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Abstract 

Syllabus of the subject as a guideline and determinant policy of each course plays an 

important role in achieving its goals and competencies .The “Creative writing ” course 

is one of the general courses of Farhangian University at the aim of improving 

learners ’ability to write fluently and creatively.  This study criticizes the existing 

syllabus and emphasizes obviating shortcomings to achieve the objectives. it is 

believed with minor changes, especially in the budgeting of existing course contents 

and the emphasis on high levels of learning, and it is possible to increase learners ’

ability to create creative writing genres and to increase writing creativity in general. 

The statistical population of this study is the student -teachers in the field of 

educational sciences, the entrance of 1397 in Farhangian University of Mazandaran. 

The samples are three homogenized groups from among the 9 groups of students in 

this field .This study is applicable, and it has compared two experimental groups 

trained with changes in the topic of the control group who was trained exactly 

according to the topic by incorporating quasi -experimental method .The results 

showed that the scores of the experimental group in both writing creative literary types 

and in each element of creativity were significantly improved compared to the control 

group by emphasizing the need for changes or revision on the existing syllabus. 
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 ، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگيهاي علوم انساني نامة انتقادي متون و برنامه پژوهش

  161 - 147، 1401، خرداد 3، شمارة 22ـ پژوهشي)، سال  نامة علمي (مقالة علمي ماه

  دانشگاه فرهنگيان »نگارش خالق«نگاه انتقادي به سرفصل درس 

  *فاطمه جعفري كمانگر

  چكيده
و  ،بردهـا، فنـون   هر درس دركنار راه مشي خط ةكنند و تعيين نما راهعنوان  سرفصل درسي به

 درس ايفـا آن هـاي   در رسيدن بـه اهـداف و شايسـتگي    را هاي تدريس نقش مهمي روش
فرهنگيـان اسـت كـه بـا       يكي از دروس عمومي مختص دانشـگاه  »نگارش خالق«. كند مي

  شـده   درسي ايـن دانشـگاه گنجانـده    ةايجاد توانايي نگارش روان و خالقانه در برنامهدف 
سمت  فراگيران را به است،  رود سرفصلي كه براي اين درس طراحي شده مي  و انتظار است

در و بـر نارسـايي آن   را نقـد  سرفصـل  ايـن  . پژوهش حاضـر  نگارش خالقانه هدايت كند
برخـي  ايجـاد  بـا  كه بر اين باور است چنين،  هم .كند تأكيد مييافتن به اهداف درس  دست

كيـد بـر سـطوح بـاالي     أبندي مباحـث سرفصـل و ت   خصوص در بودجه به ،يئتغييرات جز
داد و   مندي فراگيران را در خلق ژانرهـاي خـالق نگـارش افـزايش     ن توانتوا مي ،يادگيري

پژوهش دانشجومعلمان اين آماري   ةجامع. برد ها باال طور كلي در آن خالقيت نگارشي را به
ـ   1397تربيتي ورودي   علوم ةرشت آمـاري سـه گـروه     ةدانشگاه فرهنگيان مازنـدران و نمون

پـژوهش حاضـر از نظـر هـدف     . اسـت   گروه دانشجويان ايـن رشـته   نُهشده از بين  همگن
كـه بـا تغييراتـي در سرفصـل      ،دو گـروه آزمـايش   آزمايشي كاربردي است و با روش شبه

مقايسـه  ، شـد   هـا آمـوزش داده   مطابق سرفصل به آن با گروه كنترل كه دقيقاً ،ديدند آموزش
ايش هـم در نگـارش انـواع ادبـي     نمرات گروه آزمـ  كه داد  . نتايج پژوهش نشاناست شده 

گروه كنترل بهبود  در مقايسه باگيري  نحو چشم تك عناصر خالقيت به خالقانه و هم در تك
   كند. را تأييد مي ضرورت تغيير يا بازبيني سرفصل موجود هميناست و   داشته
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  مقدمه. 1
ريزي درسي از اركان تعليم و تربيت است كه در فرايند آموزش نقش بسيار مهمـي را   برنامه

برعهده دارد و طراحي سرفصل مناسب براي هر درس عامل مهمي براي رسيدن به اهـداف  
  .آن درس است

 ،هاي تدريس ها، محتواي دروس، روش اي از اهداف، سرفصل درسي به مجموعه ةبرنام
شود كه بايد براساس اصول خاصي تهيه و تـدوين   مي  پيشرفت تحصيلي گفته ابيي ارزشو 

و خالقيـت دانشـجويان را در تمـام     ،درسي بايد شخصيت، اسـتعداد، توانـايي   ةبرنام .شود
درسـي عبـارت    ةاصطالح سرفصل يـا برنامـ  ). 45: 1391 بيگي  بهرامجوانب پرورش دهد (

شده كه آموزگار يـا اسـتاد را در اجـراي هرچـه بهتـر       دهي طرح يا الگويي سازمان« است از
 سرفصـل ). 97: 1393 زاده و ديگـران  از متقـي  نقـل  به (بوقس،» كند فرايند تدريس كمك مي

اي است كه بايـد اطالعـات مفيـد درس را معرفـي كنـد و       دراصل سند مكتوب چندصفحه
چه  درسي و آن ةست كه اهداف و مقاصد يك برنامهاي آموزشي ا طرحي از فعاليت ،واقعدر

 ،). درواقع45 :1391بيگي  بهرام(كند  يك استاد بايد در كالس درس دنبال كند، مشخص مي
از درس را مهمي دارد و هم انتظارات دانشجو  سهمسرفصل هم در تعيين مسير براي استاد 

كـه   ايـن  بـر  غيركـاربردي عـالوه  خصوص  و به ،انسجام كهنه، بيهاي  سرفصل. دكن مي روشن
توانست  كه ميرا درسي دانشجو  ةدارد، ساعاتي از برنام  سرگرداني استاد و دانشجو را در پي

كنـد و آرامـش دانشـجو را     مـي   تلف ،باشد  تر اختصاص داشته به مطالب مفيدتر و كاربردي
 درس مشـخص  هاي و شايستگي ،هاآمد پيدر سرفصل آموزشي بايد اهداف،  .زند مي  برهم

