توگو
گف 
محمد ناصری

??????????

واژهكــــــاوى

رمز گذشتن از حصارها،

کلمه بود

توگو با پروفسور فوکایا و تجربهی
در گف 
شگفتانگیزی که مدرسههای ژاپن را متحول کرد
«جيشو بايكي» در ژاپن يكي از مؤثرترين رويكردهاي آموزش خواندن
و نوشتن است .اين رويكرد را پروفسور «كي سوکه فوكايا» ،پس از
مشاهدهي عملكرد يك دانشآموز دختر به نام «اوتاي ايك چاي»
توسع ه داد .بعضي از هدفهای اين رويكرد ،ترويج مهارتهاي خواندن
و نوشتن و همچنين ترويج رقابتهاي تحصيلي هستند« .جيشو» به
معناي فرهنگ لغت و «بايكي» به معناي جستوجو كردن است.تابستان
گذشته ،گروهي از مسئوالن دفتر انتشارات کمکآموزشی ،از مدرسههای
ژاپن دیدن کردند .گزارش بازديد جناب آقاي گلدانساز که در شمارهي
گذشته منتشر كرديم ،از دستاوردهای این دیدار حکایت میکرد.در اين
توگوي اين گروه با پروفسور فوكايا را تقديم
شماره نیز گزارشي از گف 
توگو محمد ناصري (مديركل دفتر
ميكنيم .افراد شرکتکننده در اين گف 
انتشارات و تكنولوژي آموزشي) ،محمدرضا حشمتي (سردبير رشد معلم)
و سیدمحسن گلدانساز (مدیرعامل شركت افست) بودند كه همراه با دكتر
توگویي صميمانه با پروفسور فوكايا انجام
محمدرضا سركارآراني ،گف 
توگو به قلم آقاي محمد
دادهاند .آنچه ميخوانيد تلخيص گزارش این گف 
توگو كمي طوالني به نظر ميرسد ،اما آن قدر نكتهي تازه
ناصري است .گف 
در آن هست كه مطمئنم مطالعهي آن آموزنده خواهد بود.
سردبير

در کشـور ژاپـن ،اسـتفاده از «فرهنگ لغت
ژاپنـی بـه ژاپنی» سـابقهی صدسـاله دارد.
اما اینکه از فرهنگ لغت در دبسـتان ،حتی
در پایهی اول ،با اسـتقبال وسـیعی استفاده
شـود و ایـن شـیوه ،در دورههـای بعـدی
تحصیلی عادت شـود ،بدیع و شـگفتانگیز
است.
در بازدیـد از تعـدادی دبسـتان در «کیوتو»
و «ناگویا» ،در کتابخانهی کالسـی بچهها و
روی میـز آنهـا ،فرهنگهای لغتـی وجود
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داشـتند که روی تعدادی از صفحههایشان
برچسـبهایی رنگی خورده بود که شـماره
نیز داشـتند .شما میتوانسـتی لغتنامهای
پیدا کنی که حتی  5000برچسـب خورده
مثلا در یک صفحه ،سـه عـدد ظاهراً
بـود! ً
بیربـط  152645و  4981دیـده میشـد.
در نـگاه اول ،ایـن برچسـبها و شـمارهها
برایمـان معنـی نداشـتند ،امـا وقتـی از راز
آنهـا باخبر شـدیم ،برایمان بسـیار جذاب
و آموزنده شـدند.
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اینکـه هـر دانشآمـوز دبسـتانی فرهنـگ
لغـت مخصـوص خـودش را دارد ،آن
را در کالسهـای درس ریاضـی ،علـوم،
هنـر و  ...بـه همـراه مـیآورد و در طـول
سـال تحصیلـی هزارها بـار بـه آن مراجعه
میکنـد ،حیرتانگیـز اسـت!
دانشآموزان دبسـتانی ژاپن ،حتی روزهای
تعطیل شـنبه و یکشـنبه هم فرهنگ لغت
خـود را بـا خودشـان بـه خانـه میبرنـد و
جالب اسـت که هنگام تماشای تلویزیون و
دیدن کارتون یا فیلم سـینمایی یا شنیدن
اخبـار ،بـه آن مراجعـه میکننـد .فرهنـگ
لغت بـرای آنهـا اسـباببازی اسـت .بازی
با کلمات اسـت .رد یک کلمـه را میگیرند
و بـه دنیای وسـیعی میرسـند و کلی چیز
یـاد میگیرند .مبدع این شـیوهی اسـتفاده
از فرهنگ لغت کسـی نیسـت جز پروفسور
کیسـوکه فوکایا ،اسـتاد «دانشـگاه چوبو»

مهمان دکتر سـرکارآرانی و دانشـگاه ناگویا
بودیم.
دکتـر سـرکارآرانی ایـن ضیافـت را در یک
رسـتوران سـنتی (یـک خانـهی قدیمـی
ژاپنی) در کیوتو برگـزار کرد .کفشهایمان
را درآوردیـم و در یـک اتـاق تمیـز و سـاده
روی زمین نشسـتیم .به محـض ورود ،چند
قـوری چای سـبز و فنجانهـای مخصوص
نوشـیدن آن روی میـز گذاشـته شـدند.
بالفاصلـه دکتـر فوکایا لپتاپـش را باز کرد
و قطعات فیلمی از مدرسـههای انگلسـتان
و ژاپـن را بـه مـا نشـان داد و خیلـی زود
گفتوگـوی مـا شـکل گرفت.
بایـد بگویـم ،دکتـر سـرکارآرانی ،در ایـن
گفتوگـو نقـش مترجـم ژاپنی به فارسـی
و برعکـس را هـم برعهـده داشـت.
ناصری :ایـن فرهنگ لغـت ژاپنی به
ژاپنی اسـت یا ژاپنی به انگلیسـی؟
فوکایا :ژاپنی به ژاپنی.

