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Abstract 

Introduction: Stories are good tools for development of child thinking or child philosophy, 

and today they are used as tools to promote children's thinking. Therefore, this study 

aimed to evaluate the impact of storytelling with a positive attitude on ethical skills of 

elementary school boys in Kermanshah. 

Methodology: After parental consent for their children to participate in storytelling sessions, 

the empathy questionnaire of Auyeung et al. (2009) was used. Twenty boys in 

elementary school during the educational year of 1398-1399 were selected by using 

accessible sampling and 10 of them were randomly assigned to experimental group and 

10 to control group. They got pre-test sessions that were conducted in both groups before 

the beginning of the sessions and then for the experimental group 8 sessions of two 45-

minute weekly sessions of storytelling. Intervention focused on empathy and the control 

group received no intervention. At the end of the sessions, post-test was again taken 

from both groups and then the data were analyzed using the Mann-Whitney test. 

Findings: Findings showed that there was no significant difference between the studied 

children before storytelling intervention. Also in the control group, there was no 

significant difference in pre-test and post-test phases, but empathy was increased in 

the experimental group after intervention and post-test. 

Discussion and Conclusion: Based on the results, it can be concluded that storytelling is 

effective in promoting empathy for elementary school boys. So, if this method is used 

consistently by elementary schools, libraries, intellectual development centers and 

psychology centers to teach empathy, many of the behavioral problems in children 

can be reduced. 
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 ی پسران دبستان   ی بر همدل   ی مبتن   ی اخالق   های مهارت   بر   نگر مثبت   کرد ی خالق با رو   گویی قصه   ر ی تأث 
 

 3، محسن گلمحمدیان2، امین زارع 1حدیث باقریان 

             6/99/ 3: رشیپذ خیتار             11/11/98:  افتیدر خیتار

  

 چکیده
منزله ابزاری بهورزی کودک ابزار مناسبی هستند و امروزه استفاده از آن  برای رشد تفکر کودک یا همان فلسفه  هاقصه  مقدمه:

لذا است؛  ضروری  کودکان  تفکر  پیشبرد  سنجش    برای  هدف  با  پژوهش  قصهاین  مثبتاثرگذاری  رویکرد  با  بر  خوانی  نگر 

 های اخالقی مبتنی بر همدلی پسران دبستانی در شهر کرمانشاه صورت گرفته است.مهارت

همدلی آیونگ و همکاران    نامه گویی از پرسش کودکانشان در جلسات قصه پس از کسب موافقت والدین درباره شرکت    شناسی: روش 

شدند؛ با استفاده از  دبستان به تحصیل مشغول می به تحصیل در مقطع    98- 99کودک )پسر( که در سال تحصیلی    20استفاده شد.    ( 2009) 

نفر دیگر در گروه گواه قرار گرفتند. قبل از    10و    صورت تصادفی در گروه آزمایش نفر از آنها به  10گیری در دسترس انتخاب و  نمونه 

ای مداخله  دقیقه   45ای دو جلسه  صورت هفته جلسه به   8عمل آمد، سپس برای گروه آزمودنی  آزمون به شروع جلسات از هر دو گروه پیش 

ز اتمام جلسات مجددًا از  ای دریافت نکرد. پس ا خوانی با محوریت ارتقای حس همدلی صورت گرفت و گروه گواه هیچ مداخله قصه 

 های گردآوری از متغیرها با آزمون یومن وایتنی تحلیل شدند. آزمون گرفته شد؛ سپس داده هر دو گروه پس 

 گویی قصه  مداخله  از  قبل  مطالعه در هر دو گروه آزمودنی و گواه،  مورد  کودکان  بین  که  داد  نشان  های پژوهشیافتهها:  یافته 

 اما   نداشت،  وجود   آزمون پس  و  آزمونپیش  در   داریمعنی  تفاوت   کنترل نیز   گروه   در  همچنین .  نداشت  وجود  داری معنی  تفاوت

 . یافت افزایش آزمونپس کودکان گروه آزمودنی پس از مداخله و در در همدلی

-ها، کانون توسط مدارس ابتدایی، کتابخانه. لذا اگر این شیوه  خوانی بر ارتقای حس همدلی پسران دبستانی مؤثر استقصهنتیجه:  

شود بسیاری از مشکالت همدلی مورد استفاده ثابت قرار بگیرد، می  شناسی برای آموزش مؤلفههای پرورش فکری و مراکز روان

 رفتاری کودکان را در این زمینه کاهش داد.

