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کارشناس ارشد تعلیموتربیت ،اصفهان

انشایمشارکتی

هر فرد باســوادی در طول زندگی پیوسته به نوشتن در قالبهای
مختلف نیاز دارد؛ از نوشــتن نامهای ساده به دوست خود ،گزارش
و تقاضای اداری تا نوشــتن يك متن زيباي ادبی .انشا یکی از انواع
این نوشتارهاست .در دورهی ابتدایی ،درس انشا با جملهسازی آغاز
میشود .دانشآموز با قرار دادن چندین کلمه در کنار هم میتواند
جملهای زیبا و پرمعنا بسازد .در دورهی متوسطه ،این کار بهصورت
بهتر و پیشرفتهتری صورت میگیرد و شاگردان کمکم دست به قلم
میبرند و مطالب زیبایــی را روی صفحهی کاغذ میآورند .از آنچه
دیده ،شنیده یا خواندهاند استفاده و شروع به نوشتن میکنند.
متأســفانه هم معلمان و هم دانشآموزان به درس انشا بیتوجهی
میکنند .انشای فارسی بهمنظور پرورش نیروهای خالق و مبتکر،
قابلیت بســیاری دارد و چنانچه تدریــس آن از صورت کماهمیت
کنونــی خارج شــود ،در پرورش اســتعدادها و قابلیتهای ذهنی
دانشآموزان مؤثر خواهد بود .در اینجا روشی برای انشانویسی خالق
معرفی میکنیم که عالوه بر سرگرم کردن دانشآموزان ،آنها را به
کار گروهی و بحث و گفتوگو تشویق میکند.
انشای مشارکتی به روش بارش مغزی
یکی از روشهای پرورش استعدادهای خالق در دانشآموزان ،روش
بارش مغزی اســت که باید در آموزش انشا هم به آن اهمیت داده
شــود .كار با هدایت و راهنمایی مقدماتی معلم شروع میشود .در
نوشتن انشــا به روش بارش مغزی ،افراد اندیشهها و نظرهای خود
را بیان و سرگروهها آنها را ثبت میکنند .نظرها در گروهها مرتب
و انشایی نوشته میشود .ســپس فردی به نمایندگی از گروه انشا
را میخواند .در این روش ،از ترس و اضطراب دانشآموزان کاســته
میشود ،اعتمادبهنفس آنها تقویت میشود ،مهارتهای چهارگانه
بهتر میشوند و همآموزی صورت میگیرد.
میتوان این روش را با یک گروه متشکل از کل دانشآموزان کالس
و همراهی معلم بهعنوان ســرگروه نیز انجام داد .به این صورت که
معلم موضوعی را روی تخته مینویسد یا دانشآموزان موضوعی را
پیشــنهاد میکنند .دانشآموزان به مدت پنج دقیقه فکر میکنند
و هر کلمه را که دربارهی موضوع به خاطرشــان میرسد ،با اجازه
گرفتن و بدون ایجاد شلوغی ،بیان میکنند .معلم کلمات را به ترتیب
روی تخته مینویسد .سپس از هر فرد میخواهد با کلمهی خودش
جملهای مرتبط با موضوع بسازد.
به همین ترتیب ،از تمام دانشآموزان یک کلمه و یک جمله در رابطه
با موضوع خواسته میشود .برای جلوگیری از سروصدا و بینظمی

میتوان از دانشآموزان هر نیمکت به ترتیب سؤال کرد .بعد از این
مرحله ،از دانشآموزان میخواهیم همراه با معلم جمالت را مرتب
کنند و روی کاغذ بنویسند .بچهها کدام جمله را اول بنویسیم بهتر
است؟ حاال کدام جمله باید نوشته شود؟
در حین مرتب کردن جمالت انشا ،دانشآموزان در رابطه با چگونگی
اســتفاده از لغات و کلمات در جمله و تصحیح غلطهای دستوری
جملهها از نظر نسبت ارکان و اجزای جمله ،حذف کلمات زائد و غیره
نیز راهنمایی میشوند .بعد از مرتب کردن جملهها ،به دانشآموزان
میگوییم ،حاال ما با هم یک انشا نوشتهایم .میخواهیم یک نفر این
انشا را برای همه بخواند .چه کسی فکر میکند بهتر میتواند انشا
را بخواند؟ و یک نفر از دانشآموزان برای خواندن انشای مشارکتی
انتخاب میشــود .دانشآموزان از انشای مشارکتی لذت میبرند و
ترس و اضطرابشان برای نوشتن انشا کم میشود .همچنین ،بهطور
غیرمســتقیم ،شیوهی نوشتن انشا و بهکارگیری لغات و جمالت را
میآموزند و این کمک میکند برای نوشتن انشا رغبت بیشتری پیدا
کنند .برای استفاده از این روش میتوان یکی از جلسات انشا را با یک
درس دیگر جابهجا کرد تا دو زنگ انشا در کنار هم قرار گیرند و زمان
بیشتری برای کار وجود داشته باشد .متأسفانه زنگ انشا در مدرسهها
بســیار کم است و اجرای این روش به زمان بیشتری نیاز دارد .این
روش را میتوان یک یا دو بار در ابتدای ســال تحصیلی اجرا کرد.
همچنین ،میتوان از پایهی دوم ابتدایی شــروع و در همهی پایهها
اجرا کرد .هدف یادگیری است ،نه سنجش بدون یادگیری .سنجش
بدون یادگیری ارزشی ندارد .معلم درس میدهد تا دانشآموزان یاد
بگیرند و به کارگیرند ،نه اینکه عیبها را بگیرد و نمره بدهد.
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