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درس هویت  محتوایمندی به  عالقهو  یادگیری  در  سرایی داستاننقش  

 پژوهی(  اقدامای مبتنی بر روش  مطالعه)  اجتماعی

 
 2، زهرا مؤمن فر1وحید دستیار                                                        80/1400/ 14ارسال:   

                                                       1401  /26/05پذیرش: 

 
 چکیده 

لت  را برا   أگردد و قتدرت حتم مستتتبین رفتن موانع خالقیت  میستتترایی موجت  از  داستتتتتان

هتا  اصتتتلی پژوهش آن بود کت  بتا برتارگیر  یری از روشهتد   .  کنتدآموزان فراهم میدانش

مند  ب  مطال  درس هوی  اجتماعی  یادگیر  و عالق   ستترایی،یادگیر  فعال، یعنی داستتتان

 توانآیا می ک  اس ال  ؤب  دنبال پاسخ ب  این س پژوهشآموزان را بهبود ببخشد. بنابراین، دانش

درس هوی     ب  محتوا آموزان  مند  دانشستتترایی، یادگیر  و عالق با استتتتهاده از داستتتتان

نمون  .  است (  )پژوهش در عممی پژوهروش این تحقیق از نوع اقدام  ؟شتیدرا بهبود بخ  اجتماعی

مدرستت  علی ابن فیزیک   –آموز ریاضتتی دانش  28  آموز تجربی ودانش 26پژوهش متشتترم از 

پتایت  دوازدهم استتتتتان البرز بود )گروه  معلم    70و  )پتایت  دوازدهم(  ابیطتالت  )ع( شتتتهر فردی   

در این پژوهش برا  گردآور  اطالعات از دو  انستتانی(، ک  ب  صتتورت تصتتادفی انتخا. شتتدند.

تشتریحی( از  –دستت  شتواهد استتهاده شتد. دستت  اول شتواهد شتامم آزمون ستنتی )تستتی 

سترایی )از جمل  وزان و نظرستنجی از معلمان بود. و دستت  دوم شتواهد شتامم داستتانآمدانش

نتایج شتتواهد اول حاکی از عملررد ضتتعی  کند( بود.  ابزارهایی ک  یادگیر  فعال را تقوی  می

امتا منتد  پتایین آنهتا در درس مربوطت  بود.  ( و همچنین عالقت 12آموزان )بتا میتانگین نمره  دانش
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سترایی منجر ب  بهبود میزان یادگیر  دوم نشتان داد ک  استتهاده از روش داستتان  نتایج شتواهد

   شود.آموزان در درس مربوط  میش عالقمند  دانشی( و افزا16)با میانگین نمره 

 

 . هوی  اجتماعیآموزان، یادگیر  فعال، دانش سرایی، داستاناقدام پژوهی،  گان کلیدی:واژ
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 مقدمه 

هایی ک  در گذشتتتت   برخی از گزین   ،مباحث مربوط ب  یادگیر  و آموزشدر امروزه  

، نگرش، مند مهم بودند، از اهمی  آنها کاستتت  شتتده استت  و مستتاملی از جمل  عالق 

  شوند ی میق  جدید و فعال تدری  از عوامم تأثیرگذار در آموزش تل هاو روش  یادگیر

هتا  مهیتد و موثر در یتادگیر  و هتاده از روشاستتتت(.  5:  1395،  و همرتاران   )آراستتتتی

ب  مطال  درستتی همواره مورد توج  اک ر متخصتتصتتان، معلمان و دبیران مند  عالق 

  ها  توان استتتتهاده کرد، روشهایی ک  میآموزش و پرورش بوده استتت . از جمل  روش

یتادگیر  فعتال )پوستتتتر، بحتث گروهی، ایهتا  نقش، معمتا، نمتایش فیلم، حتم مستتتئلت ،  

شتود فراگیران بیشتترین ستعی می  هادر این روش  (.همان )سترایی، پازل و ...( است  داستتان 

 (.2:  1388،  همراران و    مشتتتارک  را در فرآیند یادگیر  داشتتتت  باشتتتند )پیشتتتگاهی
آموزان نقش فعتالی ایهتا کرده و عالوه بر دانش  ،فعتال  هتا  یتادگیر در روشهمچنین  

گیرند و در مواقع ضترور  از معلم  مشتارک  با یردیگر، کنترل این یادگیر  را بدست  می

تر شتتتدن فراینتد یتادگیر  بخشگیرنتد، کت  موجت  لتذتدهنتده کمتک میبت  عنوان یتار 

 (.11:  2015،  1تارلوچان   همودا و؛  97:  1393شود )قباد  و پیر ، آموزان میبرا  دانش
برخی از مزایایی یادگیر  فعال را ستتتطا بام  مشتتتارک ، وستتتع  و عمق    2رابستتتون 

:  2006)رابستتتون،   دانتدعمتم می  هتا  ارتبتاطی و تجربت  آنهتا دریتادگیر ، افزایش مهتارت

ستاز  تجرب  واقعی است ،  در یادگیر  فعال، شتبی   3از جمل  راهبردها  کر  ویراس  .(4

درصتتتد    90ها  منهعتم یادگیر  منجر ب  یادآور   این راهبرد در مقتایستتت  با روشک   

. (7:  2005)کر  ویراس،    شتودآموزان میمطال  درستی یاد گرفت  شتده توستا دانش

 مخروط یادگیر  کر  ویراس ب  صورت ذیم اس .

 
1 -Hamouda & Tarlochan 
2 -Robson 

3 -Krivickas 
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 (. 11: 2015)همودا و تارلوچان،    : مخروط یادگیر  کر  ویراس1شرم 

درصتتتد از آنچت  کت  در محیا   50یتادگیرنتده تنهتا  هتا  منهعتم یتادگیر ،  در روش

درصتتد از آنچ  را ک     20خواند، درصتتد از آنچ  را می  10شتتنود )بیند و مییادگیر  می

آورد. این موارد در قال  نقش بیند( ب  یاد میدرصتتد از آنچ  را ک  می  30شتتنود و  می

 . ولی در راهبردها  فعال ک  یادگیرنده ب  منهعم یادگیرنده در این هرم بیان شتده است

درصتد از   90گوید و  درصتد از آنچ  را ک  می  70طور فعالی در یادگیر  مشتارک  دارد، 

آورد )مشتتتارکت  در بحتث، ارامت  دهتد بت  یتاد میگویتد و هم انجتام میآنچت  را کت  هم می

ا  واقعی یک ستتاز  تجرب  واقعی و اجرستتخنرانی، اجرا  یک نمایش دراماتیک، شتتبی 

 کند. سرایی از جمل  ابزارهایی اس  ک  یادگیر  فعال را تقوی  میداستان   .عمم(

نوعی روای  خواندنی یا قابم شتنیدنی است  ک  در آن روند ارتباط و تعامم   داستتان 

یک شتخصتی  با موضتوعی بر پای  هد ، دیدگاه، تحلیم و نتیج  موردنظر نویستنده یا 

( و روشتی ارزشتمند برا  کمک ب  رشتد فرر  4:  1389گردد )همتی، داستتان بیان می

زاده، گردد )جمالانی او قلمداد میفرد استت  و راهی برا  ارضتتا  نیازها  روحی و رو

گردد و قتدرت حتم  ستتترایی موجت  از بین رفتن موانع خالقیت  میداستتتتتان   (.6:  1391

،  و همرتاران   کنتد )رادبخشآموزان فراهم میبخش برا  دانشمستتتالت  را بتا رونتد لتذت

توان  ستترایی با گنجاندن مطال  علمی در قال  داستتتان میدر داستتتان   (.179:  1392

مند کرده و در نهای  ح  کنجراو  آنها آموزان را نستب  ب  مطال  درستی عالق دانش
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(  2014)  1جمل  تحقیقاتی ک  در این زمین  انجام شتتده، پژوهش مویترااز    را برانگیخ .

