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دکتر علی اکبر کمالی نهاد
عضو هيئت علمی گروه آموزش زبان و 
ادبيات فارسی، دانشگاه فرهنگيان تهران
 حسن فالحی

دانشجوی کارشناسی ارشد رشتة آموزش 
زبان فارسی، دانشگاه فرهنگيان، پرديس 
شهيد مفتح شهر ری

چکيده
 اين پژوهش اختصاص دارد به بررسی 
و تحليل شيوة بارش فکری و نقش آن در 
تقويت نوشــتن، نگارش و خالقيت ذهنی 
دانش آموزان پاية دهــم. روش تحقيق از 
لحاظ هــدف کاربــردی و از لحاظ روش 
نيمه  آزمايشــی با اجرای پيش آزمون با 
گروه کنترل بوده است. جامعة آماری کلية 
دانش آموزان پسر کالس پاية دهم ناحية ٣ 
کرج به تعداد١٣١٠ نفر بودند که از ميان 
آن ها به طور تصادفی، يک کالس٢٠ نفره 
در گروه آزمايش و يک کالس ٢٠ نفره در 
گروه کنترل به عنوان نمونه  آماری انتخاب 
شــد. در پژوهش از مطالعات کتابخانه ای، 
و مقيــاس اندازه گيری عملکــرد محقق 
ســاخته، اســتفاده شــد. روايی و پايايی 
مجدد اين ابزار توســط چند تن از دبيران 
دورة دوم متوســطه تأييد شد. داده ها با 
استفاده از آزمون کوواريانس مورد تحليل 
قرار گرفت. يافته ها نشــان داد استفاده از 
روش بارش فکری در نگارش دانش آموزان 
پاية دهم اثربخشــی معناداری دارد و در 
توسعة  واژگان، خالقيت ذهنی،  گسترش 
معانی، گسترش دايرة جملگانی و تقويت 

نوشتاری دانش آموزان مؤثر است. 

توســعة  نگارش،  آموزش  کليد واژه ها: 
مطلب، بارش فکری، پاية دهم

۱. مقدمه 
 در جهــان امــروز، نوشــتن يکــی از 
مهارت های بهتر زيســتن اســت؛ چرا که 
توانايی بيان مقصود در قالب نوشــته، نياز 
اوليــة زندگی اجتماعــی و مؤثرترين راه 
ارتباطی در فضای رسانه های نوپديد است. 
زبان نوشتاری نزد اکثر افراد مهم تر از زبان 
گفتاری اســت؛ زيرا نوشتار سنجيده  تر از 
گفتار است. هنگام نوشــتن امکان تفکر، 
سنجش و تجديد نظر وجود دارد. از طرف 
ديگــر، آثار معتبر ادبــی و متون مذهبی 
و ميــراث فرهنگی از طريق نوشــتار در 
دســترس جامعه قرار می گيرد. هر کتاب، 
در حقيقــت، تجربــه ای از نوشــتن را به 
همراه دارد. نوشتن از معتبرترين ابزارهای 
پرورش اســتعداد ها و بروز خالقيت است. 
در تاريخ زندگی نوابغ عالم کمتر نابغه ای 
را می تــوان يافت که نويســندگی نکرده 
باشــد. نويســندگی حتی اگــر به عنوان 
سرگرمی و رفع ماللت انتخاب شود امکان 
بروز خالقيت ذهنی را باال می برد (رئوف، 

.(١٣٩٠: ٧٢
يکــی از نيازهای مهم انســان در جهان 
امــروز يادگيری مهارت نــگارش و بيان 
مفاهيم ذهنی به صورت کتبی اســت که 
رعايت آن ما را در نوشــتن ياری می دهد. 
آموزش درست نويســی بايد از همان بدو 

تحليل شيوة 
آموزش توسعة 

مطلب

در تقويت نگارش 
دانش آموزان پاية دهم
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آموزش زبان و مهارت های آن در دبستان 
شروع شود و تا پايان متوسطه و تحصيالت 
مقاطــع عالی، هيــچ گاه در آن کوتاهی و 
غفلتی پيش نيايد؛ زيرا نويســندگی را از 
جمله هنرها شــمرده اند و هر هنر و فنی 
بايد پيوســته با عمل و ممارســت همراه 
باشد؛ و گرنه مورد فراموشی قرار می گيرد 

(وزين پور، ١٣٧١: ١١).
بــا توجــه به اهميــت نوشــتن و نقش 
تأثيرگذار درس نــگارش در درک و فهم 
و يادگيــری دروس ديگــر، در نظام های 
آموزشــی جايگاه ويژه ای برای اين درس 
قائل هستند و در تدوين برنامة اين درس 
و تأليــف کتاب های آموزشــی آن، دقت 