در «شـهر ناگویا» ،رئیس سـابق مدرسـهی
ابتدایـی «رتسـومیکانو» و مؤلـف بیـش از
صـد جلد کتـاب کـودک و نوجوان.
دکتـر فوکایا به انگیزه و اشـتیاق شـخصی
بچههـا بـرای آموختـن بیـش از هـر چیـز
دیگـری اعتقـاد دارد .بـه تجربه بـاور کرده
اسـت ،اگـر ایـن اشـتیاق بـه وجـود آیـد،
محیـط خـارج از کالس درس هـم محیـط
یادگیـری خواهـد شـد .مهم این اسـت که
انگیـزهی خودآمـوزی را در بچههـا تقویـت
کنیم .اجبـار در آمـوزش نتیجهی مطلوبی
ندارد.
فوکایـا دریافته اسـت ،اگر ما بـه جای آنکه
بچههـا را متناسـب با ذهـن خودمان تغییر
بدهیم ،تالش کنیم ذهنمان را متناسـب با
بچههـا تغییـر دهیـم ،موفق خواهیم شـد.
بـرای آمـوزش بهتـر بچهها بایـد بتوانیم به
شـکل بهتـری از آنهـا یاد بگیریـم .باید به

کمـک بچهها جسـارت عبـور از حصارهای
دورمـان را پیـدا کنیـم .این حصـار ممکن
اسـت کتـاب درسـی یـا برنامـهی درسـی
یـا همـهی محدودیتهـای شناختهشـده
باشـد .فوکایـا اما ایـن حصارها را برداشـت.
رمـز عبـور او از ایـن حصارها کلمه بـود .اما
چگونه؟
در یـک غـروب دلانگیـز ،در سـیام
اردیبهشـتماه سـال  20( 1397مـی
 )2018بـا دکتـر فوکایـا بـه گفتوگـو
نشسـتیم .ایـن آشـنایی و گفتوگـو بـه
لطـف و همـت دوسـت بسـیار عزیزمـان
دکتـر محمدرضا سـرکارآرانی ،رئیس
دپارتمـان علـوم تربیتـی دانشـگاه ناگویـا،
سـر گرفته بود .سیدمحسـن گلدانساز،
مدیرعامـل شـرکت افسـت ،محمدرضـا
حشـمتی ،سـردبیر مجلهی رشـد معلم و
بنـده (محمد ناصـری) چنـد روزی بود که

ناصری :لغتنامه است یا فرهنگنامه؟
فوکایا :لغتنامه است.
حشـمتی :بـرای بچههـای دورهی
ابتدایـی اسـت؟
فوکایـا :بلـه ،بـرای دورهی ابتدایی اسـت.
بچهها از ابتدای سـال اول دبسـتان این کار
را میآموزند ،اما در برنامهی درسـی از سوم
دبسـتان شـروع میشـود .این یک شیوهی
آموزشی اسـت و در سنگاپور و انگلیس هم
بـا اسـتفاده از لغتنامـه اجـرا شـده اسـت.
بچههـا به هر لغتـی که مراجعـه میکنند،
برایش برچسـبی میزننـد و برای لغتهای
دیگـر ،برچسـبهایی بـه رنگهـای دیگر.
ً
مثلا ایـن لغـت سـه هـزار و هشـتصد و
بیسـت و یکمین لغت اسـت.
ناصـری :معنـای این برچسـب زدن
چیست ؟
فوکایـا :بـرای ایـن اسـت کـه دانشآموز
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بدانـد تـا زمـان مراجعه بـه آن لغـت ،چند
لغـت دیگر پیدا کرده اسـت .ایـن لغتنامه
همراه بچههاسـت و ممکن اسـت تـا پایان
دبسـتان با آنها باشـد.
دکتر سـرکارآرانی :اسـتفادهی رسمی از
ایـن لغتنامـه از پایهی سـوم ابتدایـی آغاز
میشـود .لغتنامـه در همـهی زنگهـای
درسـی در کنـار دانشآمـوز اسـت .هنـگام
نیـاز بـه سـراغش مـیرود ،لغـت را پیـدا
میکنـد و توضیـح مقابلـش را میخوانـد.
هنـگام خوانـدن توضیح کلمه ،بـا کلمهای
دیگـر مواجـه میشـود کـه معنـی آن را
نمیدانـد .پـس آن را هم میخوانـد .به این
ترتیب ،گنجینهی لغات او وسـیع میشود.
بنابرایـن ،لغتنامه برای ندانسـتن نیسـت.
از دانسـتهها شـروع میشـود .معموالً رسم
این اسـت که افـراد در مواجهه با لغتهایی
کـه نمیشناسـند بـه سـراغ لغتنامههـا
میرونـد ،امـا مـدل آقـای فوکایا این اسـت
کـه میگویـد هـر جـای لغتنامـه را کـه
میخواهـی بـاز کـن و توضیـح کلمـهای را
در آن بخـوان .هنـگام خوانـدن توضیح آن
کلمـه احتمـال دارد باز کلمـهای پیدا کنی
کـه معنـی آن را نمیدانـی .حـاال به سـراغ
کلمـهای برو کـه تـازه پیدا کـردهای.

