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  اثربخشي قصه گويي با تاكيد بر معنويت بر كاهش كمرويي و اضطراب

 كودكان دبستانيو افزايش انعطاف پذيری تحصيلي 
 *2، شیما پرندین1نسرین غالمی

 ایران غرب، آباد اسالم اسالمی، زادآ دانشگاه غرب، آباد اسالم واحد روانشناسی، کارشناسی ارشد. 1

 ایران غرب، آباد اسالم اسالمی، زادآ دانشگاه غرب، آباد اسالم واحد روانشناسی، گروه استادیار. 2
 (22/12/1011؛ تاریخ پذیرش:  22/10/1922)تاریخ دریافت: 

 چکيده

اب و بر کاهش کمرویی و اضطر تیاثربخشی قصه گویی با تاکید بر معنو هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی

می باشد. در این پژوهش از  1931در سال  کودکان دبس تانی ش  ر کرمانشاه   یلیتحص   یریانعطاف پذ شیافزا

روش تحقیق نیمه آزمایش ی و از نو  رر  پیش آزمون و پ  آزمون با گروه کنترل استااده شده است. اامعه  

 پژوهش شامل یننمونه ابوده که   1931مقطع ابتدایی ش ر کرمانشاه در سال دانش آموزان دختر آماری شامل 

. در این پژوهش از س ه پرس ش نامه    باش د  یاض طراب م کمرویی و نار از دانش آموزان دختر وااد مالک  93

اسپن  ( ، پرس ش نامه اض طراب کودکان )   1391بریگز،-کمرویی )چیک ش ده  بازبینی اس تاندارد ش ده مقیا   

ا ت تجزیه و  ( استااده شده است.2339( و پرس ش نامه انعطاف پذیری تحص یلی )کانر و دیویدسون    2339،

تحلیل داده های آماری  از ش اخ  ها و روش های آمار توص یای  شاملف فراوانی، درصد، میانگین، انحراف   

با استااده از  30/3معیار، و آمار استنباری شاملف آزمون تحلیل کواریان  چند متغیری و یک متغیری در سطح 

 کید بر معنویت بر کاهش کمروییأگویی با تقصه نتایج نشان داد که اس تااده ش د.   29نس خه  SPSSنرم افزار 

مؤثر  ستانیکودکان دب کید بر معنویت بر کاهش اضطرابأگویی با تقصهمؤثر است همچنین  کودکان دبس تانی 

 کودکان دبستانی یلیتحص یریپذانعطاف شیکید بر معنویت بر افزاأگویی با تقصهنیز نتایج نشان داد که اس ت  

 مؤثر است.

 ش ر کرمانشاه ، یلیتحص یریانعطاف پذ، اب رکمرویی و اضط ، تیمعنو، قصه گوییواژگان كليدی: 
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 مقدمه  

الً اوکه  نجاستآتا دوران ین اتواه به ن دارد. نسااندگی ه در زتعیین کنند  و کی نقشی حسادکودوران 

تکوین در براسته ترین مرحله ان تربیت غالباً به عنوو تعلیم ان صاحب نظرن و نشناسارا رواکی دکودوران

ین در انی ی رواهانابسامانیت و ختالالت، اضارتعاد اوان، وهشگروپژودوم اینکه  ؛ندانستهن دانسااشخصیت 

  (.1911نند )دادستان،داندگی میزسر اسرت در مشکالوز بردر ساسی امل اعورا از سنین 

حال نظر به این که دوران کودکی زمان مناس  بی برای تش  خی  و درمان مش  کالت عارای، ااتماعی و   

یکی از تاثیرگذارترین و حس  ا  ترین مراحل زندگی اس  ت، تواه به  .آموزش  ی در آینده اس  ت و همچنین

ب داش  ت روان در این مرحله نیز بس  یار حیاتی و با اهمیت اس  ت. زیرا ش  ناس  ایی ورفع مش  کالت رفتاری و 

ش خصیتی در سنین پایین کمک بسیار بزرگی در شکل گیری شخصیت سالم افراد در بزرگسالی محسوب می  

درص  د کودکان و نواوانان به نوعی از مش  کالت  23تا  10ت که ربق تحقیقات بین ش  ود. این در حالی اس  

کودکان نیز همچون بزرگساالن  (. 1931)کرمی، مومنی، محمدی و ش بازی راد، رفتاری و روانی رنج می برند

 نه انوا داری در زمیشوند و این مسئله باعث تحقیقات و مطالعات دامنهرفتاری می -های روانیدچار آش اتگی 

های درمانی این شیوه .بزرگس االن و همچنین  رفتاری -های روانی  ها و تااوت آن ا با آش اتگی این آش اتگی 

   .(1931ها شده است)کرمی و همکاران،آشاتگی

سالگی یعنی دوران دبستان  13تا  1از امله تعارض ات درونی ش ده مربوب به سومین دوره کودکی یعنی    

طلوب مانند کمرویی و اضطراب می باشد. اضطراب به معنای احسا  ناخوشایند و های نام به صورت عادت

واپس ى مب م که با چند احس ا  اس مى، مانند احسا  خالى شدن سردل، تنگى قاسه سینه، تپش    نوعى دل

قرارن و می  ل بران حرک  ت همراه قل  ب، تعریق، س   ردرد ی  ا می  ل ابرن و ن  اگ   انى بران دفع ادرار، بى 

 (.1933د،راست.)اوانم

کمرویی به عنوان یک پدیده ااتماعی در نظرگرفته ش ده است که با  اضطراب درموقعیت های   .همچنین 

ااتماعی، بازداری ااتماعی، یا رفتارهای بین فردی ناش  ی از نگرانی درباره  ارزیابی بین فردی مش  خ  می  

و بازداری در  ش   ود. اگر چه تعاریت متعددی از کمرویی اراشه ش   ده ولی کمرویی عموماً به عنوان ناراحتی

 (.1931حضور افراد دیگر تعریت شده است )فرااد، 

یافته های پژوهش ی نشان داده اند کودکانی که ارتبارات ااتماعی بیشتری دارند و در به کارگیری م ارت  

های زندگی تبحر خاص دارند کمتر دچار بیماری های روانی و اس مانی می شوند و بر عک ، بیماری های  

ی در کودکان تن ا، گوش ه گیر، منزوی و مضطرب که دارای احسا  کم رویی شدید و عزت  روانی و اس مان 

 .(2311و همکاران ،1کریکضعیت می باشند بیشتر است ) نا 
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گیرندف برخی برای کمک به کودکان ب ره می شناسان به ررق گوناگون، از داستان خوانی و قصه گوییروان

درمان مش کالت رفتاری و روان شناختی آنان، برخی برای غنا   برای ش ناخت احس اس ات کودکان و با هدف   

، یبخشیدن به تدری  مواد آموزشی در مدار  و لذت بخش کردن آن و گروهی برای پرورش خالقیت)شعبان

1930)  . 