آموزان در درس سترایی ب  عنوان ابزار  برا  یادگیر  فعال دانشتح  عنوان »داستتان 

در پژوهش مذکور، محقق در شتش مرحل  توانستت  است  آنچ  را ک  از  باشتد.ژنتیک« می

(  1  ال  داستتان ب  آنها ارام  کند.گرفتند را در قآموزان باید یاد میلحاظ آموزشتی دانش

ها  مشهور ک   توان با استهاده از داستان در این مرحل  می خلق یک داستان مناسب:

آفرینان اصتتلی آن آشتتنایی دارند، و یا داستتتانی ک  محتوا  آموزان با آن و نقشدانش

 تواندعلمی دارد را برگزید. لذا نوشتن یک داستان مبتنی بر یک موضوع علمی خاص می

در یادگیری:    موضووعات  وتعیین اهداف  ( 2منبع خوبی برا  داستتان موردنظر باشتد.  

ر  و علمی را باید از آموزان چ  محتواها  فراین مرحل  باید مشتتخش شتتود ک  دانش

داستتتتتان یتاد بگیرنتد، لتذا در این مرحلت  بت  تعیین اهتدا  و موضتتتوعتات موردنظر برا  

( ایجاد چارچوب روایی )چارچوبی برای روایت کردن  3 شتود.یادگیر  پرداخت  می

پ  از تعیین اهدا  داستتتان باید داستتتان موردنظر را ستتاخت  و چارچوبی داسوتان(: 

کننده اعمال و تواند روای کردن آن انتخا. نمود. این چارچو. میمناستت  برا  روای  

بتایتد    افزودن محتوای علمی و آموزشووی:(  4رفتتار یتک فرد بتاشتتتد.  در این مرحلت  

آموز( انتظار  براستاس اهدا  یادگیر ، محتوا  علمی و آموزشتی را ک  یادگیرنده )دانش

هوای  افزودن محتواهوای بصووری و لینوک ( 5رود یتاد بگیرد در داستتتتتان گنجتانتد.  می

توان از آموزان در داستتان، میدر این مرحل  برا  مشتارک  دادن بیشتتر دانش  آموزشوی:

ا  متاننتد یتک عر ، لینتک مربوط بت  یتک فیلم و یتا دیگر منتابع  محتواهتا  چنتدرستتتانت 

در  آزمون داسووتان در کالس درس:(  6د.  اطالعاتی )مانند مقال  علمی( استتتهاده کر

شتود ک   این مرحل  با استتهاده از پرستش و پاستخ ب  بررستی این موضتوع پرداخت  می

داستتان تا چ  اندازه از لحاظ کیهی  توانستت  آنچ  را ک  مدنظر نویستنده بوده است  را 

ها  استتخرا  شتده از متن  انتقال دهد )بررستی کیهی  داستتان با استتهاده از پرستش

 (.  1-4:  2014داستان( )مویترا،  

زاده و  پیرامون موضتوع مربوط  تحقیقات نستبتام مشتابهی انجام شتده از جمل ، داداش

گویی روش مهید و موثر  در بام ( در پژوهشتی نشتان دادند ک  قصت 1394پیرخامهی )

 
1 -Moitra 
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ها  آموزشتی  د در محیاتواننآموزان بوده است  و معلمان میبردن هوش اجتماعی دانش

( در پژوهشتی  نشتان دادند ک  استتهاده  1397از آن استتهاده کنند. پا  نظر و پا  نظر )

گویی در تدری  مباحث ریاضتی، منجر ب  کاهش استترس، ایجاد نشتاط و شتو  از داستتان 

شتتتود و این عوامتم خود منجر بت  آموزان میدر حین تتدری  و بتام بردن تمرکز دانش

( در 1395گردد. آراستی و همراران )رت یادگیر  مههوم ریاضی موردنظر میافزایش قد

ستتترایی موج  نگرش پژوهشتتتی نشتتتان دادند ک  آموزش کارآفرینی با روش داستتتتان 

آموزان و همچنین تقوی  ابعاد آن شتامم گرایش ب  موفقی ، خالقی ، کارآفرینان  دانش

در پژوهش خود نشتتان داد ک     (1386شتتود. صتتبا یان )کنترل دورنی و عزت نه  می

زاده و صتالا آموزان اثرگذارند. عباسها در رشتد روانی، عاطهی و اجتماعی  دانشداستتان 

ستتترایی بر عزت نه  ( در پژوهش خود نشتتتان دادنتد کت  داستتتتتان 1394مجتهتد )

 آموزان موثر اس .دانش

یادگیر  فعال ستتترایی ب  عنوان ابزار  برا  ( تح  عنوان »داستتتتان 2014مویترا )

آموزان در درس ژنتیک«، نویستتنده ب  ستتاخ  داستتتان خویش در شتتش مرحل   دانش

پردازن و فیلستتتوفتان بزر  در ارتبتاط بتا  فتار  از آرا  و دیتدگتاه نظریت   پرداختت  استتت .

پذیر  )دورکیم(، انستتان اجتماعی )گیدنز(، یادگیر  رفتارها  اجتماعی، اهمی  جامع 

ا(، کنش اجتماعی )مید و بلومر(، جهان اجتماعی )پارستتتونز و یادگیر  اجتماعی )بندور

والرشتتتتتاین(، پیونتد اجتمتاعی )هیرشتتتی( و ... کت  همگی بت  اهمیت  یتادگیر  رفتتارهتا   

اند، و با نگاهی اجمالی ب  مطال  و موضتوعات گنجانده شتده منطبق با جامع  ستخن رانده

،   یادگیر  و تدری  اشتاره کرداز اهدا  توان ب  چند موردمی ،در درس هوی  اجتماعی

آموزان در یادگیر  دروستتتی )از جملت  هوی  اجتماعی( دانش  منتد کردن عالق   از جملت :

کت  از لحتاظ اهمیت  کنرور  در درجت  پتایینی بوده، امتا از لحتاظ اجتمتاعی در زنتدگی 

انگیزه برا    ایجتاد در فراینتد یادگیر ، آنهتادرگیر کردن   باشتتتد،ها میواقعی جز  اولوی 