فوکایا :این برچسـبها گـزارش عینی کار
بچههاسـت .مـادری کـه ایـن جسـتوجو
را میبینـد ،فرزنـدش را تشـویق میکنـد.
معلـم هـم وقتـی لغتنامـهای را میبینـد
کـه برچسـبهای زیـادی خـورده اسـت،
دانشآمـوز صاحـب آن را تشـویق میکند.
تعـداد زیـاد برچسـبهای لغتنامههـای
بچههـا نشـان میدهـد کدامیک بیشـتر و
بهتـر کار کردهانـد.
معلم هم نتیجهی فعالیت آنها را میبیند.
ایـن لغتنامـه پلی بیـن معلـم ،دانشآموز
و والدیـن اسـت .فعالیـت دانشآمـوز را
عینـی میکنـد کـه نشـاندهندهی تالش
اوسـت .معلم هـم همینطور کـه بچهها را
تشـویق میکند ،از نتیجـهی کار آنها آگاه
میشـود.
روزهـای شـنبه معلـم بـه بچههـا میگوید
لغتنامـه را بـه خانـه ببریـد و دوشـنبه
بیاوریـد .بچههـا در فاصلـهی دو روز
تعطیلـی پایـان هفتـه ،وقتـی فیلـم یـا
کارتـون میبیننـد ،مطالعه میکننـد یا در
گفتوگوهـا به لغت جدیـدی برمیخورند،
بـه لغتنامـه مراجعـه میکننـد.

ناصری :ایـن مراجعه چـه زمانهایی
اتفـاق میافتد؟
فوکایـا :در همـهی وقتهـاً .
مثلا زنـگ
تفریـح یا هنـگام غـذا خـوردن .لغتنامهها
روی میزهـای بچههاسـت و بهطـور دائـم
میتواننـد بـه آنهـا مراجعـه کنند.
فوکایـا (در حالیکه لغتنامهای را نشـانمان
میدهـد) :ایـن لغتنامـه یـک لغتنامـهی
عمومـی اسـت و سـیهزار کلمـه دارد.
دانشآمـوز صاحـب آن ،در مدت شـش ماه
حـدود پنـج هـزار واژه را در آن جسـتوجو
کرده اسـت.
ناصـری :کارکـرد ایـن برچسـبها
چیسـت؟
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گلدانسـاز :بـه ایـن ترتیـب ،بچهها
در مواجهـه با لغت جدید ،خودشـان
معنـای آن را جسـتوجو میکنند و
از بزرگترهـا نمیپرسـند.
فوکایـا :بچهها از قبل معنی برخـی واژهها
را بلدنـد و ایـن فرهنـگ لغـت بـه آنهـا
میفهمانـد خیلـی چیزهـا را میداننـد.
همینکـه بچهها متوجه دانسـتههای خود
میشـوند ،برایشـان مهم اسـت.
ناصـری :از کارکردهـای اسـتفاده از
فرهنـگ لغـت بیشـتر بگویید.
فوکایا :فرهنگ لغـت منبع مهم یادگیری
اسـت .وقتـی دانشآمـوز بـه آن مراجعـه
میکنـد ،متوجـه میشـود ً
مثلا لغـت را
چقدر غلط فهمیده اسـت ،یـا حتی مفهوم
لغـت را بهتر میفهمـد .طرز نوشـتن لغت
یـا خواندن درسـت آن را هم یـاد میگیرد.
کلمـهی «ایسـتگاه» را مثـال بزنیـم .برای
کسـی کـه در روسـتا زندگـی میکنـد،
ایسـتگاه جایـی اسـت کـه ماشـین در آن
میایسـتد .امـا برای بچـهای کـه در توکیو
زندگـی میکنـد ،ایسـتگاه فقـط جـای

ایسـتادن اتوبـوس نیسـت .قطار و تاکسـی
هـم آنجـا میایسـتند .ایسـتگاه در زبـان
ژاپنی میشـود «اِکی» .اما هـم خواندن آن
فـرق میکنـد ،هـم دیکتـهاش و هم معنی
آن .بچـه متوجـه میشـود کـه «اِکی»های
گوناگونـی داریـم کـه دیکتههـای آنهـا با
هـم فـرق دارند.
سـرکارآرانی :مثـل َعلَـم و اَلَـم در زبـان
فارسـی که نوشتن و معنایشـان با هم فرق
میکنند .
فوکایـاً :
مثلا واژهی چشـم میشـودِ :م.
امـا ِم معناهـای متفاوتـی دارد .درسـت
اسـت یـک تلفـظ دارد ،امـا چهـار یـا پنج
معنی مختلـف دارد :چشـمت را میبندی،
میشـود ِم .چهـره میشـود ِم .کیفـت را
میبنـدی ،میشـود ِم.
ناصـری :آیـا ایـن معنا درگـذر زمان
عوض شـده اسـت؟
سـرکارآرانی :ایـن هـم هسـت .ممکـن
اسـت ً
مثلا در قدیم به دو منظور اسـتفاده
میشـده ،امـا حـاال بـه هشـت منظـور

بچهها از حصار برنامهی درسی ما و برنامهی طراحی شدهی ما از
کتاب درسی و راهنمای معلم عبور کردند و من گذاشتم که بچهها
از من عبور کنند .حاال من بودم که به دنبال آنها میرفتم
اسـتفاده شـود .حاملهایـش هـم عـوض
شـدهاند.
ناصـری :در واقع یکـی از کارکردهای
لغتنامـه هـم ایـن اسـت کـه
متنهـای قدیمـی را بهتـر بفهمنـد.
حشـمتی :این لغتهـا درنهایت یک
شـبکهی درختـی پیـدا میکننـد و
دیگر خطی نیسـتند.
سرکارآرانی :همینطور است.
حشـمتی :اگـر لغتـی در آن فرهنگ
لغـت نباشـد چـه میکنند؟
فوکایـا :بـه سـراغ لغتنامههـای دیگـر یا
لغتنامههای تخصصـی میروند .در کالس
توصیـه میکنیـم از فرهنـگ لغتهـای
متفاوتـی کـه معرفـی میکنیـم ،اسـتفاده
کننـد کـه احتمـاالً تـا حـدودی لغتهای
متفاوتـی هـم دارنـد .اگـر آنجـا هـم نبود،
میگوییـم بـه لغتنامههـای تخصصـی
مراجعـه کننـد؛ ً
مثلا لغتنامههـای علـوم
یـا ریاضـی .البتـه تـا آنجـا کـه ممکـن
اسـت ،لغتنامههـای بچههـا طـوری تولید
شـدهاند کـه بـه خزانـهی لغـات الزم برای
بچههـا خیلـی نزدیک باشـند تا هـر چه را
بخواهنـد بتواننـد پیـدا کننـد .البته بعضی
وقتهـا یـک واژه یـا یـک تعبیر سـه معنا
دارد؛ مثـل ضربالمثلهـای مـاً .
مثلا در
ژاپـن تعبیـری داریـم بـه معنـای تنـد راه

