
 هاي اجتماعي  گويي بر مهارت تأثير قصه

 دبستاني  كودك با والد كودكان پيش  و رابطه
 

 

 
 دکتر محمود جمالی فیروزآبادی

 آزاده آقائی میبدی

 چكيده

بهبود رابطه كوود   هاي اجتماعي و  گويي بر افزايش مهارت پژوهش حاضر با هدف، بررسي ميزان اثربخشي قصه

آزمون بوا گوروه    پس -آزمون اين پژوهش از نوع آزمايشي، با طرح پيش. دبستاني انجام شده است با والد كودكان پيش

كوود  پويش    06اي،  اي چند مرحله گيري خوشه بدين منظور با استفاده از روش نمونه. كنترل و گزينش تصادفي بود

شمال و جنوب تهران بوه ووورت تصوادفي انتخواب شودند و بوه ووورت        از مناطق ( پسر 06دختر و  06)دبستاني 

هواي اجتمواعي    ابزار اين پژوهش، پرسشنامه مهارت. نفري آزمايش و كنترل جايگزين شدند 06تصادفي در دو گروه 

سوسس گوروه   . آزمون به عمل آمود  از دو گروه آزمايش و كنترل پيش. نوراني و شاخص تنيدگي والدين بود -احمدي

گويي قورار گرفتنود و گوروه كنتورل از نفوون چنوين عواملي         جلسه تحت جلسات قصه 16ماه،  5/1ش به مدت آزماي

نتايج حاوله بوه وسويله   . آزمون به عمل آمد سسس مجدداً از دو گروه آزمايش و كنترل پس. محفوظ نگه داشته شدند

هواي   گوويي بور افوزايش مهوارت     قصوه نتايج نشان داده اسوت كوه   . آزمون تحليل كواريانس مورد بررسي قرار گرفت

اموا در  . هاي اجتماعي كودكان پسر به طور معنادار بيش از كودكوان دختور اسوت    اجتماعي تأثير دارد و ميزان مهارت

 .گويي و جنسيت بر رابطه كود  با والد نتايج تفاوت معناداري نشان نداد مورد تأثير قصه

 

 .ي، رابطه كود  با والدهاي اجتماع گويي، مهارت قصه :های کلیدی واژه
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 مقدمه

كارشناسان كود  و خانواده همگي بر اين باورند كه تعامل،يعني گذراندن وقت و ايجاد يک رابطه عاطفي قووي  

ترجمووه ،1بلوووم كويسووت )مووادر و فرزنوود،اهميت بسوويار زيووادي در رشوود روانووي كووود  دارد       /بووين پوودر 

كودكان نه تنها به رشد فکري كود  منجر موي شوود بلکوه رشود     ارتباط نزديک و موثر والدين و (.1030عالقبندراد،

در (.1030ترجمه پرنيواني، ،0به نقل از هنري ،1791، هس)شخصيتي و اجتماعي آنان را نيز تحت الشعاع قرار مي دهد

رابطوه كوود  بوا والود بوه      . چنين شرايطي محيط خانواده برخوردار از گرمي،رضايت،اعتماد و حداقل تعارض است

يک عامل حمايتي،مي تواند از تاثير بسياري از خطراتي كه فرد در زندگي روزمره با آن مواجه است جلوگيري عنوان 

همينطور تطابق و هماهنگي تعامل والدين و كود ،باعث شکل گيري ساختار تعواملي  (. 66 ،  لزين و همکاران)كند

اموا اللو    (.1039جوان بزرگوي و همکواران،    به نقل از،5مايز و پتيت)كود  در قبال محر  هاي اجتماعي مي گردد

بلوووم كويسووت، ترجمووه )والوودين،تعامل مناسووبي نداشووته و از لحوواظ عوواطفي بووا فرزندشووان بسوويار فاوووله دارنوود 

با توجه به نظريه تواثير متقابول رابطوه كوود  بوا والود اموري اشوتراكي و دو سوويه اسوت كوه از            (.1030عالقبندراد،

