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 مقدمه
های فرهنگی ل توجهی از مخاطبان فعالیتاز آنجا که بخش قاب

اصول تربیت »در اردوهای جهادی کودکان هستند؛ رعایت 

ا های جهادگران در اولویت امور قرار گرفت و بدر آموزش« کودک

اصول تربیت »پس از ارائه جزوه تالش جمعی از جهادگران، 

 تکمیلی این مبحث، تحتاولین جزوه از سری جزوات ، «کودک

 به جهادگران ارائه شد.« اصول بازی»عنوان 

به « داستان»این مجموعه با عنوان  جزوه حاضر، سری چهارم

 تقدیم می شود.شما جهادگران عزیز 

کنیم، مطالعۀ جزوۀ با توجه به سیر محتوایی جزوات توصیه می

با  قرار داده و پس از آشنایی را در اولویت« اصول تربیت کودک»

ایط اصول تربیتی، با درنظر گرفتن نیازهای گروه جهادی خود و شر

 مخاطب، از هرکدام از جزوات دیگر این سری استفاده فرمایید.

ده ای  طراحی شالزم به توضیح است محتوای جزوات به گونه

آموزش کودکان روستایی  یکه نیاز مربی جهادی را در عرصه

گوی این جزوات پاسخخود مرتفع نماید. با این حال، مخاطب 

د برخی نیازهای مادران گرامی و فعالین فرهنگی کودک نیز خواه

 بود.



 

(2) 

جزوه « تربیتی کودک»در بسته  هابه منظور تکمیل  فعالیت

 شود.های داستان، بازی و کاردستی ارائه میداستان و بانک

 رو توجه به نکات جهت استفاده بهتر و حداکثری از جزوه پیش

 است: ضروریزیر 

 توجه به مطالب علمی مطالب ذکر شده در جزوه پیش رو، با 

 موجود در کتب مرجع، مناسب برای گروه سنی زیر دبستان 

گروه جهادی در  باشد. پس الزم است سال( می0-7)

تفکیک رده سنی، گروهی را برای کودکان زیر سن هفت 

 سال اختصاص دهد. 

  با توجه به شرایط اقلیمی، جسمی، بدیهی است که

ها و دیگر موارد،  امکان ها، استعدادها، آموزشتوانایی

ای جابجایی این بازه سنی وجود دارد. بطور مثال در منطقه

سال مفید  9-8شاید این جزوه بتواند برای کودکان تا سن 

 6ای دیگر، پاسخگوی نیاز کودک سن بوده و در منطقه

 سال هم نباشد. 

 شود. سال خودش نیز، به چند بازه تقسیم می 7ۀ زیر باز

 ممکن است مخصوص یکی از این زیرها مثال لذا بعضی

 4-3ها مخصوص ها باشد. بعنوان مثال بعضی روشبازه
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 سنی؛ هایرده این از سال است. هریک 7-6سال و بعضی 

 خود خاص مالحظات و نکات ها،شیوه ابزار، مفاهیم، اصول،

 را دارند. 

 هایهایی چون ویژگیجهادی، ویژگی سفرهای در 

ود. ش هم باید در نظر گرفته ایقبیله _قومی و ایمنطقه

 از کافی اطالعات عدم و منطقه به غلط نسبت نگرش زیرا

 دستکاری به ناآگاهانه است ممکن آن، خاص هایویژگی

 .بگذارد جا به در منطقه نامطلوبی اثرات و بپردازد محیط
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 فصل اول

  داستـان
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 تعریف
 مختلفش، زوایای در یا ندارد، حقیقت که استای واقعه بیان داستان

 تواندمی مخاطب هر پایان باز دارد و و گرفته صورت ذهنی پرداخت

 کند. داستان بیان شده مختلفی ازهای گیرینتیجه

گیرند چگونه مطالب را از یاد می داستان و قصه از طریق شنیدن کودکان

ذت ها را برای لطریق گوش کردن بیاموزند. قدرت زیاد تخیل کودکان، آن

کند. کودکان همراه با شنیدن شنوند کمک میای که میبردن بیشتر از قصه

کنند خود را سعی می -ماهر باشدگو در کار خود صهبویژه اگر ق -ها قصه

 های قصه کنند و در سرنوشت او شریک شوند.جایگزین یکی از قهرمان

 یاند، عالقهگوش کردهکودکانی که در دوران پیش از دبستان به قصه

ودکان قبل از ه برای کدهند. شنیدن قصبیشتری به مطالعه نشان می

ی منهداد که باعث افزایش دهها را از کلمات افزایش میدبستان، درک آن

با  ،هاقصه ش کردن بهگو همچنین کودک با ،شودلغات کودکان می

 شود. ها بیشتر آشنا میهای زبان و ادبیات کشور خود و دیگر فرهنگواژه

گویی مخاطبان امکان دخالت و اعتراض دارند و به خود اجازه در داستان

پرسشی از سر مجهوالت  گو بدوند و با طرحدهندکه وسط کالم قصهمی

نگذرند تا ناپیدایی قصه را بفهمند؛ در حالی که در هنگام تماشای برنامه 
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ها تلویزیونی یا سینمایی امکان پرسش وجود ندارد و در اینگونه برنامه

ها گویی، در پرورش استعداداند. این امکان در داستانکودکان کامال منفعل

 ر فراوانی دارد.و پرورش قدرت خالقیت کودکان تاثی

به را هاقصه قهرمانان تا کندمی تالش داستان و قصه شنیدن با کودک

 خود زندگی در هاآن هایتجربه از و برگزیند خود آینده هایالگو عنوان

 را ریمک قرآن در آموزعبرت هایقصه و هاداستان کند. وجود استفاده

 افراد شخصیت گیریشکل در قصه نقش و اهمیت یدهندهنشان توانمی

 .دانست
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 ارکان داستان
 شود چند رکن اساسی و مهم دارد:هر داستانی که برای کودک بیان می

 ؛گوداستان  

 ؛های داستان گوییمخاطب برنامه 

 .داستان و محتوای انتخاب شده 

 آید.که هرکدام از موارد به تفصیل می

 گوداستان
گویی، استفاده از فن داستانگو کسی است که تصمیم دارد با داستان

های مشخص بازگو کند، تا پیام قصه را ای را برای مخاطب یا مخاطبقصه

گو با دنیای کودکان و نوجوانان آشنا باشد و موثرتر انتقال دهد. اگر قصه

گویی، بذر تمام گیری از فنون داستانتواند با بهرهها را بپذیرد، میمنطق آن

ا در ضمیر مذهبی، اخالقی و انسانی رهای بزرگ و کوچک ارزش

های خوب بکارد و مطمئن باشد که بیش از هر معلم دیگری مخاطب

ل آموخته است. زیرا آنچه در کودکی با قلم موثر هنر بر صفحه حساس د

قل و علم و تجربه هم ، در بزرگی حتی با حربه عشودکودک حک می

 زدودنی نیست.

