
 دانشگاه فرهنگیان

 تخصصی پژوهش در آموزش تاریخ-فصلنامه علمی

 0011پاییز، سومدوره دوم، شماره 

110711707011.217330721101020202 DOR: 

0011/  01/  01تاریخ ارسال:   

0011/  01/  22 تاریخ پذیرش:  

 1به کودکان در موزه  تاریخگویی به منظور آموزش بکارگیری روش قصه

 0، مرجان کیان3، رضا افهمی2پوراعظم صفی

 چکیده

های موثری است که از گذشته اگرچه برای سرگرم کردن کودک بوده، اما بُعد آموزشی گویی از جمله روشقصه

جهت گویی شیوه آموزشی مفیدی است که های آموزشی کودکان در موزه، قصهنیز داشته است. در میان روش

قصه  گیریتوان بکار برد. ساختار موزه در شکلانتقال مفاهیم، رشد خالقیت و اگاهی بیشتر و پرورش کودک می

ر تأثی -به منظور باال بردن سطح یادگیری و فهم کودکان  -ها و ابزارهای مورد استفاده جهت بیان قصه در موزه

شود. هر موزه متناسب با نوع و عملکرد خود، از دکان میبسزایی دارد و باعث ایجاد عالقه و انگیزه بیشتر در کو

های ارائه آن در بررسی تأثیر مطلوب قصه و روش هدف از این نوشتار .کندگویی استفاده میشیوه خاصی در قصه

 باشد.موزه به منظور آموزش تاریخ و یادگیری بهتر کودکان می

ردازد و برای پگویی در موزه میگیری از شیوه قصهتحلیل کیفی و توصیفی به بهرهکاربردی و با این مقاله به روش 

دهد. همچنین عوامل موثر در شیوه بکارگیری از این روش مورد بررسی قرار گرفته این منظور راهکارهایی ارائه می

زش تاریخ موثر دانسته است،نتایج پژوهش، رابطه میان فضای موزه، راهنما، اشیا  را در نوع قصه و نحوه آمو است.

                                                           
 باشد.رساله دکتری نگارنده با عنوان طراحی و اعتباربخشی آموزش میراث ناملموس در موزه ها میاین مقاله مستخرج از  -0
 a.safipoor@gmail.comدانشگاه تربیت مدرس -دانشکده هنر و معماری -دانشجوی دکتری پژوهش هنر -2
 afhami@modares.ac.irدانشگاه تربیت مدرس -دانشکده هنر و معماری  -دانشیار گروه پژوهش هنر -3

  kian@khu.ac.irدانشگاه خوارزمی -دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی -دانشیار گروه آموزشی برنامه ریزی درسی -0 

https://dorl.net/dor/20.1001.1.27832155.1400.2.3.3.3




                                                                     00                                                                               به کودکان در موزه گویی به منظور آموزش تاریخبکارگیری روش قصه
 

 

  

ا هگویی نسبت به سایر گزینهشود. روش قصهاز اینرو متناسب با مخاطب کودک، الگوهای متفاوتی استفاده می

همچون بازی در امر پرورش خالقیت و فهم بهتر مفاهیم و موضوعات تاریخی مزیت و برتری دارد. همچنین از 

 . جهت اجرایی نیز در موزه کارآمدتر است

 شناسی های باستانگویی، کودک، موزهآموزش در موزه، آموزش تاریخ، قصهواژگان کلیدی: 
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 مقدمه -1

ها و مفاهیم ها، تجارب، اندیشهبسیاری از دانسته قصه همواره در طول تاریخ مورد توجه و اهمیت بوده. انسان

مختلف اجتماعی، فرهنگی، علمی را به شکل قصه درآورده تا از این طریق حفظ گردد و برای آنکه از گزند فراموشی 

 و گیرند. در کودکی، مادران و پدران ماها زندگی ما را فرا میقصهدور بماند آن را سینه به سینه انتقال داده است. 

خوانند، در نهایت ما هایی از پریان را برایمان میخوانند. در مهدکودک، قصهدیگران برایمان الالیی )قصه( می

 .(Asa Berger:0991)کند ها در زندگی ما نقش مهمی ایفا میگیریم. این داستانها را یاد میخواندن داستان

 هرگز ازبین نخواهد رفت گوییقصه هنر که هستند موافق نظر این با شنوندمی یا گویندمی قصه که کسانی همه

 .(01 :0311 چمبرز،(دارد ت الزم راقدر ها کردن انسان افسون برای هم هنوز دیرینه هنر این و

های آموزشی و تربیتی به شمار رغم تغییر و تحوالت اجتماعی هنوز هم قصه یکی از موثرترین روشعلی

های خود را در ایجاد و تحول مفاهیم اخالقی و اجتماعی کودکان در پژوهشگویی کارایی رود. روش قصهمی

( 0911( به اثبات رسانده است. از سوی دیگر لیپمن )2113(، نوربری و بیشاپ)0992پاترسون، رید و دیشیون)

ه به نگویی را به نحو مناسبی برای آموزش مفاهیم منطقی و فلسفی به کودکان به کار گرفته و در این زمیقصه

فروبل، اساس تربیت کودکان را در کودکستان  .(0393:00)علی اکبری و همکاران، هایی دست یافته استموفقیت

گویی متقابل را به عنوان ابزاری درمانی در کار با کودکان مطرح کرده داند. گاردنر، فن قصهگویی میبر قصه و قصه

های آموزشی خود داشته توانند در ارائه برنامهنوعی که میو بر اساس نظر مرویس و برتراند، مدارس به علت ت

جتماعی را به کودکان آموزش های اگویی بسیاری از مهارتها و قصهتوانند با استفاده از قصهباشند، می

گویی موجب افزایش خالقیت کودکان ها نشان داده که قصهنتایج پژوهش .(21: 390زاده، پیرخائفی،)داداشدهند

 0391)حریری، پاگردکار، ها تأثیرگذار استها و بسط ایدههای ابتکار ایدهشود و در افزایش مولفهدبستانی میپیش

 ما بهها، دانش و اندیشه دهد و اکثر تجربه( عقیده دارد، قصه اساس و پایه ذهن را تشکیل می0991ترنر ) .(211:

سرایی برای درک نگویی یا داستارویکردهای قصه .(1 :0319)افراشی، نعیمی، شودصورت قصه سازماندهی می

های مختلف روانشناسی، فراگیر شده است. تغییر دادن افکار انسان به های اخیر در حوزهرفتار انسان طی سال

ای را برای بسیاری از قلمروهای روانشناسی، هم در سطح ها، تلویحات گستردههایی از بسط داستانمثابة نمونه

بنا به تأثیرات مثبتی که قصه  .(110: 0311)یوسفی لویه، متین، هم در سطح پژوهش در برداشته است نظری و

از بعد روانی بر کودکان دارد، امروزه بسیاری از مدارس و مراکز مرتبط با کودکان از این شیوه به منظور آموزش 

 برند.مطلوب بهره می

 آموزش از طریق قصه در موزه-2
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های موثر جهت یادگیری بهتر استفاده حیطه علوم آموزشی و پرورشی سعی دارند از روشتمامی صاحبنظران 

شود، که جنبه ایستا و ذهنی دارد ترین سطح یعنی خواندن شروع میکنند. طبق هرم ادگار دیل، یادگیری از ساده

