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چکیده 
هدف از پژوهش حاضر تعیین اثربخشی قصهدرمکانی بکر هکوش اخالقکی ،هکوش هیجکانی و
احساس حقارت کودکان کار بود .روش پکژوهش نیمکهآزمایشکی و طکرح آن پکیش و پکس
آزمون با گروه کنترل بود .جامعة آماری شامل تمامی کودککان ککار منطقکة  5شکهر تهکران
بود .با روش نمونهگیری در دسکترس  41نفکر از کودککان ککار ککه بکرای اجکرای پکژوهش
رضایت کامل داشتند انتخاب شدند و با گمارش تصادفی در دو گروه  21نفری آزمکایش و
کنترل قرار گرفتند .برای جمعآوری دادهها از پرسکشنامکة هکوش هیجکانی گلمکن (،)1335
مقیاس خودکم بینی یکائو و همککاران ( ،)1937پرسکشنامکة هکوش اخالقکی لنیکک و کییکل
( )2115استفاده شد و پکیج آموزشی قصهدرمانی بهمنظور مداخله بهکار رفت .نتکایج نشکان
داد که با کنترل پیشآزمون ،بین هوش اخالقی گروه کنتکرل و آزمکایش تفکاوت معنکاداری
وجککود دارد ( p>1/11و  .)F =24/79بککه عبککارتی قصککهدرمککانی بککر هککوش اخالق کی بککهطککور
معناداری تأثیر مثبت دارد .همچنین با کنترل پیشآزمون ،هوش هیجانی در بین گروه کنترل
و آزمایش تفاوت معناداری داشت ( p>1/11و  )F =19/41که نشان مکیدهکد قصکهدرمکانی
بر هوش هیجانی بهطور معناداری تکأثیر مثبکت دارد .همچنکین نتکایج بیکانگر تفکاوت معنکادار
 .1کارشناس ارشد روانشناسی تربیتی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران.
 .2اسککککتادیار گککککروه روانشناسککککی ،دانشککککگاه آزاد اسککککالمی واحککککد علککککوم و تحقیقککککات تهککککران
(( )rrghorban@gmail.comنویسندۀ مسئول).
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 بککه عبککارتی.)F =11/15  وp>1/11( احسککاس حقککارت گککروه کنتککرل و آزمککایش بککود
.قصهدرمانی بر احساس حقارت به طور معناداری تأثیر مثبت دارد
، احسکاس حقکارت، هکوش هیجکانی، هکوش اخالقکی، قصهدرمکانی:واژههایکلیدی
.کودکان کار
The Effect of Story Therapy on Moral Intelligence, Emotional Intelligence and
Inferiority Feeling of Labor Children
Shabnam Mahzouf1
Reza Ghorban Jahromi, PhD2
Abstract
The purpose of this research was to study the effectiveness of storytelling on moral
intelligence, emotional intelligence, and inferiority feelings of labor children. The
study was semi-experimental with pre-test and post-test with control group. The
population included all labor children in District 5 of Tehran city. Using available
sampling method, 40 labor children who were fully satisfied with the research were
selected and randomly assigned to the experimental and control groups. For
collecting data, Emotional Intelligence Questionnaire (Golman, 1995), Inferiority
Scale (Yao, et al. 1997), and Moral Intelligence Questionnaire (Lennick & Kiel,
2005) were used and the storytelling training package was used as intervention.
Results showed that with the pre-test being controlled, there was a significant
difference between the control and experimental groups in moral intelligence
(P<0.01, F=24.73). In other words, the storytelling had a significant positive effect
on moral intelligence. Moreover, with pre-test control, emotional intelligence was
significantly different between control and experimental groups (p<0.01 and
F=13.40) which showed that storytelling therapy has a significant positive effect on
emotional intelligence. The results also showed a significant difference between the
inferiority feelings of the experimental and control groups (p<0.01 and F=10.05). In
other words, story therapy has a significant positive effect on inferiority feelings of
labor children.
Keywords: story therapy, moral intelligence, emotional intelligence,
inferiority, labor child.
