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حوزه های فرعیحکایت نگاریکارگاه نوشتنفعالیتمتن و تصویر 

محتوای دانشی 
ضروری برای 

شناخت عناصر 
قطعٔه ادبی با ذکر 
مثال های مختلف

ساختار  و  عناصر  شناسایی  ــ 
قطعه در متن داده شده

ــ شناسایی و کشف عناصر قطعه 
تازه،  )نگاه  شده  داده  متن  در 
ادبی  آرایه های  واژه،  انتخاب 

و...(
ــ تولید یک قطعٔه ادبی 

ــ بررسی ساختار )آغاز، میانه و 
پایان بندی( قطعٔه داده شده

ــ  درک و انتخاب جمالت 
زیبای متن و تضادهای 

تأثیرگذار آن 
ــ تولید قطعٔه ادبی

ــ مرحله تحلیل و ارزیابی نوشته ها 
بر اساس سنجه های داده شده

بازآفرینی یک 
حکایت 

چون  مباحثی  یادآوری  ــ 
ساختار به هنجار یک نوشته 

)آغاز، میانه و پایان بندی(
داستان  عناصر  شناسایی  ــ 

جهت بازآفرینی حکایت
ــ آشنایی با شیوه هایی جهت 

کسب مهارت نگاه نو 

نگارش، آفرینشی است در جهانی تازه با مصالح واژه. آن که می نویسد واژه شناس است؛ رنگ و بو 
و مزه واژه ها را می شناسد و به مدد این شناخت، متن زیبا و مانا می آفریند.

نگارش ادبی )2(: قطعۀ ادبیدرس سوم

نمایۀ 
درس

ایدۀ کلیدی: پرورش قدرت خالقیت در پرتو نگارش قطعۀ ادبی
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تدریس این درس در سه جلسٔه 90 دقیقه ای، به شرح زیر انجام می شود:

گاه می شود به جای این که »شعر« را به نثر بنویسیم، »نثر« را به »شعر« نزدیک کنیم و 
گاه می شود به جای »شعر منثور« »نثر شاعرانه« نوشت. 

قیصر امین پور

محتوا: کل متن درس تا ابتدای کارگاه نوشتن
اهداف: دانش آموز بتواند:

 نگاه نو و بدیع به موضوع را بشناسد.  ١
 آرایه های موجود در یک قطعٔه ادبی را استخراج و ارزیابی نماید.  2

 ساختار )آغاز مناسب، تنٔه اصلی متناسب و پایان بندی در خور( یک قطعٔه ادبی  3
را تجزیه و مورد قضاوت قرار دهد.

جلسۀ اول
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در جلسٔه اول با ورود به مباحث درس و شناسایی و معرفی عناصر، قطعٔه فعالیت یک، دو و سه انجام 
خواهد شد و تمرین 1 کارگاه نوشتن هم به عنوان تکلیف در منزل به دانش آموز واگذار شود. این اهداف 

می توانند با تلفیقی از روش های پیش سازمان دهنده و ساخت گرایی حاصل گردند.

روش تدریس پیشنهادی: تلفیق پیش سازمان دهنده و ساخت گرایی

با توجه به اینکه قطعه، زیرمجموعٔه نثر ادبی است و نثر ادبی در درس دوم به دانش آموزان معرفی شده است، 
در آغاز درس سوم می توان به شیوهٔ پیش سازمان دهنده، با فراخواندن تجارب و اطالعات پیشین از دانش آموزان 
در تجزیه، تحلیل، ارزیابی و طبقه بندی قطعات آغازین درس کمک گرفت، تا از کلیت قطعه ادبی، ویژگی های 
جزئی آنها را استخراج و مقوله بندی نمایند. در ادامه با استفاده از پنج مرحلٔه روش ساخت گرایی )درگیرکردن، 
کاوش، توصیف، تشریح و توسعه و ارزشیابی( درس تدریس می شود. در مرحلٔه درگیری از دانش آموزان 
می خواهیم در گروه، متن چراغ سبز را بخوانند و دربارهٔ آن گفت وگو کنند و فعالیت اول درس را انجام دهند. 
سپس در مرحلٔه کاوش و توصیف، از آنها می خواهیم دو ویژگی قطعٔه ادبی را بخوانند و در متن چراغ سبز آنها 
را جست وجو کنند و برداشت های خود را توصیف نمایند و فعالیت2 را انجام دهند. در ادامه در مرحلٔه تشریح 
و توسعه، توصیف گروه ها در کالس بیان می شود و با هدایت معلم موضوع گسترش می یابد. در ارزشیابی از 

دانش آموزان می خواهیم تمرین اول کارگاه نوشتن را در منزل انجام دهند.

درنگی در قلمرو فعالیت ها

فعالیت ها در کتاب نگارش، دارای ویژگی های مشترکی هستند. اصل مهارت نوشتن به عنوان ابزاری 
برای فکر کردن، مشاهدٔه دقیق، به خاطر سپردن و برقراری ارتباط در همٔه آنها وجود دارد، همه به نوعی 
عملکرد قضاوتی کردن را در بطن خود نهفته دارند و به نحوی گام به گام با درگیری های جزئی ذهن و زبان، 

دانش آموز را برای پرداختن به تمرین های کالن تر آماده می سازند. 

فعالیت 1: این فعالیت با تکیه بر تکنیک پرسش و پاسخ شکل گرفته است. پاسخ دهی به سؤاالت مطرح 
شده، نیاز به تأمل و تدبر دانش آموز دارد. با تلفیقی از مهارت ها می توان به هدف این فعالیت دست یافت، 
بخشی از آن نیازمند یادآوری آموخته های پیشین است و قسمتی با در خدمت قرار دادن دانش ِ آموختٔه درس 

جدید و آزمودن مهارت ارزیابی و استنباط و قدرت نتیجه گیری خود به سرانجام می رسد. 

بازشناسی و مهارت قضاوتی دانش آموز است.  نقطٔه کانونی فعالیت دو، ارزیابی تکنیک  فعالیت 2: 
دانش آموز خواه به تولید یک قطعٔه ادبی مبادرت ورزد و خواه یک قطعه را به عنوان نمونه انتخاب نماید، 

نیازمند دانش شناخت عناصر قطعه و به کار بستن آن در مرحلٔه تولید است.
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فعالیت 3: این فعالیت به دنبال تقویت نوعی مهارت استنباطی در دانش آموز شکل می گیرد. مهارت 
در  را  دانش ضروری  قبل،  کتاب درصفحات  از اطالعات است.  موفقیت آمیز  استفاده  واقع  در  استنباط 
اختیار دانش آموز قرار داده است و در اینجا انتظار می رود دانش آموز با پیش رو داشتن آن اطالعات، در 
مورد نحوه و میزان کاربرد آنها در متن با تجزیه و تحلیل اجزا و عناصر متن و با استناد به آنها قضاوت و 

داوری مناسب را داشته باشد. 

 دانش  فرامتنی )1(

آغاز های مناسب و پایان های منحصر به فرد، ابزار دیگری است که نویسندگان بزرگ خالقیت  خود را 
به نمایش می گذارند. شگرد هایی چون هنجارگریزی و خالف آمد عادت در این میان بسیار  آنها  در قالب 
تقدیر  این ویژگی ها مورد تحسین و  به خاطر  فیلم نامه ها و داستان های زیادی را می بینیم که  مؤثر هستند. 
واقع می شوند. کتاب»گشودن رمان« حسین پاینده، به بررسی همین آغازهای متناسب با انجاِم داستان هایی 
من  را  »چراغ ها  احتجاب«،  »شازده  »تنگسیر«،  کور«،  »بوف  »سووشون«،  سرگردانی«،  »جزیرٔه  چون 
خاموش می کنم« و... پرداخته است. نمونٔه یک پایان بندی خوب را هم در فیلمنامٔه )یا فیلم( »توران خانم« 
به کارگردانی رخشان بنی اعتماد و مجتبی میرتهماسب می بینیم. »توران خانم« دربارٔه زندگی توران میرهادی 
یکی از تأثیرگذارترین چهره ها در نظام تعلیم و تربیت معاصر ایران است. این فیلم در پایان به صورت معمول 
نه با مرگ خانم میرهادی که با معرفی هنرمندانٔه آثار ایشان به پایان می رسد و گویی این پیام را می دهد که مرگی 

در کار نیست و جاودانگی در آثار به جا مانده از انسان است. 

دانش های فرامتنی )2(

)موالنا(وارهد از حد جهان، بی حد و اندازه شودهین سخن تازه بگو، تا دو جهان تازه شود
در اصل مبنای هر اثر ماندگاری از تعامل میان عناصری چون نگاه نو به پدیده ها، استفادٔه بجا از عناصر، 
زیبایی آفرینی، گزینش درست واژگان، ساختار و قالب مناسب حاصل می شود. دیوان حافظ سرشار از این 
توازن است. شناختی که حافظ از زمانٔه خود دارد و نگاه نویی که بر مبنای آن به زاهد و رند و محتسب و... 
می نماید، منحصر به شخص اوست. وقتی این نظرگاه با انتخاب واژگان مناسب و آرایه های متناسب همراه 
می شود، جاودانگی او را در ادبیات جهان رقم می زند. گلستان سعدی به نحو دیگری با تعادلی که در کاربرد 
عناصر زیبایی آفرین دارد و نیز با در خدمت گرفتن اندیشه های تربیتی ناب، ایجاز در سخن و انتخاب قالب 
حکایت برای بیان این ایده ها، قرن هاست که صدرنشین مسند نثر فارسی است و تمام سخنوران، جیره خوار 

سفرٔه اویند. 
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و  هماهنگی  لطف  به  می یابد،  و خاص  عام  قبول  فرهنگی  میدان  در  که  اثری  هر  هم  معاصر  ادبیات  در 
همکاری ای است که میان این عناصر برقرار کرده است. بهره گیری نیما از عناصر شمال کشور و ساختار 
به  نو سپهری  نگاه  نیمایی،  قالب شعر  در  اخوان  واژگانی  انتخاب خاص  بخشید،  فارسی  به شعر  که  نویی 
پدیده ها، مدرنیته در شعر فروغ1، بدیعه پردازی ها و تصویرگری های ناب منزوی در باب عشق2، مناظره در 
ناب  دانشور3، توصیف های  بی نظیر سیمین  نثر روان و شخصیت پردازی های  اعتصامی و...  پروین  زبان 
نثر ادبی کویر علی شریعتی،  به موضوع جنگ4،  »کلیدر« محمود دولت آبادی، نگاه دگرگونٔه احمد دهقان 
قطعه های »طوفان در پرانتز« قیصر امین پور و فراوان مورد دیگر، مثال های در دسترسی، از گزینش های 

بجای نویسندگان ادبیات معاصر فارسی است. 
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زمین عاشق شد و آتشفشان کرد و هزار هزار سنگ آتشین به هوا رفت. خدا یکی از 
آن هزار هزار سنگ آتشین را به من داد تا در سینه ام بگذارم و قلبم باشد. حاال هر وقت که 
روحم یخ می کند، سنگ آتشینم سرد می شود و تنها سنگش باقی می ماند و هروقت که عاشقم، 
سنگ آتشینم گُر می گیرد و تنها آتشش می ماند مرا ببخش که روزی سنگم و روزی آتش. مرا 

ببخش که در سینه ام سنگی آتشین است.
عرفان نظرآهاری

کارگاه   2 تمرین  نوشتن،  کارگاه   1 تمرین  به  دانش آموزان  پاسخ  ارزیابی  محتوا: 
نوشتن و ارزیابی آن.

اهداف: دانش آموز بتواند:
١ راجع به احساسات و تأثیر و تأثر های خود در مورد یک موضوع پیشنهادی، به 

شیؤه خوشه سازی به تنهایی یا گروهی یادداشت برداری نماید.
2 عناصر زیبایی شناسی و نیز واژگان خاص متن را تشخیص دهد.

3 یک قطعه با تمام عناصر و ساختار ضروری تولید کند. 

4 بتواند با نقد یک متن در مورد نوع نگاه نویسنده به موضوع بحث کند و تازگی 

آن را دریابد. 
5 روش های پرورش متن و نوشتن خالق را به صورت عملی به کار گیرد.

