانی :نوشتن دا تان (تجربه شنیدن آن در مورعیتهای مگتلهف) بهرای کنایهه انتگهابی تو هط
دان آموزان
دان آموز  :۴7جایی نشسته بودیم که بیرگترها می گفتند یک نفر با یک بنده خدایی که وضع خوب ت دو ت
میشود و تمام خرجی دو ت را میدهد تا اینكه یک روز اوضاع مالی خراب میشهود و از دو هت خهود کمهک
می خواهد و آن دو ت هم به او کمک نمیکند و با او رط رابطه میکنهد مهنم همهانجها بهودم کهه گفهتم بهه رهول
ضربالمثس معروف «تا پولداری رفیقتم رربون بند کیفتم».
دان آموز  : ۴۲روزی برادرم به من گفت برو برای من یک لیهوان آب بیهاور .همهینکهه پاشهدم بهرم جهای حسهاس
جومونگ شروع شد جایی که امپراتور مادر جومونگ رو میكشه ...دیگه حوا م رفهت روی فهیلم .بهرادرم رفهت آب
خورد و آمد .بعد از تمام شدن فیلم من رفتم برای آب بیاورم گفت :نوشدارو بعد از مرگ هراب....
 .۱تدریس آرایه تضاد:
گام اول :در بدو ورود به کالس به هرکدام از دان آموزان یک کارت دادهشده و از آنها خوا ته میشود تها جفهت
کلمهی تضاد خود را پیداکرده و کنار هم بنشینند .جفت کلمات متضاد دادهشده بدین شرع ا ت :شهر ،خیهر ،تر هو،
دلیر ،صلح ،جنگ ،شامگاه ،صبحگاه ،غم ،شادی ،کژی ،را تی ،هس ،دشوار ،آباد ،ویران
گام دوم :تدریس آرایه تضاد با روش بارش مغیی
مرحله اول :خالریت و تولید اندیشه
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 )۴بیان و تفهیم مفهوم تضاد
آرایه تضاد را برای دان آموزان توضیح و ابیاتی دارای آرایه تضهاد ارائهه گردیهد و از دانه آمهوزان خوا هته شهد
تضادهای موجود را بیابند.
 )۰بیان روانین جلسه :ارائه نظرات تو ط دان آموزان هرکدام دو مورد با رعایت نوبت انجام شود.
 )۹تعیین وظایف دان آموزان در فرایند تدریس
منشی جلسه از بین دان آموزان تعیینشده و روند تدریس توضیح داده شد.
گام وم :از دان آموزان خوا ته شد تا با جفت کلمهی خود یکبند بهصورت انفرادی بنویسند.
دان آموز  : ۹خداوند از خیر و شر هر امری آگاه ا ت و او دانای عوارب هر عملی ا ت.
دان آموز  :۴۳من تا ربس از این تر و بودم اما به کمک بهترین دو تم دلیر و شجاع شدم.
ب) فعالیتهای دانشآموز
گام چهارم :ابراز/بیان گام پنجم :تأمس/بازاندیشی