والدين و كودكان همواره به عنوان عواملي كوه بوه    بطوريکه.والي تشکيل شده استاي مت اي تعامالت زنجيره مجموعه

، بوه نقول از   0استافورد و به ير)گيرند  كنند مورد بررسي قرار مي طور همزمان و متقابل رفتارهاي يکديگر را تنظيم مي

والد و اهميت ايون دو مولفوه   گي هاي اجتماعي كود  و رابطه كود  با ژبا توجه به اثر متقابل وي (. 103ممهوري، 

از ايون سوو   . پرورش مهارت هاي اجتماعي كودكان از اهميت خاووي برخووردار اسوت   ،در رشد و شخصيت كود 

تواند در افزايش روابط دوستانه كودكان از جمله بهبوود رابطوه كوود  بوا والودين       هاي اجتماعي مي فراگيري مهارت

 (.1030، بلوم كوسيت، ترجمه عالقمند راد)مؤثر باشد 

موج  منوزوي و   هاي اجتماعي مهارتاين است كه فقر هاي اجتماعي، مهارتفرض اساسي در تربيت و آموزش 

نتايج تحقيقات بيانگر آن است كه يوک پونجم    اما(.1039جان بزرگي و همکاران،)طرد شدن فرد از ديگران مي شود 

به همين جهوت،  (.660 ، 9كي)سالگي داراي مشکالت رفتاري هستند   -0كودكان پيش دبستاني، خصوواً در سنين 

هاي اجتماعي در مدارس ابتدايي و سنين پايين تر باعث پوذيرش اجتمواعي    هدايت مستقيم و آموزش فراگير مهارت

قابليت اجتماعي در روابط بين فردي تواثير دراز مودت معنواداري بور كواركرد روان      .اهد شدفرد در مراحل باالتر خو

ضوعي  و مشوکالت ارتبواطي بوا      هاي اجتماعي مهارت (.661 و همکاران، 3اليوت)تحصيلي و سازشي دارد،شناختي
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اخوتالالت در  ، (666 ،7سگرين)ي شامل افسردگي ژهمساالن،خانواده و معلمان با بسياري از شکل هاي سايکوپاتولو

نشووانگان اوتيسووم و  ، (1777اسووسنس و همکوواران، )هووراس اجتموواعي ، (16،1731اسووسنس)رفتووار مهووار يافتووه  

اسسنس،به نقول از  )مرتبط هستند، (1737، 1اسکولز و كولر)و شروع زودهنگام اسکيزوفرني، (11،1773هاريس)آسسرگر

 . (1037حسين خانزاده،

سوازند توا در تعامول بوا      ته شده هدفمندي هستند كه فرد را قوادر موي  هاي اجتماعي شامل رفتارهاي آموخ مهارت

-كودكاني كوه از مهوارت   (.665 ، 10جونز، كرولي، گوتزلو)ديگران، در شرايط گوناگون، عملکرد مؤثري داشته باشد 

و  اجتماعي تر بوده، مشاركت پذيري، اعتماد به نفس و نوعدوسوتي بيشوتري دارنود    هاي اجتماعي برخوردار هستند،

كمتوور تنهووا مووي ماننوود و در مقايسووه بووا كودكوواني كووه مهارتهوواي اجتموواعي كمتووري دارنوود، از دوسووتان بيشووتري   

ها به دليول پيیيودگي    آموزش اين مهارت(. 1039به نقل از جان بزرگي و همکاران، ،و همکاران  1شافر)برخوردارند

لط  آبوادي،  )رفتن همۀ عوامل موثر انجام شود جريان اجتماعي شدن و عوامل گوناگون موثر بر آن بايد با در نظر گ

لذا يکي از مهمترين مسائل در اين خصوص شيوه آموزش مهارتهواي اجتمواعي   (. 1035، به نقل از نظري نژاد، 1007

