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در ســال 1358، كه 21 ســاله و دانشجوي علوم 
تربیتي بودم، براي تدریس به مدرســه اي در جنوب 
شهر تهران رفتم.  درسي كه باید تدریس مي كردم، 
ریاضیات بود و من هم در دانش ریاضیات مشــكلي 
نداشــتم ولي مســئله چیز دیگري بود. تازه انقالب 
شده بود و گویي بچه ها دیگر به هیچ قاعده اي پایبند 
نبودند. یادم مي آید دانش آموزي داشتم كه بسیار قد 
بلند بود و هیكلي بزرگ تر از هیكل من داشــت. او 
ته كالس مي نشست و به هر بهانه  اي جنجال به راه 
مي انداخت. هر زنگ كه به كالس مي رفتم، با اعصاب 
داغان برمي گشــتم. تمام یك ماهي كه در مدرسه 
تدریــس مي كردم، با این كابوس گذشــت. بارها به 
تمام كتاب هایي كه داشتم مراجعه كردم و كوشیدم 
براي حل این مشــكل راهي پیــدا كنم ولي بیهوده 
بود. ســرانجام، چاره  را در ترك مدرسه دیدم. كمي 
پس از آن، به یك مدرسة راهنمایي رفتم؛ مدرسه اي 
پسرانه در یكي از محالت نسبتًا اعیان نشین تهران. 
این بار هم ماجرا به گونه اي دیگر بود و بازیگوشي ها 
و مردم آزاري هاي بچه ها به شكلي دیگر ادامه داشت. 
تنها فرارسیدن تابستان مي توانست مرا از این ماجرا 
رها كند. سال بعد مشكل به شكلي دیگر در مدرسة 
دیگري تكرار شد تا سرانجام، مرا وا داشت كه تدریس 
را رها كنم. این ترك و دوري ســه سال ادامه یافت 
تا اینكه به اصرار یكي از دوســتان و با كمك هاي او 
توانستم مجدداً به عالم تدریس برگردم. راستي چرا 
این گونه مي شود كه بسیاري از معلمان، همچون من، 
خود را در آغاز كار شكست خورده و ناكام مي بینند؟ 
برخي از آمارها نشان مي دهد كه در آمریكا هر سال 
هشت درصد معلمان، شغل خود را ترك مي كنند1. 

در ایــران آماري از این مســئله در اختیار نداریم و 
نمي دانیم از میان معلماني هم كه مشغول به كارند، 
چند درصد خود را در كارشان ناكام و شكست خورده 
مي یابند. به نظر مي رسد بخشي از این معلمان به رغم 
سختي كار و ناتواني در انجام وظایف خود، همچنان 
به دالیل مختلف به كارشــان ادامه مي دهند كه این 
عالوه بر پیامدهاي نامطلوب رواني براي خودشــان، 

نتیجة خوبي هم براي شاگردان مدرسه ندارد.
به نظر مي رســد كه دروس تربیتــي، كه در مراكز 
تربیت معلم ارائه مي شوند، نمي توانند ابزارهاي مدیریت 
كالس را در اختیار دانشجو معلمان قرار دهند و تنها 
اصول كلي و رهنمودهاي عام را شــامل مي شــوند. 
اخیراً بعضي از متخصصان تعلیم و تربیت گفته اند كه 
نه تنها این دروس بلكه هیچ درسي نمي تواند چنین 
شاه كلیدي را در اختیار معلمان جوان و تازه كار قرار 
دهد تا آن ها در كار خود موفق باشــند؛ چون شرایط 
هر معلمي ویژه است و نمي توان قواعدي ارائه كرد كه 
به كار هر موقعیتي بیاید. پس چارة كار چیست؟ چه 
چیزي معلمان را در فائق آمدن بر مشكالت تدریس، 
توانمند و با كفایت مي كند و مانع احساس ناكامي و 

بي كفایتي در آن ها مي شود؟
دونالد شون2، متفكر غربي، معتقد است كه ما در هر 
كاري )چون كار معلمي( مانند كسي هستیم كه در 
زمیني مسطح قرار دارد و نمي تواند دورترها را ببیند. 
هر كسي دوســت دارد در نقطه اي مرتفع باشد تا از 
آنجا به افق دور نظر بیفكند و پست و بلند پیش روي 
خود را ببیند و پیش از روبه رو شدن با مشكل، به حل 
آن  اقدام كند. ما در زندگي روزمره عماًل در موقعیتي 
نیســتیم كه به نقشة راه دسترســي داشته باشیم و 

نوشتـن ،آغاز تفكر
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عالئم راهنمایي به مــا بگویند كه در هر مرحله چه 
باید كنیــم. اغلب معلمان در مواجهه با مشــكالت 
كالس و زندگي  حرفه اي خود متكي به دانش، مهارت 
و تجربة خویش و هر چیزي هســتند كه از منابع در 
دسترسشان كسب مي كنند. اغلب راه خود را با سعي 
و خطا مي یابیم و در جریان تدریس به دانش ضمني 

خود كفایت مي كنیم.
رسان ما  به نظر شون، تنها چیزي كه مي تواند مدد
باشد تدریس فكورانه است. نظریة شون مبتني بر عمل 
و تدریــس فكورانه اســت و از آن به عنوان الگویي در 
تربیت معلم، استقبال زیادي شده است. او بر حل مسئله 
و مفهوم سازي از طریق تفكر در عمل تأكید دارد  طبق 
نظر شون  زندگي حرفه اي شاغالن، به دانش ضمني 
آن ها در عمل بســتگي دارد. منظور از دانش  عملي، 
دانشي است كه محصول عملكرد روزانه و عمل عادي 
شده فرد باشد. به نظر شون، ما در موقعیت اگر از تفكر 
در عمل بهره بگیریم مي توانیم دانش ضمني خود را 

صراحت ببخشیم و آن را راهنماي كار قرار دهیم.
شــون  سه سطح تأمل را معرفي كرده است: تأمل 
براي عمل، تأمل در عمل و تأمل دربارة عمل3. تأمل 
براي عمل در مرحلة طراحــي و قبل از انجام دادن 
عمل روي مي دهد؛ تأمل در عمل، در روند انجام عمل 
روي مي دهد؛ و تأمل دربارة عمل، بعد از عمل اتفاق 
مي افتد. به نظر شون، فرایند سعي و خطا و یادگیري 
از اشتباهات، كاري هنرمندانه است كه معلمان باید 
آن را انجام دهند. او معتقد است كه ما با شروع كار 
معلمي در موقعیتي ناشناخته قرار مي گیریم و هیچ 
كسي هم نیســت كه راهنمایي مان كند. پس بهتر 
اســت راهي براي درس آموزي از موقعیتي كه در آن 
واقع شده ایم بیابیم. به نظر شون، چارة كار در كسب 
دانش الزم براي حل مشكالت تدریس، عمل فكورانه 
اســت: قبل از عمل، حین عمل و پس از عمل، اما او 
ابزاري هم براي این عمل پیشنهاد مي كند: نوشتن. به 
نظر مي رسد وقتي ما افكار خود را مكتوب مي كنیم، 

به آن ها وضوح بیشتري مي بخشیم و آن ها را روشن، 
قطعي و شفاف مي سازیم. به نظر بعضي از محققان، 
نوشتن، خود نوعي روش تحقیق است و ما در حین 
نوشتن، در عین اتكا به یافته هاي خود، به یافته هاي 
جدیدي هم مي رســیم. خالصه اینكه به نظر شون، 
براي بهبود معلمــي و تدریس و هر حرفة دیگري، 
چارة كار عمل فكورانه اســت. ابزار این فكر كردن 
هم نوشــتن است؛ یعني معلمي كه عادت دارد كار 
معلمي خود را مكتوب كند و سؤاالت، پیشرفت ها، 
پس رفت ها، مشــكالت و راه حل هایش را بنویسد، 
سریع تر مي تواند به راه حل دست یابد. راه حل، فكر 
كردن و نوشــتن است. معلماني كه فكر نمي كنند، 
تجربه اي را ســي  سال یا بیشــتر تكرار مي كنند؛ 
بي آنكه گامي به پیش نهند. معلمي كه در اندیشــه 
فرو مي رود و به كار خود مي اندیشــد، سؤاالتش را 
عیان و آشــكار مي كند و هر ســؤالي ممكن است 
ســؤالي دیگر را پیــش روي او نهــد و در نهایت، 
راه حل ها از آ ن سؤاالت بزاید. البته مي دانیم كه در 
آموزش وپرورش ما بر نوشــتن چندان تكیه نشده و 
این امر سال هاست تداوم دارد و از ویژگي هاي نظام 
آموزشي ما محسوب مي شود. نوشتن كاري سخت 
به نظر مي رســد ولي اگر انجام شود، نغز و شیرین 
است. در این شــمارة مجله، تكیة  اصلي بر نوشتن 
بوده است. من هم در این نوشتة كوتاه مي خواستم 
بگویم یكي از دستاوردهاي نوشتن براي معلمي، باز 
شدن گره ها و مشكالت كار و راه یابي به مؤثرترین 

شیوه هاي معلمي است.
 پي نوشت ها

1. http://www.npr.org /sections/ed / 2016 / 09 /15 
/493808213/frustration-burn  out-attrition-its-time-to 
- address the-national-teacher-shortage.
2. Donald schon (Schön, D. A. (1987). Educating the 
reflective practitioner (p. 27). San Francisco: Jossey-
Bass).
3. reflection - on action, reflection- in-action and re-
flection - for- action
4. korkko, kyro, Ammala, & Turunen
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حسین حسیني نژاد
عکس: اعظم الریجاني

گفت وگو با دكتر محمود اماني طهرانی
مدیركل دفتر تألیف كتاب هاي درسي

نوشتــــن، 
فصل مشترک همة ساحت های یادگیری

 اشاره
اگر نوشتن را یكي از مهارت هاي پایة یادگیري در همة حوزه ها 
بدانیم و نه حوزه اي مجزا و محدود به درس نگارش، اهمیت توجه 

به این مهارت بیشتر روشن مي شود.
برطرف كردن مشكل اساسِي »ضعف در نوشتن« در اكثر افراد 
جامعه، توجه همه جانبه به این مسئله را در نظام آموزشي مي طلبد.

مهمان دكتر اماني مدیركل دفتر تألیف كتب درسي ابتدایي و 

متوسطة نظري شدیم تا دربارة این موضوع, و برنامه هاي این دفتر 
در زمینة توجه به حوزة نوشتن گفت وگو كنیم.

براي ورود به بحث، عالقه مندیم از دیدگاه  شــما در 
حوزة نوشتن، بیشتر اطالع پیدا كنیم.

من نوشتن را از مهم ترین ابعاد آموزش و رشد مي دانم. آموزش 
جامع نوشتن براي آحاد شهروندان و دانش آموزان از مهم ترین 
مأموریت هاي نظام رســمي آموزش وپرورش است. البته منظور 
ما از نوشــتن نه امال به معني درست نویسي است و نه انشا به 
معناي رایج و جاري كه امروزه در كشور ما هست. آنچه از 
نوشتن و نگارش مورد تأكید است، درواقع 
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آنچه از نوشتن 
و نگارش مورد 

تأكید است، انواع 
نوشتن است كه 

براي رساندن 
مقصودهاي 

مختلف صورت 
مي گیرد و 

طبقه بندي هاي 
مختلفي دارد. 
نوشتن علمي، 
نوشتن انواع 

گزارش ها، 
نوشتن خالقانه، 

نوشتن هاي 
گروهي و تكنیكي 

همه در آن جاي 
مي گیرد. نوشتن 
ادبي تنها بخشي 

از آن است

انواع نوشتن است كه براي رساندن مقصودهاي مختلف صورت 
مي گیرد و طبقه بندي هاي مختلفي دارد. نوشتن علمي، نوشتن 
انواع گزارش ها، نوشتن خالقانه، نوشتن هاي گروهي و تكنیكي 
همه در آن جاي مي گیرد. نوشتن ادبي تنها بخشي از آن است 
كه در جاي خود بسیار مهم است و دربرگیرندة داستان نویسي، 
روایات، زندگي نامه، زندگي نامة خودنوشت )اتوبیوگرافي(، نقد و 

تحلیل، توصیف، تحلیل و تفسیر و... .
اهمیت عمدة  نوشتن، متصل بودن به تفكر و استدالل است. 
بي دلیل نیســت كه عنوان كتاب خانــم واتانابه »پرورش هنر 
استدالل«  كه دربارة نوشتن و مقایسه تحلیل نوشتن در ژاپن و 

امریکاست ،به مسئلة استدالل مرتبط مي شود.
به دلیل نگاه گســترده بــه موضوع نوشــتن و اقداماتي كه 
خوشــبختانه در نظام آموزشي انجام شــده، در تمام پایه هاي 
تحصیلي در كنار كتاب فارســي كتابي با عنوان نگارش موجود 
اســت. از دید من، نوشــتن به درس ادبیات اختصاص ندارد و 

مهارتي عام است براي رشد فكري بچه ها. 
در این نوع از نگارش، نگاه تكنیكي خیلي مهم است. گرچه ما 
این حركت را آغاز كرده ایم ولي نســبت به كشورهاي غربي در 
فاز اول این كار هســتیم و در فازهاي بعدي باید اقدامات جدي 
در باب تقویت وجه فني انجام دهیم. با توسعة فناوري اطالعات 
و ارتباطات، آیندة نوشــتن روزبه روز مهم تر از گذشــته است و 
نه تنها اهمیت آن كاهش پیدا نمي كند بلكه مخاطب هر نوشته 
ده ها برابر قبل است. نگارش در همة  دروس اعم از دیني، علوم، 
اجتماعي، ریاضي و... مطرح است. مثلثي كه من همه جا مطرح 
مي كنم، تحت عنوان »مثلث یادگیري مطلوب« درواقع، داراي 

سه ضلع طراحي آموزشي، رســانه هاي پرشمار یادگیري 
و برونــداد اســت. بخش عمدة ارائه یــا برونداد مبتني 

بر نگارش اســت؛ حتي ارائة ویدیویي و... كه همگي 
مبتني بر متن است. در جامعة ما بي حساب حرف 

زدن خیلي رایج است و بي سوادي در بي حساب 
حرف زدن ها به آســاني آشــكار مي شود، اما 

چون شــفاهي اســت مورد پیگیــرد قرار 
نمي گیرد. بدون اســتناد صحبت كردن 
و نیــز عددهــا، آمارهــا و تعمیم هاي 
بي حســاب و تلفظ هاي غلط نشان این 

اســت كه افراد با وجود داشتن دكتري، 
لیسانس و فوق لیسانس باسواد نشده اند.

نوشــتن یكي از راه هایي است كه مي تواند این وضع را به طور 
جدي بهبود بخشــد. گاهــي در كتاب هاي درســي مي بینیم 
جمالتي هســت كه اگر كســي بیاید بگوید منبع آن چیست، 
شــاید نویسنده نتواند توضیح دهد. در فضاي علمي كسي حق 
ندارد بدون اســتناد حرف بزند و تنها مي تواند نظریه هاي خود 
را در چارچوب هاي خاص بیان كند. در نوشــته هاي توصیفي، 
دقیــق حرف زدن و اعتبار علمي مســئلة مهمي اســت. براي 

مثال، در آزمون IELTS دو موضوع به شما 
مي دهند: یك مطلب توصیفي و دیگري مطلب 
تحلیلي. شــما در مطلب توصیفي حق اظهار 
نظر ندارید ولي در بخش تحلیلي باید تكنیك 
داشــته باشید؛ موضوع را بگویید و بعد موضع 
خود را هم نســبت به موضوع بیان كنید. حق 
ندارید یك ســویه نظر بدهیــد. این ها الفباي 
نوشتن تحلیلي اســت. در هر صورت، به نظر 
من نوشتن موضوع مشترك همة ساحت هاي 
یادگیري است و وجه اصلي آن ارائه است كه 

افراد را بسیار رشد مي دهد و مي پروراند.
نوشــتن یك مسئلة عمیق توسعه اي در كل 
جامعه است و بسیاري از سوءفهم ها از ضعف 
در آن اســت. به نظر من، یكــي از مهم ترین 
مســئولیت هاي نظام آموزشي كشور آموزش 
نوشتن است. ما هنوز در كشورمان گروه هاي 
حرفه اي در حوزة نوشــتن نداریم. من خیلي 
تالش كردم تــا مجموعــه اي از مهارت هاي 
نوشــتن در نظام هاي آموزشي دنیا تهیه كنم 
و در اختیار گروه هاي درسي بگذارم تا با مدل 

»تكنیكال رایتینگ« آشنا بشوند.

دیدگاه هاي شما بسیار روشن است ولي 
ورود آن به برنامه هاي درسي با توجه به 

مسئولیت شما بسیار كند است. به نظر شما چه موانعي 
سر راه هست كه مانع اجرایي شدن آن مي شود؟

در كار حرفه اي ما مثلثي هســت كــه یك ضلع آن 
طراحي برنامة درسي است كه در این طراحي 
ما باید نقشه ها را بچینیم. ضلع دوم، تدوین 
برنامة  درسي اســت؛  یعني تولید برنامة 
آموزشي مورد نیاز. ضلع سوم آن اجراي 
برنامة درسي است. اگر در یكي از این 
سه بعد ضعف داشتید، برنامة شما عماًل 
اجرا نمي شــود. در این نوع مســائل، 
چرخه اي باید طي شود كه یك دورة ده 
ســاله دارد. قرار گرفتن نوشتن و نگارش 
به عنــوان جزء اصلي در كنار كتاب فارســي، یك قدم به پیش 
بــود و در پــاره اي از كتاب ها با تغییر نــام و در پاره اي دیگر با 
تألیف جدیدي انجام شد؛ یعني در این فضا شش كتاب تألیف 
شــد. نگارش هفتم، هشــتم، نهم، دهم، یازدهم و دوازدهم كه 
كتاب هاي كامــاًل جدیدي بودند. پــس، این گونه نبود كه كار 
متوقف شــود. در طراحي و تدوین قدم هایي برداشته شد و به 
مدارس رفته و در حال اجراست و من معتقدم این یك حركت 
به پیش بود. این كتاب ها در مسیر حركت نمرة قبولي گرفته اند. 

داد
ون 

ـر
ــ

ب

یادگیری 
مطلـوب

طراحی آموزشی

رسانه های پرشمار
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البته حرفه اي شــدن ده سالي زمان مي خواهد. در همین حین 
كه نسخه یك چرخة طراحي و تدوین و اجرا را مي گذراند، باید 
بررســي ها، پژوهش ها، مطالعات بین المللي، كسب تجربه هاي 
دیگران یعني شــكل گیري نقطه هاي بهبــود و حتي اصالح و 

بازنگري و تجدید تألیف این برنامه به وجود بیاید.
معمواًل این كارها پذیراي اصالحات پیاپي و زودگذر نیستند و 
بایــد چرخه را خیلي با جدیت اجرا كرد. من معتقدم كه باید از 
كاري كه در این شش سال انجام شده است یا حداقل دورة هفت 
و هشــت و نه یك ارزشیابي دوره اي بشــود و در آن ارزشیابي، 
اطالعات مربوط به برنامه، مواد آموزشــي و نتایج عنوان شود و 
عنصرهایي كه به بهبود نیاز دارند، مشخص گردد. كند بودن آن 
به این خاطر است كه ما خیلي دیر شروع كردیم. وقتي هم كه 
شــروع كردیم، آن بدنة نیروي قوي ویژة این 

كار را نداشتیم.
مي خواهم بگویم كه مسیر حركتي كه صورت 
گرفته، مسیر درستي است. این طور كارها باید 
زمان طبیعي رشد را طي كند. آفتي كه ممكن 
است به این كارها بخورد این است كه جدیت 
آن ها در طول زمان كم رنگ شود و از بین برود.

باز تأكید مي كنم كه باید بین آن ســه ضلع 
مثلث تفكیك قائل شــد. ادعــاي ما در برنامة 
جدید این اســت كه ما برنامــه داریم، برنامة 
درســي طراحي كرده ایم و براي آن نقشه ارائه 
داده ایم. البته در این طراحي براي شش سال 
ابتدایي تألیف نشده و كتاب ها همان كتاب هاي 
قبلي اســت. بعدها باید به تجدید تألیف آ ن ها 
هم برســیم. قباًل كتاب »بنویســیم« بوده كه 
طبق این نقشه نبوده اســت. عجالتًا نام آن ها هم شده نگارش 
كه نوعي حركت ظاهر به باطن اســت اما شش كتاب بعدي كه 
تألیف شــده، مبتني بر همین برنامه اســت. در فاز دوم تدوین 
و تولید كتاب هاي درســي باید كار برنامه از نظر صاحب نظران 
و دیــدگاه  آن ها و نیز كار تدوین مواد آموزشــي و تولید از دید 

تجربه هاي جهاني را مورد توجه قرار دهیم.

 چالش اجرا
 البته اجرا هم براي خود، مسائل زیادي دارد. ضروري است كه 
هر یك از آن ها را جداگانه ببینیم؛ چرا كه خیلي از مواقع ممكن 
اســت برنامه اي در مرحلة طراحــي و تدوین نمرة قبولي خوبي 
داشــته باشــد اما آنچه نمي گذارد این برنامه به كامیابي برسد، 
اجراي ضعیف آن است و این اجراي ضعیف برمي گردد به شرایط 
مختلفي كه در مدارس حاكم اســت. مثل اهمیتي كه براي این 
درس قائل اند و نیروي انســاني كه براي اجراي آن به كار گرفته 
مي شود و مسائلي كه از دست برنامه ریزان و تولیدكنندگان مواد 

آموزشي خارج است.
اگر هركدام از این ها جداگانه بررسي شود، تكلیف جاهایي كه 
باید به طور جدي به آن ها پرداخت روشن مي شود. تصور من این 
اســت كه یك برنامه ممكن است نمرة هر یك از این اجزایش با 
هم متفاوت باشــد. در یك مرحله نمــرة قبولي بگیرد و در یك 
مرحله نه. یك برنامة ضعیف را یك اجراي خوب مي تواند به نمرة  

قبولي برساند و به عكس.
اگر ما به سرعت، قبل از اینكه عامل اصلي و نقص را بیابیم با یك 
حكم كلي بگوییم كامیابي الزم را نداشته ایم، نمي توانیم به نتیجة 
مطلوب برســیم. در هر برنامه، به طور معمول گروه ایجادكنندة 
برنامه ، بیشترین فهم را از برنامه و بیشترین ایمان را به آن دارند. 
در بعضي از زمینه ها ســالیق، رویكردها و دیدگاه هاي متفاوتي 
وجــود دارد. اما در بعضي زمینه ها تقریبًا نوعي تفاهم جهاني به 
وجود آمده اســت. در حوزة آموزشي من كه آموزش علم است، 
یك تفاهم جهاني وجود دارد. تكالیف، دیســیپلین، مهارت ها و 

متن ها و انتظارات عملكردهاي بچه ها در آن معلوم است.
كشــورها به نســبت پیشــرفت در عملیاتي كردن آموزش و 
آزمون ها و... با هم متفاوت اند نه در ســوگیري اساسي. البته در 
بعضي زمینه ها مثل زبان آموزي نظریه ها خیلي با هم متفاوت اند. 
در همین شروع آموزش زبان فارسي در ایران چند گروه نظرات 
صددرصد متفاوتي داشتند. یك گروه نگاه گشتالتي دارند، بعضي 
روي بخش خواني و بعضي روي كارهاي بینابیني فكر مي كنند 
و... . در این گونه موارد، رسیدن به توافقي همه جانبه بعید است 
اما مهم این است كه كار انســجام دروني داشته باشد و اجماع 
كارشناسي هم باشد و نظریة رقیب هم در آن باشد و مهم اینكه 

بتوان آن را خوب اجرا كرد.

 در فضاي علمي 
كسي حق ندارد 
بدون استناد 
حرف بزند و 
تنها مي تواند 
نظریه هاي خود را 
در چارچوب هاي 
خاص بیان كند. 
در نوشته هاي 
توصیفي، دقت 
علمي مسئلة 
مهمي است
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 برون سپاري تألیف
با توجــه به ظرفیت هاي غني خــارج از نظام اداري 
آموزش وپــرورش در زمینة تولید محتوا و حتي تدوین 
كتاب درسي، آیا این امكان فراهم شده است كه از این 

ظرفیت  به خوبي استفاده شود؟
مي دانید كه این كتاب ها در بستر زماني بسیار فشرده اي پایه به 
پایه تألیف مي شود. در این گونه فضاها زمان نیست كه گروه هایي 
را بیاورید و كارها را به آن ها تفهیم كنید و بسپارید و ببینید آیا 
مي تواننــد آن را انجام دهند یا نمي توانند ؛یعني در ظرف زماني 
تولید سال به سال افرادي را كه با برنامة فعلي مرتبط نبوده اند، 
نمي توانید مدیریت كنید و كار ریسك پذیر هم نیست. یك موقع 
در فضــاي آزاد مي خواهید كتابي تألیف كنیــد و زمان مطرح 
نیست ولي در اینجا باید كتاب در اول مهر آماده باشد. پس باید 
این كار را به كسي بسپارید كه مطمئن باشید دیدگاه را مي داند 

و كتاب را مي نویسد.
االن ما در كتاب زبان انگلیسي این كار را كرده ایم و با سفارش 
كارها را مي خریم. در خیلي از زمینه ها مي شــود این كار را انجام 
داد. من معتقدم كه مي شــود چندتألیفی هم باشد. هیچ دلیلي 
ندارد كه نگارش ما تك تألیفي باشــد. نه منبع كنكور اســت و 
نه درســي اســت كه بگوییم فقط این گروه بلد است و دیگري 
نمي داند. فقط باید به نقطه اي برســیم كه بتوانیم سفارش كار را 
بدهیم. به ویژه اینكه اســتانداردهاي نگارش در این چند سال به 
خوبي تولید شده و در دسترس است. مي توانیم چنین كاري را به 

زودي آغاز كنیم و فراخوان بدهیم.
من خیلي تالش مي كنم كه فضاي تولید از انحصارها بیرون بیاید.

