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چکیده
سنین پیشدبستانی دوران مهمی محسوب میشود که در آن از قصهدرمانی بیش از هر دوران دیگری
میتوان برای رشد شخصیتی و شناختی -عاطفی کودکان سود جست .هدف از این پژوهش تعیین تاثیر
قصهدرمانی در افزایش اعتماد به نفس و خوداثربخشی کودکان پیشدبستانی است .روش پژوهش پژوهش
حاضر از نوع نیمهآزمایشی با طرح پیشآزمون – پسآزمون با گروه کنترل بود .جامعه آماری شامل کلیه
کودکان پیشدبستانی شهر اردبیل بود که  01کودک به عنوان نمونه از دو مرکز پیشدبستانی انتخاب شدند
و دو قصه سه بچه خوک و لباس نو امپراطور در طی پنج جلسه در راستای پژوهش برای آنها خوانده شد.
برای گردآوری دادهها از روش مصاحبه بالینی و پرسشنامه اعتماد به نفس و خوداثربخشی استفاده شد و
برای تحلیل داده-ها از تحلیل کوواریانس چند متغیری استفاده شد .یافتهها بیانگر افزایش عزت نفس و
خوداثربخشی در کودکان گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل است .ضمناً این روش برای بهبود تمرکز و
افزایش ارتباط کودکان با هم موثرند .قصهدرمانی میتواند سبب همانندسازی کودک با شخصیتهای
مثبت داستان شده و اعتماد به نفس و خوداثربخسی کودک را افزایش دهد.کودکان پیشدبستانی که عزت
نفس باالیی دارند از شادکامی بیشتری برخوردار خواهند شد و به تبع خوداثربخشی باالتری دارند.

واژگان کلیدی :قصهدرمانی ،اعتماد به نفس ،خوداثربخشی ،کودکان پیشدبستان

 .0استاد گروه مشاوره ،دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی ،دانشگاه محقق اردبیلی ،اردبیل ،ایران
 .8دانشجوی دکترای تخصصی روانشناسی ،دانشکده علوم انسانی ،دانشگاه گیالن ،رشت ،ایران
 .0کارشناس ارشد روانشناسی ،دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی ،دانشگاه محقق اردبیلی ،اردبیل ،ایران (نویسنده
مسؤل) behnam – khoshnoodian@yahoo.com

88

فصلنامه مطالعات پیش دبستان و دبستان ،سال دوم ،شماره ششم ،زمستان 59

مقدمه
افراد بر مبنای مجموعهای از قصهها 0عملکردشان را در جهان و روابط خود با دیگران
تنظیم میکنند .قصهها بازنماییهایی از خود ،جهان و منشهای مختلف را در تعامل با
دیگران در بر میگیرند .در درون قصهها شخصیتهای متنوع ،معانی رویدادها را به
بحث میگذارند (دیماجیو 8و همکاران .)8110 ،قصهگویی یکی از کارکردهای
روانشناختی پایه است .همه ما تجربههای خود را به شکلی از قصه سازمان میدهیم تا
به این ترتیب به رویدادها معنی دهیم و در خصوص موقعیتهایی که پیش خواهد آمد،
پیشبینی و فعالیتهای خود را هدایت کنیم (سالواتور و همکاران .)8112 ،0رویکردهای
قصهگویی یا داستانگویی 2برای درک رفتار انسان طی سالهای اخیر در حوزههای
مختلف روانشناسی ،فراگیر شده است .تغییر دادن افکار انسان به مثابه نمونههایی از
بسط داستانها ،تلویحات گستردهای را برای بسیاری از قلمروهای روانشناسی ،هم در
سطح نظری و هم در سطح پژوهش دربر داشته است؛ برای مثال رشد هویت به صورت
شاخصی از ساخت داستان زندگی قلمداد میشود و آسیبشناسی ،نمونهای از
داستانهای زندگی است که از مسیر اصلی خارج شده است و رواندرمانی تمرینی
برای ترمیم و بازسازی داستان زندگی تلقی میشود (هوارد .)0550 ،9رویکردهای
داستانی به رواندرمانی برگرفته از فلسفهی پستمدرن است که بر اهمیت زبان مشترک
در سازههای اجتماعی واقعیت تاکید دارد .از این دیدگاه ،رفتارهای فرد ،روابط،
اشتیاقها و انتظارات از سازههای اجتماعی خود ناشی میشود که از طریق زبان مشترک
شکل میگیرد .در واقع ،دیدگاه فرد دربارهی خودش و واقعیت ،اغلب یك بازنمایی
انتخابی است؛ به این معنی که فرد همه تجربههای زندگیاش را در قصه زندگی خود
وارد نمیکند ،بلکه برخی از این تجربهها را مورد توجه و تعبیر قرار میدهد و برخی
دیگر را از آگاهی دور نگه میدارد .فرد بر مبنای باورهایش دربارهی خود و دیدگاه
دیگران نسبت به او ،به رویدادهای خاصی توجه میکند و آنها را در داستان زندگی
1. narrative
2. Dimmaggio
3. Salvatore & etal
4. propositional
5. Howard
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(قصههای خود) به هم میآمیزد .برخی از این داستانها بهطور جدی تواناییهای فرد را
محدود ،او را دلتنگ و خودتخریبی را در وی تقویت میکنند (دساشیو.)8119 ،0
عالقهی درمانگران به استفاده از قصهگویی با کار ریچارد گاردنر 8در سال 0590
شروع شد .وی از فن قصهگویی متقابل 0در رواندرمانی کودک استفاده کرد .در این
فن از کودک خواسته میشود داستانی دارای آغاز ،میانه و پایان بگوید .سپس درمانگر
موضوعات روانتحلیلگرانه مرتبط با مسائل کودک را انتخاب میکند و در داستانی
مشابه داستان کودک به کار میبرد و آن را بیان میکند .در این داستان ،درمانگر
راهحلهای سالمتر و بالغانهتری را برای رویارویی با مشکالت ارائه میکند (آرد،2
 .)8112از سوی دیگر ،در سالهای اخیر اهمیت قصهگویی کودکان در رشد
مهارتهای مباحثه و گفت و گوی آنها در سطحی گسترده آشکار شده است (رولینز و
همکاران .)8111 ،9قصهسازی کودک ،فرایندهای رشد هیجانی و شناختی او را تسهیل
میکند و به او دیدگاه نو و خالقی از دیگران و روابط بین افراد ارائه میکند (نایت،6
 .)8110در همین مورد برخی پژوهشگران از توانایی قصهگویی کودکان برای ارزیابی و
سنجش مشکالت و تواناییهای مختلف آنها استفاده کردهاند؛ برای نمونه گایتررز-کللن
و دکورتیز )8110( 9تحلیل قصههای کودکان را روش مناسبی برای ارزیابی مهارتهای
زبانی دانستهاند .همچنین نوربری و بیشاپ )8110( 2برای ارزیابی توانایی کودکان در
مهارتهای ارتباطی ،و کرایگ و بارن-کوهن )8111( 5برای ارزیابی توانایی
01
خیالپردازی کودکان طیف درخودماندگی ،از قصهگویی آنها استفاده کردند .الرنر
( )0556نیز معتقد است داستانهای کودک ،ما را به درک مشکالت خانوادگی آنها
هدایت و مضامینی روانشناختی برای گفت وگوهای درمانی با کودک فراهم میکند.

