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هشت گام اساسي 
در نوشتن انشاي خالق 

 انشا، حواس، تداعي، جمله سازي، 
مهارت هاي تفكر.

كليد واژه ها:

اشاره
شايد نظر بيشتر مردم در مورد انشا اين باشد كه قرار نيست همة تحصيل كردگان و اهل دانش، اهل قلم باشند و بتوانند خوب 
بنويسند و نوشتن خوب فقط مخصوص اهل ذوق و قلم است. اگر به اين باور باشيم، زنگ انشاي مدرسه تبديل به كاري تفنني 
مي شود. اما اگر جنبة خالقانة انشا را در نظر بگيريم، متوجه خواهيم شد كه با كمك انشا مي توانيم مهارت هاي تفكر و خالقيت 

دانش آموزان را باال ببريم و ذهن آنان را در همة دروس بارور سازيم.

ــتن  ــوزش مي دهند. الزمة نوش را آم
ــه ما به  ــت ك ــاي خوب اين اس انش
پرورش حواس دانش آموزان توجه و 

مهارت هاي زباني را تقويت كنيم. 
در حيطة زبان آموزي، چهار ركن 
ــوش دادن، صحبت كردن،  اصلي گ
خواندن و نوشتن به عنوان مهارت هاي 
ــوزي در آموزش تمامي  الزم زبان آم
ــي  زبان هاي دنيا و برنامه هاي آموزش

ناصر مباركي
كارشناس ارشد علوم تربيتي 
آموزگار پاية اول – قروه- كردستان

ــا و  ــا، زنگ انش ــدارس م در م
ــده براي انشا، به  موضوعات ارائه ش
صورت سنتي اجرا مي شود كه همان 

توصيف يك پديده، شغل و يا فصلي 
ــت. چنين  كه بدون  ــال و... اس از س
ــي، از دانش آموزان  هيچ گونه آموزش
ــك موضوع  ــم در مورد ي مي خواهي
انشا بنويسند و در كالس ارائه دهند. 
تعداد اندكي از معلمان هستند كه انشا 
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ــرد. در اين چهار  ــر قرار مي گي مدنظ
ــتن مرتبة چهارم را به خود  قدم، نوش
اختصاص داده است، چرا كه سه امر 
گوش دادن، صحبت كردن و خواندن، 
مقدمة نوشتن هستند [زندي، 1379]. 
پس توجه كافي به اين سه سطح قبل 
از نوشتن، دانش آموزان را در درست، 
صحيح و خالق نوشتن ياري مي كند 
و بسترهاي الزم را براي نوشتن فراهم 
مي آورد. چون به راستي نمي توان انشا 
را مانند دروس ديگر، با قاعده و قانون 

تدريس كرد.
ــي  ــه دورة ابتداي ــي ك از آن جاي
پايه اي براي دوره هاي ديگر محسوب 
ــوزش اصول  ــه و آم ــود، توج مي ش
انشانويسي در اين دوره بسيار ضروري 
است. در سال هاي قبل، نوشتن انشا در 
پاية دوم با جمله سازي آغاز مي شد و 
ــوم، دانش آموزان به نوشتن  در پاية س
انشا مي پرداختند. اما در سال هاي اخير 
ــي تغيير كرده اند،  كه كتاب هاي فارس
ــازي اهميت  ــة اول به جمله س در پاي
ــر، زمينه را  ــت. اين ام ــده اس داده ش
ــرورش خالقيت دانش آموزان  براي پ
در نوشتن انشا فراهم مي آورد. اگر ما 
ــة اول فعاليت هايي را در  از همان پاي
ــتاي تمرينات كتاب به صورت  راس
ــم، دانش آموزان  منطقي تدارك ببيني
ــوادآموزي، توانايي  از همان ابتداي س
نوشتن انشاي خوب را پيدا خواهند 

كرد. 
اين  جانب، مراحل زير را كه براي 
نوشتن انشا در نظر گرفته شده است، 
چندين سال با دانش آموزان پاية اول 
ابتدايي كار كرده ام و عمالً مثمر بودن 
آن به اثبات رسيده است. در صورتي 
ــا دانش آموزان به  كه در هر مرحله ب
ــود و دانش آموزان هر  ــي كار ش خوب

مرحله را به خوبي به اتمام برسانند، در 
پايان سال تحصيلي خواهند توانست 

انشاي خوب بنويسند. 

