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جواهرمؤذنی

معلمان ادبيات منطقة 14

تجربه ها و روش های موفق تدریِس

اشاره
آموزش قبلیمجلةرشد درنشستهای
معلم ویژگیهای فارسی، ادب و زبان
ادبیاتترازمندوعواملتدریسمطلوبو
نامطلوبموردبررسیاستادان،کارشناسان
ومعلمانزبانوادبیاتفارسیقرارگرفت.
14 منطقة فرهنگ دبیرستان به بار این
تهرانرفتیمتاتجاربوروشهایموفق
رادر اینمنطقه ادبیات تدریسمعلمان
نشست، این در بگذاریم. شما اختیار
سردبیرمجلهباآقایدکترمحمودحسنی،
فعالیتهای دربارة فرهنگ مدرسة مدیر

اینمرکزآموزشیگفتوگوکردند.
ســپسمعلمانادبیاتدربارةکتابهای
درســیتازهتألیفسؤالکردندکهآقای
دکترمحمدرضاســنگریبهآنهاپاسخ
دادندامــاچوناینســؤالهاخارجاز
موضوعنشستبودند،حذفشدهاند.در
ادامه،دبیرانتجربههاوروشهایتدریس
خودراتوضیحدادند.گزارشایننشست
وسخناندلچسبوشنیدنیحاضرانرا

میخوانید.

دکترمحمدرضاسنگری:
ابتدا از حضور همة شــما عزیزان،  همکاران 
ارجمند و دوســتان گرامی و بزرگواری که 
لطف کرده و در این جمع دوســتانه حضور 

یافته اید، صميمانه تشکر می کنم.
در بدایــت شــکل گيری دبيرســتان های 
فرهنگ، زمانی که دکتر حداد عادل نخستين 
دبيرستان فرهنگ را شکل داد،  من هم بودم 
و تدریس می کردم، بعدها دبيرســتان های 
فرهنــگ در مناطق مختلف تهران شــکل 

با اینکه من دکترایــم را هم گرفته بودم و 
ایشان بعد از ده سال مرا می دیدند اما هنوز 
آن ارتباط و نقش تربيتی و مدیریتی خود را 

نسبت به من حفظ کرده بودند. 
به من گفتند: بعد از اینکه موهایت را کوتاه 
کردی، بيا دبيرســتان. وقتی رفتم، گفتند: 
می خواهم یک هفته این دبيرستان را به تو 
بسپارم و شما آن را مدیریت کنيد. من هم 
در مقابل ایشــان که یک عالمه بود چيزی 

نمی توانستم بگویم جز اینکه بپذیرم.
حــاال من این مثال را می زنم که بابی را باز 
کرده باشم. حتماً  همکاران شنيده اند که ما 
یک ميرنوروزی داشته ایم که حافظ هم به آن 

اشاره می کند: 
»ســخن در پرده می گویم چو گل از غنچه 
بيرون آی/ که بيش از پنج روزی نيست حکم 

ميرنوروزی« 
ظاهراً  وقتی نوروز می رسيده، پادشاه چند 
روزی از مسئوليت کناره می گرفته و کسی 
را برای تفنن و تفریــح می آورده اند که کار 
پادشــاهی را می کرده و دستوراتی می داده 
که جنبة تفریح و تمســخر داشته است. به 
هر حال،  دکتر فياض بخش می گوید که آن 
عالمة بزرگوار به من گفت: سؤالی از تو دارم؛ 
به نظر شــما سطل آشغال مدرسه کجا باید 
باشــد؟ خب، در نظر اول این ســؤال  پرتی 
است اما هر عنصری به عنوان سازه ای پنهان 
می تواند در تدریس مؤثر باشد. ممکن است 
ما جزئی ترین و پيش پا افتاده ترین مسائل را 
نبينيم و به راحتی از کنار آن ها رد شــویم 
و این ســؤال تکانة بزرگی برای من بود که 
عجب!! گاهی وقت ها بعضی چيزها از دید ما 

گرفتند و آرام آرام به استان های دیگر رسيدند 
و الحمــدهلل ره آوردهای خيلــی خوبی هم 