1. Desocio
2. Richard Gardner
3. mutual storytelling technique
4. Arad
5. Rollins & etal
6. Knight
7. Gutierrez-Clellen & De Curtis
8. Norbury & Bishop
9. Craig & Barron-Cohen
10. Larner
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یکی از متغیرهایی که میتواند برای رشد شخصیتی و شناختی -عاطفی کودکان موثر
باشد ،عزت نفس 0است .عزت نفس ،اعتماد به ظرفیت فرد برای کسب ارزشها است
(براندن .)0591 ،8این سازهی شخصیتی یك مفهوم ذهنی و پایدار از تایید خودواقعی است
و دیدگاهها و ارزشهای فرد را در اغلب سطوح بنیادی تجربهگری روانشناختی بیان
میکند (بدنار و پترسون .)0559 ،0عزت نفس منشی است که در آن فرد خود را برای
مقابله با چالشهای اساسی شایسته مییابد و خویشتن را ارزشمند و الیق شادکامی
میپندارد .با توجه به تعریفی که ارائه شد ،عزت نفس یکی از مهمترین ویژگیهای
کودکان خوشحال میباشد (روشن .)0029 ،براساس آمارهای منتشر شده آسیبهای
روانی -اجتماعی؛ یکی از مهمترین عوامل موثر بر ایجاد آنها ،فقدان مهارتهای اجتماعی
و پائین بودن عزت نفس میباشد (قنبریهاشمآبادی .)0051 ،کودکان نسبت به بزرگساالن
از خودپندارهی سادهتری برخوردارند (زادهمحمدی و همکاران .)0029 ،در روش
قصهدرمانی نوع داستان مهم نیست ،کودکان همیشه قادرند رابطه بین شخصیت اصلی و
روند حوادث با زندگی خودشان برقرار کنند (گونزالو .)0558 ،این عمل استفاده از
مکانیزمی به نام همانندسازی است ،که در آن مراجع خود را در جایگاه قهرمان داستان و به
مانند آن میپندارد و سعی میکند کارهای انجام شده توسط او را انجام دهد و چه بسا
زمانی بتواند با راههای جدید درک مشکالت آشنا شده و به این نحو از تعارضی که با آن
دست به گریبان است سربلند بیرون بیاید (دیاودی .)0559 ،2حتی تغییر جزئی در کودکان
میتواند کارکرد زیادی بهویژه در زمینهی افزایش عزت نفس و مقابله با مشکالت آنها
پدید آورد (زادهمحمدی و همکاران .)0029 ،بهخصوص کودکان پیشدبستانی که با
وجود رشد ذهنی مناسب قادر نیستند افکار و احساسات خود را بهطور کامل با دیگران در
میان بگذارند .عزت نفس احساس ارزشمند بودن فرد است که اغلب از ارزیابی خود فرد
در مفید و موثر بودن در خانواده ،مدرسه ،کار و سایر موفقیتها حاصل میشود (آقاخانی،
 .)0029متغیر دیگری که به عزت نفس نزدیك است و توجه به آن برای کودکان و