ويژه ای مصروف می دارند. 
در برنامة درســی آموزش زبان و ادبيات 
فارسی کشــورمان نيز در سال های اخير 
اين درس و کتاب نگارش مورد توجه ويژه 
بوده و از پاية اول ابتدايی تا پاية دوازدهم 
کتاب های نگارشی با دقتی بيشتر نگاشته 
شده و در آن ها به شــيوه ها و شگردهای 
ويژه ای برای مهارت در نوشــتن پرداخته 
شده است. در پايه های دورة دوم متوسطه 
که دانش آمــوزان تا حــدودی با مراحل 
آشنا شده اند،  نوشــتن  آموزش  مقدماتی 
يکی از زمينه هايی که برای تقويت مهارت 
نوشــتن مورد توجه واقع شده، شيوه های 
توســعة مطلب و راه های پــرورش معانی 
و گســترش دايــرة واژگان دانش آموزان، 
برای توانمندی در نگارش اســت که طی 
درس های متعــدد  در کتاب های نگارش 

١، ٢ و ٣ آمده است. 
شــگردها و شيوه هايی که برای گسترش 
دايــرة واژگان ذهنــی و توســعة دامنة 
در  دانش آ مــوزان  خاطــر  در  مفاهيــم 
کتاب های نگارش پيشنهاد شده، متنوع و 
عبارت از روش هايی اســت که روزنه های 
روشــن و دريچه های هوای تازه را بر روی 
ذهن بــاز می کنند تا دانش آمــوز بهتر و 
تازه تر بينديشــد. در واقع زمانی که ذهن 
دانش آ موز در تنگنای طرح پرســش های 
قلم گرفتار شــد که: «چه بنويســم؟»، از 
اين شــگردها بهره می گيرد. برخی از اين 
شــگردها عبارت انــد از: ١. بارش فکری؛ 
٢. جانشين ســازی؛ ٣.گزيــن گفته ها؛ ٤. 

مقايسه؛ ٥. شخصيت پردازی؛ ٦. فضا سازی 
و ... 

ايــن پژوهــش بــه تحليــل چگونگی 
تأثيــر بارش فکــری در تقويــت نگارش 
دانش آمــوزان پاية دهم می پردازد و نقاط 

ضعف و قوت اين شيوه را برمی شمارد. 

۱. ۱ . بيان مسئله 
را  دانش آموزان  نگارش می توانــد  درس 
خالق و متفکر بار بياورد و به رشد تفکر و 
تخيل آن ها برای نگارِش مطالبی جديد و 
صحيح از لحاظ علم نوشتاری کمک کند. 

نگارش اســتثنايی  ترين پديــده در نظام 
آموزشی ماســت. در جامعه ما نگارش را 
به عنوان يک واحد درس اداری می شناسند 
نــه به عنوان شــيوه تفکر و نــه به عنوان 
راهبردی برای شکوفايی در خالقيت و نه 
به عنــوان رکنی از تمدن (فاضلی، ١٣٩٢: 
١٢٢). نــگارش يک فرهنگ اســت، يک 
واقعيت تاريخی است که در پرتو آموزش 
درست و توجه عميق می تواند باعث رشد 
تمدن شــود. برای نــگارش خوب منطق 
قوی، خالقيت، آشنايی با واژگان و شيوه 
نگارش ضروری است. همه افراد تجربياتی 

دارند که انتقال آن ها تنها توســط نوشتن 
محقق خواهد شــد. بخش اصلی نوشتن 
اين اســت که بتوانی صــدای ديگری را 
بشنوی. عمل نوشــتن يعنی تفکر کردن 
کتبی. اصالح نوشــته يعنــی اصالح فکر، 
تســلط بر لفظ و نگارش الزمه تســلط بر 

افکار است. 
نوشتن در تقويت قدرت تفکر بسيار تأثير 
دارد. اين مهارت می تواند در آيندة شخص 
و زندگــی او بســيار پرکاربرد و راه گشــا 
باشــد. به عبارت ديگر، تمرين در نوشتن، 
انديشــيدن بســيار و آگاهی و دانايی در 
زندگی و آينــده را به دنبــال دارد، ولی 
متأسفانه اين جنبه و بسياری از جنبه های 

ديگر آن مورد توجه قرار نگرفته  است. 
در دورة  متوســطه، با روش های توسعة 
مطلب و پرورش معانی و گســترش دايرة 
واژگانــی به آمــوزش نــگارش پرداخته 
می شــود. اين پژوهش به تحليل و تأثير 
شگرد «بارش فکری» و نقش آن  در تقويت 
مهارت نوشــتن می پــردازد و قصد دارد 
ايــن دروس در کتاب های  ضمن تحليل 
نگارش، به بيان اهميت و نقش شيوه های 
گسترش مطلب در تقويت مهارت نوشتن 
بپردازد و ضعف و قوت اين بخش ها را در 

آموزش نگارش تحليل نمايد. 

۲. ۱. پيشينه 
پژوهش های  بررســی های خــود  در  ما 
متعددی با رويکرد بررســی درس انشــا 
و مشــکالت آن، عوامل مؤثــر بر تقويت 
مهارت نوشــتن، آسيب  شناسی نوشتن و 
.... يافتيم اما پژوهش مســتقلی در مورد 
مطلب  توسعة  شــيوه های آموزش  تحليل 
و گســترش واژگان، با توجــه به اهداف 
کتاب های درســی نــگارش در دورة دوم 

متوسطه، پيدا نکرديم. 

