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   چکیده

موضوعی است که در رابطه با آن پژوهش های زیادی نگارش می شود. همچنین در رابطه با   تاثیر داستان و شعر در یادگیری  موضوع

 علوم تربیتیو بررسی روابط و تاثیرات آنها بر روی هم نیز جای بسی تامل است. پژوهش گران در رشته    الگوهای برتر تدریس  موضوع

همواره بررسی های علمی و پژوهشی خود را در این رابطه در معرض مخاطبین این رشته قرار داده اند. در مقاله حاضر نیز تالش شده 

 . است که این موضوع بیشتر و دقیق تر بسط داده شود

و  تاثیر داستان و شعر در یادگیریبه صورت کتابخانه ای و فیش برداری و استفاده از منابع نظری و تئوری درباره روش پژوهش 

اساتید و دانشجویان شهرستان کلیه عبارت بود از در رابطه با تحقیق و پژوهش از آنها جامعه آماری  بوده است. الگوهای برتر تدریس

 به شیوه نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. نفر از این جامعه 100در حال تدریس و تحصیل می باشند و  علوم تربیتیکه در رشته 

 از طریق روش کوواریانس صورت گرفت. تجزیه و تحلیل داده ها  گرد آوری تنظیم  و پس ازداده ها 

د که فاکتور های مورد بحث ارتباط عمیق و غیر قابل اجتنابی با هم دارند و رابطه معنا داری بین داده یافته های تحقیق نشان می ده

  های پژوهش وجود دارد.

در این رابطه کامال پیرامون مقوله های ارائه شده    علوم تربیتینظرات پژوهشگران رشته  با توجه به نتایج به دست آمده می توان گفت  

مراکز در    الگوهای برتر تدریسو    تاثیر داستان و شعر در یادگیریمباحث  از این رو پیشنهاد می شود    قعیت است.صحیح و مبتنی بر وا

 و نتایج تحقیقات به صورت پروپوزال های نظری ارائه گردد.گردد.  آموزش عالی و تحصیالت تکمیلی مطرح

 

 شعر ، داستان ، یادگیری ، دانش آموزان ، معلم کلید واژه:
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  مقدمه

 روی بر ای گسترده مطالعات که اند داشته این بر سعی متوالی سالیان طول در علوم تربیتی رشته در برتر محققین و پژوهشگران

تاثیر   موضوع که گفت باید یقین به قطع طور به.  باشند داشته آن پژوهشی های مجموعه زیر و تاثیر داستان و شعر در یادگیری

 در دقیقی راهگشای تواند می رابطه این در تحقیقاتی گوناگون های جنبه و مختلف وجوه و پرداختن و یادگیریداستان و شعر در 

 (1394 ، حسینی.)باشد علوم تربیتی عرصه آموزان علم با رابطه

 در توان می که است مسائلی ترین اساسی از یکی تاثیر داستان و شعر در یادگیری موضوع به پرداختن که گفت توان  می جرئت به

 پرداختن . است الگوهای برتر تدریس موضوع دارد بحث جای که مهمی موضوع رابطه این در همچنین و پرداخت آن به علوم تربیتی

 (1395 ، رضایی. )دهد قرار پژوهشگران اختیار در را وصفی قابل غیر آموزشی های راهبرد تواند می موضوع این به

 کننده  تعیین  نقش  تواند  می  که  است الگوهای برتر تدریس موضوع تاثیر داستان و شعر در یادگیری  پیرامون   مسائل  مهمترین  از  یکی

تاثیر  با  رابطه  در  که  باورند  این  بر علوم تربیتی گران پژوهش.  نماید  ایفا علوم تربیتی پژوهشگران  های  پژوهش نتایج  با  رابطه  در  را  ای

 وجوه این مهمترین از یکی که نمود ارائه را محتوایی پر و پرمغز مسائل و علمی های پژوهش توان می داستان و شعر در یادگیری

 (1394 ، حسینی.)است علوم تربیتی پژوهش قابل

 موارد  آن از کدام هر به پرداختن که دارد وجود بیشماری پژوهشی های محور و ها فاکتور علوم تربیتی رشته در واقفیم که همانگونه

 کشور   در  متاسفانه  که  چرا.  سازد  مرتفع  و  نموده  برطرف  ما  کشور  پرورشی  و  آموزشی  نظام  از  را  اساسی  مشکالت  از  سری  یک  تواند  می

 کننده امیدوار و اعتماد قابل نقطه به که است مانده خیلی هنوز علوم تربیتی در خصوصا و بریم می رنج مطالعاتی منابع کمبود از ما

 ، رضایی. )گیرد صورت قبولی قابل های پژوهش و تحقیقات علوم تربیتی رشته در رابطه این در که است نیاز این بر بنا. برسیم ای

1395) 

 نقش و دارد بحث جای که است موضوعاتی ترین اساسی از یکی تاثیر داستان و شعر در یادگیری موضوع دهد می نشان ها آمار

تاثیر   موضوع به پرداختن است اهمیت حائز آنچه. دارد علوم تربیتی رشته  پژوهشگران و اندیشمندان نظرات در ای کننده تعیین

  در  علوم تربیتی عرضه در را ای تازه های افق تواند می الگوهای برتر تدریس چون موضوعاتی همچنین و داستان و شعر در یادگیری

 صورت  به الگوهای برتر تدریس و  تاثیر داستان و شعر در یادگیری موضوع به که است نیاز این بر بنا.کند باز اندیشمندان روی پیش

 (1395 ، پور کرم. )شود داده بسط آتی پژوهشی های انداز چشم و رو پیش مسائل به موضوع این و شود پرداخته تری گسترده

 مسئلهبیان  

 سطح  در  ریزی  برنامه  برای  ای  جامعه  هر  اساسا  و  است  اطالعات  عصر  در  توسعه  زیربنای  علم،  نهاد  از  ای  زیرمجموعه  عنوان  به  پژوهش

 در علم روزافزون موفقیت. است پژوهشی امور اثربخش و کارآمد مدیریت و ساماندهی از ناگزیر آمیز موفقیت گذار و وکالن خرد

 و بشر وجود در متعال خدای سوی از شده نهاده ودیعه به های خالقیت ابتکارات بر تکیه با که قانونمند و دار هدف جهان شناخت

 فضای  این. است آورده ارمغان به ها انسان برای را جدیدی زندگی فضای گرفته، صورت آدمی اندیشه شگرف قدرت از برداری بهره

 اندیشه  نیازها، ها، خواست موجد است، فرهنگی میان و تمدنی میان عمیق تعامالت از برخاسته خود که نوظهور تمدن این و جدید
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 های پژوهش قالب  در  ژرف  های اندیشه  مسیر  این  در. طلبند  می را  ندیشه  وا علم  توسعه  خود  نوبه به  که است  مشکالتی  و  مسائل ها،

 گویند پاسخ را نیازها و ها خواست تا شوند می کاربردی های پژوهش انجام دستمایه و گیرند می خود به پذیر بحث صورت بنیادین

 بسزای سهم و موثر نقش که جاست همین و کنند پیشنهاد بشری جوامع مشکالت و مسائل برای بیشتری و بهتر های حل راه و

 علم اهمیت روزافزون گسترش از نشان بیستم قرن در بشر زندگی تحوالت. شود می آشکار جوامع تحوالت روند در تحقیقات بخش