 .است

بر اساس نظريه يادگيري اجتماعي كه چهارچوب رايجترين روشهاي پرورش مهارت هواي اجتمواعي را تشوکيل     

لال  رفتارهواي اجتمواعي را موي     ،ه در سالهاي رشدژبوي ،الگوسازي اجتماعي روشي است كه به كمک آن ،دهدمي

 .(1035، ترجمه نظري نژاد، 15كارتلج و ميلبرن)توان آموزش داد

بوه  (1730)10رز پوژوهش بوراي نمونوه   )گرچه تاثير نسبي آموزش مستقيم مهارت هاي اجتماعي در چند مطالعوه  

جووانب بووودن و پذيرفتوه شوودن توسووط   ،بووه كودكووان جهوت داشووتن رفتووار جسوورانه  جلسووه آمووزش  16ووورت  

و نتيجوه  ،جهت كاهش رفتار پرخاشوگرانه و پوس زدگوي اجتمواعي    ( 177)19همينطور مداخله بريک و گرلير،ديگران

بوه  ) هفته اي آموزش رفتار گروهوي  3به كودكان پيش دبستاني در يک برنامه (1736)13آموزش الگرا و سانتو گروس

بوه طوور كلوي پژوهشوگران عودم تعمويم پوذيري        اما ،نشان داده شده است ( (1039 قل از جان بزرگي و همکاران،ن

زيورا در  . داننود  هاي اجتماعي مي هاي آموخته شده به محيط طبيعي را، بزرگترين مشکل آموزش سنتي مهارت مهارت

نحوۀ عمل در يک موقعيت خواص اسوت    اين شيوه، آموزش يک مهارت تنها در وورت دستورالعمل مستقيم درباره
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، بوه نقول از    66 ، 17راحيول )هاي جديد وجود نودارد   و انعطاف پذيري الزم براي بکارگيري آن مهارت در موقعيت

امروزه از آموزش و يادگيري در وورتي به عنوان يک فرايند منظم و هدفمند ياد موي شوود كوه    (. 1030تويسركاني، 

در ميان شيوه هاي تدريس كه فعال سازي و درگيور كوردن   .متربيان ايجاد شده باشد نوعي مشاركت فعال بين مربي و

 (. 103،فضلي خاني)هاي داردژنقش و جايگاه وي ، قصه گوييفراگيران در آنها يکي از اوول كار است

هواي مختلو  و افوراد بوا      توانود بوراي گوروه    اي اسوت كوه موي    قصه گويي يک روش انعطاف پذير است، شويوه 

ها قادرنود مفواهيم ارزشوي و اخالقوي      ها و قصه ؛داستان(660 ، 6 فوكس ايدز)ت متفاوت بکار گرفته شود خصوويا

جامعه از قبيل همدردي، شجاعت و بخشندگي را منتقل كنند و از طريق تقويت و تنبيه جانشويني تموايز بوين پيامود     

باعث رشد سوواد آمووزي عواطفي و در     توانند بصورت لير مستقيم  ها مي رفتارهاي خوب و بد را نشان دهند؛قصه

تفکور   ،داستانها از زبان براي ترسيم تصوير در نهن شنونده استفاده مي كننود و از ايون طريوق    اجتماعي بهتر گردند؛

اين روش مي تواند به توسعه رابطه قصه گو و شنونده ؛ديداري را كه از اجزاء مهم خالقيت است را توسعه مي دهند

بوه انگيوزه    ،ي شنيده مي شود نهن به وورت فعال در گير مي شود و كنجکاوي تحريک شدهوقتي قصه ا؛كمک كند

؛درنهايت، به گفتوه  مطال  آموخته شده از اين طريق كمتر دچار فراموشي مي شوند.اي براي يادگيري تبديل مي شود

تومواس و  ) ي بکار بريمگوي ، اين مشکل خواهد بود كه براي آموزش كودكان راه موثرتري از قصه1 توماس و كيليک

