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 چكیده
های شب بر روح کودکان و رشد ذهنی آن ها، ابتدا نظررا  روان شناسران در ررورد تراثیر قصره در       با هدف بررسی تاثیر قصه

بایست حروا  بینرایی    پیشرفت رشد ذهنی کودک  ریبرای ها بررسی شدند، رراحل رختلف رشد کودک به ویژه رشد ذهنی آن
تواند در این رشد ذهنری و توویرت قروای یولری کرودک تراثیر        های حرکتی با هم پیش بروندقصه ری ،شنوایی،حافظه ورهار 

سپس ده رورد از رهم ترین  این نظریا  انتخاب و بر جلد دهم کتاب سی قصه سری شرب نرانم رژ ران      بسزایی داشته باشد
طبیق داده  شدند تا ریزان ریایت آن هاتوسط نویسنده رشخص  شود. نتایج این بررسی به صور  جداول جدا انه ای شیخی ت

 ارائه شده اند.
 

 مژگان شیخی-رشد ذهنی-روان شناسی-های شب قصه-ادبیات کودک :واژگان کلیدی
 

 مقدمه

در نگارش قصه و بیان آن ررد نظرر قررار    هایی دارد؟از نظرروان شنانتی باید چه نکاتی را  قصه ی نوب چه ویژ ی
هرای انققری و انسرانی راننرد نرود       هرای اجتارایی و اصرول و ارزش    داد؟آیا قصره در تربیرت و آرروزش رهرار     

رهار ری،صلح دوستی،قانون رداری وحررت به نود اثر  ذار است؟ا ر اثر  ذار است این اثرا  تحرت تراثیر کردا     
توان به رثابره یرف فرن درررانی یرا       شخصیت کودک قرار دارند؟آیا از قصه رییوارل زیستی و روان شنانتی تکوین 

تدبیر ردانله ایی برای آروزش کودکان سود جست؟شخصیت قهرران داسرتان،درون رایره ی قصره وف رای آن چره      
 اهایتی در تاثیر  ذاری قصه دارند؟

یرن تحویرق وپرژوهش یلاری بروده و      های کودکان دلیل اصلی انجرا  ا  این سواال  و سواال  دیگری در رورد قصه
باشد.پس از بیران   رحوریت اصلی رباحث رطرح شده در این رواله تقشی برای پاسخ  ویی یلای به این سواال  ری

هرای سرال جاهروری     نظرا  روان شناسانه کارشناسان رختلف دررورد سواال  فوق ،تاا  سی قصه یکری از کتراب  
صه سی شب که توسط نانم رژ ان شریخی بررای سرنین پریش دبسرتانی و      به نا  سی ق 6831اسقری ایران در سال 

های اول و دو  دبستان تالیف شده است رورد تحلیل و بررسی از دو رنظر روان شناسی و رحتوایی و ادبی قررار   سال
 رفته است.یلت انتخاب این کتاب این است که این کتاب در پایان کتراب ردرسره بررای رطالیره ی آزاد بره دانرش       

به چرا  هترتم رسریده اسرت .اران اینکره در        6836آروزان ریرفی شده است وبا استوبال نوب رخاطبان در سال 
کتاب بر زیده ی سورین دوره ی جایزه ی پروین ایتصاری شده اسرت ودرسریزدهاین دوره ی جشرنواره     6831سال

 نیزتودیر شده است. 6831ی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در سال 
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هرای نوب،کرودک بره     هرا و داسرتان   تان و قصه نوش بسیاررهای در تکوین شخصیت کودک دارد.از طریق قصره داس
 (6،ص  6833برد..) بی نا ، های انققی پی ری بسیاری از ارزش

شررود کرره فکررر نویسررنده ی آن در قالررب حکررایتی برره نواننررده یرارره  قصرره یررا داسررتان برره نوشررته ای  تترره ررری
دهرد ترا     ویند در این جهان چگونه باشیم و ایرن فرصرت را رری    ها به را ری (قصه6،ص 6836شود.)رجیدیوستی، ری

هرا بیرانگر باورهرای افرراد دربراره ی نودشران        دید اه نود را نسبت به واقییت تغییر دهیم ،به یبار  دیگرر قصره  
 است.)هاان(

تواند حس  اط رجهولی دارد و ریشود که نو درهر قصه،راجرایی پیگیری ری -6های یف قصه نوب یبارتنداز: ویژ ی
کنرد و بره    های قصه،کودک را سر ر  ری پشت سرهم بودن و پیوستگی رنطوی صحنه-2ها را برانگیزد. کنجکاوی بچه

کنرد و   های قصه رری  کودک به کاف قوه ی تخیل ،نود را جایگزین یکی از شخصیت-8دهد. ذهن او نظم رنطوی ری
با نواندن قصه و باز ویی آنها نیروی بیان و تکلرم کرودک   -4سازد. نود ری به این ترتیب شادرانی و لذ  را نصیب

هرای رناسرب برا رشرکق  و      کودک از طریق قصره -5شود. های لغا  و اطقیا  وی غنی ری یابد و  نجینه رشد ری
 «نوانردن قصه، فاصله ریران قردر    -1آورد. های اجتاایی بیشتری بدست ری شود ورهار  رسائل زند ی آشنا ری

هرا  روش    کند. به یبار  دیگر آن دسته از کودکان که در دوره پیش از دبستان به قصه را پر ری«درک کردن»وقدر  
ها و رینای آنها به صور  شنیداری آشنا شده اند،در سنین ردرسره وبرا برنرورد برا شرکل       داده اند وبا صداها و واژه

 (8ان، ص کنند. )ها نوشتاری کلاا  رینی آنها را سریع تر درک ری
دهد راکن است با یف شخصیت،بایف رواوع یا یف حادثره در قصره    هنگاری که یف کودک به قصه  وش فرا ری

هرا و   کنرد یققره وی بره افکار،احسرا      هاانند سازی کند. درنتیجه،هاانند سازی را به زنرد ی نرود فرافکنری رری    
هرای قصره سرهیم باشرد و باورها،افکرار و       تدهد تا در تجارب  شخصی های قصه به او اجازه ری رفتارهای شخصیت

هرای   تواند به صرور  فررا فکنانره برر پریشرانی      ها را برنود فرافکنی کند. در نتیجه ری تجارب هیجانی این شخصیت
 هیجانی نود کار کند

در جریان سال دو  زند ی )در اداره ی ررحله ی ششم از دوره حسی و حرکتی(رفتارهایی از کودک سرری زنرد کره   
توان نرا    سازد. از ریان این  ونه رفتارها، پنج رفتار را ری آوری و تجسم شیئ یا رویدادی را در نبودشان ناایان رییاد