داشتند. 
گاه می دیدم که این دبيرستان ها از ظرفيت 
فارغ التحصيالن خود نيز استفاده می کنند. 
این روشــی بسيار خوب و مناسب است که 
دانش آموزان پایة دوازدهم یا پيش دانشگاهی 
را بــه یکــی از بچه هایی که بــا موفقيت 
فارغ التحصيل شــده اند گره می زنند و این 
فارغ التحصيالن تجربه های توفيق خود را به 
نســل بعدی منتقل می کنند. حتی بعضی 
از ایــن دبيرســتان ها جایگاهــی هم برای 
فارغ التحصيالن در مدرسه قائل شده اند؛ مثالً  
برای ایجاد ایــن ارتباط یک اتاق را به آن ها 
اختصاص داده اند. شاید بد نباشد خاطره ای 
را در ایــن باره برایتان تعریف کنم. خدایش 
رحمت کند مرحوم عالمه کرباسچی را که 
در آن روزگار عهده دار مدارس علوی بودند. 
شــاید بعضی از همکاران شيوه های کار این 
شخصيت بزرگوار را در مدارس دیده باشند. 
یکی از شاگردانشان، آقای دکتر فياض بخش، 
که از چهره  های علمی کشور است می گفت: 
من برای ادامة تحصيل به خارج از کشــور 
رفته بــودم اما همچنان با ایشــان )عالمه 
کرباسچی( ارتباط داشــتم. )ارتباط در آن 
روزگار در حد نامه نگاری بود( می گفت وقتی 
من به ایران برگشــتم،  عالمه کرباسچی مرا 
به دبيرستان دعوت کردند؛ در حالی که ده 
سال از زمانی که من دانش آموز آن مدرسه 
بودم، می گذشت. ایشان در بدو ورود نگاهی 
به من انداخت و گفت: موهایت بلند است. برو 

کوتاهش کن.
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خارج می شوند، در حالی که اتفاقاً  آن ها هم 
نقــش تربيتی زیادی دارند و ممکن اســت 
ما اصالً  آن ها را نبينيم. بيســت سال پيش 
من مقاله ای نوشتم با عنوان »نقش تربيتی 
معاون مدرسه« که آن وقت ها به او »ناظم« 

می گفتند. اینکه ناظم و یا حتی فراش مدرسه 
چه تأثيری می توانند داشته باشند. آن  روزها 
ما به فراش می گفتيم »بابای مدرسه«، ممکن 
است نقش تربيتی این اشخاص دیده نشود 
اما اتفاقاً  این ها هم تأثير گذارند. به طور کلی، 
هر عنصری می توانــد در تدریس تأثيرگذار 
باشد. هر چيزی به عنوان یک سازة پنهان در 
شکل دهی رفتاهای ما می تواند مؤثر باشد. نور 
یــا حتی باران و ... می توانند در رفتارهای ما 

تأثيرگذار باشند.
زمان، مکان، جغرافيا، موقعيت، اتمســفر 
یا فضا، جنســيت، خوِد مخاطب، نوع متن، 
خود معلم، صدای معلم، چهــرة معلم و ... 
از عناصــر تأثيرگذار در تدریــس معلم اند 
که در شــماره های قبلی مجله هم به آن ها 
پرداخته ایم. امروز بيشتر می خواهيم دربارة 
تجربه ها و روش های تدریس صحبت کنيم، 
اما قبــل از آن می خواهم دو پرســش را با 
آقای دکتر حسنی، مدیریت محترم مدرسة 
فرهنگ مطــرح کنم. آیا شــما از ظرفيت 
دانش آموزانــی که فارغ التحصيل شــده اند،  

 تأثيرگــذاری زیادی دارنــد. حتی بعضی از 
حرف های بچه ها را که ممکن است نتوانند با 
ما در ميان بگذارند، از زبان این ها می شنویم. 
دربــارة اینکه چند درصــد از دانش آموزان 
مدرســة ما رشــتة ادبيات را دوست دارند، 

بایــد عرض کنم که عالقــة بچه های ما به 
رشتة ادبيات زیاد است اما تعدادی که موفق 
شده اند این رشته را ادامه بدهند، 15 تا 20 
درصد بيشــتر نيستند. هر هفته با بچه های 
یازدهم یک ســاعت جلســه دارم. خودم از 
بچه ها می خواهم که مثاًل  برای هفتة آینده 
روی یک برگه کاغذ، 10 رشــتة اولی را که 
مایل اند در دانشــگاه در آن ها ادامة تحصيل 
بدهند، بنویسند و به من بدهند که من روی 
همان رشته ها برنامه ریزی کنم. ما دو مشاور 
هم در مدرسه داریم: مشاور آموزشی و مشاور 
خانوادگــی، که هم به بچه ها دربارة درس ها 
مشــاوره می دهند و هم بــه خانواده ها که 
نمی دانند با دانش آموزان سال دوازدهم خود 
چه رفتاری داشته باشند. طرحی که خودم 
ابداع کرده ام این است که دانش آموزان سال 
دوازدهم هر روز در مدرســه مطالعه داشته 
باشــند. آن ها بعدازظهرها تا ساعت 8 شب 
مطالعه می کنند. بچه های سال یازدهم را هم 
از همين حاال به مطالعه عالقه مند می کنيم تا 
وقتی به پایة دوازدهم رسيدند، مطالعه کردن 