 نوشتن بین برنامه اي
نوشتن بین برنامه اي كه شما خیلي 
مدافع آن هســتید، هم اكنون در 
چه مرحله اي اســت؟ در بعضي از 
كتاب ها و دروس شاهد فعالیت هاي 
این  اغلب  اما  هســتیم  نوشتاري 
و  جزیره اند  به صــورت  فعالیت ها 
ارتباط طولي و عرضي با هم ندارند. 
این ها  به  كه  برنامه اي هســت  آیا 
جهت بدهد و همــه را با هم پیش 

ببرد؟ مثاًل در علوم، ریاضیات، تاریخ، 
هنر، ادبیات و... شــاهد یك برنامة یكپارچة نوشتاري 
باشیم؟ اگر بخواهیم آموزش نوشتن را فقط به معلمان 
ادبیات بسپاریم، در حق آنان اجحاف مي شود؛ زیرا همة 

معلمان به سهم خود مسئول آموزش نوشتن اند.
ســازمان در مرحلة مطالبه از گروه ها و مؤلفان است؛ یعني از 
همة  مؤلفان كتاب هاي درسي دورة متوسطه خواسته ایم كه از 
جنس نوشتن، در كتاب، تمرین داشته باشند اما طرحي جامع 
بــراي این موضوع نداریم و باید بــراي آن ماكروپلن یا طرحي 
تهیه كنیم كه در آن ریزمهارت ها و ســهم ها مشــخص شوند. 
براي مثال، وقتي شما مي گویید به موضوعات ارزشي بپردازید 
این یك مطالبه اســت اما اگر روزي خواستید آن را اجرا كنید، 
باید ماكروپلن داشــته باشید. نوشتن هم از این جنس است. ما 

در فاز ماكروپلن هستیم.
لذا شــما در هر كتابي كه وارد شوید، فعالیت ها و مطالباتي از 
دانش آموز مي بینید كه مربوط به موضوع نگارش هســت یا نه، 
اما اینكه آیا برنامة جامعي در این زمینه هست باید بگویم خیر. 

این در فاز بعدي است.
البته االن بــراي ورود به این بخش نمي شــود بازة زماني 
تعیین كرد. چیزي كه اكنون به آن رسیده ایم و وجود دارد، 
در برنامة درســي حوزة تربیت و یادگیري زبان ادب فارسي 
اســت كه در آن به موضوع نوشتن، به صورت برنامه اي توجه 
شده اســت؛ یعني مهارت ها و مفاهیم اساسي در این زمینه 
مكتوب  شده اند و در نقشة كالن، اجزا و جغرافیاي یادگیري 
نوشته شده اســت. در این برنامه تمام مهارت هاي چهارگانه 
از جمله نوشــتن طراحي شــده اند. آنچه باید بعدها طراحي 
شود، ماكروپلن نوشــتن دربارة دروس حامل است نه عامل. 
مي دانید ما دو نوع درس داریم؛ كتاب هاي نگارش درس هاي 
عامل ما هستند و سایر كتاب ها، دروس حامل. تعیین كردن 
ســهم دروس حامل ماكروپلن ماست. عرض كردم هم اكنون 
ما در حال مطالبه از گروه ها هســتیم و ان شاءاهلل وارد برنامة 

جامع هم خواهیم شد.
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نویسندگان: تمي  كاربالو و گرگوري كراتر2
مترجم: محمد امین اسپروز

»به زبان خودتان پاســخ دهید!«. ما معلم ها از این جمله زیاد 
استفاده مي كنیم. مي خواهیم دانش آموزانمان با تفسیر اطالعات 
به كمك دانش خودشان، مسائل را درك كنند. با این حال، به 
دلیل استفادة فزایندة دانش آموزان از منابع اینترنتي، به سختي 
مي توان گفت كه پاسخ ها، واقعًا مال خودشان است. راه حل كلي 
این مشــكل، این است كه از دانش آموزان بخواهید تا اطالعات 
خــود را در قالبي ارائه دهند كه پیدا كــردن آن در كتاب ها و 
اینترنت غیرممكن باشد و مطمئن شوند كه باید چیز جدیدي 
خلــق كنند. ما یك مثال تجربه شــده در كالس را پیشــنهاد 

مي كنیم: رزومة پروتئین. 

 رزومة پروتئین چیست؟
در كالس بیوتكنولوژي مقدماتي در دبیرستان گلیشر پیك3، 
دانش آموزان، ســاختار و عملكــرد پروتئین را با اســتفاده از 
مدل سه بعدي و ســایر فعالیت ها را  با جزئیات خوبي بررسي 
مي كنند. طبق یك ارزشیابي تراكمي4، گروه هاي چهار نفري از 
دانش آموزان، یك پروتئین خاص )مانند هموگلوبین( را در نظر 
مي گیرند و با تجسم آن، درك خود را در قالب رزومه اي گزارش 
مي دهنــد. با اینكه بعضــي دانش آموزان هنوز با رزومه آشــنا 
نیستند، آن را به سادگي مي توان تدریس كرد. ما از دانش آموزان 
مي خواهیم بخش هایي را به نام، نشاني، هدف  شغلي، ویژگي هاي 
ســاختاري، سوابق كاري، دستاوردها و افتخارات كاري و منابع 
اختصــاص دهند و ما با مثالي از یك پروتئین، كه دانش آموزان 

مي شناسند، مانند ژن سركوبگر تومور پي 53 5، نشان مي دهیم 
كه چه چیزي متعلق به هر بخش است. معمواًل در كالس هاي 
علوم، نســبت دادن خصوصیات انســاني به ذرات مشكل است 
)براي مثال، »گلوكز مي خواهد شكسته شود« و یا »سدیم به از 
دست دادن الكترون نیاز دارد«. در این تكالیف، جان بخشیدن 
به اشــیا نباید باعث ایجاد این تصور براي دانش آموزان شود كه 
اشیا رفتاري مانند انسان ها دارند بلكه باید بدانند گزارش حقایق 

علمي ارائه دهند. 

 نظارت آموزگار و ارزشیابي
با اینكه این تمرین را مي توان به صورت تك به تك هم انجام 
داد، مــا براي تقویت روحیة همــكاري در میان دانش آموزان و 
ســود بردن آن ها از نقاط قوت یكدیگر، ترجیح مي دهیم كه در 
گروه  هاي چهار نفره كار كنند. به دانش آموزان براي پیدا كردن 
اطالعات در كتاب هایشــان یا اینترنت به اندازة كافي در كالس 
وقت داده مي شــود و معلم، مانند كالس هاي آزمایشــگاه، بین 
دانش آموزان راه مي رود و به آن ها كمك مي كند. هر گروه ابتدا 
یك پیش نویس تحویل مي دهد، بازخورد مي گیرد و تغییرات را 
اعمال مي كند. هنگام ارزیابي كار دانش آموزان، به هر گروه فقط 
یك نمره مي دهیم؛ زیرا معتقدیم با این كار دانش آموزان حس 
موفقیت را با هم تقســیم مي كنند، اما اگر معلمي بخواهد براي 
ارزیابي مسئولیت پذیري دانش آموزي به او نمرة انفرادي بدهد، 

مي تواند یك یا دو رزومه به هر فرد در گروه اختصاص دهد. 

رزومة پروتئین1
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 خالصه اي از 
تمرین رزومة 
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شده توسط 

آموزگار 
)سركوبگر 

تومور پي 53( 
و دانش آموز 
)هموگلوبین(
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آسیب  دیده و سایر عوامل استرس زاي سلول قرار دارد.نشاني محل كار: پروتئیني است كه در هسته و سیتوپالسم سلول DNA نشاني منزل: ژني است كه روي كروموزوم شمارة 17 قرار دارد. نام: پي 53 
جست وجو در موقعیت سلولي شامل توقف رشد سلول، ترمیم DNA آسیب دیده و كمك به آپوپتوزهدف شغلي

 برخي آرژنین هاي مهم در اتصال به دي ان اي عبارت اند از: 175، 249،248، 273 و 282 8 درصد مارپیچ آلفا و 30 درصد صفحات بتا ویژگي هاي ساختاري
 تحت نظارت پروتئین هایي مانند HAUSP كار مي كند. سوابق كاري

 بي تأثیر در محیط هاي حاوي دود سیگار، رادیو اكتیو، مواد شیمیایي صنعتي و غیره در صورت جفت شدن با پي 53، گروه مشابه بهتر عمل مي كند.  كارشناسي ترمیم دي ان اي آسیب دیده  تحریك تولید پي 21
 مولكول برتر ماه، بانك اطالعات پروتئین RCSB، ژوئیة 2002 مولكول برتر سال، مجله علوم، سال 1993دستاوردها و افتخارات كاري

سركوبگرتومورپي53

Hb نام: هموگلوبین ملقب به

نشاني منزل: ژن آلفا روي كروموزوم شمارة 16، ژن بتا روي كروموزوم  شمارة 11

نشاني محل كار: پروتئیني است كه در سیتوپالسم گلبول هاي قرمز در جریان خون 
وجود دارد. 
هدف شغلي

پیشخدمت سلولي )رسانندة مواد مغذي و از بین برندة مواد زائد( و به دنبال كار در جریان خون است. 
ویژگي هاي ساختاري

 هر دو زنجیرة آلفا و بتا حدود 75 درصد آلفا هلیكس هستند )صفحات بتا ندارد(. 

 در كم خوني داسي شكل، آمینو اسید6 در زنجیرة جانبي بتا، از گلوتامات به والین تغییر مي كند. 
سوابق كاري

 انتقال آبي اكسیژن و دي اكسید كربن 

 كمك به كنترل فشار و جریان خون با انتقال اكسید نیتریك 

 شعبده باز )استعداد ویژه در قرمز كردن خون( 

 كار ساختماني )مسطح كردن گلبول هاي قرمز داسي شكل خون؛ زماني كه گلوتامات در موقعیت 6 جهش مي یابد.(

 داراي روحیة كار گروهي، اما با مونوكسید كربن به خوبي كار نمي كند. 

 با انتقال خون، زندگي بسیاري را نجات داده است.
دستاوردها و افتخارات كاري

جایزة نوبل شیمي، 1962
RCSB ،مولكول برتر ماه

بانك اطالعات پروتئین، مه 2003

همولگوبين



 خالقیت ساختاري 
ایــن شــكل از رزومــه، از انعطاف پذیري كافي بــراي ایجاد 
خالقیت فراوان برخوردار اســت. براي مثال، گروه هاي مختلف 
دانش آموزان، هموگلوبین را به عنوان یك پیشــخدمت كه مواد 
مغذي را مي رساند و مواد زائد را حذف مي كند، توصیف كرده اند 
یا همین ایده را به شــیوه اي دیگر نقــل كرده اند: فردي همه 
فن حریف با دو شغل نیمه وقت كه یكي انتقال 
اكســیژن و دیگري انتقال دي اكســید كربن 
است. برخي دیگر از دانش آموزان، هموگلوبین 
را شــعبده بازي توصیف كرده اند كه مي تواند 
خون را قرمز كند. تنوع این اســتعاره ها نشان 
مي دهد كه با اجراي این تمرین، تفكر خالقانه 

رشد كرده  است. 
در ایــن تمرین، فضا بــراي تمرین خالقیت 
وجــود دارد. بــه عالوه، بخش هــاي متعدد و 
كوچك رزومه ســاختار شفافي به آن مي دهد 
كه باعث مي شــود دانش آموزان بر ویژگي هاي 
كلیدي پروتئین متمركــز بمانند. براي مثال، 
دانش آموزان اصلي ترین عملكرد پروتئین را در 
بخش هدف شغلي و سایر ویژگي هاي آن را در 
بخش سوابق كاري مي نویسند. ساختار شفاف 
رزومــة پروتئین، شــاید بزرگ ترین مزیت آن 
نسبت به سایر تمرین هاي خالقانه است. برخي 
آموزگاران شــجاع از دانش آموزان مي خواهند 
براي یك مطلب علمي، اثر هنري و یا موسیقي 
خلق كنند. این نوع فعالیت ها بسیار شگفت انگیز است اما براي 
برخي از دانش  آموزان، داشــتن بیان هنري ممكن است بسیار 
چالش برانگیز باشــد و براي برخي دیگر، جنبة هنري آن چنان 
جذاب باشد كه محتواي علمي را نادیده بگیرند. رزومة پروتئین 
در بین تكالیف نوشــتاري سنتي و راهكارهاي افراطي خالقانه، 
تمریني میانه رو است. ما این روش را گونه اي یادگیري از طریق 
نوشــتن )WTL(6 مي دانیم كه در آن دانش آموزان، در فرایند 

نوشتن، درك بهتري از موضوع پیدا مي كنند. 

 استفاده در كالس هاي مختلف زیست شناسي 
همان طور كه اشــاره شــد، در این تمرین، دانش  آموزان درك 
خود را از یك پروتئین مشخص گزارش مي كنند اما به سادگي 
مي توان از این تمرین در سایر مباحث زیست شناسي نیز استفاده 
كرد؛ مثاًل در ســطح سلولي و مولكولي، مي توان براي تركیبات 
شیمیایي )مانند پیروات7(، مواد مغذي )مانند نیتروژن(، مسیر 
سوخت وساز )مانند فتوسنتز( و یا اندامك )مانند دستگاه گلژي8( 
رزومه ساخت. در سطح كالن تر، از رزومه مي توان براي مشخص 
كردن نقش یك اندامگان )ارگانیزم( مشخص در یك زیست بوم 
)اكوسیســتم( اســتفاده كرد. به عبارت دیگــر، این تمرین  در 

بسیاري از مباحث زیست شناسي دبیرستان قابل استفاده است. 
نكتة كلیدي این اســت كه باید از رزومه براي مواردي استفاده 
كرد كه نیاز است دانش آموزان درك كاملي از آن داشته باشند. 
براي مثال، پس از ارائة توضیحي كلي دربارة اندامك ها، احتمااًل 
دانش آموزان نخواهند توانست براي یك اندامك مشخص رزومه 
بنویسند اما پس از یادگیري مطالبي دربارة هر یك از اندامك ها، 
این رونــد تغییر خواهد كــرد. براي مثال، اگــر تنها اطالعات 
دانش آموزان دربارة هسته این باشد كه فضایي براي ذخیره كردن 
دي ان اي است، دانسته هایشان براي تهیة رزومه بسیار كم است 
اما وقتي یاد بگیرند كه هسته، دي ان اي ها را حول هیستون نگه 
مي دارد، فضایي براي رمز گذاري ژن هاي فردي است و در حین 
میتوز تكثیر مي شود، اطالعات كافي براي ساخت رزومه دارند. 

 نتیجه گیري 
رزومة پروتئین نوعي یادگیري از طریق نوشــتن اســت كه 
به خوبي میان شیوة مقاله نویسي سنتي و تكالیف با انتهاي كاماًل 
باز9 قرار مي گیرد. در روند این نوع یادگیري، دانش آموزان عالوه 
بر اینكه از مزایاي ساختار یافتة این روش استفاده مي كنند، این 
فرصت را نیز دارند كه درك خود را به شیوه اي منحصر به فرد و 

گاه آمیخته با طنز بیان كنند. 

 پي نوشت
این مقالة در مجلة Science Teacher شمارة آوریل و مه 2018 
منتشر شده است. 
1.The Protein Re'sume
2. Tami Carballo and Gregory Crowther
3. Glacier peak
4. Summative Assessment
5. Tumor Suppressor p53

6.Writing- to- Learn
7.pyruvate
8. Golgi's apparatus
9. open- ended assignments 
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رزومة پروتئین 
در بین تكالیف 
نوشتاري سنتي 
و راهكارهاي 
افراطي خالقانه، 
تمریني میانه رو 
است. ما این 
روش را گونه اي 
یادگیري از طریق 
 )WTL( نوشتن
مي دانیم كه در 
آن دانش آموزان، 
در فرایند نوشتن، 
درك بهتري از 
موضوع پیدا 
مي كنند
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 نرگس لیاقي مطلق 
دبیر علوم  منطقة 2

یادداشــت كــردن و ثبت داده هــا، دریافت ها، 
ایده ها و حتي وقایع روزانه در روش كار بســیاري 
از دانشــمندان دیده مي شــود. مستندســازي و 
یادداشــت برداري همة وقایع، همواره به پیشرفت 
علم كمك كرده اســت. چه بســیار كشــفیاتي 
كــه به طــور تصادفــي رخ داده انــد. از ایــن رو 
یادداشــت برداري، مهم و تمرین و یادگیري آن، 

ارزشمند است.
یكي از روش هاي مرسوم براي یادداشت برداري 
در كالس، دفتر یادداشــت تعاملي اســت. اولین 
نمونه هاي دفتر یادداشــت تعاملي در حدود سال 
1970 در مدرســه اي در آمریــكا و پس از آن از 
ســال 1992 به طور رســمي در آمــوزش به كار 
گرفته شــد. این دفتر كمي بــا دفترهاي دیگر و 
یادداشت برداري هاي معمول متفاوت است. روش 
تدریس مبتني بر دفتر تعاملي به عنوان یك ابزار 
و راهبرد آموزشــي تأثیرگذار بــر فرایند آموزش 
مي توانــد در ایجــاد انگیزه و هدایــت یادگیري 
دانش آموزان تأثیرگذار باشد. دفتر تعاملي ابزاري 
آموزشي است كه براي دانش آموزان فرصت ثبت 
آنچــه را آموخته اند ،فراهم مي آورد و امكان تهیة 
مطالب آموزشــي با اســتفاده از روشي معنادار و 
قابل تأمل بر مبناي برداشــت هاي خودشــان را 
مهیا مي كند. هــدف از به كارگیري دفتر تعاملي، 
كمك به دانش آموزان برای سازماندهی و تجزیه و 
تحلیل اطالعاتی است که در کالس درس از معلم 
دریافت می کنند. این امر با راهبردهاي آموزشي اي 
مانند یادداشــت برداري، تهیة نقشــة مفهومي و 
سازماندهي و دسته بندي اطالعات در قالب دفتر 
تعاملي محقق مي شود. این شیوة آموزشي مبتني 

بر هوش هاي چندگانه و یادگیري مغزمحور است.
دفتر تعاملي یك دفترچة سیمي )براي سهولت 
تورق( اســت كه صفحات راســت و چپ در آن 
تعریف مي شود. صفحات راست یا ورودي، شامل 
آنچــه معلم به دانش آموزان منتقل مي كند، نظیر 
محتواي آموزشي، جزوة كالسی درس، یادداشت 
دانش آمــوز از تدریس معلــم و نتیجة بحث هاي 
گروهي است. به طور كلي، همة محتوایي كه براي 
ارزشــیابي پایاني ضرورت دارد، در سمت راست 
دفتر تعاملي درج مي شــود و مرجع دانش آموزان 

است. مسئولیت صفحات 
ســمت چپ )خروجي( 
دفتر بر عهدة دانش آموز 
در  دانش آمــوز  اســت. 
صفحــات ســمت چپ 
از  را  خــود  برداشــت 
درس و محتوایی که در 
ارائه شده،  راست  سمت 
درس،  خالصة  به صورت 
نقشــة مفهومي، رســم 

شكل و تصویرســازي، جدول، نمودار، طرح هاي 
گرافیكي، نقاشي و... ثبت مي كند. به این ترتیب، 
وســیله اي براي برقرار كردن ارتباط میان دانش 
قبلي دانش آموز با آموخته هــاي جدید و مرور و 
تفكر و تعمیق ادراك فراهم مي شــود. دانش آموز 
آنچــه را مي اندیشــد، به طور معنــاداري در این 
صفحات قرار مي دهد و با معلم، هم كالســي ها و 

اولیاي خود به اشتراك مي گذارد.
براي آشنایي بیشتر خوانندگان با محتواي دفتر 
تعاملي، نمونه هایي از محتواي درس فیزیك پایة 

دفتـر تعاملي1

برگي از دفتر یادداشت 
مادام كوري

نازیال نیازي
دبیر فیزیك منطقة 3
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دهم كه نویسندگان تدریس كرده اند، در شكل 1 
)نمونه اي از صفحة راست( و شكل 2 )نمونه اي از 
صفحة چپ( نشــان داده شده است. همچنین در 
شكل شــمارة 3، هم صفحة راست و هم صفحة 
چپ مبحث »نیروي كشســاني فنــر«، هم زمان 
نشان داده شــده است. مزیت مهم این روش این 
اســت كه با آن، بدفهمي هاي دانش آموزان آشكار 

مي شود و تثبیت یادگیري امكان پذیر مي گردد.

 چطور دفتر یادداشت تعاملي بسازیم؟
طراحي دفتر یادداشــت تعاملي اصول ساده اي 
دارد. براي طراحي آن، ابتدا با قاعدة صفحة راست 
و چپ دفتر آشنا شوید. تصویر 3 راهنماي خوبي 

براي صفحة راست و چپ دفتر است.
صفحه راســت دفتــر، به عنــوان ورودی، همه 
داده هایی است که هنگام درس به دانش آموزان ارائه 
می کنیم و صفحه ســمت چپ به عنوان خروجی، 
بازخورد دانش آموز از یادگیری است. درواقع درگیر 
شدن با درس، خالقیت و سطوح شناختی باالتر، در 
صفحة چپ دفتر نمود پیدا می کند. صفحة راست و 
چپ دفتر تعاملي در واقع جریان یادگیري است. آن 
چه دانش آموز در صفحة راست آموخته در صفحة 

چپ بروز پیدا مي كند. 
از دیگر ویژگي هاي دفتر یادداشت تعاملي، داشتن 
فهرســت، شمارة صفحه و ترتیب یكسان صفحات 
براي همة دانش آموزان است؛ یعني، قرار است همه 
دفترشــان را شبیه هم پیش ببرند. دفتر یادداشت 
تعاملي درواقع شبیه كتاب دست نویس دانش آموزان 
است؛ مطالب مهم درس، به زبان و دست خط و هنر 

و خالقیت خودشان نوشته مي شود.
براي طراحي صفحات دفتر ابتدا باید طرح درس 
و مطالبي را كه مي خواهید در یك جلســه بیان 
كنید، مرور كنید. تقدم و تأخر آن ها را مشــخص 
كنید و در بخش هاي مختلف درس، فضایي براي 
تأمل و یادداشــت كردن بازخورد دانش آموزان در 

نظر بگیرید.
سپس، از تصاویري كه یادآور اتفاق كالس باشد، 
انواع نمودارها و تصاویر مرتبط با درس، یا طرح هاي 
تاشــو2، پاكت و ســازمان دهنده هاي  سه بعدي، 
بصري3 استفاده كنید. نمونه هایي از انواع مدل ها 

را در تصاویر 1، 2، 4 و 5 مي توانید ببینید.
این كار یــادآوري مطالب را بــراي دانش آموز 
آسان تر مي كند. همچنین مي توانید دفتري شبیه 

شكل 3. راهنماي طراحي 
صفحات دفتر تعاملي  

شكل 1. نمونه اي از 
صفحة سمت راست 
دفتر تعاملي

 شكل 2. نمونه اي از 
صفحة چپ دفتر تعاملي، 
كه در آن پس از تدریس 
مبحث »تبدیل انرژي« 
از دانش آموزان خواسته 
شده است كه انواع انرژي و 
تبدیل هاي آن را به روش 
خودشان تصویرسازي كنند. 
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دفتر بچه ها براي خودتان درســت كنید. این به 
طرح درس هاي شــما نظم خاصــي مي دهد. به 
عالوه، همیشــه مي دانید كه دانش آموزانتان چه 

مطالبي را ثبت كرده اند.
یکی از ابزارهای مهم در فرایند کار کردن با دفتر 
تعاملی، همان طور که در شکل های 1، 2 و 3 دیده 
می شود، عالوه بر زیباسازی و اعطای جلوة بصری 
به کار، به شخصی ســازِی دفتر، برای دانش آموز و 
لذا دادن حس مالکیت دفتر به او، ســازماندهی و 
نظم بخشی به دفتر و محتوا، کمک شایانی می کند. 
معلــم می تواند بخشــی از زمــان كالس را به 
فعالیت های سمت چپ دفتر اختصاص دهد یا آن 
را به عنوان بخشي از تكلیف، به خانه موكول كند. 
براي هرچه جذاب تر شــدن تكمیل محتوا براي 
دانش آموز عالوه بر اِلمان هاي دوبعدي، مي توان از 

اِلمان سه بعدي تاكردني استفاده كرد.
گرافیكــِي  ســازمان دهنده هاِي  تاكردني هــا، 
سه بعدي تعاملي هستند كه بیش از 30 سال قبل، 
معلمــي به نام دینا زایك4 از آن ها اســتفاده كرد. 
سازمان دهنده هاي گرافیكي دانش آموزان را یاري 
مي كنند كه اطالعات را به شكل بصري سازمند كنند. 
دانش آموز مي تواند از سازمان دهنده هاي تصویري 
بــراي تبیین مفاهیم یا بیان ایده ها و درك خود از 
مفاهیم با به كارگیري كلمات كمتر اســتفاده كند. 
سازمان دهنده هاي گرافیكي ابزار مؤثري براي بهبود 
نگهداري و یادآوري اطالعات براي دانش آموزان در 
همة سنین و در هر سطحي هستند. در تاكردني ها 
كه ســازمان دهندة گرافیكي ســه بعدي محسوب 
مي شوند، نیاز به بریدن و چسباندن المان مرتبط در 
دفتر است. آن ها ضمن برخورداري از مزایاي فوق، 
براي دانش آموزان به خصوص كســاني كه در بعد 
هوش حركتي بارزترند، امكان تحرك و دست ورزي 
را نیز فراهم مي كنند؛  آن ها را درگیر مي سازند و با 
تنوع فعالیت مانع خستگي شان مي شوند. شكل 4 

نمونه اي از تاكردني ها را نشان مي دهد.
براي تعمیق یادگیري، در نظر گرفتن صفحاتي 
از دفتر جهــت تأمل و ارتباط، ضــروري به نظر 
مي رسد. این صفحات پلي براي كسب فراشناخت 
و مهارت تفكر محسوب مي شــوند و یادگیري با 

گرفتن خروجي از دانش آموزان تقویت مي گردد.