رفتـن کـه به معنـای فـرار کـردن و عجله
کـردن هم هسـت .تعبیر این معنـا فقط در
جملـه میسـر میشـود.
گلدانسـاز :مـا معموالً فقـط در درس
فارسـی بـه سـراغ لغـات میرویـم.
بعضـی وقتها هـم لغـات در انتهای
کتـاب درسـی معنـی شـدهاند .امـا
بر اسـاس توضیحـات آقـای فوکایا،
در ژاپـن ،وقتـی بـه لغـت جدیـدی
میرسـند ،خـود دانشآمـوز بایـد
جسـتوجو کنـد و لغـت جدیـد را
بیابـد .فرهنـگ بچههـای ژاپنـی
ایـن اسـت کـه خودشـان لغـت را
جسـتوجو کننـد ،امـا در ایـران
فرهنـگ مـا چنیـن نیسـت .چنـد
سـال پیـش ،در یکی از مدرسـههای
راهنمایـی تهران ،در جلسـهی اولیا،
بـه آنهـا توصیـه شـد بچههـا بـه
سـمت لغتنامـه نرونـد ،بـه خاطـر
اینکـه ممکـن اسـت لغاتـی در آن
باشـد که مـا مایل نیسـتیم آنها در
ایـن سـن آن را بداننـد.
فوکایـا :اتفاقـاً ایـن نکتهی بسـیار مهمی
اسـت .به همیـن خاطر هـم میگوییم باید
لغتنامههایـی در سـطح بچههـا منتشـر
کـرد .در لغتنامـهی بچههـا نیـاز نیسـت
معنـای همـهی لغـات بیایـد .لغتنامـهی
بچههای دبسـتان بـا لغتنامـهی بچههای
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متوسـطه و بزرگسـال متفـاوت اسـت.
ناصری :خـط قرمز انتخـاب واژهها را
از کجـا میآورید؟
فوکایـا :کسـانی کـه فرهنـگ لغـت را
تهیـه میکننـد تعییـن میکننـد؛ شـش
هفـت نفـری کـه در تولیـد فرهنـگ لغت
نقـش اصلـی را دارنـد و تخصصهایـی
دارنـد .هـر آنچـه در تربیـت مهـم اسـت،
در فرهنـگ لغـت لحـاظ میشـودً .
مثلا
لغاتـی کـه احتمـاالً از نظر تربیتـی باید در
«پـرده» گفتـه شـوند ،بـه شـکل عمومـی
توضیـح داده نمیشـوند و به شـکل علمی
میآینـد .برای مثال کلمهی «سـکس» ،به
جـای آنکـه آمیـزش جنسـی معنی شـود،
اینطـور تعریـف میشـود« :تنـوع طبیعی
نوع انسـان» .که هممعنا شـده اسـت و هم
مسـئلهای نخواهد داشـت.
ً
مثلا لقـاح در گیاهـان
حشـمتی:
چطـور معنـی میشـود؟
فوکایـا :اینهـا در فرهنـگ لغـت علـوم
میآیـد .آن فرهنـگ بهطـور طبیعـی
کارکـرد خـودش را دارد.
روش کار
ً
ناصری :لطفـا دربـارهی روش کارتان
توضیـح دهید.
فوکایـا :بـرای شـروع کار سـه چیـز الزم
داریـم .1 :قلـم؛  .2برچسـب؛  .3فرهنـگ
لغـت .اول میگوییم برچسـبها را شـماره
سـریال بزنید.
گلدانسـاز :رنـگ برچسـبها تفاوت
ندارد؟
فوکایا :خیر ،مگـر اینکه بچه خودش برای
خودش تعریفی داشـته باشـدً .
مثلا اگر به
یـک لغت سـه بار مراجعـه کرد ،هر بـار آن
را با یک برچسـب رنگی مشـخص میکند.
لغتهایـی را کـه جسـتوجو کرده اسـت،
روی برچسـب مینویسـد و شـماره هم که
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دارد .کار بـه همین نحـو ادامه پیدا میکند.
آرامآرام کـه جلو مـیرود ،کار برایش جالب
میشـود .بـرای معلـم و اولیـا هـم جالـب
اسـت کـه ایـن جسـتوجو چقـدر ادامـه
یافتـه اسـت .در واقع« ،رمـز اصلی» همین
نکتـه اسـت .معمـوالً این دیکشـنری همه
ت با اوسـت؛ وقت ناهار ،وقت اسـتراحت
وق 
و در همـهی زمانهـا .چنانچـه کلمـهای
در فرهنـگ او یافـت نشـود ،از دوسـتانش
میپرسـد یـا احتماالً به کتابخانـه میرود و
سراغ دیکشـنریهای تخصصی را میگیرد
و ایـن جسـتوجو ادامـه مییابد.
ناصـری :بـا توجه بـه اینکـه االن از
طریـق موبایل به سـرعت بـه معنای
لغـت دسترسـی وجـود دارد ،چـه
نیـازی به ایـن کار هسـت؟
فوکایـا :تعریفـی کـه بـرای بچههـا در
جسـتوجو کـردن وجـود دارد ،بـرای
بزرگترهـا وجـود نـدارد .در ضمـن موبایل
همهجـا در دسـترس بچههـا نیسـت .در
موبایـل نمیتواننـد بفهمنـد چنـد بـار بـه
یـک لغـت مراجعـه کردهانـد .ایـن کار
بهنوعـی تشـویق جسـتوجوگری اسـت.
بچههـا عالقهمندنـد که جسـتوجو کنند
تـا تعـداد برچسـبها زیـاد شـود.
ناصـری :از نظـر معلـم ،بچـهای کـه
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پنـج هـزار لغـت را جسـتوجو
کـرده ،با بچـهای که  ۱۰هـزار لغت را
جسـتوجو کرده اسـت ،چـه فرقی
دارد؟
فوکایـا :هیـچ فرقـی ندارنـد و معلـم کار
خاصـی هـم نمیکنـد .خـود بچههـا
خودشـان را بـا هـم مقایسـه میکننـد و
معلـم هم فقط نظـارت میکند .معلم فقط
تشـویق میکنـد؛ با لبخنـد یا ً
مثلا اظهار
اعجـاب از کاری که دانشآموز کرده اسـت!
البتـه ما بهعنـوان معلم ،وقتـی بچههایی را
کـه روی لغتنامـه کار کردهاند با بچههایی
کـه از لغتنامه اسـتفاده نکردهاند ،مقایسـه
میکنیـم ،تفـاوت معنـاداری را متوجـه
میشـویم .پیشـرفت تحصیلی ایـن بچهها
فـرق میکند.
ناصـری :آیـا ایـن کار را پژوهـش
کرد هایـد؟
فوکایـا :بلـه ،شـش سـال پیـش پژوهش
طولـی شـده اسـت .بایـد توجه داشـت که
در ژاپـن ،نوشـتن عامـل یادگیـری اسـت
نـه صـدا .فرهنـگ ژاپنـی فرهنگ نوشـتن
اسـت .در ایـران فرهنـگ شـنیداری غلبـه
دارد .پژوهشهـای سـرکارآرانی دربـارهی
سـناریوهای فرهنگـی آمـوزش و یادگیری
ایـن را نشـان میدهـد.