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مقدمه 

پدیدۀ کودکان کار 1معضلی رشکدیابنده در جهکان و در کشکور ماسکت .یککی از آسکیبهکای
جدی که جوامع ،چه پیشرفته و چه در حال توسکعه ازجملکه جامعکة ایکران ،را تهدیکد مکیکنکد
گسترش روزافزون کودکان خیابانی است که به دالیل گوناگون بخشی یا همة اوقات خکود را
در خیابانها سپری و عمدتاا از طریق تکدی ،بزهکاری و شغلهای کاذب فصلی امکرار معکاش
میکنند .بر اساس آمارهای موجود حدود صد میلیون کود کار در جهکان وجکود دارد ککه
در کشور ما آمار دقیقی از آنها در دست نیست؛ اما با توجه بکه ازدیکاد فقکر در جامعکه بکدیهی
است که هر روز به تعداد این کودکان افزوده خواهد شد (رادفر 2و همکاران.)2111 ،
بانک جهانی 9در گزارش ساالنة خود ( 2111الی  )2111مفهکوم فقکر را بکه گونکهای
بسط داده که محرومیت مادی ،محرومیت از آموزش و پرورش و در معکرض خطکر بکودن،
بیپناهی و بینوایی را نیز در برمیگیکرد (سکاینس و وودون2111 ، 4؛ بکه نقکل از صکادقی و
مسائلی .)1917 ،وجود کودکان ککار در جامعکه نشکان از آسکیبهکایی دارد ککه معمکوالا در
خانواده شکل گرفته و بهتدریج وضعیتی را سبب میشود که کودککان ،نکهتنهکا از خکدمات
خاص آموزشی و امکانات رفاهی بهرهمند نشوند ،بلکه مشکالت مختلفی ازجملکه کارهکای
سخت و زیانآور ،دوری از خانواده ،بازماندن از تحصکیل ،ابکتال بکه بیمکاریهکای جسکمی و
مشکالت روحی و روانی ،افتادن در گروههای سازمانیافتة تبهککار گریبکانگیکر آنهاسکت
(حقوق کودکان و نوجوانان در جمهوری اسالمی ایران.)1932 ،
این در حالی است که ازجملکه مکوارد مهکم و اثرگکذار در تربیکت ککود  ،تربیکت
هوش اخالقی اوست .هوش اخالقی به معنای توانایی در درست از نادرسکت اسکت .ایکن
عبارت به معنای برخوردار بودن از عقاید اخالقی راسخ و قوی و عمل کردن بکه آنهاسکت.
بکهگونکهای کککه فکرد بککه شکیوهای صککحیح و محترمانکه رفتککار کنکد .اگککر «هکوش» را ظرفیککت
سازگاری با موقعیت جدید قلمداد کنیم ،آنگاه «اخالق» ظرفیت سازماندهی ارزشی به ایکن
موقعیت را پوشش خواهد داد؛ از این رو هوش اخالقکی در کنکار هکوش هیجکانی مکیتوانکد
ژرفکای توانمنکدیهکای فککری و عکاطفی ککود را در ابعکاد زنکدگی وی نمایکان سککازد و
نیکاندیشی و نیکخویی را در او پدید آورد (بوربا ،2111 ،5ترجمة کاوسی.)1931 ،
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پژوهشها نشان دادهاند کودکانی که به هر دلیلی هوش اخالقی کسب نکردهانکد در
معرض خطرهای جدی قرار دارند .این کودکان بکهدلیکل وجکدان متزلکزل ،ضکعف در مهکار
کردن امیال ،رشدنیافتگی ،حساسیتهای اخالقی و باورهای نادرست هکدایتشکده ،تکا حکد
زیادی به عقکبافتکادگی اخالقکی و اجتمکاعی دچکار و در بکزر سکالی بکه شخصکیتهکای
نابهنجار تبدیل میشوند (کیا کمال.)1931،
از طرف دیگر ،آشکار است که هوش هیجانی همانند هوش اخالقکی نقکش بسکزایی
در موفقیت و عدم موفقیت بسیاری از کودککان بکهخصکوص کودککان ککار دارد .بکه گفتکة
سیف (1931؛ نقل از سالووی و مایر )1331 ،1هکوش هیجکانی «توانکایی فکرد در نظکارت بکر
احساسها و هیجانهای خود و دیگران به منظور متمایز ساختن آنها از یککدیگر و اسکتفاده
از این اطالعات برای هدایت اندیشه و عمل خود است».
هوش هیجانی بنا به نظر بار -ان 2دارای  5مؤلفة مهارتهای درونفردی ،میانفکردی،
سازگاری ،کنترل استرس و خلق عمومی است که هر یک نقش بسیار ارزنکدهای در پیشکبرد
زندگی افراد بشر دارند و همانند بیشتر مهارتها در اثر تعلیم و تربیت رشد میکنند (گلمن،
 ،1331بککه نقککل از دریگککاس و پاپوتسککی .)2111 ،9فردریسکککون 4و همکککاران ( )2112در
مطالعهای نشان دادند که هوش هیجکانی بکر شایسکتگی اجتمکاعی کودککان ککار تکأثیر دارد.