 (آن رفتارها برحسب پیچیدگی فزاینده شان عبارتند از:55،ص6211شوند.)ژان پیاژه، برد که همزمان ظاهر می
 یررد.این تولیرد غیابی،آغراز پیردایش تجسرم       الگو انجا  ریالف(تولید غیابی)تولید ریوق(:تولیدی است که در غیاب 

 است.
 شد.. رسد که در دوره ی حسی و حرکتی،رشاهده نای ب(پس از آن نوبت به بازی ناادین،یا بازی تخیلی ری

ترا   2ج(نواشی یا تصویرنطی،در آغاز پیدایش، واسطه ی ریان بازی ناادین و تصویر ذهنی اسرت.این کرارد پرس از    
 شود. ی ظاهر ریسالگ 5/2

شود که اثرری از آن در دوره حسری وحرکتری رشراهدهنای شرود.)زیرا ا رر        ،تصویر ذهنی ظاهر ری د( پس از نواشی
 شد،پیدا کردن شیئ پنهان شده بسیار آسان بود.(تصویر ذهنی در واقع نویی تولید غیابی است. ری
ان رویدادهای  ذشته را ارکران پرذیرری کنرد.. )هاران،     آید که یادآوری و بی هر( و باالنره زبان  تتاری پدید ری     
 (  51ص
 

 آموزش اخالق،رفتار اجتماعی و قانون پذیری به کودکان
 آموزش خودمهارگری به کودکان

به ینوان توانایی پیروی از درنواست، تیدیل رفتار رطابق با روقییرت، بره   نودرهار ری تیریف نود رهار ری:
نواسته یا یف کار وبه طور کلی رفتار در چارچوب قابل قبول اجتاایی، بردون ردانلره و   تانیر اندانتن ارااء یف 
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هدایت رستویم فردی دیگر تیریف شده است. اسا  نود رهار ری، توانایی فرد در کنترل ارادی فرآیندهای درونری  
نشرنودی، انجرا  رفتارهرای    وبروندادهای رفتاری ست. بنابراین نودرهار ری، شارل کنترل تکانه، به تانیر اندانتن 

 شود. جاریه پسند و روارد رشابه ری
های شنانتی، هیجانی و رفتاری ست و بایث تسرهیل رشرد انرقق و وجردان      هاچنین نود رهار ری دارای رؤلته 

شود. به این ترتیب،رهار  نود رهار ری بازتاب رشد نویشتن است. برای اینکه فردی بتوانرد رفترارش    انققی ری
ل کند،باید این نکته را که او یارل یِلّی یف رفتار است، درک کند و رتوجه باشد  که رفتار و پیارد آن، حاصل را کنتر

تواند بر آن کنترل داشته باشد. هاچنین نود رهار ری بازتاب توانایی شرنانتی کرودک    یالی است که او تا حدی ری
ری شده قبلی است و نهایتاً توانایی و ظرفیت نرود نظرم   های یاد ی برای ارزیابی یف روقییت و روایسه آن با هدایت
باشرد.) جران بزر ری رسریود       ها به رنظرور کراهش شرد  آنهرا رری      جویی و بازتابی از توانایی بیان یا هدایت تکانه

 (53،ص6831،
 

 های خود مهارگری مولفه
 وجدان اخالقی-2درونی سازی  -3اطاعت-6
هرای رراقبران اشراره دارد و شرارل پاسرخ فروری و رناسرب کرودک بره          به ریزان پیروی کودک از رهناود(اطاعت:6

والردین اسرت. اطایرت    « نواسرته »درنواست یف بزر سال است. بنابراین یلت وقوع رفتار رطییانه، برآورده کردن 
ت نواهد رورد یققه فرد دستور دهنده باشد،از او اطای تواند از هاانندسازی نیز حاصل شود.از آنجا که کودک ری ری

 پسر نوب نا   ذاری کرده است.   -( این فرایند را ررحله دنتر نوب25،ص6313ریکند.کهلبرگ) 
ها ودر رطالیه سیر تکارلی تادن ها،هاواره کنترل درونری جرایگزین کنتررل بیرونری      دربین فرهنگ(درونی سازی: 3

ن از ریایرت نظرم اجتارایی  و    رفتار کودک شده است. این  ونه پیشرفت به ینوان کارآردترین وسیله کسب اطاینرا 
 (.88،ص 6332انققی تیبیر شده است)هارتر،

 های دیگران نهتته است. رنشاء نودرهار ری در تیارل اجتاایی و درونی سازی ارزش 
درونی سازی، رشد وجدان انققی را درپری دارد. ایتوراد بره ایرن جاریره پرذیری انققری، برا         (وجدان اخالقی: 2

( )جران  35،ص 6332های رفتاری رررتبط اسرت) بررودی و شریتر،     انی، رشد شنانتی و رولتههای یاطتی، هیج رولته
 (16، ص6831بزر ی رسیود،

 
 آموزش همدلی به کودکان

شرود. هاردلی بره رینری       وش دادن و هادلی کردن از رهارتهای اروری ست که به ارتباط با دیگرران رربروط رری   
بره   35،ص   6331کنید شبیه او هسرتید.)بر ر،  یابید واحسا  ری ریفهایدن دیگری به  ونه ای ست که با او هویت 

 (.16،ص2666نول از پاتن، 
رراحل تحول هادلی:بسیاری از رتخصصان تحولی نگر ریتودنرد طری چهرار ررحلره، احسرا  هاردلی و دلسروزی        

 (:12،ص 2666یابد)پاتن،  کودکان رشد ری
 ردد و شارل احسرا  نروزادی    رشخص ری« اندوه کلی»و با  افتد در نقل سال اول زند ی اتتاق ری ررحله اول 

 شنود. ست که صدای  ریه نوزاد دیگری را ری
در سن نوپرایی  »شود که  افتد و به آن هادلی نودریان بین   تته ری بین سال اول و دو  زند ی اتتاق ری-ررحله دو 
 کند. ع به ناله کردن ریدراین ررحله کودک با  ریه و اندوه کودک دیگر شرو« شود رشاهده ری
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های دیگری غیر از انردوه نیرز    افتد و هنگاری ست که کودکان با هیجان سالگی اتتاق ری8تا  2در حدود  -ررحله سو 
توانند شارل یأ ، تر ، تیجب، غم،نشم ولذ  باشرند. بره ایرن سره ررحلره اول       کنند. این هیجانا  ری هادلی ری

 شود.   تته ری« هادلی برای احسا  دیگران» تحول هادلی
« هادلی برای شررایط زنرد ی دیگرری   » سالگی ست که 3رربوط به دوران بید از کودکی یینی سنین  -چهار  ررحله

های وسیع تری داشته و درک بهتری از رتاهیم انتزایری دارنرد کره آنهرا را      شود. در این زران کودکان تجربه ناریده ری
به صور  فردی یا  روهی( را بهتر درک کننرد)بارنت  سازد تا با تصویر پردازی بتوانند درد و لذ  دیگران )  قادر ری

