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 همدان شهر ابتدايي دخترمدارس آموزان دانش هيجاني هوش و خالقيت بر درماني قصه تأثير

 الهه خانجاني

eLahe.khanjani@gmail.com 
 

 چکيده : 

همدان بوده است. روش انجام  شهر ابتدایي دخترمدارس آموزان دانش هيجاني هوش و خالقيت بر درماني قصه هدف از این پژوهش تأثير

يمه آزمایشي بااستفاده از طرح پژوهشي پيش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل بود..جامعه آماری تحقيق شامل کليه دانش این پژوهش ن

( جهت انتخاب نمونه آماری =1290Nشهر همدان بود.با توجه به حجم باالی جامعه آماری ) 1آموزان دختر سوم وچهارم  ابتدایي ناحيه 

نمونه انخاب شدند. از کليه دانش ،مدرسه به طور تصادفي انتخاب شد. کليه دانش آموزان این مدرسه 1،مدرسه 5بصورت خوشه ای از بين 

نفر تا آخر دوره 30نفر بعنوان نمونه انتخاب شدند از بين این تعداد فقط 55آموزان آزمون خالقيت وهوش هيجاني گرفته شد. ونهایتاً 

( بطور تصادفي جایگزین شدند. پس از اجرای پيش آزمون با =15N(وگروه کنترل)N = 15آزمایشي همکاری کردند . ودرگروه آزمایش)

جلسه با استفاده از روش  6استفاده از پرسشنامه خالقبت شيفر و هوش هيجاني براد بری و گریوز در گروه همتاسازی و گروه آزمایش طي 

پس آزمون به عمل آمده و با استفاده از آزمون آماری تحليل  قصه درماني تحت آموزش قرار گرفته اند .بعد از اجرای طرح از دو گروه

ی ابتدایي تأثير آموزان دورهدرماني بر ميزان خالقيت دانشکواریانس چند متغيره مورد تحليل قرار گرفته اند. نتایج نشان دادکه روش قصه

ودآگاهي،خودمدیریتي،آگاهي اجتماعي ومدریت روش قصه درماني در ميزان هوش هيجاني کلي ،خارد وتفاوت معني داری بين تأثيرد

 روابط دانش آموزان دوره ابتدایي وجود ندارد.

  قصه درماني ، خالقيت ، هوش هيجاني کليد واژه ها:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 

 مقدمه

که  شناختي باالدرزندگي حيرانندحال آن شناختي نيست،بسياری ازافرادباهوشکليدتعيين وپيش بيني موفقيت و کاميابي ها هوش 

بسياری باهوش شناختي پایين تربه موفقيت وکاميابي دست یافته اند.شاید افرادباهوشي رابشناسيم که به علت بي لياقتي اجتماعي 

یافقدان انگيزه درزندگي اجتماعي چندان موفق نبوده اندوچه بساافرادباهوش عمومي متوسط وخالق بااتکاواعتمادبه توانایي هایشان به 

 (.20001وشغلي باالوموفقيت های چشمگيری دست یافته باشند )بارـ آناجتماعي  موفقيت

 های توانایي از ها دارد.هيجان انساني های درتوانمندی احساسات و ها ن هيجا جایگاه تفسير و تشریح در سعي که است موضوعي هيجاني

اهميت هوش هيجاني در  .اند شده گذارده ودیعه هب ما وجود در تکاملي زندگي حفظ فوری برای دهي پاسخ توانش برای که هستند اساسي

انطباق بارویدادهای زندگي ورسيدن به سالمت رواني وسالمت جسماني،موفقيت شغلي وتحصيلي وکيفيت مطلوب با در روابط بادیگران 

ي اهميت دارد است وبه طور کلي توانش های هيجاني رفتار وپيامد های زندگي را پيشبيني مي کنند لذابرای موفقيت در زندگ

(.باوجود این در تأثير هوش هيجاني در موفقيت های اجتماعي جای بحث و تحقيق بيشتری وجود دارد چرا که 1390)خسروجاوید،

سازگاری با محيط یک نوع موفقيت است وتوانایي تغيير شرایط در جهت دلخواه امر برتری است که هوش هيجاني با تعاریف و مقياسهای 

(. شواهد بسياری نشان مي دهد افرادی که مهارت های 1389؛به نقل از احمدی ،2،1999)کورسيني  بيين آن نيستکنوني قادر به ت

