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 :چکیده 

درس ادبیات فارسی یکی از مهم ترین دروس دانش آموزان در طی دوران تدریس آن ها می 

این درس برای بعضی از دانش آموزان به دلیل داشتن لغاتی فراتر از دانش آن ها و . باشد 

ت نیافتنی برای آن معانی پیچیده و اشعاری که درک آن ها در بعضی موارد سخت و دس

 .هاست ، از محبوبیت کمی برخوردار است

من در این کار پژوهشی روش هایی را برای عالقه مند ساری دانش آموزان به این درس 

 .شیرین و پر محتوا بررسی می کنم و راهبرد آن ها را مورد بحث قرار می دهم

. العات کافی نیستاطّی  هدر رویکردهای جدید تعلیم و تربیت عرضاز آنجا که می دانید 

دانش  ه ینقش اصلی بر عهد. ت ویژه برخوردار استیّبلکه روش تدریس دوسویه از اهمّ

دهند و یند یادگیری شکل میآشود که با مشارکت مستقیم خود به فرگذاشته می آموزان

که این عمل به صورت های مختلفی که در این . کنندر کردن را تمرین میشیوه های تفکّ

 .وهش شرح داده شده است میسر می گرددپژ
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در نتیجه ی این عمل اقدام پژوهی ، بسیاری از مشکالت و موانع پیشرفتی و علل بی 

 . و به بهبود آن ها می پردازم را شناسایی ادبیّات فارسیانگیزگی دانش آموزان در درس 

 :مقدمه 

باط بین انسان ها و جوامع زبان توسعه یافته ترین ابزار فکری است که برای برقراری ارت 

م ، هنرهای بصری همچون ئگرچه با ابزارهای دیگری مانند عال. می شود انسانی به کار گرفته

ا انتقال مفاهیم پیچیده ذهنی به نقاشی و مجسمه سازی نیز می توان ارتباط برقرار نمود، امّ

 .ی ممکن استساده ترین و کامل ترین شکل ممکن فقط از طریق زبان نوشتاری و گفتار

در  ادبیّات فارسیه به مطالب یاد شده ، آشکار می گردد که نقش و جایگاه درس با توجّ

ال مهمی که مطرح می باشد آن است ؤا سامّ.ت استیّزندگی انسان به چه میزان دارای اهمّ

عالقه مند نمی باشند ؟ چرا در ادبیّات فارسی که ، چرا بعضی از دانش آموزان به درس 

اغلب فراگیران از بخش واژگان و درک مفاهیم  ادبیّات فارسیارزش یابی درس   نتایجبررسی 

، نمره ی بیشتری از دست می دهند ؟ چرا بعضی از دانش آموزان در پاسخ گویی به طور 

ت چندانی قیّشفاهی دچار اضطراب می شوند ؟چرا بعضی از دبیران در تدریس این درس موفّ

  ؟ن ناکامی ها چیست و عوامل آن کدامندندارند ؟به راستی دلیل ای
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. در مباحث روانشناسی تربیتی ، انگیزش و تعلیم و تربیت رابطه ای مانند آب و ماهی دارند

برای کسب . برای ایجاد انگیزه در دانش آموزان باید تالش نمود تا فرد احساس نیاز کند 

، شوق و یا عالقه در میان  یا کسب دانش در موضوعی خاص اگر انگیزه  مهارت در یک زمینه

که بتوانیم میزان عالقه و میزان  برای این. نباشد ، هیچ گاه به هدف خود نخواهیم رسید 

 .ثر استفاده می کنیمؤانگیزه را افزایش دهیم ، از تقویت کننده های م

زیاد مورد عالقه ی اکثر دانش آموزان  ادبیّات فارسی، راهنماییدر میان دروس دوره ی 

 .در واژگان و درک مفاهیم مشکالتی دارند که در یادگیری آن مخصوصاً ویا این نیست

پژوهنده در این پژوهش از هر دو روش تقویت کننده ها هم بیرونی و هم درونی استفاده 

 .کرده تا به نتایج مطلوب خود برای حل این مشکل دست یابد

گی افزایش عالقه مندی دانش چگون ":بر این اساس ، عنوان اقدام پژوهی حاضر این است 

و هدف اصلی آن ایجاد انگیزه و افزایش عالقه در دانش  ".آموزان به درس ادبیّات فارسی

 .می باشد ادبیّات فارسی آموزان نسبت به مفاهیم و واژگان درس

از سوی دیگر، این تحقیق در پی آن بود تا عالوه بر افزایش عالقه ی دانش آموزان پایه ی 