هشت گام اساسي
 در نوشتن انشاي خالق

گام اول: تقويت حواس
در اين مرحله كه مختص به درس 
ــام فعاليت هاي  ــت، با انج خاصي نيس
ــت حواس  ــه تقوي ــازي، ب ــوع و ب متن
ــوزان مي پردازيم. دانش آموزان  دانش آم
ــاهده گران خوبي باشند و اين  بايد مش
ممكن نيست مگر با تقويت انواع حس. 
ــاي مفيد براي تقويت  يكي از روش ه
حواس، پرسش و پاسخ مناسب است. 
ــش هاي  معلمان مي توانند با طرح پرس
ــبت به  ــوزان را نس ــازنده، دانش آم س
محيط بيشتر كنجكاو كنند. براي مثال، 
ــد در توصيف پديده،  دانش آموزان باي
ــتفاده از حس بينايي بسنده  فقط به اس
ــتفاده  نكنند و از كلية حواس خود اس

گام دوم: آماده سازي شفاهي
در اين مرحله، با تمرينات شفاهي، 
ــردن و هم چنين  ــه تقويت صحبت ك ب
ــت از كلمات مي پردازيم.  استفادة درس
تمرينات زير براي تقويت سخن گفتن 

دانش آموزان بسيار مفيدند: 
� خواندن تصاوير و توضيح دادن 

دربارة آن ها توسط دانش آموزان
� تكميل جمالت ناتمام

� خواندن داستان براي دانش آموزان 
و طرح سؤاالتي در مورد آن

ــتان هاي نيمه تمام  ــل داس � تكمي
توسط دانش آموزان

ــفاهي و توجه به  ـ جمله سازي ش
كلمة مترداف، متضاد و هم خانواده

ــتفاده از روش هاي تدريس  � اس
گروهي كه در آن دانش آموزان با يكديگر 

بحث مي كنند. 
مدت زمان اجراي اين مرحله، بيشتر 

در سه ماه اول سال تحصيلي است.
گام سوم: تداعي كلمات

با كمك انشا مي توان 
مهارت هاي تفكر و 

خالقيت دانش آموزان 
را باال برد

كنند. اين مرحله بهتر است هر از گاهي 
ــود و در طول سال تحصيلي  تكرار  ش

ادامه داشته باشد.

ــري را به  ــه، تصاوي ــن مرحل در اي
ــان مي دهيم و از آن ها  دانش آموزان نش
مي خواهيم هر كلمه اي را كه اين تصاوير 
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ــه ياد آن ها مي آورد، بگويند. اين كار را  ب
حداقل چند روز در هفته انجام مي دهيم*. 
ــان دادن  ــت با نش براي مثال، ممكن اس
ــري از باران، كلماتي مثل باريدن،  تصوي
ابر، آسمان، زمين، خدا، مهرباني، كشاورز، 
چتر، تصادف، سرما و  ... در ذهن تداعي 
شود و هرچه اين كلمات گسترش پيدا 

كنند، تأثير بيشتري خواهد داشت. 
ــت  نكتة مهم در اين مرحله اين اس
ــد دليل  ــم از دانش آموزان بپرس كه معل
تداعي شدن و نحوة مربوط شدن كلمات 
ــت. در مرحلة پيشرفتة  به تصوير چيس
ــه دانش آموزان جهت  ــم ب كار، مي تواني
دهيم از كلماتي استفاده كنند كه با تصوير 
ــات را به  ــند و اين كلم ــس نباش متجان

صورت خالقانه  به تصوير ربط دهند. 

گام چهارم: جمله نويسي
در اين مرحله، در ادامة مرحلة قبل، 
تصاوير را به دانش آموزان نشان مي دهيم 
ــدن تصوير، با  ــه با دي ــم ك و مي خواهي
ــن آن ها تداعي  ــه اي كه در ذه هر كلم
ــازند. يا يك كلمه  ــود، جمله بس مي ش
ــم و از آن ها  ــه دانش آموزان مي دهي را ب
ــازند.  ــم با آن چند جمله بس مي خواهي
مثًال كلمة آسمان را در چند جمله به كار 
ببرند. نكتة مهم در اين مرحله اين است 
ــد دانش آموزان را راهنمايي  كه معلم باي
كند تا اشكاالت معمول در جمله نويسي 

را نداشته باشند. اشكاالتي از قبيل:

ــدازة كلمة من،  ـ كاربرد بيش از ان
ضماير و ...

