
 گوییالمللی قصهویکمین جشنواره بینهای بیستاسامی برگزیدگان چکیده مقاله

 نویسنده عناون ردیف

 فروغ شاکریان در بهبود تجربه اجتماعی و رشد روابط انسانی در کودکان و نوجوانان گوییقصهنقش  1

 اطمه والدیف تحلیلی-و نوجوانان؛ یک مطالعه مروریهای زندگی کودکان گویی بر مهارتبررسی تاثیر قصه 2

3 
های همدلی با دیگران و بر افزایش مهارت گوییقصههای زندگی با روش بررسی اثربخشی آموزش مهارت

 زده ثالث باباجانی)محور دول دره(آموزان مناطق زلزلهمقابله با استرس در دانش
 الیق رحمانی -ارا نادری س

4 
گویی بر میزان یادگیری و مطالعه های علمی کانون پرورش فکری به شیوه قصهنجام فعالیتبررسی تاثیر ا

 کتاب علمی در بین اعضا گروه سنی)ج( دختر مرکز سگزآباد
 عظم نوری زادها

5 
نزد مربیان مهدهای کودک و پیش دبستانی های شهرستان کالله در سال  گوییقصهبررسی جایگاه 

 69-69تحصیلی 
 ولیزینب سنچ

 ثریا ثقفی –فاطمه محمدی تاثیر قصه درمانی با توجه به تجربیات اجتماعی و روابط انسانی، بر کاهش عالئم افسردگی در کودکان 9

 رضا قاسمی –کبر حیدری ا های مجازی به عنوان داستان سراهای دیجیتال در جهت ترویج میراث فرهنگینقش موزه 9

 های زندگیای در فرایند یاددهی و یادگیری مهارترسانهگویی به روش چند نقش داستان 8
محسن  -رضا قاسمی –کبر حیدری ا

 نظری

 تاثیر داستان بر اعتماد به نفس کودکان 6
 -شهین جوانی -جعفر ابراهیمی

 علیرضا سلطانی

 های امام رضا)ع(های کرامت انسانی در داستانبررسی مولفه 11
ریحانه  -هار ملک پور شهرکیب

 کیوانی هفشجانی

 یال رحمانیانل های زندگیها در کسب مهارتهدفمند از طریق رسانه گوییقصهتاثیر  11

12 
بر تجربه و روابط اجتماعی دانش آموزان پایه هفتم دوره متوسطه اول شهرستان  گوییقصهبررسی تاثیر 

 کاشان

 حسین جندقیان بیدگلی
 زهرا سادات زواره بیدگلی

13 
های زندگی کودکان و هماهنگی های دینی و مذهبی در فراگیری مهارتو میزان تاثیر قصه بررسی اهمیت

 رفتاری در روابط انسانی
 رضا قاسمی –حسن نظری م

14 
فعالیت  های کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و نقش آن دربررسی منابع دیجیتال موجود در کتابخانه

 مربیان گوییقصه

ریحانه  -کیهار ملک پور شهرب
 زیبا علیخانی –کیوانی هفشجانی 

 قدرت ا... طاهری-یحانه عسکریر بر اساس نظریه برونو بتلهایم "درخت بادام"و  "بلبل سرگشته"ی تحلیل دو افسانه 15

 حسن مرادی کوچیم آموزانهمراه با ایفای نقش بر یادگیری مهارت های اجتماعی دانش گوییقصهتاثیر  19

 صابر شریفی –لیل الیاسی سرزلی ج ی دوازدهمآموزان پایهخالق بر فرسودگی تحصیلی در دانش گوییقصهنقش قصه و بررسی  19

 ریبا فروزانفرف 1369آموزان پسر پایه ششم ابتدایی شهرستان کرج سال های زندگی دانشبر آموزش مهارت یگویتاثیر قصه 18

 صغر کرمیا آموزاندانش های اجتماعیبر مهارت گوییقصهاثربخشی  16

 حر یادگاریس های اجتماعی کودکانای بر افزایش مهارترسانه گوییقصهاثربخشی  21

21 
بر بهبود مشکالت اجتماعی، رفتارهای پرخاشگرانه و رفتارهای قانون شکنی کودکان دوره  گوییقصهتاثیر 

 اول مدارس ابتدایی شهر بندرعباس
 موسی جاودان

 هناز خان احمدیم های مردم ترکیه های محلی زنجان با قصهها و عناوین مشترک در قصهمقایسه تفاهم 22