 شتاب و فناوری خلق در پژوهش نقش از آگاهی با توسعه حال در و صنعتی کشورهای قرن این دوم نیمه در بویژه داشت، تحقیق و

 پیشرفت   بین  گفت  توان  می  که  روست  این  از.  اند  نموده  تحقیق  بخش  ارتقای  و  تقویت  مصروف  را  خود  توجه  عمده  توسعه،  برای  دهی

 داریم قرار یکم و بیست قرن ابتدای در اکنون. است برقرار مستقیم ارتباط کشور هر در پایدار و فراگیر توسعه شتاب و تحقیق بخش

 بیکاری، تورم،. است مواجه اقتصادی مشکالت با قرن این آستانه در ما کشور. کنیم آماده فراروی های چالش برای را خود باید و

  فهرست  اولیه موارد تنها مدیریتی های سیاستگذاری و ها گیری تصمیم در نوسان و نفت درآمد به وابستگی جوان، جمعیتی ترکیب

 ارائه و تعریف مستلزم اقتصادی عظیم مشکالت برای پایدار های حل راه یافتن که است داده نشان تجربه. اند عظیم مشکالت این

 های پژوهش انجام بدون مهم این. است ملت هر هویت در نهادی خصوصیات و تاریخ فرهنگ، با سازگار ملی توسعه مدل و الگو

 که  است  ناپذیر  انکار  و  برجسته  چنان  پایدار  جانبه  همه  توسعه  در پژوهش نقش.  است  نیافتنی  دست  علمی  اصول  بر  مبتنی  و  گسترده

 رغم علی اما دانست جامعه و سیاست اقتصاد، فرهنگ، از اعم ها حوزه همه در توسعه محرک نیروی تردید بدون را آن توان می

در رابطه با . است مواجه فراوانی عملکردی و ساختاری های دشواری با حوزه این پژوهش مقوله اهمیت به نسبت اذعان و اعتراف

است جامعه پژوهشی از این امر مستثنی نیست و باید  تاثیر داستان و شعر در یادگیری موضوعموضوع حاضر نیز که بحث پیرامون 

بسط و  علوم تربیتیرا در رشته  تاثیر داستان و شعر در یادگیریو مسائل مرتبط با  الگوهای برتر تدریس موضوعبه طور قابل قبولی 

 (1394 ، حسینی) گسترش داد.

 پیشینه تحقیق  ادبیات و

 مسائل در ای مالحظه قابل تاثیر  آن به مربوط موضوعات و داستان و شعر در یادگیریتاثیر  که است این است اهمیت حائز آنچه

 مستقیم   رابطه  یک  هر  که  باشد  می  زیادی  موارد  شامل  است  بحث  مورد  رابطه  این  در  که  مسائلی.    دارد  علوم تربیتی  رشته  در  پژوهشی

 الگوهای برتر تدریس   مقوله  واقع  در.  نمود  اشاره  الگوهای برتر تدریس  مقوله  به  توان  می  میان  این  در.  دارند  مذکور  قضیه  با  داری  معنا  و

الگوهای  موضوع گفت باید. باشد می تاثیر داستان و شعر در یادگیری پیرامون اجتناب قابل غیر ای موضوع پژوهشگران دیدگاه از

 ، رضایی. )کرد باز محققین روی بر را ای تازه های افق تربیتیعلوم  رشته در توان می که کند می ثابت را موضوع این برتر تدریس

1395) 

های  ه بررسی متغیراند، اما مطالعات محدودی بپرداخته  در این مقوله رابطهاگرچه عمده تحقیقات انجام یافته ی مرتبط، به چگونگی 

پژوهشگری در به ویژه آنکه شکل  ،ای مؤثر استپیشگیرانه و مداخلهی یک رویکرد اند که اساس ارائههمبسته با آن اختصاص یافته

تاثیر  مبحث توافق دارند که های اخیر تغییر یافته است. اکثر محققان و ماهیت آن در سال تاثیر داستان و شعر در یادگیریرابطه با 

 ، پور کرم) مورد انتظار در جامعه پژوهشی است. از مهمترین مسائل الگوهای برتر تدریسو رابطه آن با  داستان و شعر در یادگیری

1395) 
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 پژوهش هایطیف وسیعی از توسط  الگوهای برتر تدریسو  تاثیر داستان و شعر در یادگیریرابطه های غیر قابل اجتناب اثر بخشی 

 تاثیر داستان و شعر در یادگیریبررسی رابطه  ها به این موارد می توان اشاره کرد:  گزارش شده است که از جمله آن  علمی و آموزشی

تاثیر داستان و شعر در اهمیت نگرش پیرامون (، 1396زارع و احمدی،) (1393)تکلوی،  الگوهای برتر تدریسو

 موضوع (،  1393،همکاران)بابایی ورتبطو مسائل م  تاثیر داستان و شعر در یادگیری(،  1395برزگری و زمینی،)  (1394)بهرامی،یادگیری

تاثیر داستان و و رابطه با  الگوهای برتر تدریستحلیل (،1396،و  همکاران )جاللی علوم تربیتیدر  تاثیر داستان و شعر در یادگیری

( و تحلیل 1396،همکارانو  )رشیدی ظفرتاثیر داستان و شعر در یادگیری  موضوعتحلیل  (،  1395،وهمکاران)جعفری    شعر در یادگیری

 (.1394)مهرداد، علوم تربیتیدر رشته  الگوهای برتر تدریس

است. با توجه به  استفاده از نظرات پژوهشگران موفق، تاثیر داستان و شعر در یادگیری پژوهش پیرامون های یکی از بهترین روش

امع از  ج اطالعاتی گیرد، لذا ارائهجنبه های مختلفی را در بر مید و ابعا تاثیر داستان و شعر در یادگیریمسائل مربوط به اینکه 

 (. 1395،حسن آبادی و همکاران)دشوار است.  فاکتورهای تحقیقاتی مربوط به آن

ی ساختار و قاعده که دارااست،    خودگزینشی و خود هدایتی  تاثیر داستان و شعر در یادگیریپژوهش پیرامون  ،  (1394)مهرداداز نظر  

 (. 1395خوشبخت،)داردسودمندی    آموزشیپیامدهای  و  است، ماهیتی متفاوت    اندیشمندانای که حاصل تراوش ذهن  باشد؛ قاعدهمی  

 الگوهای برتر تدریسو تأثیر آن بر  موسسات آموزش عالیدر  تاثیر داستان و شعر در یادگیری موضوعتاکنون در جامعه ما درباره ی 

و استفاده از آن در  پژوهش های صورت گرفتهو عملکرد آن ها بررسی چندانی صورت نگرفته است فقدان ابزار مناسب برای ارزیابی 

 به شدت به چشم می خورد. کنفرانس ها و فراخوان های علمی و آموزشی، آموزشیفعالیت های 

متمرکز   و به صورت تئوری  الگوهای برتر تدریسیشتر در مورد  صورت گرفته است ب  موسسات آموزش عالیبسیاری از تحقیقاتی که در  

، شاید دیگر زمان آن رسیده باشد که به دنبال شناخت راهکارها طور کامل انجام نشوداست. اگر هر یک از راهبردهای اجرائی شده به  

