تصویرنویسی در کسب مهارت نوشتن
گیتی قریب

1

چکیده
توانایی نوشتن مهارتی است الزمۀ زندگی بشر امروز ،مهارتی که درپی آمووز ،،ترورین و تاورار کمو

مویشوود

آموز ،نوشتن از طریق درس انشا نامآشنا میشود ،درسی که اگرچه از اهریت فوقالعادهای برخورداراست ،در میان
دروس دیگر مغفول مانده است در کتاب آموز ،مهارتهای نوشتاری که رویارد اصلی ایجاد مهارت نوشتاری در
دانشآموزان است ،یای از تررینها «تصویرنویمی» است ،در این مقاله بوا درنررگورفتن اهریتوی کوه ایون رو ،در
مهارت نوشتن دارد ،تال ،شده است تا ضرن توجه به ابعاد گوناگون آن ،به نقش ،رو ،و کاربرد آن ،به سیر

کم

آموزشی آن ،به فواید بمیاری که در آموز ،انشا دارد و به رو،های تدریس آن پرداخته شود
کلیدواژه  :مهارت نوشتن ،انشا ،تصویر ،تصویرنویمی ،رو ،تدریس
مقدمه
نوشتن مهارتی اکتمابی است توانایی نوشتن ،مهارتی است که در پی آموز ،،تررین و تاورار کمو

مویشوود

(سازمان … ،لوح فشرده راهنرای معلم )10 ،1393 ،ترام ابعاد زندگی فرد را تحوت تویریر اورار مویدهود و ماننود
مهارت استفاده از رایانه الزمۀ زندگی امروز است مادۀ اصلی نوشتن کلره است واتی دربارۀ موضوعی فار میکنیم،
دروااع به آفرینش و زایش کلره دست میزنیم تا از آن ها در اال گفتار یا نوشتار برای انتقال پیام خویش در جرله
استفاده کنیم؛ پس مادۀ اصلی سخن گفتن و نوشتن ،کلره است در آموز ،رسوری ،دانوشآمووزان از راه شونیدن و
دیدن مطال
)13،

را فرامیگیرند و از راه سخن گفتن و نوشتن به بازگویی آموزههای خود میپردازند (صوفارپور1390 ،

«مهارت» ،رویارد اصلی در کتاب آموز ،مهارتهای نوشتاری است دانشآمووزان بایود در کوالس ،نوشوتن و

بازنویمی و نقد نوشتههای هردیگر را تجربه کنند (سازمان… ،لوح فشرده راهنرای معلم )10 ،1393 ،بلوم 2در سال
 1968و بالک 3در سال  1971رو ،تدریس «مهارتی» را مطرح کردند در این رو ،تا جایی که فراگیر بر محتووای
درسی تملط و مهارت کامل پیدا کند ،آموز ،ادامه مییابد برای رسیدن به چنین هدفی باید زمان بیشتری را صرف
کرد و هرچنین به تفاوت های فردی فراگیران توجه نرود این شیوۀ یادگیری بر این پویشفور بناشوده اسوت کوه
اکثریت دانشآموزان اادر به فراگرفتن غال هدف های یادگیری یک برنامۀ درسی همتند ،اما زمان الزم برای تمولط
یافتن بر مطال
برای کم

و یادگیری برای هرۀ دانشآموزان یامان نیمت (حمینینم

و اادام)308 ،1375 ،

مهارت نوشتن نیز ،هرچون مهارت یادگیری درس ریاضی یا هر درس دیگری ،از ابل به برنامهریزی

درسی نیاز است و آموزگار نیز ،برای یاددهی مفاهیم درس باید آموز ،الزم را دریافت کند او با در اختیار داشوتن
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برنامۀ مشخص و با توجه به توان و نیاز دانشآموزان در جهت رسیدن به هدفهای آموزشی بایود دانوشآمووزان را
هدایت کند (صفارپور )14، 1390 ،دانشآموزان در حل ممئلۀ ریاضی باید به یک جواب مشخص برسند درحالیکه
هرین دانشآموزان در زنگ انشا انگاره های متفاوتی دارند و جهانشان با یادیگر تفاوت دارد هیچ درسوی بوهانودازۀ
انشا نریتواند درون دانشآموزان و نگاهشان به زندگی را نشان دهد (حمینینژاد ،1389 ،ج )56 ،1بنا بر نوشتههای
بمیاری که از کت

پهلوی در اوایل دورۀ اسالمی به فارسی ترجرهشده ،در دانشگاه جندیشواپور؛ افوزون بور طو ،

