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  چكيده
ز طبيعت و شنيدن آنها ا  ها و دوست داشتن قصه  ها گرفته از فطرت انسان برزبان قصه زباني است 

ه گـويي را دوسـت     ه و قصـانسان برخاسته است از آنجا كه كودكان به فطرت نزديك ترند، قص
آن به عنوان يك فن آموزشي و درماني استفاده كـرد  از توان  وميپذيرند  ميدارند و از آن تاثير 

م در كـاركرد يـ    عزّت نفس يك جنبه. ق عزّت نفس كودكان را افزايش دادطريو از آن  ا ي مهـ
باشـد كـه بـر سـاير متغيرهـاي       ميي سالمت رواني انسان  ها ترين مولفه كشش كلي فرد و از مهم

 اجتماعي، –ي ديگري چون سالمت رواني ها ي فرد تاثير گذاشته و با زمينه ها شخصيتي و فعاليت
ارزيابي تـاثير اسـتفاده از روش    هدف پژوهش حاضر. كرد شغلي و تحصيلي در ارتباط استعمل

                                                 
  soltani_m83@yahoo.com                                                                                        واحدبردسكن  -مربي دانشگاه پيام نور -1
  يئطباطباعالمه دانشگاه  استاديار -2
  ي ئطباطبادانشگاه عالمه مربي  -3
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در افـزايش عـزّت نفـس     )درمـاني  -به عنـوان تكنيكـي آموزشـي   (ه گويي به روش گروهي قص
ي آمـاري ايـن پـژوهش شـامل      آزمايشي اسـت و جامعـه   نيمه روش تحقيق  .كودكان بوده است

اي تصادفي از  گيري خوشه است كه از طريق نمونه شهرستان مشهد آموزان ابتدايي ي دانش كليه
نفـر انتخـاب    30ت نفس آنان پـايين بـوده اسـت بـه صـورت تصـادف       ي عزّ بين افرادي كه نمره

گويي  قصه حاضر اين فرض را كه پژوهش  .وه آزمايش و كنترل جاي گرفتندو در دو گر  .شدند
، را مورد آزمايش قرار شود مي  ها در جلسات گروهي به كودكان موجب افزايش عزّت نفس آن

ي  ي مقدماتي و بررسي ابزار پژوهش يعني پرسشـنامه  براي اجراي پژوهش بعد از مطالعه دهد مي
ســات لاي در ج دقيقــه 45 ي جلســه 10گــروه آزمــايش بــه مــدت  .)عــزّت نفــس كــوپر اســميت(

ه    ( گويي به صورت گروهي شركت كردنـد  قصه جـه بـه      هـا  برنامـه جلسـات و انتخـاب قصـبـا تو
آزمـون مـورد ارزيـابي     ر پـس ماه د 2هر دو گروه بعد از   .)ي عزّت نفس صورت گرفت ها مولفه

آزمـون   آزمون و پس بين ميانگين تفاضل نمرات پيشنتايج به دست آمده  اساس بر. قرار گرفتند
درصـد   99/0كوپر اسميت در گروه آزمايش و گروه گواه تفـاوت معنـادار وجـود داشـت و بـا      

كـان  عـزّت نفـس كود  گويي به صورت گروهي باعث افـزايش  اطمينان مي توان گفت كه قصه 
  .مي شود

   .قصه، قصه گويي، قصه درماني، عزّت نفس :واژگان كليدي

  مقدمه
ت آن در رشـد و تقويـت خـود بـاوري و         1عزّت نفس از جمله مفاهيمي است كه بـه دليـل اهميـ

ي غيـر   هـا  باورهـاي منفـي و برداشـت   . از اهميت بسياري برخوردار اسـت   ، نگرش مثبت به جهان
كه در مراحـل بعـدي رشـد،    گردد  ميافكار و احساسات غير معمول  واقعي از خود موجب رشد