 دلی های اخالقی، همنگر، مهارتگویی خالق، رویکرد مثبتقصهها: کلیدواژه 
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   مقدمه

گویی و تأثیرات آن بر کودکان و نوجوانان فراوان سخن گفته شده و  در مورد اهمیت قصه و قصه 

توان در زمره خدمات گویی را میهای زیادی برای بررسی این موضوع صورت گرفته است. قصهپژوهش

طور عام، روایت  کودکان و نوجوانان به ویژه برای کودکان و نوجوانان مناسب دانست. ادبیات  ها به کتابخانه

گویی در تواند بر رشد جسمی، ذهنی و رفتاری کودک و نوجوان تأثیرگذار باشد. قصهطور ویژه میقصه به 

های ناب و غیرقابل تکراری  شود که منجر به روایت قصه گردد ولی در اصطالح لحظه لغت به فعالیتی گفته می

در   و کالم های وجودی، زبان بدن و ابزار توانمندی همچون لحن  قابلیت   گیری ازگو با بهره است که قصه

های قصه را با تمام وجود درک کند و در کند، تا مخاطب بتواند حوادث و شخصیت ذهن شنونده خلق می

 1پاتریک، فورد و کاستل (. کرک1390اش کند )خانجانی،  این تجربه مشترک و آفرینش هنرمندانه همراهی

دانند که شخص از یک رویداد برای ایجاد یک تصویر به یاد ماندنی در ذهن  جریانی می  راآن   م( ه1997)

داند که ای بین گوینده و شنونده میگویی را آفرینش دو جانبهقصه  زی( ن1385)  2کند. چمبرزشنونده بیان می

انتقال پیدا کند. به بهترین شکل  نیز یک ارتباط دوجانبه و  گویی  منظور از قصه در ضمن اجرا پیام  خالق 

گویی و با تحریک قوه تخیل مخاطبان  گو با استفاده از فنون قصه گو و شنونده است که قصهمتقابل بین قصه

توان کودکان را به  دهد؛ بدین وسیله هم میخویش و تأثیر متقابل پیام خود را به شکل جدیدتری انتقال می

 ش آموزشی از آن بهره گرفت.خواندن تشویق کرد و هم مانند یک رو

  واسطه برای رفع هر مشکل و یا در اهداف آموزشی و تربیتی باید متناسب با آن عمل کرد و احتماالً به 

توان برای بهتر کردن رفتار یا درمان برخی مسائل در شود نمیراهکارهایی که برای بزرگساالن اعمال می

بیند و در هر  توان از کودکی که همه چیز را به شکل بازی مینمیارتباط با کودکان بهره گرفت. در واقع  

پردازد انتظار داشت  حوصله است با بازی به تخلیه هیجانات درونی خود میحالتی حتی وقتی عصبانی و بی

برای بهتر کردن برخی رفتارهایش یا تالش برای حذف مشکلش مانند افراد دیگر در مقابل یک مشاور نشاند  

های متناسب با سن و  الزم است که برای کودکان از روش  رون یاهای بهبودش صحبت کرد؛ از راه  و درباره 

-های آموزش غیرمستقیم کودک می(. از جمله روش1397سرا و قلندری،  حسنبابایی ) رویه آنها استفاده کرد  

درمانی  (، بازی و بازی 1394هنرمند، داوودی و زرگر،  زاده رفتاری )گنجه، مهرابی ـ وان به: مداخالت شناختی ت 

لنگرودی و رجایی،  (، نمایش خالق )علوی 1397مقدم، حسنی، رحیمی، (، هنر درمانی )خلیلی 1397)رضایی، 
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های تأثیرگذار این  گویی یکی از روش ( اشاره کرد. قصه 1397سرا و قلندری،  حسن گویی )بابایی ( و قصه 1395

های  ها و تغییرات مثبت در حیطه تباط با کودک و انتقال ارزش حوزه است، که راهی مطلوب برای برقراری ار 

می  محسوب  زندگی  قاسمی مختلف  و  اخوان  )اصغری،  که  1397جونبه،  شود  کسانی  دیدن  با  کودکان   .)

خوبی  برانگیز دارند و گوش کردن به سخنان آنان از طریق بازخورد، به ارزش اعمال و رفتار به رفتارهای تحسین 

 (. Bandura, 1992آیند ) دد افزایش سازگاری و کارایی خود در محیط برمی پی برده و درص 

گوید عوامل مشخصی  شناس کانادایی است. او میبنیانگذار نظریه یادگیری اجتماعی بندورا روان 

ها، رویدادهای محیطی، فیزیکی و اجتماعی و رفتارهای عملی و کالمی فرد با باورها، انتظارات نگرش  رینظ

کننده عنوان عامل تعیینتوان جدا از یکدیگر به یک از این سه جزء را نمیأثیر متقابل دارند و هیچیکدیگر ت

گری متقابل نامید؛ یعنی رویدادهای محیطی بر  را تعیین  جانبهسهحساب آورد. وی این تعامل  رفتار انسان به 

رنده از طریق مشاهده رفتار دیگران  گذارد و برعکس. در این نظریه گفته شده است که یادگیرفتار تأثیر می

کند که آن شخص برای انجام  پردازد، وقتی یادگیرنده رفتار شخص دیگری را مشاهده میبه یادگیری می

شود. به این نوع  کننده آموخته میکند: آن رفتار توسط فرد مشاهده آن رفتار، پاداش یا تقویت دریافت می

گفته شد؛ این الگوپذیری فقط محدود    که  طور(. البته همان 1383نی،  گویند )شعباتقویت: تقویت جانشینی می

گرا( را  شناسی مثبت شود، بلکه تقویت خلقیات مثبت )روانبه برطرف کردن مشکالت و نقاط ضعف نمی