گام ششم :مداره/خودیابی

 .۴تدریس آرایه مبالغه
گام چهارم :به دان آموزان  5نمونه بیت ارائه و از آنها خوا ته شد که آرایه مبالغه در ابیات بهکاررفتهه را مشهگر
کرده و دلیس خود را بیان کنند.
جنبیدن آن پشّه عیان در نظر ما ت
گر بر ر شاخاک یكی پشه بجنبد
پس از ارائه توضیحات از جانب معلم ۳ ،نفر از دان آموزان به پا صحیح اشاره کردند.
بدوزم همی آ مان بر زمین
که من از گشاد کمان روز کین
در تشگیر آرایه مبالغه بیت فوق ،عالوه بر تعداد انهدک دانه آمهوزان ( 1نفهر) جههت پا هگگویی ،مهدتزمهان
اختتاص دادهشده نیی ،نسبت به ایر ابیات بیشتر بود.
به دان آموزان پنج کلمه (تحمس ،کویر ،آفتاب ،راه ،چاه) داده و از آنها خوا ته شد با هر کلمه جملهای بنویسند که
در آن آرایه مبالغه بهکاررفته باشد.
دان آموز ( ۴عضو گروه  :)۹ما انسانها باید تحمس گتیها را بیاموزیم.
دان آموز ( ۱عضو گروه  :)۰خورشید کویر خیلی آدم را خسته میکند.
دان آموز (۴۰عضو گروه  :)۱آفتاب مرا از پای درآورد.
دان آموز ( 1عضو گروه  :)۴آنردر راهرفته بودم که پایم از شدت درد داشت میشكست.
دان آموز (۴۱عضو گروه  :)۹عمق چاه آنردر زیاد ا ت که انسان در آن غرق میشود.
گام پنجم :در صورت وجود نظرات مگالف از دان آموزان خوا ته شد که از پا های خود دفاع کنند.
پس از بیان جمله «تحمس مادرم همچو نگ و مهرش همچو گلبرگی از گس رز نازک ا ت و نرم» تو ط دان آمهوز
شماره  ،۴۱تعدادی از دان آموزان معتقد بودند که آرایه به کاررفته در این جمله تشبیه ا ت نه مبالغه .دان آموز ۴۱
وجود آرایه تشبیه در نوشته خوی را پذیرفت اما برای دان آموزان توضیح میدهد که در وارعیت تحمهس مهادرش
با مییان تحمس نگ برابر نیست و در این زمینه او بیرگنمایی کرده ا ت.
گام ششم :از دان آموزان میخواهیم یکبند با موضوع مدر ه که در آن مبالغه بهکاررفته باشد ،بنویسند.
نمونهای متنهای نوشتهشده تو ط دان آموز  ۱که پس از پایان تدریس رابسربول نیست.
مدر ه من زیبا ت و من آن را خیلی دو ت دارم .من هرروز به مدر ه میآیهم و در آنجها درسههای زیهادی یهاد
می گیرم .در مدر ه من حیاط و کالس های زیادی وجود دارد .دیوارهای حیاط مدر ه ما پر از نوشته ا هت .مهن در
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کالس ششم درس میخوانم و معلمان من خانم «ن» و «د» میباشند که من از هردوی ایشهان کمهال تشهكر و تقهدیر
رادارم .مدر ه ما دارای آبگوری و محوطه باز ا ت .مدر ه ما مدر ه بسیار خوبی ا ت.
بازاندیشی تدریس آرایه مبالغه:
در تدریس اول توجه و تمرکی کافی در حین تدریس از جانب دان آموزان مشاهده نگردید .ازجملهه عالئهم بیهانگر
این موضوع میتوان به مواردی همچون بیدرتی ،صحبت کردن با همكال یها و  ...اشاره کرد.
رعت انجام تجارب یادگیری نوشتاری هرچند که بهمرورزمان بهبود مییافت اما در حد انتظهار نبهود .بهرای نوشهتن
جمله در توصیف تتاویر ،تتویر اول مدتزمان ده دریقه و برای تتویر دوم هفت دریقهه بهه طهول انجامیهد .بهرای
بگ جفت کلمات ،یازده دریقه و برای تکواژهها  ۴5دریقه زمان اختتهاص یافهت .در پایهان زمهانهها ،تعهدادی از
دان آموزان رادر به نوشتن فعالیتهای در نظر گرفتهشده ،نبودند.
در بگ جفت کلمات ،تعداد اندکی از دان آموزان رادر به کاربست صحیح آرایه مبالغه در متون خود شدند.
نتایج حاصس از فعالیتهای گروهی بهمراتب بهتر از فعالیتهای فردی بود پس از برر ی و مقایسه متون نوشهتهشهده