1. self-esteem
2. Braden
3. Bednar, & peterson
4. Dwivedi
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آیندهشان قابل تامل است ،خوداثربخشی 0میباشد .مفهوم خوداثربخشی در ابتدا توسط
بندورا )0559( 8در نظریه شناختی  -اجتماعی وی مطرح شد که به معنای باور فرد به
توانایی خود در انجام یك فعالیت ،ایجاد یك پیامد یا مقابله با موقعیتهای خاص است
(طهماسیان و همکاران .)0029 ،باور به اثرمندی ،پایه و اساس فعالیت انسان است و انسانها
در فعالیتهایی شرکت میکنند که سطحی از خوداثربخشی در خود را برای انجام آن
ببینند (طهماسیان .)0026 ،فرد با خوداثربخشی ضعیف بر کاستیها و ناتوانیهای خود
متمرکز میشود و به دلیل احساس بیکفایتی ،از شرکت در فعالیتهای بالقوه پاداشدهنده
اجتناب میورزد (مدوکس و لویس .)0559 ،0کودکان پیشدبستان سالهای تحصیلی
بیشماری را در پیشروی خود دارند که نیازمند شرکت در انواع فعالیتها میباشد که
اهمیت خوداثربخشی را بیش از هر چیزی مشخص میسازد .از طرفی عزت نفس باال در
کودکان نیز ضروری است؛ چرا که کودکان امروز ،بزرگساالن آینده هستند ولی با وجود
این امر دنیای کودکان متفاوت از افراد بزرگسال است؛ بدین دلیل که آنها در ابتدای رشد
خود قرار دارند (اسمیت 2و همکاران8110 ،؛ رفیعی و ارجمند .)0029 ،در نتیجه در
برخورد با آنها از امکاناتی متفاوت در کار با بزرگساالن نیاز است به همین رو است که در
مشاوره و رواندرمانی کودکان با توجه به ظرفیتها و نیازهای ویژهی کودک و برای
درک چارچوب ذهنی و برقراری همحسی و همدلی و انجام مداخلهی اصالحی اثرگذار
استفاده از قصهدرمانی جایگاه ویژهتری مییابد (اصغری نکاح .)0020 ،زمانی که کودکان
به قصهای گوش می دهند به طور ناهشیار برای رویارویی با مشکالت خود  ،راهحلهای
شخصیتهای داستان را به امانت میگیرند (شیبانی ،یوسفیلویه و دالور .)0029 ،مطالعات
زیادی تاثیر قصهدرمانی را در طیف گستردهای در زمینههای بالینی مورد بررسی قرار
دادهاند (کاپتین8112 ،9؛ اتچیسن و کلیست8111 ،6؛ فریدمن و کمباس0556 ،9؛ اسمیت و
نیلند0559 ،2؛ اسپرینکل و پیرسی )0558 ،0و شواهد کافی برای اثربخشی قصهدرمانی
1. self_efficacy
2. Bandura
3. Maddux & Lewis
4. Smith
5. Kaptain
6. Etchison & Kleist
7. Freedman & Combos
8. Smith & Nylund
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وجود دارد (کاپتین8112 ،؛ فریستاد و همکاران .)0555 ،8همچنین شواهد بسیار قوی برای
سودمندی قصهدرمانی وجود دارد (اسمیت و نیلند0559 ،؛ بیور و همکاران0559 ،0؛
هالکمپ0552 ،2؛ دیکرسون و زیمرمن )0558 ،9و اینکه افراد شرکتکننده در قصهدرمانی
به مداخله پاسخ خوبی میدهند (کاپتین8112 ،؛ کولی ،فارلی و بیمیس8119 ،6؛ فریستاد و
همکاران0555 ،؛ اسمیت و نیلند .)0559 ،زادهمحمدی ،عابدی و مرادی پناه ( )8108نیز
نشان دادند که قصهدرمانی بهطور معناداری عزت نفس و خوداثربخشی را در نوجوانان
افزایش میدهند .راتلکد 9و همکاران ( )8100در تحقیق خود با عنوان مهارتهای
داستانسرایی در کودکان سوئدی دارای اختالل زبان ،رابطهی معناداری بین داستانسرایی
و بهبود اختالل زبان در کودکان پنج ساله و ده ساله دست یافتند .راحیل و تگلسی)8110( 2
در تحقیقی که در مورد بررسی اثربخشی داستاندرمانی بر کودکان دچار اختالالت عاطفی
با جامعهی آماری کودکان کالس ششم انجام دادند ،به این نتیجه دست یافتند که داستانها
از لحاظ افزایش و بهبود کیفیت شناختی کودکان موثرند .اصغرزاده و پورشریفی ()0051
طی پژوهشی نشان دادند که قصهدرمانی موجب بهبود سازگاری اجتماعی کودکان مبتال به
اختالل سلوک گردیده است .یوسفیلویه ( )0029در تحقیق خود دریافت که قصهگویی
باعث بهبود راهبردهای استفاده شده توسط کودکان در برخورد با مشکالت میشود .تاثیر
قصهدرمانی بر کاهش عالئم افسردگی در کودکان افسرده نیز در تحقیق شیبانی و همکاران
( )0029مورد تائید قرار گرفت .توسیرکانی و همکاران ( )0029تاثیر آموزش مهارتهای
اجتماعی مبتنی بر قصهدرمانی در کاهش نشانههای اختالل سلوک کودکان را سنجیدند و
نتایج پژوهش آنها حاکی از آن بود که مشکالت رفتاری کودکان بعد از اجرای تحقیق
کاهش و مهارتهای اجتماعی و رفتاری آنها افزایش یافته است .صنعتنگار ( )0050نتایج
تحقیق خود را با عنوان اثربخشی قصهدرمانی گروهی بر کاهش ناامیدی و تنهایی کودکان
دختر مراکز شبهخانواده تاییدی بر تاثیرگذاری قصهدرمانی در افزایش سازگاری با محیط و
1. Sprenkle & Piercy
2. Fristard & etal
3. Biever & etal
4. Holcomb
5. Dickerson & Zimmerman
6. Cowely, Farley & Beamis
7. Reuterskiold
8. Rahill & Teglasi
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فراهم آوردن احساسات مثبت و تامینکننده شادمانی میداند .بنابراین با توجه به اهمیت
عزت نفس و خوداثربخشی در زندگی آتی کودکان ،پژوهش حاضر به دنبال پاسخگویی
به این سؤال بوده است که آیا قصهدرمانی در افزایش عزت نفس و خوداثربخشی
کودکان پیشدبستانی موثر است؟

