آسیب شناسی تدریس زبان و ادبیات فارسی در نظام آموزش و پرورش
( با تأکید بر مقطع متوسطۀ )1
چکیده
این مقاله به آسیبشناسی تدریس زبان و ادبیات فارس ی در نظ ا رس ی آم زز

و ر رور

ررداخطهاست .هدف مقالۀ حاضر آن است که نشان دهد چرا با وجزد ت امیکزششها ،آمزز

مهبود فاضلی

2

لیال آقامعلی اردبیلی

3

قمق ت مطزس ۀ )1
زبان و ادبیات فارسی

در ایران ه زاره با چالشهایی ه راهبزده و نطزانسطهاست جایگ اه عل ی و درخ زر ت زج ی در جامع ه ،خ انزاده و
مدرسه ریدا کند .این رژوهش با ب رهگیری از رو

ترکیبی کطابخانهای -میدانی ب رهگرفط ه و ب ا اس طناد ب ه نظری ات

معل ان ،دانشآمززان و اولیا که سه رکن اساسی آمزز

و ررور

هسطند ،نزشطه شده و با رو

مصاحبه ،مشاهده و

ررسشنامه و تفسیر آماری در ری راسخگزیی به این ررسشها بزدهاست :م مترین آسیبهایی که ب ر ت دریس درس

زبان و ادبیات فارسی وارد است کدا اند؛ دیدگاه دانشآمززان و اولیای آن ا دربارۀ درس ادبیات فارسی چیست؛ بی-

عالقگی عدهای از دانشآمززان به درس ادبیات فارسی چه دالیلی دارد .آزمزدنیهای این ر ژوهش ش ام  50معل م
ادبیات فارسی مق ت مطزس ه در من اق مخطل آ آم زز و ر رور ش ر ت ران؛  100دان شآم زز دخط ر مق ت
مطزس ۀق )1در من قۀ  9آمزز و ررور ش ر ت ران و 100نفر از اولیای دانشآمززان ب زدهاس ت .براس اس نط ای
نظرسنجی آسیبهای تدریس ادبیات فارسی را میتزان در سه دسطه به این شرح قبقهبندی کرد :الآ -آس یبه ای
تدریس ادبیات فارسی مرتبط با نظا آمززشی؛ شام به فرامزشی سپردهشدن اهداف اصلی تدریس این درس ،نظ ا
نادرست ارزشیابی ،اشکاالتکطابهای درسی و....؛ ب -آسیبهای مرب ز ب ه معل ان ادبی ات؛ از ج ل ه گ ینش
ناصحیح معل ان ادبیات ،مزانت ادامه تحصی دبیران و...؛ ج -آسیبهای مرتبط با دانشآمززان و اولیای آن ا؛ ش ام
بیعالقگی عدهای از دانشآمززان به این درس،کاربردی ندانسطن ادبیات ،رزلساز نبزدن ای ن رش طه ،اه ی ت ن دادن
اولیا به این درس و . ...م مترین آسیب ،فرامز شدن اهداف اصلی تدریس ادبیات یعنیکاربردیکردن درس ادبیات
در زندگی و ررور

ذهن ،فعالکردن اسطعدادهای راکد و شکزفایی ف رت ال ی و در ن ای ت تربی ت ی ک انس ان

خدامدار ،صالح و ش روندی مزف است که با درسگرفطن از آمززههای آثار فاخر ادب فارسی بطزاند در چالشه ای
زندگی با بصیرت ع

ن اید؛ در حالیکه مع زالً در تدریس این درس انباشت م الب دسطزری ،حفظک ردن مع انی

واژگان و اشعار هدف قرار میگیرد.
واژههای کلیدی  :آسیب شناسی ،آمزز

زبان و ادبی ات فارس ی ،رو

ت دریس ،کط ابه ای درس ی آم زز

ررور .

 . 2استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه الزهرا (نویسندۀ مسئول) mahbood46@yahoo.com
3
 .دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه الزهرا و دبیر ادبیات فارسی دورۀ متوسطه

و
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مقدمه
 .1-1بیان مسئله
در عصر جدید با ج انی شدن فناوری ها و اقالعات و هجز شطابناک علز و رقابت شدید جزامت تن ا راه ریشرفت
و حضزر در عرصۀ عل ی ارتقای کیفیت نظا تعل یم و تربی ت اس ت .بن ابراین اگ ر بخ زاهیم دان شآم ززان بلک ه
ش روندانی خزب و مسئزلیترذیر تربیت کنیم و آیندۀ کشزر را بسازیم باید بیش از گذشطه ب ه آم زز

و ر رور

تزجه کنیم .ادبیات نی که در انسانسازی و تع ی باورهای مذهبی و فرهنگی نقشی اساسی دارد باید بهقزر خ ا
مزرد تزجه قرار گیرد .بنابراین مسئلۀکانزنی این رژوهش آسیبشناسی تدریس ادبیات فارس ی در نظ ا آم زز
ررور

است .این مقاله بیآنکه قصد فرافکنی ،ب رگ ن ایی ،انطقاد صرف از مسئزالن آمزز

و ررور

و

و فرهنگیان

را داشطه باشد ،برآن است که معضالت مزجزد را ریشهیابیکند؛ زیرا بدون شناسایی آس یبه ا ،ی افطن راهح ه ای
مسطدل و من قی و اجرای آن ا محال است .جامعۀ آماری این رژوهش  100دانشآمزز دخطر مق ت مطزس ۀ  1و100
نفر اولیای دانشآمززان در من قۀ  9آمزز
ررور

و ررور

و  50نفر از معل ان مق ت مطزس ه از مناق مخطلآ آمزز

و

ش ر ت ران بزدهاند .

 .2-1پرسشهای پژوهش
ررسشهای اصلی این مقاله عبارتند از :
 -1م مترین آسیب هایی که در تدریس ادبیات فارسی در مدارس وجزد دارد چیست؟
 -2هدف از تدریس ادبیات فارسی در مدارس چیست ؟
سایر ررسشها عبارتند از :
 دیدگاه دانش آمززان و اولیای آنان دربارۀ درس ادبیات فارسی چیست ؟ دالی بیعالقگی عده ای از دانشآمززان به این درس چیست ؟فرضیات نگارندگان مقاله به شرح زیر است :
 -1آسیبهای وارد بر تدریس این درس را میتزان به سه دسطۀ ع ده تقسیمبندی کرد :الآ.آسیبهای مرتبط با نظا
آمززشی؛ ب.آسیبهای مرتبط با معل ان؛ ج .آسیبهای مرتبط با دانشآمززان و اولیای آن ا.
 -2در بیشطر مزاقت هدف از تدریس ادبیات فارسی به فرامزشی سپرده میشزد و به انباشت م الب دسطزری و حفظ
معانی واژگان و اشعار بسنده میگردد؛ در حالی که رزیایی فکر و ذهن و فعال کردن اس طعداد ه ای راک د و تربی ت
انسان صالح و مزف از اهداف اصلی تدریس این درس است .
 -3اولیای دانشآمززان به این درس ب ا ن یدهند و نسبت ب ه دروس دیگ ر مانن د ریاض ی و زب ان خارج ه ارز
ک طری برای آن قائ هسطند و تصزرشان بر این است که این درس به آمزز

تخصصی چندان نیاز ندارد.

 -4دالی ضعآ دانشآمززان در درس ادبیات فارسی یا بیعالقگی آنان میتزاند در دیدگاه نادرست جامعه ب ه ای ن
درس ریشه داشطه باشد؛ مث رزلساز نبزدن این رشطه در مقایسه با علز رایه و سایر رشطه های علز انسانی از قبی
وکالت  ،قضاوت و ....و یا ناشی از تدریس نامناسب دبیران  ،حجم نامطناسب کطاب ه ای درس ی  ،نظ ا ارزش یابی
مبطنی بر ن ره و کنکزر و . .....
آنچه ل و انجا این رژوهش را ایجاب میکرد این بزد که بیشطر رژوهشهای انجا شده به آسیبشناسی جنبهای
محدود از تدریس دروس ادبیات فارسی؛ مثالً فقط دسطزر ،تاریخ ادبیات یا کطابهای درسی دیگ ر ررداخط ه بزدن د؛
ه چنین رو

رژوهش در قریب به اتفاق آن ا کطابخانهای و صرفاً تزص یفی ب زدهاس ت .بن ابراین ،مقال ۀ حاض ر در
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راسطای تک ی رژوهشهای قبلی و با رو
آمززان و اولیا به عنزان سه رکن اصلی آمزز

