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چکیده
فرایند یاددهی و یادگيری یکی از رئوس 
مهم در ایفاي رسالت آموزش و پرورش در 
تدریس و كالس درس است و در صورت 
اصولــی کارکردن در جهــت این فرایند، 
می توان مفاهيم درس هــا را به راحتی به 

دانش آموزان تعليم داد. 
در این فرایند که با گسترش علم روز در 
ارتباط اســت، از جدید ترین فناوری های 
علمــی برای آمــوزش بــه دانش آ موزان 

استفاده می شود. 
معلم در این فرایند همانند یک رهبر، علم 
را با زبانی ســاده و قابل فهم و تجربی به 
دانش آموزان یاد می دهد. فرایند یادگيری 
و یاددهــی الزم و ملــزوم یکدیگرند و در 
چگونگی تدریس معلم، تعامل و ارتباط با 
دانش آموزان و الگوهای تدریس پيشرفته 

نقش بسزایی دارند.
در ایــن مقالــه، درس کبوتــر طوق دار 

براساس این فرایند بررسی می شود. 
یادگيــری،  یاددهــی،  کلیدواژههــا: 

تدریس، کبوتر طوق دار

مقدمه
یكــي از رویكردهاي آموزشــي، رویكرد 

فرایندمحور است. 
در این رویكرد، معلم و دانش آموز به عنوان 
دو قطب مهم نظــام آموزش و پرورش مورد 

اصل هــر علم اطالع یافتــن از جنبه های 
مختلف آن است. 

یادگيری علم اســت امــا یاددهی و نوع 
یاددادن اهميت بيشــتری دارد؛ چون از 
بهره  معــدودی می توانند  افراد  یادگيری 
ببرند ولی یاددهی در طيف گسترده ای از 
اجتماع جریان دارد. زکات علم، نشــر آن 

است و زکات یادگيری، یاددهی است. 
ارکان اصلــی یــک فراینــد یادگيری و 

یاددهی بهينه عبارت اند: 
1. آموزش و تدریس 

2. آشنایی با اصول یادگيری 
3. آشنایی با روش های یاددهی 

4. ارزشيابی 
5. بازخورد 

6. وسایل کمک آموزشی. 
در اینجا هر یک از این موارد را به اختصار 

تعریف می  کنيم. 

آموزشوتدریس
در نظــام آموزشــی، تدریــس این گونه 

تعریف شده است: 
به قسمتی از فعاليت های آموزشی اطالق 
می شود که با حضور معلم سرکالس اتفاق 
می افتــد. مهم ترین ارکان تدریس معلم و 

دانش آموزند. 
معلم با اســتفاده از اندوخته های علمی 
خویش طبق هر رشــته، بــه دانش آموز 

صدیقهشاهمرادی
کارشناس ارشد زبان و ادبيات فارسی

شهرستان شوشتر

)فارسی 2 متوسطه دوم(

توجه قرار می گيرنــد. آموزش  و پرورش باید 
برای شفاف کردن این شيوه تسهيالتی در 
اختيار معلمان قرار دهد تا بتوانند رســالت 
خود را که آموزش اثربخش به دانش آموزان 
اســت، تکميل کنند. این مقالــه بر فرایند 
یاددهی و یادگيــری درس کبوتر طوق دار 

مبتنی است. 
در این مقاله ابتدا این فرایند تعریف می شود 
و چگونگی اســتفاده از آن در روند آموزش 
مورد بحث و بررســی قرار می گيرد. سپس 
درس کبوتر طوق دار به صورت اجمالی تجزیه 
و تحليــل می گردد و در پایــان، روش های 

تدریس این درس بيان می  شود. 
معلــم با کاربــرد این روش هــا در تمام 
دروس دیگــر می تواند رونــد آموزش به 
دانش آموزان را هدفمند و جهت دار کند. 

