
رمز گذشتن از حصارها، 
کلمه بود

در گفت و گو با پروفسور فوکایا و تجربه ی 
شگفت انگیزی که مدرسه های ژاپن را متحول کرد

»جیشو بايكي« در ژاپن يكي از مؤثرترين رويكردهاي آموزش خواندن 
و نوشتن است. اين رويكرد را پروفسور »كي سوکه فوكايا«، پس از 
مشاهده ي عملكرد يك دانش آموز دختر به نام »اوتاي ايك چاي« 

توسعه  داد. بعضي از هدف های اين رويكرد، ترويج مهارت هاي خواندن 
و نوشتن و همچنین ترويج رقابت هاي تحصیلي هستند. »جیشو« به 

معناي فرهنگ لغت و »بايكي« به معناي جست وجو كردن است.تابستان 
گذشته، گروهي از مسئوالن دفتر انتشارات کمک آموزشی، از مدرسه های 

ژاپن ديدن کردند. گزارش بازديد جناب آقاي گلدانساز که در شماره ي 
گذشته منتشر كرديم، از دستاوردهای اين ديدار حکايت می کرد.در اين 

شماره نیز گزارشي از گفت و گوي اين گروه با پروفسور فوكايا را تقديم 
مي كنیم. افراد شرکت کننده در اين گفت و گو محمد ناصري )مديركل دفتر 
انتشارات و تكنولوژي آموزشي(، محمدرضا حشمتي )سردبیر رشد معلم( 

و سیدمحسن گلدانساز )مديرعامل شركت افست( بودند كه همراه با دكتر 
محمدرضا سركارآراني، گفت و گويي صمیمانه با پروفسور فوكايا انجام 

داده اند. آنچه مي خوانید تلخیص گزارش اين گفت و گو به قلم آقاي محمد 
ناصري است. گفت و گو كمي طوالني به نظر مي رسد، اما آن قدر نكته ي تازه 

در آن هست كه مطمئنم مطالعه ي آن آموزنده خواهد بود.
سردبیر

اينکـه هـر دانش آمـوز دبسـتانی فرهنـگ 
آن  دارد،  را  خـودش  مخصـوص  لغـت 
علـوم،  رياضـی،  درس  کالس هـای  در  را 
هنـر و ... بـه همـراه مـی آورد و در طـول 
سـال تحصيلـی هزارها بـار بـه آن مراجعه 

اسـت! حيرت انگيـز  می کنـد، 
دانش آموزان دبسـتانی ژاپن، حتی روزهای 
تعطيل شـنبه و يکشـنبه هم فرهنگ لغت 
خـود را بـا خودشـان بـه خانـه می برنـد و 
جالب اسـت که هنگام تماشای تلويزيون و 
ديدن کارتون يا فيلم سـينمايی يا شنيدن 
اخبـار، بـه آن مراجعـه می کننـد. فرهنـگ 
لغت بـرای آن هـا اسـباب بازی اسـت. بازی 
با کلمات اسـت. رد يک کلمـه را می گيرند 
و بـه دنيای وسـيعی می رسـند و کلی چيز 
يـاد می گيرند. مبدع اين شـيوه ی اسـتفاده 
از فرهنگ لغت کسـی نيسـت جز پروفسور 
کی  سـو که فوکايا، اسـتاد »دانشـگاه چوبو« 

در کشـور ژاپـن، اسـتفاده از »فرهنگ لغت 
ژاپنـی بـه ژاپنی« سـابقه ی صدسـاله دارد. 
اما اينکه از فرهنگ لغت در دبسـتان ، حتی 
در پايه ی اول، با اسـتقبال وسـيعی استفاده 
شـود و ايـن شـيوه، در دوره هـای بعـدی 
تحصيلی عادت شـود، بديع و شـگفت انگيز 

است. 
در بازديـد از تعـدادی دبسـتان در »کيوتو« 
و »ناگويا«، در کتابخانه ی کالسـی بچه ها و 
روی ميـز آن هـا، فرهنگ های لغتـی وجود 

داشـتند که روی تعدادی از صفحه هايشان 
برچسـب هايی رنگی خورده بود که شـماره  
نيز داشـتند. شما می توانسـتی لغت نامه ای 
پيدا کنی که حتی 5000 برچسـب خورده 
بـود! مثـاًل در يک صفحه، سـه عـدد ظاهراً 
بی ربـط 152645 و 4981 ديـده می شـد. 
در نـگاه اول، ايـن برچسـب ها و شـماره ها 
برايمـان معنـی نداشـتند، امـا وقتـی از راز 
آن هـا باخبر شـديم، برايمان بسـيار جذاب 

و آموزنده شـدند. 

واژه كــــــاوى
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در »شـهر ناگويا«، رئيس سـابق مدرسـه ی 
ابتدايـی »رتسـو می کانو« و مؤلـف بيـش از 

صـد جلد کتـاب کـودک و نوجوان.
دکتـر فوکايا به انگيزه و اشـتياق شـخصی 
بچه هـا بـرای آموختـن بيـش از هـر چيـز 
ديگـری اعتقـاد دارد. بـه تجربه بـاور کرده 
اسـت، اگـر ايـن اشـتياق بـه وجـود آيـد، 
محيـط خـارج از کالس درس هـم محيـط 
يادگيـری خواهـد شـد. مهم اين اسـت که 
انگيـزه ی خودآمـوزی را در بچه هـا تقويـت 
کنيم. اجبـار در آمـوزش نتيجه ی مطلوبی 

ندارد.
فوکايـا دريافته اسـت، اگر ما بـه جای آنکه 
بچه هـا را متناسـب با ذهـن خودمان تغيير 
بدهيم، تالش کنيم ذهنمان را متناسـب با 
بچه هـا تغييـر دهيـم، موفق خواهيم شـد. 
بـرای آمـوزش بهتـر بچه ها بايـد بتوانيم به 
شـکل بهتـری از آن هـا ياد بگيريـم. بايد به 

