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 چکیده

آوری اطالعات  شیناسیی آموزش ادبیات فارسیی در مداری ایران اسیر. در این پژوهش برای  م هدف این پژوهش آسیی 

تحلیلی  -تولییییای از نوع  آموزان و اولیا( از روش کتابخان در چارچوب سی  رکن الیلی آموزش و پرورش عمعلمان، دانش

های تدریس ادبیات فارسیی در چاار مقول  ب  این شیرق بابد دسیت  بندی اسیر   نتایج نشیان داد ک  آسیی  اسیتیاده شید.

های مربوط  آسیی   -ج  های مربوط ب  معلمان ادبیاتآسیی   -بهای ادبیات فارسیی  های مربوط ب  تألیف کتابآسیی   -الف

ها هسیتند. در نتیج  پیشینااد  ترین این آسیی های مربوط ب  دانش آموزان و اولیا از  مل  مامآسیی   -د  ب  فضیای آموزشیی

در منطبق بودن محتوای حجم کتاب ادبیات فارسیی با میاان زمان اتتایای یافت  برای تدریس این کتاب در  گردد ک   می

رای تیدریس این کتیاب از افراد عالبمنید و آموزش طول هیتی ، نایاییر دبیر و تو ی  لیییورت بگیرد و در گاینش معلمیان ب

همچنین فضای آموزشی مناسبی   ؛دیده اسیتیاده شیود و مشی الت نااد تانواده و اولیا مورد نقد و بررسی و تو   برار بگیرد

 آموزان هم ب  این کتاب عالبمند شوند.برای تدریس این کتاب در نظر گرفت  شود تا دانش

 آموزان، اولیاناسی، آموزش ادبیات فارسی، معلمان، دانششآسی   های کلیدی:واژه

 مقدمه

نظیر برای  واز ورود بی  بلمروی  ای اسیییر، بیشییینیاتتی تجربی ییادگیری زبیان در طول زنیدگی انسیییان از دیید معرفیر

اند در ساتتار  تونظیر انسانی، ن  تناا میکردن کارکردهای عالی ذهن. این تجرب  بیهای معرفتی  دید و متحوّلتوانمندی

سیاز مجااشیدن ذهن ب  تی ر نظری و اسیتد لی  تواند زمین بل   می  بندی کارکردهای ذهن تأثیر بگذارد؛و تجدید سیازمان

نظیر معرفتی، تناا در بسیتر شیرایف فرهنگی و شییو  های  دید ف ری شیود. اثرات مببر این تجرب  بیکالمی و آفرینش  –

بخش ماسیر. ریرورت و اهمیر رشید و ترین ارکان هویرپذیر اسیر. ادبیات فارسیی از ماممناسی  یادگیری زبان ام ان

وشییده نیسیر. آموزش دری ادبیات فارسیی فرآیندی نظامند،  توسیع  کمی و کییی مطالعات در این زمین  نیا بر کسیی پ

هیا( طراحی و هیا و نگرشهیا، مایارتآموز عدانشدار و پوییاسیییر کی  برای ایجیاد ت ییرات مطلوب در رفتیار دانشهیدف

 شود.ریای میبرنام 

اسیر تا با  عطوف شیدههای تعلیم و تربیر مدر برن بیسیتم و بیسیر و ی م، تو    وام  بشیری بیش از گذشیت  ب  نظا 

ب  دیگر سیخن، بشیر   رو دارند، موا   شیوند؛تی ک  پیشای سیازنده با مسیا د و مشی الگون ایجاد تحوّل در آن، بتوانند ب 

تر، کارسیازتر و های علمی، لینعتی، فرهنگی، ابتایادی و ا تماعی، بسیتری مناسی امروزی برای رویارویی مؤثّر با چالش

های آموزش و پرورش، ب  های هوشیمند، تحوّل در نظا سیان ناد انسیاناسیر. بدینیم و تربیر نشیناتت تعل  تر از نظا مو ّ 

نظران، دوران معالیر را دور  روسیر ک  لیاح اسیر. هم از ایننیاز نید ب  اهداف توسیع  پایدار ارزیابی شیدهعنوان پیش



(. طرقِ رُفر  نظا  آموزش و 10، ی  1368،  1ند عکاندابازسیازی و گسیترش آموزش و پرورش در اکبر  وام  بربی دانسیت 

  - 1945های  در فرانسی  و الیالق بانون نظا  آموزش و پرورش در انگلسیتان در سیال 2والون –پرورش ب  نا  طرق  نژون 

 (.239   1381از  مل  این ابدامات اسر عکاردان،    1944

پذیر تربیر کنیم و آیند  کشییور تودمان را بسییازیم باید  آموزان بل   شییاروندان توب و مسییتولیراگر بخواهیم دانش

سیازی و تعمیق باورهای مذهبی و فرهنگی نقش کنیم. ادبیات نیا ک  در انسیانبیش از گذشیت  ب  آموزش و پرورش تو  

 اساسی دارد باید ب  طور تای مورد تو   برارگیرد.  