روش

روش پژوهش حاضر نیمهآزمایشی با طرح پژوهشی پیشآزمون – پسآزمون با گروه
کنترل است .پیشآزمون شامل اجرای مقیاس عزت نفس کوپر اسمیت و خوداثربخشی
کودک و نوجوان دکتر طهماسیان و همچنین مصاحبهی بالینی با کودکان میباشد ؛ بعد از
اجرای پیشآزمون ،داستانها برای کودکان طی جلساتی خوانده شده و در مورد آنها با
کودکان صحبت شد و بعد از یك هفته پس از آخرین جلسه درمانی پسآزمون به اجرا
درآمد.
جامعه آماری ،روش نمونهگیری و تعداد نمونه :جامعه آماری شامل کلیه کودکان
پیشدبستانی شهر اردبیل بود که  01کودک به عنوان نمونه از دو مرکز پیشدبستانی با
روش در دسترس انتخاب شدند و دو قصه سه بچه خوک و لباس نو امپراطور در طی پنج
جلسه در راستای پژوهش برای آنها خوانده شد .در این پژوهش ابتدا کودکان پیشدبستانی
را به صورت تصادفی به دو گروه مساوی وارد کرده سپس برای هر دو گروه،
پرسشنامههای عزت نفس کوپر اسمیت و خوداثربخشی کودک و نوجوان به عنوان
پیش آزمون به اجرا در آمد و سپس دو داستان سه بچه خوک و لباس نو امپراطور برای

گروه آزمایشی در طی جلساتی خوانده شد و در نهایت دو آزمون عزت نفس و
خوداثربخشی برای بار دیگر به عنوان پسآزمون اجرا شدند.
ابزار اندازهگیری .0 :پرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیت :0این پرسشنامه در سال 0569
توسط کوپر اسمیت به منظور سنجش میزان عزت نفس و بدست آوردن میزان اعتماد به
نفس افراد ساخته شد .او با این فرض که عزت نفس مقولهای ثابت است آنرا تهیه نمود.
این پرسشنامه مشتمل بر چهار خردهمقیاس است از جمله :عزت نفس کلی ،عزت نفس
اجتماعی (همساالن) ،عزت نفس خانوادگی (والدین) و عزت نفس تحصیلی (آموزشی)
1. Coopersmith's Self-Esteem Inventory
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میباشد (به نقل از بیابانگرد .)0092 ،این پرسشنامه بهدلیل داشتن بعد آموزشی برای
محصالن قابل اجراست ،نمونه ی استفاده شده در این پژوهش نیز کودکان پیشدبستانی در
حال تحصیل در مهدکودک در مقطع آمادگی (پیشدبستانی) بودهاند .اعتبار این تست در
تحقیقات متعدد و با روشهایی همچون دونیمه کردن ،روش بازآزمایی و آلفای کرونباخ
حدود  1/21اعالم شده است (کوپر اسمیت و همکاران0569 ،؛ به نقل از نیسی و
شهنیییالق .)0021 ،بین نمرههای دو مقیاس عزت نفس کوپر اسمیت و آیزنك  0ضریب
همبستگی  1/95موجود بوده و میتوان گفت بین نمرههای خام این دو مقیاس در حدود 60
درصد واریانس مشترک وجود دارد (شهنیییالق و همکاران.)0026 ،
 .8پرسشنامه خوداثربخشی کودک و نوجوان :0این پرسشنامه توسط موریس)8110(8
در چهار حیطه اجتماعی ،تحصیلی ،هیجانی و کلی تهیه شده است و شامل  80ماده است.
در اساس این پرسشنامه از پرسشنامه خوداثربخشی بندورا تهیه شده است (به نقل از
طهماسیان .)0026 ،این پرسشنامه توسط دکتر کارینه طهماسیان ( )0026برای کودکان و