فرایند یاددهی و یادگيری از اصول مهم 
در آموزش وپرورش نوین است. این فرایند 
که از آن در کشور ژاپن به صورت مستمر 
استفاده می شود، نتایج بسيار قابل قبولی 

داشته است. 
قبــل از ورود به مقاله و بررســی درس 
کبوتــر مطوقه و روش تدریس این درس، 
الزم اســت دربارة مفاهيم کليدی فرایند 
یاددهی و یادگيری نکاتی بيان و بررســی 

شود. 
برای ورود به هر علمی باید مفاهيم پایه و 
کليدی آن علم را فرا گرفت. بر این اساس، 
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تعليم می دهد و دانش آ موز با حضور فعال 
خود معنای تدریس را کامل می کند. 

تدریس مهم ترین بخش آموزش است.
از طریــق رســانه ها و لوح های فشــرده و 
نرم افزارها نيز می توان علوم و مباحث مختلف 
را تدریس کــرد ولی آن هــا فقط آموزش 

می  دهند و هر آموزشی تدریس نيست. 
تدریس با حضور فعــال دو قطب اصلی، 
یعنی معلم و دانش آموز صورت می گيرد. 

همچنيــن، جهت دار اســت و بــا برنامة 
آموزشــی و حضور مداوم در کالس انجام 
می پذیرد. تدریس، تعامل بين دانش  آموز 
و معلم اســت و دارای طــرح و برنامه ای 
منسجم و هدفمند از جانب نظام آموزشی 

و معلم می باشد. 
به ایــن نکته بایــد توجه شــود که به 
گفتة پيامبر بزرگ اســالم، معلمی شغل 
انبياســت. معلم مانند فرستاده ای است از 
جانب خدا و پيامبران که فرزندان جامعه 

را هم هدایت کنند و هم آموزش دهند. 
رســالت معلم فقط تدریس علم مربوط 
بــه خویــش نيســت. او بایــد در کنار 
بيانی شيرین  اندوخته های علمی، زبان و 
و اثرگذار داشته باشــد و با بهره گيری از 
ایمــان، اخالق، راســت گویی، بی ریایی و 
کمک بــه همنوعان خویش، دانش آموزان 

را آموزش دهد.  

آشناییبااصولیادگیری
هــر علمی را که باعــث تغيير در تفکر و 
باعث به جنب  وجوش درآوردن و فعاليت 

مغزی می شود، یادگيری می نامند. 
در یادگيــری پيام هایی به مغز ارســال 
می شــود و مغــز را به کنــش و تجزیه و 
تحليل و درک وا می دارد. این فرایند هم 

ذهنی است و هم جسمی. 
جنبــة ذهنــی مربــوط بــه یادگيری 
علم نظــری و جنبة جســمی مربوط به 
فعاليت های تجربی و حرکتی  است؛ مانند 
آموختن یک رشتة ورزشی یا یک حرکت 

ورزشی. 

آشناییباروشهاییاددهی
معلــم و یادگيرنــده بایــد هم زمــان با 
یادگيــری، اصول یاددهی را هم فرا گيرد. 

او بایــد بتوانــد با مخاطــب و دانش آموز 
ارتباط برقرار کنــد و اندوختة خود را به 
آنان ارائه دهــد. یادگيری بدون یاد دادن 
فایدة چندانی ندارد. باید به دانش آ موزان 
یاد داد که هــر چه را به دیگران بياموزند 
باعث می شــود که یادگيری در خودشان 

بيشتر تقویت شود. 

هر چه بهتــر بتوان به دیگــران یاد داد 

به مراتب بيشــتر نيز می تــوان علم های 
بيشتری فرا گرفت. 

نوع ارائه به دانش آموزان بسيار مهم است. 
دانش آموز باید از فراگيری علم خشــنود 

باشد و منتظر نماند.

ارزشیابی
یکــی از خروجی هــای نظام آموزشــی، 
این اساس می توان  بر  ارزش یابی اســت. 
یادگيــری و پيشــرفت دانش آمــوزان را 

سنجيد. 
یکی از اهداف مهــم آموزش، ارزش یابی 
است که براساس آن می توان به جنبه های 

هوشی دانش آموزان پی برد. 
ارزش یابــی فقط ســنجش پایانی نوبت 
اول و نوبت دوم نيســت. ارزش یابی باید 
به  صورت مســتمر در جریــان درس هم 
صــورت گيرد تــا معلم از نظــر هوش و 

ذکاوت واقعی دانش آموزان را بسنجد.

