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چكیده

این پژوهش با هدف تاثیر قصه گویی و داستان گویی به سبک ادبی (داستانهای کلیله و دمنه) بر پرورش
خالقیت و کاهش خشم کودکان انجام گرفت .جامعه پژوهش شامل کلیه دانشآموزان پسر پایهی دوم و
سوم ابتدایی شهرستان قروه در سال تحصیلی  91-92بود .حجم نمونه ابتدا تعداد  60نفر از دانشآموزان بر
اس��اس نمونهگیری تصادفی ساده انتخاب ش��د ،سپس بر اساس نمرات پرسشنامه تعداد  22نفر از این افراد
که در پرسشنامه خالقیت پایینترین نمرات و در پرسشنامه خشم باالترین نمرات را گرفتند انتخاب شدند
و بصورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند .گروه آزمایش به مدت  10جلسه تحت تاثیر
متغیر مس��تقل قصه گویی و داستان گویی به سبک ادبی (داستانهای کلیله و دمنه) به سبک ادبی قرار گرفتند
اما گروه کنترل تحت هیچگونه مداخله ای قرار نگرفتند .به منظور جمع آوری دادهها از پرسشنـامۀ خالقیت
ش��یفر و خش��م چند بعدی پرواز و خالدیان استفـاده شـد .این پـژوهـش آزمایـشی از نوع پیـش آزمون
ـ پس آزمون با گروه کنترل اس��ـت .یافته های به دس��ت آمده نشان داد که میانگین نمرات خالقیت در پس
آزمون گروه آزمایش به طور معنا داری از میانگین نمرات پس آزمون در گروه کنترل باالتر اس��ت همچنین
میانگین نمرات خشم در پس آزمون گروه آزمایش به طور معنا داری از میانگین نمرات پس آزمون در گروه
کنترل پایین تر است .نتیجه گیری می شود که قصه گویی و داستان گویی به سبک ادبی (داستانهای کلیله
و دمنه) موجب افزایش و پرورش خالقیت و کاهش و کنترل خشم می شود.
واژه های کلیدی :قصه گویی ،داستان گویی ،سبک ادبی ،کلیله و دمنه ،خالقیت ،خشم.
 .1استاديار گروه زبان و ادبیات فارسی ،واحد تهران شرق ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران Sara.chalak60@gmail.com