 شود. شود و همین امر موجبات اهمیت هر چه بیشتر آن میهم شامل می

مثبتروان شاخهشناسی  روانگرا  علم  از  به شناای  که  است  نود  سی  دهه  اواسط  از  جدی  صورت 

و کالسیک آغاز شده  روانمیالدی  نشریه  آن سرمقاله یک  درباره  مطلب  توسط    1شناسیترین  که  است، 

نوشته شده است. در این مقاله از تأثیر جنگ جهانی دوم در   2000در سال    2میهاییسنتسلیگمن و چیک

شناسی شود که پیش از جنگ، روان شناسی سخن گفته شده و عنوان میگیری راهی نو در مسیر روان شکل

ها، شناخت و پرورش وری و رضایت در زندگی انسانهای روانی، افزایش بهره های: بهبود بیماریدر حوزه 

اند و  ها کسب کرده های قابل توجهی در این زمینه شناسان نیز پیشرفتادها فعالیت داشته است. رواناستعد

توانستند تا حد قابل توجهی تألمات روحی مردم و مصدومان را کاهش دهند. اما مسأله این است که تمام 

 3گرا شناسی انسانات، روانشد؛ در نتیجه این تفکرشناسی نباید در درمان بیماری خالصه میمأموریت روان

گرا شناسی مثبت های رشد و پرورش و شکوفایی انسان توجه شده است( و نیز روان)که در آن بیشتر به جنبه
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که توجه کمتری به جمع و رشد فردی در مقابل دلیل اینگرا به شناسی انسانود آمد. روانوج( به نگر)مثبت

نگر داد. این  شناسی مثبت تدریج جای خود را به روانگرفت و به شد، کمتر مورد توجه قرار  خودمحوری می

داند؛ بلکه وظیفه بررسی صفات ها محدود نمیها و ضعفها، آسیبشناسی را به بررسی بیماریرویکرد روان

شود که: داند. در جایی از این مقاله خوانده میشناسانه میهم از اعمال روان  راآن های تقویت  مثبت و راه 

جای جنبه درمانی قدرت پیشگیری هم داشته باشد؛ باید به شکل سیستماتیک شناسی به اگر بخواهیم روان » 

ها و همچنین ارتقای هوش اخالقی تالش کنیم و به بررسی نقاط ضعف ها و توانمندی برای ایجاد شایستگی

 .«محدود نشویم

نادرست، داشتن اعتقادات اخالقی  ( هوش اخالقی را ظرفیت و توانایی درک درست از  2005)  1بوربا 

های  داند. این هوش مفهومی نسبتاً جدید و نسبت به هوشقوی و عمل به آنها و داشتن رفتاری صحیح می

مورد توجه قرار گرفته است، ولی ظرفیت باالیی برای بهبود درک   ( کمتر3و شناختی   2اجتماعی رینظدیگر )

بهترین فرصت برای قرار دادن فرزندان در مسیر درست است تا آنها  ما از رفتار و یادگیری دارد و تقویت آن  

(. این قابلیت  1397پور، کالنتر و حیدریانی،  بتوانند عالوه بر درست فکر کردن درست هم عمل کنند )قدم

بودن، نپذیرفتن  ها، همدل  توان به: مهار وسوسهشود که از جمله آنها میهای عمومی را شامل میعالی ویژگی

عدالتی، رفتار محترمانه و ناشی از درک دیگران را اشاره کرد. بسیار مهم های غیراخالقی، مبارزه با بیزینهگ

طور عمیق قدرت تشخیص درست از  ای پرورش داده شود که او به گونه است که هوش اخالقی کودک به 

بیرونی مقاومت کند. روان برابر عوامل  بتواند در  پیدا کند و  هوش اخالقی را اکتسابی  شناسان  نادرست را 

-(. مهم1390قرار داد )بوربا،  استفاده در پرورش فضایل اخالقی مورد    را آن توان  کنند که می دانند و بیان می می 

شدت  یابد و فرد به این است که با گذشت زمان و کسب تجربه تغییر می   رین مبحث در هوش اخالقی و هیجانی ت 

های کارا و مناسب هر شخص  گیرد، به همین دلیل استفاده از روش ود الگو می در جریان زندگی از اطرافیان خ 

تواند سازنده  های اولیه زندگی هم باشد می تواند در بسیاری از موارد راهگشا باشد، خصوصاً اگر در سال می 

قی خط  (. هوش اخال 1396اردکانی، رضاپورمیرصالح و نیازی،  بیگی، بهجتی رفتارهای آتی فرد شود )اسماعیل 

کند و محرکی  کارانه و خالف قانون جلوگیری میسیر افراد را در زندگی و دنیای کار تعیین و از بروز اعمال بزه 

 
1. Borba 

گانه برقراری ارتباط مؤثر، حفظ و گسترش این ارتباط است و در واقع میزان تبحر   13های (، شامل مهارت SQ. هوش اجتماعی )2

زمینه  این هوش نیز با آموزش قابل تقویت شدن است ولی پیشدهد.  الزم برای ایجاد، حفظ و گسترش ارتباطات اجتماعی را می

