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اثربخشی قصه درمانی بر مولفه های رفتار انطباقی
دانش آموزان دختر دوره ابتدایی
زهرا امجدیان  ،1لیلی

آریاتبار2

-1کارشناس ارشد روانشناسی شخصیت ،گروه روانشناسی ،دانشکده علوم انسانی ،دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات ،تهران ،ایران( نویسنده مسئول)
 .2دانشجوی دکتری روان شناسی تربیتی ،گروه روان شناسی و مشاوره  ،دانشکده علوم انسانی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمال

چکیده
هدف :هدف از پژوهش حاضر تعیین تأثیر قصهدرمانی بر دو مولفه رفتار انطباقی یعنی مسئولیت پذیری و رفتارهای اجتماعی
دانش آموزان دوره ابتدایی بود .روش :روش تحقیق نیمه آزمایشی و از نوع پیش آزمون  -پس آزمون با گروه گواه بود .جامعه
آماری شامل تمامی دانش آموزان دختر دوره ابتدایی شهر تهران بودند که به روش نمونه گیری تصادفی 30 ،نفر از دانش
آموزان انتخاب شدند که  15نفر به عنوان گروه آزمایش و  15نفر به عنوان گروه گواه در پژوهش شرکت داده شدند .داده ها
بوسیله پرسشنامه رفتارانطباقی( ،)ABS- RC2ویرایش تجدید نظر شده نسخه  1993مقیاس رفتار انطباقی بود که از مقیاس
های رفتار انطباقی انجمن کم توانی ذهنی آمریکا در سال های  1969و  1974تهیه شده؛ مورد استفاده قرار گرفت .پس از
انجام پیشآزمون برنامه قصهدرمانی برای گروه آزمایش به مدت  24جلسه  60دقیقهای (دوبار در هفته) اجرا شد و در پایان از
هر دو گروه پس آزمون به عمل آمد .در تحلیل داده ها ،عالوه بر استفاده از فنون آمار توصیفی از آزمون تحلیل کواریانس با
استفاده از نرم افزار آماری  SPSSبکار گرفته شد .یافته ها :قصهدرمانی موجب افزایش مولفه های رفتار انطباقی
میشود( .)p˂0.05نتیجه گیری :نتایج نشان داد که مولفه های رفتار انطباقی از قصه درمانی تاثیر می پذیرد و قصه درمانی
به کودکان کمک می کند تا رفتارهای انطباقی متناسب با سن خود را بروز دهند.
واژههای كلیدی :قصهدرمانی ،مولفه ،رفتار انطباقی ،دانش آموزان ،دوره ابتدایی.
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مقدمه
هر کودکی از ابتدای زندگی برای رفع نیازهایش باید رفتارهایی متناسب با محیط خود را بروز دهد .بدین ترتیب یادگیری
رفتارهای انطباقی از همان بدو تولد آغاز می شود و رفتارهای کودك بتدریج متناسب با نیاز های وی و شرایط محیط اطراف
پیشرفت می کند .منظور از رفتار انطباقی کلیه مهارتهای فرد در انجام امور روزانه زندگی خود است (بردلی وی ،بانتینکس ،
 .)2007رفتار انطباقی از تعدادی مهارت کنار آمدن و سازگاری تشکیل شده است؛ که امکان دستیابی به انواع مهارتهای رفتاری
را برای فرد فراهم می کنند (لمبرت و نیکول .)1976 ،رفتـار انطبـاقی بـه معنـای قدرت کنار آمدن با دیگران ،ارتباط برقرار
کردن و همچنین کنار آمدن با موقعیت های جدید است .از طرفی رشد رفتار انطباقی منجر بـه برقـراری ارتبـاط فــرد بـا
محـیط اطـراف خـود و مقابلـه بــا شـرایط استرس زا می شود (بوزان ،تونی .)1385 ،رفتارهـای انطبـاقی مجموعـه ای از
مهارتهای ادراکی ،اجتماعی و عملـی است (صابری فرد )1385،کـه در این مقاله سعی شده به دو مولفه آن یعنی مسئولیت
پذیری و رفتارهای اجتماعی پرداخته شود.
آموزش مهارت رفتار اجتماعی با رشد جوامع صنعتی و وجود مشکالت رفتاری و هیجانی از جمله اضطراب ،افسردگی و
عدم اعتماد به نفس ضروری بنظر می رسد؛ زیرا این مهارت با تغییر در سبک زندگی اجتماعی منجر به افزایش انطباق و
2
مناسب ،یک مولفه
احتمال بیشتر موفقیت حتی در موقعیت های خطر آفرین خواهد شد (ازك  .)2016 ،رفتار اجتماعی

کلیدی برای مفهوم خود مثبت ،عزت نفس باال ،رفتار های مثبت بیشتر ،رفتار خود اظهاری بیشتر و توانایی در پذیرش ناتوانی
3
اجتماعی را مترادف با سازگاری
به عنوان بخشی از وجود خود است (سروش .)1391 ،اسلبی و گوارا ( ،)2003رفتار های

اجتماعی می دانند از نظر آن ها رفتار اجتماعی عبارت است از توانایی ایجاد ارتباط متقابل با دیگران در زمینه خاص اجتماعی
به طوری که در عرف جامعه قابل قبول است و ارزشمند باشد .رفتار اجتماعی ،مجموعه رفتار های آموخته شده ای است که
فرد را قادر می سازد با دیگران رابطه اثربخشی داشته و از واکنش های نامعقول اجتماعی خودداری می کند .همکاری ،مشارکت
با دیگران ،کمک کردن ،تعریف و تمجید کردن از دیگران و قدردانی کردن مثال هایی از این نوع رفتار است (صابری فرد،
 .)1385یادگیری رفتار های فوق و ایجاد رابطه اثر بخش با دیگران یکی از بهترین دستاورد های دوران کودکی است که
متاسفانه همه کودکان موفق به فراگیری آن نمی شوند (گرشام و الیوت  .)2002،از سوی دیگر رفتار 4
اجتماعی ضعیف به عنوان