۳. ۱. ضرورت و اهميت پژوهش 
مهارت های نگارشــی از نظر کاربردی در 
در دورة  دانش آمــوزان مخصوصًا  زندگی 
متوســطه دوم که مقدمة ورود به دنيای 
خارج از مدرسه است، نقش بسيار مهمی 
دارد؛ زيــرا از ايــن زمان بــه بعد، بخش 
بزرگی از ارتباطــات دانش آموز در خارج 

آموزش با شيوه بارش 
فکری توانايی حل 
مسئله را، به نحوی 

خالقانه، در دانش آموزان 
باال می برد. استفاده از 
اين روش باعث ايجاد 
عقيده و انديشه خالق 
می شود. در اين روش 

همة افراد دور هم 
می نشينند و درباره 
يک موضوع به بحث 

می پردازند و هر فرد نظر 
خود را بيان می   دارد
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از مدرســه از طريق نوشــتن خواهد بود. 
ضمن اينکه دانش آموز با نگارش می تواند 
آموخته های خود را ترکيب کند و اثری نو 
به وجود آورد که خودش و ديگران از آن 
لذت ببرند. نگارش می تواند به دانش آ موز 
نيروی ابتکار و ابداع بدهد. او به وســيلة 
از استعداد های نهفتة خود اطالع  نوشتن 
حاصــل می کنــد و اســتعداد های بالقوة 
خويش را شــکوفا می ســازد. لذا آموزش 
مهارت درســت نوشــتن بــه دانش آموز 
يکی از وظايف اصلی مدرســه به شــمار 
می رود. در بخشی از سند تحول بنيادين 
آموزش و پــرورش بــر گســترش نگارش 
جهــت خالقيــت و نوآوری تأکيد شــده 
اســت. نگارش مبنايــی انکا رناپذير برای 
صدا و ســيما، رسانه ها، وســايل ارتباط 
جمعــی، رايانه ای، مطبوعاتــی، مکاتبات 
اداری، تجاری و مانند اين هاست. با توجه 
به مطالب ذکر شــده ضروری اســت که 
دانش آموزان با اين شــگردها و شيوه های 
گسترش مطلب آشنا شوند و مهارت های 

نوشتن به آن ها آموزش داده شود. 

۲. تحليل يک شيوة آموزشی در 
نگارش 

يکی از شــگردهايی که به منظور پرورش 
موضوع، توسعة گنجينة واژگان و گسترش 
دايرة جملگانــی دانش آ موزان در نگارش 
١ (پاية دهم) معرفی شــده شگرد بارش 
فکری است که در اين پژوهش به تحليل 

آن می پردازيم: 

۱. ۲. بارش فکری 
را   (brain storming) فکــری  بارش 
نخستين بار شخصی به نام «آکسل١» در 
ســال ١٩٣٨ م بــه کار گرفت. اين روش 
به اسامی ديگری مانند بارش افکار، بارش 
مغزی، طوفان فکــری، طوفان ذهنی نيز 
از معروف ترين  يکــی  خوانده می شــود، 
روش هــای ايجاد خالقيت اســت. در اين 
روش اولين گام ايجــاد فرصت برای فکر 
کردن و معناســازی اســت، بنابراين فکر 
کامًال آزاد و رهاست. گام دوم، کشف روابط 
ميان اشيا و پديده هاست. بدين سان، خلق 
و آفرينش آســان می شود و پرسش ها در 

ذهن و زبان جريان می يابد. 
بــارش فکری يک روش گروهی يا فردی 
برای توليــد ايده يا ايده پردازی اســت و 
باعث افزايش خالقيت می شود. به وسيله 
ايــن روش هم چنين می توان راه حل هايی 
برای مشــکالت موجود پيــدا کرد. بارش 
فکــری قواعد و اصــول معينی دارد که با 
رعايت آن ها می توان به يک بارش فکری 

مؤثری و مفيد رسيد. 
طبق نظر اســبورن، بارش مغزی عبارت 
است از «يک فن جمعی که طی آن گروهی 
می کوشد تا با جمع کردن همة ايده هايی 
که اعضای گروه بــه  طور خودجوش ارائه 
می دهند راه حلی برای يک مسئله خاص 
بيايد» اسبورن، روش بارش مغزی را برای 
آموزش خالقيت مفيد می داند. (اسبورن، 

(١٩٦٤: ١١٨
بارش فکری در لغت نامة وبســتر چنين 

تعريف شده است: 
«اجرای تکنيک گردهمايی که از طريق 
آن گروهــی می  کوشــند راه حلــی برای 
يک مســئلة به خصوص، با انباشتن تمام 
ايده هايی که به وسيلة اعضا ارائه می شود، 

بيايند»
با استفاده از اين روش می توان استعداد 
عقلی و ذهنی افراد را رشــد داد چنان که 
بتوانند بيشــترين بهره را از  توانايی های 
(ميرکمالــی،  بگيرنــد.  خــود  فکــری 

خورشيدی، ١٣٨٧: ٨٧) 
دليل اينکه بــارش فکری تا اين اندازه با 
موفقيت روبه رو شده، اين است که چنين 
محيطی برای ابراز آزادانه شــخصيت فرد 
مطلوب اســت. به اين معنــی که فرد در 
چنين محيطی احســاس امنيت و آزادی 
روانی کرده و ترســی از تمسخر و تحقير 
ندارد، حتی لزومی ندارد فرد ارزيابی شود 
زيرا از او خواسته می شود نظر هايی را ابراز 
کند که هر چه بيشتر از ذهن دور باشد. 