 آن ارتقای هوش هیجانی است. 
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 (. Bao, Zhang, Lai, Sun & Wan, 2015شود ) مدارانه می برای رعایت انواع رفتارهای اخالق 

در آغاز قرن بیستم    1نر اصطالح همدلی که یکی از موارد هوش اخالقی است، اولین بار توسط تیچ

از ریشه    empathyشناختی واژه  به کار برده شد. از نظر ریشه  2شناختیـبرای کمک به توضیح تجربه زیبایی

صورت است. همدلی به   شده   ( مشتقاحساس کردن)   pathienیونان)درونی( و از گروه پسوندی ی  inالتین  

جای دیگری بگذارد تعریف شده است  ای که خود را به گونهتوانایی فرد برای درک احساسات دیگری به

(Brunel, 1989( از نظر بوربا .)همدل2001 ) ( است های اخالقیی که یکی از هفت فضیلت اخالقی )مهارت  

همدلی عاطفه قدرتمندی است که جلوی    های دیگری است.به معنی توان درک و احساس عالیق و نگرانی

بیگی کند که با مهربانی با دیگری رفتار کند )اسماعیلگیرد و فرد را تشویق میرحمانه را میرفتار خشن و بی

) رعضدیام  (.1396و همکاران،   این ( همدل1394ی  را  بتواند  گونه معنی میی  فرد  اینکه  یعنی  کند، همدلی 

کند تا بتواند  زمانی که در آن شرایط قرار ندارد درک کند. همدلی به فرد کمک میزندگی دیگران را حتی  

 ها را با تمام تفاوتی که با هم دارند را بپذیرد. همه انسان

لورانس پژوهش و  لیندور  سوبول،  )ایسبل،  جمله  از  زیادی  داجمویک 2004)  3های   ،)4  (2006  ،)

  8(، فلسک 2012)  7روش (، کی2010)  6لیو چن و جانلیو، دونگلیو، پینگ(، چان2009)  5متیولیتل و فروگت 

هیلن 2014) و  گیجلرز  تیونه،  کاتاال،  البلوشی 2017)  9(،  و  الکاف  اریکسون 2017)  10(،  و   )11  (2018  ،)

اکبری رضایی،  حسینی،  مکوند  )گودرزی،  علی1393بلوطبنگان  علی(،  شیرازی  اکبری،  درنجفی  و  پور 

تاجداران(،  1393) و  آبام  شیخ1393)  آشتیانی،   ،)( جهان1394احمدی   ،)( شاه 1394بین  نیا، حسینی (، 

فرح و  )کالنترهرمزی  )1394بخش  امیرعضدی   ،)1394( شاهدی  و  رضاپورمیرصالح  کهریزه، 1396(   ،)

زندیرضاییان و  )فرجی  عبادی1397پور  می(،  و  اسفدن  برزگری  )نژاد،  داده 1398رسیدی  نشان   که  اند(( 

تواند عامل تواند بهتر از تعلیمات مستقیم تأثیرگذار باشد که این میآموزش غیرمستقیم از دوران کودکی می

شود که فرد در زندگی بعدی زندگی فرد باشد، و نیز باعث می  ها در دورانجلوگیری بسیاری از ناهنجاری 

 
1. Titchener 

2. Aesthetic 
3. Isbel & Sobol & Lindauer & Lowrance 

4. Dujmmovic 

5. Matthew Little   & Froggett 
6. Chung liu, Ping liu, Dong chen & Jhiune liu 

7. Kirsch 

8. Foelske 
9. Catala & Thune & Heylen & Gijlers 

10. Al-kaaf & Al-bulushi 

11. Erickson 
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ها بدون در نظر گرفتن  اما این پژوهش اجتماعی و در تعامالت با دیگران کمتر دچار مشکل و بحران شود  

انگاری بوده است، لذا این پژوهش با توجه به اهمیت تحوالت اخالقی در جهت  این مؤلفه با رویکرد مثبت

نگر بر گویی خالق با رویکرد مثبتها، در پی سنجش اثربخشی قصهمثبت و همچنین عالقه کودک به قصه

 ن دبستانی بوده است. های اخالقی مبتنی بر همدلی پسرامهارت

 

 شناسیروش

آزمون همراه با گروه کنترل  آزمون و پس ژوهش حاضر یک مطالعه کاربردی نیمه تجربی با پیشپ

شامل:است.   پژوهش  کنترل  پیش 1  متغیرهای  کودکان  منتخب  منطقه  انتخابی:  منطقه  ناحیه  .   7دبستانی 

-98شود که در سال تحصیلی  را شامل می  . سال تحصیلی: این پژوهش پسران 2شامل شد.    ( را)شهرک معلم

دبستان صورت گرفته است.  . مقطع تحصیلی: پژوهش بر روی کودکان مقطع  3به دبستان خواهند رفت.    99

. محل برگزاری جلسات: همگی 5ش کودکان پسر را مورد آزمون قرار داده است.  . جنسیت: این پژوه4

 ع( شهرک معلم شهر کرمانشاه بوده است. ) یعلجلسات واقع در کتابخانه عمومی امام 

مشغول    99-98دبستانی شهر کرمانشاه بودند که در سال تحصیلی  جامعه آماری شامل تمامی پسران  

خاب نمونه موردنظر با توجه به برگزاری جلسات در تابستان و تعطیلی مدارس شدند. برای انتبه تحصیل می

پسر در گروه   10پسر در گروه آزمون و    10نفر )  20گیری در دسترس استفاده شد که شامل  از روش نمونه

  آزمون آزمون و پس طور تصادفی در دو گروه آزمون و کنترل، تقسیم و در دو مرحله پیش گواه( بودند که به 

 مورد آزمایش قرار گرفتند.