 (.669 كيليک، 

، بوراي معرفوي   ( 173)مطالعوه كوارتلج   : )علي رلم اينکه اثربخشي اين روش آموزشي در پژوهشوهايي از قبيول  

، (1035به نقل از كارتلج و ميلبرن، ترجموه نظوري نوژاد،    )هاي اجتماعي به كودكان دبستان  روشهاي آموزش مهارت

ها براي كمک به كودكان جهت بهبود روابطشان بوا والوديني كوه     ، در مورد استفاده از قصه( 1777)   هاگرت تحقيق 

با هدف استفاده از داسوتانهاي اجتمواعي بوه منظوور بهبوود      (  66 ) 0 آنها را به فرزندي پذيرفته بودند، پژوهش مور

گوويي بور    هودف بررسوي كوارايي قصوه    پژوهشي با ( 660 )   ارتباطات بين والدين، معلمان و كودكان، هوي والوو

مشخص شده است، در ايران پژوهشهاي معدودي در اين زمينه انجام شده كه عموماً تأثير اين ( هاي اجتماعي مهارت

گاویی بار    آیاا قها   بنابراين، مسئلۀ پژوهش حاضر اين است كه .عامل را بر رابطه كود  با والد در نظر نگرفته اند

 دبستانی تأثیر دارد؟ بهبود رابط  کودک با والد کودکان دختر و پسر پیشهای اجتماعی و  رشد مهارت

 روش 

جامعوه آمواري   . آزمون همراه با گروه كنترل استفاده شده است پس -طرح آزمايشي پيش آزمون عه ازدر اين مطال

اي چنود   خوشه گيري از نوع روش نمونه. باشد مي دبستاني شهر تهران پژوهش حاضر شامل كودكان دختر و پسر پيش

                                                 
17 -Rahile. 

 6 -Fox Eades.J 

 1 -Thomas, T. & Killick, S. 

   -Haegret 

 0 -Moore, P.S. 

   -Hui,  A & Lou, S 

www.SID.ir


به وورت تصادفي انتخواب شودند    19و   بدين منظور از بين مناطق شمال و جنوب تهران دو منطقه .اي بود  مرحله

دبسوتان    دبستان دخترانه به وورت تصادفي انتخواب شود كوه در كول شوامل       1دبستان پسرانه و  1و از هر منطقه 

آموزان هور مدرسوه    دبستاني بودند كه از دانش كالس پيش  مل هر يک از مدارس شا. دبستان پسرانه بود  دخترانه و

ها به وورت تصادفي، آزمايش و  يکي از گروه. نفر انتخاب و سسس به دو گروه تقسيم شدند 10به وورت تصادفي 

نفر بوه دليول ليبوت      كود  بود كه با حذف   0حجم گروه نمونه شامل . ديگري به عنوان گروه كنترل قرار گرفت

مواه،   5/1سسس گروه آزمايش به مدت . از دو گروه آزمايش و كنترل پيش آزمون به عمل آمد.نفر باقي ماند 06 زياد،

گويي كه بر اساس بسته آموزشي تهيه شده تنظيم شده بود، قرار گرفتند و گروه كنتورل   جلسه تحت جلسات قصه 16

. آزموون بوه عمول آمود     روه آزمايش و كنترل پسسسس مجدداً از دو گ. از نفون چنين عاملي محفوظ نگه داشته شدند

  .نتايج حاول بوسيله آزمون تحليل كواريانس مورد بررسي قرار گرفت

 ابزار پژوهش 

 نورانی -های اجتماعی احمدی پرسشنام  مهارت -1

هواي اجتمواعي كوه توسوط الگركوا و همکواران        مقوله مهارت 3سوال است كه براساس  6 اين پرسشنامه شامل 

دستيابي كودكان به نمرات باالتر، نشوان  . باشد مي 106دامنه تغييرات بين وفر و . مطرح شد، تهيه شده است (1736)

روايوي محتووايي و وووري ايون پرسشونامه توسوط اسوتايد        . هاي اجتماعي كودكان اسوت  دهنده ميزان باالتر مهارت