کمـک بچه ها جسـارت عبـور از حصارهای 
دورمـان را پيـدا کنيـم. اين حصـار ممکن 
اسـت کتـاب درسـی يـا برنامـه ی درسـی 
يـا همـه ی محدوديت هـای شناخته شـده 
باشـد. فوکايـا اما ايـن حصارها را برداشـت. 
رمـز عبـور او از ايـن حصارها کلمه بـود. اما 

چگونه؟
سـی ام  در  دل انگيـز،  غـروب  يـک  در 
مـی   20(  1397 سـال  ارديبهشـت ماه 
گفت وگـو  بـه  فوکايـا  دکتـر  بـا   )2018
نشسـتيم. ايـن آشـنايی و گفت وگـو بـه 
لطـف و همـت دوسـت بسـيار عزيزمـان 
دکتـر محمدرضا سـرکارآرانی، رئيس 
دپارتمـان علـوم تربيتـی دانشـگاه ناگويـا، 
سـر گرفته بود. سیدمحسـن گلدانساز، 
مديرعامـل شـرکت افسـت، محمدرضـا 
حشـمتی، سـردبير مجله ی رشـد معلم و 
بنـده )محمد ناصـری( چنـد روزی بود که 

مهمان دکتر سـرکارآرانی و دانشـگاه ناگويا 
بوديم.

دکتـر سـرکارآرانی ايـن ضيافـت را در يک 
رسـتوران سـنتی )يـک خانـه ی قديمـی 
ژاپنی( در کيوتو برگـزار کرد. کفش هايمان 
را درآورديـم و در يـک اتـاق تميـز و سـاده 
روی زمين نشسـتيم. به محـض ورود، چند 
قـوری چای سـبز و فنجان هـای مخصوص 
نوشـيدن آن روی ميـز گذاشـته شـدند. 
بالفاصلـه دکتـر فوکايا لپ تاپـش را باز کرد 
و قطعات فيلمی از مدرسـه های انگلسـتان 
و ژاپـن را بـه مـا نشـان داد و خيلـی زود 

گفت وگـوی مـا شـکل گرفت.
بايـد بگويـم، دکتـر سـرکارآرانی، در ايـن 
گفت وگـو نقـش مترجـم ژاپنی به فارسـی 

و برعکـس را هـم برعهـده داشـت.

ناصری: ايـن فرهنگ لغـت ژاپنی به 
ژاپنی اسـت يا ژاپنی به انگلیسـی؟

فوکايا: ژاپنی به ژاپنی.

ناصری: لغت نامه است يا فرهنگ نامه؟
فوکايا: لغت نامه است.

دوره ی  بچه هـای  بـرای  حشـمتی: 
اسـت؟ ابتدايـی 

فوکايـا: بلـه، بـرای دوره ی ابتدايی اسـت. 
بچه ها از ابتدای سـال اول دبسـتان اين کار 
را می آموزند، اما در برنامه ی درسـی از سوم 
دبسـتان شـروع می شـود. اين يک شيوه ی 
آموزشی اسـت و در سنگاپور و انگليس هم 
بـا اسـتفاده از لغت نامـه اجـرا شـده اسـت. 
بچه هـا به هر لغتـی که مراجعـه می کنند، 
برايش برچسـبی می زننـد و برای لغت های 
ديگـر، برچسـب هايی بـه رنگ هـای ديگر. 
مثـاًل ايـن لغـت سـه هـزار و هشـتصد و 

بيسـت و يکمين لغت اسـت.

ناصـری: معنـای اين برچسـب زدن 
؟ چیست

فوکايـا: بـرای ايـن اسـت کـه دانش آموز 
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فوکايا: اين برچسـب  ها گـزارش عينی کار 
بچه هاسـت. مـادری کـه ايـن جسـت وجو 
را می بينـد، فرزنـدش را تشـويق می کنـد. 
معلـم هـم وقتـی لغت نامـه ای را می بينـد 
کـه برچسـب های زيـادی خـورده اسـت، 
دانش آمـوز صاحـب آن را تشـويق می کند. 
لغت نامه هـای  برچسـب های  زيـاد  تعـداد 
بچه هـا نشـان می دهـد کدام يک بيشـتر و 

بهتـر کار کرده انـد. 
معلم هم نتيجه ی فعاليت آن ها را می بيند. 
ايـن لغت نامـه پلی بيـن معلـم، دانش آموز 
را  دانش آمـوز  فعاليـت  اسـت.  والديـن  و 
عينـی می کنـد کـه نشـان دهنده ی تالش 
اوسـت. معلم هـم همين طور کـه بچه ها را 
تشـويق می کند، از نتيجـه ی کار آن ها آگاه 

می شـود.
روزهـای شـنبه معلـم بـه بچه هـا می گويد 
ببريـد و دوشـنبه  بـه خانـه  را  لغت نامـه 
روز  دو  فاصلـه ی  در  بچه هـا  بياوريـد. 
يـا  فيلـم  وقتـی  هفتـه،  پايـان  تعطيلـی 
کارتـون می بيننـد، مطالعه می کننـد يا در 
گفت وگوهـا به لغت جديـدی برمی خورند، 

بـه لغت نامـه مراجعـه می کننـد.

گلدانسـاز: بـه ايـن ترتیـب، بچه ها 
در مواجهـه با لغت جديد، خودشـان 
معنـای آن را جسـت وجو می کنند و 

از بزرگ ترهـا نمی پرسـند.
فوکايـا: بچه ها از قبل معنی برخـی واژه ها 
را بلدنـد و ايـن فرهنـگ لغـت بـه آن هـا 
می داننـد.  را  چيزهـا  خيلـی  می فهمانـد 
همين کـه بچه ها متوجه دانسـته های خود 

می شـوند، برايشـان مهم اسـت.

ناصـری: از کارکردهـای اسـتفاده از 
فرهنـگ لغـت بیشـتر بگويید.