ترکیبی میدانی -کطابخانهای نزشطه شده و به نظری ات معل ان ،دان ش-
و ررور

اسطناد شدهاست؛ زیرا هرگزنه رژوهش در راسطای مس ائ

آمززشی بدون اسطفاده از رو های گردآوری اقالعات قمشاهده ،مصاحبه ،ررسشنامه) و تفسیر آماری آن ا از اثب ات
رذیری و سندیت عل ی به دور و بهتبت ناقص خزاهد بزد .
 .3-1پیشینۀ تحقیق
برخی از رژوهشهاییکه در زمینۀ مرتبط با مزضزع این مقاله انجا شده به شرح ذی است :
 -1نیلیرزر ،رضا .آسیب شناسی شیزۀ آمزز

زبان فارسی .نامۀ فرهنگ ش اره . 48

نزیسندۀ این مقاله بر این باور است که شیزۀ آمزز

زبان مادری در نظا آمزز

رس ی اگر بدون تزج ه ب ه نق ش

معرفطی زبان و به صزرت تقلیدی و به خاقر سپردن مط زن و واژه ه ای م ج زر باش د  ،م ی تزان د م انت ر رور
اسطعدادها شده و عام باز دارنده ای برای تفکر خالق و عل ی باشد .
 -2سعدزاده ،مریم .آسیب شناسی درس ت اریخ ادبی ات .رش د آم زز زب ان و ادب فارس ی .دورۀ  .23ش ارۀ . 4
تابسطان  . 89نزیسنده ناآشنایی دانشآمززان با فرهنگ م الع ه ،فق دان ارزش یابی مناس ب از درس ت اریخ ادبی ات و
ضعآ کطب درسی ج ت شناساندن اهداف واقعی این درس را از ج له عزام عالقهمند نبزدن دانشآمززان به درس
تاریخ ادبیات می داند .
 -3نظری قزچان ،مزسیالرضا .نقدی بر کطاب ادبیات سال سز  .نشریۀ فرهنگی ،هنری ،اجط اعی رودکی.
این مقاله افت تحصیلی دانشآمززان را از دو بعد بررسیکردهاست  :نخست مش کالتی ک ه در ک ار معل م از ج ت
تف یم وجزد دارد ،دو اشکاالت کطاب درسی که ناشی از عد دقت و س انگاری مؤلفان آن است .سپس با ش اهد
مثال اشکاالت کطاب درسی را برش ردهاست .
 -4اح دی بیرجندی ،اح د« .تدریس ادبیات فارسی در دبیرسطان؛ بررسی یک کطاب درسی» .مجلۀ نقد و نظر.
نزیسنده در این مقاله با شاهد مثال به نقد کطاب ادبیات فارسی اول راهن ایی ررداخطه است .
 -5فرهنگی ،س یال « .نزآوری در تدریس تاریخ ادبیات» .مجلۀ آمزز زبان و ادب فارسی .ش ارۀ  .71سال هجدهم.
.1383
نگارندۀ این مقاله برای اینکه درس تاریخ ادبیات ماللآور و خسطهکننده نباشد ،رو
را ریشن اد میکند و مراح اجرای آن را شرح میدهد .

به کارگیری ن ایش در آمزز

 -6علزیمقد  ،مح زد« .وجزد چند واژۀ بیگانه به زبان فارسی گ ند وارد ن ی سازد» .مجلۀ حافظ .ش ارۀ  .33مرداد
 .1385نزیسنده معطقد است در ادبیات منظز فارسی ،یک سلسله مفاهیم عالیه انسانی وجزد دارد که اگر انسانها آن ا
را آوی ۀ گز

سازند و به آن ها ع

کنند ،سعادت ند خزاهند شد .

 -7اسدی ،عذرا« .م ارتهای معلم خالق در کالس درس زبان و ادبیات فارسی» .رشد آمزز

زبان و ادب فارسی.

ش ارۀ سز  .ب ار .1390
نزیسنده در بخشی از این مقاله مینزیسد معلم خالق ادبیات باید به فراگیران یاد دهد که هنگا خزان دن م طن ی ک
درس فقط به مطن و معنی آن نیندیشند بلکه با تفکر دریابند که چگزنه از مفاهیم مطزن می تزانند به صزرت کاربردی
در زندگی شخصی و حرفه ای آیندۀ خزد اسطفاده کنند .
 -8خسرورناه ،عبدالحسین« .آسیب شناسی معرفت شناخطی علز انسانی».کطاب نقد
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 -9اح دی بیرجندی ،اح د« .کاربرد و سزدمندی دسطزر زبان در تدریس ادبیات فارسی» .رشد آمزز

زبان و ادب

فارسی.
 .4-1روش تحقیق
این تحقی به رو

کطابخانهای -میدانی انجا گرفطه است .ابطدا کطابها ،مقاالت و رژوهشهای ریشین م الع ه و از

آن ا یادداشت برداری شد .در مرحلۀ بعد با قراحی ررسشهای مناسب و تدوین سه ررسشنامۀ وی ژۀ دان شآم ززان،
اولیا و معل ان و نی مصاحبۀ حضزری با آنان نظرسنجی انجا شد؛ سپس به گ ردآوری راس خه ا ،تحلی و تفس یر
آماری دادههای بهدستآمده ررداخطهشد .تعداد آزمزدنیهای این رژوهش  100نفر از دانش آمززان ده مدرسۀ دخطرانۀ
مق ت مطزس ۀ یک واقت در من قۀ  9آمزز

و ررور

و  100نفر از اولیای آن ان و ه چن ین  50نف ر دبی ر ادبی ات

ه ین مق ت در س ح ش ر ت ران بزده است .ررسشنامههای م بزر در رایان مقاله ریزست شدهاست.
 .2بحث
 .1-2آسیب شناسی تدریس ادبیات فارسی
چندی است که کارشناسان تعلیم و تربیت در ایران به معضالت نظا آمزز

و ررور

حساسیت نش ان داده و ب ه

رفت این مشکالت بهقزر ع لی اصرار می ورزند .باوجزداین ه چنان چالشهای بسیاری در این نظا دیده میش زد.
نگارندگان این مقاله برآنند به آسیبشناسی تدریس ادبیات فارسی در مق ت مطزس ۀ یک بپردازند تا گامی در ج ت
ب بزد و اعطالی نظا آمزز

کشزر برداشطه شزد.آسیبهای وارد بر تدریس این درس را میتزان به سه دسطۀ ع ده

تقسیمبندی کرد:آسیب های مرتبط با نظا آمززشی؛آسیب های مرتبط با معل ان؛آسیبهای مرتبط ب ا دان شآم ززان و
اولیای آن ا.
 .1-1-2آسیبهای تدریس ادبیات فارسی مرتبط با نظام آموزشی
 .1-1-1-2به فراموشی سپردن اهداف تدریس ادبیات فارسی
م مترین آسیبی که در تدریس ادبیات فارسی دیدهمیشزد ای ن اس ت ک ه ه دف اص لی از ت دریس ای ن درس ب ه
فرامزشی سپرده شدهاست و صرفاً به انباشت م الب دسطزری ،حفظ معانی واژگان و اشعار بسنده میشزد .درحالیکه
رزیایی فکر و ررور ذهن ،فعال کردن اسطعدادهای راکد و خفطه ،شکزفایی ف رت ال ی ،تقزیت م ارتهای زب انی
و فرازبانی ،تربیت یک انسان صالح و ش روندی مزف از اهداف اصلی تدریس این درس است .شی انسکی و کای
بر این باورند که «تجلّی واقعی یک نظا تحصیلی این نیست که دانشآمززان چقدر در ارزشیابیه ا مزف

ب زدهان د

بلکه معیار واقعی مزفقیت یک نظا تحص یلی ای ن اس ت ک ه ب رون داد آن ک ه ه ان ش روندان هس طند ،چگزن ه
میاندیشند ،دیدگاه ها و عقایدشان چقدر تحلیلگرانه و منطقدانه است؛ چه س ؤالی م رح و درب ارۀ چ ه مزض زعاتی
تع ّ میکنند ».قشی انسکی و کای  89 :1990 ،نق شده در :سلی انیان.)106 :1387 ،

شاید بطزان اصلیترین دلی فاصله گرفطن معل ان از اهداف تدریس این درس را نظا مبطنی ب ر ارزش یابی ن ره-
محزر ،آزمزن های ورودی مدارس خا  ،آزمزن های ه اهنگ و غیراسطاندارد و کنکزر دانس ت .ه چن ین در نظ ا
آمززشی کشزر ما در اغلب مزاقت معل ان در تغییر محطزای درسی اخطیاری ندارند و مزظفند دان شآم ززان را ب رای
امطحان از ت ا م الب کطابهای درسی آمادهکنند و از آنجاکه سایر اهداف اصلی تدریس ادبی ات فارس ی؛ ازج ل ه
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تربیت انسان صالح و ش روند مزف و یا ررور