هيجاني دارند یعني کسا ني که احساسات خود رابه خوبي مي شناسند وهدایت مي کنندواحساسات دیگران رانيز درک وبه طرز اثربخشي 

ودکارآمدی واثربخشي با رویدادهای استرس زا وچالش انگيز زندگي رویارو شوند باآنان برخورد مي کنند وقادرند با احساسات خ

( . هوش هيجاني عبارت است از توانایي تشخيص احساسات افراد،برای درک سلسله 1390؛ ترجمه شيرین پارسا،3،1995)گلمن

يت درزندگي وهم در کارنقش حياتي دارد امورعاطفي و استفاده از عواطف وهيجانات درانجام وظایف شناختي هوش هيجاني برای موفق

 هيجان شوند، رو روبه زندگي بامشکالت توانند مي بهتر ، باال هيجاني های توانمندی با افراد اندکه داده نشان ها (.پژوهش4،2010)رامسي

 موریس اليس )نقل از    (.5،2200؛متيوزوهمکاران) باشند. بهتری داشته اجتماعي روابط و کنند گونه مؤثرتری  تنظيم به را خود ی ها

 اجتماعي ناکارآمدی نتيجه ، مشکالت  از که  بسياری معتقد است هيجاني و اجتماعي های حذف برنامه خطر بيان با (2007  ،6استرن

 احساس  و گيجي و دچارسردرگمي در را آنها و شود مي تضعيف آموزان ازدانش بسياری تحمل قدرت آن واسطۀ به که است وهيجاني

 تربيت و تعليم از جدای را هيجاني اجتماعي و های شایستگي یادگيری او .شود مي مؤثرآنها مانع  یادگيری امر همين .کند ب مي ضطراا

هوشياری اجتماعي و ،  خودآگاهي، خودکنترليي  شامل وهشها نشان دادهاند که هوش هيجانژپداند  مي کننده وگمراه نادرست امری

 که ميتواند افراد را در رویارویي با مقتضياتمهارتهای اجتماعي است، 

 (. 2011، 7روزمره و فشارهای محيطي یاری دهد)پتریدز

مبتکروانعطاف پذیر بودن وبسط  خالقيت رامعادل تفکرواگرا وشامل قابليت های شناختي همچون سيال بودن، (. 1999) 8گليفورد

در فرایندهای یادگيری و تعليم و تربيت بسيارتاثير گذارمي باشد ازآنجاکه  وشمول پذیری مي داند . خالقيت ازجمله متغيرهایي است که

از اهداف مهم آموزش وپرورش،پرورش استعدادهای خالق است ،توجه به این توانایي دانش  آموزان وتاثيرآن برفرایندیادگيری و متغيرهای 
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 ميبخشد، تأثير و نفوذ نيروی تمثيلها و صه هاق به که مهمي صرعن درماني قصه در (.  2000ن ضروری به نظرمي رسد.)بارن ـ آنميانجي آ

مي  که آنچه را دهند، مي گوش داستاني به بچه ها وقتي .است ذهني ناخودآگاه فرآیند یک یابي تطابق .است "9تطابق ریابي "عنصر

 مرتبط ذهن در خود ازگذشته قایعيو با را داستان از فعلي تجربيات تا کوشند مي آنها .دهند مي پيوند خود خاطرات با شنوند

 گذارد مي اثری خواننده و شنونده در ،(نظم نمایشنامه، فيلم،( مثل شود بيان که شکلي هر به داستانویکردهای ر( 1997، 10روهانکنند)

 داستانگویي طریق از شنونده سطح با متناسب فهم قابل زبان انتخاب دیگر طرف از .باشند اثری چنان دارای نميتوانند عقلي استدالالت که

 .خوددارند تجربيات و روابط مورد در را نظرات و احساسات از پيچيدهای بسيار هایميزه آ آموزان دانش(1391)مهدوی، بود خواهد راحتتر

 تحقيقات .نشوند خود تجربيات بيان به موفق نيز همکاری به تمایل صورت در حتي آنها که کند عمل طوری است ممکن پيچيدگي این

 آميزههای که شود مي باعث هنری ابزار و وسایل اشياء، کوچک های نمونه بازی، اسباب با بازی سازی، قصه و گویي قصه که ميدهد نشان

 (.11،2000ارویک )بگيرند قرار موردبررسي مهار قابل اندازههای در ذره ذره و رهاشده شده تلنبار