فوکايا: فرهنگ لغـت منبع مهم يادگيری 
اسـت. وقتـی دانش آمـوز بـه آن مراجعـه 
می کنـد، متوجـه می شـود مثـاًل لغـت را 
چقدر غلط فهميده اسـت، يـا حتی مفهوم 
لغـت را بهتر می فهمـد. طرز نوشـتن لغت 
يـا خواندن درسـت آن را هم يـاد می گيرد. 
کلمـه ی »ايسـتگاه« را مثـال بزنيـم. برای 
می کنـد،  زندگـی  روسـتا  در  کـه  کسـی 
ايسـتگاه جايـی اسـت کـه ماشـين در آن 
می ايسـتد. امـا برای بچـه ای کـه در توکيو 
جـای  فقـط  ايسـتگاه  می کنـد،  زندگـی 

بدانـد تـا زمـان مراجعه بـه آن لغـت، چند 
لغـت ديگر پيدا کرده اسـت. ايـن لغت نامه 
همراه بچه هاسـت و ممکن اسـت تـا پايان 

دبسـتان با آن ها باشـد.
دکتر سـرکارآرانی: اسـتفاده ی رسمی از 
ايـن لغت نامـه از پايه ی سـوم ابتدايـی آغاز 
می شـود. لغت نامـه در همـه ی زنگ هـای 
درسـی در کنـار دانش آمـوز اسـت. هنـگام 
نيـاز بـه سـراغش مـی رود، لغـت را پيـدا 
می کنـد و توضيـح مقابلـش را می خوانـد. 
هنـگام خوانـدن توضيح کلمه، بـا کلمه ای 
ديگـر مواجـه می شـود کـه معنـی آن را 
نمی دانـد. پـس آن را هم می خوانـد. به اين 
ترتيب، گنجينه ی لغات او وسـيع می شود. 
بنابرايـن، لغت نامه برای ندانسـتن نيسـت. 
از دانسـته ها شـروع می شـود. معمواًل رسم 
اين اسـت که افـراد در مواجهه با لغت هايی 
کـه نمی شناسـند بـه سـراغ لغت نامه هـا 
می رونـد، امـا مـدل آقـای فوکايا اين اسـت 
کـه می گويـد هـر جـای لغت نامـه را کـه 
می خواهـی بـاز کـن و توضيـح کلمـه ای را 
در آن بخـوان. هنـگام خوانـدن توضيح آن 
کلمـه احتمـال دارد باز کلمـه ای پيدا کنی 
کـه معنـی آن را نمی دانـی. حـاال به سـراغ 

کلمـه ای برو کـه تـازه پيدا کـرده ای.

ناصری: ايـن مراجعه چـه زمان هايی 
اتفـاق می افتد؟

فوکايـا: در همـه ی وقت هـا. مثـاًل زنـگ 
تفريـح يا هنـگام غـذا خـوردن. لغت نامه ها 
روی ميزهـای بچه هاسـت و به طـور دائـم 

می تواننـد بـه آن هـا مراجعـه کنند.
فوکايـا )در حالی که لغت نامه ای را نشـانمان 
می دهـد(: ايـن لغت نامـه يـک لغت نامـه ی 
دارد.  کلمـه  سـی هزار  و  اسـت  عمومـی 
دانش آمـوز صاحـب آن، در مدت شـش ماه 
حـدود پنـج هـزار واژه را در آن جسـت وجو 

کرده اسـت.

برچسـب ها  ايـن  کارکـرد  ناصـری: 
چیسـت؟
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ايسـتادن اتوبـوس نيسـت. قطار و تاکسـی 
هـم آنجـا می ايسـتند. ايسـتگاه در زبـان 
ژاپنی می شـود »اِکی«. اما هـم خواندن آن 
فـرق می کنـد، هـم ديکتـه اش و هم معنی 
آن. بچـه متوجـه می شـود کـه »اِکی«های 
گوناگونـی داريـم کـه ديکته هـای آن هـا با 

هـم فـرق دارند.

م در زبـان  سـرکارآرانی: مثـل َعَلـم و اَلـَ
فارسـی که نوشتن و معنايشـان با هم فرق 

. می کنند
فوکايـا: مثـاًل واژه ی چشـم می شـود: ِم. 
درسـت  دارد.  متفاوتـی  معناهـای  ِم  امـا 
اسـت يـک تلفـظ دارد، امـا چهـار يـا پنج 
معنی مختلـف دارد: چشـمت را می بندی، 
می شـود ِم. چهـره می شـود ِم. کيفـت را 

ِم. می شـود  می بنـدی، 

ناصـری: آيـا ايـن معنا درگـذر زمان 
عوض شـده اسـت؟

سـرکارآرانی: ايـن هـم هسـت. ممکـن 
اسـت مثـاًل در قديم به دو منظور اسـتفاده 
منظـور  هشـت  بـه  حـاال  امـا  می شـده، 

اسـتفاده شـود. حامل هايـش هـم عـوض 
شـده اند.

ناصـری: در واقع يکـی از کارکردهای 
کـه  اسـت  ايـن  هـم  لغت نامـه 
متن هـای قديمـی را بهتـر بفهمنـد.
حشـمتی: اين لغت هـا درنهايت يک 
شـبکه ی درختـی پیـدا می کننـد و 

نیسـتند. خطی  ديگر 
سرکارآرانی: همين طور است.