با تواه به اینکه افراد بر مبنای مجموعه ای از قصه ها عملکردشان را در ا ان و روابط خود را با دیگران  

کرمی و )(. 2319، 2کم می کنن د، ل ذا می توان گا ت قص   ه در رفت ار کودک ان تاثیر گذار اس   ت)فران     تنظی

( در پژوهشی با عنوان تاثیر قصه درمانی بر کاهش نشانه های ا ضطراب ادایی کودکان به این 1931،همکاران

گروه مداخله موثر نتیجه رس یدند که قص ه درمانی در کاهش نش انه های اختالل اضطراب ادایی کودکان در    

به بررسی تاثیر قصه درمانی برکاهش اضطراب کودکان سررانی  (1932آقامحمدیان و همکاران ). همچنین بود

پرداختند و نش ان دادند قص ه درمانی درگروه آزمایش به رور معناداری مواب کاهش اضطراب در مقایسه با   

( در پژوهش  ی به بررس  ی رابطه قص  ه  2319 ، 9تبر) افرادی که درمان رایج را دریافت نکرده اند می ش  ود.

کودک دبس تانی انجام شد و نتایج حاکی از   133درمانی بر افس ردگی در کودکان پرداخت. این پژوهش روی  

 دهد.این بود که قصه درمانی افسردگی کودکان را کاهش می

با تواه به این که در این پژوهش اثربخش ی قص ه گویی با تاکید بر معنویت مورد بررسی قرار می گیرد،    

توان گات  در باب قص ه گویی، از قص ه های قرآنی برای تربیت اسالمی کودکان استااده شود و در نتیجه   می

ی در تمنبع غنی وکامل وحیاب ای د ب ه قص   ه های قرآنی و نکات تربیتی آن بیش از پیش تواه کرد و از این    

 باالبردن سطح اندیشه و افکار  کودکان ب ره ی کافی برد.

ترین واه خود، از عناصر و گویی نیست، و زبان قصه هم ندارد امّا در کاملبا این که قرآن درص دد قص ه  

در  روش  نی س  رایی برای ابالپ پیام خویش ب ره اس  ته اس  ت. با تأمّل اندک در قرآن کریم، بهش  یود داس  تان

ی اهای پیش ین پرداخته است به گونه یابیم که بخش متناب ی از آیات آن به یادآوری داس تان مردمان و امت می

به  بینند، بلکه قدم به قدمادا نمی تالوت کنندگان ال ی، س رنوشت خویش را از سرگذشت اقوام گذشته »کهف 

های تاریخ بشریت حاضر و زنده احسا  در صحنهآیند، و همواره خود را های داس تان پیش می آراییص حنه 

   .(2310)برت، «کنندمی

نعطاف ا .مولاه دیگر مورد بررس  ی در این پژوهش تاثیر قص  ه گویی برانعطاف پذیری کودکان می باش  د 

 ایپو ی، روش یدگید بیآس اینامطلوب  طیاست که انسان هنگام مواا ه با شرا ایپو یندیفرا یآموزش   یریپذ

 بیاس ت که در رابطه با پاس خ فرد به س رران ،استر  آس    یموض و  روانش ناخت   کی نیدهد. ا یرا نش ان م 

 کی یبرا یرا پاس   خ یریپذ عطافان یمورد مطالعه قرار گرفته اس   ت. برخ یکننده زندگ دیت د طیزاوش   را

 ییاصات با توان نیاند.دان یم داریس بک مقابله پا  کیآن را  گرید یکه برخ یدانند ، در حال یخاص م دادیرو
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 ی، توس   عه و تبلور قرار م تیمورد حما یژگیو کیبه عنوان  طیو تعامل با مح یااتماع یو م ارت ا یدرون

در پژوهش حاض ر درصدد آن  (1919به نقل ازدرویزه و ک کی، 2330، 1دنیر، لوکا ، ش یمک و هلیول ) .ردیگ

هس تیم که با کمک گرفتن از روش قصه گویی بتوانیم تغییرات شگرفی در زمینه یادگیری، کاهش اضطراب و  

با استااده از رویکردهای قصه بتوان به کودکان کمرویی و همچنین انعطاف پذیری دانش آموزان ایجاد کرده و 

اثیر گیری هویت آن ا تان بس ازند، قص ه هایی که بر شکل  و نواوانان کمک کرد تا زندگی مثبتی برای خودش  

قص ه های افراد درباره ی خودشان می تواند بیانگر مشکالت روانی آن ا باشد و در واقع   . همچنین مثبت دارد

 .این قصه ها بیانگر موضوعاتی است که برای آن ا اهمیت دارد

کودکان در همان سال ای حساسی که توسعه ب زیستی ذهنی،  روانشناختی و اسمانی  کوتاه س خن این که 

ااتماعی ، روانی و فیزیکی  کودک به حداکثر خویش می رسد، شرو  می شود ولی برخالف مساشل یاد شده، 

ربیت، تنظام آموزشی ما در گریز از سنت های اصیل و پرهیز از به کارگیری فعالیت های هنری در امر تعلیم و 

از دس  تاوردها و نتایجی که اوامع پیش  رفته از بکارگیری فعالیت های فوق نص  یب خویش کرد ، غافل مانده  

با تواه به تاثیر مثبت قص  ه گویی بر ش  کل گیری هویت و کمک به کودکان و نواوانان برای  .اس  ت بنابراین