6 قدرت نقد و ارزیابی متون را بر اساس سنجه های علمی کسب کند. 

جلسۀ دوم
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در جلسٔه دوم طبق درس های قبل، ابتدا پاسخ های دانش آموزان به کارگاه 1 به اشتراک گذاشته می شود 
به  ادامه می آید، فعالیت 2 کتاب  با الگوی خوشه سازی که در  از آن  و مورد ارزیابی قرار می گیرد و پس 

سرانجام خواهد رسید و تحلیل و ارزیابی مدنظر در فعالیت 3 نیز محقق خواهد شد. 

 روش تدریس

قطعٔه ادبی در یک فرایند رفت و برگشتی حاصل تعامل عینیت ها و تجارب زیسته با ذهنیت ها، استنباط و 
احساس شخصی ما است. نمایش و ارائٔه مجدد این محصول بیش از هر متن دیگری، نیازمند تکنیک هایی 
است که در خدمت تقویت قؤه آفرینندگی و پرورش قدرت خالقیت هستند؛ روش هایی چون بدیعه پردازی 
و خوشه سازی شیوه های مناسبی برای این امر به نظر می رسند، که در اینجا مراحل پیشنهادی اجرای این 

درس با خوشه سازی ارائه می گردد. 

 روش تدریس پیشنهادی

خوشه سازی: خوشه سازی روش غیرخطی جریان مغز است که با تداعی آزاد خویشاوند است. در واقع 
با عرصه دادن به تفکر تصویری5، اجازه می دهیم دانش آموز بدون هیچ مانعی با بهره گیری از تداعی آزاد، تمام 
تصاویر خود را مکتوب کند. به عبارتی، خوشه ها چون کیهانی گسترش یابنده هستند که هر کلمه می تواند 
در هر لحظه به کهکشان راه شیری بدل شود که به نوبٔه خود جهان هایی را در بردارد )ال. ریکو، 1391(. 
انتخاب یک هسته محرک تداعی هایی است که در هر انسان با انسان دیگر به خاطر تجارب زیستٔه متفاوت و 
زمان و مکان مختلف فرق دارد. به این ترتیب ابتدا با سد کردن راه تفکر مفهومی6، تمام تصاویر ذهن خود را 
حول هستٔه مشخص بیرون می ریزیم و در مراحل بعد به ساماندهی این خوشه ها می پردازیم و تفکر مفهومی 

سامان دهنده اجازٔه ورود می یابد. 
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 مراحل اجرای خوشه سازی
١ انتخاب هسته: در اینجا یکی از موضوعات پیشنهادی درس را در مرکز کار خود قرار می دهند و 

دور آن دایره ای با خوشه های متعدد ترسیم می کنند. 
2 دانش آموز هر آنچه که در خزانٔه ذهن خود دارد بدون پیش داوری و ارزش گذاری خاصی بیرون 

می ریزد و به عنوان خوشه های اطراف این دایره، آنها را ثبت می کند. گاه یک خوشه، خوشٔه دیگر را به 
ذهن می آورد و باعث گستردگی کار می شود. در واقع با تندنویسِی تفکر تصویری، راه را بر دخالت تفکر 

مفهومی می بندیم. 
دانش آموزان، نوشتٔه خود را با اولین جمله که به ذهنشان رسید شروع کنند و با به کمک گرفتن تفکر 
مفهومی تداعی های مکتوب خود را سامان دهند و در گسترش متن خود از آنها کمک بگیرند و به آنها اعالم 

کنیم که استفاده از تمام خوشه ها اجباری نیست. 
به قضاوت در مورد  پایان درس  با سنجه های ارزیابی  برای دوستان شان بخوانند و  3 نوشتٔه خود را 

متن های همدیگر بپردازند. 
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حکایت ها با ویژگی هایی چون اختصار در کالم، ایجاز در مفهوم و واژه گزینی های 
معنادار، در واقع نسل پیشین داستانک های مدرن هستند که افق های خیال انگیزی روبه روی 

ما می گشایند و آبشخور های مناسبی برای تقویت بالغت و فصاحت به شمار می آیند.

محتوا: بازآفرینی حکایت، سنجش و ارزیابی بازآفرینی ها و تمرین 2 جلسه قبل
اهداف: دانش آموز بتواند:

١ یک قطعه با تمام عناصر و ساختار ضروری تولید کند. 

2 با تکیه بر حکایت پایانی درس، به فهمی از مواریث کهن ادبی دست یابد. 

3 با بازآفرینی حکایت پایانی، قدرت خالقیت و قؤه تفکر خود را پرورش دهد.

4 روش های پرورش متن و نوشتن خالق را به صورت عملی به کار گیرد.

5 عناصر داستان را به خاطر بیاورد. 

6 با تکیه بر عناصر داستانی موجود در حکایت، به بازآفرینی آن اقدام کند. 

7 قدرت نقد و ارزیابی متون را بر اساس سنجه های علمی کسب کند. 

جلسۀ سوم
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حکایت نگاری

داستان به مفهوم امروزی اش، محصول مدرنیته در غرب است و از قرن شانزدهم میالدی با دن کیشوت 
فرم قدیم  بلکه در  امروزی،  به معنای  نه  ادبیات کالسیک  اما حکایت های  سروانتس اسپانیایی متولد شد. 
خود نوعی خواهرخواندگی با داستان های امروزین دارد و دلیل این امر هم ساختار و عناصر مشترکی است 
که در هر دو دیده می شود. بنابراین برای بازنویسی حکایت ها، شناخت اولیٔه این عناصر می تواند ما را در 
اقتباس های »آزاد« یا »بستٔه« اصولی از این مواریث یاری نماید. اقتباس در حقیقت از دریچه ای جدید به 
»پیش اثر« نگریستن است. این امر می تواند با به چالش کشیدن مفاهیم متن، از منظر زیبایی شناسی، تغییر زبان 
متناسب با فهم جدید خواننده و تقلید از آن، طنزسازی و مواردی از این قبیل انجام پذیرد و با عنوان هایی 
چون بازآفرینی، بازنویسی، آمیغ نویسی، گزیده نویسی و خالصه نویسی صورت گیرد. از جایی که در اقتباس 
بسته )بازنویسی، خالصه و گزیده نویسی و...( معموالً به دلیل نزدیکی زیاد به متن اصلی محدودیت هایی در 
اعمال تغییرات خالقانه وجود دارد، بنابراین سؤال تازه ای در ذهن مخاطب ایجاد نمی شود و اجباری در 
پذیرش منطق و تفکر پیشین شکل می گیرد. بر این اساس پیشنهاد این بخش، بازآفرینی حکایت ها بر اساس 

تکنیک اسکمپر است. 
روش تدریس: تکنیک اسکمپر با شناخت عناصر داستانی حکایت و ایجاد تغییرات ضروری 

اسکمپر: اسکمپر تکنیکی برای افزایش خالقیت و پرورش ایده های خامی است که در سر داریم و برای 
حل هر مسئله ای که با آن روبه رو می شویم، کاربرد دارد. می توان گفت اسکمپر یک فهرست از سؤال هایی 
است که سبب پرورش ایده های جدید می گردد. این سؤال ها بر اساس کلید واژه هایی ساخته می شوند که 

سرواژه محسوب می شوند و به این ترتیب هستند:
SCAMPER

 Substitute:S )جایگزین کردن(
 Combine:C )ترکیب کردن(
 Adapt: A )اقتباس کردن(
 Magnify: M )تقویت کردن(
 Put to Other Uses:P )به کار گرفتن در دیگر کاربردها(
 Eliminate or Minify: E )حذف کردن(
 Rearrange or Reverse: R )معکوس کردن یا چینش مجدد(
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 شیوۀ اجرا

١ خوانش متن با صدای بلند توسط معلم یا دانش آموزان.

2 تأمل و فهم اجزا و عناصر حکایت مانند شخصیت، گفت و گو، زمان، مکان، راوی و... .

3 کشف پیرنگ داستان یا روابط پنهان میان اجزای متن و مفهوم کلیدی آن: سعدی پیرنگ حکایت 

را بر مبنای تباینی قرار داده که میان عناصری چون حلقٔه جوهریان و بیابان، گندم بریان و مروارید، ذوق و 
شادی و تلخی و نومیدی به خوبی مشهود است و این فضای تضادی در القای مفهوم کلیدی حکایت، موفق 

عمل کرده است. 
4 بازآفرینی متن با توجه به اطالعات موجود در مورد حکایت و شناخت دقیق اجزای آن و استفاده از 

تکنیک های معکوس کردن، حذف، اضافه، اقتباس، ترکیب، جایگزینی، تقویت و... که به مواردی از آنها 
در مقام پیشنهاد اشاره می شود: 

جایگزینی: 

 زبان نوشته را می توانیم به زبان معیار امروز تغییر دهیم.
 راوی می تواند به جای یک بیابان گرد که در بیابان درمانده است جوهری ای باشد که از کاروان بازمانده 

و توشٔه سفرش به اتمام رسیده است.
می کند              حکایت  بیابان  در  خود  شدگی  گم  از  اعرابی(  نه  )و  جوهری  یک  بصره  جوهریان  حلقٔه  در   

که ... .
اضافه: زمان را به صورت مشخص تر فرضاً »در هنگام خشکسالی بصره« بیان کنیم. 

به جای مروارید غلتان و گندم می توان از کیسٔه مشک و نان خشک استفاده کرد. 
تقویت مفهوم متن با استفاده از تفکر موازی: در جوار امتناع جوهری از دریافت مشک و امیدش به 
نانی خشک، می توان جهت تأکید بر مفهوم حکایت، آن را گسترش داد، به این گونه که بیابان گرد در مقام 
یک راهنما، در بیابان جان زرگر )جوهری( را نجات می دهد و در عوض زرگر به او کیسه ای مروارید غلتان 

می بخشد، اما او نیاز خود را در حد گندم بریان می بیند و آن را پس می زند. 
و موارد دیگر...

افزون بر موارد فوق می توان بیابانگرد و زرگر را با توصیف های دقیق تر معرفی کرد. 
5 متن های نوشته شده در کالس خوانده شوند و با توجه به سنجه های ارزیابی مورد قضاوت قرار گیرند. 

نکته: در مرحلٔه نهایی از دانش آموزان بخواهیم در گزینش واژگان و کاربرد آرایه ها و... حکایت را در 
قالب قطعٔه ادبی بازآفرینی نمایند. 
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 پی نوشت

١ بخشی از شعر»پنجره« فروغ فرخزاد که مضمون هایی چون تنهایی، عشق و عدالت و... دارند، به 

مثابٔه سوژه های دنیای مدرن، کانون شعر قرار گرفته اند. 
من از دیار عروسک ها می آیم

از زیر سایه های درختان کاغذی
در باغ یک کتاب مصور

از فصل های خشک تجربه های عقیم دوستی و عشق
در کوچه های خاکی معصومیت

از سال های رشد حروف پریده رنگ الفبا
در پشت میزهای مدرسٔه مسلول
از لحظه ای که بچه ها توانستند

بر روی تخته حرف »سنگ« را بنویسند
و سارهای سراسیمه از درخت کهنسال پر زدند.

من از میان ریشه های گیاهان گوشتخوار می آیم
و مغز من هنوز

لبریز از صدای وحشت پروانه ایست که او را
در دفتری به سنجاقی
مصلوب کرده بودند.

وقتی که اعتماد من از ریسمان سست عدالت آویزان بود
و در تمام شهر

قلب چراغ های مرا تکه تکه می کردند
وقتی که چشم های کودکانٔه عشق مرا

با دستمال تیرٔه قانون می بستند
و از شقیقه های مضطرب آرزوی من

فواره های خون به بیرون می پاشید
وقتی که زندگی من دیگر

چیزی نبود، هیچ چیز بجز تیک تاک ساعت دیواری
دریافتم، باید، باید، باید.
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دیوانه وار دوست بدارم
یک پنجره برای من کافیست...