حشـمتی: اگـر لغتـی در آن فرهنگ 
لغـت نباشـد چـه می کنند؟

فوکايـا: بـه سـراغ لغت نامه هـای ديگـر يا 
لغت نامه های تخصصـی می روند. در کالس 
لغت هـای  فرهنـگ  از  می کنيـم  توصيـه 
متفاوتـی کـه معرفـی می کنيـم، اسـتفاده  
کننـد کـه احتمـااًل تـا حـدودی لغت های 
متفاوتـی هـم دارنـد. اگـر آنجـا هـم نبود، 
تخصصـی  لغت نامه هـای  بـه  می گوييـم 
مراجعـه کننـد؛ مثـاًل لغت نامه هـای علـوم 
آنجـا کـه ممکـن  تـا  البتـه  رياضـی.  يـا 
اسـت، لغت نامه هـای بچه هـا طـوری توليد 
شـده اند کـه بـه خزانـه ی لغـات الزم برای 
بچه هـا خيلـی نزديک باشـند تا هـر چه را 
بخواهنـد بتواننـد پيـدا کننـد. البته بعضی 
وقت هـا يـک واژه يـا يـک تعبير سـه معنا 
دارد؛ مثـل ضرب المثل هـای مـا. مثـاًل در 
ژاپـن تعبيـری داريـم بـه معنـای تنـد راه 

رفتـن کـه به معنـای فـرار کـردن و عجله 
کـردن هم هسـت. تعبير اين معنـا فقط در 

جملـه ميسـر می شـود.

گلدانسـاز: مـا معمواًل فقـط در درس 
فارسـی بـه سـراغ لغـات می رويـم. 
بعضـی وقت ها هـم لغـات در انتهای 
کتـاب درسـی معنـی شـده اند. امـا 
بر اسـاس توضیحـات آقـای فوکايا، 
در ژاپـن، وقتـی بـه لغـت جديـدی 
بايـد  دانش آمـوز  خـود  می رسـند، 
جسـت وجو کنـد و لغـت جديـد را 
ژاپنـی  بچه هـای  فرهنـگ  بیابـد. 
ايـن اسـت کـه خودشـان لغـت را 
ايـران  در  امـا  کننـد،  جسـت وجو 
فرهنـگ مـا چنیـن نیسـت. چنـد 
سـال پیـش، در يکی از مدرسـه های 
راهنمايـی تهران، در جلسـه ی اولیا، 
بـه آن هـا توصیـه شـد بچه هـا بـه 
سـمت لغت نامـه نرونـد، بـه خاطـر 
اينکـه ممکـن اسـت لغاتـی در آن 
باشـد که مـا مايل نیسـتیم آن ها در 

ايـن سـن آن را بداننـد.
فوکايـا: اتفاقـاً ايـن نکته ی بسـيار مهمی 
اسـت. به هميـن خاطر هـم می گوييم بايد 
لغت نامه هايـی در سـطح بچه هـا منتشـر 
کـرد. در لغت نامـه ی بچه هـا نيـاز نيسـت 
معنـای همـه ی لغـات بيايـد. لغت نامـه ی 
بچه های دبسـتان بـا لغت نامـه ی بچه های 
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بچه ها از حصار برنامه ی درسی ما و برنامه ی طراحی شده ی ما از 
کتاب درسی و راهنمای معلم عبور کردند و من گذاشتم که بچه ها 

از من عبور کنند. حاال من بودم که به دنبال آن ها می رفتم



دارد. کار بـه همين نحـو ادامه پيدا می کند. 
آرام آرام کـه جلو مـی رود، کار برايش جالب 
می شـود. بـرای معلـم و اوليـا هـم جالـب 
اسـت کـه ايـن جسـت وجو چقـدر ادامـه 
يافتـه اسـت. در واقع، »رمـز اصلی« همين 
نکتـه اسـت. معمـواًل اين ديکشـنری همه 
وقت  با اوسـت؛ وقت ناهار، وقت اسـتراحت 
و در همـه ی زمان هـا. چنانچـه کلمـه ای 
در فرهنـگ او يافـت نشـود، از دوسـتانش 
می پرسـد يـا احتمااًل به کتابخانـه می رود و 
سراغ ديکشـنری های تخصصی را می گيرد 

و ايـن جسـت وجو ادامـه می يابد.

ناصـری: بـا توجه بـه اينکـه االن از 
طريـق موبايل به سـرعت بـه معنای 
دارد، چـه  لغـت دسترسـی وجـود 

نیـازی به ايـن کار هسـت؟
در  بچه هـا  بـرای  کـه  تعريفـی  فوکايـا: 
بـرای  دارد،  وجـود  کـردن  جسـت وجو 
بزرگ ترهـا وجـود نـدارد. در ضمـن موبايل 
همه جـا در دسـترس بچه هـا نيسـت. در 
موبايـل نمی تواننـد بفهمنـد چنـد بـار بـه 
کار  ايـن  کرده انـد.  مراجعـه  لغـت  يـک 
به نوعـی تشـويق جسـت وجوگری اسـت. 
بچه هـا عالقه مندنـد که جسـت وجو کنند 

تـا تعـداد برچسـب ها زيـاد شـود.

ناصـری: از نظـر معلـم، بچـه ای کـه 

جسـت وجو  را  لغـت  هـزار  پنـج 
کـرده، با بچـه ای که ۱0 هـزار لغت را 
جسـت وجو کرده اسـت، چـه فرقی 

دارد؟
فوکايـا: هيـچ فرقـی ندارنـد و معلـم کار 
بچه هـا  خـود  نمی کنـد.  هـم  خاصـی 
خودشـان را بـا هـم مقايسـه می کننـد و 
معلـم هم فقط نظـارت می کند. معلم فقط 
تشـويق می کنـد؛ با لبخنـد يا مثـاًل اظهار 
اعجـاب از کاری که دانش آموز کرده اسـت!

البتـه ما به عنـوان معلم، وقتـی بچه هايی را 
کـه روی لغت نامـه کار کرده اند با بچه هايی 
کـه از لغت نامه اسـتفاده نکرده اند، مقايسـه 
متوجـه  را  معنـاداری  تفـاوت  می کنيـم، 
می شـويم. پيشـرفت تحصيلی ايـن بچه ها 

می کند.  فـرق 

پژوهـش  را  کار  ايـن  آيـا  ناصـری: 
کرده ايـد؟

فوکايـا: بلـه، شـش سـال پيـش پژوهش 
طولـی شـده اسـت. بايـد توجه داشـت که 
در ژاپـن، نوشـتن عامـل يادگيـری اسـت 
نـه صـدا. فرهنـگ ژاپنـی فرهنگ نوشـتن 
اسـت. در ايـران فرهنـگ شـنيداری غلبـه 
دربـاره ی  سـرکارآرانی  پژوهش هـای  دارد. 
سـناريوهای فرهنگـی آمـوزش و يادگيری 

ايـن را نشـان می دهـد.