بازخورد
بازخورد را می توان کامل کنندة  ارزش یابی 
دانست که هم در نتایج سنجش و هم در 
کالس به صورت مســتمر و بعــد از پایان 
تحصيل نيز به همراه دانش آموز می ماند. 

ارائة شــيوة کالمی  بازخــورد بيشــتر، 
دانش آموز اســت که بتواند اندوخته های 
خود را با زبان شــرح دهد و با مغز و تفکر 

بر سر برگة امتحان بياورد. 
و  امتحانات  نتایــج  بازخــورد،  محصول 
رضایــت دانش آمــوزان و رضایت معلم از 
تالش های خویش اســت. بازخورد باید از 
شروع ســال تحصيلی و شــيوة پيشرفت 
دانش آمــوزان شــروع شــود و تــا پایان 

امتحانات نيز ادامه یابد. 
بر مدیران مدارس الزم اســت که نتایج 
امتحان پایان ســال را هــم رصد کنند و 
دانش آموزانــی کــه تمام تــالش خود را 
کرده اند و بازخورد خوبی داشــته اند مورد 

توجه و تشویق قرار دهند. 
این امر باعث می شــود که برای تحصيل 
در ســال آینده با روحيه و ذوق و شــوق 

دوچندان آماده شوند.

وسایلکمکآموزشی
 دنيــای امروز دنيای فناوری اســت. هر 
چه بيشتر می رویم جهان بيشتر پيشرفت 
می کند. و ســهم زیادی از این پيشرفت ها 
در جهت اســتفادة نظام آموزش و پرورش 

است. 
استفاده از وسایل کمک آموزشی تدریس 
را آســان تر، هدفمند تــر و جهت دارتــر 
می کنــد و موجب راحتــی و درک فهم 

بيشتر دانش آموزان نيز می  شود. 
اســتفاده از کتــاب، مجالت آموزشــی، 
فضای مجازی، لوح فشرده و پروژکتور در 
کالس باعث می شــود شيوه های تدریس 

پویاتر شود. 
هدف کلی فرایند یاددهی و یادگيری این 
اســت که آموزش باید در تمام جنبه های 
زندگی دانش آموزان مشهود باشد و باعث 
ایجاد خالقيت در دانش آموزان و باال رفتن 

روحية اعتماد به نفس آنان  شود. 
همان طور که گفته شد، آموزش فقط بر 
مبنای یادگيری علم به صورت روزنامه وار 

هدفکلیفرایند
یاددهیویادگیریاین
استکهآموزشبایددر
تمامجنبههایزندگی
دانشآموزانمشهود
باشدوباعثایجاد

خالقیتدردانشآموزان
وباالرفتنروحیه

اعتمادبهنفسآنانشود
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و نظری نيست. آموزش در تمام جنبه های 
بشــری زندگی تأثير دارد کــه به صورت 
عملی، حرکتی، اخالقی، رفتاری و گفتاری 

ظاهر می شود. 
یادگيری یعنــی دانش آموزان را به تفکر 
و تعقل گرایش پيدا کنند و اندوخته های 
جدید، مغز خود را به حرکت درآورند و تا 

به نتيجه گيری برسند. 
امــروزه ژاپن كه از جهــت فعاليت های 
یادگيری و اندیشــيدن در جایگاه بلندي 
قرار دارد و همين عامل باعث شــده است 
که نظام آموزشی قدرتمندی داشته باشد. 
فکر کردن باعث می شــود که به سؤاالت 
مبهم دانش آموزان پاســخ داده شود و او را 
به تکاپو وادارد. اگر در فرایند آموزش موفق 
شدیم که دانش آموز را به تفکر واداریم، به 
معنی آن است که در این راه موفق بوده ایم 

و این فرایند کامل شده است. 
بعــد از فکــر کردن عنصــر خالقيت در 
دانش آ موز پدید می آید و روند جست وجو 

در ذهن منظم و هدف دار می شود. 
خالقيت نتيجة تفکر اســت و بازخوردی 
مناسب و قطعی در جریان آموزش ایجاد 

می کند. 
از این نکتــه نباید غافل شــویم که مغز 
دانش آموزان را به صورت انباری از اطالعات 
در زمينه های مختلــف در نياوریم که هر 