 دفتر یادداشــت تعاملي چه مزایایي 
دارد؟

وقتي دانش آموزان ملزم باشند كه آنچه را بدان 

مي اندیشــند مكتوب كنند، ناچار به شفاف سازي 
آموخته هایشــان و نظم دهي به آن ها در كاغذ، به 
گونه اي كه مخاطب بفهمد ،خواهند شــد. براي 
انجام دادن كار، به دانش آموزان زمان داده مي شود 
كه روي كلمات كلیدي بحث كنند و نحوة ارتباط 
آن ها با هم و ارتباط محتوا با اهداف درس را بیابند.
دفتر یادداشت تعاملي ابزاري قوي است كه هم 

به معلم كمك مي كند و هم به دانش آموز.
در ایــن روش ،معلــم براي یادداشــت برداري 
دانش آموزان طراحي آموزشــي انجــام می دهد. 
مطالب دفتر شامل نمودارها، طراحي ها و شكل ها، 
انواع ســازمان دهنده هاي بصري و حتي عناصر یا 
بخش هاي سه بعدي است كه همه كمك مي كنند 
تا مطالب براي دانش آموزان قابل فهم شود و آن ها 
توانایي مقایســه و ارتباط دادن بین مطالب را به 

دست آورند.
این روش به دانش آمــوزان كمك مي كند تا به 
یادگیرندگاني فعال و مشتاق تبدیل شوند؛ مطالب 
را به طور هدفمند یادداشت كنند و نتیجه گیري ها 
و دریافت هاي خودشان را بنویسند. آن ها در این 
روش یاد مي گیرند كه چگونه به آموخته هایشان 
نظم بدهند و از آنجا كه مطالب را از زبان خودشان 
مي نویسند، مطالب علمي از آِن خودشان مي شود 
و بــا هنر و خالقیت خود یادگیري را شــخصي و 

منحصربه فرد مي كنند.
دفتر تعاملي دانش آموزان را تشــویق مي كند كه 

دفتر تعاملي 
ابزاري آموزشي 

است كه براي 
دانش آموزان 

فرصت ثبت آنچه 
را آموخته اند 

فراهم مي آورد 
و امكان تهیة 

مطالب آموزشي با 
استفاده از روشي 

معنادار و قابل 
تأمل بر مبناي 

برداشت هاي 
خودشان را مهیا 

مي كند

شكل 4.
نمونة تاكردني
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دفتر یادداشت 
تعاملي شبیه 
كتاب دست نویس 
دانش آموزان 
است؛ مطالب مهم 
درس، به زبان و 
دست خط و هنر و 
خالقیت خودشان 
نوشته مي شود

هنگام فكر كردن بنویسند و آن ها را به یادگیرندگاني 
فعال تبدیل مي كند. براي مثال در درس فیزیك، 
الزم است معلم اطمینان یابد كه دانش آموز، كلمه 
یا عبارت علمي را در زمینة عنوان یا مفهوم علمي 
خود دریافته باشد نه براساس شناخت قبلي خود از 
این كلمه. با استفاده از دفتر تعاملي كه دانش آموز 
دریافت هاي خود را در آن مي نویسد ، امكان اصالح 

این بدفهمي ها فراهم مي شود.

 چالش هاي استفاده از دفتر یادداشت 
تعاملي

دفتر یادداشت تعاملی، در کنار تمام مزایایی که 
دارد، ممکن است معلم را با چالش هایی نیز مواجه 
کند. از جمله اینکه طراحي هدفمند دفتر یادداشت 
تعاملي كاري زمان بر است و معلم باید زمان زیادي 
را به طراحي آن اختصاص دهد. به عالوه، اجراي آن 
در كالس به زمــان زیادي ـ بیش از زمان معمول 

تدریسـ  نیاز دارد.
مشكل دیگري كه ممكن است در استفاده از دفتر 
تعاملي با آن مواجه شــویم، مقاومت دانش آموزان 
اســت. بچه ها معمواًل به محتواهــاي آماده عادت 
كرده اند. به عالوه، عادت به نوشــتن در میان آن ها 
چنــدان وجود ندارد و این ها، در ابتداي كار ممكن 

است در استفاده از دفتر تعاملي مانع ایجاد كنند.
البته باید توجه داشت كه جا افتادن این رویه در 
كالس، زمان بر است؛ چرا كه براي دانش آموزاني كه 

اغلب با روش ارائة محتوا از سوي معلم مأنوس اند، 
برقراري ارتباط ذهني با آموخته هایشان و نوشتن 
یا تصویرسازي آن ها در ابتداي كار نسبتًا مشكل 
اســت. اما به تدریج، ســاده تر و روان تر مي شود. 
به مرور، كســب فراشناخت و مهارت تفكر میسر 
مي گردد و نتایج براي معلم و دانش آموز مشهود و 

رضایت بخش خواهد شد.

 نمونه هایــي از بازخــورد معلمان و 
دانش آموزان در استفاده از دفتر تعاملي

بازخورد معلمان
معلم ریاضي:

بچه ها مي گفتند: مي دونم واسه چي و باید كجا 
رو بخونیــم. چیزي هم كه خودمــون خیلي یاد 

گرفتیم، جمع بندي بود.
قبــل از ایــن، بچه هــا یــاد مي گرفتنــد ولي 
نمي فهمیدنــد دارند یاد مي گیرنــد؛ انگار به طور 
نامحسوس چیزهایي مي فهمیدند ولي بعد از دورة 
دفتر تعاملي، ما تــوي كاربرگ هایمان هم، كادر 
جمع بندي گذاشتیم و به نظرم نتایج ذهني بچه ها 

خیلي منسجم تر شد.
معلم هندسه:

اول كار از یك طرف مي ترسیدم كه این تكنیك 
خیلي وقت بگیرد. از طرفي هم به نظرم بامزه بود 

و دلم مي خواست امتحانش كنم.
برگه هاي فصل اول هندســه را آماده كردم. اما 
حــاال یك نگراني به نگراني قبلي ام، اضافه شــده 
بــود و آن، اتالف وقت بود . اینكه آیا قســمتي از 
چالش هایــي كه به طــور معمــول در طراحي ها 
مي گنجاندم، كم شــده بود. حس مي كردم مدل 
طراحي ناخــودآگاه به بچه ها ســر نخ مي دهد و 

خیلي هم با طراحي مسئله محور جور نیست.
طرح هــا را  كم برش تر كــردم كه وقت كمتري 

بگیرد و آن ها را مرتب چیدم.
در طــول درس، این موضوع برایم خیلي جالب 
بود كه انــگار براي بعضي بچه ها اصاًل این فرصت 
الزم بوده اســت تا هم دستشان كار كند و هم در 
فرصت بین حل مســئله ها یك كم موقع بریدن 
حــرف بزنند و بخندند و خب همین به من كمي 

آرامش مي داد كه انتخابمان بد نبوده است.
اما اتفاق جالب تر وقتي برایم افتاد كه داشــتم 
فصل بعــدي را طراحي مي كردم. قــرار نبود كه 
قالبــش دفتــر تعاملي باشــد و قرار بود شــبیه 

 شكل 5
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كاربرگ هاي قبلي طراحي شود اما دوست داشتم 
در هر كاربرگ جایي بگــذارم براي اینكه بچه ها 
بنویســند كه چه نكته اي به نظرشــان مهم بوده 
اســت، چه چیزي را نفهمیده اند، كدام قســمت 

جالب تر بوده، چه نتیجه اي گرفته اند و... .
حس خیلــي خوبي بود؛ انگار تجربة فصل قبل، 
مرا نســبت به اهمیــت بازاندیشــي بچه ها روي 
یادگیري حســاس تر كرده بود. انگار اثربخشــي 
آن را دیده بودم و دلــم نمي آمد در فصل جدید 

نادیده اش بگیرم.
معلم فیزیك:

دفترچــة تعاملــي براي مــن یــادآور چهرة 
دانش آموزاني است كه تا 4 ماه بعد از اینكه دیگر 
از آن استفاده نكردیم، سراغ مي گرفتند كه خانم، 

دیگه سراغ دفترمون نمي ریم؟
من یك ترم توانستم از دفترچه تعاملي استفاده 
كنم؛ زیرا از جایي به بعد نرســیدم كاربرگ هاي 
مناسب طراحي كنم. مدیر مدرسه نیز معتقد بود 
با اینكه بچه ها این دفتر را دوست دارند ولي وقت 

كالس را زیاد مي گیرد.
بازخورد دانش آموزان:

آنچه در ادامه مي آید نظرات دانش آموزان در دو 
كالس ریاضي متوســطة 1 و فیزیك متوسطة 2 
است كه از دفتر تعاملي در بخشي از كالس یا همة 

سال استفاده کرده اند.
متوسطة 2

 مطالب سازمان یابي شده اند و فهم و درك آن ها 
راحت تر شده است.

 الزم نیســت ســر كالس تمام وقتمــان را به 
یادداشــت برداري بگذرانیم و مي توانیم با توجه و 

تمركز بیشتر گوش بدهیم.
 باعث طبقه بندي مطالب مي شــود و جذابیت 
آن را بیشتر مي كند؛ پس عالقه به درس خواندن 
باعث جذابیت تكالیف هم مي شود. همچنین براي 

امتحان مي تواند خوب باشد.
 تصاویــر كامــل در ذهنم مي مانــد و وقتي به 
دنبال نكته ها مي گردم، خیلي سریع آن ها را پیدا 

مي كنم.
 باعث شــده اســت كه با برنامــه اي منظم و با 
روندي منطقي همه چیز را یاد بگیرم و موقع مرور 

هم این سیر حفظ شود.
 انگار تمام اتفاقاتي كه در كالس افتاده است، با 
دیدن هر صفحه تكرار مي شود. جذابیت بیشتري 

هم پیدا كرده است.
 1. مطالب را بهتر یاد مي گیرم؛ 2. راحت تر آن ها را 
به ذهن مي سپارم؛ 3. براي پاسخ دادن به سؤال هاي 
مفهومي، از ایده هاي خودم بیشتر استفاده مي كنم.

متوسطه 1
 سر امتحان مي توانم با ورق زدن دفترم همه چیز 
را دوره كنم. خیلي خوب است. فرقش با كاربرگ 
این اســت كه شــكل هایش متفاوت است و یادم 

مي آید كه چه بوده  است.
 براي هندسه خیلي خوب بود؛ چون شكل هاي 
هندســي و تبدیل هــاي هندســي داشــتیم و 
شــكل هایي كه توي دفتر مي چسباندیم، خیلي 

برایم جذاب بود و به یادگیري ام كمك مي كرد. 
 اینكه عجله نداشــتیم و هركس كار خودش را 

مي كرد، خیلي خوب بود.
 قباًل دفترم خالي بود؛ چون نمي دانســتم چي 
بنویســم و معلم هم جزوه نمي گفــت ولي االن 

مي دانم توي هر صفحه چي بنویسم.
 دفترم خیلي خوشگل شده!

 پي نوشت ها
1. interactive notebook
2. foldable
3. Graphic organizer
4. Dinah Zike

فراینـد 
یادگیري 
ـ یاددهي 
عمیق تـر 
در نتیجه 
حـــس 
بهتـر از 
یادگیري

 امكان مقایسه و ارتباط برقرار كردن بین داده ها 

 عالقة بیشتر به یادگیري

 سازمان یافتن داده

 یادآوري راحت تر مطالب

 خالقیت بیشتر

سازمان یافته تر شدن مطالب و تصویري شدن آن ها به صورت نمودار و...

عالقمند كردن بیشتر دانش آموزان

مشاركت بیشتر دانش آموزان

خالقیت و هنر بیشتر

دفتر یادداشت 
تعاملــــی 
به عنوان ابزار 
دانش آمــوز 
کمک می کند 
بــــــــه :

دفتر یادداشت 
تعاملــــی  
به عنوان ابزار 
معلــــــم
كمك مي كند 
بــــــــه :

دفتر تعاملي 
دانش آموزان را 

تشویق مي كند كه 
هنگام فكر كردن 
بنویسند و آن ها 

را به یادگیرندگاني 
فعال تبدیل 

مي كند.
با استفاده از 
دفتر تعاملي 

كه دانش آموز 
دریافت هاي خود 

را در آن مي نویسد  
امكان اصالح 

بدفهمي ها فراهم 
مي شود
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مرضیه مدني رزاقي
پژوهشگر و مدرس انشا و نگارش

نوشتــن بـــــراي
تقویت یادگیري

 اشاره
چه وقت هایي به ســراغ نوشتن مي رویم؟ براي 
نوشــتن نامه؟ براي نوشتن خاطره یا داستان؟ آیا 
نوشتن فقط مهارتي مربوط به زبان آموزي و مقوالتي 
است كه با درس فارسي و انشا سر و كار دارند؟ اگر 
نوشــتن را محصول تفكر بدانیم و آن را به هر نوع 
فكري كه در مخیلة ما مي گنجد ربط دهیم، مي بینیم 

كه راه هاي زیادي پیش روي ماست.
دانش آموزان معمواًل براي ثبت دانسته هاي خود به 
سراغ نوشتن مي روند. وقتي مي نویسیم مي خواهیم 
چیزهایي را كه مي دانیم و به آن ها باور داریم، روي 
كاغذ بیاوریم. براي نوشتن انشا، انجام دادن تكالیف، 
پاســخ دادن به سؤاالت یا پر كردن جاي خالي در 
تمرین هاي انواع كاربرگ ها، دانسته هایمان را روي 
كاغذ مي نویسیم اما نوشتن مي تواند وسیله اي باشد 
براي یادگیري چیزهایي كه نمي دانیم و مي خواهیم 
یاد بگیریم. نوشتن مي تواند ابزار مهمي در یادگیري 

و تقویت آن در ذهن ما باشد.

 خالصه نویسي
یكــي از راه هایي كه نوشــتن بــراي یادگیري 
درس ها پیش روي ما مي گذارد، خالصه نویســي 

است. خالصه نویسي مهارتي است كه معمواًل در 
برنامه هــاي كتاب خواني به كار مي رود. این روش، 
همان طور كــه مي دانیم، بــراي درك و دریافت 
مفاهیم متن هــاي روایي روش پركاربرد و كارایي 
اســت. با خالصه  كــردن یك داســتان مي توان 
عناصري چون شخصیت پردازي، فضا و مكان، طرح 
اصلي و حادثه را به دقت بررسي نمود و داستان را 
به عصاره و چكیدة اصلي مفهوم آن نزدیك كرد. 
دقیقًا با اســتفاده از همین ویژگي خالصه نویسي 
اســت كه مي توان آن را بــراي یادگیري دروس 
مختلفي چــون ریاضي، علوم و اجتماعي در همة 

دوره هاي تحصیلي به كار برد.
از آنجا كه خالصه نویسي در ماهیت خود با عصاره 
و محتواي اصلي هر متن ســر و كار دارد، با درك 
عمیق مفهوم متن به طور مستقیم در ارتباط است. 
وقتي در انتهاي یك جلسه از كالس ریاضي یا علوم 
از دانش آموزان مي خواهیم كه در مدت پنج دقیقه 
خالصة درسي را كه در همان جلسه به آن ها آموزش 
داده شــده است در چند سطر بنویسند، آن ها را با 

ماهیت درس و محتواي آن روبه رو كرده ایم.
ایــن تمرین نوشــتاري در درجــة اول به خود 
دانش آمــوز نشــان مي دهد كه چقــدر به مطلب 
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درســي احاطه پیــدا كرده، كــدام  بخش هاي آن 
را به درســتي متوجه نشــده و چه سؤال هایي در 
ارتباط با این درس در ذهن او ایجاد شــده اســت. 
اهمیت ایــن تمرین در مرحلة بعدي این اســت 
كه از میزان یادگیــري دانش آموز اطالعات مفید 
و قابل اتكایي براي معلمان فراهم مي ســازد. الزم 
اســت پس از تمرین خالصه نویســي، زماني را به 
مطالعة نوشــته هاي دانش آموزان اختصاص دهیم. 
در ایــن صورت، مي توانیم این نوشــته ها را مانند 
آزموني اساسي براي اولین و دقیق ترین ارزیابي از 
آموخته هاي دانش آموزان در نظر بگیریم. با مطالعة 
این نوشــته ها مي توان اشــكاالت یادگیري را در 
مراحل اولیة آن شناسایي كرد و كارهایي را كه براي 
اصالح یادگیري و رفع برداشت هاي اشتباه از درس 
الزم اســت، انجام داد یا اینكه با كسب اطمینان از 
یادگیري كامل درس، فعالیت هاي مرتبط بعدي را 
براي تقویت و گســترش محتواي درسي در ذهن 
دانش آموزان طراحي كرد. تمرین خالصه نویســي 
براي یادگیري دروس مي تواند به شــكل فردي یا 

گروهي باشد و یا در جمع كالس صورت بگیرد.
به  آموزش  به كارگیري مهارت خالصه نویســي 
دقیق نیاز دارد. قواعد خالصه نویسي باید مرحله به 
مرحله آموخته شود تا تعریف روشن و مشخصي 
از آن در ذهن تك تك دانش آموزان ایجاد گردد. 
این مراحل براي  آموزش و تمرین خالصه نویسي 

مناسب به نظر مي رسد.

 قواعد خالصه نویسي
در ابتدا از بچه ها بخواهید متني را كه برایشــان 
- چه از كتاب درسي چه از مطالب خارج از كتاب 
- انتخــاب كرده ایــد مطالعه كنند یــا در صورت 
برنامه ریزي شــما، به فایل صوتي آن گوش دهند. 
پس از آن، این مــوارد را مرحله به مرحله از آن ها 

بپرسید و پاسخشان را در كالس بررسي كنید:
1. موضوع و فكر اصلي متن چیست؟

2. كدام یك از اطالعات موجود در متن براي 
پرورش موضوع اصلي آن ضروري و الزم اند؟

3. كدام یك از اطالعــات را مي توان بدون 
اینكه به موضوع اصلي نوشته لطمه اي بخورد، 

از متن حذف كرد؟
4. كلمات یا عبارت هــاي مهم و كلیدي را 
كه دربردارندة موضوع اصلي متن هستند، 

مشخص كنید.

در مرحلــة پایاني، با این مواد كه از پاســخ به 
سؤاالت فراهم شده اســت مي توان متن خالصه 
را تهیــه كرد. براي درك بهتــر این مراحل، بهتر 
است ابتدا براي الگوســازي، متني را در كالس و 
در حضــور دانش آموزان بــا رعایت دقیق مراحل 
و جزئیــات، خالصه  كنیــد. در تمرین هاي اولیه، 
دانش آمــوزان مي توانند متن چرك نویس خالصة 
فردي خود را در فعالیتــي گروهي براي یكدیگر 
بخوانند و پس از بحث و بررسي، اشكاالت خود را 

رفع، و آن را پاك نویس كنند.
یكي دیگر از كاربردهاي نوشتن براي یادگیري 
درس ها، یادداشــت برداري از نــكات مهم درس 
اســت. یادداشــت برداري به دانش آموزان كمك 
مي كند كه در یك متن نوشتاري یا یك سخنراني، 
نكات مهــم و اطالعات الزم را شناســایي كنند. 
ضمن یادداشــت برداري، اطالعات استخراج شده 
باید با نظم خاصي دسته بندي و كدگذاري شوند. 
یادداشــت برداري بــه یادگیري مطالب درســي 
كمك مي كند و مــواد الزم براي مطالعة درس ها 
را در مراجعات بعدي به یادداشت، فراهم مي آورد. 
یادداشــت برداري شــامل تهیة فهرست و رسم 
نمودارهایي مانند نمودار خوشــه اي نیز مي شود. 
بــراي اطمینان یافتن از یادگیــري دانش آموزان 
یا پیگیــري یادگیري آن هــا در مراحل مختلف، 
مي توانیم در پایــان درس از بچه ها بخواهیم كه 
برداشــت خــود را از آن درس در چند كلمه یا با 
تهیة نموداري از مفاهیم مهم درسي كه به تازگي 

آموخته اند، بیان كنند.
خالصه نویسي و یادداشت برداري طبیعتي یكسان 
دارنــد: در هر دو باید اطالعات اصلي را از جزئیات 
كم كاربرد جدا كرد، كــه الزمة آن درك صحیح 
محتواي درسي اســت. در هر دوي این مهارت ها، 
نوشتن به ما كمك مي كند تا اطالعات الزم و اصلي 
را از اطالعات فرعي تر جدا كنیم، به محتواي اصلي 
درس دســت یابیم، مطالب را براساس اهمیت و 
ارتباطشان دســته بندي و منظم كنیم، و آن ها را 
با بیاني رســا و قابل درك یادداشت كنیم. ضمن 
این كار، مطالب را به خوبي به ذهن بســپاریم تا 
حین مطالعات درســي بتوانیم از یادداشــت ها و 
خالصه برداري هاي خود به خوبي اســتفاده كنیم. 
خالصه نویسي و یادداشت برداري براي ایجاد ارتباط 
میان مفاهیم درســي و منســجم كردن مطالب 

آموزشي مختلف نیز كاربردي اساسي دارد.

وقتي در انتهاي 
یك جلسه از 
كالس ریاضي 

یا علوم از 
دانش آموزان 

مي خواهیم كه در 
مدت پنج دقیقه 

خالصة درسي 
را كه در همان 
جلسه به آن ها 

آموزش داده شده 
است در چند 

سطر بنویسند، 
آن ها را با ماهیت 
درس و محتواي 

آن روبه رو 
كرده ایم
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سید اصالن مرتضایي

باورشان كنیم
مي نویسند! 

 اشاره
در واپســین روزهاي ماه دوم زمستان 96، از سوي خانم دكتر 
رضوان حكیم زاده، معاون آموزش ابتدایي وزارت آموزش و پرورش، 
در زمینة تغییر رویــة ارائه پیك هاي نوروزي دســتورالعملي 
خطاب به ادارات آموزش  و پرورش اســتان ها صادر شد. مفاد این 
دستور العمل، كه با صحبت ها و مصاحبه هاي مطبوعاتي گوناگون 
خانم حكیم زاده نیز همراه شده بود، حاكي از این بود كه پیك هاي 
نوروزي معمول كه همه ساله ادارات كل استاني به صورت متمركز 
بین مدارس ابتدایي اســتان ها توزیع كننــد، كارایي خود را از 
دست داده اند و باید طرحي نو در افكند. طرح جدید، سوق دادن 

دانش آموزان به »داستان نویسي« بود؛ یعني فعالیتي 
در زمینة نوشتن. 

اما مشكالتي هم بر ســر راه بود،  توجیه 
مفاد  بــودن  و كلي  عوامــل اســتاني 
چه  دربارة  اینكه  به ویژه  دســتور العمل، 
چقدر  حجمش  بنویسند،  داستان  چیزي 
باشد، در چه گونه اي باشد، در كدام درس 

دورة ابتدایــي اجرا شــود، به طور 
مستقیم به  دروس مربوط باشد 
یا دانش آمــوزان آزادي عمل 
داشته  نوشــتن  در  بیشتري 

كارشناسان  از  برخي  باشــند. 
دانش آموزان  وقتي  بودند  معتقد 
ایراني در زمینة ســواد خواندن 

وضعیت مطلوبي ندارنــد و در آخرین آزمون جهاني پرلز، ایران 
حتي تنزل رتبه داشته است، باید بیش از نوشتن روي خواندن 
سرمایه گذاري شود. وقتي دانش آموزان كمتر به خواندن كتاب هاي 
غیردرسي سوق داده مي شــوند، وقتي كتابخانه هاي مدارس در 
زمینة مواد آموزشي و خواندني هاي مناسب فقیرند، وقتي معلمان 
ما خود دربارة خواندن اثربخش كمتر مي دانند و با تكنیك هاي 
توسعة سواد خواندن خیلي ندارند، درخواست نوشتن خالق از 

دانش آموزان دشوار و بیهوده به نظر مي رسد.
به هر حال و در هر صورت، دســتورالعمل صادر شــده بود و 
اســتان ها به صورت مســتقل یا از طریق ادارات زیرمجموعة 
خود مجبور بودند دانش آموزان را به نوشــتن وادارند. براساس 
بررســي هاي به عمل آمده، توجه به دستور العمل وزارتي 
از چیزي نزدیك به صفر در برخي اســتان ها تا وضعیت 
قابل قبول در تعداد دیگري از استان ها قابل مشاهده 
بود. این طرح در برخي مناطق و اســتان ها به اجرا 
درآمد، اما در تعدادي از اســتان ها ناشناخته باقي 
ماند و مسئوالن و معلمان با گفتن »نمي شود!«، 
از   ... و  »نمي توانیم!«  »نمي نویسند!«، 

اجراي آن سر باز زدند. 
 1 ناحیة  آموزش و پرورش  ادارة 
شهرري، از نواحي تحت پوشش 
آموزش و پــرورش  كل  ادارة 
تهران،  استان  شهرستان هاي 
از جمله مناطقي بود كه طرح 

گفت وگو با نفیسه علیقلي، آموزگاري كه
با دانش آموزان خود 200 داستان مفهومي پدید آورد
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نگارش داســتان توسط دانش آموزان در دورة ابتدایي را به اجرا 
گذاشت و با گستره هاي متفاوتي از اجراي حداقلي تا طرح هاي 

خالقانه روبه رو شد. 
براي آشنایي با این طرح، با یكي از آموزگاراني كه در اسفند 
1396 و فروردیــن 1397 این طــرح را در كالس هاي خود با 
موفقیت به اجرا گذاشته است، گفت وگویي كرده ایم كه در ادامه  

مي خوانید. 

ë لطفًا خودتان را معرفي كنید.
é نفیسه علیقلي هستم و 27 ســال سابقة تدریس در دورة 
ابتدایي دارم. در ســال تحصیلي 97-1396 در دبســتان امام 
خمینــي )ره( ناحیة یك شــهر ري در 6 كالس پایة ششــم، 
ریاضیات تدریس مي كردم و در حال حاضر در دورة كارشناسي 

ارشد تحصیل مي كنم. 

ë چرا 6 كالس؟ 
é مدرســة ما مجري طرح شــناور بود و من در هر 6 كالس 
ششم ابتدایي مدرسة خودمان، ریاضیات درس مي دادم. تدریس 

دروس دیگر به عهدة سایر همكارانم بود. 

ë چگونه از طرح داستان نویسي توسط دانش آموزان 
در ایام نوروز باخبر شدید؟ 

é ابتدا موضوع را از رسانه ها شنیدم و خواندم. بعد، در شوراي 
مدرسه موضوع را با ما در میان گذاشتند. با وجود اینكه ده روز 
از اسفند ماه گذشته بود و تقریبًا كسي از چگونگي اجراي طرح 

خبر نداشت، من از آن استقبال كردم. 