ر نظا  آموزش و پرورش اسیر. این پژوهش ب  دور از  شیناسیی تدریس ادبیات فارسیی دالیلی این پژوهش آسیی   مسیتل 

نمایی و انتقاد لیرف از مسیتو ن آموزش و پرورش و فرهنگیان، بر آن اسیر ک  مشی الت مو ود در  هرگون  فراف نی، بارگ

سیر. ها محال اهای مسیتدل و منطقی و ا رای آنحدها، یافتن راهیابی کند؛ زیرا بدون شیناسیایی آسیی این راه را ریشی 

  - های تدریس ادبیات فارسیی در چاار مقول  ب  این شیرق بابد دسیت  بندی اسیر  الفهای پژوهشیگر، آسیی براسیای بررسیی

ها با زمان تدریس، مطابق بودن منطبق نبودن حجم این کتابهای ادبیات فارسی؛ شامد های مربوط ب  تألیف کتابآسی 

آشینا  گاینش معلمان،   بوط ب  معلمان ادبیات؛ شیامد نحو های مرآسیی   -ب  ها و...؛با سیالیق کارشیناسیان تدوین این کتاب

های مربوط ب  فضیای آموزشیی؛ شیامد آسیی   -ها و نشیریات ادبی تازه، شیرایف سینی معلمان و...؛ جنبودن معلمان با پژوهش

های آسیی   -و...؛ دهای باز، تجایاات  روها، فضیایها، راهمبد کالی  ؛فضیای آموزشیی  عد  تو   ب  عنالیر تشی ید دهند 

آموزان ب  دری ادبیات فارسیی، نداشیتن بازارکار رشیت   عالبگی دانشتو ای و بیآموزان و اولیا؛ شیامد بیمربوط ب  دانش

ادبیات فارسییی، کاربردی ندانسییتن دری ادبیات فارسییی، اتتالف فرزندان با تانواده مانند لجبازی با والدین و اعترا  ب  

 ود نامادری یا ناپدری، وابسیت  و مت ی   و تانوده، اتتالف تانوادگی و تانواده آشییت ، طال  فیای ی یا روانی والدین، و

نمودن فرزندان ب  والدین در امور درسییی و ت الیف منال از دوران ابتدایی، اتیابات منیی در تانواده مانند ورشیی سییتگی  

ها هسیتند. در نتیج  این پژوهش، بسییاری از مشی الت و ترین این آسیی ... از  مل  مام سییاسیی و ابتایادی و اعتیاد و

 پردازیم.ها میآموزان در دری ادبیات فارسی را شناسایی و ب  بابود آنانگیاگی دانشپیشرفتی و علد بی موان 

 اهداف پژوهش

آموزان ب  دری ادبیات  دانشمند سیاتتن   هایی برای بابود بخشییدن ب  آن و عالب حدها و ارا   راهشیناسیایی آسیی   -1

 فارسی؛

 آموزان؛ادبیات فارسی برای دانشی  بخش کردن یادگیری درلذت  -2

 آموزان نسبر ب  دری ادبیات فارسی.بردن تری و ارطراب دانشاز بین  -3

های تدریس ادبیات فارسیی در مداری ایران بازگو  لیورت  دی ب  آسیی با انجا  پژوهش حاریر، ریرورت پرداتتن ب 

شیناسیی تدریس  ین  هر کدا  یک  نب  از آسیی های انجا  شید  گذشیت  در این زمک  پژوهشتواهد شید؛ ب  دلید این
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نظران تربیتی و اند، با اسیتناد ب  نظریات لیاح ادبیات فارسیی، مبال  فقف تاری  ادبیات یا دسیتور را مورد پژوهش برار داده

. های ببلی اسراسیر، در پی ت مید پژوهشهایی ک  با تو   ب  تجرب  چندسیال  تدریس در این دری مشیاهده شیدهآسیی 

تو ای ب  آن در مداری ایران با تو   ب   ایگاه و نقش بسییار مام و حیاتی دری  دلید اهمیر دری ادبیات فارسیی و کم

 ها، مورد بررسی برار تواهدگرفر.زبان و ادبیات فارسی در یادگیری سایر علو  و پیشرفر باتر در آن

 

 پیشینۀ پژوهش

شییناسییی تدریس زبان و ادبیات فارسییی،  دهد ک  در رابط  با آسییی مینشییان و در پیشییین  تحقیق حارییر  و سییر

 کرد های زیر اشارهتوان ب  مقال اسر ک  از آن  مل  مینام  انجا  شدههایی در بال  کتاب، مقال  یا پایانپژوهش

سی  از دری تاری   ( از مریم سیعدزاده. نویسینده نبود ارزشییابی منا1389ع  شیناسیی دری تاری  ادبیات »آسیی   -1

آموزان با نحو  مطالع  و ریعف کت  درسیی  ار شیناسیاندن اهداف وابعی دری تاری  ادبیات را از ادبیات، ناآشینایی دانش

 داند.آموزان ب  دری تاری  ادبیات میمند نبودن دانشعوامد عالب 

آموزان را از دو بُعد،  تحاییلی دانشبوچان، در مقال  »نقدی بر کتاب ادبیات سیال سیو  . افر  الرریا نظریموسیی  -2