بوه دسوت آموده اسوت     % 79ار پرسشونامه  نيصالح تأييد شده است و با استفاده از روش دو نيم كردن، ضري  اعتبو 

 (.1036نوراني،  -احمدي)

 .بالغ گرديد%  3آزمودني اين پژوهش برابر  06ضري  آلفاي كرونباخ آن بر روي 

 (PSI)شاخص تنیدگی والدین -2

تووان تنيودگي رابطوه را در نظوام      مطرح گرديود، موي  ( 1790) 5 با استفاده از اين پرسشنامه كه ابتدا توسط آبيدين

الگوي نظري فرم شاخص تنيدگي والدين بر طبق اين اول قرار داده شود ، كوه   . كود  ارزشيابي كرد -ارتباطي والد

هواي متنووعي كوه بوا      هاي والدين و يا موقعيت هاي كود ، برخي خصيصه اي ويژگي تواند از پاره تنيدگي والدين مي

سوال تنظيم  161فرم بازنگري و كوتاه شده اين پرسشنامه در . شود اي نقش والدين به طور مستقيم مرتبطند ناشي ايف

از آنجائيکوه متغيرهواي   . باشود  موي  و والدين و شامل دو قلمرو كود ( 1099، ترجمه دادستان،  0 استورا)شده است 

سووال مربووط بوه ايون      9 اساتيد راهنموا و مشواور،   مربوط به قلمرو كود  با اين پژوهش مرتبط بود با والحديد 

كوه كودكوان آن   )نفر  0000اي مشتمل بر  آبيدين ضري  آلفاي كرونباخ را، در نمونه .قلمرو مورد بررسي قرار گرفت

كند بنا به توويه استاد راهنموا ايون پرسشونامه     نكر مي% 76براي نمره قلمرو كودكي ( سال داشتند  1بين يک ماه تا 

 .شد% 36آزمودني برابر  06وسط محقق اعتباريابي شد و ضري  آلفاي كرونباخ آن بر روي نيز ت

 ها یافت 

                                                 
 5 -Abi din
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در . مورد بررسي قرار گرفته اسوت  رابطه كود  با والد و هاي اجتماعي مهارتگويي بر  تاثير قصه پژوهش در اين

هواي   كوان موي شوود، شواخص    هاي اجتمواعي كود  پژوهش، قصه گويي موج  افزايش مهارتارتباط با فرضيه يک 

هواي اجتمواعي    بوين ميوانگين مهوارت    دهود كوه   نشان موي  ها هاي اجتماعي آزمودني توويفي مربوط به ميزان مهارت

براي آزمون معنا دار بودن تفاوت مشواهده شوده از تحليول كواريوانس     . وجود داردهاي مورد مطالعه تفاوت  آزمودني

 . استفاده به عمل آمد

 های اجتماعی مربوط ب  آزمون تحلیل کواریانس مربوط ب  بررسی تاثیر گروه و جنسیت برمهارتهای  شاخص -1جدول 

 مجذور اتا
سطح معنا 

 دار بودن
 fنسبت 

میانگین مجموع 

مجذورات 

 ها نمره

درج  

 آزادی

مجموع 

 ها مجذورات نمره
 منبع تغییرات

 پيش آزمون 661/9091 1 661/9091  11/3  666/6 6/ 01

 گروه 0/1606 6 1 0/1606 6  591/1 661/6 130/6

 جنسيت 013/500 1 013/500 036/0 6/ 61 163/6

666/6 709/6 66 /6 1 9/6 1 1 9/6 
تعامل جنسيت و 

 گروه

 خطا 009 /700 55  0/3 0   

 كل   6  666/0 06    

 

هواي   مبين در درجه Fاز مقدار ( جنسيت) 036/0و ( گروه)  591/1محاسبه شده  Fچون مقدار  1مطابق جدول 