ریاضیات ،نجوم و فلمفه ،ادبیات؛ انشا نیز یای از دروسی بوده که آمووز ،داده مویشوده اسوت (حاروت،1350 ،
)390
تصویرنویمی یای از تررینهای انشای آزاد در کتاب مهارتهای نوشتاری است تصویرنویمی ،نوشوتن دربوارۀ
اجزا و عناصر دیداری در تصویر است الزمۀ این کار ،دات در تصویر ،بررسی ،خوانش و درک این اجزاء است در
حقیقت هر تصویر میتواند بهانهای برای نوشتن باشد در هر تصویر ،موضوعهای فراوانی را میتوان یافت و درباره-
ا ،نوشت مهم نیمت که دانش آموز کدام بخش از تصویر را موضوع نوشتن ارار دهود ،آنچوه در ایون کوار ارز،
دارد ،چگونگی بیان و درک و تفمیر او از تصویر و پرور ،موضوع است اگر دانشآموز به کرک آموزگار دات در
دیدن را تررین کند و آن را به فار کردن دربارۀ آنچه می بیند پیوند زند ،فرصتی باارز ،برای تفار ایجادشده است و
هزاران کار مفید ازجرله عرل نوشتن برای دانشآموز آسانتور مویشوود (اکبوری و دیگوران 8 ،1393 ،و )9نقوش و
اهری تی که این تررین در آموز ،مهارت نوشتن دارد پرداختن به آن را بیشازپیش ضروری میسازد در این مقاله با
در نرر گرفتن غنای ادبی آموزگار ،ابتدا بهضرورت برنامهریزی و تیلیف کتاب آموز ،مهارتهای نوشوتاری توجوه
شده ،سپس به نقش تصویر و کاربرد آن در آموز ،پرداختهشده است سیر تصویرنویموی در آمووز ،رسوری و در
ادامه نیز رو ،های تدریس تصویرنویمی ارائه و فواید آن ذکرشده است
ضرورت برنامهریزی و تألیف کتاب آموزش مهارتهای نوشتاری
در پی تدوین و تصوی اسنادی هرچون «سند تحول» و «راهنرای برنامۀ درسی ملی ج ا ا» و به دنبوال تغییورات
ایجادشده در ساختار نرام آموزشی ( 4-3-5به  )3-3-6که نتیجۀ اجرایی شدن برنامۀ درسوی ملوی اسوت راهنروای
برنامۀ درسی آموز ،زبان و ادبیات فارسی دورۀ اول متوسطه بازنگری و اصالح شد و در پی آن کتابهوای درسوی
فارسی بازتیلیف و نگار ،و انشا در غال کتاب آمووز ،مهوارتهوای نو شوتاری از کتواب فارسوی جودا شود بوا
اختصاص کتاب و ساعت مشخص و برنامۀ درسی جداگانه برای آموز ،مهارتهوای نوشوتاری توجوه ویوژهای بوه
درس انشا شده ،مجالی برای پرور ،خالایت و ذوق و بالندگی استعداد و تخیل دانشآموز به شیوهای علروی و در
فضایی مناس فراهمشده است (سازمان… ،کتاب معلم 6 ،1393 ،تا )10
محتوای کتاب در هشت درس سازمان دهی شده است در هر درس عالوه بر متن درس ،تررینهای نوشتاری در
سه بخش با عنوانهای «فعالیتهای نگارشی»« ،درستنویمی»« ،تصویرنویمی»« ،حاایتنگواری» یوا «مَثَولنویموی»
آمده است (سازمان… ،لوح فشرده راهنرای معلم)23 ،1393 ،
آموزگار می تواند با توجه به این کتاب و داشتن نگاه ارزشی نمبت به این نوآوری ،پذیر ،خود را نشان دهود و
در سایۀ چنین توجهی ،دانشآموز نیز با هدایت آموزگار میتواند به هدفهای آموزشی کتاب مهارتهای نوشوتاری
نزدیک شود (تورانی و آاایی)77 ،1391 ،
تصویرنویسی
تصویرنویمی نوشتن دربارۀ اجزاء و عناصر دیداری است (سازمان… ،لوح فشرده راهنرای معلم)25 ،1393 ،
عرلی که ممتلزم درک این اجزاء و عناصر و روابط بین آنها و درک ارتباط آنها با کل تصویر و بیوان آن در االو
کلرههایی متناس است (هران )75 ،در زیر بخشی از هدفهای آموزشی فهرست شده است (هران:)17 ،
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تقویت سواد دیداری دانشآموزان
تقویت ادرت تخیل و خوانش تصاویر و پرور ،درک دیداری
تقویت توانایی براراری ارتباط با تصویر
تقویت توانایی ارتباط بین اجزا و عناصر تصویر
پرور ،ادرت استدالل ،تفار و نوشتن خالق (انشا)
تقویت توانایی تبدیل اطالعات بصری به متن

پیوند متن و تصویر
ابل از آن که بشر خط را اختراع کند برای بیان مطال خود از تصویر استفاده میکرد (شاهین ،بیتا )96 ،موانی ،
معروفترین نقا ،دورۀ ابل از اسالم ،از طریق کتاب مصور خود افاار و نرریواتش را بیوان مویکورد (هروان)98 ،
نقاشی به عنوان هنری تصویری در بیان موضوع شباهت هایی با انشا دارد هنر با نگاهی تازه بوه هور موضووعی آغواز
میشود برای هرین است که هنر فقط یکبار به وجود میآید (حمینینژاد ،1389 ،ج)56 ،1
در دایرهالرعارف موضوعی دانش بشر تعریف کوتاهی از هنرها ی بصری و هنرهای سرعی آمده است در آنجا از
تصویر (نقاشی ،عاس) به عنوان یای از هنرهای بصری و از ادبیات بهعنوان یای از هنرهای سورعی نوامبورده شوده
است براین اساس تصویرنویمی تلفیق هنر بصری و هنر سرعی است یعنی تبدیل نقاشی و عاس به ادبیات ،تبودیل
رنگ و شالها به کلرات و درک صداهای موجود در تصویر برای نوشتن وااعیت و فراوااعیت (تجلیپوور،1349 ،
)1509
2
نقاشی یا تصویری که برای آموز ،نوشتن به کار میرود عردتاً نقاشی روایی است نقاشی روایی نوعی نقاشوی
است که عردتاً هدف در آن روایت یک داستان است و بهطور ضرنی دارای عنصری ادبی است ،بهطوریکوه بیننوده
میتواند درک کند چه اتفاای رخ داده و چوه چیوزی در حوال روی دادن اسوت (سیدصودر )706 ،1388 ،تصوویر 1
نقاشی اهوهخانهای با عنوان «کشته شدن دیو سپید به دست رستم» ارر حمین اوللر آااسی 3نرونهای از نقاشی روایی
است نقاشی اهوهخانهای با مضرون های رزمی ،مذهبی و با هدف صراحت و سادگی بیان و اررگذاری هرچه بیشوتر
بر مخاط به دست هنرمندان پدید آمده است (انوری )1265 ،1383 ،داستانهای شاهنامۀ فردوسی ،خرمۀ نروامی،
واایع کربال و اصص ارآنی از موضوعهای اصلی در نقاشیهای اهوهخانهای است (پاکباز )587 ،1389 ،و پردهخوان
با استفاده از تصویر و اشاره به آن به نقالی داستانهای حراسی یا دینی مویپوردازد (انووری )230 ،1383 ،نقوال بوا
ادرت تخیل خود هوشرندانه میکوشد با آنچه می داند تصویرهای گوناگونی از وااعه در اندیشۀ مخاط بمازد و او
را به دنبال تصورات خود باشاند تا مخاط در تخیل سیر کند و دنیای فرضی در خیال بمازد (رازی)53 ،1390 ،
1

تصویر2
1

تصویر1

در سال  407ابل از هجرت در تیمفون دیده به جهان گشود ارژنگ ارر معروف او است

 3حمین اوللر آااسی ( )1269 - 1345نقا ،ایرانی

Narrative Painting
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تصویر  2نقاشی روایی با عنوان «طوفان در کانزاس »1ارر استوارت کری 2است در ایون نقاشوی حرکوت و صودا
برای بیننده اابلتصور است او حتی می تواند تصوری خالق دربارۀ ابل و بعد از حادرۀ نقاشی شوده داشوته باشود و
برمبنای آن داستانی بگوید و بنویمد ()Wyrick, 2005, 328