لحظه در حال انفجاری مخرب است. 
اطالعات باید مناسب و جهت دار باشد و 
بيشتر به  صورت تجربی و پرسش و پاسخ 

در فضایی صميمی صورت گيرد. 
ارزش یابی نباید آرامش و آسایش جسم 
و ذهــن را از دانش آموز بگيــرد و باعث 
بی خوابی، فشــار عصبی و نخوردن آب و 

غذا شود. 
این عوامل تبعــات خطرناکی در زندگی 

آیندة دانش آموزان دارد. 
آموزش باید نيروی فکر را در دانش آموزان 
ایجاد کند و این نيرو خروجی هایی چون 

خالقيــت و نوآوری و تحقيــق و مطالعة 
بيشتر را به وجود می آورد. 

اکنون به مبحث اصلی مقاله که یاددهی و 
یادگيری در درس کبوتر طوق دار )مطوقه( 
اســت،  می پردازیم. کبوتر طوق دار یکی از 
زیبا ترین تمثيالت کتاب کليله و دمنه است. 
از هــر کالم این متن آهنــگ و نغمه ای 
شيرین برمی خيزد که هم خوانندة حرفه ای 
از آن بهــره می گيرد و هم خوانندة مبتنی 
کالم و بيان نوازشگر آن را متوجه می شود. 
بــرای تدریس ایــن درس معلــم باید 
آگاهی کاملی از کتاب کليله و دمنه داشته 
باشــد. ســير تاریخی این کتاب را برای 
دانش آموزان شــرح دهد، با انواع نثر آشنا 
باشــد و دليل مصنــوع و متکلف بودن یا 
فنــی بودن این اثر را بــرای دانش آموزان 

موشکافی کند. 
بایــد خالصه ای از داســتان های کليله و 
دمنه را بدانــد و برای تغيير حال و هوای 
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کالس گهگاهی از این داستان ها استفاده 
کند. 

پيــام اصلــی ایــن درس نقــش صبر 
و  کارهــا  در  تفکــر  و  دوراندیشــی  و 

مسئوليت پذیری رهبران است. 
باید این پيام به شيوه ای عالی در جان و 

ذهن دانش آموزان نقش بندد. 
پس از یادگيری شيوة تدریس این درس، 
معلــم باید با همراهی دانش آموز از ســه 
دیدگاه قلمــرو زبانی، فکری و ادبی درس 

را به دانش آموزان تفهيم کند. 
مرحلة اول خوانش درس اســت و تمرکز 
دانش   آموزان برخواندن معلم و درک اولية 

هر چيزی که به زبان معلم می آید. 
خوانش معلم باعث می شود که در ذهن 
دانش آمــوز پيش زمينه ای از درس، فراهم 

شود. 
بعد از خوانش، معلــم باید خالصه ای از 
درس را بيان کند تا دانش آموز پيام درس 

را بگيرد. 

خالصةدرس
داســتان کبوتر مطوقه در کليله و دمنه 
در وصف حــال دوســتان مخلصی آمده 
اســت که هم هنگام آسایش یار و معاشر 
یکدیگرند و هم در زمان سختی، دستگير 
و غم خوار و مــددکار همدیگر. پيام اصلی 
درس نقــش رهبری و مســئوليت پذیری 
رهبــر و لزوم فرمانبرداری از رهبر را بيان 

می کند. 

خالصةداستان»کبوترمطوقه«
روزی زاغــی از باالی درختــی دید که 
صيادی بر روی ســبزه زاران دام گسترد و 
دانه هایی روی آن پاشــيد و در یک گوشه 
کمين کرد. از قضا یک دسته کبوتر که در 
آسمان پرواز می کردند، به طمع دانه، فرود 

آمدند و در دام افتادند. 
سردستة این پرندگان مطوقه نام داشت. 
مطوقه وقتی اضطراب پرندگان را دید، از 
آن ها خواست که با همکاری و همدلی ، به 
فرمان او پر بگيرند و با این روش دام را از 
زمين کندنــد و اوج گرفتند. صياد نيز در 
نهایت ناباوری به دنبال آن ها رفت؛ با این 
اميد که پرندگان سرانجام خسته خواهند 