 (14(.تیریف داستان  نیز روشی رتید برای آروزش هادلی به کودکان است. )هاان، ص 6333؛توریل،6333،
 

 آموزش قانون به کودکان

 ررحله ی اول :آشنایی با قانون و ریرفی قوانین
ان با ذکر رثال هاوسرواالتی بررای کرودک پردانرت ترا ذهرن       ابتدا باید برای ایجادآراد ی وباال بردن انگیزش درکودک

 کودک با کلاه ی قانون آشنا شود.
 «ا ر در کق  هاه با هم حرف بزنندچی ریشه؟«»چرا چراغ قررز وجود دارد؟«»داندچراغ قررز یینی چه؟ کی ری

ها برای فرا  یرری رطلرب    نپرسش این  ونه سواال  از کودکان صرفاًبه دلیل ایجاددر یری ذهنی کودکان وآراد ی آ
 شود. جدیدبیان ری

اهایت احترا  به قانونباید به این نکته پردانته شودکه ا ربه قانون احترا  بگذاریدارنیت،سقرتی و نظرم بررای ررا بره     
شودهرکسی به سهم و حق  شود و بایث ری آید.یقوه بر این ،فودان احترا  به قانون بایث ناراحتی افراد ری وجود ری

 د دست پیدا نکند.نو
کنیم تا کودک را به نوطره   اصل کلی حاکم برتااری رراحل ،فیالیت و تتکر کودک است.بنا بر این هاواره از سوال ری

 ایی برسانیم که رتوجه شودریایت قانون برای سقرتی او الز  است.
 ررحله دو :اهایت قوانین و پیارد ید  ریایت قانون

 آشنا شوند.«رفتار غیر قابل قبول»،«جریاه»،«جبران»رتهو  در این قسات کودکان باید با 
 ها پاسخ بدهد: ری توان این سواال  را ازکودک پرسیدواز او نواست به آن

 «ا ر کسی قانون را ریایت نکند چی ریشه؟-
 «افتد؟ وقتی کسی توی رهد بچه ی دیگری را هل بدهد چه اتتاقی ری-

وبیرد کلاره ی   « وینرد؟  بره ایرن چره رری    »پرسریم:  از او ری«ریذر  نواهی کندباید باید :»ا ر بچه ای جواب بدهد 
کنیم باید کارران را جبرران   دهیم یا قانونی را ریایت نای وقتی کسی را هل ری» وییم: را بکار برده و به او ری«جبران»

 «کنیم.
داشتن یا دوست نداشتن و نیز  از التاظی رانند دوست«رجازا »و«جبران»،«جریاه»بهتر است برای جا اندانتن رتهو  

 (38،ص  6831رتاهیم رذهبی رثل بهشت و جهنم استتاده نکنید.) جان بزر ی رسیود،
 ررحله ی سو :ایتای نوش برای یاد دهی احترا  به قانون  

توان پنج تا شش قانون را به کودک شش سراله آرروزش    این ررحله نوبت به آروزش قوانین است.به طور هازران ری
رای کودکان سنین پایین تر ،تیداد رواد قوانین نباید ازچهاررورد تجاوز کندو قبل از سه سرالگی آرروزش قروانین    داد.ب

های یلای دانشاندانی نظیر پیاژه که ریتورد بودنرد سرال اول ودو  زنرد ی      رسد.این تجربه با یافته بی ثار به نظر ری
 های ناپیروی انققی است،رطابوت دارد. ،سال

بل توجه این که قوانین نباید از دو یا سه کلاه تجاوز کنندوتا جایی که راکن اسرت از قروانین رربروط بره     نکته ی قا
 زند ی کودکان استتاده شود.



 5/       های شب برروح کودک تاثیر قصه 

 آموزش صلح به کودکان
های رفتار اجتارایی واز رییارهرای تربیرت رثبرت      های رثبت از جاله صلح یکی از رهم ترین رواوع آروزش ارزش

 (666است.)هاان،ص
آروزش صلح از طریق قصه یرف ارزش انسرانی اسرت وتبیرا  رفتراری زیرادی دارد.کودکرانی کره آرروزش صرلح           

هرای پشرت سرر نرود را نرراب        ذارندوبه اصطقح هاره ی راه  بیننددر دیواهای نود راهی برای پیوند باقی ری ری
 کند. شیتتگی(نارج ری آروزدوافرادرا از درک نارسیسم)نود کنند.رهار  صلح  تتگوی روثر را به ری نای

 آروزش حررت نود)ایتااد به نتس(به کودکان
ویلیررا  661،ص 6333حررررت نررود یبارتسررت از درک یررف فرررد از ریررزان بررا ارزش بررودنش در دنیررا)لینگرن،    

 (13،ص6336جینز،
ست های ادیا شده به د های واقیی بر روفویت حررت نود را به ینوان احسا  نود ارزشاندی که از نسبت روفویت

 آید. ری
 

 های ارتقای حرمت خود روش
تروان   ها رری  های رختلتی وجود دارد که از جاله ی آن برای انتوال این رتهو  )ایتااد به نتس( یا )حررت نود(روش

به حاایت اجتاایی ،ردیریت رثبت رفتار،ید  تاکیرد برجرذابیت جسراانی اشراره نارود و البتره یکری از رروثرترین         
د به نتس در کودکان استتاده از قصه  رویی اسرت. یرف قصره ی نروب براپردازش رناسرب        های ارتوای ایتاا روش

تواند کودک را تحث تاثیر قرار داده و ایتااد به نتس او را ارتوا دهرد.   شخصیت و ارائه ی جذاب توسط قصه  و ری
 (644،ص  6831)جان بزر ی ،

 
 عوامل موثر در تكوین شخصیت کودکان و نوجوانان

یالی وجودکودکان ونوجوانان آن  ونه که بایسته و شایسته است،زرانی روردور وریسرورنواهد برود کره     زرینه رشدوت
هرای   آنها از شخصیتی رتیادل و هااهنگ برنوردار باشند.رراد از رشد شخصیت رتیادل این اسرت کره تاراری جنبره    

ی بهرره رنردی از چنرین رشرد     وجودی فرد،هاانند یف شجره ی طیبه ،به طور هااهنگ شکوفا شوند. فوط در سایه 
شود. در این جا به یوارلی کره بره نحروی درتکروین شخصریت       رتیادلی ست که بستر کاال وتیالی وجود فراهم ری

 (261،ص 6836کنیم.) افروز، آورند،اشاره ری کودکان دنیل هستندواسا  تتاو  هرفردی رابوجود ری
های غیر اکتسابی که از اجرداد  ذشرته    وصیا  و ویژ  یوراثت یا یوارل ژنتیکی:  به طور کلی رجاویه ی نص -6 