را یادگرفته باشند. 
بعدازظهر روزهای شــنبه ســه هدف را 

گاهییکمعلمدانش
کافیدارداماچونروش
تدریسمناسبیندارد،
درتدریسموفقنیست

بهره گيــری می کنيد و آیا آمــاری دارید از 
اینکه چند درصــد از بچه هایی که از اینجا 
ادبيات  به رشتة  فارغ التحصيل می شــوند، 
می روند؟ حاال رشته های مختلف علوم انسانی 
هم هست. آیا درصد روشن و مشخصی پيش 

 رویتان هست؟ 

دکترمحمودحسنی
 دکترای مدیریت آموزشی و مدیر 

دبيرستان فرهنگ منطقة 14:
خيلی هایشان  گذشته،  سال های  بچه های 
در رشــته های دیگری درس خوانده اند اما 
سال  گذشــته از دو نفر از دانش آموزان که 
وارد دانشگاه شده اند، خواستيم که بعضی از 
روزها که دانشگاه نمی روند، به مدرسه بيایند 
و در کنار بچه ها باشند. البته درسی برایشان 
نگذاشتيم که بروند سرکالس و تدریس کنند 
اما بعدازظهرها که دانش آموزان مدرســه در 
پانسيون مطالعاتی خود هستند، کارهایی را 
که خودشان در سال های قبل انجام داده اند و 
راه هایی را که رفته اند و به نتيجه رسيده اند، با 
بچه های مدرسه در ميان می گذارند و با توجه 
به نزدیک بودن سن و سالشان به همدیگر، 
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پيش برده ایم: یکی اینکه بچه ها روش های 
درســت مطالعه کردن را یاد بگيرند؛ دوم،  
روش  تندخوانــی را بياموزند و ســوم در 
کالس های تست زنی شــرکت کنند تا به 
تست زدن مســلط شوند. این سه هدف را 
برای بچه های پایة یازدهم دنبال کرده ایم 
که در ســال دوازدهم با مشــکالت زیادی 

روبه رو نباشند.

دکترمحمدرضاسنگری:
سپاسگزارم. همة این ها مقدمه ای بود برای 
اینکه زمينه ای را فراهم کنيم تا از این فرصت 
کــه در محضر همکاران و دوســتان عزیز و 
معلمان بزرگوار هســتيم، بهره گيری کنيم. 
اگر تجربة خاص در آموزش و تدریس متون 
درســی ادبيات یا دروس و یا دســتور زبان 
فارســی دارید یا الگوهــا و روش هایی بوده 
اســت که در آن ها توفيق داشــته اید، بازگو 
بفرمایيد. اميدوارم ثمرات این جلسه تأثيرات 
خوبی بر روند آموزشی دانش آموزان داشته 
باشــد. همچنين، از جناب آقای منتهایی و 
سرکارخانم ماشی، مسئول متوسطة منطقة 
14، و سرکار خانم فاطمه مقصودی،  معاون 
پژوهشی منطقة 14، و دبيران محترم ادبيات 
دبيرستان فرهنگ و سایر دبيرستان های این 
منطقــه که در اینجا حضــور دارند تقدیر و 

تشکر می کنم.
ان شاءاهلل بتوانيم از تجربه های آموزشی همه 

شما عزیزان استفاده کنيم. 
بحث ما بر سر کتاب های درسی ادبيات است 
که در روزهای اخير موج هایی را برانگيخت و 
به بحث های روشی بسياری دامن زد. چون ما 
عمدتاً  دربارة مسائل دانشی صحبت کرده ایم 
تا روشــی. دليل این امر هم آن است که در 
حوزة روش، مقاالت هم اندک یاب اند و بهتر 
است به روش هم به اندازة دانش بپردازیم و 

