
 
    

 نویسنده : محمد حافظی نژاد

 از مجموعه مقاالت رایگان سایت روش تدریس

  قصه گویی در تدریس

 این مقاله رایگان است 
 و شرط استفاده از آن این است که

با یک نفر به اشتراك بگذارید را آن  
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این افسانه ها با قدرت مرموزي انسان را با همۀ « صادق هدایت می گوید: 

آفرینش بستگی می دهد و مربوط می سازد.از این لحاظ ملت هاي عامیانه
مخصوص براي بچه ها مناسب است که احتیاج دارند هر آنچه نیاکان ابتدایی 

 « انسان شروع کرده اند در خودشان حس بنمایند
 کلید قصه گویی براي تدریسسه 

یکی از کارهایی که تدریس را هم براي معلم و هم براي دانش آموز دلچسب می 
 . کند قصه گویی است

این مقاله به شما می گوید که : چرا قصه بگوییم؟ چه قصه اي بگوییم؟ چگونه 
 قصه بگوییم؟

 بگوییم؟ قصه چرا   -الف 
ی یا شروع هرجلسه یخ کالس را میشکند وبراي شروع سال تحصیل .1

 .تدریس خیلی مناسب است
 .نسبت به سایر روش ها ي تدریس ساده تر و موثر تر است .2
لطافت به وجود می آورد. چون دانش آموز قصه را معموال از آدم هاي  .3

 دوست بگویید قصه هم شما اگر پس دوست داشتنی شنیده است 
 .شد خواهید تر داشتنی

 .شوددانش آموزبه مطالعه تشویق می  .4
دانش آموز از قصه ها یاد می گیرد هنگام رویارویی با نمونه هاي واقعی،  .5

 .رفتار و واکنش مناسبی را از خود نشان دهد
دانش آموز در اثر شنیدن، تکرارو حتی فکر کردن به قصه میتواند پیام  .6

ها وارزش را جذب کند و ارزشهاي خانوادگی، اجتماعی و انسانی را یاد 
 بگیرید
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ز مطالب درسی را می شود با قصه و خاطره بیان کرد. حتی بسیاري ا .7
مسایل علمی و به ظاهر سنگین. مثال قصه گردش خون یا قصه شکست 

 .نور در عدسی
  

 چه قصه هایی بگوییم؟ -ب 
از قصه هاي سریالی استفاده کنید.همیشه دنبال کردن یک قصه جالب  .1

هاي سریالی که می براي مخاطبان جذاب است . مانند بسیاري از فیلم 
توانند مخاطبان بسیاري را به خود جذب کنند. شما هم می توانید یک 

داستان طوالنی را چند قسمت کنید و آن را در جلسات مختلف بیان 
کنید. براي این کار می توانید از کتاب هم کمک بگیرید .مثال من براي 

فسقلی  گروهی از دانش آموزان سال اول ابتدایی مجموعه ي سی جلدي
 . ها (انتشارات قدیانی) را توصیه کردم

 و هشد ساخته ان فیلم که قصه هاي مشهور تر را بگویید . مثال قصه اي  .2
 که زمانی است یادم. شناسند رامی آن همه که مشهوري آدم قصه یا

 را قصه این نوجوانان از جمعی براي شد می پخش یوسف حضرت فیلم
 .کردم می تفسیر و تعریف

از مناسب هاي ملی مذهبی استفاده کنید . من در شروع سال تحصیلی  .3
چو همزمان با هفته دفاع مقدس بود داستانهایی جذاب از شهدا تعریف 

 رمگ هاي خاك کتاب(برونسی شهید  می کردم مانند داستانی از زندگی 
 .داشت اي العاده فوق تاثیر که کردم تعریف) کوشک
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 چگونه قصه بگوییم؟ -ج 
.یکی از بهترین راه ها براي قصه گوي خوب کنید گوش ها قصه به  .1

شدن .الگو گرفتن از قصه گوهاي خوب است . براي اینکار توصیه می 
کنم به لحن و بازي بازیگران و قصه گویان خوب دقت کنید و همچنین 

خواندن مطالب اموزشی چگونه قصه گفتن مانند همین مقاله و دیدن 
این زمینه بسیار مفید هستند. پیشنهاد می کنم فیلم هاي آموزشی در

پیرامون قصه گویی  www.ted.com این چند ویدو جالب از سایت
 .را از دست ندهید

o چه ترسی می تواند مارا آموزش دهد؟ 
o سرنخ به یک داستان بزرگ . 
o تکنولوژي قصه گویی 

از سبک قصه گویی تعاملی استفاده کنید.دربین قصه سعی کنید از  .2
بگیرید براي این کار می توانید از دانش آموزان دانش آموزان هم کمک 

بخواهید ادامه داستان را حدس بزنند یا بپرسید اگر جاي قهرمان 
داستان بودند چه کاري انجام می دادند. با این کار بین داستان وزندگی 

 .بچه ها ارتباط برقرار می شود
 امگ را رزی مراحل کار این براي  از اتفاقات زندگی خودتان تعریف کنید  .3

 : بروید پیش گام به
o  به داستان اصلی بیاندیشید . مهمترین اتفاقی که افتاد چه

 بود؟براي داستان چه تیتري می توانید بگذارید؟
o    از ابتدا شروع کنید.افرادي که نفش داشتند و محل وقوع

 .جریان را توضیح دهید
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o جزییات طراح را به ترتیب وقوع اضاف کنید. 
o جزییاتی که به مفهوم اصلی ربط ندارند یا  سعی کنید از بیان

 .موضوع را مبهم می کنند اجتناب کنید
o براي داستان خود پایانی پر سروصدا و هیجانی قرار دهید. 

در طول سال تحصیلی به بهانه هاي مختلف از شخصیت هاي داستان  .4
استفاده کنید. مثال بگویید: این کار ما شده شبیه اون داستانی که 

 کردمتعریف 
<a href="http://online-casino.us.org">online-casino.us.org</a> 

 
  

 پایان
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 ممنون که این مقاله را مطالعه کردید

  ادامه ي دوستی هابراي 
  را بپذیرید هدیه سایت روش تدریس

  هاي صوتی به همراه کتابفایل 

  
  به ایمیل شما ارسال می شوند یگانرابه صورت 

  و دانلود فایل ها روي لینک زیر کلیک کنید عضویتبراي 
http://raveshtadris.com/%D%8B%1D%88%9D%8B%20%4D%8

AA%D%8AF%D%8B%1DB8%C%D%8B/3 
 

 
  تدریس خوش آمدیدبه جمع هزاران عضو باشگاه مدرسان سایت روش 

 

http://raveshtadris.com/
http://raveshtadris.com/%D