ë به چه دلیل؟
é من از روش هاي نوین تدریس اســتفاده مي كنم و همواره 
ســعي دارم از شــیوة مفهومي براي آموختــن ریاضیات بهره 
ببــرم. بنابراین، راهبردهاي تمرین و تكلیف متعددي را به اجرا 
مي گذارم كه به مفهومي تر شــدن موضوعات درســي ام بیشتر 
یاري برساند. با خود فكر كردم شاید نگارش داستان هم بتواند 
شیوة خوبي براي مفهومي كردن آموزش هایم باشد. جالب بود 
كه نه دستورالعمل ارسالي و نه هیچ فرد دیگري، نمي توانستند 
در مورد چگونگي اجرا به من كمك كنند. پس، خودم دست به 
كار شــدم و چند منبع خوب در زمینة نگارش خالق را مطالعه 
كــردم و از برخي مؤلفان كتاب هاي ویــژه كودكان و نوجوانان 
كمك خواســتم. هــر چند اكثر آن ها معتقــد بودند براي یك 
مورد نوشــتن، باید الاقل ده مورد خواند یا شنید، ولي من وقت 
كمي داشتم و قبل از پایان اسفند و شروع تعطیالت عید، باید 
دانش آموزانم را توجیه مي كردم تا ابتدا بررســي و فكر كنند و 

سپس به تدریج نوشتن را شروع كنند. 

ë چرا از هم پایه اي ها و سایر همكاران مدرسة خودتان 
كمك نگرفتید؟

é ایــن طرح را فقط من به صورت جــدي اجرا كردم. بقیه از 
بچه ها خواستند كه داستاني بنویسند. همین. 

ë خب، چه كردید؟
é طي پنج ماهي كه از سال تحصیلي گذشته 
بود، با عالیــق، اســتعداد ها و توانمندي هاي 
بچه ها آشنا شده بودم. مي دانستم آن ها به چه 
موضوعاتي بیشــتر گرایش دارند. تا یادم نرفته 
است بگویم كه مدرسة محل خدمتم، دبستاني 
دولتي با شمار زیادي دانش آموز افغان و مهاجر 
از شــهرهاي دور و نزدیك ایران است كه البته 
استعداد در آن ها موج مي زند. از هر دانش آموز 
خواستم یكي از موضوعات كتاب درسي ریاضیات 
را كه بیشتر دوست دارد، انتخاب كند و در مورد 
آن داستاني بنویســد. به آن ها یادآوري كردم 

كه داستانشان مي تواند واقعي، تخیلي، ترسناك، نمایشنامه اي و 
حتي با قهرماناني چــون آدم فضایي ها، حیوانات، آدم بزرگ ها و 
موجودات ناشناخته باشد. دو سه نمونه از داستان هاي علمي در 
دسترس را هم برایشان خواندم. از بچه ها خواستم تا قبل از عید 
پیش نویس داستانشان را بیاورند تا من ببینم. این گونه شد و همة 
داســتان ها را یك بار خواندم و رهنمودهــاي خودم را در زمینة 

بهبود آن ها ارائه دادم. 

ë داستان هاي اولیه چگونه بودند؟ 
é در حد طرح هایي خام، آشــفته و فاقد ویژگي هاي داستان. 
در هــر حال، این اولین باري بود كه آن ها چنین كاري را انجام 
مي دادند ولي بعد از عید و دیدن دوبارة داســتان ها و اصالحات 
تدریجي، داستان ها به طرف پخته شدن پیش رفتند. جالب بود 

 خودم دست به 
كار شدم و چند 

منبع خوب در 
زمینة نگارش 

خالق را مطالعه 
كردم و از برخي 

مؤلفان كتاب هاي 
ویژه كودكان و 
نوجوانان كمك 

خواستم
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كه خودم هم پا به پــاي بچه ها پیش مي رفتم. در آخر فروردین 
ماه، شــش مجله داســتان ریاضي داشــتم از 200 پســر كل 
كالس هایــم؛ حاصل كار باوركردني  نبــود و البته براي بچه ها 
شیرین و لذت بخش بود. در گفت وگویي كه در دفتر با همكارانم 
داشــتم، در جواب آن ها كه از ناتواني بچه ها در نوشــتن حرف 

مي زدند، گفتم اگر باورشان كنید، مي نویسند. 

ë در مجموع، خودتان از این كار راضي بودید؟ 
é بله. امسال قصد دارم از  ابتداي سال تحصیلي گزینة نوشتن 
خالق را به مجموعة تمرین هاي انفرادي كالس هایم اضافه كنم. 
البته سعي خواهم كرد یك كتابخانة كوچك داستان هاي علمي 
آموزشــي هم در كالس هایم راه  بیندازم و دانش آموزانم را وادار 
كنم كه قبل از نوشتن بخوانند؛ خیلي زیاد. از مسئوالن وزارتي و 
استاني و منطقه اي هم مي خواهم از صدور بخشنامه هاي حاوي 
كلي گویي بپرهیزند و ترتیبي اتخاذ كنند كه معلمان عالقه مند 
دلسرد نشوند. تولید 200 داستان علمي توسط بچه ها، هر چند 
برخي از آن ها ضعیف یا حتي بسیار ضعیف اند، كار سختي بود و 
زحمت مضاعفي برایم ایجاد كرد ولي بسیار لذت بخش بود. انتظار 

دارم این قبیل كارهاي ما معلمان در سراسر كشور دیده شود. 
البته با اجراي این طرح در مدرســه، نگرش جدیدي در خود 
من ایجاد شده اســت و آن اینكه به دنبال كتاب هاي داستاني 
خوب در این زمینه براي بچه ها هســتم و حتي اگر پیشنهادم 
مورد توجه قرار گیرد، نظرم این اســت كه نویســندگان خبرة 
كودك و نوجوان كشورمان، از معلماني مانند من براي انتخاب 
و پرداخت سوژه كمك بگیرند. فكر مي كنم بعد از دو سه دوره 
اجراي این طرح در كالس هایم، بتوانم نمونه هایي از داستان هاي 

بچه ها را براي انتشار آماده سازم. 

 هزارپا و كفش هایش 
هزارپا به كفاشي رفت؛ درست است كه به او هزارپا مي گفتند 
ولي خودش واقعًا نمي دانســت هزار پا دارد یا نه. او نمي دانست 
چند جفت كفــش الزم دارد؛ به خاطر همین، یك گوني كفش 
خرید و به خانه برد ولي هر كاري كرد نتوانست كفش هایي براي 
پاهایش انتخاب كند. فكر مي كرد كفش كم خریده است؛ چون 
هر چقدر كفش ها را مي چید، باز جور نمي شــد. وقت مدرســه 
رفتن شده بود ولي هنوز بعضي از پاهایش بدون كفش بودند. 

حســابي گیج و كالفه شــده بود. در خیابان بــه راه افتاد؛ با 
كفش هایي كه به پا كــرده بود و كفش هایي كه آن ها را داخل 
گوني ریخته بود. موقع راه  رفتن، پاهایي كه بدون كفش بودند 
حســابي اذیتش مي كردند. هزارپا ناامید شــده بــود؛ از اینكه 
نمي دانست چه جوري كفش ها را بپوشد تا هیچ كدام از پاهایش 

بدون كفش نماند، كالفه شده بود و دنبال راه  حل مي گشت. 
وقتي معلم ریاضي شان، خانم سوسكه، او را دید، بالفاصله به او 

هزارپا و 
كفش هایش
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پیشنهاد كرد كه از قانون  بخش پذیري كمك بگیرد و كفش ها را 
از روي مدلشان، به صورت دو به دو )جفت  به جفت( و با كمك 
اعداد زوج براي تعداد پاهایش جور كند. او فهمید اگر پاهایش 
را دو تــا دو تا با یكدیگر هم ارز در نظر بگیرد، باید از اعداد زوج 
براي جور كردن كفش هایش اســتفاده كند تا هیچ  پایي بدون 

كفش نماند.
هزارپا این گونه از سردرگمي نجات پیدا كرد. 

نوشتة دانش آموز معین عبدالرحیمي-6/2

 جنگ سپید و سیاه
محمد پارسا خالقي

در صفحه ای دو ارباب حکومت می کردند: ســیاه سیاهیان و 
ســپید سپیدیان. در بازی شــطرنج اما به جای 64 خانه، 144 
خانه یا 144=12×12 خانة مکعب یا مربع کوچک بود. آن ها دو 

 مرز بین 
.
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 تا مختصات  
 
 

0
6

قلمرو داشتند؛ از مختصات 

این دو، قلمرو خیر و شــر بود. حاکم قلمرو سیاهیان x یا حاکم 
بدی ها و حاکم قلمرو ســپیدیان ارباب Π یا حاکم خوبی ها بود. 
این دو قلمرو، همواره بر ســر بــردن در این بازی با هم جدال 
می کردند. هر حاکم 80 ســرباز داشت: شــاه، وزیر، 5 اسب، 5 
فیل، 3 قلعه، 1 غول و یک جادوگر از سربازان ویژه و 54 سرباز 
معمولي، اما قدرت اصلی هر سپاه، نه شاه، نه وزیر، نه غول، بلکه 
جادوگــرش بود. در جنگ، هر ســپاه باید برای تصاحب قلمرو 
دیگری تالش می کرد. ســپیدیان که خوب بودند، عالمت + و 
سپاهیان که بد بودند، عالمت - داشتند. همه چیز بین این دو 
سپاه مساوی و برابر بود، به جز قدرت، مهارت و جان جادوگرها. 
جادوگر ســپید با 124+ جان و جادوگر ســیاه، با 119- جان 

رقیب دیرینة یکدیگر بودند.
روزی جنگی بین دو سپاه پدید آمد. طبق رسم اجداد، اول باید 

دو شاه، بعد دو وزیر و بعد جادوگران و سربازان می جنگیدند.
جنگ شروع شد. اول دو شاه شمشیر به دست مبارزه را شروع 
کردند. حاکم x می توانست نامرئی شود و حاکم Π می توانست 
خودش را تله پورت کند. حاکم x نامرئی شــد و حاکم Π مدام 
خود را در دایره ای به شعاع 3 متر، قطر 6 متر و مساحت 28/26 
مترمربع تله پورت می کرد تــا حاکم x نتواند فرار کند. باالخره 
 که در نیمســاز مبداً مختصات بود،  

 
 

6
6

حاکم x در مختصات 
 به مصاف یکدیگر  

 
 

10
6

گیر افتاد. دو وزیر هــم در مختصات 
رفتند و آنگاه غول ها به سراغ قلعه های یکدیگر و خود سربازان 

رفتند.
داســتان به همین زیبایی ادامه می یابد به دلیل کمبود جا از 

درج ادامة آن در مجله خودداری کرده ایم.
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رودابه كمالي
 مدرس کارگاه داستان نویسی

نوشتن همیشه سخت است. شغل من نوشتن و آموزش نوشتن 
اســت. به واسطة شــغلم، هر وقت پاي نوشتن به وسط مي آید 
مردم سراغم را مي گیرند و حاال فرقي هم برایشان نمي كند كه 
نوشتن كارت عروسي باشد یا نامة عاشــقانه، درخواست وام یا 
تسلیت براي روزنامه. همیشــه هم شكایت از نوشتن و سختي 
نوشتن، موضوع اصلي بحث است. كساني كه از نوشتن شكایت 
مي كننــد، اغلب مي گویند كه نمي دانند از كجا شــروع كنند و 
چگونه فكرشــان را دسته بندي كنند و چگونه هجوم كلمات را 
مهار كنند. از شــما چه پنهان، من هم وقتي قرار اســت چیزي 
بنویسم تمام واژه ها به مغزم هجوم مي آورند، تپش قلب مي گیرم 
و دچار وحشــت مي شــوم كه چگونه این همه فكر را در قالب 
كلمات بریزم؛ طوري كه خوش خوان و قابل درك باشد. در سیر 
آموزش انشا و كارگاه هاي نوشتن و تجربه هاي شخصي نوشتن، 
متوجه شده ام قدم اوِل دوستي با نوشتن، كوتاه نویسي است. هر 
چقدر قالب نوشته كوتاه تر باشد، نوشتن آسان تر مي شود و چالش 
شروع آن كمتر است. به تجربه متوجه شده ام كساني كه معمواًل 
در نوشــتن مطالب طوالني رشــتة كار از دستشان در مي رود و 
دچار پراكندگي در بیان مطلب مي شوند، در نوشتن مطالب كوتاه 
با انگیزه عمل مي كنند و خوب مي نویســند. ســرعت زندگي و 
هجوم اطالعات هم میل به كوتاه نویسي و كوتاه خواني را بیشتر 
كرده است؛ تا جایي كه اخیراً داستان هاي كوتاه ده كلمه اي رایج 
شــده است. تصویرنویسي، طرح ، هایكو و شعار تبلیغاتي از انواع 

نوشته هاي كوتاه است. 
واقعیت این اســت كه كوتاه نویســي یك متناقض نماست و 
هما ن قدر كه سخت و دقیق به نظر مي رسد، راحت و كم دردسر 
هم هســت. تعداد واژه ها و انتخابشــان در كوتاه نویسي بسیار 
اهمیت دارد. پرورش نوشته، اصالح و نهایي كردن آن هم آسان 

و سهل الوصول است.
براي تمرین كوتاه نویسي، خوب است از مهارتي كه در این دهه 
بســیار مهم و پركاربرد است شروع كنیم: برندنویسي یا نوشتن 

شعار تبلیغاتي.
چند شعار تبلیغي را كه در ذهنتان ماندگار شده است، به یاد 

بیاورید.
é چه نكته اي در این شعارها آن ها را ماندگار كرده است؟

é مربوط بودن به موضوع؟

é ایهام؟
é استفادة مؤثر از كلمات؟

é مختصر بودن؟
é استفاده از زبان رایج یا اصطالحات؟

همة این ها مي توانند راز ماندگاري یك شعار باشند. شعاري كه 
از ســال هاي دور در ذهن من مانده، شعار تبلیغي یك نوع نوار 

كاست است: » تنها صداست كه مي ماند«.
در این تبلیغ از بخشي از یك شعر شاعره معاصر استفادة بسیار 
مؤثري كرده اند؛ به گونه اي كه همة نكات باال در آن به چشــم 

مي خورد.

 هر درس به مثابه یك برند
تصور كنید كه هر یك از درس ها یك برند معتبر است؛ عرصة 
رقابت این برندها هم بســیار تنگ است و قرار است شما براي 
درس مورد نظرتان یك شــعار تبلیغاتي بنویســید؛ شعاري كه 
توجه مخاطبتان را به خود جلب كند و در عین حال، پرشــور و 

انگیزاننده، زیبا و خوش آهنگ و كوتاه و مختصر باشد.
براي نوشتن شــعار تبلیغاتي، ابتدا تجسم و تخیلتان را به كار 
بیندازید. سپس درستان را یك شخصیت انساني فرض كنید و 

بعد به پرسش نامة روبرو پاسخ دهید.
)جالب اســت بدانید كه در یك دبیرســتان دخترانه، كارگاه 
برند نویســي اجرا شــد و دبیران درس هاي مختلف پاسخ هاي 
جالب و متنوعي به این پرســش نامه دادنــد. براي مثال، درس 

بـــــراي درس خــــود
شعار تبلیغاتي بنویسیم
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زمین شناسي نام مهربانو و دبیر جغرافیا نام 
فرامرزبانو را براي شــخصیت درس هایشان 
انتخاب كرده بودند. تكیه كالم درس ریاضي 
»بیشتر فكر كن« بود. درس زیست شناسي 

برو ن گرا بود، درس فلسفه درون گرا و ...(
به شخصیتي كه خلق كرده اید نگاه كنید و 
ببینید كه مستقل از شما و مستقل از درس 
شماست. در این مرحله، براي این شخصیت 

مستقل سه صفت بنویسید.
احساســاتي/  تیزبین،  پرحرف،  )نگارش: 
هندســه: دقیق، مرتب، ســاده/ اجتماعي: 
اهل بحث، مصلــح، دردمند/ دیني: محقق، 
قابل اعتماد، با ســعة صدر/ مشاور: رازدار، 

صمیمي، همدل...(
در قدم بعدي، براي شــخصیتي كه خلق كرده اید، ســه قید 
همراه با سه فعل بنویسید. دقت كنید كه در اینجا منظور از قید 

كلمه اي است كه فعل را مقید مي كند.
مثــال: صبورانه گــوش مي دهد، كند حرف مي زنــد، تند راه 

مي رود.
اكنون به شــخصیتي كه خلق كرده اید، نگاه كنید و صفت ها 
و قیدهایش را مرور كنید. كارایي و مزیت اصلي این شــخصیت 

چیست؟
كدام صفت یا قید او را منحصربه فرد مي كند؟

سعي كنید دربارة او جمله اي بنویسید.
)مثال از یك معلم ریاضي: او كنجكاوانه جلوتر از بقیه حركت 

مي كند؛ بي آنكه به برد بیندیشد(.
جمله تــان را با دقت بخوانید و تصحیح كنید. ســعي كنید از 

مؤثرترین كلمات استفاده كنید.
این مرحلة كار بسیار دقیق اســت و به تمركز نیاز دارد. براي 
مثال، ممكن است كلمات پیشرو و موفق، نزدیك به هم به نظر 
بیایند امــا ما كلمه اي را انتخاب مي كنیم كه از همة كلمه ها به 

مفهوم مورد نظرمان نزدیك تر باشد.

اكنــون ســعي كنیــد دربــارة او كــه 
منحصربه فرد است و كارایي ویژه اي دارد، 

شعار تبلیغاتي بنویسید.
معلم ریاضــِي مثال باال، ایــن جمله را 

نوشت: 
ریاضي همیشه پرچمش باالست.

دقت كنید كه هر شــعار تبلیغاتي باید 
چهار ویژگي داشته باشد:
- متمایز كننده باشد؛

- به مزیت اصلي اش توجه شود؛
- قابلیت به یادسپاري داشته باشد؛

- خوش آهنگ، ساده و مختصر باشد.
شعار خود را با ویژگي هاي باال بسنجید؛ 

آیا همة این ویژگي ها را دارد؟
چند نمونه از شعارهاي تبلیغاتي دبیران:

زمین شناسي: زیر پایت را نگاه كن.
دیني: از  آتن تا اورشلیم

فلسفه: قصة رنج هاي پرشكوه
اجتماعي: فراتر از مرزهــا به خود و دیگران 

مي اندیشم
فیزیك: جریان شناخت از ذره تا كهكشان ها

شــیمي: درون خود را بنگر، شیریني دنیا را 
مزه مزه كن

ادبیات: شعار دوقسمتي:
قسمت اول: بیا بیا كه مرا با تو ماجرایي هست

قسمت دوم: رفیق بي كلك ادبیات
زیست: یك جوانه، یك رویش، یك زندگي

نگارش: شعار دو قسمتي:
قسمت اول: رها كن ذهنت را

قسمت دوم: به تماشاي جهان بنشین
ریاضي: استدالل، صبوري، تفكر ریاضي

عربي: از آنچه فكر مي كنید به شما نزدیك تر است
شــعار تبلیغاتي نوشتن یا برندنویسي تنها یك نوع نوشتن در 
حوزة بازاریابي نیست. مي توان این مهارت پركاربرد را آموخت و 

از آن در حوزه هاي دیگر لذت برد.
از همین امروز مي توانیم به همة اتفاقات، پدیده ها و موضوع هاي 
اطرافمان به چشــم یــك برند نگاه كنیم و هر روز یك شــعار 
انگیزاننده و مؤثر براي خودمان، كالسمان و روزگارمان بنویسیم.

 پي نوشت
*** این مقاله بدون ذكر نام و تشكر از این عزیزان كم لطف خواهد شد.
خانم لعیا بیدگلي كه برندنویسي را از ایشان آموختم.

خانم ها مرضیه مدني رزاقي، بهدخت نژاد حقیقي و مدیران متوسطة یك، دو و 
گروه هاي آموزشي مؤسسة منظومة خرد.

مي توانیم به همة 
اتفاقات، پدیده ها 

و موضوع هاي 
اطرافمان به 

چشم یك برند 
نگاه كنیم و هر 
روز یك شعار 

انگیزاننده و مؤثر 
براي خودمان، 

كالسمان و 
روزگارمان 

بنویسیم

درس :
جنسیت:

نام:
سن:

شغل:
ورزش مورد عالقه:

تیپ و ظاهر:
درون گرا/ برون گرا

جدي/ شوخ
تكیه كالم:

دیگران دربارة او چه مي گویند؟
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رویا صدر
تصویرگر: سام سلماسی

ننوشتن
همين و تمام!

 کتاب کوبیده با گوجة اضافه
این کتــاب که به شــیوة روزآمدســازی حکایات 
فولکلوریک نوشــته شــده، به بازگویــی خاطراتی 
می پردازد کــه مثل خوره روح و جان راوی را خورده 
و از هضم رابع گذرانده اســت. با هم حکایتی از این 

کتاب را می خوانیم.
روزی، روزگاری کتابــی از کتابخانه بیرون آمد که 
خواننده پیدا کند. کمی که رفت، دید تا چشــم کار 
می کند شــاگرد مدرسه است که نشسته پای موبایل 
و لپ تاپ و دریغ از یک ذره خواندن و نوشتن. کتاب 
رفت نشست کنار یک دانش آموز. این ور و آن ور را نگاه 
کرد بلکه کتابی گیر بیاورد، اما هرچه چشم انداخت 
چیزی پیدا نکرد. او که حســابی حرصش گرفته بود 
گفــت: »ای دانش آموز! چرا تو اهــل خواندن کتاب 
نیســتی؟« دانش آموز با تعجب گفت: »اگر من اهل 
خواندن و نوشــتن بودم ،می بایستی معلمم هم اهل 
خواندن و نوشتن بود.« کتاب رفت سراغ معلم. گفت: 
»ای معلم! چرا تو اهل خواندن و نوشــتن نیستی که 
شــاگردت هم اهل خواندن و نوشتن نباشد؟« معلم 
گفت: »اواًل درســت حرف بزن و ادب داشته باش. در 
ثانی، اگر من اهل خواندن و نوشتن، بودم می بایستی 
اســتادم هم اهل خواندن و نوشتن بود.« کتاب رفت 
سراغ استاد دانشــگاه. گفت: »ای استاد! تو چرا اهل 
خواندن و نوشتن نیستی که معلمت هم اهل خواندن 
و نوشتن نباشــد که شــاگردش هم اهل خواندن و 
نوشتن نباشــد؟« اســتاد که از این همه خواندن و 
نوشتن ســردرد گرفته بود و نمی دانست کار ممکن 
اســت به کجاها بکشــد، گفت: »این مسئله خیلی 
ریشــه دار اســت و من مقاله ای در این زمینه کپیـ  
پیســت کرده ام که بــه زودی در نشــریات جهانی و 
منطقه ای منتشر می کنم و شما هم دخالت نکن و برو 

سر معرفی کتاب بعدی...«
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 چند می گیری برایم مقاله بنویسی
این کتاب روایتگر زندگی خســتگی ناپذیر یکی از خادمان 
بزرگ فرهنگ و دانش در جوامع بشری میرزا مظفر بیدهندی 
)م ـ ه ـ شــاخ شمشاد( اســت؛ همو که با دستمزدی ناچیز 
سفارش مقاله قبول می کند تا دانش آموزان و دیگر دوستان و 
آشــنایان از راه های دور و نزدیک، بتوانند درجات تحصیلی و 
شغلی شان را باال ببرند و بدین وسیله نویسنده را در تهیة مبلغ 
اجاره خانه یاری نمایند. این کتاب را »انجمن دلســوختگان 
اوقات فراغت بشــری« چاپ کرده است. خواندن آن به کلیة 
کسانی که دوست ندارند ایام فراغت گران بهایشان را با نوشتن 

هدر دهند، توصیه می شود.

 مدادت را قورت بده
این کتاب که شامل وارســی زوایای کتاب »سنجش خرد 
ناب« دکارت اســت، چهارصد و پنجاهمین کتابی است که 
توســط »انوشه، عزیز دل بابا« نوشــته شده است. انوشه که 
دارد دوران تحصیل را در دبســتان با موفقیت خارق العاده ای 
طی می نماید، از بدو تولد نوشــتن را با ســرودن اشــعاری 
دربارة زرافه های بورکینافاســو و پنگوئن های قطب شمال و 
رمان هایی دربارة کمپلکس های روانی کودکان و نوجوانان و 
سایر رده های سنی شروع کرده است. کتاب »مدادت را قورت 
بده« را نشــر انوشه )که به انتشــار کتاب های وی اختصاص 
دارد( منتشــر کرده است. عمة انوشه، که قربانش می رود، در 
مورد آثارش می گوید: »از نویسنده ها می خوام که یه ذره فکر 
روحیة نابغه هایی مثل انوشــه باشــند... این بچه حاالحاالها 
می خواد کتاب چاپ کنه... طفلکی سرخورده می شه می بینه 
یه نویسنده ای داره ســر دستمزد کتابی که می خواد به اسم 
انوشه چاپ بشه، با بابای انوشه چونه می زنه... چی بگم واال... 

انسانیت از بین رفته...«

 چه کسی جاخالی های تکالیفم را پر کرد
کتابی اســت شــامل هفتصد و هشــتاد راهکار برای جلوگیری از ضایع کردن وقت و فکــر دانش آموزان که با 
خالصه نویســی،  گزارش نویسی، جزوه نویسی، یادداشت نویسی و دیگرنویسی های عالم بشریت به هدر می رود. این 
کتاب که به وســیلة مش قنبر مالمیرآبادی )مـ  رـ  پریچهر( به زیور طبع آراســته شده ،نشان می دهد که چگونه 
می توان با اتکا بر »طرح سؤال با مکانیزم جاخالی گذاشتن«، از هر نوع فکر کردن آزاد دانش آموزان دلبند جلوگیری 
کرد. اســتفاده از این کتاب به معلمانی که می ترسند دانش آموزانشــان با ارتکاب به عمل نوشتن، خدای ناکرده به 

ضعف های درسی شان پی ببرند و بدین وسیله سرخورده و دپرس شوند و به دام اعتیاد بیفتند، توصیه می شود.

