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چکیده
رفتار پرخاشگرانه در کودکان ،مشکل متداولی است که در همه جاي دنیا نیاا باه توجاه فزاینادهاي دارد و
پژوهش درباره راهحلهاي مؤثر ،ضروري به نظر میرسد .هدف پژوهش حاضر تعیین تأثیر آماو ش مهاارت-
هاي اجتماعی مربوط به محیط مدرسه و کالس درس با روش قصهگاویی بار بهباود رفتارهااي اجتمااعی و
کاهش احسااس تنهایی دانشآمو ان پرخااشگر بود .روش پژوهش نیمهآ مایشی باا طااارح پایشآ ماون و
پسآ مون با گروه گواه بود .جامعه آماري شامل تمامی دانشآمو ان دختار پایاه ساو و رهاار داراي رفتاار
پرخاشگرانه دبستانهاي شهر تهران در سال تحصیلی  7931-35بودند که ا بین آنها نمونهاي به حجام 90
نفر با روش نمونهگیري در دسترس انتخاب شده و بهطور تصادفی در دو گروه آ مایش و گواه جایدهی شدند.
اطالعات موردنیا در این پژوهش با استفاده ا پرسشنامههاي سنجش رفتاراجتماعی فر معلم آشر و کاسدي،
احساس تنهایی آشر و ویلر ،و پرخاشگري اهوا اهدي و نجاریان جمعآوري شد .به افراد گروه آ مایش طی 8
جلسه مهارتهاياجتماعی به شیوه قصهگویی آمو ش داده شد ،درحالیکه شرکتکنندگان گروه گواه آمو شی
دریافت نکردند .نتایج تحلیل دادهها با استفاده ا آ مون تحلیل کوواریانس یکمتغیره و رنادمتغیره نشاان داد
استفاده ا آمو ش مهارتهاي اجتماعی مربوط به مدرسه و کالس درس با روش قصهگویی باعث بهبود نمره
کل رفتارهاي اجتماعی و کاهش احساس تنهایی دانشآمو ان پرخاشگر شده اسات .بار اسااس ایان نتاایج
میتوان گفت که ا آمو ش مهارتهاي اجتماعی به روش قصهگویی میتوان به عناوان برناماه مداخلاهاي
جهت ارتقاء روابط با همساالن و کاهش احساس تنهایی دانشآمو ان پرخاشگر استفاده کرد.
کلیدواژهها :آمو شمهارتهاياجتماعی ،قصهگاویی ،رفتارهااياجتمااعی ،احسااستنهاایی ،دانشآماو ان-
پرخاشگر
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مقدمه
رفتار پرخاشگرانه یکی ا مشکالت اجتماعی دانشآمو ان است که در کشورهاي درحالتوسعه در
قرن  27در حال رشد کردن است (سا مان سالمت جهانی 2002 ،7و الیو و کاارکوس ،)63 :2075 ،2و
با گوشهگیري و انزوا در کودکان ارتباط دارد (حسینخانزاده و پورآقارودبرده .)65 :7930 ،پرخاشاگري
رفتاري است که هدف آن صدمه دن به خود یا دیگران است (براون .)90 :2070 ،9و موجا آسای
در هر دو بعد روانی و اجتماعی شده ،و پیامدهاي قابلتوجهی براي معلمان در مدرسه دارد ،رفتارهااي
پرخاشگرانه باعث ایجاد اختالل در محیط یادگیري در مدرساه ،منحارف کاردن توجاه دانشآماو ان
دیگر ،و افزایش فرسودگی شغلی در معلمان میشود (کن ،ابرت ،گراسی ،راممن ،و اپساتین:2075 ،1
 .) 905خشونت در مدارس اخیراً توجه یادي را به خود جل کرده است .بناابراین توجاه باه تحاول
هیجانی و اجتماعی ا طریق تطبیقپذیري با برنامههاي ساختارمند اجتماعی و هیجانی میتواند باعث
افزایش یادگیري و مهارت این کودکان در شرایط تهدیدکننده باشد (دوسانبري 5و همکااران:2077 ،
7؛ کن و همکاران.)905 :2075 ،
سالهاي ابتدایی ندگی مینهاي مهم براي تحول مهارتهاي اجتمااعی موردنیاا باراي تعامال
موفقیتآمیز با همساالن فراهم میکند .بدون بهبود مهارتهاي اجتماعی در اوایل سالهااي مدرساه
احتمال افزایش بسیاري ا مشکالت در بزرگسالی براي این کودکان فراهم میشود (پارینس ،هاو ،و
هانسن93 :2070 ، 6؛ هاسن و موگین .)761 :2071 ،1رفتارهاي اجتماعی به انجا رفتارهاي مناسابی
که در محیطهاي مختلف به سا ش هرره بیشتر فرد کمک میکند گفته مایشاود (حساینخاانزاده،
 .)96 :7932بدیهی است که فقدان مهارتهاي اجتماعی مناس با مشکالت بعدي در نادگی مانناد
گوشهگیري و انزواي اجتماعی و رفتارهاي رالشبرانگیاز مارتبط اسات (رانا

و همکااران:2001 ،

129؛ ماتسون و بویسجولی15 :2001 ،؛ حسینخانزاده .)17 :7930 ،ضعف مهارتهااي اجتمااعی در
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سالهاي اولیه ندگی پیشبینیکننده قوي رفتارهاي ضداجتماعی ،شکست تحصیلی و اخاتاللهااي
روانی است (پدرسن ،ویتارو ،بارکر و بورک.)7091 :2001 ،7
کودکان با رفتارهاي پرخاشگرانه در سنین مدرسه در معرض خطر مشکالت اجتماعی و تحصیلی
هستند .مطالعات مختلف ارتباط مثبت بین مهارتهاي اجتماعی و پیامدهاي رفتاري مثبت در کودکان
را نشان داده است ،یک دلیل احتمالی شاید این باشد که آمو ش مهارتهاي اجتماعی باعث شارکت
بیشتر دانشآمو ان در فعالیتهاي کالسی در مدرسه میشاود (هاامري ،هاتفیلاد ،پیانتاا ،و جمیال،2
7251 :2071؛ تالویو ،برک ،و لونکا .)820 :2075 ،9ضمن اینکه فرد را قادر مایساا د تاا باا دیگاران
رابطه مؤثر داشته و ا عکسلالعملهاي نامعقول اجتماعی خاودداري کناد (گرشاا و الیاوت7330 ،؛
حسینخانزاده .)17 :7930 ،ا جمله اثارات فقادان مهاارتهااي اجتمااعی مطلاوب در دانشآماو ان
احساس تنهایی است .احساس تنهایی ا لحاظ کیفیت با تنهایی یا کنارهگیاري اجتمااعی اختیااري و
بدون تعارض متفاوت است (استوکلی .)28 :2070،1احساس تنهایی ،تجربهاي ناخوشایند مانناد تفکار
فرد مبنی بر متمایز بودن ا دیگران است که با مشکالت رفتاري قابل مشاهده مانند اندوه ،عصبانیت
و افسردگی همراه بوده و ناهمخوانی بین انتظارات و آر وها را در روابط اجتماعی نشان میدهاد و در
رفتارهایی نظیر اجتناب ا تماس با دیگران نمود مییابد (الهاگین .)71 :2001 ،5انسان به عنوان یاک
گونه اجتماعی نیا به اتصال اجتماعی دارد و عد حضور مطلق و نسبی ارتبااط اجتمااعی منجار باه
احساسهاي دردناک تنهایی در دانشآمو ان مایشاود ( اناک 6و همکااران .)577 :2071 ،احسااس
تنهایی باعث افزایش سطح اضطراب اجتماعی و کنارهگیري اجتماعی (وانهاالتس ،گوسان ،الیکاس،
کاکیوپو ،و انگل ،)7905 :2070 ،1و عملکرد تحصیلی ضعیفتر در دانشآمو ان میشود (بنار:2077 ،8
 .)557بدون شک احساس تنهایی متاثر ا کیفیت ارتباط با جنس مخالف ،معلم -شاگرد ،و ارتبااط باا
همجنسان است (جان  ،گاوو ،فوکیما ،آلترمن و لیو .)701 :2075 ،3پژوهشها بیانگر ایان اسات کاه
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افراد با سطح مناس مهارتهاي اجتماعی شانس بیشتري براي قارار گارفتن در دنیااي اجتمااعی و
شرکت در آن ،حفظ روابط بینفردي رضایتبخش و موثر ،سالمت روان و کارکرد ماوثر و کاراماد در
محل کار دارند (تاپیا-گوتیر  ،کوبو-دلگادو .)7011 :2075 ،7همچنین انجا رفتارهاي خاا