فکر و ذهن که ارزشیابی آن ا کیفی است نه ک ّ ی ،م زرد س نجش

قرار ن یگیرند ،در بیشطر مزاقت به دست فرامزشی سپرده میشزند.
در سند تحزل بنیادین نظا تعلیم و تربیت رس ی ع زمی آمده است« :ارزشیابی باید ب ه تناس ب ب ا اس طفاده از
داده های ک ی و کیفی یا ترکیبی از آن ا انجا شزد تا به نطای دقی تر و سزدمندتری برای اصالح مداو نظا تربی ت
رس ی براساس نظا معیار اسالمی دست یابد».قمبانی نظری تحزل بنیادین در نظا تعلیم و تربی ت رس ی ع زمی،
)382 :1390
مع زالً اولیای دانش آمززان از مدرسه و معل انی اسطقبال می کنند که تزانایی کسب ن رات عالی و رتبههای ت ک
رق ی در کنکزر و آزمزنهای ه اهنگ را در دانشآمززان ایجادکنند و به س ح واقعی تزان ندی و ف م دانشآم ززان
اه یت ن یدهند.
این فرضیه وجزد دارد که م م ترین نطای آمززشی مربز به دریافتهای ذهنی در آزمزنهای تحصیلی اسطانداردشده
و امطحانات ملی هسطند .چنین فرضیه ای نه فقط مزرد تزاف اهداف آمززشی بسیاری از معل ان نیست بلک ه ب یش از
آنچه باید به چنین آزمزنها و امطحاناتی اعطبار میبخشد .برای مثال بعضی از معل ان در آمزز چن ین آزم زنه ایی
چیره و زبردست هسطند و به نزع و ماهیت سؤاالت تزجه زیادی دارند و ت رینات مشابه و منظم ارائه میدهن د ک ه
میتزاند ن رۀ کسب شدۀ دانش آمززان را از س ح واقعی تزانایی و ف م آن ا باالتر برد .قکریاکز33 :1391 ،و)34
به زعم نگارندگان مقاله ،معلم در عصر حاضر باید نقش راهن ا را ایفا ن اید نه منبت اقالعات؛ زی را ک ار معلّ ی
آمزخطن شیزهها و رو های صحیح م العه و هدایت دانش آمززان به بحث گروهی ،اکطشاف ،خالقیت ،ک ارگروهی
و ...است .عصر حاضر ،عصر دانایی و انفجار اقالعات از قری فناوری ه ای ریش رفطه و روب ه تزس عهای ه چ زن
اینطرنت و شبکههای اقالعرسانی است .آنچه م م است تج یه و تحلی و نحزۀ ک اربرد اقالع ات اس ت و در ای ن
عصر صرف داشطن اقالعات یا اسطخراج آن ن یتزاند مفید واقت شزد .قکزمب )21:1373 ،
یکی از اهداف م م تدریس ادبیات فارسی ایجاد خالقیت در دانشآم ززان و ر رور

اس طعدادها و فع ال ک ردن

قدرت تفکر در آنان است « .ازقری ادبیات می تزان تفکر و اسطعدادهای راکد و خفطۀ دانشآمززان را فعال کرد .این
ج له را جرج نلر از قزل وایتهد گفطه است و به این معناست که با درسهای مربز به ادبیات ،میت زان در ذه ن
دانشآمززان اندیشه های نز و تازه به وجزد آورد و می و رغبت آن ا را به بیشطر دانسطن و بیشطر خزاس طن تحری ک
کرد ».ق نلر 98 : 1382 ،نق شده در رؤوف .) 99:1378 ،
از آنجاکه تعلیم و تربیت مقزلهای جدا از ه م نیست و آمزز

ه زاره باید با ررور

ه راه باش د ،در ت دریس

ه ۀ دروس ازج له ادبیات فارسی که ماهیطی تعلی ی -اندرزی هم دارد باید به آرای تربیطی نی تزجه کافی بشزد .در
مقدمۀ کطاب فارسی رایۀ هشطم قبخش سخنی با دبیران) آمده است :این کطاب بر بنیاد رویکرد عا «برنامۀ درسی ملّی
ج زری اسالمی ایران»  ،یعنی شکزفایی ف رت ال ی اسطزار است و باتزجه به عناصر رن گان ۀ عل م ،تفک ر ،ای ان،
اخالق ،ع

و جلزه های آن در چ ار ر نۀ خزد ،خل  ،خلقت و خال  ،بر رایۀ «برنامۀ حززۀ تربیت و یادگیری زب ان

و ادبیات فارسی» سازماندهی و تألیآ شده است.ق اکبری شلدره و دیگران1393،الآ  .)6:ه انقزر که مالحظه می-
شزد وجزد کل ۀ تربیت در کنار عبارت حززۀ یادگیری زبان و ادبیات فارسی بیانگر اه یت این اص است و تربیت
را از اهداف اصلی آمززشی ادبیات فارسی م رح میکند« .مقصزد از آرای تربیطی ،اندیشهها یا منظزمههایی از افکار و
عقایدی است که فلسفۀ آمزز و ررور دوره یا جامعۀ معینی را تشکی میدهد و ن ادها یا مؤسس ات آم زز و
ررور  ،گاه زیربنای اصزل و رو های آمزز و ررور مزجزد و گاه در برابر و حطی در تضاد با آن اس ت و در
ض ن انطقاد از آن به ب بزد آن ک ک میکند ».قکاردان)1 :1381 ،
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از دبیران ادبیات فارسی انطظار میرود که دانش آمززان را به تفکر در مفاهیم نثر و نظم هدایت ن ایند .جان دیزئی
معطقد است که محزر آمزز
ارزشیابی هر رو

و ررور

تفکر است و رو های آمزز

و ررور

باید بر رایۀ تفکر باشد و م الک

این است که به چه می ان فراگیران را به تفکر برمیانگی اند .هرچ ه بیش طر فراگی ران را وادار ب ه

تفکر و تأم ن اید با ارز تر است و بالعکس .قدیزئی)114 :1341 ،
خالقیت نی مقزله ای است که مع زالً در نظا تعلیم و تربیت ما م جزر ماندهاست؛ مع زالً معل ان ن ه تن ا ب ه
ررور

آن در فراگیران ن ی رردازند بلکه دانشآمززان را مجبزر میکنند که به ررسشها دقیقاً آنچنان راسخ دهند ک ه

مدنظر آنان است و در بسیاری از مزارد راسخ های صحیح خالقانه به مذاق دبیران خز

ن یآی د .ب هخص ز

درس ادبیات فارسی بیشطر و یا ه ۀ سؤالهای آزمزنها ،ه گرا قرح میشزند نه واگ را؛ مث

در

س ؤاالت دس طزری و

ادبی .تن ا درسی که به خالقیت بیشطری میانجامد انشاست؛ آنهم اگر در چارچزبهای از ریش تعیینشده محص زر
نشده باشد .درحالی که مؤلفان کطاب ادبیات فارسی در سؤال های سز بخش خزدارزیابی رای ان ه ر درس س ؤاالتی
واگرا قرح کردهاند که ل وماً راسخهای ه اهنگ و یکسان ندارد ولی مطأسفانه مع زالً معل ان از این بخش در ارزیابی
آزمزنها اسطفاده ن یکنند .تزماس کزهن ،فیلسزف علم اعطقاد دارد ک ه «ه ر تزص یآ جدی د ،اکطش اف ی ا تئ زری،
نخست در ذهن کسانی شک میگیرد که مسائ را قزر دیگر میبینند ».قکزهن 46 :1970 ،نق ش ده در :اس طیگلر و
هیبرت )16 :1390 ،مع زالً معل ان دانشآمززانی را میرسندند که بیشطر از دیگران م یت باشند ،در غیر این ص زرت
رفطار آنان ح

بر گسطاخی میشزد.