 .2استاديار گروه زبان و ادبیات فارسی ،دانشگاه پیام نور ،تهران ،ایران
 .3مربی گروه روانشناسی ،دانشگاه پیام نور ،تهران ،ایران
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مقدمه
دوران کودکی نقشی حساس و تعیین کننده در زندگی انسان دارد .توجه به این دوران تا آنجاست که
اوالً دوران کودکی را روانشناس��ان و صاحب نظران تعلیم و تربیت غالباً به عنوان برجس��ته ترین مرحله
در تکوین ش��خصیت انسان دانسته اند؛ و دوم اینکه پژوهشگران ،وجود تعارضات ،اختالالت و نابسامانی
هاي روانی در این سنین را از عوامل اساسی در بروز مشکالت در سراسر زندگی فرد میدانند (دادستان،
 .)1393دوران كودكي س��ال هاي مناس��بي براي تشخيص مشكالت كودكان ،مداخله به هنگام و پيش
گيري از بروز مش��كالت عاطفي ،اجتماعي و تحصيلي آنان در آينده اس��ت .در واقع مداخله به هنگام و
اصالح رفتارهاي ناسازگار كودك در اين دوره حساس ،موجب افزايش مهارت هاي اجتماعي و محبوبيت
نزد همساالن و بزرگساالن مي شود و كودك را براي پذيرش مسئوليت هاي آتي آماده مي سازد (نصیر
زاده و روشن .)1389 ،تمدن بشري مرهون اندیشه خالق انسان بوده است و دوام آن بدون بهره گیري
از خالقیت ،که عالی ترین عملکرد ذهن آدمی قلمداد می ش��ود ،غیر ممکن اس��ت .در وضعیت کنونی
خالقیت نه تنها یک ضرورت ،بلکه شرطی براي بقا به حساب می آید .بنابراین الزم است نظام آموزشی
به تربیت و پرورش افرادي تأکید کند که به حل خالق مس��ائل پیش بینی ناپذیر قادر باش��ند (رادبخش
و همکاران.)1392 ،
خالقیت یکی از عوامل مهم در نوآوری های علمی و فناورانه بش��ر می باش��د ،و مطالعات متعدد نشان
می دهد که مرکز ثقل حرکات نوین در آینده خالقیت و میزان بهره گیری از ذهن ها و شخصیت های
خالق در حوزه های مختلف علمی ،پژوهشی ،فناورانه و بهداشتی است (پیر خائقی و همکاران.)1388 ،
هر کودک با خالقیت های خالقانه متولد می ش��ود اما اگر این خالقیت پرورش داده نش��ود و برانگیخته
نشود فروکش خواهد نمود .کودکان دبستانی اغلب بطور طبیعی کنجکاوند و بسیاری از مهارتهای خود
را از طری��ق ب��ازی ،تجربیات کودکانه ،جس��تجو ها و پرس و جو از دیگران بدس��ت می آورند ،خالقیت
یک فرآیند طبیعی انس��انی اس��ت و زمانی رخ می دهد که افراد کنجکاو و برانگیخته شوند (سورتیجی
اوکرکایی و رس��تگارپور .)1391 ،میل به خالق بودن در تمام طول تاریخ و در تمام جوامع بش��ری به
چش��م می خورد .خلق اس��طوره ها نمایانگر این میل است (دافی ،)2001 ،1و بدون تردید یکی از مهم
ترین خصوصیات انسانه قدرت آفرینندگی و خالقیت است (جمالی فیروزآبادی و همکاران .)1389 ،در
واقع خالقیت یک فرآیند چند بعدی اس��ت که به تاثیر متقابل بین ارگانیس��م و محیط گفته می ش��ود
و نتایج آن به ظهور پدیده های جدید و بی نظیر می انجامد (سارس��انی .)2005 ،2بر اس��اس دیدگاه
ش��ناختی اجتماعی خالقیت آموزش پذیر است و افراد خالق از عامل های اجتماعی و محیطی پیرامون
خود تاثیر می پذیرند (البرزی .)1390 ،به عقیده تورنس همه افراد دارای اس��تعداد خالقیت هس��تند و
میتوان این خالقیت را با شیوه های مختلف پرورش داد ،وخالقیت را بعنوان یک فرآیند رشد یابنده در
نظر گرفت (تورنس.)2013 ،
خش��م هيجاني بهنجار با جنبه هاي انطباقي بسيار است .با وجود اين ،وقتي كه تكرار ،شدت و مدت
آن افزونتر از جنبه هاي انطباقي باش��د ،ناكارآمد مي گردد .خاس��تگاه و اشكال مختلف بيان خشم و نيز
پيامدهاي آن در پژوهش��هاي بنيادي و كاربردي روان ش��ناختي جايگاه ويژه اي به خود اختصاص داده
است .از ديدگاه روان شناسان تكاملي ،خشم از تاريخچه تكامل ارگانيزم سرچشمه مي گيرد و با طبيعت
بشر در آميخته است .اين هيجان به بقاي فرد و نوع بشر كمك كرده و در تسهيل پاسخهاي سازگارانه،
1. Daffi
2. Sarsani
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به ويژه پاس��خ هاي جنگ يا گريز به هنگام مواجه ش��دن با خطر ،ابزاري بي بديل به حساب مي آمد .با
وجود اين« ،تكامل و انتخاب طبيعي هيچ گونه آينده نگري ندارد و الزاماً به معني پيش��رفت نيس��ت».
كاركرد مثبت و فوايد خش��م در ،واكنش به بي عدالتي ها و جرأت ورزي غيرقابل انكار اس��ت و در عين
حال ،توان بالقوه آن براي تخريب و آس��ي بهاي فردي و اجتماعي بسيار زياد است .اين هيجان متالطم
در همه ش��ئون زندگي روزمره حاضر اس��ت و ويژگي مشترك بسياري از اختالالتي است كه متخصصان
سالمت رواني و خدمات اجتماعي در موقعيت هاي مختلف با آنها مواجه مي شوند؛ خشم به طور مشترك
در اختالل هاي متعدد شخصيت ،بيماري هاي روان تني ،اختالل هاي سلوك ،اسكيزوفرنيا ،اختالل هاي
دو قطبي خلق ،اختال لهاي ش��ناختي  -مغزي ،بد كاركردهاي كنترل تكانه و ش��رايط مختلف ناش��ي از
ضايعه مشاهده مي شود(پرواز و همکاران .)1390 ،در حقیقت خشم یک هیجان  ،خصومت ،یک نگرش
و پرخاشگری یک رفتار است و بطور خالصه سرانجام پرخاشگری به منزله وارد آوردن آسیب آشکار یا
رفتارهای تنبیهی مس��تقیم به سایر افراد یا اشیاء تعریف می شود(درتاج وهمکاران . )1388سنت قصه
گویی به اندازه عمر انسان قدمت دارد و یکی از ابزارهای مهم اصالح رفتار و رشد و پرورش محسوب می
شده ،افالطون از نخستین اندیشمندانی استکهاهمیت قصه را برای برای کودکان را دریافت و بخشی
از کتاب جمهوریت را به بیان اهمیت قصه و داس��تان اختصاص داده اس��ت (همایی و همکاران.)1385 ،
انسان نه تنهابه قصه گویی عالقه منداست وازساختن وشنیدن قصه ها لذت میبرد ،بلکه مهمترازآن قصه
پردازي وروایت س��ازي اس��ت که از اصلی ترین شیوه هاي اندیشیدن واندیشه آدمی ،تمام مردم ازجمله
دانشمندان ،فیلسوفان ،هنرمندان ومحققان رشته هاي مختلف است (نازی دیزجی و همکاران.)1389 ،
کودکان از طریق داس��تانها و افس��انه ها با حقایق و تجربه هاي زندگی آش��نا می شوند (شعاری نژاد،
 .)1395تأثیرپذیري از ش��خصیتهاي قصه ،تقویت قدرت فهم و بیان ،پرورش خالقیت ،آموزش زبان ،و
افزایش گنجینۀ واژگان کودکان نیز از دیگر تأثیرهاي آموزش��ی و تربیتی داستانس��رایی به شمار میروند
(میرزابیگی .)1390 ،درواقع داس��تان خالقیت گس��ترده اي است که با آن هر فردي می تواند عقاید به
ظاهر نامعقول را بازیابی و آنها را جایگزین و استفادة سازنده از آن ها ر ا مطرح کند (دویودی.)1997 ،1
به همین دلیل اس��ت که رویکردهاي داستانی به روان درمانی تأکید دارد و قصه ها در چگونگی رفتار و
واقعیته��اي ک��ودکان نقش مؤثري ایفا می کند و قصه ها به کودکان راه حلهایی ارائه می دهند که غیر
منتظره و شگفت انگیز و درعین حال مثبت اند (رجب پور فرخانی و جهانشاهی.)1390 ،
قصه درمانی نوعی رفتار تقلیدی در قالب شخصیت و رویکردی است در مشاوره که مردم را متخصصان
اصلی زندگیشان و مشکالت را به عنوان بخش های جداگانه از مردم می بیند و تصور می کند مردم دارای
بسیاری از مهارتها ،باورها ،ارزشها و تواناییهایی هستند که به آنها کمک می کند تا اثرات مشکالت را در
زندگی شان کاهش دهند (بابا نظری و آقایی .)1391 ،شنیدن قصه امکان تصویر سازی را برای کودکان
فراهم می کند ،کودک با ش��نیدن قصه ،ش��خصیتهای آنها را خلق می کند .توانایی تجسم و خیالبافی
مبنای تصور خالق است .بنابراین با توجه به جنبه تربیتی و آموزشی و درمانی قصه و داستان ،می توان
از آنها به عنوان وسیله ای ارزشمند و کار آمد جهت ارتقا آموزشی ،رشد و پرورش خالقیت بهره گرفت
(گودرزی و همکارن .)1391 ،دوران كودكي س��الهاي مناسبي براي رشد و پرورش خالقیت و تشخیص
اس��تعدادهای كودكان ،و حتی تش��خیص مشکالت و اصالح رفتارهای ناسازگار آنان است .و به طوركلي
كودكان ونوجوانان عالقه اي به ش��ركت درجلسات درماني ندارند ،اماقصه را دوست دارند وازشنيدن آن
لذت ميبرند؛ به خصوص پسران كه به نظرميرسد به قصه اعتماد مي كنند ( نصيرزاده و روشن.)1389 ،
1. Dwivedi
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س��رمایه گذاری و برنامه ریزی در آموزش و پرورش ابتدایی ،از حساس��ترین و مهمترین وظایف دست
اندرکاران و مسئوالن جامعه است و باید از اولویت ویژه ای برخوردار باشد (شفیع آبادی .)1388 ،دوران
کودکی نقشی حساس و تعیین کننده در زندگی انسان دارد .و به اعتقاد روانشناسان این دوران برجسته
ترین مرحله در تکوین ش��خصیت انسان اس��ت و وجود تعارضات و نابسامانی ها در این دوران از عوامل
اساس��ی در بروز مشکالت در سراسر زندگی به ش��مار میآید .در نتیجه با توجه به اهمیت و حساسیت
دوران کودکی فعالیتهای هنری و بازی در خالقیت کودکان از اهمیت باالیی برخوردار است (دادستان،
 .)1393تربیت کودکانی شاد ،سالم و خالق در شمار هدفهای مهم والدین و مربیان می باشد .مهمترین
زمان برای آموزش و رش��د و پرورش خالقیت و اس��تعدادها در کودکان در س��نین  12 – 7سالگی می
باشد .و حتی پیامبر گرامی اسالم این سنین را بهترین سن برای آموزش و اکتساب می دانستند (سیف و
برقصه درقالبی مأنوس وغیرتهديد کننده باعث افزايش آگاهی وبینش
همکاران .)1388 ،آموزش مبتنی ّ
کودک میش��ود ،چراکه کودک خودش ومس��ائل زندگی اش را در روايت ديگران مش��اهده کرده ودرک
بهتري ازخود پیدا می کند (یحیی محمودی وهمکاران.)1392 ،
از يك س��و يافته هاي به دس��ت آمده از پژوهش ها نشان دهنده آن هستند كه كودكان پرخاشگر در
بزرگس��الي هم به ادامه پرخاشگري تمايل دارند ،از سوي ديگر بررسي ها از گسترش روزافزون خشونت
و رفتارهاي پرخاش��گرانه در مدارس به ويژه در س��ال هاي اخير حكايت دارند و اين گونه رفتارها مسلما
تأثيرات بلندمدت و جبران ناپذير بر كودكان دبستاني برجا مي گذارد (نصیر زاده و روشن .)1389 ،در
سه دهه گذشته ،تالش هاي پژوهشگران و درمانگران منجر به معرفي درمان هاي اثربخش گوناگوني در
زمینه کاهش پرخاشگری و خشم در کودکان هم چون استفاده از ادبیات ،قصه و قصه درمانی شده است
(روشن  ،1385شستمن  ،11999شستمن و ناسارلدین ،2006 2کوک و همکاران ،2004 3پرو.)2008 4
نتایج پژوهش نصیرزاده و روشن ( )1389با موضوع تأثير قصه گويي در كاهش پرخاشگري پسران شش
تا هش��ت س��اله نشان داد که قصه گویی در کاهش پرخاش��گری کودکان کوثر است و همچنین كاربرد
قصه و س��اختار آن را درآموزش كودكان و حل مش��كالت آنها قابل تعمیم می باش��د .نتایج پژوهش
رجب پور فرخانی و جهانش��اهی ( )1390با موضوع اثربخش��ی قصه درمانی در کاهش اختالل رفتاري
دانش آموزان پس��ر مقطع ابتدایی نش��ان داد که قصه درمانی در کاهش اختالالت رفتاري دانش آموزان
پس��ر مقطع ابتدایی مؤثر اس��ت .همچنین پژوهش های انجام ش��ده درزمینه آموزش خالقیت به این
نتیجه رس��یدهاند که خالقیت را می توان پرورش داد ( نادری و همکاران .)1391 ،نتایج پژوهش راد
بخش و همکاران ( )1392با موضوع اثربخش��ی بازي و قصه گویی بر افزایش خالقیت کودکان نش��ان
داد که استفاده از قصه گویی باعث افزایش خالقیت دانش آموزان می گردد .نتایج پژوهش پیترسون و
همکاران ،)2005( 5نشان داد که قصه درمانی به ارتباط با دیگران ،خلق و نسبت دادن معنا به تجربیات،
تفکر دربارهی خوب یا بد ،بیان نظریات و ایده ها منجر می شود .نتایج پژوهش والی ( ،)1386با موضوع
قصه گویی ،روش��ی موثر در آموزش مفاهیم پیچیده علم پزش��کی نش��ان داد که قصه گویی بر آموزش
مفاهیم پزشکی نيز موثر است.
کودکان اغلب به قصه و داس��تان عالقه مند هس��تند و از آنها تاثیر می پذیرند ،و با نگاهی به دنیای
1. Shechtman
2. Shechtman & Nasaraladin
3. Cook et al
4. Perrow
5. Peterson et al
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کودکان می توان به خوبی به اهمیت قصه پی برد .بنابراین در پژوهش حاضراین سئوال مطرح میگردد
که آیا قصه گویی و داستان گویی به سبک ادبی و برگرفته از کتابهای ایرانی مثل کلیله و دمنه بر رشد
و پرورش خالقیت و کاهش خشم کودکان موثر است؟
روش پژوهش
ای��ن پـژوهـش آزمایـش��ی از نوع پیـش آزمون ـ پس آزمون با گروه کنترل اس��ـت .در این پژوهش
جامعه آماری را دانش آموزان پسر پایه دوم و سوم ابتدایی شهرستان قروه که در سال تحصیلی -1391
 92مشغول به تحصیل می باشند را شامل می شود .حجم نمونه ابتدا تعداد  60نفر از دانشآموزان بر
اس��اس نمونهگیری تصادفی ساده انتخاب شد ،س��پس بر اساس نمرات پرسشنامه تعداد  22نفر از این
افراد که در پرسش��نامه خالقیت پایین ترین نمرات و در پرسشنامه خشم چند بعدی باالترین نمرات را
گرفتند انتخاب ش��دند و بصورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند .گروه آزمایش 10
جلسه قصه گویی و داستان گویی به سبک ادبی (بر اساس داستانهای موجود در کلیله و دمنه) هر هفته
 2جلس��ه ،وهر جلس��ه به مدت  60دقيقه را بصورت گروهی دریافت کردند ،اما گروه کنترل مداخله ای
را دریافت نکردند .جهت تحلیل دادهها از آمار توصیـفی و آمار اس��تنبـاطی (آزمون تحلیل کواریانس)،
استفـاده شـد.
ابزار