مطاابق

با هنجارها و الزامات محیط اجتماعی و تعامالت بینفردي و انجاا نادادن و عاد بارو رفتاارهااي
جامعهپسند ا پیامدهاي مثبت مهارتهاي اجتماعی است (حسینخانزاده 7983 ،و.)10 :7930
به نظر میرسد یکی ا راه هاي آمو ش مهارتهاي اجتماعی به دانشآمو ان قصاهگاویی اسات.
قصهگویی بخشی ا فعالیتهاي انسانی است که موج استخراج پاسخ عاطفی ،جل حمایات باراي
اتحاد و پیوستگی و به عنوان یک ابزار روایتی در ارتباطهاي عماومی قابال اساتفاده اسات (کنات،2
 .)180 :2075قصهگویی موج رشد بان و افزایش مهارتهاي اجتماعی در کودکان شاده و جنباه-
هاي تعاملی داستانسرایی باعث افزایش مکالمه رو مره کودکان میشود .بدون شک داساتانسارایی
باعث نشان دادن دوباره تجربهها به شیوههاي جدید میشود (تیبالد .)81 :2076 ،9همچنین قصاه باا
انتقال مفاهیم ،به روش غیرمستقیم ،نه تنها باعث جذب بهتر و ساریعتار مفااهیم باه هان و باان
کودک میشود بلکه فهم آنها را عینیتر و سادهتر میکند ،به همین دلیل ،قصهگویی ا جديتارین و
بنیاديترین روشهاي انتقال مفاهیم به دنیاي مخاطبان ،به ویژه کودکان ،به شمار میآیاد (غالمای،
 .)97 :7932ا سوي دیگر قصهها به کودکان یاري میرسانند تا ارتباطها را درک کنند ،رابطهاي کاه
بین شخصیتهاي یک قصه وجود دارد ،میتواند به کودک یاري برساند که خود رگونه این ماوارد را
در ندگی رعایت کند .قصهها موج میشوند تا کودکان بتوانند با گسترهاي ا کلمههاا آشانا شاوند.
کلمههایی که ممکن است در گفتگوي رو انه هیچوقت مورد استفاده قرار نگیرند (داد .)16 :7930 ،در
این مینه ،آمبروسینی )2000( 1دو هدف براي دانشآمو ان مشخص کرده است :الف .رشد مهاارت-
هاي اجتماعی مانند همکاري در کارهاي گروهی ،رعایت حقوق دیگاران ،دوسات داشاتن دیگاران و
ایجاد نگرش مثبت اجتماعی؛ ب .رشد عاطفی مانند مدیریت احساسها و هیجانها ،افزایش احسااس
حرمت خود و تأیید خویشتن و توجه به دیگران .وي نقش قصهگویی را باراي رسایدن باه دو هادف
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مذکور بسیار با اهمیت می داند .ایون ،بوسر ،فرریا ،،باو  ،اسان،،ن ،اا ،ا ا ی ان )93 :6112( 1
اری ک )99 :6112( 6ن ز نش،ن دادند اه قصهگوی ب،عث بهبود مه،رته،ی ارتب،ط

ش،ی نگ

تع،مل ب ،هم ،الن در دانشآمو ان م شود.

با توجه به اینکه آمو ش مهارتهاي اجتماعی باعث کاهش در سا شنایاافتگیهااي اجتمااعی،
افزایش در مفهو خود و خودکارامدي اجتماعی و کاهش در مشکالت درونایساا ي ،و یاک درماان
اصلی براي کودکان و نوجوانان پرخاشگر محسوب میشود (نانگل و همکاران ،763 :2002 ،هاارل و
همکاران51 :2008 ،؛ حسینخانزاده ،بهپژوه ،افرو و میر ابیگی .)5 :7930 ،بدیهی است که مهاارت-
هاي اجتماعی مرتبط با یاادگیري کودکاان شاامل خاودنظمبخشای ،مسائولیتپاذیري ،اساتقالل و
همکاري به طور خاصی براي عملکرد در مدرسه و سا شپذیري مهم هستند و کمبود این مهارتهاا
باعث افزایش مشکالت یادگیري و مانع ا پیشارفت کاودک مایگاردد و ساا گاري دانشآماو ان را
کاهش میدهد بسیاري ا پژوهشگران روابط مستقیم بین مهارتهاي اجتماعی و کارکرد تحصایلی و
انعطافپذیري در مدارس پیدا کردهاند بهطوريکه نارسایی در آن در بسیاري ا ابعاد ندگی اثر منفای
دارد (بالیر2002، 9؛ مکللند و موریسون2009 ،؛ به نقل ا حسینخانزاده.)88 :7932 ،
نقش قصهگویی به عنوان یک ابزار براي پرورش اجتماعی ،کاهش انزواي عاطفی ،افزایش هوش
هیجانی براي کودکان با نیا هاي ویژه و افزایش همکاري در کارهاي گروهی در محیط مدرسه کامالً
محر است ،داستانسرایی ندگی این کودکان را ا محیط خانواده به محیط اجتمااعی گساتردهتاري
هدایت میکند (براتیتسیس و یاناس .)297 :2075 ،1قصهگویی نشان میدهد کاه رگوناه کودکاان
ندگی اجتماعی (پالی ،)19 :7387 ،5هویت (رونالد ،)2079 ،6و فرهن