افــروز (١٣٧٨: ٢١٧) بــارش فکری را 
«سّيال ســازی ذهن» ترجمه نموده و در 
توضيح آن نوشته اســت: يک روش حل 
مســئله که در آن عضو گروه عقايد تازه و 
جالب خود را دربارة وضعيت ارائه و مورد 
بحث گروه قرار می گيرد. اين امر می تواند 
در برانگيختن خالقيت و حل مســئله، به 

خصوص در مورد کودکان ســرآمد، مورد 
استفاده قرار گيرد.

هر يک از افــراد بايد ابتدا از طريق تفکر 
همگرا ايده هايی را انتخاب نمايند و سپس 
به کمک يکديگــر ايده ها را ترکيب کرده 
و ايده های جديد بسازند. (پاالس، ٢٠١١: 

(٣٨
آموزش با شــيوه بارش فکــری توانايی 
حل مســئله را، بــه نحــوی خالقانه، در 
دانش آموزان باال می برد. اســتفاده از اين 
روش باعث ايجاد عقيده و انديشــه خالق 
می شــود. در ايــن روش همة افــراد دور 
هم می نشــينند و دربــاره يک موضوع به 
بحــث می پردازند و هر فــرد نظر خود را 
بيان می   دارد. همة فرصت برابر برای ابراز 
عقيده دارند و می توانند اظهارنظر نمايند. 
معلم نقش هدايت گــر را به عهده دارد و 
همــه صحبت هــا و نظرات را يادداشــت 
می نمايد و همه اعضــای گروه می توانند 
هر راه حلی را که به نظرشان می رسد بيان 
کنند. موضوعات قابل بررسی می تواند هر 
موضوعی باشد که برای دانش  آموزان مبهم 
و جالب اســت، لذا دانش آموزان که دارای 
ذهنی شــفاف هســتند و هنوز افکارشان 
قالب ريزی نشده و سمت وسوی مشخصی 
پيدا نکرده، قادرنــد راهکارهای جديد و 

بديعی ارائه دهند. (اسبورن، ١٩٦٤: ٩٦)
در ســال ١٩٥٠بنياد فرهنگی اســبورن 
اين روش را در چندين شرکت تحقيقاتی، 
بازرگانی، علمی و فنی برای حل مشکالت 
و مسائل مديريت به کار گرفت و اجرای آن 
با موفقيت های زيادی همراه بود به طوری 
که در مدت کوتاهــی به عنوان يک روش 
کارآمد شناخته شد. در سال ١٩٥٠ بارش 
فکری با سرعتی بسيار محبوبيت يافت. در 
اين روش چون محدوديت در ارائه پاسخ ها 
و عوامل بازدارنــده در بحث وجود ندارد 
و دانش آموزان در مقابل افکارشــان مورد 
انتقاد قرار نمی گيرنــد، ذهن خود را آزاد 
احســاس می کنند و می توانند پاسخ های 
خوب و مفيدی ارائه دهند؛ و حتی گاهی 
شــاهد پاســخ های غيرمنتظره و خاصی 
می باشيم. تقويت چنين پاسخ هايی باعث 

بروز خالقيت می گردد. 
در ايــن روش مهارت هــای ذهنی مانند 
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تفکــر، تحليــل، طبقه بندی، اســتنباط، 
تلخيص ارائه راه حل، مقايســه، تقســيم 
و نتيجه گيــری در فرد تقويت می شــود 
(همــان: ٩٩). ايده پردازی يک مرحله در 
روند ايجاد خالقيت می باشــد و استفاده 
از قوانين بارش فکری باعث ســهولت در 
آن می شود. (پاالس، چوی، کهن، ٢٠١١: 

 (١٩

۲. ۲. قواعد بارش فکری 
بارش فکری دارای اصول و قواعدی است 

که در مرحله اجرا بايد رعايت شود: 
اول: مبتنی بر تنوع نظرات اســت. تنوع 
نظرات، آن بخش از مغز را که به خالقيت 
مربوط می شود فعال تر می کند و بر تفکر 
قضاوتی فائق می آيد. تفکر قضاوتی مبتنی 
بر ارزيابی نســبت به مطالب مطرح شده 
اســت. در اين روش بعــد از اينکه تمام 
و  بررسی  شــد،  پيشــنهاد ها جمع آوری 

ارزيابی ها صورت می گيرد. 
دوم: کميت فزاينده کيفيت است. هر چه 
تعداد پيشــنهاد ها بيشــتر باشد، احتمال 
رســيدن به يــک راه حل بهتــر افزايش 

می يابد. 
سوم: انتقاد ممنوع: اين مهم ترين قاعده 
است. در جريان ارائه نظرات و پيشنهادها 
هيچ گونــه انتقــاد و اعتراضــی صــورت 
نمی گيرد تا فرد بــدون محدوديت بتواند 
پيشنهاد ها و راه حل های خود را ارائه دهد. 
اين مســئله باعث جرئــت ورزی کودکان 
شــده و آن ها توانايی مطرح کردن نظرات 
خود را بدون اينکه مورد انتقاد يا تمسخر 