. اما، یادگیر  مطال  درستتی ب  صتتورت کاربرد  و ملموسیادگیر  مطال  درستتی و  

ها  یادگیر  فعال، یعنی  هد  اصتتلی پژوهش آن استت  ک  با برارگیر  یری از روش

آموزان را مند  ب  مطال  درس هوی  اجتماعی دانشستترایی، یادگیر  و عالق داستتتان 

 بهبود ببخشد.
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 االت پژوهشؤس

آموزان ب  دلیم  یب  بام، مشتارک  ضتعی  در نارضتایتی از دانشپ  از چندین بار 

هوی   اول درس   ست  امت و عدم انجام ترالی  درؤکالس درس، جوابگویی ضتعی  ب  ست

( شرم گرف  ک   آموزان پای  دوازدهمدانش  ذهن نویسنده )معلمدر ال  ؤاجتماعی، این س

آموزان  ک  عل  این مستتامم از دانش  گرف آن    رلذا تصتتمیم بتواند باشتتد؟ دلیم چ  می

این   :این شترم پاستخ دادندب    کنندگان مشتارک  آموزان یادانش پرستیده شتود. برخی از

هایی مشترم  من همیشت  با چنین درس،  (1کننده مشتارک )خورد  میندرس ب  درد من  

من  ،  (3کننده مشارک ) اندگنگ و نامههوممطال  این درس  ،  (2کننده مشارک ) داشتم

دهم منابع مهم کنرور را کنم و ب  جا  آن ترجیا میوقتم را برا  این کتا. صر  نمی

مطتالت  درس،  (4کننتده  مشتتتتارکت )  بخوانم کردن  بیزارماز حهظ    هتا  حهظیتاتی 

 .(6کننده  مشتتارک ) این کتا. در رشتتت  ما کارایی چندانی ندارد،  (5کننده  مشتتارک )

پ  از دریاف  چنین بازخورد ، نویستنده )معلم( تصتمیم گرف  ک  از دیگر معلمان این 

آموزان  بپرستد ک  آیا دانشنیز  فیزیک(  –پای  تحصتیلی )پای  دوازدهم تجربی و ریاضتی 

. لذا با استتتهاده از یک را دارند یا خیر؟  هوی  اجتماعی چنین تهرراتینستتب  ب  درس 

 از آنها پرسیده شد.  ب  شرح زیر سوامتی اینترنتی نظرسنجی 

فیزیک و علوم تجربی  -ها  ریاضتتی آموزان پای  دوازدهم رشتتت نظر شتتما دانشب   

 کنند؟تر از بقی  دروس تلقی میاهمی کدام درس را کم

یزیک و علوم تجربی ف -ها  ریاضتتی آموزان پای  دوازدهم رشتتت نظر شتتما دانش  ب 

 دهند؟درس هوی  اجتماعی اهمی  مییادگیر  مطال  چقدر ب  

یادگیر  و  ستترایی،  داستتتان   ،ب  نظر شتتماال اصتتلی پژوهش این استت  ک ،  ؤو ستت

 ؟بخشدرا بهبود می آموزان ب  محتوا  درس هوی  اجتماعیمند  دانشعالق 
 

 پژوهش شناسیروش

هتا  یتادگیر  فعتال  )برتارگیر  یری از روش  1پژوهیروش این تحقیق از نوع اقتدام

پژوهی ب  معنا  پژوهش در عمم است  ک  افراد اقدامسترایی( است . تح  عنوان داستتان 

 گیرد.محقق برا  تغییر وضتعی  نامطلو. و رستیدن ب  وضتعی  نستبتام مطلو. برار می

 
1 -Action Research 
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. دستت   ه است شتداستتهاده    از دو دستت  شتواهدآور  اطالعات دبرا  گر  پژوهشدر این  

آموزان پای  دوازدهم از دانش  (تشتریحی  –تستتی  ستنتی )آزمون  ال (  اول شتواهد شتامم  

نظرستتنجی از معلمان پای  دوازدهم .( مدرستت  علی ابن ابیطال  )ع( شتتهر فردی  و  

و دستت  دوم شتواهد    .استتان البرز بود )گروه انستانی(، ک  ب  صتورت تصتادفی انتخا. شتدند

 ( اس . کنداز جمل  ابزارهایی اس  ک  یادگیر  فعال را تقوی  میسرایی )داستان   شامم

آموزان  از دانش  :های تستی  و تشریحی(الف( آزمون سونتی )به وورت پرسش

خواستتت  شتتد ک  پ  از مطالع  دقیق  نهر(    28)فیزیک   –و ریاضتتی نهر(   26)تجربی 

 امت زیر پاسخ دهند.ؤسکتا. هوی  اجتماعی، در آزمون شرک  کرده و ب  
پیامدها  ...... کنش نیستتند، ک  مزم باشتد کنشتگر  آنها را انجام دهد و این پیامدها .......  )

(،  پذیر است  ک  ..... کنش او را دربیابیمپاستخ مناست  ب  کنش افراد در صتورتی امران(، )هستتند

(، ترتی  ...... و ...... استت   پیروز  در تیم فوتبال و دستت  دادن ب  هنگام دیدار دوستتتان، ب )

برخورد در   نخستتتیندر ( ).یابندها و هنجارها  اجتماعی از طریق ...... تحقق و تداوم میارزش

خرده فرهنگ (، )آموزید ....... است نچ  ب  تدریج میآکنید و یک شتهر ابتدا ....... را مشتاهده می

پرستتش از چرایی  (،  )فرهنگ ................ استت صتتن  طالفروشتتان و احتراران، ب  ترتی  خرده 

کتدامیتک از موارد کنش (، )انجتام یتک کتار از کنشتتتگر، بت  کتدام ویژگی کنش مربوط استتت ؟

 حضتتور بدون  شتت  در  رانندگی و  راهنمایی قوانین ال . رعای   شتتود؟اجتماعی محستتو. نمی

 و  راهنمتایی  قوانین  عتایت خیتابتان د. ر  در  رفتن  ختداونتد  . راه  وجود  دربتاره  .. تهرر  دیگران

پرستی از دیگران ب  ترتی  ....... و ها  چون امنی  و احوالپدیدهدیگران(، )  حضتور در رانندگی

 هنجار  هیچ  نباشتد،  اجتماعی کنش ال . اگر   کدام گزین   لا است ؟، ))شتود....... محستو. می

 مورد  ک   هستتتتند مطلو. ها پدیده از  دستتتت   آن  اجتماعی ها گیرد.  .. ارزشنمی  شتتترم

 از دور ب   و حضتتتور بدون ک  هاییدارند.   . کنش گرایش  آنها ب  جامع   یک افراد و  اندپذیرش

 با  اجتماعی ها د. پدیده  .شتتوندنمی محستتو.  اجتماعی کنش  گیرند،می انجام  دیگران  چشتتم

 (.گذارندمی تأثیر ما  اجتماعی کنش بر  خود ولی  آیند،می  وجود ب  ما  اجتماعی ها کنش

 تر اس ؟صحیا روبروگزین  در ارتباط با تصویر  مکدا)