خود را درک میکنند (پري،1

 .)901 :2008دانشآمو ان ا طریق شنیدن داستان به واقعیت رفتار خشونتآمیاز خاود بیانش پیادا
کرده ،با حاالت هیجانی به قصه و قصهگوها پاسخ میدهند ،و به طاور مثبات مشاغول فعالیاتهااي
قصهگویی میشوند .بنابراین قصهگویی روش مثبتی براي پیشاگیري ا رفتاارهااي خشاونتآمیاز در
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محیط مدرسه محسوب میشود (ورلی .)87 :2001 ،7به نظر میرسد مشارکت ،مشغولیت ،همکااري و
تعامل ا مهمترین مزایاي قصهگویی است (دوداساک .)2075 ،2ا طارف دیگار قصاهگاویی باعاث
کاهش مشکالت رفتاري ،تغییر نگرش ،ترویج ارتباطهاي ساالم و تغییار رفتاار در محایط آماو ش و
پرورش میشود (لی ،فاسیت ،و دمارکو .)15 :2075 ،9بدین ترتی قصهگویی به عناوان یاک فرایناد
فعال شناخت خود به وسیله ارتباط با دیگران ا طریق گفتگوهاي عمدي به کاار مایرود (اسامیت و
لیهر.)225 :2071 ، 1
نتایج پژوهشهاي مختار ،عبدالحلیم ،کماروالزمان ،)769 :2077( 5تیبالد ( ،)81 :2076پستروس،
تالم

و ناپف )2071( 6و کارنتون و کرای  )729 :2077( 1نشان دادند که قصهگویی موج بهباود

مهارتهاي ارتباطی دانشآمو ان میشود .نتایج مطالعه براتیتسیس و یاناس ( )297 :2075نشان داد
که با توجه به نارسایی مهارتهاي اجتماعی افراد با نیا هاي ویژه و افازایش مشاکالت اجتمااعی در
کالس درس قصهگویی اثرات مثبتی بار بهباود همادلی ،کااهش تنهاایی ،و افازایش مهاارتهااي
اجتماعی در این کودکان داشته است .همچنین نتایج پژوهش ورلی ( )87 :2001نشان داد که درگیار
کردن دانشآمو ان با محتواي پیچیده داستانها و پردا ش ایدهها باعث کاهش رفتار خشاونتآمیاز و
افزایش تعامل در این کودکان شده بود .ا سوي دیگار نتاایج پاژوهش اساتاتیکی ،یوساال و دیناایز
 )906 :2075(8نشان داد که ارتباط مثبتی بین ارتباطات اجتماعی و تنهاایی و شاادي هنای وجاود
دارد .به این صورت که سطح باالي ارتباط اجتماعی باعث کاهش تنهایی و شادي هنای مایشاود.
پراسکو ،)191 :6111( 3فر د ال ک )441 :6111( 11فراا ا ز )92 :6112( 11ن از نشا،ن دادناد
قصهدرم،ن ب،عث ا،هش اح ،س تنه،ی

ن،ام دی اودا،ن م شود.
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. Werle
. Dudacek
3
. Lee، Fawcett & DeMarco
4
. Smith & Liehr
5
. Mokhtar, Abdul Hali, Zurina & Kamarulzaman
6
. Pstross, Craig, Talmage &Knopf
7
. Curenton & Craigb
8
. Satici, Uysal & Deniz
9
. Prasko
10
. Frudea& Killick
11
. Francios
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دانشآمو ان پرخاشگر در مینه کاربرد مهارتهاي اجتماعی بسیار ضاعیف عمال مایکنناد و در
مشکالت بینفردي نمیتوانند شیوههاي مختلفی را براي رفع مشکل خود پیدا کنند حتی در محایط-
هایی که افراد حمایتکننده یادي و جود دارند ،دانشآمو ان باید خزانهاي ا مهارتهااي اجتمااعی،
براي ورود به عرصههاي اجتماع داشته باشند تا بتوانند تعامالتی پایدار ایجاد کنند و ا لحاظ اجتماعی
مستقل شوند .و ا آنجاکه ا جمله اثرات فقدان مهارتهاي اجتماعی مطلوب در دانشآمو ان احسااس
تنهایی است .پژوهش حاضر سعی دارد ا طریق آمو ش مهارتهاي اجتماعی به روش قصهگویی بار
افزایش مهارتهاي اجتماعی و کاهش احساس تنهایی دانشآمو ان پرخاشگر ضمن پاساخگویی باه
این خالء پژوهشی دریچهاي را به روي انجا پژوهشهاي گستردهتر در این مینه با کند .بناابراین
دو فرضیه یل مورد آ مایش قرار میگیرد.
 -7آمو ش مهارتهاي اجتماعی مربوط به مدرسه و کالس درس با روش قصهگاویی بار بهباود
رفتارهاي اجتماعی دانشآمو ان تأثیر معنادار دارد.
 -2آمو ش مهارتهاي اجتماعی مربوط به مدرسه و کالس درس با روش قصهگویی بر کااهش

احساس تنهایی دانشآمو ان تأثیر معنادار دارد.
روش پژوهش
روش پژوهش آ مایشی با طرح پیشآ مون -پسآ مون با گروه کنترل بود .جامعه آمااري شاامل
تمامی دانشآمو ان دختر پایه سو و رهار داراي رفتار پرخاشگرانه دبستانهاي شهر تهران در سال
تحصیلی  7931-35بودند که ا بین آنها نمونهاي به حجم  90نفر با روش نمونهگیاري در دساترس
انتخاب شده و بهطور تصادفی در دو گروه آ مایش و گواه جایدهی شادند .شارایط ورود باه پاژوهش
شامل جنسیت دختر ،نداشتن بیماريهاي روانشناختی و رفتاري غیر ا پرخاشاگري ،رضاایت کتبای
والدین و دانشآمو بود و مالکهاي خروج عبارت ا مصرف دارو در دانشآمو ان داراي پرخاشگري
شدید بود.
ابزار پژوهش
 .1مقیاس سنجش رفتار اجتماعی فرم معلم :مقیاس سنجش رفتاار اجتمااعی 7توساط
آشر و کاسیدي ( )950 :7332ساخته شده است .این مقیااس داراي  72گویاه اسات و رهاار حیطاه