،  ادبیّات فارسیبه یادگیری واژگان و درک مفاهیم  مکتب توحیددخترانه  ییدوم راهنما



برای خرید فایل ورد قابل . فایل برای مشاهده است ین ا

.مشاهده به سایت مراجعه کنید   

6 
 

کاربرد آن در معنی شعر و روانخوانی و و زبان فارسی  دستورمیزان مهارت آنان را نیز در 

 .ارتقاء سطح آگاهی خود افزایش دهد

 

 

 

 

 بیان مسئله

و  ادبیّات فارسیکارشناسی در رشته ی زبان و با میزان تحصیالت  ..………اینجانب 

در  ادبیّات فارسیبا سمت دبیر .……سابقه ی خدمت، در سال تحصیلی  سال ………

، مشغول به ..…،استان ..…واقع در شهرستان  ………دخترانه ی مدرسه راهنمایی 

خانواده های دانش آموزان از نظر اقتصادی و فرهنگی و هم چنین میزان . مهستتدریس 

نفر از  91دانش آموزان کالس اینجانب هم با فراوانی .ندراقرار د متوسطیسواد،در وضعیت 

به شرح  است،ا آنچه ذهن اقدام پژوه را به خود مشغول کرده امّ.. دیستناین قاعده مستثنی ن

 :زیر می باشد 
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ه ، توجّ ادبیّات فارسیدر اوایل سال تحصیلی یاد شده ؛ همواره رفتار دانش آموزان در زنگ  

ه به نظر می ک تر و بی توجّبدان معنا که در این زنگ ، کم تحرّ. ردمرا به خود جلب می ک

ها دریافتم که در جلساتی که دستور زبان تدریس و تمرین می  ه به رفتار آنبا توجّ. رسیدند 

ها واژه ها و  آن  ا زمانی که بهامّ. شد ، فراگیران با توجه بیشتری به درس گوش می کردند 

ه کافی را ت و توجّبا بی حوصلگی به درس گوش می دادند و دقّ ها متن تدریس می شد ، آن

 . نداشتند

را  دستوریطبق ارزشیابی های مستمر در کالس ، اقدام پژوه دریافت که دانش آموزان نکات 

االت مربوط به دستور زبان را بهتر از قسمت ؤمی گرفتند و س  خیلی بهتر و راحت تر یاد

اقدام پژوه در مقاله ای به موضوعی . پاسخ می دادند  بیّاتمعنی اشعار و تاریخ ادلغات و 

استفاده ای نمی  ادبیّات فارسیاکثر کسانی که در دوران مدرسه از : برخورد که نوشته بود

، بیشتر شوندهمین افراد وقتی وارد دانشگاه می . ت آن استیّت نا آگاهی از اهمّبرند به علّ

زیرا که این زبان، . برخی به دنبال آموختن آن می روندو دارند ادبیّات انگیزه برای یادگیری 

 . زبان مادری آن ها  و رسمی کشور عزیزمان ایران می باشد

بنابراین اقدام پژوه عالقه مند شد تا این وضع را تغییر داده و زمینه ای فراهم آورد تا دانش 

کر کرد تا با بهبود پژوهنده ف. آموزان بهتر و راحت تر واژگان و مفاهیم را درک کنند 

ثر می باشد ، چون همان ؤبخشیدن به توانایی درک مفاهیم در آینده این دانش آموزان م
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ها  نیز برای آن.... در دانشگاه ها و  ادبیّات فارسیطور که ذکر شد ، واژگان و درک مفاهیم 

 .سودمند می باشد
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 ( 1شواهد ) توصیف وضع موجود 

از شاخص های  91-99شده، در اوایل سال تحصیلی له ی ذکر أبرای مشخص کردن مس

 .کیفی و کمی جهت گردآوری داده ها استفاده نمودم

 :شاخص های کیفی وضع موجود  -الف

 ادبیّات فارسیها نسبت به درس  با نظر سنجی از دانش آموزان در مورد میزان عالقه ی آن

 : دریافتم 

  دنگرش مثبتی نداشتن ادبینسبت به واژگان و متون. 

 معنی واژگان را زود فراموش می کردند. 