مطالعات کمی و کیفی متعددی باشیم. با وجود اینکه  مسائل پژوهشی مربوطو هم چنین احتماالت جدیدتری برای مشخص کردن 

وجود دارد اما بیشتر پژوهش ها در این زمینه کمی بوده است و در آن ها به موضوعات  تاثیر داستان و شعر در یادگیریدر مورد 

 مطرح می باشد توجه نشده است.با تاثیر داستان و شعر در یادگیریعنوان یک فاکتور اصلی در که به  الگوهای برتر تدریسفرآیند 

الزم و ضروری بود تا در جهت  الگوهای برتر تدریسو  تاثیر داستان و شعر در یادگیریپژوهش علمی پیرامون مسائل توجه به اثرات 

تاثیر داستان و شعر های کافی در زمینه با توجه به عدم پژوهش پژوهش هایی انجام شود. بررسی این موضوعروشن شدن چگونگی 

 ،  حسینی) اجرا گردید. مذکورو نیز جدید بودن اجرای این پژوهش در جامعه مورد مطالعه، پژوهش حاضر با هدف  در یادگیری

1394) 

 چارچوب نظری

 پرستاران باید »:گوید می افالطون.  کرد شروع را صحبت افالطون از قولی نقل با توان می کودکان با خواندن و گویی قصه دراهمیت

  گفتن  راه از اطفال روح که پرورشی باشند متوجه و کنند نقل کودکان برای ایم پذیرفته که را حکایاتی فقط کنیم وادار را مادران و

 .«کند می پیدا ورزش با ها آن جسم که است تربیتی از تر بیش مراتب به ، آورد می دست به حکایات
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 ، مردم فرهنگی و اجتماعی زندگی نوعی به و اند بوده مؤثر ها انسان فرهنگی و ذهنی کمال و رشد در همواره ها افسانه و ها قصه 

 ناکامی  از  فرار  برای  ها  انسان.اند  داده  نشان  را  جامعه  هر  اعتقادات  و  اخالق   ، مذهب  ،  احساس  ،  تفکر  ،  رفتار  و  ها  آن  تولید  و  کار  شیوۀ

 ، ها قصه ها، افسانه قالب در خیال آرامش با را شان ی گوناگون،آرزوها های محرومیت و اقتصادی و اجتماعی ی ها نابرابری و ها

 .اند گفته ها الالیی و  ها ترانه ، ها متل

 که باشد آدم حضرت گو قصه نخستین  و حوا و آدم قصۀ ، قصه نخستین  شاید و است داشته وجود کنون تا آفرینش ابتدای از قصه

 اجتماعی  های  ارزش  آموزش  برای  روشی  عنوان  به  چنین  هم  گویی  قصه.کرد  تعریف  فرزندانش  برای  را  بهشت  از  شدنش  رانده  ماجرای

 اشیاء و ها انسان دربارۀ قصه. است جنبه همین از نیز کودکان برای  گویی قصه بر ارسطو و افالطون تأکید. شده استفاده  اخالقی و

.  هست و بوده ها انسان آرزوی ها قصه اصلی مایۀ درون.کند می ترغیب آموختن به را ها ،آن خوشایند زبانی با و متفاوت صورتی به

 عوامل   ظهور  و  عجیب  و  انگیز  هیجان مسائل   طرح.  کنند  می  بیان  قصه  در  فهم  قابل و  ساده  زبانی  با  را  شان  نیازهای  ها  انسان  واقع  در

 شود  تر بیش ها آن در یادگیری انگیزۀ و ببرند لذت  قصه شنیدن از شنوندگان شود می باعث متافیزیکی و طبیعی غیر ، طبیعی

 در  و آورند می دست به اطالعاتی  است آن در آنچه و جهان  دربارۀ قومی های قصه و ها اسطوره ، ها نه افسا شنیدن با کودکان.

 .دارند را ویژگی  این گوناگون ملل و اقوام های افسانه تمام تقریباً.  دهند می شکل  را مطلوبشان آرزوهای ، خود ذهن

 بیماران    برای  هندو  سنتی  طب  در.  شود  می  فهم  قابل  آن  حوادث  و  ها  چهره  و  یابد  می  خارجی  تجسم    افراد  درونی   تمایالت  قصه  در

 داشتند  انتظار  روش  این  در.    کند  فکر   آن  دربارۀ   خواستند  می  او  از  و  کرد  می  مجسم  را  او  خاص  مشکل  که  گفتند  می  ای  قصه  روانی

 برای  حلی   راه  هم  و  بشناسد  ا   ر  خود  زندگی  آزاردهندۀ  های  گرفتاری  و  ها  دشواری  ماهیت  هم  ،  کند  می   فکر  داستان  به  بیمار   وقتی

 ، گفت می ها گرفتاری و ها دشواری بر انسان  پیروزی و  ها امید ، ها ناامیدی دربارۀ داستان چه آن میان از.  کند پیدا آن درمان

 می کشف خویش بازیابی برای نیز راهی داستان قهرمان چون هم بلکه ، بیابد خود مشکل برای ای چاره فقط نه توانست می بیمار

 که است  کننده درمان وقتی  قصه.    نیست  زندگی   ِدرست  های  روش  آموختن  و  انسان  رشد   به  کمک برای  تنها قصه  اهمیت   اما.  کرد

 کمک او به و است فرد زندگی کنونی و درونی های کشمکش و مشکالت  بیانگر که جزییاتی.  کند  فکر داستان از جزییاتی  به بیمار

 .برسد فردی های حل راه به  کند می

  تغییر  سحرآمیزی طرز به ،  است ممکن خطرناک و انگیز نفرت  ظاهر به  چهرۀ  یک است کرده باور قصه شنیدن با که کودکی

 می(  قورباغه و خانم  شاهزاده  یا دلبر  و دیو  داستان  مثل)   شود  تبدیل  ناجی  و  دوست  ترین  داشتنی دوست  و  بهترین  به  و  دهد ماهیت

 نخستین  در دهد می جرئت او به قصه حقیقت به اعتقاد. اوشود دوست بهترین  تواند می ، شناسد نمی که را کودکی  کند باور تواند

 شود  می  استفاده  هایی  واژه  از  ها  قصه  در.   آموزنده  هم  و  آفرینند  شادی  هم ها  قصه.  نکشد  کنار  را  خود  ناشناس  کودک  یک  با  برخورد

 . دهد می قرار تأثیر تحت را کودکان که

 قصه هر گفتن از بعد است الزم که این جمله از.  هست متفاوتی های روش ، زمینه این در ؟ است کدام گویی قصه شیوۀ بهترین اما

 کودک برای عقلی و عاطفی نظر از روش این.  بزند حرف آن دربارۀ و کند فکر قصه  به دهیم فرصت کودک به  گویی قصه هنگام یا

 چنین  هم.  برانگیزد را او کنجکاوی و باشد کننده سرگرم است بهتر کند جلب را کودک توجه داستان که این برای.است مفید بسیار

 با  داستان  است  بهتر.دهد  توضیح  را  احساساتش  و  افزایش  را  اش  ذهنی توانایی  کند  کمک  او  به  و  کند  فعال را  کودک  تخیل  است  الزم
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 کودک  درونی نیازهای  باید  قصه.  نکند استفاده  سوء   وی  کودکانه  نیازهای  از  و  باشد  داشته  ارتباط  کودک  شخصیتی  های  جنبه  همۀ