ي ديگـر زنـدگي    هـا  هـاي تحصـيلي و عرصـه    عملكرد كودك را در روابط اجتماعي و موقعيـت 
 ).1373 بيابانگرد،(دهد  ميتحت تاثير خود قرار 

                                                 
1. Self -esteem 
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فـردي كـه عـزّت نفـس     . به خـود  نسبت به طور كلي عزّت نفس باال يعني داشتن نظر مثبت
ا نسـبت بـه آن     باال جـه كـرده امـحساسـيت    هـا  يي دارد واقع بينانه به نقايص و كمبودهاي خود تو

احساس خـوبي  و در مورد نقاط قوت خود  داردخود ارزيابي مثبتي از چنين فردي . شديد ندارد
از نگـرش مثبـت مصـنوعي     به طور مكـرر نـوعي  ، است داراي عزّت نفس پاييني كه فرد . دارد

دهد او ممكن است به طور نااميدانه تالش كند تا به خـود و ديگـران    ميران نشان به ديگخود را 
يا از ترس خود و تحقير ديگران از تماس با آنان خـودداري  ، ثابت نمايد كه فرد با كفايتي است

 ). 1373  ، تجلي ي ترجمه پوپ و همكاران،( كرده و خود را منزوي نمايد

زيرا ، ست ها در زندگي ملت حساسيفالسفه، مرحله ي  دانشمندان و از نظردوران كودكي 
لـذا  . براي پذيرش يا رد آنچه كه فرا گرفته است داراي قابليت و اسـتعداد بسـيار اسـت    كودك،

گيرد تا به آنجـا كـه    مياست كه شخصيت جوامع بعدي در آن شكل  اي مرحلهدوران كودكي، 
، سرنوشـت جوامـع نيـز همـان     كننـد  ميدگي زنآنگونه كه كودكان «:اند برخي از متفكرين گفته

توجه به كودكان و داخل شدن به دنياي آنها، كاري است كه به طور طبيعي،  ».گونه خواهد بود
كـه از طريـق    كننـد  ميگفتگو  يي ها روشاز شناسان  روانلذا . باشد مي ي خاصي ها روشمستلزم 

اوست را به درون ي دنياي  ايستهداتي كه شمعتق و راه يافته و بتوانند افكار انآن، به دنياي كودك
ه صـ قصه پـا بـه عر  و بدين وسيله او را به راه صحيح هدايت كنند  ،او منتقل نمايند و با اين وسيله

ي فكري كودكان نقش خود را ايفاء كنـد، بـا ايـن     ها وجود گذاشت تا در بناي ذهني و آفرينش
ورزنـد   ميو با قلبشان در تماس باشد، عشق اعتبار كه كودكان به چيزي كه در خيالشان محبوب 

اي محبوب و قابل ادراك براي دستيابي به اهداف تربيتـي   ذر، قصه به عنوان وسيلهرهگو از اين 
 ).1368  ، ي سيدي ترجمه عربي العاصي،(كودك تجلي يافت و گسترده شد 

شـناخت،   جهـت  است بلكه از آن اي براي آموزش وسيلهنه تنها امروزه قصه و قصه گويي 
و بـازي درمـاني در   ي بـازي   هـا  و اتـاق شـود   مـي نيز استفاده پيشگيري و حلّ مشكالت كودكان 

 .گيرد ميهمين راستا شكل گرفته و مورد استفاده قرار 

توانـد، آثـار    مـي بـراي پيشـگيري و درمـان مشـكالت كودكـان كـه       رسد كه  ميبه نظر لذا 
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يـي كـه در آن    هـا  روش ي مختلفـي وجـود دارد   هـا  زيانباري در سـنين بـاالتر داشـته باشـد روش    
كننــد و از آن طريــق اقــداماتي جهــت حــل  مــيكودكــان تجربيــات و احساســات خــود را بيــان 

 قصه گـويي درمان از طريق بازي درماني، هنر درماني و آنها از جمله  .شود ميمشكالت برداشته 
 .است

