
 دو فصلنامه علمی تخصصی پژوهش در آموزش ابتدایی
 14تا  1 صفحات:.1400 زمستانو  پاییز،  6، شمارهسومسال 

ییدوره دوم ابتدا یفارس يهاکتاب يهاآموزان از داستانمعلمان از ادراك دانش تیروا  
 3، منصوره ساالري2، رضا صابري1*زهراایرانمنش

 . ی، دانشگاه فرهنگیانزبان و ادبیات فارس هگرو.استادیار 1
 .یاندانشگاه فرهنگ یار گروه علوم تربیتی،ستاد. ا2
 (نویسنده مسئول) .و آموزگار شهرستان سیرجان رشته آموزش زبان و ادبیات فارسی ارشد کارشناسی موختهآانش. د3

Email:iranmanesh.zahra@yahoo.com 
 چکیده  اطالعات مقاله

 1400آبانماه  4دریافت :
 1400بهمن ماه  17پذیرش: 

 یفارس يهاکتاب يهاآموزان از داستانمعلمان از ادراك دانش تیرواهدف از اجراي این پژوهش، بررسی 
نفر  32کنندگان در پژوهش از نوع پدیدارشناختی بود. شرکتیی است. روش پژوهش کیفی دوره دوم ابتدا

گیري بودند که با روش نمونه 1399-1398یلی صاز معلمان دوره دوم ابتدایی شهر سیرجان در سال تح
گردآوري و در دو مرحله  ،ساختاریافتهها با استفاده از مصاحبه عمیق نیمههدفمند انتخاب شدند. داده

هاي این پژوهش، در کدهاي یافتهکد مفهومی 48تجزیه و تحلیل شد. از مجموع  محوري و کدگذاري باز
هاي ادبی، هاي یادگیرنده، نحوه نگارش، آرایههاي ارائه،ویژگیمحوري مربوط به درك مطللب ویژگی

نشان ئه متن و کاربرد داستان قابل ترسیم است. نتایج پژوهش ادستور زبان، فعالیت یادگیرنده، نوع داستان،ار
 .هاي فارسی به عوامل متعددي بستگی داردهاي کتابآموزان از داستاندادادراك دانش
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ABSTRACT  ARTICLE INFORMATION 
The purpose of this study was to investigate the 
teachers’narratives of students’ perceptions of Persian 
books’ stories in the second grade of elementary school. 
Theresearch method was a qualitative phenomenological 
one. Participants in the study were 32 primary school 
teachers in Sirjan in the academicyear 1398-1399 who 
were selected by purposive sampling. Data were collected 
using semi-structured in-depth interviews and analyzed in 
two stages of open andaxial codings. Out of the 48 
conceptual codes of the research findings, regardingthe 
central codes related to the absolute understanding of 
presentation features, learner features, writing style, 
literary arrays, grammar, learner activity, story type, text 
presentation and application story can be drawn. The 
results showed that students’ perception of Persian books’ 
stories depended on several factors 
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 مقدمه 
ها هایمان است. کودکان نیز با این داستانبازنمایی ما از خودمان و تجربه گویی به قدمت تاریخ بشر ریشه دارد. داستانو داستان داستان

رسد که کلمات آموزند و گاهی این تقلید و یادگیري تا جایی میهاي آنها را میکنند و عبرتنمایند واز آنها تقلید میارتباط برقرار می

ترین فصل زندگی انسان دوران کودکی است که اولین و مهم«توان گفت:آموزند. از سویی دیگر میفته در داستان را نیز میکارربه

. فصل (Hockenberry and Wilson, 2014: 218)»هاي بنیادي و حرکتی استترین دوران زندگی جهت توسعه مهارتشاخص

نقشی که کودکان در این دوران به دست  .یادگیري و آموزش و فهمیدن کودکان است ترین دوران در ساختارکودکی زمانی است که فعال

د. دوران نگذرانکودکان در دبستان می،را دوراناین از نیمی.(Corg&Slentz, 2011: 146)کننده استآورند بسیار مهم و تعیینمی

تحول و رشد .(Herandz et al., 2017: 35)گیردمی گیري روابط اجتماعی آنها با همساالن خود شکلکه شکل است دبستان زمانی

کودکان، تحت تاثیر عوامل مختلف مانند وراثت، فرهنگ، محیط زندگی و روابط والدین با یکدیگر و روابط کودکان با همساالن و 

 .(Kaplan, 2016: 86)گیردهاي آموزشی قرار میبرنامه

توان گفت این که کودك بتواند با داستان ارتباط برقرار پس می .گرددمطلب تبدیل می براي آموزش و دركداستان به ابزار مهمیبنابراین 

هاي درسی کرده و بتواند منظور و مفهوم داستان را درك کند، از اهمیت بسیار باالیی برخوردار است.به همین منظور است که در کتاب

موزشی، پرورشی و اخالقی را به درستی درك نمایند و این درك آنها را شود، تا کودکان مفاهیم آهایی آورده میبراي کودکان، داستان

هاي زیادي وجود دارد، از جمله معلمان که در دوران تحصیل راه ،براي فهمیدن این میزان درك .تر آماده نمایدبراي ورود به دنیاي بزرگ

آموزان برقرار نمایند و از نظر شخصیتی به خوبی از دانش آنانی را با توانند ارتباط عاطفی خوبآموزان دارند و میبیشترین ارتباط را با دانش

توانند منابع خوبی براي آموزان تشخیص دهند، لذا معلمان به خوبی میتوانند عوامل موثر بر درك مطلب را در دانششناخت دارند و می

به داستان توجه زیادي  ،به علت شرایط خاص سنی کودکانهاي درسی آموزان باشد. از سوي دیگر کتابیابی به اطالعاتی از دانشدست

 ،خوانیگردد. در واقع داستان و داستانها به منظور ارتباط کودك با کتاب درسی و فهم بهتر مطالب آموزشی ارائه میدارند و این داستان

اي ابتکاري جش پیشرفت سواد خواندن، برنامهالمللی که براي سنابزاري براي پیشبرد تفکر کودکان است. از سوي دیگر در مطالعات بین