دبر و  اسر؛ نخسر مش الت تیایم مطال  از طرف معلم، دو  ایرادات کتاب درسی ک  ب  دلید عد مورد بررسی برارداده

 اسر.هایی اش ا ت کتاب درسی را برشمردهانگاری مؤلیان آن اسر. سپس با آوردن نمون  مبالساد

پور. نگارنده در این مقال  بر این باور اسیر ک  دلید  شییو  آموزش زبان فارسیی ، از رریا نیلیشیناسیی  آسیی مقال  »  -3

پرورش نیافتن اسیتعدادها و عامد بازدارنده برای تی ّر تلّا  و علمی در شییو  آموزش زبان مادری در نظا  آموزش رسیمی،  

 های ماجور اسر.اطر سپردن متون و واژهن ردن ب  نقش معرفتی زبان و ب  لورت تقلیدی بودن آن و ب  تتو  

»تدریس ادبیات فارسیی در دبیرسیتان؛ بررسیی یک کتاب درسیی ، نوشیت  احمد احمدی بیر ندی، نویسینده در این   -4

 اسر.هیتم پرداتت   پای هایی ب  نقد و بررسی کتاب ادبیات فارسی  مقال  با آوردن نمون  مبال

(. از عذرا اسیدی؛ نگارنده در  1390ا  در کالی دری زبان و ادبیات فارسیی عهای معلم تلّاسیدی، عذرا. »ماارت  -5

ک  معلم تلّا  باید ب  فراگیران یاددهد ک  در تواندن متن درسی، فقف ب  متن و معنی آن نیندیشند  این مقال  با بیان این

ای آیند  تود را ندگی شیخایی و حرف بل   با اسیتیاده از تی ر، چگونگی اسیتیاده از میاهیم متون ب  لیورت کاربردی در ز

 نیا یاد بگیرند.

 روش پژوهش

ک  روش تدریس این دری  شییناسییی تدریس ادبیات فارسییی از زوایای مختلف عاینابتدا در این پژوهش ابتدا آسییی 

ا،  هچگون  اسییر و محتوا و حجم این دری و میاان زمان تدریس این دری چگون  اسییرز( از مناب  مو ود، اعم از کتاب

شد و بعد از مطالع  در مبانی نظری پژوهش، طبق های انجا  گرفت  در این حوزه، استخراجها و پژوهشها و مقال نام پایان

برداری در ناایر شیناسیی تدریس ادبیات فارسیی در مداری ایران مورد بررسیی برارگرفر و بعد از فیشاین مبانی، آسیی 

آوری اطالعات  تحلیلی برای  م -ای و از نوع تولیییییکتابخان   در این پژوهش از شیییو گرفر؛  انجا فرآیند نگارش مقال   

 اسر.استیاده شده



 بحث

م و تربیر بوده و الت و مشی الت نظا  آموزش و پرورش مورد تو   و بح  و بررسیی کارشیناسیان تعلیاز دیرباز معضی 

ها و مشی الت  ها همچنان چالشولی با و ود تما  این تالش اند؛ی در پی رف  این مشی الت بودهراه ارهای همواره با ارا  

شیناسیی تدریس ادبیات فارسیی در  این پژوهش در پی شیناسیایی آسیی  تورد. نگارند این نظا  ب  چشیم میزیادی در  

های مرتبف با دانش آموزان، های مرتبف با معلمان، آسیی مداری ایران در سی  رکن الیلی آموزش و پرورش یعنی آسیی 

 هایی ک  در راه تدریس ادبیات فارسی و ود دارد.های مرتبف با اولیاء و دیگر آسی آسی 

 های ادبیات فارسی های وارده بر گردآوری و تدوین کتابآسیب  -1

درسیی ملی همواره    ل بنیادین و سیند برنامهای اسیناد با دسیتی مانند سیند تحوّهای درسیی بر اسیای تواسیت کتاب

های زیادی در  زمانی طو نی پژوهش  از طرف دیگر در یک باز ؛شییوندلیف  دید میأبازنگری یا ت  توش الییالق،دسییر

لیف أو این مورییوعات در ت  مورد بررسییی برارگرفت ها و سییالیق افراد و ناادها  شییود و نیازها، تواسییت می امع  انجا 

. در  شودمیدر نظر گرفت های فراوان و مطالع  و تحقیق کارشناسان متعدد اسر، ک  مستلا  لرف هاین   های  دیدکتاب

کتاب درسیی مر   رسیمی مورد اسیتناد    شیود.نمی  های درسیی ب  د ید متعدد سیودمند واب بسییاری از مواب  ت ییر کتاب

(. در  2007،  3کلی  کارگااران آموزش و پرورش اسیر عآونبرای تعیین محتوا و برنام  آموزشیی بوده و راهنمای عمد برای 

گیرند و ترین منابعی هسییتند ک  در اتتیار عنالییر برنام  درسییی و معلمان مداری برارمیهای درسییی، مامواب ، کتاب

ییابنید  هیای معلم نیا در بیالی  محتوای کتیاب، بیا انگیاه ایجیاد ت ییرات مطلوب در رفتیار فراگیران وحیدت میتمیامی فعیالییر