 غزلی از حسین منزوی  2
لیال دوباره قسمت ابن السالم شد
عشق بزرگم آه! چه آسان حرام شد

می شد بدانم اینکه خط سرنوشت من
از دفتر کدام شب بسته وام شد؟

اول دلم فراق تو را سرسری گرفت
و آن زخم کوچک دلم، آخر جذام شد

گلچین رسید ونوبت با من وزیدنت
دیگر تمام شد گل سرخم، تمام شد
شعر من از قبیلٔه خونست، خون من

فواره از دلم زد و آمد کالم شد
ما خون تازه در تن عشقیم و عشق را
شعر من و شکوه تو، رمز الدوام شد
بعد از تو باز عاشقی و باز... آه نه! 
این داستان به نام »تو« اینجا تمام شد

 سیمین دانشور هم در سطح لهجٔه شیرازی و هم در انعکاس فرهنگ شیراز در سووشون موفق ظاهر  3
شده است. اسم کتاب برگرفته از مراسم سوگ سیاوش در شیراز است و به همین دلیل با لهجٔه شیرازی 
َسوشون خوانده می شود. او با نحؤه به کارگیری اصطالحات و کلمات اصیل آن ناحیه، قهرمانان با اصالت 

پرورش می دهد. 
»عمه گفت: خان کاکای خودم را می شناسم، یوسف را هم می شناسم. ابوالقاسم خان صاف نیست. از 
وقتی هم که خیال وکالت افتاده ناصاف تر هم شده ... زری گفت: از من قول گرفت که امروز عصر هر طور 

شده به جشن فرنگی ها بروم. نمی دانم تکلیف نذرم چه می شود؟« 
 مجموعٔه داستان های کوتاه »من قاتل پسرتان هستم« مهم ترین کتاب احمد دهقان در زمینٔه جنگ است.  4

به عناصر تصویری مثل  پیچیده را  یا مفاهیم  تفکر تصویری: روشی در آموزش است که افکار    5
عکس و موارد مشابه مرتبط و مفاهیم پیچیده را ساده سازی می کند. 

 تفکر مفهومی: مفاهیم به مثابٔه ویژگی ها، الگو ها و طبقه بندی های کلی هستند. در تفکر مفهومی به  6
یافتن، تجزیه کردن و ترکیب کردن این مفاهیم می پردازیم. 
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حوزه های فرعیشعر گردانیکارگاه نوشتنفعالیتمتن و تصویر 

محتوای دانشی ضروری 
نامه  انواع  برای شناخت 
با ذکر مثال های مختلف 

ــ پیش بینی آیندٔه شکل های نامه نگاری.
ــ نوشتن درخواست رسمی در قالب نامه. 

ــ نوشتن نامٔه دوستانه.
ــ نوشتن نامٔه خانوادگی.

ــ کسب اطالعاتی در زمینٔه نامٔه مقام معظم 
رهبری به جوانان اروپا

ارزیابی  و  بررسی  ــ 
نامٔه  یک  ساختار 

اداری.
نامه  یک  نگارش  ــ 
به معلم خود، به وزیر 
یا در موضوع  علوم 

آزاد

بیت  دو  بازآفرینی 
از شعر نظامی 

ساختار  یادآوری  ــ 
نوشته )آغاز، تنه اصلی 

و پایان(
مجالت  با  آشنایی  ــ 

رشد و وظایف آنها

»... دخترم، وقتی که بزرگ تر شدی دربارٔه داستان زمین و مردم آن در کتاب های بزرگ مطالب 
بسیاری خواهی خواند و خواهی دید که این سرگذشت، از هر داستان و قصٔه دیگر که بتوانی بخوانی، 

جالب تر و شیرین تر است...«
بخشی از نامه جواهر لعل نهرو به دختر ده ساله اش

نامه نگاریدرس چهارم

نمایۀ
 درس

ایدۀ کلیدی: تقویت مهارت برقراری ارتباط مؤثر با آموزش قالب های نگارشی )نامه  نگاری(
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نامه ای دوست  از  سحرگهی  هدهد  به ما رسانای  ببند بر سر و عمدا  )خاقانی(بستان، 

محتوا: از ابتدای درس تا صفحٔه 67 )نامه های رسمی(
اهداف: دانش آموز بتواند: 

١ با ساختار نامه های اداری آشنا شود.

2 به درک درستی از محتوای نامه های اداری برسد.

3 در قالب یک نامٔه اداری درخواست رسمی خود را منتقل کند.

4 با تأمل برخواست خود، نامه ای به معلم، وزیر و یا ... بنویسد.

5 با به کار بردن مهارت پیش بینی، قدرت فرضیه سازی خود را افزایش دهد. 

جلسۀ اول

تدریس این درس در سه جلسٔه 90 دقیقه ای به شرح زیر انجام می شود:
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در جلسٔه اول درس تا پایان صفحٔه 66 تدریس می شود. بنابراین عالوه بر مقدمٔه جذاب درس، می توان 
برای تقویت مهارت پیش بینی، از روش خوشه سازی یا بارش فکری بهره گرفت و در فعالیت دوم با روش 
کاج یا شش کاله تفکر )در توضیحات جلسٔه سوم همین درس توضیح داده شده است(، دانش آموزان را برای 

نوشتن نامه ای اداری یاری می کنیم. 

روش بارش فکری

بارش فکری، بارش مغزی یا یورش فکری: یورش فکری هم از سوی متخصصان آموزش و پرورش 
و هم از سوی متخصصان آموزش خالقیت، به عنوان روش تدریس حل خالق مسائل، معرفی شده است. 
مزیت آن این است که هم در کالس های کم جمعیت و هم پرجمعیت )با گروه بندی فراگیران( کاربرد دارد. 
این روش همچنان که برای موضوعاتی که فراگیر خالی الذهن است مفید نیست در مواردی هم که فراگیر 
ندارد.  نیز کارایی  پاسخ روشن می رسد  به یک  اطالعات جامع و مکفی دربارٔه موضوع دارد و بالفاصله 
الکس آزبون این روش را چنین معرفی می کند: »اجرای فن گردهمایی که از طریق آن گروهی می کوشند، 
شلدره ،  )اکبری  بیابند«  خاصی  مسئلٔه  برای  راه حلی  می کنند،  ارائه  اعضا  که  اندیشه هایی  تمام  انباشتن  با 

قاسم پور و علیزاده، 1390: 165(.
مراحل اجرا: برای اجرای این روش رعایت چهار اصل یا قانون ضروری است:

١ بیان و ارائهٔ قوانین یورش فکری: معلم قوانین کالس را با دانش آموزان در میان می گذارد و در 

صورت نیاز، آنها را گروه بندی می کند. گروه باید منشی و رئیس داشته باشد. 

 قوانین

الف( انتقاد ممنوع: هرگونه اظهار نظر ناسازگارانه و مخالفت آمیز ممنوع است. 
ب( استقبال از چرخش ایده ها: هیچ ایده ای غلط نیست و همه باید جسورانه و بدون هیچ نگرانی در 

ابراز ایده، مشارکت داشته باشند.
پ( کمیت گرایی: یعنی هر چه ایده بیشتر باشد بهتر است چرا که امکان ظهور اندیشه های نو باال می رود. 

ت( تلفیق ایده ها و مستندسازی: فراگیران باید از میان ایده های خود و دیگران به نتایج و ایده های 
جدیدی برسند و آنها را مکتوب نمایند. 

ث( طبقه بندی و پیرایش ایده ها: فراگیران از میان ایده های تولید شده، دست به گزینش می زنند. غث 
و سمین آنها را جدا می کنند و به مقوله بندی آنها می پردازند. 
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با طرح سؤاالتی دربارٔه  پیشنهادها،  از  به دست آوردن فهرستی  برای  یا مسئله:  2 ارائۀ موضوع 

انتظاراتی که از مجلٔه رشد می رود و وظایف آن و اجرای بهینٔه آنان کار را ادامه بدهند. 
3 ارائۀ ایده با روشی متفاوت: می توانیم از روش چرخشی، یا هر شیؤه دیگر، همٔه دانش آموزان 

را به مشارکت دعوت بکنیم و نتیجٔه این همیاری ها به اشتراک گذاشته شود. 
ایده های مشابه،  قرار دادن  بی ربط، درکنار هم  ایده های خیلی  با حذف  یعنی  ایده ها:  4 طبقه بندی 

مشخص کردن ایده های پرشمار و حذف تکراری ها به سنجش و ارزیابی آنها می پردازند، بهترین ها را در 
چارچوب تکلیف داده شده به کمک می گیرند و به تولید یک نامه برای مجلٔه رشد اقدام می نمایند. 

 ارزشیابی ایده ها: دانش آموزان به نقد ایده ها می پردازند که کدام ایده ها خیلی عالی هستند و کدام 
بی ربط است و... .

و  پیشرفت ها  به  توجه  با  که  دانش آموز خواسته می شود  از  اول درس چهارم  فعالیت  در  فعالیت 1: 
دگرگونی های ناگزیر فکری و فناوری دنیای آینده، تصویری از چگونگی نامه و نامه نگاری در سال های آتی 

ترسیم کنند. 

چنانکه مشاهده می کنیم فعالیت بر اساس یک نوع پیش بینی، یعنی تأمل و تفکر و در نتیجٔه تجسم آنچه 
زمینه های  همٔه  در  که  است  بنیادینی  مهارت های  از  پیش بینی  است.  گرفته  می دهد، شکل  روی  آینده  در 
زندگی، از امور شخصی تا اکتشافات و طراحی های بزرگ کاربرد دارد. افزون بر آن، یکی از عناصر اصلی 
این حس و تجربٔه آن در دوران نوجوانی، گامی مهم در راه  تقویت  فرضیه سازی پیش بینی کردن است و 
آینده ای هدفمند و درخشان به شمار می رود. برای رسیدن به این هدف تمام روش های پرورش خالقیت مانند 

بدیعه پردازی، خوشه سازی، بارش فکری و... می توانند مؤثر باشند. 

فعالیت 2: در فعالیت دوم با تقویت »مهارت پرسش راهبردی« روبه رو هستیم. این امر به منظور افزودن 
یادگیرندگانی مستقل کمک  به پرورش  یا کاوشگری میسر می شود، که  بر کیفیت اطالعات از طریق گفتمان 
می کند )آقازاده، 1395: 193(. ضمن آنکه به رشتٔه تحریر درآوردن این پرسش ها در قالب یک نامٔه رسمی 
گام بزرگ تری در راه تربیت انسان توانمندی است که به خوبی راه برقراری ارتباط صحیح را آموخته است. 
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تو پیام های  ذوق  تو،  نامه های  می نرود سوی لبم، سخت شده ست در برملذت 

فعالیت 3،  نامه های رسمی و  نوشتن،  تمرین 1 کارگاه  پاسخ های  ارزیابی  محتوا: 
نامه های خصوصی و فعالیت 4، تمرین 2 کارگاه نوشتن و ارزیابی آن.

اهداف: دانش آموز بتواند:
 ساختار نامٔه خصوصی را بشناسد. ١

 نامه ای به یکی از اعضای خانوادٔه خود بنویسد. 2
 ساختار نامٔه رسمی را تشخیص دهد. 3

 در قالب نامٔه رسمی درخواست یا پیام خود را اعالم نماید. 4
 نامه ای اداری با تمام اجزا بنویسد.  5

جلسۀ دوم

)مولوی(
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جلسٔه دوم با اشتراک گذاری، نقد و ارزیابی پاسخ هایی که دانش آموزان در منزل به تمرین یک کارگاه 
نوشتن داده اند، شروع می شود و در ادامه با ترکیبی از روش های پیش سازمان دهنده و ساخت گرایی نامه های 
خصوصی و رسمی، از نظر فرم و محتوا به دانش آموزان معرفی می شوند. )برای روش رک. درس قبل( 
سپس با انتخاب یکی از موضوعات کارگاه نوشتن شمارٔه دو، به روش شش کاله تفکر، داده های اولیه به 
با  نامه فرم می گیرند. دانش آموزان  یا گروهی گردآوری می شوند و در نهایت در قالب یک  صورت فردی 
سنجه های ارزیابی پایان درس، نامه های نوشته شدٔه خود و همکالسی هایشان را مورد ارزیابی قرار می دهند. 