 



 
 

 

(8) 

 

 

 گویی های برنامه داستانمخاطب
گویی افرادی هستند که با شنیدن قصه و توجه های برنامه قصهمخاطب

کنند. این به گفتار و رفتار قصه گو، ایشان را در ارائه قصه همراهی می

د. تواند حتی به صورت تماشای یک برنامه تلویزیونی نیز باشهمراهی می

هم  ها، رو در رویگو و مخاطبهایی است که قصهبحث ما روی برنامه اما

در  دهند.یل میتشک ها را کودکاننی مخاطبقرار گرفته اند و محدوده س

تر و گویی راحتها کمتر باشد، داستانهر قدر که تعداد مخاطب این حالت

اشته باشدکه به چشم و چهره گو باید این امکان را دتر است زیرا قصهموثر

و از آن برای بیان  های آنان آشنا شدههایش دیده بدوزد، تا با حالتمخاطب

، ها، نسبت به نوع قصهموثر قصه بهره گیرد. به طور کلی تعداد مخاطب

گویی متغیر است، اما شاید بتوان گفته که گو و فضای داستانقدرت قصه

 گویی مناسب است.نفر شنونده برای برنامه داستان 35تا  5تعداد 

 گوییقصه و مناسب بودن آن برای داستان
که به صورت کتاب درآمده باشد، دلیل بر خوب بودن آن ای هر قصه

نیست و گاه مضر و بی فایده است. در نتیجه قابلیت عرضه شدن به صورت 

آنچه به قصه قابلیت عرضه شدن می بخشد، مضمون  گویی را ندارد.داستان

موضوع هر داستان مفهومی است که داستان یا درون مایه آن است. در واقع 

یا مضمون دیدگاهی است که از مایه . درونشودمی بیانمنظور آن به 
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ها و بیان آنها . رعایت درونمایهشودداستان دریافت می یا شنیدن خواندن

شود که بعد از چند داستان مخاطب در داستان، در دراز مدت، سبب آن می

به یک درک الیتغیر برسد که مثال همیشه حق بر باطل پیروز است. مالکیت 

پذیرد و در ناخودآگاه، کودک به باورهایی میرسد؛ باورهایی که  میخدا را 

در رفتار و منش کودک اثرگذار خواهد بود. این میزان اثرپذیری و بروز 

رفتاری به سایر عناصر داستان چون شخصیت پردازی بستگی دارد. اینکه 

شخصیت اصلی داستان چقدر توانسته در قلب کودک نفوذ کند و کودک 

اشد آن را الگوی خود قرار بدهد. بطور مثال اگر درونمایه احترام متمایل ب

به والدین به اشکال متفاوت و گذرا بیاید، پس از شنیدن چند داستان، 

بایست به پدر و مادر خود  پذیرد که می کودک به طور ناخودآگاه می

 گیرد.احترام بگذارد و رفتار کودک شکل می
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 گوییمراحل کار داستان
 گو عبارت است از:قصه ککار ی مراحل

 انتخاب قصه

انتخاب قصه از حیث مناسب بودن محتوا و همچنین تناسب درون مایه 

به عنوان  .با هدف قصه گویی و شرایط مخاطب بسیار حائز اهمیت است

ای را برای ز نباید قصهمثال در حین دقت به مناسب بودن محتوا، هرگ

عادت  به شانس و اقبال دپروری، اعتقاکودک انتخاب کنیم که او را به تن 

باشد که در دهد یا عقاید خرافی و اوهام را به او تلقین کند؛ مثال داستانی ن

شود و اهمیت ثروتمند میآن یک جوان فقیر با انجام دادن فالن کار بی

ها را کند. به طور مسلم کودکی که این داستانشهرت جهانی کسب می

ی برفت در زندگی عالیت و تالشی را برای پیشگونه فبشنود حق دارد هر 

 ارزش تلقی کند.

 بط به محتوای داستان که در انتخاب قصه تاثیر بسزاییتوضیحات مرت

 دارد، در بخش مربوطه آمده است.

 حفظ طرح قصه

گو، ای که از همه جهات مناسب باشد، اولین کار قصهپس از انتخاب قصه

 طوط اصلی آن را به ذهن بسپارد.مطالعه مکرر و دقیق قصه است، تا خ
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گو تمام جمالت قصه چاپ شده را مسلما منظور ما این نیست که قصه

قصه را به خاطر  "طرح کلی"گو باید حفظ کند بلکه در این مرحله قصه

آید و اوج و بسپارد و به خوبی بداند که کدام صحنه بعد از کدام صحنه می

 یابد. و کجا خاتمه می شودهیجان قصه کجاست، قصه از کجا شروع می

ه دارد یا نه. زیرا که به قصه عالق دگو باید بفهمرح کلی، قصهط ظدر حف

گوید نداشته باشد، ای که میگو خودش احساسی نسبت به قصهاگر قصه

 نمی تواند مخاطبی را تحت تاثیر قرار دهد.