رد فورض ووفر بوه ايون     .شوند هاي وفر رد مي بزرگتر است، فرض(  و  63/9)65/6، 61/6در سطح  55و  1آزادي 

شتن ميوزان  با ثابت نگهدا( آزمايش و كنترل؛ دختر و پسر)هاي اجتماعي دو گروه از كودكان  معناست كه بين مهارت

تووان چنوين    تفاوت معنا دار وجود دارد، بنابراين مي( گويي قصه)هاي اجتماعي آنها قبل از ارائه متغير مستقل  مهارت

اند بوه طوور معنوا     گويي شركت كرده هاي قصه هاي اجتماعي كودكاني كه در كالس ميزان مهارت -1: نتيجه گرفت كه

هاي اجتمواعي كودكوان    ميزان مهارت - . اند ها شركت نکرده اين كالس دار بيش از آن دسته از كودكاني است كه در

 .پسر به طور معنا دار بيش از كودكان دختر است

هاي تووويفي مربووط بوه     شاخص گويي بر رابطه كود  با والد تاثير دارد، پژوهش، قصهدر ارتباط با فرضيه دوم 

هواي موورد مطالعوه     بين ميانگين رابطه كود  با والد آزمودنيكه دهد  نشان مي ها آزمودنيميزان رابطه كود  با والد 

  .تفاوت وجود دارد

 

 

 

 های مربوط ب  آزمون تحلیل کواریانس مربوط ب  بررسی تاثیر گروه و جنسیت بررابط  کودک با والد شاخص -2جدول 

 منبع تغییراتمجموع درج  مانگین مجموع  fنسبت سطح معنا مجذور 
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مجذورات  دار بودن اتا

 ها نمره

 ها مجذورات نمره آزادی

 پيش آزمون 376 /597 1 376 /597 5 / 33 666/6 6/6 0

 گروه 6  / 96 1 6  / 96  /155 3/6 1 603/6

 جنسيت 03/90  1 03/90  030/6 6/ 1  6/ 61

6 0/6  06/6  75/1 003/1   1 003/1   
تعامل جنسيت و 

 گروه

 خطا   633/01 55 111/ 09   

 كل 666/001336 06    

 

در  آزمون تحليل كواريانس مربوط به بررسي تاثير گروه و جنسيت بررابطه كود  با والدهاي  با توجه به شاخص

از مقودار  ( تعامل جنسيت و گروه) 75/1 و ( جنسيت) 030/6، (گروه)  /155محاسبه شده  Fچون مقدار   جدول 

F پوذيرش  . شوود  هاي وفر پذيرفتوه موي   كوچکتر است فرض(  ) 65/6در سطح  55و  1هاي آزادي  مبين در درجه

آزمايش و كنتورل؛ دختور و پسور؛    )فرض وفر به اين معناست كه بين ميزان رابطه كود  با والد دو گروه از كودكان 

والود آنهوا قبول از ارائوه متغيور مسوتقل       با ثابت نگهداشتن ميزان كيفيوت رابطوه كوود  بوا     ( تعامل جنسيت و گروه

 .گويي بر بهبود رابطه كود  با والد اثر ندارد بدين معنا كه قصه.تفاوت معنادار وجود ندارد( گويي قصه)

 بحث

هاي اجتماعي دو گروه آزمايش و كنترل با ثابت نگهداشتن  يکي از نتايج پژوهش حاضر اين است كه بين مهارت

ايون نتيجوه بوا    . تفاوت معني دار وجوود دارد ( قصه گويي)آنها قبل از ارائه متغير مستقل  هاي اجتماعي ميزان مهارت

، (  66 ) 7 ، گوات و سوافران  ( 661 ) 3 ، فواينبر  ( 1770) 9 ، گري وگرنود (  173)هاي كارتلج  هاي پژوهش يافته

و ( 1030)ركاني ، تويسوو( 1035)، طهماسوويان ( 669 ) 06، دود و همکوواران( 660 )، هوووي والوو (  66 )مووور 