متوسـطه و بزرگ سـال متفـاوت اسـت.

ناصری: خـط قرمز انتخـاب واژه ها را 
از کجـا می آوريد؟

را  لغـت  فرهنـگ  کـه  فوکايـا: کسـانی 
تهيـه می کننـد تعييـن می کننـد؛ شـش 
هفـت نفـری کـه در توليـد فرهنـگ لغت 
تخصص هايـی  و  دارنـد  را  اصلـی  نقـش 
دارنـد. هـر آنچـه در تربيـت مهـم اسـت، 
در فرهنـگ لغـت لحـاظ می شـود. مثـاًل 
لغاتـی کـه احتمـااًل از نظر تربيتـی بايد در 
»پـرده« گفتـه شـوند، بـه شـکل عمومـی 
توضيـح داده نمی شـوند و به شـکل علمی 
می آينـد. برای مثال کلمه ی »سـکس«، به 
جـای آنکـه آميـزش جنسـی معنی شـود، 
اين طـور تعريـف می شـود: »تنـوع طبيعی 
نوع انسـان«. که هم معنا شـده اسـت و هم 

مسـئله ای نخواهد داشـت.

گیاهـان  در  لقـاح  مثـاًل  حشـمتی: 
می شـود؟ معنـی  چطـور 

فوکايـا: اين هـا در فرهنـگ لغـت علـوم 
طبيعـی  به طـور  فرهنـگ  آن  می آيـد. 

دارد. را  خـودش  کارکـرد 

روش كار
ناصری: لطفـًا دربـاره ی روش کارتان 

توضیـح دهید.
فوکايـا: بـرای شـروع کار سـه چيـز الزم 
داريـم: 1. قلـم؛ 2. برچسـب؛ 3. فرهنـگ 
لغـت. اول می گوييم برچسـب ها را شـماره 

بزنيد. سـريال 

گلدانسـاز: رنـگ برچسـب ها تفاوت 
ندارد؟

فوکايا: خير، مگـر اينکه بچه خودش برای 
خودش تعريفی داشـته باشـد. مثـاًل اگر به 
يـک لغت سـه بار مراجعـه کرد، هر بـار آن 
را با يک برچسـب رنگی مشـخص می کند. 
لغت هايـی را کـه جسـت وجو کرده اسـت، 
روی برچسـب می نويسـد و شـماره هم که 
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ناصـری: پژوهشـی کـه انجام شـده، 
احتمااًل نشـان داده که اين شـیوه در 
زبان آمـوزی بچه هـا تأثیـر گذاشـته 
اسـت، اما در رياضی و علـوم و... چه؟

فوکايـا: تأثيـر دارد. طبق مطالعـات انجام 
شـده، بخشـی از افـت تحصيلـی بچه ها در 
رياضيـات و علـوم مربـوط به اين اسـت که 
بچـه صـورت مسـئله را به درسـتی متوجه 
نشـده اسـت و اصـاًل مسـئله را نفهميده تا 

آن را حـل کند.

ناصـری: آيـا در يـک مدرسـه، بیـن 
بچه هايـی کـه ايـن مـدل را اجـرا 
کرده انـد و آن هـا که اجـرا نکرده اند، 

تفـاوت معنـاداری وجـود دارد؟
فوکايـا: بله، کاماًل. بـه يک کالس فرهنگ 
لغـت داده شـد و بـه يک کالس داده نشـد. 

اين دو با هم مقايسـه شـدند.

ناصری: در بیسـت سال گذشته چند 
نوع لغت نامه منتشـر شـده است؟

فوکايـا: شـايد ۱۰ لغت نامـه فقـط بـرای 
ابتدايـی نوشـته شـده اسـت.۱۰ گـروه کار 

کرده انـد.

از  ناصـری: آيـا مؤسسـات بزرگـی 
می کننـد؟ حمايـت  لغت نامـه 

فوکايـا: در ژاپن اولين بار، صدسـال پيش، 
دولـت از توليـد لغت نامـه حمايت کـرد. اما 
االن شـرکت های انتشـاراتی، بدون حمايت 
را  کار  ايـن  خودشـان  می تواننـد  دولـت، 
دنبـال  کنند؛ ناشـران بزرگـی که غالبـًا در 

تيم هـای چندنفـره کار می کننـد.

ناصـری: فرهنگ هـای  لغـت چقدر با 
دارند؟ تفـاوت  هم 

فوکايـا: تقريبًا غربال کلمه هـا فرق می کند. 
آنچـه مهـم اسـت، نـگارش و توضيحـات 
بـه  و  روان تـر  چقـدر  اينکـه  واژه هاسـت؛ 
زبـان بچه هـا نزديک تـر باشـد. در ضمـن، 
هنر کتاب سـازی ناشـران و بهـره گرفتن از 

کاغذ متفـاوت و جذابيت هـای بصری برای 
مخاطـب، از جملـه تفاوت هـای لغت نامه ها 

. هستند

ناصـری: تخصص هـای ايـن گـروه از 
تولیدکننـدگان فرهنـگ لغـت برای 

چیسـت؟ کودکان 
مثـاًل  متفاوت انـد؛  متخصصـان  فوکايـا: 
نويسـنده ی کودکان، اسـتاد دانشگاه، معلم 
مدرسـه، متخصص علـوم تربيتـی و علم و 
هنـر تعليـم و تربيت. البتـه ايـن کار کاماًل 

اسـت. تيمی 

ناصـری: کسـی کـه فرهنگ نامـه را 
کیسـت؟ می نويسـد 

فوکايا: متخصص زبان شـناس. مثـاًل گروه 
مـا محـور لغت هايش کتاب درسـی اسـت. 
بعضـی گروه ها تحقيق ميدانـی می کنند و 

بـر آن اسـاس لغت ها را تعييـن می کنند.
 