صه ق ه به این سوال است که آیابه دنبال پاس خ ب محقق در این پژوهش  س اختن زندگی مثبت برای خودش ان  

گویی با تاکید بر معنویت بر کاهش کمرویی و اض طراب و افزایش انعطاف پذیری تحص یلی کودکان دبستانی   

 .موثر می باشد1931ش ر کرمانشاه در سال 

 روش  

و از نو  رر  پیش آزمون و پ  آزمون با گروه کنترل  ه آزم ایش   ی در این پژوهش از روش تحقیق نیم  

. گروه های آزمایش و گواه به روش تص  ادفی س  اده معادل ش  دند و قبل از اعمال مداخله های ش  داس  تااده 

تجربی در مورد گروه های آزمایش و گواه، پیش آزمونی درباره آن ها ش  د و پ  آزمونی نیز در پایان مداخله 

ین پیش آزمون و پ  آزمون هر گروه از نظر معنی دار بودن آماری مورد بررس   ی قرار اارا گردی د. تااوت ب 

گرفت. بدین ص ورت اثربخشی قصه گویی با تاکید بر معنویت به عنوان متغیر مستقل اعمال گردید تا تاثیر آن  

در این  یاامعه آماربه عنوان متغیر وابسته مشخ  گردد. انعطاف پذیری تحصیلی  کمرویی و اضطراب وبر 

می باش  ند. نمونه این پژوهش  1931پژوهش کلیه دانش آموزان دختر مقطع ابتدایی ش   ر کرمانش  اه در س  ال 

نار از دانش آموزان دختر وااد مالک کمرویی و اض طراب می باشد که نمونه مورد نظر با استااده   93ش امل  

نار گروه  10نار گروه آزمایش و  10نار در دو گروه آزمایش  ی و گواه ) 93از روش نمونه گیری خوش  ه ای 

                                                           
1 . Denir,Lockas,Shemick and Heliou 
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 93مدرس ه به صورت تصادفی انتخاب و تعداد  1برای این کار ابتدا از بین مدار  مواود  .گواه( قرار گرفتند

 نار برگزیده شد.

 یمقیا  بازبینی شده کمرویکه شامل ف  در این پژوهش از س ه پرسشنامه استاندارد شده استااده شده است 

ماده می باشد. از شرکت کنندگان  11( ساخته و  شامل 1391 2بریگز –چیک  )پرسشنامه توسطه است که این

فکامال موافقم( 0تا  فکامال مخالام1خواس   ته ش   د تا به هر یک از ماده ها در یک مقیا  لیکرت پنج رتبه ای )

ه نمره باال بیانگر میزان باالتر متغیر باشد، ک 93تا  11در این مقیا  دامنه ی نمره ها می تواند بین پاسخ دهند. 

ت مطالعه رابی تح .این مقیا  توس ط رابی به فارسی ترامه شد . کمرویی و خجالتی بودن آزمودنی اس ت 

ان نش "نسخه ی فارسی مقیا  بازبینی شده کمرویی در بین دانشجویان س اختار عاملی )روایی سازه( "عنوان 

ده های مقیا  کمرویی با نمره کل مقیا ، به از برای ماده مااز ک  ستگی هر ی یب همبار ه ض   منداد که دا

  مقیای هادههد که مادمی ن نشاها ین یافته معنا دار بود.ا P< 3331/3متغیر و در سطح  13/3تا  13/3، از 12

سی ضریب ربرای ین تحقیق بردر امی کنند. ن بیازه را یک ساو هستند ردار نی مناسبی برخودروهمبستگی از 

وی  به دس  ت آمده اس  ت. 91/3کل نمونه در که ه شدده ستااخ انباوکریلااآضریب از یی وکمر  ی مقیاپایای

نتیج ه گرف ت ب ا توا ه به پایایی و روایی مناس   ب مقیا  کمرویی، می توان از آن برای اندازه گیری میزان     

توسط اسپن   2339سال  استااده شد که در پرس ش نامه اض طراب کودکان   همچنین از  کمرویی اس تااده کرد. 

پرس ش تشکیل شده است. مقیا  های این پرسشنامه به صورت هرگز، گاه   10ارایه ش د. این پرس ش نامه از    

برای تعیین پایایی پرس شنامه اضطراب از دو روش آلاای کرونباخ و تنصیت    گاهی، غالبا، همیش ه می باش د.  

می باش  د که بیانگر پایایی قابل قبول  91/3 و 10/3اس  تااده ش  د که برای کل پرس  ش  نامه به ترتیب برابر با   

رایب نوسان دارد که بیانگر ض 10/3تا  13/3پرس ش نامه یاد ش ده اس ت. ضرایب پایایی مقیا  اضطراب بین     

همچنین برای تعیین اعتبار پرسشنامه یاد شده نمره آن با نمره سوال مالک همبسته پایایی قابل قبول می باش د. 

( که نشان =R 00/3و  =P 3/ 3331طه مثبت معنی داری بین آن ا واود دارد )ش ده و مشخ  گردید که راب 

و در رابطه با  1991می دهد پرس ش نامه اضطراب از اعتبار الزم برخوردار است. نتایج بررسی پرتویی در سال   

ر اش یو  اض طراب در دانش آموزان ابتدایی ش   ر ت ران نش ان داد که پرس ش  نامه بک از ثبات اعتبار بر خورد    

بر روی امعیت ایران استاندارد نمود. ضریب همبستگی  1993اس ت. وی همچنین این پرس شنامه را در سال   

گزارش شده  39/3تا  10/3و پایایی ارزیاب ها بین  31/3تا  13/3درونی )آلاای کرونباخ( این پرس شنامه بین  

 است.  