 چهارچوبي در را خالقانهای فضای محور قصه :مينویسد اینطور ها قصه کردکار و هيجاني تخليه چگونگي مورد در(2000، بارویک )

( 8513)12 دیویي وچمبرز .ميگيرند قرار کندوکاو مورد احساسات و عواطف استعاره کاربرد ازطریق آن در که کنند مي ایجاد ساختمند

هرگي ی از فنون قصه گویي وتحریک قوه تخيل قصه گویي خالق را مورد برسي قرار دادند وبه این نتيجه رسيدند که قصه گو با ب

درواقع داستان خالقيت گستردهای است مخاطبان خویش و تأثير متقابل پيام خویش را به شکل جدید تری به شنونگان منتقل مي دهد .

هـا را مطـرح تفادة سـازنده از آنکه با آن هر فردی ميتواند عقاید به ظاهر نامعقول را بازیابي و آنها را جایگزین و اسـ

قصه ها مي توانند از نظر تربيت  .است گرفته قرار بحث صاحبنظران مورد از بسياری توسط اخالقي رشد در قصه .( 13،1997کند)دوایودی

ندگي را منتقل نمایند. ز های اجتماعي، عاطفي و اخالقي مؤثر واقع شوند و بسياری از مقررات و هنجارهای اجتماعي و دستورالعمل

کند که فرد بيش از تجارب شخصي خود بيندیشد و برای حل مسایل گویي این امکان را فراهم ميداستان و داستان (.1389 ي،آشتيان)

قصه  و تأثير (1385کشاورزی ترجمه ؛2007  16کسليها ا153002هفنر، ). (.14،7۲۰۰ای ایجاد کند )هریت اندرسنهای خالقانهخود راه

 ابعاد بر تأثيرقصه گویي که رسيدند نتيجه این به و دادهاند بررسي قرار مورد را کودکان در رفتار و قاخال گوناگون ابعاد پرورش بر گویي

 ه حلهایي ارائه را ما به ها درمان قصه برای قصه درماني .انکارناپذیراست خویش اطراف محيط با او وسازگاری کودک اخالقي رشد گوناگون

( نشان دادکه مهارتهای هوش هيجاني ارتباط معناداری بامهارت 18،2005لسون وکاکس مطالعات) ن (.2002،  17)اسـپيس کنند مي

برای کودکان در این پژوهش تأثيرقصه درماني بر درماني تفکرخالق داردکه عامل مهمي بر پيشرفت تحصيلي است. باتوجه به اهميت قصه 

 منظور پنج فرضيه به شرح زیر ،تهيه و پاسخ داده شد .به همين خالقيت و هوش هيجاني دانش آموزان مورد برسي قرار مي گيرد.

-وش قصه درماني بر ميزان خودآگاهي دانش.ر2دارد آموزان دورة ابتدایي تأثيرروش قصه درماني بر ميزان هوش هيجاني کلي دانش .1

روش قصه درماني بر .4دایي تأثير دارد.آموزان دورة ابتروش قصه درماني بر ميزان خود مدیریتي دانش.3آموزان دورة ابتدایي تأثير دارد.

آموزان دورة ابتدایي تأثير ش قصه درماني بر ميزان مدیریت روابط دانش.رو5آموزان دورة ابتدایي تأثير دارد.ميزان آگاهي اجتماعي دانش

 د.دار
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 روش

ا گروه کنترل مون و پس آزمون بنيمه آزمایشي بااستفاده از طرح پژوهشي پيش آز نوع از تحقيق طرح یک قالب حاضردر پژوهش در

 اما ، گرفت قرار قلمست متغير تأثير تحت ، آزمایش گروه سپس .شد آزمون گرفته پيش کنترل گروه و آزمایش گروه از که صورت بدینبود.