ن هرم شود. در ایختم میبه مرحله نهایی )سطح بهینه( یعنی تجارب یادگیرنده که به صورت عینی و پویا است،  و

موارد مختلفی همچون دیدن فیلم و تصاویر، مشاهده نمایش عملی، حضور در نمایشگاه و غیره در روند یادگیری 

درصد  11گیرد. موثر است و بر همین اساس بیشترین میزان یادگیری از طریق بینایی و شنوایی صورت می

نکه ای عالوه بر ایگویی بر مبنای شی موزهدر شیوه قصه ت.یادگیری انسان حاصل دو حس بینایی و شنوایی اس

ای تجربه فراموش ابزارهای مختلف در جهت بیان قصه هستند، کودک با گوش دادن به قصه و دیدن شی موزه

ای از طریق بینایی که مهمترین عوامل در جهت کند. قصه از طریق شنوایی و شی موزهنشدنی را کسب می

آنها را درگیر  ،با مشارکت گروهی کودکان در روند قصه  -راهنما  – شود و راویکار گرفته می یادگیری هستند به

 شود.نماید که به این شیوه یادگیری مشارکتی گفته میموضوع قصه می

آموزان برای به ای که دانشهای کوچك به گونـهکاربرد آموزشی گروه»یادگیری مشارکتی عبارت است از 

ویژگی مهم  .(10: 0311میرزابیگی و دیگران، «)کننـد.ییادگیری خود و دیگران با هم کـار مـ حداکثر رساندن

کنند تا به هدف مشترکی برسند که هم کل گروه و هم این روش آن است که در آن اعضای گروه با هم کار می

قدامات زیادی صورت تی ادر اجرای آموزش به کمك یادگیری مشارک برند.تك تك اعضای گروه از آن سود می

شود که به شکل یادگیری مشارکتی در واقع نوعی بازی برای کودک تلقی می .(111: 0391)سیف، پذیردمی

 غیرمستقیم آموزش را همراه خود دارد. 

بازی همراه لذت برای  .سپاردهای الزم را دریافت و به حافظه میکودک از طریق بازی، آگاهی و مهارت

سطوح مختلف آموزشی اعم از دانش، مهارت و نگرش  سازد.کودکان مفاهیم بسیار پیچیده را آسان و تأثیرگذار می

به عنوان مثال از طریق  .توان به کودکان آموختگویی میرا از طریق بازی و قصه .(11: 0310)حاتمی، فردانش،

توان عالوه بر دانش، نگرش را که می گیرد. اما از طریق قصهقرار می بازی توانایی و مهارت کودک مورد سنجش

  .(0)جدول شماره گیری است، در کودکان تقویت نمودمهمترین سطح یاد

 -اسیشنهای باستانتواند بهترین شیوه برای یادگیری کودک در موزه به خصوص موزهگویی میروش قصه

 هایها را دارد. موزهشد، چرا که به خوبی قابلیت اجرا در این نوع از موزهبا -که از جهت تاریخی حائز اهمیت هستند

 شناسی متناسب با ماهیت خود با تاریخ در ارتباط بوده و بستر بسیار مناسبی برای این منظور هستند. باستان

 سطوح یادگیری) نگارنده( -0جدول شمار 

سطوح 

 یادگیری

 روش   موزه 

 قصه  تمام موزه ها  دانش
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 بازی و قصه  موزه های علوم و فناوری،هنر)تجربی ( مهارت

موزه های میراث  -ترین سطح آموزشسخت نگرش

 فرهنگی

 قصه

 

حیطه: شناختی، عاطفی و 3توان بر مبنای طبقه بندی بلوم برای رسیدن به اهداف آموزشی در موزه می

آیند یادگیری شناختی جهت باال بردن سطح فر .(11: 0312)فردانش،حرکتی( را در نظر گرفت -)روانی رفتاری

 -آگاهی کودک، یادگیری عاطفی به منظور نهادینه کردن و تغییر در باور و نگرش کودک، یادگیری رفتاری )روانی

گویی در ( از اینرو فرآیند قصه0گیری از نیرو و دانش کودک است.)نمودار حرکتی( به منظور بروز خالقیت و بهره

ای منجر به شناخت بهتر، گردد. دیدن اثر موزهبزارهای کمکی باعث تحقق اهداف آموزشی فوق میموزه به همراه ا

ی اثر از بعد عاطفی و شناختی، مشارکت کودک در پیشبرد داستان و لمس کردن موالژ اثر از بعد شنیدن قصه

 رفتاری در روند یادگیری موثر است. 

نحوه یادگیری در موزه )نگارنده( -0نمودار 

 
 

رفتارهای  توان گفت کهمی پرورش، و آموزش در تمثیلی و تاریخی حکایات سازندة نقش بر تأکید با

 رویکردی با قصه نقل .(12: 0319صدرزاده، اند)شده تنیده یکدیگر در و ناپذیركتفکی عاطفی رفتارهای و شناختی

 درگیر کامالً را شنونده قصه ،موزه(گو )راهنمای شخص قصه که هدفمند و پر مفهوم است حرکتی آموزشی،

 در هاآن از توانمی نیز و شنید یا خواند توانای میآموزه و توشه برگرفتن بدون را هاقصه از زیادی شمار کند.می

 گرفت. چنین بهره غیره و روحی حالت یك تغییر متفاوت، و ادراکی بینش ارائه مشکل، یك رفع برای زمان هر

 چندان آموزشی اهداف به دستیابی در قصه شنوندهو  گوقصه میان ارتباط بدون برقراری قصه، نقل که نمایدمی

گویی در این میان به چندین عامل در یادگیری آموزش تاریخ به شیوه قصه .( 11: 0319صدرزاده، )کارساز نیست

 توان اشاره کرد.به کودک در موزه می

 

یادگیری در موزه

دیدن شی موزه ای شناختی

شنیدن قصه عاطفی و شناختی

انجام دادن

مشارکت در روند 
پاسخ به قصه )قصه 

(گو
رفتاری

لمس کردن موالژ شی 
موزه ای

رفتاری
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 گوییبه کودک در موزه به شیوه قصهعوامل موثر در یادگیری آموزش تاریخ  -3

 قصه-3-1

های ترین تأثیرات قصه، پرورش خالقیت و تخیل کودک است، کودکان نیازمند تخیل و داستانیکی از مهم

. عدم 0توان سه دلیل را عنوان کرد: های کودکان در سنین پایین میاند. جهت بکارگیری تخیل در قصهتخیلی

تر پیام داستان به کودک مکان، زمان یا ابزارها، باعث جلب توجه او و انتقال راحتشناخت کودک از شخصیت، 

ای، باعث پرورش قوه خیال و در نتیجه تقویت حس خالقیت های تخیلی و افسانه. به کارگیری داستان2شود. می

را جامه عمل بپوشاند،  های او. عالقه کودک به تخیل و ماندن در دنیایی که بتواند خواسته3شود. در کودکی می

های روایی و های کودکان با وجود سادگی در فرمقصه(. 000: 0391کند )خلیلی، رحیمی،وی را بیشتر ارضا می

وری )نیکوئی، بابا شکسترده و پیچیده را در خود دارندهای گزبان، رسا و فراگیر، مانند جهانی کوچك است که جهان

0392 :012).  