در فعالیتهای گروهی با فردی ،این فرضیه شكس گرفت که فعالیتهای گروهی صرفاً تو ط یک یها دو دانه آمهوز
نوشتهشده ا ت و ایر اعضا گروه منفعهس بهوده و مشهارکتی در تجهارب یهادگیری نداشهتهانهد درنتیجهه در انجهام
فعالیتهای فردی به حد مطلوب د ت نیافتهاند.
شواهد موجود اعم از نوشتههای دان آموزان ،مدتزمان پریشده برای نوشهتن تمهرینههای دادهشهده بهه هنگهام
تدریس ،عدم مشارکت تمام دان آموز ان در فرآیند تهدریس و فعهال نبهودن تمهامی اعضهاء گهروه ،حهاکی از عهدم
موفقیت دان آموزان در کاربست آرایه مبالغه ا ت.
بنابراین پس از بازاندیشی و مشورت با گروه درس پژوهی تتمیم بر آن شد تا جهت بهبود وضعیت دانه آمهوزان
در کاربست آرایه مبالغه و نوشتن متون ادبی فعالیتهای تكمیلی متفاوتی تنظیم و اجرا گردد .در فعالیتهای تكمیلهی
با توجه به این که دان آموزان در تدریس اول در بگ تمرین نوشتن جمله برای تتهاویر مربوطهه ،جمهالت رابهس
ربولی ارائه داده بودند و نوشتن جمله برای تتاویر از هولت بیشتری نسبت به کلمات برخوردار بود ،بهرای شهروع
فعالیتهای تكمیلی نیی از این فعالیت ا تفاده گردید.
بدین بب که تقویت مهارت نوشتاری فرد فرد دان آموزان واجد اهمیت ا هت و بهه منظهور پیشهگیری از منفعهس
بودن تعدادی از دان آموزان در فعالیت های گروهی همانند اجرای مرحله ربس ،تتمیم بهر انفهرادی اجراشهدن ایهن
فعالیتها اتگاذ گردید.
فعالیتهای تكمیلی مبتنی بر یک بازی طراحیشده بود به همین دلیس درگیری دان آموزان در فرایند آموزش بیشهتر
و عالره ایشان برای پا گگویی به ؤاالت مطرعشده ،افیای یافته بود .افیای تعداد داوطلبهین بهرای پا هگگویی،
مشارکت بیشتر دان آموزان در فعالیتهای دادهشده و  ....ازجمله شواهد بیانگر این امر ا ت.
جهت تثبیت اغلب موضوعات یادگیری ،تكرار مؤثر خواهد بود اما تكرار محض موجب یادگیری نگواهد شد .زمانی
که تكرار نتایج ایجاد احساس لذت و خشنودی کند ،پیشرفت در مهارت موردنظر حاصس خواهد شد .بازی بههمنیلهه
تالش و فعالیت لذتبگ و خوشایند ،طبیعیترین و یله آموزش کودکان ،ا ت .کودک ضمن بازی تجارب زیهادی
کسب می کند و به افكار خود نظم میدهد .ا تفاده از روش بازی ،به آماده ازی ذهن جهت یهادگیری کمهک کهرده،
یاد پاری موضوع را افیای داده و دروار بهکارگیری این روش ،نوعی تداعی برای یادگیری بهتر اموری ا هت کهه
دیرتر یا مشكستر به ذهن مینشیند (پویامن و رمضانی.)۴۹۳۲ ،
فعالیتهای تكمیلی جهت بهبود کاربست آرایه مبالغه به شرع ذیس ا ت:
نام بازی :از کی بپر م؟
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چیدمان کالس :صندلی دان آموزان دایرهای چیده میشود و معلم در مرکی ررار میگیرد.
در هر مرحله به دان آموز یک دریقه فرصت داده شد تا پا صحیح را بر روی کاغذ نوشته و در کالس بگواند .بهه
پا صحیح یک امتیاز داده شد.
تمرین  :۴مبالغه چیست؟
 ۴۲دان آموز داوطلب پا گگویی به این ؤال بودند.
دان آموز  :۴1گاهی شاعرها برای افیودن در تأثیر گن خود ،رویدادها را بسیار بیشتر و بهیرگتهر ازآنچهه هسهت
توصیف میکنند.
تمرین  :۰چرا از آرایه مبالغه در نوشتهها ا تفاده میکنیم؟
دان آموز  :۹جمله هیجانیتر و زیباتر میشود .برای بیرگتر کردن مطلب از این آرایه ا تفاده میکنیم.
تمرین  :۹یک جمله درباره تتاویر مدنظر بنویسید:
دان آموز  :۴۱آنردر تشنه بود که میخوا ت شیر بیآب را بگورد.
دان آموز  :۴این مرد آنردر ردرت دارد که میتواند یک فیس فرتوت را بلند کند.