( بدست 2330زاده و همکاران  قاسم)ویژگی های روانس نجی فرم بازنگری ش ده این پرس ش نامه توس ط      

 (.  1933آمده است، نتایج حاکی از روایی و پایایی باالی این پرسشنامه است )ساعتچی و همکاران،

                                                           
2 . Chick Briggs 
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پذیری تحص   یلی کانر و  برای س   نجش میزان انعطاف پذیری تحص   یلی  از مقیا  انعطاف در ن  ایت 

گویه ای است که کانر و دیویدسون آن  20یک ابزار که ( 2339 ،کانر و دیویدسون)دیویدسون استااده گردید 

ت یه نمودند. بررس  ی ویژگی  در زمینه انعطاف پذیری تحص  یلی 1393 – 1331را با باز بینی منبع پژوهش  ی 

های روانس  نجی این مقیا  در گروه هایی مثل امعیت های عمومی، مرااعه کنندگان به بخش مراقبت های 

، بیماران با مش  کل اختالل اض  طراب فراگیر و بیماران مبتال به اختالل پ  از اولیه، بیماران س  رپایی پزش  کی

که این پرسشنامه افرادتاب آور را از افراد غیر تاب آور  ض ربه انجام ش ده است سازندگان این مقیا  معتقدند  

ود. این کار ر در گروه های بالینی و غیر بالینی ادا می کند و می تواند در موقعیت های پژوهش  ی و بالینی به

پرس ش نامه در یک مقیا  پنج دراه ای از کامالً نادرس ت تا همیش ه درست ساخته شده است. به نحوی که     

کامالً درس ت نمره یک، به ندرت درست نمره دو، گاهی درست نمره سه، اغلب درست نمره چ ار و همیشه  

 پنج را به خود اختصاص می دهند. درست نمره

اس   ت. کانرو و دیویدس   ون ض   ریب آلاای کرونباخ مقیا    20-120قیا  بین دامنه نمره گذاری این م

گزارش کرده اند همچنین ضریب پایایی حاصل از روش باز آزمایی در یک  13/3انعطاف پذیری تحص یلی را  

بوده است. نمرات مقیا  انعطاف پذیری تحصیلی کانر و دیویدسون با نمرات مقیا   19/3هاته ای  1فاصله 

وباس ا همبس تگی مثبت معنا دار و با نمرات مقیا  اس تر  ادراک شده و مقیا  آسیب پذیری    س رس ختی ک  

نس بت به اس تر  ش ی ان همبستگی منای معنا داری داشتند. که این نتایج حاکی از اعتبار همزمان این مقیا     

 است.  

روایی این مقیا  هنجاریابی شده است. برای سنجش  1911این مقیا  در ایران توس ط محمدی در سال  

ضریب  9ابتدا همبستگی هر گویه با نمره کل مقوله محاسبه شده و همبستگی هر نمره با نمره کل به از گویه 

را نشان داد و سپ  از روش تحلیل عاملی استااده شده است، برای پایایی این مقیا   11/3تا  11/3های بین 

در  (1911گزارش شده است )محمدی، %13ان آن هم هم از روش آلاای کرونباخ اس تااده ش ده اس ت. و میز   

( برای بررسی پایایی این مقیا  در دانشجویان صورت 1911 ،سامانی و همکاران)پژوهش دیگری که توسط 

گزارش کردند. نتایح تحلیل عاملی اکتش  افی واود پنج عامل ش  ایس  تگی    39/3گرفت، پایایی این مقیا  را 

مل عاراه منای، پذیرش مثبت تغییر وروابط ایمن، کنترل و تأثیرات معنوی فردی، اعتم اد ب ه غرایز فردی، تح  

دانش آموز انتخاب شدند به صورت  93در این پژوهش پ  از این که .برای مقیا  تاب آور یاد کرده استرا 

. نار به صورت تصادفی ساده گمارده شدند 10گروه قرار گرفتند، در هر کدام از گروه ها  2تص ادفی ساده در  

دقیقه ای و دو بار در هاته برنامه آموزشی را تجربه  23الس ه،   11های آزمایش به مدت س پ  یکی از گروه 

کردند. قبل از ش   رو  الس   ات، میزان خواندن دانش آموزان به عنوان پیش آزمون امع آوری گردید.گروه 

تخته مطالب را برای  کنترل نیز آموزش به ش  یوه متداول که به ص  ورت روخوانی و نوش  تن حروف بر روی  
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دانش آموزان اراشه می کرد، مطالب را دریافت کردند. پ  از اتمام الس   ات هر دو گروه مورد مطالعه، از نظر 

                                   میزان یادگیری در خواندن در هر دو گروه مورد بررسی قرار گرفتند.

پژوهش تم ی  دات الزم ب  ه منظور اارای پژوهش فراهم  مرحل ه اول رر  پژوهشف در این مرحل  ه از اارای 

گردید لذا اقدامات انجام ش   ده در این مرحله ش   امل موارد زیر می باش   دف تدوین مبانی نظری رر )مطالعه 

مرحله که مرحله ای اارایی پژوهش و گردآوری داده  مرحله دومفدراینکت ابخانه از منابع فارس   ی والتین (. 

 که مطالعه میدانی نام دارد. یلههای مورد است. مرح

 خالصه مراحل صورت گرفته -2ادول 

 شیوه آموزش ف هدف گام ها اهداف داستان السات

 السه اول

بچه 

 کالپ

آموزش 

فحروف  ق ، 

او ، ف ، اُ ، م 

 ، پ ،   ،ج

 اول
آموزش صدا و 

 نماد حروف

مربی کارت ای تص اویر مربوب به داستان را از پشت و به  

خود از قبل آماده نموده و گام اول را به  ترتی ب روی میز 

این ص ورت ش رو  می کند . شرو  داستان و چسباندن   

 تصاویر روی تابلو

 ومدالسه 

 السه سوم

 السه چ ارم

 السه پنجم

 فرفرک

آموزش 

حروف آ ا ، اَ، 

 و ، اِ

 دوم
شکل صداهای 

 داستان

را آموزش در گام اول نماد و تلاظ صدای حروف داستان 

 دادیم دراین گام شکل صداهای داستان را می آموزیم .

 السه ششم

 السه هاتم

 السه هشتم

 السه ن م

مار 

 سیاه

آموزش 

حروف ز ، ژ 

 ، خ ، چ

 سوم

مروری بر گام 

های یک و دو 

در قالب 

 شعرگون

توض  یح اینکه ، کارت های تص  اویر داس  تان و کارت ای  

با تواه به گام اب یک و دو نص   ب حروف روی تابلو 

می باش   د مربی به تص   اویر بچه کالپ اش   اره نموده و 

 شعرگونه را می خواند.