کنند.این مطالعه براي ارزیابی توانایی خواندن کودکان در پایه ابتدایی وجود دارد که سی و پنج کشور در سراسر جهان در آن شرکت می

رك مطلب، پایه و اساس پرلز در دهد. اهداف خواندن و فرایند دگیري قرار میهر پنج سال یک بار روند خواندن را مورد سنجش و اندازه

 .(Dibai Saber et al., 2010: 31)آموزان استارزیابی کتبی توانایی دانش

آموزان از خواندن مطلب است. درك پایین دانش ةدهندکنند که نشانآموزان ایرانی در این آزمون نمرات پایینی کسب میمتاسفانه دانش

درحقیقت مهارت درك  ؛ي فراگیران در زمینه خواندن و پرورش فرایندهاي درك مطلب استترین منبع یادگیرعمده ،هاي فارسیکتاب

 NamdariPejman)گیردهاي درسی از آن طریق صورت میزیرا بیشتر یادگیري ؛آیدها به شمار میمطلب، کلید یادگیري همه یادگیري

and Kiamanesh, 2011).آموزان بر غالباً دانش ؛دهدضعف در درك مطلب را نشان می ،در آزمون پرلزآموزان ایرانی عملکرد دانش

امروزه توجه .اندشده و اندوختن معلومات کتابی به جاي تجزیه و تحلیل و تفسیر مطالب بعدي عادت کردهتعیینهاي ازپیشاساس پاسخ

 .(Zare and Naghsh, 2016: 41)شوددنبال می تیجهان با جد یدرك مطلب در نظام آموزش ییبه توانا ژهیو

و روایت آنان  هستندآموزان خصوصاً در دوره ابتدایی یابی به اطالعاتی از دانشبنابر آنچه گفته شده، معلمان منبع بسیار خوبی براي دست

اهت تواند میان اجزاي از هم گسسته، پراکنده و ظاهراً بی ارتباط، رابطه شبدر این شناخت بسیار مهم است. در روایت، ذهن خالق می
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توانیم گویی میها نظم و هماهنگی دهد، به همین دلیل روایت غلبه هماهنگی بر ناهماهنگی است. از طریق داستانتناسب برقرار کند و به آن

خود را از زوال و فروپاشی  ،اي و حماسیهاي تاریخی، اسطورهبا کمک روایت توانندمی هادر زمان به سر بریم و بر آن فائق آییم. ملت

آورد و به او از دیگر کارکردهاي روایت این است که خواننده را تحت سیطره خود در می .(Beyrami et al., 2015: 10)جات دهندن

پیوند  ،هاي خاصیدهد. راوي از طریق ایجاد یک موقعیت میان خواننده،شنونده و شخصیتپذیري میاحساس همدلی، هویت و نقش

کند و راه شدن یک کنش جلوگیري میکند. سرنوشت یک روایت به بودن با دیگران بستگی دارد. از فراموشعاطفی و همدلی برقرار می

هاي تجربه شده در کردن حسنقش اساسی دارد و آن را ابزاري مهم براي خالصه ،بشر ۀگشاید و در شکل دادن به تجربتأویل را می

در  ییهاچه مولفهدهیم لذا در این پژوهش به این سوال پاسخ می ؛(Nouri Fard and Akbari Morteza, 2016: 3)داندزندگی می
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 مبانی نظري و پیشینه پژوهش

آموزان به خواندن و پیشرفت در همه دروس و مندکردن دانشترین راه براي عالقهايدر عین حال ریشهترین و مسئله درك مطلب، بنیادي

ل توانمند ئدهی به آن و حل مساتواند از آن لذت ببرد و در جوابچون تا فراگیر نتواند مطلبی را درك کند، نمی ؛ها استموقعیت ۀهم

به آن عالقمند شده و نه پیشرفتی در آن خواهد کرد. دریافت و درك مطلب معطوف به  شود.همچنین تا فراگیر، مطلبی را درك نکند نه

هاي نهفته در متن و در نهایت گرفتن ها و شناخت مضامین و ارزشها، دریافت دانستنیها، جملهها، عبارتدریافت معناها و مفاهیم کلمه

عنوان  باهاي الزم براي درك مطلب را آن را نوشته است. تمام توانایی ،و نوشتاريها و رمزهاي کالمیکارگیري نشانهکه نویسنده با بهپیامی

شود که چه چیزي در رفتار بیرونی و در واقع در نظریات یادگیري به این جزئیات و درك این توانایی پرداخته می؛ اندیادگیري مطرح کرده

ایی مانند دریافت معنی کلمات، یافتن رابطه بین کلمات و داستانی را که هدهد، تا کودك را به تواناییدرونی و حتی زیست بدن رخ می

آموز نیز تکیه کرد،بررسی تواند در این زمینه به توانایی شنیداري دانشکند و حتی میآموز بازگو میمعلم در کالس درس براي دانش

شود که تحت عنوان نظریات مختلف بیان شده نوان میهاي مختلفی عشود. پس همانگونه که ذکر شد درك مطلب به دنبال تواناییمی

اي از رفتارها تلقی شده و به عنوان یادگیري به عنوان مجموعه ،روانشناسی ۀاست. با توجه به این که مسئله و موضوع درك مطلب در حیط

بسی فراتر از اهمیت آن در رشد آدمی آید کههاي انسان به شمار میها و ویژگیترین جلوهشود. یادگیري یکی از عالیاز آن یاد می

پذیرد. براي رسیدن افزایشی و مستمر است که بر اساس تجربه و تعامل با محیط صورت می يهاي اوست. یادگیري فرآیندانداز اندیشهچشم

) Piipponen,Karlsson,2021که پیپون و کارلسون(طورياند بهبسیاري از پژوهشگران به بررسی این موضوع پرداخته ،به درك مطلب

ها در درك مطلب موثر است و بهترین راه براي کودکان هاي ارائه این داستاندر پژوهش خودشان نشان دادند که از نظر معلمان راه

نشان دادند میزان درك مطلب بهبود پیدا کرده بود. از سوي ) Mascadri ed al,2021کردن داستان است.ماسکاردیو همکاران(نقاشی