يات برنامـه در راه رسـيدن بـه اهـداف،     ئو جز ،شودمرتبط به هر جلسه تعيين  ةبرنام ،باشد 
  .باشد  هاي مدنظر تنظيم شده و شايستگي ،هاآمد پي

  هـا اعـالم   هاي درسي دانشـگاه  علوم يا گروه  وزارتهاي درسي را  سرفصلدر كشور ما 
اسـتاد همـان درس اسـت و در هـر      ةبرعهدكه در اغلب كشورها اين كار  درحالي ،كنند مي

  ).46: همان(باشد   تواند متفاوت دانشگاهي مي
تربيت معلم را  ةدانشگاهي كه امروزه در داخل كشور وظيف درجايگاه ،دانشگاه فرهنگيان

عنوان دانشگاه  خود را به رسمي كار 1391برعهده دارد و با شعار تربيت معلم فكور در سال 
امـا   ،تحولي را در تربيت معلمـان ايجـاد كـرد    ةهاي جديد نقط ن سرفصلآغاز كرد، با تدوي

ها انتقـاداتي وجـود    يات بسياري از اين سرفصلئها در جز زدگي در تدوين آن دليل شتاب به
يكي از اين دروس كه سرفصل  .دهند قرار را مدنظر ها ريزان آموزشي بايد آن دارد كه برنامه
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كه از نام ايـن درس   گونه همان .استخالق   درس نگارش ،شدت نيازمند بازبيني است آن به
بر خالقيت باشد و يادگيري و شناخت انواع متون خالقانـه در آن بايـد    پيداست، بايد مبتني

 قدر چه كه سرفصل موجود ايناما  ،هاي خالقانه بدهد جاي خود را به توليد و نگارش نوشته
مل است كـه بـه پـژوهش    أت اي قابل دهد، نكته مي  سمت اين مهم سوق دانشجومعلمان را به

  .دارد  نياز
و بر كرده است   مطالعه را نقاط ضعف سرفصل موجود اين مقاله با رويكردي پژوهشي

گـري را   عد خالقيت و آفـرينش ماندن ب آزمايشي مغفول ميداني و شبه يآن است تا با پژوهش
ايجـاد تغييراتـي در سرفصـل و    كند و بـا    خالق مشخص  درس نگارش كنوني در سرفصلِ

 يابي ارزشو  ،هايي كه به سطوح باالي شناختي يادگيري مانند تحليل، تركيب كيد بر بخشأت
تفكيك انواع ادبي و عناصر  طور كلي و به به ،ميزان افزايش خالقيت فراگيران را ،كيد دارندأت

سمت خالقيـت و   را بههايي اين درس كار راه نهاد پيشبا  ،و درنهايتبررسي كند  ،خالقيت
  :است زير هاي هدنبال اثبات فرضي پژوهش حاضر به ،اساس  اين بر .نوآفريني سوق دهد

ايجاد تغييراتي در سرفصل موجـود درس نگـارش خـالق بـه افـزايش خالقيـت و       . 1
  ؛شد خواهد منجر نوآفريني دانشجومعلمان

شـناختي، بـه افـزايش    كيد بر سـطوح بـاالي   أو ت در سرفصل حاضر ايجاد تغييراتي .2
  ؛شد خواهدمنجر مندي دانشجومعلمان در خلق انواع ادبي  توان

به افزايش نمرات  كيد بر سطوح باالي شناختيأو ت در سرفصل حاضر ايجاد تغييراتي. 3
  .شد منجر خواهد )Torrance( خالقيت از ديدگاه تورنس ةلفؤدانشجومعلمان در هر چهار م

  
  تحقيق ةادبيات و پيشين. 2

سمت عبـور از   كليد موفقيت و حركت بههرچند پيشرفت علم و تكنولوژي در دنياي امروز 
بلكـه تفكـر    ،خودي خود ضامن پيشرفت و تحـول نيسـت   بهمشكالت است، علم و دانش 

 .اسـت الزمة تحول و ايجاد نوآوري هاي خالقانه  روش  خالق و حل مسائل و مشكالت به
تـرين   درس از مهـم هاي  نيست و مدارس و كالس امروزه اهميت خالقيت بر كسي پوشيده

  .آيند كه بايد براي شكوفايي آن تالش كنند مي شمار هايي به مكان
نيسـتند و بـه خالقيـت از زوايـاى گونـاگونى       نظر همناسان در تعريف خالقيت ش وانر
» شخص خالق يا فرايند خالق«محور بحث روان شناسان از خالقيت  ،در گذشته. دنگرن مى
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نگرند، تعريف  ميعنوان يك فرايند  بسيارى از انديشمندان به خالقيت بههرچند امروزه  .بود
  مجموعـه  تيـ خالق). 82: 1380(مطهري  است» مولدبودن«بر ويژگى  آنان از خالقيت مبتنى

و بـه نتـايج   را بسـازد   ديـ جد روابطد تا كن است كه فرد را قادر مي اي يهاي شخص مهارت
طور خـاص رونـد    تورنس خالقيت را به). Hawthorne et al. 2013(دست پيدا كند دار  يمعن

جـوي   و هايي كه در دانش وجود دارد، جست و شكاف ،كمبودها ،شدن به مشكالت حساس
اصـالح و   هـا، آزمـايش فرضـيات و احتمـاالً     زدن پس از شناسايي مشـكل، حـدس   حل راه

  ).Torrance 1965(داند  نتايج ميدادن  و درنهايت ارتباط ،ها آزمايش مجدد آن
هـاي گونـاگوني    بلكه داراي جنبه ،خالقيت تنها در توليدات علمي و صنعتي معنا ندارد

خالقيت ادبي يا نوشـتاري نيـز در ايـن زمينـه     . ها خالقيت هنري است آن است كه يكي از
خالقيت را امـري   ،در گذشته. كيد داردأگنجد و مانند ساير انواع خالقيت بر مولدبودن ت مي

حسـاب   از رويكـرد درونـي بـه    كه امـروزه آن را فراتـر   درحالي ،دانستند ذاتي و موروثي مي
كينزي . شدني است و تقويت ،يافتني دادني، پرورش خالقيت آموزش كه آورند و معتقدند مي