 (261شود.)هاان،ص  یابد ،وراثت یا انتوال ژنتیکی ناریده ری ها به فرزند انتوال ری و از طریق والدین وتوسط ژن
هرای انتخراب هاسرر،     دوران فرزند آوری: تربیت فرزند به رینای دقیق کلاه باچگونگی اندیشه ی ازدواج، رییرار -2 

هرای   ابد. یلت وچگرونگی بسریاری از ویژ ری    های ذهنی زوجین اداره ری روانی وآراد یجه به شرایت زیستی تو
بایست در دوران رشد دانلی وبراروری   های هیأ  ظاهری کودکان ونوجوانان را ری ذهنی، یاطتی، روانی و رشخصه

 (226رادران جست.)هاان،ص 
هنگاره ی تولد کودک نیرز فروق الیراده حسرا  و پرر اهایرت اسرت.         تولد کودک،دوران اولیه رشد در نانواده: -8

شرود. شرنانت    های اولیه ی زند ی کرودک، در کرانون نرانواده نهراده رری      های نخستین رشد شخصیت در سال پایه
هرا از   ها در جهت حسن ترارین نیراز   های  زیستی کودک به توسط پدر و رادر و انتخاب بهترین روش ها و نیاز ویژ ی

رین یوارل تکوین شخصیت کودک در سنین پایین است. نخسرتین قرد  در کارف بره کودکران بررای ایرن کره         رهات
هرا و   نودشان بیندیشند، این است که به آنها آروزش دهیم تا یینی باشند، تتکرّر یینی به را اجازهای دهد ترا انگراره  

 (12،ص 6832دیگر به کار ببریم.)راکس دوبو،های  های اولیه شان انتزاع کنیم ودر روقییت ها را از زرینه فرایند
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نورش  - وید: قصه نخستین آروز ار کود کان و زرانی نخستین آروز ار بشر بوده است)یاطته قاسای والتر بنیارین ری
کننرد بایرد بره      وید: کسانی که برا کودکران کرار رری     قصه در پرورش فکری ونققیت کودک( و آ وستا بیکر نیز ری

هرا برا کتراب، بره      د ی آنها، به سهم رنحصر به فرد قصه  ویی کتابخانه ای در رأنو  کردن بچره اهایت  قصه در زن
های زبانی وآروزشی و به قدر  آن در برانگیختن کودک به تحسین  نوش قصه در کاف به کودکان در کسب رهار 
 ریراث ادبی و فرهنگی، پی برده با شند .)هاان(

های انتوال رتاهیم به دنیای رخاطبان به ویژه کودکران و نوجوانران بره     ین روشقصه  ویی از جدی ترین وبنیادی تر 
تواند کودکان را به کشف رینای رنحصر بره   رود. قصه  ویی به رثابه ی تدبیری ردانله ای برای آروزش ری شاار ری

 اسا  افزایش دهد. ها را برای برقراری ارتباط واقیی بین افکار و احس فرد بودن نود ترغیب کند و توانایی آن
دکتر ابوالت ل شیبانپور، روانشرنا   های رورد یققه ی اوست . قصه به لحاظ نیاز فطری انسان، هایشه یکی از برناره

 کودک و نانواده در رورد تاثیرا  قصه  ویی برای کودکان در  تت و و با چنین  تت: 
بسیاری از روانشناسان ریتودند  تتن قصه در تکارل رغز نوزادان نوش رهای را ایتا ری کنرد و رری تروان آن را          

به دوره دو  جنینی نیز ررتبط دانست.ارا توجه به تاثیرا  روانی، شخصیتی و دررانی قصه  ویی نیز از اهایرت ویرژه   
از دانشاندان قصه  ویی را بره ینروان یرف روش درررانی      ای برنوردار است. براسا  نظرا  و تحویوا ، بسیاری

قابل توجه برای انتقال  رفتاری، ااطراب و رشکق  یاطتی کودکان رطرح ری کنند که در نهایرت برا کراهش یرا     
برای هرکس کره بخواهرد برا    « قصه  وییحتی برطرف شدن این رسائل، آرارش کودک را به دنبال نواهد داشت. 

قرار کند، روهبت  رانبهایی است. از طریق قصه ری توان تا حدی به دنیرای شرگتت آور و پیچیرده    کودکان ارتباط بر
کودکان دست یافت و  ا  به  ا  در شکل  یری رشد شخصیت و رفتار کارآرد و ایتاادبه نتس روثر به آنهرا کارف   

 (624،ص6836کرد.)نوری،
ها و چهرره   ها و تاثیل رحووان رتوجه شده اند شخصیتاست که  های داستان در دنیای کودکان اینگونه نوش شخصیت

ها بر سطوح اایر نودآ اه و نانودآ اه کودکان اثر ری  ذارند و آنها را به سوی هاران سرانتار و دنیرای     های قصه
قصه ترغیب ری کنند. قصه  ویی توسط والدین تاثیرا  بهتر و راند ارتری داشرته و ا رر هارراه برا نروازش باشرد،       

 به سوی آرارش بیشتری سوق ری دهد.  کودک را
قصه به دلیل کشش، زیبایی و انگیزش کنجکاوی، این قابلیت را دارد که بسیاری از رتاهیم را به دنیای کرودک انتورال   
دهد. روش غیررستویم انتوال رتاهیم نه تنها بایث جذب بهتر و سریع تر رتاهیم به ذهن و زبان کودک ری شود بلکره  

نی تر و ساده تر ری سازد. به هاین دلیل ری توان داستان را از جدی ترین و بنیادی تررین روش هرای   فهم آنها را یی
 انتوال رتاهیم به دنیای رخاطب بویژه کودکان دانست.)هاان(

استتاده از قصه به رثابه یف فن دررانی در روان دررانی فردی و نانواد ی، بهره  ررفتن از قصره بره ینروان ابرزاری      
استتاده از قصه در حکم روشی برای آروزش و پرورش توانرایی هرای کودکران از جالره ایرن رحورهرا        تشخیصی و

هستند. بر هاین اسا  برنی پژوهشگران از قصه و توانایی قصه  ویی کودکان به ینوان ابزاری برای ارزیابی برالینی  
 استتاده کرده اند.)هاان(

ه  ویی برای کودک و حتی توسرط نرود کرودک یکری از بهتررین      توان  تت داستان پردازی و قص به جرا  ری     
ابزارهای برطرف کردن تر  های کودکان است. رثقً بیان قصه هایی در رورد یف شخصیت داستانی کره چگونره از   
تاریکی نترسیده و بر رشکلش فائق آرده، بایث ری شود کودک با هاانندسازی با شخصیت داستان اان لذ  برردن  

سازی ذهنی تر  را از نودش دور کند و به طور نانودآ اه در یف ف ای دررانی غیررستویم، رشکلش  از این شبیه
 حل شود.)هاان(