است  ییهاضعف يدارا یفیتوص یابینشان داد که طرح ارزش آنها پژوهش جینتا)Mohebbi and Saberi,2020(محبی و صابري دیگر

 , Sandiford(ساندیفورد و ماکن هورایککرد. انیدارد، ب نیآموز، معلم و والدکه بر دانش یها را در رابطه با اثراتضعف نیا توانیکه م

Macken-Horarik,2020 (آموزان دارد و دستور زبان ساده براي در درك مطلب دانشنشان دادند که دستور زبان سهم بسیار مهمی

 Arabic Junqani etو همکاران( یجونقان یعربهاي بیشتري را یاد بگیرند. توانند دستور زبانو در سنین باالترمی بهتر است سنین کمتر

al,2018 (تیریمعلمان، مانند ثبت مشاهدات و مد ينوشتار يهاتیفعال دنبو ریگوقتکه  از آن بود یحاک آنها پژوهش جینتا نیترعمده 
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سوارت  معلمان بود. دگاهیاز د يآموززبان یدرس برنامه یابیعلل ضعف ارزش نیترمهماز  ،یابیارزش يهافرم لیپوشۀ کار و تکم

)Swart,2017(آموزان بیشتر باشد درك بهتري از کلمات استفاده شده از متن دانشهاي اجتماعی و شناختی نشان داده است هر چه مهارت

درپژوهشی نشان )zamani Fred et al ,2011فرد و همکاران ( یزمان. خوانند و درك مطلب بیشتري نیز دارندتر میآن را راحت و دارند

بندي آموزاندستههاي مختلف شخصیت دانشحیطه -3بهداشت روانی،  -2تدریس،ارزشیابی، ،یادگیري، یادگیري -فرایند یاددهی -1 ندداد

) نیز نشان دادند که انگیزه خواندن یک متن و همچنین مهارت در خواندن واژگان در سطوح Guthrie ed al,2018گوتریو همکاران(شد. 

 آموزان اثر بگذارد و آن را افزایش دهد.تواند بر میزان درك مطلب در دانشمختلف می

آموزان باالتر باشد رسیدن به نشان داده شد که هر چه مهارت خواندن در دانش)Schiefele ed al,2016فل و همکاران(در پژوهش اسچی 

نشان ) Kragh Blume Dahl,2015(افتد. همچنین نتایج پژوهش کارگ بلومآموزان اتفاق میتر در دانشتر و عمیقدرك مطلب سریع

آموزان مطلب دانشهاي اجتماعی در میزان یادگیري و دركي زندگی شخصی افراد و شخصیتهاداد که از نظر معلمان کنیایی داستان

مطلب و رسیدن به درجات باالي درك نشان داد که در زمینه درك) Denotes ed al,2015اثرگذار است. پژوهش دنوت و همکاران(

نشان دادند  )Trickey& Topping,2014ر باشد. تاپینگو تیچه (تواند بسیار اثرگذابندي از متن میهاي خواندن و نیز درجهمطلب مهارت

نشان دادند که ) Brownlee,2012(مطلب کودکان را افزایش دهد. برونل و همکارانتوجهی میزان دركتواند به میزان قابلکه گفتگو می

 .ان افزایش یافته استآموزها در دانشداستانمندي و نیز کاربرد در زندگی در زمینه استفاده از این همطلب  و عالقمیزان درك

 شناسی پژوهشروش
کننده در هاي تحقیق کیفی است، استفاده شد. هدف از انتخاب مشارکتدر این پژوهش از روش پژوهشی پدیدارشناسی که یکی از روش

ه این مطالعه خاص است و این اي دارند که مورد توجکنندگانی است که تجربه زیستهتحقیقات پدیدارشناسی انتخاب مشارکت

یابی به کنندگان باید آن قدر متفاوت باشند که امکان دستتجارب خود صحبت کنند. همچنین  مشارکت ةاند دربارکنندگان مایلمشارکت

پژوهش جامعه مورد بررسی در این . )Mohebbi and Saberi,2020(فرد درباره یک تجربه خاص فرآهم آیدهاي غنی و منحصربهروایت

که با روش  بودند1399-1398لیدر سال تحص یرجاننفر از معلمان شهر س 30 پژوهش تمام معلمان دبستان شهرستان سیرجان بود. نمونه

هاي کنندهگیري، نمونه گیري هدفمند از نوع قضاوتی بود. این روش انتخاب آگاهانه شرکتشدند. شیوه نمونه هدفمند انتخاب يریگنمونه

، چرا که یا به صورت مشخص داراي ویژگی یا کندمیچین پژوهشگر دست راها کنندهوهشگر است. در این روش، شرکتخاص توسط پژ

 .(Jalali, 1391: 312)پدیده مورد نظر هستند یا غنی از اطالعات در موردي خاص هستند

هایی از آن داراي اطالعات و شناخت کند که در زمینه موضوع مورد بررسی یا جنبهتماس برقرار می يدر این شیوه، پژوهشگر کیفی با افراد

مدرسه به صورت تصادفی ساده، به این صورت که در تمام نقاط شامل مرکز و حومه مدارسی در  10از این رو  ،مناسب و نسبتاً کافی هستند

 ،چهارم يهاهیدر پا سیسابقه  تدر ینشتریکه  ب ندانتخابشد یمعلمانکه به صورتی بودشهر سیرجان انتخاب شدند. شرایط ورود به پژوهش 

گیري تا اشباع اطالعات (زمانی که ادامه در مدارس. نمونه 3-3-6نظام  جادیها و اکتاب رییاز زمان تغ یعن؛یپنجم و ششم داشته باشند

 افتهیساختارمهین قیها از ابزار مصاحبه عمداده يبه منظور گردآورادامه یافت.هاي پیشین اضافه نکند) مصاحبه هیچ داده جدیدي را به داده

و بدون ساختار قرار  افتهیساختار ییدو حد نها نیمصاحبه ب نیا. انواع مصاحبه است نیتراز معمول یکیافتهیساختارمهیاستفاده شد. مصاحبه ن

شود، اما آنها آزادند که میدهیپرس یابهمش يهاسوال ،هاآن از تمام پاسخگوکه در ؛ندیگوهم می قیبه آن مصاحبه عم یکه گاه ردیگمی
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آنها بر عهده پژوهشگر است. در  يبندها و طبقهپاسخ یرمزگردان تیمورد مسئول نیارائه دهند، در ا لندیکه ما یقیپاسخ خود را به هر طر

و  سهیمقا دیآها به دست میمصاحبه گریکه از د یآنها را با اطالعات تا بتواند ،است ینوع مصاحبه پژوهشگر به دنبال اطالعات خاص نیا

که پژوهشگر همچنان خواهان آن است که مصاحبه  ییشود. اما از آنجا دهیدر هر مصاحبه پرس یمشابه يهااست پرسش الزممقابله کند.