واقع شوند بيان می نمايند. 
چهارم: اظهار نظر آزاد و بی واسطه: اعضا 
بايد شهامت اظهار نظر پيدا کنند و بتوانند 
پيشنهاد های خود را بيان نمايند. هر چه 
پيشنهاد ها جســورانه تر باشد نشان دهنده 

اجرای موفق تر جلسه است. در اين حالت 
قضاوت و ارزشيابی در مورد نظرات ممنوع 

می باشد. 
پنجم: تأکيد بر کميــت: هر چه تعداد 
نظــرات بيشــتر باشــد احتمــال وجود 
پيشــنهادهای مفيد و کارســازتر در بين 
آن ها بيشتر می شود. موفقيت روش بارش 
مغزی با تعداد پيشــنهاد های مطرح شده 
در جلسه رابطه مســتقيم دارد و هر چه 
تعداد پيشــنهادها بيشــتر باشد احتمال 
وجود طرح پيشنهادی کيفی بيشتر است. 
شواهد قابل مالحظه  ای وجود دارد که هر 
چــه فرد يا گروه راه های بيشــتری ايجاد 
کرده و مورد بررســی قرار دهــد نه تنها 
احتمال حصــول به راه حل هــای بهتر و 
مناســب تری وجود خواهد داشــت، بلکه 
احتمال بيشــتری برای موفقيت در حل 

مسائل وجود دارد. 
ششم: تلفيــق و بهبود پيشنهاد ها: اعضا 
می توانند عالوه بر ارائة پيشنهاد، نسبت به 
بهبود پيشنهاد خود اقدام نمايند. افراد بعد 
از شنيدن پيشنهاد های ديگران می توانند 
پيشــنهاد اولية خود را بهبود بخشــند و 
همچنين می توانند چند پيشنهاد را تلفيق 
کنند و پيشــنهاد بهتــر و کامل تری را به 

دست آورند. (تورنس ١٩٦٤، ٧٨)

نتايج تحقيقات پارنس و ميدو در خصوص 
روش بارش مغزی بدين شرح است: 

آموزش از طريق بارش مغزی، توانايی حل 
مســئله را در افراد افزايش می دهد. روش 
بارش مغزی بيشــتر از روش های مرسوم 
آموزشــی، به ايجاد عقايد و انديشــه های 
آفريننده منجر می شــود. کوشــش برای 
جهــت دادن هر چه بيشــتر به پاســخ 
سؤاالت طرح شــده به افزايش پاسخ های 
آفريننــده می انجامــد. دانش آموزانی که 
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دوره های مربوط به حل مســائل به روش 
بارش مغزی را می گذرانند، در آزمون های 
بيشــتری  نمره های  گيلفورد  آفرينندگی 
می گيرنــد. والدينی که بــا کودکان خود 
مشکل دارند، غالبًا برای تدريس به آن ها 
و ايجاد انضباط در آن ها راه های محدودی 
دارند. مربيانی که در تدريس مهارت های 
اساســی مانند خواندن نوشــتن و ساير 
دروس موفق نمی شوند. معموًال فقط يک 
روش تدريــس يا تعداد معــدودی روش 
دارند. داشتن تعداد کمی راه های مختلف 
برای تدريس فاجعه آميز اســت؛ زيرا هيچ 
روش قطعی و نهايــی برای تدريس هيچ 
ماده درسی وجود ندارد؛ که در مورد همه 
کودکان موفقيت به بار آورد (همان؛ ١٠٢). 

۳ .۲. تحليل شيوة بارش فکری 
و نقش آن در تقويت نگارش 

دانش آموزان پاية دهم 
درس اول نگارش پاية دهم به اين شگرد 
اشاره نموده اســت. يکی از مشکالتی که 
دانش آ موزان در نوشــتن موضوع نگارشی 
دارنــد، نداشــتن مطالــب ذهنــی برای 
موضوعی است که بايد دربارة آن بنويسند. 
با اســتفاده از ايــن روش می آموزند که 
چگونــه موضوع خود را گســترش دهند.  
در درس هــای نــگارش بــرای فعاليــت 
دانش آ موزان و تمرين مهارت نوشــتن دو 

قسمت اصلی در نظر گرفته شده است: 
اين بخش  در  نوشــتن:  الف. کارگاه 
نمونه هايی آورده شده تا دانش آموزان اين 
شگرد را بشناسند و نمونه هايی از نوشتن 

را با اين شيوه تمرين کنند؛ 
متنی  بخش  اين  در  توليدی:  ب. متن 
توســط دانش  آموز، با توجه به نمونه ها و 
آموزه های درس، نوشــته می شــود و در 
جلســة سوم درس نگارش پس از خوانش 
متن های توليد شده، با توجه به سنجه های 
ارزيابی که در اينجا به آن اشاره می شود، 
توســط دانش آموزان و معلم ارزش گذاری 

می شود. 
در روش بــارش فکــری با اســتفاده از 
خوشه ســازی يــک موضــوع نگارشــی 
گســترش می يابد؛ بدين صورت که يک 
موضوع اصلی انتخاب می شود و بعد از آن 