 تمرین

است(، در یک گو باید حین تمرین )بهترین راه تمرین در مقابل آینه قصه

های خودش را زیر نظر بگیرد. لحظه هم شنونده باشد و هم گوینده. عیب

زند دقت گویی از او سر میبخصوص به حرکات متفاوتی که هنگام داستان

ای را گو سعی کند حین تمرین کلمات سادهبیشتری بکند. بهتر است قصه

وی رتمرین گو باید حین پسندد، داخل متن جا کند. قصهکه مخاطب می

شود حساسیت به خرج دهد و تک تک کلماتی که از دهانش خارج می

 فهمد؟ معنای این کلمه را می ،م از خود بپرسد: آیا مخاطب منامد
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 اجرا

له مهم وجود دارد. یکی پیشگفتار قصه است و در اجرای قصه دو مرح

تواند باشد و در دیگری اجرای متن قصه. پیشگفتار قصه هر چیزی می

ها، تا قصه را ای است برای ایجاد آمادگی در روحیه مخاطبهمیقت مقدحق

تر بشنوند. پیش درآمد الزم است اما نباید طوالنی باشد و نباید صمیمانه

گو، انتخاب ترین کارهای قصههیجان و پایان قصه را لو دهد. یکی از مهم

ح امه به توضیباشد که در ادگویی جهت اجرای آن میشیوه داستان

 ای مختلف داستان گویی اشاره خواهد شد.هشیوه
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 فصل دوم

  بایدها و نبایدها
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 اصول

با  که در کار ی، بر اصولی مبتنی استنیز مانند هر قالب دیگر گوییقصه

 د:شوکودکان باید به دقت مراعات 

  های کودکان جزو ابزارهای غیر مستقیم قصهتوجه داشته باشید که

 ؛است و نمی تواند جنبۀ آموزشی صرف داشته باشدتعلیم و تربیت 

 گویی باید رعایت اصل آزادی برای کودکان زیر هفت سال در قصه

لحاظ ذهنی پذیرای قصه شما باشند. اگر  کودکان باید ازشود. 

در وضعیت پذیرش نباشد، مانند این است که  مخاطبتان کودک

وی اجبار خواهان رگویید. بنابراین از های ناشنوا قصه میبرای گوش

ها باید بخواهند که شما تعریف کردن قصه برای کودک نباشید. بچه

 برایشان قصه تعریف کنید تا گوش دهند.

  ،ز سن ادور و بیگانه نباید زبان و مجموعه واژگانی که در قصه هست

زبان داستان باید با سطح بلوغ مخاطب  و شرایط مخاطب باشد.

فرهنگ و سن کسانی که  زبان، مکان،توجه به  لذا منطبق باشد.

  .گویی هستند، ضروری استمخاطب داستان
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  های غیر تصور برای از جنبهداستانی را برای کودک انتخاب کنید که

کودک دور و برکنار بوده، مطالب و محتوای آن برای کودک قابل 

 درک باشد.

 گفته نهات کودکی یا کالس، افراد برای ایقصه که افتاده اتفاق بارها 

 قصه گوینده به آن مکرر شنیدن تقاضای که حالی در. است شده

 نشنید با کودکان. است گردیده ارائه شنوندگان همان سوی از نیز

 این. یابندمی دست ایتازه مجهول موارد کشف به ها،قصه دوباره

 ناپسند هابچه برای خوب هایقصه تکرار که شودمی باعث مسئله

 .نباشد

  حین شنیدن قصه به خیال پردازی و تخیل می پردازد و اینکودک 

موضوع برای کودک بسیار لذت بخش است. از این رو هنگام قصه 

ز گویی، از بیان جزئیات خودداری کنید تا کودک فرصت تخیل را ا

 دست ندهد.

 ها مطلقا ممنوع!گیری توسط بچهدرخواست نتیجه 

کند: ن جمالت شروع میگو نقل قصه را با ایدر برخی موارد قصه

خوام قصۀ ... رو برای شما تعریف کنم. با های خوبم! امروز میبچه»
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« گیرید؟ای میدقت گوش بدید و به من بگین از این قصه چه نتیجه

 سال نادرست است زیرا:  7گیری برای کودکان زیر این شیوه نتیجه

  کودک در حین گوش کردن قصه در این استرس است

ت بعد از گوش کردن قصه مورد تشویق یا که ممکن اس

 تنبیه قرار بگیرد.

 های هدف از شنیدن قصه، لذت و سرگرمی است و قصه

کودکان جزو ابزارهای غیر مستقیم تعلیم و تربیت است 

توان باشد. میو نمی تواند جنبۀ آموزشی صرف داشته

در پایان داستان، با طرح چند سوال کودک را در جهت 

 پیام یاری کرد.دریافت بهتر 

 ه کودک بایستی با توجه به برداشت و تخیل خودش از داستان نتیج

گو باید شرایط داستان را به صورتی داستانبگیرد از این جهت 

 لذابچیند که کودک نکات مثبت اخالقی را خود دریافت کند. 

 های داستان ممنوع است.ه یا شخصیتگیری از زبان گویندنتیجه

  ها در ها و نهیحالت نصیحت گویی بیرون آید. دستوراز قصه باید

ای باشد که طفل آن شکل غیر مستقیم داشته، حاصل آن به گونه

 را از انجام عملی باز دارد یا به انجام عملی تشویق کند.
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 که گره داستان نباید با مسائل غیر متعارف اخالقی،  توجه کنید

ان پس از باز شدن انسانی، اسالمی باز شود، هرچند شخصیت داست

 گره احساس پشیمانی و ندامت بکند.

  تناسب بین مکان قصه گویی و محتوای قصه را رعایت کنید به

ی هایی که وابسته به فضاعنوان مثال: در شرایط روستایی داستان

 شهری و غیر روستایی است تعریف نکنید

  حیحیکی از شرایط تربیت صبه این نکته مهم توجه داشته باشید که 

وز خواهد به دانش آم این است که مربی اوصاف و اخالقی را که می

طورکه تعلیم دهد، خود متلبس به آن اوصاف و اخالق باشد همان

. اگر "َسْوَن أَنُْفَسُكمْ أَتَأُْمُروَن النَّاَس ِبالِِْبِّ َوتَنْ "، درقرآن کریم آمده است

دچار کودک تناقض مبانی گفته شده و رفتار مربی را درک کند 

 اختالل و سردرگمی خواهد شد.
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 نکاتی پیرامون داستان و داستان گویی
  د و ذوق و عالقه نسبت به این کار داشته باشگوینده داستان باید