ناصـری :پژوهشـی کـه انجام شـده،
احتماالً نشـان داده که این شـیوه در
زبانآمـوزی بچههـا تأثیـر گذاشـته
اسـت ،اما در ریاضی و علـوم و ...چه؟
فوکایـا :تأثیـر دارد .طبق مطالعـات انجام
شـده ،بخشـی از افـت تحصیلـی بچهها در
ریاضیـات و علـوم مربـوط به این اسـت که
بچـه صـورت مسـئله را به درسـتی متوجه
نشـده اسـت و ً
اصلا مسـئله را نفهمیده تا
آن را حـل کند.
ناصـری :آیـا در یـک مدرسـه ،بیـن
بچههایـی کـه ایـن مـدل را اجـرا
کردهانـد و آنهـا که اجـرا نکردهاند،
تفـاوت معنـاداری وجـود دارد؟
فوکایـا :بله ،کام ً
ال .بـه یک کالس فرهنگ
لغـت داده شـد و بـه یک کالس داده نشـد.
این دو با هم مقایسـه شـدند.
ناصری :در بیسـت سال گذشته چند
نوع لغتنامه منتشـر شـده است؟
فوکایـا :شـاید  ۱۰لغتنامـه فقـط بـرای
ابتدایـی نوشـته شـده اسـت ۱۰.گـروه کار
کردهانـد.
ناصـری :آیـا مؤسسـات بزرگـی از
لغتنامـه حمایـت میکننـد؟
فوکایـا :در ژاپن اولین بار ،صدسـال پیش،
دولـت از تولیـد لغتنامـه حمایت کـرد .اما
االن شـرکتهای انتشـاراتی ،بدون حمایت
دولـت ،میتواننـد خودشـان ایـن کار را
دنبـالکنند؛ ناشـران بزرگـی که غالبـاً در
تیمهـای چندنفـره کار میکننـد.

کاغذ متفـاوت و جذابیتهـای بصری برای
مخاطـب ،از جملـه تفاوتهـای لغتنامهها
هستند .
ناصـری :تخصصهـای ایـن گـروه از
تولیدکننـدگان فرهنـگ لغـت برای
کودکان چیسـت؟
فوکایـا :متخصصـان متفاوتانـد؛ ً
مثلا
نویسـندهی کودکان ،اسـتاد دانشگاه ،معلم
مدرسـه ،متخصص علـوم تربیتـی و علم و
هنـر تعلیـم و تربیت .البتـه ایـن کار کام ً
ال
تیمی اسـت.
ناصـری :کسـی کـه فرهنگنامـه را
مینویسـد کیسـت؟
فوکایا :متخصص زبانشـناسً .
مثلا گروه
مـا محـور لغتهایش کتاب درسـی اسـت.
بعضـی گروهها تحقیق میدانـی میکنند و
بـر آن اسـاس لغتها را تعییـن میکنند.
نتیجهی تحقیقات
فوکایـا :در یک مدرسـه ،دو سـال این کار
انجام شـد .در پایهی سـوم ،هم در خزانهی
ت بچههـا و هـم در نحـوهی اسـتفاده از
لغـ 
واژههـا و هـم در لغتهـای پایه .در هر سـه
زمینـه ،آنهایـی کـه از لغتنامـه اسـتفاده
کـرده بودنـد ،بهتـر بودنـد 11 .درصـد در
اسـتفاده از واژههـا بهتر بودنـد .کتابهایی
کـه بچههـا از کتابخانـه گرفتنـد ،عـددش

