
هر فرد باســوادی در طول زندگی پيوسته به نوشتن در قالب های 
مختلف نياز دارد؛ از نوشــتن نامه ای ساده به دوست خود، گزارش 
و تقاضای اداری تا نوشــتن يک متن زيباي ادبی. انشا يکی از انواع 
اين نوشتارهاست. در دوره ی ابتدايی، درس انشا با جمله سازی آغاز 
می شود. دانش آموز با قرار دادن چندين کلمه در کنار هم می تواند 
جمله ای زيبا و پرمعنا بسازد. در دوره ی متوسطه، اين کار به صورت 
بهتر و پيشرفته تری صورت می گيرد و شاگردان کم کم دست به قلم 
می برند و مطالب زيبايــی را روی صفحه ی کاغذ می آورند. از آنچه 

ديده، شنيده يا خوانده اند استفاده و شروع به نوشتن می کنند. 
متأســفانه هم معلمان و هم دانش آموزان به درس انشا بی توجهی 
می کنند. انشای فارسی به منظور پرورش نيروهای خالق و مبتکر، 
قابليت بســياری دارد و چنانچه تدريــس آن از صورت کم اهميت 
کنونــی خارج شــود، در پرورش اســتعداد ها و قابليت های ذهنی 
دانش آموزان مؤثر خواهد بود. در اينجا روشی برای انشانويسی خالق 
معرفی می کنيم که عالوه بر سرگرم کردن دانش آموزان، آن ها را به 

کار گروهی و بحث و گفت وگو تشويق می کند.

انشای مشاركتی به روش بارش مغزی
يکی از روش های پرورش استعدادهای خالق در دانش آموزان، روش 
بارش مغزی اســت که بايد در آموزش انشا هم به آن اهميت داده 
شــود. کار با هدايت و راهنمايی مقدماتی معلم شروع می شود. در 
نوشتن انشــا به روش بارش مغزی، افراد انديشه ها و نظرهای خود 
را بيان و سرگروه ها آن ها را ثبت می کنند. نظرها در گروه ها مرتب 
و انشايی نوشته می شود. ســپس فردی به نمايندگی از گروه انشا 
را می خواند. در اين روش، از ترس و اضطراب دانش آموزان کاســته 
می شود، اعتمادبه نفس آن ها تقويت می شود، مهارت های چهارگانه 

بهتر می شوند و هم آموزی صورت می گيرد.
می توان اين روش را با يک گروه متشکل از کل دانش آموزان کالس 
و همراهی معلم به عنوان ســرگروه نيز انجام داد. به اين صورت که 
معلم موضوعی را روی تخته می نويسد يا دانش آموزان موضوعی را 
پيشــنهاد می کنند. دانش آموزان به مدت پنج دقيقه فکر می کنند 
و هر کلمه را که درباره ی موضوع به خاطرشــان می رسد، با اجازه 
گرفتن و بدون ايجاد شلوغی، بيان می کنند. معلم کلمات را به ترتيب 
روی تخته می نويسد. سپس از هر فرد می خواهد با کلمه ی خودش 

جمله ای مرتبط با موضوع بسازد.
به همين ترتيب، از تمام دانش آموزان يک کلمه و يک جمله در رابطه 
با موضوع خواسته می شود. برای جلوگيری از سروصدا و بی نظمی 

انشای مشارکتی
می توان از دانش آموزان هر نيمکت به ترتيب سؤال کرد. بعد از اين 
مرحله، از دانش آموزان می خواهيم همراه با معلم جمالت را مرتب 
کنند و روی کاغذ بنويسند. بچه ها کدام جمله را اول بنويسيم بهتر 

است؟ حاال کدام جمله بايد نوشته شود؟
در حين مرتب کردن جمالت انشا، دانش آموزان در رابطه با چگونگی 
اســتفاده از  لغات و کلمات در جمله و تصحيح غلط های دستوری 
جمله ها از نظر نسبت ارکان و اجزای جمله، حذف کلمات زائد و غيره 
نيز راهنمايی می شوند. بعد از مرتب کردن جمله ها، به دانش آموزان 
می گوييم، حاال ما با هم يک انشا نوشته ايم. می خواهيم يک نفر اين 
انشا را برای همه بخواند. چه کسی فکر می کند بهتر می تواند انشا 
را بخواند؟ و يک نفر از دانش آموزان برای خواندن انشای مشارکتی 
انتخاب می شــود. دانش آموزان از انشای مشارکتی لذت می برند و 
ترس و اضطرابشان برای نوشتن انشا کم می شود. همچنين، به طور 
غيرمســتقيم، شيوه ی نوشتن انشا و به کارگيری لغات و جمالت را 
می آموزند و اين کمک می کند برای نوشتن انشا رغبت بيشتری پيدا 
کنند. برای استفاده از اين روش می توان يکی از جلسات انشا را با يک 
درس ديگر جابه جا کرد تا دو زنگ انشا در کنار هم قرار گيرند و زمان 
بيشتری برای کار وجود داشته باشد. متأسفانه زنگ انشا در مدرسه ها 
بســيار کم است و اجرای اين روش به زمان بيشتری نياز دارد. اين 
روش را می توان يک يا دو بار در ابتدای ســال تحصيلی اجرا کرد. 
همچنين، می توان از پايه ی دوم ابتدايی شــروع و در همه ی پايه ها 
اجرا کرد. هدف يادگيری است، نه سنجش بدون يادگيری. سنجش 
بدون يادگيری ارزشی ندارد. معلم درس می دهد تا دانش آموزان ياد 

بگيرند و به کارگيرند، نه اينکه عيب ها را بگيرد و نمره بدهد.
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