ت عوامل مزاحمی در اطراف خود نبیند در غیر این صورکودکان را 

 ها منتقل کند.نمی تواند داستان را آن طور که باید به آن

  گویی که در اثر ژولیدگی لباس عادی بپوشد. داستانقصه گو باید

ی بیش از معمول، یا آراستگی و خوش لباسی خارج از حد، غیر عاد

ه بجلوه کند، نمی تواند انتظار داشته باشد که مخاطب هایش فقط 

 گویی او توجه کنند.داستان

  و هم سن گها باشد. اگر قصهتر از مخاطببزرگگوینده داستان باید

ها و یا جلب هایش باشد، باعث عصیان و اعتراض درونی آنمخاطب

 شود.حسادتشان می

 .ی داشتن صداها بهتر است کودکان قصه را با صدایی مناسب بشنوند

ها را از متن اصلی قصه سلب بسیار ریز و یا بسیار بم، توجه مخاطب

 اند.گویی مناسبکند. صداهای عادی و معمولی برای داستانمی

  لکنت زبان، لهجه و تکیه کالم داشته باشد. تنها زمانی قصه گو نباید

تواند با داشتن لکنت زبان، صدای غیر عادی و تکیه کالم، گو میقصه

به صورت موثر و گیرا قصه بگوید، که با تک تک مخاطب هایش قبال 
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ارتباط صمیمانه برقرار کرده باشد. افرادی که دارای لهجه غلیظ 

تواند برای اقوام خودشان اصفهانی، ترکی و ... هستند میکردی، 

 گوی خوبی باشند.قصه

 ها از لحاظ تعداد مسائل مورد بحث اندک باشد؛ زیرا محتوای قصه

ذهن کودک قادر به پذیرش و هضم مسائل متعدد در قالب یک 

 داستان نیست.

  مخاطبینینفر، بعضا  10حین قصه گویی برای تعداد افراد باالی 

 زنند،گو را بهم میکه با حرف هایشان سیر عادی کار قصههستند 

 به دلیل اینکه تحت تاثیر این افراد دو دسته اند: افرادی که

پردازند. های قصه قرار گرفته اند، به اظهار نظری گذرا میصحنه

تواند گو میها کار دشواری نیست. قصهبرخورد با اینگونه مخاطب

دامه گویی خود اشنیده بگیرد و به داستانحرف چنین مخاطبی را ن

 ها موثر واقع شد، قصه گودر مخاطبدهد و حتی اگر حرف او 

گویی را برای چند لحظه رها کند و با دو تواند سیر عادی داستانمی

 سه جمله حرف او را به قصه پیوند دهد و کم کم وارد سیر اصلی

 قصه شود. 

که به صورت غیر مستقیم های ناهنجاری هستند دسته دیگر بچه

به فکر جلب توجه دیگران و بزرگ نمایی خویش هستند. در دراز 
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ای درست بتواند های کوچکی که به شیوهمدت با دادن مسئولیت

ها حس بزرگ طلبی چنین افرادی را ارضا کند و یا شرکت دادن آن

توان از شدت ناهنجاریشان کاست. اگر این در کارهای عمومی می

ای جز محروم کردن چنین کسانی ای نداشت، چارهها فایدهراه کار

 .وجود نداردگویی ز حضور در جلسه داستانا

 ها ارتباط های داستان باید به نحوی باشد که کودک با آنشخصیت

اخالق  ها را داشته باشد. تالش کند بهبرقرار کند. توانایی تصور آن

ها هست دوری آن نیکشان نزدیک شود، از رفتار ناپسندی که در

ای باشد که کودک امکان کند. در عین حال شخصیت باید به گونه

 رسیدن به آن را در خود ببیند. 

 دهد، به فراخور آن رخ می های خوب یا بداگر درخالل داستان اتفاق

گوید، نتیجه را ببیند. شخصیتی دروغ می باید حادثه، کودک

کند، تنها مسخره میاش را کودک ببیند. کسی دیگری را نتیجه

ه ماندن شخص مسخره کننده را ببیند. اگر عدم تطابق فعل و نتیج

ای نداشته وجود داشته باشد، یا فعلی بیان بشود اما رها شود و نتیجه

 گویی است.های داستانباشد، از آفت

  از قصص قرآنی و پیامبران سال  7در بیان داستان برای کودکان زیر

نی آشود که از بیان قرده کرد، البته توصیه میشود استفاو ائمه می
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بودن و آوردن نام اصلی شخصیت داستان خودداری کنید. در این 

توانید تخیل خود و کودک را فعال کرده و داستان را  صورت می

 کمی تغییر بدهید.

 و شور ایجاد و داستان به بخشیدن هیجان برای است الزم گاهی 

 قعهوا یک ابتدا مثال. کرد موخر و مقدم را وقایع مخاطب، در نشاط

 مخاطب صورت این در. شود آورده آن مقدمات سپس و شود گفته

 زده هیجان داستان ارتباط به رسیدن سرگشته اتنک پیداکردن از

 شود.می بیشتر داستان اثرگذاری و شده
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 فصل سوم

 های ارایه قصهروش
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 متفاوتی دارد:های بیان قصه برای مخاطب شیوه

 خوانیقصه

گو است. در این ترین شیوه ارائه یک قصه از سوی قصهاین روش ساده

گیرد و آن را از روی کتاب یا کاغذ گو، متن قصه را به دست میکار قصه

: کودک یا خواند. این روش دارای اشکاالتی استاطب هایش میبرای مخ

کنند، که خودش چیزی نگاه می گو به صورت یک واسطهنوجوان، به قصه

 ی انتقال کتاب به اوست.ندارد و تنها واسطه

ا اعمال بکه هنور به مدرسه نرفته اند، می تواند  قصه خوانی برای کودکانی

 شودتوصیه نمی استفاده از این روش خیلی. اما مالحظاتی مناسب باشد

م ههم کودک تمایل دارد همان خطوط سیاه روی کاغذ را ببیند و  چرا که

ینکه اینکه با واسطه بودن مربی، هیجان شنیدن قصه از بین میرود، ضمن ا

 .مربی امکان دخل و تصرف در قصه را ندارد

 گویی سادهداستان

گو و تغییراتی که هنگام بیان گویی ساده خطوط چهره قصهدر داستان

ای در شود، نقش عمدهگو ایجاد میهای قصه در خطوط چهره قصهصحنه

هتر قصه دارند. استفاده از تغییر خطوط چهره، در یک کالم به این انتقال ب

های غمگین، غم را گو، هنگام بیان صحنهمعنی است که چهره ی قصه
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های شاد، گشاده و متبسم گردد. به عبارت نشان دهد و در زمان بیان صحنه