جديد است و  اي هوجودآوردن ايد خالقيت بهكه  معتقد است) Carol Kinsey Goman(گامن 
هاسـت   اي از مهارت و مجموعه آيد مي  وجود  ر خالق استعداد ذاتي است كه با انسان بهتفك
نيز  )Rogers 1977(راجرز اعتقاد  ). به1389عسگري داد (  توان آن را آموخت و توسعه مي كه

توان خالقيت را در افراد افـزايش داد   آموزش ميبلكه با  ،خالقيت تنها يك امر ذاتي نيست
 يهـا  وهيشـ از  استفاده با و پويا يها تيموقع ايجاد با تواند يم معلم .)42: 1387 خانيان سام(

 .)1393درزي رامنـدي  ( كنـد  فـراهم  آمـوزان را  دانش خالقيت ظهور ةزمين خالق آموزشي
براي فراگيران هموار با آموزش درست توانند مسير خالقيت را  والدين و مربيان مي ،بنابراين
ها و الگوهاي مناسـب و   به روش ،شودمنجر  اگيرانفردرستي كه به خالقيت آموزش . كنند

 .داردنياز محور تدريس  خالقيت

 سيتدرچگونگي سن و  ثيرتأ .دارد  وجود تيو خالق ينوآوراز  ياديامروزه انتظارات ز
 تيـ فيك كيـ  تيـ خالق ، زيـرا است  شده  ليمهم تبد يهاي خالقانه به سهم مهارت ر رشدد

 ديـ هـاي جد  دهيـ ا ةو توسع جاديا حال، ني. بااشود جو ميو جست امروز ةاست كه در جامع
 تـي كيفي قيـت . خـال كنند مي  هاي خالق مبارزه طيرسد و مردم اغلب در مح ينم  نظر آسان به

 ،چنـين  هم). Agoguéa 2014( دارد نياز هاي استدالل پيشرفته مهارت ةذاتي نيست و به توسع
: دارد عنصـر  چهـار  كـه اي اسـت   خالقيت تنها يك عنصر نيست و از ديدگاه تورنس سازه

 را افـراد  كـه  يطـور  به انيب و شهياند نيب ارتباط يبرقرار ييتوانا از است عبارت كه تياليس
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 كـه  ابتكار اصالت دهند؛ ارائه واحد ةمسئل كي حل يبرا را يمتعددهاي  حل راه سازد قادر
 ركانـه، يزهـاي   جـواب  بـر  يمبتنـ  و اسـت  عـادت  خالف و متداولنا ةويش با تفكر ييتوانا
هاي مختلـف   تفكر با راه ييكه توانا يريپذ ؛ انعطافاست آور به مسائل و تعجب ،معمولريغ
كنـد؛ بسـط كـه     مي يطراح دنيشياند يبرا را ديجد يياست و الگو ديجد ةحل مسئل يبرا

 .)Torrance and Goff 1989( اسـت  تيفعال كي دادن انجام نيدرح اتيئتوجه به جز ييتوانا
بايد تمام وجوه و سطوح  ،كه فراگيران ژانرهاي ادبي خالقانه را توليد كنند براي اين ،بنابراين

  .ها فعال شود خالقيت در آن
ي ذهني در قالب الفاظ مناسب معان ومطالب  نگارش توانايي از است عبارت نوشتن فن

فنون  نظران صاحبكه توسط  بالغت وبا قوانين فصاحت  متناسب وبدون معايب دستوري 
تـام   تيـ خالق ويك آفـرينش   نوشتن امر درواقع، .)49: 1373نوري( است  شده ادب مقرر

اين  يبخش نظم وخلق  ،طرف ديگر در و ها شهياندو  افكارآن خلق  طرف  كاست كه در ي
كه در قالـب   است نگارشي خالق  نگارش .دارد قرار موردنظرزباني  يها قالبدر  ها شهياند

 .شـود  نمـي  اسـتفاده متعـارفش   ةشـد  شناختهي ها قالبيعني زبان در  شود؛ يم  آن زبان خلق
 انتظار اگر ).372 :1389(مهرمحمدي  شعر است اي يسينو رمانمصداق بارز نگارش خالق 

باشـند، الزم اسـت چگـونگي تفكـر      انشا نوشتن به قادر ابتدايي ةدور آموزان از دانش داريم
زيـرا   ،)1000 :1389 پور مقدم قاسم( هيمد پرورش و  آموزشتفكر خالق را در آنان  ژهيو به

 ةقـو  بـر   هيتك با و دنابيبازخويش را در آن توانند  آموزان مي انشا تنها درسي است كه دانش
  .)83- 82 :1389يوسفي ( كنند ابتكار و خالقيت هويت خويش را پيدا

نشـده   دانشـگاهي علمـي و    نقد و بررسيخالق تاكنون   سرفصل درس نگارشهرچند 
ارزيابي و نقـد  يا كتب درسي موجود را  ساير دروس  گران سرفصل برخي از پژوهش ،است

  .شد  ها اشاره خواهد جا به آن كه در ايناند  كردهو بررسي 
كارشناسي زبان  ةوردرس نگارش و ويرايش دهاي  سرفصلاي  ) در مقاله1399(سيدان 

اي  خانـه  كتـاب  روش پژوهش در اين تحقيـق  .استكرده  نقد و بررسي  رادبيات فارسي ا و
 ةهاي دروس آيين نگـارش و ويـرايش در دور   نويسنده به انطباق سرفصلابتدا،  .است بوده 

 ،است و درنهايت  علوم پرداخته  ريزي عالي وزارت هاي شوراي برنامه كارشناسي با شاخص
  .است  كرده  ها با شوراي مذكور اشاره بررسي منابع موجود به كارآمدي و انطباق آنبا 

متون «به بررسي سرفصل درس اي  ) در مقاله1393(و اسماعيلي  ،فكر زاده، روشن متقي
هرچند كه  گران اين مقاله معتقدند پژوهش .زبان و ادبيات عربي پرداختند ةرشت »نظم و نثر
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و  ،ننداخو ،ترجمه يها رتمها تقويتدر  يمدآركا نقشپايه است و دروس  از اين درس
و  اردند كامل نياخو همدرس  ينا افهدا باكه  داراي سرفصلي است دارد، سبكشناسي

 پس از ننويسندگا ،نهايتدر .طور جداگانه در دو بخش نظم و نثر طراحي شود بايد به
سرفصلي درس  ينا با متناسب درس ينا سرفصل سيبشناسيو آ ،نقد ،دانستاا نظر دريافت
  . دادند نهاد پيش