های کارآمد و اثربخش آموزشیییی ان کتاب درسیییی را ب  عنوان ی ی از رسیییان (. بسییییاری از پژوهشیییگر1387عفیا ،  

(.  1392آبیادی،  نیس، علیگیران فراهم نمیایید عنییک توانید زمینی  ییادگیری و تودآموزی برای فراانید کی  میکردهمحسیییوب

سییودمند بودن برای  های مخاط ،  هایی مانند  امعیر، تناسیی  با اهداف، تناسیی  با ویژگیکتاب درسییی باید از ویژگی

اند یا بعدها تواهند تواند، هایی ک  ببال  فراگیران تواندهفراگیران، پیوند ا اا و عنالیر محتوا، ارتباط و هماهنگی با کتاب

(. با 1393های پژوهشی و معرفی مناب  بیشتر برتوردار باشد عحسن مرادی،  انتخاب شیو  سازماندهی مناس ، ارا   سؤال

های درسییی از نظرات تعداد زیادی از نمایندگان معلمان سییراسییر  ن مؤلیان کت  درسییی در تألیف کتابو ود متعدد بود

ها با زمان تدریس  نبودن حجم این کتاببعد از انتشیار این کت ، ب  دلید منطبق ،ولی با و ود این  ؛شیودمیکشیور اسیتیاده

ها ب  دلید دور بودن ها نیسیتند و یا سیالا یا دبیران آن پای ها ک  اکبربودن با سیالیق کارشیناسیان تدوین این کتابو مطابق

های  آموزان اطالعات کمی دارند؛ با انتقادهای دانشاز تدریس در کالی، از مشییی الت تدریس و شیییرایف کالی و ویژگی

عناییر از ترین مشیی د تدریس در این از  مل  اسییاسییی شییوند.کنند موا   میمیها را تدریسمعلمانی ک  این کتاب

شیناسیی کتاب ادبیات فارسیی، اشی ال کمبود وبر و حجم زیاد مطال  اسیر؛ یعنی سیاعات آموزش این دری در  آسیی 

ک  این مشی د هم بر روی تدریس معلم تأثیر   های این کتاب مام و سینگین نیسیریمداری ایران متناسی  با تعداد در

همچنین    آموزان انجا  دهد؛از هم  دانش  بعد از تدریس هر دری،تواند ارزشییابی شییاهی کامد را مسیتقیم دارد؛ زیرا نمی
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ن ت  یاد بگیرند و هر دری را در ها را ب  لیورت کامد یا ن ت  ب  توانند دریها نمیب  دلید فشیردگی دری آموزان نیادانش

 لورت کامد مورد تجای  و تحلید برار دهند.  کالی دری ب 

ها و همچنین با احتسییاب تعطیالت، میاان زمان  های این کتابنظر گرفتن تعداد دریهای درسییی با در  مؤلیان کتاب

تیا هم معلمیان در ارا ی  کیامید مطیالی  کتیاب بیا کمبود وبیر  ای تنظیمگونی تیدریس این کتیاب در هیتی ، را بیایید بی  کننید 

ا بحی  و بررسیییی گروهی مایارت  هیا، مایارت روتوانی و بی آموزان هم بیا روتوانی کیامید تمیامی درینشیییونید و دانشموا ی 

 کنند.فعالیر در گروه را کس 
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معلم ب  عنوان راهنما و عنار کلیدی در تعلیم و تربیر دارای نقشی اساسی در فرآیند یاددهی یی یادگیری اسر و این 

ریای، هدایر، تدبیر و یی، برنام نقش مام بیشیییتر از آن  ار مورد تو   اسیییر ک  عمده اهداف نظا  آموزشیییی با پویا

هیا و اب بودن شییییوهثر و  یذّؤشیییود و موفقییر معلم در تحقق اهیداف تعلیم و تربییر بی  میاان ماهتمیا  وی محقق می

لیف محتوای مناسیی  برای کت   أریای و تهای لییحیب برنام تو   ب  تربیر معلم و روش  .فعالیتاای وی بسییتگی دارد

ریای درسیی اسیر ک  از مامی از فرایند برنام     نب  ؛تدریس  .های آموزش و پرورش  اان برار داردبرنام درسیی در لیدر  

پندارد؛  ها را لیحیب میهایی ک  معلم آنهای تعلیم و تربیتی، نیازهای شیخایی و نیا تنوعی از عقاید یا تعمیمطریق ارزش

یگر در نظا  تعلیم  د معلمی، از نظر نگارنده این پژوهش، آسیی با تو   ب  اهمیر عنایر (.  1374،  4عگیج  شیودهدایر می

 ا ک  در آموزش و پرورش، نقش نیروی انسیییانی بسییییار اهمیر دارد و معلم از انتخاب معلم اسیییر؛ از آن و تربیر نحو 

رود، نباید امر گاینش معلم را ب  تایادف محوّل کرد  ترین عوامد مؤثر در توسیع  کییی آموزش و پرورش ب  شیمار میمام

اند. در زمین  انتخاب باید گروهی را ب  ی برای احراز این حرف و افرادی را ب  مراکا تربیر معلم راه داد ک  فابد شیرایف کاف 