 حلوا حلوا کردن مرغ مقلد
 ایــن کتاب بــا محوریت روش های کور کــردن خالقیت 
دانش آموزان در زنگ نگارش ســامان یافته است. بخش اول 
کتــاب تحت عنواِن »گور بابای خالقیت« به معلمان آموزش 
می دهــد که چگونه با موضوعات تکراری و کلیشــه ای غول 
خالقیت را در بچه ها بکشند و آن ها را از شر آن تا ابد راحت 
کنند. بخــش دوم کتاب که با اتکا بر نظریات انشانویســی 
انســان های نئاندرتال ســامان یافته، نشــان می دهد چگونه 
می توان تحت تأثیر تجربیات فردی، کتاب درسی نوشت و با 
رویکرد به آموزه های زنگ نگارش دوران غارنشــینی، روحیة 
احترام به نیاکان را از همان ابتدا در دانش آموزان نهادینه کرد. 
بخش سوم تحت عنوان »غلط بنویسیم« شامل هزار و پانصد 
الگوی انشا برگرفته از نوشته های دانش آموزان است و نشان 
می دهد که چگونه می توان با همان زبان محاوره ای تلگرامی 

و تلگرافی، شاخ غول نوشتن انشا را شکست و نمره گرفت.
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شیبا ملک
زینب گلزاری

دانش آموزان

مؤلف!
سال ها پیش گزارش جالبی خواندم. تجربة یک 
معلم ریاضی که تا پایان سال تمام دانش آموزان او 
نویسنده شده بودند! دانش آموزان نویسنده ای که 
با مفاهیم ریاضی کالس خود به خوبی آشــنا و بر 

آن ها مسلط شده بودند! 
در طول یک ســال تحصیلــی، معلم کالس در 
پایان هر جلســه پانزده دقیقه فرصت در اختیار 
دانش آموزان قرار می داد تا آنچه را از مطالب کالس 
آموخته اند، به زبان خود بنویسند. دانش آموزان با 
ادبیات کودکانه و استفاده از تصاویر و رنگ، آنچه 
را آموخته بودند روی برگــه  می آوردند و تحویل 
معلم می دادنــد. معلم برداشــت دانش آموزان را 
در حضــور آن ها تصحیح می کرد و اگر بخشــی 
از مطلب را درســت نفهمیده بودند، همان لحظه 
اصالح می نمود. با اســتفاده از این شیوه، خیال او 
راحت بود که دانش آموزان تمام مفاهیم درس را 
به خوبی درک کرده اند. این اتفاق در هر جلســه 
کالس ریاضی و در طول سال تکرار شد. در پایان 
سال، معلم به تعداد دانش آموزان کالس پوشه ای 
حاوی برداشت های دانش آموزان از مفاهیم درس 
را جمــع آوری کرده بــود و به ایــن ترتیب، هر 
دانش آموز یک کتاب ریاضی نوشته بود؛ کتابی که 
حاوی برداشت درست هر کودک از مفاهیم درس 

ریاضی بود که به زبان خودش نگاشته شده بود.

کتاب هــای درس ریاضی، ســال بعد در اختیار 
دانش آمــوزان ســال پایین قرار گرفــت و تجربة 
شــیرین داشــتن کتاب های ریاضی بــا ادبیات 
کودکانه، نقاشی و تصاویر کودکان، دومین تجربة 

خوشایند را برای این معلم خالق رقم زد.
با وجود گذشت سال های بسیار از خواندن این 
گزارش، هنوز به خوبی آن را به خاطر دارم؛هرچند 
منبع اصلی آن را نیافتــم. اتفاق خوبی را که این 
معلــم ریاضی در کالس خود تجربه کرده بود، در 

میان دوستان و همکاران به زبانی دیگر یافتم...
در دبستان فرهاد، دانش آموزان خودشان داستان 
خلــق می کردند و کتاب قصه می ســاختند و هر 
یک برگی از کتاب علوم را می نوشتند و صفحات 

دست ساز خود را به هم الصاق می کردند.
خانم میرهــادی تالش می کــرد کمبود منابع 
علمی قابل استفاده برای کودکان را به کمک خود 
آن ها جبران کنــد و با نظارت معلمان و خالقیت 

خود بچه ها کتابخانة مدرسه را غنی سازد.
خانم میرهادي مدیر و مؤسس مدرسه فرهاد از 
تجربه هاي متفاوِت نوشتِن كودكان براي كودكان، 
در دبســتان فرهاد این گونه سخن مي گوید: »در 
ســال هاي 1334 و 1336 وقتي كودكســتان و 
دبســتان  فرهاد را تأســیس كردیم كتاب براي 
بچه ها خیلي كم بود یا تقریبًا نبود... رفتیم سراغ 
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رفتیم سراغ 
كالس چهارمي ها. 

گفتیم بچه ها 
شما مي توانید 
براي بچه هاي 

كالس اول كتاب 
بنویسید؟ گفتند: 

چطور؟ گفتیم 
یك كتاب ساده 

باشد كه بچه هاي 
كالس اول 

بتوانند بخوانند. 
مي توانید خودتان 
هم نقاشي كنید... 

ما اسم این 
كتاب را گذاشته 
بودیم كتاب هاي 
دست ساز؛ چون 

متنش را خود 
بچه ها نوشته 

بودند و نقاشي ها 
كار خودشان بود

كالس چهارمي ها. گفتیم بچه ها شــما مي توانید 
براي بچه هاي كالس اول كتاب بنویسید؟ گفتند: 
چطور؟ گفتیم یك كتاب ساده باشد كه بچه هاي 
كالس اول بتوانند بخواننــد. مي توانید خودتان 
هم نقاشــي كنید... ما اسم این كتاب را گذاشته 
بودیم كتاب هاي دست ساز؛ چون متنش را خود 
بچه ها نوشته بودند و نقاشي ها كار خودشان بود. 
این كار را ادامه دادیم... یواش یواش فكر كردیم 
بچه ها مي توانند دربارة درخت، مرغ یا ســتاره ها 
چیزي بنویســند و یا شعري را نقاشي كنند. این 
شد رسم بچه ها كه هر ماه براي بچه هاي كالس 
اول یك كتاب بسازند. بعدها در آموزش وپرورش 
اســم این كتاب ها شــد »كتاب آســان«؛ چون 

خواندنش ساده بود.
حتي بچه ها كتاب علمي هم نوشــتند؛ خیلي 
ساده بود. به بچه های اول گفتیم چه مي خواهید 
بنویســید. تكلیف نوروزي اش كردیم. گفتیم یك 
كاغذ بردارید؛ یك جانور انتخاب كنید و درباره اش 
هــر اطالعاتي دارید بنویســید. عكس هم دارید 
بچســبانید. بعد از عید با خودتان بیاورید. بعد از 
عید كه مطالب همة كالس ها جمع شد، معلم ها 
گفتند ما به نوشته هاي شما دست نمي زنیم؛ فقط 
تصحیح مختصري مي كنیم. بچه ها پنجاه، شصت 
جانور معرفي كرده بودند و این اولین فرهنگ نامة 
موضوعي شــد و رفت در كتابخانه. این داســتان 

بیست و پنج سال ادامه داشت«1.
برداشــت دانش آمــوزان از مفاهیــم 
درسی و نگاشتن به زبان خود، درک 
عمیقی به دنبال دارد. جزوه نویسی و 
آنچه معلم دیکته وار به دانش آموزان 
می گویــد تا بنویســند، یادداشــت 
اما  آن هاســت  برای  مطمئن تــری 
نوشــتن به قلــم خــود دانش آموز 

ارزشمندتر است.
آنچه دانش آموزان در قالب مفاهیم 
آموخته شــده مکتوب می کنند، 
نتیجة فکر و تأمل آن هاست. آن ها 
مجبورند نوشتة خود را چندین بار 
بخوانند و اصالح کنند تا مطمئن 
شوند مطلب مهمی از قلم نیفتاده 
است. در این میان، آنچه به قلم 
دانش آموزان نوشــته می شود، 
»متن فهمیده شده« است نه 
چیزی که معلم فهمیده باشد 

و آن ها نوشته باشند.

 پی نوشت
1. گفت وگو با زمان، درباره کتاب و 
کتاب داری، مجموعه گفت وگوهاي 

توران میرهادي، تدوین مسعود 
میرعالیي، انتشارات مؤسسه پژوهشي 

تاریخ ادبیات كودكان 
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دیاگرام عنكبوتي!
چگونه مربي »نقشة ذهن« كودك خود شوید

 نقشة ذهن
نقشة ذهن )Mind Map( موضوع یا صحبت جدیدي نیست!

احتمااًل شما هم براي اهداف سالیانة خود یا كارهاي هفتگي تان 
و یا یك سخنراني از چیزي شبیه نقشة ذهني استفاده كرده اید 

)شكل 1(.

نقشة ذهن با اصطالحاتي چون نگاشــت ذهني، مغزنگاري، 
نگاشت مفهومي یا دیاگرام عنكبوتي نیز شناخته مي شود.

در كارهاي داوینچي، اســحاق نیوتن و ... نمونه هاي زیادي  از 
نقشه هاي ذهني را مي توان یافت )شكل2(.

 اما طي سال هاي اخیر،این توني بازان بود 
که اســتفاده از نقشة ذهن را ترویج كرد و 
كتاب هاي زیادي در این باره نوشــت كه از 
جملــة مهم ترین آن ها مي تــوان به كتاب  
The mind map book  اشــاره كرد كه در 

سال 1996 منتشر شد.
توني بازان تأكید دارد كه ساختار شاخه اي 
شدن، ساختاري طبیعي است و در طبیعت 
بســیار دیده مي شــود. توني بازان آن را به 

درخت تشبیه مي كند.)شكل3(
او همچنین از نورون هــاي مغز، به عنوان 

نمونة یك ســاختار شاخه اي دیگر 
یاد مي كند. واحد ســاختاري مغز 
را نورون هــا تشــكیل مي دهنــد. 
میلیارد ها نــورون مغز انســان از 
مركزي منشعب مي شوند كه هستة 
اصلي مغز اســت. در این شرایط، 
هرگز تعجبي ندارد كه بســیاري از 
بزرگان و نوابغ جهان مثل میكل آنژ، 
مارك تواین، و لئوناردو داوینچي در 
ضبط یادداشت هاي خود از شیوه اي 
اســتفاده كرده اند كه با اتصال هاي 
مختلف بــه یك هســتة مركزي 

مي رسد كه امروز از آن با عنوان نقشة ذهني نام برده مي شود.
نقشــة ذهن ابزاري اســت كه به ما در یادگیري بهتر كمك 
مي كنــد و حفــظ اطالعات را بهبــود مي بخشــد. این روش 
ویژگي هاي زیادي دارد كه مهم ترین آن ها تسریع در یادآوري، 

مرور اطالعات و كمك در به خاطر سپاري اطالعات است.
این روش كمك مي كند تا ضمن مرتب ســازي و نظم دهي به 
اندیشه هاي مختلف موجود در ذهن فرد یا افراد، بتوانیم ادراك 

بهتري از موضوعات پیچیده پیدا كنیم.
شكل 4 را مالحظه كنید.

هر نقشــة ذهني )مشابه شــكل 4( با یك 
موضوع كه در مركز نقشه قرار مي گیرد، آغاز 
مي شــود و به موضوعــات، تصاویر و عبارات 
مرتبط با آن وخطوطي به موضوع محوري - 
كه در اینجا »نقشة ســایت« است - متصل 

مي گردد.
با استفاده از نقشــة ذهن مي توان ساختار 
یــك موضوع را به ســرعت شناســایي كرد.

همچنین ارتباط بین اجزاي سازنده موضوع 
را درك كرد.

استفاده از نقشــة ذهن بسیار آسان است. 
كافي است یك برگ كاغذ بردارید، یك دایره 

شكل 1

 شكل 2

شكل3

سمیرا نجارصادق 
كارشناس ارشد زبان انگلیسي

حمیدرضا غالمرضایی
كارشناس  ارشدتكنولوژي آموزشي
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مستطیل یا )بیضي( وسط صفحه ترسیم كنید و عنوان موضوع 
مورد نظر را روي آن بنویسید. سپس، با اضافه كردن شاخه هاي 
مختلف متصل به مركز، موضوعات جانبي را بیفزایید. هر شاخه 

مي تواند زیرشاخه هاي مختلفي داشته باشد.
مي تــوان براي هر موضوع در هر شــاخه از رنگ هاي مختلف 
اســتفاده كرد. و حّتي مي توان شــكل هاي نمادین مختلفي را 

)مشابه شكل 4( در كنار موضوعات افزود.

 راهنماي ترسیم نقشة ذهن )مغزنگاري(
ترسیم نقشة ذهن، روش گرافیكي قدرتمندي است تا دربارة 
هر چیزي خالق فكر كنید. در حقیقت، نقشة ذهن همانند یك 
ماشــین ایده ساز براي شــما كار مي كند و شاه كلیدي براي باز 

كردن صندوق قابلیت هاي بالقوه مغزتان به شما مي دهد.
شــاخه هاي یك نقشــة ذهني به صورت رنگارنگ و همانند 
شــاخه هاي یك درخت براي نشــان دادن روابط، حل خالقانة 
مسائل و كمك به یادآوري آنچه از پیش آموخته ایم، به اطراف 

گسترده شده اند.
در اینجا روش ترسیم آن را )به كمك چند نمونه موجود( به 

صورت قدم به قدم خواهیم آموخت.
* نكتة 1: شــما ممكن اســت مربي، پدر و مادر، كارشــناس، 

دانشــجو و ... باشــید. مثال هاي مورد نظر در نقشــة ذهن را 
مي توانید به ســلیقة خود و براي موضوع خاص خودتان مجدد 

طراحي و بازآفریني كنید.
* نكتة 2: براي تهیة نقشه ذهن قاعده و قوانین مشخص وجود 
نــدارد كه حتمًا از آن ها پیروي كنید؛ چرا كه خود این نقشــه  
روندي خالقانه براي افزایش میزان تفكر خالقانه است، اما براي 
تهیه یك نقشة ذهن مؤثر، بهتر است مراحل پیشنهادي زیر را 

دنبال كنید.
ë مراحل ترسیم نقشة ذهن 

ê پیشــنهاد مي كنیم در مرحلة اول چند نمونه نقشة 
ذهن آماده را ببینید.

 min براي ایــن منظور مي توانید در اینترنت بــا كلید واژه(
map یا نقشه ذهني نمونه هایي را ببنید(.

 در)شكل 5( به كلمات كلیدي، رنگ هاي متفاوت، خطوط )و 
ضخامــت آن ها( و تصاویر و نمادهــاي گرافیكي به دقت توجه 

كنید.
توجه به نمونه هاي موجود ،یادگیري شما را در ترسیم نقشة 

ذهني تسریع و تسهیل مي كند.
ê طبق نمونه اي كه در باال مشــاهده كردید، عنوان مطالب در 
»وســط صفحه« بود و دور آن یك دایره، بیضي، یا مســتطیل 
ترســیم مي كنیم. به جــاي عنوان )موضوع( نیــز مي توانید از 
یك نماد )لوگو( اســتفاده كنید. وقتي از وسط صفحه استفاده 

مي كنید. شعاع عمل 360 درجه اي دارید. 
در شكل 6 موضوع، تهیة نقشة ذهن براي ارائة یك سخنراني 
اســت. مي توانید به جــاي واژه ارائة ســخنراني از نماد )لوگو( 
سخنراني استفاده كنید )مثل تریبون یا میز سخنراني(. این نماد 

مي تواند با دست كشیده شود یا از عكِس آماده استفاده شود. 

اگر از نماد اســتفاده كنید، تأثیرگذاري بیشتري روي نیم كرة 
راست مغز شما خواهد داشت و خودش باعث افزایش خالقیت 

مي شود.
همان طور كه در این مثال دیدیم، براي ارائة موضوع سخنراني، 

این موضوع داخل یك بیضي نوشته شده است.
ê ذهنتان را محدود نكنید.

داده هاي مهمــي را كه به موضوع ارائة ســخنراني ربط دارند، 
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به موضوع مركــزي )داخل بیضي( مرتبط كنید. براي این كار، 
خطوطي را از دایره )بیضي( مركزي به سمت بیرون بكشید. این 

خطوط بهتر است با رنگ هاي مختلف و ضخیم ترسیم شوند.
 روي هر خط تنها یك كلمه بنویسید )آن هم مهم ترین كلمه(. 

هر تعداد كلمة كلیدي و مهم را كه به ذهنتان مي رســد، روي 
آن خطوط یادداشت كنید. كلمات مهم و كلیدي، كار یادآوري 
را ســاده تر مي كنند و تداعي خالق را بسط مي دهند. انتخاب 
كلمات كلیدي نیم كرة ســمت چپ مغز شما را تقویت مي كند 

)بهتر است از رنگ هاي مختلف بهره بگیرید(.

ê شاخه ها را گسترش دهید.
یك نقشة ذهني، چند خِط موضوِع اصلي، حول مركز در تمام 
جهات دارد كه موضوعات فرعي از آن منشعب مي شوند )مانند 
شاخه ها و تركه هاي درخت كه از تنه آن منشعب مي شود(. هر 
كلمة كلیدي كه به مركز متصل شده است مي تواند زیرشاخه و 
شرح مختصري داشته باشد. به عبارت دیگر، موضوعات مرتبط 
با هر شــاخه را مي توان به زیرشــاخه متصل كرد، و نقشــه را 

گسترش داد.
در چنین حالتي بهتر است سریع فكر كنید و تمام ایده ها را به 
سرعت به كلمه )یا تصویر( تبدیل كنید و آن ها را در كاغذ روي 

زیرشاخه ها یادداشت كنید.
ë هیچ محدودیتي وجود ندارد

شما در ایجاد این مرحله در شرایط طوفان ذهني هستید؛ پس 
دربارة نقشة خود قضاوت نكنید.

ê بهتر است متوقف نشوید. دســت خود را روي كاغذ حركت 

دهید، و شاخه هاي فرعي بیشتري بكشید. در این لحظه متوجه 
خواهید شد كه ذهنتان ایده  هایي را خواهد یافت.

رنگ هــا را تغییر دهید یا نقشــه را روي دیوار نصب كنید تا 
شرایط فیزیكي جدیدي براي اندیشیدن پیدا كنید.

اینكه چه موضوعي به چه شــاخه اي باید متصل شود، در نظر 
نگیرید. مادامي كه به اطالعات و واژه هاي جدید مي رسید، آن ها 

را به شیوة مناسب به نقشة ذهني خود اضافه كنید.
ê آسوده باشید

پس از تهیة نقشه، مدتي آن را در جاي خود رها كنید.
پس از مدتي )چند ساعت یا یك روز( مجدداً به نقشه ذهني 

مراجعه كنید و ارتباط بین موضوعات را بررسي كنید.
شــاخه ها و خطوط را نظم دهید و در صورت تمایل، نقشــة 

جدید تري ترسیم كنید تا سازمان جدیدي به افكارتان بدهد.
كودك دوازده ســاله اي از كشور آفریقاي جنوبي پس از آنكه 
براي حفظ كردن مطالب درسي اش از نقشة ذهني استفاده كرد، 
گفت: »فكر مي كردم ِخنگ هستم اما حاال مي دانم كه از مغزي 
عالي برخوردارم.« یكي از مدیران ژاپني از كشیدن نقشة  ذهني 
براي تهیة برنامة كاربردي اســتفاده كــرد. او نیز مي گفت: »از 

اینكه ذهنم را بیدار كردید متشكرم.«
* نكتــة مهم: فراموش نكنید كه نقشــة ذهني »درســت« یا 
»غلط« وجود ندارد. فقط كافي اســت اطالعات مفیدي كه به 

آن ها نیاز دارید، در نقشة شما وجود داشته باشد.
هر كس به شیوة خود نقشة ذهني ترسیم مي كند.

 نقشة ذهني براي كودكان
درســت كردن نقشــة ذهن با كودكان هم جالب و هم آسان 

است و براي آن ها جذابیت دارد.
اگر مي  خواهید آموزش نقشة ذهني را با كودك یا نوجوان خود 

شروع كنید، از شكل هاي ساده )مشابه شكل 7( استفاده كنید.
ببینیم چطور مي توانید مربي نقشة ذهن كودك خود شوید. 
به كودك خود یاد بدهید كه خالصة تكالیف مدرسه، پروژه هاي 

شخصي و دیگر ایده ها را در یك نقشة تصویري اجرا كند.
اول ببینیم نقشة ذهن چه مزیت هایي براي كودكان دارد.

وقتي كودكتان نقشــة ذهن را یاد مي گیرد، تكالیف مدرسه 
برایش در دسترس تر خواهد بود. از آنجا كه آن ها از همان روشي 
استفاده مي كنند كه به صورت ناخودآگاه به كار مي گیرند، پس 

مطالب بهتر در خاطرشان مي ماند.
مثل زماني كه خیلي بچه بودند، یادگیري برایشــان جالب و 
سرگرم كننده مي شود. آن ها یادگیري خود را با لذت و سرگرمي 
و بازي همراه مي كنند و این كار به یادگیري شــان بسیار كمك 

مي كند.
به طور كلي، كودكان مي توانند خیلي ســریع همه چیز را یاد 
بگیرند و وقتي از نقشــة ذهن یا نماهاي كلي بصري اســتفاده 

مي كنند، سرعت یادگیر ي شان باالتر مي رود.
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شــما باید بدانید كه همیشــه هم نباید از نقشة ذهن استفاده 
كنید. بعضي وقت ها نقشة ذهن واقعًا بهترین راه حل براي به  روي 
كاغذ آوردن ایده هاست اما در مواقع دیگر مي توانید از روش هاي 

دیگر استفاده كنید )مثل همان یادداشت برداري قدیمي(.
فقط به خاطر داشته باشید كه نقشة ذهن تنها یك ابزار است 
و بــراي همه چیز كاربرد ندارد؛ مثل این اســت كه بخواهید از 

چكش  براي تعمیر هر چیزي استفاده كنید.

 نقشة ذهن و والدین
نقشــة ذهن یك مرور كلي بصري اطالعات اســت كه در آن 
از رنگ ها، لغات، و تصاویر اســتفاده مي شــود و با اســتفاده از 
انشعاب بندي و شاخه ها اطالعات مرتبط را به هم متصل مي كند. 

یك نقشة ذهن از ساختار شاخه اي درخت استفاده مي كند.
شما باید بخواهید كه كودكتان در كاري كه انجام مي دهد بهتر 
شود. او را به چالش بكشید. یادگیري را برایش پرماجرا، جالب و 

سرگرم كننده كنید و همواره او را یاري دهید كه رشد كند.
نقشــة ذهن این كار را مي كند. بــا آن درس خواندن، درك، 
خالصه برداري و تحقیق آســان تر مي شــود. این مهارت جدید 
درهــاي جدیدي براي یادگیري مهارت هاي دیگر باز مي كند و 

كودكتان هم به خاطر همین رشد پیدا مي كند.

 نقشة ذهني با كودكان )6 تا 12 سال(
كودكانی كه دربارة نقشة ذهن یاد مي گیرند، اغلب هنوز دوست 
دارند نقاشي بكشند و در نوشتار خود از رنگ ها استفاده مي كنند. 

این مزیتي عالي است كه از آن استفاده مي كنیم.
اولین گام این اســت كه از آن ها بخواهیم در حالي كه داریم 
برایشــان داســتان مي گوییم، به آن گوش دهند. داســتان ما 
مي تواند یك داستان افسانه اي یا یكي از مطالب مدرسه باشد یا 

دربارة تعطیالتي باشد كه در راه است.
به  آن ها یك تكه كاغذ و رنگ هاي مختلف بدهید و با شكیبایي 

همراهي شان كنید.
از آن ها بخواهید كه از چیزهایي كه برایشــان مي گویید، یك 
تصویر بكشــند. داســتانتان باید كاماًل واضح باشــد و از لغات 
تصویري زیادي اســتفاده كنید؛ لغاتي مثل، قلعه، ابرها، اسب و 

قطار. چیزهایي كه كشیدنشان راحت باشد.
شما داســتان را مي گویید و كودكتان نقاشي آن را مي كشد. 
بعد، از آن ها بخواهید كه با استفاده از نقاشي، حاال آن ها داستان 

را براي شما تعریف كنند.
آیا ایــن كار جواب مي دهد؟ اكثر اوقات جواب مي دهد. اغلب 
كودكان با اســتفاده از نكات سادة خود مي دانند كه شما دقیقًا 

چه گفته اید.
گام بعدي این اســت كــه كاغذ را به چند ناحیه تقســیم و 
عددگذاري كنید. به طور تصادفي، شمارة هر ناحیه برابر با شمارة 
فصل، ایده و افكاري است كه شما در كتاب یا روي كاغذ دارید.

اگر 5 فصل دارید، كاغذ را به 5 ناحیه تقسیم كنید. این نواحي 
مي توانند هم اندازه باشند.

شما مي گویید كه چه چیزي در كتاب بوده است و كودكتان 
ایده ها را به شــكل یك داستان مي كشــد. زیبایي این كار این 
اســت كه هر ناحیه از كاغذ مربوط به یك فصل است. حاال در 
تصاویري كه كودكتان كشیده، هر داستاني قابل دریافت است. 

احتمااًل داستان به شكل خطي نشان داده شده است.
اگر بین تصاویر خط بكشــید چطور؟ آیا یك شــاخه ایجاد 

مي كند؟
خب به نتیجه رســیدید. كودكتان یك نقشــة ذهني ساخته 

است!
حاال شــما مي توانید فوراً وارد ســطح بعدي شوید. به نقشه 
نگاه كنید؛ در كجا مي توانید اطالعات، نكته ها و روشن ســازي 
بیشتري اضافه كنید؟ از كودكتان بخواهید تنها یك تصویر دیگر 
در نقشه بكشد یا یك لغت بنویسد. حاال شما زیرشاخه ها را هم 

در نقشة خود دارید.
فكــر مي كنید كودكتان بتواند نقشــة دیگــري را به تنهایي 

بسازد؟ اجازه بدهید تالشش را بكند.
از آنجا كه شما جزء والدین حمایت كننده هستید و مي خواهید 
بهترین محیط یادگیري را براي كودكتان ایجاد كنید، با كودكتان 
دربارة اینكه چه چیزي اشتباه است، صحبت نكنید. من مطمئنم 
زماني كه شما هم یك نقشة ذهن درست كنید، مي توانیم در آن 
اشتباهي پیدا كنیم. سؤالي كه شما باید مطرح كنید، آسان است: 
آیا این بازنگري یا نقشة ذهن به كودك من در دریافت اطالعات، 

افزایش خالقیت و جالب كردن یادگیري، كمك مي كند؟
اگر كمك كرد، بدانید كه كار خارق العــاده اي انجام داده اید! 
وگرنه بازنگري كنید و به كودك خود كمك كنید تا بهبود یابد.