. Teacher Assessment of Social Behavior
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رفتارهاي اجتماعپسند( 7تعاون اجتماعی) (گویههااي )3 ،5 ،7؛ پرخاشاگري( 2گویاههااي )70 ،6 ،2؛
خجالتی بودن یا گوشهگیري( 9گویههاي)7 ،1 ،9؛ و مخرب( 1مزاحمت اجتماعی) (گویههااي)8،72 ،1
را اندا هگیري میکند (آشر و کاسیدي .)7332 ،نتایج برآوردشده ا آلفاي کرونباخ براي خاردهمقیااس
پرخاشگري0/13 ،؛ خردهمقیاس رفتار مخرب0/11 ،؛ خردهمقیاس رفتار اجتماعپساند 0/16؛ و خارده-
مقیاس خجالت /کنارهگیري 0/53 ،است .همچنین نتایج ضاری همبساتگی پیرساون باراي خارده-
مقیاس پرخاشگري0/12 ،؛ خردهمقیاس رفتار مخرب 0/95؛ خردهمقیاس رفتار اجتمااعپساند 0/75؛ و
خردهمقیاس خجالت /کنارهگیاري 0/8 ،اسات (پاولیادو و آروانیتیاد ،و راتزیگوجیاادو.)252 :2077 ،5
اریک و همکاران ( ،)7333ضری همسانی درونی خردهمقیاس خجالتی بودن /گوشاهگیاري  0/62و
ضری همسانی سه خردهمقیاس دیگر را  0/88و باالتر ا آن گزارش کردند ،که این مطل حااکی ا
اعتبار مطلوب مقیاس است .در پژوهش حاضر نیز اعتبار این پرسشنامة به روش آلفاي کرونباخ 0/80
بدست آمد.
 .2پرسشنامة احساس تنهایی :در پژوهش حاضر ا پرسشانامة احسااس تنهاایی (آشار و
ویلر )7385 ،به منظور سنجش احساس تنهایی دانشآمو ان استفاده شد .این پرسشنامه ا  21گویه
مشتمل بر  76گویة اصلی و  8گویة نامربوط که ا عالئق و سرگرمیهاي آ مودنی میپرسد تشکیل
شده است .در نمرهگذاري این پرسشنامه ،فقط نمرات  76گویة اصلی لحاظ میشود .سایر گویاههاا
براي جلوگیري ا ایجاد آمایه پاسخ به وسیلة تهیهکنندگان این ابازار در پرسشانامه گنجاناده شاده
است .پاسخدهی به گویههاي این پرسشنامه براساس مقیاس پنج درجهاي ا نوع لیکارت (ا بسایار
موافقم=  5تا بسیار مخالفم=  )7صورت میگیرد .در نتایج پژوهش اشر و ویلر ( )7385آلفاي کرونباخ
 0/30به دست آمده اسات .در مطالعاة سایف و همکااران ( )86 :7989روایای ساا هاي پرسشانامة
احساس تنهایی ا طریق تحلیل عاملی احارا شاد .نتاایج ایان تحلیال نشاان داد کاه  %93/19ا
واریانس نمرات پرسشنامه به وسیلة یک عامل تعیین میگردد .روایی پرسشنامة احساس تنهاایی ا
طریق محاسبة ضری همبستگی هر گویه با نمره کل این پرسشنامه محاسبه شد .این ضرای کاه
1

. Pro social
. Aggressive
3
. Shy/withdrawn
4
. Disruptive
5
. Chatzigeorgiadou, Pavlidou & Arvanitidou
2

تأثیر آمو ش مهارت هاي اجتماعی با روش قصه گویی بر رفتارهاي اجتماعی و احساس تنهایی دانشآمو ان 703 . . .

ا  0/19تا  0/11نوسان داشت .بیانگر انسجا درونی و روایی قابل قبول نمرات این پرسشانامه باود.
پایایی پرسشنامة احساس تنهایی در پژوهش سیف و همکاران ( )86 :7989به روش آلفاي کرونبااخ
برابر  0/88گزارش شده است .در پژوهش حاضر نیز اعتبار این پرسشانامة باه روش آلفااي کرونبااخ
 0/87بدست آمد.
 .3پرسشنامه پرخاشگری اهواز :این پرسشنامه توسط اهاديفار و نجاریاان ()19 :7916
طراحی شد و شامل  90سوال و سه عامل  .7خشم و غض  .2تهاجم و توهین  .9لجاجات و کیناه-
تو ي است که در یک طیف لیکرت  1درجهاي (هرگاز= صافر ،باهنادرت=  ،7گااهی اوقاات=  ،2و
همیشه=  )9به ار یابی نظر پاسخگویان میپردا د .بررسی حاصل ا تحلیل عوامل نشاان داد کاه 71
گویه اول روي عامل خشم و غض  8 ،گویه دو عامل تهاجم و توهین و  8گویاه آخار روي عامال
لجاجت و کینهتو ي قرار گرفتهاند .اعتباار ایان پرسشانامه را نجاریاان و اهاديفار ( )19 :7916باا
مقیاسهاي خصومت و گناه بااس و دورکای )7351( 7ار یاابی کردناد .همبساتگی باین پرسشانامه
پرخاشگري در کل براي تمامی افاراد  0/56و باراي دختاران  0/13و باراي پساران  0/53در ساطح
معناداري  0/007گزارش شده است .ضرای اعتبار آن با روش آلفاي کرنبااخ و روش تنصایف باراي
عامل خشم و غض به ترتی  0/80و  0/11و براي عامال تهااجم و تاوهین  0/11و  0/63و باراي
لجاجت و کینه تو ي  0/11و  0/19و براي کل پرسشنامه  0/85و  67بود که رضایتبخش اسات .در
پژوهش حاضر نیز اعتبار این پرسشنامة به روش آلفاي کرونباخ باراي نماره کال پرخاشاگري 0/86
بدست آمد.
برنامه مداخلهای :در پژوهش حاضر ا برنامه درسی جامع مهارتهاي اجتماعی حسینخانزاده
(ویرایش تجدیدنظرشده )7937 ،استفاده شد این برنامه رنادین بخاش دارد اماا در ایان پاژوهش ا
بخش محیط مدرسه و کالس درس استفاده شد .مهارتهاي اجتماعی مربوط باه محایط مدرساه در
قال  76مهارت و مهارتهاي اجتماعی مربوط به کالس درس در قال  21مهاارت اسات (حساین-
خانزاده .)7932 ،این برنامه آمو شی در پژوهشهاي مختلفی مانند حسینخانزاده ،باهپاژوه ،افارو و
میر ابیگی ( ،)5 :7930حسینخانزاده ( ،)17 :7930حسینخانزاده و همکاران ( ،)21 :7932باهپاژوه و
حسینخانزاده (  )35 :7937و حسینخانزاده و آقارودبرده ( )65 :7930مورد بررسی و تأیید قرار گرفته