پرسشنـامۀ خالقیت شیفر :توسط چارلز شیفر برای سنجش خالقیت ساخته شد .که دارای  32سوال
دو گزینه ای (بله ،خیر) است  .و از  32سوال  ،سوالهای  3و  14جزو سوال های کنترل می باشند و فقط
برای کاستن از کشف ماهیت ابزار تحقیق طراحی شده اند و هیچ نمرهای به آنها تعلق نمی گیرد .بدين
ترتيب آزمودنی بر اس��اس گزینه عالمت زده نمره ای از  0تا  30می گیرد .نمرات باال نش��ان دهندهي
نگرش مناس��بتري نسبت به خالقيت است .در صورت ارائه پاسخ ناكامل يا چندگانه به يك سؤال نمره
صفر داده ميش��ود .براي كنترل مجموعه پاس��خ ارائه ش��ده  15عبارت به طوري تنظيم شده است كه
پاسخ مثبت در جهت خالقيت نمره دريافت ميكند و در  15عبارت ديگر به پاسخ منفي نمره يك داده
ميش��ود .و در صورت اينكه دانشآموز در پاس��خگويي به پرسش نامه اگر به  15سؤال مثبت پاسخ دهد
يا بيش��تر بيانگر خالقيت اس��ت و اگر نمره كسب شده از  15كمتر باشد بيانگر عدم خالقيت است .ابعاد
خالقیت مورد نظر ش��یفر که در این آزمون مورد س��نجش قرار می گیرد عبارتند از :اطمينان از عقايد
خود ( 11سؤال) ،آزادي بيان در افكار ( 4سؤال) ،احساس خيال پردازي ( 7سؤال) ،تمايل به نوآوري (3
سؤال) ،و جهتگيري نظري و زيباشناختي ( 5سؤال) .پايايي پرسشنامه خالقیت در پژوهشهای قبلی
0/74گزارش شده است (قلتاش و همکاران .)1389 ،پایایی پرسشنامه در پژوهش حاضر از طریق آلفای
کرونباخ  0/77برآورد شد.
پرسشنامه خشم چند بعدی :این مقیاس توسط پرواز و خالدیان ( )1391ساخته شد که دارای  5عامل
و 29گزینه اس��ت .نتایج حاصله نش��ان داد آزمون محقق ساخته از پنج عامل تشکیل شده و میانگین و
انحراف اس��تاندارد کل آزمون به ترتیب  62/87و15/33بدست آمد که محاسبه این شاخص ها برای هر
کدام از عامل ها انجام ش��د که میانگین و انحراف معیار به ترتیب برای عامل اول  16/69و  ،5/74عامل
دوم  16/88و  ،6/66عام��ل س��وم  9/26و ،3/10عامل چه��ارم10/01و  3/03و برای عامل پنجم 9/48
و  3/08بدس��ت آمد .نقطه برش به تفکیک جنس��یت نیز برای آزمون محاس��به شد که این مقدار برای
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مردان  82/77و برای زنان  92/58محاس��به ش��د .جهت تعیین شدت اختالل نیز از میانگین و انحراف
اس��تاندارد اس��تفاده شد که نمره  78/2بعنوان نمره در معرض آسیب و نمره  93/53بعنوان نمره آسیب
دیده محاس��به گردید که بر این اس��اس افرادی که نمره آنان باالتر از  93/53قرار بگیرد کسانی هستند
که خش��م را با ش��دت بیشتری تجربه می کنند .به منظور برآورد پایایی آزمون از طریق همسانی درونی
از روش ضریب آلفای کرانباخ استفاده شد .ضرایب به دست آمده از روش آلفای کرانباخ برای هر یک از
مؤلفه های آزمون نشان داد که ضریب آلفای بدست آمده برای عامل اول(خشم انگیختگی) با  8سؤال
 ،0/82عامل دوم(خش��م بیرونی) با  9سؤال  ،0/84عامل سوم(نگرش خصمانه) با  4سؤال  ،0/62عامل
چهارم(خش��م درونی) با  4س��ؤال  ،0/56عامل پنجم(موقعیت های خشم انگیز) با  4سؤال  0/60بدست
آم��د .ضرایب پایایی برای هر دو نیمه به ترتیب برابر ( ./856نیمه اول) و ( ./827نیمه دوم) بوده اس��ت
 ./777.پایایی کل آزمون مورد نظر است .ضرایب پایایی بدست آمده از روش تنصیف برای هر دو نیمه به
ترتیب برابر ( ./85نیمه اول) و ( ./82نیمه دوم) و برای کل آزمون 0/77بود .جهت تعیین روایی مالکی
از آزمون  STAXI-IIاستفاده شد که میزان همبستگی بین دو آزمون  0/71بدست آمد.
جدول  .1محتوای خالصه جلسات قصه گویی و داستان گویی به سبک ادبی (داستانهای کلیله و دمنه)
جلسه