تحلیل آیونگ و همکاران فرم  وبهر   ـسؤالی همدلی   11نامه استاندارد  ها پرسشابزار گردآوری داده 

(  1391زاده )نامه نقینامه در پایانروایی صوری این پرسش  والدین برای سنجش اثربخشی متغیر همدلی است.

نامه از روش ضریب آلفای کرونباخ استفاده تأیید اساتید دانشگاهی رسید و برای آزمون اعتبار این پرسش  به

است بیانگر اعتبار قابل   7/0درصد بود که باالی  879دست آمده در پژوهش شد که با توجه به اینکه عدد به 

 باشد. قبول این ابزار می

 

 گویی برنامه قصه

های کودک و  قصه با محتوای ارتقای حس همدلی که از سری کتاب  8شامل  گویی  جلسات قصه

توسط پژوهشگر طی   های زندگی، کانون پرورش فکری و انتشارات ققنوس با همین موضوع بود که مهارت

داستان   101و با استفاده از کتاب آموزشی »   ساعتهک یای دو جلسه  صورت هفتهجلسه و به مدت یک ماه به   8
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اثر بورنرشفابخش بر عنوان یک الگو در ( به 1395)  1ای کودکان و نوجوانان )کاربرد استعاره در درمان(« 

ابتدا پس از توجیه والدین، فرم برگزار شد که  بدین صورت  با کودکان،  نامه در مرحله  های پرسش رفتار 

پر شد سپس کودکان گروه آزپیش توسط آنان  به روش قصه آزمون  گویی مایش تحت آموزش همدلی 

ای دریافت نکرد. پس از اتمام برنامه آموزشی در مرحله  خالقانه قرار گرفتند؛ گروه کنترل هم هیچ مداخله

نامه را پاسخ گویند. محتوای جلسات مجدداً فرم پرسش  شد که آزمون از والدین هر دو گروه خواسته  پس

 ( آمده است.1برگزار شده به شرح زیر در جدول )
 ری جلسات . نحوه برگزا1جدول 

 رئوس مطالب  جلسات 

اول جلسه 

 معارفه()

جلسه معارفه با هدف آشنایی اعضا و جلب رضایت کودکان و والدینشان برای شرکت در جلسات، 

 آزمون برگزار شد. بیان و تشریح پژوهش و همچنین انجام پیش

 جلسه دوم 
پرداخته    «هودرابین» ینکه تمامی جلسات حول محور افزایش حس همدلی است به بیان قصه  اضمن بیان  

اش درباره نتیجه داستان برانگیخته  شد و در خالل قصه از راه سؤال و جواب از کودک حس کنجکاوی

 شد. 

 جلسه سوم 
ی شد که در  گفته شد و ضمن پرسیدن درباره نتایج قصه قبلی سع  «ملکه زنبورها »در این جلسه قصه  

 با دیگران صحبت شود. کننده و اطرافیانشانآخر جلسه درباره احساسات همدالنه شرکت

 جلسه چهارم 
شد که  درباره محتوای قصه گفته شده جلسه پیش از کودکان خواسته    «پسر فداکار»ضمن بیان قصه  

 وگو کنند. درباره آن گفت

 جلسه پنجم
این سؤال که اگر    پرداخته شد و از کودکان خواسته شد که به  «شکارچی شیر، موش و  »به بیان قصه  

بعد این  جای نویسنده و یا داستان بودند چه می کردند پاسخ گویند. همچنین به آنها از این جلسه به 

 تکلیف داده شد که هر بار لیستی از کارهای همدالنه اخیر خود را بازگو کنند. 

 جلسه ششم 
را بخواند و    «کارهای طمع پر طاووس و خرس»ای از کتاب  که هر نفر صفحه  از کودکان خواسته شد

 داد را بیان کند. بود را انجام میهای داستان میجای یکی از شخصیتکاری را که خود اگر به

 جلسه هفتم 
پرداخته شد و    «دختر کبریت فروش»انگیز  وگو درباره جلسه قبل به قصه غمدر این جلسه ضمن گفت

چون اکثر کودکان این داستان اصیل را شنیده بودند بیشتر از آنها خواسته شد که اگر در شرایط داستان 

 قرار بگیرند رفتاری که در قبال قهرمان قصه را داشتند شرح دهند. 

 جلسه هشتم 
، درباره رفتار کسانی که تجربیات مشابه  «ای را درمان کردتوان بال شکستهچگونه می»از بیان قصه   بعد

 شخصیت قصه را داشتند بحث شد. 