. Buss & Durkee

1

770

پژوهشنامه تربیتی /دانشگاه آ اد اسالمی واحد بجنورد /شماره 56

است .به طور کلی محتواي داستانها برگرفته ا داستانهاي موجود در کانون پرورش فکري کودکان
و نوجوانان و متناس با سرفصل دروس مصوب آمو شی دانشآماو ان و باا در نظار گارفتن شارایط
واقعی ندگی آنها بوده است .برنامه آمو شی پژوهش حاضر در  8جلسه  60دقیقهاي بادون احتسااب
جلسات انجا پیشآ مون و پسآ مون اجرا شد.
جدول  :7خالصه جلسات آمو ش مهارت هاي اجتماعی با روش قصه گویی
جلسه اول :آمو ش مهارتهاي اجتماعی مربوط به محیط مدرسه شامل ورود به مدرسه در مان مناس  ،خاروج ا
مدرسه در مان مناس  ،حضور مرت در مدرسه ،پوشش مناس در مدرسه با توجه باه مقاررات وضاع شاده باه روش
قصهگویی ،نمایش اسالید ،بحث و گفتگو و نمایش
جلسه دو  :آمو ش مهارت هاي اجتماعی مربوط به محیط مدرسه شامل ظااهر آراساته داشاتن ،رعایات مقاررات
انضباطی هنگا استفاده ا امکانات ایاب و هاب مدرسه ،استفاده مناس ا امکانات بهداشاتی در مدرساه و اجتنااب ا
آ ار و ا یت دانشآمو ان در مدرسه با روش گفتگوي فعال ،ایفاي نقش و کتاب داستان .بحث و پرسش و پاسخ دربااره
دو داستان جلسه قبل
جلسه سو  :مرور و با نگري داستانهاي جلسه قبل ،بررسی تکالیف منزل ،پرسش درباره داستانهاي مطالعه شده
در جلسه قبل و بحث درباره پیا داستانها ،خواندن و بحث درباره دو داستان جدید و ارائه تکلف منزل
جلسه رهار  :آمو ش مهارتهاي اجتماعی مربوط به کالس درس شامل حضور به موقع در کالس درس ،ورود به
کالس درس بدون سر و صدا ،قرار دادن لباس در محل مخصو  ،بلند شادن و احتارا گذاشاتن هنگاا ورود معلام،
نشستن در جاي خود بدون سرو صدا ،عد تخری وسایل و تجهیزات کالس درس به روش به وسیله اجراي نمایش به
روش قصهگویی بحث و بررسی درباره تکالیف ارائه شده در منزل (داستانهاي آمو ش داده شده در جلسه قبل) ،طارح
پرسش و پاسخ توسط دانشآمو ان
جلسه پنجم :آمو ش مهارتهاي اجتماعی مربوط به کالس درس شامل رعایات مقاررات کاالس درس در نباود
معلم ،اجتناب ا آ ار و ا یت دیگر همکالسیها در کالس درس ،حفظ نظافت کالس درس ،آوردن وسایل موردنیا باه
کالس درس ،امانت دادن وسایل خود به دیگر همکالسیها و تفاوت قائل شدن میان وسایل خود و دیگران به وسایله
مشارکت در فعالیتهاي گروهی و ایفاي نقش به روش قصهگویی بحث و بررسی درباره تکالیف ارائاه شاده در منازل،
تشویق دانشآمو ان به طرح پرسش و بحث درباره پیا داستانها ،آمو ش دو داستان جدیدو ارائه تکلیف منزل
جلسه ششم :آمو ش مهارت هاي اجتماعی مربوط به کالس درس شامل اجا ه گرفتن به هنگا استفاده ا وساایل
دیگران ،جل توجه معلم در کالس درس با بلند کردن دست ،مرت نگه داشتن میز خود ،گوش دادن به سخنان معلام
و قطع نکردن حرف او ،گوش دادن به اظهار نظر همکالسی و قطع نکردن حارف او ا طریاق ایفااي نقاش و اجاراي
نمایش به روش قصهگویی .بحث و بررسی درباره تکالیف ارائه شده در منزل ،تشویق دانشآمو ان به ارائاه داساتان در
کالس و همکاري با هم
جلسه هفتم :آمو ش مهارت هاي اجتماعی مربوط به کالس درس شامل داوطل شدن براي پاسخ دادن به ساوال
معلم ،اظهار نظر به موقع در بحث کالسی ،انجا تکالیف کالسی بدون سر و صدا ،سعی کردن به هنگا مشکل بودن
تکلیف و اطاعت ا دستورات شفاهی معلم ،اطاعت ا دستورات کتبی معلم به وسیله گفتگوي فعال و نمایش باه روش
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قصهگویی بحث و بررسی درباره تکالیف ارائه شده در منزل ،تشکیل گروههاي دو نفره و بحاث در ماورد داساتانهااي
آمو ش داده شده تا این جلسه
جلسه هشتم :آمو ش مهارت هاي اجتماعی مربوط به کالس شامل ایفاي نقش خاود در انجاا تکاالیف گروهای
کالس درس ،ارائه گزارش در جلوي کالس ،نادیده گرفتن عوامل مزاحم در کالس درس به روش تمرین نماایش باه
کمک کتاب داستان مرتبط و بحث در مورد داستانها به صورت گروهی و طرح پرسش ا ساوي خاود دانشآماو ان و
ارائه پاسخ ا سوي دیگران ،جمعبندي برنامهها و داستانهایی که به دانشآمو ان آمو ش داده شد.

روش اجراء
پس ا اجراي پیشآ مون رفتارهاي اجتماعی و احساس تنهایی براي هر دو گروه ،گروه آ ماایش
در معرض متغیر مستقل یعنی آمو ش مهارتهاي اجتماعی مربوط به محیط مدرسه و کاالس درس
قرار گرفت .این آمو شها به مدت  8جلسه 7ساعته هفتهاي دو جلساه و باه مادت یاک مااه ا اول
اردیبهشت سال  35تا آخر همان ماه در کالس درس (بجاي ساعات قرائت فارسی و انشااء فارسای)،
همان مدرسه برگزار شد و گروه کنترل نیز فقط آمو شهاي عادي مدرسه را دریافت میکارد .یاک
هفته بعد ا اتما آمو ش مهارتهاي اجتماعی مربوط باه محایط مدرساه و کاالس درس باه روش
قصهگویی به دانشآمو ان ،پسآ مون رفتارهاي اجتماعی و احساس تنهایی ا آنها به عمل آمد.
یافتهها
در جدول  2شاخصهاي توصیفی و نتایج آ مون کالموگروف– اسامیرنف باراي بررسای نرماال
بودن تو یع متغیرهاي پژوهش در پیشآ مون و پسآ مون به تفکیک گروهها گزارش شدهاند.
جدول  :2شاخصهاي توصیفی متغیرهاي پژوهش به تفکیک گروه هاي آ مایش و کنترل (تعداد)90:
متغیر

خردهمقیاس تعاون
اجتماعی

وضعیت

پیشآ مون
پسآ مون
پیشآ مون

خردهمقیاس پرخاشگري
پسآ مون
خردهمقیاس خجالت/
کنارهگیري

پیشآ مون
پسآ مون

گروه

میانگین

انحراف استاندارد

K-S Z

p

آ مایش
کنترل
آ مایش
کنترل
آ مایش
کنترل
آ مایش
کنترل
آ مایش
کنترل
آ مایش

5/999
6/799
8/599
6/799
70/600
77/999
6/166
70/866
70/166
3/599
1/000

7/588
0/330.
2/986
7/060
7/356
2/170
0/330
2/925
2/115
7/816
7/169

7/071
7/777
0/609
7/006
7/772
0/803
7/083
0/191
0/522
0/687
0/301

0/252
0/763
0/860
0/269
0/763
0/523
0/786
0/651
0/318
0/112
0/988
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متغیر

خردهمقیاس مزاحمت
اجتماعی

نمره کل رفتارهاي
اجتماعی

وضعیت

پیشآ مون
پسآ مون
پیشآ مون
پسآ مون
پیشآ مون

احساس تنهایی
پسآ مون

گروه

میانگین

انحراف استاندارد

K-S Z

p

کنترل
آ مایش
کنترل
آ مایش
کنترل
آ مایش
کنترل
آ مایش
کنترل
آ مایش
کنترل
آ مایش
کنترل

3/799
77/799
77/266
8/800
70/199
91/599
98/266
90/800
96/866
89/666
87/199
66/166
13/866