فـرق میکـرد ،بچههایـی کـه بـا واژهنامـه
مأنـوس بودنـد ۲۵ ،کتـاب و کالس دیگـر
 ۱۹کتـاب .ایـن فراینـد در ژاپـن بـا کارت
الکترونیـک قابـل چـک کردن اسـت.
در ایـن کشـور ،اگـر انجـام کاری را بـه یک
کالس بدهی و بـه کالس دیگر ندهی ،اولیا
اعتـراض میکننـد ،امـا بههرحال ایـن کار
انجـام شـد .االن در مدرسـهای در توکیـو
چنـد سـال اسـت ایـن کار را میکنیـم و
بچههـای ایـن کالس االن در پایهی ششـم
هستند .
ناصـری :در متوسـطهی اول کارکـرد
ایـن روش چطور اسـت؟
فوکایـا :در آنجـا فضـا عـوض میشـود و
تفکـر انتزاعـی شـکل میگیـرد.
ناصـری :میتوانیم اینطور اسـتنباط
کنیـم کـه بچههایـی کـه در کار بـا
لغتنامـه انـس پیـدا کردهانـد ،بـه
خواندن بیشـتر عالقهمند شـدهاند،
چـون بهتـر میفهمنـد و لـذت
میبرنـد.
سـرکارآرانی :یـک تیم پژوهشـی بایـد این
کار را بکنـد؛ حداقل در دو مدرسـهی واحد.
مدرسـهای از لغتنامـه اسـتفاده کنـد و
مدرسـهی دیگر اسـتفاده نکند .البته میزان
ارزیابـی خوانـدن کتـاب در مدرسـههای
ژاپـن بسـیار سـاده اسـت .چـون کتابخانه

ی لغـت چقدر با
ناصـری :فرهنگهـا 
هم تفـاوت دارند؟
فوکایـا :تقریباً غربال کلمههـا فرق میکند.
آنچـه مهـم اسـت ،نـگارش و توضیحـات
واژههاسـت؛ اینکـه چقـدر روانتـر و بـه
زبـان بچههـا نزدیکتـر باشـد .در ضمـن،
هنر کتابسـازی ناشـران و بهـره گرفتن از
رشد آموزش ابتدایی | دورهی بیستودوم | شمارهی  | 5بهمنماه 1397

19

الکترونیکـی اسـت و معلـوم اسـت بچههـا
کـی و چـه کتابهایـی را امانـت گرفتهاند.
فوکایـا :دادههایی کـه از طریـق مصاحبه
بـه دسـت آوردهایـم نشـان میدهـد ۸۱
درصـد بچههـا گفتهانـد ایـن کار جالـب
توجه اسـت.
ایدهی انجام این کار
ناصـری :ایـن ایـده از کجا بـه وجود
آمده اسـت؟
فوکایـا :راسـتش تقویـت روحیـهی
جسـتوجوگری دانشآمـوزان موردنظـر
مـن بـود .دوسـت داشـتم شـرایطی
فراهـم شـود کـه بچهها بـه دنبـال یافتن
چیـزی باشـند و پژوهـش کننـدً .
اصلا
بـه زبانآمـوزی توجهـی نداشـتم .وقتـی
بررسـی کردم ،چون رشـتهام در دانشـگاه
پداگـوژی و برنامهی درسـی بـود ،موضوع
«جسـتوجو در فرهنگنامـه» بهعنـوان
هـدف مطـرح بـود .امـا بـرای انجـام آن
دو مانـع وجـود داشـت :اول اینکـه در هر
هفتـه فقـط یـک سـاعت زمـان داشـتیم
کـه بچههـا از طریـق لغتنامـه واژههـا
را پیـدا کننـد ،و ایـن وقـت زیـادی نبود.
دوم اینکـه باید ایـن کار را از پایهی سـوم
شـروع میکردیـم و ایـن مطـرح بـود که
ً
اصلا چه طبقـهای از واژههـا را و چه وقت
باید جسـتوجو کـرد! معموالً اسـتفاده از
لغتنامـه زمانی اسـت که به لغت ناآشـنا
برخـورد کنیـم و بخواهیـم معنـی آن را
بفهمیـم .من فکر کـردم در چنین حالتی،
نـه تنهـا بچههـا ،کـه حتـی بزرگترهـا و
معلمهـا هم عالقـهای به لغتنامـه ندارند.
کار مـن ایـن بـود کـه شـروع کـردم
ایـن چارچوبهـا را بـه هـم ریختـن.
اوالً لغتنامـه را از کالس اول دبسـتان
سـر کالس بـردم و گفتـم همیشـه ایـن
فرهنـگ لغـت روی میزتـان باشـد .هـر
وقـت خواسـتید لغتـی را پیـدا کنیـد ،از
آن اسـتفاده کنیـد .بـه بچههـا گفتـم هر
کلمـهای را که مـن میگویم یـا در کتاب
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درسـی وجـود دارد ،جسـتوجو کننـد .از
ایـن کار چندان اسـتقبال نشـد .به ذهنم
رسـید و بـه بچههـا گفتـم ً
اصلا بهطـور
تصادفـی یک صفحـه را باز کنیم و ببینیم
معنـای کـدام کلمـه را میدانیـم و در
لغتنامـه آمـده اسـت؛ هـم در خانـه این
کار را بکنیـم و هم در مدرسـه .چنین بود
کـه ایـن کار سـر گرفـت.
یـک روز دختـر بچهای سـر کالسـم روی
فرهنـگ لغت خـود برچسـبهای زیادی
زده و آن را روی میـز گذاشـته بـود .ایـن
بچـه ،کلمههایـی را که جسـتوجو کرده
بـود ،برچسـب زده بـود .نمیدانسـتم این
کار بـرای چیسـت .از او پرسـیدم چرا این
برچسـبها را روی برگههـا چسـباندهای؟
گفـت :بـرای اینکـه دوبـاره بـه سـراغ
واژههایـی کـه ً
قبلا پیـدا کـردهام ،نـروم.
چون حوصلـهام از جسـتوجوی دوبارهی
واژههایـی کـه ً
قبلا پیـدا کـردهام سـر
مـیرود .ایـن کار را کـردهام که یـادم نرود
ً
قبلا آنهـا را پیدا کـردهام.
ابتـدا کار او را جـدی نگرفتـم ،امـا در
هفتههـای بعـد ،دیـدم کـه برچسـبها
زیـاد و زیادتـر میشـوند .شـش مـاه کـه
گذشـت ،ایـن کار ،هـم بـرای مـن و هـم
بـرای خـودش و هـم بـرای بچههـای
دیگـر ،جالـب شـد .چـون فرهنـگ لغات
او بـه شـکل جالبـی عوض شـده بـود .در
همـان سـه مـاه اول ،بچههـای دوروبرش
نسـبت بـه کار او حسـاس شـدند و از من
پرسـیدند مـا هـم ایـن کار را بکنیم؟ من
قبـول کـردم و بـه تدریـج همـهی بچهها
مشـغول ایـن کار شـدند .سـال بعـد ایـن
کار بـرای مـا جالب شـد و به طـرز خوبی
در مدرسـه پا گرفـت .ابتـدای کار ،بعضی
بچههـا کـه حـال جسـتوجو نداشـتند،
گفتنـد ما هم بعضـی کلمـات را دیدهایم،
امـا برچسـب نزدهایـم .گفتم خـب ،از این
بـه بعد برچسـب بزنید .ایـن بچهها ،فقط
بـرای اینکـه کـم نیاورند و عقـب نیفتند،
ایـن کار را کردنـد .یکدفعـه کالس از این