و با عنصر تخیل همراه است و عناصر زمان، مکان و رابطه علی و معلولی )طرح(، قصه شکل شفاهی دارد 

 .(031: 0393)عادلخانی و همکاران،امروزی داستان در آن وجود نداردوگو در معنی فنی و پردازی و گفتشخصیت

هاست را  قصه خصیتها و شالعاده بیشتر از تحول و تکوین آدمها تاکید بر حوادث خارقآثاری که در آندر واقع 

آورد و در واقع رکن ها را به وجود میگردد. حوادث، قصهالساعه میگویند. در قصه محور ماجرا بر حوادث خلقمی

های قصه نقشی داشته ها و آدمآنکه در گسترش و بازسازی قهرماندهد بیاساسی و بنیادی آن را تشکیل می

اوره ها نزدیك به گفتار و محد و ساختمانی نقلی و روایتی. زبان اغلب آنها شکلی ساده و ابتدایی دارنباشند. قصه

های قصه باعث این ویژگی .(10: 0311)میرصادقی،های عامیانه استها و ضرب المثلعامه مردم و پر از اصطالح

یع تاریخی را به ای از وقاها خود به واقع مجموعهموزه شود به عنوان ابزاری تأثیرگذار در موزه شناخته شود.می

ویش دهی فعاالنه به خها، قوانین اخالقی، شیوه تبعیت از احکام اخالقی، شکلقصهگذارند. واسطه اثر به نمایش می

کنند که در آن مخاطب کودک به سمت بینی ارائه میریزند و جهانو غایات اخالقی را در ناخوداگاه کودک می

 )علیکندست که کودک از قصه برداشت میهای اخالقی اروی ارزشکند و این حرکت در گتعالی روح حرکت می

تواند آنها را بخشد که کودک خود نمیای میها به تخیل کودک ابعاد تازهقصه .(01: 0393اکبری و همکاران، 

اهای رویکند که از روی آنها ها به کودک تصویرهایی ارائه میتر اینکه ساختار و شکل قصهفراهم سازد و از همه مهم

توان ای را نمیاز اینرو هر قصه .(09: 0310)بتلهایم: دهداش جهت بهتری میو به زندگیسازد اش را میروزانه

 برای کودک در موزه در نظر گرفت.

 نقش کودکدرازمدت  حافظه در آموزشی آن موضوع تبع به و قصه کل که شودمی باعث قصه توالی ساختار

هوشیاری  سطح ساده، سخنرانی یك در شود.می درک موضوع باعث توجه و توجه، باعث انگیزش و ببندد. هوشیاری

 تا شنونده معموالً گویی،قصه روش در اما.یابد،می دقیقه کاهش ده از بعد او توجه و کندمی افت سریعاً مخاطب
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اثری برای گو و موزه باید لذا برای همراهی کودک با قصه .(011: 0311والی ،)ماندمی انگیزه با و هوشیار آخر به

گویی انتخاب شود که دارای هیجان و جذابیت بیشتری برای کودک باشد تا انگیزه و عالقه او را ترغیب داستان

از  .(31: 0311)چمبرز، گویی، یافتن داستان مناسب استهکند. نخستین متغیر برای کسب مهارت مطلوب در قص

 در موزه عبارتند از: معیارهای انتخاب قصهاینرو 

هایی که راهنما برای . با توجه به کوتاه بودن مدت زمان دقت و تمرکز کودک )بین ده الی پانزده دقیقه( قصه0

 شود(کند نباید بیشتر از این زمان باشد. )با افزایش سن بر زمان مورد نظر افزوده میکودک بیان می

 تفاقات پیچیده و تودرتو و غیر قابل درک برای کودک نباشند.ها باید روشن و روان باشند و شامل ا. قصه2

 بخش و خوشایندی داشته باشند.ها باید پایان لذت. قصه3

ود های خکند همه تبیینهای بارز این سنین است و کودک سعی میپردازی یکی از ویژگی. از آنجایی که خیال0

جان، شخصیت داده شود و باشند که در آنها به موجودات بی ایها باید به گونهرا از صافی خیال عبور دهد. قصه

باً گو کنند. این موضوع درباره نقوشی حیوانی که غالوهای انسانی داشته باشند و با یکدیگر گفتحیوانات، شخصیت

 شود قابل استفاده است.بر روی آثار تاریخی دیده می

دهد جریان قصه را به خوبی ها به کودکان امکان میخصیتگوها و شو. با توجه به اینکه تکرار حوادث و گفت1

ها باید روندی تکرار شونده و یا زنجیری داشته باشند که در درک کنند و با درونمایه آن ارتباط برقرار کنند. قصه

 شوند تا قصه به سرانجام برسد.گو به طور منظم تکرار وآنها عناصر داستانی از شخصیت گرفته تا گفت

  .(210: 0391،  )حریری، پاگردکارها حل مسئله باشدمحور اصلی قصه ایدب. 1

ه هایی کدهند تا داستانهای پر از عمل و تحرک )اکشن( و معمایی عالقه بیشتری نشان میکودکان به داستان.1

  .(003: 0391)خلیلی، رحیمی،ها متکی استتحلیل فلسفی شخصیت کاوی وطرح آنها بر درون

 ای باشد.ای و قصه؛ قصه باید بر پایه اثر موزهمستقیم میان شی موزه .. ارتباط1

 .(01: 0310)بتلهایم،شخصیتی کودک ارتباط داشته باشد هایداستان انتخابی باید با همه جنبه .9

 . قصه متناسب با رده سنی کودک باشد.01

: 0312مهاجری، -2شماره )جدول های خاصی مورد توجه استداستاندر هر یك از مراحل رشد کودک 

21). 

 

 مراحل رشد عقلی و روانی کودک -2جدول شماره 

 گوییالزامات قصه محتوای قصه تفکر مرحله سن
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واقعی  3-1

محدود 

 به محیط

جاندارپندا

 ری

های داستان )پدر، مادر، شخصیت

کودک همسال او( حیوانات 

های )تمثیلی( گیاهان، انسان

 خیالی

های قصه صدا و شخصیت

 رکت داشته باشندح

خیال  1-9

 آزاد

های محلی، داستان افسانه غیر واقعی

 فرشتگان و جادوگران

قبل قصه به کودک تذکر 

 داده شود قصه است 

9-

03 

ماجراجو 

و 

 قهرمانی

تمایل به 

 واقعیت

های ماجراجویانه و داستان

 اکتشافی

تشویق کودک به مطالعه 

های مخترعان و کتاب

 مکتشفان، جهانگردان.. 

 

دی  بنتوان در چند دسته کلی  طبقهشود میای برای کودکان انتخاب میههایی که در موزه بر پایه اثر موزقصه

 نمود: 

ای هاست و شخصیتگو ها برگرفته از خالقیت راهنما یا قصههای ساخته شده توسط راهنما: این قصهقصه -0

ای از جمله برای نقوش اثر همچون نقوش گو بر پایه یك اثر موزهگو است، قصهقصه نیز ساخته ذهن قصه

ها کند که به این واسطه در درک بهتر اثر مفید خواهد بود. این قصهای را خلق میانسانی، حیوانی و ... قصه

و تغییر گها و جریان داستان متناسب با شرایط توسط قصهثابت نیستند و ممکن است بارها و بارها نام شخصیت

 کند اما پیام اثر که محوریت آموزشی دارد همچنان ثابت است . 