 السه دهم

 السه یازدهم

 السه دوازه دهم

 السه سیزده هم

سه 

 برادر

آموزش 

حروف ن ، 

ش ، ل ، د ، 

 ک

 ارو تکر ازرشیابی چ ارم

روی تابلو از گام ای  کارت ای تصاویر ، صداها و حروف

قبل نص  ب می باش  د. مربی پ  از ش  عر گونه ادامه می  

دهد ، بچه های خوبم تصویر هرکدام از حیوانات داستان 

را که برداش  تم ص  دای آن را تکرار کنید مربی به س  راپ  

اولین کارت تص  ویر یعنی بچه کالپ رفته و از روی تابلو 

ق را تکرار برمی دارد و همزمان نوآموزان ص   دا و نماد 

خواهن د کرد. این ک ارت ها ادامه پیدا می کند تا آخرین   

تص  ویر ، پ  تا این مرحله کلیه کارت های تص  ویر به  

کمک نوآموزان امع آوری شده است سپ  کارت های 

حروف از روی تابلو برداش ته می شود که با برداشتن هر  

 حرف باید صدا ونماد آن توسط نوآموزان خوانند شود.

 چ ارده همالسه 

 السه پانزده هم

 هم السه شانزده

 یادآوریف گام ها برای هر چ ار داستان به صورت ادا گانه ری شد.
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ا ت تجزیه و تحلیل داده های آماری از ش   اخ  ها و روش های آمار توص   یای ش   املف فراوانی، 

آزمون تحلیل کواریان  چند متغیری و یک درص  د، میانگین، انحراف معیار، و آمار اس  تنباری ش  املف  

 استااده شد. 29نسخه  SPSSبا استااده از نرم افزار 30/3متغیری در سطح 

 

 ايافته ه

پذیری در دو های کمرویی، اض   طراب و انعطافدر این پژوهش میانگین و انحراف اس   تاندارد مؤلاه 

 اراشه شده است.2اداول آزمون در آزمون و پ گروه آزمایش و کنترل در مراحل پیش

 های کمروییهای توصیای مؤلاهف یافته2ادول 

 

 

 

 

 

 

 متغیر

 

 نوبت آزمون

 آزمایش کنترل

 انحراف استاندارد میانگین انحراف استاندارد میانگین

 اضطراب ادایی
 111/3 39/12 921/3 19/11 آزمونپیش

 012/3 91/11 991/3 32/11 آزمونپ 

 اضطراب فراگیر
 112/3 12/11 093/3 21/11 آزمونپیش

 131/3 31/11 191/3 92/11 آزمونپ 

 اضطراب ااتماعی
 932/3 33/11 931/3 19/11 آزمونپیش

 919/3 19/11 912/3 31/11 آزمونپ 

 حمله هرا  و تر 
 939/3 19/13 191/3 10/13 آزمونپیش

 129/3 31/21 931/3 11/13 آزمونپ 

 –وسوا  فکری 

 عملی

 131/3 09/21 112/3 02/21 آزمونپیش

 332/3 99/29 119/3 11/21 آزمونپ 

های فوبی و تر 

 اراحت بدنی

 311/3 39/29 391/3 39/29 آزمونپیش

 311/3 12/20 301/3 39/29 آزمونپ 

 نمره کلی اضطراب
 091/1 13/113 390/9 11/139 آزمونپیش

 112/1 22/121 131/1 22/133 آزمونپ 
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 های اضطرابتوصیای مؤلاه هاییافته ف9ادول شماره

ها و نمره کلی کمرویی و اض   طراب را در دو های مؤلاهنمرهمیانگین و انحراف اس   تاندارد  ،9و2در ادول  

ون آزمآموزان در پیشآموزان نش ان داد. میانگین و انحراف استاندارد نمره کلی کمرویی برای دانش گروه دانش

آزمون کنترل آموزان در پ بود و نمره کلی کمرویی برای دانش 311/2و  93/19گروه کنترل ب ه ترتی ب برابر   

آموزان در بود. میانگین و انحراف اس   تاندارد نمره کلی کمرویی برای دانش 131/2و  01/11تی ب برابر  ب ه تر 

آموزان در بود و نمره کلی کمرویی برای دانش 109/2و  99/11آزمون گروه آزم  ایش ب  ه ترتی  ب برابر پیش

و انحراف اس   تاندارد نمره بود و همچنین میانگین  191/2و  19/01آزمون گروه آزم ایش به ترتیب برابر  پ 

بود و نمره کلی  390/9و  11/139آزمون گروه کنترل به ترتیب برابر آموزان در پیشبرای دانش اض  طرابکلی 

بود. میانگین و انحراف  131/1و  22/133آزمون کنترل ب ه ترتی ب برابر   آموزان در پ برای دانش اض   طراب

 091/1و  13/113آزمون گروه آزمایش به ترتیب برابر ن در پیشآموزابرای دانش اضطراباستاندارد نمره کلی 

 .بود 112/1و  22/121آزمون گروه آزمایش به ترتیب برابر آموزان در پ برای دانش اضطراببود و نمره کلی 

 

 گوییپذیری و قصههای انعطافهای توصیای مؤلاهف یافته1ادول

 نوبت آزمون متغیر
 آزمایش کنترل

 انحراف استاندارد میانگین انحراف استاندارد میانگین

 شایستگی فردی
 091/3 31/10 910/3 12/10 آزمونپیش

 912/3 91/11 129/3 32/10 آزمونپ 

 091/3 29/11 102/3 10/19 آزمونپیش اعتماد به غرایز فردی

 نوبت آزمون متغیر
 آزمایش کنترل

 انحراف استاندارد میانگین انحراف استاندارد میانگین

کمبود قارعیت و نداشتن 

 اعتماد به نا 

 319/3 13/11 193/3 11/11 آزمونپیش

 313/3 29/13 301/3 11/11 آزمونپ 

گزینی دوریپریشانی و 

 ااتماعی

 939/3 31/12 191/3 19/12 آزمونپیش

 119/3 29/10 902/3 13/12 آزمونپ 

گستره کمرویی در ارتباب 

 با افراد ناآشنا

 132/3 39/11 091/3 13/11 آزمونپیش

 391/3 91/23 139/3 12/11 آزمونپ 

 نمره کلی کمرویی
 109/2 99/11 311/2 93/19 آزمونپیش

 191/2 19/01 131/2 01/11 آزمونپ 
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 110/3 21/23 119/3 91/19 آزمونپ 