نوجوانان ایرانی هنجاریابی شده است ،پایایی این پرسشنامه از طریق روش آزمون –

باز آزمون و محاسبه آلفای کرونباخ و ضریب تنصیف گاتمن محاسبه شده است .پایایی
بدست آمده از شیوهی نخست خوب بود؛ در آلفای کرونباخ ،خوداثربخشی عمومی ،1/90
خوداثربخشی اجتماعی  ،1/66خوداثربخشی تحصیلی  ،1/90خوداثربخشی هیجانی 1/22
بود؛ در روش تنصیف گاتمن نیز خوداثربخشی عمومی  ،1/90خوداثربخشی اجتماعی
 ،1/90خوداثربخشی تحصیلی  ،1/62خوداثربخشی هیجانی  1/20گزارش کردند.
طهماسیان ( )0026برای بررسی روایی از تحلیل عاملی استفاده نمود که سه عامل اجتماعی،
تحصیلی و هیجانی مشخص شد .در این آزمون با محاسبهی همبستگی پیرسون با سیاهه
افسردگی کودک نشان داد که همبستگی منفی بین افسردگی و خوداثربخشی
(خودکارآمدی) وجود دارد.
ابزارهای دیگر مورد استفاده دو داستان بودند با نامهای سه بچه خوک و لباس نو
امپراطور منتخب از کتاب «چگونه از داستان برای کمك به کودکان در رفع مشکالت
زندگی بهره ببریم» نوشته ی آرتور روشن ترجمهی بهزاد یزدانی و مژگان عمادی؛ این دو
)1. Children’s Self-Efficacy Questionnaire (SEQ-C
2. Muris
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داستان در زمینهی خودباوری نوشته شدهاند به همین سبب در این پژوهش از آنها استفاده
شده است.
داستان سه بچه خوک :در این داستان سه بچه خوک برای خود خانه میسازند.
کوچکترین خوک خانهاش را از کاه و دومی از شاخههای درخت میسازد .این دوتا
خانههایشان را سرسری درست میکنند ،چون میخواهند بقیهی روز را بروند و بازی کنند.
ولی خوک سوم و بزرگتر خانهاش را با آجر محکم درست میکند .کمی بعد گرگی
میآید و خانههای دو خوک کوچکتر را فوت میکند ،آنها خراب میشوند و گرگ هر
دو را میخورد .ولی هر کاری میکند خانهی خوک سوم با فوت خراب نمیشود .بعد
سعی میکند با وعدههای مختلف مثل شلغم و سیب مجانی و دیدن بازار مکاره ،خوک را
از خانه بیرون بکشد؛ اما خوک در مقابل همهی این وسوسهها مقاومت میکند .دست آخر
گرگ تصمیم می گیرد وارد خانه شود و خوک را بخورد .اما وقتی باالی بام میرود از
سوراخ دودکش توی دیگ آب جوش میافتد و عاقبت کار ،غذای پختهای برای خوک
میشود.
داستان لباس نو امپراتور :سالها پیش در سرزمینی دور امپراتوری زندگی میکرد که
عاشق لباسهای نو بود .او به مردم و سربازان خود اهمیتی نمیداد .به تئاتر نمیرفت یا در
پارک قدم نمیزد مگر اینکه بخواهد لباس نو خود را نمایش بدهد .برای هر ساعت از روز
یك لباس مخصوص داشت .یك روز دو نفر شیاد وارد شهر شدند .آنها شایعه کردند که
بافندههای ماهری هستند و میتوانند زیباترین و نفیسترین لباسها را درست کنند.
میگفتند فوقالعاده بودن پارچهها و لباسهای آنها تنها در رنگ و بافت بسیار زیبایشان
نیست ،بلکه در این است که آدمهای احمق یا کسانی که الیق شغل و مقام خود نیستند
نمیتوانند لباسها را ببینند .این حرف که به گوش امپراتور رسید با خود فکر کرد« :اگر من
لباسی داشته باشم که از آن پارچهها ساخته شده باشد ،میتوانم بفهمم که کدامیك از
مشاورینم مناسب مقامشان نیستند» .به همین خاطر ،امپراتور پول زیادی به دو نفر کالهبردار
داد تا زود برایش لباس جادویی درست کنند .دو مرد شیاد یك دستگاه پارچهبافی برپا و به
بافتن پارچه تظاهر کردند .روزی امپراتور به خود گفت« :کنجکاو شدهام که ببینم پارچهی
لباسم دارد چی از کار در میآید .».و با خودش فکر کرد« :باید وزیر با وفایم را برای
رسیدگی به لباس بفرستم .او میداند که چطور پارچه را ارزیابی کند چون هم باهوش
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است و هم الیق» .وزیر همین که قدم به کارگاه پارچه بافی گذاشت چشمش افتاد به
دستگاه خالی .چشمها یش را ریز کرد ،نگاهی انداخت ودوباره باز کرد .بعد به خودش
گفت« :خدای بزرگ! من که چیزی نمیبینم!» اما چیزی به زبان نیاورد .بافندهها از وزیر
خواستند که جلوتر بیاید و نقشها و تار و پود عالی و رنگهای زیبای پارچه را ببیند و
تحسین کند .آنها هر دو به دستگاه خالی اشاره کردند و وزیر بیچاره هرچه چشمها را
گشود فرقی به حالش نکرد و اصالً چیزی نمیدید .او با خودش فکر کرد« :نکند من
احمقم؟ نه ،نباید باشم؛ ولی اگر هم هستم بهتر است پیش خودم بماند ،اصالً نباید اقرار کنم
که دستبافتهی آنها را نمیبینم ».یکی از بافندهها پرسید« :نظرتان را به ما بگویید» .وزیر من
و منی کرد و گفت« :این پارچه ،پارچهی زیبا و بینظیری است ،باید به امپراتور بگویم که
از دیدن آن خیلی لذت بردم» .بعد بافندهها شروع کردند به تعریف و تمجید از الگوها و
نقشها و طیف رنگهایی که به کار بردهاند.
از داستان سه بچه خوک برای پرورش این ایده که باید هر کاری را با اتکا به قوهی
عقالنی و تمام و کمال انجام داد تا به موفقیت دست یافت ،مورد استفاده قرار گرفت .بدین
منظور که کودکان دارای عزت نفس باال ،نسبت به خودشان احساس خوبی دارند ،در
نتیجه در روابط خود موفقترند .از سویی ،اگر آنها احساس نیرومندی کنند ،بهتر عمل
میکنند .اینکه هر چه بیشتر اعتماد به خود داشته باشند ،جدیتر تالش میکنند و به نتایج
بهتری دست مییابند و سپس از مزایای آن بهره میبرند .سپس در راستای گسترش
ارزشمندی نسبت به خود ،و افکار خود و جلوگیری از ایجاد همرنگی در سنین پائین از
داستان لباس امپراطور بهره بردیم بدین ترتیب کودکان با قرار دادن خود به جای قهرمانان
داستان متوجه میشدند با وجود اینکه کوچکند ،تالش آنها نتیجه خواهد داشت و آنها
میتوانند کارهای مثبت و ارزشمند انجام بدهند و مفید واقع شوند.