تصویرخوانی
خواندن تنها روخوانی متن نوشته ها نیمت؛ هر چیزی که ذهن را به درنگ وادارد و فار را به کوار انودازد؛ موتن
است و اابل خواندن و اندیشیدن به راستی ،هریک از رویدادها ،متنی همتند که ذهون موا را بوه خووانش و تفمویر،
فرامی خوانند هر تصویر و نگارۀ نقاشی یک متن است هنگامیکه موضوع نگار ،ما یوک تصوویر ،نقاشوی یوا یوک
صحنه از رویدادهای اجتراعی باشد؛ مانند یک نوشته یا داستان ،نخمت بر هرۀ اجزاء ،نقشها و رنگها و پیارۀ آن
خیره می شویم؛ سپس دربارۀ نقش عناصر آن ،گفتگو و تیمل میکنیم و آنچه به ذهنران مویآیود؛ مویگووییم و موی-
نویمیم (اکبری و دیگران)7 ،1393 ،
ضربالرثلی چینی میگوید «یک تصویر برابر هزار واژه است» (آاازاده )75 ،1377 ،از تصواویر مویتووان بورای
ارائۀ مطال آموزشی اسوتفاده کورد و حوس بینوایی فراگیوران را بوه فعالیوت واداشوت ()Ajibade, 2012, 161
تانولوژیمتهای آموزشی 3مجروعهای از رو،ها و دستورالعرلهای علروی را بورای آمووز ،مهوارت نوشوتن در
اختیار برنامهریزان درسی ارار میدهند تا یادگیری دانشآموز توسط آموزگار تمهیل شود تانولوژیهای آموزشوی،4
آموزگار را در امر یاددهی و دانشآموزان را در امر یادگیری یاری مویکننود (حموینینمو و ااودام 560 ،1375 ،و
فرمهینی فراهانی )187 ،1378 ،بنابراین استفاده از تصویر که یای از وسایل کرکآموزشی 5است میتواند بوهمنروور
تمهیل آموز ،مهارت نوشتن به کار رود(حمینینم و اادام )312 ،1375 ،رو،های زیر ابتدا برای تصویرخوانی
6
و سپس برای تصویرنویمی مؤرر است
 تصاویر مرتبط :در این رو ،چند تصویر به دانشآموز میدهند و از او میخواهند دربارۀ هر تصویر و ارتبواطآن با تصویر دیگر صحبت کند (ذوالفقاری ،پرده)25
 تشابه و تفاوت تصویر :در این رو ،دو تصویر به دانشآموز میدهند و از او میخواهند تشابه یا تفاوتهوایآن را بگوید (هرانجا)
 تنظیم تصویر  :7تعدادی تصویر به دانشآموز می دهند که اگر باهم بوه شوال خاصوی تنرویم و مرتو شوونددانشآموز می تواند داستان یا حاایتی را بیان کند (فرمهینی فراهانی)450 ،1378 ،
 داستان مصور  :8در این رو ،تصاویر مواعیتهای ناکامکنندۀ مختلفی را نشان مویدهنود و دانوشآمووز بایودبگوید فرد یا افرادی که در تصاویر دیده می شوند در این مواعیت ،چه خواهند گفت یا چه کاری انجام خواهنود داد
(هران)451 ،
9
سواد تصویری به ادرت درک معانی و مفاهیم تصاویر گفته میشود (هرانجا) و تصویرخوانی پیوند میان سواد
تصویری با سایر حواس و ذخیرههای ذهنی است که منجر به تولید واژگان در ذهن میشود (سازمان… ،لوح فشرده
2

6

Tornado Over Kansas, 1929 1
 (1897-1946) John Steuart Curryنقا ،آمریاایی
Instructional Technologist
Educational Technology
Educational Aids
روانشناسان برخی از این رو،ها را برای اندازهگیری هو( ،آزمون هو )،به کار میبرند

picture literacy

9

picture-arrangement
picture story
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راهنرای معلم )49 ،1393 ،اغل تصور می شود در تصویرخوانی فقط حس بینایی نقش دارد درصورتیکوه در ایون
فرایند ترامی حواس به کار گرفته میشود و با گونههای مختلف زبانی و نوشتاری بازنرایی میشود (هران)138 ،
توالی تصویرنویسی
محتوای آموزشی هر پایۀ تحصیلی مبتنی بر هدفهای آموزشی و تجارب یادگیری دانشآموزان در سالهای ابل
است محتوا نهتنها به امرتهای سازمانیافتهای که بهگونهای منرم یک رشتۀ علری را تشایل میدهند اطالق موی-
شود ،بلاه شامل واایع و پدیدههایی که به نحوی با رشتههای مختلف علروی ارتبواط دارنود نیوز هموت (فرمهینوی
فراهانی ) 106 ،1378 ،در تدوین برنامۀ درسی به فرایند نرم و ترتی و تعیین توالی و تقدم و تویخر عناصور برناموۀ
درسی توجه میشود (هران )131 ،توالی که یای از مالکهای سازماندهی محتوای برنامۀ درسوی اسوت عبوارت از
تنریم عرودی یا تململی تجربیات یادگیری مرتبط با یادیگر است توالی فراهم آورنودۀ روشوی اسوت کوه ارتبواط
تململی بین هدف های عینی و تجربیات یادگیری را مورد شناسایی ارار میدهود (هروان )546 ،نووعی ترتیو کوه
یادگیری را با توجه به رشد و تاامل یادگیرنده ،بهویژه رشد ذهنی و شوناختی ،تنرویم مویکنود و محتووا و تجوارب
یادگیری را پایهای برای یادگیریهای بعدی ارار میدهد (هرانجا) تصویرنویمی را که مهوارت نوشوتن بوه کروک
تصویر است نریتوان بدون در نرر گرفتن توالی مطل آموزشی بهیکباره در درس اول پایۀ هفتم ،آموز ،داد
نوشتن دربارۀ تصویر نیاز به بازشناسی دارد ،یعنی یادآوری آنچه دانشآموز ابالً از میان چند مطل در کتابهای
مختلف پایه های تحصیلی مانند فارسی ،علوم تجربوی ،علووم اجترواعی آموختوه اسوت ،یوا یوادآوری آمووز،هوای
غیرممتقیم برارر برخورد با شیء یا رویدادی خاص در خانواده یا رسانهها ،این باعث میشود دانوشآمووز مواعیوت
مشابه تصویری را که مشاهده می کند نااص یا کامل به خاطر بیاورد و این خاطرات عالوه بر داشتن جنبههای ادراکی
و عقالنی مران است دارای جنبۀ عاطفی نیز باشد
با بررسی هایی که این نگارنده انجام داده به این نتیجه رسیده است که تصویرنویمی با آموزههای ابلی دانشآموز
در دورۀ ابتدایی ارتباط معناداری دارد و دنبالۀ هران زنجیره ای است که از پایۀ اول ابتدایی در کتاب فارسی «بخوانیم»
و «بنویمیم»  1گذاشته شده است و ذهن و زبان دانش آموز را نمبت به بیان و نوشتن دربارۀ تصویر پویواتر و گویواتر
میکند
تصویر  3مربوط به تررینِ «تصویرنویمی» در صفحۀ  23کتاب آموز ،مهارتهای نوشتاری ،مربوط به پایۀ هفتم
در سال  1393است پیشنیاز دانشآموز در این تررین داشوتن مهوارت تصوویرخوانی و تصویرنویموی و هرچنوین
اطالعاتی راجع به زندگی روستایی است نویمنده مقاله توالی و تململ این تررین را بررسوی کورده و ارتبواط ایون
تررین با تجارب یادگیری دانشآموز در پایههای ابلی را مشخص کرده است