 نقشة ذهن با نوجوانان )سنین باالي 12(
در حالي كــه با كودكانــي كوچك تــر روي تصاویر و تعریف 
تمركــز داریم، با نوجوانان مي توانیم بیشــتر روي لغات تمركز 
داشــته باشیم. آن ها در زمان كشــیدن نقشه احتمااًل احساس 
اعتمادبه نفس كمتري دارند. اگر چنین نیست، تنها كشیدن را 
در آن هــا تحریك كنید. اگر هم دوســت ندارند، نباید به آن ها 
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سخت بگیرید.
مي توانید با كودكان دربارة شاخه ها صحبت كنید. راحت ترین 
راه آن ها براي كشــیدن نقشة ذهني، كشیدن یك نقشة ذهني 

خالي است.
درســت اســت! یك دایرة مركزي خالي مي كشید، با 4 تا 6 
شاخه در اطرافش كه موضوع اصلي در مركز قرار مي گیرد. براي 
هر شاخه یك زیرشاخه بكشید. پیشنهاد  مي كنم كه حداقل سه 

زیرشاخه براي هر شاخه بكشید.
حاال موضوعي به آن ها بدهید تا روي آن كار كنند. در بسیاري 
از موارد، بهترین موضوع چیزي اســت كه دوست داشته باشند 
روي آن كار كنند؛ مثاًل یك سرگرمي یا موضوع مورد عالقة دیگر.

تنها سؤال كنید ... به كسي كه مي خواهد تمام چیزها را دربارة 
این موضوع بداند، چه مي گویید؟ 

ســپس، خود را عقب نگه دارید و اجازه دهید كه نوجوانتان 
یك نقشة ذهني بســازد. آن ها همه چیز را دربارة این موضوع 
مي داننــد پــس بگذارید این نقشــه را بكشــند. زماني كه به 
شاخه هاي بیشتري نیاز باشــد، اكثر آن ها مي توانند از موضوع 

اصلي چند خط بكشند و به شاخه اضافه كنند.
اگر مي خواهید نقشة شــما فانتزي باشد، اسكلت یك نقشة 
ذهن را با  رنگ هاي مختلف بكشــید و مــداد رنگي ها را براي 

نوجوانتان بگذارید.
یك اسكلت بكشــید یا تنها به آن ها نشــان دهید كه چطور 
مي توانند شاخة جدیدي اضافه كنند. یك مربي كه این كار را با 
بسیاري از نوجوانان انجام داده است، مي گوید: »همة  آن ها وقتي 
نشــان دادم كه چطور مي توانند به آن اطالعات اضافه كنند، از 
گوش دادن دست كشیدند و شروع به ساخت نقشة خود كردند.«

وقتي نوجوان شــما نقشــة ذهن خود را كامــل كرد و تمام 
اطالعات را روي نقشــه اجرا نمود، از او بپرســید: آیا این نقشه 

براي فردي كه مي خواهد دربارة موضوع شما یاد بگیرد، به اندازه 
كافي شفاف  است؟

در صورتي كه نوجوان از خود شور و شوق نشان دهد مي توان 
فهمید كه آن را دوست داشته است.

حاال از آن ها بپرسید وقتي شروع به خالصه نویسي از كتاب یا 
كالس درس مدرسه مي كنند، اگر از این روش استفاده كنند چه 
مي شود. آیا فكر مي كنند كه این روش به آن ها كمك مي كند؟

ســپس از آن ها بخواهید از كتابي كه باید بخوانند یك نقشة 
ذهني درست كنند. به آن ها بگویید كه اگر سؤالي داشته باشند 
مي توانند از شــما بپرسند. شــما با آن ها همراه هستید اما در 
ســاخت نقشة ذهني دخالت نمي كنید. زماني كه كارشان تمام 
شــد، با هم به نقشه نگاه كنید. حتي مي توانید به آن ها بگویید 
كه با استفاده از نقشة خود، اطالعات را به شما ارائه دهند. آن ها 
عاشــق این كارند؛ چون مي بینند كه كار جالبي است، در زمان 

صرفه جویي مي كنند و استفاده از آن بسیار آسان است.
آموزش اســتفاده از نقشــة ذهني هدیه اي شــگفت انگیز براي 
آن هاســت. یادتان باشد شــما ولي یا معلم یا كسي نیستید كه 
بخواهید او را مجبور كنید نقشة ذهني را به شكل خاصي پیش ببرد.

 جمع بندي
در نقشة ذهني از ساختار دو بعدي به جاي تهیة فهرست براي 

یادداشت برداري استفاده مي كنند.
نقشــة ذهن كم حجم تر از یادداشت هاي مرسوم و رایج است 
و اغلــب در یك صفحه كاغذ جا مي گیرد؛ در حالي كه برقراري 

ارتباط بین مفاهیم و ایده پردازي را آسان مي كند.
همچنیــن، اضافه كــردن اطالعات جدید بــه آ ن به راحتي 
امكان پذیر است. یك نقشة ذهني مناسب، شكل مطلب، اهمیت 
نــكات مجزا و نحوة ارتباطشــان را با یكدیگر نشــان مي دهد. 
به طوري كه مرور كردن آن ها ساده است و با یك نگاه مي توان 

اطالعات را به یاد آورد.
مربیان، مشــاوران و اولیــا مي توانند به كمــك آموخته ها و 
ویژگي هاي خوب نقشــة ذهني، دانش آموزان را در این زمینه 
آموزش دهند و آن ها را به استفاده از چنین نقشه اي )به صورت 
گام به گام( ترغیــب كنند تا در برنامه ریزي درســي، هدایت 
تحصیلي، و موقعیت هاي شخصي براي رسیدن به اهدافشان از 

آن به خوبي بهره مند شوند.
تصویر 8 را ببینید .شــما چه مزایاي بیشــتري براي »نقشة 

ذهن«متصور مي شوید؟!

 منابع:
عالوه بر مطالعه و برداشت آزاد از تعدادي منابع ترجمه شده داخلي و 
سایت هاي ایراني از سایت هاي زیر نیز براي تنظیم این مقاله استفاده شده است:
- mindmapsunleashed.com
- mind -mapping - with - children - is - fun - and - easy 
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حجم زیادي از اطالعات را در یك صفحه جمع مي كند

تر و اثربخشي
كمك به آموزش به

متعلق به همگروه هاي سني است

شكل8
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فهیمه عموجوادي
كارشناس ارشد روان شناسي بالیني

 اشاره
روایت درماني بــه رغم حوزة تخصصي خود، مي تواند كاربردي 
بسیار ساده در آموزش و پرورش داشته باشد. توجه به جنبه هاي 
اصلي روایت درماني موجب تغییر دیدگاه معلمان، دانش آموزان و 
اولیاي آن ها نسبت به مشكالت مدرسه مي شود. روایت درماني 
عالوه بر كمك به رفع مشــكالت دانش آمــوزان ، زمینه هاي 
پیشگیري از مشكالت و توانمندسازي افراد براي روبه رو شدن 
با مشكالت پیش رو را فراهم مي آورد. تحقیقات ،تأثیرات مثبت 
روایت درمانــي را بر عزت نفس و اضطــراب دانش آموزان تأیید 
كرده اند. با استفاده از روش هاي روایت درماني، مشاوران و معلمان 
مي توانند دانش آموزان را به بیان مشكل خود تشویق كنند. خود 
را جدا از مشــكل تصور كنند و به این بینش برسند كه مشكل 
از آن كســي نیست و مشكالت براي ادامة حیات نیازمند اثرات 
خود هستند. بنابراین ،ایستادگي در برابر مشكالت و اجازه ندادن 
به آن ها براي تأثیر گذاشتن بر زندگي نظام بقاي مشكالت را از 
بین مي برد. افراد باید نگرشي پرس و جوگر و مدام داشته باشند 
و از خود بپرسند چه قسمت هایي از داستان را نادیده گرفته اند. 
بررسي كنند كه چه نكات مثبتي از مشكل یاد گرفته اند، به خود 

نامه بنویســند و خود را براي موفقیت هاي كسب شده تحسین 
كنند، به مهارت هاي خود براي مواجهه با مشكل اعتماد كند و به 

مشكل از زاویه اي دیگر در زندگي خویش بنگرند.
 دانش آموزان ؛ زندگی روایتی مستمر است. هر فرد ازآنچه در 
اطرافــش اتفاق می افتد، روایتی دارد. از ماندن در ترافیک و دیر 
رســیدن به محل کار تا ارتقاء شغل و نقل مکان به خانة جدید. 
شما داستان خود را چگونه روایت می کنید؟ از مشکل پیش آمده 
در آپارتمانتان تا مسئلة جدید دوست نوجوانتان را؟ زندگی  پر 
از تجربه های شــخصی است که در طول زندگی به داستان های 
منحصربه فرد ما تبدیل می شوند و به هویت ما معنی می بخشند. 
روایت هایی که ما از وقایع و رخدادها و نقاط برجسته زندگی مان 
داریم  بخش مهمی از تصویر ما از خویشتن را تشکیل می دهند.  
داستان ها همیشه  در دنیای واقعی رخ نمی دهند بلکه در ذهن 
هر فرد نیز که توصیفات داســتان را بازســازی می کند، ساخته 
می شــوند. تمام رخدادها، برنامه ریزی ها و تصمیمات زندگی ما 
در بســتر داستان هایی که از زندگی خود در ذهن داریم معنادار 
می شوند. بنابراین، هر داستان کوتاه و بلنِد زندگی ما ابعاد مختلف 

بودنمان را روشن تر می سازد و برایمان قابل درک تر می کند.

بشنوید اي دوستـان این داستـان
خود حقیقت نقد حال ماست آن
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 روایت درمانی چیست؟
رویکردهــای روایی منشــأ و حیطــة کاربری گســترده ای 
دارند. شــاخه های مختلف علوم انســانی مانند جامعه شناسی، 
انسان شناسی، فلســفه، روان شناسی و ادبیات در شکل گیری و 
رشد بیشــتر این نوع روش های کاری تأثیر داشته اند. از این رو، 
امروزه این روش های کاری روایت گونه در شــاخه های مختلف 
علوم  انســانی کاربردهــای مختلف و متنوعی دارنــد. درواقع، 
روایت درمانی فقط یکــی از کاربری های روش های کاری روایی 
محسوب می شود که از این روش ها در رشتة روان درمانی استفاده 

مي كند.
روایت درمانی را مایکل وایت و دیوید اپســتون 
پایه گــذاری کردند. نظریــة روایت درمانی چنان 
رابطة تنگاتنگی با فلسفة فرامدرن دارد که حتی 
برخی روایت درمانگران آن را »درمان فرامدرن« 
نام داده اند. روایت درمانی روشــی درمانی اســت 
که افراد را از مشکالتشان جدا کرده، تشویقشان 
می کند كه برای کاهش مشکالت روزمره شان، به 
مجموعة مهارت های خود اعتماد کنند. درواقع از 
منظر روایت درمانی، مهارت ها، قابلیت ها، ارزش ها، 
تعهدات، باورها و شایستگی های افراد، آن ها را در 
جهت تغییر رابطه شان با مشکالتی که زندگی شان 

را تحت الشعاع قرار داده  است، یاری می کند. 

 اصول روایت درمانی
رویکردهای روایی بر این نگرش استوارند که هویت فرد عمدتًا 
براســاس روایت ها و داســتان های او از زندگی اش شکل گرفته 
 اســت؛ چه روایت های کاماًل شــخصی و چه روایت های عمومًا 

فرهنگیـ  اجتماعی که در زندگی افراد جریان دارد.
 به طور کلــی، روایت های ما از خویشــتن در بطن ارتباطات 
اجتماعی ما معنا دارند. یک داســتان، به ســادگی یک داستان 
نیســت بلکه به عنوان خالق، نگه دارنده یا دگرگون کنندة دنیای 
اجتماعی عمل می کنــد و در نهایت، تمام تصمیمات و اعمالی 
کــه در نتیجة فرایند روایت درمانی در پیش گرفته می شــوند، 
باید در بســتر اجتماعی و روابط با افراد پیرامون متجلی گردند. 
روایت درمانــی به افراد کمــک می کند كه بــا تجدید نظر در 
داستان های فرهنگی درونی شده، و اصالح آن ها، این داستان ها 
را به داستان هایی منحصربه فرد و در بردارندة قدرت و مسئولیت 

فردی آن ها تبدیل كنند. 

 هدف روایت درمانی
روایت درمانی قصــد چه کاری را دارد؟ روایت درمانی ســعی 
می کند روایت های افراد از خویشتن را غنی تر سازد و بخش هایی 
از این روایت ها را که ســرکوب شده ، به فراموشی سپرده  شده  یا 
به حاشیه رانده  شده اند، فعال و پربار کند. در سایة این پربارسازی 

روایت، هویت فرد نیز در برخورد با مشــکالت پیش رو و آینده 
مستحکم تر و غنی تر می شود. محور اصلی روایت درمانی، تعبیرها 
و تفسیرها یا معانی اي هستند که افراد به رویدادها و پیشامدهای 
زندگی خود نسبت می دهند. درک مبتنی بر تعبیرهایی که افراد 
دربارة رویدادها دارنــد می تواند اقدامات آن ها را محدود كند یا 
گسترش دهد. تمرکز روایت درمانی بر روایت فرد از زندگی خود 

و ایجاد معانی جدید در زندگی است. 
هدف روایت درمانی به جای تغییر دادن شــخص، تغییر دادن 
تأثیرات ناشی از مشــکالت متمرکز است. درواقع هدف، فاصله 
گرفتن از یک موضوع مشخص است که در نهایت این امکان را 
ایجاد می كند تا فرد ببیند چطور یک نگرانی خاص می تواند به 
جای آزار دادن وی، برایش مفید واقع شود. برای مثال، استرس 
پس از ســانحه با اینکه عالئمي آزاردهنده  مانند اضطراب دارد، 
می تواند به فرد کمک کند تا از خود در مقابل احساسات منفی 
مرتبط با یک اتفاق مشخص محافظت کند. در حقیقت، بعضی 
از روان شناســان فراِیندی به نام »رشد پس از سانحه« را تعریف 
كرده اند كه به وسیلة آن مي توان تغییرات شخصی مثبت را در 

افرادی که حوادث تروماتیک را تجربه کرده اند، مشاهده نمود.

 مفاهیم روایت درمانی
کلیدی ترین مفهوم در روایت درمانی این اســت که مشــکل، 
مشــکل است و فرد و خانواده مشکل نیستند. در روایت درمانی، 
به مشــکالت انسانی در حكم مســائلی نگریسته  می شود که از 
داســتان های رنج آور و تأثیرگذار بر زندگی فرد برخاســته اند. 
درمان، بررسی چگونگی تحلیل داستان زندگی افراد توسط خود 
آنان و به مثابة فرایند تجدید بنا و ترســیم جدید داســتان ها و 

قصه هاست. 
فرد درمی یابد که داســتان غالب زندگی او داســتانی نیازمند 
تغییر اســت و در البه الی داستانش نتیجه های منحصربه فردی 
وجود دارد که تابه حال به آن ها توجه نکرده  است؛ زیرا در تعریف 
داستان خویش نیز تنها به مشکالت فراوان آن ها اشاره دارد. این 
غرق در مشکل بودن داستان، به فرد اجازه نمي دهد كه به سمت 
نتیجه ها، اتفاقات و لحظات ناب و قابل توجهي برود که ارزشمند 

بودن او را آشكار مي كنند.

 روش های روایت درمانی
مردم زندگی می کنند و داستان هایی دربارة خود می سازند، اما 
داســتان ها هم زندگی می کنند و افراد را می سازند. برای مثال، 
اگر فردی این پیام را از گروه بگیرد که به نحوی کمتر از دیگران 
اســت، چگونگی عملکردش به عنوان عضوی از گروه تحت تأثیر 
ساختار غالب و پذیرفته شدة دیدگاه دیگران از او قرار می گیرد. 
روایت درمانی تالش می کند چارچوب ذهنی فرد را که در مسیر 
تفکر خویش دائمًا به آن رجوع می کند، تغییر دهد و این کار را از 

طریق تفکر انتقادی بر فرض های ذهنی انجام می دهد.

مردم زندگی 
می کنند و 
داستان هایی 
دربارة خود 
می سازند، اما 
داستان ها هم 
زندگی می کنند و 
افراد را می سازند
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درمانگــر روایتی اعتقــاد دارد كه فرد صرفًا مســئول ایجاد 
مشــکالت عمده نیســت؛ برای مثال، حتي اگر تجربة مادران 
کودکان پیش دبستانی این باشــد که آن ها »منظم نیستند« ـ 
چیزی که ممکن است رفتار مناسب پیش دبستانی ها تلقی شود 
ـ ممکن اســت کودک خود را به خاطر نامنظم بودن ســرزنش 
کند. دختران نوجوانی که با عملکرد بدنشــان مشــکل دارند، 
احســاس می کنند که از لحاظ شخصیتی مشکل دارند. والدی 
که نمی تواند زمان بیشــتری با بچه هایش سپری کند، از لحاظ 
اجتماعی احساس بی کفایتی و ناراحتی می کند. داستاني كه از 
این افراد منتج مي شود، اغلب تمایل زیادی به اثبات این موضوع 
دارد که مشــکالت آن ها تابع مسئولیت فردی خاص آنان است. 
مسئولیت فردی برای مشــکالت روزانه که به طور کلی ایجاد و 
تجربه می شوند، از بافت ارتباطی فرهنگ غالب منشأ می گیرد. 
این باور که فرد انتظارات فرهنگی را برآورده نمی کند، به  راحتی 
می تواند مهارت ها، شایســتگی ها، باورهــا، ارزش ها، تعهدات و 
توانایی هــای دیگر او را کم ارزش کند. از طریق فرایند بازنگری، 
فرد می تواند مباحث خود را از داستان های دارای مشکالت فردی 
به داســتان های غنی تر و عمیق تر هدایت کند. بازنگری به فرد 
کمک می کند تا برخی از مکان ها و حوادث نادیده گرفته شــدة 
زندگی خود را به یاد آورد؛ چیزهایي که اغلب در داستانی که از 

مشکل گفته شده است، مستور می شوند.
حــوادث نادیــده گرفته شــده در زندگی فرد، نقطة شــروع 
گفت وگوها و گسترش مســیرهای داستانی جایگزین و مکمل 
محسوب می شوند. روایت درمانگران معتقدند که هرچه فرد بتواند 
با این داستان تازه پدیدار شده بیشتر ارتباط برقرار کند، باورها و 
در نتیجه اعمال و تصمیماتش در حال و آینده بیشتر تحت تأثیر 
این روایت تازه قرار می گیرد. این روایت تازه جهت سازندة مثبتی 

در زندگی فرد به حساب می آید.
از دیگر روش هــای روایت درمانی، مســتندنگاری و نامه های 
درمانی اســت. در حالــی که افراد مشــغول بازنگری زندگی و 
روابطشان هســتند، بعضی اولویت ها و دانسته ها دربارة مشکل 
شفاف تر می شوند. به  مجرد اینکه داستان ها و روایت هایي تازه از 

زندگی فرد نگاشته شوند و این داستان ها عرصه ای برای پدیدار 
شــدن پیدا مي كنند، از تأثیر داســتان غالب، رفته رفته کاسته 
می شــود. مســتندنگاری درمانی چنین اولویت ها، دانسته ها و 
تعهداتــی را ثبت و ضبط می کند تــا در هر زمان الزم در آینده 
در دسترس فرد باشند. نامه ها همچنین می توانند بستری برای 

شروع بی هراس گفت وگوهای رودررو فراهم کنند. 

 نتیجه گیری
در روایت درمانی مشــکل را به عنوان اختالل کارکرد 
افراد در نظر نمی گیرند. مشکل، داستانی است که نیازمند 
دوباره تألیف شدن از طریق گفت وگوهای درمانی است. 
شخص معمواًل قدرت خویش را برای گفتن یک داستان 
متفاوت در البه الی خاطرات ذهنی اش از یاد برده  است و 

درمانگر شروع به طرح سؤاالت شفاف و 
بسط دهنده می كند و از فرد مي خواهد كه 
بیشتر دربارة مشکالتي كه تجربه كرده 
و تأثیرات این مشــکالت بر زندگی اش 
سخن بگوید. وظیفة درمانگر زنده کردن 
این داستان متفاوت و کمک به فرد است 
تا داستان های متفاوت خویش را به یاد 
بیاورد و داستان های جایگزین و بهتری را 
که در ورای مشکالت کنونی وجود دارند 
بیابد یا بسازد. این امر به فرد فرصت های 
جدیــدی می دهد تا داســتان هایش را 
بازنویســی كند و حقیقت وجودی خود 
را بهتر ببیند. بدین ترتیب، افراد مشتاقانه و 
كنجكاوانه از آنچه می دانند به سمت آنچه هنوز 
نمی دانند، حرکت می کننــد. روایت درمانی به 
افراد کمک می کند تا در طرح مشکالتشان آنچه 
را ظاهراً دیده نمی شود اما »هست« ببینند. با 
دقت در تأثیراتی که مشکالت بر زندگی  افراد 
گذاشته است، در چارچوبی وسیع تر و در ورای 
آن مشــکل، می توان فهمید چه چیزی واقعًا 
برای آن ها ارزشمند و مهم است. این امر سبب 
می شود افراد  درک بهتری از تجربة زندگی شان 
داشته باشند و روایت های آیندة زندگی خود را 

آگاهانه تر بیان كنند.
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صغری ملکی
مدرس دانشگاه فرهنگیان

یک معلم، نوشتنی های زیادی دارد؛ از طرح درس های روزانه، 
هفتگی و ســاالنه گرفته تا چک لیســت هایی که باید برای هر 
دانش آموز پر کند. از گزارش هایی که باید برای اولیا بنویســد 
تا مطالب مختلفی که باید تنظیم و به مدیر یا معاون آموزشــی 
مدرسه تحویل دهد. عالوه بر موارد فوق، نوع دیگری از نوشتن 
برای معلمان وجود دارد که در اکثر کشــورهای دنیا مرســوم 
اســت: »نوشتن تأملی«. نوشــتة تأملی، نوشته ای است که در 
برنامة تربیت معلم بسیاری از کشورها وجود دارد و هر دانشجو 
معلم تقریبًا آن را از دورة کارورزی شــروع می كند و تا سالیان 
دراز در طول زندگی حرفه ای اش ادامه می دهد. »نوشتن تأملی« 

نوشتن همراه با تأمل بر تجربه و رخدادهای کالس است.
نوشــتة زیر ترجمة فیلمــی در ارتباط با »نوشــتة تأملی« 
اســت. فیلمی که »نوشــتة تأملــی« را بــرای مخاطب خود 
به خوبی توضیح می دهد. شــما می توانیــد ضمن خواندن متن 
 زیر و آشــنا شدن با »نوشــتة تأملی« این فیلم را نیز از نشانی
http://roshdmag.ir/Roshdmag_content/media/im-

همچنین  کنید.  دریافــت   age/2018/06/10293_orig.mov
با اســكن كد تصویري مقابل مي توانید این فیلم آموزشــي را 

مشاهده كنید.

 »نوشتن تأملی«
نوشتن تأملی فرایندی اســت که طی آن نوشتن را در قالب 
تفکر تأملی انجام می دهید. در واقع، داشتن تفکر تأملی در این 
فرایند خیلی مهم اســت. این نوع نوشــتن تأمل بر رویدادها و 

وقایع کالس است.
زمانی که افراد شروع به نوشتن تأملی می کنند، اغلب فکر می کنند 
باید به عقب برگردند و به آنچه روی داده است فکر کنند. مسئله ای 
که آن ها نمی توانند درک کنند، موازنة آنچه در گذشته روی داده با 
چیزی است که قرار است در آینده روی دهد؛ تصور آینده و اینکه 

چطور از درس هایی که در گذشــته یاد گرفته اند می توانند برای 
آینده استفاده کنند، نکتة مهم در نوشتة تأملی است.

در نتیجه این فرایند سه مرحله دارد:
1. در نظر گرفتن وقایع گذشته؛

2. تجزیه و تحلیل آن ها؛
3. تصور و بررسی برای آینده.

بدون مرحلة آخر، این کار می تواند بی نتیجه باشد.
مسئلة حائز اهمیت این است که وقتی به رویدادی در گذشته 
فکــر می کنید، نباید آن را به طور مجزا در نظر بگیرید بلکه باید 
نگاهی جامع به گذشته داشــته باشید و این رویداد را در اغلب 
رویدادهــا و زمینه ها و اتفاق های دیگری کــه در آن روی داده 
است، ببینید. این نگاه جامع می تواند و باید روی نظر و دیدگاه 
شما در زمان تأمل به آن رویداد تأثیر بگذارد. تمام این ها را برای 

نگارش تأملی می توان نوشت.
افراد اغلب وقتی دربارة رویدادی در گذشــته فکر می کنند، به 
این می اندیشند که چه روی داده و در چه زمانی روی داده است، 
و اغلب یک نمودار خطی زمانی بــرای رویداد ها در نظر گرفته 
می شود. آن ها دربارة کسانی که درگیر آن رویداد بوده اند و شاید 

محل رویداد می نویسند. 
این ها موارد مهمی هستند اما اساسًا توصیف رویدادند و نوشتن 
دربارة آن ها به داشتن تأملی مفید چندان کمک نمی کند )نوشتة 

تأملی توصیف خاطرة کالسی نیست(.
به جای این توصیف ها شما باید دربارة افکارتان در مورد رویداد 
بنویســید؛ در طول زمان رویداد، بعد از آن و از آن زمان به بعد. 
همچنین باید دربارة احساساتتان نســبت به رویداد اطالعاتی 
بدهید. اینکه آیا از بروز این رویداد احساس خوبی داشته اید و آیا 
دربــارة آن رویداد مطمئن بوده اید. به جای تفکر دربارة توصیف 
رویداد، زمان روی دادن، شــخص انجام دهنــده و محل، بهتر 
است دربارة چرایی آن رویداد بنویسید. چرا این اتفاق درکالس 

نوشتــــن 
ــلی تــأمـ
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شــما افتاد؟ دربارة چگونگی نیز بنویســید؛ چگونه از این اتفاق 
استفاده می کنید و آینده آن را تغییر می دهید؟ همچنین دربارة 
داللت های آن بنویسید؛ اکنون چه چیزی یاد گرفته اید؟ خوب ... 