 متغير بر مستقل يرتغم تأثير تا آمد عمل به آزمون گروه پس دو هر از مداخالت اتمام از بعد . نکرد دریافت ای مداخله هيچ کنترل گروه

  تکرارشد آزمون مجدداً نيز شش جلسه بعد . شود وابسته هوش هيجاني وخالقيت مشخص

جهت انتخاب نمونه آماری بصورت  شهر همدان بود 1جامعه آماری تحقيق شامل کليه دانش آموزان دختر سوم وچهارم  ابتدایي ناحيه 

خاب شد. کليه دانش آموزان این مدرسه به عندان  نمونه انخاب شدند. از کليه مدرسه به طور تصادفي انت1مدرسه ،5خوشه ای از بين 

نفر تا آخر 30نفر بعنوان نمونه انتخاب شدند از بين این تعداد فقط 55دانش آموزان آزمون خالقيت وهوش هيجاني گرفته شد. ونهایتاً 

( بطور تصادفي جایگزین شدند. پس از اجرای پيش =15N(وگروه کنترل)N = 15دوره آزمایشي همکاری کردند . ودرگروه آزمایش)

جلسه با  6آزمون با استفاده از پرسشنامه خالقبت شيفر و هوش هيجاني براد بری و گریوز در گروه همتاسازی و گروه آزمایش طي 

و نتایج مورد مقایسه قرار  آمد استفاده از روش قصه درماني تحت آموزش قرار گرفته اند .بعد از اجرای طرح از دو گروه پس آزمون به عمل

 گرفت.

  :شد استفاده زیر ابزارهای از پژوهش این در

 (2004) وگريوز دبری رابهوش هيجاني  پرسشنامه

(ترجمه 1384وتوسط گنجي)و وگریوز ساخته دبری اپر  توسط ماده است ، 28این آزمون شامل  رفت کار به هيجاني ارزیابي هوش برای 

نفری برای چهار مهارت تشکيل دهندة هوش هيجاني و کل هوش  36ایایي آن از طریق بازآزمایي در یک گروه پ وویراستاری گردید.

نفری دیگر این آزمون فقط یک بار اجرا شد و ضریب پایایي آن با  84بوده است در گروه  89/0، 73/0، 86/0، 78/0هيجاني به ترتيب 

به دست آمده است اعتبار همزمان استفاده شده در این پژوهش  88/0ختران و کل گروه استفاده از آلفای کرونباخ برای گروه پسران و د

-معني 01/0بدست آمده که در سطح  68/0نفری اجرا و ضریب همبستگي  31نيز انجام شده است به طوری که این آزمون در یک گروه 

  (.1384، ترجمۀ گنجي، 2005دار بوده است. )برادبری و گریوز، 

 ( CASنگرش نسبت به خالقيت شيفر)پرسشنامه 

عبارت  32پرسشنامه شامل .ابن  است شده ترجمه (،1377کرمي ) توسط و است گردیده تدوین لي،شيفر چارلز، این پرسش نامه توسط 

 به ستهب خالقيت به مربوط عبارت  30 از یک هر به  گذاری نمره است که هر  کودک  موافقت یا مخالفت خود رابا آن تعيين مي کند.

 به شده محاسبه پایایي ضریب.  شود مي داده یاصفر  یک نمره ترتيب به یانه است مناسب خالقيت با شده ارائه های پاسخ آیا که این

 برابر(.=31N) اول گروه برای شده محاسبه ضریب .شده محاسبه کودکان از گروه دو برای ( فرد و زوج روش با) کردن نيمه دو روش

 خالقيت آزمون برای مالک به وابسته اعتبار و همزمان اعتبار دیگر تحقيقي در .است بوده0/ 75برابر( =N 67) دوم گروه وبرای81/0

 نشان گروه دو( CAS)نمرات ميانگين مقایسه بودند قبول قابل دو هر و شد محاسبه غيرخالق و خالق گروه دو بين( CAS)شيفر کودکان

 اجرای برای ( .که1377داشتند)شيفر ،ترجمه کرمي، (=05/0p= 2/66 t)کنترل گروه از باالیي معنادار تفاوت خالق گروه نمرات که داد

  .مي دهد قرار اختيار در کافي شواهد پرسشنامه
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افزایش مهارت تصميم گيری در  -1: شت دا دربر را زیر موضوعات که شد پروتکلي استفاده از گویي قصه روش برای حاضر پژوهش در

حفظ  و صداقت وفاداری ،پرورش مهارت برقراری ارتباط -3خودآگاهي ن وآموزافزایش مهارت تصميم گيری در دانشا -2آموزاندانش

-افزایش اطالعات و گردآوری اطالعات پيدا کردن راههای تازه برای عمل و استفاده از این راهها پرورش قوای ذهني دانش -4ارزشها