محتوا

اول

آشنایی اعضاء با دوره آموزشی و مقررات جلسه ،بحث و گفتگو در مورد قصه گویی و داستان گویی ،خصوصیات و
ویژگی های افراد خالق و پرخاشگر و تاثیر خالقیت و خشم بر زندگی.

دوم

داستان کالغ و مار :روزی روزگاری در دشتی وسیع کالغی بر روی درختی النه ساخته بود ،در پای آن درخت،
ماری زندگی می کرد که تخمهای کالغ بیچاره را می خورد .کالغ برای حل مشکل با دوستش شغال درد دل کرد
و شغال راهی را پیش پای او گذاشت .وی گفت باید باالی آبادی پرواز کنی و هرجا شیء ارزشمندی را دیدی
بربایی ،البته طوری که صاحب آن شیء تو را ببیند و در پی ات بیاید .کالغ همین کار را کرد و انگشتری مردی را
که در حال وضو گرفتن بود ،ربود .مرد در پی او افتاد و کالغ انگشتر را درست بر روی محل زندگی مار انداخت.
شر مار
مرد با دیدن مار او را کشت و انگشترش را برداشت و به خانه برگشت .به این ترتیب کالغ برای همیشه از ّ
راحت شد(منشی.)1379 ،

سوم

داستان شیر نادان :روزی روزگاری در جنگلی که تعداد زیادی از حیوانات با خوشی و خرمی زندگی می کردند
شیری وارد شد و با شکار حیوانات ضعیف خوشی آنان را از بین برد .حیوانات که از دست آزارهای شیر آرامش خود
را از دست داده بودند نزد او رفتند و پیشنهاد کردند که شیر از شکار آنان دست بردارد و آنها هم در عوض قول
می دهند هر روز حیوانی را به عنوان غذای شیر تسلیم او کنند .همینگونه شد و آنان هرروز یک نفر از بین خود
را برای خوراک شیر می فرستادند تا آنکه نوبت به خرگوش رسید .خرگوش کمی صبر کرد تا از ساعت غذای شیر
کمی بگذرد .همین موضوع باعث عصبانیت شیر شد و وقتی خرگوش را دید با عصبانیت دلیل تأخیر او را جویا شد.
خرگوش در جواب گفت در راه آمدن شیری مزاحم ما شد و همراه من را هم که غذای شما بود خورد و در جواب
اعتراض ما گفت از این به بعد سلطان جنگل من هستم .شیر که عصبانی شده بود از خرگوش خواست تا او را نزد
شیر جدید ببرد .خرگوش اطاعت کرد و شیر را بر سر چاهی برد و گفت شیر جدید در بن چاه است .خرگوش
خواست تا برای جلوگیری از ترسیدنش شیر او را در آغوش بگیرد .وقتی که شیر خرگوش را در آغوش گرفت و به
ته چاه نگاه کرد ،تصویر خود و خرگوش در آغوشش در آب را دید و به تصور آنکه آن تصویر متعلق به شیر رقیب
و خرگوش دوم است ،برای کشتن رقیب در چاه پرید و هالک شد(منشی.)1379 ،

مجله روان شناسی اجتماعی

17

چهارم

داستان سه ماهی :روزی ،روزگاری سه ماهی یکی زرنگ ،دومی تنبل و سومی باهوش در برکه ای زندگی می
کردند .از سر قضا دو ماهی گیر که از آنجا می گذشتند ماهی ها را دیدند و با خود قرار گذاشتند روز بعد برای
صید آنها به برکه بازگردند .ماهی زرنگ از شنیدن کالم صیادان به خود لرزید و برای نجات جانش با سرعت از برکه
گریخت .دو ماهی دیگر همچنان سر جایشان ماندند تا آن زمان که ماهی گران آمدند .ماهی زرنگ کخ دید کار از
کار گذشته و جانش در خطر است ،فکری به ذهنش خطور کرد .او خود را به مردن زد و ماهی گران با دیدن یک
ماهی مرده از صید آن صرف نظر کردند و به این ترتیب ماهی زرنگ با این خالقیتی که به خرج داد زمینه نجان
خود را فراهم کرد .اما ماهی سوم که نه زرنگی ماهی اول را داشت و نه تیزهوشی ماهی دوم را ،به خاطر تعلل و
تنبلی بی حد وانداز اش اسیر دست صیادان شد و زندگی اش را از دست داد(منشی.)1379 ،