یافتهها
در نمونه مورد مطالعه گروه آزمایشی  2دختر و  9پسر و گروه کنترل  9دختر و  2پسر
بودند .همچنین سن تمام آزمودنیهای پژوهش  6سال بود.
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جدول  .1میانگین و انحراف استاندارد متغیرهای عزت نفس و خوداثربخشی در گروه آزمایش و
کنترل
آزمایش
متغیر

پیشآزمون
میانگین

انحراف
استاندارد

کنترل
پسآزمون

میانگین

انحراف
استاندارد

پیشآزمون
میانگین

انحراف
استاندارد

پسآزمون
میانگین

انحراف
استاندارد

عزت نفس فردی

02/69

0/00

02/00

0/16

02/61

1/20

09/81

1/52

عزت نفس اجتماعی

00/29

1/55

09/66

1/25

02/81

1/99

02/21

1/20

2/81

0/12

9/69

1/25

9/89

1/56

2/29

1/62

عزت نفس تحصیلی

2/11

0/19

6/69

1/25

9/19

0/01

9/81

0/10

عزت نفس کلی

02/90

0/12

22/00

0/90

05/00

8/28

05/69

8/88

88/19

8/25

01/21

0/59

80/61

0/91

89/69

2/16

00/21

0/02

09/89

8/52

01/69

8/02

85/90

8/69

عزت نفس
خانوادگی

خوداثربخشی
تحصیلی
خوداثربخشی
اجتماعی
خوداثربخشی
هیجانی
خوداثربخشی کلی

82/21

2/21

01/11

0/29

82/00

0/62

88/81

9/58

99/29

6/26

56/19

9/96

92/61

9/92

99/21

5/01

همانطور که در جدول  0مشاهده میشود میانگین (و انحراف استاندارد) نمره کلی
پیشآزمون کودکان گروه آزمایش در عزت نفس کلی  )0/12( 02/90و خوداثربخشی
کلی  )6/26( 99/29است و نمره کلی پسآزمون کودکان گروه آزمایش در عزت نفس
کلی  )0/90( 22/00و خوداثربخشی کلی  )9/96( 56/19است .همچنین میانگین (و
انحراف استاندارد) نمره کلی پیشآزمون کودکان گروه کنترل در عزت نفس کلی 05/00
( )8/28و خوداثربخشی کلی  )9/92( 92/61است و نمره کلی پسآزمون کودکان گروه
کنترل در عزت نفس کلی  )8/88( 05/69و خوداثربخشی کلی  )5/01( 99/21است.
قبل از استفاده از آزمون پارامتریك تحلیل کوواریانس چند متغیری جهت رعایت
پیشفرضهای آن ،از آزمونهای امباکس و لوین استفاده شد .براساس آزمون باکس که
برای هیچیك از متغیرها معنیدار نبوده است ،شرط همگنی ماتریسهای واریانس
/کوواریانس به درستی رعایت شده است ( F =1/59 ،BOX =06/29و .) P=1/99
همانطور که در جدول  8مشاهده میشود براساس آزمون لوین و عدم معنیداری آن
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برای همه متغیرها ،شرط همسانی واریانسهای بینگروهی رعایت شده است .بنابراین
آزمون تحلیل کوواریانس چندمتغیری قابل اجرا است.
جدول  .2آزمون همسانی واریانسهای خطا در عزت نفس و خوداثربخشی
متغیرهای وابسته