كـودك از  . رفتارهاي مطلوب هسـتند  ابزار مناسبي براي معرفي الگوهاي موفقّ و  ها داستان
پـردازد   مـي طريق همانند سازي با ايـن الگوهـا بـه تعـديل و اصـالح تصـويرهاي ذهنـي از خـود         

، )كه عزت نفس بـاال دارد (با الگوي مناسب داستان خود را  كودكي كه عزّت نفس پايين دارد،
در نتيجـه، بـه    .شـود  مـي سـهيم  شخصـيت داسـتان   و درباورها، تفكرات و عواطـف   منطبق كرده

همچنـين، هـم ذات پنـداري    . شـود  مـي تدريج از احساس بي ارزشي و خود كم بينـي او كاسـته   
گـذارد و شـجاعانه    ميخود را به چالش قهرمان داستان هنگامي كه  و كودك با قهرمان داستان،

ي خـود   هـا  شايسـتگي  نسـبت بـه  كـودك را  شـناخت  رود،  ميبه استقبال حوادث دشوار زندگي 
ي  ترجمـه  پـوپ و همكـاران،  (بخشـد   مـي او رشد و تعـالي   ني مثبتي را درو تصويرهاي ذه بيشتر
1373  ، تجلي(.  

 آنهـا كه كودكان با عزّت نفس پايين به كمك احتياج دارند و سكوت و آرامش از آن جا 
و بـا  هر چـه زودتـر   لذا بايد . عدم اقدام و كمك به اين كودكان شودموجب بي توجهي و نبايد 
اين پژوهش در محقق در  .به آنها توجه كردهاي متناسب با سنين رشد كودكان  ده از روشاستفا

پيشگيري و حلّ مشكالت كودكان با عـزّت نفـس   و قصه گويي را در   ها قصه اثر كه بودپي آن 
   .پايين مورد بررسي قرار دهد

ودكـان مـوثر   سئوال پژوهش اين است كه آيا قصه و قصه گويي بر افزايش عـزّت نفـس ك  
    .است
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 روش تحقيق

 آمـوزش : مستقل ريمتغ(  پژوهشي رهايمتغ طور نيهم و آن اهداف و موضوع تيماه به توجه با
 و سـن   ، كنتـرل  ريـ متغ  ، نفس عزّت شيافزا: وابسته ريمتغ  ، ييگو قصه قيطر از نفس عزّت ميمفاه
ي زير را  تا فرضيه شد استفاده آزمون پس و آزمون شيپ طرح باي شيآزمانيمه  روش از) تيجنس

   .شود اينكه قصه و قصه گويي باعث افزايش عزّت نفس كودكان مي: مورد بررسي قرار دهد

  ابزار پژوهش 
كـوپر    .از آزمون كـوپر اسـميت اسـتفاده شـد    كودكان براي سنجش عزّت نفس در اين پژوهش 

بـر روي مقيـاس راجـرز و     عزّت نفس خود را بر اساس تجديد نظري كه سايمق) 1967( اسميت
ي آن  مـاده  8ماده است كـه   58اين آزمون شامل  .تهيه و تدوين كرد  ، انجام داد )1954(ديموند 

  ، عزّت نفـس اجتمـاعي    ، عزّت نفس كلي  ، مقياس 4ماده آن به  50در مجموع  .دروغ سنج است
ين مقياس از نظر لغوي ي ا ها ماده. تحصيلي تقسيم شده است عزّت نفس خانوادگي و عزّت نفس

توان با دوباره نويسي و تغييـرات لغـوي آن    ميساله نوشته شده است ولي  10تا  8براي كودكان 
  .را براي سنين مختلف مورد استفاده قرار داد

ي عزّت نفس كوپر اسميت از بهترين وسايل سـنجش عـزّت نفـس اسـت كـه بـه        پرسشنامه
مطالعات زيادي بـراي سـنجش اعتبـار و روايـي     . است صورتي گسترده مورد استفاده قرار گرفته