عامل خطر برای پرخاشگری ،بزهکاری ،سو مصرف مواد ،افسردگی ،عملکرد ضعیف تحصیلی ... ،و نظایر آن شناسایی شده است.
1
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همین واقعیت اخیر است که ما را وادار می سازد در آموزش کودکان و تقویت رفتار های اجتماعی آنان تاکید کنیم ( به پژوه،
 .)1384مهارت های اجتماعی طیف گسترده ای از رفتارها از قبیل شروع ارتباط موثر و مناسب با دیگران ،ارائه پاسخ های
شایسته ،تمایل به رفتارهای سخاوتمندانه ،همدالنه و یاری گرانه ،پرهیز از تمسخر ،قلدری و زورگویی به دیگران را شامل می
شود (حیدری و همکاران .)2016 ،میزان 5
توانایی فرد در مهارت های اجتماعی به طور مستقیم به رشد رفتار اجتماعی فرد و

کمیت و کیفیت رفتارهای اجتماعی مطلوبی که از خود نشان می دهد ،مربوط می شود .این مهارت توانایی فرد از نظر کنار
آمدن با دیگران و انجام رفتار های اجتماعی مطلوب ،میزان محبوبیت او را میان همساالن و نزد معلمان ،والدین و دیگر
بزرگساالن مشخص می کند (متسون و اولندیک .)1384 ،از طرفی رفتار ها و مهارت های اجتماعی بر تمامی جنبه های زندگی
کودکان و نوجوانان سایه می افکند و بر سازگاری و شادکامی بعدی آنها تاثیر می گذارد (جلیلی آبکنار .)1389 ،به باور کورش
مهارت های اجتماعی ،رفتارهایی از خود نشان می دهند که به پیامدهای مثبت روانی و
6
نیا و بهامین ( )2017افراد دارای
اجتماعی مانند رابطه موثر با دیگران و پذیرش از سوی همساالن می انجامد .آنها می توانند حاالت و هیجان های دیگران را
درك کنند و در تنظیم عواطف خود مهارتی بیشتر به خرج دهند .همچنین در برابر نداشتن مهارت های اجتماعی الزم در
معرض مشکالت روان شناختی مانند برقراری ارتباط ناموفق با دیگران ،شرکت نکردن در فعالیت های اجتماعی ،انزوا ،طرد،
اضطراب و افسردگی قرار گیرند .آموختن رفتار های اجتماعی الزم است و یادگیری درست آنها می تواند به شکل گیری
مسئولیت پذیری منجر شود (سبحان نژاد.)1379 ،
مسئولیت پذیری ،قابلیت اعتماد ،مراقبت از دارایی ها ،ابراز مسئولیت در برابر وظایف و خودکارآمدی در کودکان می شود.
مسوولیت پذیری به معنای قابلیت پذیرش ،پاسخگویی یا به عهده گرفتن کاری است که از فردی درخواست شود و انسان
مسئول به عنوان انسانی کارآمد است که سکان زندگی اش را به دست می گیرد .به اذعان روانشناسان بردباری ،شکیبایی،
قاطعیت والدین در مقابل تصمیم گیری فرزندان ،شرط عمده مسئولیت پذیری آنها در آینده است .اما متاسفانه این فرهنگ در
جامعه ما شکل گرفته که افراد مسئولیت کار خود را نمی پذیرند و بر دوش دیگران میاندازند که روانشناسان ریشه این مساله را
در تربیت کودك می دانند( .سلیمان پور .)1399 ،به طور کلی مــسئولیت پذیری یــک مجموعــه از مهارتهــای اجتماعی
است که طی فرایند یادگیری آموختـه می شود .آموزش باعث می شود افراد مسئولیت پذیر شوند و برای جامعه ای که به آن
وابستگی احساس می کنند تالش الزم و کافی از خود نشان دهند ( سبحان نژاد .)1379 ،سوال اکثر والدین این است که
چگونه فرزندانی مسئولیت پذیر بار بیاوریم اما در عمل و کردارشان این باور مسئولیت پذیری را عملی نمی کنند .به اذعان
5Heydari
6
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روانشناسان بردباری ،شکیبایی ،قاطعیت والدین در مقابل تصمیم گیری فرزندان ،شرط عمده مسئولیت پذیری آنها در آینده
است .در زمینه مسئولیت پذیری فرزندان در خانواده نقش پدر و مادر و راهکارهای مهم مسئولیت پذیر بودن فرزندان در برابر
اعمال محول شده به آنها است(سلیمان پور .)1399 ،در این مقاله سعی شده است تا راههای افزایش مسئولیت پذیری در
کودکان مورد بررسی قرا گرفته و والدین بدین وسیله با هدایت رفتار خود ،فرزندان مسئولیت پذیر به جامعه سوق دهند.
بنابراین با توجه به مطالب عنوان شده یکی از شیوه های موثر در کمک به رشد رفتار های اجتماعی و مسئولیت پذیری در
افراد استفاده از روش غیر مستقیم مانند قصه است (اشرف پوری ،پور ابراهیم و یوسفی .)1389 ،قصه گویی ،پیشینه ای پیوسته
با تاریخ پیدایش انسان دارد .عالقه به قصه و شنیدن خاطره ها و ماجرا ها را آفریننده در نهاد انسان ها قرار داده است (زایپس،
 .)1380در واقع قصه زمانی متولد شده است که انسان بوجود آمد و تا زمانی که انسان هست قصه هم خواهد بود
(رحماندوست .) 1377،استفاده از داستان ها و قصه گویی ،پدیده سنتی در درمان است (اریکسون و پتلهیم به نقل از کداسن و
شفر ترجمه صابری و وکیلی .)1382،شهابی زاده و خواجه امانی ( )1398نیز از قصه درمانی بعنوان یک روش مداخله
پیشگیرانه برای کودکان دارای والدین با اختالل عاطفی استفاده کردند .قصه درمانی یکی از شاخه های روان درمانی کودك
است .زمانی که کودك به داستان گوش فرا می دهد ،خود را در نقش قهرمان داستان جا می زند و پا به پای وی به تجربه
اندوزی می رود .این شیوه عمل به مخاطب خود کمک می کند تا بر گذشته و بر ناکامی های قبلی فایق آید و آینده خودش را
پر معنا بیابد (کینزر لینک به نقل از ناصری .)1381،متخصصان و محققان با توجه به اهمیت موضوع به بررسی کار کردهای
7
بررسی تاثیر قصه بر رفتار های اجتماعی
قصه و قصه گویی پرداختند .به عنوان مثال هوی و الوو ( ،)2006در پژوهش به