 ضعیف بودند  ادبی و اشعار فارسیمتون  و معانی نسبت به یادگیری درک مفاهیم 

  انگیزه و عالقه ای نسبت به یادگیری واژگان نداشتند. 

 ّالع چندانی نداشتند در زندگی روزمره اطّ ادبیّات فارسیت کاربرد یّاز اهم. 

 آگاهی نداشتند  ادبیّات فارسی دن و یادگیری واژگاننسبت به چگونه مطالعه کر. 

 خسته و کسل به نظر می آمدند دبیزمان تدریس متون ا. 



برای خرید فایل ورد قابل . فایل برای مشاهده است ین ا

.مشاهده به سایت مراجعه کنید   

10 
 

  ادبیات درس ساده وآسانی )پایه  اهمیت ندادن به درس ادبیات نسبت به دروس علوم

 ).تلقی شده است

  عدم انگیزه ونداشتن هدف برای دانش آموزان این منطقه بیش تر به چشم می

 (که از جمله ی علل افت برای تمام دروس آن هاست)وردخ

 : دی ماه دریافتم  ادبیّات فارسیبا بررسی نتایج حاصل از آزمون 

  دانش آموزان نمره بیشتری را از دست داده بودند  تاریخ ادبیّاتدر قسمت واژ گان و ،

. 

  را نداشتند  معنی شعر موزان عالقه ای به پاسخ دادن به قسمتآدانش. 

 است  معنی واژگان و ترکیب های ادبیانش آموزان در آزمون شفاهی که مستلزم د

 .نمره بیشتری را از دست داده بودند

 :شاخص های کمی وضع موجود  -ب 

برای تعیین وضع موجود از اعداد و ارقام نیز استفاده شد که در این قسمت در قالب شاخص 

 :گردد می ه ئهای کمی به شرح زیر ارا
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پرداختم  ادبیّات فارسیبا استفاده از روش های متمرکز به بررسی نتایج آزمون دی ماه درس 

 :نتایج به دست آمده چنین بود.

ماه در سال  آذر ادبیّات فارسیجدول درصد فراوانی نتایج آزمون :1جدول شماره 

  91-92تحصیلی 

جمع دانش  لفه هاؤم

 آموزان

دانش آموزانی که 

به کل سواالت 

صحیح  پاسخ

 دادند

دانش آموزانی که 

قسمت واژگان از 

،  و تاریخ ادبیّات

نمره از دست 

 داده بودند

موزانی که آدانش 

فقط از قسمت 

نمره معنی شعر 

از دست داده 

 بودند

 11 11 1 91 مطلق

 3/39 1/35 95 111 درصد

 تجزیه و تحلیل اطّالعات

الت ؤاآموزان کالس به تمام س دانش نفر از کلّ 1نشان می دهد فقط ( 1)جدول شماره 

قسمت واژگان و نفر از کل کالس هم از  11تعداد ! آزمون پاسخ صحیح و کامل داده بودند
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نمره معنی شعر ، نمره از دست داده بودند و بقیه دانش آموزان فقط از قسمت  تاریخ ادبیّات

 .از دست داده بودند

   ها انتخاب راه حل های جدید موقتی و اجرای آن

بلکه روش تدریس . العات کافی نیستاطّه ی ر رویکردهای جدید تعلیم و تربیت عرضد

شود گذاشته می دانش آموزان ه ینقش اصلی بر عهد .ت ویژه برخوردار استیّدوسویه از اهمّ

ر کردن را دهند و شیوه های تفکّیند یادگیری شکل میآکه با مشارکت مستقیم خود به فر

ا کمک روش های دیگر و استفاده از وسایل و ابزار کمک آموزشی البته ب .کنندتمرین می

توان به افزایش انگیزه و مشارکت دانش آموزان و زمینه میشعر کتب  و مثل رایانه، تصاویر

دانش آموزان  ه مندیبنابراین برای رفع مشکل عالق. ت آنان کمک کرداقیّسازی بروز خلّ

برای رسیدن به هدف فوق تصمیم . ال سازمتصمیم گرفتم که آنان را در کالس درس فعّ

 .طرح بود را اجرا کنمشش موقتی که شامل  گرفتم یک راه حلّ

 پرسش و پاسخ گروهی -1

نقد پذیری دانش آموزان یکی از روش های  ت و روحیه جستجو گری واقیّبرای پرورش خلّ

 1گروه  1به  در این راستا دانش آموزان کالس دوم. باشد می  ثر روش پرسش و پاسخ ؤم

. ها مشخص شد ت گروهالیّبرای هر درس در ترم دوم مطالبی برای فعّ. نفره تقسیم شدند
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پس از ارزشیابی درس . کردنددانش آموزان در منزل درس مربوط به هر گروه را مطالعه می