شد و به زمين خواهند افتاد. 
زاغ که در واقع، نمایندة خواننده ای اســت 
که در پی پيام  داســتان می باشد، به دنبال 
این گروه رفت تا سرانجام این ماجرا را بداند؛ 
زیرا به گفتة خــودش، او نيز از پيش  آمدن 
چنين اتفاقی، ایمن نبود و شاید او هم روزی 

خودش دچار چنين واقعه ای بشود. 
مطوقــه که پی بــه تعقيب صيــاد برد، 
به دوســتان پيشــنهاد کرد که به سوی 
آبادانی ها و درختســتان ها پرواز کنند تا 
شــاید از دید صياد دور بمانند و او از آنان 
قطــع اميد کند و برگردد. کبوتران چنين 
کردند و چون از چشم صياد ناپدید شدند، 

او نااميدانه بازگشت. 
مطوقــه کبوتــران را نزد موشــی که از 
دوستانش بود، راهنمایی کرد تا در گشودن 
بندها از پاهایشــان، آن هــا را کمک کند. 
موش با دیدن پاهای دربند دوســت خود، 
پریشان شد و خواست که بندها را از پاهای 
او بگشاید ولی این سر دستة با وفا، از موش 
خواســت که ابتدا گره های دوستان را باز 
کنــد که مبادا از جویــدن بندهای طوقی 
خســته شــود و دل به باز کردن بندهای 
دوســتانش ندهد. پس موش چنين کرد و 
کبوتران بــا تدبير مطوقه و با نيروی اتحاد 
خود و دوستی عميق بين مطوقه و موش از 

گرفتاری رهایی یافتند. 

نتیجهگیری
با نيروی عقل و قدرت اتحاد می شــود بر 
دشمن و مشکالت پيروز شد. پس خوانش 
روان درس و خالصه ای داستانی و شيوا از 
آن، معلم باید با همراهی دانش آموز از سه 
دیدگاه قلمــرو زبانی، فکری و ادبی درس 

را به دانش آموزان تفهيم کند.
در این جا به خالصه ای از بررســی قلمرو 

زبانی، ادبی و فکری، می پردازیم: 

قلمروزبانی
در قلمرو زبانــی، دانش آموز باید کاربرد 
افعال را بداند. واژگان را از نظر دســتوری 
بشناســد و با فرایند های واجی و کاربرد 

تاریخی آن  ها آشنا شود. 
در ایــن حکایت فعــل در معانی دیگری 

به کار رفته است: 

صياد در پی ایشان ایستاد. ایستاد در این 
جمله به معنای به راه افتادن است. 

گرازان به تگ ایســتاد: ایســتاد در این 
جمله به معنای شــروع کــردن به کاری 

است. 
در این درس واژگانــی که ارزش امالیی 

دارند، نيز به چشم می خورد: 
نزه- مطوقــه- مطاوعت- گزاردن، فراغ- 

سيادت 
نکتــة دیگر اینکــه در ایــن درس باید 
دانش آمــوز بداند حذف شناســه در زبان 

معيار نادرست و غيرممکن است. 
کبوتران فرمان وی بکردند و دام برکندند 

و سرخویش گرفت 
حذف: 

شــقایق بر یکــی پای ایســتاده. در این 
مصرع »بود« حذف شده است. 

واژگان کهن: 
گشن- حبه- همگنان- جال 

اسم مرکب: 
خشن جامه - بدحال

فعل مرکب/ نگاه داشتند 
فعل پيشــوندی: فرود آیيد- بازگشــت- 

برنگيرد 
جمالت کوتاه: 

مطوقه به مســکن موش رسيد. کبوتران 
را فرمود کــه فرود آیيد. فرمــان او نگاه 
داشــتند. و جمله بنشستند و آن موش را 

زبرا نام بود، با دهای تمام... 
قلمروادبی:

 »آورده اند«: فعل مجهول- او به جای آن 
قدیم بسيار استفاده می شد. 