پرداخته اند و نشان دادند که قصه و قصه گویی موجب افزایش رفتار های اجتماعی در کودکان می شود.
قصه گویی یکی از روش های عالی در مشاوره با کودکان مطرح شده است .به طوری که آنان می توانند با احساسات افکار و
رفتارهایی که هنوز قادر به صحبت مستقیم درباره آن ها با مشاور نیستند ،مقابله کنند .قصه گویی همچنین برای کمک به
کودکان برای تشخیص پیامد های احتمالی رفتارشان مفید است (تامسیون ،رودلف و طهوریان .)1384 ،قصه ها می توانند از
نظر تربیت اجتماعی ،عاطفی و اخالقی موثر واقع شوند و بسیاری از مقررات و هنجار های اجتماعی و دستور العمل های زندگی
را منتقل نمایند و چگونگی روبرو شدن با مشکالت ،حل آن ها و بسیاری از الگو های رفتاری در گروه ها و طبقه های مختلف
اجتماعی و سنی را داستان ها بیان می کنند (آشتیانی .)1371،قصه به نوشته ای گفته می شود که در آن نویسنده فکر اصلی
خود را در قالب حکایتی به خواننده ارائه می دهد.خواه قصه جنبه تخیلی و غیر واقعی داشته باشد و خواه واقعیت زندگی در آن

7
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به رنگ و لعاب تخیل و پرداخت نویسنده آرایش دیده باشد (میرصادقی .)1376،از نظر کراوفورد8و همکاران( )2004قصه
گویی بصورت یکی از روش های بازی درمانی در متون پژوهشی مطرح شده است .در فرایند قصه گویی رویداد های روزمره
زندگی در قالب قصه با معانی ای طرح می شود که به مراجع کمک می کند درك بهتری از خودش و دیگران بدست آورد .زیرا
قصه ها ترکیب قدرتمن دی برای سازماندهی انتقال اطالعات و معنادهی به زندگی دارند .در واقع در جریان یک قصه ممکن
است شخصیت های آن با بحرانی مواجه شوند و درصدد حل آن برآیند .ارائه این روش ها بطور مستقیم به افراد به ویژه کودکان
همواره آسان نیست ولی می توان از طریق قصه گویی به این هدف دست یافت (رکنی زاده .)1391،قصه گویی یکی از کارکرد
های روان شناختی پایه است .همه ما تجربیات خود را به شکلی از قصه سازمان می دهیم تا بدین ترتیب به رویداد ها معنی
بدهیم و در خصوص موقعیت هایی که پیش خواهد آمد ،پیش بینی و فعالیت های خود را هدایت کنیم (سالواتور،دیماجیو و
سمراری ،20049،به نقل ازرکنی زاده.)1391،
آموزش مسئولیت پذیری و رفتار های اجتماعی به کودکان از اهمیت زیادی برخوردار است یادگیری و تقویت و بهبود بخشی
مهارت های اجتماعی منجر به افزایش بهداشت روانی و اعتالی سطوح عزت نفس افراد می شود (سیدی1378 ،؛ بخشش و
فتح الهی . )1400 ،لذا با در نظر گرفتن این موارد و نقش بسیار حساس مولفه های مسئولیت پذیری و رفتار اجتماعی برای
کودکان ضرورت پرداختن به آن الزامی به نظر می رسد .با توجه به این امر محقق به دنبال پاسخگویی به این سوال اساسی
است که ،آیا قصه درمانی بر رشد مسئولیت پذیری و رفتار اجتماعی دانش آموزان تاثیر دارد؟