 
 (characterشخصیت)
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 ها از طریق   های انققی و ذاتی که این ویژ ی شخصیت در یف اثر ناایشی یا روایی،فردی است دارای ویژ ی
ده ی ار هرای واقیری اند،کره بره دو طیرف ی      هرای داسرتان شربیه آد     یابد.شخصریت  رفتار و  تتار او نارود پیردا رری   

 شوند.)هاان( ( توسیم ریDynamic(وپویا)staticایستا)
 رذاردودر پایران داسرتان هارانی کره       ها تاثیر نای شوند،حوادث برآن های ایستا در طول داستان رتحول نای شخصیت

 شوند. داستان رتحول ری های پویادر اثر اتتاقا  رانند،ولی شخصیت بودند باقی ری
 برای شخصیت پردازی در داستان ،نویسنده راکن است از سه شیوه استتاده کند:

 ها با یاری  رفتن از شرح و توایح رستویم. الف ر ارائه ی صریح شخصیت
 ها از طریق یال آنان با کای شرح و تتسیر یا بدون آن. ب ر ارائه ی شخصیت

هرا و یواطرف درونری     تیبیرر و تتسریر،به  ونره ایری کره برا نارایش دادن یارل        ج ر ارائه ی درون شخصیت هرابی   
 (651،ص6833شناسد.) فروزنده، شخصیت،نواننده به صور  غیر رستویم شخصیت را ری

 
 (6های برگزیده ی کتاب سی قصه سی شب)جدول شماره  بررسی انواع شخصیت داستان

ویژگییی شخصیییت  شخصیت فرعی شخصیت اصلی نام داستان 
 اصلی

 پویا ایستا

 --- ایستا مادر -مادربزرگ-فرید خانم مارمولک عكس یادگاری خانم مارمولک 6

 --- ایستا مادر-سولماز جوجه تیغی کاکتوس و جوجه تیغی 3

 --- ایستا وزیر قباد یک سال پادشاهی 2

 --- ایستا مربی ورزش دومیدانی الک پشت پسر الک پشت دونده 4

 --- ایستا ماه -مادر بهنام بهنام درماه 5

 --- ایستا ساحل-ماهباد  موج بزرگ موج خسته 1

 --- ایستا خانم گاوه مرغ قهوه ایی هفت سین وخانم قدا 7

 --- ایستا شكارچی سه بچه پلنگ سه پلنگ 1

 --- ایستا ببروموش آدم برفی آدم برفی وببروموش 3

 --- ایستا شیر روباه   روباه بال ،شیر ناقال 60

 --- ایستا عقاب دم جنبانک عقاب  و دم جنباک 66

 پویا --- مادر پیمان جنگجوی بی رحم 63

 --- ایستا آفتاب پرست و قورباغه زیک وزاک زیک و زاک 62

 پویا --- مرغ دریایی اُلی اُلی االغه 64

 --- ایستا دم طال دم فری دم فری و دم طال 65

 --- ایستا زنبور شهرزاد شهرزاد و بال طال 61

 پویا --- پدر عباس میرزا دوستی به نام احتیاج 67

 پویا --- مادر کوهزاد شوم؟ پس کی بزرگ می 61

 --- ایستا ماهی سیاه فاخته هم تنبل و هم نادان 63

 --- ایستا مشهدی نعمت قاطی مشهدی نعمت وقاطر تنبل 30
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 --- ایستا دریاساالر ماهیگیر جوان ماهیگیرپیر،ماهیگیر جوان 36

 --- ایستا خانم موشه آقاموشه مزرعه ی آقاموشه 33

 --- ایستا گربه گرگی گرگی و گربه زرده 32

 --- ایستا مادر پینی کوچولو پینه دوزکوچولو 34

 --- ایستا حیوانات جنگل گل رخ کجا بخوابم؟ 35

 --- ایستا عموی سمور سمور وقتی هیوال آمد 31

 --- ایستا پدرومادر شب خال کوچولو و شاهینجغد  37

 --- ایستا حیوانات مزرعه ملیحه از روی ماه بپر 31

 --- ایستا ---------- روباه روباه و انگور 33

 پویا --- خانم خرگوشه دم پفكی دم پفكی 20

 
 (themeدرون مایه)

تربیتری ،اجتارایی و انققری را در برر     های جلرد دهرم سری قصره سری شرب بیشرتر رسرائل          درون رایه ی داستان
نااید که هدف نویسنده از روایت این داستان هابیشتر بیان این  ونه رسائل در قالب داسرتان بررای     یردوچنین ری ری

 کودکان است.
هرای  ونرا ون اراده شرود، اهی  نویسرنده  درون رایره رادرینروان        راکن است درون رایه ی این داستان هابه شیوه

شرود اهی نیرز درانتهرای ررتن  بره آن اشراره        دهد و  اهی درون رایه در درون داستان رطرح رری  را ارائه ری داستان
ها درون رایه به صور  غیررستویم ارائه شده است.رزیتی که ارائه ی غیر رستویم درون رایره   کند،در برنی داستان ری

رون رایره برر یهرده ی رخاطرب  داسرتان  ذاشرته       بر ارائه ی رستویم آن دارد این است که وقتری درک و دریافرت د  
 شود. های کودکان این ارربایث توویت تتکرشان ری شودودر داستان شودناچار به فیالیت ذهنی بیشتر ری

 
 (3های برگزیده ی سی قصه سی شب)جدول شماره  درون مایه و شیوه ی ارائه آن در داستان

 درون مایه شیوه ی ارائه ی درون مایه ی اصلی  نام داستان 

 غیرمستقیم مستقیم درمتن در عنوان 

عكس یادگاری خیانم   6
 مارمولک

خواستن لحضات شیاد وخیاطره   
 انگیز

 --- مستقیم --- در عنوان

کییاکتوس و جوجییه   3
 تیغی

داشییتن ظییاهر یكسییان و درون  
 متفاوت

غیییییییر  --- --- در عنوان
 مستقیم

 غیرمستقیم --- --- درعنوان پذیرفتن واقعیت و آینده نگری یک سال پادشاهی 2

 غیرمستقیم --- --- درعنوان ستایش اراده و پشتكار الک پشت دونده 4

 --- مستقیم --- درعنوان هرچیز باید سرجای خودش باشد بهنام درماه 5

سپاسگزاری از کسی که موجیب   موج خسته 1
 شود. آرامش ما می

 --- مستقیم --- در عنوان

 غیرمستقیم --- درمتن --- نكوهش غرور و خود ستایی هفت سین وخانم قدا 7

 غیرمستقیم --- درمتن --- اتحاد عامل پیروزی سه پلنگ 1
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ستایش اراده و پشت کارووفیای   آدم برفی وببروموش 3
 به عهد