رشد آموزش ابتدایی | دورهی بیستودوم | شمارهی  | 5بهمنماه 1397

نـوع فرهنـگ لغـت منفجـر شـد .بعضی
از لغتنامههـا ورقهایشـان در معـرض
پـاره شـدن بودندً .
مثلا بعضـی از بچهها
میگفتنـد ،ما از  ۱۵برچسـبی که زدهایم،
فقـط سـه واژهی جدید پیـدا کردهایم ،اما
بقیـه را چـون دیده بودیم و معنیشـان را
میدانسـتیم ،برچسـب زدهایـم.
مدتـی بعـد ،بـه شـکلی خودجـوش ،بـه
گروهـی از بچهها رسـیدیم کـه مث ً
ال فقط
دنبـال جسـتوجوی شـیرینی بودنـد؛
گروهـی بـه دنبـال گیاهـان و گروهـی در
جسـتوجوی کشـورها .تازه متوجه شدم
که اگـر روی تخته موضوعاتی را بنویسـم
و گروههـا بـه دنبـال آنهـا برونـد ،خـوب
اسـت و بـه جسـتوجوهای آنهـا جهت
دادهام .آنهـا بـه مـن یـاد داده بودنـد که
جسـتوجو از لغتنامـه اینطـور هـم
میتواند باشـد .ایـن کار آرامآرام از دسـت
مـن خـارج شـد و مـن بـه دنبـال بچهها
رفتـم .مـن بـه بچههـا احتـرام گذاشـتم
و وقـت دادم کارشـان را بکننـد .اگـر مـن
میگفتـم اینطـوری نمیشـود و شـما
بایـد اول ایـن را پیـدا کنید نـه آن واژه را،
کارم بـه نتیجـه نمیرسـید .مـن بچههـا
را آزاد گذاشـتم و خـودم فقـط نظـارت
داشـتم .در واقـع ،کارم ایـن شـد کـه
دنبـال بچههـا بـروم یـا بهتر اسـت بگویم
بـدوم .آنهـا بـه دنبال بـازی خـود بودند
و از آن لـذت میبردنـد و یـاد میگرفتند؛
یادگیـری خودبهخـودی .تـازه متوجـه
شـدم بایـد بـه بچههـا گفـت هرچـه را
میخواهیـد یـاد بگیریـد .در ضمـن ایـن
کار ،مـا هـم میتوانیـم موضوعـات مهـم
را در جستوجوهایشـان بگنجانیـم .در
ایـن صـورت ،بچههـا بـا مـا همراهـی
خواهنـد کـرد .اگر مـن از ابتـدا میگفتم
عالقـهی خـود را بگذاریـد کنـار و آنچه را
مـن میگویـم دنبال کنیـد ،کار بـه اینجا
نمیرسـید.
بچههـا از حصـار برنامـهی درسـی مـا و
برنامـهی طراحـی شـدهی مـا از کتـاب