روش تدریس

شش کاله تفکر: »ادوارد دوبونو« پدر تفکر خالق در کتاب »شش کاله تفکر« یک روش خالقانه ارائه 
می کند و از طریق آن می کوشد به افراد بیاموزد که به تفکر خود وسعت و نظم ببخشند و در تصمیم گیری ها 

از آن استفاده کنند. 
در نخستین اقدام و با هدایت معلم، همٔه دانش آموزان باید کاله سفید را بر سر بگذارند و در مورد موضوع 
بیان شده کامالً بی طرفانه بیندیشند. سپس از آنها می خواهیم کاله قرمز را بر سر بگذارند و با عرصه دادن به 
احساساتشان آنها را بیرون بریزند و بر زبان بیاورند. با کاله سبز منتظر ارائٔه تفکرات منحصر به فرد و مبتکرانٔه 

دانش آموزان خواهیم بود. کاله سیاه نگاه کامالً بدبینانه به موضوع است و کاله زرد، برعکس آن است. 
برنامه ای  با  و  دهد  جهت  جمع،  تفکرکردن  به  می کند  تالش  که  است  نرم افزار  یک  همچون  آبی  کاله 
مشخص آن را به سرانجام برساند و گویی همچون یک کارگردان، تفکر ما را هدایت می کند. با کاله آبی 

اولویت ها و محدودیت ها تعیین می شود و به مدیریت و جمع بندی مطالب می پردازند.
با این مقدمه انتظار داریم زمانی که دانش آموزان قرار است نامه ای به وزیر یا یک مجله بنویسند، برای 
طرح مباحث ضروری با استفاده از شش کاله تفکر، ابتدا با یک نظر بی طرفانه موضوع را مورد بررسی قرار 
دهند. پس از آن هم جنبه های مثبت موضوع )کاله زرد( و هم زوایای منفی )کاله سیاه( آن را مورد دقت 
قرار دهند و بیان نمایند. با نگاه خالقانه به موضوع )کاله سبز(، جنبه هایی از آن را که تاکنون کسی ندیده 
است ببینند و بیان کنند و نهایتاً با کاله آبی به مدیریت مباحث و جمع بندی آنها بپردازند. اجرا و پیاده سازی 

این شش کاله می تواند به شیؤه انفرادی یا بحث گروهی صورت بپذیرد. 

درنگی در قلمرو فعالیت ها

فعالیت 3: نوشتن »دعوت نامه ای به دوستاِن هم کالسی  برای جشن تولد« محور فعالیت سوم است. صرف 
نوشتن یک نامه و متن، فارغ از طیفی از مهارت های دیگر که ممکن است با خود به ارمغان بیاورد باالترین سطح 
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یادگیری بلوم، یعنی آفرینش را در دانش آموز تحقق می بخشد. در این فعالیت با توجه به اینکه نامه دوستانه است، 
در نگارش آن دانش آموز به نوعی فراشناخت از خود، اطراف و دوستان خود هم دست می یابد. 

دانش فرامتنی

سنت نامه نویسی: نامه نوشتن یک راه و رسم دیرین برای برقراری ارتباط بوده و هست. به همین دلیل 
هر  که  و هدفی  به وظایف  توجه  با  نام می برند.  نامه نگاری(  با عنوان »سنت« )سنت  دیرینگی  این  از  برخی 
نامه بر عهده دارد، نام آن حامِل معرف های ضروری می شود و به صورت اضافٔه توضیحی ذکر می گردد. 
به این ترتیب قلمرو »نامه« از جزئی ترین و  نامٔه سرگشاده و دیگر موارد.  نامٔه دوستانه،  نامٔه اداری،  مانند؛ 
نامه هایی را در کتاب هایی مانند تاریخ بیهقی  خصوصی ترین حوزه ها تا عمومی ترین آنها را در برمی گیرد. 
و جهانگشا و دیگر کتب تاریخی می بینیم که پیک شاهان و سران حکومت ها محسوب می شوند و تا زمان 
معاصر هم این روند ادامه دارد. فتح نامه ها و نامه های پادشاه به پادشاهان دیگر یا امرای جزء و نیز نامه های 
رهبران مذهبی و سیاسی به همتایان خود یا زیردستانشان شکلی دیگر از نامه نگاری های مرسوم است. نامٔه 
امام علی  به مالک اشتر در نهج البالغه، نامٔه امام خمینی به گورباچف و موارد عدیدٔه دیگر در این زمینه، 
قابل ذکر هستند. نامه های سرشناسان به فرزندان یا همسرانشان که معموالً در قالب کتاب منتشر می شوند، 
قاصدان مهر و محبتند. از این نمونه عالوه بر کتاب هایی مانند قابوس نامه می توان نامه های سیمین دانشور به 
جالل آل احمد، نامه های فروغ فرخزاد به پرویز شاپور، نامه ای به دخترم که نوشتٔه جمعی از بزرگان فرهنگی 

معاصر1 است را نام برد. 
نامه ها گاه یک واسطٔه انسان و خداوند هستند. کتابنامه های خط خطی عرفان نظرآهاری که برای گروه 
سنی کودک و نوجوان نوشته شده است از این نمونه ها است. نظرآهاری در ابتدای هر نامه، آیه ای از آیات 
قرآن کریم را ذکر کرده است و ادامٔه نامه با تفسیر این آیه شکل می گیرد و در پایان هر نامه هم یک صفحٔه 

خالی برای مخاطب کتاب وجود دارد تا نامٔه خودش را به خدا بنویسد.
اطالعاتی  ابزار  این  از  می شوند  محسوب  سرگشاده  گاه  که  نامه هایی  قالب  در  هم  اقتصادی  بزرگان 
بهره می برند و پیام خود را علنی می کنند. بخش دیگر از نامه ها را باید پیام آوران فرهنگی تلقی کرد. نامٔه                

امام خمینی به عروسشان، نامٔه پرویز ناتل خانلری به پسرش و... از این دست هستند. 
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شکلی دیگر از این نامه را در قالب تقدیرنامه و تشویق نامه هایی می بینیم که از جانب مسئوالن باال دست به 
کارمندان یا مدیران پایین دست اعطا می گردد و طی این نامه ها مراتب سپاس خود را اعالم می دارند. 

نامه به فراخور موضوع و مخاطب غالباً در قالب نثر های معیار یا ادبی ارائه می شود. گاه نامه هایی هم در قالب 
نظم می بینیم که طبیعتاً میان شاعران رد و بدل می گردد. میان رشید وطواط و خاقانی 2 هم مراسالتی رد و بدل شده 

است که ابتدا از روی مهر و مدح بوده اند و اما پس از زمانی این نامه ها پیک هجو و ذم می شوند. 
بد نیست بدانیم نامه گاه معنای استعاری هم پیدا می کند. عرفان نظرآهاری در شعر »دوست واژه  است« 
نوعی از این نگاه و استفاده را نشان می دهد. دوست، واژه است/ واژه ای که از لب فرشته ها چکیده است/ 
دوست، نامه است/ نامه ای که از خدا رسیده است/ نامٔه خدا همیشه خواندنی ست/ توی دفتر فرشته ها/ واژٔه 

قشنگ دوست ماندنی ست.
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»... فرزند من؛ دمی چند نیست که خفته ای. من اکنون به تو نامه می نویسم. اکنون 
که تو کوچک تر از آنی که بتوانم آنچه می خواهم با تو بگویم.

هنوز برق آرزو در چشمان جوانان می درخشد. آرزوی آنکه بمانند و سرافراز باشند. 
آرزوی من این است که تو هم در این آرزو شریک باشی. مردانه بکوشی و با دشمن درون 
که فساد است به جنگ برخیزی. اگر در این پیکار فیروز شدی دشمن بیرون، کاری از پیش 
نخواهد برد. آن قدر بکوشیم تا پس از ما نگویند که مشتی مردم پست و فرومایه بودند و به 

ماندن نمی ارزیدند! ...« 
)نامه ای به پسرم، ناتل خانلری(

محتوا: نامٔه سرگشاده و فعالیت 5، شعرگردانی و تحلیل آن بر اساس سنجه های ارزیابی.
اهداف: دانش آموز بتواند:

١ با ساختار نامٔه سرگشاده آشنا شود.

2 هدف نامه های سرگشاده را دریابد. 

3 با تعمیم پیام نامٔه مقام معظم رهبری، خود را مخاطب فرضی نامه بپندارد.

4 با خوانش بلند شعر به فهمی درست از آن دست یابد.

5 با بازآفرینی شعر، مهارت نگارش خالق خود را تقویت نماید. 

جلسۀ سوم
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دانش آموز در مرحلٔه استنباط، اطالعات موجود در نامه را مرور می کند و با تأمل بر روی  آنها به نتایج مورد 
انتظار، همچون درک روشن بینی و آینده نگری که در این پیام وجود دارد دست می یابد. در گام بعد با شناخت 
و آگاهی که از خود به مثابٔه یک جوان دارد و با اطالعاتی که از نامه به دست آورده است انتظار می رود به یک 
قیاس دست بزند و خود را مخاطب فرضی نامه بداند و در راه جامٔه عمل پوشاندن به منویات مورد انتظار نامه 

گام بردارد. ضمن آنکه با فرم یک نامٔه سرگشاده و ویژگی های آن هم به صورت عملی و عینی آشنا می شود.

 شعر گردانی

شعر در نفس خود، حامل معنا و پیامی فشرده و ویژه است. حتی اگر ایدٔه طرفداران هنر برای هنر را هم 
به رسمیت بشناسیم، باز هم شعر برای هدفی نوشته می شود و مخاطبی دارد. مخاطب آن می تواند معشوق 
نویسندگان  اگر  و هست.  بوده  امروز  به  تا  گذشته  و  ادب کالسیک  در  این سنت  باشد.  زمینی  یا  آسمانی 
نامه های خود را به نثر نگاشته اند، شاعران از بیان شعر برای نامه نگاری بهره گرفته اند که نمونه اش را در 
ابیات آغازین غزل حافظ در پایان درس سوم می بینیم. یکی از شیوه های مؤثر در بازآفرینی این شعر، آموزش 

از طریق گروه های مکمل است. 
 شیوۀ اجرا

مرحلۀ 1: دو کاربرگ تدارک می بینیم که در یکی سه بیت شعرحافظ )صفحٔه 76 کتاب نگارش( نوشته 
شده است و از دانش آموزان می خواهیم با توجه به این شعر و مفاهیم کلیدی آن، پنج انتظاری که شاعر از باد 
صبا داشته است را استخراج کنند که طبیعتاً با درک مفهوم شعر به مواردی چون پیام رسانی، خوش خبری، 

اندوه بری و... اشاره خواهند کرد.
در کاربرگ دوم تکلیفی با این عنوان می نویسیم که اگر باد صبا یا نسیم بپذیرد که پیک خبررسان شما به 
معشوق )آسمانی یا زمینی( باشد چه انتظاراتی از او دارید؟ دانش آموزان به فراخور اطالعات و گنجینٔه ذهنی 

پیشین و نیز خالقیتشان در گروه به این سؤال جواب می دهند. 
مرحلۀ 2: کاربرگ 1 را در اختیار یک گروه و کاربرگ 2 را در اختیار گروه  دیگر قرار می دهد و بر 

اجرای آنها و میزان مشارکت دانش آموزان نظارت می کند.
مرحلۀ 3: جای کاربرگ ها عوض می شود و هر یک از گروه ها سؤاالت خود را در اختیار گروه دیگر 
قرار می دهد و معلم از دانش آموزان می خواهد با جواب دادن به سؤاالت یک نامه به مخاطب فرضی )معشوق 

آسمانی یا معشوق زمینی( بنویسند. 

معظم  مقام  سرگشادٔه  نامٔه  دربارٔه  »اطالعاتی  تا  می شود  مأمور  دانش آموز  فعالیت  این  در   :5 فعالیت 
تقویت  تکلیف  این  اهداف  از مهم ترین  نماید.« یکی  ارائه  اروپا جمع آوری و در کالس  به جوانان  رهبری 

مهارت های »استنباط« و »تعمیم« است. 
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 نامه ها خوانده می شوند و دانش آموزان به ارزیابی نامه های هم می پردازند و نگاه خود را با نوع نگاه  ١
حافظ مقایسه می کنند.