روش
این پژوهش از نظر هدف کاربردی بود .طرح تحقیق نیز از نوع مطالعه نیمه آزمایشی و از نوع پیش آزمون  -پس آزمون با گروه
گواه بود .جامعه آماری این پژوهش شامل تمامی دانش آموزان دختر دوره ابتدایی شاغل به تحصیل در سال تحصیلی 97-98
در شهر تهران بود .برابر اطالعات موجود در کارشناسی آمار و بودجه اداره مذکور تعداد این دانش آموزان  127هزار نفر بودند
که به دلیل مشکالت مربوط به اجرای طرح که مستلزم همکاری موثر اولیای مدرسه و والدین می باشد؛ به ناچار از روش نمونه
گیری در دسترس استفاده شده است .به این ترتیب که با هماهنگی یک مدرسه ابتدایی دخترانه ،نخست مقیاس
رفتارانطباقی( )ABS-RC2در مورد دانش آموزان پایه سوم و چهارم ابتدایی اجرا شد .سپس  30نفر از دانش آموزان که
مطابق با مالك پرسشنامه مقیاس رفتارانطباقی ،مشخص شده بودند و شرایط ورود به مداخله را داشتند؛ در پژوهش شرکت
8
. Crawford
9
. savatore , diamaggio & semerari
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کردند .با توجه به حجم نمونه و با گمارش تصادفی ،تعداد  15نفر به عنوان گروه آزمایش و تعداد 15نفر به عنوان گروه گواه
انتخاب شدند و در این برنامه مداخله ای (قصه درمانی) به صورت گروهی به مدت  24جلسه 60دقیقه ای برای گروه آزمایش
اجرا شد .اما گروه گواه در لیست انتظار بودند .پس آزمون برای هر دو گروه بطور همزمان اجرا گردید .جهت رعایت اخالق
پژوهشی به همه شرکت کنندگان اطالع داده شد که این اطالعات به منظور اهداف پژوهشی گردآوری می شود و اطالعات
پاسخ دهندگان محرمانه خواهد بود .همچنین خاطر نشان شد که در صورت تمایل می توانند ،از نتایج پژوهش آگاه شوند .در
ضمن به گروه گواه اعالم شد که پس از پایان برنامه آموزشی گروه آزمایش در صورت تمایل آنها هم از آموزش مذکور بهره
مند می شوند .در برنامه درمانی از فنون قصه درمانی زیر استفاده گردید:
-1بازی با کلمات احساسی :با این تکنیک از کودکان خواسته شد احساسات مختلف را شناسایی کرده و نام ببرند.
 -2قصه گویی با کلمات دارای بار عاطفی مثبت :در این روش درمانگر با استفاده از کلمات ،مفاهیم و پدیده های دارای بار
عاطفی مثبت ،قصه هایی را که قبال انتخاب کرده در جلسه به کودکان ارائه می کرد.
-3قصه گویی با کلمات دارای بار عاطفی قدرتمند و نیرومند :در این روش با استناد به روش قصه گویی متینگلی(به نقل از
کداسن وشفر ترجمه صابری و وکیلی  .)1382قصه ها در جلسات درمان برای کودکان خوانده می شد و سپس جنبه های
اصلی و مهم قصه با کودکان مورد بحث قرار می گرفت.
 -4کلمه قصه مرا حدس بزن .در این روش با استناد به روش قصه گویی ماری (ویپ به نقل از (کداسن ،وشفر.)1382،هر
کودك از میان کارت هایی که کلماتی بر روی آن نوشته شده (این کلمات با مشکالت آن ها مربوط بوده است) کارتی را انتخاب
کرده و با آن کلمه قصه ای را می ساخت (کداسن وشفر.)1382( ،
 -5قصه درمانی با استفاده از استعاره ها :در این روش با استناد به شیوه مروستی((کداسن وشفر ،)1382( ،در کاربرد استعاره ها
و داستان پردازی در روان درمانی کودکان ،ابتدا آزماینده بر مبنای اطالعات بدست آمده از شرح حال و معاینه وضعیت روانی،
نیاز های فردی ،تعارض ها ،نگرانی ها وعامل های فشارزا را در هر یک از آزمودنی ها شناسایی کرده و پس از آن داستان هایی
را خلق می کند که قهرمانان آن ها مشکالتی مشابه مشکالت آزمودنی ها داشته اند .داستان ها به گونه ای تنظیم می شدند که
قهرمان داستان ها مهارت ها و روش های رویاروی جدیدی را برای غلبه با مشکالت بکار می برند.
 -6قصه درمانی با استفاده از اشیادر این روش با استناد به روش جکی کی .فردرکسیون (کداسن وشفر( .)1382به شناسایی
تعارضات و نوع احساسات کودك پرداخته می شود.
برنامه  24جلسه درمانی به ترتیب به شرح زیر بوده است:
جدول شماره  :1خالصه جلسات قصه درمانی
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ر دیف

ی جلسه
محتو ا

جلسه یک

ین و
ی ،قصه خو ا
ی ،قصه گوی
صو تبا ز
ک برنامه جدید به ر
ی ها در خصو ص ی
ی با آ زمو دن
ی رابطه عاطف
س ا ز برقرا ر
پ
ی اف اک ر ،احساسا تو عملکر دها توضحی دا هد
ی و شناسای
ی و رو زمره زندگ
ل شخص
ت وگو دوسویه در خصو ص مسائ
گف
ن جلسه اجرا شد .
ی در ای
ی با کلما ت احساس
ن با ز
س ف
شد و سپ

جلسه دو

ت .
ی ا د امه یاف
ی با کلما تاحساس
ن با ز
ن جلسه نیز ف
در ای

جلسه سه

ی اجرا شد .بدی
ن
ن پر دا ز
ن کا بر د استعا ره و د استا
س ف
نی جل ه
در ا
استفا ده شد .

جلسه چهار
جلسه پنج
جلسه شش

ی با ر عاطف
ی
ن قصه گویی اب کلما ت دا ر ا
ن جلسه ف
در ای
کتا ب"با غ همسایه" است اف ده شد .
در ای
ن

منظو ر ا ز مجموعه کتا ب های"

ت
مثب

ی قدر
ی با ر عاطف
ی با کلما ت دا ر ا
ن قصه گوی
جلسه ف

اجرا شد.