 ال ( خرده فرهنگ  

 .(  فرهنگ عمومی 

  ( ضدفرهنگ  

  د( فرهنگ قومی(
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ها تحقق ها  انستتتانها پ  از آنر  با کنشیند. این پدیدهآجامع  و فرهنگ ...... پدید می)

 ...............( آورند ک دنبال میپیدا کردند، پیامدهایی را ب  

  از معلمان  :الی(ؤمعلمان )با اسوتااده از پرسوشونامه چندسو از  ب( نظرسونجی 

  70ها پاستخ دهند. در این نظرستنجی شتده از آن   پرستیدهخواستت  شتد ک  ب  ستوامت  

  30نهر )  21فیزیک استتان البرز شترک  کردند ک     –معلم پای  داوزدهم تجربی و ریاضتی  

از  تربیشت شتان درصتد  84درصتد( زن بودند. بیش از   70نهرشتان )  49درصتد( از آنان مرد و 

  44در این میان و  . بودستال    19و میانگین ستابق  کار آنها  داشتتندستال ستابق  کار   3

 .کردندمینهر( از  آنان کتا. هوی  اجتماعی را تدری    31درصد )

سترایی با گنجاندن مطال  علمی در قال  داستتان  در داستتان   سورایی:ج( داسوتان

منتد کرده و در نهتایت  ح  آموزان را نستتتبت  بت  مطتالت  درستتتی عالقت توان دانشمی

ها  انجام شتده، نویستنده ب  این نتیج   ررستیکنجراو  آنها را برانگیخ . بنابراین، با ب

تواند برا  ارام  ستترایی ب  عنوان روشتتی جدید و موقتی میرستتد ک  روش داستتتان می

آموزان در افزایش یادگیر  و عالقمند  آنان مورد آزمایش قرار مطال  درستتی ب  دانش

)  گتیترد. متویتتترا  پتژوهتش  از  گترفتتتن  التگتو  بتتا  تتحتقتیتق  ایتن  تتحتت   2014در  عتنتوان ( 

آموزان در درس ژنتیک«،  ستتترایی ب  عنوان ابزار  برا  یادگیر  فعال دانش»داستتتتان 

  ب  این صتورت ک  نویستنده ب  ستاخ  داستتان خویش در شتش مرحل  پرداخت  است . 

آموزان باید یاد  محقق در شتش مرحل  توانستت  است  آنچ  را ک  از لحاظ آموزشتی دانش

( تعیین 2،  ( خلق یک داستتان مناست 1آنها ارام  کند. گرفتند را در قال  داستتان ب   می

( ایجتاد چتارچو. روایی )چتارچوبی برا  روایت  کردن  3،  اهتدا  و موضتتتوعتات یتادگیر 

ها   ( افزودن محتواها  بصر  و لینک5،  ( افزودن محتوا  علمی و آموزشی4  ،داستان(

 .( آزمون داستان در کالس درس6و   آموزشی

 ارائه داستان:

 به بابلسر  در سارم

شهر یاسو  اس . اگر بخواهم شهر یاسو  را توصی  کنم، باید بگویم  م  محم سرونت»

کنند و این شتهر، شتهر  ستنتی است  ک  هنوز مردم این شتهر با زبان لر  صتحب  می

ها این ها در عروستتیها  خاص خود هستت . م الم یری از آدا. آن دارا  آدا. و رستتوم

ها  خاصتی رقصتند. رقش زنان با لباسدارند و با ملود  آن می  دهم و سترنا  ک است   
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بر رو     1هاکنند )برا  دیدن این رقشاست  و مردان با لباس خاص لر  چو. باز  می

ب  شتهر بابلستر ستهر کنم و یری از این   داشتتمقصتد یک روز  (. 2ها  زیر کلیک کنیدلینک

دانشتگاه   ابلستر ببرم )دانشتجو  دکتر ها را ب  عنوان هدی  برا  دوستتم در شتهر بلباس

شتناستی مشتغول ب  تحصتیم و هدفم آن  و در رشتت  جامع  بودم  مازندران در شتهر بابلستر

ک  شتد من  صتبا   5:35ستاع     آن روز رستید و  التحصتیم شتوم(.ک  در این رشتت  فار  بود

   کردم.  ادهبعد از تمام کردن نماز، صبحان  را آم، بلند شدم و وضو گرفتم ک  نماز بخوانم

و وارد آشتتپزخان     بیدارک  یردفع  مادرم از خوا.   بودم در حال میم کردن صتتبحان 

ک  صتبحان  بستیار لذیذ    کردمتر و ب  مادرم تعار   . در این حال من ستهره را مرت شتد

ام، بهرمایید میم کنید. با مادرم صتبحان  را صتر  کردم و بعد مستوا  زدم،  آماده کرده

ستتهر خود را پوشتتیدم، کی  ستتهر را برداشتتتم، از پدر و مادر خود ها  مخصتتوص  لباس

تهران، ب  تهران  -م با پرواز یاستتو ستتتتوانخداحافظی و خان  را تر  کردم.  با اینر  می

از شهر یاسو  تا شیراز   داشتم، اما قصتد ستهر کنمو از آنجا با اتوبوس ب  شتهر بابلستر  بروم

شهر سار  را با هواپیما و از سار  تا شهر بابلسر را با  را با اتوبوس بروم، از شتهر شتیراز تا

تاکستی بروم. در اتوبوس هوا بستیار گرم بود و ب  همین خاطر بلند شتدم و شتیشت  پنجره 

اجازه   ،اتوبوس را باز کردم. وقتی ب  فرودگاه شتیراز رستیدم، بخاطر اپیدمی کرونا ویروس

ندادند کستتی بدون ماستتک ستتوار هواپیما شتتود و هم  افراد را یری یری چک کردند.  

لگ( ک  مادرم در کی  گذاشتت  بود را در هوایپما و بدون تعار  ب  کنار  ذایی ستنتی )کَ

دستتتتی خود میتم کردم. بعتد از میتم کردن  تذا شتتتروع کردم و بت  آرامی کتتا. »تو 

بتار در فرودگتاه   گرفتن  ا مطتالعت  کردم. بعتد از تحویتمتوانی روزم را خرا. کنی« رنمی

ها  محلی در آن بود( ستار ، یری از مستافران، کی  مخصتوص هدی  من را )ک  لباس

ها  زیاد و مستتمر بعد از دزدید و پلی  فرودگاه را در جریان گذاشتتم تا اینر  با تالش

یافتم و آنها را ب  دوست     ها  ستنتی خود دست دو روز دزد را پیدا کردند و من ب  لباس

 «.خود هدی  دادم

از متن داستتان براستاس محتوا  کتا. درستی )ست  درس   امتیؤدر پایان داستتان، ست

شتود ک  پ  از مطالع  آموزان خواستت  میاول کتا. هوی  اجتماعی( طراحی و از دانش

 
1-https://www.aparat.com. 

-2 https://www.aparat.com.  