F

درجه آزادی 0

درجه آزادی 8

سطح معناداری

عزت نفس فردی

1/99

0

82

1/26

عزت نفس اجتماعی

1/95

0

82

1/02

عزت نفس خانوادگی

1/28

0

82

1/09

عزت نفس تحصیلی

0/92

0

82

1/19

خوداثربخشی تحصیلی

1/12

0

82

1/29

خوداثربخشی اجتماعی

1/08

0

82

1/90

خوداثربخشی هیجانی

1/25

0

82

1/09

جدول  8نتایج آزمون لوین را نشان میدهد .آزمون لوین پیشفرض تساوی
کوواریانسهای دو گروه را در متغیرهای وابسته نشان میدهد .همانطور که از قسمت
معناداری جدول فوق مشاهده میشود ،واریانسهای دو گروه آزمایش و کنترل در
متغیرهای وابسته تفاوت ندارد و پیشفرض تایید میشود.
جدول  .3نتایج آزمونهای معناداری  MANCOVAبرای اثر اصلی متغیر گروه بر مولفههای عزت
نفس و خوداثربخشی
اثر

گروه

ارزش

درجه آزادی
فرضیه

F

درجه آزادی خطا

اثر پیالیی

1/918

9/190

9

09

1/10

المبدای ویلکز

1/852

9/190

9

09

1/10

اثر هتلینگ

8/092

9/190

9

09

1/10

بزرگترین ریشه روی

8/092

9/190

9

09

1/10

سطح معناداری

همانطور که در جدول  0مشاهده میشود ،اثر گروه بر ترکیب خطی متغیرهای مورد

بررسی معنیدار میباشد ( P> 1/10و  =1/852المبدای ویلکز) .آزمون فوق قابلیت استفاده
از تحلیل کوو اریانس چند متغیره را مجاز شمردند .نتایج نشان داد که حداقل بین یکی از
متغیرهای مورد بررسی در بین گروههای مورد بررسی تفاوت معناداری وجود دارد.
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جدول  .4نتایج تحلیل کوواریانس چندمتغیری روی میانگین مولفههای عزت نفس و خوداثربخشی
متغیر وابسته

مجموع

درجه

میانگین

مجذورات

آزادی

مجذورات

5/021

0

5/021

80/060

5/825

0

5/825

00/900

1/110

6/528

0

6/528

9/592

1/10

1/899

2/826

0

2/826

2/625

1/112

1/858

65/100

0

65/100

9/969

1/100

1/891

09/102

0

09/102

9/921

1/189

1/802

عزت نفس فردی
عزت نفس
اجتماعی
عزت نفس
خانوادگی
عزت نفس تحصیلی
خوداثربخشی
تحصیلی
خوداثربخشی
اجتماعی
خوداثربخشی
هیجانی

92/992

0

92/992

F

9/056

سطح

مجذور

معناداری

اتا

1/110

1/918
1/059

1/100

1/052

نتایج جدول  2نشان میدهد بین میانگین عزت نفس فردی ( ،)F=80/060عزت نفس
اجتماعی ( ،)F=00/900عزت نفس خانوادگی ( ،)F=9/592عزت نفس تحصیلی
( ،)F=2/625خوداثربخشی تحصیلی ( ،)F=9/969خوداثربخشی اجتماعی ( )F=9/921و
خوداثربخشی هیجانی ( )F=9/056در گروه قصهدرمانی و گروه کنترل تفاوت معناداری
وجود دارد .به عبارت دیگر ،این یافتهها بیانگر افزایش عزت نفس و خوداثربخشی در
کودکان گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل است.