پنجم

داستان کالغ و گرگ و شغال :روزی ،روزگاری شتری از کاروانش جاماند و در جنگلی گم شد .در آن اطراف شیری
زندگی می کرد که به جوانمردی و کمک به سایر حیوانات مشهور بود .شیر از دیدن شتر گم شده و حیران دلش
به درد آمد و به او پناه داد .بعد از آن شتر در کنار سایر دوستان شیر یعنی کالغ و گرگ و شغال زندگی می کرد
و با خوردن ته مانده ی هرآنچه شکار شیر به جا میماند گذران زندگی می کرد .تا آنکه شیر بیمار شد و توانایی
شکار کردن را از دست داد .دوستان شیر دور هم جمع شدند و گفتند این شرط انصاف نیست که حاال که شیر
ناتوان شده او را گرسنه و بی توشه به حال خود رها کنیم .طریق انصاف ایجاب میکند که ما از سر تعارف هرکدام
خود را بر سیر عرضه کنیم و از او بخواهیم که به عنوان غذا ما را بخورد .اولین نفر کالغ بود که از سیر خواست تا
اورا به عنوان ناهار بخورد ،ا ّما سایر حیوانات یعنی گرگ و شغال و شتر گفتند نه تو کوچک هستی و گوشت ناچیز.
کشتن تو سودی به حال سیر ندارد .بعد از کالغ به ترتیب گرگ و شغال نیز خود را برای خورده شدن بر شیر عرضه
کردند و به همان منوال قبلی جانشان را نجات دادند .تا آنکه نوبت به شتر رسید .شتر بیچاره که نمی دانست کالغ
و گرگ و شغال چه نقشه ی شومی برای او کشیده اند .از شیر خواست تا او را به عنوان غذا بخورد .تا این کالم
بر زبان شتر جاری شد ،کالغ و گرگ و شغال هم صدا گفتند :آری تو راست میگویی .تو هم چاقی و هم گوشتت
خوشمزه است و به یکباره بر سر او ریختند و او را خوردند(منشی.)1379 ،

ششم

داستان صیاد و کالغ :روزی ،روزگاری موش و کالغ و الک پشت و آهو در کنار هم در جنگلی سرسبز زندگی می
خرمی داشتند و خوشبختانه تا آن روز پای هیچ شکارچی ای به آن محل باز نشده
کردند .آنان زندگی خوش و ّ
بود .روزی از روزها آهو که برای گشت و گذار رفته بود در برگشت تاخیر کرد .موش از سر نگرانی از کالغ خواست
تا بر باالی جنگل به پرواز دربیاید و سر و گوشی آب دهد .کالغ از باال همه جا را نگاه کرد و دید که متاسفانه آهو
در دام صیاد اسیر شده است .کالغ این موضوع را به اطالع سایر دوشتانش رساند .موش به سرعت خود را به آهو
رساند و مشغول باز کردن بندها شد .زمانی که آخرین بند را پاره کرد ناگهان سر و کلهی صیاد از دور پیدا شد.
با دیدن صیاد حیوانات پا به فرار گذاشتند اما در این میان الک پشت که نمی توانست به سرعت دوستانش فرار
کند ،همانجا ماند صیاد که از پاره شدن دام و فرار آهو ناراحت بود با خود گفت همین الک پشت را با خود می برم
شاید از طریق فروشش کمی پول به دست بیاورم .کالغ و آهو و موش از دین این وضعیت بسیار ناراحت شدند و
نقشه ای کشیدند .آهو خود را در مسیر حرکت صیاد بر زمین انداخت و کالغ بر باالی سر او نشست و وانمود کرد
که در حال خوردن اوست .شکارچی از دیدن آهوی زخمی بسیار خوشحال شد و به طرف او حرکت کرد .آهو در
آن حال آهستهآهسته به حرکت درآمد به صورتی که شکارچی از گرفتن او ناامید نشود و ذره ذره بر سرعت خود
افزود .شکارچی وقتی دید نمیتواند با وسایلی که در دست دارد ،آهو را بگیرد کیسهی خود را که الکپشت داخل
آن بود بر زمین گذاشت و شروع به دویدن در پی آهو کرد .وقتی که حسابی از کیسه فاصله گرفت .موش بندهای
کیسه را پاره کرد و الکپشت را فراری داد .آهو هم وقتی دید دوستانش فرار کردهاند خود را با سرعت تمام از
نگاه شکارچی تیرهبخت دور کرد و به این ترتیب دوستان یکدل توانستند از دست صیاد رها شوند(منشی.)1379 ،
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هفتم

داستان خشم ماه :روزی ،روزگاری دستهای از خرگوشان در کنار چشمهای زالل و زیبا به نام چشمهی مهتاب
زندگی میکردند .آنها شاد و خرم بودند تا اینکه روزی دستهای از فیالن که چشمهی قبلیشان خشک شده بود،
به چشمهی مهتاب آمدند و چون قد و هیکلشان بزرگ بود ،خرگوشها از ترس آنکه مبادا زیر دست و پای فیلها
کشته شوند ،از آنجا گریختند .خرگوشها از وضعیت پیشآمده بسیار ناراحت بودند و به همین خاطر برای رهایی
از شر فیلها با هم به شور پرداختند .در میان خرگوشها خرگوشی زیرک و باهوش با نام پیروز گفت من نقشهای
دارم و برای اجرای این نقشه باید به تنهایی نزد فیل ها بروم .دسته ی خرگوش ها علیرغم نگرانی با رفتن پیروز
موافقت کردند .پیروز شب هنگام به طرف چشمهی مهتاب حرکت کرد و از ترس اینکه مبادا زیر پای فیلها له
شود ،از باالی تپه فریاد زد که آهای فیلهای ظالم! من پیروزم فرستادهی ماه .ماه مرا فرستاده تا به شما پیغام دهم
که از دست شما ناراحت است .چراکه شما به چشمهی او تجاوز کردهاید .حال ماه عصبانی است و به دنبال انتقام
گرفتن از شماست .رئیس فیلها گفت این حرفها چیست ؟ من این مزخرفات را باور نمی کنم .پیروز گفت اگر باور
نمیکنی به نزدیک چشمه برو و خرطوم خود را به آن بزن.فیل آرام خرطومش را به سمت آب چشمه برد و به
همین خاطر عکس ماه که در آب چشمه افتاده بود و تا آنزمان بیحرکت و ثابت بود ،به حرکت درآمد .فیل رئیس
از دیدن این صحنه هرسان شد و رو به پیروز گفت که تو راست میگویی و ما همین حاال چشمه را ترک می کنیم
و دیگر به اینجا بازنمی گردیم(منشی.)1379 ،