 نیدر ا يریگنمونه وهیاطالعات مهم بتواند از دل مصاحبه استخراج شود.ش زین یطیشرا نیدهد تا در چنمییبیبماند، ترت یباق ریپذانعطاف

 بود.  تصادفی سادهپژوهش 

سابقه  يند که حداقل دارادانتخاب ش ی. معلمانشداقدام  1399-1398 یلیدر سال تحص سیمعلمان مشغول به تدر نیانتخاب نمونه از ب يبرا

تعداد معلمان  یشدد و سعیبودنمدرك کارشناس يکه حداقل دارا یانمعلم نیند. همچنبودم شش ایچهارم، پنجم  هیپا کیسال در  10از  شیب

آورد.  بعد از انتخاب آنها و کسب موافقت جهت شرکت در پژوهش دستزن با تعداد معلمان مرد برابر باشد تا بتوان نظر هر دو گروه را به

ضبط  شتریمصاحبه جهت دقت ب نیا .شدانجام  يارذو مصاحبه طبق سواالت و کدگ شدلیو جلسه مصاحبه تشک گرفتصورت  یهماهنگ

ها با روش مصاحبه.ندمعلم بود 30 کردند که در پژوهش به عنوان نمونه شرکت ی. تعداد معلمانشدادهیکاغذ پ يو در فرصت مناسب رو شد

شد. در  لیتحل ینشیو گز يباز، محور يارذحله کدگدر سه مر )Strauss & Corbin,2008(نیدار منسوب به استراوس و کوربنظام

شد و  میتقس يترکوچک يپژوهشگر، خوانده و به اجزا يها) به دقت از سومتن مکتوب مصاحبه(آزاد، متون مورد نظر  يارذمرحله کدگ

 & Lincoln(و گابا   نکلنیچهارگانه منسوب به ل يهااریها از معافتهیاعتبار  نیتام يشد. برا ییشناساها مقوله،يمحور يارذدر کدگ

Gaba,1985( يریپذ(اعتبار)، انتقال يریذشامل: باورپ اریچهار مع تیاعتماد از رعا تیرابطه با عنوان قابل نیاستفاده شد، آنها در ا ،

 اند. نام برده یفیک يهادر پژوهش يریپذدییو تأ يریپذنانیاطم

افراد  نیترکنندگان در پژوهش، موجهاعضا استفاده شد. مشارکت يکنترل از سو فناز  ،به اعتبار پژوهش یابیدست يپژوهش برا نیدر ا

 یپژوهش، رونوشت مصاحبه و گزارش نیکه در ا يابه گونه ؛دااتفاق افت رام نیا» اعضا بررسی« قیکه از طر بودنداعتماد تیقابل نییتع يبرا

در نظر  دادندکه آنان در متن مصاحبه انجام  یسپس اصالحات .گرفتآنان قرار  اریمعلمان در اخت يهامطرح شده و پاسخ يهااز پرسش

ها، داده يمطالعه شده در طول گردآور يهافربه از مجموعه داده فیتوص لمث ییهاراهکارانتقال با استفاده از  تیبه قابل دنی. رسشدگرفته 

انتقال  تیاز قابل نانیداده که به اطم لیموارد در مرحله تحل ریها و سانمادها، نشانه لیو تحل يارذکدگ ژهیو يهاهیاستفاده از رو

 يریگپژوهش از نمونه اتیرو، تمام جزئ نیاز ا ،استفاده شد فیوصقابل انتقال بودن از ت يپژوهش برا نی. در اگرفتکند صورت میکمک

منظور،  نیاستفاده شد. بد انیهمتا فیاز روش توص ،نانیاطم تیبه قابل یابیدست يبه طور کامل آورده شد. برا ،هاداده يگردآور ندیتا فرا

 شد. دهیها سنجداده ینظر دو نفر مستقل راجع به دقت، ارتباط و معن یاشاره داشت و با همخوان جینتا تینیبودن به ع دییتأ

 

 

 هاي پژوهشیافته

) 1است. در جدول(دوره دوم، مضامین شناسایی واستخراج شد که در ادامه ارائه شدهکردن مجموع مصاحبه با معلمان ابتدایی پس از پیاده

هاي پژوهش نمایانگر عوامل موثر بر ادراك یافته .هاي پژوهش ارائه شده استاي از کدگذاري باز و محوري حاصل از یافتهنیز نمونه

 آموزان بود.دانش

 هاي پژوهشاز یافته ) نمونه اي از کدگذاري باز و محوري حاصل1جدول(
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 کدگذاري باز
کدگذاري 

 محوري

کدگذاري 

 گزینشی

 کند.توضیحات معلم کمک بیشتر به درك مطلب می
 از داستان دارند يآموزان درك بهتردانشمیکنمیانیها را به شکل مصور بداستان یوقت

 رندیگادمییآموزان بهتر اجرا شوند دانش شیکه به صورت نما ییهاداستان
 دارد. یمعلم بستگ سیمطلب به روش تدردرك 

 یراتیصدا تاثو بمی ریصدا و ز يمعلم مثل بلند وسیلۀبهها گفتن داستان حیروش صح
 آموزان دارد.فوق العاده در درك مطلب دانش