قرار است چه اتفاقی بیفتد؟
چــه میزان توصیف برای یک تأمل الزم اســت؟ توصیف مهم 
اســت اما باید موجز و کوتاه باشــد. توصیف برای این است که 
تأمل را در زمینه و چارچوبی که به وجود آمده است، جای دهد. 
نگارش تأملی باید توصیفی کوتاه داشته باشد و در عوض، با تأمل 

زیادی ادامه یابد.
یکی از بخش های مهم تأمل، بینش یا ادراک است. این بینش 
و ادراک دربــارة رویداد، در گذشــته، زمانی کــه رویداد ایجاد 
می شده، در دسترس نبوده است اما در موقع نوشتن و در فرایند 

تأمل به تدریج ایجاد می شود.
برخــی از ادراکات در ابتــدا بالفاصله پس از 
رویداد ایجاد نمی شــوند. این درک و بینش با 
واژه هایــی مانند »اگر« و »ای کاش« شــروع 
می شوند )بعد از یک اتفاق در هنگام تأمل »اگر« 
ها و »ای کاش« هایی شــروع می شود؛ ای کاش 
این کار را می کردم ... اگر این پاســخ را می دادم 
بهتر بود و ...( بعد از این مرحله یا کسب بینش 
بیشــتر دربارة رویداد، ادراکات کم کم افزایش 
می یابند. در این مرحله از آنجا که فکر می کنید 
قادر به تغییر دادن گذشته نیستید،  تا حد زیادی 
ناراحت می شــوید. با این حال، اگر کمی تأمل 
داشــته باشید متوجه می شــوید که چیزهای 
زیــادی از این تجربه آموخته ایــد و می توانید 
خیلی چیزها را در آینده تغییر دهید. در واقع، 

این مرحله به شما قدرت زیادی می دهد.
اگر تجربه را به شکل یک دستمال خیس در 
نظر بگیرید، هدف نوشتة تأملی این است که تا 
آخرین قطره رطوبت آن را بگیرد و این قطرات 
آب گرفته شده، در واقع همان یادگیری است 

که باید از آن در عمل استفاده کنید.
هیچ کس نمی تواند بگوید نوشــتن تأملی کار ســاده ای است. 
زمانی که برای بار اول این گونه نوشتن را شروع می کنید، قدرت 
تأمل شــما پایین و این کار برایتان خیلی سخت است. ممکن 
اســت دربارة خودتان متوجه حقایقی شــوید که از وجود آن ها 
حس خوبی نداشته باشید. ممکن اســت این کار در ابتدا برای 

شما سخت و طاقت فرسا باشد اما کم کم ساده و عادی می شود.
نکتة آخر دربارة تأمل این است که خیلی انگیزه بخش است. زمانی 
که متوجه می شوید می توانید امور را تجزیه وتحلیل کنید و خودتان 

به راه حـل برسید، واقعـًا حس اعتمادبه نفس شما تقویت می شود.
نگارش تأملی شــیوه ای برای رسمی نشــان دادن و تشویق 

چنین تأملی است.

موازنة آنچه در 
گذشته روی 

داده با چیزی 
که قرار است 
در آینده روی 

دهد؛ تصور آینده 
و اینکه چطور 
از درس هایی 
که در گذشته 
یاد گرفته اند 

می توانند برای 
آینده استفاده 

کنند، نکتة مهم 
در نوشتة تأملی 

است

واقعة 
گذشته

1 2 3

واقعة 
آینده

چهكيچه كسيكجا
توصیف كردن

چرا چگونه
هر كدام

انعكاس

احساسات
افکــــار

توصیف
انعكاس

گي
ند

یس
نو

تجربه انعكاس

یادگیري
حركت

انعكاس
مطمئن خود

انعكاس
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تاریخچة ارزشیابی
انشـا در ایران

مرضیه مدني رزاقي
 پژوهشگر و مدرس درس انشا و نگارش
تصویرگر: سیدمیثم موسوی

 اشاره
از سال 1391 پژوهشــی را برای ارزشیابي مهارت هاي زبانی و 
ادبي دانش آموختگان آغاز کردیم. آنچه بســیار محسوس بود، 
فقدان نظام استاندارد ارزشیابي در بخش مهارت هاي نوشتن بود 
برای سنجش، به ابزار دقیقی نیاز داشتیم که با توجه به مهارت ها 
و خرده مهارت های نوشتن طراحی شده باشد، اما چنین ابزاري 
در نظام رسمي آموزش وجود نداشــت. در تالش برای طراحی 
معیار ارزشیابی، تاریخچه و پیشینة ارزشیابی رسمی در ایران را 
تا ســال 1390، بررسی کردیم که از اطالعات مستخرج آن برای 
طراحی »جدول معیار« اســتفاده شد. آنچه خواهد آمد برگرفته 
از آن مطالعه است که نتایج نهایی آن در گزارش طرح پژوهشی 

درج شده و در مطالعة میدانی معیار ارزشیابی قرار گرفته است1.

 مقدمه
ارزشیابی دقیق، علمی و استاندارد از مهم ترین کارهایی است 
که الزم اســت برای حفظ درس انشا در مدارس انجام شود. در 
گذشتة آموزشي ایران تالش هایي برای تفكیك خرده مهارت هاي 
نوشــتن صورت گرفته است که آســیب جدي آن ها، ماندن در 
مرحلة نظر و عدم اجراي واقعي در بدنة آموزش رســمي كشور 
بوده اســت. در ســال هاي گذشته نیز، كه انشــاي مستقل در 
مدارس، جزء واحدهاي درســي بوده، باوجود آنكه در سربرگ 
امتحانات، جزئیات ارزشیابي انشا ذكر مي شد هیچ مصححي خود 
را ملزم به رعایت این جزئیات و ذكر آن ها در برگة تصحیح شده 
نمي دانست و در بهترین حالت، از این تقسیم بندي در تصحیح 
خــود الهام مي گرفت. بنابراین، معیارهــای ارزیابی تنها درحد 

مریم دانشگر
 استادیار فرهنگستان زبان و ادب فارسي
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پیشنهاد باقي مي ماندند و نمره دهي معلمان براساس قریحه و 
تجربة داشته یا نداشته شان انجام مي شد. فقدان معیاري دقیق 
براي ارزشــیابي و سنجش، سبب مهجورماندن و منزوي شدن 
درس انشا در درازمدت و حذف رسمي و غیررسمي آن از برنامة 

درسي شد.
جدول هاي معیار، ابزارهایی مناسب برای اندازه گیری و کّمی 
کردن امور کیفی هستند. استفاده از جدول هاي معیار، تحلیل و 
ارزیابي نوشته را ساده، قابل اطمینان و همسان مي كند. بعضي 
از جدول هاي معیار كلي اند و براي ارزیابي انواع نوشــته  به كار 
مي روند. بعضي نیز فقط براي ارزیابي نوع خاصي از نوشته طراحي 
شده اند. جدول ها ممكن است سطح بندي شده باشند)تامپكینز، 
1387: 170(. در زبان فارسي نیز جدول هاي معیار براي ارزیابي 
انشــا طراحي شده و معلمان و كارشناســان زبان فارسي براي 

ساماندهي نمرة انشا تالش هاي قابل توجهي کرده اند.

 مروری بر شیوه های ارزشیابی انشا
به نظر مي رســد نخســتین اظهارنظر مســتند درباره شیوة 
ارزشــیابي درس انشا از احمد كوشا باشــد كه در سال1333 
کتابی براي استفادة آموزگاران كالس هاي سوم و چهارم ابتدایي 

تألیف كرد. 
کوشــا ذیل عنوان »طرز تقســیم نمرة انشا« صورت و محتوا 
را هم ســنگ دانسته و برای »درســت  بودن فکر« و »صحیح 
نوشــتن عبارات« بارم یکسانی در نظر گرفته است و از این نظر 

در كلیات، به نمونه هاي امروزي خود شباهت دارد.
همچنین در گذشــته کتاب هایی با عنوان  »راهنماي انشا«، 
»آموزش انشا« یا »انشا و نامه نگاري« چاپ می شده كه الگوي 
آموزشي اغلب آن ها، آموزش اصول نگارش همراه با ارائة نمونه 
بوده است. در اكثر این كتاب ها، معیارهاي اصلي نگارش بدین 
قرار بوده اســت: توجه به دســتور زبان فارســي، كاربرد عالئم 
نگارشي و در برخي موارد، خط و پاكیزه نویسي. به تقسیم بندي 

نمرة انشا در یکی از این کتاب ها توجه کنید.
عمده ترین اشكال ارزشــیابي فوق، دقت نداشتن در تفکیک 
مهارت هاســت؛ مثاًل در بند نخســت جدول، ابتكار و تازگي، و 
پرورش مطلب هم تراز قرار گرفته اند، درحالي كه این ها دو مقولة 

متمایزند. همچنین امتیاز 6 نمره اي این بند، دســت مصحح را 
براي ارزشیابي سلیقه اي باز مي گذارد. در سایر بندها نیز تقسیم 

امتیازها متناسب به نظر نمي رسد.
در یک نمونه از جداول معیار که اساس تصحیح درس انشاي 
امتحانات نهایــي كالس هاي چهارم دبیرســتان در خردادماه 
1364 بوده اســت، مجموع بیست نمرة درس انشا به دو بخش 

محتوا )13 نمره( و شــكل )7 نمره( تقسیم و 
مطالب در این دو بخش دسته بندي شده است. 
در ایــن جدول، یکی از معیارها »ســادگي و 
رواني و تنوع جمله ها و واژه ها« است که تلفیق 
نادرستی از دو معیار متمایز است اما به دلیل 

اهمیت این مورد، توجه به آن ستودنی است.
یكي از مصادیق بي توجهي به ارزشیابي درس 
انشا، كتابي با نام  آیین نگارش و روش آموزش 
انشا است؛ كتابي بدون نویسندة مشخص كه 
در 1367ش. براي رشتة ادبیات فارسي مراكز 
تربیت معلم، تألیف شــده و در بخشــي از آن 
ذیل عنوان »تصحیح انشا و نمره دادن« آمده 
اســت: »نمره دادن به انشا كاري است بسیار 
دشوار. به یقین مي توان گفت كه هنوز روشي 

منطقي و مســتدل، كه همة معلمان انشا آن را پذیرفته باشند، 
براي نمره دادن به انشا وجود ندارد« )دفتر برنامه ریزی و تألیف 
کتب درســی، 1367(. در این كتاب خرده مهارت هاي نوشتن 
موردتوجه قرار گرفته اما تقســیم بندي كّمي نشده و شیوه نامة 
ارزشــیابي هم هرچند در كلیات صحیح است، عماًل بي اعتبار و 

غیركاربردی است.
مریــم روحاني در كتــاب» الفباي نوشتن«براســاس تجربة 
تدریس خود از درس انشــا و باتوجه به مراحل مختلف نوشتن 
انشــا، معیارهایی را براي ارزشــیابي و تصحیح برگة انشــاي 
دانش آموزان پیشنهاد كرده است. البته نویسنده به نوشته های 
استداللی توجهی درخور نشان نداده و باوجود توضیحی که ارائه 
می دهد، کفة معیارهای او به سمت نوشته هاي ادبي و توصیفي 

سنگین تر است:
»در این معیارها جایگاهي براي مقدمه و نتیجه اختصاص داده 

فقدان معیاري 
دقیق براي 
ارزشیابي و 

سنجش، سبب 
مهجور ماندن 

و منزوي شدن 
درس انشا در 

درازمدت و 
حذف رسمي و 

غیررسمي آن از 
برنامة درسي شد

جدول شیوۀ تصحیح انشا – سال 1333ش

نمرهمعیار )شکل(نمرهمعیار )محتوا(

4 نمرهمراعات قواعد دستوري6 نمرهابتكار و تازگي و هنري كه دانش آموز براي پرورانیدن موضوع ابراز داشته است

2 نمرهنظافت ورقه، حسن خط، رعایت قواعد نقطه گذاري4 نمرهبحث دربارۀ اصل موضوع و خارج نشدن از آن

1 نمرهامتیاز براي رعایت قوانین و قواعد بالغی3 نمرهنظم منطقي افكار و اندیشه هاي دانش آموز

منبع: )محجوب و همكار، 1333: 118(
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نشده؛ زیرا شــیوة نگارش مبتني بر مقدمه و نتیجه، سال هاي 
ســال است كه منسوخ شده است . امروزه مقدمه و نتیجه باید 
در ال به الي متن انشــا تنیده و بافته شوند. این دو مقوله اي جدا 
از انشا نیستند تا الزم باشد جداگانه دربارة آن ها صحبت شود.« 

)روحاني، با اندكي كاهش و تغییر، 1372: 66(.
 بررسی و تحلیل شیوه های ارزشیابی انشا

بررسي انواع شیوه نامه هاي ارزشیابي، كاستي هاي عمده ای را 
در الگوهاي موجود ارزشیابي مهارت نوشتن نشان مي دهد. این 

كاستي ها را در انواع زیر دسته بندي و بررسي مي كنیم.
1. غلبة نگرش برآیندی و نتیجه محور به مهارت نوشتن: 
این نگرش از مهم ترین آســیب هایي است كه 
در ارزشــیابي هاي موجود به چشــم مي خورد. 
رویکرد برآیندی كه از فلســفه اثباتگری نشأت 
گرفته، معلم محور است و بیشتر بر کارکردهای 
پایین شناختی تأکید دارد؛ درحالي كه مطابق 
ســند تحول بنیادین آموزش و پرورش، رویكرد 
ارزشــیابي در دورة ابتدایي بایــد فرایندمحور 
و در ســایر پایه هاي تحصیلي، تلفیقي باشــد. 
یعني ضمن ارزش گذاري به نتیجة آزمون پایان 
ســال تحصیلي، باید موضوع نوشتن به عنوان 
یك مادة درســي و به ذات خود نیز مورد توجه 
قرار گیرد؛ زیرا نوشتن به عنوان فرایندی براي 
تبدیل افکار و اندیشه ها به متن، و ساخت معنا و 
انتقال آن به مخاطب در جهان امروز از اهمیت 
فراواني برخوردار است. همچنین، در رویكرد تلفیقي باید ابتدا 
مهارت های زبانی برای تولید محتوا و معنا موردتوجه قرار گیرند 
و بعد از آن، بر دانش هاي زبانی مانند دســتور زبان تأکید شود؛ 

درحالي كه در اغلب الگوهاي ارزشیابي رایج، عكس این است.
2. فقدان روش علمي و استانداردشدة ارزشیابي: آسیب 
دیگري كه در شــیوه نامه هاي  ارزشــیابي دیده مي شود فقدان 
روشــمندي است. ارزشیابي روشــمند، چه بر مبنای استدالل 
استقرایی بنا شده باشد و چه براساس تفکر قیاسی، معیارهایي 
شــفاف و مشــخص براي تصحیح ارائه می کنــد. درحالي كه 
بي توجهي به معیارســازي در ارزشیابي، الگوي تصحیح ذوقي 
و حسي را رواج مي دهد؛ همان طورکه از گذشته تاكنون الگوي 
آموزش نوشــتن چنین بوده اســت. در ایــن روش، معیارهاي 
ارزشــیابي نامعلوم و آشفته است. به همین دلیل قابل بازبیني و 
بررســي نیست و نویسندة متن هیچ گاه از كم و كیف اشكاالت 

نوشتة خود آگاه نمي شود و فرصت جبران پیدا نمي كند.
3. بي توجهي به خرده مهارت ها و جزئیات؛ ارائة تقسیمات 
بزرگ و بي توجهي بــه خرده مهارت هاي موجود، از جدی ترین 
آسیب هایي است كه در جدول هاي ارزشیابي به چشم مي خورد. 
شــیوه نامه اي كه در كتاب انشــاي ابتدایي آمده و مؤلف كتاب 

در یك تقســیم بندي كلي، ده  نمره براي درست بودن عبارات 
و ده  نمره براي صحیح بودن فكر درنظر گرفته، از این دســت 
اســت. برخي از شــیوه نامه ها فاقد دقت الزم در ارائة جزئیات 
ارزشــیابي اند و فقط به كلیات مي پردازند؛ برای مثال، دو معیار 
ده  نمره ای برای »پیدا کردن مطالب« و »بیان مطالب« گنگ و 
مبهم می نماید. نیز كتاب فن نگارش یا راهنماي انشا، از معیار 
»ابتكار و تازگي و هنري كه دانش آموز براي پرورانیدن موضوع 
ابراز داشته است« نام برده و بدون توضیح كافي و بیان اطالعات 
الزم، براي آن شــش نمره درنظر گرفته است. این سؤال بدون 
پاســخ كه »فاصله میان صفر تا شــش كه سي درصد امتیاز در 
یك درجه بندي بیست نمره اي را شــامل مي شود، چگونه باید 
مورد ارزشــیابي قرار گیرد؟« غیركاربردي بــودن این معیار را 
نشان مي دهد؛ چنان كه بي توجهي معلمان انشا هنگام تصحیح 
اوراق امتحاني به این معیارهاي تزییني و نمایشــي، تأكیدي بر 

بي اعتباري چنین شیوه نامه هایي از نظر ایشان است. 
4. بي توجهي به انواع نوشته؛ معیارهاي ارزشیابي موجود 
به گونه اي طراحي شده كه مناســب یكي از انواع نوشته  است؛ 
یا فقط نوشته هاي اســتداللي و توضیحي را دربر مي گیرد و یا 

عكس آن، فقط به نوشته هاي توصیفي و ادبي مي پردازد. 

 پی نوشت 
 1. برای دریافت نتیجة این پژوهش و جدول ارزشیابی مهارت های نوشتن و 
انشا، نک: گزارش نهایی طرح پژوهشی »ارزشیابی مهارت های زبانی و ادبی 
دانش آموختگان نظام متوسطه«، مریم دانشگر، صندوق حمایت از پژوهشگران 
و فناوران کشور، 1394.

 منابع
1. تامپكینز، گیل اي. )1387(. 50 استراتژي براي زبان آموزي، گام به گام، 
مرضیه مدني رزاقي. تهران: قطره و منظومة خرد.
2. دانشگر، مریم، گزارش پایاني »ارزیابي مهارت هاي زباني و ادبي 
دانش آموختگان نظام متوسطه شهر تهران«، صندوق حمایت از فّناوران و 
پژوهشگران كشور، تهران 1394.
3. دفتر برنا مه ریزی و تأ لیف  کتب  درسی. )1367(. آیین  نگا رش  و روش  
آموزش  انشا . تهران: وزارت  آموزش  و پرورش .
4. روحاني، مریم. )1372(. الفباي نوشتن )پیشنهادهایي در زمینة انشا(. 
تهران: رجاي فرهنگي.
5. سركشیكي، منیره؛ امیري، ملك ابراهیم. )1366(. چگونه امال و انشا 
بنویسیم. تهران: رسام.
6. صفوي، امان اله. )1383(. تاریخ آموزش و پرورش ایران، تهران: رشد.

7. كوشا، احمد. )1333(. انشاي ابتدایي، جلد اول: براي سال سوم دبستان ها. 
تهران: مؤلف.
8. كوشا، احمد. )1350(. راهنماي تعلیم انشا و امال براي دورة سه سالة 
راهنمایي، تهران: مؤلف.

9. محجوب، محمدجعفر؛ فرزام پور، علي اكبر. )1333(. فن نگارش یا راهنماي 
انشا. تهران: بنگاه مطبوعاتی صفی علیشاه.

در رویكرد تلفیقي 
باید ابتدا مهارت های 
زبانی برای تولید 
محتوا و معنا 
موردتوجه قرار 
گیرند و بعد از آن، بر 
دانش هاي زبانی مانند 
دستور زبان تأکید 
شود؛ درحالي كه 
در اغلب الگوهاي 
ارزشیابي رایج، عكس 
این است
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ـــــــار  را بهــ
توصیف کنید

- اَه، بــاز هم كالس انشــا ... باز هم بهــار را توصیف كنید و 
زمستان را روي بند رخت بیندازید و توي چشم پاییز زل بزنید 

... اي واي ... كاش زودتر تابستان بیاید ...
- بابا بي خیال دیگه ... تا چشــم به هم بذاریم و یه 
ُچرتي بزنیم، كالس تموم مي شه و مي ره پي كارش 

...
و  تكان دهنده  دیالوگ هــاي  شــنیدن همین 

تكــراري، عین بنز به من انگیــزه داد تا كلي 
فكــر كنم و كلي آزمون و خطــا و بر و بیا ... 
تا پازل كالس انشــایم را جوري براي بچه ها 

بچینم كه در این كالس، شگفت زده شوند 
و همین حیرت، ذهنشان را قلقلك بدهد 
و قلمشان را روي كاغذ، به خنده وادارد.

و حــاال بعــد از بیســت و دو ســال، 
دلــم مي خواهد تجربه هــاي كالس هاي 
میوه اي ام را به اشتراك بگذارم تا همكاران 
مهربانم، گازي بزنند و ملچ ملوچي كنند 
و چشان چشاني... و با نقد و نظرهایشان، 

باز هم مرا بــه فكر وادارند تا كالس هایم، 
خوشمزه تر از پیش شود.

 قدم اول: طرح كتاب سال
اگر بچه ها ورودي مطلوبي  معتقدم 
نداشــته باشــند، الجــرم، خروجي 
درخوري هم نخواهند داشــت. پس 
سال هاســت كه »طرح كتاب سال« 

را بــا ایمان و البته كلــي رنگ و لعاب 
و قانــون و مقررات اجرا كرده ام اما چرا 
ایمــان؟ دلیل محكمم این اســت كه 

سیدسروش طباطبایي پور
معلم انشا و ادبیات و عضو هیئت تحریریة هفته نامة دوچرخه
تصویرگر: سیدمیثم موسوی
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نوجوان امروزي، اگر برق لذت را در چشــمان معلمش نبیند، 
جانش روشن نخواهد شد. پس، ابتدا مدت ها به طرح فكر كردم 
و بارهــا آن را در ذهنم اجرا كردم و خودم از انجام دادنش لذت 

بردم تا اینكه آن را اجرایي كردم.
شــاید باز بپرســید كه چرا قانون و مقررات و رنگ و لعاب؟ و 
باز خواهم گفت اگر طرح به شكل جدي و قابل پیش بیني اجرا 
نشــود، نوجوان امروزي به آن، دل نخواهد داد كه هیچ، حتي 
شــاید رودل هم كند و طرح باحالتان را بي حال كند و تحویل 

نگیرد!
اما قدم هاي مختلف طرح كتاب سال، از این قرار است:

1. هرســال با گروهي از همكاران كاربلد و مســلط به ادبیات 
نوجــوان، قرار كتاب خواندن مي گذاریم و هركداممان، تعدادي 
رمان این گروه سني را مي خوانیم و در نهایت، بعد از حدود سه 
ماه، به انتخاب شــش یا هفت عنوان مي رسیم. به زبان ساده تر، 
از بین رمان هاي منتشرشــده براي نوجوانان، 
شش یا هفت جلد كتاب را براي بچه ها انتخاب 

مي كنیم.
2. بــا فرض یــك كالس 24 نفره، بچه ها به 
گروه هاي چهارنفره تقسیم مي شوند و از میان 
كتاب هاي انتخابي، یك جلــد براي هر گروه 
مشخص مي شود؛ مثاًل كتاب گروه اول، رمان 
»هســتي« اثر فرهاد حســن زاده است كه هر 
كدام از اعضاي گروه اول، باید یك نســخه از 

آن را تهیه كند.
3. كتاب ها كه تهیه شد، قرار خواندن كتاب 
جزء جــدي تكلیف هر روز مي شــود؛ مثاًل با 
بچه ها قرار مي گذاریم که هر شــب، بیســت 

صفحه از كتاب را بخوانیم.
4. مهم تر از مطالعة بیست صفحه، قرار مي شود كه بچه ها در 
هر بیســت صفحه، حداقل دو عبارت جذاب را انتخاب كنند و 
آن را در انتهاي دفتر انشایشان بنویسند و سر كالس بیاورند. در 
هر جلسه، تعدادي از این عبارت ها، سر كالس خوانده مي شود. 
5. بعد از حدود دو هفته، كتاب اول هر گروه تمام مي شــود. 
حاال فرم داوري بین بچه ها توزیع مي شود تا طبق آموزش هایي 

كه دیده اند، به هر كتاب امتیاز بدهند.
6. حاال همة بچه ها كتاب هایشان را سر كالس مي آورند و هر 
گروه، كتابش را با كتاب گروه بعدي خود عوض مي كند. به این 
ترتیب، چراغ آغاز مطالعة كتاب دوم هر گروه، روشن مي شود و 
با همان قرار و مدارها، بچه ها مطالعة كتاب دوم را آغاز مي كنند. 
تنها تفاوت این است كه در دور اول، هر كسي كتاب خودش را 
می خوانــد  و در دور دوم، كتاب امانت گرفته از گروهي دیگر را 

مطالعه مي كند.
7. دوباره، هر شب بیست صفحه مطالعه و حداقل، نوشتن دو 

عبارت منتخب از كتاب و فرم داوري و ... .
8. در پایان طرح، وقتي بچه ها و گروهشــان همة كتاب ها را 
خواندند، با توجه به فرم هاي داوري، میانگین امتیاز هر كتاب، 
محاسبه مي شود و از بین آن ها، كتاب برتر مدرسه، به انتخاب 

بچه ها مشخص مي شود.
9. قدم آخر، برگزاري جشــن كتاب ســال با حضور نویسنده 
یا مترجم كتاب ســال مدرسه است، جشــني كه بچه ها براي 
برگزاري و مشخص شدن مهمان آن ماه ها زحمت كشیده اند و 
مشتاقانه منتظرند تا نویسنده یا مترجم محبوبشان را در جمع 

خود ببینند.

 قدم دوم: طرح كار هفته
معمواًل در كالس هاي انشا، موضوع هاي 
ذهنــي مطرح مي شــود و مــادة اولیة 
بچه هــا براي نوشــتن، تنهــا افكار و 
اندیشه هایشــان است، اما در طرح كار 
هفتــه، موضوع هاي مطرح شــده دو 

ویژگي مهم دارد:
الف( اول اینكه هــر موضوع حتمًا با 

یك كار عملي همراه است.
ب( كارهــاي پیشــنهادي، معمواًل 

هیجان انگیز و نوجوان پسندند.
مثــاًل یــك هفته بــا بچه هــا قرار 
مي گذاریــم كه همه، یك بار، براي پدر 
یا مادرشان، به شكل غیرمنتظره، چاي 
بریزند و همراه او، چاي بخورند. احتمااًل 
والدیــن بچه ها، كمــي از این رفتار جا 
مي خورند و بین آن ها و نوجوانشــان، 

بحثي در مي گیرد و ... .
حــاال بچه هــا باید بــه واقعیتي كه 
خودشان آن را به وجود آورده اند، كمي 
تخیل هم اضافه كنند و ماجراي كار آن 

هفته را در دفتر انشا یادداشت كنند.
ایــن تجربــه، قطعًا بــه تجربة یك 
نویســندة حر فه اي نزدیك تر اســت. 
چون معمواًل نویســندگان حرفه اي، 
جرقة اولیة سوژه هایشان را از زندگي 
واقعــي مي گیرند و پــس از اضافه 
كردن عنصر خیال، داستاني جذاب 

همة بچه ها، باید 
امكان خواندن 
انشایشان را در 
كالس پیدا كنند. 
حتي بهتر است 
تا وقتي كه همه، 
انشایشان را 
نخوانده اند، كار 
هفتة جدید به 
بچه ها داده نشود
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خلق مي كنند.
برخي از سوژه هاي كار هفته از این قرار است:

1. یكبار، كفش برادر یا خواهر كوچك ترمان را مرتب كنیم و ... ؛
2. براي خودمان یك اســتكان، چاي یا قهوه بریزیم و به بخار 

آن زل بزنیم و... ؛
3. یك بار، با رفتگر یا فروشــندة محل، احوال پرســي گرم و 

گیرایي كنیم و ... ؛
4. چنــد دانه گندم، عدس یا... بكاریــم و بعد از چند روز، با 

جوانه هاي جدید، گپ بزنیم و ... .