 

https://www.aparat.com./
https://www.aparat.com/v/aZtJS/%D8%B1%D9%82%D8%B5_%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7%DB%8C_%D9%84%D8%B1%DB%8C_%D8%AF%D8%B1_%D8%AF%D9%84_%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%D8%AA


 31           فر    ا مؤمن ر، زهوحید دستیا   /...هویت  درس  محتوای به مندیعالقه و  یادگیری در  سراییداستان  نقش

فرد  را ها   کنش) ستوامت ب  این شترح هستتند:ک   دقیق داستتان ب  آنها پاستخ دهند.  

ها  کنش)(،  اند؟ها  اراد  کدامکنش)(،  اند؟ها  آگاهان  کدامکنش)(،  مشخش کنید؟

ها  وحید پیامدها  اراد  چند نمون  از کنش)(، کنشتگر کیست ؟(، )اند؟هد  دار کدام

از کنش)(،  را نتام ببریتد. نتام ببریتد. پیتامتدهتا   یراراد  چنتد نمونت   (،  هتا  وحیتد را 

هنجتارهتا  )(، هتا  اجتمتاعی را نتام ببریتد.کنش)(، اجتمتاعی را نتام ببریتد.هتا   پتدیتده)

(،  انتد؟مصتتتادیق فرهنگی کتدام)(، انتد؟هتا  اجتمتاعی کتدامارزش)(، انتد؟اجتمتاعی کتدام

فرهنتگ را در چت  چیزهتایی خرده)(،  بینیتد؟فرهنتگ عمومی را در چت  چیزهتایی می)

ضتد فرهنگ را در )(،  بینید؟  چیزهایی میها  موافق را در چفرهنگخرده(، )بینید؟می

از فرصتتت )  و( بینیتد؟چت  چیزهتایی می هتا و بر استتتاس داستتتتتان فو  چنتد نمونت  

 (ها  جهان اجتماعی را نام ببرید.محدودی 

 

 ی پژوهش هایافته

 1های شواهد یافته

آوری شووده از آزمون سوونتی )به  هوای جم تجزیوه و تحلیوو و تاسوویر داده

 های تستی  و تشریحی(.وورت پرسش
 . تشریحی –در آزمون تستی  آموزانبند  نمرات دانشدست   :1جدول 

 
بت      10تتا    5  بین  آموزان نمرهنهر( از دانش  13درصتتتد )  31،  یتکجتدول  بتا توجت  

  7/16و تنها   15تا   11  بین  نهر( نمره  22درصتتد )  4/52،  )تقریبام یک ستتوم( اندگرفت 

  83همانطور ک  نشتان داده شتده است    اند.گرفت   15بامتر   نهر( از آنان نمره  7درصتد )

اس ، ک  این نشان از عملررد نسبتام    15مساو   -ترآموزان نمره آنها پاییندرصد از دانش

از نهر    12حتی  یب     ضتعی  آنها در پاستخگویی ب  ستوامت کتا. هوی  اجتماعی است .
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در ( فیزیک  –آموز رشتتتتت  ریاضتتتی دانش  7آموز تجربی و  دانش  5) یبت   آموزان  دانش

ها با  مند  ضتعی  آن توان در عالق میرجوع شتود(    4ه )ب  جدول شتماررا ستنتی آزمون  

این درس دانستتت  و بیتان کرد کت  یتادگیر  این درس برا  آنهتا از اولویت  چنتدانی  

 دار نیس . ربرخو

 آوری شده از نظرسنجی معلمان.های جم تجزیه و تحلیو و تاسیر داده

پاستخ   این صتورتاز آنها پرستیده شتده ک  ب     تیامؤبرا  انجام این نظرستنجی، ست

 -ها  ریاضتی آموزان پای  دوازدهم رشتت نظر شتما دانشب   )ستوال   پاستخ آنها ب   :دادند

( این بود کننتد؟تر از بقیت  دروس تلقی میاهمیت فیزیتک و علوم تجربی کتدام درس را کم

»هوی  اجتماعی«    دروسآموزان  دانش  ،درصتدشتان ب  ترتی  ااهار داشتتند  31و    43ک   

 دانند.می تر از بقی  دروساهمی کم« مدیری  خانواده وسبک زندگیو »

ها  زیر را بهترین دلیم یک از گزین از آنها پرستیده شتد ک ، کدام  بعد ال  ؤدر ست

 -ها  ریاضتی  آموزان پای  دوازدهم رشتت نظر شتما دانش»ب  برا  انتخا. جوا. ستوال  

علوم تجربی   و  کمفیزیتک  میاهمیت کتدام درس را  تلقی  بقیت  دروس  از  «  کننتد؟ تر 

مدیری  خانواده »و    «هوی  اجتماعی»، درس آموزان اذعان داشتتند دانش  ، ک دانید؟می

درصتد( و عدم    1/57را ب  دلیم کم اهمی  بودن این دروس در کنرور ) «و ستبک زندگی

تر  اهمیت درصتتتد( از دیگر دروس کم  9/32آموزان بت  دروس مربوطت  )منتد  دانشعالقت 

  دانند. می
 اهمی  بودن دروس مربوط . : توزیع فراوانی معلمان برحس  دلیم کم2جدول 

 درصد  فراوانی   گزین 

 9/32 23 آموز ب  درس مربوط  عدم عالقمند  دانش: 1گزین  

 6/8 6 ها  نامناس  تدری  در درس مربوط  روش : 2گزین  

 1/57 40 اهمی  بودن درس مربوط  در کنرور ب  دلیم کم: 3گزین  

 3/24 17 توجهی نظام آموزش ب  درس مربوط  بی: 4گزین  

 6/18 13 ب  اهمی  درس مربوط  آموزان نسب  ناآگاهی دانش: 5گزین  

 0/100 70 دهندگان کم پاسخ 

  -ها  ریاضتی آموزان پای  دوازدهم رشتت نظر شتما دانش  ب )ال  ؤست و پاستخ آنها ب 

بت    علوم تجربی چقتدر  اجتمتاعی اهمیت  یتادگیر  مطتالت   فیزیتک و  درس هویت  

آموزان، خیلی کم دانش ،اندنهر( ااهار داشتت   48)  شتان درصتد  69( این بود ک   ؟دهندمی

ک     ستتوال آخر و در  دهند.و کم ب  یادگیر  مطال  درس هوی  اجتماعی اهمی  می
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ها  زیر را بهترین دلیم برا  انتخا. جوا. یک از گزین  ، کداماز آنها پرستتتیده شتتتده

فیزیک و علوم تجربی  -ها  ریاضتی آموزان پای  دوازدهم رشتت نظر شتما دانش »ب ستوال  

، ب  صورت دانید؟می«  دهند؟درس هوی  اجتماعی اهمی  مییادگیر  مطال   چقدر ب  

 پاسخ دادند. 3زیر در جدول  
 آموزان. اهمی  بودن درس هوی  اجتماعی برا  دانش: توزیع فراوانی معلمان برحس  کم3جدول 