 پرورش  ،  کند  می  زندگی  آن  در  که  دنیایی  دربارۀ  کودک  به  دادن  آگاهی.کند  تقویت  اش  آینده  و  خود  به  را   او  اعتماد  و  بگیرد  جدی  را

 برای گویی قصه  در  که است  هایی هدف ترین  مهم از  خالقیت  گسترش  و  طلبی  استقالل  حس  و  نفس  عزت ایجاد  و  مفید  های  عادت

 .شود می دنبال کودک

 آیدن. شود می افزوده اطالعاتش و لغات دایرۀ  بر و کند می پیدا رشد کودک تکلم و بیان نیروی ، آن بازگویی و قصه خواندن با

 او دیدن به دوستم سالۀ پنج نوۀ ، بود شده تاریک هوا که شب یک:»  گوید می باره این در کتاب دربارۀ گو و گفت  کتاب در چمبرز

 میان از باریکی  ِراه از باید( دوستم) بزرگ پدر خانۀ به رسیدن برای.  بود آمده تنها بزرگ پدر خانۀ تا شان خانه از دختر این.آمد

 خودم برای راه تمام ، بزرگ پدر ، نه ، نه:»  داد جواب دختر «آمدی؟ تنها که نترسیدی:»  پرسید بزرگ پدر.  گذشت می درختان

 !« کردم تعریف را قرمزی شنل داستان

 کند می فکر ای پدیده و موضوع هر دربارۀ و افزاید می خود پیرامون به دقتش و توجه  بر قصه به سپردن گوش یا خواندن با کودک

 وظیفۀ   میان  این  در.  آورد  می  دست  به  را  بودن  پاسخ  دنبال  به  و  پرسیدن  ،  شنیدن  خوب  ،  دیدن  خوب  مثل  هایی  مهارت  راه  این  از  او.  

  را  هایی  برنامه  سنی  های  گروه  در  خواندن  تداوم  برای باید ها  آن  بلکه.   نیست  کودکان  در  خواندن به   اشتیاق  ایجاد  تنها  بزرگساالن

 باید شود می انتخاب کودکان برای که هایی کتاب.شود نهادینه و پایدار  ، کودک درون  در خواندن به عادت تا کنند بینی پیش

 بلند های آرمان و ها کنجکاوی به و باشد هماهنگ ها آن های توانایی و عالیق ، نیازها ها، تجربه با و باشند شیرین و عمیق ، جذاب

 را او و دهد می لذت او به.  افزاید می او های تجربه بر و کند می تقویت را کودک تخیل  مناسب، کتاب.  دهد پاسخ ها آن پروازانۀ

 .کند می مند عالقه خواندن به

 مدرسه  بین مشترک ،کاری کودک به خواندن آموزش  است بدیهی ؟ بدهد یاد خواندن او به و بخواند کودک برای باید کسی چه اما

 کودکان  باید ها  آن  بلکه.    بدهند  یاد  الفبا  او  به   یا  بخوانند  بلند  را  کتاب  کودک  برای  که  نیست  این  تنها  والدین  وظیفۀ.    است  والدین  و

 ها الالیی و گهواره از خانواده نقش.باشند ها آن راهنمای و کنند نظارت کودکان خواندن پیشرفت بر ، کنند مند عالقه خواندن به را

 .شود  می  اضافه  ها  الالیی  بر  ها  ترانه  ـ  بازی  ،  یابد  می  گسترش  کودک  حرکتی  ـ  حسی  های  فعالیت  دایرۀ  که  مراحلی  در  و  شده  شروع

 آشنا  وقصه شعر ساختمان و صداها با را کودک ، گوش راه از و ابتدایی سنین در که است هایی ترانه و اشعار  از پر قومی هر ادبیات

 اعضای کردن نزدیک ، خوانی داستان های پیامد ترین مهم  جمله از.کند می خلق او برای   بخش لذت هایی لحظه  و کند می

 گوناگون  اطالعات  معرض  در  او  زیرا.  شود  می  تبدیل  اجتماعی  جریان  یک  به  کودک  برای  خواندن  جا  این  در.    است  یکدیگر  به  خانواده

.  دهند می الگو او به واقع در خوانند می کتاب او برای مادر و پدر وقتی. گیرد می قرار اجتماعی رویدادهای و مردم ، جامعه مورد در

 های کتاب ترها بزرگ کمک با و بگردند ها کتاب بین دهد می فرصت ها آن به کتاب های فروشگاه و ها نمایشگاه به کودکان بردن

 کودک وقتی. مادرهاست و پدر وظایف از عمومی ی ها کتابخانه در کودکان کردن عضو چنین هم.  کنند پیدا را خود عالقۀ مورد

.   شود  می  تقویت  او  در  نفس  به  اعتماد  حس   ،  خواند  داستان  مادرخود  و  پدر یا  تر  کوچک  برادر یا  خواهر  وبرای   گرفت  یاد  را  خواندن

  کودک  برای.  بخواند کتاب   برایشان کسی دارند  نیاز  هنوز کنند  پیدا مهارت  و  شوند  توانا  خواندن  در هم قدر  هر  کودکان   ،  همه این  با
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 آن خواندن تنهایی از بسیاردلپذیرتر گروهی شکل به داستان شنیدن   همچنین.  است کلمات تلفظ از تر فرا چیزی خواندن مفهوم

 .شود می مطرح گروهی صورت به خواندن و مدرسه نقش که جاست این در.   است

 کودکان  که  است  جایی  اولین  مدرسه.    کند  گیری  پی  تواند  می   است  شده  شروع  خانه  از  که  را  ی  کار  ،   صحیح  ریزی  برنامه  با  مدرسه

 نظام به آن گسترش و مدرسه در مطالعه به عادت گیری شکل البته. کند می آشنا مکتوب  متون و خواندن با رسمی طور به را

 .کرد فراموش نباید را کتابخانه ایجاد در مدرسه اساسی و مهم نقش ، میان این در.  دارد بستگی آموزشی

 تهیه  آموزگاران و آموزان دانش نیاز  و آموزشی های هدف به توجه با را چاپی غیر و چاپی مواد انواع ، مدرسه کتابخانۀ است الزم

 این   نتیجۀ.   نقد و  گو  و  گفت  و  بحث  های  جلسه   برگزاری  جمله  از  داد،  انجام  توان می  را  زیادی  جمعی  های  فعالیت  کتابخانه  در.  کند

 مقایسه  خود  زندگی  با  خوانند  می  را  چه  آن  کودکان.  گیرد  می  صورت  تدریج  به  که  است  کودکان  در  مطالعه  به  عادت  ایجاد  ها  فعالیت

 آن از که گشاید می ای دریچه ها آن برای و کند می شفاف شان زندگی به نسبت را کودکان شخصی دید  کتاب واقع در. کنند می

 .بزنند حرف آن دربارۀ و کنند بررسی ، ببینند را دیگران زندگی توانند می میان

 در  ششم پایۀ در اند، گفته قصه و  خوانده کتاب برایشان دبستان اول پایۀ و آمادگی دورۀ از که کودکانی  است داده نشان تحقیقات

 حروف   از  استفاده  در  ها  آن  مهارت  و   اند  داشته  روانی  نوشتاری  بیان  و  زبان   ها  آن.  اند  بوده  آموزان  دانش  بهترین  از  نوشتن  و  خواندن