اد ای که بیانگر یك رویدها بر پایه یك اثر موزههایی نزدیك به یك واقعه تاریخی: در این نوع از قصهقصه -2

 ایهایی از آن را یافت برای مخاطب روایت نمود. در واقع اثر موزهتوان نمونهاست و در سایر منابع می یا واقعه

ایر ها با اثر نمایش داده شده یا سبه تنهایی روایتگر نیست بلکه با استفاده از مستندات تاریخی و ارتباط آن

تان اسهای تاریخی پیرامون آن در شکل یك دشود و مثالآثار، پیام اثر در قالب داستان برای کودک بیان می

 گردد. برای درک بهتر از منابع موثق ارائه می

: برخی از آثار در موزه به تنهایی داستان و قصه خود را به شکل متن یا نقش اثر به مثابه یك روایت و قصه -3

گو آنچه را که در اثر قابل باشند و قصهها کامالً گویا و روشن میدهند. این قبیل از قصهروایی نمایش می

ه باشد ککند. در واقع اثر به خودی خود روایتگر یك رویداد و ماجرا میاست به زبان کودکان بیان می مشاهد

 شرح آن نیز موجود است.



تخصصی پژوهش در آموزش تاریخ-صلنامه علمیف   11 

 
 

 شناسی امروزه به آن دست یافته شده وهای باستانهایی که در ارتباط با اثر و بر پایه نظریات و یافتهقصه -0

تواند در جذب مخاطب و عالقمند کردن او برای قصه اصلی اثر اما میارتباط مستقیم با پیام اصلی اثر ندارد 

 تأثیر مثبتی داشته باشد. 

 قصه گو-3-2

 گو باید پیش از شروع کار، اطالعاتی را دربارهگیری و یادگیری موثر در موزه دارد. قصهگو نقش مهمی در شکلقصه

شناخت مخاطب، گروه سنی، شرایط اجتماعی کودک، صدا،  .(01: 0311)چمبرز،قصه در اختیار شنوندگان بگذارد

گو عالوه بر تسلط کامل بر اثر و قصه .(01: 0392)دیویس، گو هستندابزار کار قصه ،حرکت، حالت چهره و بدن

گویی آشنا باشد. باید بتواند تفکر خالق را در کودک تقویت کند و به قدرت تخیل او ارزش موزه باید با فنون قصه

شود که خارج از مدرسه و معطوف به چرا که مخاطب کودک در موزه با شیوه جدیدی از یادگیری مواجه می دهد.

ر عهده کنند بفضا و شرایط متفاوتی است. وظیفه هدایت کودکان که بیشتر به شکل گروهی از موزه بازدید می

 (2ار راهنمای موزه است. بازدید گروهی کودکان از موزه به دو شکل است: )نمود

  

 انواع بازدید گروهی در موزه )نگارنده( -2نمودار

 
 

(: این بازدیدها عموماً بدون هماهنگی و وقت قبلی با موزه و ریزی )بازدید تصادفیبدون برنامه -

باشد. مربی یا والدین هیچ نوع آگاهی درباره موزه به کودک نداده و کودک با محیطی کامالً راهنما می

شود هیچ تصویر ذهنی از پیش برای او ایجاد نشده. در اینجا رو میآگاهی قبلی روبهمتفاوت و بدون 

ای تر خواهد بود چرا که عالوه بر آموزش اصلی خود که معطوف به اثر موزهکار راهنمای موزه سخت

 است باید کودک را با برخی مفاهیم همچون موزه و میراث فرهنگی پیش از بیان قصه آشنا سازد.

: در این نوع از بازدید مربی یا والدین کودک را پیش از رفتن ریزی شده )بازدید کنترل شده(هبرنام -

 شود:سازد که این مفاهیم خود به دو دسته تقسیم میبه موزه با برخی مفاهیم آشنا می

بازدید

با برنامه

نحوه رفتار در 
موزه

مشاهده اطالعات

نحوه درست 
نگریستن

اطالعات و 
مقدمات تخصصی

بدون برنامه
بدون آمادگی 

قبلی 
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زد. ساها آشنا میزهنحوه رفتار در موزه: مربی، کودکان را با مقوله بازدید و نوع بازدید، تعریف موزه و اهمیت مو -0

های تفریحی است. کودک در همین سن کودک پیش از ورود به موزه باید بیاموزد که موزه متفاوت از سایر مکان

 آموزد که برای میراث خود در موزه ارزش قائل شود و در سطح خود مراقبت از اثر را بیاموزد.می

بازدید موزه آماده سازد، آگاهی مختصری درباره موضوع مشاهده اطالعات: مربی برای این که کودکان را جهت  -2

تواند باعث ایجاد هیجان و باال بردن انگیزه شود به شکلی که عالقه ها میدهد. این آگاهیموزه و اشیا به او می

موزد که آکودک بیشتر گردد و از طرفی نحوه خوب نگریستن و اندیشیدن را در او تقویت کند. مربی به کودک می

پیش از بازدید نتیجه اش  موزه چگونه آثار را ببیند و چگونه اطالعات مورد نیازش را تامین کنند. این آگاهی در

الف: نحوه درست دیدن و تفکر و تعمق درباره اثر ب: کسب اطالعات اولیه درباره آن موضوع را برای کودک ایجاد 

 کند. می

دک نسبت به سایر مخاطبین خود دارد. از اینرو در هر راهنمای موزه وظیفه سنگینی در قبال مخاطبین کو

دو گروه ذکر شده کارشناس موزه وظیفه دارد پیش از شروع قصه، زمانی را برای کودکان فراهم سازد که کودکان 

ی که ابا محیط و اشیا موزه آشنایی پیدا کنند. خوب ببینند و حتی در حین بازدید سواالتی پیرامون اشیا و قصه

شناسی پیش از آموزش درس تاریخ در کالس و های باستانگرفته مطرح کنند. بهتر آنست بازدید از موزه در نظر

توان موزه جای کالس های تاریخی باشد که باعث تسهیل در یادگیری گردد و یا حتی میمبحث مربوط به دوره

 درس را بگیرد و آموزش در موزه ایجاد شود.

وه ارتباط با کودک باید در نظر داشته باشد که ممکن است برخی از مخاطبین گو )راهنمای موزه( در نحقصه

آیند از اینرو مقدمات الزم جهت ارتباط و ارائه اطالعات به این دسته از دقت نخستین باری باشد که به موزه می

بپرسد  ند، سوالای برای کودک ایجاد نماید که کودک بتواند صحبت کبیشتری برخوردار است. شرایط را به گونه

 و خود را در روند قصه سهیم بداند.

ی خود را معیار انتخاب گویان در موزه همچون نویسندگان ادبیات کودک نباید تشخیص و اندیشهقصه

ها برای کودکان قرار دهند؛ بلکه باید بکوشند مخاطب خود و هر آنچه را که با سرنوشت، مایهها و درونموضوع

ر تدنیای کودک امروز نزدیكو اجتماعی او در ارتباط است، بشناسند و دنیای خود را به  شخصیت، محیط زندگی

ای که او قصهگو را دارد. کارشناس موزه برای کودکان نقش شهرزاد قصه .(020: 0311)صداقت و همکاران،کنند

و  تون و منابع تاریخی و ادبیتواند جنبه واقعی داشته باشد و بر پایه مکند، میمرتبط با شی در موزه انتخاب می

لق ای خای قصهای نگارش شده باشد و یا اینکه راهنما یا کارشناس موزه برای شی موزهعلمی بیان شود و یا قصه

 شود و کودکهای مفاخر، تاریخچه زندگی و یا قسمت مهمی از زندگی شخصیت برای کودک نقل میدر موزه کند.