نتيجه ی   تحقيقات
فوکايـا: در يک مدرسـه، دو سـال اين کار 
انجام شـد. در پايه ی سـوم، هم در خزانه ی 
لغـت  بچه هـا و هـم در نحـوه ی اسـتفاده از 
واژه هـا و هـم در لغت هـای پايه. در هر سـه 
زمينـه، آن هايـی کـه از لغت نامـه اسـتفاده 
کـرده بودنـد، بهتـر بودنـد. 11 درصـد در 
اسـتفاده از واژه هـا بهتر بودنـد. کتاب هايی 
کـه بچه هـا از کتابخانـه گرفتنـد، عـددش 

فـرق می کـرد، بچه هايـی کـه بـا واژه نامـه 
مأنـوس بودنـد، ۲۵ کتـاب و کالس ديگـر 
۱۹ کتـاب. ايـن فراينـد در ژاپـن بـا کارت 

الکترونيـک قابـل چـک کردن اسـت.
در ايـن کشـور، اگـر انجـام کاری را بـه يک 
کالس بدهی و بـه کالس ديگر ندهی، اوليا 
اعتـراض می کننـد، امـا به هرحال ايـن کار 
انجـام شـد. االن در مدرسـه ای در توکيـو 
چنـد سـال اسـت ايـن کار را می کنيـم و 
بچه هـای ايـن کالس االن در پايه ی ششـم 

. هستند

ناصـری: در متوسـطه ی اول کارکـرد 
ايـن روش چطور اسـت؟

فوکايـا: در آنجـا فضـا عـوض می شـود و 
تفکـر انتزاعـی شـکل می گيـرد. 

ناصـری: می توانیم اين طور اسـتنباط 
کنیـم کـه بچه هايـی کـه در کار بـا 
لغت نامـه انـس پیـدا کرده انـد، بـه 
خواندن بیشـتر عالقه مند شـده اند، 
لـذت  و  می فهمنـد  بهتـر  چـون 

می برنـد.
سـرکارآرانی: يـک تيم پژوهشـی بايـد اين 
کار را بکنـد؛ حداقل در دو مدرسـه ی واحد. 
و  کنـد  اسـتفاده  لغت نامـه  از  مدرسـه ای 
مدرسـه ی ديگر اسـتفاده نکند. البته ميزان 
مدرسـه های  در  کتـاب  ارزيابـی خوانـدن 
ژاپـن بسـيار سـاده اسـت. چـون کتابخانه 
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درسـی وجـود دارد، جسـت وجو کننـد. از 
ايـن کار چندان اسـتقبال نشـد. به ذهنم 
رسـيد و بـه بچه هـا گفتـم اصـاًل به طـور 
تصادفـی يک صفحـه را باز کنيم و ببينيم 
در  و  می دانيـم  را  کلمـه  کـدام  معنـای 
لغت نامـه آمـده اسـت؛ هـم در خانـه اين 
کار را بکنيـم و هم در مدرسـه. چنين بود 

کـه ايـن کار سـر گرفـت. 
يـک روز دختـر بچه ای سـر کالسـم روی 
فرهنـگ لغت خـود برچسـب های زيادی 
زده و آن را روی ميـز گذاشـته بـود. ايـن 
بچـه، کلمه هايـی را که جسـت وجو کرده 
بـود، برچسـب زده بـود. نمی دانسـتم اين 
کار بـرای چيسـت. از او پرسـيدم چرا اين 
برچسـب ها را روی برگه هـا چسـبانده ای؟ 
سـراغ  بـه  دوبـاره  اينکـه  بـرای  گفـت: 
واژه هايـی کـه قبـاًل پيـدا کـرده ام، نـروم. 
چون حوصلـه ام از جسـت وجوی دوباره  ی 
کـرده ام سـر  پيـدا  قبـاًل  کـه  واژه هايـی 
مـی رود. ايـن کار را کـرده ام که يـادم نرود 

قبـاًل آن هـا را پيدا کـرده ام.
در  امـا  نگرفتـم،  جـدی  را  او  کار  ابتـدا 
هفته هـای بعـد، ديـدم کـه برچسـب ها 
زيـاد و زيادتـر می شـوند. شـش مـاه کـه 
گذشـت، ايـن کار، هـم بـرای مـن و هـم 
بچه هـای  بـرای  هـم  و  خـودش  بـرای 
ديگـر، جالـب شـد. چـون فرهنـگ لغات 
او بـه شـکل جالبـی عوض شـده بـود. در 
همـان سـه مـاه اول، بچه هـای دوروبرش 
نسـبت بـه کار او حسـاس شـدند و از من 
 پرسـيدند مـا هـم ايـن کار را بکنيم؟ من 
قبـول کـردم و بـه تدريـج همـه ی بچه ها 
مشـغول ايـن کار شـدند. سـال بعـد ايـن 
کار بـرای مـا جالب شـد و به طـرز خوبی 
در مدرسـه پا گرفـت. ابتـدای کار، بعضی 
بچه هـا کـه حـال جسـت وجو نداشـتند، 
گفتنـد ما هم بعضـی کلمـات را ديده ايم، 
امـا برچسـب نزده ايـم. گفتم خـب، از اين 
بـه بعد برچسـب بزنيد. ايـن بچه ها، فقط 
بـرای اينکـه کـم نياورند و عقـب نيفتند، 
ايـن کار را کردنـد. يکدفعـه کالس از اين 

نـوع فرهنـگ لغـت منفجـر شـد. بعضی 
معـرض  در  ورق هايشـان  لغت نامه  هـا  از 
پـاره شـدن بودند. مثـاًل بعضـی از بچه ها 
می گفتنـد، ما از ۱۵ برچسـبی که زده ايم، 
فقـط سـه واژه ی جديد پيـدا کرده ايم، اما 
بقيـه را چـون ديده بوديم و معنی شـان را 