 موضوعی های  نمایشگاه  برپایی  ،  کتاب  بررسی.  است   بوده  چشمگیر  خود  افکار  و  مطالب  کردن  سازگار  برای  وابسته های جمله  و  ربط

 سازی  مجسمه ، خطاطی ، نقاشی ، نویسندگی چون هم هنری های مهارت بردن باال برای آموزشی مدت کوتاه های دوره برگزاری ،

 .است کودکان توان بردن باال در مؤثر های فعالیت دیگر از ، هنری و دستی کارهای و گویی قصه ، موسیقی ،

 بدون تصویری های کتاب. دارد زبانی تکرار که است هایی کتاب کند می تشویق خوانی بلند به را کودکان که هایی کتاب بهترین

 خودش  قصۀ آفریدن به را کودک تواند می کتابی هر.  است مناسب نوشتار و گفتار زبان تقویت و گویی قصه تمرین برای هم متن

  برای وسیله بهترین قصه.   شود می پرداخته آن به تر کم شاید که دارد نیز دیگری مهم کرد کار ، گویی قصه و قصه اما.کند تشویق

 معنای  من  برای  همیشه  واقعی های قصه:»    گوید  می  انگلیسی  نویسندۀ  ،  نیس  مک  لوئیس.    است  هنری  و  ادبی  آثار  ترین  بزرگ فهم

 مثل  عامیانه  های  داستان  مطالعۀ  از  من. شد  می ام  رسوایی  باعث  آن  به اعتراف  و رفتم  می  دبیرستان وقتی  حتی.    اند  داشته   بسیاری

 شروع آب کودکان و عجایب سرزمین در آلیس ، شمالی اروپای ملل های داستان و ها اسطوره ، اندرسن کریستین هانس های قصه

 .« برداشتم پیشرفت سوی به گامی پریان سرزمین شهبانوی مطالعۀ با که بودم ساله دوازده  و کردم

 می  کودک  به  قصه.  کند می  هدایت  خویش  زندگی  معنای  و  هویت کشف  راه  در  را  کودک  ،  ادبیات  دیگر های شکل  خالف  بر ها  قصه

 این راه در و باشد شجاع اگر دهد می قول کودک به قصه.  اند ضروری  هایی تجربه چه فردی شخصیت  تکامل ادامۀ برای آموزد

 ها قصه. بود خواهد حتمی او موفقیت و آیند می کمکش به نیکوکار و اندیش خیر نیروهای ، بردارد قدم مهیب و فرسا طاقت  ِتالش

 زندگی یک به شد خواهند ناچار که کنند می اخطار ، بیابند را خویش هویت کنند نمی کوشش و نظرند تنگ و دل بز که کسانی به

 تخیل  نیروی  ها،  قصه  و  مذهبی  های  داستان  ،  ها  اسطوره.نشوند  دچار  بدتری  سرنوشت  به  اگر  البته.    کنند  قناعت  یکنواخت  و  آور  مالل

 مهمی و ثر مؤ عامل و دهند می پاسخ کودک های پرسش ترین مهم به ها داستان گونه این.   کنند می  تقویت و تغذیه را  کودک
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 سریال و ها فیلم در ، ابتر صورت به و است  شده گرفته امروز کودکان از ها داستان این  که دریغ.هستند  ها آن اجتماعی تربیت در

 می کودکان عاطفی رشد باعث گوناگون های شیوه به ادبیات. گیرند می کودکان از را تخیل پرورش امکان و شوند می داده نشان ها

 را کودکان نو گرای واقع های داستان. دارد می وا آینده بارۀ در اندیشه و  تأمل به را ها آن ، تخیلی – علمی های داستان.   شود

 ها  انسان  برخورد  های شیوه  با  ادبیات  کمک به  کودک.    کند می کنجکاو  زیست  محیط  با  اش  رابطه  و  امرزی  انسان  شناخت  به  نسبت

 احساس  و  رفع را مشابه های گرفتاری  چگونه آموزد می ها داستان های شخصیت از و شود می آشنا خود زندگی برای دشواری و

 .کند درک را دیگران

 انگیخته   بر  نمایش  اجرای  یا  خود  ذهن  پرداختۀ  و  ساخته  هایی  قصه  کردن  بازگو  یا  نوشتن  به  کودکان  که  هاست  تجربه  همین  از  الهام  با

 پدیدار  بزرگسالی  در  آن  عمیق  تأثیر  و  یابد  می  دست  ادبیات  های  ارزش  به  کودکی  دوران  در  انسان:»    گوید  می  شانون  جورج.شوند  می

 .«شود می

 سهیم کودکان عاطفی رشد در ادبیات:»  گوید می گلیزر جون که چنان دارد، متفاوتی اثرات کودکان بر ادبیات با آشنایی و خواندن

 .«       است آن شناسایی و ها احساس این از تصویری دادن دست به و عواطف و احساسات بروز در ادبیات سهم.  شود می

 عوامل پیشرفت و پیدایش از ادبیات به نسبت کودکان های واکنش.دهند می نشان واکنش خوانند می چه آن به نسبت کودکان

  داستان  یک از ها آن  برداشت شیوۀ بر کودکان در اخالقی و اجتماعی ، شناختی ، زبانی  پرورش و رشد و پذیرد می تأثیر متفاوتی

 اثر و او خواندن در خواننده فردی سبک ، جنس ، اجتماعی ، اقتصادی موقعیت ، خواندن مهارت ، انتظارها ، باورها.گذارد می تأثیر

 های طرج تا عامیانه  های قصه در ساده نسبتاً  از دارند متفاوتی روایی ساختارهای ادبی های متن معموالً. دارند دخالت اش پذیری

 ویژگی  ادبی  گونۀ  هر.    پیچیده  زبان  و  مشروح  های  پردازی   شخصیت  ،  پیچیده  هم  در  های  درونمایه  با  رمان  در  بلند  و  مفصل  ،  تودرتو

 هایی انگیزه و شخصی های انگیزه دهند می امکان کودکان به گوناگون انواع در ها کتاب.  متفاوت کارکردی و دارد فردی به منحصر

 زبانی در که است تخیل و عاطفه خوردگی گره شعر.  دهند نشان واکنش ها آن به نسبت و کنند درک دارند تأثیر دیگران بر که را

  برخوردار   عنصر  پنج  آن  از  هرکدام  از  ای  گونه  به  شعر،  هر  که  شود  می  دیده  اصلی  عنصر  پنج  تعریف  این  در.  است  گرفته  شکل  آهنگین

 .است

 هر  عواطف  نوع پیرامونش،  حوادث  و  خارج  جهان  با  شاعر  برخورد  کیفیت  اعتبار  به.  است  شعر  معنوی و  درونی  ی  زمینه:    عاطفه(الف

 .او من از است ای سایه کسی،

 به  که است نیرویی تخیل دیگر، تعبیر به. دارد اشیا پنهانی روابط کشف در هنرمند ذهن که کوششی از است عبارت : تخیل(ب 

 .است عاطفی بار در  تخیل ارزش که نماند ناگفته. کند برقرار ارتباط اشیا و مفاهیم میان که دهد می را آن امکان شاعر

