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شخصیت پردازی 
مهدیه گلستانی، زهرا حیدری

مناسب برای پایه های اول تا ششم
حوزه های درسی: فارسی، داستان نویسی

مقدمه
ایــن فعالیــت هفتــه  آخــر آبــان مــاه بــا دانش آمــوزان کالس دوم دبســتان و در بســتر مجــازی 
)ال ام اس( انجــام شــد. ایــن کــودکان از ســال گذشــته، یعنــی ســال اول ابتدایــی، با عناصر داســتان 
آشــنا شــده بودنــد. یکــی از اهــداف مهمــی کــه مربی هــا امســال بــر روی آن تمرکــز کرده انــد، 
پرداختــن عمیق تــر بــه ایــن عناصــر اســت. پرداختــن بــه شــخصیت داســتان، اولیــن گامــی اســت 
کــه در راســتای رســیدن بــه ایــن هــدف برداشــته اند. تــا پیــش از شــروع فعالیت هــای مربــوط بــه 

ــه  ــا ب ــود. آن ه ــان ب ــورد عالقه ش ــای م ــده از کارتون ه ــم برآم ــب ه ــه اغل ــد ک ــاب می کردن ــی انتخ ــا نام ــا صرف ــخصیت پردازی، بچه ه ش
ــود. ــدود ب ــیار مح ــد بس ــاب می کردن ــه انتخ ــخصیت هایی ک ــوع ش ــن تن ــتند و بنابرای ــی نداش ــخصیت ها توجه ــای ش ویژگی ه

مرحله اول
ــه  ــی توج ــه چیز های ــه چ ــد ب ــت، بای ــوب و باکیفی ــتان خ ــک داس ــتن ی ــرای نوش ــد: »ب ــاز ش ــده آغ ــش برانگیزانن ــک پرس ــا ی ــت ب فعالی
ــان  ــه نش ــد ک ــاره کردن ــی اش ــکات مهم ــه ن ــا ب ــت و بچه ه ــکل گرف ــش ش ــن پرس ــه ای ــخ ب ــی در پاس ــی خوب ــو ی خیل ــم؟«. گفت و گ کنی

ــه  ــکل گرفت ــی ش ــه، به خوب ــت در مدرس ــای باکیفی ــدن کتاب ه ــا خوان ــا ب ــه  آن ه ــی داد ذائق م
اســت. در پایــان، مربــی پاســخ های بچه هــا را این گونــه جمع بنــدی کــرد: 

1. توجه به شخصیت های داستان
2. توجه به جمله  آغازین

3. زمان و مکان داستان
4. اتفاقات و رخداد های داستان

5. راه حل هایی که توسط شخصیت های داستان داده می شود
6. پایان داستان

مرحله دوم
ــن  ــخصیت های آخری ــر ش ــز ب ــه و تمرک ــا توج ــتند را ب ــم هس ــخصیت پردازی مه ــه در ش ــواردی ک ــی از م ــی بعض ــد، مرب ــه  بع در مرحل

ــون: ــواردی چ ــح داد. م ــود، توضی ــده ب ــودکان خوان ــرای ک ــه ب ــتانی ک داس
1. شخصیت ها باید طوری انتخاب شوند که با موضوع داستان مرتبط باشد.

ــته  ــی داش ــا نقش ــد حتم ــم بای ــی ه ــخصیت های فرع ــد و ش ــام دهن ــتان انج ــادی در داس ــای زی ــد کار ه ــی بای ــخصیت های اصل 2. ش
ــد. ــوس باش ــا ملم ــی آن ه ــای خال ــد، ج ــذف کنی ــتان ح ــا را از داس ــر آن ه ــه اگ ــوری ک ــند، ط باش

3. حتمــا بــه ویژگی هــای مختلــف شــخصیت های داســتان فکــر کنیــد. مثــال ظاهــر او چگونــه اســت؟/ چــه لباس هایــی می پوشــد؟/ 
چگونــه رفتــار می کنــد؟ خــوش اخــالق اســت یــا بــد اخــالق؟/ چــه غذا هایــی را دوســت دارد؟/ چــه ســرگرمی ها و عادت هایــی دارد؟ 
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و ... .

مرحله سوم 
بعــد از ایــن جلســه قــرار شــد هــر دانش آمــوز یــک شــخصیت بــرای داســتانی کــه مکانــش »فضا«ســت، خلــق کنــد و حتمــا ویژگی هایی 

بــرای او بنویســد و تصویــر آن را نیــز نقاشــی کند. 

مرحله آخر
و  تفاوت هــا  بچه هــا،  خــوِد  هم فکــری  بــا  مربــی  و  خواندنــد  را  شخصیت هایشــان  ویژگی هــای  دانش آمــوزان  بعــد،  جلســه   در 

می کــرد.  ثبــت  »ِون1«   نمــودار  روی  را  شخصیت هایشــان  شــباهت های 

1  نمــودار ِون را جــان ِون )John Venn(، فیلســوف و منطــق دان بریتانیایــی، بــه عنــوان راهــی بــرای بیــان بصــری رابطــه بیــن گروه هــای مختلــف از اشــیا اختــراع کــرد. 
از آنجایــی کــه معــادل ریاضــی »یــک گــروه از اشــیا« معــادل بــا »یــک مجموعــه« اســت، بــا اســتفاده از نمــودار ون می تــوان روابــط بیــن مجموعه هــا را نشــان داد.

نمودار ون یک سازمان دهنده ی تصویری است که با کمک آن می توان تفاوت ها و شباهت های میان اشیاء و مجموعه ها را نشان داد.
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