دیگر، ضعف و پیری، شجاعت و دالوری، جوانی و افتادگی و غرور و شکست 

 گو استنباط گردد.ربانی و ... قهرمانان قصه از تغییرات چهره قصهو مه

 گویی همراه با تقلید صدا و حرکاتداستان

های کودکان خوریم. در قصهمسلما در هر قصه ما به چند شخص بر می

ممکن است اشخاص قصه را حیوانات مختلف تشکیل دهند. هر شخص 

گویی های داستانکی از شیوهنمودار شیوه خاصی از تفکر و زندگی است. ی

گویی ساده پیش ببرد، گو متن قصه را به شیوه داستاناین است که قصه

خورد به تناسب شخصیت و طرز اما وقتی به گفتگوی اشخاص قصه بر می

صدای  فکر و نوع صدای آن ها، لحن کالم خود را تغییر دهد. مثال وقتی به

زان و ضعیف کند و وقتی زیر، لر خورد، صدای خود راپیرزنی در قصه بر می

گو باید لحن کالمش رسد، قصههای یک آدم مستکبر میمتن قصه به حرف

ر درا مستکبرانه کند، از سر سیری حرف بزند و بادی به غبغب اندازد، 

های حیوانات، پیش از شروع کالمشان نام آوای آنها را تکرار کند: قد بیان

 قد قا... غار غار غار و... 

گویی، نوعی اجرای تئاتر یک نفره است. یعنی یک نفر شیوه داستان این

کند. اجرای قصه با این شیوه احتیاج به تمرین در نقش چند نفر بازی می

توانیم از تقلید حرکات دست و گویی، میبیشتر دارد. در این نوع از داستان
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گوییم، ا میپا و ... نیز استفاده کنیم. به عنوان مثال وقتی قصه پیر زنی ر

توانیم حتی لحن کالم خویش را لرزان و ضعیف کنیم و به آرامی از می

آرام  رخیزیم، کمی خود را خم کنیم، دست به کمر بگذاریم،جای خویش ب

گوید ادا آرام و لنگان لنگان راه برویم و کلماتی را که پیرزن در قصه می

ره بگیریم. برای مثال توانیم بهکنیم. در این شیوه از وسایل محدود نیز می

استفاده از لباسی که مناسب شخصیت قصه باشد و هم چنین استفاده از 

تقلید حرکات نباید  تواند مفید باشد.کاله و عینک و کفش و عصا و ... می

گویی را تبدیل به باشد که کار داستان "زیاد"و  "واقعی"آنقدر 

 تئاتر کند.

 گیری از دیگرانبهره

های قصه گو خود به تقلید صدا با حرکات شخصیتصهبه جای این که ق

گویی بدهد، بپردازد و از این راه هیجان و جاذبه بیشتری به برنامه داستان

برای استفاده از این روش کند.  دیگری بهره ببردافراد  حضور تواند ازمی

که سابقه  یمستیی ههامخاطبدر اردوهای جهادی غالبا ناچار به استفاده از 

اند. )همراه با تمرین هم ندارند و فقط برای شنیدن قصه گرد هم آمده

توانید از کودک بخواهید که بازیگران آشکار( ) مثل خاله بازی ها( شما می

های قصه را همراه با شما و یک صدا بخواند. مثل داستان بعضی از عبارت
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تواند یک قسمت می گوکدو قلقله زن که در این قصه کودک همراه با قصه

از داستان را که یک قطعه شعر تکراری است را تکرار کند. )کدو کدوی 

 قلقله زن، چرخی بزن، دوری بزن(

 گویی همراه با پرده خوانیداستان

هایی از قصه را هم که به صورت گو هنگام قصه گفتن، صحنهاگر قصه

یی همراه با پرده گونقاشی قبال تهیه شده به بینندگانش نشان دهد، داستان

گویی ساده، گو در کنار داستاناست. در واقع اگر قصهخوانی اجرا شده

« پرده خوانی»گوید نشان دهد، به شیوه هایی را هم که میتصویر صحنه

گویی همراه با پرده خوانی، اگرچه جلوی تخیل عمل کرده است. داستان

کند تا از ها کمک میه آنگیرد، اما بای میبی انتهای کودکان را تا اندازه

 قصه لذت بیشتری ببرند و زودتر پیام قصه را بگیرند.

های متعدد، متنوع و پر گویی همراه با تصویرخوانی راهبرای داستان

ای هست که هر کس به فراخور قدرت ابتکار و توان هنری خودش جاذبه

ر این جا ها دست بزند، در عین حال بد نیست ما دتواند به یکی از آنمی

های ارائه قصه همراه با تصویر اشاره کنیم و کشف و اجرای به چند راه، از راه

 گو انتظار داشته باشیم:های دیگر این شیوه را از ذهن مبتکر قصهراه

o  می توانید تصویرهای یک قصه را به ترتیب روی مقواهای هم

ها را روی هم بچینید و همین طور که قصه اندازه بکشید و آن
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روید، یکی یکی تصویرها را بردارید و به گویید و پیش میمی

 ها نشان دهید. مخاطب

o ها را به هم بچسبانید و مجموعه ی آن را دور می توانید تصویر

ای چوبی و یا فلزی بپیچید، و با باز کردن تصویرها از روی لوله

 یک لوله و پیچیدن آن دور لوله دیگر، به ترتیب پیش بروید و

 ها را هم پیش ببریدها قصهکنار تغییر تصویردر 

o  می توانید تصویرهای یک قصه را نه به صورت منظم، روی یک

ریک تابلو یا مقوای بزرگ بکشید و بعد با استفاده از یک چوب با

 های مورد نظر هم اشاره کنید.هنگام گفتن قصه به صحنه

o د، خسته نمی نای را بارها بشنوها از این که قصهدانید که بچهمی

ها کمک بگیرید، توانید از خود مخاطبشوند با این حساب می

و از روی  کنند ها خودشان نقاشیهای قصه را بدهید بچهصحنه

 ها قصه را دنبال کنیدهای خود بچهنقاشی

o های یک مجله را ببرید و آنها را با هم مخلوط کنید و عکس

 ویر بسازد.سپس از کودکان بخواهید یک داستان با آن تص

o گویی همراه با تقلید حرکات، روشی مناسب برای کودکان داستان

 خردسال است.
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ای که ها و هر راه دیگری که به شما امکان بدهد تا در کنار قصهاین راه

ها نشان بدهید، ید که به مخاطبگویید، تصویر هایی هم داشته باشمی

 است. "گویی همراه با پرده خوانیداستان"

های اوپک و پروژکتور و... عالوه اشته باشید که استفاده از دستگاهتوجه د

رر ، به علت روشن و تاریک شدن مک1بر تاثیر فرهنگی نامطلوب در منطقه

زند و از ارزش و اهمیت گویی، تمرکز مخاطبین را به هم میفضای داستان

 کاهد.گیری میقصه به مقدار چشم

ان زیر هفت سال لذت بخش و کودکگویی همراه با تصویر برای داستان

اما حین استفاده  برد.سرگرمی آفرین است و درک کودک از قصه را باال می

تر که فقط نکات کلی آورده شود، که ضمن لذت بیشاز این روش بهتر است 

 اجازه تخیل به کودک را بدهیم.