تتویر ۴

تتویر ۰

آموزان داده شد و از آنها خوا ته شد تا جمالت را بهگونهای تكمیس کنند کهه در

تمرین  :۱جمالت نارر به دان
آن آرایه مبالغه وجود داشته باشد.
دان آموز  :5علی آنردر ردش بلند بود که ردش به برج میالد مار ید.
دان آموز  :۴۲غذای مادر آنردر شور بود که میه آب دریا را میداد.
دان آموز  :۴۴خوشحالیام در حدی بود که ترکیدم.
دان آموز  :5رم بهاندازهای شلوغ بود که انگار داشتم جهان را اداره میکردم.
تمرین  :5ه جفت کلمه (خانه  /بیرگ ،مدر ه/زیبایی ،بازی/دو ت) به دان آموزان داده شهد و از آنهها خوا هته
شد تا با هرکدام از آنها جمالتی بنویسند که در آن آرایه مبالغه بهکاررفته باشد.
دان آموز  :۳خانهام بهاندازه کشور ایران بیرگ ا ت.
دان آموز  :۴۲من آنردر مدر ه زیبایی دارم که حس میکنم در بهشتم.
دان آموز  :۰۲آنردر با دو تم بازی کردم که انگار جهان را به من دادهاند.
تمرین  :1از دان آموزان خوا ته شد تا درباره کتاب یکبند با آرایه مبالغه بنویسند.
دان آموز  :۴۹من یكی از کتاب هایم را خیلی دو ت دارم و من با این کتابم پرواز کنم و بها آن بهه کهوه و دشهت و
صحرا میروم .کتابم آنردر بیرگ ا ت که من روی آن مینشینم و به رله دماوند میروم و تمام دنیا را در زیهر پهایم
تماشا میکنم.
 .2تدریس آرایه تشبیه:
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از  5نفر از دان آموزان خوا ته شد متن خود را برای ایرین بگواننهد و رسهمتههایی کهه در آن از آرایهه تشهبیه
ا تفاده کرده را مشگر کردند.
از دان آموزان خوا ته شد به متن ربس و بعد خود نگریسته و نقاط پیشرفت خود را مشگر کنند.
اکثر دان آموزان معتقد بودند که در متون ربلی خود به آرایههای ادبی کمتر توجه کرده و رادر به کاربسهت صهحیح
آن نبودند و همین امر بب شده بود با توجه به گفتههای ایشان ،متون زیبایی ارائه ندهند ،اما نوشتههای کنونی دان
آموزان بیانگر تقویت طح نوشتاری و ا تفاده متنا ب آرایههای ادبی ا ت.
با شنیدن نام معلمتان ،چه حسی در شما پدیدار میشود؟ این حس چه رنگی ا ت و چه میهای دارد؟
دان آموز  : ۹معلمم مانند خورشید زیبا و مانند ماه درخشان ا ت .ورتی به این فكر میکنم که ایشان مطالهب زیهادی
را به من میآموزند و میتوانم برای آینده خود مفید باشم ،احساس بسیار خوبی به من د ت میدهد که به نظرم ایهن
حس به رنگ صورتی ا ت و با طعم توتفرنگی .او فردی مهربهان و دو هتداشهتنی ا هت و رفتارهایشهان معلهوم
میشود که نهتنها معلمی بلكه مادری خوب و مهربان خواهند بود.
 .9تدریس آرایه کنایه:
گام چهارم :از دان آموزان خوا ته شد تا متن خود را برای ایر دان آموزان بگوانند و بهه مفههوم کنایهه از زعهم
خود اشارهکرده و برای کالس بازگو کنند.
هر دان آموز دا تان خود را به همراه معنی کنایهآمیی آن توضیح داد.
گام پنجم :اگر دان آموزان به در تی به مفهوم کنایه مدنظر در دا تان خود اشاره نكرده باشند ،از ایر دان آموزان
خوا ته میشود تا به بهبود متن ایشان کمک کنند.
در این مرحله تمام دان آموزان در دا تانهای خود بهدر تی به آرایه کنایه اشاره کردند.
گام ششم :شرع یكی از مهمترین رویدادهای زندگی خود بنویسید.
دان آموز  :۴۹پدر و مادرم آنردر با یكدیگر مشكس داشتند که حتی یکلحظه هم یكهدیگر را تحمهس نمهیکردنهد و
آن ها از یكدیگر جدا شدند ،اما مادرم زودتر تقاضای طالق کرده بود و من از این اتفاق گت از مادرم دلسرد شهدم.
ن یک برادر دارم که مادرم را مثس فرشتهها می دانست و او را خیلی دو ت داشهت امها بعهد از مهدتی مهادرم مهن و
برادرم را مثس چییی که ربالً ا تفادهشده و حاال به درد نمی خورد تهرک کهرد .پهدرم مها را خیلهی دو هت داشهت و
نمی گذاشت ما کمبودی داشته باشیم ،اما به خاطر فرد نگدلی به زندان افتاد .حاال من و برادرم پی عمههام زنهدگی
میکنیم و من و برادرم عمهام را مثس فرشتهها میدانیم و او را دو ت داریم.
 .4تدریس آرایه تضاد:
گام چهارم )۱ :آرایه نظرات بهصورت چرخشی و نوبتی
 )5ثبت نظرات تو ط یكی از دان آموزان
گام پنجم :مرحله دوم تدریس بارش مغیی :رضاوت و ارزشیابی
پاالی نظرات ،ارزشیابی و برر ی صحت و عدم صحت نظرات آرایه شده و درنهایت اعالم د تاورد اصلی جلسه
واژههای تضاد صحیح انتگابشده و از دان آموزان خوا ته شد تا با ده جفت کلمه تضاد بهدلگواه یکبند بنویسند.
دان آموز  : 7روزی روزگاری من در حال گذشتن از خیابان بودم که ناگهان متوجه چییی شدم .دیدم که افراد پیهر و
جوان زیادی در حال گذشتن از خیابان بودند و به هم کمک میکردند .افراد توانا به افهراد نهاتوان کمهک مهیکردنهد.
ثروتمندها به فقیرها کمک مالی میکردند .مردم مانند فرشتهها رفتار میکردند و رفتار هیچکس هماننهد شهیطان نبهود.
من در آن روز طعم وارعی بهشت را چشیدم و از جهنم بییاری جستم و آن روز تحولی عظیم در من ایجاد شد.
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گام ششم :زندگی آینده خود را توصیف کنید.
دان آموز  :۴۱انسان در زندگی خود کوتاهیهای زیادی میکند که موجب باخت میشود و برای برنده شدن تهالش
بسیاری باید کند .شكست و پیروزی در زندگی انسان تجربیات ارزندهای هستند که تحمس آن فرازوفرودهای زنهدگی
را آ ان میکند .ما در زندگی آینده خود با این فرازوفرودها روبرو میشویم و میتوانیم با توکس بر خدا از آنها عبور
کنیم و در همه مراحس موفق باشیم .من نیی عی میکنم در زندگی آینده خود از این تجربیات بهدر تی ا تفاده کنم.
تجزیهوتحلیل یافتهها
اجرای روش ا تادشاگردی شناختی در آموزش مهارتهای نوشتاری نتایج زیر را به دنبال داشت:

ردیف

 .۴بهبود طح مهارتهای نوشتاری:
بهطور کس  75درصد دان آموزان در مهارتهای نوشتاری پیشرفت داشته باشند.
پیشرفت دان آموزان در هر مرحله از تدریس آرایههای ادبی به شرع ذیس ا ت:
آرایه تدریس شده

درصد جمهالت
نمونه جمالت ارائهشده تو ط دان
صههحیح در هههر
پایان هر مرحله از تدریس
مرحله

۴

مبالغه (تدریس اول)

۱5

۰

مبالغه (بازاندیشی)

۳۲

۹

تشبیه

۳۲

۱

کنایه

۳5

5

تضاد

۳5

آموزان پس از

آن رهدر زیهاد بهود کهه روی

دان آموز  :۳تحمل
خورشید فرود آمد.
دان آموز  :۴۲خوشحالیام در حدی بود در آ مان
پرواز کردم.
دان آموز  :7کامپیوتر مثس تراکتور ا ت چهون ههر
دو کار ما را ری انجام میدهند.
دان آموز  :1با مادرم به بهازار رفتهه بهودم و بهازار
بسیار شلوغ بود ورتی به خانه برگشهتم مهادر بهرای
پدرم ماجرا را تعریف کرد و در آخر گفت در بازار
جایی برای وزن انداختن نبود.
دان آموز  :۴7زندگی در دنیای امروزی کوتهاه امها
در آخرت طوالنی ا ت.