 کند.آموزان در مورد داستان به درك مطلب کمک میتبادل نظر دانش

 يهایژگیو

 ارائه
 

شود مثل داستان میجادیا يآموز است درك بهترکه متناسب با سن دانش ییهاداستان
 »در جستجو«

 کندهر چه خزانه لغات یادگیرنده بیشتر باشددرك بهتري ایجاد می
 کند.آموزان به درك مطلب کمک میخواندن متن داستان توسط دانش

هاي ویژگی

 یادگیرنده
 

 آنها کمک کرده است.ها به درك بیشتر سلیس و روان بودن داستان
 هاي مناسب در کتاب چهارم منجر به درك بیشتر داستان شده است.انتخاب واژه

 کند.به درك بهتر داستان کمک میاستفاده از زبان رسمی
هاي سجاوندي به خواندن بهتر و درك معنی و مفهوم داستان کمک توجه به نشانه

 کرده است.
 .کنندتر درك میتر را راحتهاي کوتاهمطلب داستان آموزاندانش 

 .ستیو روان ن سیسل يزبان نوشتار »را همگان دانند زیهمه چ«مانند  ییهادر داستان

  نحوه نگارش

 

آموزان شده است مثل ها در دانشداستان شتریها در کتاب چهارم باعث ادراك بالمثلضرب
 »داستان انتظار«

آموزان افزوده است مثل آن توسط دانش شتریمتن و درك ب ییبایمتضاد به زکلمات مخالف و 
 »راز گل سرخ«داستان 

کرده  کیداستان نزد شتریآموزان را به درك بدر کتاب پنجم و ششم، دانش بایز هاتیوجود تشب
 »وطن يبرا يآواز«است مثل داستان 

و درك مطلب در  تیبه جذاب رانیفرزند ا یدر داستان فردوس یوجود کلمات هم معن
 آموزان کمک کرده است.دانش

زاغ «تر کرده است مثل داستان متن داستان افزوده و درك آن را راحت تیتکرار کلمات به جذاب
 »بور

داستان هفت خان «کند مثل کمک می شتریها به درك بداستان یدر بعض زیآمحذف جمالت مبالغه
 »رستم

  هاي ادبیآرایه

  زباندستور  با لحن مناسب به درك داستان کمک کرده است. یجمالت سوالخواندن 
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 با لحن مناسب به درك داستان کمک کرده است. يخواندن جمالت امر
آموزان کمک کرده صفت مانند داستان انتظار به درك داستان در دانش و متمم ،مفعول وجود
 است.

 کند.حذف کلمات چند هجایی در کتاب ششم درك را بهتر می
 که در خواندن مشکل نداشته باشند به داستان عالقه دارند. یآموزاندانش

 شوند.به آن عالقمند می شتریداستان را بخوانند ببیشتر آموزان با دقت چه دانش هر
 افتد.کند درك مطلب راحت اتفاق میآموز با داستان ارتباط برقرار  میدانشیوقت

صورت گرفته  يآنها درك بهتر يکنند برامیانیکه داستان را به زبان و قلم خود ب یآموزاندانش
 است.

 یآنهارا همگان دانند درك مطلب را برا زیمثل همه چ ییهادر داستانآموزان دانشگسترش واژگان
 »ینان آور خانه، چرخ زندگ«آسان تر کرده است مثل 

  فعالیت یادگیرنده

 جذاب هستند یلیآموزان خدانشیبرا یو حماس جیمه يهاداستان
 کند.هدرك را بهتر میکنندو خسته یطوالن يهاداستان حذف
 کندتر مییدرك مطلب را آسانقرآن يهاداستان

 کند.آموزان کمک میبه درك مطلب بهتر دانش یاخالق هايیداستانریادگی
 »را همگان دانند زیچ همه«باعث درك مطلب بهتر شده است مثل داستان  یتیترب يهاداستان
 دوست دارند. شتریرا ب »سرخ دیهفت مروار«مانند داستان  ییو فضا یلیتخ يهاآموزان داستاندانش

دارند  يآموزان از آنها درك بهترشوند دانشاعتماد به نفس می شیکه موجب افزا ییهاداستان
 »ازدهمیقدم «مثل داستان 
 .کهدرموردحیواناتهستنددوستدارندرا ییهاآموزانداستانبیشتر دانش

به درك داستان کمک  »آسمان بزرگ ریز«چند قهرمان در داستان مانند داستان  ایاستفاده از دو 
 کرده است.

  نوع داستان

 آموز از متن داستان درك مطلب را آسان تر کرده استبرداشت صحیح دانش
 کند.آموزان کمک میدانشبه درك مطلب هاي داستان گاهی اوقات اشاره به شخصیت

 آن کمک کرده است. شتریداستان به درك ب يانتخاب عنوان مناسب و جذاب برا
 آموزان راحت تر کرده است.دانشیدرك مطلب را برا واناتیگفتن داستان از زبان ح

  ارائه متن

 افتدآموزان درك مطلب اتفاق میها  در زندگی دانشبا به کار گیري داستان
 مطلبفهمیدن و به کار بستن مفهوم داستاندرزندگی استدرك 
 کند.ها مربوط شود درك بهتري ایجاد میهایی که موضوع آن به نیازهاي زندگی بچهداستان

  کاربرد داستان

 هاي ارائهویژگی-1

گوید: می 3معلم شماره ». افتددرك مطلب اتفاق می ،هاي معلمهاي نوین تدریس و فعالیتبا توجه به شیوه«معتقد است  1معلم شماره 

سرخ در کتاب  دها باید داستان را به صورت نمایش اجرا کنیم مانند داستان هفت مرواریافتد و خیلی وقتدرك مطلب آنی اتفاق نمی«

ها نیاز به براي درك بهتر داستان «معتقد است: 13معلم شماره ». کندکه با روش نمایشی درك بیشتري ایجاد می 116فارسی چهارم صفحه 
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« گویند: می 19معلم شماره ». گوید طریقه سازماندهی معلم در آموزش یعنی اینکه معلم نقش اساسی داردیک معلم با انگیزه دارد او می