  .اين آزمون انجام گرفته است
بـه ايـن     .براي تعيين اعتبار سياهه از روش دو نيمه كـردن اسـتفاده كـرد   ) 1371(پور شافعي 

اجرا و سپس امتيازات به دسـت آمـده     ها نفري از آزمودني 30ترتيب كه سياهه را در يك گروه 
ميزان ضريب اعتبار به دست آمده از ايـن    .يح كرده استحبراون تص -رمنرا از طريق روش اسپ

   .بوده است 0/83روش 
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  روش اجرا
 جلسات در شركتي برا بودندي نييپا نفس عزّتي دارا كه 9-10كودكان پسر نيب از پژوهشگر

 كـوپر  نفـس  عـزّت  آزمـون  پـيش ي اجـرا  بـا  و آورد عمـل  به دعوتيي گو قصه درمان از طريق
 گـروه  در نفـر  15 تعـداد  و شيآزمـا  گـروه  در نفـر  15 تعداد  ، آزموني  جهينت براساس و تياسم

ي  نهيزم در كودك كتابي شورا كه قصه 68 نيب از  .به صورت تصادفي جايگزين شدند كنترل
 آمـوزان  دانـش  يسـن  گـروه  به توجه با قصه 13انتخاب و معرفي كرده است،  نفس عزّت شيافزا

   .شد نتخابا پژوهشگر توسط
 هــدف بــا در دو گــروه آزمــايش و كنتــرل اعضــاء و جــايگزيني تصــادفي انتخــاب از پــس

 نظـر  تبادل و بحث با همراهيي گو قصهي  ا قهيدق 45ي  جلسه 10 آنها، نفس عزّت زانيم شيافزا
ه  جلسات  .شد برگزار اعضاي گروه آزمايش با شـد  برگـزار  مدرسـه ي  كتابخانـه  دريي گـو  قصـ.  

ه ارائـه   و قبـل  جلسـه  به مربوط فيتكالي بررس و مرور شامل جلسه رهي محتوا و ديـ جدي ا قصـ 
 ديكشـ  طـول  مـاه  2 حـدود  كه جلسه نيآخر انيپا از پس  .بود ندهيآي  جلسهي برا فيتكال دادن

    .شد اجرا گروه دو هر در تياسم كوپر نفس عزّت آزمون مجددا

ات و نام شماره جلس
كه در جلسات   ها قصه

  .ه شدخواند
 اهداف جلسات

مشخصات 
اي كه در  قصه

جلسات خوانده 
نويسنده و (شد 

 )مترجم

اي كه به  نام قصه
عنوان تكليف تعيين 

  .شد
 اهداف تكاليف

اي  مشخصات قصه
عنوان تكليف  كه به

نويسنده (تعيين شد 
 )و مترجم

  جلسه اول
 آشنايي و بيان اهداف

تشريح علت دعوت و 
چگونگي انجام كار و 

راي تكاليف و بيان آن اج
 در جلسات

    

  جلسه دوم
 االغ خوش آوازقصه 

تقليد از ديگران كار خوبي 
نيست و هر كسي بايد شبيه 

  .خودش باشد
 كالغ دم بريدهقصه  محمد محمدي

تقليد از ديگران به 
  .ضرر انسان است

 سرور پويا

  جلسه سوم
سنگ ماهي قصه 

 مهربان

ظاهر انسان مهم نيست بلكه 
  .ي او مهم است ها واناييت

  اندروكلمنتر،
عبدالوحيدايزد

 پناه

كالغ سفيدوبره قصه 
 سياه

رنگ پوست انسان 
مهم نيست بلكه تنها 

  .مهم است  ها دوستي
 حسين طاهري

  جلسه چهارم
زيباترين تخم مرغ قصه 

 دنيا

ارزش هر انساني به 
يي كه دارد بستگي  ها توانايي

دارد و نتيجه كار مهم است 
 ه زيبايي ظاهرن

 كمال بهروز كيا
ماهي رنگين قصه 

 كمان

توان  ميبا ظاهر زيبا ن
دوستي پيدا كرد 

بلكه با مهرباني است 
توان دوستان  ميكه 

  .زيادي پيدا كرد

ماركوس 
فيستر،مهدي 
 شجاعي
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  جلسه پنجم
خرس كوچولوي قصه 