 تحمل عاراه منای
 031/3 19/13 111/3 91/11 آزمونپیش

 012/3 21/21 132/3 03/11 آزمونپ 

پذیرش مثبت تغییر و 

 روابط ایمن

 991/3 91/22 112/3 91/21 آزمونپیش

 111/3 03/21 139/3 11/21 آزمونپ 

 کنترل و تأثیرات معنوی
 332/3 19/21 111/3 19/21 آزمونپیش

 311/3 32/21 192/3 91/21 آزمونپ 

 پذیریانعطافنمره کلی 
 213/9 30/131 111/2 11/39 آزمونپیش

 910/9 93/133 319/2 13/31 آزمونپ 

 گوییقصه
 391/1 93/21 111/1 21/21 آزمونپیش

 332/2 19/21 303/1 91/21 آزمونپ 

گویی را در دو پذیری و قص   هها و نمره کلی انعطافهای مؤلاهمیانگین و انحراف اس   تاندارد نمره ،1ادول 

آموزان در پذیری برای دانشآموزان نش   ان داد. می انگین و انحراف اس   تاندارد نمره کلی انعطاف گروه دانش

آموزان در پذیری برای دانشفبود و نمره کلی انعطا 111/2و  11/39آزمون گروه کنترل ب ه ترتی ب برابر   پیش

پذیری بود. میانگین و انحراف اس   تاندارد نمره کلی انعطاف 319/2و  13/31آزمون کنترل ب ه ترتیب برابر  پ 

بود و نمره کلی  213/9و  30/131آزمون گروه آزم  ایش ب  ه ترتی  ب برابر آموزان در پیشب رای دان ش  

بود. همچنین  910/9و  93/133روه آزمایش به ترتیب برابر آزمون گآموزان در پ پ ذیری برای دانش انعط اف 

و  21/21آزمون گروه کنترل به ترتیب برابر آموزان در پیشگویی برای دانشمیانگین و انحراف اس تاندارد قصه 

بود. میانگین  303/1و  91/21آزمون کنترل به ترتیب برابر آموزان در پ گویی برای دانشبود و قص   ه 111/1

 391/1و  93/21آزمون گروه آزمایش به ترتیب برابر آموزان در پیشگویی برای دانشراف استاندارد قصهو انح

 .بود 332/2و  19/21آزمون گروه آزمایش به ترتیب برابر آموزان در پ گویی برای دانشبود و قصه

 

 

 بحث و نتيجه گيری  

 .کمرویی کودکان دبستانی مؤثر استگویی با تأکید بر معنویت بر کاهش قصه :فرضيه اول

 تایج پژوهشنگویی با تأکید بر معنویت بر کاهش کمرویی کودکان دبستانی مؤثر است. قصهنتایج نشان داد که 

() کاپالن و 1939ی،مقص  ود)های انجام ش  ده در داخل و خارج از کش  ور ازامله،  پژوهش با نتایجحاض  ر 

گویی با تأکید بر قص  ه ده اس  ت . همس و بو  (2333(،)روزنبرگ،2339،)کروزیر،(1333 ،با ) (،2339س اوک، 

های آن ش   امل کمبود قارعیت و نداش   تن اعتماد به نا ، در هر یک از مؤلاهمعنوی ت بر ک اهش کمرویی   

ی باعث گویگس  تره کمرویی در ارتباب با افراد ناآش  نا تأثیر دارد. قص  ه   وگزینی ااتماعی پریش  انی و دوری
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. کندها کاهش پیدا مینا  در آننا  باالتری داش   ته و نداش   تن اعتماد بهآموزان اعتماد بهش   ود دانشمی

شود در ارتباب با افراد ناآشنا کمرو نبوده و آورد و س بب می آموزان پایین میگویی پریش انی را در دانش قص ه 

ابتکار در برابر »بستانی در مرحله سوم رشد یعنی بتوانند ارتباب بیش تری با افراد ناآش نا پیدا کنند. یک کودک د  

های ها و کوتاهی والدین در پاس  خ دادن به نظرات و پرس  ش قرار دارد و محدودیت فعالیت« احس  ا  گناه

رویی یکی از پیامدهای احس ا  گناه در این مرحله از رشد  کودکان به احس ا  گناه منجر خواهند ش د و کم  

 های روایت در گروهوگو در مورد پیامهای ناتمام و گاتدن قصه و تکمیل قصهکودک با شنی  باشد.کودک می

ند و کهای ااتماعی کسب میهای زبانی و م ارتدرمانی، فرص تی را برای رشد و بروز ابتکار و توانایی قص ه 

 گویی در نقش عاملیابد. از ررف دیگر قص  هایتاً احس  ا  گناه و کمرویی کودک کاهش چش  مگیری می  نه

ای زبانی هشود و از این رریق م ارتآموزشی و تربیتی، باعث ترویج و بحث و تبادل نظر در بین کودکان می

، یا نقاب قوت و ضعت و استعدادهایش آشنا پردازی قصهتقویت شده، کودک در رهگذر مااراها و شخصیت

ا های خود رات، آرزوها و خواستهگیرند با دیگران ارتباب مناس ب برقرار کند و بتواند احس اس  ش ده و یاد می 

ی با رور مناسبشود، بههایی مانند تر ، خشم، غمگینی، خجالت یا کمرویی میبیان کرده و وقتی دچار هیجان

 دباشآن کنار آمده و آن را به ش کل درس تی ابراز کند که این خود عاملی ا ت غلبه بر احسا  کمرویی می  