بحث و نتیجهگیری
استفاده از استعارهها ،قصه و قصهگویی ،داستانپردازی و افسانهها به عنوان شیوهی درمانی
پدیدهای سنتی است .کارکرد قصهدرمانی بهویژه برای کودکان بسیار برجستهتر میشود،
زیرا آنها نمیتوانند به سادگی افکار و احساساتشان را شناسایی و ابراز کنند .به همین
دلیل قصهدرمانی بهصورت یکی از روشهای عالی مشاوره و رواندرمانی کودکان مطرح
شده است (طهموریان 0022 ،به نقل از شیبانی ،یوسفیلویه و دالور .)0029 ،به همین رو
است که بیان «یك سایز مناسب همه» در روانشناسی جایگاهی ندارد ،در رواندرمانی
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خالقیت و نوآوری و توجه به نیازها هر مراجع دارای اهمیت است (کیم و همکاران،0
 .)8100شناسایی ناتوانیهای کودکان در بیان احساساتشان در سنین پیشدبستانی و دبستان
مهم است .راهکارهای الزم را برای افزایش اطالعات کودکان در زمینهی نحوهی
احساسات را میتوان از طریق داستانهای حاوی اطالعات مهارتهای خودبیانی ارائه نمود
(راحیل و تگالسی .)8110 ،از طرفی دو متغیر عزتنفس و خوداثربخشی (خودکارآمدی)
ارتباط نزدیکی با یکدیگر دارند و برای تمامی انسانها اعم از کودک و بزرگسال با اهمیت
می باشند هر چند که در کودکان از اهمیت باالتری برخوردارند چرا که کودکان امروز
بزرگساالن فردا هستند .خوداثربخشی به معنای واقعی کلمه در نظریه شناختی -اجتماعی
بندورا مطرح شده است (اسمعیلخانی و همکاران0025 ،؛ برومند و شیخفینی0022 ،؛
رستمی0025 ،؛ طهماسیان0029 ،؛ طهماسیان0026 ،؛ فراهانی0020 ،؛ کیامرثی.)0051 ،
خوداثربخشی که با عنوان خودکارآمدی نیز شناخته میشود را میتوان اعتقاد فرد به
قابلیتهای خود در سازماندهی و انجام یك رشته فعالیتهای موردنیاز برای مدیریت
شرایط مختلف و به عبارتی توانایی فرد جهت موفق شدن در یك وضعیت خاص تعریف
نمود (اسمعیلخانی و همکاران0025 ،؛ کمالیزارچ و همکاران .)0029 ،خودکارآمدی
نوعی از خودباوری نسبت به خود و تواناییهای خود است .وقتی خودباوری فرد افزایش
بیابد ،بهتبع اعتماد به نفس و احساس ارزشمندی و دوست داشتن خود نیز رو به فزونی
مینهد که در مجموع باعث ایجاد و ارتقای عزتنفس میشوند (روشن .)0029 ،مطابق نظر
بندورا ،خودکارآمدی یك فرد مبتنی بر چهار منبع اطالعاتی مهم است :تجربیات ماهرانه یا
موفقیتآمیز( 8تجربههای قبلی ،موفقیت و شکست) ،تجربیات الگوبردار 0در مورد
مشاهدهی عملکرد ،و تجربههای موفقیتها و شکستهای دیگران از تکالیف مختلف،
ترغیب اجتماعی( 2ترغیب کالمی از همنوعان ،همکاران و خویشاوندان و سایر انواع نفوذ
اجتماعی؛ در واقع گفتن این نکته به فرد موردنظر که او از تواناییهای پیشنیاز برای
رسیدن به آنچه میخواهد به آن برسد ،برخوردار است ،بهطور واقعبینانهای باعث افزایش
خودکارآمدی میشود) و حالتهای فیزیولوژیکی( 2افراد براساس توانایی ،نیرو و
1. Kim & etal
2. Mastery experiences.
3. Physiological States
4. Vicarious experiences
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آسیب پذیری خود نسبت به عملکرد نادرست ،خود را مورد قضاوت قرار میدهند)
(سلیمانی و هویدا.)0058 ،
با توجه به موارد باال در پژوهش حاضر از دو شیوهی تجربیات الگوبرداری و ترغیب
اجتماعی که در قصهدرمانی وجود دارند ،استفاده شده است .فرضیهی اول این پژوهش،
عبارت است از :قصهدرمانی بر افزایش عزت نفس کودکان پیشدبستانی تاثیر دارد و
فرضیهی دوم نیز عبارت است از :قصهدرمانی بر افزایش خوداثربخشی کودکان
پیشدبستانی تاثیر دارد ،که در دو گروه آزمایش و کنترل تاثیر متغیر مستقل قصهدرمانی
مورد بررسی قرار گرفت .شاخصهای آماری مربوط به نمرات آزمون عزت نفس کوپر
اسمیت نشان میدهد که نمرات گروه آزمایش در مرحلهی پسآزمون افزایش یافته ولی
تغییر محسوسی در نمرات گروه گواه رخ نداده است .همچنین شاخصهای آماری مربوط
به نمرات آزمون خوداثربخشی کودک و نوجوان نشان میدهد که نمرات گروه آزمایشی
در پسآزمون بهطور قابل مالحظهای افزایش داشته است و این نشاندهندهی آن است که
نمرات گروه آزمایش پس از دریافت قصهدرمانی در دو متغیر عزت نفس و خوداثربخشی
افزایش یافته است .نکته قابل توجه در پژوهش حاضر تفاوت بین نمرات دو گروه آزمایش
و کنترل است که این تفاوت نمره برای گروه آزمایش که قصهدرمانی را دریافت نموده
بودند؛ رقم خورده است .نتیجه پژوهش با نتایج سایر تحقیقات انجام شده در زمینه بررسی
تاثیرات درمانی قصه از جمله :راحیل ( ،)8110راتکلد ( ،)8100اصغرزاده ( ،)0051یوسفی
لویه ( 0029و  ،)0029شیبانی و همکاران ( )0029و صنعت نگار ( )0050همخوانی دارد .با
استناد به این یافتهها و پژوهشهای انجام شده میتوان اظهار داشت قصهدرمانی در افزایش
میزان و بهبود کیفیت خوداثربخشی و عزت نفس کودکان پیشدبستانی تاثیر دارد.
این پژوهش درباره کودکان پیشدبستانی شهر اردبیل انجام شده است و به همین
دلیل قابلیت تعمیم نتایج آن محدود میباشد .محدودیت دیگر این پژوهش ،عدم وجود
دوره پیگیری بود که پژوهشگران میتوانند در پژوهشهای آتی خود این موضوع را در
نظر بگیرند .همچنین پیشنهاد میشود در پژوهشهای آتی به مقایسه اثربخشی این مداخله با
سایر مداخالت روانشناختی بر افزایش عزت نفس و خوداثربخشی کودکان سنین مختلف
پرداخته شود.
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