تصویر 3

 1در سال  1393نام کتاب فارسی «بخوانیم» و «بنویمیم» به فارسی «خوانداری» و «نوشتاری» تغییر کرده است
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دانشآموز در مقطع ابتدایی آموز ،های دایق و منرم تصویرخوانی و ارتبواط تصوویری ،سوپس کلروهنویموی و
جرلهنویمی را یاد می گیرد او در سال اول ابتدایی نام تصویر را بیان میکند و سپس مینویمد و در سال بعد دربارۀ
تصاویر جرله میسازد در سال های سوم و چهارم ابتدایی برای تصاویر مربوط به هم چند جرلۀ مرتبط مینویمود و
غیرممتقیم با اال

بند آشنا می شود و تا ابل از پایه هفتم با موضوعهای عینی دست به خلق انشای توصیفی میزنود

یا گزارشی از گرد ،علری تهیه میکند

(تصویر )1

این نگارنده با بررسی ترامی کتابهای پایههای اول تا ششم ابتدایی دانشآموزی که اینک در سال تحصیلی -93
 94و در پایۀ هفتم مشغول به تحصیل است ،به وجود توالی در
تررین تصویرنویمی (انشوای آزاد) پوی بورده اسوت تصوویر4
مربوط به صفحه  42کتاب فارسی «بنویمیم» پایه سوم دبموتان
در سال  1389است (آذری و دیگران )42 ،1389 ،دانشآمووز
با تصاویر مرتبط به هم در این تررین چند جرله راجع به تهیۀ
خاک از برگ توسط باغبان مینویمد
تصویر  5تررین کتاب فارسی «بنویمیم» پایۀ چهارم دبمتان
در سال  1390است که دانشآموز به توصویف فصول زمموتان
میپردازد (ارجرند رشیدآبادی و دیگران )77 ،1390 ،در پایین
صفحه تصویر فصل زممتان به هرراه سؤاالتی آمده که عرلارد

ذهنی و فاری دانشآموز را تحت تیریر ارار داده ،برای دانش-

آموز آمادگی ذهنی ایجاد کرده است
در تصویر  3که موضوع اصلی پژوهش حاضر است دانش-
آموز باید مفاهیم و اصطالحات زندگی روسوتایی ،کشواورزی،
مرتع ،کلبه و سقف شیروانی و هرچنین تفاوتهای باغچه ،باغ،
چراگواه و شووالیزار را بدانوود دانوشآموووز در کتوواب تعلیرووات

(تصویر )2

اجتراعی سال  ،1390صفحههای 4و ،10با طرز ساخت خانههای روستایی و مرتع و چراگاه و در صفحههوای  75و
 120با ز ندگی روستایی و پیدایش روستا آشنایی پیداکرده است (خلیلیفر و حداد عادل )1390 ،و نیز در کتاب علوم
تجربی سال  1390راجع به کشاورزی و شخم زدن اطالعاتی به دست آورده است (امانی تهرانوی و دیگوران،1390 ،
 ،)27بنابراین میتوان پیبرد که توالی محتوا در تررین تصویرنویمی صفحه  23کتاب آموز ،مهارتهای نوشوتاری
پایۀ هفتم سال تحصیلی  94-93رعایت شده است
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توصیف تصویر
هرکمی که اصد نوشتن دارد ،پیش از نوشتن دربارۀ موضوع باید نقشۀ آن را در ذهن طراحوی کنود یوا بور روی

کاغذ بنویمد تا محور اصلی مشخص شوود ( Anderson, 2006, 25-26و ریاوو )28 ،1391 ،زموان و ماوان و
چگونگی مواعیت اشخاص را در نرر بگیرد فصل سال ،ش

یا روز که عوامل زمانی و محل واوع که عوامل ماانی

همتند را در ذهن خود با ترام جزئیات مشخص کنود (یونموی )355 ،1355 ،در ترورین تصویرنویموی صوفحه 23
کتاب آموز ،مهارتهای نوشتاری محل واوع روستا است ،اما هرین روستا فقوط مجروعوهای از منوازل و موردم و
زمین کشاورزی نیمت بلاه پر از داائق و جزئیات است (هران )423 ،که دانشآموز میتواند محور اصلی آن را کوه
روستا است مشخص کند و بعدازآن مجروعه ای از آجر و گل را برای خانۀ روستایی ،انموان و حیووان را در محویط
روستا در نرر بگیرد مثالً دانشآموز با بیان یک جرله « بعد از کار روی زمین دست و صورتتان را بشوویید توا نهوار
بخوریم» محل واوع که زمین کشاورزی است ،مواعیت اشخاص که کشاورز همتند و زمان واوع که ظهور اسوت را
در نوشتۀ خود مشخص میکند (هران )429 ،و نیز مشخص مویکنود کوه از زبوان یاوی از افورادر در تصوویر جرلوه
گفته شده است برای توصیف و آشنایی با فضا و اشخاص در این تصویر از سه شیوۀ زیر و یا تلفیق ایون سوه شویوه
میتوان استفاده کرد (هران:)287 ،
 -1توصیف با توضیح مستقیم :در این شیوه دانشآموز از زبان خود و یا از زبان یاوی از اشوخاصِ در تصوویر،
خصوصیات اشخاص دیگر یا فضای تصویر را توصیف میکند ،مثالً «درحالیکه پمرها زمین را شخم میزدند و مادر
در حال بذرپاشی بود ،زهرا با سطل پر از آب از راه رسید »
 -2توصیف به یاری گفتگو :در این شیوه دانشآموز اشخاص تصویر را به حرف میآورد و کواری مویکنود کوه
خود شان با بیان و گفتار خود خصوصیات و فضایی را توصیف کنند که در آن ارار دارند ،مثالً «(مادر) بچهها چیزی
به ظهر نرانده ،زودتر این تاه زمین را هم شخم بزنید تا من بذرها را بپاشم »
 -3توصیف بهوسیلۀ حرکت و عمل :در این شیوه دانشآموز اشخاص را بوه حرکوت درمویآورد و بوا نوشوتن
اعرال و رفتار آنها را توصیف میکند ،مثالً «علی سر ظهرِ باید تا اذان نگفتن این تاه زمین را هم شخم بزنیم دستۀ
بیل من یه کری تاب برداشته مادر شرا خمته شدید باای بذرها را بذارید من و علی میپاشیم حمن برو سوطل آب
رو از زهرا بگیر خمته شده ببین چه نفسنفمی میزنه »
روش تدریس تصویر نویسی