 (.  2339، 1)کاپالن و سادوک

 .گویی با تأکید بر معنویت بر کاهش اضطراب کودکان دبستانی مؤثر استقصه  :ومفرضيه د

تایج این ن گویی با تأکید بر معنویت بر کاهش اضطراب کودکان دبستانی مؤثر است.قصهنتایج نش ان داد که           

کرمی، مومنی، محمدی و  (،)1931، وعلیل) (،1930ب اوق ار و ش   یبانی    )پژوهش ب ا نت ایج پژوهش پژوهش  

یوسای لویه ، دالور و یوسای لویه ،)(1932 ،آقامحمدیان، صادری، قنبری و بنی هاشم (،)1931 ،ش  بازی راد 

در گویی با تأکید بر معنویت قصه  همسو بود.(2313عبادی نژاد، اسادن و می رسیدی) (،2311،)پل ام،(1919،

حمله و تر  تأثیر  واض  طراب ااتماعی  اض  طراب فراگیر،های آن ش  امل اض  طراب ادایی، هر یک از مؤلاه

گویی آموزان با قصهآموزان اضطراب کمتری از ادایی داشته باشند. دانششود دانشگویی باعث میدارد. قصه

کند. آنان در ش   دت کاهش پیدا میها بهکمتر دچار اض   طراب فراگیر هس   تند و میزان اض   طراب فراگیر آن

 آموزان نیزگویی میزان حمله و تر  دانشمتر اض طراب ااتماعی دارند و با انجام قصه های ااتماعی کمحیط

                                       کند.شدت کاهش پیدا میبه

ا مش  اور توانند بتوانند با احس  اس  ات و رفتارهایی مقابله کنند که هنوز نمیگویی میکودکان با فن قص  ه    

گویی تالش بر این است که کودکان نسبت به احساسات و افکار م صحبت کنند. در قصهرور مس تقی خود به

رو شدن با مشکالت این آگاهی بیشتر شود. خص وص در زمینه نحوه روبه خود آگاهی بیش تری پیدا کنند به 
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 – گویی بر درمان یا کنترل اختالالت روانی نظیر مش  کالت رفتاریدهد که قص  هنتایج مطالعات نش  ان می

 عارای، یادگیری، اضطرابی، مشکالت رفتاری آشکار تأثیر مثبت دارد.

تانی مؤثر پذیری تحصیلی کودکان دبسگویی با تأکید بر معنویت بر افزایش انعطافقص ه  سیوم:  فرضیيه نتايج 

 .است

تانی مؤثر پذیری تحصیلی کودکان دبسگویی با تأکید بر معنویت بر افزایش انعطافقصهنتایج نش ان داد که      

کریک و همکاران )، ( 1910،شیبانی، یوسای لویه، دالور و غااری ) نتایج این پژوهش با نتایج پژوهشاس ت.  

گویی با تأکید بر قصه همسو بود. (2311 ،کوک)و  (2310 ،بونکی)، (2310 ،برت )،(2311،فورالنگر)(، 2311

گویی های آن ش  امل تحمل عاراه منای تأثیر دارد. قص  هدر هر یک از مؤلاه پذیریمعنویت بر افزایش انعطاف

رابر پذیری آنان در بدست آورند و انعطافدر برابر عوارت منای تحمل بیشتری به آموزانشود دانشباعث می

رو گویی با موض  وعات متععد روبهآموزان هنگام انجام قص  هش  دت افزایش پیدا کند. دانشمس  اشل منای به

را  و ایده خود های تازه بیافرینندکنند که راهشوند و از ررفی چون کنترل اارا را در دست دارند تالش میمی

ها با س  رگرم زند. آنپذیری دس  ت میبه مرحله عمل درآورند. با انجام این کارها در واقع به افزایش انعطاف

پذیر بوده و از پذیری خود را افزایش دهند و از آنجا که موضوعات مطر  شده انعطافتوانند انعطافن میشد

آموزان فراهم شده و بر پذیری دانشس اخت مش خص ی برخوردار نیس تند، شرایط الزم برای افزایش انعطاف    

 میزان توانمندی آن ا می افزایند.

 

 پيشنهادها

 یداشم یمه هااز برنا یکیبه عنوان  ییالسات قصه گو یشود با برگزار یم شن ادیاولف پ هیفرض یبرا شن ادیپ

و ... در کودکان  یمانند افس   ردگ یرا در کمک به درمان اختالالت یتوان عوامل م ار ی، م ییدر مدار  ابتدا

در  یوزش   آم یکارگاه ها یبرگزار لیقباز  ییها تیفعال یتوان با برگزار یم نیکاهش داد و همچن یدبس   تان

و  نی، به والد رهیو غ ید ی، س لبوردهایبروشور ، ب هیدر رسانه ها ، ت  یآموزش   یو برنامه ها ییمدار  ابتدا

 مثبت آن. یامدهایو پ ییو روند قصه گو تیمعلمان آگاه شد در مورد اهم

ا سبک استااده کنند ت کیروش به عنوان  نیشود معلمان به رور مداوم از ا یم هیدومف توص   هیفرض   ش ن اد یپ

هش و سن خود کا تیرا با تواه به انس یکودکان دبستان یمشکالت روان ریاض طراب و سا  یانبه ها ریس ا 

 دهند.

ان تواه در دبست ژهیبه آموزش افراد خالق به و یآموزش یها ستمیشود س یم شن ادیسومف پ هیفرض   ش ن اد یپ

،  یریو انعطاف پذ ییداس   تان گو لیاز قب ییها تیفعال تیبا تواه به اهم جهیداش   ته باش   ند. در نت یا ژهیو

 یفوق از برنامه ها یبرنامه ها یاراو معلمان در ا ییدوره ابتدا یبرنامه ها یشود معلمان در اارا یم هیتوص
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وب و مطل یها شینما شیکودکان به منظور نما یمرکز رش  د فکر انیاس  تااده کنند. واود مرب ییداس  تان گو

 مؤثر.