 فرحناز علیزاده گوییقصهطراحی مدل کسب و کار  23

 هرداد آقائیم های سهیر قلماوی از آنهای افسانه هزار ویک شب و برداشتداشته 24

 مریم دهشیری های اخالقیهای ایرانی و انگلیسی با تاکید بر آموزهقصههای مشترک نگاهی تطبیقی به درونمایه 25



 سجاد عربی گویی راهی برای نهادینه کردن فرهنگ بومیقصه 29

29 
 های زندگی در تلویزیون گو در پیشبرد مهارتهای قصه و قصهبررسی تأثیر ویژگی

 ی نهال و پویاهای شبکهبا تاکید بر برنامه

 -الهه ناسوتی-نیانرگس عرفانی 
 راضیه احمدی

 اعظم صفی پور ها به منظور آموزش کودکان گویی در موزهاهمیت نقش قصه 28

 سحر ذکاوت های کودکان های کهن در قصهی جایگاه و تأثیرات اسطورهمطالعه 26

31 
 معاصر ایران، تجسم یک گسست تاریخی گوییداستان

 اسالمی در جهان امروز( -ویی در فرهنگ ایرانیگبر ضرورت احیای سنت قصه )مدخلی 
 مجید کیانیان

31 
 گروفالو، از قصه تا درام

( همراه با 2111نوشته جولیا دونالدسون و نسخه انیمیشن آن )« گروفالو»بررسی ساختار روایی داستان مصور 
 گویی نمایشی و اجرای تئاتری آنارائه طرحی برای قصه

 بهرام جاللی پور

 ستاره ترابی ی ایرانهای هیجانی در ادبیات عامهشگردهای قصه بررسی 32

 رضا صفری هاتغییر پارادایم انسجام معناشناختی، در دنیای مدرن قصه 33

 سودابه شکراهلل زاده –رزو حقیقی آ محوردوزبانه در ایجاد تعلیم و تربیت صلح گوییهای قصهقابلیت 34

 طیبه ثمن –ریم جمالی م هاهای اساطیری و حیات قصهماندگاری شخصیتهای مدرن در نقش رسانه 35

 اشرف سلطانی نیا –یترا خواجه ییانم ) با نگاه بر افسانه کنُار سبز علی قبا (ی کودکان هابررسی انیمیسم در افسانه 39

 اوتسحر ذک سازی کودکان از منظر بینامتنیت ها بر قدرت قصهتحلیلی بر تأثیرات قصه 39

 زهرا زارعی –معصومه کریمی  برای آموزش شهروندان جهانی دیجیتال رویکردی نوین گوییقصه 38

36 
 گوییقصهحضور فناوری های نوین در 

 موری: اپلیکیشن واقعیت افزوده متاورس( ه)مطالع
 یحانه رفیع زاده اخویانر

 یر پیکامن هفت برادر(مطالعه موردی قصه ی پسته و های ایرانی )نشانه شناسی قصه 41

 فیروز فاضلی  –ارا ذبیحی س ؛ براساس تیپولوژی اریک برن و مثلث نمایشی کارپمنهاقصه در پس و پیش عروسک 41

 عرفان ناصری ای آنها های کودکانه فولکلوریک کُردی و کارکردهای رسانهتحلیل قصه 42

 فاطمه بهرام نژاد هرمزگان با شاهنامه فردوسیهای بومی استان بررسی تطبیقی نقش سیمرغ در قصه 43

44 
 تا تولید تفکر گوییقصهاز 
 در تولید تفکر گوییقصههای علمی بررسی شیوه

 اطمه نعمتی سارخانلوف

45 
 بررسی تاثیر خوانش قصه طوطی و بازرگان بر رابطه مادر و کودک

 نوجوانان شاهین شهرسال کانون پرورش فکری کودکان و  8تا  9مطالعه موردی کودکان 
 مریم ایران پور

 محسن محمدی –ریم عرب م گیری اندیشه و تخیل در کودکان و نوجوانانشکل های قرآنی وقصه 49

49 
های کودکان بر اساس نظریه رشد گیری طرحوارهو تاثیرآن در شکل گوییقصهی روایت در بررسی مولفه

 پیاژه
 کوفه ماسوریش

48 
 برنامه درسی دوره آموزش ابتدایی گویی دراهمیت قصه

 
 زهرا علی اکبری

 مصطفی توفیقی «سوسکهخاله»ی بررسی تحلیلی سیر تطور شفاهی و مکتوب قصه 46

 ریم جمالی م هابررسی تاثیر نمایش خالق کتابخانه ای بر حفظ و ماندگاری قصه 51

 