2/297
2/825
2/137
2/936
2/057
1/105
9/591
9/001
9/589
77/555
8/661
70/582
8/933

0/180
0/630
0/665
0/687
0/613
0/511
0/620
0/670
0/367
0/829
0/856
0/171
0/813

0/316
0/121
0/168
0/119
0/116
0/839
0/191
0/850
0/971
0/501
0/156
0/335
0/122

با توجه به جدول  2میانگین گروه آ مایش در خردهمقیاس تعاون اجتماعی ا پیشآ مون به پس-
آ مون افزایش یافته است .درحالیکه میانگین خردهمقیاسهاي پرخاشاگري ،خجالات /کناارهگیاري،
مزاحمت اجتماعی و نمره کل رفتارهاياجتماعی و همچنین احساس تنهایی ا پیشآ مون باه پاس-
آ مون کاهش یافته است .همچنین نتایج جدول  2نشان میدهند که آمااره کاالموگروف– اسامیرنف
براي تمامی متغیرها معنیدار نیست .بنابراین تو یع متغیرها نرمال است .براي بررسی تاأثیر آماو ش
مهارتهاي اجتماعی مربوط به مدرساه و کاالس درس باا روش قصاهگاویی بار بهباود رفتارهااي
اجتماعی دانشآمو ان ا تحلیل کوواریانس یکمتغیره استفاده شد .براي بررسی پیشفرضهاا نتاایج
همگنی شی رگرسیون نشان داد تعامل بین شرایط و پیشآ مون در متغیار رفتاار اجتمااعی معناادار
نیساات ( .)F=1/196 ،P> 0/191همچنااین آماااره  Fآ مااون ا باااکس ( )1/18معناایدار نیساات
( .)F=1.15, p<0.33بنابراین میتوان نتیجه گرفت که ماتریس کواریانس متغیرهاي وابساته در
دو گروه برابر است .همچنین نتایج آ مون لوین ) )F=1.53, P<0.226نشان داد کاه واریاانس
متغیر وابسته در گروهها برابر است.

تأثیر آمو ش مهارت هاي اجتماعی با روش قصه گویی بر رفتارهاي اجتماعی و احساس تنهایی دانشآمو ان 779 . . .
جدول  :9نتایج آ مون تحلیل کوواریانس یکمتغیره نمره پسآ مون رفتارهاي اجتماعی در دو گروه آ مایش و کنترل
منبع تغییرات

مجموع مجذورات

درجه آ ادي

میانگین مجذورات

F

سطح معناداري

ضری ایتا

گروه
پیشآ مون
خطا

291/830
761/582
717/557

7
7
21

291/830
761/582
5/219

11/801
97/939

0/007
0/007

0/621
0/598

با توجه به جدول  ،9نتایج آ مون تحلیل کوواریانس نشان داد آمو ش مهارتهاي اجتماعی مربوط
به مدرسه و کالس درس با روش قصهگویی بر رفتارهاي اجتماعی و احساس تنهایی دانشآمو ان
پرخاشگر مؤثر است .اندا ه اثر  0/62نیز نشان می دهد که این تفاوت در جامعه بزرگ و قابل توجه
است .نتایج بررسی میانگینهاي حاشیهاي (اصالحشده) نشان داد که میانگین گروه آ مایش در
رفتارهاي اجتماعی ( )97/029و میانگین گروه کنترل ( )96/611است .تفاوت میانگین بین این دو
گروه ( )-5/622است که در سطح  0/007معنیدار است .بنابراین میتوان گفت که میانگین گروه
آ مایش در رفتارهاي اجتماعی به صورت معنیداري کمتر ا میانگین گروه کنترل است.
براي بررسی تأثیر آمو ش مهارتهاي اجتماعی مربوط به مدرسه و کالس درس با روش قصهگویی
بر خردهمقیاسهاي رفتارهاي اجتماعی ا آ مون تحلیل کوواریانس رندمتغیره استفاده شد .در جدول
 1نتایج این آ مون گزارش شده است.
جدول  :1نتایج آ مون تحلیل کوواریانس رندمتغیري مربوط به خردهمقیاسهاي رفتارهاي اجتماعی
در بین گروه کنترل و آ مایش
d.f2
d.f 1
F
سطح معنیداري
مقدار
آ مون
المبداي ویکلز

0/799

91/232

1

0/007

27

با توجه به جدول  ،1میتوان گفت که بین گاروه آ ماایش و کنتارل حاداقل در یکای ا خارده-
مقیاسهاي رفتارهاي اجتماعی در پسآ مون بعد ا کنترل نمرات پیشآ مون و تعامال باین خارده-
مقیاسهاي رفتارهاي اجتماعی ،تفاوت معنیداري وجود دارد .در جدول  5نتایج تحلیال اثارات باین-
آ مودنیها خردهمقیاسهاي رفتارهاي اجتماعی آمده است.
جدول  :5اثرات بین آ مودنی خردهمقیاسهاي رفتارهاي اجتماعی در گروه هاي آ مایش و کنترل
متغیرها
تعاون اجتماعی
پرخاشگري
خجالت /کنارهگیري
مزاحمت اجتماعی

مجموع مجذورات
58/199
81/180
10/071
76/119

درجه آ ادي
7
7
7
7

میانگین مجذورات
58/199
81/180
10/071
76/119

F
22/679
16/531
73/111
29/651

سطح معناداري
0/007
0/007
0/007
0/007

ضری ایتا
0/185
0/167
0/152
0/136
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با توجه به جدول  ،5اثر آمو ش مهارتهاي اجتماعی مربوط به مادرسه و کالس درس با روش
قصهگویی بر نمرههاي پسآ مون تعاون اجتماعی ،پرخاشگري ،خجالت /کنارهگیري ،و مزاحمت
اجتماعی معنادار است .نتایج بررسی میانگینهاي حاشیهاي (اصالحشده) نشان داد که میانگین گروه
آ مایش در خردهمقیاس تعاون اجتماعی بیشتر ا میانگین گروه کنترل است .همچنین ،میانگین گروه
آ مایش در خردهمقیاسهاي پرخاشگري ،خجالت /کنارهگیري ،و مزاحمت اجتماعی کمتر ا میانگین
گروه کنترل است .براي بررسی تأثیر آمو ش مهارتهاي اجتماعی مربوط به مدرسه و کالس درس
با روش قصهگویی بر کاهش احساس تنهایی دانشآمو ان ا تحلیل کوواریانس تکمتغیره استفاده
شد .ابتدا همگنی شی خط رگرسیون مورد بررسی قرار گرفت که نشان داد تعامل بین شرایط و
پیشآ مون معنادار نیست ( )F=9/231 ،P> 0/912در نتیجه دادهها ا همگنی شی رگرسیون
حمایت میکند .سمس به منظور بررسی یکسانی واریانس متغیر وابسته ا آ مون لوین استفاده شد
( )F=1.629, P= 0.192که نتایج نشان داد فرض همگنی خطاهاي هر دو گروه براي نمره
احساس تنهایی تایید شد (.)p <0/05
جدول  :6نتایج آ مون تحلیل کوواریانس تک متغیره نمره پس آ مون احساس تنهایی در دو گروه آ مایش و کنترل
منبع تغییرات