قطبي و خرگوش 
 شجاع

 جثهي كوچك اي يبزرگ
 حل در را انسان تواند مين

 بلكه دهدي اري مشكالت
يي توانا و فكر بردن كار به

 را انسان تواند مي كه است
ي اري مشكالت حل در

  .دهد

 هانس بير،
 منصوره كديور

 زن قلقله كدوقصه 
با فكر و شجاعت 

توان بزرگ ترين  مي
موانع را از سر راه 

 .برداشت

 مهرانگيز مهري

  جلسه ششم
 بادبادك زردقصه 

 به با وانتيم ، فيتكالي بررس
 تيخالق و فكر كاربردن

 خودي برايي بايز ليوسا
 سرگرم را خود و ساخت

  .كرد

 زيبا مستعدي

 آموزان دانش از
 با تا شد خواسته
 آن فكرشان كمك

 دوست كه راي كار
  .دهند انجام ، دارند

  

  قصه جلسه هفتم
 رختخوابي براي شير

 فكر خوب و مشورت با
 انيگو زور توان مي كردن
 .داد شكست اري قو

ردفيلد ماسي 
دايان،مژگان 
 محمديان نميني

 خرگوشقصه 
 كوچولو

اي كوچك  اگر جثه
داشته باشيم و پدر و 
مادرمدام مراقب ما 

باشند نشانه ضعف ما 
نيست بلكه نشانه 

دوست داشتن زياد 
 .آنهاست

 بارباراكراتسيوز،
 كمال بهروز نيا

  جلسه
  هشتم

 من خودمقصه 

  است قادري انسان هر
 با ويي تنها به خودش
 شي ها ييتوانا از استفاده
  .دهد انجام را شيكارها

 فريبا صديقيم

 آموزان دانش از
 شددرباره خواسته

 مطلب قصه تيشخص
  .سنديبنو

  

  نهم جلسه
 كن مينيكي  توقصه 

 دري حت گرانيد به كمك
 اجياحت فرد خود كهي طيشرا
 جهينت هم باز دارد كمك به

 دارد همراه بهي خوب

 استفان چرنكي،
 سيروس طاهباز

 آموزان دانش از
 راجع تا شد خواسته

 به كهيي  ها كمك به
 فكر  ، اند كرده گرانيد

 ندهيآ جلسه در و كنند
 صحبت آنها مورد در

 .كنند

  

  جلسه دهم
رنگ كردن تصوير 

 خود

 آموزان دانش بهي ا برگه
 را خود صورت تا شد داده

ي ا قصه و كنندي نقاش
  .سنديبنو انخودش درباره

    

  نتايج 
آزمون محاسبه شد تا ميزان تغييـر در دو موقعيـت بـراي     آزمون و پيش براي هر گروه تفاوت پس
   .هر آزمودني مشخص شود
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  آزمون شيپ درنمونه  گروهي فيتوصي  ها شاخص .1جدول 

 نيانگيم تعداد 
 انحراف
 استاندارد

 استانداردي خطا
 نيانگيم

ي  نمره
 حداقل

ي  نمره
 حداكثر

 15174/262/013 22شيآزما گروه
 153/172/259/013 23كنترل گروه

ي  نمره نيانگيم نمونه گروه نفس عزّت آزمون شيپي  نمره در شده مشاهده نمرات براساس
    .آمد دست به 3/17 آزمون شيپ در كنترل گروه و 17 شيآزما گروه نفس عزّت