ژان ریاژه هدف اصلی آمزز

و ررور

را تربیت افراد نزآوری میداند که میتزانند فکر کنن د و اه

و

تحقی

جست وجز هسطند نه کسانیکه هرچه به آن ا گفطه میشزد بدون تفکر اقاعت محض میکنند و میرذیرند .قبه نق از
بیلر116 :1378 ،و.)127
یک معلم آگاه ادبیات فارسی باید از برداشتهای خالقانه و مطفاوت دانشآمززان از مطزن نظم و نثر اسطقبال ن اید
و چنانچه به هدف اصلی نرسیدند بهقزر غیرمسطقیم با ررسیدن ،آن ا را ب ه ج زاب ه دایتکن د و ب ا تش زی بج ا
زمینههای خالقیت را در فراگیران ایجاد ن اید.
 .2-1-1-2تقلید صرف از نظامهای آموزشی جهان
یکی از معضالتی که ه زاره گریبانگیر نظا آمزز

و ررور

کشزر ما بزده این است که مسئزالن با ه دف ایج اد

تحزّالت اساسی و چشم گیر به مدد جسطن از تجربۀ مزف کشزرهای تزسعهیافطۀ ج ان اصرار میورزند که ای ن ام ر
بسیار م م ،من قی و قاب قبزل است ولی مشکالت از آنجا آغاز میشزند که این تحزّالت به تقلید صرف میانجام د
و به تفاوت های فرهنگی ،اقطصادی ،مذهبی و ...تزجه ن یشزد .رو های جدید ب زمی نش ده و ب ا ش طابزدگ ی و
بدون بسطرسازی مناسب به منصۀ ظ زر میرسد« .در ج ان امروز مزفقیت ه ر نظ ا تربیط ی مره زن ب رهگی ری از
نظریههای جدید و تجارب کشزرهای دیگر است اما بدی ی است که این ب رهگیری باید هزش ندانه و مناس ب قب ه
دور از الطقا و تقلید صرف) بزده و بر چارچزب های نظری مسطحک ی اسطزار باشد ».قمبانی نظری تح زل بنی ادین
در نظا تعلیم و تربیت رس ی ع زمی)330: 1390،
جرو برونر ،یکی از صاحبنظران باسابقه در زمینۀ روانشناس ی تربیط ی در کط اب فرهن گ آم زز
ق )1996بیان کرده است« :کم تزج ی به تبیین ماهیت آمزز
قی دهۀ گذشطه به سرعت گسطر

و یادگیری مدرسهای در گفط ان آمزز

و ر رور
و ررور

که

یافطه تا حدودی شگفتآور و مأیزسکننده است .این گفط ان بیشطر بر ع لکردها

آسیب شناسی تدریس زبان و ادبیات فارسی در نظام آموزش و پرورش( با تأکید بر مقطع متوسطۀ 465 / )1

و اسطانداردهایی مط رک شدهاست که ع زم اً رو ه ای ی اددهی -ی ادگیری ،چگ زنگی آم زز

معل ان و نح زۀ

یادگیری دانشآمززان را در یک کالس درس واقعی نادیده انگاشطهاند ».قبه نق از :سلی انیان):1387،
امر آمزز

یک فعالیت فرهنگی محسزب میشزد؛ بنابراین باورهای اعطقادی و فرهنگی هر جامعه نقشی مسطقیم

و بس ا در تعیین محطزای آمززشی دارند .ماهیت ادبیات فارسی نی به دلی مزضزع و محطزا ارتباقی تنگاتنگ با آداب
و رسز و فرهنگ مرد این کشزر دارد .رس ضروری است که تدریس آن بزمیسازی ش زد و مبطن ی ب ر رای هه ای
مذهبی و اعطقادی باشد« .این م لب که آمزز

یک فعالیت فرهنگی است ،حقیقطی را نی به ه راه دارد و آن اینک ه

فعالیتهای فرهنگی -مث آمزز  -در س ح باالیی از رشد و تکام خزد ابداع نشدهاند بلکه درق زل زم ان ش ک
گرفطه اند و شبکۀ محکم و رایداری از باورها و ریشفرضهایی را ک ه بخش ی از فرهن گ اس ت ،ش ام م یش زند.
سناریزهای آمززشی در هر کشزر مطکی بر مج زعۀ نسبطاً کزچک و رن انی از عقاید اساسی دربارۀ ماهیت مزض زع،
چگزنگی یادگیری دانش آمززان و نقشی مطکی است که معلم باید در کالس درس بازیکند .این عقاید و باورها ،ک ه
اغلب ض نی و مسططرند ،مزجب بقای سیسطمهای فرهنگی درقزل زمان می شزند .ه چنان باید ویژگیهای آم زز
را در قالب سیسطم های ن فطه و بنیادی که در آن ا ریشه دواندهاند ،بررسی کرد .این سیسطمهای آمززشی را از آنجا که
فرهنگی هسطند ،باید در ارتبا با عقاید و باورهای فرهنگی و مفروضاتی که آن ا را دربرگرفط هان د ،بررس ی ک رد».
قاسطیگلر و هیبرت95 :1390 ،و)96
 .3-1-1-2استاندارد نبودن کالسهای درسی
ازج له آسیب های م ی که بر نظ ا آمززش ی م ا وارد اس ت و در کیفی ت ت دریس ه ۀ دروس ازج ل ه ادبی ات
تأثیرگذاشطه است ،اسطاندارد نبزدن کالس های درسی و نداشطن بزدجۀ کافی است .وجزد تعداد زیاد دانشآمززان در
یک کالس ادبیات مثالً  30نفر سبب می شزد که تعداد ک طری بطزانند در کالس درس مشارکت شفاهی داشطه باشند،
به شعرخزانی بپردازند و ه چنین تعداد دفعات خزاندن مطزن انشا و ...هم کاهش یابد« .در تبیین ویژگیهای مخطلآ
مدارس م لز ب از هر دو بُعد مادی و غیرمادی تحقیقات وسیعی صزرت گرفطه و شاخصهه ای هری ک ب هص زرت
نُر های اسطاندارد درآمدهاست  .برای مثال قب اسطاندارد جدید در نظا آمزز و ررور ج انی الز است ح داق
 5/3درصد از تزلید ناخالص ملی به سیسطم تعلیم و تربیت اخطصا یابد و قب ای ن اس طاندارد ه ین ۀ س رانۀ ه ر
دانشآمزز از مق ت ریشدبسطانی تا دیپلم  3248دالر و نسبت تعداد دانشآمززان به معل ان در مق ت ابطدایی  22نفر و
در مق ت دبیرسطان حداکثر  16نفر است ».قنیازآذری )207 :1381 ،ه ان زر که مشاهده میشزد ارقا فزق مربز ب ه
حدود یک دهه قب بزده و مقایسۀ آن با زمان حال بیانگر این شکاف ع ی است.
 .2-2آسیبهای وارد بر تألیف کتابهای ادبیات فارسی
ازج له اقداماتی که مسئزالن آمزز و ررور برای ب بزد کیفیت تدریس دروس مخطلآ انجا میدهند تغییر کطب
درسی است که مسطل صرف ه ینههای فراوان و م العه و تحقی کارشناسان مطعدد است .در بسیاری از مزاقت تغییر
کطابهای درسی به دالی مطعدد سزدمند واقت ن یشزد .بهرغم اینکه مؤلفان کطب درسی معطقدند در تألیآ کطابه ا
از تعداد زیادی از ن ایندگان معل ان سراسر کشزر نظرخزاهی میشزد ولی وقطی این کطابه ا اول ین ب ار ب ه دس ت
معل ان میرسد در مرحلۀ تدریس و اجرا با انطقادهای آنان و مشکالت فراوان مزاجه میشزد .در مصاحبهای ک ه ب ا
تعدادی از دبیران ادبیات مق ت مطزس ۀ یک ت ران به ع

آمد ،معل ان بیان کردند که به نظرشان بیش طر کس انی ک ه

دست اندر کار تألیآ کطابهای درسی هسطند ،کارشناسان آن رشطه و از دانش الز برخزردار هسطند ولی مع زالً در
آن مق ت تحصیلی تدریس نکردهاند و یا سالها از تدریسشان گذشطهاس ت و از مش کالت ت دریس و ویژگ یه ای