کلماتی که با موضوع ارتباط داشته باشند 
در پيرامون آن نوشته می شوند. هر چقدر 
کلمــات پيرامون موضوع نگارش بيشــتر 
باشــد به دانش آموز در نوشــتن نگارش 
بيشــتر کمــک می کند و باعــث تقويت 

مهارت او می شــود. اين روش به صورت 
فردی و گروهی قابل اجراســت. البته اگر 
از روش گروهی اســتفاده شــود انگيزه و 
شوق دانش آموزان در کالس درس بيشتر 

می شود. 
بــرای اينکــه روش بارش فکــری را در 
کالس نگارش آموزش دهيم، الزم اســت 
در چند جلســه اول به شکل گروهی در 
کالس اجــرا شــود. روش بــارش فکری 
در کتــاب نگارش پاية دهــم با مثال ها و 
نمونه های متعددی بيان شده است؛ بارش 
فکری اولين گام در ايجاد فرصت برای فکر 
کردن و معنا سازی است. حال می خواهيم 
بررسی کنيم که چگونه روش بارش فکری 
در تقويــت نگارش دانش آموزان پاية دهم 
مؤثر اســت. هنگامی که به دانش آموزان 
موضوع نگارشــی داده می شــود شايد در 
ابتدا نوشــتن مطالبی در ذهن دانش آموز 
وجود نداشته باشد، اما زمانی که از روش 
خوشه ســازی اســتفاده می کند کلماتی 
در ذهن دانش آمــوزان نقش می بندد که 
با همين کلمات و ارتبــاط آن با موضوع 
اصلی نگارش گنجينه لغات آنان بيشــتر 
شــده و جمله های زيادی در ذهنشــان 
شــکل می گيرد و زمانی که اين جمله ها 
را در دفتر نگارش خود يادداشت می کنند 
متوجه می شــوند که مطالب زيادی برای 
نوشــتن دارند و با شوق و انگيزة بيشتری 
شــروع به نــگارش می کنند هــر قدر از 
اين روش در نوشــتن اســتفاده کنند به 

مراتب با تکرار و تمرين مهارت نگارشــی 
دانش آموزان بســيار بــاال خواهد رفت و 
ما در آينده نويســندگان زبــده و توانايی 

خواهيم داشت. 

۴ .۲. معايب روش بارش فکری
١. ممکــن اســت ايجاد شــرايط برای 

اظهار نظر آزاد و بی واسطه دشوار باشد.  
٢. دانش آمــوز تحت  فشــار اکثريت قرار 
می گيرد و موجب می شــود فــرد با نظر 
اکثريت موافقت کنــد حتی اگر بداند که 

نظر اکثريت اشتباه است. 
٣. اگر معلم دارای تجربة کافی نباشــد، 
ممکــن اســت برخــی افــراد کالس را 
تحت الشــعاع خود قرار دهــد. لذا معلم 
نــگارش بايد وقــت را به خوبــی تنظيم 
کنــد تا به همــه افراد نوبــت برابر برای 
ارائــه پيشــنهاد ها داده شــود و از ابراز 
افراد  پيشنهاد های اضافی توســط برخی 

جلوگيری نمايد. 

۵. ۲. مزايای بارش فکری
١. ايــن روش باعــث تقويت تفکر خالق 

دانش آموزان در نگارش می شود. 
٢. اين روش چون به صورت گروهی قابل 
اجراست شوق و انگيزه دانش آموزان را در 

نوشتن را بيشتر می کند. 
٣. گنجينه لغات دانش آ موزان را بيشــتر 
می کند و باعث مهارت در نگارش می شود. 

 جدول (۱): توصيف نمونه آماری براساس گروه

درصدفراوانیگروهجنسيت

۲۰۵۰آزمايشپسر

۲۰۵۰کنترلپسر

۲۴۰۱۰۰تعداد کل

 جدول (۲): جدول شاخص های توصيفی آزمودنی ها در متغير مورد مطالعه (شگردهای نگارش)

ميانگين نمرات  تعدادگروه
ميانگين نمرات انحراف معيار  پيش آزمون 

انحراف معيارپس آزمون 

۲۰۱۶/۵۰۱/۲۷۷۱۸/۰۵۱/۲۷۶آزمايش

۲۰۱۶/۸۵۱/۲۲۶۱۷/۰۵۰/۹۹۷ کنترل

۴۰۱۶/۶۷۱/۲۵۱۱۷/۵۵۱/۱۳۶کل
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۶. ۲. آموزش روش بارش فکری 
بــرای آمــوزش روش بــارش فکری به 
ابتــدا موضوع يک موضوع  دانش آموزان، 
روی تختــه نوشــته و از دانش آمــوزان 

خواســته می شــود با توجه به اطالعاتی 
که دربارة موضوع دارنــد، کلمه يا جملة 
کوتاهی را بيان کنند. هر کدام از کلمات و 
جمله هايی که دانش آموزان پيراون موضوع 
اصلی بيان می کنند نوشــته می شــود. 
ســپس از دانش آموزان خواســته شــود 
کلمات و جمله هايی را که روی تخته سياه 
به صورت خوشه ای نوشته شده، به صورت 
موضوعی (زيرموضوع ها و محورهای جزئی 
موضوع اصلی) دســته بندی و ضمن دادن 
روال و انســجام به آن ها شروع به نوشتن 

کنند. 