بدی
ن

احسا س ها
ی

منظو را ز کتا ب" د رخ
ت

ت استقا ده شد .بدی
ن

تو"

کوچولو" و

ب کوتوله ها در
منظو را ز کتا "

دهکده استفا ده شد.
"
در این جلسه فن کلمه قصه م را حدس بزن استفاده شد.بدین منظور از سری کارت های کلمات که توسط آزماینده ساخته شده
بود استفاده گردید.
در این جلسه فن قصه گویی با کلمات دارای بار عاطفی قدرت استفاده شد .بدین منظور از کتاب" فرانکلین در صحنه" استفاده

جلسه هفت

جلسه هشت
جلسه نه
جلسه ده

شد.

ی اجرا شد .بدی
ن
ن پر دا ز
ن کا بر د استعا ره و د استا
س ف
نی جل ه
در ا
استفا ده شد .
ی با اشیا اجرا
ن قصه گوی
ن جلسه ف
در ای
ن کلمه مرا حد س بز
ن
ن جلسه ف
در ای

ن منظو را ز مجموعه
شد .بدی

اشیا که قب
ال

ی شده بو د استفا ده شد .
ع آو ر
جم

ی کلما ت استفا ده شد .
ی کار ت ها
اجرا شد و ا ز سر

جلسه یاز ده

ی با اشیا اجرا
ن قصه گوی
ن جلسه ف
در ای

جلسه دواز ده

ن کلمه قصه مرا حد س بز
ن
ن جلسه ف
درای

جلسه سیز ده

ی با ر عاطف
ی
ص گویی با کلما ت دا ر ا
ن جلسه نف ق ه
در ای
یا تو" استفا ده شد .
احسا س ه

جلسه چهارده

ی با اشیا استفا ده شد .
ن قصه گوی
ن جلسه ا ز ف
در ای

جلسه پانز ده
جلسه شانز ده

ی " احسا سها
ی
منظو ر ا ز مجموعه کتا ب ها

ت"و

شد .
اجرا شد .
مثب
ت

اجرا شد و ا ز قصه" النه ام کجاس
ت

؟ا زمجموعه

ی اجرا شد .بدی
ن
ن پر دا ز
ن کا بر د استفا ده و د استا
س ف
نی جل ه
در ا
استفا ده شد .

منظو را ز مجموعه کتا ب های"

احسا سها
ی

تو"

ی اجرا شد .بدی
ن
ن پر دا ز
کا بر د استفا ده و د استا

منظو را ز کتا ب های"مجموعه

احسا س ها
ی

تو"

س ف
ن
نی جل ه
در ا
استفا ده شد .

جلسه هفده

در این جلسه فن قصه گویی با کلمات دارای بار عاطفی مثبت اجرا شد .بدین منظور از قصه"آهوی گردن دراز" استفاده شد.

جلسه هجده

در این جلسه فن قصه گویی با کلمات دارای بار عاطفی قدرت اجرا شد .بدین منظور از قصه"النه ای برای شیر" استفاده شد.

جلسه نوزده

در این جلسه فن قصه گویی با کلمات دارای بار عاطفی مثبت اجرا شد .بدین منظور از قصه "میخ ،ارزن و سنگ ،از مجموعه
کتاب حسنی و گل خندان" استفاده شد.

جلسه بیست

در این جلسه فن قصه گویی با کلمات دارای بار عاطفی قدرت اجرا شد .بدین منظور از قصه "فرانکلین فوتبال بازی می کند"
استفاده شد.

جلسه بیست ویک

ی اجرا شد .بدنی
ن پر دا ز
ن کا بر د استعا ره و داستا
ن جلسه ف
در ای
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در ای
ن
جلسه بیست و دو

جلسه بیست و سه

ی قدر ت اجرا شد .بدی
ن
ی با ر عاطف
ی با کلما ت دا ر ا
ن قصه گوی
جلسه ف

ی پل" استفا هد
منظو ر ز قصه " اال غ رو

شد .
در این جلسه فن قصه گویی با کلمات دارای بار عاطفی قدرت اجرا شد .بدین منظور از قصه "خفاش کوچولو" استفاده شد.
در این جلسه فن قصه گویی با کلمات دارای بار عاطفی مثبت اجرا شد.بدین منظور از قصه" تارزان در قبیله گوریل ها" استفاده

جلسه بیست و چهار

شد.