پژوهش جورفی 5و همکاران ( )2111نیکز بیکانگر تکأثیر هکوش هیجکانی بکر بهبکود ارتباطکات
فردی کودکان است .پائولو )2111( 6در پژوهش خود نشان داد که کودککان دارای هکوش
هیجانی باال ،مشکالت هیجانی ،ارتباطی و بیش فعالی کمتری دارنکد و رفتارهکای اجتمکاعی
مناسبتری را از خود بروز میدهند .بهعالوه ،بهکان و فکاروکوی )2119( 7نشکان دادنکد ککه
هوش هیجانی زمینهسکاز ارتباطکات بکا دیگکری ،مهکارتهکای همکدلی ،احتکرام بکه دیگکران،
مدیریت استرس ،افزایش خالقیت و کاهش اشتباهات است.
از دیگر عواملی که میتواند در کودککان ککار قابکل تامکل و توجکه باشکد ،احسکاس
حقارت این دسته از کودکان است .احساس حقارت باور عمیق ،دیرواقعی و دائکم در مکورد
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پککایین بککودن توانککاییهککای عقالنککی و جسککمانی اسککت کککه بککه کککاهش سککطح ارزشهککا و
ناراضیسازی فرد منجر میشود (دوانه ،2112 ،1به نقکل از صکیادی و همککاران .)1936 ،در
افراد دارای احساس حقارت «تالشی روانی» آداز به رشد میکند تا آنهککا بککه آن وسککیله،
تکرس و عکدم کفایت خود را زیر سرپوش آن مخفی نگه دارنکد .آدلککر وظیفکة ایکن تکالش
روانی را در زندگی روانی سکالم یکا وضعیت بیمار آن میدانکد ککه فکرد بکر ضکعف و عکدم
کفایت احساسشده دالب شود و بکدین وسکیله تعککالی مجکدد ایجککاد کنکد (قکوام و قبکول،
 .)1916احساسهای حقارت منبع تمام تالشهکای انسکان هسکتند .رشکد فکرد از جبکران و از
تالشهایش برای چیره شدن بر حقارتهای واقعکی یکا خیکالی او ناشکی مکیشکود .در طکول
زندگی خود ،با نیاز به جبران کردن این احساسهای حقارت و تالش ککردن بکرای سکطوح
مراتب باالتر رشد ،تحریکک مکیشکود .ایکن فراینکد در ککودکی آدکاز مکیشکود .کودککان
کوچک و درمانده هستند و کامالا به بکزر سکاالن وابسکتهانکد .ککود در رابطکه بکا افکراد
بزر تر و قویتر اطراف خود احساسهای حقکارت را پکرورش مکیدهکد .ایکن تجربکه بکه
صورت ژنتیکی تعیین نشده ،بلکه ایکن وضکعیت درمانکدگی و وابسکتگی بکه بکزر سکاالن،
حاصککل محککیط اسککت کککه بککرای همککة کودکککان یکسککان اسککت .احسککاسهککای حقککارت
گریزناپذیرند ،ولی از آن مهمتر ،ضروری هستند؛ زیرا برای رشد انگیکزش تکأمین مکیکننکد
(مارشال ریو ،2111 ،ترجمة سیدمحمدی.)1937 ،
ناتوانی در دلبه کردن بر عقدههای حقارت ،آنها را تشکدید مکیکنکد و بکه پکرورش
احساس حقارت منجر میشکود .افکرادی ککه احسکاس حقکارت دارنکد ،در مکورد خکود نظکر
مناسبی ندارند و احساس میکنند نمکیتواننکد بکا ضکروریات زنکدگی کنکار بیاینکد .احسکاس
حقارت میتواند در کودکی از سه منبع سرچشمه بگیرد :حقکارت عضکوی ،لکوس ککردن و
دفلت .تربیت نادرست والدین (نازپروری یا سخت گیری) یا برخوردهای نامناسکب معلمکان
در مدرسه یا محیط جامعه ای که فرد را بکه جهکت عکدم موفقیکت در کارهکا مکورد تحقیکر و
سرزنش قرار میدهد ،میتواند اثرات نامطلوب روانی ماننکد احسکاس حقکارت ایجکاد کنکد.