شود که در نگرش او موثر است و با بکارگیری از نکات مختلف آشنا می هایبه شکل عینی با زندگی شخصیت

ها دست به الگوبرداری آموزد. کودک در این نوع از موزههای جدیدی را میشنود روشآموزشی که از راهنما می

سد رنظر می را به کودکان بیاموزاند بهدادن و نگاه کردن گوشگو در موزه بتواند مفاهیمی چون اگر قصهزند. می
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مربی و کارشناس موزه همسو با یکدیگر  -0شود که و این تنها زمانی مقدور می کمك زیادی به یادگیری او نموده

موضوع موزه جذاب و مورد  -3شیوه نمایش موزه در جهت جذب کودک باشد  -2در پرورش آگاهی کودک باشند 

ی کودک توجه الزم را داشته از جمله در نحوه چیدمان و موزه به گروه سن -0عالقه و متناسب با گروه سنی باشد 

 نمایش اشیا.

در هنگام بیان قصه، ارتباط  ایجاد نماید. گو  باید حس کنجکاوی و پژوهش را از طریق قصه در کودکقصه

چشمی با کودکان را حفظ کند و آنها را مورد تشویق و تأیید در بیان نظراتشان درباره قصه نماید. در اینجا به 

 شود: گو در موزه اشاره میبرخی دیگر از شرایط قصه

 ت(ایجاد ارتباط دوستانه با کودکان و نوجوانان )فراموش نشود که موزه کالس درس نیس -0

 ظاهری آراسته  -2

 بیان شیوا و گویا  -3

 بیان مقدمات الزم برای موضوع -0

 مرحله به مرحله پیش رفتن در بیان موضوعات -1

 بکارگیری بجا از ابزارهای کارآمد در بیان -1

 مختصر و مفید صحبت کرده و از زیاده گویی پرهیز شود. -1

 اشیا به منظور تأمل و دقت در شی )خوب نگاه کردن(تنظیم وقت برای بازدید و فرصتی برای دیدن  -1

 اجازه صحبت و توجه به گفتار کودکان -9

 توجه یکسان به دانش آموزان در طول بازدید -01

 طرح پرسش مفید و شایسته که باعث جلب توجه کودک به قصه شود. )خوب گوش دادن( -00

ن موانع و مشکالت، یافتن راه حل برای مشکالت گیری از آن. )مواردی همچوبحث پیرامون قصه و نتیجه -02

 قصه(

شناسان و استفاده از ابزارهای کمکی در جهت بیان قصه همچون عروسك، نقاشی، خمیربازی و ... روان -03

ورد شود. در متر در کودکان میهای آموزشی معتقدند که استفاده از تصاویر، موجب یادگیری بادوامتکنولوژیست

ری خواهد مراتب تأثیر بیشت توان گفت چنانچه از اشیا و ابزار حقیقی یا تصاویر استفاده شود بهمیگویی نیز قصه

 .(033: 0312)مهاجری، داشت

های پرورشی و آموزشی و آشنایی از روانشناسی راهنمای موزه با رعایت موارد ذکر شده و مطالعه پیرامون روش

گویی در جهت آموزش موثر در تواند از شیوه قصهن مختلف میکودک همچنین تجربیات خود در مواجه با کودکا

و و شنونده گگویی خالق، یك ارتباط دو جانبه و متقابل بین قصهموزه بر پایه خالقیت استفاده کند. منظور از قصه

خود  مگویی و با تحریك قوه تخیل مخاطبان خویش و تأثیر متقابل، پیاگیری از فنون قصهگو با بهرهاست که قصه
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دهد. قصه نوعی روایت خواندنی یا شنیدنی است که در آن چگونگی را به شکل جدیدتری به شنوندگان انتقال می

ده ی مورد نظر نویسنمندی یك شخصیت با موضوعی بر اساس هدف، تحلیل، دیدگاه و نتیجهروند تعامل و کنش

 .(01: 0392)رادبخش و همکاران، شودگو بیان مییا قصه

 وزه م -3-3

-های بازدید از موزه، فرصت خوبی برای پرورش رشد اجتماعی دانشها با ایجاد برنامهمدارس و کودکستان

کنند. فالك بر این نظر است که تعامالت اجتماعی از نتایج سفرهای میدانی مدارس است آموزان ایجاد می

ای داشته توانند منافع آموزشی فزایندهاگر به این سفرها حرمت نهاده و برجسته شوند، می .(011: 0391)فالك،

باشند. برای مثال مطالعات متعددی نشان داده تأیید و به رسمیت شناختن و تقویت دستورالعمل اجتماعی کودکان 

دیگر  های خود را باهای چشمگیری منتهی شود. وقتی کودکان آن فرصت را بیابند که آموختهتواند به یادگیریمی

ها و کشفیات خود را بهتر در حافظه حفظ ها را توصیف کنند، یافتهن سهیم شوند آن آموختهکودکان و بزرگساال

های جدید کسب و منتقل کنند. این های جدیدی نسبت به موقعیتدانند بینشکنند و به احتمال قوی میمی

ن ها، سخن بگویند و نشاهایشان در این موقعیتتوانند درباره آموختهنکته هم چنین بدیهی است که کودکان می

  .(011: 0391فالك،کنند)را در این فرآیند ایفا می های اجتماعی )مثل موزه( نقش مهمیدهند که واسطه

( معتقد است که انسان برای بقا و تداوم حیات سازمان در آینده، نیازمند بسط قدرت خالق 0919تورنس )

برای پرورش خالقیت برای هر جامعه به منزله مرگ و در کودکان امروزی است. وی معتقد است ایجاد فرصت 

ای هزندگی است. بدین سبب، اغلب جوامع مدتهاست در شناسایی کودکان و نوجوانان خالق، و استفاده از شیوه

در این میان محیط نقش موثری  .(12: 0311)میرکمالی، خورشیدی ،ریزی جدی پرداختندق به برنامهآموزشی خال

تفکر خالق دارد. محیط اجتماعی جدید که تجربه خالقیت و نوآوری را به همراه دارد در گروه در پرورش هوش و 

موزه با فراهم آوردن شرایط مناسب برای مشارکت بهتر کودکان در امر سنی کودک و نوجوان تأثیرگذار است. 