  آزمون پس در نمونه گروهي فيتوصي  ها شاخص .2 جدول

 نيانگيم تعداد 
 انحراف
 استاندارد

 استانداردي خطا
 نيانگيم

 نمره
 حداقل

ي  نمره
 حداكثر

 156/295/39/0 22 34شيآزما گروه
 154/181/25/0 13 23كنترل گروه

 كنتـرل  گـروه  و 6/29 آزمـون  پـس  در شيآزما گروه نفس عزّت نيانگيم  ، جينتا اساس بر
    .آمد دست به 4/18

  بررسي مقايسه ميانگين تفاضل نمرات  T‐Testنتايج آزمون آماري  .3 جدول
  آزمون در گروه آزمايش و كنترل آزمون و پس پيش

 تعداد 
 نيانگيم

 اختالف

 انحراف
 استاندارد

 استانداردي خطا
 t نيانگيم

 سطح
 نانياطم

 سطح
 يآزاد

 156/1201/403/127/10 001/028شيآزما گروه
   1513/159/141/0كنترل گروه

 و 99/0 نـان ياطم سـطح  در) 27/10( شـده  مشـاهده  t كـه  جا آن از 3 جدول جينتا اساس بر
 و دشــو مــي دتاييــ پــژوهش ي فرضــيه لــذا اســت 66/2 جــدول t از تــر بــزرگ 28ي آزاد ســطح
    .شود مي آموزان دانش نفس عزّت افزايش باعثي گروه صورت بهيي گو قصه
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  گيري بحث و نتيجه
گويي به صورت گروهي باعث افزايش عزّت نفـس كودكـان    براساس نتايج به دست آمده  قصه

    .شد
  : در اين رابطه به برخي از تحقيقات مشابه اشاره مي شود

ي عـاطفي   هـا  ي نيمـه تمـام بـراي تشـخيص و درمـان اخـتالل       ها از داستان  ،)1374(تبريزي 
ي گوناگون ذهن كودك را فعال و  ها  ئه داستان به شكلاستفاده كرده است و معتقد است كه ارا

  .كند و به كودك مي آموزد كه در مواجهه با مشكالت به يك راه حل نينديشد خالق مي
از قصه به عنوان ابزار مشاوره در روان درماني كودكـان كـم تـوان      ،)1381(اصغري نكاح 

ي بين مشاور  قصه مي تواند ايجاد رابطهذهني استفاده كرده است و به اين نتيجه رسيده است كه 
    .را تسهيل كند و مشكالت كودك را حل كندو كودك 
انجـام داده اسـت بـه ايـن نتيجـه      ي كتاب درمـاني   در تحقيقي كه در زمينه  ، )1976( 1هاك

  :ي زير را داشته باشد ها ژگي رسيده است كه كتاب مناسب براي درمان بايد وي
   .ن شناسي و فيزيولوزي رفتار انسان را فرا گيرداطالعات و دانش روا -1
   .خود را بشناسد -2
    .به عاليق خارج از خود دست يابد -3
    .ي خود را به طور هدايت شده تسخير كند ها تنش -4
   .همانند سازي كند  ها با شخصيت -5
   .اي نسبت به رفتارهاي خود به دست آورد بينش تازه -6

به بررسي تاثير كتاب درماني در برنامه ي مشـاوره و راهنمـايي     ، ) 1992(  2بوردرز و پيزلي
نفـر   22كنترل كه شامل وهش شامل دو گروه آزمايش و پژاين   .آموزان مدرسه پرداختند دانش

    .وهش نشان داد كه رشد شناختي در گروه آزمايش بيشتر بوده استژو نتايج پبود انجام شد 

                                                 
1. Huck 
2. Bordres&piyesli 



 
  92 پاييز، نهم، سال نهمشناسي تربيتي شماره بيست و  فصلنامه روان                           106 