دیده و شنیده بودند از همگی    را   « زشت و زیبا»دلیل اینکه اکثر کودکان کوتاه شده رمان مشهور  به جلسه نهم 

 
1. Burner 
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از   بخشی  هرکدام  که  شد  بر  خواسته  غلبه  که ضمن  کنند  تعریف  را  قصه  از  خود  نتیجه  و  برداشت 

 کمرویی، و یادآوری نتیجه، اثربخشی بیشتری داشته باشد. 
 

 ها وتحلیل دادهابزار تجزیه 

 و حداکثرهایی همچون جدول توزیع فراوانی، میانگین، انحراف معیار  در آمار توصیفی از شاخص

 استفاده شد.  20 1افزار اس پی اس اس در نرم  وایتنیاختالف، و در آمار استنباطی هم از روش تحلیل یومن

 مالحظات اخالقی 

مهم از  یکی  انسانی  تضمین حقوق  و  اخالقی  مسائل  نکتهرعایت  هر ترین  در  باید  که  است    هایی 

پژوهشی موردنظر قرار گیرد. در پژوهش زیر نیز چون گروه موردنظر کودکان بودند و کمترین حقوقشان  

اطالعاتشان    نکه یابا شادی در لوای آموزش و نیز اطمینان دادن به آنها از    م أتوداشتن لحظاتی پر آرامش و  

خوانی برای  های قصهلسهفاش نخواهد شد، است لذا سعی بر رعایت آن شد. همچنین پژوهشگر در کنار ج

های  پاشو و مسابقه پر، بشیندستی، دارت، کالغهُپ، فوتبالهای سنتی اعم از هُپ گروه آزمودنی انواع بازی

و ایجاد لحظاتی مفرح، منجر  های دیگرشد که ضمن ایجاد اشتیاق برای شرکت در جلسهمختلف انجام می

حل برای آن  های مرتبط با همدلی درخواست راه ان در زمینه به تقویت روابط عمومی، بیان تجربه و مشکالتش

کننده یکدیگر و نیز های یک مثلث کاملشد. رعایت همه این نکات در کنار هم تا حدودی همچون ضلع 

 در زمره مسئولیتی اخالقی هستند که یک پژوهش اصیل باید در نظر باید داشته باشد.

 

 

 ها یافته
 پژوهش های توصیفی یافته

داده  بررسی  به از  پرسشهای  از  آمده  جمعیتنامهدست  متغیرهای  فراوانی  توزیع  شناختی ها، 

 باشد ( می2دهندگان مطابق جدول )پاسخ
 شناختیبر حسب متغیرهای جمعیت دهندگانپاسخ. توزیع فراوانی 2جدول 
 آزمون( آزمون و پسگواه )پیش آزمون( آزمون و پسآزمایش )پیش

 جنسیت فراوانی فراوانی درصد جنسیت  فراوانی فراوانیدرصد 

 پسر 10 50 پسر 10 50

استخراج    نمونه بین  از  بین کودکان مورد مطالعه گروه گواه  در    دهدینشان م  (2)  اطالعات جدول

 
1. SPSS 20 



 1400و زمستان  زیی، پا2، شماره  11سال                     دانشگاه فردوسی مشهد          پژوهشنامه کتابداری و اطالع رسانی،    242

 

آزمایش هم ، در  اندآزمون شرکت کرده آزمون و هم پسدر مرحله هم پیش   (درصد   50نفر )معادل    10شده  

 اند. آزمون شرکت کرده آزمون و پس هم در مرحله پیش   ( درصد   50معادل  نفر )  10استخراج شده    از بین نمونه 

پیششاخص مرحله  دو  در  همدلی  متغیر  توصیفی  پسهای  و  شرکتآزمون  در  آزمون  کنندگان 

 ( گزارش شده است. 3جدول )
 الف . تعداد، میانگین، انحراف معیار، حداکثر اخت3جدول 

  آزمون پیش آزمون پس

 تعداد 20 20

 میانگین 10/2 43/2

 انحراف معیار 22/0 02/1

 

  آزمونآزمون و پس دهد میانگین متغیر همدلی در مرحله پیشنشان می   (3گونه که جدول )همان

میانگین متغیرها باالتر از حد متوسط است با رعایت احتیاط    نکهیا؛ که با توجه به  است  43/2  و  10/2  معادل

 باشد. توان ادعا نمود که سطح همدلی در جامعه پژوهش موردنظر از سطح متوسط باالتر و خوب می علمی می

 های استنباطی پژوهش یافته
 ها آزمون نرمال بودن توزیع داده 

 شده  استفاده  آزمون کلموگروف ـ اسمیرنوف توزیع متغیر پژوهش از بودن  نرمال  اطالع از  جهت

تر کوچک  05/0از   کلموگروف ـ اسمیرنوف  zی  مربوط به آماره  معناداری سطح این آزمون  که اگر در

دلیلی برای   تر باشدبزرگ  05/0از   معناداری سطح اگر  و شودمی  رد ها(نرمال بودن داده صفر )فرض    باشد

 است. شده  ارائه (4جدول ) به این آزمون در مربوط رد فرض صفر وجود ندارد. نتایج 
 

 . نتایج مربوط به آزمون کلموگروف ـ اسمیرنوف جهت بررسی نرمال بودن توزیع متغیر همدلی 4جدول 