عنایت و توجه داشته باشيم.
گاهی یک معلــم دانش کافــی دارد اما 
چون روش تدریس مناســبی نــدارد، در 
تدریس موفق نيســت. البته این به معنای 
فروداشت دانش نيست. دانش هم در جای 
خود بســيار مهم است اما به تنهایی کافی 
نيست. از دوســتان بزرگوار تقاضا می کنم 
بفرمایيد که برای عرضه کردن متن درس 
از چه روش هایی می توانيم استفاده کنيم تا 

ميان، خود معلم باید خوانندگان خوب را به 
دانش آموز معرفی کند، چون ممکن اســت 
دانش  آمــوزان پا را فراتر بگــذارد و خوانندة 
مناســبی را پيدا نکند. البته اشعار کتاب را 
اغلب خوانندگان شناخته شده و کالسيک و 

مجاز خوانده اند.
دکترمحمدرضاسنگری:

  از دبيران محترمی که در اینجا حاضرند، 
تقاضا می کنم اگر روش های تدریس متفاوتی 
دارند و از اصل غافلگيری و آشنایی زدایی بهره 

برده اند،  بفرمایند.

معصومهجلیلی
 دبير ادبيات مدرسة بشارت منطقة 14: 

خودشــان  می توانند  مــن  دانش  آموزان 
متــن درس را بخوانند و در کالس توضيح 
بدهند. حتی در اشــعار هم می توانند این 
کار را انجــام دهند، مثــالً  درس هایی که 
برایشان قابل فهم تر است، مانند درس بوی 
جوی موليان در پایة دوازدهم را خودشان 
در کالس به طــور کامــل بخوانند و برای 
بدهند؛ حتی  توضيح  هم کالسی هایشــان 
بدون اینکه از کتاب استفاده کنند یا مثاًل 
درس »قصة عينکم« در پيش دانشگاهی و 
یا آخریــن درس از آلفونس دوده را بچه ها 
می خواننــد و بدون اســتفاده از کتاب در 
کالس ارائه می دهند. با جزئيات کامل هم 
توضيــح می دهند و حتی از دوستانشــان 
می خواهنــد که بــه کتاب نــگاه کنيد و 
ببينند که جایی از درس مانده که برایشان 
توضيح نداده باشــند. روش کار من به این 
صورت است که یکی از دانش  آموزان درس 
را دقيق می خوانــد و به طور کامل توضيح 
می دهد. ســپس، اگر دانش آموزان سؤالی 
داشــته باشــند، آن را از دانش آموز مورد 
نظر می پرســند. در پيش دانشــگاهی هم 
من هميشــه همين کار را انجام می دهم؛ 
مثالً  در تدریس داســتان کاوه و ضحاک، 
تختــة کالس  روی  را  اول شــخصيت ها 
می نویسم و معرفی می کنم و سپس، وارد 
درس می شوم. زمانی هم شروع به تدریس 
می کنم کــه مطمئن باشــم بچه ها کامالً  
آماده اند. مثالً  با شــخصيت فریدون کاماًل 
 آشنا شــده اند و ضحاک را می شناسند. در 
مورد اشــعار خيلی طوالنی هميشه همين 

تدریس موفقی داشته باشيم. 
شیرینعلیپور

 دبير ادبيات مدرسة بشارت منطقة 14:
دبيــر ادبيات بایــد قبــل از عرضه کردن 
متن درس ادبيات، دانش آمــوزان را از قبل 
شناســایی کرده باشد و تشخيص بدهد که 
کدام دانش آموز برای خواندن متن حماسی 
مناسب اســت یا کدام یک توانایی خواندن 
متن تعليمی را دارد یا مثاًل کدام دانش آموز 
بهتر می تواند داستان را بخواند و از قبل به او 
بگوید که فالن متن یا فالن درس را مطالعه 
کند و ســپس در کالس ارائه بدهد. اینکه از 
قبل به دانش آموزان بگویيم که مثاًل در جلسة 
بعد می خواهيم چه درسی را مطرح کنيم و 
اگر آن درس دربارة یک شاعر است دیوانش 
را به کالس بياوریم که بچه ها از نزدیک آن 
را ببينند، لمس کنند و ورق بزنند، می تواند 
جاذبه ایجاد کند. مثالً  گلســتان سعدی را 
خودمان به داخــل کالس ببریم و دیگر او 
را بــه فضای مجازی ارجاع ندهيم. بنابراین، 
معرفی نویسنده از قبل می تواند بسيار مؤثر 
باشد؛ همين طور، استفاده از دانش آموزانی که 
می توانند به خوبی از عهدة خواندن متن مورد 
نظر برآیند. این شــيوة کار من در تدریس 
است؛ چون اگر دانش آموزان ضعيف بخواهند 
متنی را بخوانند، به نتيجة الزم نمی رسيم. 
بنابراین،  مــن از قبل دانش آمــوزی را که 
می تواند آن متن را بهتر بخواند، شناسایی و 
تعيين می کنم. در غير این صورت هم وقت 
کالس هدر مــی رود و هم جذابيت کار کم 
می شود. من با شناختی که از دانش آموزانم 
دارم، می دانم که کدام یک از آن ها چه متنی 
را بهتــر می توانند بخواننــد. با توجه به این 
شناخت، متن متناسب با استعداد و توانایی 
آن دانش آموز را به او می دهم و از همان اول 
سال معلوم اســت که کدام دانش آموز چه 
درسی را باید بخواند و در کالس ارائه بدهد. 