 نشگاهيدا سيدر سرفصل يـن وتددر  بمطلو يها گييژو« ة) در مقال1391(بيگي  بهرام
 ةرشتهاي  به بررسي ميزان مطلوبيت سرفصل» نسهافر نباز رشتة سيدر يها  فصلسر نقد با

 ةبازنگري جدي دانسـته و عمـد  ها را نيازمند  است و سرفصل  زبان فرانسه در ايران پرداخته
نيازهـا   خر برخي مطالب و نيـاز بـه گذرانـدن برخـي از پـيش     أاشكاالت آن را در تقدم و ت

  .است  برشمرده
كارشناسـي   ة) در پژوهشي به ارزيابي سرفصل درسي دور1390(صفا و امرايي  احمدي

 ،در اين پـژوهش  .اند نشجويان پرداختهدا ةترجم ناييمترجمي زبان انگليسي از نظر رشد توا
الگوي كلي  اـب ،پسـس است. هشد  سيمتر صلـسرفاز  همدآبر ترجماني نايياتو يلگواابتدا 

گران به اين نتيجه  پژوهش. ه استشد  مقايسه مترجم تربيت مرا يلگوهاا يگرد تر از مناسب
ــت ــه   دس ــد ك ــون  كليي لگودر ا دهبرشمر مهم يناييهااتواز  برخي يافتن  يناييهااتوچ
 برخي ودنفزا ،بنـابراين  .ندارند دجوو سرفصلدر  نگرشيو  ،يدافرـبيني، اربزي و ااحرفه
  .دانستند  الزمسرفصل در را  اتتغييراي  رهپا لعماو ا ها درس

بـه  » اديـان و عرفـان   ةضرورت بازنگري سرفصل دروس رشـت « ة) در مقال1388( معلم
گـر ايـن مقالـه     پژوهش .ستا  اديان و عرفان اسالمي پرداخته ةبازبيني سرفصل دروس رشت

 كـه فراگيـران را متخصـص بـار     انـد   اي دانسـته  رشـته  مياناي  هاي موجود را ملغمه سرفصل
هاي دانشـگاه اديـان و مـذاهب قـم      رشته هاي اين رشته با سرفصل ةمقايسبا وي  .آورد نمي 

هايي با عناوين مسـتقل راهـي    صورت رشته تقسيم گرايش اديان و عرفان به كه است معتقد
  .است گرايي ها و گرايش به تخصص گويي سرفصل براي احتراز از گستردگي و كلي

 2و  1 يرايشو و نگارش آيينبررسي و ارزيابي «عنوان  بااي  در مقاله )1385(فرهنگي 
و ضمن بيان نكـات مثبـت آن، مـواردي     كردند تحليلمدنظر را هاي  كتاب» نور دانشگاه پيام

نظير نداشتن ساختار مناسب، ناهماهنگي حجم مطالب نگارش و ويرايش، وجود اشكاالت 
   .نستندداها  اين كتاب ضعفرا از موارد  ...و ،ها متعدد نگارشي در كتاب



 153   )فاطمه جعفري كمانگر( ...» نگارش خالق«به سرفصل درس  ينگاه انتقاد

 

  تحقيق ة. بدن3
  خالق  درآمدي بر وضعيت كنوني درس نگارش 1.3

هاي دانشـگاه فرهنگيـان    رشته ةدرسي هم ةعملي در برنام خالق، يك واحد  درس نگارش
كـه هـدف ايـن درس نگـارش و خالقيـت       جا ازآن .زبان و ادبيات فارسي است ةرشتجز  به

آمـوزش ابتـدايي از    ةدرسي دانشجويان رشت ةدر برنامخصوص  بهوجود آن  ،نگارشي است
 گنجـد،  قانه نيز در آن ميمهارت نوشتن كه نگارش خال ، زيرااست  اهميت بااليي برخوردار

آمـوزش  شغلي خود  ةاي است كه دانشجويان اين رشته در آيند يكي از چهار مهارت اصلي
 يدرسـت  بـه را تـا بتواننـد آن   يابنـد  بايد در آن تبحـر   ،بنابراين .داشت  رو خواهندِ پيشآن را 

در نگـارش  بر ايجـاد خالقيـت    شده براي اين درس بايد مبتني  سرفصل ارائه .آموزش دهند
بـه سـطوح   و  كننـد سرعت عبـور   بايد از سطوح پايين يادگيري به فراگيران ،رو ازاين .باشد

به شـرحي از سرفصـل    ،جا اين در .دست پيدا كنند ،يعني تركيب يا آفرينش ،باالي يادگيري
  :است  شده  در معرفي درس و منطق آن نگاشته. شد  خواهد  موجود پرداخته

نگاشتن  ياي است برا تنها مقدمه هاي مختلف نه رشته انيدانشجو يخالق برا  نگارش
را  انيو قلـم دانشـجو   ،است كه ذهن، زبان يبلكه فرصت ي،متون علم ةديروان و سنج

و  ،يتخصصـ  ،يعلمـ  ميپـرورش مفـاه   يرا بـرا  نهينموده، زم تيمثبت تقو ليدر تخ
ريـزي   شـوراي عـالي برنامـه   ( دينما  ايو سخته مه ،نگارش ساده، روان، پخته نيچن هم

  .)1395آموزشي 

  :است كه دانشجو بايد بتواند  هاي اين درس آمدهآمد پيدر اهداف و 
؛ كنـد تجربـه   يو تخصصـ  يهـاي علمـ   خالق را در كسب مهـارت   شنگار تياهم. 1
 يو ادبــ يهنــرريهــاي غ نگــارش گــريخــالق و هنرمندانــه را بــا د  نگــارش زيتمــا  .2

و  تيـ خالق .4 ؛كنـد  نيـي نگـارش خالقانـه را تب   يكلـ  قواعدصول و . ا3 ؛كند ييشناسا
بـا   .5 ؛رديـ كار گ هب يهاي هنر بها و قال از انواع نوشته يخود را در نوشتن برخ ييتوانا
  ).همان( بپردازد يمتون هنر يحداقل يباشناسينوشتن خالق به نقد و ز ةتجرب