 غیرمستقیم --- درمتن ---

نكییییوهش فریییییب و دروغ و  روباه بال ،شیر ناقال 60
 زورگویی

 --- مستقیم --- درعنوان

نكوهش سیاده انگیاری و تحقییر     عقاب و دم جنبانک 66
 دیگران

 غیرمستقیم --- درمتن ---

نكوهش لجاجت،خودسری و بیی   جنگجوی بی رحم 63
 فكری

 --- مستقیم درمتن ---

  مستقیم درمتن  توصیه به پرهیز از خطر زیک و زاک 62

  مستقیم درمتن  ستایش مسئولیت پذیری اُلی االغه 64

  مستقیم درمتن  نكوهش مسئولیت گریزی و دم طال دم فری 65

نكییوهش ظاهربینی،سییاده لییوحی  شهرزاد و بال طال 61
 وساده انگاری

  مستقیم درمتن 

 غیرمستقیم   درعنوان نكوهش تنبلی و تن آسایی دوستی به نام احتیاج 67

پییس کییی بییزرگ    61
 شوم؟ می

 غیرمستقیم   درعنوان هرچیزبایدسرجای خودش باشد

 غیرمستقیم   درعنوان نكوهش تنبلی و دم جنبانک هم تنبل و هم نادان 63

مشهدی نعمت وقیاطر   30
 تنبل

 غیرمستقیم   درعنوان نكوهش تنبلی

ماهیگیرپیر،مییییاهیگیر  36
 جوان

نكییوهش خودخییواهی وسییتایش 
 تواضع ومهربانی

  مستقیم درمتن 

اتحاد عامیل پییروزی وموفقییت     مزرعه ی آقاموشه 33
 درکارهاست

  مستقیم درمتن 

دوست باید عاقل و دانا باشدتنها  گرگی و گربه زرده 32
 محبت و عالقه کافی نیست

 غیرمستقیم   درعنوان

 غیرمستقیم   درعنوان نكوهش خودسری و بیفكری پینه دوزکوچولو 34

 غیرمستقیم   درعنوان هرچیز باید سرجای خودش باشد کجا بخوابم؟ 35

نكییوهش سییاده انگییاری وعییدم  هیوال آمدوقتی  31
 واقعیت نگری

  مستقیم  درعنوان

جغییید کوچولیییو و   34
 شاهین

نكوهش مسئولیت گرییزی و بیی   
 فكری

در  
 متن

 غیرمستقیم 

نكییوهش سییاده انگییاری وعییدم  از روی ماه بپر 31
 واقعیت پذیری

  مستقیم  درعنوان 

  مستقیم درمتن  نكوهش تنبلی روباه و انگور 33

  مستقیم درمتن    نكوهش تنبلی و تن آسایی دم پفكی 20
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توان رییارهای فراوانی را به ینوان شرانص قررار داد اررااز ریران تارا  ایرن        برای بررسی از دید اه روان شناسانه ری
 ها پنج رواوع ذیل رورد بررسی قرار  رفته اند: شانص

 
 تناسب با موضوعات مطرح شده در روان شناسی رشد -6

رینی که آیا رتاهیم رد نظرروان شناسان رانند نظریا  رربوط به یاد یری یا یوارل روثر بر رفترار یرا هروش و     به این
 انواع آن در تدوین و نگارش داستان رد نظر قرار رفته است یا نیر؟

 
 تاثیر قصه بر کسب مهارت اجتماعی توسط کودکان مانند توانایی نه گفتن-3

سازدبا دیگران رابطره   شود که فرد را قادر ری ه رفتارهای فرا رفته قابل قبولی  تته ریهای اجتاایی به رجاوی رهار 
 های ناریوول نودداری کند. ی روثر داشته باشد و از یکس الیال

های اجتاایی رد نظرر ررا بررای کنکراش و بررسری در ایرن کتراب قصره یبارتنرد از:رهرار  تصرایم             برنی رهار 
برقرراری ارتباط،رهرار  رقابرت رثبت،رهرار  پریش بینری کردن،رهرار  هاردلی          یری،رهار  حل رسراله،رهار   

 کردن،رهار  پیش قد  شدن در  تتگو،رهار  آراستگی و بهداشت،
 
 پرورش قوه ی تخیّل-2

های رطرح شده در کتاب از ینصر نیال به نحو شایسته استتاده شده است یا نیر ؟با توجره بره تراثیر     آیا درقصه     
 در رشد کودک آیا در این زرینه افراط و تتریط شده است یا نیر؟ نیال پردازی

 
 پرورش حس کنجكاوی-4

های کتاب رورد رطالیه در تحریف و پرورش حس کنجکاوی کودک روفق بوده انرد ؟ایرن رسراله یکری      آیا قصه     
 دیگر از رواردی است که در بررسی کتاب فوق الذکر رد نظر بوده است.

 
 های قصه ن صحنهنظم منطقی میا -5

 های آن نظم رنطوی وجود دارد یا نیر؟این رساله نیزرورد دقت قرار  رفته است.   در بیان قصه و چینش صحنه     
 

 (2های روان شناسانه)جدول شماره  کتاب سی قصه سی شب از منظر برخی ویژگی 60های جلد های تمام قصه بررسی ویژگی
پییییرورش  مهارت اجتماعی نام داستان 