زشی در یك موزه در فهم بهتر کند. وجود امکانات و ابزارهای آمویادگیری به آنها در آموزش بر پایه اثر کمك می

 خورد.اثر موثر است. موضوعی که در کالس درس به عنوان یك محیط آموزشی رسمی به چشم نمی

های کالس درس را ندارند. آنها در موزه به پردازند و محدودیتکودکان در موزه آزادانه به شناخت اثر می

ن دهند. بهتر آبر روی زمین نشسته و به قصه گوش می گو( و ویترین شیدایره در کنار راهنما )قصهصورت نیم

ای در اختیار کودک قرار گیرد تا بتواند  ماکت اثر را لمس کند و درک است همانند شی )ماکت یا موالژ( موزه

ای داشته باشد. محیط موزه باید آرام، بدون سر و صدا و شلوغی باشد چرا که شلوغی عامل بهتری از شی موزه

 گو است.عدم ارتباط میان کودک و قصهموثری بر 

ها در بیان خود از ابزارهای موثری استفاده کنند و شیوه نمایش خود را به روزتر و کارآمدتر هر چقدر موزه

گیری از تکنولوژی در موزه احساس تر خواهند بود. البته به شرطی که ضرورت بهرهسازند در امر آموزش موفق
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بزار پرورش و آموزش بهتر به کودکان است نه اینکه آنان را از فهم موضوع دور سازد. شود. چرا که هدف از این ا

فضا و مکان نیز در کنار ابزارهای آموزشی در موزه نقش موثری در انتقال مفاهیم و بیان قصه دارد. از اینرو در بیان 

لی ویی در محیط اصگها، مشاهده قصهبهترین شیوه فراگرفتن شگردهای جدید نقل اصیل داستان قصه

های باستانشناسی محیط اصلی جهت بیان یك داستان تاریخی و شی موزه .(219: 0310)پلووسکی، آنهاست

هایی درباره های حیات وحش محیط مناسبی برای بیان داستانباشد. همانطور که موزهتاریخی برای کودک می

 حیوانات و آشنایی و آموزش کودک در این باره خواهد بود. 

ها که موقعیت و شرایط محیطی موزه )نور، رنگ،...( )عدم وجود پارازیت -عالوه بر این مواردی همچون: 

رابطه معنادار میان اشیای به نمایش درآمده )چیدمان مطلوب(  -باشد( مهمترین عامل در نارسایی انتقال پیام می

واهند تأثیر خیت یادگیری و درک بهتر قصه در موزه ها( بر کیفرسان در موزه )شامل تابلوها و اتیکتعوامل پیام -

 داشت.

 گویی در موزه قصه -4

هی و انتقال اطالعات و معنادهی به زندگی دارند. در واقع در جریان دها ترکیب قدرتمندی برای سازمانقصه

ها به طور روش های آن با بحرانی مواجه شوند و در صدد حل آن برآیند. ارائه اینیك قصه ممکن است شخصیت

گویی به این هدف دست ق قصهتوان از طریویژه کودکان همواره آسان نیست ولی میمستقیم به افراد، به

تواند به عنوان یك روش آموزشی های تاریخی میاستفاده از قصه در موزه .(101: 0311لویه، متین، )یوسفییافت

مطلوب رفتارهای مناسب و خوب را به کودکان آموزش  که با مشارکت کودکان در آموزش، به طور»مطرح گردد 

-رفتارهای خوب را کسب میها بسیاری از داد و در این خصوص کودکان با همانندسازی با قهرمانان قصه

 مثالً دارد؛ حافظه وجود تقویت عوامل ساده، سخنرانی برخالف درقصه، .(001:  0311همایی و همکاران، «)کنند.

 شخصیت با یك یا کندمی جستجو خود پیرامون در را ذهن مخاطب، آنها که هقص مختلف هایشخصیت

 عالقه ایجاد با که ای استویژه آموزشی روش گوییقصه .(011: 0391یاسائی و همکاران، )کندمی همانندسازی

 مفاهیم و وقایع ها،داستان نماید. از طریقمی یاری پویا تفکری داشتن و ذهنی خلق تصاویر در را آنها افراد، در

 اندرسون انجامد.می آینده در اطالعات و یادآوری بهتر درک به که گیرندمی قرار در چهارچوبی هم با مرتبط

 اطالعات که است معتقد داند. ویمی ارزشمند روند آموزش در را مصور داستانهای و شخصی روایات بازگویی

 هایخاطر جاذبه به مستمعین دارد. مشخصی کارایی مشکل،علوم  آموزش در داستان نقل ضمن شده، کیفی ارائه

 پنداری همزاد با مکانیسم و کنندمی برقرار واقعی تعامل آموزشی، با موضوع هاقصه شناسیزبان و طبیعی فرهنگی،

-قصه روش به زندگی هایتمهار همچنین آموزش .(010: 0391یاسائی و همکاران،  )شد خواهند مسئله درگیر

متخصصان در همین راستا  .(011: 0391کریمی و همکاران، )شودمی آموزاندانش خالقیت موجب افزایش گویی

اند، هدف نخست کارکرد اطالعاتی گویی کودکان مطرح کردهآموزش و پرورش، دو هدف متمایز را برای قصه
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د انتقالی در آموزش و یاد ی جهان و فرهنگ است و هدف دوم کارکری بخشی از دانش دربارهگویی در ارائهقصه

بر همین  .(03: 0311)یوسفی لویه، متین، یوسفی لویه، آموزدفکر و عمل را به افراد میهای تدادن است که شیوه

 شناسی ارائه نمود:های باستانتوان پیشنهادهایی برای آموزش اثربخش تاریخ در موزهاساس می

 ی مربیان مدارس با مسئولین موزهها و همسویارتباط بیشتر میان مدارس و موزه -

 ها در شکل قصهتاکید بر آموزش کاربردی در موزه -

ای هرسانمطرح کردن موضوعات و مفاهیم و ایجاد سوال برای کودک به شکل غیرمستقیم از طرف راهنما و پیام -

 موضوعی

 یها ، وقایع تاریخها، مکانیتدرگیر کردن ذهن کودک با مقوالت مرتبط با موضوع موزه از طریق قصه، نام شخص -

گوها از پرده برای گیری از ابزارهای آموزشی در اجرای قصه )ماکت، سمعی و بصری( همانند گذشته که قصهبهره -

ای بتوان از ابزارهای آموزشی نیز بهره برد تا بر کیفیت کردند، در کنار شی موزهبهتر توضیح دادن قصه استفاده می

 ود  شیادگیری افزوده 

 های فردی و اجتماعی کودکان در موزه پرورش مهارت -

 ایجاد محیطی پویا در موزه به منظور عالقمند کردن کودکان با مفاهیمی همچون موضوعات تاریخی  -

 گویی مختص کودک به شکلی که بتواندهای ارتباط با کودکان به خصوص شیوه قصهآموزش کارشناسان با روش -

 .قصه بیان کنندتاریخ را در قالب 

 نتیجه -5

ای کامال ً کاربردی، مفاهیم آموزشی را به کودکان انتقال ها به شیوهها در کنار مدارس و مهدکودکموزه

های مستقیم و غیرمستقیم به پرورش خالقیت و تعامالت اجتماعی در گیری از روشها با بهرهدهند. موزهمی

های موثر در کنند. یکی از روشها ایفا میبرای مدارس و مهدکودکپردازند و نقش مکمل را مخاطبین کودک می

گویی در موزه است. در این شیوه مواردی همچون محیط موزه، راهنما گیری از شیوه قصهآموزش کودک بهره

 وانتشوند که با توجه به نوع موزه میگو( و نوع قصه از جمله مهمترین عوامل در روند یادگیری محسوب می)قصه

مفاهیم و موضوعات خاصی که منطبق با اهداف آموزشی این گروه سنی است را در نظر گرفت. یکی از مهمترین 