عنوان معلمان آینده ممل ر انتخاب کنیم ک  هم از حی  اسییتعداد و توانایی و هم از  ار عالب  و برای تربیر و کسیی   

مطلوب در  تخاییآ آمادگی بیشییتری دارند تا بتوان امید داشییر ک  از همان مرحل  آبازین از نظر دسییترسییی ب  کیییر  

(. تو   ب  عالب  و انگیاه فرد ب  1391رو شیویم عفراهانی، نایرالییاانی و شیریف، هایی روب آموزش و پرورش با موفقیر

بنابراین در فرایند  ذب و انتخاب معلم انگیاه   ؛های یک معلم توب اسرترین ویژگیعنوان یک عامد درونی، ی ی از مام

ها و نشریات ادبی تازه از دیگر  ن حرف  مدنظر برارداد. مش د آشنا نبودن معلمان با پژوهشهای ایافراد را باید  اء اولویر

ها و نشیریات ادبی نویسیندگان و رود معلمان حدابد با آترین پژوهشهای مرتبف با معلمان اسیر؛ زیرا انتظار میآسیی 

با پژوهش، ارتباط نادیک دارند. در    وزشیییییی،عنوان کارگااران الیلی نظا  آم معلمان ب شیاعران رشیت  تود آشینا باشیند.  

دهد. معلمان برای  میپژوهشییی و ف وران  معلم تشیی ید  -های علمیالیید، بخشییی عمده از ترکی  حرف  معلمی را تعامد

شیوند؛ در بُعد اول، معلم ب  عنوان مدری پژوهش ب  حضیور مؤثر در عرلی  تدریس باید در چندین بعد با پژوهش مرتبف

یادگیری، تدریس تود را در  ار -کند؛ در این نقش، معلم با سییازماندهی مؤثر فرایند یاددهین، نقش اییا میآموزادانش

تر پژوهش کرده، میاهییر و همچنین  کنید؛ در این نقش، معلم تود بیایید پیشمیآموز ف ور و پژوهنیده هیداییرتحقق دانش
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ای و ف ور، باید یک   ، معلم ب  عنوان یک عناییر حرف کند؛ در بُعد دوفضییای مناسیی  برای رشیید آن را ب  درسییتی در 

 (.  1392یادگیری، نقش تود را ب  درستی اییا کند عساکی،    -پژوهشگر باشد تا بتواند در مسیر فرایند یاددهی

ندرت از معلمان  وان ز نیروی  وان در تدریس اسر ک  ب آسی  دیگر در تدریس باتر ادبیات فارسی، بح  استیاده ا

شیود و معلمان باسیابق  ب   ای تخاییآ بخشیی از سیاعر شی لی تود ب  مطالع   مینگیاه در آموزش و پرورش اسیتیادهو پرا

و تحقیق و پژوهش کاربردی در آموزش و پرورش ب  لییورت تما  وبر و حتی ارییاف  تدریس ب  تدریس اشییت ال دارند. 

ها، سیب  با تر رفتن کیییر و شیادابی تدریس  تجربیات آن تلییقی از معلمان  وان در کنار معلمان باسیابق  و اسیتیاده از

 شود.می
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و همواره تأثیرات مامی در فعالیر، حیاط و پویایی   اسییرمدرسیی  همواره کانون تحو ت فرهنگی و ا تماعی  امع   

های آموزشیی، سیازگار نمودن های اتیر با تو   ب  رشید روزافاون و وسیعر ت ییرات در روشعلمی  امع  دارد. در سیال

در  اسیر. ی ی از مناب  مو ود در نظا  آموزشیی ن برار گرفت آموزان مورد تو   متخایایاهای دانشبسیتر یادگیری با نیاز

شیود، مناب  کالبدی اسیر؛ چرا ک  این مناب ، نظا  آموزشیی را برای  هر کشیور ک   ز  اسیر مورد تو   فراوانی برار گرفت 

های دانش و فرهنگ  یابی ب  بلّ (. دسیر1374کنند عمشیای  و بازرگان،  میاش یاریرسییدن ب  اهداف از پیش تعیین شیده

های آموزشیی مناسی  های علمی ریشی  در آموزش و پرورش دارد و تأمین فضیاو درتشیش در هر چ  بیشیتر کشیور در زمین 

  (؛ 1386باریی محلّ ،  ام اسیر عمحمدییابی ب  این امر مترین لواز  دسیرو کارا و هماهنگ با نظا  آموزشیی کشیور از مام

آموز حضییور معلم و دانش، یادگیری و آموزش همواره در کالی و مدرسیی  مناسیی  و با 5بنا ب  عقیده  کاید و ورسییپور

تواند می مع  اسیر وهای  ادهند  اف ار و توان(. آموزش و پرورش سیازنده و شی د1371یابد ع کاید و ورسیپور،  می ریان

با هم اری سیییایر  فضیییا و تجایاات در مقاط  مختلف تحاییییلی    های  ز  در زمینی عد و اسیییتیانداردکردن بوابا رعایر