 تخیل

پییییرورش 
 کنجكاوی

نظیییییم 
 منطقی

تناسییب بییا 
روان 

 شناسی رشد

عكییس یادگییاری خییانم    6
 مارمولک

مهییارت تصییمیم 
 گیری

 متناسب دارد دارد دارد

 متناسب دارد دارد دارد برقراری ارتباط کاکتوس و جوجه تیغی 3

 متناسب دارد دارد دارد  حل مسئله یک سال پادشاهی 2

 متناسب دارد دارد دارد حل مسئله الک پشت دونده 4

   بهنام درماه 5
 

 متناسب دارد دارد دارد

 متناسب دارد دارد دارد برقراری ارتباط موج خسته 1



 66/       های شب برروح کودک تاثیر قصه 

 متناسب دارد دارد دارد رقابت مثبت هفت سین وخانم قدا 7

 متناسب دارد دارد دارد حل مسئله سه پلنگ 1

همیییییدلی،حل  آدم برفی وببروموش 3
 مسئله

 متناسب دارد دارد دارد

 متناسب دارد دارد دارد پیش بینی کردن روباه بال ،شیر ناقال 60

 متناسب دارد دارد دارد پیش بینی کردن عقاب و دم جنبانک 66

 متناسب دارد دارد دارد  جنگجوی بی رحم 63

 متناسب دارد دارد دارد پیش بینی کردن زیک و زاک 62

 متناسب دارد دارد دارد کردنهمدلی  اُلی االغه 64

 متناسب دارد دارد دارد تصمیم گیری دم فری و دم طال 65

 متناسب دارد دارد دارد تصمیم گیری شهرزاد و بال طال 61

 متناسب دارد دارد دارد حل مسئله دوستی به نام احتیاج 67

 متناسب دارد دارد دارد همدلی کردن   شوم؟ پس کی بزرگ می 61

 متناسب دارد دارد دارد  تنبل و هم نادانهم  63

 متناسب دارد دارد دارد  مشهدی نعمت وقاطر تنبل 30

 متناسب دارد دارد دارد پیش بینی کردن ماهیگیرپیر،ماهیگیر جوان 36

 متناسب دارد دارد دارد همدلی کردن مزرعه ی آقاموشه 33

 متناسب دارد دارد دارد رقابت گرگی و گربه زرده 32

 متناسب دارد دارد دارد حل مسئله پینه دوزکوچولو 34

 متناسب دارد دارد دارد برقراری ارتباط کجا بخوابم؟ 35

 متناسب دارد دارد دارد تصمیم گیری وقتی هیوال آمد 31

 متناسب دارد دارد دارد حل مسئله جغد کوچولو و شاهین 37

 متناسب دارد دارد دارد تصمیم گیری از روی ماه بپر 31

 متناسب دارد دارد دارد  روباه و انگور 33

 متناسب دارد دارد دارد تصمیم گیری دم پفكی 20

 از رنظر ادبی و رحتوایی رواویا  ذیل بررسی شده اند:
 
 تقویت گنجینه ی لغات  -6

 یرنرد)توریبا روزی شرش کلاره(.از ایرن      رری کودکان در شش سالگی توریبا هشت هزار تا چهارده هزار کلاه را یراد  
توان در افزایش سریع  نجینه ی لغا  کودک به وسیله ی قصه  رویی سرود بررد برا      ویژ ی زبان آروزی کودکان ری

توجه به این که این کتاب برای سنین پیش دبستانی نگاشته شده اسرت از نظرر ریرزان وجرود کلارا  جدیرد ررورد        
 بررسی قرار  رفته است.

 یت تصویر و قصهسنخ-3
 های قصه نوش رهای در فهم قصه و برقراری ارتباط بین کودک و قصه دارد. تصویر نوش تصویر  ری کتاب

 های بکار رفته در کتاب به  رکال را دارد.ودر این زرینه رطالب زیادی بیان شده است در این رواله نواشی 
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 رورد بررسی قرار  رفته اند.ینوان یکی از یوارل روثر بر تاثیر ذاری قصه برکودک 
 
 میزان تاثیر گذاری عنوان قصه در جذب کودک-2

اولین برنورد کودک یا پدر ورادر ورربی او با قصه در ینوان آن است اسم قصه باید در انتوال ف ای آن به رخاطرب  
هرا   ان و اساری داسرتان کندلذا ینو ها جدا ری کاف کند.اسم قصه برچسبی است که نویسنده کار نود را ازسایر داستان

 نیز رورد نود و بررسی قرار  رفته اند.
 
 وجود کلمات نامانوس درمتن-4

بایست بررای افرزایش  نجینره ی     کتاب برای سنین پیش دبستانی نگاشته شده است و اان این که نویسنده ری      
ین کلاا  آن چنان ناررانو  نباشرندکه   ها از کلاا  جدید استتاده نااید باید رراقب این نکته هم باشد که ا لغا  آن

 رتن قصه را نارتهو  و  نگ نااید .این رساله نیز رورد بررسی قرار  رفته است.
 رناسب بودن حجم قصه با قدر  ادراک کودک-5

شود یکی از نکا  قابل توجه حجم کتاب است.دلیل رحدودیت حجرم آثرار    هایی که برای کودکان چا  ری در کتاب
است که کودکان حوصله و توان کافی برای رطالیه ندارنرد.کودک دوسرت دارد کترابی را کره رطالیره       کودکان در این

آیدلرذا حجرم زیراد و ررتن      کند در یف نشست بخواند و تاا  کندواین ارر برای او یف روفویت بره حسراب رری    ری
کتاب سی قصه سی شرب ررد   های  دهد این رساله هم در بررسی قصه طوالنی یققه ی کودک به رطالیه را کاهش ری

 نظر قرار  رفته اند.
 

 (4های محتوایی و ادبی)جدول شماره  کتاب سی قصه سی شب از منظر برخی ویژگی 60های جلد های تمام قصه بررسی ویژگی
افییییزایش  نام داستان 

گنجینییه ی 
 لغات

سیییینخیت 
تصیییویر و 

 قصه

جییییذابیت 
 عنوان

وجییود کلمییات 
 نامانوس

تناسیییییب 
حجم قصیه  
بیییا ادراک 

 کودک

عكییس یادگییاری خییانم   6
 مارمولک

حجم نسیبتا    اثاثیه،قبراقی دارد دارد دارد
 زیاد

 مناسب  دارد دارد دارد کاکتوس و جوجه تیغی 3

حجم نسیبتا    قباد دارد دارد دارد یک سال پادشاهی 2
 زیاد

 متوسط  دارد دارد دارد الک پشت دونده 4

حجم نسیبتا     دارد دارد دارد بهنام درماه 5
 زیاد

 مناسب  دارد دارد دارد موج خسته 1

 مناسب  دارد دارد دارد هفت سین وخانم قدا 7

 مناسب  دارد دارد دارد سه پلنگ 1

 متوسط  دارد دارد دارد آدم برفی وببروموش 3

 مناسب  دارد دارد دارد روباه بال ،شیر ناقال 60



 62/       های شب برروح کودک تاثیر قصه 

 مناسب  دارد دارد دارد عقاب و دم جنبانک 66

حجم نسیبتا     دارد دارد دارد جنگجوی بی رحم 63
 زیاد

 مناسب  دارد دارد دارد زیک و زاک 62

 مناسب  دارد دارد دارد اُلی االغه 64

 مناسب  دارد دارد دارد دم فری و دم طال 65

 مناسب  دارد دارد دارد شهرزاد و بال طال 61

حجم نسیبتا    ارابه،یكوری دارد دارد دارد دوستی به نام احتیاج 67
 زیاد

حجم نسیبتا     دارد دارد دارد شوم؟ پس کی بزرگ می 61
 زیاد

حجم نسیبتا     دارد دارد دارد هم تنبل و هم نادان 63
 زیاد

وقییاطر مشییهدی نعمییت  30
 تنبل

 مناسب جستی زد دارد دارد دارد

 حجم زیاد  دارد دارد دارد ماهیگیرپیر،ماهیگیر جوان 36

 مناسب  دارد دارد دارد مزرعه ی آقاموشه 33

 مناسب  دارد دارد دارد گرگی و گربه زرده 32

 مناسب  دارد دارد دارد پینه دوزکوچولو 34

 حجم زیاد  دارد دارد دارد بخوابم؟کجا  35

 مناسب  دارد دارد دارد وقتی هیوال آمد 31

 مناسب  دارد دارد دارد جغد کوچولو و شاهین 37

 مناسب    دارد دارد دارد از روی ماه بپر 31

 مناسب  دارد دارد دارد روباه و انگور 33

 مناسب  دارد دارد دارد دم پفكی 20

 
 های کاربردی توصیه

برید،آن را آشکار سازید ودرباره ی آن صحبت کنیرد،کودک شراا هرم هاران کرار را نواهرد        ا راز رطالیه لذ  ری.
هایی انتخاب کنید کره در سرطح ذوقری رناسرب کرودک شراا و از نظرر ظراهری دارای تصرویر دلپرذیری            کرد.کتاب