می دانسـتيم، برچسـب زده ايـم.
مدتـی بعـد، بـه شـکلی خودجـوش، بـه 
گرو هـی از بچه ها رسـيديم کـه مثاًل فقط 
بودنـد؛  شـيرينی  جسـت وجوی  دنبـال 
گروهـی بـه دنبـال گياهـان و گروهـی در 
جسـت وجوی کشـورها. تازه متوجه شدم 
که اگـر روی تخته موضوعاتی را بنويسـم 
و گروه هـا بـه دنبـال آن هـا برونـد، خـوب 
اسـت و بـه جسـت وجوهای آن هـا جهت 
داده ام. آن هـا بـه مـن يـاد داده بودنـد که 
هـم  اين طـور  لغت نامـه  از  جسـت وجو 
می تواند باشـد. ايـن کار آرام آرام از دسـت 
مـن خـارج شـد و مـن بـه دنبـال بچه ها 
رفتـم. مـن بـه بچه هـا احتـرام گذاشـتم 
و وقـت دادم کارشـان را بکننـد. اگـر مـن 
شـما  و  نمی شـود  اين طـوری  می گفتـم 
بايـد اول ايـن را پيـدا کنيد نـه آن واژه را، 
کارم بـه نتيجـه نمی رسـيد. مـن بچه هـا 
را آزاد گذاشـتم و خـودم فقـط نظـارت 
کـه  شـد  ايـن  کارم  واقـع،  در  داشـتم. 
دنبـال بچه هـا بـروم يـا بهتر اسـت بگويم 
بـدوم. آن هـا بـه دنبال بـازی خـود بودند 
و از آن لـذت می بردنـد و يـاد می گرفتند؛ 
متوجـه  تـازه  خودبه خـودی.  يادگيـری 
شـدم بايـد بـه بچه هـا گفـت هرچـه را 
می خواهيـد يـاد بگيريـد. در ضمـن ايـن 
کار، مـا هـم می توانيـم موضوعـات مهـم 
در  بگنجانيـم.  جست وجوهايشـان  در  را 
همراهـی  مـا  بـا  بچه هـا  صـورت،  ايـن 
خواهنـد کـرد. اگر مـن از ابتـدا می گفتم 
عالقـه ی خـود را بگذاريـد کنـار و آنچه را 
مـن می گويـم دنبال کنيـد، کار بـه اينجا 

نمی رسـيد.
بچه هـا از حصـار برنامـه ی درسـی مـا و 
برنامـه ی طراحـی شـده ی مـا از کتـاب 

الکترونيکـی اسـت و معلـوم اسـت بچه هـا 
کـی و چـه کتاب هايـی را امانـت گرفته اند.

فوکايـا: داده هايی کـه از طريـق مصاحبه 
بـه دسـت آورده ايـم نشـان می دهـد ۸۱ 
درصـد بچه هـا گفته انـد ايـن کار جالـب 

اسـت. توجه 

ايده ی انجام اين كار
ناصـری: ايـن ايـده از کجا بـه وجود 

اسـت؟ آمده 
روحيـه ی  تقويـت  راسـتش  فوکايـا: 
جسـت وجوگری دانش آمـوزان موردنظـر 
شـرايطی  داشـتم  دوسـت  بـود.  مـن 
فراهـم شـود کـه بچه ها بـه دنبـال يافتن 
چيـزی باشـند و پژوهـش کننـد. اصـاًل 
بـه زبان آمـوزی توجهـی نداشـتم. وقتـی 
بررسـی کردم، چون رشـته ام در دانشـگاه 
پداگـوژی و برنامه ی درسـی بـود، موضوع 
»جسـت وجو در فرهنگ نامـه« به عنـوان 
هـدف مطـرح بـود. امـا بـرای انجـام آن 
دو مانـع وجـود داشـت: اول اينکـه در هر 
هفتـه فقـط يـک سـاعت زمـان داشـتيم 
واژه هـا  لغت نامـه  از طريـق  بچه هـا  کـه 
را پيـدا کننـد، و ايـن وقـت زيـادی نبود. 
دوم اينکـه بايد ايـن کار را از پايه ی سـوم 
شـروع می کرديـم و ايـن مطـرح بـود که 
اصـاًل چه طبقـه ای از واژه هـا را و چه وقت 
بايد جسـت وجو کـرد! معمواًل اسـتفاده از 
لغت نامـه زمانی اسـت که به لغت ناآشـنا 
برخـورد کنيـم و بخواهيـم معنـی آن را 
بفهميـم. من فکر کـردم در چنين حالتی، 
نـه تنهـا بچه هـا، کـه حتـی بزرگ ترهـا و 
معلم هـا هم عالقـه ای به لغت نامـه ندارند.
کـردم  شـروع  کـه  بـود  ايـن  مـن  کار 
ريختـن.  هـم  بـه  را  چارچوب هـا  ايـن 
دبسـتان  اول  کالس  از  را  لغت نامـه  اواًل 
سـر کالس بـردم و گفتـم هميشـه ايـن 
فرهنـگ لغـت روی ميزتـان باشـد. هـر 
وقـت خواسـتيد لغتـی را پيـدا کنيـد، از 
آن اسـتفاده کنيـد. بـه بچه هـا گفتـم هر 
کلمـه ای را که مـن می گويم يـا در کتاب 
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درسـی و راهنمـای معلـم عبـور کردنـد 
و مـن گذاشـتم کـه بچه هـا از مـن عبـور 
کننـد. حـاال من بـودم که به دنبـال آن ها 
می رفتـم. در جايـی کـه نه مـن آزاد بودم، 
نـه برنامـه ی درسـی و نـه کتاب درسـی، 
گفتـم بگذار ببينيـم چه اتفاقـی می افتد! 
مـن هزينـه ی رد شـدن بچه هـا از روی 
خودم را پرداختم و البته نتيجه اش بسـيار 
خـوب بـود. معلم هـا ابتـدا با شـک به من 
نـگاه می کردنـد. نسـبت بـه کار بچه ها از 
مـن سـؤال می کردنـد و من نمی دانسـتم 
چـه جوابـی به آن هـا بدهم. ما داشـتيم از 
هـم يـاد می گرفتيم. ايـن اتفاق ۲۵ سـال 
پيـش افتـاد و زندگـی مـرا متحـول کرد.