 پی نوشت: 

گره  بکش،  را  کفش هایت  پاشنٔه  نباش،  نگران   ...« ندارم«:  که  دختری  »به  نامۀ  در  محقق  جواد  1ــ 
روسری ات را محکم کن و در کوچه های زندگی راه بیفت. توفیق از آن کسی است که صبورتر و منطقی تر 
است و بیشتر می آموزد و بهتر به کار می بندد. دانشگاه واقعی، در کتاب ها و کتابخانه هاست و کالس حقیقی 
در محضر اندیشه های اندیشمندان تشکیل می شود. همٔه اینها هم همیشه در دسترس طالبان علم و جویندگان 

دانش بوده و هست« )محقق، 1390: 5  ــ164 در گیرنده: دخترم(.
ــ  ایرانی  فرهنگ  بودند،  بی سواد  ایران  مردم  اتفاق  به  قریب  اکثریت  که  روزگاری  در  چرا  راستی  »به 
اسالمی توانست آن همه ستارٔه درخشان، به آسمان علم و ادب جهان تقدیم کند و امروز، که از پرت ترین 
روستاها گرفته تا کوچک ترین شهرها، صدها هزار معلم، دبیر، مدرس، استاد و ده ها هزار دبستان و دبیرستان 
و هنرستان و دانشگاه داریم؛ قادر به ارائٔه چند چهرٔه ملی یا منطقه ای هم نیستیم؟! شاید که ما ترقی معکوس 

کرده ایم« )محقق، 1390: 164 در گیرنده: دخترم(.
»اگر باورمندانی که برای فالح این جهان دست مایه ای از راستگویان الهی دارند، خود را به سالح علم 
و ابزار های امروز آن مجهز نکنند، بی هیچ تردیدی دنیاداران بی باور سد راه هر اندیشه ای خواهند بود که به 
رستگاری این جهانیان بینجامد. در سخن بزرگی از رهبران دین خاتم آمده است که: »چه خوب است دین 

و دنیا با هم همساز شوند« )آیینه وند، 1390: 13 در گیرنده: دخترم(.
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2ــ ابیاتی از مراودات مثبت وطواط و خاقانی در قالب شعر:
رشید الدین وطواط:

ماه و  خورشید  را  قدر  سپهر  شاه ای  و  دستور  را  فضل  سریر  وی 
فضل بحر  ابوفضایل،  کفرکاهافضل الدین،  دین فزای  فیلسوف 

و جواب خاقانی:

مراسزد که عید کنم در جهان به فّر رشید مؤبدست  عیدی  نثرش  و  نظم  که 
سخنش روایت  رسیدی  کوه  به  گر  زهی رشید جواب آمدی به جای صدا و 
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نگارش علمی:مقاله نویسی )1(درس پنجم

نمایۀ 
درس

حوزه های فرعیمثل نویسیکارگاه نوشتنفعالیتمتن و تصویر 

محتوای دانشی ضروری 
اجزای  شناخت  برای 
یک مقاله )عنوان، مقدمه، 
و  بحث  اصلی،  بدنٔه 
مثال های  با  نتیجه گیری( 

عینی و روشن

ــ انتخاب عنوان برای مقاله
اجزای  قضاوتی  تحلیل  ــ 
قبیل:  از  شده  داده  مقالٔه 
مسئله، بیان مسئله، انسجام 
و پیوستگی، تحلیل یافته ها 

و نتیجه گیری

تحقیقی  مقاالت  تحلیل  ــ 
آموخته  معیارهای  بر اساس 

شده در درس
بر  تحقیقی  مقالٔه  نگارش  ــ 
مبنای دانش نظری و نمونه های 

عملی ارائه شده در کتاب
ـ ارزشیابی مقالٔه دوستان خود  ـ
بر اساس معیارهای پایانی درس

مقالٔه  یک  نگارش 
مثل ها،  دربارٔه  تحقیقی 
جایگاه  آنها،  خاستگاه 
مثل ها در فرهنگ عامه 

و مواردی از این قبیل

و  سابقه  با  آشنایی  ــ 
قدمت مقاله نویسی

با  گسترده تر  آشنایی  ــ 
ویژگی های اجزا و ساختار 

مقاله نویسی
ــ آشنایی با نحؤه صحیح 

فیش برداری

دهکدٔه جهانی اصطالحی است که »مارشال مک لوهان« در توصیف جهان، تحت تأثیر وسایل 
ارتباط جمعی به کار برد. حرکت کردن، همسو با دهکدٔه جهانی زمانی حاصل می شود که پژوهش های 
علمی به انتشار و چاپ مقاله های علمی منجر گردد و در مجله های بین المللی چاپ و منتشر شود، به 

این ترتیب،  مبادلٔه اطالعات، موجب رشد سریع علوم خواهد شد.

ایدۀ کلیدی: تقویت مهارت مسئله یابی و حل مسئله در قالب مقاله نویسی
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تدریس این درس در سه جلسٔه 90 دقیقه ای به شرح زیر انجام می شود:

در آموزش نوشتن، آنچه اهمیت دارد فرایند نوشتن است نه محصول آن؛ بنابراین اگر 
نویسنده اصول نوشتن را بداند و در فرایندی صحیح مطالب خود را در ساختاری مناسب 

ارائه دهد، خواننده به راحتی منظور و مقصود او را دریافت خواهد کرد.
موری

محتوا: متن کامل درس
اهداف: دانش آموز بتواند:

 قوهٔ تفکر و تأمل خود را با تدبر در امور جاری و طرح سؤال و مسئله یابی پرورش دهد. ١
 سؤاالت مطرح شدهٔ خود را در قالب عنوان هایی برای پژوهش نظام مند طراحی کند. 2
 مسئله و زمینٔه مسئله و پیشینه یا عدم پیشینٔه پژوهش مورد نظر را برای مخاطب  3

تبیین نماید.
 به بحث و تجزیه و تحلیل در باب موضوع مدنظر خود بپردازد. 4

 توانایی بررسی انسجام و پیوستگی بندهای یک مقاله را پیدا کند.  5
 قدرت قضاوت در باب مقاالت تحقیقی را به دست بیاورد.  6

 ایده های خالقانه و نقطه نظرات خود را در باب مسائل یافته شده مکتوب کند.  7
 به نتیجه گیری مستدل و منطقی در زمینٔه پژوهش بپردازد. 8

جلسۀ اول



76

 روش تدریس پیشنهادی: الگوی تدریس اعضای گروه

مراحل اجرا: این روش، مناسب درس هایی است که قابلیت تفکیک به چند بخش را دارند. این درس 
شامل چهار قسمت مجزا )عنوان، مقدمه، بدنه، بحث و نتیجه گیری( است. لذا دانش آموزان باید به گروه های 

چهار نفره تقسیم  شوند. 
درس،  ابتدای  مقالٔه  خواندن  با  و  می کند  مطرح  است  مقاله نویسی  که  را،  درس  موضوع  معلم  ابتدا 
دانش آموزان را با موضوع درگیر می کند. سپس به قسمت عنوان در درس )ص 84( شمارٔه یک، به مقدمه 
)ص 85 و 86( شمارٔه دو، به بدنه )ص 87 و 88( شمارٔه سه و به بحث و نتیجه گیری )ص 88( شمارٔه چهار 

می دهد. به همین ترتیب به چهار دانش آموز گروه نیز شماره یک تا چهار می دهد. 
در مرحلٔه اول از شمارٔه یک های هر گروه می خواهد بخش عنوان، شمارٔه دوها بخش مقدمه، شمارٔه سه ها 

بخش بدنه و شمارٔه چهارها بخش بحث و نتیحه گیری را به صورت فردی، صامت خوانی کنند. 
در مرحلٔه دوم پس از صامت خوانی، معلم از شمارٔه یک ها در گروه های متفاوت می خواهد از گروه اصلی 
خود خارج شوند و یک گروه جدید تشکیل دهند، همین طور شمارٔه دوها با هم یک گروه، شمارٔه سه ها یک 
گروه و شمارٔه چهارها هم یک گروه تشکیل دهند و دربارٔه بخشی که صامت خوانی کردند گفت وگو کنند. 
مثالً اگر تعداد دانش آموزان کالسی 24 نفر باشد در مرحلٔه اول )صامت خوانی( گروه ها چهار نفره است، 
اما در مرحلٔه دوم گروه ها شش نفره می شود. )در مورد کالس هایی که تعداد دانش آموزان زیاد است می توان 
در مرحلٔه دوم دو سری گروه شمارٔه یک، دو سری شمارٔه دو، دو سری شمارٔه سه و دو سری شمارٔه چهار 

تشکیل داد تا تعداد اعضای گروه در مرحله دوم خیلی زیاد نباشد.(
در مرحلٔه سوم بازگشت به گروه های اولیه صورت می گیرد و اعضا به گروه های اول خود باز می گردند. 
در اینجا شمارٔه یک هر گروه، بخش عنوان را برای اعضای گروه توضیح می دهد. شمارٔه دو بخش مقدمه، 
شمارٔه سه بخش بدنه و شمارٔه چهار بخش بحث و نتیجه گیری. از آنجایی که اعضا در مرحلٔه دو در بحث 
گروهی بخش مربوط به خود را کامل بررسی کرده اند، لذا انتظار می رود مباحث مرحلٔه سوم سطحی نباشد، 
بلکه کامالً سنجیده باشد. پس از بحث دربارٔه بخش های مختلف، فعالیت یک تا چهار توسط اعضای گروه 

بررسی می شود.
در نهایت گروه ها نظرات خود را پیرامون اجزای مختلف مقاله در کالس به اشتراک می گذارند و با هدایت 

و راهنمایی معلم، بحث به نتیجٔه مورد نظر کتاب منتهی می شود. 



77بخش دوم: بررسی درس ها

درنگی در قلمرو فعالیت ها

فعالیت 1: در این فعالیت انتظار می رود دانش آموز عنوان هایی را برای یک پژوهش برگزیند. این امر ممکن 
است به نظر ساده جلوه کند، اما بدون بهره گیری از مجموعٔه مهارت هایی مانند تفکر و تأمل، استنباط، طرح سؤال 
و مانند آن میسر نمی شود. دانش آموز باید ابتدا در ذهن خود و متکی بر تجارب و دانش پیشین، مسئله یابی نماید، 
برای مسئلٔه مورد نظر به طرح پرسش بپردازد و جواب فرضی خود برای آن پرسش را مد نظر داشته باشد و 

براساس آن عنوان پژوهش را مشخص نماید. 

»بررسی«  و  »تحلیل«  واژٔه  کلید  با  پنجم،  درس  چهارم  و  سوم  و  دوم  فعالیت  و 4:   3 و   2 فعالیت 
پیش می رود و انتظار می رود دانش آموز متن های داده شده را از نظر زمینٔه مسئله، بیان مسئله و انسجام 
و پیوستگی، تحلیل داده ها و نتیجه گیری مورد تحلیل و بررسی قرار دهد. مهارت تحلیل از سطوح میانی 
طبقه بندی بلوم است که در بطن خود با نوعی ارزشیابی همراه می باشد. اکثر صاحب نظران حیطٔه تعلیم و 
تربیت، ارزشیابی را از مهارت های سطح باالی تفکر دانسته اند )شعبانی، 1396: 130(. با توجه به اینکه 
در صفحات قبل مالک هایی برای تشخیص و ارزیابی اجزای یک مقالٔه تحقیقی مانند مسئله و زمینٔه مسئله، 
انسجام و پیوستگی متن و نیز بحث و نتیجه گیری ارائه شده است مهارت ارزیابی در اینجا از نوع »وابسته 
عملی  به صورت  اینکه  از  پس  دانش آموز  بنابراین  می شود.  )شعبانی،1396: 131( محسوب  به مالک « 
مالک های مورد نظر را فراگرفت در این گام با تکیه بر آموخته ها با تأمل و تفکر مهارت های قدرت تحلیل و 
ارزیابی خود را محک می زند و به نوعی به صورت عملی به پرورش این مهارت ها در خود کمک می نماید. 
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نوشتن بنا به ماهیت خود، کنشی ارتباطی است؛ ما می نویسیم تا با انسان های دیگر 
ارتباط برقرار کنیم. 