هاي اجتماعي كودكان دختر و پسر نتايج پوژوهش بيوانگر آن    درخصوص مهارت. مطابقت دارد( 1039)مفرد طاهري 

هاي انجام شده در ايون خصووص    هاي پژوهش يافته. هاي اجتماعي پسران بيش از دختران است بود كه ميزان مهارت

هاي اجتماعي دختوران بويش از پسوران اسوت و نتوايج       ند كه مهارتدريافت( 1776)و اليوت  01گرشام. همسو نبودند

 .تفاوت معناداري را بين دو جنس نشان نداد( 660 )تحقيق هوي والوو 

دهد كه بين ميزان رابطوه   ها نشان مي گويي بر رابطه كود  با والد، يافته در ارتباط با فرضيه دوم پيرامون تاثير قصه

                                                 
 9 -Garay & Garland. 

 3 -Fienberg. 

 7 -Gut, D. M. & Safran, S. P. 

06 -Dodd, S. 

01 -Gresham,F.M 
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و كنترل و كودكان دختر و پسر با ثابت نگهداشتن ميزان كيفيت رابطه كود  با والود  كود  با والد دو گروه آزمايش 

گويي بر بهبود رابطه كود  بوا   بدين معنا كه قصه. تفاوت معنادار وجود ندارد( قصه گويي)قبل از ارائه متغير مستقل 

و ( 1777)هواگرت   تايج با مطالعات اين ن. همینين در مورد جنسيت نيز تفاوت معناداري وجود ندارد. والد اثر ندارد

ممهووري   پوژوهش  نتيجوه .گويي بودند، مطابقوت نودارد   كه بيانگر بهبود رابطه كود  با والد در اثر قصه(  66 )مور 

والود نيوز   -بر رابطه كود (ابراز وجود،تقويت،آلازگري و خاتمه)هاي اجتماعي مهارتمبني بر تاثير آموزش (1384)

   .مي باشدهمسو  حاضر پژوهش با ،ار بين ميانگين گروههابه علت عدم تفاوت معني د

هوا تفواوت    هاي كاربرد قصه توان گفت اگر چه بين روشها در مطالعات عنوان شده و شيوه در تبيين نتايج فوق مي

 ،نيقصه و قصه درماني ابزار بسيار نيرومنودي در روابوط انسوا   ها به طور كلي بيانگر آن است كه  وجود دارد، اما يافته

، قرچوه دالوي  ، ترجمه  0اريکسون و روزن)هنر و بطور كلي زندگي است ،خانواده ،آموزش و پرورش  ،روان درماني

داستانهايي با مضامين اجتماعي به طور موفقيت آميزي براي نيازهاي رفتاري و اجتماعي متنوعي در كودكوان   (.1095

گلودار و  )كواربرد دارنود   طالق و مور   ،سوءاسوتفاده جنسوي  هاي اجتماعي، ، مهارتاز قبيل كنترل خشم وعصبانيت

و  هواي اجتمواعي   مهوارت  الگوويي از ،قصه هاي بکار گرفته شده در اين  برنامه  (.1039، ترجمه ارجمندي، 00گلدارد

شيوه هاي مناس  مواجه شدن با مشکالت را در موقعيت هاي مختل  به كودكان ارائه كرده و ارجاع مکرر كودكوان  

ها و موقعيتهاي داستان نشان داده كه داستان ها نوه تنهوا در ايجواد اووول منطقوي و ارائوه الگوويي بوراي         به شخصيت

بلکه در سهولت بخشيدن به پويش بينوي و اجوراي رفتوار موورد پسوند نيوز مفيود         ،كاربرد دارند هاي اجتماعي مهارت

گوروه  . برنامه آموزش در قال  گروه استاين  ديگراز ويژگيهاي .  (1035،ادژترجمه نظري ن،ارتلج و ملبرنك)هستند

زيورا  .كند فروتي را براي كودكان جهت شناخت و بحث پيرامون رفتارهاي قابل پذيرش و ليرقابل پذيرش فراهم مي