نمودی و مانســتی: شــکل قدیم ماضی 
استمراری 

تشبيه مرکب:
شقایق بر یکی پای ایستاده 
چو بر شاخ زمرد جام باده 

شــقایق را بر روی ساقة خود شبيه جام 
شراب بر روی شــاخه ای از زمرد در نظر 

گرفته است. 
داغ: اســتعاره از سياهی درون الله/ بيت 
دوم تشــبيه مرکب دارد. شقایق بر روی 
ساقه تشــبيه شــده به قرار گرفتن جام 

شراب سرخ بر شاخه ای زمرد رنگ. 
ایستادن شقایق: تشخيص است. 
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اســتعاره: چون او را در بند بال بسته دید، 
زه آب دیدگان بگشاد و بر رخسار، جوی ها 

براند. 
جوی استعاره از اشک است. 

بند بــال: اضافه تشــبيهی- زه آب دیده: 
اضافه تشبيهی )چشمه چشم(- بر رخسار 
جوی هــا.... اغــراق اســت در این درس 

کنایه های زیبایی به کار رفته است: 
گرم و سرد روزگار چشيده 

دل برگرفتن: تا از چشم او ناپيدا نشویم، 
دل از ما برنگيرد 

تشبيه: 
پرزاغ چــون دم طاووس مانســتی و در 
پيــش جمــال او دم طاووس بــه پرزاغ 

مانستی. 

قلمروفکری
در این درس بــا نمادهایــی مانند زاغ، 
مطوقــه و موش و گــروه کبوتران روبه رو 

هستيم. 
زاغ در ایــن داســتان نماد انســان های 
دوراندیش  و  عبرت  گير  و  جســت وجوگر 

است. 
مطوقــه در ایــن حکایت نمــاد رهبری 

دلسوز و فداکار است.
موش نماد دوســتان صميمی و مخلص 

است. 
کبوتران نماد پيروان فرمانبردار و مطيع 

رهبر است. 
مطوقه حــق خود را نادیــده می گيرد و 
صــواب آن می بيند که بند کبوتران دیگر 
باز شود و آن ها رها شوند و سخنی بسيار 

پرمفهوم می گوید: 
»من ریاســت کبوتران تکفــل کرده ام و 
ایشــان را از آن روی بر من حقی واجب 
شــده است و چون ایشــان حقوق مرا به 
طاعــت و مناصحت بگزاردنــد، مرا نيز از 

عهدة لوازم ریاست بيرون باید آمد.« 
بــرای تدریس ایــن درس می تــوان از 
روش هــای متفاوتی اســتفاده کرد. معلم 
باید با توجه به درس و زمانی که برای آن 
درس در اختيار دارد، تدریس را آغاز کند. 
این تدریــس باید جهت دار باشــد و در 

جهت درک دانش  آموز ارائه شود. 
نثر این درس قدیمی است و دانش آموز با 

بسياری از لغات و ترکيب ها و اصطالحات 
آن آشــنایی ندارد. معلم بــه عنوان یک 
قطب از آمــوزش باید به صورت راهنما و 
جهت دهنده در تدریس این درس ظاهر 
شود و همانند سکان داری دانش آموزان را 
در دریای پررنگ و نگار و پرخروش متون 

ادبی کهن راهنمایی کند. 

بهسهروشمیتوانایندرس
راتدریسکرد:

روشسنتی
در این روش معلــم، محور و ارائه دهندة  
و  شــنونده  دانش آمــوز،  و  اطالعــات 
حفظ کنندة مطالب است. در این رویکرد 
دانش آموز فعال نيســت، بلکه معلم فعال 
اســت و به صــورت ســخنرانی  مطالب و 
اندوخته های خود را بــا دانش آموزان در 

ميان می نهد. 
در روش ســنتی دانش آمــوز مخزنــی 
از اطالعات می شــود و از ایــن انبار پر از 
اطالعــات در زمان ارزش یابــی کتبی یا 

شفاهی استفاده می شود. 
ایــن ارزش یابی فقط مبتنی بر ســاختار 
ظاهری فراگيری درس است و دانش آموز 
بيشــتر مطالب را حفظ می کنــد و ارائه 

می دهد. 
بانک اطالعات فقط تــا زمان ارزش یابی 
شــفاهی یا کتبی برای دانش آموزان مفيد 
اســت. در این رویکرد پاسخ ها و نمره های 
دانش آمــوز مهــم اســت. در نهایت این 

رویکرد نتيجه محور است... 
معلم ســخنران و در بيشتر مواقع متکلم 
وحده اســت و فقط به ارزش یابی کتبی یا 

شفاهی دانش آموزان بسنده می شود. 
در ایــن روش بازخورد ذهنی و یادگيری 

فعال جریان ندارد. 