هشتم

داستان وزغ ومار :روزی ،روزگاری وزغی در برکهای زندگی میکرد و در کنار آن برکه درخت تنومندی بود که ماری
بزرگ و زشت در زیر آن زندگی میکرد .وزغ هر انداز که تخمگذاری میکرد ،مار تخمهای او را میخورد .این دردسر
بزرگ باعث شده بود که وزغ قصد رفتن از آن محل را بکند .وقتی داستان خود را برای همسایهاش خرچنگ تعریف
کرد ،خرچنگ او را از رفتن بازداشت و نقشهای را برای نجاتش از دست مار بدجنس با او در میان گذاشت .خرچنگ
به او گفت در این نزدیک راسویی زندگی میکند که بسیار ماهی دوست دارد و در عوض از مارها بیزار است .تو
باید به طریقی او را به النهی مار نزدیک کنی .برای همین منظور وزغ چند ماهی تازه شکار کرد و آنها را به گونهای
با فاصله از هم چید که بویشان راسو را به طرف مسیر دلخواه وزغ کشاند یعنی النهی مار .راسو تکتک ماهیها
را خورد تا آخری که در کنار النهی مار قرار داده شده بود .به محض اینکه راسو متوجه حضور مار شد به النهی او
حملهور شد و او را کشت و به این ترتیب وزغ برای همیشه از شر مار زشت و بدکار رهایی پیدا کرد(منشی.)1379 ،

نهم

داستان شولم و شولم :روزی ،روزگاری در یک شب مهتابی چند دزد برای دزدی از خانهای بر بام خانه برآمدند.
سر و صدای حرکت دزدان باعث بیداری صاحبخانه و همسرش شد .صاحبخانه که میترسید به تنهایی با دزدان
روبهرو شود ،آهسته از زن خواست تا با صدای بلند از او بپرسد :که ای مرد به من بگو این همه ثروت را چگونه به
دست آوردهای؟ زن پذیرفت و با صدای بلند آن سؤال را پرسید .مرد در جواب گفت شیوهی ثروتاندوزی من رازی
است که من آن را به تو میگویم ولی حواست باشد به هیچ وجه آن راز را با کسی در میان نگذاری؟ مرد ادامه داد
من در جوانی دزد بودم و طلسمی را میدانستم که اگر هفت بار آن را بر زبان میراندم میتواستم با کمک شعاع نور
مهتاب خود را به سقف خانه برسانم .آن طلسم کلمهی «شولم» بود و بر باالی بام خانه نیز هفت بار میگفتم شولم
و با همان شعاع نور خود را به درون خانه میرساندم .در خانه نیز هفت بار میگفتم شولم و به یکباره تمامی اشیاء
قیمتی خانه پیش چشمم حاضر میشد و از طریق همین طلسم بود که من این اندازه ثروتمند شدم .دزدان سادهدل
با شنیدن این حکایت گول حرفهای مرد را خوردند و برای رسیدن به مقصود منتظر خوابیدن مرد و همسرش شدند.
همین که احساس کردهاند مرد به خواب رفته ،سر دستهی دزدان هفت بار کلمهی شولم را تکرار کرد و پایش را
داخل روزن سقف گذاشت و با سر در درون خانه افتاد .صاحبخانه بالفاصله از خواب بلند شد و با چوبدستیاش
به جان دزد بختبرگشته افتاد .رفیقان دزد نیز از دیدن این صحنه هراسان شدند و پا به فرار گذاشتند و به این
ترتیب مرد صاحبخانه با یاری گرفتن از هوش و ریزبیناش از این مهلکه جان سالم به در برد(منشی.)1379 ،

دهم

تشویق در بکار گیری تفکر خالق و یافتن راه حل های متفاوت و بکار گیری آنها و استفاده از تفکر و اندیشیدن
درباره موضوع ها ؛ و همچنین از کودکان خواسته شد که یک داستان را تعریف نمایند که در آن فرد با یک مساله
مواجه شده است و باید برای آن پاسخ و راه حلی پیدا نماید .در نهایت از کودکان و والدين آنها كه در انجام اين
پژوهش همكاري كردند تقدير و تشكر به عمل آمد و درپایان جلسه ،پرسشنامۀ خالقیت و خشم در بین کودکان
توزیع گردید.
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یافته ها
هدف از پژوهش حاضر تاثیر قصه گویی و داستان گویی به سبک ادبی (داستانهای کلیله و دمنه) بر
پرورش خالقیت و کاهش خش��م کودکان اس��ت که اطالعات توصيفي و استنباطی مربوط به هر کدام
از متغیرها در زیر ارائه شده است.
جدول :2اطالعات توصيفي نمرات خالقیت و خشم در پيش آزمون و پس آزمون در گروه آزمايش و كنترل
گروه
خالقیت
خشم

آزمایش

مرحله

پیش آزمون

میانگین

12/75

انحراف معیار

1/3

انحراف معیار

2/26

میانگین

70/1

کنترل

پس آزمون

پیش آزمون

1/5

1/5

15/2

65/37
1/86

13/1

پس آزمون
12/9
1/6

71/09

71/45

2/88

2/8

مندرج��ات جدول 2اطالعات توصيف��ي در پيش آزمون و پس آزمون خالقیت و خش��م در دو گروه
آزمای��ش و كنترل را نش��ان مي دهد .ميانگين خالقیت افراد در گ��روه آزمايش در پيش آزمون  12/5و
در پ��س آزمون  15/2اس��ت و ميانگين خالقیت افراد در گ��روه كنترل در پيش آزمون  13/1و در پس
آزمون  12/9اس��ت .همچنین ميانگين خش��م افراد در گروه آزمايش در پيش آزمون  70/1و در پس
آزمون  65/37اس��ت و ميانگين خش��م افراد در گروه كنترل در پيش آزمون  71/45و در پس آزمون
 71/09است.
جدول :3نتايج گزارش آزمون فرض همگني شيب ها
متغيرها

مجموع مجذورات

پيش آزمون

34/88

گروه

گروه*پيش آزمون
خطا

0/035
0/743
10/2

d.f

ميانگين مجذورات

1

34/88

1

0/035

1

0/743

18

0/56

F

Sig

0/061

0/8

اتا

1/311

0/001
0/267

0/774

61/54

0/003
0/068

همگني شيب ها با مقدار  F)18,1( = 1/311براي امید به زندگی معني دار نشده است ،لذا مفروضه
همگني ش��يب هاي رگرسيون براي متغير امید به زندگی محقق شده است .با توجه به يافته هاي فوق،
جهت بررس��ي فرضيه مورد نظر ،از تحليل کوواريانس اس��تفاده شد که نتايج آن در جدول  4ارائه شده
است.
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جدول .4نتايج آزمون تحليل در خالقیت
متغيرها