ر کتاب فارسی پنجم صفحه آموزان درك بهتري از داستان دارند ؛مثل داستان زال و سیمرغ در بیان شود دانششکل مصوّبه ها وقتی داستان

91.« 

 رندهیادگییهایژگیو -2
هد بود مانند داستان اها مشکل خوهاي انتخابی در داستان اگر سخت و مشکل باشد درك آن براي بچهمتن«گوید: می 11معلم شماره 

 20معلم شماره ». دك شیرخواربرید و بفکند خوار/جفا کرد بر کوبمثال پدر مهر ». 90در کتاب پنجم صفحه  »فردوسی فرزند ایران«

معلم شماره ». کنندها زیاد شنیده باشند و براي آنها آشنا و ملموس باشد و معناي آنرا بدانند، بهتر درك میهر چه کلمات را بچه«گوید:می

ر دایره لغاتشان باشد، تا آموزان و طوري باشد که داستفاده از کلمات ساده و روان در داستان باید متناسب با سن دانش«معتقد است:  25

آموزان محیط آشنایی را معرفی که براي دانش 98در کتاب چهارم صفحه  »هاي خوددوست بچه«درك بهتري داشته باشند؛ مثل داستان 

 آموزان آشنا است و قابل درك است: مانند وجود کتاب فروشی، نحوهشود براي دانشکند، سبک زندگی را که در داستان مطرح میمی

مطلب در آموزان نوشته شده که منجر به دركرفتن به خرید و نحوه انتخاب کتاب دلخواه متناسب با امور زندگی دانش

 ».گرددآموزمیدانش

 نحوه نگارش -3

جذابیت «گوید: می 18معلم شماره ». ها نزدیک باشد بهتر استها به حالت کودکانه بچههر چه نگارش داستان«گوید:می 9معلم شماره 

کتاب  56صفحه  »دفاع از میهن«شود، مثل داستان آموزان به خواندن و یادگیري و درك بهتر مینگارشی باعث افزایش گرایش دانش

مطلب در آموز اتفاق بیفتد و دركشود درك مطلب براي دانشتان استفاده از شیوه نگارش صحیح آمده باعث میفارسی پنجم در این داس

آموزان امروزي با ها بسیار مهم است. دانشنوع نگارش داستان«معتقد است:  27معلم شماره ». آموز به وجود بیایدزمان کمتري در دانش

هاي کلیله و دمنه که با نثر گذشته باشد در درك مطلب شد؛ مانند داستانهاي قدیم نوشته مینگارش قدیم و فارسی اصیل که در کتاب

 ».شوند زیرا نثر قدیم براي آنها آشنا نیستدچار مشکل می

 یادب يهاهیآرا -4

ها را زیباتر گیراتر و وشتههاي کتاب پنجم و ششم نآوردن تشبیهات زیبا و استعارات و تکرار کلمات در داستان«معتقد است: 1معلم شماره 

 آموزان را به درك بیشتر داستان رسانده است. مثل داستاناثرگذارتر کرده و ذهن آنها را به پویایی و آفرینش نزدیک ساخته و دانش

باور غیرقابل يهاآمیز(صنعت غلو) در بعضی داستانآوردن جمالت مبالغه«گوید:می 6معلم شماره ». فارسی پنجم صفحه »آوازي براي وطن«

، خروشید و جوشید »هفت خوان رستم«در پایه پنجم و داستان  »زال و سیمرغ«آموزان را از درك مطلب دور کرده است، مثل داستان دانش

ها باعث کلمات مخالف و متضاد در بعضی از داستان«معتقد است: 19معلم شماره ». برکند خاك / ز سمش زمین شد همه چاك چاكو 

کند مانند (از همه جا؛ از سیاهی شب تا روشنایی سپیده دم، به درك تر میتر ذهن، زیبایی و لطافت سخن و درك مطلب را سادهتالش بیش

کند، مانند آموزان کمک میآوا به درك مطلب در دانشتشخیص معانی کلمات هم«گوید: می 26معلم شماره ». مطلب کمک کرده است

 ».برخاست و پرستویی بال خاکستري داشت، خواست خودش را به زاغ بور نشان دهدجمله زاغ بور از کنار جویبار 

 دستور زبان -5
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شود. آموزان میپردازد باعث درك مطلب در دانشوجود صفت در جمله چون به توضیح اسم قبل از خود می«گوید: می 9معلم شماره 

وجود مفعول عالوه بر اینکه پیام داستان « گوید:می 14معلم شماره ». 58حه هاي کهن ایرانی در کتاب فارسی ششم صفمانند جمله در داستان

 19معلم شماره ». کتاب فارسی چهارم 92کند مانند داستان فردوسی فرزند ایران صفحه کند به درك مطلب نیز کمک میرا کامل می

عالئم «گوید: می 20معلم شماره ». کندستان کمک میها به درك مطلب بیشتر داآوردن حروف اضافه و حروف ربط در داستان« گوید:می

شود باعث می«!») ، عالمت تعجب«...»و سه نقطه«» ، گیومه «()»، هالل«:»، و نقطه»؛«، نقطه ویرگول»،«، کاما»؟«،نشانه پرسش«.»نگارشی(نقطه

آوردن قید در داستان به «گوید:می 27 معلم شماره».تر صورت بگیرد و این به درك بیشتر داستان کمک خواهد کردکه خواندن صحیح

 ».98هاي خوب در کتاب فارسی چهارم صفحه کند مثل داستان دوست بچهآموزان کمک میدرك مطلب دانش

 رندهیادگی تیفعال -6

یادبگیرند و با آموزان مفهوم و نتیجه داستان را متوجه شوند و بهتر شود دانشمندي به داستان باعث میهعالق«گوید: می 4معلم شماره 

کردن با دقت به تصاویر داستان آموزان با نگاهدانش«معتقد است: 8معلم شماره ». یابددرك و فهم موضوع افزایش می ،مندي به داستانهعالق

شود مانند مطلب میکنند و این باعث باالرفتن دركاند  در ذهن مرور میو توجه به جزئیات آن و مطالبی را که از تصویر برداشت کرده