 قدم سوم: طرح خط كش
همة بچه ها، باید امكان خواندن انشایشــان را در كالس پیدا 

كنند. حتي بهتر است تا وقتي كه همه، انشایشان را نخوانده اند، 
كار هفتة جدید به بچه ها داده نشود.

مهم تر از آن، نقد و بررســي انشــاي بچه ها در كالس توسط 
معلم و با مشــاركت دانش آموزان است، اما حاال طرح خط كش 

خودي مي نماید.
در این طــرح، باید خط كــش اندازه گیري 
كیفیت انشــاي هر جلسه مشخص شود. آخر 
یك دانش آموز شــاید توان رعایت همة نكات 
نگارشــي را نداشته باشــد اما اگر او را در هر 
جلسه، تنها به یك نكته محدود كنیم، احتمااًل 

از پس اجراي آن برمي آید.
مثاًل یك بار قبــل از اعالم موضوع كار هفته، 
به بچه ها اعالم كنیم كه هر جوري كه دلشان 
مي خواهد بنویســند اما هر چه كوتاه تر، 
بهتر! و موقع خواندن كارهای هفتگی، 
براي كوتاه نویســي احترام بیشتري 
قائل شــویم یا یك جلسه به بچه ها 
اعالم كنیم همة كار هفته را به شكل 

مکالمه )دیالوگ( بنویسند و یا ... .
طرح خط كش، مالك قضاوت معلم را در آن جلسه 
براي بچه ها مشخص مي كند و  بچه ها قبل از خواندن 
انشــا، آرام آرام، خودشان هم مي توانند حدس بزنند 
كه با توجه به مالك آن هفته، نوشــتة آن ها در چه 

سطحي است.

 قدم آخر: طرح آینه!
اگر بشود آثار منتخب كار هفتة بچه ها را در جایي 
غیر از كالس هم منتشــر كرد، خیلي جذاب مي شود. 
حداقل انشاهاي منتخب هر هفته، روي تابلوي اعالنات 
مدرســه نصب شود یا آثار بچه ها در نشریه یا سایت 

مدرسه منعكس شود.
تا یادم نرفته اســت، یك سوژة كار هفتة باحال 
را طرح مي كنم تا شــما هم آن را انجام دهید و از 

نوشتن كار این هفته لذت ببرید.
سوژة كار این هفته: هرسال، برخي از درختان 
یا گیاهان پس از پایان فصل سرما، تصمیم مي گیرند 
كه دیگر زنده نشــوند! شما در مسیر رفت و آمدتان، 
اگر به چنین درخت یا گیاهــي برخوردید، لحظاتي 
روبه رویش بنشینید، با او گفت وگو كنید و تالش كنید 

که دوباره به زندگي و چرخة حیات باز گردد ... .

یك دانش آموز 
شاید توان 

رعایت همة 
نكات نگارشي را 
نداشته باشد اما 
اگر او را در هر 
جلسه، تنها به 

یك نكته محدود 
كنیم، احتمااًل از 

پس اجراي آن 
برمي آید
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زاهده آگاهي

سال تحصیلي 95ـ  96 پروژه اي را با عنوان »كارگاه نویسندگي« 
آغاز كردیم. قرار بود كه انشــا و نویســندگي به صورت واحدي 
مجزا از ادبیات و در قالب كارگاهي آزاد، خارج از چارچوب هاي 
محدود كتاب هاي درسي، برگزار شود. هدف از این پروژه، تمركز 
و تأكید بر كســب مهارت نویسندگي در دانش آموزان بود تا به 
این امر مهم، به شكلي تخصصي تر پرداخته شود؛ چرا كه اهمیت 
نویســندگي، تنها از جهت كســب مهارتي براي آینده نیست 
كه شــاید به عنوان حرفه اي درآمدزا اختیار شود و یا روزي در 
جایي به كار آید. نوشتن، احساسات و عواطف را هدایت مي كند 
و سبب ارتباطات ســالم تر با هم نوعان خواهد بود، كه اقتضاي 
تمام دوره هاي ســني است. عالوه بر آن، خوب نوشتن مستلزم 
به كارگیري صحیح حواس و نیازمند تمركز و تفكر عمیق است. 
نوشــتن، حس خودباوري را در دانش آموزان افزایش مي دهد و 
توانمندي هاي نهفتة آنان را آشكار مي سازد. همچنین بار رواني 
تحمیل شده بر دانش آموزان را سبك مي كند و مي تواند كمكي 
باشــد در جهت كشف اختالالت رفتاري احتمالي و دغدغه ها و 
فشــارهاي رواني دانش آموزان براي اصالح و یاري رســاندن به 

ایشان.
در این راستا، از اواخر آبان ماه 95 پس از طرح و بررسي پروژه 
با همكاران مدرسه، كارگاه نویســندگي آغاز شد )متن »طرح 
كار«1 و »نقشــة راه«2 و »گزارش هاي هفتگي«3 این پروژه در 

نشاني پاورقي قابل مالحظه است(.
برنامــة كارگاه بــه این صــورت بود كه در هر جلســه براي 
دانش آموزان هر پایه، متناسب با توانمندي ایشان، برنامة ویژه اي 
طرح و اجرا مي شد. دانش آموزان دبستاني با شوقي وصف ناپذیر 
از این پروژه اســتقبال كردند و در طول اجراي طرح، همكاري 

خوبي داشتند. خاطرم هست جلســة اول، وارد هر كالسي كه 
مي شدم و خودم و كارگاه را معرفي مي كردم، صداي جیغ شادي 
بچه ها مدرسه را پر مي كرد. آن ها با چشماني كه از برق هیجان 
مي درخشید، جرعه جرعه كالمم را به غنیمت مي بردند. محبت 
بي نهایت دانش آموزان دبستاني و ابراز احساسات صادقانه شان، 
اضطــراب آغاز كار را خیلي زود در وجودم از بین برد و كارگاه، 

جاي خود را در میان برنامه هاي مدرسه باز كرد.
كالس در قالــب كارگاهي آزاد و بانشــاط، خارج از چارچوب 
كتاب هاي درســي، به همــراه بازي و توأم با صــداي خنده و 
شــیطنت بچه ها و گاه در فضاهاي متنوعي كه قابل دسترسي 
بود، مثل حیاط و پارك برگزار مي شــد و به جهت فضاي آزاد 
و مفرحي كه داشــت، خاطرات خوشي را براي بچه ها به یادگار 
گذاشت؛ به طوري كه بعد از گذشت حدود یك سال و نیم، هر 
زمان مرا در مدرســه مي بینند، سراغ كالس نویسندگي شان را 
مي گیرند، از نوشــته هاي جدیدشان مي گویند و از فعالیت هاي 
مرتبطي كه انجام مي دهند، و درخواست هاي مكرري براي ادامة 

كارگاه نویسندگي دارند.
در ایــن میان، ورود مادران و همچنین همكاران مدرســه به 
ایــن پروژه، براي همراهي با روند كار و حمایت از دانش آموزان، 
ضروري مي نمود. لذا برنامه اي به صــورت مجزا براي این گروه 
به صورت جلســات عمومي )در قالب جلسات هفتگي مادران(، 
و نیــز در قالب كالس هــاي اختصاصي )بــراي همكاراني كه 
متقاضي شــركت در دورة نویســندگي بودند(، طراحي و اجرا 
شــد و با اســتقبال گرم مادران و همكاران محترم مواجه شد. 
مادران، انگیزه بسیاري براي شركت در كالس ها داشتند و روند 
كالس بــه صورتي بود كه حتي عزیزاني كــه در ابتدا در برابر 

كالس هاي نویسندگي
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نوشتن مقاومت مي كردند یا اعتمادبه نفس الزم را براي 
این كار نداشتند، به سرعت با كالس همراه شدند و به 
این ترتیب، تمام عناصر مدرسه )دانش آموزان، مادران، 

معلمان( در جریان پروژه قرار گرفتند.
همچنیــن طــي برنامه ریزي هاي انجام شــده، دورة 
دبیرســتان هماهنگ با دبستان، با این پروژه همراه شد 
و دبیران ادبیات دبیرستان، ادارة كارگاه نویسندگي را بر 
عهده گرفتند. روند كار ایشان هم در جلسات مشتركي 
كــه در این زمینه برگزار مي شــد و همچنین به صورت 

ارسال گزارش هاي برخط )آنالین( پیگیري مي گردید.
اتفاقي كه در مدت اجراي پروژة نویســندگي در میان 
دانش آموزان، همكاران و مادران افتاد، از بین رفتن »ترمز 
نویســندگي« و ایجاد انگیزه و اعتمادبه نفس براي ثبت 
واژه هایي بود كه در گفت وگــو آن ها را به راحتي به كار 
مي گرفتند اما از نوشتنشــان ناتوان یــا گریزان بودند. 
همچنین، احساس ارزشمندي نسبت به خلق اثري كه 
لزومًا قرار نبود مورد تأیید یا پســند همگان واقع شود، 
اختصاص دقایقــي از روز به »یادداشــت روزانه«، و در 
نهایت، كشف اســتعدادهاي ویژه در قالب هاي مختلف 

نویسندگي.
باید بگویم كه جریانات فوق، با توجه به میزان توانمندي 
و روحیات هر گروه و بدون شــاخص شدن فردي خاص 
و در حاشیه ماندن ســایرین صورت مي پذیرفت. براي 
ایجاد انگیزة بیشتر و تشــویق دانش آموزان، برنامه هاي 
مختلفي تدارك دیده شــد )كه تمام دانش آموزان طبق 
برنامه آن ها را تجربه كردند(؛ از جمله نصب نوشته هاي 
برتر روي تابلوي اعالنات مدرسه كه به صورت هفتگي و 
در مورد تك تك دانش آموزان اعمال شد؛ چاپ آثار برتر 
در ماهنامة »انشا و نویسندگي« و نشریة داخلي مدرسه؛ 
برگزاري نشست هاي نویسندگي به مناسبت هاي مختلف 

و با حضور نویسندگان برتر به همراه مادرانشان.
در مجموع، كار با گروه سني دبستان، بي اندازه شیرین 
و جذاب بــود. قطعًا این پروژه مثل هــر طرح دیگري، 
افت وخیزهایــي را در كوله بار تجربه هــاي خود ذخیره 
كرده است كه براي دوره هاي آینده مفید و قابل استفاده 
خواهد بود، اما چیزي كه به عنوان اثري ماندگار از كارگاه 
نویسندگي باقي خواهد ماند، خاطرات خوشي است كه 
از نوشتن و كارگاه نویســندگي در خاطر دانش آموزان 
ثبت شده است؛ تا هر زمان كه قصد نوشتن كردند، گل 

لبخندي گوشة لبانشان بروید. ان شاءاهلل.

 پي نوشت ها
1. http://emozionante.parsiblog.com/Posts/364/
2.http://emozionante.parsiblog.com/Posts/363/
3. http://emozionante.parsiblog.com/Posts/365/

از سال 1393 تاكنون به همت مسئوالن و همكاران آموزشي 
مدرسه كار آموزش نوشتن را دنبال كرده ام. اولین دوره براي 
جمعي از معلمان و افراد مرتبط با مؤسســه برگزار شد. طي 
چند ســال، این دوره ها ادامه داشــت. هر بار هم برخي افراد 
كالس متفاوت بودند. تا اینكه در سال 95 كار شكل جامع تري 
به خود گرفت و آموزش نوشتن عالوه بر معلمان، دانش آموزان 

و مادران آن ها را نیز تحت پوشش گرفت.
مادران هم در كارگاه هاي نویسندگِي نشست هاي ماهانه اي 
كه از طرف مدرســه برگزار مي شــد حاضر مي شدند و هم 

داوطلبانه براي شركت در كالس ها ثبت نام مي كردند.
شیرین ترین بخش كار برایم رقابت و عالقة دانش آموز، مادر 

و معلم براي خواندن متن هایشان بود.
یك بار نشســت ماهانه با شب یلدا هم زمان شد. مسئوالن 
مدرسه سالن نمازخانه را به زیباترین نحو براي جشن آماده 
كردند. كرسي بزرگ در وسط گذاشته بودند كه دورش لحاف 
بسیار بزرگي قرار داشــت. تنقالت هم روي كرسي به وفور 
وجود داشــت. قرار بود در آن جلســه از نویسندگان معلم و 
دانش آموز و مادران ســاعي تقدیر شود و در ضمن، حاضران 
متن هایشان را براي جمع بخوانند. اگر در كالس افراد براي 
خواندن به حاشــیه مي روند و خــود را از دیدة معلم پنهان 
مي كنند، آنجا دست معلم، مادر و دانش آموز براي خواندن باال 
بود. بعید مي دانم شیریني آن شب چله را شركت كنندگان به 

این زودي فراموش كنند.
نتیجة چنین حركتي كه مدرسه برایش وقت و هزینه صرف 
كرد، كم نبود. در ســطح دانش آموزان بسیاري از استعدادها 
شناسایي و تشویق شدند و كار نوشتن را با جدیت بیشتري 
دنبــال كردند. بســیاري از بچه هایي كه از نوشــتن فاصله 
داشتند با آن مأنوس شدند. معلمان به ارزش این كار بیش از 
پیش پي بردند و با جدیت آن را پي گرفتند. مهم تر از همه، 
دوستي و ارتباط بیشتري بین مادر و فرزند برقرار شد. آن ها 
در یك چیز نقطة مشــترك پیدا كردند و آن نوشــتن بود. 
در فضاي صمیمي خانه براي هم نوشــتند و خواندند و لذت 
بردند. هم مادر ترسش از نوشتن ریخت و هم كودك در كنار 

مادر از تجربه هاي نوشتني او آموخت.
در كل، نوشــتن براي دانش آموزان و معلمان و مادران به 
یك فعالیت جمعي لذت بخش بدل شد. گسترش این تجربه 
در مدارس دیگر مي تواند به بهبود مهارت نوشتن در جامعه 

كمك كند.

حسین حسیني نژاد

كالس آموزش نوشتن
 بــــراي اولیـــــــا

45  رشد مدرسة فردا | دورة پانزدهم |  شمارة 1 |  مهــر 1397 |



حسین حسینی نژاد
سردبیر ماهنامة انشا و نویسندگي

به خاطر دارم که ســال 1373 اولین همایش منطقه ای انشا را 
در سالن ادارة آموزش وپرورش ورامین برگزار کردم. از این نشست 
به خاطر استقبال خوب همکاران انرژی زیادی گرفتم و قدم خوبی 
بود برای شــروع فعالیت های بعدی انشــایی. در آن سال، دبیر 
ادبیات و انشــای دبیرستان های ورامین بودم. سی وششـ  هفت 
سال داشتم و بسیار پرانرژی بودم. دلم می خواست کاری در زمینة 
انشا در منطقه انجام دهم. کالس هایم فعال بود و دوست داشتم 

این فعالیت منتشر شود.
ســال بعد، عالوه بر تدریس در دبیرســتان، هم زمان مدرس 
مرکز تربیت معلم زینبیه پیشــوا هم بودم. به دوســت خوب و 
همراه همیشگی ام، سیدمصطفی طباطبایی مدرس تربیت معلم، 
پیشــنهاد دادم اگر مدیر مرکز موافق باشــند همایش انشــای 
وســیع تری در این مرکز برگزار کنیم. ایشان پذیرفتند. ادارة کل 
آموزش وپرورش شهرستان های تهران موافقت کرد و جلساتی در 

این زمینه داشتیم تا به روز اجرا رسیدیم.
شاید تجربة خوب من از کالس های انشای جناب دکتر احمدی، 
که دبیر ادبیات کالس ششم دبیرستان حکیم نظامی قم بودند، 
موجب شد بعدها در شــغل معلمی به این درس عالقه ای ویژه 
پیدا کنم. ایشــان روحانی فاضل و وارســته ای بودند که پس از 
انقالب عالوه بر ســخنگویی شــورای انقالب فرهنگی، نمایندة 
مردم تهران در مجلس نیز شدند. به خاطر تشویقی که از انشای 
رونویسی شده ام از ایشان گرفتم، به انشا و نوشتن عالقه مند شدم. 
ســال بعد، یعنی 1355، در تربیت معلم شــهرری متن کوتاهی 

نوشتم که مقدمه اش این بود: 

قربون برم خدا را/ یک بام و دو هوا را
این ور بوم اجبار را/ اون ور بوم التماس را

نقدی نوشتم بر اینکه در دبیرســتان نمی گذاشتند ما ورزش 
کنیم و هر قدر التماس می کردیــم توپ برای ورزش نمی دادند 
و می گفتند بنشــینید درستان را بخوانید اما االن می گویند باید 
بیایی و ورزش کنی؛ نیایی، نمرة ورزشــت صفر است. از نوشته 
استقبال شــد و آن را از تابلو کندند! و مدیر مرکز مرا خواست و 

سفارش پدرانه کرد که دور و بر این جور کارها نرو!
همین تشویق ها و سروصداهای جوانانه کار خودش را کرد و من 
شدم یک معلم عالقه مند به انشا. آن قدر این عالقه شدید بود که 
در دورة کارشناسی ارشد، عنوان پایان نامه ام این شد: »سیر تحول 

درس انشا در کتاب های درسی از سال 1300 تا 1372«. 
بــه دلیل آن پایان نامه و جســت وجو در منابع، با بســیاری از 
پژوهشگران این عرصه آشنا شدم. کتاب های زیادی را مطالعه و 
با صاحب نظرانی در این زمینه مصاحبه کردم. در بررسی پیشینة 
تحقیق، به پایان نامه ای در زمینة انشا از آقای نصیری برخوردم. 
خیلی خوشــحال شدم. گشتم و ایشــان را پیدا کردم؛ کجا؟ در 
فرمانداری ورامین. ایشــان فرماندار بودند و مــا برای برگزاری 
همایــش به حمایت مالی نیاز داشــتیم و چه اتفاق مبارکی بود 
آشنایی با ایشان. سرانجام، در آذرماه سال 1374 همایش دوروزة 

انشا و نویسندگی در سالن کتابخانة مرکزی شهر برگزار شد. 
در آن سن و ســال که انرژی فوران داشت، روی پای خود بند 

نبودم تا چنان کار بزرگی به انجام برسد.
همایش که تمام شــد به فکر چاپ مجموعه مقاالت افتادیم. 

داستان یک آغاز
چگونگی شکل گیری ماهنامة انشـا و نویسندگی
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مرکــز حمایت کرد و مجموعه مقاالت شــد یک کتاب با عنوان 
»رهیافت های آموزشی و تربیتی در درس انشا« شامل مجموعه 

مقاالت همایش انشا.
انتشار این کتاب موجب شــد تا به کتاب های دیگر فکر کنم. 
آشــنایی زیادی که با صاحب نظران و معلمان انشا در این زمینه 
پیدا کرده بــودم، جرقه های تولید کتابی به نام »کتاب نگارش« 
را در ذهنم ایجاد کرد. هم زمان، مجوز نشــر لوح زرین را گرفتم. 
کتاب ها یکی پس از دیگری با نام های »شیوه های خالق آموزش 
انشا«، »انشا، دیدگاه ها، روش ها«، »شانه بر زلف سخن«، »نوشتن،  
رویش اندیشه«، »بی بهانه از انشا گفتن«، »رهیافت های آموزشی 
و تربیتی در درس انشا«، و ... منتشر شدند و به یازده جلد با عنوان 
کلی »کتاب نگارش« رســیدند. من همچنــان از این کار انرژی 
می گرفتم و در فکر تداوم آن بودم. در این زمان به فکر راه اندازی 
مجله ای به نام »انشا« افتادم اما از ماهیت کار هیچ خبری نداشتم.
انتشار کتاب ها موجب آشنایی من با افراد بیشتری در حوزة انشا 
شــد. این آشنایی موجب شــد که از وزارت خانه و از طریق ادارة 
کل آموزش وپرورش شهر تهران تقاضای تشکیل »انجمن معلمان 
انشــا« را بدهیم. می گفتند انجمن معلمان ادبیات کافی است و 
نیازی به چنین انجمنی نیســت. چقدر بحث کردیم و استدالل 
آوردیم که معلمان انشــا غیر از معلمــان ادبیات اند و می توانند 
انجمنی مســتقل داشته باشــند. باالخره مجوز گرفتیم. به فکر 
برگــزاری همایش جدیدی افتادیم. با پیگیری های فراوان موفق 
شــدیم این همایش را با نام »روش های نوین آموزش انشا« در 

سال 1385 برگزار کنیم.
در سال 1380 درخواست انتشار فصلنامة »انشا و نویسندگی« 

را به وزارت ارشاد دادم.
بعد از مدتی در انجمن مطالعات برنامة درســی مجوز تشکیل 
گروه ویژة پژوهشــی )گروپ( »انشــا و نویســندگی« گرفتیم. 

نشست های گروپ آغاز شد. 
باالخره پس از شش ـ هفت سال در مرداد 1387 مجوز مجله 
صادر شد. این یکی از بزرگ ترین خوشحالی های من بود. آرزویم 
محقق شــده بود. ســر از پا نمی شــناختم؛ هرکس را می دیدم 
می گفتم مجوز آمد، مجوز آمد، مجوز آمد. این خوشــحالی را با 
هیچ خوشــحالی دیگری در زندگی ام نمی توانم مقایســه کنم. 
راستی راســتی مجوز آمده بود. دو سه سالی به صورت فصلنامه 
منتشر شد و از شمارة 8، یعنی از سال 1390، به شکل ماهنامه 

درآمد.
 امســال قبل از نوروز جشن صدمین شماره را خواهیم گرفت. 

انشاءاهلل.
برای رســیدن به این آرزو خیلی از دوستان کمک کارم بودند و 
دستم را گرفتند و احساس کردند کار خودشان است. تعدادشان 
هم کم نیست. از همه سپاسگزارم و بیش از همه، از خدای خوب 

که آرزوی مرا برآورده کرد.



زیرنظر: حبیب یوسف زاده، محمدعلي قرباني
سال نشر: 1396

ناشر: عصر داستان
تلفن: 88300824 ـ 021

این مجموعه که کوششی  برای ترویج ادبیات داستانی است، 
در شرح مفاهیم و ارائة روش های تجربه اندوزی برای مخاطبان 
از زبان و شیوه های متفاوت بهره برده است. در حالی که اغلب 
کتاب های مشابه، بر جنبه های نظری تأکید می کنند و به دلیل 
استفاده از لحن متکلم وحده، جنبة کاربردی و تعاملی چندانی 
ندارنــد، یکی از ویژگی های این کتاب ها، برخورداری از 
شیوة کارگاهی و ترغیب خوانندگان به اقدام و کسب 
تجربة عملی است؛ بدین معنی که پدیدآورندگان صرفًا به 
تعاریف ســنتی و ذکر نکته های نظری اکتفا نکرده اند بلکه با 
لحنی ترغیب کننــده، تمرین هایی ارائه کرده اند تا خوانندگان 
خود را از مرحلة دانش اندوزی عبور دهند و به مهارت آموزی و 
کسب تجربه برسانند. برای همین، این کتاب ها هم منابعی 
خودآموزند و هم در کارگاه های آموزش داستان نویسی، 

استادان می توانند از آن ها استفاده کنند.
جذابیــت و تأثیرگذاری در نحوة ارائــة مطالب و پرداختن 
بــه جنبه های ظریف و کمتر گفته شــدة تکنیک های روایت 
و داســتان پردازی، از ویژگی های دیگر این مجموعه است که 
بحث نویسندگی خالق را با شیبی مالیم، از مبانی و کلیات به 

سوی ظرایف و جزئیات، بسط می دهد.
عناوین مجموعة ده جلدی:

ـ تکنیک های نویسندگان بزرگ
ـ عادت روزانة نوشتن

ـ 38 خطای رایج داستان نویسان 
ـ یک  سال تا نویسنده شدن

ـ1000 جرقة داستانی
ـ نویسندگی خالق به زبان ساده

ـ سبک شخصی در رمان
ـ شور داستان نویسی

ـ میان برهای رمان
ـ الگوهای جهانی داستان.

گـــــام به گـــــام تا
داستان نویسی حرفه ای

مجموعه ای ده جلدی برای نوقلمان و حرفه ای ها
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گشت و گذاری در بوستان کتاب
ايــــن شمـــاره

 مدرسه و
اولیانوشتـن

دانش آموز

نوشتن در
برنامة درسی

کالس
انشا و
نگارش

معلـم
مدیــر
مشـاور

نوشتن درمانی

کالس هاي ويسندگی

بهار را توصيف کنيد

تاريخچة ارزشيابی انشا

دانش آموزان
مؤلـــــف

نوشتن برای
تقويت يادگيری

دياگـرام
عنکبوتی

رزومه پروتئين

باورشان کنيم، 
می نويسنـــد

دفتر 
تعاملــــی

نوشتن 
تأملـی

برای درس خود شعار تبليغاتی بنويسيم

نوشتـــن
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1 ماهنــامة آموزشــی، تحلیلــی و اطالع رسـانی برای معلمـان
کارشناســــان آمــــوزش و پــــرورش و دانشجــویــــان دانشگــــاه فرهنگیــــان
دورة  پانزدهم - مهر 1397- شمارة پی درپی 111- 48صفحه - 13000 ریال

دفتــر تعاملــی
باورشان كنيم مي نويسند! 

دانش آموزان مؤلف!
رزومـة پروتئيــن

نوشتـن 
ر ــاز تفـك آغ

29 مهــــــــــــــــــــــر
روز جهانی عصای سفیدگرامی باد

نی
جا

الری
م 
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