 کولموگروف اسمیرنوف  zآماره  سطح معناداری  متغیر همدلی

 17/0 043/0 گواه( آزمون )پیش

 30/0 001/0 آزمایش( آزمون )پیش

 39/0 019/0 گواه( آزمون )پس

 42/0 033/0 آزمایش( آزمون )پس

 

 آزمون کمترآزمون و پس همدلی در پیش  برای متغیر  (4)در جدول    با توجه به اینکه سطح معناداری

استفاده   برای تحلیل فرضیه پارامتریک  ناهای  از آزمون   اید بوده و بنمتغیر دارای توزیع نرمال  باشد،  می  05/0از  
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وایتنی برای تحلیل آن  شود، از روش یومنو نیز چون تفاوت بین دو گروه آزمون و گواه سنجیده می  کرد

 شود.استفاده می

 یومن وایتنیآزمون 

های اخالقی مبتنی بر همدلی پسران  نگر بر مهارتبا رویکرد مثبت گویی خالققصه  فرضیه پژوهش:

 دبستانی تأثیرگذار است. 
 

 آزمون همدلی دو گروه گواه و آزمایش پیش یومن وایتنی برای مقایسه آزمون  .5 جدول

 z Sigنمره  آزمون ویلکاکسون آزمون یومن وایتنی  میانگین رتبه  تعداد  جنسیت

 04/23 10 پسر )گواه(
000 /199 000 /457 023 /0 - 870 /0 

 90/27 10 آزمایش( پسر )
 

  سطح اطمیناندر  05/0 آن با میزان خطای مجاز و مقایسه  (/=870sig) و نمره   (5با توجه به جدول )

آزمون برای  بنابراین در میانگین بین دو گروه گواه و آزمایش در پیش؛  باشدمی  05/0  از  درصد بزرگتر  95

 تفاوت معناداری وجود ندارد.مؤلفه همدلی  
 آزمون و آزمایش پس گروه گواه دو همدلی  مقایسه  یبرا  یومن وایتنیآزمون . 6جدول 

 z Sigنمره  آزمون ویلکاکسون  آزمون یومن وایتنی میانگین رتبه تعداد  جنسیت 

 03/25 10 گواه(پسر )
6/72 1/300 18/2 - 002 /0 

 23/47 10 آزمایش( پسر )

 

  سطح اطمیناندر  05/0 آن با میزان خطای مجاز مقایسه  ( و /=002sig) ( و نمره 6توجه به جدول )با 

آزمون، بین گروه آزمودنی و گواه، تفاوت، معنادار بنابراین در پس؛  باشدمی  05/0  تر ازدرصد کوچک  95

باشد؛ این  ( می23/47آزمون )پس  ( و03/25آزمون )بدین صورت که تفاوت میانگین در گروه پیش   است.

های  گویی بر همدلی گروه آزمایش تأثیر مثبت داشته است. لذا با توجه به یافتهدهد که قصهمی ها نشان یافته

مثبت قصه نقش  احراز میاین دو جدول  بر قصه گویی خالق  مبنی  پژوهش  و فرضیه  با شود  گویی خالق 

 گیرد. همدلی پسران دبستانی مورد تأیید قرار میهای اخالقی مبتنی بر نگر بر مهارترویکرد مثبت

 

 بحث

فروگت  (، متیولیتل و  2006(، داجمویک )2004نتایج حاصل از این پژوهش با ایسبل و همکاران )

(، الکاف  2017(، کاتاال و همکاران )2014(، فلسک )2012روش )(، کی2010لیو و همکاران )(، چان2009)
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)با  ( مبنی بر تأثیرگذاری قصه2018( و اریکسون )2017)  یالبلوشو   گویی بر احساسات مختلف کودکان 

 های گفتاری و شنیداری همسو بوده است.انگارانه( از جمله ارتباط با دیگران و تقویت مهارت رویکرد مثبت

اکبری، (، علی 1393هایی همچون گودرزی و همکاران ) های داخلی نیز با پژوهش در رابطه با پژوهش 

و  علی  ) پور  شیرازی  و  1393درنجفی  آبام  آشتیانی،   ،) ( جهان 1393تاجداران  شیخ 1394)   ن ی ب (،  احمدی  (، 

(، رضاپورمیرصالح و شاهدی  1394(، امیرعضدی ) 1394بخش ) نیا، کالنترهرمزی و فرح حسینی (، شاه 1394) 

(، همسو  1398رسیدی ) نژاد، برزگری اسفدن و می (، عبادی 1397پور ) فرجی و زندی (، کهریزه، رضاییان1396) 

-های زندگی به روش قصه ( اثرگذاری آموزش مهارت 1393طور مثال گودرزی و همکاران ) بوده است؛ به 

های اخالقی  عنوان دلیلی برای عدم رشد مهارت اند؛ آنها کمرویی را به ویی بر میزان کمرویی کودکان سنجیده گ 

کرده  عنوان  همدلی  قصه همچون  با  و  کود اند  برای  بهبود  گویی  و  مشکل  این  کاهش  در  سعی  کمرو  کان 