هایز

محتوا: مثل نویسی به منظور آماده کردن دانش آموزان در انجام تمرین دو کارگاه 
نوشتن و بررسی تکلیف کارگاه شمارٔه یک 

اهداف: دانش آموز بتواند: 
١ توانایی ارزیابی کار هم کالسی های خود در رابطه با موضوعات مشابه تمرین یک 

کارگاه نوشتن را به دست بیاورد.
2 مقاله ای تحقیقی دربارٔه مثل و پیشینٔه مثل نویسی در ادبیات بنویسد.

3 توانایی انتخاب موضوعی مبتنی بر عالئق یا حیطه های پژوهشی خود را بیابد.

4 یک مقاله در موضوعی معین با رعایت تمام ساختارهای آموخته شده بنویسد.

جلسۀ دوم
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جلسٔه دوم ابتدا با اشتراک گذاری و نقد و ارزیابی پاسخ هایی که دانش آموزان در منزل به تمرین یک کارگاه 
نوشتن داده اند، شروع می شود. در ادامه با روش پژوهش آموزی مثل نویسی به شرح زیر تدریس می شود. 

 روش تدریس پیشنهادی

الگوی تدریس پژوهش آموزی: پژوهش در عمل فرایند طرح سؤاالت مهم و جست وجوی جواب ها 
به روش نظام مند است، که شامل سه مرحلٔه طراحی، اجراکردن، تجزیه و تحلیل و اندیشیدن است. 

 مراحل اجرا

ایجاد  پژوهشگر  ذهن  در  که  است  پژوهشی سؤاالتی  هر  برای  اول  گام  مسئله:  کردن  1ــ مشخص 
می شود. در اینجا ضروری است با مشارکت فراگیران حیطٔه عالقه مندی آنها مشخص و محدود گردد و در 

ادامه با طرح سؤاالتی در آن چارچوب، فراگیران به انتخاب عنوان هدایت شوند.
ضرب المثل ها، چکیده و عصارٔه فرهنگ بومی یک منطقه، استان، قومیت و حتی کشور هستند. حاوی 
فشرده ترین اندیشه ها در باب مهم ترین موضوعات مورد توجه اقوام و ملت ها می باشند. بنابراین ارزش این را 
دارند که ابزاری پژوهشی باشند که جامعه شناسان، روان شناسان و پژوهشگران حیطٔه مطالعات فرهنگی و... 
با اتکا به دانش نظری خود و با استناد به آنها زمینه ساز تحوالت مؤثری در جامعه گردند. فراگیران در طی 
سال های قبل مکرر به گسترش این ضرب المثل ها با ذهنیت امروزی خود و خالقیت های پرورش یافته شان 
پرداخته اند. با توجه به محور درس پنجم که مقاله نویسی است، به نظر می رسد برای بخش مثل نویسی نگارش 

یک مقالٔه علمی در باب ضرب المثل  داده شده پیشنهاد منطقی و مورد انتظاری باشد.

2ــ بیان مسئله: بیان دقیق موضوع و طرح سؤاالتی که قرار است پژوهش به آنها پاسخ بدهد.
به  آنها  به  پاسخ دادن  به ضرب المثل ها طرح کنند که  از دانش آموزان بخواهیم سؤاالتی را راجع  ابتدا 
تبیین ضرب المثل، جایگاه، مفهوم و... منجر شود. در ادامه، معلم خود با طرح سؤاالت بیشتر راه را برای 

پژوهش و تفکر فراگیران باز کند. سؤاالتی همچون:
 ریشٔه این ضرب المثل از کجاست؟ ١

 ضرب المثل ها چه بخشی از قوانین عام زندگی ما را در خود دارند؟  2
 چه چیزی باعث زبانزد شدن ضرب المثل ها شده است؟ 3

 چه ویژگی هایی باعث ماندگاری ضرب المثل در بین ما شده است؟ 4
 چه ویژگی های مشترکی بین این ضرب المثل و موارد مشابه آن وجود دارد؟  5
 چه آرایه هایی در بطن این ضرب المثل به صورت پیدا و پنهان دیده می شود؟ 6
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 و سؤاالت دیگری از این قبیل.

3ــ به دست آوردن اطالعات الزم پیرامون مسئله: این اطالعات در درس ادبیات فارسی می تواند 
با معرفی منابع پژوهش به فراگیران و ارجاع آنها به منابع مورد نظر انجام بپذیرد. 

در این مرحله منابعی در زمینٔه مثل نویسی به دانش آموزان معرفی می شود تا برای جلسٔه بعد با مراجعه به 
آنها فیش برداری کنند و اطالعات خود را تکمیل نمایند.

و  فیش برداری ها  بر  تکیه  با  منزل  در  فراگیران  تولید:  مرحلهٔ  یا  نگارش  و  تحلیل  و  تجزیه  4ــ 
مستنداتی که دارند به تحلیل و تفسیر خود از موضوع می پردازند و با رعایت مراحل نگارش به مرحلٔه تولید 

می نویسند.  مقاله  و  می رسند 
از دانش آموزان می خواهیم تمرین 2 کارگاه نوشتن را دربارٔه موضوع مثل نویسی یا هر موضوع دیگری 

که خواستند، در منزل انجام دهند.

دانش فرامتنی )1(: منابع پژوهش

قبل از ورود به دنیای نت و ارتباطات مجازی برای انجام دادن یک پژوهش به کتاب های مرجع و منابع 
کتابخانه ای بسیاری مراجعه می شد که امروزه با فراهم شدن دسترسی های مجازی، دامنٔه این منابع گسترده تر 
منابع  مبحث  بنابراین  است؛  افزوده شده  پیشین  منابع  به  هم  الکترونیکی  اطالعاتی  پایگاه های  و  است  شده 

پژوهش در دو مقولٔه منابع کتابخانه ای و پایگاه های اینترنتی گسترش می یابد. 

و  راهنما  منابع  دستٔه  دو  به  می توان  تقسیم بندی  در ساده ترین  را  منابع  این  کتابخانه ای:  منابع  الف( 
منابع بی واسطه نام گذاری کرد. منابع راهنما شامل کتاب شناسی ها، فهرست ها، نشریات ادواری و مواردی 
از این قبیل می شود که خود ابزاری برای شناسایی منابع اصلی موجود در باب موضوع تحقیق هستند. به 
عنوان مثال کتاب شناسی آثار جمال زاده، اطالعات موجود در باب تمام نقد، تحلیل و نظرهای نوشته شده در 
مورد جمال زاده و آثار او را در اختیار ما قرار می دهد. دستٔه دوم، منابع بی واسطه ای هستند که در دو گروه 
قابل شناسایی و دسترسی هستند. گروه کتاب های مرجعی چون لغت نامه ها، فرهنگ ها و دایرة المعارف های 

موضوعی )پزشکی، ادبی، تاریخی و...( و سایر منابع کتابخانه ای که قابلیت امانت گرفتن را دارند. 

ب( پایگاه های اطالعاتی الکترونیکی )پایگاه های نمایه ساز فارسی(: مهم ترین این پایگاه ها در 
ایران عبارت اند از: سازمان اسناد و کتابخانٔه ملی ایران، پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات ایران، پایگاه 
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اطالعاتی جهاد دانشگاهی، پرتال جامع علوم انسانی، پایگاه استنادی علم جهان اسالم، مجالت تخصصی 
دانشگاه ها،  پایگاه های  و  اطالعاتی  بانک های  )مگیران(،  کشور  نشریات  اطالعات  بانک  )نورمگز(،  نور 
جزئی  تفاوت های  متوجه  آنها  به  ورود  با  و  است  یکسان  تقریباً  پایگاه ها  این  از  استفاده  نحؤه  سیویلیکا. 
یا بی نیاز از  نیازمند پرداختن حق اشتراک برای دریافت مقاالت  یا عدم آن،  نام  می شویم؛ مانند لزوم ثبت 

پرداخت هر وجهی و موارد جزئی دیگر. 

دانش فرامتنی )2(: فیش برداری

فیش )fiche( معادل فرانسوى واژٔه »برگه« در زبان فارسی است. در اصطالح پژوهش به برگه هاى یک 
شکل و یک اندازه اى اطالق می شود که چکیدٔه مطالعات و گزیدٔه تحقیقات در آن یادداشت مى شود تا بتوان 
به آسانى، در زمانی کوتاه و با اسلوبى خاص و منظم، از آن بهره جست. چرا که ذهن ما توانایی حفظ تمام 
مطالب خوانده شده را با ذکر جزئیات ندارد و از طرفی ارجاعات به متون دیگر با ذکر دقیق منبع، تنها از راه 
با نرم افزارهای  یا سنتی و الکترونیکِی  به دو شیؤه دستی  فیش نویسی میسر می گردد. امروزه فیش برداری 
ویژه انجام می گیرد که در اینجا با توجه به نوپا و نیز بسیار تخصصی بودن نوع الکترونیکی آن به نکات کلیدی 

فیش برداری دستی اشاره می کنیم.



82

متن  به  که  بخشی  و  سربرگ  از  است  عبارت  که  دارد  اجزایی  فیش  هر  می بینیم،  نمونه  در  چنان که 
یادداشت ها اختصاص می یابد. در سربرگ ها اطالعات دقیق فیش مانند: نوع یادداشت برداری، موضوع 

است.  شده  پیش بینی  و...  مطالعه  مورد  اثر  ریز  مشخصات  فرعی،  موضوعات  و  کلی 

فیش برداری می تواند به یکی از شکل های زیر انجام بگیرد که در نوار باالیی فیش هم موجود می باشد. 

نقل مستقیم: عین مطلب مورد مطالعه بدون هیچ گونه تغییری در میان گیومه قرار می گیرد.

نقل به مضمون: مضمون مطلب خوانده شده با زبان و بیان پژوهشگر نوشته می شود.

تلخیص: خالصه ای از مطالب ثبت می شود.

در فیش برداری نکات متعددی را باید مدنظر داشت از جمله اینکه مطالب طوالنی را خالصه نوشت. قواعد نگارشی 
و ویرایشی را رعایت کرد. از پشت فیش جهت فیش نویسی استفاده نشود و هرگونه نقد و نظر در پشت فیش نوشته 

شود. جهت اطالعات بیشتر، تخصصی تر و دقیق تر به کتاب فیش نویسی عبدالرحیم موگهی مراجعه کنید.
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هنگامی که دانش آموزان با مسائل ویژه روبه رو می شوند و سعی می کنند دربارٔه آن 
مسائل بنویسند، قوای عقلی و شناختی آنان تقویت می گردد. درواقع فرایند نوشتن در تنظیم 

و فرمول بندی مسائل، روشن شدن آنها و تفکر عمیق به دانش آموزان کمک می کند.
                اسکمیت

محتوا: کارگاه شمارٔه 2 )نوشتن مقاله ای تحقیقی دربارٔه موضوع منتخب خود در 
جلسٔه دوم (

اهداف: دانش آموز بتواند: 
 از مقاله نویسی به عنوان شیوه ای برای حل مشکالت جاری جهان بهره بگیرد.  ١
 مقاله نویسی را به عنوان روشی برای پرداختن به عالقه مندی های خود در زمینٔه  2

پژوهش بشناسد.
 با رعایت ساختار منسجم و صحیح، یک مقالٔه تحقیقی بنویسد.  3

 قدرت قضاوت در باب مقاالت تحقیقی را به دست بیاورد.  4

جلسۀ سوم
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بخش تولید مقاله در منزل انجام شده و در ادامه با روش قضاوت عملکرد نوشته ها ارزیابی می شوند. 
بهتر است یک مقاله برای کل کالس خوانده و بررسی شود و بقیه مقاالت در گروه با استفاده از چک لیست 

بررسی و تحلیل شوند.