آشنایي با ویژگي های فرهنگي و اخالقي متفاوت  ،های دیگرانگفته  کالمي مناسب در برابرنشان دادن واکنشهای کالمي و غير  -5آموزان

جلسه  6طي و گنجانده قصه ای مجموعه محتوای و ساختار در موضوعات این پرورش مهارتهای زباني فرصت دادن به دیگران -6در جامعه

 یک-2 ناشناس )تصميم گيری(-1  قصه 6 تعداد این مجموعه از جلسه ره اهداف گرفتن نظر در با .گردید ارایه آزمایش  گروه کودکان به

 قلب -6 با تو سخن گفتن )ارتباط موثر( -5( )خالقيتمرد عمل  -4 دوستي کالغ و کبوتر )دوست یابي(-3 (خودآگاهي) پرماجرا روز

 به قصه و انتخاب مدرسه از دوکالس ،مسئوالن مدرسه  هماهنگي با ، شدند. انتخاب کوچکم را به چه کسي بدهم )آگاهي اجتماعي(

 قصه درباره. یافت پایان مي جلسه قصه، شدن تمام با کودکان، به قصه یه ارا از پس که صورت بدین.  گردید ایه ار آزمایش مورد کودکان

 منظور به البته .کنند کتر افکارخودشان با را جلسه تا د ش مي داده اجازه ان کودک به واقع در شد نمي خواسته نظری و پرسيده سؤالي

 قبل مي جلسه قصه از ای خالصه آزمودنيها از یکي نيز بعدی جلسات در. کنند مي خواسته کودکان از ها شدنقصه فراموش از جلوگيری

 های وشر بر عالوه تحليل دادهها برای. . بود متغير دقيقه 35 تا 20 بين قصه توجه به با جلسه هر زمان مدت که است ذکر به الزم. گفت

  .ها استفاده شدکواریانس و آزمون پيش فرض تحليل روش توصيفي،

 يافته

 آزمونآزمون و پسهای توصيفي مربوط به پيشآماره 1جدول 

 کشيدگي ميانگين فراواني هاگروه متغير

 هوش هيجاني
 -997/0 03/102 30 آزمونپيش

 -370/0 78/101 30 آزمونپس

 خالقيت
 -926/0 13/17 30 آزمونپيش

 157/0 43/16 30 آزمونپس

  توان نتيجه گرفت که توزیع این متغيرها، نرمال بوده است.، مي1با توجه به نتایج جدول 

 از و ميباشد کنترل گروه با آزمون پس– آزمون پيش نوع از که پژوهش طرح نوع به با توجه پژوهش این اصلي های فرضيه آزمون جهت

 ميتوان کوواریانس چندمتغيری تحليل آماری روش از قرار ميگيرند، تحليل و تجزیه مورد متغير چند متغير، یک به جای که آنجایي

 .کرد استفاده

نتایج آزمون  آزمون آماره مقادیر .قرار گرفتتبيين  و بررسي مورد متغيری چند تحليل کوواریانس از استفاده ی ها فرض یش بنابراین

دهد که توزیع متغيرهای تحقيق، نرمال نشان مي متغيرها توزیع بودن نرمال بررسي فرض جهتونه ای اسميرنوف تک نم –کلومورگروف 

 بوده است 
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 ی اصلينتايج بررسي فرضيه: 2جدول 

 مربعات مجموع متغير وابسته منبع
ی درجه

 آزادی

ميانگين 

 مربعات
F معناداری 

Intercept 

 532. 401. 1.769 1 1.769 آزمون خالقيتپس

 058. 3.980 1433.499 1 1433.499 آزمون هوش هيجانيپس

 1آزمون پيش

 )خالقيت(

 006. 9.156 40.376 1 40.376 آزمون خالقيتپس

 863. 031. 10.990 1 10.990 آزمون هوش هيجانيپس

 2آزمون پيش

 )هوش هيجاني(

 077. 3.409 15.034 1 15.034 آزمون خالقيتپس

 063. 3.805 1370.652 1 1370.652 آزمون هوش هيجانيپس

 گروه
 007. 8.531 37.618 1 37.618 آزمون خالقيتپس

 631. 236. 85.092 1 85.092 آزمون هوش هيجانيپس

 کل
    28 7848.000 آزمون خالقيتپس

    28 300150.000 آزمون هوش هيجانيپس

 شدهکل اصالح
    27 158.857 آزمون خالقيتپس

    27 10060.714 هوش هيجانيآزمون پس

 