روشنوین
در این روش معلم راهنما و تسهيل کنندة 
درس اســت و دانش آموز بــا حضور فعال 
در فرایند تدریــس و با فعاليت های خود، 
مهارت ها و توانایی های بالقوه خود را بروز 
می دهد. ایــن تدریس می تواند به صورت 
کنفرانس باشــد و نيز به  صورت پرسش و 

پاسخ. 

در ایــن روش دانش آمــوز فعال اســت، 
مســائل را کشــف و حل  می کند، سؤال 
می کند و با همياری دیگران یاد می گيرد 

و در نهایت فرایند محور است. 
مــالک  نویــن  آموزش و پــرورش  در 
دانش آموز است و مقياس بازخوردی است 
که دانش آموز از دروس مربوطه می گيرد. 
دانش آموز با حضور فعال خود و همچنين 
شرکت در گروه هایی که در کالس تشکيل 
می شــود و معرفی هميار معلم رســالت 
مهمی در این فرایند دارد و معلم به صورت 

ناظر و نظم دهنده ایفای نقش می کند. 

روشتلفیقی
در این روش در برخی موارد معلم محور 
قرار می گيرد، به ویژه در زمينه ســازی و 
آماده ســازی کالس و ارائة مقدمه. بعد از 
آن برای خوانش ابتدایی داستان با صدایی 
رســا و ادبی آن را برای دانش آموزان ارائه 

می دهد. 
معلــم بایــد در حين درس بــه صورت 
پرسش و پاسخ دانش آموزان را در کالس 

فعال کند. 
بــا توجه بــه اهميــت روش یاددهی و 
یادگيــری نویــن باید این روش بيشــتر 

توضيح داده شود. 
در این روش معلم ناظر و راهنماســت و 
دانش آموزان حضــوری پویا و فعال دارند. 
معلم بایــد کالس را نظم دهــد. باید به 
دانش آمــوزان بياموزد که بــه نوبت و با 
آرامــش نظرات خود را بيان کنند. در این 
روش باید از آنان خواست که نتيجه گيری 
خــود را از این درس بيــان کنند. باید از 
دانش آموزان پرســيد که هــدف مؤلفان 
کتاب های درســی فارســی از آوردن این 

درس چه بوده است. 
معلــم از دانش آموزان بخواهد داســتان 

درس را تجزیه و تحليل کنند. 
روش دیگری که برای آموزش این درس 
مفيد است، دادن تحقيق و پژوهش دربارة 

پيام داستان است. 
معلــم از آنان بخواهد در متون و اشــعار 
فارسی نویســندگان و شاعران مثال هایی 
متناســب بــا ارتبــاط مفهومــی درس 

جمع آوری کنند. 
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در روش نوین دانش آموز باید در جریان 
درس ارزش یابی مســتمر شود و مطالب 
جدیــد به صورت مکرر بــا دانش آموز در 

ميان گذاشته شود. 
معلم در روش نوین آموزش با مهارت های 

دانش آموزان آشنا می  شود. 
بــرای تدریس ایــن درس می تــوان از 
پویانمایی هایــی که دربارة این داســتان 
ساخته شده است نيز استفاده کرد و حتی 
پویانمایی هایی را که براساس داستان های 
کليلــه و دمنه ســاخته شــده اســت به 

دانش آموزان نشان داد. 
این امــر باعث تقویت روحية شــادی و 
نشــاط و آرامش آن ها می شــود و باعث 
می شــود که این داستان براي هميشه در 

ذهن آنان بماند. 
می توان از دانش آموزان خواست براساس 
این داستان حکایت هایی را بنویسند. این 