كسب اطالعات سنجش از كودكان كم حرف فنّ داستان گـويي  به منظور   ، )1984( 1گابل
گويـد   خواست كه عالوه بر اين كـه داسـتان را مـي    او از كودك مي  .را تغيير و تطبيق داده است

   .نقاشي آن را نيز بكشد
بروور در تحقيقي از روش قصه گويي كامپيوتري اسـتفاده كـرده اسـت و بـه ايـن        .ايي  .ان

گيـر و پرخاشـگر سـبب     قصه گويي كامپيوتري در مورد كودكـان گوشـه   نتيجه رسيده است كه
شوند تا خود  احساس كنند با شخص ديگري ارتباط پيدا كرده اند و تشويق مي  ها شود كه آن مي

   .را با او سهيم كنند
در تحقيقي كه انجام داده است به اين نتيجه رسيده است كه قصه گويي   ، )1985( 2كستنبام

    .وش درماني كارآمدي استمتقابل ر
اي كـه طـرد خـود را در     سـاله  8در تحقيقي كه براي درمان دختر بچه ي ، )1987( 3السون

داد از روش يك داستان در درون داستان ديگر استفاده كـرده   ميان هم ساالنش منطقي جلوه مي
    .است

شكل گفتاري بـه  وهش موردي خود در مورد كودك مبتال به مژدر پ  ، )2002( 4رنه مونترو
    .تواند مشكالت گفتاري را تسهيل كند اين نتيجه رسيد كه قصه مي

    .براي درمان ترس از قصه گويي استفاده كرده است  ، )1996( 5فريد برگ
ي رفتـاري و   هـا  بـراي مشـاوره كودكـان و آمـوزش مهـارت       ها از داستان  ، )1997( 6گلدراد

    .استفاده كرده است  ، شدهاصالح رفتارهايي كه از پيش آموخته 
وهش خود به اين نتيجه رسيده اسـت كـه كودكـاني كـه مـورد آزار      ژدر پ  ، )1997( 7هرمن

    .شوند اند با قصه درمان مي رفتهگجنسي قرار 
                                                 
1. Gabel 
2  . kestenbaum 
3. Lawson 
4. Rene montro 
5. Fried berg 
6. Geldard  
7. Herman 
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اند كه قصه رفتار پرخاشـگرانه و   در تحقيقي به اين نتيجه رسيده  ، )1996( 1شستمن و ناشول
   .دهد ناسازگارانه را كاهش مي

ه  هـا  يشرفت مهارتپگويي براي شناخت و  از قصه )2000( 2كتي اتا گـويي در يـك    ي قصـ
استفاده كرد ايـن تحقيـق نشـان داده اسـت كـه        ، بوددختر شش ساله  3ه كوچكي كه شامل گرو

ه گـويي آن   كند و اين كه ميي قصه گويي دختران پيشرفت  ها چگونه مهارت را   هـا  چگونه قصـ
و از ايـن    .و عقايد و تجاربشـان صـحبت كننـد     ها ارزش  ، د كه در مورد زندگي شانساز ميقادر 

توان راهي را براي تسهيل و فراهم آوردن پيشرفت كودكان خصوصا رشـد اخالقـي و    ميطريق 
ماه در گفتگو بـا كودكـان نتـايج     10بر اساس تجارب كتي اتا در طول   .فراهم كرد  ها روحي آن

  : ستزير به دست آمده ا
گــويي بــه تنهــايي  گــويي و درگيــر شــدن بــا طــرح قصــه قــانون و شــروط فضــاي قصــه -1
   .روحي و اخالقي كودكان است  ، ي فرصتي ارزشمند براي رشد فرهنگي دهنده نشان

ي روابـط شـان بـا مـردم و جامـه تامـل و        سازد تا درباره ميگويي كودكان را قادر  قصه -2
   .تفكر كنند