۷. ۲. نحوة تجزيه و تحليل 
داده ها

تجزيه و تحليل داده بــه دو طريق آمار 
توصيفی و آمار استنباطی انجام می پذيرد. 
به طور کلی، روش هايی را که به وســيلة 

آن ها می توان اطالعات جمع آوری شــده 
را تنظيــم کــرده و خالصه نمــود، آمار 
توصيفــی می ناميم، در يــک کالم، آمار 
از مجموعة روش هايی  عبــارت  توصيفی 
است که پردازش داده ها را فراهم می سازد 
(دالور، ١٣٩٥: ١٤٨). به عبارت ديگر در 
آمار توصيفی از نمودار و جدول اســتفاده 
خواهد شــد. همچنين به شيوه هايی که 
از طريــق آن هــا ويژگی هــای گروه های 
بــزرگ براســاس اندازه گيــری همــان 
ويژگی ها در گروه های کوچک اســتنباط 
می  شود، آمار اســتنباطی گفته می شود. 
از تحليل کوواريانس معموًال در طرح های 
پيش آزمون- پس آزمون استفاده می شود. 
در اين طرح ها، قبــل از اينکه آزمودنی ها 
در شرايط آزمايشــی/ شبه آزمايشی قرار 
گيرند، يــک آزمون بــر روی آن ها اجرا 
می شود و سپس، بعد از قرار گرفتن آن ها 
در معرض شرايط آزمايشی، همان آزمون 

مجدداً بر روی آن ها اجرا می گردد.

۱ .۷ .۲. تجزيه و تحليل آماری  
در تحقيق حاضر، برای بررسی اثربخشی 
آموزش توسعة مطلب: «بارش فکری» در 
نگارش دانش آموزان  نمرات  ابتدا  نگارش، 
به عنوان متغير کمکی تصادفی پيش آزمون 
شد و همچنين نمرات پس آزمون (نمرات 
نــگارش دانش آمــوزان) آزمودنی های دو 
گــروه آزمايــش و همچنين گــروه گواه 
جمع آوری گرديد و پس از بررسی همگنی 

رگرســيون و رابطة خطی بين متغيرهای 
و  پيش آزمون)  (نمــرات  کمکی  تصادفی 
متغير وابســته (نمــرات پس آزمون)، به 

تجزيه و تحليل داده ها پرداخته شد. 

۲ .۷ .۲. تجزيه و تحليل 
توصيفی داده ها  

چنانچه جدول ١ نشــان می دهد، تعداد 
کل آزمودنی ها شامل ٤٠ نفر است که٥٠٪ 
آنــان گــروه آزمايــش و٥٠٪ ديگر گروه 

کنترل را تشکيل می دهند. (جدول٢)

همان طور که جدول ٢ نشان می دهد، در 
مقايســة نگارش دانش آموزان در دو گروه 
آزمايــش و کنترل، در پيش آزمون تفاوت 
چندانی بيــن ميانگين نمــرات دو گروه 
مشــاهده نمی شــود؛ ولی در پس آزمون، 
ميانگيــن گروه آزمايــش برابر ١٨/٠٥  و 
ميانگيــن گروه کنترل ١٧/٠٥ به دســت 
آمد که ميانگين گروه آزمايش بيشــتر از 

ميانگين گروه کنترل است. 

۳. ۷. ۲. تجزيه و تحليل 
استنباطی داده ها

١. ٣. ٧. ٢. نرمال بودن توزيع داده ها   
چنانچــه جــدول ٣ نشــان می دهــد، 
ســطح معنی داری نمرات آزمودنی ها در 
پيش آزمون  و پس آزمون  نگارش از ٥,٠٥ 
بزرگ تر اســت، پس فرض صفر مبنی بر 
نرمال بــودن توزيع داده هــای مربوط به 
نوشــتن نگارش پذيرفته می شود و فرض 
مقابــل مبنی بر نرمــال نبــودن توزيع 
داده های مربوط به اين متغير و مؤلفه های 

آن رد می شود. 

جدول (۳): جدول نرمال بودن توزيع داده ها (سرزندگی تحصيلی و مؤلفه های آن)

(معنی داری (دو دامنه  کولموگروف- اسميرنوف تعداد  مؤلفه

۱,۱۴۷ ۱,۱۴۳ ۴۰ نگارش     پيش آزمون 

۰,۰۹۲ ۱,۲۴۰ ۴۰ نگارش    پس آزمون

جدول (۴): آزمون لوين برای نشان دادن 
واريانس نگارش دانش آموزان در دو گروه 

آزمايش و کنترل   

p آماره آزمون

۰/۱۴۸ ۲/۱۷۵

جدول (۵): نتايج آزمون تحليل کوواريانس نگارش دانش آموزان

ضريب  P مقدار آماره آزمون ميانگين F درجة مجموع مربعات  منبع پراکندگی
مربعات   آزادی