هرا تصراویر حیوانرا  را نیرز دوسرت       دارنرد،آن  های رررد  ورکران هرارا دوسرت رری      یکسباشد.کودکان تصاویر و 
هایی را دوست دارنرد کره فورط حراوی تصراویر و       (.بسیاری از کودکان کتاب36ص-6832-دارند.) ینا  هایم جی

لرذ   نوانید،هر اه جوآرا  بخرش ونلرو  باشرد،او بیشرتر      بدون نوشته باشد. زرانی که برای کودک نود کتاب ری
هرا   ها در اتاق کودک جای دهید،این کارورق زدن و نظر اندانتن به کتاب ها را درطبوا  پایین قتسه نواهد برد.کتاب

 (814ص-6813-سازد.اسپاک بنیارین را ریسر ری
 های فراوان است که هاچون زرینی بکر آراد ی دریافت پیارهای ارائه کودک روجودی تربیت پذیر با پیچید ی
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ر ترها را دارد، از سویی دیگرتربیت نیزرساله ایی پیچیده و زران بَراست که یلم و تکنیف صحیح،شرروط  شده از بز 
تواند یلم و تکنیف را با هرم درنرود جارع کنرد قصره       الز  برای روفویت آریز بودن آن هستند.یکی از اروری که ری

ناسرب بیران شرود یکری از رروثرترین      است.رتن قصه ا ر بر اسا  اصول روان شناسرانه نگاشرته شرودوبا تکنیرف ر    
 های تربیتی است. روش

های سی قصه سری شرب نوشرته رژ ران شریخی یکری ازآثراری اسرت کره           جلدی کتاب62در این ریان رجاویه ی 
بسیاررورد توجه کارشناسان ورنتودان و اولیاء ورربیان قرار  رفته است. تقش ایشان حویوتاً شایسته ی تودیراسرت و  

بایست نکاتی را رد نظر قرار دهند.اولین رواویی که بایرد   باید بدانند که برای استتاده از این کتاب ریوالدین  راری 
های آن اسرت،به یبرار  دیگرر الز  نیسرت پردریا ررادر        به آن توجه کنند انتخاب و زینش ازریان تیداد زیاد داستان

بایست قصه ی رناسرب را   ربیتی که رد نظرشان است ری راری کتابی را ازابتدا تا انتها بخواند بلکه رتناسب با هدف ت
انتخاب کنند.رواوع دیگروفا داری به رتن است؛راکن است برنی از والدین در هنگا  قصه  ویی یا قصه نوانردن  

 کند یا برای انتوال پیا  الز  اسرت تغییراتری را   ها ارتباط الز  را با قصه برقرار نای رتوجه این نکته شوند که کودک آن
توانند رتناسرب برا    هایی وفاداری به رتن چندان الز  نیست و والدین ری دررتن قصه به وجود آورنددر چنین روقییت

 روقییت رورد نظر نودتغییرا  رختصری را دراساری،روند جریان اتتاقا  قصه وغیره بوجود آورند.
بوجرودآورده و در اسرتحکا  روابرط پردرو     تواند لحظا  شاد و رتیردی را درنرانواده    در کل استتاده ازاین کتاب ری

 رادربا فرزندان کاف فراوانی بنااید.
 

 نتیجه گیری:
های نانم رژ ان شیخی دارای نکا  رثبت فراوانی است و در این رواله قصد نداشرته ایرم    این سری ازرجاویه کتاب

اده از حیوانرا  ررورد یققره ی    های آن بکاهیم،تصویرسازی رناسب،استت بابیان چند نکته ی انتوادی چیزی از ارزش
نااید ،افزایش  نجینه ی لغا  کودک و دهها  کودکان که برقراری ارتباط با ر اون قصه را برای کودک راحت تر ری

 رورد دیگر از نواط قو  این رجاویه داستان هستند.
رطلوب قررار دهنردارا   های نانوشرایند ونرا   ها کودکان را درروقییت نکته ی اول این است که راکن است برنی قصه

 دهند. های جدیدرابه کودک آروزش ری های رناسب ،روش برنورد با روقییت سرانجا  با طرح راه حل
ها  نگ و رربهم اسرت راننرد)ازروی رراه      نکته ی دو  این است که اهداف تربیتی،آروزشی،روان شنانتی برنی قصه

یز ازرنطق روشرنی برنروردار نیسرتندرانند)یف سرال     های دیگر ن یکس یاد اری نانم راررولف(و برنی داستان-بپر
پادشاهی،آد  برفی،ببر وروش(برنی داستانها نیز پردانت اییتی دارندو داسرتان ررورد نظرر،آن  ونره کره بایسرته و       

 د  فکی(-شایسته است رورد دقت قرار نگرفته اندرانند )روباه بق ،شیرناقق
هرا ی رجاویره وجرود دارد.آن جرا کره نویسرنده توانسرته قالرب          نکته ی سو  قالب تکراری است که در بیشتر قصه

جدیدی برای انتوال پیا  قصه بیابد در داستان پردازی روفق بوده است ارا در برنی اوقا  قالب تکراری ارزش قصره  
روبراه بق،شریر    -های قدیای یا حتری سرایر رلرل پرایین آورده اسرت.رانند)د  فرری،د  طرق        را در حد تولید از قصه

 ها بلند بوده وبرای کودکان رناسب نیست. اقق(الز  به ذکر است رتن برنی از داستانن
هرای سراده و    قصه فوط چیزی در حدسر رری یا اراای حس کنجکاوی و تخیل نیست بلکه جریانی راترداز شرکل  

ها هم پاسرخگوی   ع  ونهها به دلیل تنو برد.قصه بنیادین روایت است که با فرافکنی و تلتیق به الگوهای پیچیده راه ری
های یرالم برازی و بازیگوشری،زرینه ی نشراط و      تخیّل کودکندونیازهای یاطتی اورا در نظردارندوهم از رهگذرارکان

رسراندتانیروهای نهتتره    آورند،هاچنان که قدر  هم ذا  پنداری با قهررانان ،به او یاری ری کنجکاوی اورا فراهم ری
 شکوفایی برساند. ها را به ی  نود را بشناسندوآن
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