 / 466نخستین همایش آموزش زبان فارسی اسفند 1393

دانشآمززان و شرایط واقعی کالس درس اقالعات ک ی دارند ،لذا کطابهای درسی در ع

با مش کالت فراوان ی

مزاجه میشزند.
در نظرسنجی انجا شده از  50دبیر ادبیات فارسی در مناق مخطلآ آمزز

و ررور

ش ر ت ران 14 ،نفر معطقد

بزدند که در تألیآ ،تدوین ،بازنگری و رفت عیزب کطب تازه تألیآشدۀ ادبیات فارسی نظرات معل ان اص الً لح ا
ن یشزد و  26نفر معطقد بزدند که نظریات آن ا به مقدار کم لحا میگردد و  10نفر هم گ ینۀ «تا حدّی نظرخزاهی
میشزد» را انطخاب کردند.
ه چنین در ه ین نظرسنجی 37 ،نفر محطزای کطب ادبیات فارسی را خزب 3 ،نفر خیلی خزب و  10نفر ض عیآ
ارزیابی کردند 34 .نفر قمعادل 68درصد) معطقد بزدند که کطب تازه تألیآ شدۀ ادبیات فارسی مطزس ۀ یک قدرس ال
تحصیلی  )93-94نسبت به کطابهای قبلی مناسبترند و  16نفر قحدود  32درصد) آن ا را نامناسبتر از کطب قبلی
دانسطند 30 .نفر ق 60درصد) حجم م الب دسطزری و مطزن و ت رینات و ...را برای یادگیری نسبطاً رایدار دانشآمززان
نامطناسب و ناکافی دانسطند و  20نفر ق 40درصد) مطناسب ذکرکردند .گرچه آمار و ارقا ف زق را ب ه س بب می ان و
بسامد ن یتزان تع یم داد ولی میتزان به این نطیجه رسید که بسیاری از معل ان به کط ب ادبی ات فارس ی در مق ت
مطزس ۀ یک نقدهایی وارد میدانند و نگارندگان با این رو تزانسطهاند با تجربیات  50تن از معل ان ادبیات س یم
شزند.
 .1-2-2آسیبهای موجود در کتابهای ادبیات فارسی متوسطۀ یک
نزیسندگان مقاله کطابهای تازه تألیآ ادبیات فارسی ،مق ت مطزس ۀ یک را نقد و بررسی کرده و نظریات خزد را به
این شرح اعال میکنند :تقسیم کطاب ادبیات فارسی در این مق ت ب ه دو کط اب ب ا ن ا  -1فارس ی و  -2آم زز
م ارتهای نزشطاری قنگار

و انشا) بسیار بجا و شایسطه است؛ زیرا آمیخطگی ت رینه ای نگارش ی ب ا ت رین ات

دسطزری در کطاب سال گذشطه باعث سردرگ ی دانشآمززان میگردید ،در حالی که دروس ادبیات و انش ا هرک دا
دارای آزمزنهای جداگانه و ن رۀ مسطق بزدند .ب ا دادن به «م ارت نزشطن» برای ب طر زیسطن قاب س طایش اس ت و
این آمزز در این کطاب بهقزر اصزلی و عل ی صزرت گرفطه است.
در مقدمۀ کطاب م ارت نزشطاری قبخش سخنی با دبیران) آمده است که در حکایت نگاری ،تأکید بر بازنزیسی به
زبان ساده و سادهنزیسی است اما در مث نزیسی ،بازآفرینی و گسطر دادن و اف ودن شاخ و ب رگ ب ه اص

نزش طه

مزرد تأکید است؛ درحالیکه در ن زنههایی که خزد کطاب آورده این مسئله رعایت نش ده اس ت؛ یعن ی در حکای ت
نگاری هم به گسطر مطن و شاخ و برگ دادن به آن ررداخطه است؛ بهقزر مثال حکایت صفحۀ 31کطاب م ارتهای
نزشطاری رایۀ هشطم که به عنزان الگزی کار برای دانشآمززان و معل ان درنظر گرفطه شده ه ین اشکال را دارد:
«حکایت :یکی اسبی از دوسطی به عاریت خزاست .گفت اسب دار اما سیاه است .گفت« :مگر اسب س یاه را س زار
نشاید شد .گفت :چزن نخزاهم داد ،ه ینقدر ب انه بس».
سادهنزیسی« :میرزا غضنفر ریش دوسطش مردان خان رفت و از اوخزاست تا اسبش را به او امانت بدهد .مردان خان،
نگاهی به میرزا غضنفر کرد و گفت :اسب من تازه نع شده است.
 عیبی ندارد ،سعی میکنم او را آرا تر برانم. اسب من ،االن تشنه است. حط اً ریش از آنکه سزار شز  ،سیرابش میکنم. -اسب من در گرما ،تزان راه رفطن ندارد.
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 باشد ریش از گر شدن هزا ،آن را به ش ا برمیگردانم.مردان خان که دلی دیگری ریدا نکرد ،به میرزا غضنفر گفت :اسب من سیاه است و برای سزاری مناسب نیست.میرزا
غضنفر که حسابی ناراحت شده بزد ،ررسید :آخر رنگ اسب چه ارتباقی با سزار شدن آن دارد؟مردان خان با حالت
غرور ،دسطی به سبیلش کشید و گفت :چزن ن یخزاهم اسبم را به ش ا امانت بدهم ،سیاه بزدن اسب ،ب ان ۀ خ زبی
است ».قاکبری شلدره و دیگران1393 ،ج.)31 :
ه چنین به حکایت «مردی که با سپر به میدان جنگ میرفت» از عبید زاکانی در درس دو رایۀ هفطم
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ه ین ایراد وارد است .ه ان قزر که مشاهده گردید در حکایت ریشگفطه ،مؤلفان برای شخص اسم انطخاب ک رده و
دالی را گسطر

دادهاند .ه ینقزر در بخش مث نزیسی تأکید بر بازآفرینی و گسطر

دادن و اف ودن شاخ و ب رگ

به اص نزشطه مزردنظر است و در هر ت رین یک ضربال ث داده میشزد که دانشآمززان با ابطک ار خ زد داس طانی
تخیّلی بسازند که مصداق آن ضرب ال ث باشد.کطاب م ارت نزشطاری رایۀ هفطم در درس سز برای اولین بار با ذکر
یک ن زنه مث نزیسی را آمزز

میدهد .ضربال ث م زردنظر «ی ک دس ت ص دا ن دارد» اس ت و در گس طر

آن

داسطانی آورده شده که خالصۀ آن با اندکی تغییر به شرح زیر است« :صاحب خانه ،ه رزمان رسر را برای عروسی
او دعزت میکند .وقطی به اتاق سرمیکشد و چش ش به مرد ساکطی میافطد به او اعطراض میکند که اخزی اگر با ما
ق ری ،چرا اومدی عروسی رسر ؟ اگه دست ن نید و شاد نباشید ناراحت میشم .مرد ساکت از جایش بلند میشزد و
میگزید« :خیلی دلم میخزاست دست ب نم ،ولی حیآ که :یک دست صدا نداره!» ه ه ب ه آس طین چ

م رد ک ه

آوی ان بزد ،نگاه کردند».ق اکبری شلدره و دیگران1393 ،ب .)43 :ه ان قزر که مالحظه میشزد این داسطان مص داق
یک دست صدا ندارد نیست؛ زیرا درون ایه و ریا این ضربال ث تزصیه به اتحاد و ررهی از تک روی اس ت و ای ن
داسطان با ت ا زیباییا دانشآمزز را در گسطر مث به گ راهه میکشاند.
ساعت هفطگی آمزز این کطاب قنگار و انشا) دو ساعت در هفطه درنظر گرفطه ش ده ک ه ب ا احطس اب اینک ه
کطاب  8درس دارد ،صرفنظر از تع یالت و ایا برگ اری امطحانات ،برای تدریس هر درس  3جلسه درنظ ر گرفط ه
شده که بسیار مناسب است و دانشآمززان میتزانند به ت رین نزیسندگی بپردازند ،آثار دوسطان خزد را نق د کنن د و
فعالیتهای گروهی انجا دهند ولی مشک از آنجا آغاز میشزد که ب رای ت دریس کط اب «فارس ی» و ام ال ه م دو
ساعت درنظر گرفطه اند که اصالً با حجم کطاب تناسب ندارد .مطأسفانه از سال تحصیلی  92-93یک ساعت از آمزز
ادبیات فارسی در مق ت مطزس ۀیک کاسطه شد و یک کطاب درسی به دو کطاب اف ایش یافت.
ارز قائ شدن برای م ارت نزشطن و انشا چی ی است که از دیرباز مزردنظر ه ۀ دبیران ادبیات فارسی بزده
است چراکه نقصان این م ارت در جامعه و حطی در میان تحصی کردگان مش زد است؛ دانشجزیان نی در نگار
خصز

به

نگارشی اصزلی مانند نزشطن مقاالت و رایاننامهها مع زالً با ضعآ مزاجه هسطند ام ا بی رونرف ت از ای ن

چالش نباید به قی ت افطادن در چالههای ع ی دیگری باشد .اینجاست که با بحران غلبۀ ک ی ت ب ر کیفی ت مزاج ه
میشزیم؛ زیرا دانشآمززان در مق ت مطزس ۀ یک بهخصز