 پرده خوانی به روش معکوس
کلی از داستان مورد در این روش همانند روش قبلی، قصه گو تصاویری 

نظر تهیه می کند. سپس داستان را به چند بخش کلی تقسیم کرده و آن 

را به صورت بخش بخش به مخاطب ارائه می دهد. پس از پایان یافتن هر 

بخش از داستان، پس از این که کودکان به اندازه کافی فرصت تخیل در 

چون پرده خوانی به رابطه با داستان را داشته اند، تصاویر آن بخش را هم

کودکان نشان می دهد. درک تفاوت بین تصاویری که قصه گو آماده کرده 
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است با تخیل های ذهنی او، برایش بسیار جذاب است. در این روش عالوه 

بر تحقق تخیل توسط کودک، با دیدن تصاویر آماده شده ذهن او داستان 

 را بهتر پردازش می کند.

 1نمایش عروسکی

به کمک عروسک، عروسک گردان، خیمه و راوی اتفاق می بیان نمایش 

 افتد.

 

 

 

 

 

  

                                                

 
 در جزوه ای جداگانه به تفصیل می آید.  1 
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 فصل سوم
 هامایه و کالن روایتدرون
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نیادی بعصاره مفهومی داستان است و اغلب آن را یکی از عناصر  ،درونمایه

حدت ادبیات داستانی می دانند. مفهوم یا ایده محوری داستان که عنصر و

درونمایه فکر اصلی و مسلط بر هر اثری است، ان هم هست. بخش داست

های شود و وضعیت و موفقیترشته یا خطی که در طول اثر کشیده می

ی دهد. به عبارت دیگر درونمایه را فکر و اندیشهداستان را به هم پیوند می

به اند. کند تعریف نمودهکه نویسنده در داستان اعمال می ،حاکم بر اثر

د درونمایه هر اثر هنری نشان دهنده جهت گیری گوینهمین دلیل می

چناچه پرسیده تر به عبارت ساده .دهدنویسنده را نشان مینگرشی فکری و 

واهد پاسخ همان درون مایه خ "از این داستان چه چیزی یاد گرفتید؟" شود

  بود.

 داستان باید:

 ی در عین سرگرم کردن کودکان؛ زیبایی، صلح، صفا، صداقت و راست

ها تفهیم کرده، ها پدید آورد و خوبی و بدی امور را به آندر آنرا 

 مشکالت و نتایج بد اخالقی را برای آنان به تصویر بکشد.

 د. نیروی عقل کودک را رشد دهد و او را به قضاوت و داوری بخوان

 همچنین نیروی منطق و استدالل را در او تقویت کند و کنجکاوی

 وی را تحریک نماید.

 لط به دست ندهد و یک نتیجه اخالقی داشته باشد.نتایج غ 
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 شود باید هدفی را دنبال کند که آن هر داستانی که انتخاب می

 هدف ارزنده و در طریق سازندگی کودک موثر باشد.

اشاره شده، بایستی به کالن بر مناسب بودن قصه از جهات عالوه

 رد.توانند در قصه دخیل باشند هم توجه کهایی که میروایت

گیر که سعی دارد روایتی کلی و فرا است یانظریه به معنی  کالن روایت

ینی و داجتماعی  ،پدیده های فرهنگی از تجارب، وقایع گوناگون تاریخی و

 .شودبنیان  ارائه دهد تا طبق آن حقیقتی فراگیر یا ارزش هایی جهانی

 ، داستانی است که کاربرد آن مشروعیت بخشیدن بهیروایتچنین از 

اقع واختیار و رسوم اجتماعی است. در  دینداری، صالحیت، اعتبار، قدرت،

معنی  کارگیری نوعی الگو یا دانش جهانی ادعای های کالن با بهاین روایت

 .ها و وقایع گوناگون درتاریخ را دارندبخشیدن به پدیده

ا حقایق از تعریف فوق در می یابیم که کالن روایت ها، پیام های کوتاه، ب

شود، دینی، اجتماعی، فرهنگی هستند که حضور آنها در داستان موجب می

ری حقیقت یا رفتاری برای مخاطب فرهنگ سازی شود. البته میزان اثرپذی

بستگی هم و بروز رفتاری به سایر عناصر داستان چون شخصیت پردازی 

ند دارد. اینکه شخصیت اصلی داستان چقدر توانسته در قلب کودک نفوذ ک

  ودک متمایل باشد آن را الگوی خود قرار بدهد.و ک
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 گرفتن برای که است این تربیتی و اخالقیهای قصه در ما مسلم اشتباه

 و مکنیمی تبدیل اخالق درس و سخنرانی به را قصه ،تربیتی ینتیجه

 کودکان جهت همین به. بریممی بین از همراهی برای را کودک اشتیاق

 در توانمی درحالیکه. کنندمی استقبال محض داستانیهای قصه از بیشتر

 از را قصه آنکه بدون کرد دنبال را اخالقی اهداف هم داستانیهای قصه

شود که در مجددا توصیه می سازیم. لذا خارج خودش داستانی ی جاده

با ها و کالن روایتها درون مایهبیان که مربی توجه کند  بیان مطالب،

مصداق  ستقیم همراه نشود و در قالب مثل،گیری منتیجهواژگان مستقیم و 

 2و تک جمله بیاید.