دانش نگارش خالقانه،  :ازند ا است كه عبارت مبتني بر سه شايستگي اساسي اين اهداف 
  .نقد و تحليل و آفرينش نگارش خالقانه،

ترتيـب   كـه بـه   شده استبندي  جلسه تقسيم شانزدهدر اين سرفصل، محتواي درس در 
ـ   ييآشنا .1: ند ازا عبارت ـ  رثيأبـا ت  ؛يخـالق در تمـدن و فرهنـگ بشـر      رات نگـارش ثأو ت
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تفـاوت   نييتب .3 ؛يو رفتار آدم ،يشگياند قاف ي،نيب زبان در جهان شو نق تياهم حيتشر  .2
ـ  حيتشر .4 ؛و نوشتار ،گفتار ،زبان نيب زيو تما  نيـي تب .5 ؛يبـا زبـان علمـ    يتفاوت زبان ادب

 ،يزبـان  تيعناصر مربوط به خالق حيتشر .6 ؛لايخ صور و ان،يزبان، ب :قالعوامل نوشتار خ
خـالق    كـاربرد را در نگـارش   نيتـر  شيكه ب يهاي ادب بلقا يمعرف .7 ؛اليخ و صور ،نيايب

 حيتشر .9 ؛و عناصر داستان ،خالق  آن در نگارش تيقالب داستان، اهم يكل نييتب .8؛ ددارن
مشخصـات   حيتشـر  .11 ؛نقالب داستان بلنـد و رمـا   حيتوض .10 ؛هقالب داستان كوتاه كوتا

 ؛هـا  و تفـاوت آن  ،روزنگـار  ،يسـ ينو و خاطره سنف ثيساختار حد يمعرف .12 ؛يادب ةقطع
براسـاس   ياز نقد ادب ياتيكل حيتشر .14 ؛نو مشخصات آ يسينو قالب سفرنامه حيتشر  .13

خودنوشـت و   ةنامـ  يو كـاربرد زنـدگ   يسـت يچ حيتوض .15؛ يادب اليخ و صور ،انيزبان، ب
ها  كاركرد آن ةسيشده و مقا بحث يهاي ادب قالب ةسيمقا. 16 ؛نويسي نامه يتفاوت آن با زندگ
  ).همان( يو اجتماع يو هنر يدر بافت فرهنگ

 يعنـي نيمـي از جلسـات درنظـر     هشتم تا پـانزدهم،  ةاز جلس ،شود كه مشاهده مي چنان
هـاي ادبـي اسـت و تنهـا در پايـان       مختص شرح قالب ،اين درس شده براي تدريسِ  گرفته

عنـوان تكـاليف    اسـت بـه    شـده   و سيزدهم از دانشجو خواسـته  ،جلسات يازدهم، دوازدهم
سرفصـل   .شـده در همـان جلسـه بپـردازد     به نگارش متوني در ژانرهاي معرفي ،عملكردي

بينـي و افـق انديشـگي     كامل را به تشريح اهميت و نقش زبان در جهان ةموجود يك جلس
ادبي  ةو قطع كوتاه كه دو قالب بسيار مهم داستان كوتاه درحالي ،انسان اختصاص داده است

براي سه قالـب حـديث    در سرفصل موجود ،چنين هم .است  يك جلسه محدود كرده را به
هـا را در   آناسـت و    شـده   و روزنگار تنها يك جلسه اختصـاص داده  ،نويسي خاطره نفس،

و قطعـة ادبـي    (داستانك) كوتاه هايي مثل داستان كوتاه  جلسة دوازدهم و حتي بعد از قالب
راهي كه براي  ،ترازهمه مهم .نويسندگي هستند ةها مقدم قالب كه اين درحالي ،است قرار داده 

بـر معرفـي سـاختار اسـت و      تر مبتني كرده بسيار سنتي و بيش نهاد پيشها  تدريس اين قالب
 .اسـت   تكاليف يادگيري را نيز به خوانش چند نمونه از ژانرهـاي مـوردنظر محـدود كـرده    

اين پـژوهش درصـدد    رش خالق،در سرفصل درس نگا هايي چنين ضعف وجود براساس
خالقانـه بـراي    هـاي تـدريس   بنـدي سرفصـل و اسـتفاده از روش    با تغيير بودجـه  تا ستا

كــردن خالقيــت فراگيــران و بــا اســتفاده از تكــاليف يــادگيري متفــاوت، خالقيــت   فعــال
 ژانرهـاي مـدنظر در سرفصـل موجـود     ةدر نگارش خالقان ها آن دانشجومعلمان و توانايي

  .دهدافزايش   را
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  روش تحقيق 2.3
پـژوهش  ايـن  جاكه  ازآن. بررسي است روش تحقيق پژوهش حاضر از جهات مختلف قابل

 ةشد  هاي مختلف براساس سرفصل موجود و سرفصل نگاشته تدريس در گروه ةنتيج ةمقايس
گـردآوري   .استاد درس است، روش تحقيق در اين پژوهش از نظر هدف كـاربردي اسـت  

 ةكـه محقـق درصـدد مقايسـ     به اين باتوجه .است  ي صورت پذيرفتهروش ميدان بهاطالعات 
صـورت صددرصـد    هاي آزمايش و گروه كنترل اسـت و كنتـرل متغيرهـا بـه     ميانگين گروه

آماري ايـن پـژوهش    ةجامع .آزمايشي است ، اين پژوهش از نوع شبهاست بوده پذير ن امكان
آماري سه گـروه   ةعبارت است از دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگيان استان مازندران و نمون

 ؛اسـت  1397ورودي ) يـي (آموزش ابتداعلوم تربيتي  ةشده از دانشجويان رشت همانندسازي
گروه كه از نظـر   سه ،دانشگاه فرهنگيان 1397ورودي بدين شرح كه دربين دانشجومعلمان 

سال گذشته همانندي  و ميانگين معدل كل نيم ،ورود به دانشگاه ةتحصيلي، ميانگين رتب ةرشت
طور تصادفي يك گروه  به .شدند  آماري انتخاب ةعنوان نمون داشتند، به ديگر يكتري با  بيش
 ،در گـروه كنتـرل   .شد  گرفته نظر عنوان گروه آزمايش در بهعنوان گروه كنترل و دو گروه  به