 .باشد آنها ی ارائه ظرف که هستند زبان نیازمند شعر در تخیل و عاطفه :  زبان(ج

 فقط  آهنگ  از  منظور  بنابراین،.  گیرد  قرار  آهنگ  تعریفی  ی  حوزه  در  تواند  می  معنوی،  خواه  صوتی،  خواه  تناسبی،  هرگونه  :  آهنگ(د  

 :از است عبارت و گیرد قرار بررسی مورد تواند می شعر یک در که است هایی تناسب ی مجموعه بلکه نیست، شعر وزن
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 .شود می خوانده عروضی وزن که است چیزی همان :شعر  بیرونی  موسیقی(1  

 عبارت به و شود می دیده ها مصراع آخر در حرف دو یا کلمه دو هماهنگی رهگذر از که است تناسبی منظور :کناری موسیقی(2  

 .است ردیف و قافیه موسیقی همان دیگر

 .باشد داشته وجود است ممکن شعر یک کلمات های مصوت و ها صامت میان که هاییاست تناسب مجموعه :داخلی  موسیقی(3 

 .است کلمات و مفاهیم معنوی های تناسب همه اند، خوانده... و النظیر مراعات و تضاد و طباق  قدما، آنچه :معنوی موسیقی(  4

 قافیه   اعتبار  یکدیگربه  با  ابیات  و  ها  مصراع  ترکیب  طرز  از  است  عبارت  که  ظاهری  شکل  یکی.  دارد  قالب  یا  شکل  دو  شعر  هر  :شکل(ه

 مختلف  عناصر پیوستگی ی مسئله از است عبارت خالصه بطور که است آن ذهنی فرم یا درونی شکل دیگری و. وزن گاه و ردیف و

 .آن عمومی ترکیب در شعر یک

 :محتوا  لحاظ  از شعر  انواع

 تعلیمی غنایی، حماسی،

 حماسی

 نحوی به باشد می فردی یا قومی های بزرگی و ها مردانگی و پهلوانی اعمال توصیف بر مبتنی که است وصفی اشعار نوعی حماسه

 شده نقل سینه به سینه که است باستانی واقعی حوادث یا ها خاطره دیگر عبارت به. گردد می آنان زندگی مختلف مظاهر شامل که

. است داده برگ و شاخ موضوعات این به ملی و قومی عواطف و ها آرمان ها، قرن گذشت. است یافته انتقال نسل به نسل و است

 هومر، ادیسه و ایلیاد.آید می میان به صحبتی شاعر " من " از کمتر  و است بشری عام و کلی مسائل حاوی حماسه ی مایه درون

 .هستند جهان های حماسه ترین معروف از میلتون شده گم بهشت و دانته الهه کمدی ، فردوسی شاهنامه

 غنایی

 نیست، شاعر ذهن های پیچیدگی بازتاب غنایی شعر. دهد می قرار آن موضوع را خویش  خویشتن شاعر، که است شعری غنایی شعر

 داستانی غیر و لطیف کوتاه، شعری به غنایی شعر واقع در. باشد می شاعر عواطف از حالتی یا هوا و حال از ای ساده بیان فقط بلکه

 .کند می بیان را خود سراینده احساسی و فکری روند یا ذهنی حالت که شود می گفته

 

 :کنند  می  تقسیم  دسته  چهار  به  را  غنایی  شعر

 ( . پیروزی سرودهای) ها فتحنامه(4.  ها سوگنامه(3( . ها هجونامه) ها مدیحه(2.  عاشقانه شعرهای(1
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 .است غنایی اشعار ی چهارگانه انواع از آمیزشی حافظ اشعار

 تعلیمی

. دارد عرضه ادبی شکل به را فلسفی و مذهبی اخالقی، مسائل یا کند تشریح خواننده برای را دانشی که است اثری تعلیمی، ادبی اثر

 مثل است؛ شده سروده هایی نظم هم؛ عملی های دانش در اما است،  نظری های دانش به مربوط بیشتر ها نمونه هرچند ادبیات در

 .کیمیا علم در کرمانی شاه علی مظفر بحراالسرار از نوراالنوار

 جاذبه تا درآورد نمایشی یا داستانی صورت به دهد تعلیم میخواهد که را ای مسئله یعنی باشد؛ هم تخیلی میتواند تعلیمی ادبیات 

 دارند؛  تعلیمی  ی  جنبه  ادبی  شاهکارهای  از  بسیاری.  کنند  می  استفاده  کودکان  های  کتاب  در  مخصوصا  شیوه  این  از  و  یابد  بیشتری  ی

 و پرمایه تعلیمی، های جنبه پای هم آنها ادبی های جنبه که  سنایی ی حدیقه و سعدی بوستان و مولوی مثنوی است قبیل این از

 .است قوی

 دبستان  دوره  آموزان  دانش  زبانی  و  فکری  رشد  در  ادبیات  نقش

 شود می باعث مدرسه و خانواده در غنی زبانی محیط. است سریع نهایت آنانبی زبان رشد که هستند سنی در دبستانی کودکان

 این  در نیز شعر و کوتاه داستان داستانک، قصه، از اعم ادبیات است بدیهی. یابد بیشتری ی توسعه آموزان دانش زبانی های مهارت

 کودکان به ادبی محصوالت ی عرضه که است کرده ثابت زبانی علوم دانشمندان مطالعات. باشد داشته ای ارزنده نقش میتواند زمینه

 .گذارد می اثر آنان های مهارت در قطعا

 اساسی های ارزش تواند می ادبی آثار.رساند می یاری نیز آموزان دانش شخصیت غنای و فکری رشد به ادبیات زبان، رشد بر عالوه

 کمک کودکان به گوناگون ادبی های قالب ی عرضه. کند منتقل کودکان به را جامعه این غنی فرهنگ و اسالمی _ ایرانی ی جامعه

 توسط  که  بپردازند  مسائلی  ذهنی  ی  تجربه  به  نوعی  به  و  کنند  پیدا  جامعه  مسائل  به  نسبت  جدیدی  های  دیدگاه  و  شناخت  تا  کند  می

 .اند شده تجربه عمل در دیگران

 ابتدایی مقطع  آموزان دانش  بر  داستان  و  قصه  تاثیر

 ارزش از بسیاری به کودک خوب های داستان و ها قصه طریق از. دارد کودک شخصیت تکوین در مهمی بسیار نقش قصه و داستان

 و ها قصه از بسیاری مرکزی ی هسته که هستند هایی ارزش... و امیدواری دوستی، نوع شجاعت، پایداری،. برد می پی اخالقی های

 فراگرفته، را اطرافش که دنیایی به کودک ساختن متوجه کودک، در شناسی زیبایی حس پرورش دهند؛ می تشکیل را ها داستان

 جهان به انسان نگاه ی کننده منعکس ها داستان.کودک در خالقیت و طلبی استقالل حس تشویق کودک، در مفید عادات پرورش

 دیگر نسل به نسلی از سنن و رسوم و آداب آموزش و انتقال برای راهی گویی قصه دلیل همین به و اوست پیرامون محیط و هستی

 .است



11 

 

 مورد اعصار طول در تربیتی و آموزشی های روش از یکی عنوان به گویی قصه تا است شده موجب قصه شنیدن به کودک ذاتی میل

 معلمین  که  است  ذکر  به  الزم.کند  می  درک  را  افراد  رفتاری  خصوصیات  و  یابد  می  را  خود  زندگی  ی  مایه  داستان  در  کودک.  باشد  توجه