مجموع مجذورات

درجه آ ادي

میانگین مجذورات

F

سطح معناداري

ضری ایتا

گروه
پیشآ مون
خطا

7660/558
7813/521
615/312

7
7
21

7660/558
7813/521
25/095

66/990
15/016

0/007
0/007

0/177
0/195

با توجه به جدول  ،6آمو ش مهارتهاي اجتماعی مرباوط باه مدرساه و کاالس درس باا روش
قصهگویی بر نمره پسآ مون احساس تنهایی معنادار است و اندا ه اثر  0/17نیز نشان میدهد که این
تفاوت در جامعه یاد و قابل توجه است.
بحث و نتیجهگیری
پژوهش حاضر با هدف تعیین تأثیر آمو ش مهارتهاي اجتماعی مربوط باه محایط مدرساه و کاالس
درس با روش قصهگویی بر رفتارهاي اجتماعی و احساس تنهایی دانشآمو ان با رفتارهاي پرخاشاگرانه
انجا شد .نتایج تحلیل کوواریانس رندمتغیري نشان داد که آمو ش مهارتهااي اجتمااعی باا روش
قصهگویی باعث افزایش رفتارهاي اجتماعی کودکان پرخاشگر میشود .این یافته با نتایج پژوهش لی
و همکاران ( ،)58 :2075ایون و همکاران ( ،)2076روشان رسالی ( )795 :7932ناگااین ،اساتنلی ،و
ون

( )763 :2075و کریسک ،)99 :2076( ،رایت و همکااران ( )731 :2072کاه نشاان دادناد کاه

قصهگویی باعث بهبود مهارتهاي ارتباطی و شایستگی و تعامل با همساالن در دانشآمو ان میشود
همسو است.

تأثیر آمو ش مهارت هاي اجتماعی با روش قصه گویی بر رفتارهاي اجتماعی و احساس تنهایی دانشآمو ان 775 . . .

تیبالد ( )81 :2076در تبیین این یافته بیان میکند که قصاهگاویی باعاث مادیریت مشاکالت
ارتباطی ا طریق تعامل با قصهگویان و دریافتکنندگان قصه میشود .این سبک ا قصهگویی باعاث
تولید محاورههاي ترغی کننده و مدلسا ي داستان ا طریق شخصیتهاي مجا ي میشاود (کااوا ا،
پیزي ،رارلت ،وگت و آندر .)979 :2003 ،7بدین ترتی با این شیوه حتی ضاعیفتارین دانشآماو ان
هم براي تفسیر جمالت و تغییر آن ا طریق داستانهاي ارئهشده تالش میکنند ،هماین امار باعاث
رشد توانایی و بهبود مهارتهاي بان بیانی این کودکان میگردد (مختاار و همکااران.)769 :2077 ،
قصه گویی به عنوان یک ابزار اجتماعی فرصتی براي ابرا نظرات و قضاوت در ماورد رفتاارهااي باد
کودکان فراهم میکند .محاورههاي ساختگی باعث کاهش هیجانهاي منفای و رفتاارهااي مخارب
میشود و فرصتی براي بهبود تعامالت براي دانشآمو ان فراهم میکند (کاارنتون و کرایا :2077 ،
 .)729بدون شک قصهگویی ا طریق ایجاد بینش در مورد تجربیات خشاونتآمیاز نادگی کودکاان
باعث کاهش رفتار خشونتآمیز آنها میشود .و یک نگاه وسیع به نمایش پر روق و برق و غیرواقعی
رفتار خشونتآمیز دانشآمو ان فراهم میکند .بنابراین باعث ایجاد عالقه به برقراري ارتبااط و رفتاار
محترمانه نسبت به اعضاي دیگر در محایط مدرساه خواهاد شاد (ورلای .)87 :2001 ،هنگاامی کاه
آمو شها در خالل قصه مطرح میشوند به نسبت مانی که بطور مستقیم ارائه شوند ،جذاب تر باوده
و شرایط یادگیري بهتر و عمیقتري فراهم میشود ،همچنین احتمال بکارگیري و تعمیم آنهاا توساط
کودک در مینههاي مشابه افزایش مییابد (هفنر .)2009 ،2آمو ش مبتنی بر قصه در قالبی مانوس و
غیر تهدید کننده باعث افزایش آگاهی و بینش کودک میشود ،رارا کاه کاودک خاودش و مساائل
ندگیش را در روایت دیگران مشاهده کرده و درک بهتري ا خود و مشکالتش و راههاي مقابلاه باا
آنها و راهحلهاي جایگزین پیدا میکند (صاحبی .)1 :7983 ،همچنین ،مینهاي فراهم میشود کاه آ-
نها با سخن گفتن و بیان احساسات ،شیوههاي ارتباط با دیگران را تمرین کنند .این شایوه ،باه ویاژه
براي کودکان خجالتی و انزواطل بسیار کارا و موثر است (غالمی.)11 :7932 ،
به این دلیل که فعالیت در این شیوه بر مبناي داستانهاي خود کودکان قرار دارد بناابراین موجا
افزایش مهارتهاي رهبري آنها میشود و فرصتهاي یاادي باراي دانشآماو ان باراي شارکت در

. Cavazza, Pizzi, Charles, Vogt, & André
. Hofner
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تعامالت اجتماعی فراهم میکند (رایت ،داینر ،و کمپ .)731 :2072 7،در این رابطاه دائمای و