متناسب با شرایط  شودها اشاره میکالن روایت هایی که در اینجا به آن

دینی اقتباس شده اند. -سنی مخاطب از قرآن کریم و فرهنگ تربیتی

ب و تالش شده که باتوجه به درنظرگرفتن شرایط مخاط همچنین

بدیهی . روستا از بعد اجتماعی نیز بهره گرفته شود تناسب باهای مهدف

                                                

 
ن های گوناگون باید توجه داشت که اثر گذاری کالن روایت ها، بستگی به تکرار پذیری آنها در داستا  2

ر در طی زمان دارد. از طرفی چون شرایط کالس درس و حضور در منطقه محدود است شاید به طو

اطب دریافت ند و در اینجا به عنوان پیامک های داستانی که از طرف مخکامل کالن روایت ها ارضا نشو

 میشود معنای روشنتری داشته باشد.
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اخالقی و اجتماعی بیش از اینها  است که نکات و کالن روایت های دینی،

 بوده و فقط بخشی ازآنها در اینجا آورده شده است.

دینی، اخالقی و اجتماعی  -ها را به سه بخش تربیتیدر اینجا کالن روایت 

دینی یک سری اصولی که باعث  -در بخش تربیتی 3کنیم.تقسیم می

خالقی، و در بخش ا کودک شکل بگیرد را بیان می کنیم شود تفکرمی

در بخش اجتماعی نکات مربوط به شرایط  و بروزات رفتاری کودک را

 .بیان می شوداجتماعی که کودک در آن قرار دارد 

وجه که مربی باتکالن روایت ها این نیست  هدف از بیان باید توجه کنیم

نها اشاره آبه  تانی را بسازد، بلکه مربی میتواند حین نقل داستانبه آنها داس

 می یک کالن روایت در چند داستان باعث شکل گیری تفکرکند. بیان 

چند  شود. بطور مثال اگر احترام به والدین به اشکال متفاوت و گذرا در

 یبه طور ناخودآگاه م ، کودکداستان بیاید، پس از شنیدن چند داستان

ک شکل بایست به پدر و مادر خود احترام بگذارد و رفتار کود پذیرد که می

 گیرد. می

 

                                                

 
 ستان باشد.هر کدام از مثال های کالن روایت ها، خود میتواند یک درونمایه برای انتخاِب یک دا  3
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 کالن روایت ها
 دینی -اخالقیتربیت 
 ربوبیت 

د قدرت الهی، حائز خدا خالق عالم است و منتسب دانستن امور به ی

ی فرزند مبه طور مثال در روند داستان خانواده ای دارای . اهمیت است

چولو خدا این کو "شوند. در این شرایط حین ارائه قصه، بیان جمالتی چون 

 می تواند در این مورد تاثیر گذار باشد. "رو به ما داده

 تکیه و توکل بر خدا 

 آید که شخصیت داستان به مشکلی برمیضمن داستان شرایطی پیش می

بیان  بدهد. آنجا به خدا توکل می کند. در خواهد کاری انجام د یا میرخو

ی مفرزند خود را در گهواره  مادر موسی وقتیروایتِ تولد حضرت موسی، 

خدا "، "خدا هست من نگران نیستم"جمالتی بیان کرد، مثل:  گذاشت

جمالتی از این دست  "خدا خودش کمک میکنه"، "حواسش بهم هست

از توکل به زبان ساده حین برخورد شخصیت ها با مشکالت مصادیقی 

 هستند.
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 اصالح 

ینکه اآید. بیان  پیش می ، دعوا و ...در بیان داستان، شرایط صدق و کذب

مه هرد اخدا دوست د ". بیان اینکه"ست بگوییمخدا دوست دارد که ما را "

چیزهایی که محبت و اصالح خداوند را  و چنین "با هم مهربان باشند

 .برساند، می تواند مفید باشد

ک مفهوم سال، خدا ی 7-6توجه داشته باشید که برای کودکان زیر 

اید شرایط بانتزاعی است از این رو اگر قصد استفاده از موارد فوق را دارید، 

شید که سنی مخاطب را نیز در نظر بگیرید. به این نکته نیز توجه داشته با

که بازه سنی گفته شده بسته به مناطق مختلف احتمال تغییر دارد 

تشخیص این مسئله به عهده مربی است. اگر تشخیص دادید که مفهوم 

ت این خدا برای مخاطب شما حالت انتزاعی دارد، می توانید با تغییر جمال

خدا  "مشکل را حل کنید. به عنوان مثال در بخش اصالح، به جای جمله

 "ما باید راست بگوییم "می توان گفت  "دوست دارد ما راست بگوییم

 

 آگاهیخود 

 ، چه رفتاری میبیان اینکه هر آدمی خودش می داند چه اخالقی دارد

مثال  .داند، در این بخش مدنطر است می کند، خودش خوب و بدش را

اتفاقی رخ می دهد که شخصیت داستان در شرایط حساسی قرار می گیرد. 
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آن شخصیت کار بدی را انجام داده اما هنوز دیگران از انجام آن فعل بی 

خودش  "رند. در بیان احوال آن شخصیت بیان عبارت هایی همچونخب

خودش می دونست که باید فالن کار "یا "می دونست کارش درست نیست

ها بیان های ساده خودش میداند می توانند مناسب باشند.  "را انجام میداد

 ای برای نشان دادن خودآگاهی اند.

 بیداری وجدان 

شان نرا می توان در داستان  فکر نادرستپشیمانی بعد از انجام فعل یا 

 خوشحال . شخصیت داستان پس از انجام فعلی احساس ناراحتی میکند،داد

بیان جمالتی در رابطه با  شود.های ذهنی مینیست و دچار درگیری

سردرگمی شخصیت بعد از انجام فعل این موضوع را می رساند. جمالتی 

 باشد. در این باره می تواند موثر "ای کاش این کار را نکرده بودم "مثل:

 عزت نفس 

 /بیان جمالتی که عزت نفس را در داستان به نمایش می گذارد؛ شجاعت

 که هر عدم تحمل زور و ظلم. روحیه کار و تالش/ شکست مقدمه پیروزی/

و آورده کدام به فراخور داستان انتخابی میتواند در محتوای کالم داستان گ

 شود.
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 نهی از منکر امر به معروف و 

ای خاص امر معروف و نهی از منکر نیست بلکه معناین گزینه به معنای 

ستان . بطور مثال شخصیتی از داعام امر معروف و نهی از منکر مدنظر است

شکستن "کند که  زد می به دوست خود که رفتار نامناسبی داشته گوش

که  کند . یا به دوست خود پیشنهاد می"شیشه همسایه درست نبوده

 "او را جارو کنیم خانه برویم کمک پیرزن همسایه و"

 دعوت به فکرکردن 

های شخصیت بوسیلهشویم که می در خالل داستان با پدیده هایی مواجه 

های خلقت و اینکه چه کنیم به دیدن پدیدهمی داستان، کودک را دعوت 

م دعلی داشت کنار جوی آب قبطور مثال: کسی آفریده، چرا آفریده و... 