 عمیق  بسیار ارتباطی برنامه فوق  و پرورشی های فعالیت و آموزشی های فعالیت اجرای بین که بدانند باید آموزشی های نظام در

 ها، عالقه ی درباره دارند او از که شناختی با و بگویند خانهقصه در خود های بچه برای معلمین از  بسیاری است ممکن. دارد وجود

 .است متفاوت آن ی ارائه شکل و دارد را خود خاص های ویژگی مدرسه در قصه اما بگویند؛ قصه هایش محبت یا ها، ترس

 فطری  نیازهای  به  توجه  با  قصه.  شود  داده  بیشتری  عمل  آزادی  کودک  به باید  و  طلبد  می  را  بیشتری  ی  عاطفه  و  شور  مدرسه  در  قصه

 برنامه   و  مدیریت  با  باید  ادبیات  این.  باشد  مفید  و  غنی  ادبیاتی  از  سرشار  درسی  های  کتاب  باید  منظور  این  برای.  کند  می  فرق  مخاطب

 بیاموزد،  را  پژوهشی های  مهارت  آموزان  دانش  به  قصه با  تواند  می معلم. نکند  وارد  خللی  تحصیلی  ی  برنامه  در  و  بوده  همسو  آموزشی

 .کند تجربه آنها با را کودکان برانگیختن و قصه به سپردن گوش میتواند

 ابتدایی  مقطع آموزان دانش  بر  شعر  تاثیر

 به و است بوده شعر از متاثر بیشتر کودکان آموزش دلیل همین به و دارد گیری چشم بسیار نقش متون، سپاری خاطر به در شعر

 .کرد مالحظه جمعی حافظه در را آن توان می خوبی

 خواهد  همراه  به  را  آنها  یادگیری  توان  افزایش  شعر،  به  کودکان  فطری  عالقه  همراه  به  کند  ایجاد  تواند  می  شعر  خوانی  جمع  که  نشاطی

 می لذت شعر شنیدن از کودکان. داشت نخواهد بر در آموز دانش برای را شعرخستگی بودن موسیقایی و بودن انگیز خیال. داشت

 آیند می در جوشش و جنبش به آن در موجود ریتم و شعر آهنگ با آنها بلکه هستند آشنا آن ادبی صناعات با اینکه بخاطر نه برند

 در موسیقی و شعر تاثیرات حال هر به.سپارند می خاطر به نیز را اشعار مفهوم لذت، با توام شنیدن هنگام در و شوند می شاد و

 موسیقی   چراکه  نمود،  استفاده  ماندگارتر  و  موثرتر  بهتر،  آموزش  برای  وسیله  این  از  توان  می  دلیل،  همین  به  و  است  زیاد  بسیار  کودکان

 شود،  داده تعلیم او به موسیقی و  شعر طریق از و باشد آموزش هدف که را هرآنچه و است سازگار بسیار کودک ی روحیه با شعر و

 .گیرد می فرا

 همه  برای آن از پس حتی و دبستان از قبل که یابند درمی خوبی به بیندیشند خود کودکی دوران به امروزی مادران و پدران اگر

 .اند کرده می استفاده شاعرانه شکل از خود زندگی لحظات

 آموزان  دانش  بر«    نوجوانان  و  کودکان  ی  ویژه  مجالت  و   ها  کتاب»    تاثیر

 کوتاه داستان و قصه شعر، صورت به و ادبی زبان های قالب در اغلب هستند، متنوعی موضوعات دارای که مجالت و ها کتاب این

 کنند می ایفا آموزان دانش زبانی های مهارت ی توسعه در مهمی بسیار نقش کودکان مجالت و ها کتاب تردید بی. شوند می نوشته

 که هستند هایی داستان و اشعار ها، قصه شامل آنها بیشتر. هستند مفید بسیار آنان خواندن مهارت رشد و تقویت برای بخصوص و

 های واژه کاربرد با شوند؛ می کودک واژگانی ذخیره گسترش موجب  که این بر عالوه. شوند می مربوط  آموزان دانش به کلی بطور
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 توانایی  مستقیم  غیر  طور  به  همچنین و سازد  می آماده  درسی  غیر و  درسی  متون  خواندن  برای  را  آموزان  دانش  ادبی،  و  زبانی  مختلف

 .دهد می افزایش نوشتاری زبان تولید در را آنان

 مسائل به نسبت تری وسیع دید افق خود ی ویژه مجالت و ها کتاب ی مطالعه با آموزان دانش زبانی، های مهارت تقویت کنار در

 تعلیمات  اجتماعیو علوم تجربی، علوم های درس ویژه به درسی مطالب درک در آنان شود می باعث امر این کنندکه می پیدا جامعه

 .شوند برخوردار بیشتری موفقیت درجه از دینی

 روش تحقیق

روش تحقیق مجموعه ای از قواعد، ابزار و راه های معتبر و نظام یافته برای بررسی واقعیت ها، کشف مجهوالت و دستیابی به راه حل 

اینکه کدام روش برای یک مطالعه خاص بهترین روش است بستگی به شیوه تعریف مساله و تدوین فرضیه ها دارد.  . مشکالت است  

در خصوص ابـزار و شیـوه جمع   وحاضر می باشد  مطالعهضیحاتی در خصوص روش تحقیق مورد استفاده در، ارائه تومنظرهدف از این  

 آوری اطالعات و روش هـای تجزیه و تحلیل فرضیه های تحقیق، بحث می گردد.

ر ،دقیق تر هدف از انتخاب روش تحقیق آن است که محقق مشخص نماید چه شیوه و روشی را اتخاذ نماید تا او را هرچه سریع ت

 ،آسان تر و ارزان تر در دستیابی به پاسخ های احتمالی کمک نماید.

همبستگی باشدچراکه  روابط موجود بین متغیرها را نشان می دهد  این پژوهش از منظر نحوۀ  -پژوهش حاضر مطالعه ای توصیفی 

نظر هدف کاربردی می باشد .  میدانی است به این جمع آوری اطالعات از نوع  میدانی با ماهیت پیمایشی )زمینه یابی( است و از 

جهت که با تنظیم پرسشنامه و مصاحبه  از جامعه آماری اطالعات کسب می شود و از آن جهت کاربردی است که در کلیه مراکزبا 

می دهد . توصیفی است به  استناد به نتایج تحقیق و تاکید بر عوامل اثر گذار ،مورد استفاده قرار می گیرد و راه کارهای مناسب ارائه

این دلیل که متغیرها  دستکاری نشده و صرفًا به توصیف و تشریح آنچه وجود دارد پرداخته می شود. . پیمایش و یا زمینه یابی یکی 

ز آن از انواع تحقیق توصیفی است و این مطالعه نوعی پژوهش زمینه یابی است چون جامعه را با انتخاب و مطالعه نمونه ای منتخب ا

 جامعه برای کشف میزان و چگونگی توزیع و روابط متغیرها مورد بررسی قرار می دهد.