زمان برنام  و بود  ، سیازمان نوسیازی، توسیع  و تجایا مداری کشیور در با بردن سیطب علمی  چون سیا های مربوطسیازمان

(. دنیای  1384یافتن ب  آموزش و پرورش کاراتر عمد نماید عمو یی،  آموزان، پرورش روحی  آنان و دسیییرو آگاهی دانش

و هر کشیوری در این راه تالش بیشیتری    گذاری ملَی اسیرکنونی دریافت  اسیر ک  آموزش و پرورش  وانان نوعی سیرمای 

های (. در ارتباط با اهمیر فضییا1386دهد، از رشیید و توسییع  بیشییتری در آینده برتوردار تواهد شیید ععمادزاده،  انجا 

کنند و اگر این فضاها از نظر میهای بیشتری را در آن سپریآموزان اسر و ساعرآموزشی، همین بس ک  تان  دو  دانش

زیسیتی و آرامش روق و  سیم اسیر مناسی  نباشید ب  م انی   د، زیبایی، حجم، نور، لیدا و ... ( ک   زم  ب فیای ی عشی 

(. تحقیقات انجا  شیده در دانشیگاه 1380شیود عنایرآبادی، آموز بیربابد تحمّد میگردند و برای دانشمیآور تبدیدکسیالر

های  اانی رعایر  توانی فضییاها با اسییتانداردنشییده و همدهد ک  هنوز تو ّ   دی ب  فضییای فیای ی  میتنسییی، نشییان

تواند باع  رشید و یا  دهد ک  طرق فضیاهای آموزشیی میمی(. مطالعات نشیان1986،  6، تینلی1991اسیر عسییلر،  نشیده

 ؛اسرروق شدن مستعد  های تود برای تشک و بیبازدارندگی در امر یادگیری باشید. فضاهای آموزشی ب  دلید محدودیر

هیا را بی  کیار گرفیر تیا از وبوع این حیادثی   لوگیری کرد. اهمییر دادن بی  فضیییاهیای آموزشیییی و رعیاییر امیا بیایید تمیا  تالش
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هیای روانی الیییول و اسیییتیانیداردهیای مربوط بی  آن در طراحی این مراکا منجر بی  تلق محیطی متنیاسییی  بیا تواسیییتی 

فضییای    دهند تو   ب  عنالییر تشیی ید(. بنابراین عد 30   1386گردد عاسیی ندری،  آموزان و در نتیج   امع  میدانش

باشیید و آموزان داشییت تواند اثرات منیی بر روی دانشهای باز، تجایاات و... میها، راهروها، فضییایآموزشییی مبد کالی

سیبر ب  فضیاهای  آموزان نپذیری دانشتواند باع  ایجاد حس رریایر و تعلقبالع س. رعایر این ریوابف و اسیتانداردها می

 آموزش شود.
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یری رییعیف در  و ود دبر و تو   از عوامد مام در فراگیری مطال  درسییی اسییر و دبر و تو   کم سییب  یادگ

  مطال  درسیی  آموزان را بهای مختلف، تو   دانشبنابراین معلمان باید با توسّید ب  تدابیر و روش  گردد؛آموزان میدانش

آموزان نسیبر  آموزان اسیر،  ل  نمایند. از سیوی دیگر کم یا زیادبودن عالب  دانشهای مرتبف با دانشک  ی ی از آسیی 

هیا ارتبیاط دارد. تجیارب  هیا در برتورد بیا این موریییوعهیای مختلف درسیییی بی  تجیارب آنبی  ییادگیری و آموتتن موریییوع

های پی در پی باشیید، سییب  ایجاد  ها و شیی سییرف وبتی ب  لییورت موفقیرهای مختلآموزان در درییادگیری دانش

هیا را در رابطی  بیا شیییود و حتی انگیا  آنهیای مختلف میهیا در رابطی  بیا ییادگیری موریییوعتایییوّراتی نسیییبیر بی  توانیایی

مانند عالب  پایین  (. بسییاری از مشی الت تحاییلی  1397باز،  عدادکانی، کمان دهدهای مشیاب ، تحر تأثیر برار میموریوع

شیود، ب  این منظور، محققان آموزشیی  ب  یادگیری، اُفر تحاییلی و افاایش تر  تحایید ب  انگیاش تحاییلی مربوط می

(. انگیاش 2013،  7اکسییلاو اند عوانگ  ای ب  بررسییی عوامد ایجاد انگیاش تحایییلی در مداری پرداتت طور گسییتردهب 

ب    movereآموزان اسییر. واژ  انگیاش از کلم   تین  های مام یادگیری و عمل رد تحایییلی دانشتحایییلی ی ی از  نب 

هایی  (. انگیاش شیامد تما  حوزه2013،  9؛ وانگ و کالسین2013،  8اسیر عباسیک و سیالماکردن مشیتق شیدهمعنای حرکر

کند. انگیاش تحایییلی نیرویی درونی اسییر ک  یادگیرنده را ب  مید ارتباط پیدااز  مل  تحایییاسییر ک  با رفتار انسییان  