برر ی فعالیتهای نوشتاری ،بیانگر پیشرفت  ۴5نفر از دان آموزان در پایان پهنج جلسهه تهدریس در فراینهد درس
پژوهی ا ت .نمونههای ذکرشده در فرایند اجرا نشاندهنده پیشرفت دان آموزان در تشگیر و کاربست آرایهههای
ادبی در نوشته های ایشان ا ت .برای نمونه ،متون دان آموز  5در آغاز و پایان فرآیند درس پژوههی بهه شهرع ذیهس
ا ت:
متن آغازین :مدر ه ما بسیار مدر های خوب ا ت .حیاط مدر ه ما بیرگ ا ت .مدر هه مها دارای دوطبقهه ا هت.
دفتر مدر ه در طبقه اول ررار دارد .من مدر ه خود را بسیار دو ت دارم و عی میکنم دانه آمهوز خهوبی باشهم.
مدر ه ما به اندازه مروارید زیبا ا ت و من مدر ه خود را بسیار دو ت دارم .مدر ه من مدیر و معاونان بسیار بسیار
خوبی دارد که من آنها را بسیار دو ت میدارم و برای المتی آنها دعا میکنم.
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متن پایانی :من میخواهم زندگی آینده ام همچون دریا صاف باشد که مهر و محبت در آن موج بیند .من دو ت دارم
زندگی آیندهام همچون رتری زیبا باشد که من شاهیادهی آن باشم و دوچرخه بدبگتیام پنچر و رطهار خوشهبگتیام
بر روی ریسها در حال حرکت باشد .زندگی همچون غنچهی گلی ا ت که با نور خورشید باز و بازتر میشود و اگر
به آن نر ی پژمرده میشود .من دو ت دارم زندگی آیندهام همچون هواپیمایی باشد کهه ههیچورهت هقوط نكنهد و
مانند رنگینکمان رنگارنگ باشد.
 .2افزایش مشارکت در فعالیتهای کالسی
با توجه به شناخت از روحیات دان آموز  ۴۹اعم از گوشهگیری ،عدم فعالیت در بحثهای کال ی و اعتمادبههنفهس
پایین ،تتمیم گروه درس پژوهی بر آن شد که با مشاهده رفتار این دان آموز در فرایند اجرا ،تغییرات رفتهار ایشهان
ثبت گردد .تدابیر در نظر گرفتهشده درروند اجرا برای افهیای مشهارکت ایهن دانه آمهوز شهامس مهواردی از ربیهس
درخوا ت معلم از وی برای خواندن متون در تمرین های اده ،ا تفاده از تشویق کالمی پس از ارائه متون و انتگاب
وی به عنوان منشی در تدریس آرایه تضاد ا ت .خانم س مشاهدهگر دان آموز  ۴۹مهیگویهد« :ایهن دانه آمهوز در
اولین جلسات درس پژوهی باوجود شرکت در فعالیتهای نوشتاری داوطلب خواندن متنهای خود نمیشهد امها بهه
درخوا ت های معلم برای ارائه متون خود ،بازخورد منا ب نشان مهیداد .درخوا هتههای مكهرر معلهم بهه همهراه
تشویق های وی در هر جلسه موجب شده بود در جلسات پایانی درس پژوهی دو بار برای خوانهدن متهون داوطلهب
شود».
تعداد داوطلبان برای پا گگویی به ؤاالت مطرعشده در حین تدریس ،در تمهامی گهامههای اجهرای درس پژوههی
افیای یافت که این امر بیانگر مشارکت بیشتر دان آموزان نسبت به ربس از شروع فرایند درس پژوهی ا ت .بهرای
نمونه به تعداد داوطلبان ومین تدریس درس پژوهی (آرایه تشبیه) اشاره میشود :در شهروع تهدریس تعهداد دانه
آموزان داوطلب  ۴۲نفر و در مرحله آخر تدریس تعداد داوطلبان به  ۴۳نفر ر یده بود.
همچنین بنا بر اظهارات مشاهده گران گروه درس پژوهی ،مشارکت دان آموزان در فرایند درس پژوهی برای انجهام
فعالیتهای ضمن تدریس که م ستلیم همكاری دان آموزان بود ،افیای یافت .برای نمونه در گام نگست در تمامی
تدریسها ،فعالیتهای طراحیشده برای ایجاد انگییه تو ط دان آموزان اجرا میگردید که در تهدریسههای پایهانی
تعداد دان آموزان عالرهمند برای شرکت در این فعالیتها بهطور چشمگیری افیای یافته بود.
 .9افزایش عالقه به نوشتن:
اجرای پر شنامه طراحی شده تو ط گروه درس پژوهی نشان می دهد که دان آموزان انگییه و عالره بیشتری نسبت
به ربس از اجرای روش از خود نشان دادند.
پس از فرآیند درس پژوهی دان آموزانی که به عبارت «به چه مییان به کالس نوشتاری عالرهمندیهد» پا ه «خیلهی
زیاد» داده بودند از  55درصد به  75درصد افیای یافته ا ت.
همچنین مییان عالره دان آموزان برای زیبانویسی متون از  7۲درصد به  ۳5درصد ر یده ا ت.
اظهارنظر دان آموزان در این امر نیی مؤید افیای عالرهمندیایشان درزمینه ٔٔ نوشتن ا ت .برای نمونه چند مهورد
از اظهارات دان آموزان ذکر میشود:
دان آموز « :5از اینكه میتوانم متن های زیبایی بنویسم و آن را برای دو هتانم در کهالس بگهوانم ،احسهاس خهوبی
دارم».
دان آموز  « :۹من نسبت به گذشته دو ت دارم بیشتر در خانه به نوشتن مشغول باشم و برای انجهام تكهالیف کتهاب
نوشتاری زمان بیشتری میگذارم».
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معلم کالس نیی معتقد ا ت که دان آموزان پس از اجرای درس پژوهی ،در اعات نوشتاری عالره بیشتری دارنهد.
وی حضور بهمور دان آموزان در کالس ،انجهام صهحیح و کامهس تمهرینههای محهول شهده ،مشهارکت فعهال در
پر های کال ی و نوشتن متون اختیاری در خارج از تكالیف کال هی را ازجملهه شهواهد افهیای عالرهه دانه
آموزان میداند.