ناصری: آن دختر بچه که بود؟
فوکايـا: اسـمش »اوتای ايک چـای« بود. 
االن نمی  دانـم چـه می کنـد. يـک ويژگی 
خـاص داشـت و آن اينکـه بـه کتـاب و 

کلمـه خيلـی عالقه داشـت.
بـرای بچه هايـی که من آن موقع داشـتم، 
بخـش  يـک  بودنـد:  سـه گونه  واژه هـا 
واژه هايی که معنی  شـان را نمی دانسـتند، 
يـک بخـش واژه هايـی کـه می دانسـتند 
و بخـش سـوم کـه بسـيار مهـم اسـت، 
واژه هايـی کـه فکـر می کردنـد می داننـد، 
سـوم  قسـمت  ايـن  نمی دانسـتند.  امـا 
بـرای بچه هـا خيلـی جالـب بـود. بـرای 
بچه هـا، برعکـس مـا بزرگ ترهـا، بدترين 
چيـز آن اسـت که بگوييم وقتی به سـراغ 
لغت نامـه برويـد کـه چيـزی را نمی دانيد. 
بـه بچه هـا بايـد گفـت فرهنـگ لغـت را 
بخوانيـد و ببينيد چه چيـزی را می دانيد. 
برويـد.  خـود  دانسـتنی های  سـراغ  بـه 
امـا مـن به عنـوان معلـم، نـه جـزو گـروه 
بچه هـا بـودم و نه جـزو گـروه بزرگ ترها. 
مـن آن وسـط ايسـتاده بـودم؛ جايـی که 
بچه هـا فکـر می کردند معنـی واژه هايی را 
می داننـد، اما بـه واقع نمی دانسـتند. برای 
مـن مهم بود کـه معنای درسـت واژه ها را 
يـاد بگيرند تـا مـن در درس هـای علوم و 

رياضـی و بقيه درس ها کارم را به درسـتی 
بدهم. انجـام 

ناصـری: اين مـدل و ايـن تجربه به 
معلم يـاد می دهـد در روش تدريس 
گرفـت.  يـاد  بچه هـا  از  می تـوان 
تدريس فقـط آن چیزی نیسـت که 
در ذهـن معلـم طراحـی می شـود. 

بايـد از بچه هـا بیشـتر آموخت.
بـه  دوبـاره برمی گرديـم  سـرکارآرانی: 
ايـن نکته که دنيـای آمـوزش و يادگيری 
در ژاپـن مبتنـی بـر »نوشـتار« و دنيـای 
نوشـتن اسـت. فرهنـگ اينجـا فرهنـگ 

است. نوشـتن 

ناصری: لذت بخش ترين لحظه هايتان 
از جست وجوی بچه ها در لغت نامه 

کدام ها هستند؟
فوکايـا: هيجان بچه ها و صـدای »آهان« 
گفتـن آن هـا، وقتـی يـک واژه ی جديد را 
يـاد می گرفتنـد، بـرای من خوشـايند بود 
و لـذت می بـردم! ايـن طـرز فکـر که من 
واژه هـا را تقسـيم بندی کنم و هـر واژه ای 
را فقـط در يـک درس آمـوزش دهـم، بـه 
هـم ريخت. حـاال من به منطـق جديدی 

دسـت يافته بودم.

ناصـری: نمونـه ای از واژه هايـی که 
بچه هـا فکـر می کردنـد می داننـد، 
امـا متوجـه شـدند نمی دانسـتند، 

بگويید.
فوکايا: بچه ها با هم فرق می کردند. مثاًل 

مفهوم سازی  و  شنيده  را  واژه هايی  گاهی 
کرده بودند که معنايشان درست نبود؛ مثل 
می دانند،  را  هر جزء  که  ترکيبی  واژه های 
اما ترکيب معنای ديگری می دهد. مثاًل در 
ترکيب دو واژه، معنی هر کلمه را می دانند، 
است،  تازه  کلمه ای  که  آن ها  ترکيب  اما 

معنايش فرق دارد.

ناصری: در فارسی مثل کلمه ی 
»خرمگس« که خر يک حیوان است 

و مگس يک حشره.
سرکارآرانی: يا »شترمرغ«.

حشمتی: خربزه.
ناصـری: اين بحـث ابعـاد مختلفی 
داشـت و يک بعـد آن که بـرای من 
بسـیار جالب بـود، اين بود کـه ما از 
فرهنگ لغـت به عنوان سـرگرمی و 

شـوق به خواندن بهـره بگیريم.
اسـتفاده  نحـوه ی  ايـن  سـرکارآرانی: 
از فرهنگ نامـه، آشـتی بـا کلمـه اسـت. 
آشـتی بـا واژه اسـت. آشـتی بـا جملـه 
اسـت. آشـتی با خوانـدن اسـت. خواندن! 
يکـی از مهم تريـن مسـائل مـا در آموزش 
مدرسـه ای اسـت کـه بـه نظر می رسـد از 
يادگيـری و تمريـن مهارت هـای نوشـتن 

نيز دشـوارتر اسـت.
٭٭٭

بـه  قدم زنـان  گفت وگـو،  پايـان  از  بعـد 
کتاب فروشـی بزرگـی در کيوتـو رفتيم. در 
بخـش فرهنگ نامه، کارهـای آقای فوکايا و 
البتـه عکس هايـش روی کتاب هـا، بيش از 
هـر چيـز توجه مـا را بـه خود جلـب کرد.
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معلم ها ابتدا با شک به من نگاه می کردند. نسبت به کار بچه ها از 
من سؤال می کردند و من نمی دانستم چه جوابی به آن ها بدهم. ما 

داشتیم از هم یاد می گرفتیم