کودکانی هم که در طفولیت با شرایط سکخت مکالی رشکد ککرده انکد در بکاطن خکود نکوعی
عقبماندگی و ضعف احساس میکنند و این احساس در خاطرۀ آنکان تکا پایکان عمکر بکاقی
میماند (بروکی میالن و خدایاری شاتی ،2114 ،به نقل از صیادی و همکاران.)1936 ،
در ادبیات موضوعی کودکان کار ،شواهدی مبنی بر تأثیرات مثبت قصکهدرمکانی بکر
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هوش هیجانی و هوش اخالقی در کودکان کار وجود دارد .داستانها بکرای رشکد تفککر یکا
همان فلسفهورزی کود ابزار مناسبی هستند .امروزه استفاده از داستان و داستانخوانی بکه
منزلة ابزاری برای پیشبرد تفکر کودکان ضروری است .ادبیات کود با عناصر گونکاگون
ادبی به انسجام فکری کود  ،قدرت تخیل ،تمرکز و داوری او کمک مکیکننکد .یککی از
بخشهای مهم ادبیات کود  ،قصکهگکویی اسکت .قصکههکایی ککه کودککان مکیخواننکد و
میشنوند اثری عمیق در فکر و روحیة آنان میگذارد و آنها را برای رویکارویی بکا مسکائل
رشد و معاشرت با دیگران آماده میسازد و نیز در در و فهم مشکالت زنکدگی آنهکا را
یاری میدهد (پلویسکی ،2116 ،ترجمة رحماندوست.)1915 ،
قصه و قصهگویی از مهمترین ابزارهایی است که میتواند تخیل کود را پکرورش
دهد و او را با دنیای اطراف و محیط زندگیاش آشنا کند .درواقع قصه و داسکتان پلکی بکین
کود و جهان اطرافش است .رویدادهایی که در یک قصه اتفاق میافتد بهگونهای اسکت
که کود با شنیدن آن قصه ،مشکل خکود را د مکییابکد و آن را ابکراز مکیکنکد و امیکد بکه
زندگی مییابد .قصکهدرمکانی یککی از فنکون رواندرمکانی اسکت ککه در کنکار رویکردهکای
روانشناختی مانند رویکرد تحلیلی ،شناختی و رفتاری ،کودکان را با فقدانهکا ،هکراسهکا و
اضطرابها آشنا میسازد و بهگونهای دیرمستقیم و جذاب نیرو و امید میدهد و در افککار و
احساسات آنها تغییر ایجاد میکند (پشتدار.)1916 ،
در همین زمینه مانی )2111( 1در مطالعهای نشان داد ترکیکب قصکه بکا گکروهدرمکانی
میتواند سبب افزایش خودپنداره ،ایجاد اعتماد و یافتن هدف ،تفریح ،افزایش مهارت حل
مسئله و کاهش تنهایی کودکان کار شکود .هنکی و کزلوفسککا )2112( 2نیکز در پژوهشکی از
روش قصه درمانی برای کاهش اضکطراب و افکزایش احسکاس مسکلط بکودن و شایسکتگی و
امیدواری کودکان استفاده کردند که نتایج مثبت بکود .بکر ایکن اسکاس ،پکژوهش حاضکر در
صدد است تا به این سؤال پاسخ دهد که آیا قصکهدرمکانی بکر بهبکود هکوش اخالقکی ،هکوش
هیجانی و احساس حقارت کودکان کار تأثیر داردب

روش 
روش این پژوهش نیمهآزمایشی با طرح پکیش و پکس آزمکون و گکروه کنتکرل بکود .جامعکة
آماری شامل تمامی کودکان ککار منطقکة  5شکهر تهکران در سکال  1937بکود ککه بکر اسکاس
1. Manney
2. Hanney & Kozlowska
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گزارش تهیهشده از ادارۀ بهزیسکتی منطقکة  5تعکداد آنهکا  421نفکر گکزارش شکد .بکا روش
نمونهگیری در دسترس تعداد  41کود کار که برای انجام پژوهش رضایت کامل داشتند
انتخاب شکدند و بکا گمکارش تصکادفی در دو گکروه  21نفکری جکای گرفتنکد .گکروههکا بکه
تصادف ،بهعنوان گروه آزمایش و کنترل تعیین شد .این کودکان در بازه سنی  3تا  12سکال
و با میانگین سنی  11/21سکال بودنکد .گفتنکی اسکت ککه تعکدادی از کودککان دو گکروه بکه
دالیلی مانند دیبت مکرر در جلسات قصهدرمانی (بهدلیل عدم اجازۀ کارفرمکا یکا والکد و یکا
بیماری) نتوانستند مداخله را بهطور کامل پشت سر بگذارند .تعدادی از آنها نیز پسآزمون
را انجام ندادند .لذا درنهایت اطالعات بهدسکت آمکده از  15نفکر از کودککان در هکر گکروه
مورد تحلیل قرار گرفت.