کار باعث شکوفایی ذهن آنان می  شود. 
هم چنين داســتان ایــن درس را می توان 
به صورت تئاتر یا نمایش عروسکی اجرا کرد. 
معلم باید به گونه ای این درس را تدریس 
کند که باعث ارتقای دانش آموزان شود تا 
در تجزیه و تحليل متون کهن فعال شوند. 
بســياری از دانش آموزان نظر خوشی به 
متــون کهن ندارند و به دالیل گوناگون از 
این متون گریزان اند و این هنر معلم است 
که چگونــه این حریر نگارین فارســی را 

برای دانش آموزان ساده و قابل درک کند. 
رســالت فرایند یاددهی و یادگيری این 
اســت که تمام دروس برای دانش آموزان 
به صورت آسان ارائه شــوند و معلم سهم 
عمــده ای در اجرایی کردن این رســالت 

دارد. 
مدیریت و کالس داری متناســب در این 

شيوه بسيار تأثيرگذار است. 
معلم با توجه به زمان، تعداد دانش آموزان 
و جّو کالس باید برنامــة تدریس خود را 
هماهنگ کند و مطابــق برنامه کالس را 

پيش ببرد. 
کالس داری بــدون برنامــه راه به جایی 
نمی برد و باعث ســروصدای دانش آموزان 
و سوءاســتفادة  دانش آموزان فرصت طلب 

می شود. 
درگيــر کــردن چنــد حــس در ميان 
دانش آموزان باعث یادگيری بهتر می شود. 
قبــل از هــر روشــی معلــم بایــد در 
دانش آموزان انگيــزة الزم را ایجاد کند و 
روحية آنان را متناســب بــا حال و هوای 

کالس جهت دهد. 
آماده ســازی روحی دانش آمــوزان باعث 
می شــود که فضای شــاد و پرنشاطی در 
کالس ایجاد شــود. این امر باعث می شود 
کــه دانش آمــوزان ضعيف تر نيــز برای 

مشارکت در کالس تشویق شوند. 
معلــم در پایــان درس می توانــد بــه 
جمع بنــدی نظرات دانش آمــوزان دربارة 

پيام های درس بپردازد. 
و با مرور مفاهيم کليدی درس و تمجيد 
از سجایای اخالقی مطوقه از دانش آموزان 
بخواهد که نظرات خود را دربارة فداکاری 

مطوقه بنویسند. 
یکی از مهم ترین راهکارها برای یادگيری  
دانش آموزان فرایند پرسش و پاسخ است. 
دانش  آموز باید شــهامت سؤال کردن را 

داشــته باشــد. ایجاد روحية شهامت در 
دانش آموز از وظایف معلم است. 

نتیجهگیری
در ادبيات گرانقدر فارســی آثار بســيار 
ارزشمند و فاخری وجود دارند و به صرف 
کهنگــی و قدیمی بودن نمی توان آن ها را 

از چرخة آموزش خارج کرد. 
باید بــرای تدریس این آثــار قالب نو و 
جدیدی عرضه کرد تا دانش آموزان دچار 

کسالت و بی حوصلگی نشوند. 
معلــم باید با تمــام شــيوه های فرایند 
یاددهــی و یادگيــری آشــنا باشــد تا 
دانش آموزان در آمــوزش دروس مختلف 

دچار سردرگمی نشوند. 
در آمــوزش متن هــای ادبــی کهن نيز 
می توان از شيوه های جدید علمی استفاده 
کــرد. معلم با بهره گيری از این شــيوه ها 
روند آمــوزش را در دانش آمــوزان پویا و 

فعال می کند. 
در درس کبوتر مطوقه نيز می توان از این 
شــيوه های علمی جدید استفاده کرد یا با 
ترکيبی از شــيوه ها آموزش این درس را 

تسهيل کرد. 
ابتدا این درس باید از سه دیدگاه زبانی، 
ادبی، فکری بررســی شــود، ســپس از 
شيوه های ارزش یابی مســتمر در جریان 
تدریس آن سود جست. این دیدگاه باعث 
حضور فعال دانش آمــوز در روند آموزش 

می شود. 
دنيای امروز، دنيای پيشــرفت و فناوری 
است. در این عصر اطالعات به سرعت برق 
در جریان اند. معلم و نظام آموزشی باید با 
این روند سریع فناوری هم سو و هم جهت 

شوند. 


