
به عن��وان معلمی که »روش تحقی��ق« درس می دهد، به صورت 

جدی با مشکل نوشتن شاگردانم مواجهم. اغلب آن ها نمی توانند چند 

خط به زبان خود بنویس��ند. گاه به  آن ها می گویم که ش��ما در نوشتة 

خود تنها اثری که باقی گذاشته اید، نشانه های ربط مانند »و«، »اگر«، 

»چنانکه« و مانند این هاس��ت. جز این نش��انی از ش��ما در پژوهشتان 

دیده نمی ش��ود. این ش��اگردان در نهایت به رونویسی از پژوهش این و 

آن، چس��ب و قیچی زدن، یا در شکل دیجیتالی آن »کپی و پیست« رو 
می آورند.

اساس��اً نوش��تن یعنی آنچه را که می اندیش��یم، مکت��وب کنیم. از 

این رو، من معتقدم کس��ی که نمی تواند به زبان خود بنویسد و نوشتن 

تکلیف طاقت فرس��ایی برای اوس��ت، نمی تواند پژوهشگر خوبی باشد. 

پ��اره ای از نویس��ندگان ما فرات��ر از آن می رون��د و معتقدند: »آن که 

نمی نویس��د، نمی  اندیش��د« 1. در س��ال های اخیر بس��ط فناوری های 

دیجیتال��ی فرصتی را برای کاربران فراهم آورده اس��ت که به دلیل 

س��اختار آن، انگیزة بیش��تری برای نوش��تن ایج��اد می کند. یکی 

از ای��ن ابزارها و ش��اید مهم ترین آن ها »وبالگ« اس��ت. وبالگ 

فضای مجازی رایگانی اس��ت که عالوه بر نوش��تن، امکان تعامل 

با خوانندگان نوش��ته را ایج��اد می کند. از آنجا که قائلم کس��ی 

که نویس��نده نیس��ت، نمی تواند پژوهش��گر خوبی باشد، همیشه 

در کالس های��م تأکید کرده ام که هم��ة بچه ها از آغاز تا پایان 

نیم س��ال، وبالگی درست کنند و در آن حداقل یک یادداشت 

در هر هفته با تأکید بر تجربه های شخصی خود بنویسند. 

هدف در درجة نخس��ت فراهم آوردن فضایی برای ارتقای 

مهارت نوش��تن در آن هاس��ت. تجربة من نش��ان می دهد، 

ش��اگردانی که در آغاز نوش��تن برای آنان امری دش��وار و 

س��نگین است، با تجربة وبالگ نویسی، نوشتن را آسان تر 

می یابن��د. مقایس��ة  محت��وای این وبالگ ه��ا در طول 

نیم س��ال نش��ان می دهد که در آغاز، نوش��ته ها جنبة 

توصیفی دارند و شرح تجربه های زیستة نویسندگان 

هس��تند. ول��ی به م��رور و با تس��لط بر نوش��تن، 

یادداش��ت های تحلیل��ی هم در میان نوش��ته ها 

به چش��م می آید. به نظر می رس��د در وضعیت 

کنونی، در میان فناوری های دیجیتالی، هیچ 

یک مانند وبالگ به رش��د مهارت نوشتن 

کاربران کمک نمی کند. ش��اید اگر هر 

نویس��نده ای در خل��وت خ��ود برای 

خویش می نوش��ت، نمی توانست مانند وبالگ در ترویج و 

تشویق به نوشتن اثرگذار باشد. فضای وبالگ اندیشه های 

نویس��نده را در مع��رض دید و نظر عموم ق��رار می دهد و 

به دلی��ل اینکه امکان بازخورد نیز فراهم اس��ت، نویس��نده 

بدون اینکه نیازی به انتشار نوشته اش در رسانه ای عمومی 

داشته باشد، از رس��انه ای جهانی و رایگان بهره برده است. 

مالحظة نظ��ر دیگران، چه موافق و چ��ه مخالف، حتی اگر 

اندک باشند، در تشویق نویسنده به نوشتن بسیار مؤثر است.

به تدریج دای��رة خوانندگان وبالگ ها گس��ترش می یابد 

و ب��ا نظرات��ی که ذی��ل یادداش��ت های نویس��ندة وبالگ 

می نویسند، او را در نوش��تن برمی انگیزند. این خود مهارت 

نوش��تن را که اس��اس رش��د جامعة انسانی اس��ت، بیش از 

پیش توس��عه می ده��د. خوش بختانه معلم��ان ما این روزها 

ب��ا بهره گیری از این فرصت جامعة آموزش��ی را با تجربه ها 

و دان��ش خود غنی کرده اند. طی چند س��ال اخیر، رد و بدل 

کردن وبالگ های آموزش��ی میان معلمان رواج یافته اس��ت؛ 

یادداش��ت هایی که پل ارتباطی می��ان دانش آموزان و معلمان 

هس��تند و معلم از آن طریق دانش خود را به خوبی و بی دریغ 

منتقل می کند یا وبالگ ه��ای معلمانی که حلقة ارتباطی میان 

معلمان ش��ده اند. سال گذش��ته که بحث تغییر نظام مطرح بود 

و معلم��ان ایرانی گاه از فرصت ه��ای آموزش ضمن خدمت جا 

می ماندن��د، وبالگ های هم��کاران آن ها که خ��ود معلم بودند، 

راهنم��ای خوبی بود که به کمک آن ه��ا می آمد. از این طریق، 

معلمان از اقصا نقاط کش��ور به یاری هم می آمدند و تجربه های 

خود را در اختیار یکدیگر قرار می دادند.

بس��یاری از معلمان در نواحی مختلف کش��ور از وبالگ همکاران 

خود برای یافتن پاس��خ پرسش هایش��ان درب��ارة چگونگی تدریس 

محتوای جدی��د دورة ابتدایی برای تدریس بهتر، اس��تفاده می کنند. 

خوب است وزارت آموزش وپرورش در این شرایط که فرصت مناسبی 

برای تربیت معلمان نویس��نده فراهم آمده اس��ت، با انتخاب بهترین 

آن ها به افزایش ش��مار بیش��تر نویس��ندگان معلم یا معلمان نویسنده 

کمک کند که قطعاً در پرورش ش��اگردان اهل تفکر و اندیشه و بسط 

فرهنگ نوشتن تأثیر بسزایی خواهد داشت.

 پی نوشت

مراجعه کنید به سخنرانی دکتر فاضلی در انجمن انشای تهران با عنوان نویسندگی و معلمی

وبالگ، مجالی برای نوشتن
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