درسـی و راهنمـای معلـم عبـور کردنـد
و مـن گذاشـتم کـه بچههـا از مـن عبـور
کننـد .حـاال من بـودم که به دنبـال آنها
میرفتـم .در جایـی کـه نه مـن آزاد بودم،
نـه برنامـهی درسـی و نـه کتاب درسـی،
گفتـم بگذار ببینیـم چه اتفاقـی میافتد!
مـن هزینـهی رد شـدن بچههـا از روی
خودم را پرداختم و البته نتیجهاش بسـیار
خـوب بـود .معلمهـا ابتـدا با شـک به من
نـگاه میکردنـد .نسـبت بـه کار بچهها از
مـن سـؤال میکردنـد و من نمیدانسـتم
چـه جوابـی به آنهـا بدهم .ما داشـتیم از
هـم یـاد میگرفتیم .ایـن اتفاق  ۲۵سـال
پیـش افتـاد و زندگـی مـرا متحـول کرد.
ناصری :آن دختر بچه که بود؟
فوکایـا :اسـمش «اوتای ایکچـای» بود.
االن نمیدانـم چـه میکنـد .یـک ویژگی
خـاص داشـت و آن اینکـه بـه کتـاب و
کلمـه خیلـی عالقه داشـت.
بـرای بچههایـی که من آن موقع داشـتم،
واژههـا سـهگونه بودنـد :یـک بخـش
واژههایی که معنیشـان را نمیدانسـتند،
یـک بخـش واژههایـی کـه میدانسـتند
و بخـش سـوم کـه بسـیار مهـم اسـت،
واژههایـی کـه فکـر میکردنـد میداننـد،
امـا نمیدانسـتند .ایـن قسـمت سـوم
بـرای بچههـا خیلـی جالـب بـود .بـرای
بچههـا ،برعکـس مـا بزرگترهـا ،بدترین
چیـز آن اسـت که بگوییم وقتی به سـراغ
لغتنامـه برویـد کـه چیـزی را نمیدانید.
بـه بچههـا بایـد گفـت فرهنـگ لغـت را
بخوانیـد و ببینید چه چیـزی را میدانید.
بـه سـراغ دانسـتنیهای خـود برویـد.
امـا مـن بهعنـوان معلـم ،نـه جـزو گـروه
بچههـا بـودم و نه جـزو گـروه بزرگترها.
مـن آن وسـط ایسـتاده بـودم؛ جایـی که
بچههـا فکـر میکردند معنـی واژههایی را
میداننـد ،اما بـه واقع نمیدانسـتند .برای
مـن مهم بود کـه معنای درسـت واژهها را
یـاد بگیرند تـا مـن در درسهـای علوم و

معلمها ابتدا با شک به من نگاه میکردند .نسبت به کار بچهها از
من سؤال میکردند و من نمیدانستم چه جوابی به آنها بدهم .ما
داشتیم از هم یاد میگرفتیم
ریاضـی و بقیه درسها کارم را به درسـتی
انجـام بدهم.
ناصـری :این مـدل و ایـن تجربه به
معلم یـاد میدهـد در روش تدریس
میتـوان از بچههـا یـاد گرفـت.
تدریس فقـط آن چیزی نیسـت که
در ذهـن معلـم طراحـی میشـود.
بایـد از بچههـا بیشـتر آموخت.
سـرکارآرانی :دوبـاره برمیگردیـم بـه
ایـن نکته که دنیـای آمـوزش و یادگیری
در ژاپـن مبتنـی بـر «نوشـتار» و دنیـای
نوشـتن اسـت .فرهنـگ اینجـا فرهنـگ
نوشـتن است.
ناصری:لذتبخشترینلحظههایتان
از جستوجوی بچهها در لغتنامه
کدامها هستند؟
فوکایـا :هیجان بچهها و صـدای «آهان»
گفتـن آنهـا ،وقتـی یـک واژهی جدید را
یـاد میگرفتنـد ،بـرای من خوشـایند بود
و لـذت میبـردم! ایـن طـرز فکـر که من
واژههـا را تقسـیمبندی کنم و هـر واژهای
را فقـط در یـک درس آمـوزش دهـم ،بـه
هـم ریخت .حـاال من به منطـق جدیدی
دسـت یافته بودم.
ناصـری :نمونـهای از واژههایـی که
بچههـا فکـر میکردنـد میداننـد،
امـا متوجـه شـدند نمیدانسـتند،
بگویید.
فوکایا :بچهها با هم فرق میکردند .مثالً

گاهی واژههایی را شنیده و مفهومسازی
کرده بودند که معنایشان درست نبود؛ مثل
واژههای ترکیبی که هر جزء را میدانند،
اما ترکیب معنای دیگری میدهد .مث ً
ال در
ترکیب دو واژه ،معنی هر کلمه را میدانند،
اما ترکیب آنها که کلمهای تازه است،
معنایش فرق دارد.
ناصری :در فارسی مثل کلمهی
«خرمگس» که خر یک حیوان است
و مگس یک حشره.
سرکارآرانی :یا «شترمرغ».
حشمتی :خربزه.
ناصـری :این بحـث ابعـاد مختلفی
داشـت و یک بعـد آن که بـرای من
بسـیار جالب بـود ،این بود کـه ما از
فرهنگ لغـت بهعنوان سـرگرمی و
شـوق به خواندن بهـره بگیریم.
سـرکارآرانی :ایـن نحـوهی اسـتفاده
از فرهنگنامـه ،آشـتی بـا کلمـه اسـت.
آشـتی بـا واژه اسـت .آشـتی بـا جملـه
اسـت .آشـتی با خوانـدن اسـت .خواندن!
یکـی از مهمتریـن مسـائل مـا در آموزش
مدرسـهای اسـت کـه بـه نظر میرسـد از
یادگیـری و تمریـن مهارتهـای نوشـتن
نیز دشـوارتر اسـت.
٭٭٭
بعـد از پایـان گفتوگـو ،قدمزنـان بـه
کتابفروشـی بزرگـی در کیوتـو رفتیم .در
بخـش فرهنگنامه ،کارهـای آقای فوکایا و
البتـه عکسهایـش روی کتابهـا ،بیش از
هـر چیـز توجه مـا را بـه خود جلـب کرد.
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