منبع تغييرات

مجموع مجذورات

خالقیت

گروه

41/6

پيش آزمون

34/15
10/94

خطا

d.f

ميانگين مجذورات

1

41/6

1

34/15

19

0/576

F

Sig

59/26

0/001

72/21

0/001

مجذور اتا
0/75
0/79

مندرج��ات جدول 4نش��ان می دهد ک��ه مقدار  ) =72F/21( Fو س��طح معن��ا داری ( )0/001در
متغیرگروه بیانگر تفاوت بین دو گروه آزمایش و کنترل در پس آزمون می باشد .بنابراين نتايج بدست
آمده حاکي از تأثير روش قصه گویی بر افزایش خالقیت شركت كنندگان مي باشد .به عبارتي روش
قصه گویی توانسته است خالقیت را در شركت كنندگان گروه آزمايش افزایش دهد.
جدول :5نتايج گزارش آزمون فرض همگني شيب ها
متغيرها

مجموع مجذورات

پيش آزمون

87/221

1

16/5

18

1/447

گروه

2/6

گروه*پيش آزمون
خطا

d.f

ميانگين مجذورات
87/221

1

1/447
2/6

1

0/92

اتا

F

Sig

1/58

0/225

0/081

2/84

0/11

0/136

95/1

0/001

0/84

همگني شيب ها با مقدار  F)18,1( = 2/841براي خشم معني دار نشده است ،لذا مفروضه همگني
ش��يب هاي رگرس��يون براي متغير خشم محقق شده اس��ت .با توجه به يافته هاي فوق ،جهت بررسي
فرضيه مورد نظر ،از تحليل کوواريانس استفاده شد که نتايج آن در جدول  5ارائه شده است.
جدول .6نتايج آزمون تحليل در خشم
متغيرها