هدف کلی آموز ،انشا ،توانایی نوشتن به زبان معاصر است و رسیدن به این هدف با پرور ،خالایوت اماوان-

پذیر است (حمینینژاد ،1389 ،ج ) 855 ،2آموزگار باید با استفاده از رو ،تدریس مناس

بموتری فوراهم آورد توا

فرآیند خالایت در دانشآموزان سریعتر صورت گیرد بر اساس «نرریۀ خالایت زایشی» 1هروۀ افوراد بوالقوه خوالق
همتند (تورانی و آاایی )37 ،1391 ،اغل آنچه ناتوانی استعداد در نوشتن به نرر میرسود ،در حقیقوت نواتوانی در
خالایت و خیالپردازی و یا ناتوانی در جرأتورزی و اعترادبهنفس است ناتوانی در خیالپردازی زمانی اسوت کوه
دانشآموز در وضعیت «نریتوانم» است و میگوید« :نریتوانم به موضوع فار کنم ،نریتوانم دربارۀ ایون شخصویت
تصوری داشته باشم ،نمبت به این ماان شناختی ندارم ،نریتوانم فار کنم ،بعد از جرله اول چه بنویمم» دانشآموز
جرأت تحرل این تجربه را ندارد که کار ،اشتباه باشد یا بهخوبی کار دیگران نباشد آموزگار با رو،هوای مناسو
تدریس باید سه ضلع ناتوانی در استعداد ،جرأتورزی و خیال پردازی را به سه ضلع موفقیت ،هراواری و رضوایت
generative theory

1
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تبدیل کند (زمانی )62 ،1392 ،در حقیقت آموز ،زمانی ارزشرند است که در آن خالایوت و تفاور جریوان داشوته
باشد کالس انشا باید «کارگاه نوشتن» باشد تال ،و جمتجوی مداوم برای پیدا کردن رو،هوای مناسو

تودریس

انشا امری ضروری و الزم است بعضی از آموزگاران در حقیقت روی خط معینی از تدریس متحجر شدهاند و دائوم
به هران شیوههای سنتی به تارار مطال

گذشته می پردازند این کار ماانیای به درس انشا تمری یافته اسوت و هور

کاری که ماانیای انجام شود از دیدگاه علوم تربیتی ،آموزشی نیمت ،زیرا در یک عرل ماوانیای تفاور و خالایوت
وجود ندارد تعلیم و تربیت یک جمتجوی مداوم است و هر جمتجویی هروراه بوا ابتاوار و نوجوویی و خالایوت،
رر ربخش خواهد بود کالس انشا هم نیازمند ابتاار و نوآوری است (حمینینژاد ،1389 ،ج )855 ،2در آموز ،انشا
تیکید بر بهرهگیری از رو،های فعوال و تقویوت روحیوۀ مشوارکتپوذیری دانوشآمووزان اسوت گفتگوو ،بحوث و
بازاندیشی ،مطالعه و کتابخوانی ،مشورت با دیگران از بهترین شیوهه ا برای رسیدن به ذهن چاالک و زایا در هنگام
نوشتن است (اکبری و دیگران )7 ،1393 ،در جدول شرارۀ  1نگارنده  14رو ،تدریس فعال را برای تصویرنویمی
پیشنهاد میکند این  14رو ،بهدلیل هرپوشانی برخی مراحل به  3بخش زیر تقمیم شدهاند تقمویمبنودی  3بخوش
برای  14رو ،تدری س به این دلیل است که در هر بخش صرفاً مغایرت رو ،تدریس در اجرای ناات ظریفی است
که آموزگار اختیار حذف و تلفیق رو،ها را باهم دارد (فضلیخانی 95 ،1386 ،تا  )308بعود از جودول شورارۀ ،1
تدریس تصویرنویمی صفحۀ  23کتاب آموز ،مهارت های نوشتاری پایۀ هفتم به رو ،تلفیقی بخش اول بهصورت
عرلیاتی و مرحلهبهمرحله مطرح میشود
جدول شراره  1رو،های تدریس پیشنهادی برای تصویرنویمی
بخش

ردیف

روش تدریس

1

رو ،سخنرانی

2

رو ،پرسوجو

3

رو ،مباحثه

4

رو ،مااشفهای

5

رو ،نررخواهی از دوستان

6

رو ،اصهگویی

مراحل اجرا
 -1بیان موضوع و انگیوزه سوازی  -2ارائوۀ مطالو

توسوط

آموزگار یا یای از دانشآموزان یا دعوت میهروان مطلوع بوه
کالس  -3جرعبندی  -4نوشتن انشا
 -1ارزشیابی پیشدانمتهها  -2مصاحبه بوا دیگوران (دوبوهدو
بین دانشآموزان مطلع و غیر مطلع)  -3نوشتن انشا
بخش اول

 -1بیان موضوع بحث  -2یافتن زمینۀ مشترک برای بحث -3
بیان هدف آموزشی بحث  -4هدایت بحث توسوط آموزگوار
 -5نتیجه گیری و اعالم مفاهیم و دستاوردها  -6نوشتن انشا
 -1بیان موضوع  -2تعامل سه جانبه بین معلوم ،دانوشآمووز،
موضوع  -3نتیجهگیری  -4نوشتن انشا
 -1بیووان هوودف و توجیووه دانووشآموووزان  -2سوواخت ابووزار
نررسنجی (پرسشنامه)  -3تاریل پرسشنامه توسوط دوسوتان
 -4تجزیه و تحلیل پرسشنامه  -5نوشتن انشا
 -1تعیین هدف  -2انتخاب نوع اصوه  -3سواخت اصوه -4

بخش دوم

اجرا  -5نوشتن انشا
در این بخش رو ،اجرای اصهگویی به  5رو ،اماانپوذیر
است:
 -1اصهخوانی  -2اصهگویی ساده  -3اصهگوویی هروراه بوا
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پردهخوانی  -4اصهگویی هرراه با تقلید صدا  -5اصهگوویی
هرراه با تقلید  -6اصهگویی با استفاده از بازیگران
7

رو ،نرایش

 -1آمادگی و توضیح  -2نرایش دادن فیلم  -3نوشتن انشا

8

رو ،ایفای نقش

 -1شناسایی و انتخواب موضووع  -2نوشوتن نرایشونامه -3
تعیین نقشها  -4تهیوه اماانوات و تجهیوزات  -5آموادگی و