ابزار:
مقیاس انطباقی( )ABS-RC:2است که ویرایش تجدید نظر شده نسخه  1993مقیاس رفتار انطباقی است که از مقیاس
های رفتار انطباقی انجمن کم توانی ذهنی آمریکا در سال های 1969و1974تهیه شده است.این مقیاس حاصل مرور جامع
نسخه های قدیمی مقیاس رفتار انطباقی در ارتباط با افراد کم توان ذهنی در ایاالت متحده و سایر کشور ها می باشد .این
مقیاس شامل دو بخش و متشکل از 116گویه است .بخش اول بر استقالل فردی تاکید دارد و به منظور ارزشیابی مهارت
های کنار آمده که در رابطه با استقالل فردی و مسئولیت در زندگی روزانه مهم تلقی می شوند ،طراحی شده است .مهارت
های موجود در این بخش شامل  10حوزه اصلی است که عبارتند از :عملکرد مستقل ،رشد جسمانی ،فعالیت اقتصادی ،رشد
زبان ،اعداد و زماان ،فعالیت خانگی ،فعالیت شغلی/پیش از شغل ،خودفرمانی ،مسئولیت پذیری و اجتماعی شدن .بخش دوم
مقیاس مربوط به رفتار اجتماعی است.گویه های این بخش در نتیجه زمینه یابی وسیعی که در زمینه انتظارات اجتماعی از
افراد کم تون ذه نی در مدارس دولتی و حضوری ،عادی و استثنایی و نیز طیف وسیعی از موسسات خدمات توانبخشی و
تفریحی در آمریکا بدست آمده اند .رفتار های موجود در این بخش شامل  8حوزه اصلی است که عبارتند از :رفتار اجتماعی،
اطاعت کردن ،قابل اعتماد بودن ،رفتار کلیشه ای و بیش فعال ،رفتار خودآزاری ،رفتار ،مشغولیات اجتماعی و رفتار مختل
کننده بین فردی .طی سالها ،مطالعات زیادی در رابطه با پایایی و روایی مقیاس ABS-RC:2انجام گرفته است .نی هیرا و
همکاران( ) 1993مطالعات مفصلی در رابطه با پایایی و روایی مقیاس انجام داده اند که نتایج آن در ادامه مورد بحث قرار می
گیرد .اعتبار همسانی درونی حوزه ها وعوامل ABS:RC2با استفاده از روش ضریب آلفا ،بررسی شده است.همه413
آزمودنی موجود در نمونه هنجاری در این تح لیل مورد استفاده قرار گرفتند .ضرایب اعتبار نمرات دراین آزمون برای فرد تست
های بخش اول به ترتیب برابر(عملکرد مستقل  ،%98رشد جسمانی ،%94فعالیت اقتصادی ،%90رشد زبان،%96اعداد و
زمان ،%94فعالیت خانگی  ،%95فعالیت پیش از شغل ،%82خود فرمانی ،%94مسئولیت پذیری ،%90اجتماعی شدن ،%91خود
بسندگی شخصی ،%99خودبسندگی اجتماعی،%98مسئولیت پذیری شخصی-اجتماعی%97شد .همینطور ضرایب اعتبار
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نمرات این آزمون برای خرده تست های بخش دوم به ترتیب برابر در رفتار اجتماعی ،%94اطاعت کردن ،%91قابلیت
اعتماد ،%88رفتار قالبی و بیش فعالی ،%86رفتار جنسی ،%83رفتار خودآزاری،%81مشغولیات اجتماعی ،%84رفتار مختل
کننده بین فردی،%90سازگاری اجتماعی ،%96سازگاری شخصی)%97شد .نتایج 0مطالعات نی هیرا ،لی لند

1

و

المپری()1993بیانگر وجود این مقیاس رفتار انطباقی است (صابری فرد.)1385،
کتاب قصه و وسایل بازی :کتاب های قصه و وسایل بازی مورد استفاده در این پژوهش به ترتیب عبارت بودند از:
کتاب های قصه:
 -1احساس های تو ،من خوشالم ،نویسنده :کارن برایانت مول ،ترجمه قاسم کریمی.
-2درخت کوچولو ،نویسنده :جوسین ،س ،میلز ،ترجمه علیزاده.
 -3باغ همسایه ،نویسنده :جرد اماری شیدل ،ترجمه مجید عمیق.
-4کوتوله ها در دهکده ،نویسنده :بینا ،ترجمه حسن ناصری.
 -5فرانکلین در صحنه ،نویسنده :پولت بورژوا ،ترجمه رویا سلیمی مرند.
 -6احساس های تو ،من غمگینم ،نویسنده :برایان موزس ،ترجمه قاسم کریمی.
 -7حسنی و گل خندان ،داستان النه ام کجاست؟ نویسنده :مژگان شیخیی.
 -8من عصبانی هستم ،نویسنده :آلتنا ،ترجمه متین پدرامی.
 -9احساس های تو ،من نگرانم،نویسنده :برایان موزس جن ،ترجمه قاسم کریمی.
 -10آهوی گردن دراز ،نویسنده :جمشید سپاهی.
 -11رختخوابی برای شیر ،نویسنده ،دایان رد فیلوماسی ،ترجمه :مژگان حمیدیان.
-12ح سنی و گل خندان ،داستان میخ ،ارزن و سنگ ،نویسنده :مژگان شیخی.
 -13فرانکلین فوتبال بازی می کند ،نویسنده :پولت بورژوا ،ترجمه :رویا سلیمی مرند.
 -14االغی روی پل ،نویسنده :بانو راماجافا ،ترجمه :سرور پوریا
 -15خفاش کوچولو و یک قصه دیگر ،نویسنده :مژگان شیخی.
 -16تارزان در قبیله ی گوریل ها ،نویسنده :ویکتوریا ساکسون ترجمه :مجتبی یدرزاده.

10
. Lampert-Ly Land
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کارت کلمات :فهرست کلمات نوشته شده بر روی کارت ها عبارتند از :پدر ،مادر ،برادر ،خواهر ،دوست ،معلم ،درس ،خانه،
خواب ،خستگی ،لذت ،غذا ،غمگین ،خوشال ،مردن ،بازی ،مهمانی ،مسابقه ،خجالت ،نگرانی ،عصبانی ،موفقیت ،شکست ،تنها،
شب ،آرزو  ،ترس ،هیوال ،جادوگر ،نماز ،جنگل.
اشیاء :وسایل استفاده شده عبارتند از :عروسک ،آینه ،دسته کلید ،عینک آفتابی ،سگ پالستیکی.
برای تحلیل داده ها ،عالوه بر استفاده از فنون آمار توصیفی از آزمون تحلیل کوواریانس استفاده از نرم افزار  SPSSبه کار
گرفته شد.