آموز با دقت درس را بخواند و با داستان هر چه دانش«معتقد است:  17معلم شماره » 10ها در کتاب چهارم صفحه داستان آفریدگار زیبایی

یان آموزانی که داستان را به زبان و قلم خود بدانش« معتقد است: 30معلم شماره ». افتدتر اتفاق میارتباط برقرار کند درك مطلب راحت

 ».کند، براي آنها درك بهتري صورت گرفته استمی

 نوع داستان -7
هاي تخیلی خیلی عالقه دارند؛ مثل داستان هفت مروارید سرخ در آموزان هستند که به داستانیک سري دانش« معتقد است: 1معلم شماره 

دهند و دوست دارند از عالقه بیشتر نشان میهاي علمیآموزان کالس من به داستاندانش« گوید:می 2معلم شماره ». کتاب فارسی چهارم

هاي حماسی آموزان داستانمعموًال دانش« معتقد است: 15معلم شماره ». اطالعاتشان باال برود مثل داستان همه چیز را همگان دانندنظر علمی

معموالً موضوعاتی « گوید:می 18معلم شماره . »کنندو قدرتی مثل داستان هفت خان رستم در کتاب ششم را دوست دارند و بهتر درك می

که به زندگی خودشان نزدیک باشد و براي آنها ملموس باشد؛ مثل داستان انتظار در کتاب فارسی چهارم بیشتر دوست دارند و درك 

داستان بوعلی و بهمن یار در  دهند؛ مثلهاي تاریخی عالقه بیشتر نشان میآموزان به داستاندانش« معتقد است: 31معلم شماره ». کنندمی

 ».کتاب فارسی ششم

 ارائه متن -8

هاي کوتاه در اوایل کتاب بسیار بهتر ها در هر کالسی متفاوت است، معموالً استفاده از داستانترتیب داستان«معتقد است  4معلم شماره 

که کوتاه و  95استان پیاده و سوار کتاب ششم صفحه برند، مانند دتر به موضوع پی میشوند و سریعآموزان خسته نمیاست؛ چون دانش

معلم  ».اثرگذار است لیدل نیآموزان به الحن و آهنگ خواندن داستان در درك مطلب دانش«:دیگومی12معلم شماره ». آموزنده است

مطلب و آشناست و این به دركهاي کاربردي اي مثل جورواجور، دورتا دور از جمله واژهوجود اصطالحات عامیانه« گوید:می 19شماره 

نویسی داستان به زبان خالصه« معتقد است:  22معلم شماره ».135کند؛ مثل داستان کارت اعتباري در کتاب فارسی چهارم صفحهکمک می
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ت داراي در درك مطلب توجه به جزئیا« گوید:می 30معلم شماره ». کندتر میتر و راحتمطلب را آسانآموزان دركساده توسط دانش

 ».کتاب فارسی پنجم 23اهمیت زیادي است. مثال در داستان راز گل سرخ صفحه 

 کاربرد داستان -9

آموز بتواند در زندگی شخصی و اجتماعی مسائل را بهتر تجزیه و تحلیل کند دانشدرك مطلب کمک می«معتقد است: 2معلم شماره 

، »آموزان کمک کندمطلب در دانشتواند به دركاوت قهرمان داستان با دیگران میدر داستان توجه به تف« گویدمی 18معلم شماره ». کند

دهد خواهد شرایط تصمیم گیري را توضیح میکه داستان می 26در داستان هوشیاري در کالس ششم در صفحه «گوید: می 25معلم شماره 

 ».شودافسوس می گیري منتهی بهگیري در موقعیت بد و عجله در تصمیمکه از شرایط تصمیم

 گیريبحث و نتیجه

هاي یادگیرنده از مسائل آموزان بسیار موثر است. همچنین ویژگیهاي ارائه در درك مطلب دانشیی، ویژگیتجارب معلمان ابتدا انیطبق ب

تواند با ن از داستانمیآموزامطلب برسد و نیز درك دانشها براي آن است که یادگیرنده  به دركچرا که تمام تالش ،مهم و اساسی است

 مطلبدرك شهیآموزان که همآن دسته از دانشدهند به سطح عمیق و مطلوبی برسد. همچنین آموزان انجام میهایی کهدانشفعالیت

را  خاص خود يهایژگیکه و ،شودیم ادیها از آن يراهبرد رندگانیادگیایموفق  رندگانیادگیبه عنوان  کنند،یخود م بیرا نص يریچشمگ

نوشتن و هاي درسیهاي کتاب. از دیگر نتایج پژوهش این است کهنگارش داستاندارنداز قبیل کنجکاوي، سوال کردن در مورد داستان را 

آموزان منجر به درك مطلب در دانش یادب يهاهیآرا یی،تجارب معلمان ابتدا بر اساسدارد؛  ی به همراهمختلفیهاکودکان چالش يبرا

یی دستور، منشا آگاهی از بسیاري عملکردها از قبیل استفاده مناسب و منطقی از زبان به عنوان ابزار تجارب معلمان ابتدا انیشود. طبق بمی

تجارب معلمان  انیطبق ب کند.سازمان دهنده فکر و ذهن، برقراري ارتباط گفتاري و نوشتاري است و این به درك مطلب کمک فراوانی می

مطلب درك زانیزند مهم است و در ممیعنصر فعال در درك مطلب سر کیبه عنوان  رندهیادگیکیکه از  ییکارهاها و تیفعال ،ییابتدا

تواند متن هر داستان میو باید گفت  درك مطلب موثر است زانیآموزان در منوع داستان ارائه شده به دانش. همچنین دارد ریآموز تاثدانش

دهنده این همچنین نتایج نشان رساند.آموزان را به درك مطلب بهتر از داستان میآسان کند و دانش ایآموزان سخت و دانشیداستان را برا

 امیبتوانند پ دیآموزان بادانش ،از نظر معلمان ،شوندنوشته می یاهداف متفاوت يها براداستان ،ییتجارب معلمان ابتدا انیطبق باست، که 