منبع تغييرات

مجموع مجذورات

خالقیت

گروه

149/83

پيش آزمون
خطا

98/34

19/114

d.f

ميانگين مجذورات

1

149/83

1

98/34

19

1/006

F

Sig

97/75

0/001

148/93

0/001

مجذور اتا
0/837
0/88

مندرج��ات جدول  6نش��ان می دهد که مقدار  ) =148F/93( Fو س��طح معن��ا داری ( )0/001در
متغیرگروه بیانگر تفاوت بین دو گروه آزمایش و کنترل در پس آزمون می باشد .بنابراين نتايج بدست
آمده حاکي از تأثير روش قصه گویی بر کاهش خشم شركت كنندگان مي باشد .به عبارتي روش قصه
گویی توانسته است خشم را در شركت كنندگان گروه آزمايش کاهش دهد.
بحث و نتیجه گیری
هدف از پژوهش حاضر اثـر بخـش��ی قصه گویی و داس��تان گویی به س��بک ادبی (داستانهای کلیله
و دمنه) بـر پرورش و افزایش خالقیت و کاهش خش��م کودکان می باش��د که با توجه به يافته هاي
پژوهش حاضر ميتوان نتيجه گرفت كه اس��تفاده قصه گویی و داستان گویی به سبک ادبی (داستانهای
کلیل��ه و دمن��ه) در افزای��ش خالقیت در ک��ودکان مؤثر مي باش��د .که با نتایج پژوهش��های همایی
و هم��کاران)  ،)1385وال��ی ( ،)1386نصیرزاده و روش��ن ( ،)1389رجب پور فرخانی و جهانش��اهی
( ،)1390یحی��ی محمودی وهم��کاران ( ،)1392راد بخش و همکاران ( ،)1392شس��تمن (،)1999
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تورنس ( ،)2002همسو می باشد .در تبیین فرضیه اول می توان گفت که قصه گویی باعث بهره گیری
از حافظه ،بهکار گیری هوش��یاری ،ماندگاری مطالب در ذهن ،تقویت حافظه ،تقویت هوش ،و در نهایت
تقویت حس خالقیت در فرد میشود (نازی دیزجی و همکاران .)1389 ،از لحاظ عاطفي ،تجربيات مهم
را م��ي توان با تمثيل نمادين به وس��يلهی قصه و داس��تان ،راحتتر و آرامت��ر بيان كرد و کودک را قادر
ميسازد تا اضطرابها ،خيالپردازيها و گناه را به جاي مردم و زندگی واقعی به داستانها و قصه ها منتقل
كند .بنابراين كودكان به وسيلهي عملكردهاي خود در هم نمي شكنند ،زيرا اين عملكردها در خياالت
قرار دارند .از طريق قصه و داس��تان ،تجربه به طور نمادين اجرا ميش��ود و کودکان در ساختن داستان
ه��ا میتوانن��د ذهنیت خود را خلق نمایند و حتی ذهنیت دیگران را نیز مش��اهده نمایند که می تواند
منجر به افزایش خالقیت گردد .فرايند قصه و داس��تان همچنين به کودکان اجازه ميدهد ،احتماالت
جديدي را كه در واقعيت ممكن نيس��ت در نظر بگيرند ،چيزهايي ناآش��نا را كش��ف كنند و دركشان را
دربارهي تجربهي احساس��ات و شناخت افزايش دهند .طبق دیدگاه بندورا ( ،)1973کودکان در هنگام
داستان گویی و قصه گویی ،تخیل خود را با واژه ها و شخصیت قصه ها همسو و هماهنگ می کنند و با
اس��تفاده از تفکر واگرا و خالق س��عی می کنند به نتایج داستان فکر میکنند و جزییات داستان و قصه
را حالجی میکنند که این خود ممکن است منجر به افزایش خالقیت گردد .استفاده از قصه و داستان
به افراد اجازه قالب دهی به رفتارها ،نگرش ها و خویش��تن شناس��ی می دهد که این خود میتواند باعث
گردد کودک از تواناییها و اس��تعدادهایش به نحو احس��ن و درست استفاده نماید که در نهایت منجر به
افزایش خالقیت گردد .در تبیین دیگر این یافته ها میتوان گفت که در شیوه قصهگویی قهرمان داستان
به عنوان الگو عمل کرده و کودک در جریان یادگیری مش��اهدهای و ش��رطی سازی جانشینی رفتارهای
جدیدی میآموزد (هنفر ،)2003 ،و این رفتارهای جدید را به زندگی واقعی خود تعمیم می دهد ،و در
زندگی خود نیز با توجه به اکتساب رفتارهای جدید ،سعی می نماید که در مواجهه با موقعیتها و مسائل
از روش های جدید استفاده نماید و شیوههای جدید را امتحان نماید و از تفکر خالق استفاده نماید که
منجر به پرورش و رش��د خالقیت می شود و بنظر میرسد ارائه آموزش در قالب قصه و داستان با ایجاد
جذابیت و انگیزه بیشتر و همچنین ملموس کردن اطالعات و مفاهیم و مهارتها به یادگیری عمیق تر
و بهتری منجر شده است .
از يافته هايدیگر پژوهش این بود كه اس��تفاده قصه گویی و داستان گویی به سبک ادبی (داستانهای
کلیله و دمنه) در کاهش خش��م در کودکان مؤثر مي باش��د .که با نتایج پژوهش��های کوک و همکاران
( ،)2004سارس��انی ( ،)2005پیترس��ون و همکاران ،)2005( 1روشن ( ،)1385شستمن و ناسارلدین
( )2006و پرو ( )2008همس��و می باش��د .در تبیین فرضیه دوم میتوان گفت که روانشناسان يكي از
داليل اصلي پرخاش��گري را نداش��تن الگوي صحيح ذكر مي كنند كه با ارايه يك مدل رفتاري و جلب
توجه افراد به رفتارهاي درس��ت و نادرست ش��خصيت هاي قصه مي توان تا اندازه اي پرخاشگري را در
کودکان پرخاشگر كاهش داد .گرچه روش پژوهش و شيوه كاربرد قالب و ساختار قصه و حتي خود قصه
ها در مطالعات ذكرش��ده با يكديگر متفاوت اس��ت؛ يافته ها به طور كلي نشان مي دهند كه قصه ها مي
توانند به عنوان ابزاري مؤثر در جهت تغيير و جهت دهي رفتار كودكان به كار گرفته شوند .در واقع قصه
به عنوان شكلي از ادبيات كودك نقش مهمي در تسهيل ساز و كار تغيير ايفا مي كند و با نشان دادن
پيچيدگ��ي و غناي زندگي ب��ه كودكان ،در عين برانگيزاندن حس كنجكاوي كودكان؛ تدافعي بودن آنها
را به حداقل كاهش مي دهد و بازگو نمودن داس��تانهای مختلف می تواند باعث پروراندن افکار جدید و
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شیوه های جدید زندگی و حتی راهکارهای متنوع گردد و خشم و پرخاشگری را کاهش دهد.
همچنین بیان داستان و قصه و نیز گوش فرادادن به آن دانش آموزان را به بهره گیري از تخیالتشان
تشویق میکند  .این تخیل قوي می تواند اعتمادبه نفس و انگیزش شخصی و انگیزه پیشرفت را در دانش
آموزان افزایش دهد ،زیرا آنان خود را براي نیل به امیال و آرزوهایشان شایسته و توانمند تصور می کنند.
قصه ها می توانند از نظر تربیت اجتماعی ،عاطفی ،و اخالقی نیز مؤثر واقع ش��وند و بسیاري از مقررات،
هنجارهاي اجتماعی ،و دس��تورالعملهاي زندگی را منتقل کنند .چگونگی روبه روشدن با مشکلها ،حل
آنها ،و بس��یاري از الگوهاي رفتاري در گروهها و طبقه هاي مختلف اجتماعی و س��نی در داستانها بیان
می شود و با توجه به اینکه یکی از دالیل اصلی خشم ناکامی می باشد نحوه برخورد با مشکالت و موانع
و راهکارهای جدید در قصه ها می تواند تبیینی برای کاهش خشم باشد.
یکی از علل اساس��ی اهمیت تفس��یر محتواي ناخودآگاه داستانها در کار با کودکان این است که قصه
ها محصول ذهنیت جمع هس��تند و آن ها به صورت ش��فاهی خلق و نقل می شوند و کودکان در هر بار
ش��نیدن و باز گویی می توانند متناس��ب با نیازهاي خودشان در آن ها تغییر به وجود آورند و آرمان ها،
آرزوها و ایده هاي خود را در قالب قصه ها بیان کنند و امید به تغییر و تحول داشته باشند و کمتر حس
ناکامی به آنها دست دهد و در نتیجه همیشه از راههای مختلف در زمینه های پیش رو عمل می کنند
و همیش��ه با خالقیت و کنترل خش��م در زمینه های مختلف عمل می کنند .و همچنین در یافتن راه
حل هاي اصیل و جدید براي مس��ائل موفق تر هس��تند و زمانی که کودکان در معرض آموزش روشهاي
افزای��ش خالقی��ت قرار می گیرند ،و از طریق آزمایش راه حل های مختلف هم خالقیت آنها رش��د پیدا
می کند و هم کمتر دچار ضعف و ناکامی می ش��وند و امکان کاهش خش��م وجود دارد و این عادت در
آنها نهادینه می ش��ود که کمتر خش��مگین ش��وند .قصه گویی نوعی بحث و برون ریزي افکار و اندیشه
ها می باش��د و همچنان که در این پژوهش و پژوهش هاي گذش��ته خاطر نشان شده است از راه گفتن
کلی��د واژه های��ی براي قصه گویی و یا تمام کردن یک قصه ناتم��ام دانش آموزان به کنکاش ذهنی می
پرداختند و هر دانش آموز تخیالت ،رویا ها و اندیشه هاي خود را به صورت عملیاتی درآورده و بازخورد
می گرفتند و عالوه بر آن هر دانش آموز با شنیدن داستان ها و قصه هاي ساخته شده توسط هم کالسی
هاي خود ش��یوه هاي تفکر بدیع و خالق تر از تفکر خود را می آموزد؛ به عالوه با س��اخته شدن داستان
و قصه و بیان آن بازخوردهاي راهبردي و هموار کننده مس��یر تفکر به آنها داده می ش��ود و این مس��یر
تفکر جدید را می توانند به عنوان راه حل و راهکار در مس��ائل پیش روی خود در نظر بگیرند و باتوجه
به داش��تن راه حل های مختلف و متنوع امکان رویارویی با مس��ائل و مشکالت برای آنها ممکن و کمتر
احس��اس عجز و ناتوانی داشته و در نتیجه هیجانهای مثبت را جایگزین هیجانهای منفی از جمله خشم
می کنند(گرین.)2011 ،1
وجودمحدوديتهايي همچون كنترل نش��دن بس��ياري از متغيرهايی ازقبي��ل هوش كودك تا حدودي
تعميم اين نتايج را دش��وار ميكنند كه بيگمان پژوهش��هاي آينده ميتوانند نكات تازهاي را دراين باره
آشكارسازند .با توجه به اینکه سنین دبستان بهترین سن برای آموزش رفتارهای صحیح و جامعه پسند
به کودکان اس��ت و دراین س��ن با درگیر کردن کودکان به فعالیتهای فکری میتوان آنها را به س��مت
رش��د و پرورش استعدادها هدایت نمود ،پیشنهاد میگردد که مسئولین آموزش و پرورش به امر قصه،
قصه گویی و داس��تان گویی برای رش��د خالقیت و اس��تعداد در کودکان و کنترل خش��م و پرخاشگری
اهمیت دهند و برای آشنایی مربیان ،معلمان ،و والدین با اهمیت این موضوع کارگاههایی جهت آگاهی
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و آشناسازی آنها برگذار نمایند ،تا بتوان اعمال و رفتار را به شكل هوشمندانهاي نظم و ترتيب و شكل
داد و زمين��ه را فراهم نمود تا در پرورش اس��تعدادها و تربیت نیرویی کارآمد جهت س��اختن آینده ای
روشن وموفق گام برداشت.
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