دانش فرامتنی

 بحث نگارش علمی به یونان باستان باز می گردد. حکمای یونان »رتوریک« را به معنای استفادٔه مؤثر از 
زبان برای اقناع مخاطب به کار می بردند و تا قرون وسطی، به شکلی کلی این امر ادامه داشت. با اختراع 
صنعت چاپ در سال 1440 تحول عظیمی در پیشرفت ارتباطات علمی و شکل مکتوبات رخ داد، اما هنوز 
پیشبرد  برای  لندن  سلطنتی  انجمن   1660 سال  در  بود.  نگرفته  شکل  پژوهشی  و  علمی  مقالٔه  صورت  به 
علوم طبیعی مفهوم مقالٔه علمی و پژوهشی را به کار برد. به این معنی که متن توسط یک نفر نوشته شود و 
توسط چند نفر داوری گردد و بعد اجازٔه چاپ پیدا کند. در ایران از دورٔه مشروطه قالب مقاله رواج یافت 
و مقاله نویسان بزرگی همچون فروغی، عباس اقبال، مجتبی مینوی، جالل همایی، عبدالحسین زرین کوب 
ـ   ترویجی  و... پا به عرصٔه پژوهش نهادند و از دهٔه هفتاد تقسیم بندی مقاالت به علمی ــ پژوهشی و علمی  ـ
رایج شد. در دهٔه هشتاد پایگاه های استناد علوم جهان اسالم تحت عنوان ISC پایه گذاری شد و در مقابل 

ISI قرار گرفت که مقاالت علمی جهان را فهرست بندی می کند )ضیاء موحد، 1389(. 
اما مقالٔه علمی باید دارای چه ویژگی هایی باشد؟ 

عنوان مقاله باید داللت گر، روشنگر، فشرده و کوتاه باشد، تمام متغیرهای اصلی پژوهش را در خود داشته 
باشد، از عالئم مبهم و نیز اختصاری استفاده نکرده باشد. 

چکیدٔه مقاله باید خالصه ای دقیق از مقاله باشد که در آن پرسش مقاله، موضوع مورد بررسی، روش 
دریک  منسجم  و  غیرقضاوتی  فشرده،  صورت  به  پژوهش  نتایج  و  یافته ها  پژوهش،  انجام  و  کار  اجرای 

می شود.  ارائه  بندنوشت 
کلیدواژه: کلیدواژه ها واژگان اصلی پژوهش هستند که با جست وجوی هر یک از آنها به اصل پژوهش 
دسترسی پیدا می کنیم. به همین دلیل این واژه ها باید با کلمات اصلی عنوان و مسئلٔه تحقیق و تا حد امکان با 

عنوان های فرعی مقاله تناسب داشته باشند. 
مانند  بدون شاخص هایی  نویسندگان  نام خانوادگی  و  نام  مقاله:  نویسندگان  یا  نویسنده  نام  نوشتن  نحؤه 
دکتر و... در باالی مقاله، سمت چپ و پس از موضوع، عنوان می شود. توضیحات و مشخصات بیشتر 
به  افراد، وابستگی شان  این توضیحات عبارت اند از: رتبٔه علمی  ارائه می گردد.  پاورقی همان صفحه  در 
سازمان ها یا نهادهای خاص؛ مانند: هیئت علمی دانشگاه تهران. همچنین مشخص کردن نویسندٔه مسئول 
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امر مشخص  این  نویسندگان  میان  توافق  طبق  بر  غالباً  و  است  مهم  مقاله  در  نویسندگان  نام  ترتیب  مقاله. 
آیین نامه های  و  باشد  این دست  از  پژوهش هایی  و  پایان نامه، رساله  از  مقاله مستخرج  اینکه  مگر  می گردد، 

نام افراد پژوهشگر را ذکر کرده باشند.  داخلی دانشگاه ها یا مؤسسات، اولویت تقدم و تأخر ذکر 

پیشینٔه  به  ادامه  پژوهش مسئلٔه اصلی پژوهش، روش و راهکار را معرفی می کند و در  مقدمه: مقدمٔه 
علمی پژوهش می پردازد. بیان چارچوب نظری پژوهش، معرفی روش انجام آن، تجهیزات و لوازم پژوهش، 

بخش های دیگر مقدمه هستند. 

نمودار  نوشتار  بدنٔه اصلی  در  مقاله نویس  هنر  و  مقاله  )بحث و تحلیل(: جوهر  نوشتار  بدنۀ اصلی 
می شود. نحؤه رده بندی داده ها، سازگاری روش با رویکرد تحلیل، نوع استدالل ها و نظم منطقی قسمت های 

مختلف همگی در استحکام و قدرت تأثیر این بخش مؤثر هستند. 

نتیجه گیری: نتیجه گیری مقاله باید یک جمع بندی روشن از ایده های نویسنده باشد. ایده هایی که در طی 
مقاله به آنها پرداخته شده است. 
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نگارش علمی:مقاله نویسی )2(درس ششم

نمایۀ 
درس

به معنی  و  به کار می رود   Plagiarism برابر واژٔه یا فکری در فارسی، در  ادبی  سرقت علمی، 
استفاده از ایده ها و عبارات دیگران، به عنوان ایده و عبارات خویش و در واقع نوعی دستبرد فکری 
رعایت  را  پژوهش  اخالق  یعنی  می دهیم  ارجاع  کرده ایم،  استفاده  آن  از  که  منبعی  به  وقتی  است. 

کرده ایم.

حوزه های فرعیحکایت نگاریکارگاه نوشتنفعالیتمتن و تصویر 

ضروری  دانشی  محتوای 
اجزای  شناخت  برای 
منابع،  )فهرست  مقاله  یک 
با  واژه(  کلید  چکیده، 

مثال های عینی و روشن 

پایانی کتاب  منابع  ارزیابی  ــ 
درسی

برای  نوشته  یک  تولید  ــ 
مقاله ای که ارائه شده

کلیدواژٔه  قضاوتی  تحلیل  ــ 
مقالٔه داده شده

منابع  فهرست  مقایسٔه  ــ 
کتاب های درسی با هم

مقاله ای  اجزای  تکمیل  ــ 
نوشته اند  قبل  درس  در  که 

)چکیده، کلیدواژه و منابع(
دوستان  مقالٔه  ارزشیابی  ــ 
خود بر اساس معیارهای پایانی 

درس

ــ بازآفرینی یک 
حکایت 

شیوه های  سایر  با  آشنایی  ــ 
در  منابع نویسی  صحیح 

پژوهش
منابع  معرفی  و  شناسایی  ــ 

دست اول در پژوهش
و  علمی  پایگاه های  معرفی  ــ 
پژوهشی معتبر قابل ارجاع در 

پژوهش

ایدۀ کلیدی: تقویت مهارت مسئله یابی و حل مسئله در قالب مقاله نویسی
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تدریس این درس در سه جلسٔه 90 دقیقه ای، به شرح زیر انجام می شود:

الزم است مقاله در یک بافت علمی شکل بگیرد. ساختار نظام مند مشخص داشته 
باشد. صریح و بدون ابهام باشد. با رویکرد تحلیلی نوشته شود. با نثر زبانی درست نوشته 
شده باشد. به صورت موجز و در قالب تعداد واژگان مشخص منظور خود را ابالغ نماید. 
با رعایت امانت داری و اخالق پژوهش نوشته شده باشد. قضاوت های سوگیرانه و مغرضانه 

نداشته باشد. متناسب با نیاز های مقاله خالقیت و نوآوری داشته باشد. 

محتوا: آشنایی با چکیده و کلید واژه، انجام فعالیت2 و 3، شماره 2 کارگاه نوشتن 
بخش چکیده و کلیدواژه در منزل انجام شود.

اهداف: دانش آموز بتواند:
١ به ضرورت وجود چکیده و نقش آن در پژوهش پی ببرد.

2 چکیدٔه مستدل و منطقی پژوهش را تدوین کند.

پژوهش            یک  برای  و  برسد  پژوهش  در  واژه  کلید  انتخاب  از  درستی  فهم  به   3

کلید واژه بنویسد.

جلسۀ اول
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 روش تدریس: نقشۀ مفهومی

تفکر مفهومی از کاربردهای آموزشی نظریٔه یادگیری معنی دار کالس آزوبل است و نوعی طراحی گرافیکی 
است که روابط مفاهیم موجود در یک مطلب را ترسیم می کند )درتاج و کردنوقابی، 1395: 289(. منظور 

از نقشٔه مفهومی، رسم شبکه ای از روابط، میان عناصر متن است. 
 مراحل اجرا

١ ابتدا فراگیران متن مقالٔه »سنگی زیر آب« )فعالیت باالی صفحه 100( را به صورت فردی مطالعه 

می کنند و مفاهیمی را که به نظرشان در متن، کلیدی هستند، استخراج می نمایند.
2 مفاهیم استخراجی را در گروه ها به اشتراک می گذارند و بر روی مفاهیم اصلی با مباحثه به توافق 

می رسند. این مفاهیم می توانند بین سه تا ده واژه باشند و کلیدواژه متن به حساب می آیند. 
3 هر گروه موظف می شود در مورد هر کلید واژه، یک جملٔه هدایتگر و کامالً مفهومی با تکیه بر مقالٔه 

پیش بنویسند. 
4 فراگیران جمالت نوشته شده را با هم به اشتراک می گذارند و در مورد توضیح و تبیینی که از واژگان داشته اند 

به توافق می رسند )در مورد توضیحات به توافق می رسند، طبیعی است که جمالت با هم متفاوت خواهند بود(.
5 گروه ها با در کنار هم قراردادن جمالت و با رعایت ساختار چکیده متن خود را نهایی می کنند. 

6 در پایان نوبت به ارزشیابی و داوری نهایی متن های گروه ها می رسد که منطبق بر معیارهای اصولی که 

کتاب ارائه کرده است این امر محقق خواهد شد. در اینجا دانش آموزان در گروه مباحث مربوط به چکیده 
و کلیدواژه ها که در کتاب آمده را می خوانند و پس از گفت وگو دربارٔه آنها، با استفاده از معیارهای کتاب به 

ارزیابی تولید خود می پردازند.
از دانش آموزان می خواهیم تمرین )2( کارگاه نوشتن )بخش چکیده و کلیدواژه( را در منزل انجام دهند.

 درنگی در قلمرو فعالیت ها

فعالیت 2: فعالیت دوم در قالب تکلیف چکیده نویسی برای تقویت درک مفاهیم کلیدی یک متن و پرورش 
مهارت های تأمل، استنباط و خالصه نویسی دانش آموزان است. با توجه به اینکه اصول چکیده نویسی در کتاب 

درسی آمده است، این فعالیت نیز در بطن خود نوعی قاعده  آموزی را نیز پوشش می دهد. 
فعالیت 3: مباحثه و گفت وگو، زمینه ساز پرورش تفکر انتقادی است. در طی بحث های گروهی، دانش آموزان 
اصول، تعاریف و مفاهیم را از راه استدالل می آموزند، همیاری و مشارکت را تجربه می کنند، یادگیری عمیق صورت 

می گیرد و رغبت دانش آموزان برای قرار گرفتن در فضای آموزش و یادگیری دوچندان می شود. 
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»زبان فکری است که در قالب واژگان و ساختار، در موقعیتی خاص، لباس خط و یا 
صوت به تن کرده است و قصد صاحب فکر را افشا می کند. زبان، تراوش فکر و نیرویی بالقوه 

ذهنی است که نیاز به محرکی دارد تا در بستر مناسب، رشد و تکامل خود را آغاز نماید.«

آقاگل زاده

یک،  شمارٔه  کارگاه  یک،  شمارٔه  فعالیت  کتاب،  در  منابع  فهرست  بخش  محتوا: 
بررسی پاسخ های دانش آموزان به کارگاه شمارهٔ 2 که در منزل انجام شده است. 

اهداف: دانش آموز بتواند:
١ شیؤه صحیح منبع نویسی و ارجاع در یک مقالٔه علمی را بیاموزد.

2 به صورت عملی نمونه هایی از منبع نویسی صحیح را ارائه نماید. 

3 قدرت نقد شیوه های منبع نویسی درآثار دیگران را پیدا کند. 

جلسۀ دوم
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جلسٔه دوم ابتدا با اشتراک گذاری، نقد و ارزیابی پاسخ هایی که دانش آموزان در منزل به تمرین دو کارگاه 
نوشتن داده اند، شروع می شود. در ادامه با روش بحث گروهی منبع نویسی به شرح زیر تدریس می شود. 