۰/۱۷۲ ۰/۰۰۹ ۷/۶۷۴ ۴/۳۲۰ ۱ ۴/۳۲۰ پيش آزمون

۰/۶۸۲ ۰/۰۰۰ ۳۹/۷۶۷ ۲۲/۳۸۶ ۲ ۴۴/۷۷۲ گروه

۰/۵۶۳ ۳۷ ۲۰/۸۲۸ خطا

۴۰ ۱۲۴۵۶/۰۰۰ کل
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۲. ۳. ۷. ۲. تحليل کوواريانس 
همان طــور که در جدول ٤ نشــان داده 
می شــود، مقدار p آزمون لوين (٠/١٤٨) 
بيشــتر از ٠/٠٥ اســت، پــس واريانس 
نگارش دانش آموزان در دو گروه آزمايش 
و کنتــرل در ســطح معنــی داری ٠/٠٥ 
تفــاوت معنی داری ندارنــد. يعنی داده ها 
از مفروضه  تســاوی خطــای واريانس ها 

حمايت می کنند. 

همان طــور کــه در جــدول ٥ نشــان 
داده می شــود، چون ضريب اتــا برابر با 
٠/٦٨٢ اســت، ايــن بدان معنی اســت 
کــه حــدود ٦٨/٢ درصــد از تفاوت های 
مشاهده شــده در نگارش دانش آموزان به 
آموزش توســعة مطلب «بــارش فکری» 
مربوط بوده اســت. از طرفی چون مقدار 
 ٠/٠٥ از  کمتــر   (٠/٠٠٠) آزمــون   p
(٠/٠٥> p) است. بنابراين فرضيه تحقيق 
در ســطح ٠/٠٥ تأييد می شود و آموزش 
توســعه مطلب «بــارش فکــری» باعث 
نگارشی دانش آموزان  افزايش مهارت های 

می شود. 

۳. نتيجه گيری 
نتايــج تحقيق نشــان داد کــه آموزش 
توســعة مطلــب «بارش فکــری»  باعث 
نگارشی دانش آموزان  افزايش مهارت های 
می شــود. بدين معنا که گــروه آزمايش 
نســبت به گروه کنترل در نوشــتن انشا 
واژگانی  زيادتری داشــتند. دايرة  مهارت 
آن ها بيشتر شــده و قدرت تخيل آنان به 
مراتب فراتر از گروه کنترل بود. نتايج اين 
تحقيق با نتايج تحقيقات قبلی ســاالری 
(١٣٨١)، گرشام (٢٠١٤)، لوبلو (٢٠١٥) 
که آن هــا نيز در تحقيقی تقريبًا مشــابه 
تأثير قصه گويی بر انشای دانش آموزان را 

بررسی کردند، همسوست. 
تحقيــق زينتــی (١٣٩٠) کــه نشــان 
می دهد قصه گويــی معلم باعث باال بردن 
ميزان تخيل کــودک و همچنين افزايش 
شــادابی کالس انشــا می گــردد و منجر 
به ايجاد انگيزه در نوشــتن می شــود و با 
نتيجة تحقيــق مک کارتی (٢٠٠٣) مبنی 
بر غنی ســازی الگوی زبان مــادری بيان 

که گذاردن اين مســئوليت تنها بر عهدة 
کتاب هــای نگارش، نمی توانــد به خوبی 
حق مطلب را ادا کند و جهت ارتقای اين 
مهارت نياز به تغيير ســاختار آموزشی و 
بستر سازی مناســب در اين زمينه است؛ 
زيرا استفاده از حواس پنج گانه سرچشمة 
بروز خالقيت است. لذا تا زمانی که نتوانيم 
زيرســاخت های مورد نياز را برای پرورش 
اين مهارت و کســب ســاير مهارت های 
زندگی آيندة دانش آمــوزان فراهم کنيم، 
تغيير در محتوای کتاب های درسی بدون 

هيچ نتيجه ای تکرار خواهد شد. 
از آنجــا که روش بــارش فکری گنجينة 
لغــات دانش آموزان را بــاال می برد، باعث 
تقويت مهارت نوشــتن می شود. آموزش 
دانش آموزان بــا روش بارش فکری باعث 
گسترش تخيل، خالقيت و تمرکز، افزايش 
اعتماد به نفــس، ايجــاد عالقه منــدی به 
مهارت های گوش کردن،  تقويت  مطالعه، 
خواندن و نوشــتن خواهد شد. در ضمن 
خزانة لغات و ميــزان درک فرد از معانی 
لغات را وسعت می بخشد. اين روش باعث 
تفکر خالق دانش آموزان می شود و يکی از 
شيوه های توسعة مطلب است که به صورت 

گروهی در کالس نگارش قابل اجراست. 

داســتان و تحقيــق جرالــد (١٩٨٦) که 
بيانگر تأثير بســيار عميق بر بسط دادن 
موضوع، انســجام متن و ارتباط کلمات با 

هم بود، همسو بود. 
براســاس ايــن تحقيق، ســاختار کتاب 
نــگارش پاية دهــم و روش هــای مورد 
اســتفاده در آن هــا در پــرورش مهارت  
نوشتن دانش آ موزان تأثير بسزايی خواهد 
داشــت. يادآوری اين نکته ضروری است 