ردیف

 .4افزایش سرعت در نوشتن:
با توجه به متفاوت بودن فعالیتهای نوشتاری در هر مرحله از تدریس ،امكان ریاس زمان اختتاص دادهشده بهه ههر
فعالیت ازلحاظ کمی ،وجود ندارد اما در گام مداره که دان آموزان در تمامی جلسات اجرا ،بهه نوشهتن یهکبنهد بها
موضوعات مگتلف میپرداختند،
آرایه تدریس شده

میووانگین زمووان
اختصووووووا
دادهشده (دقیقه)
۴۲
۱
۳
7
5
آمهوزان بههصهورت چشهمگیری در امهر نوشهتن در

مبالغه (تدریس اول)
۴
مبالغه (بازاندیشی)
۰
تشبیه
۹
کنایه
۱
تضاد
5
به دلیس ررابت ناشی از تدریس در فرآیند بازی ،هرعت دانه
فعالیتهای تكمیلی آرایه مبالغه ارتقا یافته بود.
عالوه بر شواهد فوق معلم کالس بر این باور ا ت که همراه با کاه
ازلحاظ کاربست آرایههای ادبی ارائهشده ا ت.

مهدتزمهان در ههر فعالیهت ،متهون زیبهاتری

بحث و نتیجهگیری
یافتهها نشان میدهد به کارگیری روش ا تادشاگردی شناختی در بهبود هطح مههارتههای نوشهتاری مهؤثر بهوده و
مشارکت دان آموزان در فعالیتهای کال ی ،عالره به نوشتن و رعت در نوشتن را افیای خواهد داد.
 .6بهبود سطح مهارتهای نوشتاری
طبق مطالب ذکرشده ،الگوی ا تادشاگردی شناختی شامس ش گام ا ت که ه گام اول ( رمشق شهدن ،راهنمهایی،
حمایت) ناظر به هدایت و کمک شاگرد در کسب مهارتهای شناختی و فراشناختی تو ط معلم ا ت .دو گام دیگهر
(ابراز ،تأمس) بیشتر ناظر بر کمک به شاگرد در د تیابی آگاهانه به راهبردهای مسئله گشایی خودش ا هت و آخهرین
گام (مداره) ،هدف ترغیب شاگرد به خودیابی و خودبسهندگی در مسهئله را دنبهال مهیکنهد (Collins, Brown,
).Newman, 1987
روند منظم و منطقی گامهای الگوی ا تادشاگردی طح مهارتههای حرفههای ازجملهه مههارت نوشهتاری را بهبهود
خواهد بگشید .این امر با یافتههای کهالینی ،بهرون و نیهومن ) (Collins, Brown, Newman, 1987و نهدیمی
(ندیمی )۴۹۳۳ ،همسو ا ت.
با توجه به اینكه یكی از اصلیترین ویژگیهای این الگو مبتنی بودن آن بر اصول اختن گرایی ا ت .اصس داربسهت
ازی ازجمله ختوصیات اختنگرایانه این الگو ا ت .این الگو بب میشود یادگیرندگان درزمینه ٔٔ مههارتههای
پیچیده ازجمله نوشتن مسلط شوند.
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 .2افزایش مشارکت در فعالیتهای کالسی
معلم در ه گام پایانی روش ا تادشاگردی ،تنها ابعاد مسئله را روشن می ازد و حس آن را بهه یادگیرنهدگان واگهذار
میکند .بهموازات افیای مهارت و تسلط یادگیرنهدگان ،مسهئولیت انجهام کهار بهه دانه آمهوزان محهول مهیگهردد
(ندیمی.)۴۹۳۳،
رویكرد یادگیری در این روش ،فردی ا ت (فردان  .)۴۹۳7،دان آموزان از طریق اخت فعاالنه دانه و ا هتفاده
از تجارب شگتی خود ،در این فرایند مشارکت رابستوجهی دارند (رضوی )۴۹۳۳ ،لذا تمهامی یادگیرنهدگان اعهم از
دان آموزان منفعس ،در تجارب یادگیری فرایند تدریس درگیر شده و در مراحس پایانی تدریس به ارائه و تبیین متون
نوشتهشده خود میپردازند .به همین بب نق یادگیرندگان در فرایند تدریس افیای یافته و ایهن امهر بیهانگر فعهال
شدن ایشان ا ت و به مشارکت بی ازپی ایشان در فعالیتهای کال ی منجر میشود.
 .9افزایش عالقه به نوشتن:
درروند اجرای الگوی ا تادشاگردی شناختی فرایند درس پژوهی ،دان آموزان ضمن درگیر شدن و کسهب تجهارب
جدید نوشتاری ،به مهارت نوشتاری عالرهمند می گردند .در تأیید این موضوع میتوان اظههار داشهت کهه ا هتفاده از