یافته ها
میانگین سنی دانش آموزان در گروه آزمایش  10سال و  6ماه و در گروه گواه  9سال و  8ماه بود .همچنین ،اکثریت دانش
آموزان هر دو گروه در خانواده های دو فرزندی زندگی می کردند که بیشتر آنان ،فرزند اول خانواده نیز بودند .تحصیالت بیشتر
مادر دانش آموزان دو گروه آزمایش و گواه دیپلم بود و اکثر مادرهای دانش آموزان دو گروه خانه دار بودند .تحصیالت پدر
اکثریت دانش آموزان گروه آزمایش زیر دیپلم و دیپلم بود ،درحالی که در گروه گواه اکثر پدرهای دانش آموزان فوق دیپلم
بودند و اکثریت پدرهای دانش آموزان دو گروه شاغل بودند .در نهایت ،در هر دو گروه وضعیت اقتصادی خانواده بیشتر در حد
متوسط بود .یافته های توصیفی این پژوهش شامل شاخص های آماری مانند میانگین ،انحراف معیار و تعداد آزمودنی های
نمونه برای هر یک از متغیرهای مهارتهای اجتماعی در جدول شماره  1ارائه شده است.

جدول :2میانگین نمرات پیش آزمون پس آزمون متغیرها مسئولیت پذیری و رفتار اجتماعی به تفکیک گروه آزمایش وگواه
متغیرها

مرحله

گروه

میانگین

انحراف معیار

مسئولیت پذیری

پیش آزمون

آزمایش

1.58

0.09

گواه

1.50

0.26

آزمایش

1.83

0.38

گواه

1.48

0.12

آزمایش

1.43

0.96

گواه

1.37

0.85

آزمایش

1.62

0.75

گواه

1.44

0.58

پس آزمون

رفتار اجتماعی

پیش آزمون

پس آزمون
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جدول شماره  2میانگین و انحراف استاندارد نمرات پیش آزمون و پس آزمون مهارتهای اجتماعی و خرده مقیاس های آن را در
دو گروه آزمایش و گواه نشان می دهد .همان طور که مال حظه می شود نمرات پس آزمون گروه آزمایش نسبت به پیش آزمون
اثر افزایشی داشته است که نشان دهنده اثر بخش بودن رویکرد قصه درمانی بر مهارتهای اجتماعی می باشد .جهت بررسی
دقیق تر تفاوت معنا داری بین پیش آزمون و پس آزمون گروه های آزمایش و گواه به استنباط آماری پرداخته شد.
به منظور آزمون فرضیههای پژوهش ،روش آزمون تحلیل کوواریانس با استفاده از نرم افزار  SPSSبه کار گرفته شد .در ابتدا
بررسی نرمال بودن توزیع با استفاده از آزمون کالموگراف اسمیرنف انجام شد که با توجه به اینکه مقدار  pاز  0.05بیشتر بود
(  ) sig=.65فرض نرمال بودن توزیع جهت استفاده از تحلیل کواریانس برقرار بود.
جدول :3تحلیل كوواریانس متغیر مسئولیت پذیری
منبع تغییرات

0.04

0.85

0.00

0.991

مجموع مجذورات

درجه
آزادی

میانگین
مجذورات

پیش آزمون

206.36

1

21.58

3.21

گروه

215.590

1

29.590

3.92

خطا

2.046

90

19.63

متغیر
مسئولیت
پذیری

آماره f

سطح معنی داری
p

مجذور اتا

جدول شماره  3نشان دهنده نتایج تحلیل کوواریانس بر روی متغیر مسئولیت پذیری است .همان طوری که در جدول  3ارائه
شده است با کنترل پیش آزمون بین دانش آموزان گروه آزمایش و گروه گواه از لحاظ مسئولیت پذیری تفاوت معنی داری
وجود دارد ( )p˂0.05 f=3.92به عبارت دیگر ،قصه درمانی با توجه به میانگین مسئولیت پذیری گروه آزمایش نسبت به
میانگین گروه گواه ،موجب افزایش خرده مقیاس مسئولیت پذیری مهارتهای اجتماعی گروه آزمایش شده است .بنابراین
میتوان گفت مسئولیت پذیری گروه آزمایش در پس آزمون افزایش معناداری نسبت به گروه کنترل یافته است .یعنی فرضیه
فوق الذکر تایید شده است.