البته من فقط بــه خواندن توجه نمی کنم 
بلکه درک مطلــب هم مهم اســت؛ البته 
اگر دانش آموز از عهــدة آن برآید. گاهی از 
موســيقی و آهنگ های خوانندگان مجازی 
هم که شــعر کتاب درسی را خوانده باشند، 
اســتفاده می کنم؛ چون خود دانش  آموزان 
هم می گویند که با این روش بهتر می توانند 
آن شــعر را حفظ کنند و یاد بگيرند. در این 
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کار را انجام می دهم.

نصرالهکیا
 دبير ادبيات دبيرستان فروغ شهادت 

منطقة 14:
بعضی از متون، انگيــزه و عالقة الزم برای 
بهتر گوش کردن و یادگيری بهتر درس را به 
دانش آموز می دهند. معلم می تواند از ظرفيت 
این متون بهره ببرد و کاری کند که بچه ها 
با  عالقة بيشتری به درس توجه کنند؛ مثالً  
درس »امواج سند« دکتر مهدی حميدی را 
که می خواهم آموزش بدهم، فقط به همان 
درس اکتفا نمی کنم. ابتدا چند بيت شــعر 
می خوانم و از تاریخ مغول و کتاب عطا ملک 
جوینی مباحثی را که بــرای بچه ها جذاب 
است، مطرح می کنم تا آن ها هم حسی پيدا 
کنند و با اشتياق بيشــتری به درس توجه 
کنند. جتی گاهــی ابيات محذوفی از درس 
را هم برایشــان می خوانم، یا مثاًل در درس 
تاریخ بيهقی مطالبی را دربارة سلطان محمود 
و سلطان مسعود غزنوی مطرح می کنم که 
برایشــان جالب توجه اســت و مقدماتی را 
مطرح می کنم که برای بچه ها ایجاد انگيزه 

کند. سپس درس را شروع می کنم.

فاطمهقاسمیمقدم
 دبير ادبيات هنرستان نمونة دولتی 

آسيه منطقة 14:
ای کاش در کتاب های درسی وقتی ابياتی 
از شــعری حذف می  شــود، بــرای رعایت 
امانت،  حذف  شــده ها را به طریقی مشخص 
کنند اما چون در حال حاضر این کار انجام 
نمی گيرد، معلم به روش هایی چون با تغيير 
لحن یا توضيح دادن ابيــات محذوف را به 
دانش آموزان اطــالع می دهد؛ وگرنه ممکن 
است دچار اشتباه شــوند. نکتة دیگر اینکه 
در شــعر »دماوندیه«، ابتدا کليت شــعر را 
برای دانش آموزان توضيح می دهم تا نقشــة 
داســتان در ذهن آن ها ترسيم شود. هدف 
از ایــن کار تأکيد بر مفهــوم ابيات جهت 
درک بيشــتر دانش آموزان و کمک به آن ها 
برای پاسخ دادن به سؤاالت کنکوری است. 
بعد از توضيحات کلی، بيت به بيت را برای 

دانش آموزان توضيح می دهم. 

کشــيدند و گفتند حاال قلة ایــن کوه ها  را 
مشخص کنيد. بعد کارورز یک کوه بزرگ تر 
کشيد. بچه ها از این روش خيلی خوششان 
آمده بود و در ذهنشــان هم ماندگار شد. با 
اینکــه آن کارورز اولين بار بود که آن درس 
را تدریس می کرد، کارش برای دانش آموزان 
جــذاب بود و توجه و عالقه و تمرکز آن ها را 

باال برده بود.