 درصد  فراوانی   گزین 

 4/29 20 آموز ب  درس مربوط  عالقمند  دانشعدم : 1گزین  

 4/7 5 ها  نامناس  تدری  در درس مربوط  روش : 2گزین  

 9/55 38 اهمی  بودن درس مربوط  در کنرور ب  دلیم کم: 3گزین  

 9/27 19 توجهی نظام آموزش ب  درس مربوط  بی: 4گزین  

 9/27 19 مربوط  آموزان نسب  ب  اهمی  درس ناآگاهی دانش: 5گزین  

 0/100 70 دهندگان کم پاسخ 

 

تواند موج  شتتتود ک  این درس جز  منابع از آنجتایی ک  این تحقیق ب  تنهایی نمی

قرار بگیرد، لتذا در پی یتافتن راهی  کنرور دانش کت  یتادگیر  و عالقمنتد     بودآموزان 

پژوهش ب  دنبال این آموزان نستتب  ب  این درس را بهبود ببخشتتد. بنابراین، این  دانش

انتخاب )  سراییداستان  مانندها  یادگیر  فعال توان با استهاده از روشاست  ک  آیا می

عالقت راه جودیود موقتی بین (، یتادگیر  و  اجتمتاعی را در  بت  درس هویت   منتد  

منتد  بت  هتا  موثر در یتادگیر  و عالقت استتتتهتاده از روش  آموزان بهبود ببخشتتتد.دانش

مواره مورد توج  اک ر معلمان و دبیران آموزش و پرورش بوده است . از مطال  درستی ه

توان استتتهاده کرد، روش یادگیر  فعال )پوستتتر، بحث گروهی،  هایی ک  میجمل  روش

 سرایی، پازل و ...( اس . ایها  نقش، معما، نمایش فیلم، حم مسئل ، داستان 

 2های شواهد  یافته 

 امت مطرح شتده در داستتان است  ؤآموزان ب  ستحاصتم پاستخگویی دانش هایافت این  

  تشریحی( مورد مقایس  قرار گرفت  اس . –ک  با نمره آزمون سنتی )تستی  
 . داستان تشریحی( و  –نمره سنتی )تستی  براساسآموزان دانشنمرات  مقایس  :4جدول 

 فیزیک –رشت  ریاضی  رشت  علوم تجربی 

 تشریحی -تستی نمره  آموزدانش
نمره  

 داستان
 تشریحی -تستی نمره  آموزدانش

نمره  

 داستان

1 15 19 1 11 16 
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2 8 16 2 17 17 

3 17 16 3 10 15 

4 12 18 4 17 16 

5 12 18 5 14 17 

6 8 17 6 15 15 

7 10 15 7 11 16 

8 6 14 8 7 15 

9 17 15 9 5 14 

10 15 18 10 11 17 

11 8 14 11 17 18 

12 8 13 12 18 20 

13 12 17 13 8 15 

14 12 17 14 15 17 

15 12 16 15 11 16 

16 9 13 16 15 17 

17 15 18 17 17 15 

18 12 15 18 14 17 

19 12 16 19 11 17 

20 15 18 20 11 16 

 15 9 21 17  یب  21

 17  یب  22  یب   یب  22

 16  یب  23  یب   یب  23

 17  یب  24  یب   یب  24

 15  یب  25 15  یب  25

 14  یب  26 14 8 26

 17  یب  27   

 17  یب  28   

 

نمره  بند ، دستت بند  زیر منتج شتده است . در این دستت   (4)جدول   از جدول فو 

آموزان هر رشتت  در ست  دستت  تقستیم شتده است  و میانگین نمرات نیز گزارش شتده دانش

 اس .
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 آموزان در دو آزمون. نمرات دانش: مقایس  5جدول 
-کم دانش 
 آموزان 

  -ریاضی رشت  
 فیزیک 

 رشت  تجربی

 بند  نمرات دست  ها روش
تعداد  

 )درصد(
 تعداد )درصد(  تعداد )درصد( 

 آزمون سنتی  ( 38/ 1) 8 ( 23/ 8) 5 ( 31/ 0) 13
 10تا  5نمره بین  

 آزمون داستان  - - -

 آزمون سنتی  ( 4/52)  11 ( 4/52)  11 ( 4/52)  22
 15تا   11نمره بین  

 آزمون داستان  ( 39/ 1) 9 ( 32/ 1) 9 ( 3/35)  18

 آزمون سنتی  ( 9/ 5) 2 ( 23/ 8) 5 ( 16/ 7) 7
 20تا  16نمره بین  

 آزمون داستان  ( 9/60)  14 ( 9/67)  19 ( 7/64)  33

 آزمون سنتی  11/ 57 12/ 57 12/ 07
 میانگین نمرات

 آزمون داستان  16/ 04 16/ 21 16/ 13

 
 آموزان در دو آزمون. درصد نمرات دانش :1نمودار 

 

 گیرینتیجهبحث و 

و   پیرامون کالس درس  اتهتاقتات  و تجربت   بتا مشتتتتاهتده  محقق  پژوهش  این  در 

آموزان متوج   آموزان ب  وجود موضتتوعی پی برد. او با استتتهاده از آرا  و نظر دانشدانش

ها ب  دمیلی ب  درس هوی  اجتماعی اهمی  و توج  کمتر  نستب  ب  ستایر شتد ک  آن 

آور   ددروس نشتان دادند. و  برا  اثبا  این فرضتی  بااستتهاده از دو دستت  شتواهد ب  گر

  تشتتریحی  –اطالعات پرداخ . در مشتتاهدات دستتت  اول با استتتهاده از آزمون تستتتی  

39
.1

60
.9

32
.1

67
.9

35
.3

64
.7

38
.1

52
.4

9.
5

23
.8

5
2
.4

23
.83
1

5
2
.4

1
6
.7

ن  ی ب ه  مر ا 5ن 10ت ین  ب مره  ا 11ن 15ت ین  ب مره  ا 16ن 20ت

(داستان)تجربی  (داستان)فیزیک -ریاضی

(داستان)کل  (سنتی)تجربی 

(سنتی)فیزیک -ریاضی  (سنتی)کل 
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گیرند و نمرات ضتعیهی در این نمی آموزان مطال  را ب  خوبی یاددانش  ک  شتد مشتخش

ها در روند تدری  و کالس درس مشتتارک  ضتتعیهی عالوه آن درس کستت  کردند. ب 

 نمرات میانگین(  تشتتریحی  –داشتتتند. پ  از بدستت  آمدن این نتایج )آزمون تستتتی 

ا  پی برد. لذا برا  اثبات وجود  محقق ب  وجود مستئل بدست  آمد.   07/12  آموزان دانش

امتی پرستیده شتد ک  ب  ؤها ستدر بین دیگر معلمان از آن   نظرستنجیاستتهاده از    ل  باأمست

تر تلقی کرده و دلیم  اهمی کمآموزان چ  درستی را از میان دیگر دروس نظر شتما دانش

آموزان تا چ  اندازه ب  و در ادام  از آنها پرستیده شتد ک  ب  نظر شتما دانش  آن چیست ؟

 دهند؟درس هوی  اجتماعی اهمی  می

نتایج بدستت  آمده حاکی از آن بود ک  معلمان اذعان داشتتتند از میان دروس، درس 

آموزان برخودار استت . ب  این صتتورت ک    هوی  اجتماعی از کمترین اولوی  برا  دانش

آموزان، خیلی کم و کم بت  یتادگیر  هتا ااهتار داشتتتتنتد کت  این دانشدرصتتتد از آن   69

هتا برا  این پتاستتتخ آن بود کت  دهنتد. دلیتم آن یت  میمطتالت  درس هویت  اجتمتاعی اهم

آموزان بت  این گونت  درس عالقت  درس مربوطت  منتابع کنرور نبوده و از طر  دیگر دانش

گیرنتد. بنتابراین، محقق بر آن چنتدانی نتدارنتد، لتذا مطتالت  این دروس را بت  خوبی یتاد نمی

هتا  ا برتارگیر  یری از روشآموزان را بتشتتتد تتا بتوانتد عالقت  و میزان یتادگیر  دانش

هتا  جتدیتد یتادگیر  و محقق بتا مطتالعت  روشیتادگیر  فعتال مورد آزمتایش قرار دهتد.  