امیرکبیر چگونه : کردم به طور مثالگذشته در ابتدای درس جدید پرسشی را مطرح می

؟ دانش آموزان در و چه کارهای مفیدی برای پیشرفت کشورمان انجام داده است وزیری بوده

به . دهندبحث را به صورت گزارش ارائه می ه یپرداختند و نتیجگروههای خود به بحث می

چاپ : پاسخ گروه دوم. تأسیس مدرسه دارالفنون بوده است: عنوان مثال پاسخ گروه اول

ها اینجانب توضیحات کافی داده  پس از ارائه گزارش گروه. است روزنامه وقایع االتفاقیّه بوده

کتاب آخر تا  یازدهماز درس . و در صورت لزوم دانش آموزان را راهنمایی خواهم کرد

این روش موجب اعتماد به نفس بیشتر در . هرجلسه کالس دوم با این روش پیش رفت

نظر دانش  ها شد و قدرت اظهار در آن اقر خلّبه ایجاد عالقه و تفکّ دانش آموزان شد و منجر

به شکل تیمی و  برای ایجاد رقابت میان دانش آموزان ارزشیابی مستمر. آموزان را تقویت کرد

 .ندشد می که در پایان جلسه گروه های برتر نیز اعالم. شدگروهی انجام می

 استفاده از رایانه -2

متون ادبی و روانخوانی صحیح هتر ثر کمک آموزشی برای درک بؤیکی دیگر از ابزارهای م

های درس روش تدریس به صورت  چون در بیشتر کالس. فیلم های آموزشی هستند

سخنرانی، سنتی و تکراری است، دانش آموزان از نمایش فیلم و استفاده از رایانه استقبال 
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در کالس دوم استفاده  کلیپ صوتیبرای کمک به تدریس از  پند پدردر مبحث . کنندمی

لحظه شهادت این نوجوان نیز برای کمک به تدریس از فیلم  پرنده آزادی در مبحث. شد

 .استفاده شد درسدر کالس  فلسطینی

 استفاده از تصاویر -3

ادبیّات و معانی واژگان  های افزایش درک بصری در تفهیم و تفسیر مطالب تاریخ یکی از راه

در مبحث زندگی نامه حافظ از تصاویر مونه به عنوان ن. استفاده از تصاویر است دشوار کتاب

و همچنین برای به خاطر سپردن هرچه مؤثرتر و ماندگار تر . وی و آرامگاه او استفاده شد

معانی واژگان دشوار کتاب، معانی این واژگان به صورت پوستر هایی توسط دانش آموزان 

 .آماده و به دیوار های کالس نصب گردیده است

    جذاب برای افزایش آگاهی خواندن مطالبی -4

خشک و بی  ه یاز آن جا که هدف اصلی نگارنده در این پژوهش خارج شدن کالس از جنب

برای افزایش ، د نت دار، تصمیم گرفتم مطالبی که برای دانش آموزان جذابیّاستروح بودن 

تان وی را شعر آزادگی از جامی کتاب بهارسدر . نمایم ها در کالس استفاده  آن ه مندیعالق

در کالس درس همراه با دانش آموزان ورق زدیم و گوشه هایی از آن را خواندیم همچنین در 
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درس مادر برگرفته از کتاب هزار و یک حکایت نوشته محمّد حکیمی با ارائه حکایاتی دیگر 

 . از وی زمینه تدریس این درس را فراهم نمودم

 روش نمایشی -5

 آزادگی،بیشتر برای درس  ه ینش آموزان و ایجاد انگیزهدف از روش نمایشی آشنایی دا

 . .را اجرا کردندخارکش و جوان دانش آموزان حکایت 

 دست سازه های دانش آموزان  -6

تاریخ هدف اصلی از اجرای این روش آشنایی با . ساخت دست سازه ها در کالس دوم اجراشد

روزنامه دیواری و لوح ره برای ساخت نف چهارگروه  فتکالس دوم به ه. برای سال بود ادبیّات