الی نگاهی به با میزد، دید برگ زردی از درخت باالی سرش در جوی افتاد،

برگ درختان زرد شده بود؟! چه بالیی سر  !خدای من سرش انداخت.

به ها و پاسخ هایی که در خالل داستان پرسش سایر درختان آمده بود ؟ و

 آنها پرداخته می شود.

 شکرگزاری و تشکر 

ها متشکر کنیم. از واسطه نعمتنعمت هایی که خدا داده است را شکر 

وان رض"یا  "ورد، خدارا شکری گفت و بلند شدحسن غذا را خ". مثال باشیم

 "یده بود اورا بوسید و گفت ممنونمبخاطر لباسی که مادرش خر
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 تربیت اخالقی
 رعایت ادب در داستان 

استان دخوب های داستان و شخصیت، در در عین قاطعیت کالم گوینده 

راتی اهانت و گستاخی مشاهده نکنیم و این مسئله را حتی االمکان به عبا

 "خشمش را قورت داد"یا  "صبر کرد "، "نیاوردحرف زشت به زبان "چون 

 به کودک بیان کرد.

 های داستانرعایت حیا در کالم شخصیت 

اشد. بداستان پیدا  هایتالش بر این باشد که حیا در رفتار و شخصیت

حیا در کالم مشخص باشد یعنی شخصیت های داستان با احترام با هم 

ک یسخن بگویند پرهیز کنند از به کار بردن کلمات ناشایست، صدا کردن 

 ..دیگر با اسمهای سخیف، پرهیز از دروغ، غیبت، بدگویی، رعایت عفت و

 احترام به حقوق دیگران 

رعایت حقوق دیگرانی که در ارتباط با شخصیت اصلی در این بخش 

ین ، رعایت حقوق والدمراعات زن و مرد بودناگر موضوعاتی چون هستند. 

ن آدر خالل داستان دیده شود، سعی کنیم  مشورت کردن و...، دوستان یا

 را به بیان جمالتی به کودکان برسانیم. 

 تبری از صفات زشت 
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یا باید از نگاه داستانی  ات زشت دارددر طول داستان، شخصیتی که صف

منفور و مترود باشد بیزاری سایر شخصیت های داستان از صفات زشتی 

می به والدین و ... بهتر د، اذیت کردن دیگران، داد زدن، بی احتراحس مثل

 است با بیان عبارتی مشخص شود.

 اجتماعی
 عرق روستایی/ ملی 

ه محل زندگی در داستان دیدعالقه به محل زندگی/ داشتن وابستگی به 

ک شود. مثال در خالل داستان اتفاقی می افتد که شخصیتی مجبور به تر

محل زندگی خود میشود. در این شرایط بیان کلماتی که نشان دهنده 

وابستگی وی به محیط پرامونش میباشد همچون: من این جا رو دوست 

 دارم ولی... میتواند موثر واقع شود.  

  مودت 

ای اهل روستا، با هم بودن در شرایط متفاوت در بیان داستان ههمدلی 

لی اجتماعی دیده شود. یک مشکلی در جامعه داستان پیش آمده است . اها

 به بیان های متفاوت ابراز ناراحتی و همدردی میکنند.

 ساختن روستا/جامعه 
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تالش برای آبادانی، بهتر شدن شرایط به نظر مخاطب بیاید و شخصیت 

ستان با بیان و عمل به سمت بهتر شدن شرایط محل زندگی و رفع های دا

 مشکالت موجود حرکت کنند.

 

بی در بخش اجتماعی، موضوعاتی که آورده شده، منفک از هم نیستند. مر

و دمی بایست در انتخاب داستانهای خود به شیوه ای عمل کند که حداقل 

 باشد.بر مبنای قالب های اجتماعی  ،الی سه داستان

فهم  ودر قالب تمثیل اثرگذاری بیشتری دارد  بیان داستانبرای کودکان، 

ودش را توجه کنید که مربی باید داستانِ مورد نظر خکالم را باال میبرد. 

به  باتوجه به طرح درس و شرایط کالس انتخاب کند. بیان کالن روایت ها

یان در ب خاب کند و یاتکند که بتواند داستان بهتری را ان مربی کمک می

ثرگذاری داستانِ خود از این کالن روایت ها استفاده کرده و اثر پذیری و ا

 داستان را در کودک افزایش دهد.

کالن روایت هایی که در اینجا آمده صرفا مصداق بوده و برای روشن 

 نیست. کالن روایت هالزومی به استفاده از تمامی شدن ذهن مربی است و 

شود و این امکان نیز  به فراخور موقعیت وارد داستان می هر کالن روایت

اما  وجود دارد که برخی کالن روایت ها با یکدیگر همپوشانی داشته باشند.
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باید توجه کرد که سیر و روند داستان نباید به گونه ای باشد که با کالن 

 روایت های بیان شده تضاد و تناقضی داشته باشد. 

 

 حرف آخر 
تحقق حس امارت در کودک است  یسن ۀدور نیموضوع در ا نیمهمتر

تر هدف در بس نیماست .البته ا ۀکه مورد عالق یزیاو به آن چ لینه تبد

 ت،یاصول ترب ۀ)جزو.گرددیمحقق م تخاطریمحبت و امنسرشار از  یطیمح

 ( 10ص 

 اصل تیدوره، رعا نینکات ارائهشده در ا یاست که تمام نیتالش بر ا

بهها با توجه به تجر شودیدرخواست م یگرام انیا از شما مربفوق باشد لذ

ر دجزوه  نیا اتیخود ما را در بهترشدن محتوا یعلم -ینیو دانش د

 .دیکن یاری یبعد یشهایرایو
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