عوامل در پرورش ذهنی کودکان و نوجوانان در موزه، راهنمای موزه است که با کودکان از طریق قصه ارتباط برقرار 

ا وارد تعامالت اجتماعی و ارتباط موثر خواهد نمود، کند و با پرسش و مشارکت کودکان در فرآیند بازدید، آنها رمی

تا از این طریق کودک عالوه بر یادگیری بهتر با نحوه گفتگو و ارتباط و همفکری گروهی آشنا شود. راهنما با 

 ند.کگویی در بازدید، کودکان را در یك یادگیری جمعی سهیم میکارگیری شیوه تعاملی قصه مدیریت و به

 -0تواند عمل کند: ای به منظور آموزش تاریخ از چهار طریق میتخاب قصه بر پایه آثار موزهراهنما در ان

ها، ها غالباً شخصیتکند. در واقع در این نوع از قصههایی که راهنما از خالقیت خود در ساخت آنها استفاده میقصه

گو متناسب با نوع اساسی دارد. قصه گو در ساخت آن نقشگو است و خالقیت قصهمکان و زمان ساخته ذهن قصه
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پردازد. همچنین بنا به شرایط در ای، به جزئیات قصه در جهت انتقال پیام اثر و بر حسب سن کودک میاثر موزه

ها، راهنماها هستند که باید مهارت الزم را برای ساخت کند. خالق این نوع از قصهجریان داستان تغییراتی ایجاد می

راه و هم گو همگیری با قصهاشته باشند. در روند قصه کودک مشارکت مستقیم دارد و در نتیجهیك قصه مناسب د

آیند هیچ متن مکتوب یا اثر مرتبط با آن وجود ای به وجود میها که بر پایه اثر موزهگام است. این قبیل از قصه

هایی که ریشه در یك قصه -2سازد. اثر میگیری از نقوش و فرم گو پیام اثر را در قالب قصه با بهرهندارد و قصه

کند اما مفهوم کلی قابل برداشت است. راهنما واقعه تاریخی دارند و اثر جزئیات دقیقی از آن ماجرا را بیان نمی

های موجود در سایر منابع ها و روایتکند در جهت بیان بهتر پیام اثر از داستانبرای این قبیل از آثار سعی می

ند که برپایه آن، مفهوم اثر را بیان کند. بنابراین از متون دیگر در جهت تکمیل و بهتر رساندن پیام اثر استفاده ک

هایی هستند که کامالً بعد تاریخی داشته و در کنار اثر، روایت و دسته سوم قصه -3گیرد.در قالب قصه بهره می

ا هشتاری و یا تصویر موجود باشد. این قبیل از قصهتواند در قالب متن نوشرح آن به طور کامل نمایان است که می

تواند تغییری در روند داستان ایجاد کند. فقط باید مهارت و دانش کافی در بیان گو نمیکامالً واقعی هستند و قصه

ها چون بر پایه قصه را داشته باشد اما واقعیت را منطبق با آن چه موجود است انتقال دهد. این قبیل از قصه

. در کنندتندات تاریخی هستند کامالً جنبه آموزشی دارند و در فهم بهتر وقایع تاریخی به کودک کمك میمس

هایی دسته دیگر قصه -0گو حتماً باید مطالعات دقیقی در حوزه تاریخ داشته باشد. ها راهنما یا قصهاین نوع از قصه

شناسان و محققان شکل گرفته است که باستان هایهستند که برپایه مطالعات باستان شناسی و حدس و گمان

باشد. مثالً نحوه یافتن یك اثر در هنگام حفاری یا ماجراهای در برگیرنده یك اتفاق یا ماجرایی پیرامون اثر می

ای در جهت عالقمندی بیشتر  برای تواند برای درک بهتر اثر و به منزله مقدمهکشف اثر و نگهداری از آن که می

 استان اصلی اثر، بیان شود.ورود به د

عالوه بر انتخاب قصه مناسب برای آموزش تاریخ به کودک در موزه مواردی همچون نحوه چیدمان اشیا و 

تاالرها، ابزار و تکنولوژی به کار گرفته در موزه و از همه مهمتر نوع موزه در کنار قصه بر میزان پرورش ذهنی و 

ای در داخل و خارج ش از بازدید و نحوه در اختیار گذاشتن اطالعات موزهرفتاری کودکان اهمیت دارد.آمادگی پی

در مدرسه یا _و مربی  _در موزه_از موزه نیز در درک بهتر و آموزش موثر است. از اینرو همسویی راهنما 

ر تویمتناسب با ماهیتی که دارد در یك زمینه ق باشد. هر موزهبرای این منظور الزم و ضروری می _کودکستان

تر و در پرورش ذهنیت خالق موثرتر هستند و های علوم و فناوری از بعد آموزشی موفقاست به عنوان مثال موزه

ی شناسی که وجهههای مفاخر و باستانهایی از اکتشافات  علمی برای کودک تعریف نمود. موزهتوان قصهمی

شا باشند. آنچه در اینجا اهمیت دارد این است که توانند راهگتاریخی دارند در پرورش روحی و فکری کودک می

تاریخ در قالب قصه و با ابزاری همچون موزه که بر پایه اثر است در یادگیری کودک نقش موثری دارد. در واقع 

ی(، اگویی در موزه به منظور آموزش تاریخ از ارتباط میان یادگیری شناختی )دیدن شی موزهبکارگیری از روش قصه
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شناختی )شنیدن قصه( و رفتاری )لمس کردن موالژ اثر و مشارکت و همراهی با قصه گو در طول قصه(  عاطفی و

گویی به منظور آموزش تاریخ در موزه شود. نتایج استفاده از شیوه قصهدر کودک همراه با لذت و انگیزه ایجاد می

 عبارتند از:

 آموزش تاریخ به شیوه ملموس و تأثیرگذار -0      

 ای در جهت آموزش بهینهگیری از آثار موزههرهب -2

 مشارکت کودک در امر یادگیری -3      

 ایجاد فضایی پویا و خوشایند برای کودکان در موزه -0      

 یادگیری مفاهیم تاریخی از طریق موزه-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :و مآخذ منابع
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افراشی، آزیتا، نعیمی حشکوائی، فاطمه، تحلیل متون داستانی کودک با رویکرد شعر شناسی شناختی،  -

 .0319، پاییز و زمستان  21-0زبانشناخت، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، سال اول،شماره دوم، 

هران: پزوهشکده مردم شناسی، افکار، بتلهایم، برونو، کودکان به قصه نیاز دارند، ترجمه: بهروزکیا، کمال ، ت -

0313. 