آزمون آموزان در پسآزمون، اختالف معناداری بين نمرات خالقيت دانشدهد که با حذف اثر پيش، نتایج نشان مي2بر اساس جدول 

ني بر درماآزمون وجود ندارد. نتيجه این که: آموزش قصهها در پسوجود دارد اما اختالف معناداری بين نمرات هوش هيجاني گروه

  ی ابتدایي تأثير دارد.آموزان دورهخالقيت دانش

 ی فرعي اولنتایج بررسي فرضيه

 معناداری F ميانگين مربعات ی آزادیدرجه مجموع مربعات

365/1405 2 682/702 030/2 152/0 

 

 ی فرعي دومنتایج بررسي فرضيه

 معناداری F ميانگين مربعات ی آزادیدرجه مجموع مربعات
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 ی فرعي سومنتایج بررسي فرضيه

 

 ی فرعي چهارمنتایج بررسي فرضيه

 

 ی فرعي پنجمسي فرضيهنتایج برر

 

 :گيری نتيجه و بحث

 تأیيد مورددارد.  ی ابتدایي تأثيرآموزان دورهبر ميزان خالقيت دانشقصه درماني  روش پژوهش حاضرنشان دادهای یافته :اصلي فرضيه 

بيانگر تأثير قصه گویي   ( 212008)مک آدام، (20،2010پيتر) (،2009)19تيز  (، ،1380)شعباني ،این یافته با تحقيقاتي نظير قرارگرفت .

 سطح بردن باال تفکر و خالقيت پرورش قوه برای فعال یک روش گویي قصه در رشداستعداد خالقيت مي باشد. هم خواني دارد.

 نياز و نيست کافي جدید داستان یاساختن یک ناتمام یک داستان کردن کامل برای آورییاد سطح زیرا شود مي محسوب تفکرشناختي

و  داستان محتوای با خود افکار داشتن تناسب یا بودن مفيد ارزشيابي به همچنين .بزنند ورویاها آموخته ها ترکيب به کودکان دست است

نتایج پژوهش مذکور به طور کلي حاکي از این  .(2010باشد)پيتر، آن برای ون های راه دنبال به و بپردازد افکار آن دادن ربط کنکاش برای

 تخيل  مناسب،انتخاب قصه  .بردزمينه پرورش تخيل کودک را فراهم کرده و قدرت تصور و درک او را باال مياست که روش قصه درماني 

 باشد داشته پویا و محور خالق که تفکریاو را آماده مي کند   و دهد مي لذت او به.  افزاید مي او های تجربه بر کرده و تقویت را کودک

این  تحقيق حاکي از این است که اجرای قصه درماني بر هوش هيجاني کل دانش آموزان دوره ابتدایي تأثير ندارد .. اول فرعي فرضيه

؛ ترجمه کشاورزی،    2007 )24، هاکسلي9138؛ ترجمه جهانگيرزاده، 1986،  23کالین، (2010)و همکاران 22پارکر نتيجه  با یافته های 

گویي بر پرورش ابعاد گوناگون اخالق و رفتار در کودکان را مورد بررسي قرار  تأثير قصه ( مغایراست که  2006 )25،اسمتانا ( و 1386

                                                           
19 Ties 
20 Peter 
21 Macadam 
22 Parker, J.G. 
23. Klein 
24 Huxley 
25 Smetana, J.G. 

364/2 2 173/1 870/2 075/0 

 معناداری F ميانگين مربعات ی آزادیدرجه مجموع مربعات

500/166 2 250/83 427/2 109/0 

 معناداری F ميانگين مربعات ی آزادیدرجه مجموع مربعات

973/3 2 987/1 047/0 954/0 

 معناداری F ميانگين مربعات ی آزادیدرجه مجموع مربعات

908/263 2 954/131 898/1 171/0 
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حيط اطراف خویش انکارناپذیر ابعاد گوناگون رشد اخالقي کودک و سازگاری او با م گویي بر اند و به این نتيجه رسيدند که تأثير قصه داده

توان به عواملي از قبيل مسائل فرهنگي، تفاوت جامعه آماری ونمونه وتفاوت در ابزار آماری به کار رفته اشاره درتبيين این یافته مي. است

رند با یافته این فرضيه گي( که نشان داد کودکان از باورها و اعتقاداتشان در مفاهيم  اخالقيشان بهره مي2005کرد. نتيجه پژوهش جز )