  .ي خودشان را بسازنند ها دهد كه قصه ميه كودكان نيرويي قصه گويي ب -3

   .كند مياي براي ارتباط كودكان با بزرگساالن فراهم  قصه گويي زمينه -4

بـه عقايـد شـان      هـا  شـود تـا آن   مـي دهد و سبب  ميقصه گويي به كودكان حق انتخاب  -5
   .اعتبار بخشند

   .دهند ميدهند و خودشان را مهم جلوه  ميدر قصه گويي كودكان خودشان را نشان  -6

ي  ها و شباهت  ها ي هم گوش دهند و تفاوت ها شود تا كودكان به صحبت مي قصه سبب -7
   .شنوند با تجربه ي خودشان ارتباط دهند مييكديگر را شناسايي كنند و چيزهايي را كه 

   .ندشود تا كودكان يكديگر را تصديق و تاييد كن ميقصه سبب  -8

                                                 
1. Shestman &nashol 
2. Katti eta 
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   .دهد ميي قصه گويي كودكان را افزايش  ها قصه گويي مهارت -9
تــوان نتيجــه گرفــت كودكــاني كــه از مشــكالت  مــي  ، از مجموعــه مطــالبي كــه گفتــه شــد

ه نيازمنـد هسـتند      هـا  همانند كودكان عـادي و شـايد بـيش از آن     ، رند شناختي رنج  روان بـه قصـ.  
ــاهي از چ  ــان و آگ ــناخت و درك كودك ــل آن ش ــد و تكام ــونگي رش ــا گ ــري از    ه ــره گي و به

كمك مي كند طيف گسترده تـري    ها ي قصه با رويكرد پيشگييري و درمان به نويسنده ها قابليت
همچنين درك و فهـم درسـت كودكـان هنگـامي اهميـت        .از مخاطبان را مورد توجه قرار دهند

    .تي مورد مطالعه قرار گيرداز بعد روان شناخ  ها يابد كه نيازها و تمايالت آن مي

  جينتا
  . شود مي كودكان نفس عزّت شيافزا باعثي گروه صورت بهيي گو قصه -1
  . است موثر كودكان نفس عزّت شيافزا در قصهي  ها كتاب از استفاده -2
  .دهد مي كودكان به را وجود ابراز فرصتي گروه صورت بهيي گو قصه -3
يـي   هـا  ارزش به بردني پ و  ها ييتوانا به دنيشياند رصتفي گروه صورت بهيي گو قصه -4

  . كند مي فراهم را  ، دارد شيخو وجود در كودك كه
 دييتا از و كنند تجربه را جمع در كردن صحبت كودكان كه شود مي سببيي گو قصه -5
  . كنند تيرضا ابراز گو قصه

 از ديـ تقل بـه  و باشـند  خودشـان  فقـط  كننـد ي سع كودكان كه شود مي سببيي گو قصه -6
  . نپردازند گرانيد

 بـه  دنيرسـ ي برا و بدانندي داشتن دوست را خود كودكان كه شود مي سببيي گو قصه -7
    .كنند تالش شتريب ت،يموفقّ

 كـه يـي   هـا  ييتوانا و باشندي راض خود ظاهر از كودكان كه شود مي موجبيي وگ قصه -8
  . باشد مهم شانيبرا دارند

  .ي سبب مي شود كه كودكان خوب فكر كردن را بياموزندقصه گوي -9
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ه هماننـد     ها قصه گويي سيب مي شود كه كودك با شخصيت -10 ي خوب و توانـاي قصـ
   .ي خود را كشف كند ها سازي كند و توانايي

  ي تحقيق ها محدوديت
  محدوديت در اختيار پژوهشگر

 .كوچك بودن گروه سني -1
   .سيت خاصمحدود شدن پژوهش به جن -2

  محدوديت خارج از اختيار پژوهشگر
    .طوالني بودن سواالت پرسشنامه ي عزّت نفس كوپر اسميت -1
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