نیازهای وجودی دان آموزان ،عاملی برای افیای عالره آنان ا هت .برخهی از ایهن نیازهها عبهارتانهد از :نیهاز بهه
یادگرفتن چییی تا بتوانند یک کار مشگر یا فعالیت مشگتی را انجام دهند ،یا نیاز به جسهتجو بهرای تجربههههای
تازه و یا نیاز به موفق شدن یا در ت انجام دادن کاری یا نیاز به حس درگیهر شهدن .د هتیابی بهه ایهن نیازهها ماننهد
دریافت پاداش ا ت و چنین پاداشهایی بیشترین کمک را به پایداری یادگیری میکنند (McMillan, Forsyth,
) . 1991ایجاد فضایی امن جهت مشارکت و فعال بودن دان آموزان (ر ولی )۴۹۳۲ ،و توجه به بافت یادگیری در
تدریس بب برانگیگتن عالره دان آموزان میگردد (رضوی.)۴۹۳۳ ،
افیون بر موارد فوق ،بهکارگیری روش های فعال تدریس همچون دریافت مفهوم ،بدیعه پردازی ،یاد هپاری و بهارش
مغیی در فرایند درس پژوهی بب افیای انگییه و عالره دان آموزان به مهارتهای نوشهتاری گردیهده ا هت بهه
بب آنكه ا تفاده از روشهای فعال بب انتقال جهت انگییشی فرد از بیرون به درون میگهردد ،دانه آمهوزان در
فرایند این روشها صرفاً به بب نفس یادگیری و نه کسب پاداش به تجارب یادگیری عالرهمند میشهوند (جهویس،
کالهون ،هاپكینی .)۴۹۳۹ ،پژوه های انجامشده در این زمینه به این موضهوع اشهاره دارد کهه ا هتفاده از روشههای
فعال در کالس درس انشا توأم با فعالیتههای عملهی ،در آمهوزش مههارتههای نوشهتاری ،کهاه خطها و بهبهود
انشانویسی (احمدی ،امامقلی کنجی ،)۴۹۳۰ ،افیای مشارکت آنها در بحثهای کال ی (نقشبندی ،امهامی ،رحیمهی
و ریطولی ،)۴۹۳۹ ،رشد خالریت (محمدی )۴۹۳۹ ،و افیای اعتمادبهنفس مؤثر (رضوی )۴۹۳۳،ا ت.
وجود عالره منجر به آغاز و ادامه فعالیت می گردد و عالوه بر بهبود یهادگیری ،هنگ بنهای موفقیهت نیهی محسهوب
میشود (شفی آبادی.)۴۹7۳ ،
 .4افزایش سرعت در نوشتن:
رعت در انجام کاری نیازمند به داشتن مهارت طح باال و انگییه کافی برای انجام آن عمس ا هت در ایهن روش بهه
نظر می ر د که این اهداف با توجه به شواهد ذکرشده در یافتهها تهأمین شهده ا هت لهذا بها توجهه بهه تهأثیر الگهوی
ا تادشاگردی شناختی در بهبود طح مهارت نوشتاری و افیای عالره دان آموزان به این مهارت ،میتوان افهیای
رعت عمس در فعالیتهای نوشتاری را انتظار داشت.
با توجه به اینكه امر نوشتن از اهمیت ویژهای برخوردار ا ت امید ا ت کهه معلمهان در مههارتههای نوشهتاری ،بهه
ا تفاده از این راهبردهای مؤثر که موجب ارتقا مییان اثربگشی و بهرهوری و گسترش دامنه اکتشاف یادگیرنده در امر
آموزش خواهد بود (ندیمی )۴۹۳۹ ،اردام به عمس نمایند.
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پیشنهادها
 .۴برای بهبود مهارتهای نوشتاری دان آموزان ،الگوی ا تادشاگردی شناختی موردا تفاده ررار گیرد.
 .۰در اعتهای درس نوشتاری به ا تفاده از روشهای تدریس فعال توجه شود.
طح یادگیری و مشارکت دان آمهوزان در فرآینهد
 .۹ا تفاده مؤثر و بهجا از بازی های آموزشی بب افیای
تدریس خواهد شد لذا ا تفاده از این روش در مورعیت منا ب پیشنهاد میشود.
 .۱با توجه به اینکه ا تفاده از روشهای فعال موجب ارتقا طح مهارت نوشتاری دان آموزان شهده ا هت و
از ویی بهکارگیری این روشها مستلیم صرف زمان بیشهتری ا هت لهذا انتظهار مهیرود زمهان اختتهاص
دادهشده به این درس افیای یابد.
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