اجرای قصه درماني بر خودآگاهي  نشان داد که نکرد فراهم پژوهش فرضيه دومين برای کافي شواهد پژوهش این نتایج باشد.همسو مي

.وهمچنين با  (27،2001آلکـس)( 1999 ،26هاردک و این پژوهش با تحقيقات )آنگوس،لویت . دانش آموزان دوره ابتدایي تأثير ندارد

موجود در  ش و تنبيه، با مقایسه وضعيتهایرزناضطراب، س کودک در فضای ایمن قصه به دور از(که نشان داده 28،2001يق )کالسونتحق

ین خودآگاهي مي تواند باعث خودتنظيمي و خودکنترلي در کودک  ابداخودآگاهي دست مي یو  قصه ، با زندگي واقعي خود ، به بينش

آزمون همراه  پيش ـ مرحله با مقایسه در آنها خودآگاهي کاهش با درمان قصه رسد مي نظر به نيز شپژوه این هم سو نيست. در .شود

آزمودنيهای  وضعيت در را معناداری افزایش مي توانست مي شد افزایش خودآگاهي ارائه محوریت با تری اختصاصي های قصه اگر بوده  اما

حاکي از این است که اجرای قصه همچنين تحقيق  ینا سوم فرعي فرضيه .باشد داشته دنبال به کنترل گروه به نسبت آزمایش گروه

 و شده خوانده قصه های انتخاب نوع علت به مي تواند ناهمخواني این .  تأثير ندارد بتدایيا درماني بر خود مدیریتي دانش آموزان دوره

تحقيق حاکي از این است که اجرای  چهارم فرعي فرضيه باشد. انکودک به طریق قصه ها از مفهوم  رساندن در مهارت قصه گو عدم احتماالً

(،مک 2003)29این نتيجه با مطالعات مطالعات رولين ودریل  . آموزان دوره ابتدایي تأثير ندارد دانش  عيقصه درماني بر آگاهي اجتما

 )33 سویيتسر احترام به حقوق دیگران(، در قالب 1993)32 (،فلورشيم2003(،آواو همکاران  )2004)31(،هلگسون2003)30 کلدوموریسن

  ..اند. گویي بر افزایش مهارتهای اجتماعي و ایجاد رفتارهای اخالقي کودکان پي برده نيز به تأثير قصه (2007) 34آیکين (2010

 ؛1987  همکاران، و35 کویست گردد )بلوم کودک درآینده مي تحصيلي شکست و رفتاری های ناسازگاری سبب ها مهارت این فرانگرفتن

دراین  کودکان کلبرگ نظر از .کودک مي باشد اخالقي تحول سطح خاطر بهمي تواند اجتماعي  درمؤلفه ناهمخواني (.36،2000سرجين

 فرد عمل انگيزه به توجه چنداني کودک مرحله، این در .دارند قرار لذت و کسب پاداش و تنبيه از اجتناب یعني پيش عرفي درمرحله سن 

 نظر کلبرگ از این بر عالوه .باشد داشته فایده آنان که برای است اخالقي عملي آنان نظر از و مي کند فکر پيامدآن به بيشتر و نمي کند

(، نيز مؤید این امر 1387نتایج پژوهش اسماعيلي ) (1390 )سيف، دارد قرار پایينتری در سطح پسران به نسبت دختران اخالقي رشد

یابد و افراد درک بهتری از مفاهيم تناسب با رشد شناختي آنها، رشدمفاهيم  اخالقي نيز افزایش مياست که با افزایش سن کودکان و م

 آزمودني در های اجتماعي مهارت افزایش به توانست مي گردید مي ارائه بيشتری جلسات طي درماني قصه اگر اجتماعي  خواهند داشت.