 منابع
. (1932)زهرا.  ،صادری وب رامعلی  ،قنبری هاش م آبادی  ؛عبداهلل  ،بنی هاش م  ،حمیدرض ا   ، آقامحمدیان ش عرباف 

نشکده دا -دانشگاه فردوسی مش د  -.مقایس ه اثربخشی بازی وقصه درمانی بر کاهش اضطراب کودکان سررانی 

  .193-120،ص علوم تربیتی و روانشناسی

(. تاثیر قصه درمانی 1932بنی هاشم، عبداله. ) و صادری، زهرا، قنبری، ب رامعلی آقامحمدیان ش عرباف، حمیدرض ا،  

 .12،ص، تبریزششمین کنگره بین المللی کودک و نواوان روانپزشکیبرکاهش اضطراب کودکان سررانی، 

 هیجانی ومش  کالت رفتاری  کاهش بر درمانی قص  ه بخش  ی اثر (. بررس  ی1930ش  یبانی، فارمه. ) و باوقار، زهرا   

، دوره دهم، ش  ماره تربیتی علوم و روانش  ناس  ی مطالعات فص  لنامهس  ررانی،  کودکان افس  ردگی و پرخاش  گری

  .20،ص2

(، نظریه های بی س امانی ااتماعی و بی هنجاری و فش ار، تعالی حقوق، سال سوم، شماره   1933اوانمرد، ب روز)   

 . 33-30، مرداد و ش ریور،ص 12ی

 .12،صشدرات رنتشاانف ا.ت رکودکان یابی شخصیتارز (.1911)خ.پریرن ستاداد   

 .93(، بررسی رابطه سازگاری زناشویی و ب زیستی روانی مطالعات زنان، ص 1919درویزه،زهرا ک کی،فارمه،)  

(. تاب آوری، سالمت روان و رضایت از زندگی. مجله 1911سامانی، سیامک، اوکار، ب رام و صحراگرد، نرگ . )   

 .233-230،ص 9روانشناسی بالینی ایران، سال سیزدهم، شماره زشکی و روانپ

 (. آزمون ای 1933عسکریان، م ناز.) و اعتچی، محمود ،کامکار، کامبیزس 

   .91،صروان شناختی ،ت رانفنشر ویرایش

(. رابطه بین فرسودگی شغلی با سالمت عمومی معلمان تربیت 1930ش عبانی ب ار، غالمرض ا و کونانی، محمد زمان)   

 .13-99(فص 9)2های مدیریت ورزشی و علوم حرکتی، بدنی استان لرستان. مجله پژوهش

مانی بر کاهش عالیم . تاثیر قص  ه در(1910). و غااری، محمد علی ،دالور ؛مجید  ،یوس  ای لویه ؛ش   ناز  ،ش  یبانی

 .139-311، ص1هشمار کودکان استثنایی .هافسردگی در کودکان افسرد

. تاثیر قصه درمانی بر کاهش اضطراب و ب بود 1931مریم.  ،آاورلو وزیبا  ،برقی ایرانی ؛م ناز  ،علی اکبری دهکردی

دانش  کده علوم  -اس  تان ت ران دانش  گاه پیام نور  .عادات خواب کودکان مبتال به س  رران تحت ش  یمی درمانی

 20-11،ص انسانی

 .01،ص بدرف ت ران خانواده، در رفتاری اختالالت و مشکالت(. 1931).حسین محمد فرااد،

. تاثیر قصه درمانی بر کاهش (1931)افسانه.  ،ش بازی راد وفرش ته   ،محمدی ؛ خدامراد ، مومنی  ؛ ا انگیر  ،کرمی  

 .01-11-1  پرستاری کودکان .نشانه های اضطراب ادایی کودکان
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، پایان نامه اثربخش   ی قص   ه گویی و بازی های گروهی بر کمرویی کودکان(. بررس   ی 1939مقص   ودی، ناهید.)  

 . 19،صکارشناسی ارشد

. اثربخشی بازی درمانی (1931 )فرناز  ،فرش باف مانی ص ات   ؛ تورج  ،هاش می نص رت آباد   ؛مجید  ،محمودعلیلو  

 . 92-01-12 ، صپرستاری و مامایی اامع نگر .براسا  رویکرد لوی در کاهش اضطراب کودکان سررانی

(.بررس ی عوامل موثر بر تاب آوری در افراد در معر  خطر س وص صرف مواد ، رسالهص   1911محمدی ، مس عود.)    

 .13دکتری ، دانشگاه علوم ب زیستی و توان بخشی ، ت ران ،ص 

( تاثیر قصه درمانی بر کاهش نشانه های اختالل 1919یوس ای لویه، معص ومه ، دالور،علی و یوسای لویه ، مجید )     

ض طرابی دانش آموزان مض طرب پایه چ ارم ابتدایی. نش ریه پژوهش در حیطه کودکان استثنایی ، دوره هشتادو    ا
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Effectiveness of storytelling with emphasis on spirituality on reducing shyness and 

anxiety and increasing academic flexibility in primary school children in 

Kermanshah 
 
Abstract 
The main purpose of the present study was to investigate the effectiveness of storytelling 

with emphasis on spirituality on reducing shyness and anxiety and increasing academic 

flexibility in primary school children in Kermanshah. In this study, a quasi-experimental 

research method with pre-test and post-test design with control group was used. The 

statistical population of this study is all female students of elementary school in 

Kermanshah in 1398. The sample of this study included 30 female students with shyness 

and anxiety criteria. In this study, three standardized Chick-Briggs Shyness Scale (1976), 

Spence Child Anxiety Questionnaire (2007) and Conner & Davidson (2003) Academic 

Flexibility Questionnaire were used. Descriptive statistics and analysis methods were 

used to analyze the statistical data including: frequency, percentage, mean, standard 

deviation, and inferential statistics including: Multivariate and one-variable analysis of 

covariance at the level of 0.05 using SPSS software. 23 were used. The results showed 

that storytelling with emphasis on spirituality was effective in reducing shyness in 

preschool children and also storytelling with emphasis on spirituality was effective on 

reducing anxiety in preschool children and also results showed that storytelling with 

emphasis on spirituality was effective. 
 

Keywords: Storytelling, Spirituality, Shyness and Anxiety, Academic Flexibility, 

Kermanshah City 

 