تواند گزین  مناستبی سترایی میبررستی مزایا و معای  آنها ب  این نتیج  رستید ک  داستتان 

آموزان و در نتیجت  افزایش میزان یتادگیر  آنهتا در درس برا  عالقمنتد ستتتاختن دانش

ب  ایجاد و طراحی داستتتتانی    (2014مویترا )ربوط  بشتتتود. و  با الگو گرفتن پژوهش  م

آموزان  مبتنی بر مطتالت  آموزشتتتی کتتا. مربوطت  در شتتتش مرحلت  پرداخت  و از دانش

 خواس  پ  از مطالع  دقیق داستان ب  سوامت منتج شده از متن داستان پاسخ دهند. 

ستترایی( و تعیین اعتبار آن باید نتایج  تأثیر اقدام جدید )داستتتان برا  ارزشتتیابی 

نتایج حاصتتم از شتتواهد دوم )یعنی را مورد مقایستت  قرار داد.    2و   1ها  شتتواهد  یافت 

  آن با شتتواهد اول نشتتان داد ک  در آزمون داستتتان هیچ و مقایستتآزمون داستتتان( 

 -کست  ننموده است ، در حالی ک  در آزمون تستتی   10تا   5ا  بین آموز  نمرهدانش

اند )تقریبام یک گرفت   10تا   5  بین آموزان نمرهنهر( از دانش  13درصتد )  31تشتریحی  

  15تا   11  بین موزان نمرهآنهر( از دانش  18درصتد )  3/35ستوم(؛ در آزمون داستتان  
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  نهر( نمره  22درصتد )  4/52تشتریحی   –کست  کردند، در حالی ک  در آزمون تستتی  

آموزان  نهر( از دانش  33درصتد )  7/64کست  نمودند؛ در آزمون داستتان    15تا    11بین 

  7/16تشتتریحی تنها   –کستت  کردند، در حالی ک  در آزمون تستتتی   15  بام  نمره

سترایی  کست  نمودند. ب  عالوه در روش داستتان   15  بامتر  نهر( از آنان نمره  7درصتد )

ها نمره بامتر درصتد آن   60کست  نررد و بیش از   10تر از  آموز  نمره پایینهیچ دانش

آموزان در روش توان گه  ک  یادگیر  دانشمی کست  کردند. در یک نتیج  کلی  15از 

مبتنی بر داستتان با استتناد بر نتایج بدست  آمده ب  نستب  قابم توجهی بام رفت  است . 

نهرشتان در آزمون    3آموز رشتت  علوم تجربی، دانش  26همچنین نشتان داده شتد ک  از  

  یب  داشتند. نهر   5تشریحی   –داستان شرک  نرردند، در حالی ک  در آزمون تستی  

فیزیک در آزمون داستتتان شتترک  کردند، در   –آموز رشتتت  ریاضتتی تمامی دانش

تشتریحی شترک  نررده بودند )تعداد  امبین    –نهر از آنها در آزمون تستتی  7حالی ک   

یتادگیر   عالقمنتد  و  افزایش  نهر بود(. بنتابراین، این یتافتت  تحقیق )  3کتم در داستتتتتان  

( با نتایج سراییبا استتهاده از روش داستتان  س هوی  اجتماعیب  محتو  در  آموزان دانش

( ک  نشتان 1394زاده و صتالا مجتهد )( و عباس1395آراستتی و همراران )ها   پژوهش

، کست  موفقی ، خالقی ، سترایی موج  نگرش کارآفرینان دادند آموزش با روش داستتان 

همچنین با نتایج پژوهش    شتود، همستو است .میآموزان  دانشکنترل دورنی و عزت نه  

، منجر ب  کاهش گوییاستتهاده از داستتان ک  ااهار کردند   (1397پا  نظر و پا  نظر )

در   آموزان استتتترس، ایجتاد نشتتتاط و شتتتو  در حین تتدری  و بتام بردن تمرکز دانش

زاده و پیرخامهی باشتتتد. و در آخر با نتایج تحقیق داداشگردد، همستتتو میمی یادگیر 

گویی روش مهیتد و موثر  در بتام بردن هوش اجتمتاعی  بیتان کردنتد قصتتت   ( کت 1394)

ها  آموزشتتتی از آن استتتتهاده کنند،  توانند در محیاآموزان استتت  و معلمان میدانش

نستتتب  ب  برارگیر  روش مذکور از  یدر پایان داستتتتان بازخوردهای  استتت .همستتتو  

دریاف  شتتد، ک  نشتتان از نو بودن، جال  بودن و افزایش میزان    معلمان آموزان و دانش

بود.عالقمنتد  دانش متذکور  بت  روش  بتازخوردهتااز جملت   آموزان  دانش     آموزان  

 توان ب  موارد زیر اشاره کرد:می

 امت پاسخ دهم.ؤآقا  معلم چندبار داستان را خواندم تا توانستم ب  س -

 این داستان کتا. را بیش از س  بار مطالع  کردم.معلم من برا  پاسخ دادن ب    -
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معلم جان من دوست  دارم داستتانی مانند داستتان شتما در ارتباط با مباحث مذکور   -

 هایم تهی  کنم.برا  بقی  همرالسی

 کردم ک  من در آن جایگاه قرار دارم.ها  داستان احساس میدر برخی از بخش -

توانم  ا  کت  مید کرده استتت ، بت  گونت این داستتتتتان ذهن من را بستتتیتار درگیر خو -

 هایم و پیامدها  آنها را ب  خوبی در  کرده و تشخیش دهم.کنش

 ام.ها پی بردهها  انسان من ب  اهمی  بسیار بامیی کنش -

استاد من دیگر مجبور نیستم مطال  مشاب  کتا. هوی  اجتماعی را آنقدر تررار کنم   -

 تا حهظ کنم.

ها  آموزشتتی معلمان  داستتتان مذکور ب  همراه روش ارزیابی آن در گروه ،عالوه بر این

 .بودندزیر معلمان ب  صورت  قرار داده شد، ک  بازخوردها   

ا  اجرا   طور گستتتترده  ها  جدید یاگیر  و آموزش ماننتد روش مذکور باید ب روش -

 شود.