اين سرفصـل بـا    ،شد و در دو گروه ديگر  مشابه سرفصل موجود ارائه محتواي درسي دقيقاً
بلكـه در دو   ،است بوده تغيير كامل سرفصل مدنظر ن ،در اين پژوهش .شد  تغييراتي تدريس

كه مباحث مرتبط با  طوري به ،شد  بندي ارائه گروه آزمايش نيز همان سرفصل با تغيير بودجه
تر و مطالب مـرتبط بـا خلـق و نـوآفريني در جلسـات       يري در جلسات كمشناخت و يادگ

هاي نوين ياددهي و يادگيري كه همگي  هاي خالقانه و روشكار راهشد و از   تري ارائه بيش
بـدين ترتيـب كـه مباحـث تعريفـي و       ؛شد  بودند استفاده  شده  بر بحث و نقد گذاشته مبتني
 ةجلسـ  چهـارده شـد و    بود، تنها در دو جلسه ارائـه چه مربوط به دانش نگارش خالقانه  آن

بـر ارائـه    ادبي خالقانه كه در سرفصل موجود مبتنـي  كيد بر آموزش نگارش انواعأديگر با ت
بردهـاي   ها و راه ادبي با روش ةو قطع ،است مانند روزنگار، خاطره، داستان كوتاه كوتاه  بوده

انجـام  تـدريس   ...و ،ستقرايي، كالس معكوسپردازي، ا مغزي، بديعه  اي نظير بارش خالقانه
هـاي   بررسـي نوشـته  برجسته از هر ژانر و نقد و هاي  خوانش نمونهاين جلسات به  گرفت.

 .هاي دانشجومعلمان اختصاص يافـت  و نقد و تحليل نوشته ،خالقانه، آفرينش متن خالقانه
در هـر چهـار ژانـر     در محيطي مشابه، تا شد  پس از پايان تدريس، از هر سه گروه خواسته

  قرار گرفت.محتوا   تحليلمورد هاي آنان نوشته ،سپس .شده مطالب خود را بنويسند  ارائه
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براي  .شد بود كه عناصر مرتبط با هر چهار ژانر در آن ذكر فهرستيابزار پژوهش شامل 
ها  آننسبت اهميت هريك از عناصر به  شد و به  گرفته نظر نمره در بيست ،هركدام از ژانرها
مرتبط با هر نوع ادبي با مراجعـه بـه   ها و عناصر  لفهؤم ،اساس  اين بر .شد  ضريب وزن داده

تفكيك نوع ادبي  جا به كه در اين ندشد  و مشورت با استادان ادبيات استخراج ،كتب ،مقاالت
هـر  بـه   كـه  گر ارزشي است شده بيان  داده لفه قرارؤاعدادي كه كنار هر م .شد  دنخواه  ارائه

  :است  شده  دادهاختصاص لفه ؤم
ـ ، جز)4)، توصيف اكسپرسيونيسـتي ( 4(، توصيف رئاليستي )3زبان ( :روزنگار نگـري   يئ

  ).3بازتاب نگرش نويسنده به جهان ( و )،3ثبت رخدادهاي عمده ( )،3(
، توصـيف  )2)، تمهيـدات ادبـي (  2(گري  ، روايت)2)، طرح منسجم (2(زبان  :سفرنامه

، بازتاب ديدگاه )3)، توصيف اكسپرسيونيستي فضا و موقعيت (3(رئاليستي فضا و موقعيت 
  .)2(كشش داستاني  و ،)2)، توجه به جزئيات (2(خاص نويسنده به جهان 

 ةانديشـ و )، 5(شـعري   ة، عاطفـ )5)، تصويرسـازي ( 5(سيقي )، مو5(زبان : ادبي ةقطع
  .)5( شعري

گـو  و )، گفـت 2(توصـيف و فضاسـازي     ،)2( گري )، روايت2( رنگ پي  ،)2زبان ( :خاطره
، )2محـوري (  )، مخاطـب 2(، كشـش داسـتاني   )2)، كشـمكش ( 2( پـردازي  شخصيت ،)2(

  ).2( بندي پايان
ــتان ــان ( :داس ــي، )2زب ــگ پ ــازي ( 2( رن ــيف و فضاس ــ)2)، توص ــد  ة، زاوي )، 2(دي

تعليق  ة)، كشش و نقط2(كشمكش   ،)2گو (و گفت  )،2(، زمان و مكان )2پردازي ( شخصيت
  ).2(بندي  پايان و ،)2(

مخـتص هـر نـوع ادبـي و      ةبـرد  تفكيك عناصر نـام  هاي دانشجومعلمان، به تمامي نوشته
گذاري  و بسط نمره ،يعني سياليت، اصالت، انعطاف ،خالقيت ةلفؤمچهار از  هريكبراساس 

  .شد ارزيابي) Matlab( متلب افزار نرم ةوسيل ها به نتايج يافته شد و
  
  هاي پژوهش يافته 3.3

تفكيـك نـوع ادبـي و     در اين قسمت از پژوهش، ابتدا ميانگين نمـرات هـر سـه گـروه بـه     
هـا در نمودارهـايي    تفـاوت آن  ،سـپس  ه است.شد  هايي ارائه هاي خالقيت در جدول لفهؤم

 ه است.شد  نشان داده
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  ) كنترلميانگين نمرات گروه يك ( .1جدول 
  ميانگين  بسط  انعطاف  اصالت  سياليت  انواع ادبي
42/1  روزنگار  64/0  70/0  98/0  94/0  

74/0  سفرنامه  33/0  38/0  53/0  50/0  
32/1  ادبي ةقطع  66/0  09/1  07/1  03/1  

83/0  خاطره  30/0  40/0  56/0  52/0  
97/0  داستان  34/0  44/0  71/0  62/0  
06/1  ميانگين  45/0  60/0  77/0  72/0  

، ميانگين نمـرات انـواع ادبـي موردمطالعـه بـا درنظرگـرفتن نمـرات        1جدول به  باتوجه
مطابق سرفصـل   خالق دقيقاً  گروهي كه درس نگارشسياليت، اصالت، انعطاف، و بسط در 

  .آمد  دست  به 72/0 ،است  شده  موجود ارائه

   )1(آزمايش ميانگين نمرات گروه دو  .2جدول 
  ميانگين  بسط  انعطاف  اصالت  سياليت  انواع ادبي
36/2  روزنگار  79/1  02/2  99/1  04/2  