9

گرد ،عرلی

10

رو ،بازیهای تربیتی

11

رو ،بار ،فاری

 -1خالایت و تولیود اندیشوه هروراه بوا رعایوت اووانین -2
نوشتن انشا

12

رو ،بدیعه پردازی

 -1توصویف شوورایط موجوود  -2ایوواس مموتقیم  -3ایوواس

13

رو ،تخیل هدایتشده

14

رو ،کارتهای احماس

تررین مقدماتی  -6اجرا و نرایش دادن  -7نوشتن انشا
 -1تعیین موضوع و اهداف گرد ،علروی  -2تعیوین محول
گرد ،علری  -3تهیه اماانات  -4سازماندهی  -5هراهنگی
با اولیا  -6تهیه برگه گوزار،نویموی  -7ارائوه گوزار-8 ،
نوشتن انشا
 -1تدوین اهداف  -2انتخواب یوا سواخت طورح بوازی -3
اجرای بازی  -4نتیجهگیری  -5نوشتن انشا

بخش سوم

شخصووی  -4تعووار

فشوورده  -5ایوواس مجوودد ممووتقیم و

شخصی  – 6نوشتن انشا

 -1طرح موضووع و ماوان مموافرت تخیلوی  -2آموادگی و
فضاسازی  -3سفر خیالی  -4سفرنامه نویمی
 -1بیان اهداف و رو ،کار  -2بیوان عقیوده و احمواس -3
گزار ،دهی  -4نوشتن انشا

اجرای نمونۀ تدریس به روش تلفیقی بخش اول جدول شمارة 1
پایۀ تحصیلی :هفتم (دورة اول متوسطه)
نام کتاب :آموزش مهارتهای نوشتاری
موضوع :تصویرنویسی
فضا و مدل کالس :کالس درس و محیط مدرسه
گام اول :طرح سؤال
ازآنجاکه تصویر دربردارندۀ صحنههای گوناگونی است ،سادهترین رو ،تدریس تصویرنویمی این اسوت کوه در
مورد محتوا و پیام تصویر و هر صحنه ،پرسشی طرح کرد و با استفاده از خود تصویر ،به پاسخگویی بوه آن پرسوش
پرداخت و شرح آن را نوشت (صفارپور)114 ،1390 ،
دانشآموز شاید فار کند چگونه با دیدن تصویری می توان پرسشی را دربارۀ آن طرح کرد شاید بگوید چیزی در
تصویر به ذهنش نریرسد که دربارۀ آن سؤالی طرح کند دانشآموز باید بداند که الزمۀ طرح سؤال دربارۀ تصویر یوا
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هر چیز دیدنی دیگری ،نیازمند مهارتهایی است که باید باتجربه کم

گردد سه راهحل پیشنهادی زیر میتواند بوه

دانشآموز در این امر کرک کند (هران:)119 ،

 -1با دیدن دایق امرت های گوناگون تصویر ،به طرح سؤال بپردازد؛ مثالً در تصویر دادهشده چیزهایی دیده می-

شوند که باید در مورد آنها فار کرد ،بهطور مثال در تررین تصویرنویمی صوفحه  23کتواب آمووز ،مهوارتهوای
نوشتاری ،دانش آموز کلراتی برگرفته از تصویر بنویمد و سپس بوه کروک هروان کلروات سوؤال طورح کنود ماننود
کشاورزی کردن ،مزرعه ،گیاهان ،بیل زدن ،کار کردن ،درخت ،ساختران ،کاشتن ،کرتبندی ،حصوار چووبی ،حرول
سطل و
چرا کشاورزی میکنند؟
چگونه کشاورزی میکنند؟
در کجا کشاورزی میکنند؟
چگونه دانه میکارند؟
هریک از افرادی که در تصویر دیده میشوند ،مشغول به چهکاری همتند؟
چرا در تصویر ،گیاهان بهصورت کرتی کاشته شدهاند؟
چه گیاهانی را بهصورت کرتی میکارند؟
 -2دانشآموزان گاهی میتوانند به کرک دوستان و همکالسیها پرسشهایی طرح کنند
 -3گاهی نیاز است به کرک آموزگار و بزرگترها به طرح پرسشها بپردازند (هرانجا)
دو روش طرح سؤال
در این بخش ،تررین تصویرنویمی در صفحۀ  23کتاب آموز ،مهارتهای نوشوتاری بررسوی مویشوود بورای
تصویر دادهشده به دو صورت میتوان سؤال طرح کرد و براساس پاسخها تصویر را شرح و توضیح داد:
روش اول در طرح سؤال  :طرح سؤال از آنچه با چشم در تصویر دیده میشود
در جدول شرارۀ  2سؤال هایی برای نرونه مطرح شده است دانشآموز نباید فار کند که تنهوا بایود سوؤالهوایی
طرح کند و پاسخ دهد که جواب آنها را از ابل می داند ،بلاه اهریت موضوع در این است که سؤالها و پاسخهوای
او دربرگیرندۀ ترام چیزهایی باشد که در تصویر دیده میشوند دانشآموز میتواند پاسخ سؤالهایی را که مویدانود،
بنویمد و پاسخ سؤالهایی را که نریداند ،با جمت وجو و به کرک دیگران ،بیابد و بنویمد در این صورت ،او از هر
تصویر مطال

زیادی یاد میگیرد و مینویمد (هران)116 ،
جدول شراره  2پرسشنامه براساس مشاهدات

سؤالهای طرحشده دربارة تصویر مورد مشاهده
 -1افراد در تصویر مشغول چهکاری همتند؟
 -2چند نفر مشغول کار کردن همتند؟

پاسخ سؤالها یا شرح تصویر مورد مشاهده
افراد مشغول کار کشاورزی همتند
 5نفر مشغول کارند که  2نفر آنها زن و  3نفرشوان مورد
همتند
یک زن و یک مرد مشغول کار روی بوتۀ گیاهان کاشوته

 -3هریک از آنها چهکاری انجام میدهند؟

شده همتند زن دیگری سطلی را حرل میکند و دو مرد
در حال بیل زدن زمین همتند
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 -4مردهووا در کوودام اموورت زمووین ،مشووغول بیوول زدن
همتند؟

مردها در ابتدای مزرعه مشغول بیل زدن زمین همتند
در وسط مزرعه سواخترانی وجوود دارد کوه در و چهوار

پنجرۀ آن پیداست دو پنجرۀ آن چهارامرتی و دو پنجرۀ
 -5در وسط تصویر چه چیزی دیده میشوود و چگونوه
دیگر آن دوامرتی اسوت پوایین سواختران بوا سونگ و
است؟
سقف آن با چوب و سااههای خشوک گیاهوان پوشویده
شده است
دورتادور مزرعه حصاری از چوب کشویده شوده اسوت
 -6دور مزرعه چه دیده میشود؟