فرنیاا2

( .)731 :2079بیان میکنند که داستانهاي اجتماعی با محتواي مرباوط باه مهاارتهااي اجتمااعی
باعث افزایش سطح مهارتهاي اجتماعی ،شایستگی اجتماعی و تعامل با همساالن شده بود .پژوهش
انجا شده توسط نصیر اده و روشن( )778 :7983نیاز هماین موضاوع را بیاان مایکناد نتاایج ایان
پژوهشگران قابلیت کاربرد قصه و ساختار آن را در آمو ش و حل مشکالت نشان مایدهاد .میتاوان
گفت که درک هیجانهاي مثبت و منفی هنگا صحبت کردن و ار یاابی قضااوتهاادر قصاهگاویی
ارتباط مثبتی با بهبود مهارتهاي اجتماعی دارد .بدین ترتی یک ارتباط قوي بین یک رویداد منفای
در گذشته و استفاده ا هیجانهاي مثبت در فرایند قصهگویی و کاهش مشکالت رفتاري وجاود دارد.
بدینگونه که وقتی هیجانهاي منفی بهتر توضیح داده میشوند مهاارتهااي اجتمااعی باه میازان
بیشتري بهبود مییابند (کارنتون و کرای .)729 :2077 ،
همچنین نتایج نشان داد آمو ش مهارتهاي اجتماعی با روش قصهگویی باعث کاهش احسااس
تنهایی دانشآمو ان پرخاشگر میشود .این یافته با نتایج پژوهشهاي صانعتکاار ،حساینآباادي ،و
اصغري نکاح ( ،)1 :7937پراسکو ( ،)795 :2070فرود و کلیاک ( )117 :2077فراکسایز ( )9 :2008و
شبی اصل ،نادري ،و مکواندي ( )959 :2075که نشان دادند قصاهدرماانی باعاث کااهش احسااس
تنهایی و ناامیدي کودکان میشود همسو است .بهطوريکاه کودکاان دبساتانی مایتوانناد مفااهیم
امیدواري و ناامیدي و نگاه منفی به خود را در داستانها درک کنند.
ا آنجایی که در فرایند قصهگویی کودکان خود را با شخصیتهاي داستان ،وقایع و هیجاانهاا
همسانسا ي میکنند و نسبت به خود و دیگر شخصیتهاي مهم داستان بینش پیدا میکنند بنابراین
در این فرایند فرضیات نادرست اصالح و عالقه اجتمااعی افازایش و اضاطراب و مشاکالت رفتااري
کاهش مییابد (شبی اصل و همکاران )959 :2075 ،در واقع آشنایی کودک با شخصیتهاا و وقاایع
داستان ،تخلیه هیجانی و بینش ،باعث کاهش احساس انزوا و تنهایی ،افزایش خودآگاهی و درک خود
شده و کودک شجاعت بیشتري در مقابله با مشکالت پیدا میکناد ( تویسارکانی2006 ،؛ باه نقال ا
شبی اصل و همکاران .)959 :2075 ،بیشتر کودکان دبستانی شخصیت امیدوار داستان را شخصایتی
فعال ،مصمم و اجتماعی برخالف شخصیت ناامید تصور میکردند .به همین دلیل قصاهگاویی باعاث
. Wright, Diener, & Kemp
. Daemi& Farnia
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افزایش شادمانی و کاهش ناامیدي دانشآمو ان شده بود( .فراکسایز)9 :2008 ،علات ایان نتیجاه را
میتوان در همگانی و جهانی جلوه دادن مشکالتی که فرد در فرایند قصهگویی با آنها دست و پنجاه
نر میکند جستجو کرد بنابراین در این فرایند افراد احساس نمیکنند که تنها هستند و مشکالتشاان
خا  ،منحصربه فرد و غیر قابل حل است (صاحبی .)6 :7983 ،باه صاورت دقیاقتار درک اهمیات
همدلی ا طریق ارتباط با ادراکهاي خود و واکنش به شخصیتها و تجاارب در فرایناد قصاهگاویی
باعث پرورش همدلی اجتماعی در طول ساختار قصهگویی در محیط مدرساه مایگاردد ،باه عباارتی
عالقه مندي و حساسیت نسبت به قهرمانان داستان ارتباط بسیار یادي با برو حاالت هیجانی مثبات
دارد (براتیسیس و یاناس .)297 :2075 ،ا آنجاایی کاه فرایناد قصاهگاویی موجا تقویات رواباط
دلبستگی و افزایش پاسخهاي عاطفی کودکان و واکنش هیجانی به طیف گساتردهاي ا موقعیاتهاا
میشود کودکان میتوانند یاد بگیرند که ره هیجانهایی باعث ناامیادي ،خشام ،شاادي و احسااس
ترس میگردد (فرود و کلیک.)117 :2077 ،
گوش دادن به داستان باعث سوق دادن دانشآمو ان به سمت تعارضات خود و پیدا کردن راهحل
مفیدي براي حل آن و رویارویی بهتر آنها با مشکالت میشود (شبی اصل و همکاران.)959 :2075 ،
داستان به دلیل لحن ،انگیزه و کنجکاوي آن میتواند مفاهیم یادي را به دنیاي کودک منتقل کناد،
این روش غیرمستقیم انتقال معنا باعث جذب بهتر و سریعتر و درک درساتی ا مفااهیم شاده و باه
رشد ارتباطی کودک کمک میکند (دائمی و فرنیا .)2079 ،در تایید این مسئله صنعتکار و همکاران
( )1 :7937بیان میکنند که قصهگویی با کاهش انکار آ مودنیها نسبت به جنبههااي منفای تنهاایی
خود خودآگاهی آنها را نسبت به تنهاییشان افزایش میدهد و در واقع غلبه بار مقاومات در شانونده،
درگیري کمتر با مخاطبان ،فهم اطالعات پیچیده ،انتقال تجارب و پیا ها به شانونده ا ویژگایهااي
کلیدي قصهگویی است که باعث افزایش مهارتهاي ارتباطی میگاردد (هاوپفر719 :2072 ، 7؛ لای،
فاسیت و دمارکو .)58 :2075 ، 2ا طریق آمو ش مهارتهاي اجتماعی به روش قصهگویی کودکاان
با دیدن کسانی که رفتارهاي تحسینبرانگیز دارند و گاوش کاردن باه حارف هااي آنهاا ،ا طریاق
پسخوراند ،به ار ش اعمال و رفتار خود پی برده و درصدد افزایش ساا شیاافتگی و کاارایی خاود در
محیط بر میآیند .بدین ترتی  ،قصهگویی ابزاري مفید و مؤثر براي اصالح رفتار ،سا شیافتگی ،مهار
. Hopfer
. Lee, Fawcett, & DeMarco
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هیجانها و افزایش مهارتهاي اجتماعی در کودکان محسوب میشود .در واقع مجااورت و نزدیکای
کودکان به رویدادهاي مهم بینفردي در ندگی رو مره و غوطه ور بودن آنها در جنبههااي حسای و
عینی تجربهها موج میشود که این رویدادها نفو قويتري در قصههاي ندگی آنها داشته باشند.
ا آنجاکه پژوهش حاضر فقط بر روي دانشآمو ان دختر سو و رهار مقطع ابتدایی انجا شاد و
متغیرهاي جنسیت ،سن و مقطع تحصیلی کنترل شدند .به دلیل محدودیتهااي ماانی و اجرایای در
این پژوهش ،امکان کنترل متغیرهایی مثل جنسیت ،سان و مقطاع تحصایلی باه عناوان متغیرهااي
تعدیل گر وجود نداشت .امکان کنترل وضعیت اجتماعی ،اقتصادي خاانواده و تحصایالت والادین باه
علت مشکالت شدید در انتخاب نمونه میسر نشد .به علت محدودیت مانی و تعطیلی مدارس امکاان
برگزاري مرحله پیگیري فراهم نشد .جهت کاربردي نمودن نتایج پژوهش ،پیشنهاد میشود که روش
مداخله پژوهش حاضر ،در کتابهاي درس علو اجتماعی یا مهاارتهااي اجتمااعی گنجاناده شاود.
پیشنهاد میشود با توجه به تأثیرگذاري این برنامه ،ا فهرسات مهاارتهااي ایان برناماه درسای در
کالسهاي درس دانشآمو ان استفاده شود .همچنین ا فهرست مهارتهاي مربوط به برنامه درسای
مهارتهاي اجتماعی به صورت غیررسمی (در ساعات مختلف) توسط معلمان به دانشآمو ان آمو ش
داده شود .با توجه به تأثیر آمو ش مهارتهاي اجتماعی مربوط به کالس درس و محایط مدرساه باا
روش قصهگویی در دانشآمو ان دختر پرخاشگر ،پیشنهاد می شاود کاه در پاژوهشهااي آتای ایان
مداخله در مورد پسران نیز مورد آ مایش واقع شود .پیشنهاد میشود در صورت امکاان در پاژوهش-
هاي آینده وضعیت اجتماعی ،اقتصادي و تحصیالت والدین این کودکان کنترل و مورد بررسای قارار
گیرد .پیشنهاد میشود در صورت امکان مرحله پیگیري در پژوهشهاي آتی باراي مشاخص کاردن
این که آیا تأثیر بر روي گروه آ مایش در طول مان پایدار مانده است یا نه انجا گیرد.
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