رایۀ هفطم در درس امال ضعیآ هسطند و به آم زز

و

ت رین بیشطری نیازمندند .با برنامه ری ی جدید ،درس امال کامالً به حاشیه رفطه و هر سه جلسه یک بار و ش اید ه م
ک طر گفطه میشزد .باتزجه به اینکه کطاب فارسی در ای ن مق ت ش ام  17درس ب ه ه راه نک ات زب انی و ادب ی،
حکایات و شعرخزانی و روانخزانیها ،ت رینات ،خزد ارزی ابی ،گفطگ ز و ....اس ت و بیش طر فعالی ته ا مبطن ی ب ر
کارگروهی هسطند و انطظار میرود با رو های فعال یاددهی -یادگیری آمزز داده شزند ،زمان بسیار ناکافی است.
عالوه بر این بسیاری از معل ان ق30نفر از  50نفر یعنی  60در صد) در نظرسنجی انجا شده معطقدند که فعالیته ای
نزشطاری قت رینات) برای یادگیری ع ی م الب دسطزری کافی نیست .از قرف ی دو س اعت ت دریس در هفط ه ،دو
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ساعت واقعی نیست و منظزر یک زنگ کالسی یعنی ک طر از  120دقیقه استقحدود 90دقیقه) .مؤلفان محطر کط اب
با یک حساب سرانگشطی میتزانند دریابند که معل ان ادبیات فارسی چقدر با ک بزد وقت مزاجه هسطند؛ زی را ب رای
هر فص با احطساب تع یالت حدوداً سه جلسه وقت دارند .اگر بخزاهیم به رو

درست می ان وق ت مزردنی از را

محاسبه کنیم ،میتزانیم برای هر مبحث می ان وقت صرف شده در روخزانی ،تزضیح ،کارگروهی و ...را تعیین کن یم.
دراینصزرت به وضزح ک بزد وقت را مالحظه خزاهیم کرد .شعرخزانیها با هدف م ارته ای خزان داری ،ایج اد
نشا و قراوت ذهنی درکطاب گنجانده شدهاند قاکبریشلدره و دیگران 1393 ،الآ )6 :رس معلم باید مطزن ش عر و
نثر را باتزجه به حسّ و حال مطن و رعایت آن و تشخیص معنا و درک ریا مطن بخزاند و به دانشآم ززان نی ای ن
شیزه را بیامززد که ه ۀ این ا مسطل

صرف وقت است و مع زالً دبیر ادبیات با ک بزد آن مزاجه است.

بعضی از دروس کطاب ادبیات فارسی در مق ت مطزس ۀ یک مطن سخطی دارند و مطناسب ب ا س ن دان شآم ززان
نیسطند؛ مثالً درس یازدهم در کطاب رایۀ هفطم «خدمات مطقاب اسال و ایران» اثر ش ید م ری از نظر مف ز ب رای
دانشآمززان سخت است .قاکبریشلدره و دیگران 1393 ،ب )108 :شاید ب طر بزد در رایۀ هشطم از آن اسطفاده میشد
و یا از کطاب «داسطان راسطان» ایشان م لبی میآمد .ه چنین درس سز رایۀ هشطم با عن زان «ارمغ ان ای ران» ک ه از
«فرزند ایران» دکطر ک ازی با کاهش و اندکی تغییر انطخاب شده است ،برای دانشآمزز این رایه مشک بهنظرمیرسد.
در این درس حدود  30لغت فارسی سره؛ ازج له رلشطی ،نسطزه ،درازنا و ...در واژه نامه معنی شده است ام ا بیش طر
کل ات این درس که در واژهنامه نیامدهاند به معنی کردن نیاز دارند؛ مانند سپند ،نژاده ،ه گنان ،یالن و . ...م طن ای ن
درس به علت تعصّب دکطر ک ازی در بهکارگیری واژگان سرۀ فارسی و بهکارنبردن واژگان دخی  ،برای دانشآمززان
نامأنزس و نامف ز است و بعضاً م کن است آنان را به اسطفاده از کل ات غیرفارسی تش زی ن ای د .مؤلف ان کط اب
میتزانسطند این مطن را خالصهتر کنند تا از دشزاری آن بکاهند .ج التی از این درس با اندکی تلخیص و تغیی ر ب ه
عنزان ن زنه در ادامه نق میشزد:
«ایران در درازنای تاریخ خزیش ه زاره سرزمین سپند فرّ و فروغ و فرزانگی و فرهیخطگی ب زده اس ت .ت ز از تب ار
ایرانیان نژاده هسطی و از آزاداندیشانی نسطزه .سطایشی که بر زبان و خامۀ دش ن روان میشزد ریراسطه از ه ر آالی ش
است .دش ن ج زشطی و رلشطی و کاسطی و ددی ن یتزاند و ن یخزاهد دید» قاکبریشلدره و دیگران 1393 ،ال آ:
.)31 -30
مح د علزیمقد دربارۀ بهکارگیری واژگان دخی مینزیسد« :وجزد چند واژه و اص الح بیگانه که معادل درسطی
برای آن ا نیافطهایم به زبان فارسی ما گ ندی وارد ن یسازد لیکن چنانچه واژه و اص الح جاافطادۀ مرد رس ند را ک ه
مرد با آن ا آشنا هسطند ،دگرگزن سازیم و به عنزان سرهنزیسی ،کل ات و ترکیبات و لغات نامأنزس را جایگ ین آن ا
سازیم نادرست است .اگر چنین کنیم بر ریکر زبان ل ه وارد کردهایم و این کار سبب ضعآ زبان میشزد ».قعل زی
مقد )46 :1385،
اشکال م م دیگری که بر کطابهای فارسی در این مق ت وارد است و دانشآمززان را هنگ ا نزش طن ام ال دچ ار
اض راب میکند ،رسمالخط و شیزۀ نگار مطفاوت کل ات یکسان در جاهای مخطلآ کطاب قمث جدانزیس ی و ی ا
سرهمنزیسی کل ات) و کاربرد تشدید و کاربرد قی یا ء ) است .این اخطالفات که گزیا ناشی از اخ طالف نظ ر در
میان خزد زبان شناسان است ،ه یشه در کطابهای درسی فارسی دیده میشزد وگزیا به معض لی ح ناش دنی ب دل
شدهاست .یک سال به ه ۀ دانشآمززان گفطهمیشزد که در کل ات مخطز به «های غیرملفز » به جای عالمت «ء» از
«ی» اسطفاده کنند و «ء» را مطعل به زبان عربی میدانند .وقطی ه ۀ دانشآمززان به این رسم الخط عادت کردند ،سال
بعد در ه ه جای کطاب دوباره «ء» را جایگ ین «ی» میکنند .در بعضی از کل ات تش دید م یگذارن د و در بعض ی
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دیگر تشدید را حذف میکنند .دانش آمززان هم عالوه بر مطن کطاب با سالی مطفاوت دبیران مزاجه م یش زند؛ ی ک
سال معلم تشدید را غلط میگیرد و سال دیگر به تشدید اه یت ن یده د و ای ن ام ر ه یش ه مزجب ات نگران ی و
سردرگ ی دانشآمززان را فراهم میکند.
 .3-2آسیبهای مرتبط با معلمان
 .1-3-2گزینش معلمان
آسیب م م دیگری که ازنظر نگارندگان این مقاله بر نظا تعلیم و تربی ت وارد اس ت ای ن اس ت ک ه در انطخ اب و
گ ینش دبیران آنقزر که شایسطه است دقت ع ن یشزد .مضاف بر اینکه رس از گ ینش آنان نی آمزز های الز
صزرت ن یرذیرد و انگی ۀ معل ی ک رنگ میگردد .به اعطقاد ما دبیران هر رشطه باید ویژگیهای خاصی داشطه باشند
که در نظا آمزز

و ررور

ما لحا نگردیده است .مثالً دبیر ادبیات فارسی باید شخصی خز بیان ،آگاه و عام

به فرهنگ و ادب فارسی باشد .اشعار زیبا ،حکایتها و ضربال ث ها و ...را در سخنگفطن به ک ارگیرد؛ دارای ذوق
نزیسندگی باشد؛ با حزصله و سعۀ صدر با دانشآمززان رفطار کند و در آن ا شزر و شعآ و عش به وقن و فرهنگ
مطعالی ایرانی را ایجاد کند .درصزرتیکه هرگ چنین ویژگیهایی در انطخاب دبیران ادبیات لحا ن یش زد .گرچ ه
بسیاری از معل ان محطر این رشطه ذاتاً چنین صفاتی را دارند و یا به ص زرت خزدج ز ب ه کس ب ای ن محاس ن
ررداخطهاند ولی عدهای هم بینصیب ماندهاند.
 .2-3-2موانع ادامۀ تحصیل معلمان
در نظا آمزز