گروه ها روزنامه هایی با موضوع شاعران ذکر شده در  تقسیم شدند، بدین ترتیبفشرده 

کتاب درسی مربوطه شان و همچنین اسالید های پاورپوینت با موضوع این شاعران تهیّه 

گاهی ترتیب داده فجر نمایش ه یاز آثار دانش آموزان در ده. کردند و به کالس ارائه نمودند

 .شد
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 ( 2شواهد )توصیف وضع مطلوب 

 شاخص های کیفی وضع مطلوب  –الف 

در نتیجه ی این عمل اقدام پژوهی ، بسیاری از مشکالت و موانع پیشرفتی و علل بی 

به کمک خود دانش  را شناسایی کردم و ادبیّات فارسیانگیزگی دانش آموزان در درس 

ام را انجام  پژوهشی ها عمل  اتی به دست آمد که از طریق آنالعآموزان و اولیاء مدرسه اطّ

از . دادم و تعدادی از راه کارهای متناسب با شرایط و امکانات مدرسه را به اجرا در آوردم

ه شدم که کارهای انجام مقایسه ی نتایج امتحانات و پرسش های مستمر کالسی هم متوجّ

 .دانش آموزان شده است  قه مندیعالبوده و موجب تغییر در وضعیت  مؤثرشده 

 شاخص های کمی وضع مطلوب -ب

ماه مشخص شد که اجرای این طرح اقدام پژوهی  دیبا بررسی نتایج ارزشیابی پایانی در 

، نمره از دست  قسمت واژگان و تاریخ ادبیّاتنتیجه ی مطلوبی داشته و دانش آموزانی که از 

سوال آخر آزمون  9می از کالس نمره ی کاملی از و حتی می توان گفت ، بیش از نیاند داده 

االت ؤدانش آموزان به س  فراوانی پاسخ. می باشد ، را کسب کردندمعنی اشعار که شامل 

 :چنین بود به واژگان و تاریخ ادبیّاتمربوط 
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ماه در سال  ادبیّات فارسی دیجدول درصد فراوانی نتایج آزمون :  2جدول شماره 

 91-92تحصیلی 
دانش آموزانی که به کل  جمع دانش آموزان لفهؤم

سواالت پاسخ صحیح 

 دادند

دانش آموزانی که از 

قسمت واژگان و تاریخ 

، نمره از دست  ادبیّات

 داده بودند

موزانی که فقط از آدانش 

نمره معنی شعر قسمت 

 از دست داده بودند

 5 1 15 91 مطلق

 11 5/91 5/53 111 درصد

الت آزمون ؤادانش آموزان کالس به تمام س نفر از کلّ 15دهد  نشان می( 9)جدول شماره 

 نفر بیشتر از امتحانات آذر ماه می باشد و 1اند که به عبارتی پاسخ صحیح و کامل داده 

که این د ان، نمره از دست داده  قسمت واژگان و تاریخ ادبیّاتکالس هم از  نفر از کلّ 1تعداد 

معنی فقط از قسمت نفر می باشند  5که  دانش آموزانو بقیه نفر کمتر شده است  9عدد 

 .نفر کمتر شده اند 6که این دسته نیز  داننمره از دست داده شعر 
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   گزارش نهایی و نتیجه گیری

ت های فوق برای هر کالسی قابل اجرا نیست، بلکه وضعیّ ر شد که طرحدر ابتدا باید متذکّ

، میزان همکاری کادر اجرایی مدرسه در انتخاب ها علمی و تحصیلی دانش آموزان، تعداد آن

های اقدام پژوهی در کالس دوم به دالیل  قابل قبول بودن طرح. ثیر زیادی داردأها ت طرح

 :باشدذیل می

همکاری و . مشارکت دانش آموزان در جریان تدریس نسبت به ترم گذشته افزایش یافت 

بیشتر شد،  هاقش و ساختن دست سازه همیاری دانش آموزان با مباحثات گروهی، ایفای ن

مندی ه ت و پژوهشگری دانش آموزان برای پرسش و پاسخ گروهی ارتقا یافت، عالقاقیّخلّ

ن ایرانی در نتیجة خواندن مطالب جذاب و نشان دادن تصاویر دانش آموزان به فرهنگ و تمدّ

 .تاریخی افزایش یافت
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