 روش گردآوری اطالعات

 درکنار هم استفاده شده است: یدانیو م یکتابخانه ا یهااطالعات از روش  یگرد آور یدر مطالعه حاضر ،برا

 :  یاطالعات کتابخانه ا  یجمع آور  -الف  

 .و مدارک ییاجرا یگزارش ها ، مستندات ، روش ها یاز کتب و مقاالت مرتبط و بررس یبردار شیشامل مطالعه و ف
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 :یدانیم   روش  - ب

ای با سواالت بسته بوده است . لذاپرسشنامه ایطراحی گردید و از اعضای حجم نمونه درخواست    پرسشنامه  به کارگیری  شاملاین روش  

شد تا به سواالت پاسخ دهند.   پس از اجرای پرسشنامه ها ، داده های خام پژوهش ، از پرسشنامه ها استخراج و در جدول اطالعات 

 مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت .  spssم افزارنر  20کلی تنظیم گردید ، سپس کلیه اطالعات از طریق نسخه 

 جامعه آماری

 جامعه آماری عبارت است از همه ی اعضای واقعی و یا فرضی که عالقه مند هستیم یافته های پژوهش را به آن ها تعمیم دهیم .

 در شهرستان می باشد. علوم تربیتیجامعه آماری این  تحقیق شامل کلیه اساتید و دانشجویان رشته 

 روش نمونه گیری  و تعیین حجم نمونه 

در پژوهش های میدانی؛ برای بهینه سازی مصرف زمان و هزینه یکی از شیوه های نمونه گیری به کار گرفته می شود..شیوۀ نمونه 

 گیری مورد استفاده در پژوهش روش نمونه گیری تصادفی  ساده بوده است. 

به عبارتی در هر گروه از معلمان در مقطع متوسطه متناسب با فراوانی اختصاص یافته به آن رده ، به انتخاب نمونه به شیوۀ تصادفی 

 ساده پرداخته شده است. 

 نحوۀ  محاسبه حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه مورد نیاز را تعیین می نماید .

 

 

 

P  = قدار واریانس به مدرنظر گرفت. در این حالت  0.5مقدار نسبت صفت موجود در جامعه است. اگر در اختیار نباشد می توانآن را

  .حداکثر مقدار خود می رسد

q  =درصد افرادی که فاقد آن صفت در جامعه هستند (q =1-p) . 

d  =می باشد . 0.05که برابر مقدار اشتباه مجاز 

 می باشد. 1.96مقدار آمارۀ نرمال استاندارد و برابر = علوم تربیتی

N نفر می باشد. 223= حجم جامعه که برابر 
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نفر می باشد که برای اطمینان از برگشت پرسشنامه های قابل  142بر این اساس تعداد حجم نمونه آماری مورد نیاز در این تحقیق 

 پرسشنامه برگشت داده شد  147ن حدود پرسشنامه توزیع نمودیم که از این بی 150استفاده حدود 

 روش تجزیه و تحلیل داده ها

روش های آماری بعنوان وسیله ای برای تحلیل و تفسیر داده ها در همه علوم یکی از مبانی اساسی را تشکیل می دهند . این روش 

های علمی به شمار می رود .استفاده از روش  ها و فنون در واقع پایه دستوری برای استنباط و استقرار قابل تکرار و تأیید در پژوهش

پژوهشگر ابتدا داده های جمع آوری شده را با  های آماری به دو شیوه توصیفی و استنباطی انجام می گیرد. در روش آمار توصیفی

مه با این فرض کاربرد پرسشناتهیه و تنظیم جدول توزیع فراوانی خالصه می کند و سپس به کمک نمودار آنها را نمایش می دهد. 

همراه است که اطالعات جمع آوری شده از طریق پرسشنامه به صورت کمی وکیفی قابل سنجش و اندازه گیری است و پرسشنامه 

هایی که حاوی چند گزینه هستند را می توان بالفاصله بعد از جمع آوری داده بطور کمی محاسبه نمود. این پژوهش شامل دو بخش 

ستنباطی است که در خصوص همه سؤاالت پرسشنامه ، عالوه بر استخراج فراوانی و درصد پاسخها و تهیه جداول آمار توصیفی و آمار ا

فراوانی و درصد ، از آمار استنباطی و تحلیل ضرایب همبستگینیز برای بررسی فرضیات تحقیق استفاده شده است . در روش آمار 

  20نسخه spss، محاسباتی صورت گرفته است در این پژوهش از نرم افزار  استنباطی جهت تحلیل و تفسیر و تعمیم نتایج حاصله

و  تاثیر داستان و شعر در یادگیریبنا بر این در تحقیق حاضر به اهمیت مقوله .جهت انجام تحلیل های آماری بهره گرفته می شود

  و رابطه معنا دار آنها دست یافتیم. علوم تربیتیدر رشته   الگوهای برتر تدریس

 بحث و نتیجه گیری

 تاثیر   تحت  را  خواننده  نگرش  و  فهم و  درک  و  گشاید  می  مخاطب  روی  به  را  ملت  هر  فرهنگ  و  تاریخ  از  ای  دریچه ادبی  آثار  ی  مطالعه

 تاثیر و درک و فهم همچنین و است باالتر مقاطع از ابتداییبیش مقطع آموزان دانش در امر این تاثیر که آنجایی از. دهد می قرار

 رو این از باشد، دیگر آموزشی وسایل و مواد از بیش تواند می مراتب به مقطع این فراگیران در قصه و شعر وسیله به دروس از برخی

 آثار والدین، توسط خوانی کتاب و مطالعه به عادت ایجاد و آموزگار توسط قصه و شعر های کتاب خواندن به آموزان دانش ترغیب

 .دارد همراه به را ای مالحظه قابل

 الگو  عنوان به را ها برترین و بگیرند درس ادبی مثبت و بارز های شخصیت از خود خودی به کودکان شود می موجب امور این

 را نادرست های اندیشه و کرده کسب را صحیح هنجارهای و باورها و ارزش. شوند آشنا بیگانه و خودی های فرهنگ با و برگزینند

 کودکان  در سازی فرهنگ و نگرش تغییر برای وسیله بهترین تواند می ادبی آثار که گرفت نتیجه توان می بنابراین.بزنند کنار

 یافتگی توسعه با پژوهش وسیع حجم همراهی. دارد علمی تحقیقات با مستقیمی ارتباط توسعه، و پیشرفت نوع هر اصوال.باشد

 مربوط  های  هزینه  و  ها  تحقیق  درصد  9۸  حدود  که  کند  می  تصریح  اندیشمندان  از  یکی.  است  واقعیت  این  گویای  پیشرفته  کشورهای

 های  شیوه  از  معموال گسترده  های  تحقیق  از  برخورداری  دلیل  به کشورها  این.  کشورهاست  این  به  مربوط  جهان  در  علمی  پیشرفت  به

 در گسترده و مداوم های تحقیق. کنند می جویی صرفه کامال خود منابع از استفاده در و کنند می استفاده ماهر کار نیروهای و برتر

 و رشد با پژوهش و تحقیق دیگر پیوند. کنند حرکت کشورها بسیاری از جلوتر دهه چندین همواره ها آن که شده باعث کشورها این
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 و دارد کلیدی جنبه خود وسیع کاربردی و علمی طبیعت دلیل به پژوهش. است آن راهبردی و مدت بلند ماهیت به مربوط توسعه

 . دارد فوری ای ریزی برنامه و جدی ای اراده ملی، عزمی به نیاز توسعه، و رشد با آن ارتباط  دلیل به بخصوص نتیجه در
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