و ررور

ه ۀ معل ان ازج له دبیران ادبیات با مشکالت فراوانی مزاجه هسطند که در تدریس آن ا

میتزاند نقش تضعیآ کنندهای ایفاکند .ازج له اینکه بسیاری از آنان به دلی مزانت فراوان از تحص ی در دورهه ای
تک یلی بازمیمانند .از میان  50نفر دبیران ادبیات مق ت مطزس ۀ یک در ش ر ت ران که در نظرسنجی ما شرکتکردند،
 36نفر عالقه به ادامه تحصی داشطند و  14نفر اظ ار بیعالقگی کردند .البطه آن  36نفر اظ ارکردند چنانچ ه ش رایط
مناسبی برایشان فراهم شزد ادامۀ تحصی خزاهند داد؛ یعنی  72درصد از این جامعۀ آماری ب ه دالی

مش کالت و

مزانعی از ادامۀ تحصی محرو ماندهاند.گفطنی است از این ج عیت  3نفر مدرک فزقدیپلم 2 ،نفر کارشناسی ارشد و
بقیه کارشناسی داشطهاند .مسل اً مدرس درس زبان و ادبیات فارسی که نیاز به اقالعات و م الع ات ف راوان دارد ب ا
تحصیالت عالی به اعطال و رشد میرسد.
شایان ذکر است که قرحی تحت عنزان «رتبهبندی معل ان» در سند تحزل بنی ادین آم زز و ر رور درنظ ر
گرفطه شده است که چنانچه اجرایی گردد مدارک تحصیلی در حقزق معل ان تأثیر بس ایی خزاهدگذاشت و معل ان
درصزرت داشطن مدرک مشابه از نظر شأن و مرتبه همرایۀ اسطادان دانشگاه قرارخزاهندگرفت .امیدواریم ک ه اج رای
این قرحها مشزّق معل ان در ارتقای س ح معلزمات و درنطیجه شکزفایی نظ ا آم زز و ر رور گ ردد .درح ال
حاضر کسب مدرک تحصیلی در می ان حقزق فرهنگیان تأثیر چندانی ندارد که این امر هم میتزاند سبب بیانگی گی
آنان برای ادامۀ تحصی گردد .مضاف بر اینکه تأسیس دانشگاه فرهنگیان در س ح کارشناسی ارشد که از چن د س ال
ریش ج ء قرحهای ریشن ادی است هنزز اجرایی نشدهاست .حذف مأمزریت تحصیلی معل ان برای ادام ۀ تحص ی
در دورههای تک یلیقکارشناسیارشد و دکطرا) و عد ارتقای شغلی معل ان بعد از  25سال سابقۀ تدریس نی از دیگر
آسیبهای آمزز

و ترفیت س ح عل ی معل ان است که امید است برقرف گردند.
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 .3 -3-2شرایط سنی معلمان
در آمزز

و ررور

اسطخدا معل ان جزان و بانشا بهندرت صزرت میرذیرد و معل ان باس ابقه ت ا س اعات

کاری خزد را به تدریس اشطغال دارند .این امر سبب میشزد آنان از تحقی
دبیران جزان دوشادو

و م الع ه و ر ژوهش بازمانن د .وج زد

معل ان باسابقه میتزاند سبب ب رهمندی از تجربیات معل ان ریشکس زت و انطق ال ش زر و

نشا دبیران جزان به دانشآمززان و معل ان باسابقه گردد .در نظرسنجی که از  100نفر از دانشآمززان به ع

آمد،

 81نفر از آنان ترجیح دادهاند درصزرت شرایط یکسان از نظر م ارت در تدریس ،معل ان جزان داشطه باشند.
 .4-3-2نگرش معلمان به تحول
از نظر نگارندگان این مقاله تا زمانیکه نگر

معل ان تغییر نکند و آنان رو های جدید یاددهی -یادگیری را ب اور

نداشطهباشند ،تغییر کطابهای درسی تأثیر بس ایی نخزاهد داشت .به بیان دیگر در سیسطم آمززش ی ه ۀ ویژگ یه ا
یکدیگر را تقزیتمیکنند و با هم تعام دارند؛ یعنی اگر یک معلم تغییر نکند تغییرات یک کطاب درسی ن یتزان د
کامالً مفید واقت شزد چه بسا بیشطر معل ان کطب جدید را با ه ان رو های قدی ی تدریسکنن د و اه داف مؤلف ان
کطابهای جدید محق نشزد« .حطی کطابهای درسی نی میتزانند در سیسطم آمززشی غرق گردند و تغییرش ان ک م
اثر شزد».قاسطیگلر و هیبرت .)107 :1390 ،ناگفطه مشخص است که سیسطمهای آمززشی باید تحزّل یابند و معل م و
کطاب ،ج ئی از این سیسطم هسطند« .سیسطمهای آمززشی از آنچه معلم انجا میدهد ،فراترند .آن ا ش رایط فی یک ی
کالس درس ،اهداف معلم ،برنامۀ درسی ،مزاد درسی قمث کطابهای درسی) ،اهداف من ق های ،کش زری ،قراح ی
برنامۀ درسی روزانه ،نقشهایی که دانشآمززان بازی میکنند و سایر عزاملی را که ت دریس معل ان را تح ت ت أثیر
قرار میدهد ،شام میشزند .تغییر هرکدا از این اج ا به صزرت جدا از هم احط االً هیچ ت أثیر مشخص ی نخزاه د
داشت» .قه ان)108 ،
بسیاری از دبیران از به کار بسطن رو های تدریس فعال و اکطشافی امطناع میورزند و دبیران ادبی ات نی از ای ن
مقزله اسطثنا نیسطند .این امر دالی مخطلفی دارد .نطای نظرسنجی نشان میدهد  50نفر از دبیران ادبیات فارسی مق ت
مطزس ۀ یک ت ران دالی اسطفادۀ ک طر از رو های نزین را به ترتیب زیر اولزیتبندی ن زدهاند :زی اد ب زدن تع داد
دانشآمززان در کالس؛ وقتگیر بزدن رو های ن زین؛ نب زد امکان ات در ک الس درس؛ تس لط نداش طن معل ان؛
مقاومت معل ان برای تغییر و رایبندی به رو های سنطی؛ ناکارآمد بزدن رو های جدید.
با اینکه رو های تدریس فعال و اکطشافی بیش از گذشطه رذیرفطه شده ولی به کار بسطن آن ا ریش رفت چن دانی
نکردهاست؛ زیرا به کار بردن آن ا دشزارتر از رو های منفع مطداول و مسطل انجا کاره ای مطن زع و دقی ت ری
تزسط معلم است که چندان م اب می ب رگساالن نبزده و از قرف دیگر مسطل

تربیت کادر آمززشی ریشرفطه است.

قفضلیخانی)88 :1386 ،
 .5-3-2ضعف معلمان ابتدایی در تدریس ادبیات فارسی
در نظرسنجی انجا شده  32نفر از  50دبیر ادبیات مق ت مطزس ۀ یک معطقد بزدن د ک ه معل ان ابط دایی در ت دریس
ادبیات فارسی یا تخصص کافی ندارند و یا به آن ب ای الز را ن یدهن د و  17نف ر معطق د بزدن د ک ه تاح دودی
تخصص دارند .البطه قرح این مزضزع به قصد فرافکنی آسیبهای مزجزد نیست و در این آس یب معل ان ابط دایی
مط م نیسطند بلکه دالی اصلی این امر اه یتندادن بیشطر اولیا و مسئزالن مدرس ه ب ه ای ن درس و ماهی ت و نظ ا
آمززشی مق ت ابطدایی است که یک معلم باید در رشطههای مطعدد تسلط و تخصص داشطه باشد و ای ن خ زد ک اری
بسیار مشک است.
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 .6-3-2آشنانبودن دبیران با تازههای نشر ادبی
انطظار میرود دبیر ادبیات با تازههای نشر ادبی و نزیسندگان وشاعران معاصر آشنا باشد و آثار تازهانطش اریافطه را ب ا
خزد به کالس درس ببرد تا دانشآمززان را به خزاندن و م العۀ آن ا عالقهمند کند ،درحالیکه ب ه دالی