 ن است که اجرای قصه درماني بر مدیریت روابط دانش آموزان دوره ابتدایي تأثيرپنجم  تحقيق حاکي از ایفرعي  فرضيه .رساند یاری ها

 روحيۀ ، افزایش و برانگيختن در بين فردی ارتباطات ادارة در توانایي ، رابطه مدیریت بهبود هيجاني موجب هوش مهارتهای آموزش.ندارد 

 به اما.مي شود منجر رواني مهارتهای ارتقای بهبودو به مهارتها توانایي این مجموع .مي شود دیگران با بهتر ارتباط برقراری توانایي همچنين

 های مهارت سنتي آموزش مشکل بزرگترین را، طبيعي محيط به شده آموخته های پذیری مهارت تعميم عدم پژوهشگران طور کلي

 خاص موقعيت یک در عمل نحوة درباره تقيممس دستورالعمل صورت در تنها مهارت یک آموزش شيوه، دراین زیرا . دانند مي اجتماعي

                                                           
26 Levitt and Hradec 
27 Alex 
28 Carlson, R 
29 Rollin and drills 
30 McClellan& Morrison 
31 Hyson 
32 Florham 
33  Sweeter 
34 Akin 
35 Bloom Kits 
36 Srjyn 
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 (1386 تویسرکاني، از نقول به  372200 ندارد)راحيل وجود جدید های موقعيت در مهارت آن بکارگيری برای الزم پذیری انعطاف و است

خود مي تواند نکات خاصي برای تبيين این امر مي توان به ماهيت ابهام گونه وپر رمز و راز قصه اشاره نمود هر کس به اندازه سطح درک 

از آن برداشت نماید و در واقع برداشت هر کودک از قصه مي تواند کامالً فردی باشد . عالوه بر این باید توجه داشت که اطالعات منتقل 

ات فردی شده به خواننده یا شنونده قصه ،ممکن است به غلط فهميده شود ،به غلط تفسير شود وحتي تحریف گردد ویا به وسيله تجربي

به سطح درک هر کودک به قصه بر مي گردد در واقع برداشت هر کودک از قصه مي تواند کامالً  ریت رو ابطیمدر رنگ دهد .خواننده تغيي

 افزایش و های مختلف ایده پروراندن یافتند، مي دست زندگي در مفيد و جدید هایي حل به راه داستان در ها آزمودنيفردی باشد . 

 تبعيت شيوه اخالقي، قوانين ها قصه .افتاد اتفاق کودک در قصه مفيد کردن رهنمودهای تثبيت همچنين شد، مي ایجاد ها نآ در انگيزش

 مخاطب آن در مي کنندکه ارائه جهانبيني و مي ریزند کودک درناخودآگاه را اخالقي غایات و خویش به فعاالنه اخالقي،شکل دهي احکام از

 قصه مجموع،درمي کند  برداشت قصه از کودک که است ارزشهای اخالقي گرو در حرکت این و مي کند کتروح حر تعالي سمت به کودک

 سالمت به که داشته پرباری واجتماعي اخالقي ارزشهای ذوق، سالمت این و بوده است مختلف قرون در ذوق سالمت دارای به تنهایي خود

 پذیر انعطاف و رها خودمداری قيد از نظرهای دیگران،کودک نقطه و ها دیدگاه ضهعر با قصه در واقع در کرده، مؤثری کمک بسيار جامعه

 روان نيازهای ارضای و تکامل ، پيشرفت پرورش، برای یادگيری، است آموزشي ای وسيله داستان که گرفت نتيجه توان مي شود. حال مي

 را نوجوانان و کودکان های انگاره که مي آید به وجود موقعيتهایي و اجتماعي تقابلهای از اخالقي رشد پيشبرد شناختي کودکان.

وداستان  دهد، مي کودک زندگي به را روشني و جهت مؤثر داستان همواره (2000کرین، .)سي نماید برانگيخته و دهد قرار موردکنکاش

 است خودشکوفایي و خودسازندگي محيط شناسي، ، خودشناسي، کننده تقویت و ایجادکننده گویي

 وجود .شود آنها حاصل ندنخوا از کارائي حداکثر تا گيرند قرار استفاده ویژه مورد مندی روش با ها داستان شود مي پيشنهاد اساس، این بر

 سطح شدن چون ناتواني طرح پژوهش در کنترل عامل تهدید کننده روایي  دروني یعني گزینش در زمينه هم هم هایي محدودیت

الزم به  سازند آشکار هبار این در ای نکات تازه توانند مي آینده های پژوهش گمان بي اعضای نمونه که خانوادگي  ـ فرهنگي ـ اجتماعي

ه بدهند، همين امر امکان تعميم نتایج تشکيل مي م دبستانآموزان دختر سال سوم وچهاردانشذکر است که گروه نمونه پژوهش حاضر را 

  کند.آموزان را با مشکل مواجه ميسایر دانش
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