ترین معییارهیا، تالش برای موفقییر در عمل رد و برتورداری از لیذتی کی  بیا ارزییابی همی   یانبی  عمل رد تود بیا تو ی  بی  عیالی

(، انگیاش 2014ع 10هاکان و مونیر(. بر طبق نظر 1393دهد عز لی و بربانی،  میر عمل رد همراه اسییر سییو موفقیر د

آموز با کند؛ بنابراین، دانشمیبا یادگیری را فعال، هدایر و حیظتحایییلی یک حالر درونی اسییر ک  رفتارهای مرتبف  

های  رشت  زبان و ادبیات فارسی در مقایس  با رشت  .انگیاش تحاییلی با  از عمل رد تحاییلی با تری برتوردار تواهد بود

سیاز و درآمدزا نیسیر و از نظر اشیت ال  های علو  انسیانی همچون وکالر و بضیاوت پولتجربی و حتی سیایر شیات ریاریی و 

علی اردبیلی،  ع فاریلی، آبا  شیودآموزان و اولیا موا   میماری دانشموا   اسیر؛ ب  همین سیب  با بی  نیا با محدودیر

1393.) 

های ا تماعی  ها، رفتار و دیدگاهگیری عادات، اندیشی ک  در شی د تانواده نخسیتین نااد زندگی ا تماعی کود  اسیر

او نقش مامی دارد. ب  بیان دیگر محیف تانواده اولین محیطی اسیر ک  الگوهای  سیمی، عاطیی و شیخاییتی فرد در آن 

ها، و تربیر آنکند. وظیی  تانواده مراببر از فرزندان  شیییود و نقش مامی در تعالی و پیشیییرفر فرد اییا میریای میپی
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اما امروزه لیینعتی شییدن و   (؛1383عمعتمدی،    بربراری ارتباط سییالم اعضییاء با هم و کمک ب  اسییتقالل فرزندان اسییر

این در حالی اسیر ک   اسیر؛انتظارات  دیدی را ب  و ود آوردهشیارنشیینی، سیاتتار تانواده را متحول سیاتت  و نیازها و 

آمیا، حمیاییر دوسیییتیانی ، هیداییر ح یمیانی ، منطق و لیییالبیر نو وانیان و  وانیان امروز بیش از گیذشیییتی  بی  روابف محبیر

نسیبر ب  شیخاییر، بردباری و لیبوری والدین و مایونیر عاطیی نیاز دارند؛ چرا ک  واکنش نو وانان در دوران نو وانی  

اسیر عاحدی، محسینی،  ن بارگ شیدها تماعی و فرهنگی گروهی اسیر ک  در میان آ  تأثیر موازینمحیف تود بالطب  تحر

( تانواده نااد  2000،  12عب  نقد از وینسیینر و تاملینسییون  11شییناسییان مانند هربرت میدب  باور برتی از  امع (.  1386

های ابتایادی و تربیتی یرشیمار مانند فعالرود و وظاییی بیا تماعی اسیر ک  نخسیتین شیالوده حیات  معی ب  شیمار می

نی  ب  ویژه والدین در آموزش و پرورش و ا تماعی کردن فرد را ب  عاده دارد. امروزه در نظا   اانی، مشییارکر افراد ذی

گون  فرمول  ( هیچ1991ع  14(. ب  گمان اسیتیسیی2008،  13عاسیلیتر  اسیرز عوامد مام دموکراسیی شیناتت  شیدهی ی ا

تعلیم و تربیر مشییارکر   حوز های بسیییاری در  توانند در زمین ها میو ود ندارد. آن  مشییخاییی برای مشییارکر والدین

ها و ریاییابد و بالنده شود و برنام ها در نظا  تربیر تحققی تانوادهمشارکر یا تداو  نقش تربیت  باشند. اگر اندیش داشت 

های  دید در این زمین   ج راهند، ب  تدریعمد درآی ای الیییول و مبانی مشیییارکر، ب  مرحل ها براسییی گذاریسییییاسیییر

از  مل    (.1390یابد علیمدی و رریایی،  ا  آموزش و پرورش مو ود، کاهش میشیود و بسییاری از معضیالت نظمیکشیف

توان بی  مواردی چون اتتالف فرزنیدان بیا تیانواده میاننید لجبیازی بیا والیدین و اعترا  بی   و هیا در ییادگیری میاین آسییییی 

تتالف تیانوادگی و تیانواده آشییییتی ، طال  فیای ی ییا روانی والیدین، و ود نیامیادری ییا نیاپیدری، وابسیییتی  و مت ی  تیانوده، ا

نمودن فرزندان ب  والدین در امور درسییی و ت الیف منال از دوران ابتدایی، اتیابات منیی در تانواده مانند ورشیی سییتگی  

ایسی  نادرسیر فرزندان با همسیا ن موفق و در نتیج  پایین آوردن سییاسیی و ابتایادی و اعتیاد و...، تحقیر و سیرزنش و مق 

اند ک  ی ی از و وه مام تربیتی در  شییناسییان تأکید کردهکرد. بسیییاری از روانب  نیس و تودپنداری آنان، اشییاره  اعتماد