گلودار و گلودارد،   ) همینين در گروه كود  قادر به تمرين رفتارهاي جديد است،اين رفتارها در گروه رخ مي دهند

 (.1039ترجمه ارجمندي، 

. باشود  گويي از ديگور عوواملي اسوت كوه مبوين اثربخشوي ايون برناموه موي          وجود فعاليتهاي مکمل در پايان قصه

 راه و تعارضوها  و بحرانهوا  موورد  در بحث ،داستان رويدادهاي و شخصيتها مورد در سوال پرسيدن:  فعاليتهايي نظير

، ايفواي   (663 ،  0كاليمر)باشد داستان رويدادهاي با مشابه كه شنوندگان شخصي تجربيات مورد در بحث، آنها حل

 .شود ها مي نقش،نقاشي ،باعث جذابيت بيشتر برنامه، افزايش دقت و يادگيري آزمودني

ميزان رابطه كود  با والد دو  بين تفاوت معنادار عدمدر خصوص  پژوهشاز جمله يافته هاي قابل بحث در اين 

تووان بوه    با توجه به اينکه در ايران پژوهشي در اين ضمينه انجام نشوده اسوت، موي    .مي باشد گروه آزمايش و كنترل

شماري از مطالعات به وورت لير مستقيم مويد تواثير   .اي در اين خصوص نگريست پژوهش حاضر به عنوان مقدمه

نشان دادند كه آموزش (663 ) 05بلنک-سيورز و جونز.بر رابطه كود  با والد مي باشد هاي اجتماعي مهارتآموزش 

 ي اجتمواعي و رفتارهوا  هوا  مهوارت  باعث كاهش در سازش نايافتگي هاي اجتمواعي و افوزايش   هاي اجتماعي مهارت
                                                 
0  -Erikson & Rozen 

00 -Geldard, K.& Geldard. D. 
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در كوالس درس موي    هواي اجتمواعي   مهارتبيانگر آن است كه  (1770)00سوگاي و لويس پژوهشهمينطور .ميگردد

به )بين فردي دانش آموزان با همساالن و بزرگساالن گردد تواند منجر به افزايش عملکرد تحصيلي و بهبود در روابط

توان به اين مسوئله اشواره كورد     در تبيين عدم تطابق نتايج با دو پژوهش عنوان شده مي.(1037،نقل از حسين خانزاده

هوايي كوه متمركوز بور      ها براي كمک به رابطه كود  بوا والود وورفاً از قصوه     در بکارگيري قصه( 1777)هاگرت  كه 

از والدين براي بيان (  66 )و مور ( 669 )وضوع ارتباط كود  با والد است استفاده كرده است و دود و همکاران م

 .اند ها كمک گرفته قصه

و عودم وجوود   گويي به دليل نزديک بودن اجراي برنامه به زموان تعطيلوي مودارس     كوتاه بودن مدت برنامه قصه

با اجراي جلسات كودكان به منظور تمرين و هماهنگي آمووزش هوا در   امکانات كافي جهت آموزش والدين همزمان 

هواي   هوايي بوا مضوامين مهوارت     پژوهش حاضر بوه ارائوه قصوه   . باشد هاي اين پژوهش مي از محدوديتمحيط خانه 

پرداختوه اسوت، لوذا پيشونهاد     ... اجتماعي كلي نظير همکاري، مهارت گفت و شنود، آموزش چگونگي بيان خشم و 

هوايي   هاي اجتمواعي كودكان،تحقيقوات ديگوري بوا قصوه      ا توجه به اثر بخشي قصه گوي بر افزايش مهارتشود ب مي

 .متمركز بر موضوع ارتباط كود  با والد انجام پذيرد

 تشکر و قدردانی

كمال تشکر و قدرداني خود را نسبت به زحمات مرحوم دكتر حيدر علي هوومن ابوراز موي دارم كوه هموواره از      

 .يشان بهرهمند بودممشورت هاي ا
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