جدول:4تحلیل كواریانس بر روی متغیر رفتار اجتماعی
منبع تغییرات

0.03

0.92

0.04

0.81

مجموع مجذورات

درجه
آزادی

میانگین
مجذورات

پیش آزمون

178.92

1

19.52

2.91

گروه

19.20

1

11.64

3.85

خطا

180.84

90

19.33

متغیر
رفتار اجتماعی

آماره f

سطح معنی داری
p
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جدول شماره  4نتایج تحلیل کواریانس بر روی متغیر رفتاراجتماعی را نشان می دهد .همان طوری که در جدول  4ارائه شده
است با کنترل پیش آزمون بین دانش آموزان گروه آزمایش و گروه گواه از لحاظ متغیررفتار اجتماعی تفاوت معنی داری وجود
دارد ( )p˂0.05 f= 3.85به این معنی که ،قصه درمانی با توجه به میانگین متغیر رفتاراجتماعی گروه آزمایش نسبت به
میانگین گروه گواه ،موجب افزایش خرده مقیاس رفتار اجتماعی گروه آزمایش شده است .بنابراین می توان گفت متغیر
رفتاراجتماعی گروه آزمای ش در پس آزمون افزایش معناداری نسبت به گروه کنترل یافته است .یعنی فرضیه فوق تایید شده
است.
بحث و نتیجه گیری
هدف از پژوهش حاضر تعیین تأثیر قصه درمانی بر رشد رفتار اجتماعی و مسئولیت پذیری دانش آموزان دختر دوره ابتدایی
بود .نتایج حاکی از اثر بخشی قصه درمانی بر مولفه های رفتار اجتماعی و مسئولیت پذیری است .نتایج این پژوهش با یافته
های اشرف پوری و همکاران ( ،)1389غالمی و مصدق( ،)1389ندافی( ،)1389بخشش و فتح الهی ( )1400هندرسون و
هالین( ،)1986هوی و الوو ( ،)2006فریدبرگ و ویلت ( ،)2011فوالدینی و بیدختی ( ،)2012گرشام و الیوت ( )2014و
قوامی ،فاتح زاده ،فرامرزی و نوری ( ) 2014همسو می باشد.
گنجی ( )2014با مرور تحلیل های ارایه شده در مورد مهارت های اجتماعی نتیجه می گیرد که کسی دارای مهارت است
که با دیگران به گونه ای ارتباط برقرار کند که بتواند به رضایت خاطر یا انجام وظایف خود در حد معقولی دست یابد؛ بی آنکه
رضایت خطر یا وظایف دیگران را نادیده بگیرد و در عین حال بتواند در این موارد مبادله ای باز و آزاد با دیگران داشته باشد.
یافته های فریدبرگ و ویلت ( )2011گویای این امر است که قصه درمانی می تواند به مانند درمان های شناختی  -رفتاری
کودکان و در کنار آنها مورد استفاده قرارگرفته و مفید واقع شود .قصه ها در قصه درمانی با فراهم کردن فرصت ها،
همانندسازی ،افزایش درك کودك به ایجاد بستری برای تخلیه هیجانی می تواند منبع مهمی در تغییر و بهبود در مهارت های
اجتماعی کودکان محسوب شوند .تیز ( )2004نیز در پژوهشی به 1تاثیر قصه و قصه گویی بر رشد1اخالقی پرداخته و نشان
داده است که قصه و قصه گویی می تواند یکی از بخش های اساسی آموزش و اخالقی در کودکان باشد.
در راستای توان تجربی نتایج یافته ها می توان تبیین کرد قصه ها از ویژگی هایی برخوردارند که در برنامه های آموزشی و
درمانی دیگر کمتر به چشم می خورد زیرا در قصه گویی افراد با سازماندهی تجربه های خود در قالب یک داستان ،به
رویدادهای زندگی معنا داده و فعالیت شان را در مورد موقعیت های پیش رو تنظیم می کنند .همچنین عملکرد افراد در جهان
و حتی روابط با دیگران بر مبنای مجموعه ای از قصه ها سازماندهی می شود .مطابق با نظریه یادگیری اجتماعی -شناختی ،می
توان گفت قصه گویی با فراهم آوردن فرصتی برای الگوگیری کودك از قهرمانان و شخصیت های داستان به آنها در تغییر و
11
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بهبود رفتار اجتماعی کمک بزرگی می کند .همچنین در تبیین دیگر این یافته می توان گفت که قصه گویی روشی غیرمستقیم
برای ارائه چارچوب آموزش و ارتقای خودفهمی ،کارآیی و وحدت دادن به تجارب است و می تواند در سالمت کودکان و
نوجوانان نقش مؤثری داشته باشد .قصه درمانی مبتنی بر این فرض است که کودك از مهارت ،توانایی و ارزش هایی برخوردار
است که به وی امکان می دهد .از تأثیر مشکالت در زندگی بکاهد .همچنین مواجهة کودك با دیدگاه ها و نقطه نظرات دیگران
در داستان موجب رهایی از خودمحوری وافزایش رفتار اجتماعی می شود.
در تبیین دیگر می توان گفت که با توجه به اینکه قصه گویی بخش مهمی در زندگی کودکان است ،آنها به طور معمول به قصه
درمانی پاسخ مثبت می دهند ،زیرا قصه چارچوبی برای درك و تشویق کودکان به سمت حل مشکالت فراهم می کند .قصه
درمانی موجب شود که دانش آموزان بیشتر خود را در برابر کارها و تکالیف محوله مسئول بدانند و توانایی کنترل احساسات
خود را به دست آورند و برای آینده خود هدف داشته و برای رسیدن به آن تالش کنند و مسئولیت پذیری باالتری را داشته
باشند بنابراین میتوان مسئولیت پذیری را با قصه درمانی ایجاد کرد و ارتقا بخشید که این امر زمینه ساز هرگونه پیشرفت و
موفقیت فردی است .به عبارتی قصه درمانی با تکیه بر بنیاد های یادگیری و فرایند های شناختی ناشی از کسب تجربه
مسئولیت پذیری و فرایند اجتماعی شدن در رفتار را تایید می کند.
محدودیت پژوهش
 -1عدم امکان کنترل متغیرهایی مانند :وضعیت خانوادگی ،اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی دانش آموزان.
 -2به دلیل اینکه این پژوهش در مورد دانش آموزان دختر ابتدایی صورت گرفته ،امکان مقایسه دو جنس وجود ندارد .

پیشنهادهای پژوهش
 -1پیشنهاد می شود ،پژوهشهای دیگردر گروههای سنی نو جوانان انجام شود.
 -2پیشنهاد می شود ،پژوهشهای دیگردر سایر مقاطع تحصیلی انجام شود.
 -3یافته های این پژوهش می تواند راهنمایی برای دست اندکاران آموزش وپرورش،والدین و درمانگران بوده و در جهت کاهش
و درمان مشکالت رفتاری این کودکان کمک کننده باشد.
تضاد منافع :بین نویسندگان هیچ تضاد منافعی در رابطه با این پژوهش گزارش نشده است.
تشکر و قدردانی :بدین وسیله از مدیر و دانش آموزان مدرسه هاشمی نژاد که در انجام این تحقیق ما را یاری نمودند،
تشکر و قدردانی می گردد.
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