چوبهای حصار به هم میخ شودهانود در امورت جلوو
حصار در ورودی ارار داد

 -7در کنار ساختران چه چیزی دیده میشود؟
 -8گیاهان چه طور کاشته شدهاند؟
 -9در پشت ساختران چه چیزی دیده میشود؟
 -10در آسران تصویر ،چه چیزی دیده میشود؟

در کنار ساختران درختی دیوده مویشوود کوه بلنودتر از
ارتفاع ساختران است
بوتههای گیاهان بهصورت «کرتی»کاشته شدهاند
در نقطه ای دور ،یک کلبۀ روستایی و چهار درخت دیده
میشود که پشت آنها چند تپه و یک کوه وجود دارد
در آسران تصویر ،چند تاه ابر مشاهده میشود

اکنون با توجه به پاسخ پرسشها میتوان تصویر موردنرر را توصیف کرد
روش دوم در طرح سؤال  :طرح سؤال فاری از آنچه در تصویر دیده میشود
برای طرح سؤال آموزگار به دانشآموز می گوید که او به اجزای تصویر از جنبههوای مختلوف نگواه کنود آنگواه
اندیشۀ خود را در مورد هر صحنه بهصورت سؤال مطرح نراید سپس پاسخ سؤالهای خود را بهطور ذهنی پیدا کند
و شرح آن ها را بنویمد (هران )117 ،برهرین اساس سؤالها و پاسخهای جدول شرارۀ  3برای تررین تصویرنویمی
صفحۀ  23کتاب آموز ،مهارتهای نوشتاری مطرح شده است
جدول شراره  3پرسشنامه براساس مطالعات و تفارات
طرح سؤال فکری دربارة تصویر مورد مشاهده
 -1چرا زمین را بیل میزنند؟

پاسخ و شرح پرسشهای طرحشده
کشاورزان برای نرم شدن خاک زموین کشواورزی ،آن را
با بیل زیرورو میکنند تا ریشۀ دانۀ کشتهشده ،بوهراحتوی
بتواند در خاک فرورود

 -2چرا درختی کوه نزدیوک سواختران اسوت ،بوزرگ و چیزهایی که در نزدیای موا هموتند ،بوهانودازۀ وااعوی و

درختانی که دور از ساختران همتند کوچک دیوده موی -چیزهایی که دور از چشم ما همتند ،کوچکتر دیده می-
شوند
شوند؟

 -3فار میکنید وزن سطلی که حرل میشود ،سطلی که
در تصویر دیده میشود ،سنگین است یا سبک؟
 -4دانه برای رشد به چه چیزهایی نیاز دارد؟

از طرز راه رفتن خانری که سطل را حرل میکند ،معلوم
است که سوطل سونگین اسوت کوه او بوا زحروت آن را
جابهجا میکند
دانه برای رشد به خاک مناس  ،آب ،نور و هوا نیاز دارد
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 -5چند گیاه را که بهصورت «کرتی» کاشته میشوند ،نام
ببرید
 -6هر گیاه دارای چه امرتهایی است؟

بادنجان ،گوجهفرنگی ،خیار ،خربزه و هندوانه
هر گیاه دارای ریشه ،سااه و برگ است

 -7چه امرتی از یک گیاه زودتر رشد میکند؟
 -8چه صداهایی را در تصویر میتوانید حدس بزنید؟

ریشۀ گیاه زودتر از امرتهای دیگر آن رشد میکنود و
در خاک فرو میرود
صدای بیل زدن ،صدای شاخ و برگ درختان برارر وز،
باد ،صدای زمزمه آواز محلی یای از کشاورزان

 -9چه خصوصیات و صفاتی برای هر شخص میتوانید تال ،و پشتاار ،صریریت ،هرااری ،کرک به یاودیگر،
نشاط و سرزندگی ،نیروی جوانی

حدس بزنید
 -10با توجه به مواعیت و شرایط زندگی افرادی کوه در
تصویر میبینید حدس بزنید چگونه صحبت میکنند و به
چه نحو رفتار مینرایند؟

احتراالً ساده ،بوا لهجوهای محلوی بوا رفتواری حواکی از
محبت و صریریت و کرک به یادیگر

موارد  9و  10باعث میشود تا هر دانشآموز تصورهای تازه و متفاوتی از دیگر دانشآموزان دربارۀ رفتار و گفتار
اشخاص درون تصویر پیدا کند اکنون با توجه به پاسخ پرسشها میتوان تصویر موردنرر را توصیف کرد
گام دوم :نوشتن پاسخها
در این تررین آموزگار باید به دانشآموز بیاموزد؛ جرلهها بهگونه ای درست به دنبال هم نوشوته شووند کوه پیوام

تصویر را به طور یاپارچه و یاجا بیان کنند بهتر است نقطۀ شروع سؤالها 1در تصویر پراکنده نباشد و از یک نقطوه
شروع شود دور بزند و به هران نقطه برسد ( )Wyrick, 2005, 307درصورتیکه پاسخ سؤالها بهطوور پراکنوده
باشد ،هنگام نوشتن شرح کلی تصویر ،باید آنها را به طور مرت و مرتبط به دنبال هم نوشت در نوشتن شرح کلوی

تصویر اگر کلرهای کم یا زیاد باشد ،میتوان آن را اضافه یا حذف کرد (صفارپور)116 ،1390 ،
در مراحل باالتر دانشآموز میتواند دربارۀ تصویری بنویمد که آشنایی ندارد او میتواند اطالع کم

کنود و آن

را توضیح دهد (هران )120 ،برای به دست آوردن اطالعات الزم باید پرسوجو کند و با مطالعۀ کتوابهوا و منوابع
اطالعاتی و فرهنگ لغت به اطالعات کافی دسترسی پیدا کند ،تا بتواند دربارۀ تصویر به طورح سوؤال بپوردازد و بوه
سؤالهایی که مطرح شده با توجه به پیام تصویر موردنرر پاسخ مناس

و صحیح بدهد و سپس با مرت

کردن پاسخ-

ها و سیر منطقی به نوشتن تصویر بپردازد (هران)121 ،
بعد از کم مهارت در طرح سؤال برای تصویر موردنرر ،دیگر الزم نیمت سؤالها نوشته شوند بلاه مویتووان
آنها را به صورت شفاهی در ذهن مرت