32/1  سفرنامه  81/0  88/0  06/1  99/0  
13/2  ادبي ةقطع  93/1  52/2  37/2  24/2  

38/1  خاطره  95/0  17/1  22/1  18/1  
41/1  داستان  93/0  84/0  27/1  11/1  
70/1  ميانگين  28/1  49/1  58/1  51/1  

 .دهد مي  پژوهش را نشان يدونتايج حاصل از گروه نخست آزمايش يا گروه  2جدول 
كيد بـر سـطوح بـاالي    أبندي و ت خالق با تفاوت در بودجه  كه درس نگارش ،در اين گروه

، نمرات انواع ادبي موردمطالعه با درنظرگرفتن نمرات سـياليت،  شده استيادگيري تدريس 
  .آمد  دست به 51/1 و بسط ،اصالت، انعطاف

 )2(آزمايش ميانگين نمرات گروه سه  .3جدول 

  ميانگين  بسط  انعطاف  اصالت  سياليت  انواع ادبي
52/2  روزنگار  85/1  03/2  27/2  17/2  

16/1  سفرنامه  88/0  92/0  10/1  02/1  
71/2  ادبي ةقطع  09/2  24/2  65/2  42/2  

41/1  خاطره  91/0  19/1  19/1  17/1  
39/1  داستان  87/0  88/0  38/1  13/1  
84/1  ميانگين  32/1  45/1  72/1  58/1  
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  پـژوهش حاضـر را نشـان    سـة نتايج حاصل از دومين گروه آزمايش يا گروه  3جدول 
خـالق بـا تفـاوت در      كـه درس نگـارش   نيـز  در دومين گـروه آزمـايش   ،بنابراين .دهد مي

نمـرات انـواع ادبـي     ،اسـت   كيد بر سطوح باالي يـادگيري تـدريس شـده   أبندي و ت بودجه
  .دست آمد به 58/1 و بسط ،نمرات سياليت، اصالت، انعطافموردمطالعه با درنظرگرفتن 

   .دهد مي  صورت تصويري نمايش تفاوت نمرات سه گروه را به ذيلنمودارهاي 

 

  تفكيك ابعاد خالقيت  ميانگين نتايج سه گروه به .1نمودار 

 تفاوت گروه دو و سـه  .دهد نشان مي را عناصر خالقيت بين سه گروه ةمقايس 1نمودار 
  مطـابق سرفصـل آمـوزش    با گروه يك كه دقيقـاً  ،ديدند  كه با تغييراتي در سرفصل آموزش

  .مشهود است كامالً ،ديدند

  
  تفكيك ژانرها  ميانگين نتايج سه گروه به .2نمودار 
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در ايـن   .دهـد  نشـان مـي  را نتايج انواع ادبي موردمطالعه بين سه گروه  ةمقايس 2نمودار 
بـا گـروه    ،تفاوت نمرات گروه دو و سه كه با تغييراتي در سرفصل آموزش ديدنـد  ،نمودار

  .مطابق سرفصل آموزش ديدند مشهود است يك كه دقيقاًً
  

  گيري نتيجه. 4
 كـه  دهـد  خالق نشـان مـي    نگارشآمده در بررسي سرفصل درس  دست هاي به تحليل داده

تـر بـر سـطوح بـاالي      كيـد بـيش  أبندي دروس و ت ي در بودجهئوجودآوردن تغييرات جز به
داشـته   عميـق  يتـأثير  تواند در افزايش خالقيت فراگيـران  يادگيري مانند نقد و آفرينش مي

د ننو قلم دانشجويان درجهت تخيل مثبت حركت ك ،تا ذهن، زبانكند باشد و فرصتي ايجاد 
  .دنزمينه را براي پرورش مفاهيم علمي و تخصصي و نگارش ساده و روان مهيا كنو 

هاي يـادگيري ايـن   آمـد  پـي چه در اهـداف و   رغم آن دهد علي پژوهش حاضر نشان مي
هاي الزم  مندي كه فراگيران را به تواندارد هايي  است، سرفصل موجود ضعف  سرفصل آمده

ايجـاد   ،بنـابراين  .سـازد  خوبي ممكـن نمـي   شناختي را بهرساند و تقويت سطوح باالي  نمي
پژوهش حاضر از اين منظر و هم از اين جهت  .است تغييراتي در سرفصل موجود ضروري

هـاي سـيدان    است، بـا پـژوهش   نقد كرده طور خاص بازبيني و  كه سرفصل يك درس را به
پـژوهش    چـه  امـا آن  ،سوست هم) 1385( فرهنگيو  ،)1393( ديگرانزاده و  ، متقي)1399(

 .روش اجراي ايـن پـژوهش اسـت    ،كند هاي اين حوزه منفك مي حاضر را از ساير پژوهش
كـه   درحالي اند، شده  اي انجام و مقايسه ،اي، نظرسنجي خانه كتابصورت  ها به ساير پژوهش

  .است  ميداني ةشيو آزمايشي و به پژوهش حاضر با استفاده از رويكرد شبه
منـدي فراگيـران در نگـارش     اين پژوهش براي رسيدن به هدف تواننخستين كاري كه 

اسـت كـه بـر      هايي بوده كيد بر بخشأبندي سرفصل و ت تغيير در بودجه خالقانه انجام داد،
زاده و  اين بخش از پژوهش از جهاتي با پـژوهش متقـي   .كيد داشتندأگري و خلق ت آفرينش
  .استمشابه  ،اند كردهد بودن سرفصل انتقا كلياز كه  ،)1393( ديگران

كيـد بـر افـزايش    أتك عناصر مربوط به هريك از انواع ادبي در آموزش و ت توجه به تك
و  ،انعطاف  ها و چهار عنصر خالقيت از ديدگاه تورنس يعني سياليت، اصالت، لفهؤزمان م هم

نيز  هاي فراگيران است و نوشته  ترين رويكردهاي آموزش در اين پژوهش بوده مهم بسط از
هاي فراگيران در  محتواي نوشته  نتايج تحليل .قرار گرفتتحليل محتوا مورد اساس  همين بر
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ت دو گـروه آزمـايش   نمرا كه ) نشان دادو دو گروه آزمايش(يك گروه كنترل هر سه گروه 
بوده گروه كنترل باالتر  ازاي  مالحظه شكل قابل به ،كه با تغيير سرفصل موجود آموزش ديدند