دکترحسننادرخانی
 دبير ادبيات دبيرستان نمونة دکتر 

حسابی منطقه 14: 
روش گشــتالتی را که همکاران دربارة یک 
درس عنوان کردند من به صورت کلی دربارة 
درس ادبيات مطالبی را می گویم که هم در 
آزمون های تشریحی و هم در کنکور مبتال به 

دانش آموزان هست. 
اصل کار این اســت که دانش آموز با عالقه 
و هيجان  و انگيزه درس ادبيات را فرابگيرد. 
دوم اینکه من روش معکوس را در تدریسم 
اجرا می کنم؛ یعنی وقتی اهداف کلی درس 
مثل امال و معنی واژه و تاریخ ادبيات و دستور 
و آرایه و مفهوم را برای دانش آموزان ترسيم 
می کنم و وقتی درسی را می خواهيم شروع 
کنــم، دانش آموزان خودشــان باید اهداف 
درس را اســتخراج کنند و مثالً  تشخيص 
بدهند که عالوه بر واژه هــای پایان کتاب، 
چه واژه هایی از جهت معنایی اهميت دارند. 
معمواًل قبل از آمدن به کالس، دانش آموزان 
کار استخراج اهداف درس را انجام می دهند؛ 
همچنين تشخيص واژه هایی را که از جهت 
امالیــی اهميت دارند. اینکه چه مباحثی از 
نظر دســتوری دارای اهميت اند. با توجه به 
می دهند  تشخيص  قبلی شان  آموخته های 
که چرا روی فالن کلمه یا فالن جمله مکث 
شده و چرا دبير بيشتر به آن مباحث پرداخته 
اســت؛ همين طور لحــن و طریقة خواندن 
متن یا شــعر. من با همان روش گشتالتی 
به دانش آموزان می گویم که تمام شــاعران 
و نویســندگان می خواهند ایــن مفاهيم را 
بيان کنند. این مفاهيم یا اخالقی هستند یا 
عارفانه و عاشقانه و یا حماسی و یا توصيف اند 
که موضوع آن ها می تواند طبيعت یا جوانی 
و ... باشد. برای این مفاهيم مثال هایی را نيز 
مطرح می کنم و به دانش آموزان می گویم که 

این کار برای پرسش های کالسی و آزمون 
گرفتن از دانش آموزان هم کمک کننده است؛ 
چون سبب می شــود مطلب را درک کنند 
و در نتيجه بهتر به ســؤاالت پاســخ دهند. 
در همين درس دماوندیه که به عنوان مثال 
عرض کردم، کوه دماوند را هم خيلی ساده 

طراحی می کنم.
اما همين طرح ســاده باعث می شــود که 
مطلب بهتر در ذهن دانش آموز جای بگيرد. 
حتی بعضی دانش آموزان موقع معنی کردن 
بيت های شــعر، طرح کــوه را هم مثل من 
نقاشی می کنند. این نشان می دهد که کامالً  
متوجه مفاهيم و آرایه های شعری شده اند و 
این مفاهيم به خوبی در ذهنشــان ماندگار 

شده است.
من لپ تاپ هم ســر کالس می برم؛ پی دی 
اف کتاب را روی تخته پخش می کنم و زیر 
ابيات خط می کشم و آرایه ها را می نویسم و 
توضيح می دهم. تمرکز دانش آموزان با این 

روش باالتر می رود. 