کرد و سپس پاسخ آنها را به ترتی

و دنبال هم نوشت دانوشآمووز بایود

توجه داشته باشد که بعد از طرح سؤال در مورد تصویر دادهشده ،اگر دستیابی بوه پاسوخ بعضوی از آنهوا بورایش
دشوار است ،برای یافتن پاسخ موردنرر به تال ،هره جانبهای از ابیل کرک گرفتن از آموزگار ،بزرگترها و دوستان
یا مطالعه فرهنگ های موضوعی و توصیفی دست بزند و تا زمانی که از صحت پاسخی مطروئن نشوده اسوت ،آن را
ننویمد (هران)120 ،

1

آموزگار باید توجه داشته باشد هر دانشآموز به دلخواه از نقطهای شروع به شرح دادن تصویر میکند و جرلههایی را که دوست دارد ،به کار میبرد
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راهنمایی دانشآموز جهت جمعآوری اطالعات الزم برای نوشتن
دانش آموز برای پروراندن موضوع حول محورهای اصلی و تقویت زبان در نوشته میتواند کلرات ،اصوطالحات،

ضربالرثل ها ،روایات ،احادیث ،اشعار ،کنایات و … را جرعآوری کند تا هنگام نگار ،از این مواد خام بهره گیرد

با مراجعه به منابع و مآخذی هرچون کتابهای لغت ،کتابهای امثوال ،کتواب شوعر و کتوابهوای حواوی سوخنان
برگزیدۀ بزرگان می تواند فهرستی از مواد خام معتبر پیش رو داشوته باشود و هنگوام نوشوتن از آنهوا اسوتفاده کنود
(ذوالفقاری )118 ،1391 ،در تررین تصویرنویمی صفحه  23کتاب آموز ،مهارتهای نوشتاری محورهوای اصولی

می تواند روستا ،کشاورز ،کشاورزی ،بیل زدن ،شخم زدن و … باشد که دانشآموز میتوانود بوا راهنروایی آموزگوار
ضرب الرثل ،شعر ،سخن بزرگان و کلرات را از فرهنگ لغت ،فرهنگ موضوعی ،فرهنگهای توصیفی و کتوابهوای
امث ال فهرست کند بهتر است دانش آموزان هنگام نوشتن هر متنی به امالی صحیح کلرات دات کنند و در صوورت
نیاز به فرهنگ امالیی خط فارسی مراجعه کنند زیرا اتفاق نرر در شیوه امالیی کلرات فارسی در کتابهای مختلوف
وجود ندارد خصوصاً تشتت آرا در جدانویمی و پیوستهنویمی کلرات مرکو

و مشوتق و کلروات سواختهشوده بوا

پیشوند و پموندها بمیار زیاد است ازاین رو بهتر است آموزگاران طریقۀ استفاده از فرهنگ امالیی را به دانشآموزان
یاد بدهند و آن ها در هنگام نوشتن نمخه ای از آن را در کنار دست خود داشته باشند (صادای و زندی مقدم،1391 ،
 8تا)20
فواید تصویرنویسی
افزون بر فوایدی که تاکنون برای تصویرنویمی برشرردیم ،میتوان به فوایود زیور نیوز فهرسوتوار اشواره کورد:
پرور ،و تقویت مهارتهای زندگی (سازمان… ،کتاب معلم)17 ،1393 ،؛ زمینه سازی ابراز وجود و بیوان احمواس
جهت طرح اظهارنرر ،دیدگاهها ،عقاید و احماسات(هران)19 ،؛ وسیله ای برای فهم و روابط متقابل افراد و براراری
روابط اجتراعی بین افراد و رسیدن به توانش ارتباطی با توانش زبانی؛ پیشبینی و سازماندهی شرایط و روابط فردی
و اجتراعی با توجه به پیام های غیرممتقیم؛ تقویت و درک بصری و توانایی برداشت مناس از مواعیتها و برداشت
صحیح از مفاهیم؛ آشنایی با مراحل منطقی تفار از ابیل دسته بندی ،مرت
های ذهنی مثل مقایمه و تحلیل و ترکی

کردن و غیره؛ آموز ،غیرممتقیم توانایی-

(هران)14 ،؛ افزایش تررکز ،توجه ،خوب و انتقادی دیودن دانوشآمووزان

(سازمان… ،لوح فشرده راهنرای معلم) 49 ،1393 ،؛ اهریت مهارت نوشتن در آینده تحصیلی و شغلی؛ بهبود مهارت
نوشتن و آشنایی با نقاط اوت و ضوعف نوشوتن ابول از ورود بوه دانشوگاه بورای یوادگیری تخصصوی و وسویعتور
(منصوریان)1389 ،
نتیجهگیری
در کتاب آموز ،مهارتهای نوشتاری ،تصویرنویمی به عنوان یای از ترورینهوا بورای کمو مهوارت نوشوتن
معرفی شده است با توجه به رابطۀ تنگاتنگ دیدن با بیان افاار در اال کلرات ،این تررین میتواند تیریر بمزایی در
روند کم

مهارت نوشتن داشته باشد در این مقاله تال ،شد تا تصویر روشنی از تصویرنویمی به دست داده شود

به ابعاد گوناگون تصویرنویم ی اعم از ماهیت ،نقش ،ارتباط آن با نوشتن ،جایگاه آن در آموز ،و درس انشا و فواید
آن اشاره شد
نشان داده شد که چگونه تصویر میتواند ذهن دانش آموز را به درنگ و تیمل وادارد و تفار و خالایت را در او با

نوشتن دربارۀ تصویر شاوفا گرداند؛ که چگونه تصویرنویمی با آموزههای ابلی دانشآموز ارتباط معنادار ایجاد موی-
کند و زبان او را در نوشتن پویاتر و گویاتر میکند؛ که چگونه دات و توجه دانشآموز را نمبت به زموان و ماوان و
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مواعیت اشخاص باال می برد و به او در بیان و توصیف این فضاها کرک میکند؛ که چگونه آموزگار میتواند با اتخاذ
رو ،تدریس مناس

در آموز ،تصویرنویمی بمتری فراهم کند تا اسوتعداد ،جورأتورزی و خیوالپوردازی بورای

نوشتن در دانشآموز تقویت و نهادینه شود دستآخر نیز در اال

«فواید تصویرنویمی» برخی فواید مهوم ازجرلوه:

زمینه سازی برای ابراز وجود و اظهارنرر دربارۀ دیدگاهها و عقا ید ،وسیله بودن برای فهوم و ارتبواط متقابول افوراد و
براراری روابط اجتراعی ،پیشبینی و سازمان دهی شرایط و روابط فردی و اجتراعی و جز ایونهوا فهرسوت شودند
امیداست که آموزگاران و اولیاء دانشآموزان با استفاده از چنین رو،ها و تررینهوایی دانوشآمووزان را در ارتقوای
مهارت نوشتن یاری نرایند
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