مش کالت

مزجزد؛ ازج له ک بزد وقت و در دسطرس نبزدن منابت و یا ه ینۀ کطاب و ...مع زالً این کار ع لی ن یشزد .براساس
نطای حاص از نظرسنجی 7نفراز  50معلم ادبیات اظ ارکردند که با تازههای ادبی و نزیسندگان معاصر آشنایی دارند
و  42نفر تاحدودی آشنایی دارند ؛ ه چنین در راسخ به این ررسش که آیا از این آثار در کالس درس اسطفاده میکنید
یا خیر 10 ،نفر بیشطر مزاقت این آثار و نی آثار کالسیک را با خزد به کالس میبرند 35،نفر به ندرت این کار را انجا
میدهند و 5نفر نی راسخ دادهاند که اصالً این آثار را به کالس ن یبرند.
.4-2آسیبهای مرتبط با دانشآموزان و اولیا
 .1-4-2بیعالقگی دانشآموزان به درس ادبیات فارسی
در بعضی از مزاقت دانشآمززان به این درس عالقه نشان ن یدهند که ای ن ب یعالقگ ی م یتزان د در ض عآ نظ ا
آمززشی ،اشکاالت کطابهای درسی ،تدریس معلم و ...ریشه داشطه باشد که به هریک از این عزام در بخ شه ای
ریشین ررداخطه شد.
در نظرسنجی که از  100دانشآمزز شرکتکننده قدر ده مدرسه) صزرت گرفت 34 ،درصد ب ه درس ادبی ات اظ ار
بیعالقگی کردهاند 14 .درصد مطن کطابهای درسی را ن یرسندند و  44درصد تاحدی م ی رس ندند 32 .درص د از
ررسششزندگان حجم م الب کطاب را زیاد میدانند و 67درصد از آنان ب ه س ؤال «آی ا دوس ت داری د در دانش گاه
ادبیات فارسی بخزانید» راسخ منفی دادهاند و  13درصد نی اظ ار کرده اند درصزرت اجبار این رشطه را برای دانشگاه
برمیگ ینند .به گفطۀ این  100نفر میانگین م العۀ کطب ادبی غیردرسی آنان  44دقیقه در هفطه است.
 .2-4-2نظام نادرست ارزشیابی
ارزشیابی مبطنی بر ن ره و کنکزر و تستمحزر از عزام بیعالقگی دانشآمززان به این درس است .دان شآم زز ب ه
جای اینکه از مطزن و اشعار لذت ببرد ه یشه باید نگران ن ره و رتبۀ خزیش باشد.
 .3-4-2کاربردی ندانستن درس ادبیات فارسی
دبیران اهداف اصلی تدریس درس ادبیات فارسی را به فرامزشی سپردهاند و دانشآمززان و اولیای آنان این درس را
در زندگی واقعی غیرکاربردی میانگارند ،درحالیکه این درس به خصز ادبیات تعلی ی و اندرزی برای برونرفت
از چالشهای زندگی و کسب فضای و اخالقیات بسیار تأثیرگذار است و م یتزان د ی ک انس ان مطفک ر ،خ الق و
ش روندی صالح و اه بصیرت تربیت ن اید .اولیای شرکتکننده در نظرسنجی در راسخ به ررس ش« :ب ه نظ ر ش ا
درس ادبیات تا چه حدی در زندگی فرزندتان کاربرد دارد؟»  27درصد گ ینۀ «خیلی زیاد» 33،درصدگ ینۀ «زی اد» و
 40درصد گ ینۀ« تاحدی» را انطخاب کردهاند.
 .4-4-2درآمدزا نبودن رشتۀ ادبیات فارسی
رشطۀ زبان و ادبیات فارسی در مقایسه با رشطههای ریاضی و تجربی و حطی سایر شاخههای عل ز انس انی ه چ زن
وکالت و قضاوت رزلساز و درآمدزا نیست و از نظر اشطغال نی با مح دودیت مزاج ه اس ت؛ ب ه ه ین س بب ب ا
بیم ری دانشآمززان و اولیا مزاجه میشزد.
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 .5-4-2اهمیت ندادن اولیا به درس ادبیات فارسی
عدّهای از اولیا درس ادبیات فارسی را ساده و بیاه یت و بینیاز از آمزز

تخصصی میانگارند و تصزرشان بر این

است که این درس در مقایسه با درسهایی چزن ریاضی ،زبان و علز تجربی کماه یتتر است و چنانچه فرزندشان
در این درس ضعیآ باشد ،با ناباوری آن را میرذیرند و به معل ان و اولی ای مدرس ه اعط راض م یکنن د .حط ی در
بسیاری از مزاقت که فرزندانشان این رشطه را برای دبیرسطان و یا دانشگاه برم یگ ینن د ،ب هش دت ب ا آن ا مخالف ت
میکنند.
اولیای شرکتکننده در نظرسنجی در راسخ به سؤال « :آیا ت ای دارید فرزندتان در دبیرسطان رشطۀ علز انسانی را
انطخاب کند؟»  29درصد گ ینۀ «بله» و  71درصد گ ینۀ «خیر» را برگ یدند و  44درصد نی اظ ار داشطند ک ه اج ازه
ن یدهند فرزندشان در دانشگاه رشطه ای مرتبط با ادبیات فارسی را برگ یند .ه چنین از آنان خزاسطه شد ک ه دروس
ادبیات فارسی ،ریاضی ،علز و زبان انگلیسی را از نظر اه یت از دیدگاه خزدشان اولزیتبندی کنند ک ه  68درص د
اولزیت اول را ریاضی 17،درصد علز تجربی و  10درصد زبان انگلیسی اعال ن زدند 5 .درص د اولزی ت اولش ان
ادبیات فارسی؛  15درصد اولزیت دو ؛  52درصد اولزیت سز و  28درص د اولزی ت چ ارمش ان ای ن درس ب زده
است.
نتیجه گیری
این مقاله بر اساس نظرسنجی از  50معلم 100 ،دانشآمزز مق ت مطزس ۀ یک در ده مدرسۀ من قۀ  9ت ران و  100نفر
از اولیای آنان و تحلی راسخهای دادهشده ،آسیب های مزجزد در تدریس درس ادبیات فارسی را شناسایی و در س ه
دسطه قبقهبندی کرد .باتزجه به نطای آماری و آسیبهای ریشگفطه در این مقاله ه ۀ فرضیات نگارندگان ب ه اثب ات
رسید .تدریس ادبیات فارسی در آمزز

و ررور

با مشکالت اساسی مزاجه و بدی ی است که بیتزج ی ب ه آن ا

صدمات بیشطری را بر ریکرۀ اجط اع وارد خزاهد آورد  .لذا باید با اجرای اص الحات در رف ت نق ایص و آس یبه ا
کزشید .ریشن اد نزیسندگان این مقاله به ه ۀ صاحبنظران ،اسطادان و دانشجزیان دورههای تحصیالت تک یلی ای ن
است که به جای ت رک بر مزضزعات تزصیفی در رایاننامهها و اسطخراج و ارائۀ اقالعات ادبی قبقهبن دی ش ده از
آثار منظز و منثزر فارسی ،مسائ مرتبط با آمزز

و ررور

را به عنزان مزضزع مق االت و رای اننام هه ای خ زد

برگ ینند تا با ه یاری ،مزجبات تربیت نس آینده و درنطیجه رشد و شکزفایی کشزر ع ی مان ایران را ف راهمآوری م.
هدف اصلی نزیسندگان این مقاله اعطالی زبان و ادب فارسی و هشدار به اندیش ندان و صاحبنظ ران ج ت رف ت
مشکالت و آسیبهای مزجزد در تدریس ادبیات فارسی بزده که امید است محق گردد و با فرهنگ س ازی و رف ت
آسیبها و مزانت بطزان به اصالح دیدگاه جامعه به این درس م م که به نزعی زیربنای ف م سایر دروس نی محسزب
میشزد ،ررداخت.
منابع
 -اسطیگلر ،جی

و هیبرت ،جی
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 -کاردان ،علی ح دق ،)1381سیرآرای تربیتی در غرب،

اول ،ت ران :انطشارات س ت.

کریاکز،کریسق ،)1391تدریس اثربخش در مدرسه ،ترج ۀ حیدر تزرانی و سعید ابراهی ی،-کزمب  ،فیلی ق ،)1373بحران جهانی تعلی و تربیت  ،ترج ه فریدآل آقا،

اول ،ت ران :نشرقز.

دو  ،ت ران :رژوهشگاه عل ز انس انی و

م العات فرهنگی.
 مبانی نظری تحول بنیادین در نظام تعلی و تربیت رسمی عمومی جمهوری اسالمی ایارانقس ندتحزل بنی ادینآمزز

و ررور ) ،ق ،)1390ت ران :دبیرخانۀ شزرای عالی آمزز

و ررور .

 نیازآذری ،کیزمرثق ،)1381رفتار و روابط انسانی در سازمانهای آموزشی هزارۀ سوم،فراشناخطی اندیشه.

اول ،ت ران :انطشارات
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