؛  1957، 17کوبی و لوین، مک  16؛ سییرز1964،  15محیف تانواده لیمیمیر و گرمی روابف بین والدین و فرزندان اسیر عب ر

(. محبیر و مارورزی، تیأییید و تالش و کوشیییش برای در   1991،  21برگرو واین  20، میک کللنید19؛ فرانا1990،  18کنیدل

های انضییباطی، پذیرا، ب  هنگا  تربیر فرزندان و کاربرد شیییوهروند. والدینهای پذیرش ب  شییمار میرفتار کود  از  لوه

نیدرت از تنبیی  بیدنی و بی برنید هیای توبی کی   نبی  تشیییویقی دارنید بی  کیار میدهنید، واژهمیرا تورییییببیشیییتر مسیییا ید  

کنند، نگرش منیی تود را از طرف سیییردی رفتار، عد  تأیید، کنند. برع س، والدینی ک  کودکان را طرد میمیاسیییتیاده
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مبتنی بر پذیرش، تودمسیییتولیتی و های تربیتی  دهنید. اتخیاذ شییییوهمیو رفتیارهای بیربابد انعطیاف نشیییان تودتواهی

پذیرش، ب  رفتارهای پرتاشییگران ، نافرمانی و مقاومر در برابر مرا   اما عد   دهد؛در کودکان پرورش میدهی را  نظمتود

 (.1964گردد عب ر،  بدرت منجر می

 گیرینتیجه

زمین  و براسیای سیابق  تدریس تود بندی مناب  مو ود در این  پژوهش حاریر پس از بررسیی و تجری  و تحلید و  م 

 بندی و مورد بح  و بررسیی برار داد.های تدریس ادبیات فارسیی را شیناسیایی و در چاار مقول  دسیت در مداری، آسیی 

ما و معلمان دارای    های آموزشیی و همچنین برنام  درسیی ادبیات کشیورداد ک  سییسیتماز این پژوهش نشیان  نتایج حالید

گرفر ک  باید مسیتو ن ذیربف در هنگا  ت ییر آن در این پژوهش مورد بررسیی برارهایی از ک  نمون هایی هسیتند  آسیی 

  برای  مناسیی  آموزشییی  طراحی و  تدریس  الگوهای از  گیریکت  درسییی و گاینش معلم و مدرسیی  در نظر بگیرند. باره

  درسی برنام  کلی  اهداف تحّقق  آن حالد ک   بخشدمی انتظا   آموزدانش  یادگیری  و آموزش معلم  ب   فارسی،  کتاب تدریس

عالب    تود  تدریس  در  فارسیی  ادبیات  و  زبان  معلمان  ما  اگر  .اسیر  ا تماعی  زندگی برای  شیایسیت  انسیانی تربیر  در ناایر و

 این  یادگیری ب   را آموزاندانش از  بیشیتری  تعداد  شیک بی  کنیم،  منظم و  دارهدف  و پشیت ار داشیت  باشییم و تدریس تود را

سیییازیم. در فرآیند بررسیییی مند میعالب   زبانی  هایماارت  از درسیییر  اسیییتیاد  و  ادبی  ارزشیییمند  آثار  مطالع  و  دری

ها با میاان هایی چون گاینش نادرسر معلم، منطبق نبودن حجم کتابشناسی تدریس دری ادبیات فارسی، آسی آسی 

آموزان تو ای دانشدهنده فضای مداری، بیتو   ب  عنالر تش یداین کتاب، عد زمان در نظر گرفت  شده برای تدریس  

این  پیشینااد نگارند ن ب  دری ادبیات فارسیی، مشی الت نااد تانواده و اولیا مورد نقد و بررسیی برار گرفر. عالبگی آو بی

نظران امر تألیف و تدوین کت  آموزشییی ادبیات فارسییی این اسییر ک  در محتوا، لیان و متر مان و لییاح پژوهش ب  مؤ

هیت ، ناایر دبر و تو   را   تدریس این کتاب در طول یافت  برایم این کتاب با میاان زمان اتتاییایمنطبق بودن حج

 باشند.داشت 

نییاز بی   ادبییات فیارسیییی    ییادگیری در روش تیدریس  -بی  منظور بابود کییییر بخشیییی بی  فرآینید ییاددهی  معلمیان نیا  

ان یار   ی ی از ریییرورییات بیر بیابیدکی   هیای ییادگیری و الگوهیای  یدیید تیدریس بی  عنوان »علم تیدریس   آشییینیایی بیا نظریی 

های تدریس مناسیبی برای  پژوهی  در راسیتای تلق روشحالید این وفا  »ابدا اسیر، دارند.   دنیای تعلیم و تربیر کنونی

»یاد گرفتن  یا »تودآموز نوین  های  »یاد دادن  ب  روش  های سیینتی. تا  ایی ک  روشدری ادبیات فارسییی تواهد بود

ادبییات    دری  پییداکنید تیا از این رهگیذر انگیافراشییینیاتیر ارتقیا    شییینیاتیر کی  در حوز  م نی  در حوزکردن  فراگیر آن ه

 .دطور عا  بابود یابعمومی در سطب  امع  ب    طور تای و مطالعفارسی ب 
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