 .0310گویی، ترجمه: محمد ابراهیم اقلیدی، تهران، سروش، پلووسکی، آن، دنیای قصه -

 0311گویی و نمایش خالق، ترجمه ثریا قزل ایاغ، مرکز نشر دانشگاهی،تهرانچمبرز، دیویی، قصه -

های درسی دوره راهنمایی تحصیلی، اجتماعی در برنامههای حاتمی، جواد، فردانش، هاشم، طراحی الگوی نگرش -

 . 0310، 011- 11مطالعات برنامه درسی،شماره اول،

های عمومی بر افزایش خالقیت کودکان پیش گویی در کتابخانهحریری، نجال، پاگردکار، یاسمن، تأثیر قصه -

-091،  11.پیاپی 2. شماره 22ی، دوره های عمومدبستانی: یك پژوهش تجربی، تحقیقات اطالع رسانی و کتابخانه

 .0391، تابستان202

های کودک و بزرگسال، پژوهشنامه زبان های داستانها و تفاوتخلیلی جهانتیغ، مریم، رحیمی، صغری، مشابهت -

 .0391، بهار 019-031و ادبیات فارسی، سال سوم،شماره نهم، 

اعی گویی بر افزایش هوش اجتمبخشی استفاده از روشهای قصهزاده، سپیده، پیرخائفی،علیرضا، بررسی اثر داداش -

، 29، آموزش و ارزشیابی، سال هشتم، شماره 91-90آموزان دختر مقطع چهارم و پنجم ابتدایی در سال دانش

 .0390، بهار 20-29

ینا، مگویی در کالس درس تقویت مهارتهای شفاهی کهن برای معلمان،ترجمه: سلیمی، دیویس، آلیسون، قصه -

 .0392تهران، )سمت( 

فر، محمدعلی، کیان ارثی، فرحناز، اثربخشی بازی و قصه گویی بر افزایش خالقیت رادبخش، ناهید، محمدی -

 .0392، 091-011، 0کودکان، ابتکار و خالقیت در علوم انسانی،دوره دوم، شماره 

 .0391، روانشناسی پرورش نوین: روانشناسی یادگیری و آموزش، تهران، نشر دوران.0391سیف، علی اکبر،  -

های موجود و تهی داستان صداقت، منصوره، خوشبخت، فریبا، البرزی، محبوبه، بررسی موضوع ها و درون مایه -

(، مطالعات ادبیات کودک 0311تا  0311های ی شورای کتاب کودک در سالکودک)پنجاه داستان برگزیده

 .0393، پاییز و زمستان  021- 011ی دوم، دانشگاه شیراز، سال پنجم، شماره

بهار ، 10-09، 0، ش0های زبان و ادبیات تطبیقی،دهای تمثیلی در تعلیم و تربیت، پژوهشصدرزاده، ماندانا، قصه -

0319. 

های عامیانه آمره، گو در پردازش قصهصادق، نقش قصهعادلخانی، حسن، بهزادی اندوهجردی، حسن، فربد، محمد -

 .0393، بهار و تابستان 012-030، 3، شماره 2فرهنگ و ادبیات عامه، سال 
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های هوش اخالقی علی اکبری، مهناز، علیپور، احمد، درنجفی شیرازی، مهناز ، اثر بخشی قصه گویی بر مولفه-

، پاییز و 03 -33، 1پیاپی  2خت اجتماعی، سال سوم، شماره کودکان دختر پیش دبستانی در شهر اصفهان، شنا

 .0393زمستان 

 ، نگاهی نو به تجربه دیدار از موزه، تهران، دفتر پژوهشهای فرهنگی.0391فالك، جان.اچ. دیرکینگ، لین دی،  -

در  فردانش، هاشم، مبانی نظری تکنولوژی آموزشی، تهران، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی -

 .0312دانشگاهها)سمت(. ،

کریمی، ناهید، مهرافزون، داریوش، جعفری، علیرضا، بررسی تأثیر آموزش مهارت های زندگی به روش قصه گویی  -

، 009-011های خالقیت دانش آموزان ابتدائی، ابتکار و خالقیت در علوم انسانی، دوره هفتم، شماره دو، بر مولفه

 .0391پاییز

 .0312قصه و قصه گویی، انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد، مهاجری، زهرا،  -

اله، مقایسه اثر روشهای یادگیری مشارکتی، یادگیری اهلل، کوالیی، قدرتمیرزابیگی، محمدعلی، فرزاد، ولی -

مشارکتی توام با آموزش اصول گفتگو، و روش سخنرانی بر پیشرفت تحصیلی جغرافیای دانش آموزان پایه پنجم 

 .0311، زمستان 11-19، 011علیم و تربیت، شماره ابتدایی،ت

 .0311میرصادقی، جمال، ادبیات داستانی قصه، داستان کوتاه، رمان، تهران: انتشارات شفا،  -

میرکمالی، سید محمد، خورشیدی، عباس، عوامل موثر در پرورش خالقیت دانش آموزان دوره ابتدایی استان  -

 .0311، 11-10، 11)دانشگاه تهران( شماره تربیتیشناسی و علومگیالن، روان

تی، ی طرح واره در رویکرد شناخنیکوئی،علیرضا، بابا شکوری، شراره، بازخوانی قصه های کودکان بر مبنای مولفه -

 .0392( ، پاییز و زمستان 1ی دوم، )پیاپیمطالعات ادبیات کودک شیراز، سال چهارم، شماره

ی موثر در آموزش مفاهیم پیچیده علم پزشکی، مجله ایرانی آموزش در علوم گویی، روشوالی، آناهیتا، قصه -

 . 0311(، بهار و تابستان0) 1پزشکی، 

همایی، رضا، کجباف، محمدباقر، سیادت، سیدعلی، تأثیر قصه گویی بر سازگاری کودکان، مطالعات روان شناختی،  -

 .0311، تابستان033 -010شناسی دانشگاه الزهراء، دانشکده علوم تربیتی و روان

ای دو روش یاسائی، صغری، داوری، عبدالرحیم، آقائی، سید محمدرضا، غفاری طرقی، مهرداد، بررسی مقایسه -

آموزان مقطه ابتدایی شهر یزد، سال آموزشی قصه گویی و سخنرانی در یادگیری بهداشت دهان و دندان دانش

 .0391بهار ، 011-012هفتم، سالمت و بهداشت، شماره اول، ، 

لویه، مجید، متین، آذر، تأثیر درمای بر راهبردهای رویارویی کودکان با مشکالت یادگیری، پژوهش در یوسفی -

 .0311، تابستان 122-113، سال ششم، 21حیطه گودکان استثنائی

یم و دکان، تعلهای روان شناختی کولویه، معصومه، قصه درمانی و احتالللویه، مجید، متین، آذر، یوسفییوسفی -

 .0311، آذر و دی 21-02،.11و  10های تربیت استثنایی، شماره
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Using Storytelling for teaching History to the kids at the museum5 

Azam Safipour6 Reza Afhami7 Marjan Kian8 

Abstract: 

Storytelling has been a useful method for entertaining kids as well as teaching them during the 

past. Storytelling among teaching methods at the museum is the helpful method which can be used 

for transferring concepts, creativity growth, more knowledge and kid training. The museum 

structure has a great effect on story formation, used devices for storytelling at the museums to 

increase kids’ learning and comprehension and makes more interest and motivation in them. Each 

museum uses specific method for storytelling depending on kind and function. The aim of this 

study is survey of desired effect of story and its presentation methods at the museum for history 

teaching and better learning.  

This essay deals with utilization storytelling at the museums by practical method as well as 

qualitative and descriptive analysis and introduces some approaches regarding this issue. 

The effective factors of this method have been measured. The results show that the relationship 

between museum environment, leader and devices are very important and efficient in the kind of 

story and the history teaching way. Therefore, depending on kid audience, different schema will 

be used. Among the other options, the story telling like playing has an advantage in creativity 

training, better comprehension of concepts and historical issues. It is practically more efficient as 

well.  

Key Words: Training at the museum, History teaching, storytelling, Kids, Archeology museums  
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