شیوۀ تدریس پیشنهادی: بحث گروهی

آموزش با روش بحث گروهی دارای مراحلی به شرح زیر است:
انتخاب موضوع بحث: موضوعاتی که افراد را مشتاق و بحث گروهی را فعال و پرتحرک می سازند، 
انتخاب های مناسب هستند. موضوعات بحث برانگیز باعث افزایش سطح عالقه و در نتیجه میزان مشارکت 
دانش آموزان در فعالیت های گروهی می شوند و نیاز دانش آموزان به مقابله با نظرات مخالف و گوناگون را 
برآورده می سازند و همچنین سطح درک و فهم دانش آموزان از منطق، اطالعات و موقعیت خود را باال 
می برند. موضوع مورد بحث منبع نویسی است که برای جالب شدن موضوع معلم از تمرین 1 کارگاه نوشتن 
استفاده می کند و از دانش آموزان می خواهد کتاب های درسی که آن روز همراه دارند را روی میز بگذارند و 

فهرست منابع آنها را ببینند، آنها را با هم مقایسه کنند و دربارٔه آن گفت وگو کنند. 

برای  یافتن زمینۀ مشترک برای بحث: قبل از شروع بحث گروهی، خوب است که دانش آموزان 
بحث آماده شوند. برای این منظور معلم می تواند از دانش آموزان بخواهد تا دربارٔه موضوعی مطالعه کنند، 
یا فصلی از کتاب را بخوانند. در اینجا دانش آموزان مطالب صفحه 96 و 97 کتاب نگارش را در گروه 

می خوانند و با بحث و گفت وگو دربارٔه آنها، یادگیری عمیق تر خواهد شد.

چگونگی نشستن افراد در جلسه بحث گروهی: برخالف روش سخنرانی که در آن معلم مقابل افراد 
کالس قرار می گیرد، در بحث گروهی معموالً اعضای گروه به صورت دایره ای در کنار هم می نشینند و معلم 

نیز مانند اعضا، جایی از این دایره قرار می گیرد و با اعضا تماس چشمی دارد.

هدایت جریان بحث: نقش معلم در بحث گروهی باید به حداقل برسد تا دانش آموزان فرصت بیشتر برای 
شرکت در بحث داشته باشند. بهترین روش این است که معلم بعد از معرفی موضوع به صورت شنونده ای 

در آید و سکوت کند و به عنوان رئیس جلسه نظم جلسه و نوبت افراد را حفظ کند. 
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کند.  هدایت  را  بحث  باید  معلم  می شود،  خارج  مسیر خود  از  یا  می رسد  بست  بن  به  بحث  که  زمانی 
برخی از معلمان ریاست جلسه را نیز خود به عهده نمی گیرند و این کار را به یکی از اعضای کالس واگذار 
می کنند، زیرا معتقدند که ادارٔه جلسٔه بحث، فرصت گوش دادن کامل را از آنها می گیرد و سبب می شود که 

دانش آموزان به جای خطاب به یکدیگر، مرتباً معلم را مورد خطاب قرار دهند.

درنگی در قلمرو فعالیت ها

فعالیت 1: دانش آموز باید منابع انتهای کتاب را بررسی نماید و به ترتیب ارائٔه مطلب، در معرفی منبع 
توجه نماید. به نظر می رسد این نوع یادگیری و کسب مهارت را باید »یادگیری کشفی معنادار« تلقی کرد. در 
این روش، یادگیرنده خود سعی در کشف مطلب دارد و یا کوشش می کند به راه های جدیدی از حل مسئله 
و یادگیری موضوع نائل گردد )اکبری شلدره و همکاران، 1390(. در واقع طی این فعالیت به دانش آموزان 
تا براساس اصول اولیٔه »قاعده آموزی« به تمرین اصول آموخته شده و تقویت و  این فرصت داده می شود 

تثبیت آنها بپردازد )سیف، 1392: 377(.

منبع نویسی های رایج: اگرچه در ایران و جهان با شیوه نامه های متعددی برای ارجاع و منبع نویسی 
روبه رو هستیم، اما واقعیت این است که تفاوت آنها با هم چندان زیاد نیست. به طور کلی همٔه شیوه نامه ها 
برای مستندسازی نقل قول ها و ارجاعات، دو شیؤه متفاوت پیشنهاد کرده اند که بر اساس تفاوت در روش 
به معمول و مشهورترین شیؤه ارجاع اشاره  اینجا  با هم فرق دارند که در  تحقیق و مواد رشته های علمی 

می کنیم که عبارت است از: سبک ارجاع به نویسنده، تاریخ انتشار، شماره صفحه. 

مثال: )محمدی، 1395: 33( که نام نویسنده اثر، محمدی است و کتاب یا مقالٔه ایشان در سال 1395 
تألیف شده است و عدد 33 هم صفحٔه اثر را مدنظر دارد. بسته به اینکه اثر چند نویسنده داشته باشد، شیؤه 
ارجاع متفاوت می شود. برای توضیحات بیشتر می توانید به کتاب های روش مقاله نویسی مراجعه نمایید. 

در مورد شیوهٔ ذکر منابع هم اختالفات جزئی وجود دارد. رایج ترین شکل را در دستورالعمل فرهنگستان 
زبان و ادب فارسی می بینیم. با این وجود، بهتر است وقتی مقاله ای می نویسیم درمورد انتخاب دستورالعمل 

منبع نویسی و شیوهٔ ارجاع، به سایت مجلٔه مورد نظر مراجعه و »راهنمای نویسندگان« را مرور کنیم. 
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منابعی  همچنین  و  اطالعات  نظرات،  افراد  آن  در  که  است  فرایندی  انتقادی  تفکر 
که این اطالعات از آنها گرفته شده است را ارزیابی کرده، نظم منطقی به آنها داده، با دیگر 

اطالعات مرتبط کرده و مفاهیم ضمنی را تحلیل می کنند.
                                                                                                              آندولینا

محتوا: حکایت نویسی، قضاوت عملکرد خود و دوستان در زمینٔه چکیده نویسی، 
کلیدواژه نویسی و منبع نویسی.

اهداف: دانش آموز بتواند:
١ توانایی و مهارت خود در زمینٔه نقد اجزای مقاله )چکیده، کلیدواژه و منبع نویسی( 

را عمالً محک بزند.
2 به بازنویسی حکایت درس یا حکایت دیگری از پریشان قاآنی بپردازد.

3 با حکایت نگاری درک خود از فرهنگ غنی بومی را غنا ببخشد.

4 با حکایت نگاری قدرت نگارش خالقانٔه خود را تقویت نماید. 

جلسۀ سوم
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روش تدریس پیشنهادی: در درس سوم شیوه ای برای بازنویسی حکایت پیشنهاد شده است، افزون 
بر آن در این درس می توان با توجه به اینکه دانش آموزان با مقاله نویسی آشنا شده اند، از جلسٔه قبل به آنها 
اطالع داده شود که دربارهٔ قاآنی و تأثیرهایی که از ادبیات فارسی پذیرفته است و اثرهایی که بر آن داشته، 
مطالعاتی انجام دهند و در این جلسه به گفت وگو و سپس نگارش دربارٔه قاآنی بپردازند. یا می توان با نمایش یا 
ارائٔه پریشان قاآنی در کالس، دانش آموزان را مختار کرد که هر حکایتی را که دوست دارند بازنویسی نمایند. 

پس از تولید، دانش آموزان با روش قضاوت عملکرد به ارزیابی و نقد متون یکدیگر می پردازند.

پی نوشت:
1. در علوم طبیعی و فناورانه اشاره به سال اثر به دلیل زمان نشر علم اهمیت دارد.



پایٔه پژوهش های مغز محوری، ساخت گرایی،  بر  ١ آقازاده، محرم. )1395(. راهنمای روش های نوین تدریس: 
یادگیری از طریق همیاری. فراشناخت و...، تهران: آییژ.

2 اکبری شلدره، فریدون، قاسم پورمقدم، حسین و علیزاده، فاطمه صغری. )1390(. روش های نوین یاددهی ــ 
یادگیری و کاربرد آنها در آموزش. تهران: فرتاب.

3 امین پور، قیصر. )1365(. طوفان در پرانتز. تهران: حوزه هنری.
4 پاینده، حسین. )1389(. داستان کوتاه در ایران )داستان های مدرن(. تهران: نیلوفر.

5 ترقی، گلی. )1384(. درخت گالبی، در جایی دیگر. تهران: نیلوفر.
6  دولت آبادی، محمود. )1357(. کلیدر. تهران: نشر پارسی. 

7  جرجانی، عبدالقاهر. )1389(. اسرار البالغه. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
8 جاللی، مریم. )1393(. شاخص های اقتباس در ادبیات کودک و نوجوان: نگاهی نو به بازنویسی و بازآفرینی به 

انضمام فهرست صدساله اقتباس از شاهنامه در ادبیات کودک و نوجوان. تهران: طراوت.
9 جویس، بروس، کالهون، امیلی و هاپکینز، دیوید. )1396(. الگوهای یادگیری ابزارهایی برای تدریس. ترجمٔه 

محمود مهرمحمدی و لطفعلی عابدی، تهران: سمت.
١0 حجازی، بنفشه. )1395(. ادبیات کودکان و نوجوانان )ویراست جدید(: ویژگی ها و جنبه ها. تهران: روشنگران 

و مطالعات زنان. 
١١ خاقانی شروانی، افضل الّدین بدیل بن علی. )1393(. دیوان اشعار. تهران: آگاه.

١2 دانشور، سیمین. )1348(. سووشون. چاپ نوزدهم )1392(، تهران: خوارزمی.
١3 درتاج، فریبرز و کرد نوقابی، رسول. )1395(. نظریه های آموزش )الگوها، راهبردها، روش ها و فنون(، تهران: 

دانشگاه عالمه طباطبایی.
١4 رابینسون، دیوید. )1395(. نامه های چارلی چاپلین به دخترش. ترجمٔه مهشید ظریف، تهران: سراج اندیشه.

١5 رحیمی نژاد، ویدا. )1397(. نگارش خالق )از مجموعه کتاب های چگونه بنویسم(. تهران: آوای نور.
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چگونه  کتاب های  مجموعه  )از  پاراگراف  به  جمله  از   .)1397( معصومه.  پازکی،  نجفی  و  ویدا  رحیمی نژاد،   ١6
نور. آوای  تهران:  بنویسم(. 

١7 رستگار فسایی، منصور. )1390(. انواع نثر فارسی. تهران: سمت.
١8 ریکو، گابریله. ال. )1391(. نوشتن خالق. ترجمه: گروه مترجمان، تهران: آمه.

١9 سیف، علی اکبر. )1392(. روانشناسی پرورشی نوین )روانشناسی یادگیری و آموزش(. تهران: دوران.
20  شعبانی، حسن. )1396(. مهارت های آموزشی و پرورشی، جلد اول )روش ها و فنون تدریس(. تهران: سمت.
تهران:  2١ صلح جو، علی. )1391(. اصول شکسته نویسی )راهنمای شکستن واژه ها در گفت وگوی داستان(. 

مرکز.
22 فرخزاد، فروغ. )1383(. دیوان اشعار. تهران: آگاه.

23 صلح جو، علی. )1393(. اصول شکسته نویسی )راهنمای شکستن واژه ها در گفت و گو های داستانی(. تهران: 
مرکز.

24  لنگرودی، شمس. )1396(. مجموعه اشعار )دو جلدی(. تهران: نگاه.
25 لوح موسوی، سمیه سادات. )1390(.گیرنده دخترم. تهران: سروش

26 منزوی، حسین. )1391(. مجموعٔه اشعار. به کوشش حسین فتحی، تهران: آفرینش.
27 موحد، ضیاء. )1389(. البته واضح و مبرهن است که... تهران: نیلوفر.

28 موگهی، عبدالرحیم. )1393(. روش فیش برداری )روش یادداشت برداری و دسته بندی مطالب(. قم: بوستان 
کتاب.

29 میرعابدینی، حسن. )1392(. تاریخ ادبیات داستانی ایران. تهران: سخن.
30 نجدی، بیژن. )1396(. یوزپلنگانی که با من دویده اند. تهران: مرکز.

3١ نجفی پازکی، معصومه. )1394(. از خواندن تا نوشتن )از مجموعه کتاب های چگونه بنویسیم(. تهران: مدرسه برهان.
32 وطواط، رشیدالدین. )1339(. دیوان اشعار. به تصحیح سعید نفیسی، تهران: بارانی.
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