ـ كاربرد كلمه در جمله بدون درك 
معني آن. براي مثال، جمله سازي با كلمة 
شاليزار كه ممكن است دانش آموز معني 
ــد كه «معلم گفت  ــد و بنويس آن را ندان
با كلمة شاليزار جمله بسازيد.» اين نوع 

جمله سازي صحيح نيست.
ـ كاربرد كلمه در غير از معني اصلي 

خود. 
ـ مغاير بودن جمله با ارزش ها.

ــروع  اين مرحله از اواخر آذر ماه ش
خواهد شد.

گام پنجم: پيشرفت در جمله سازي
در اين مرحله، سطح جمله سازي را 
باال مي بريم و از دانش آموزان مي خواهيم 
ــده را در يك جمله  هر دو كلمة داده ش
به كار ببرند. در ابتدا كلماتي را انتخاب 
مي كنيم كه متجانس باشند، مانند «كتاب-  
ــتفاده  ــه» و در ادامه از كلماتي اس مدرس
مي كنيم كه متجانس نباشند؛ «درخت- 
ــاف  ذهني  ــمن» تا دانش آموز انعط دش

بيشتري داشته باشد. 
ــراي اين مرحله دي ماه به  زمان اج

بعد است.

ــتن متن كوتاه در  مرحلة ششــم: نوش
مورد چند تصوير به صورت گروهي

ــد تصوير در  ــه، چن ــن مرحل در اي
ــرار مي دهيم و از  اختيار دانش آموزان ق
آن ها مي خواهيم به طور گروهي در مورد 
ــد، ارتباط آن ها را با  تصويرها بحث كنن
ــپس گفته هاي خود را به  هم بيابند و س
صورت يك متن كوتاه بنويسند. در اين 
ــوزان به صورت  مرحله،  چون دانش آم
ــد، بهتر  ــر را مي بينن ــي چند تصوي عين
ــالت و تصاوير را به هم  مي توانند جم

ربط دهند. اين مرحله، پيش نياز مرحلة 
ــه در آن دانش آموزان به  ــت ك بعدي اس
صورت ذهني و بدون استفاده از تصوير 

نسبت به تهية متن اقدام مي كنند. 
ــن مرحله بهمن ماه  زمان اجراي اي

است. 

ــه صورت  ــتن انشــا ب گام هفتم: نوش
گروهي

ــوزان را  ــه، دانش آم ــن مرحل در اي
گروه بندي و يك موضوع را با همكاري 
آن ها انتخاب مي كنيم. ازآن ها مي خواهيم 
ــا هم بحث كنند و در ابتدا  در گروه ها ب
ــا تداعي  ــه در ذهن آن ه ــي را ك كلمات
مي شود، به صورت انفرادي بنويسند  و با 
آن ها جمله بسازند. سپس جمالت گروه 
خود را مقايسه و بهترين آن ها را انتخاب 
كنند و با آن انشا بنويسند. در پايان، يكي 
ــود و جلوي  از افراد گروه انتخاب مي ش

كالس متن انشا را بلند مي خواند.
ــفند ماه  زمان اجراي اين مرحله اس

است.

گام هشتم: نوشتن انشا ي مستقل  
ــل قبل را  ــوزان مراح اگر دانش آم
ــند، در اواخر  ــا موفقيت طي كرده باش ب
ــاه خواهند  ــت م ــن و ارديبهش فروردي
ــا  ــتقل  انش ــه صورت مس ــت ب توانس
بنويسند. در اين مرحله، الزم است معلم 
موضوعاتي را انتخاب كند كه مورد عالقة 
دانش آموزان باشد ونسبت به آن شناخت 

كافي وجود داشته باشد.

پي نوشت ................................................
* در كالس هاي اول و دوم ابتدايي بهتر است اين كار 

همواره تكرار شود.
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الزمة نوشتن انشاي 
خوب پرورش حواس 
و تقويت مهارت هاي 

زباني دانش آموزان 
است