 آموز با مطال  درسی خواهد شد.منجر ب  درگیر شدن ذهن دانش -

 ن پرانرژ  و جالبی بود.داستا -

آموز  در ختانت  استتتتهتاده کرد، بت  این  توان بت  عنوان ترتالی  دانشاز این روش می -

آموزان کارها و رفتارها  خود را در قال  آنچ  ک  در کالس درس صتتتورت ک  دانش

 اند تشریا و توصی  کنند.آموخت 

بوده  ی بستیار نادرسترایی در دروس مربوط ب  علوم اجتماعاستتهاده از روش داستتان  -

 اس .

  بتاشتتتد، از جملت  هتایی هم میمحتدودیت ستتترایی دارا   بتا این اوصتتتا ، داستتتتتان 

ها )ممرن است  یک داستتان بخاطر جذابی  و شتیوایی بام  آن  کنندگی داستتان گمراه

ها  شتتخصتتی در مخاط  را جذ. کند و او را از هد  اصتتلی دور کند(، دخال  دیدگاه

ها  دیگران مربوط نباشتتد و داستتتان ها با نگرش)شتتاید این دیدگاهها  محتوا  داستتتان 

ها برا  هر وضعیتی مناس  قدرتش را برا  ارتباط با دیگر افراد از دس  دهد( و داستان 

توان گه ، داستتان مزایا و فواید گوناگونی در کالس در یک نتیج  کلی می امانیستتند.  

آموزان، کمتک بت  رونتد ارامت   یختن عالقت  دانشتوانتد بتاعتث برانگدرس دارد، از جملت  می

مدت مطتال  درستتتی، ایجتاد ح  همدلی میان درس و تدری ، ب  یادستتتپتار  طومنی



 39           فر    ا مؤمن ر، زهوحید دستیا   /...هویت  درس  محتوای به مندیعالقه و  یادگیری در  سراییداستان  نقش

ستتترایی( آموزان گردد. روش )داستتتتتان آموزان و معلمتان و حتی میتان خود دانشدانش

ا  هتوانستت  است  آنچ  را ک  فرد از داستتان شتنیده و یا خوانده با آنچ  ک  شتخصتی 

اند ترکی  کرده و در هنگام قرار گرفتن داستتتان در دنیا   یرواقعی یا واقعی انجام داده

ستاز  کرده و ب  اجرا   ها  اتها  افتاده در داستتان آن را برا  خویش شتبی در موقعی 

در نهای  این روش باعث یادگیر  .  ستتاز  تجرب  واقعی(واقعی آن عمم بپردازد )شتتبی 

 پینشتهادات کاربرد ستر   در آخر یک  شتود.درصتد مطال  درستی می  90تا   80بیش از 

سترایی در گردد، از جمل  برارگیر  روش داستتان ها  پژوهش مطرح میبراستاس یافت 

و یا حتی در دیگر   شتناستی، مطالعات فرهنگی و ...ها  اجتماعی م م جامع دیگر درس

برا  دبیران علوم اجتمتاعی؛ هتا  ضتتتمن ختدمت   ؛ گنجتانتدن این روش در آزمون دروس

وبینتارهتایی جهت  آشتتتنتایی دبیران بتا روش از جملت  برگزار   هتا  یتادگیر  فعتال 

ها  آموزان برا  ارام  داستتان ؛ تشتویق کردن دانشسترایی، نمایش فیلم، پازل و ...داستتان 

گویتد گوش آموزان بت  داستتتتتانی کت  همرالستتتیشتتتان میدر کالس درس )دانش  خود

 ها  سنتی و کمی.ها  کیهی یادگیر  ب  جا  روشرتقا  روشو ادهند( می

 

 مناب  
تأثیر آموزش کارآفرینی از طریق  »(.  1395)  .آراستتتی، زهرا؛ قدوستتی، ستتمیرا؛ باقر ، افستتان  -

، توستتع  کارآفرینی،  «آموزان مقطع ابتداییستترایی بر نگرش کارآفرینان  دانشروش داستتتان

 .612-593ص  4شماره   9دوره 

ها در آموزش ریاضتی )بخشتی از  (. استتهاده از داستتان1397)  .نظر، فاطم نظر، محدث ؛ پا پا  -

هتا  نوین در حوزه یتاددهی و یتادگیر ،  ، اولین کنهران  ملی یتافتت   یتک مطتالعت  مرور (

 . 1انجمن مطالعات برنام  درسی ایران، شعب  هرمزگان، دوره 

شتیر ، شتهال؛ اولیا، محمدباقر؛ حلوانی، ابوالحستن؛ نور  ماجالن، نادر؛ پیشتگاهی، علیرضتا؛ دره -

  .رو نی، حستتن ستتلمان؛ عقیلی، حستتین؛ کرمانی القریشتتی، محمد؛ لطهی، محمدحستتن

  اثر روش یادگیر  فعال بر میزان رضتای  و ماندگار  اطالعات دانشتجویان دوره»(.1388)

 .3شماره   9دوره   ،مجل  ایرانی در علوم پزشری، «فیزیوپاتولوژ  دانشگاه علوم پزشری یزد

گویی و نمایش خال  و تأثیر آن بر تربی  کودکان، چاپ اول،  (. قص 1391) .زاده، محمدجمال -

 دانشگاه ازاد اسالمی شیراز.شیراز: انتشارات  
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ها   بررستتی اثربخشتتی استتتهاده از روش»(.  1394) .زاده، ستتپیده؛ پیرخامهی، علیرضتتاداداش -

دانشقصتتت  ابتتدایی  گویی بر افزایش هوش اجتمتاعی  آموزان دختر مقطع چهتارم و پنجم 

 ص   29شتماره   8دوره  نشتری  آموزش و ارزشتیابی )علوم تربیتی(،،  «مدارس مشترین شتهر

29-21. 

اثربخشتتتی بتاز  و  »(.  1392)  .فر، محمتدعلی؛ کیتان ارثی، فرحنتازرادبخش، نتاهیتد؛ محمتد   -
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 .177-195 ص

پرخاشتگر  کودکان دختر و پستر اول و  گویی بر میزان  (. تاثیر قصت 1386)  .صتبا یان، حمید -

شتناستی و علوم نام  کارشتناستی ارشتد دانشترده رواندوم ابتدایی شتهرستتان مهریز، پایان

 تربیتی، دانشگاه عالم  طباطبایی.

درمانی بر عرت نه   (. اثربخشتتی قصتت 1394)  .زاده، ندا؛ صتتالا مجتهد، منیرالستتاداتعباس -

ابتتدانش المللی  دایی، دومین کنهران  و اولین کنرفتان  بینآموزان پتایت  ستتتوم و چهرام 

 ها  نوین در علوم انسانی.پژوهش

ها  یادگیر  فعال و  تهاوت عملررد تحصتیلی در نیمر »(.  1393)  .قباد ، لیال؛ پیر ، موستی -
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 (. تمرین خالقی ، چاپ اول، تهران: انتشارات قطره.1389)  .همتی، اسماعیم -
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