پور و  اکبری، علی شان مورد تأیید قرار گرفت. علی های اخالقی آنان داشتند که نتایج مثبت و فرضیه مهارت 

ها هم نتیجه را مثبت  های هوش اخالقی را سنجیده که آن گویی بر مؤلفه ( هم تأثیر قصه 1393شیرازی ) درنجفی 

درمانی گروهی را بر ارتقای نظریه ذهن و همدلی کودکان  ( اثربخشی قصه 1394بین ) ن اند. جها ارزیابی کرده 

گزارش کرده است. در همین راستا    را آن نامه خود مورد سنجش قرار داده که اثربخشی  پرخاشگر را در پایان 

ی به شیوه  ( نیز در نتیجه پژوهش خود با عنوان اثربخشی آموزش هوش اخالق 1396رضاپورمیرصالح و شاهدی ) 

گویی  های خلقی و رفتارهای یادگیری دختر این نکته را خاطرنشان کردند که قصه گویی بر بهبود حالت قصه 

به برای کودکان می  بهبود  تواند  با دنیای کودکی موجبات  عنوان یک روش آموزشی غیرمستقیم و متناسب 

( نیز در پژوهشی هوش اخالقی را  1397)  پور فرجی و زندی شدن رفتار شود. کهریزه، رضاییان عملکرد و بهتر 

توانند ابزاری مفید در جهت  ها می گویی دانستند و چنین نتیجه گرفتند که قصه تأثیرپذیر از متغیر مستقل قصه 

باشند. عبادی  برزگری افزایش آگهی کودکان  ) اسفدن و می نژاد،  بر  1398رسیدی  نتایج پژوهش خود دال   )

دبستانی را یک روش غیردارویی و مناسب  بر اضطراب عمومی کودکان پیش گویی به شیوه بحث گروهی  قصه 

گویی  اند که با روحیه کودکان سازگار است. مطالعات پیشین یادشده همگی داللت بر تأثیر مثبت قصه دانسته 

های  بر مؤلفه مورد بررسی دارند و همسو هستند. البته وجه افتراقی که موجب تفاوت این بررسی با پژوهش 

مثبت  نگاه  همان  آزمودنی گذشته شده  به  است  انگارانه  آن   چراکه ها  اکثر  آزمودنی در  انتخاب  از  قبل  ها  ها، 

شوند که اگر نمره میانگین پایینی در مؤلفه موردنظر دارند بتوانند در پژوهش شرکت داشته  کودکان سنجیده می 

کننده بدون شرط ورود میزان  کودکان شرکت   باشند ولی در این بررسی چنین اقدامی صورت نپذیرفت و تمام 

 همدلی پایین در پژوهش حضور داشتند. 
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 نتیجه

نتیجه گرفت که قصهطور کلی میبه  بر توان چنین  بر پرورش هوش اخالقی مبتنی  گویی خالقانه 

باید با تقویت درست این رفتار کودک را در مسیر درست اخالقیات   همدلی پسران دبستانی مؤثر است و

های پرورش فکری، مدارس و مرکز آموزشی و پرورشی ها، کانونار داد؛ لذا اگر این روش توسط کتابخانه قر

مداری امیدوار ای پویا، بالنده و اخالقتوان به داشتن آینده و یا روانشناسی مورد استفاده مستمر قرار گیرد؛ می

به  کتابداران،  تجربه  و  نوجوان و  بود  کتابداران کودک و  با شیوه ویژه  آنان  گویی های علمی قصه آشنایی 

توان  های آن میدلیل اکتسابی بودن هوش اخالقی و مؤلفهزمینه مثمر ثمر باشد. در واقع به تواند در این  می

انگیز کودک قرار داد، که به احتمال باال نقش مهمی راحتی این روش را در زمره تعلیمات روزمره و هیجانبه 

علت  توان این نکته را اضافه کرد که به رفتارهای نابهنجار آینده نیز خواهد بود. در ادامه میدر پیشگیری از  

گیری در دسترس و همچنین آزمون کودکان  انجام پژوهش در فصل تابستان و تعطیلی مدارس و روش نمونه

ر مناطق و کودکان های دیگر کودکان دبستانی، دیگیک منطقه و نیز فقط پسران برای تعمیم نتایج به گروه 

های  های پژوهش عدم امکان آموزشدختر باید جوانب احتیاط علمی را رعایت کرد. از دیگر محدودیت

ای در  کننده پذیرفت نقش تعیین طبیعتًا اگر صورت می ها بود که  های هر جلسه به خانواده الزم در رابطه با قصه

ای همچون نمایش خالق  های جنبی کتابخانه ر فعالیت پیشبرد اهداف آموزشی پژوهش داشت. اگر هم بتوان دیگ 

های آتی مورد  ها در زمره پژوهش غیره را برای بهبود مهارت   خوانی و انواع بازی و نقاشی و جلسات کتاب 

ها و جامعه  شود، به همکاری و ارتباط بیشتر خانواده ها رساند؛ می آزمون قرار داد و نتایج را به اطالع خانواده 

 ای امید بیشتری داشت. ابخانه آموزشی کت
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