دست  به 71/0تفكيك انواع ادبي و عناصر خالقيت  كه ميانگين گروه كنترل به طوري به ،است 
و  51/1شـده   ها و عناصـر ذكـر   لفهؤتفكيك م آزمايش، به يك كه ميانگين گروه  درحالي ،آمد

 دويدرصـد و گـروه    52آزمايش  يكگروه  ،بنابراين .است بوده  58/1آزمايش  دويگروه 
. اين درحالي است كه نمرات دو است  گروه كنترل بهبود داشته درصد نسبت به 55آزمايش 

تفاوت بـين ايـن دو گـروه     04/0 است و تنها  بوده ديگر يكبه گروه آزمايش بسيار نزديك 
بـه   توجـه  بـا  ،چنـين  هـم  .كند مي  ييدأخوبي ت اول پژوهش را به يةاين نكته فرض .شد  مشاهده

ي نهـاد  پيشتوان مشاهده كرد كه فراگيراني كه با سرفصل  مي يات مندرج در هر جدولئجز
خالقيـت، بـه بهبـود     ةلفـ ؤانواع ادبـي و هـر چهـار م    ةديدند، در هم  اين پژوهش آموزش

   .كند ييد ميأفرض دوم و سوم پژوهش را ت نيز اين نكته .توجهي دست يافتند قابل
كه مبناي آن بر نـوآفريني و   ،خالق  شود براي درسي مانند نگارش مي نهاد پيش ،بنابراين

خـوان باشـد و    شـود كـه بـا هـدف مـذكور هـم        خالقيت است، سرفصل جديدي طراحي
اين تغيير سرفصـل   .باشد ،خصوص تركيب كيدش بر سطوح باالي شناختي، بهأترين ت بيش
ي براي جلسات مختلـف نيـز   نهاد پيشهاي  بندي در بخش تواند با تغيير در بودجه مي حتي
  .باشد هرا هم

  
  نامه كتاب

 مترجمي شناسيركا ةدور سيدر سرفصل يابيارز« ،)1390(امرايي رضا  عليو  احمدي صفا، محمد
، ترجمـه  و زبـان  مطالعـات نامـة   فصل، »ننشجويادا ترجماني نشاتو شدر نظر از نگليسيا نباز

  .3  ش
مهارات تـدريس المفـاهيم   فاعلية برنامج تدريبي مقترح في تنمية  )،1998(عبدااهللا محمد  ةنجابوقس، 

  .البنات بجدة ةكلي :السعودية ،رسالة دكتوراه، لـدي الطالبات المعلمات بكلية التربية بجدة العلمية
 بر نقد با نشگاهيدا سيدر سرفصل يـن وتددر  بمطلو هـاي  يژگـي و« ،)1391(بيگي، مهـري   بهرام

  .25، ش دانشگاهي كتب نگارش و پژوهش، »نسهافر نباز رشتة سيدرهاي  فصلسر
ــأثير« ،)1393( جــراره ديجمشــ عصــاره، و عليرضــا ،هــادي رامنــدي، درزي ــه تــدريس ت  روش ب

 ةنامـ  فصـل  ،»اجتمـاعي  تعليمـات  درس تحصـيلي  پيشرفت و خالقيت شيافزا بر پردازي بديعه
  .42پياپي  ،15 ش، ريزي درسي پژوهش در برنامه
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 ،تكنيـك  ها، نظريه مفاهيم، ؛آموزشي سازمان در نوآوري و خالقيت ،)1387(خانيان، محمدربيع  سام
  . تخصصي ةرسانتهران: ، و سنجش
 ةهاي مربوط به نگـارش و ويـرايش در برنامـ    رويكردي انتقادي به سرفصل« ،)1399(سيدان، الهام 

علـوم   يهـا  متون و برنامـه  يانتقاد ةنام پژوهش ،»كارشناسي زبان و ادبيات فارسي ةدرسي دور
  .4 ش  ،20، س يانسان

دانشـگاه  ، تهـران:  يوستهپ يكارشناس ةدور يدرس ةبرنام ،)1395( ريزي آموزشي برنامهشوراي عالي 
  .فرهنگيان

ـ   خالقيت بر ميزان خالقيـت دانـش  هاي آموزش  ثير روشأت« ،)1386( عسگري، محمد  ةآمـوزان پاي
  .3 ش ،10س ، شناختي روان هاي پژوهشنشرية ، »چهارم ابتدايي
ـ و و نگـارش  نييآبررسي و ارزيابي « ،)1385(فرهنگي، سهيال  ، »دانشـگاه پيـام نـور    2و  1 شيراي

  .14 ، شانساني علوم  ةنام
 كوشـش  به ،3 نگارش كتاب ،»ي پرورش آنها وهيشتفكر خالق و « )1389( حسين مقدم، پور قاسم

  .لوح زرين :نژاد، تهران ينيحس ينحس
درس  سرفصل سيربرو  نقد «)، 1393(اسـماعيلي  سـجاد   فكـر، و  روشـن  كبري زاده، عيسي، متقي

ــاو  نباز شتةر نثرو  نظم نمتو ــي مقطعدر  عربي تادبي ، »در آن ينگرزبا ورتضر و كارشناس
  .4 ، ش14، س انساني علوم هاي برنامه و متون انتقادي ةنام پژوهش

  .50 ش ،معرفت، »نقش معلم در شكوفايي خالقيت« ،)1380(مطهري، محمدرضا 
 نگارش و پژوهش ،»ضرورت بازنگري سرفصل دروس رشتة اديان و عرفان«)، 1388(معلم، مليحه 

 .21، ش دانشگاهي كتب

، 3 نگـارش  كتـاب  ،»درسـي  ةمغفـول برنامـ   ةحـوز  ؛نگارش خالق« ،)1389( محمود مهرمحمدي،
  .زرين لوح: تهران نژاد، حسيني ينحس كوشش به
  .زهره :بابلسر ،نگاري نامه و نويسندگي انشا، تعليم ةشيو ؛سخن شيوا ،)1373( نيالد نظام نوري،
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