شیرینعلیپور: 
من در مبحــث آرایه ها به بچه ها گفتم که 
شما را گروه بندی می کنم. این کار را در پایة 
دوازدهم انسانی انجام دادم؛ مثالً  برای آرایة 
تشــبيه پنج نفر را انتخاب کردم و گفتم در 
درس نی نامه، توضيح آرایة تشــبيه و پيدا 
کردن آرایه های تشــبيه با شــما. من دیگر 
خودم دربارة تشبيه هيچ توضيحی نمی دهم 
و دانش  آموزان که از قبل با آرایة تشبيه آشنا 
شــده اند، این بخــش از تدریس را به عهده 
می گيرند. به پنج نفر دیگر اســتعارة مکنيه 
یا مصرحه را محول می کنم. البته این طور 
نيست که هميشه تشــبيه با آن 5 نفر اول 
باشد. به صورت چرخشی در درس های بعدی 
تغيير می کند و مثاًل کسانی که قباًل تشبيه 
را تدریس کرده اند، حاال استعاره را تدریس 
می کنند یا مثاًل مجاز را به عهده می گيرند. 
دربارة درس دماوندیه که همکارمان فرمودند، 
می خواستم یک تجربه را بيان کنم. من در 
کالسم کارورز داشــتم. کارورزم در تدریس 
دماوندیه از بچه ها ســؤال کــرد: کدام یک 
از شما بهتر نقاشــی می کشيد؟ بچه ها هم 
دانش آموزانی را که بهتر نقاشی می کشيدند، 
معرفــی کردند. بعد روی تخته ســه تا کوه 
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بعضی اشعار ترکيبی از این مفاهيم هستند. 
بعد به آن ها فرصت می دهم؛ مثالً  دو هفته، 
ابياتی را می دهم و از آن ها می خواهم که در 
طول مدت تعيين شده، تشخيص بدهند که 
آن ابيــات چه مفاهيمی را بيان می کنند. و 
اینکه عاشقانه یا عارفانه و ... هستند ... آن ها 
بعد از تشخيص دادن این مفاهيم باید این 
نکته را هم مشخص کنند که مثاًل  اگر شعری 
عاشقانه است، چه حرف عاشقانه ای را مطرح 
می کند یــا اگر اخالقی اســت، کدام نکتة 
اخالقی را بيان می کند. گاهی دانش آموزی 
به اشــتباه بيتی را که مثالً  مفهوم عارفانه 
دارد، به صورت اخالقی معنی می کند. وقتی 
دليلش را می پرسم و دانش آموز آن بيت را 
می خواند، متوجه می شوم که اصاًل آن بيت 
را اشــتباه خوانده و به همين سبب مفهوم 
را اشتباه متوجه شــده است. به تدریج که 
مفهوم بيــت را در می یابند، متوجه ارتباط 
زنجيره وار کلمات بيت و در نتيجه آرایه های 
نهفته در بيت هم می شوند. لذت بخش ترین 
کار بــرای دانش آموزان من همين اســت 
که آن ها )حتــی داوطلبانه( پيدا کردن این 
مباحث را قبل از تدریس به عهده بگيرند. من 
دو ســه هزار بيت به صورت نمونه در اختيار 
دانش آموزان می گذارم و از آن ها می خواهم 
ارتبــاط بين ابياتی را کــه در درس کتاب 
است با ابياتی که خودم به آن ها داده ام، پيدا 
کنند. این ارتباط که آن را به صورت زنجيره 
بيــن آموخته هایشــان و درس های کتاب 
پيدا می کنند، باعث می شــود که از درس 
ادبيات لذت ببرند. آن ها به خوبی درمی یابند 
که وقتی آزمــون دارند، چه مواردی را باید 
بخوانند. این کار باعث شــده که حتی روی 
شــعری که روی دیوار یا پشت یک ماشين 
هــم می بيننــد، کنجاوی کننــد و بيایند 
سرکالس و دربارة مفاهيم آن صحبت کنند. 

دکترمحمدرضاسنگری:
روش تدریس شــما به گونه ای مفهوم محور 
اســت و حرکت از کل به سمت جزء و دادن 
تصویــر کلی از یک متن و فهم جایگاه متن 
در مجموعة ادبيات و گونه شناسی متن است. 
این کار مستلزم حوصله و صرف وقت زیادی 
است که باعث توسعة ذهنی دانش آموزان هم 

می شود.

و چــه نگویيم به اشــکال برمی خوریم؛ اگر 
نگویيم که تمرین قابل پاسخ دادن نخواهد 
بود. اگر هم بخواهيم بگویيم، زمان با توجه 
به تنوع و حجم مطالب کتاب کافی نيست. 
بنابراین، توصيه من به مؤلفان کتاب درسی 
این اســت که تمرین کتاب در حدی باشد 
کــه در درس گفته شــده اســت. در بحث 
روش های تدریس مثالً  در درس دســتور و 
مبحث گروه های اسمی، من از دانش آموزان 
می خواهم که ابتدا اجزای جمله را مشخص 
کنند و بعد از آن، هسته و وابسته را. سپس، 
به آن ها می گویم که مثالً  کلمه ای که اســم 
است می تواند یک گروه اسمی باشد یا مثاًل 
در آرایه هــای ادبی گاهی اوقــات از تصویر 
استفاده می کنم؛ مخصوصاً  در تشبيه مرکب، 
و هميشه سعی می کنم نمونه هایی خارج از 
کتاب برای بچه ها سرکالس ببرم. در تدریس 
بعضی اشــعار و ابيات هم به عنوان مثال در 