 .برسنداز داستان  يداستان را درك کنند و به درك بهتر

 & Mohammadi(ایوض يمحمد)، Yari et al ,2020(یاري و همکاران )،Heidary,2021( يدریحروایت معلمان همسو با تحقیقات

Zia,2020(مطلق و همکاران،)moutlagh et al,2020،( و همکاران یگیهواس ب)HawasBeigi et al,2019،( یو باباعل یشانیا 

)Ishani& Baba Ali ,2019،()حسنی و وجدانیHassani&Vajdani, 2018،(بلندهمتان یودهقان)dehghani&boland 

hemetan,2018،(يآبادریخویآبادریخ)Electricity &Electricity,2018(،یزدانی)yazdani,2018،(یامان)Amani,2018،(و  يزند

 يکنار يخباز)،Karimi et al ,2015همکاران(و کریمی)Keramati et al,2017و همکاران( یکرامت)،Zandi et al,2017همکاران(

و  يعلو يبروجرد)،Khan Hassani& Kakajoui,2015خان حسنی و کاکاجویی()،khabazi&kenari,2015و همکاران(

و  يدیمز)،Najafi Pazuki,2014(یپازوک ینجف)BoroujerdiAlavi&Arjmandfar,2015(ارجمندفر

ي قادر)،Izadi et al ,2011همکاران (ایزدي و )،mazeidi&golzari,2013(يگلزار
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)ghaderi,2010،(يمحمد)Mohammadi,2000(کیو ماکن هورا فوردیساندهاي است و همچنین با پژوهش)Sandy Ford & 

Mackenzie ,2020()کولنبرادرو همکارانColenbranderetal,2016(،اسچیفل و همکاران)Schiffel et al ,2016( دنوت و

همسو )egan,2010(گانی)، اOne Alvin,2011ون آلفن(،)Ren lee edal,2012(و همکارانیرن، ل)Denote ed al,2015همکاران(

 است.

آموزان و ارتقاي عملکرد نظام آموزشی و نیل به هاي پژوهش باید اذعان نمود، اگر خواهان بهبود درك مطلب در دانشدر تبیین یافته

ها اقدام هاي جدید تدریس و همچنین ایجاد هماهنگی میان آنمحتوا و روش ۀاشاعه و توسعاهداف آن هستیم، باید بیش از گذشته نسبت به 

ها آمده است،یادگیرندگان به عنوان عضوي فعال در امر نماییم. همان طور که نتایج پژوهش حاضر نشان داده است و نیز در دیگر پژوهش

د. نکنرا ایفا میآموزان نقش بسیار مهمیدانش واي چند سویه است بطهرا ،آموزباشند. رابطه داستان و معلم و دانشمطلب میدرك

به درجات بهتر و  ؛سازدکند و خود را براي آن آماده میآموزي که مشتاق رسیدن به درك مطلب است درباره آن کنجکاوي میدانش

 .هاي آنها را در نظر گرفتتن و داستان و ویژگیتواند به درك مطلب برسد. همچنین در زمان نگارش هر متنی باید مخاطب مبیشتري می

تواند به راحتی به آموزمی، فرهنگی و خانوادگی باشد،دانشآموزان باشد و مطالب با پشتوانه علمیزمانی که نحوه نگارش مخصوص دانش

هاي دة داستان ومعلمان در کتابهاي ادبی مانند ابزاري در دست نویسنرایهآتوان گفت درك مطلب از داستان برسد. از سوي دیگر می

آموزان هاي ادبی ابزار قدرتمندي است که دانشتوان گفت استفاده از آرایهکند و نیز میآموزان کمک میمطلب دانشابتدایی،  به درك

وهش قبلی نشان همان طور که نتایج این پژوهش نشان داده است. همچنین در پژ؛ توانند آن را به خوبی در داستان درك کنندنیز می

تواند تاثیر بسزایی را در چگونگی درك مطلب است دستور زبان بر تاثیر گذاشتن بر متن و افزودن بر رسایی مفهوم و منظور متن میشدهداده

عنصري داشته باشد. در واقع دستور زبان از ابزارهاي بسیار قوي در جهت رسیدن خواننده به درك مطلب است. یادگیرنده عضوي فعال و 

هایش و میزان فعالیت و حتی نوع فعالیتی آموز است، با شناختی که از خودش، تواناییمهم در رسیدن به درك مطلب است و در واقع دانش

تواند راه رسیدن به هامیکند. در واقع یادگیرنده با انجام برخی از فعایتتواند داشته باشد، تا به درك مطلب برسد  انتخاب میکه می

دهنده این موضوع است که آموزان در امر یادگیري است و نشاندهنده تاثیر بسیار دانشمطلب را براي خودش آسان سازد. نتایج نشاندرك

متن داستان الزم و ضروري است و توجه به به کردن آموز نیز نقش موثري در این امر دارد. توجهدو سویه است و دانش ايیادگیري مساله

آموزان تواند درك مطلب را در دانشتصویر میهاي دیگران ارائه سطح سواد، نوع تفکر، زیباسازي متن و حتی طبق پژوهش خواننده متن و

هاي پیشین حتی آموزان به درك مطلب موثر باشد. در پژوهشتواند در رسیدن دانشکاربرد داستان می ،بهبود بخشد. طبق روایت معلمان

اند که اندیشند و مشاهده کردههامیآموزان به داستانداستانی بررسی شده است. طبق روایت معلمان دانشهاي بیشترین کاربردهاي کتاب

داند که در آموز به داستان توجه دارد و میاند. دانشکه داستان ارائه داده است، کرده هاییآموزان سعی در اجراي ساختارها و پیشنهاددانش

توان گفت تا زمانی و با این کار به درك عمیقی از مطلب و داستان پی برده است و می دآن را به کار ببند توانداش میکدام جنبه از زندگی

هاي ماندگار و اساسی در آموز باقی خواهد ماند و لذا یکی از جنبهکه به تجربه بهتر برسد، این درك از مطلب و داستان همواره در دانش

 هاي فارسی باید با دقت انتخاب گردند.هاي کتابو لذا داستانتواند کاربرد آن باشد درك مطلب می
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