بيت: »سر از البرز بر زد قرص خورشيد
چو خون آلوده دزدی سر ز مکمن«

کــوه البرز و همين طور خورشــيد در حال 
طلوع را به صورت ساده روی تخته می کشم و 
بعد جلوی آن یک عالمت تساوی می گذارم؛ 
به طوری که گویی دزد از کمينگاه بخشی از 
سرش را در آورده و می گویم این دو وضعيت 
شبيه هم اند. از رنگ قرمز استفاده می کنم؛ 
برای اینکه صورت خون آلوده و حالت خورشيد 
در حال طلوع را در ذهن دانش آموزان تداعی 
کنم. مورد دیگر اینکه ادبيات در متوســطة 
اول حالت شفاهی دارد و دانش آموز به برگزار 
شدن آزمون کتبی اعتراض می کند که بارم 
خاصی هم ندارد و دســت همکاران در نمره 
دادن باز است. این معضلی است که همکاران 

متوسطة دوم را دچار مشکل می کند. 

دکترمحمدرضاسنگری:
بسيار سپاسگزارم. صحبت های بسيار خوبی 

مطرح شد.
متأسفانه فرصت نشد همة همکاران و دبيران 
حاضر صحبت کنند اما همين مقدار هم که 

بيان شد، بسيار مغتنم است. به قول شهریار:
امشب از دولت می دفع ماللی کردیم

این هم از عمر دمی بود که حالی کردیم
ان شاءاهلل در مجال های بعدی سایر عزیزان هم 

تجربه  های خود را در تدریس مطرح کنند.

اکرمبیگلری
دبير ادبيات منطقة 14: 

من در کالس ابتدا به دنبال اســتعدادهای 
دانش آموزانم هســتم؛ اینکه آیا شاعرند و... . 
به استعدادهای آن ها خيلی اهميت می دهم. 
اگر دانش  آموزی شــاعر است، به او فرصت 
می دهم کــه شــعرش را در کالس بخواند 
هنگام تدریس هم آرایه ها را روی شــعر آن 
دانش آموز اجرا می کنم. ســپس، به دنبال 

تدریس خودم می روم.
معموالً  بچه ها از این موضوع خيلی استقبال 
می کنند. اگر دانش آموزی خط خوبی دارد، از 
او می خواهــم با خط زیبایش بيتی را که من 
می خواهم روی تخته بنویسد. این قدردانی از 
استعداد دانش آموزان خيلی در تدریس من مؤثر 
بوده اســت. معموالً  از دانش آموزان می خواهم 
که ادامة داســتان یا شعر کتاب را به ميزان دو 
سطر بنویسند و به مفاهيم اشاره کنند و به آن 
شکلی که خودشان دلشان می خواهد، مطلب 
را ادامه دهند. مثالً  در درس رستم و سهراب، 
اغلب بچه ها دلشان نمی خواهد سهراب بميرد. 
بعضی از آن ها دوست دارند سهراب فرار کند 
یا با پدرش آشــتی کند و ... نکتة بعدی این 
است که بعضی از دانش  آموزان به دنبال خواندن 
کتاب های نویســندگان غيرایرانی هســتند. 
گویی کتاب های جدید نيازهای دانش  آموزان 
ما را برطرف نمی کنند و جذابيت الزم را برای 
دانش آموزان ندارند. بسياری از دانش آموزان در 
خواندن ضعيف اند و به همين دليل مفاهيم را 

به خوبی درک نمی کنند.

مریممعینی
دبير ادبيات دبيرستا ن های منطقة 14: 

می خواهم دربارة متوســطة اول نکته ای را 
مطرح کنم. معموالً  در کتاب درسی مطالبی 
را دربارة گروه اسمی می گوید و در تمرین ها 
جمله هایی می دهد و این باعث می شود که 
دانش آموز نتواند به تمرین ها پاسخ بدهد یا 
کتاب دربارة نقش عطف و واو عطفی که در 
گروه اسمی هست، اینکه نقش آن چيست 
و آیا جزء هسته محســوب می شود یا جزء 
وابســته ها در نظر گرفته می شــود، چيزی 
نگفته اما در عين حال تمرینش را داده است.

واقعيت این است که در تدریس چه بگویيم 