برای جمعآوری دادهها از ابزارهای زیر اسکتفاده شکد .گفتنکی اسکت ککه پژوهشکگر
گویههای پرسشنامه را بهنحوی که برای کودکان قابل فهم باشد بازگو و آنهکا بکا کمکک
وی اقدام به پاسخ دهی کردهاند.
1
مقیاسهوشهیجانی :این مقیکاس در سکال  1336بکر اسکاس نظریکة گلمکن ()1335
توسط شرینگ تدوین و در ایران توسط منصکوری ( )1911هنجاریکابی شکد .ایکن مقیکاس 5
مؤلفة هوش هیجانی را اندازهگیری میکنکد ککه عبکارتانکد از :خودآگکاهی ،خکودکنترلی،
خودانگیزی ،هوشیاری اجتماعی ،و مهارتهای اجتماعی .پاسخها بر اساس مقیکاس لیککرت
پنج درجهبندی صورت مکیگیکرد و حکداکثر نمکرۀ  165و حکداقل آن  99اسکت .منصکوری
( )1911میزان هماهنگی درونی این مقیاس را از طریق آلفای کرونباخ برابکر  1/15بکهدسکت
آورد.
خودکمبینی(کهتری) :این مقیاس توسط یکائو ،ککاتراکس ،مکارتین ،مکوالرد،

مقیاس
گورین ،هانوئر و الدوسر ( )1337ساخته شده است .این مقیاس دارای  94گویه شامل افکار
منفی است که بهطکور مککرر بکهوسکیلة بیمکارانی ککه از اخکتالل اضکطرابی (بکهویکژه هکراس
اجتماعی و وسواس ک جبری) رنج مکیبرنکد ،گکزارش شکده اسکت .ایکن مقیکاس یکک ابکزار
خودگزارشدهی است که  17گویة آن کهتری مرتبط با قضاوتهای دیگران را میسکنجد.
از لحاظ محتوایی از  94گویه 15 ،گویکة آن بکا رویکدادهای منفکی نظیکر ضکعف ،خسکتگی،
اشتباه و انتقاد و  15گویة دیگکر بکا رویکدادهای مثبکت نظیکر ارزشکمندی ،موفقیکت ،تحسکین
مرتبطاند و  4گویة دیگر منعکسکنندۀ اصول موضوعه بیقید و شرط هستند .ضریب اعتبار
1. Goleman
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مقیاس کهتری بکرای پکژوهش یوسکفی و همکککاران ( )1917از طریکق بازآزمکایی ( )r=1/76و
هماهنگی درونی گویکههکای مقیکاس از طریکق آلفکای کرونبکاخ  1٫13بکهدسکت آمکده اسکت.
همچنین همبستگی نمکرههکای مقیاس کهتری با پرسشنامة افسردگی بکک و اسککتیر ( )1317و
پرسشنامة اضطراب بک ( )1331در گروه هراسی بکهترتیکب  r =1/15 ،r =1/41و در گکککروه
وسواسککی بککهترتیککب  ،r=1/55و r = 1/97بود (به نقل از صیادی و همکاران.)1936 ،
پرسشنامةهوشاخالقی :پرسشنامة هوش اخالقکی لنیکک و کییکل )2115( 1دارای
 41گویه است که  4بُعکد هکوش اخالقکی ،یعنکی درسکتکاری ،مسکئولیتپکذیری ،بخشکش و
دلسوزی را اندازهگیری میکند .هر کدام از ابعاد دارای  11سکؤال اسکت و گزینکههکا دارای
مقیاس لیکرت  5درجهای هسکتند .در ایکران ایکن پرسکشنامکه توسکط بهرامکی 2و همککاران
( )2112نرم شده که آلفکای کرونبکاخ آن  1/13گکزارش شکده اسکت .همچنکین محمکدی و
همکاران ( )1932با اجرای این پرسشنامکه بکر روی پرسکتاران ،ضکمن کسکب تأییکد روایکی
صوری ،آلفای کرونباخ آن را  1/17گزارش کردهاند.
قصهدرمانی :اعضای گروه آزمایش در  11جلسة  45دقیقهای طی یک ماه ،به
صورت گروهی تحت قصهدرمانی قرار گرفتهاند ،پس از پایان هر مرحله ،تمرینهایی به
صورت فعالیتهای مکمل و متناسب با اهداف هر جلسه در کالس و تکالیف خانگی تهیه
و انجام شد.
شیوههای مختلف بهکارگیری قالب قصه در این برنامه به شکل زیر بود:
 .1قرائت قصه توسکط درمکانگر ،ارائکة تصکاویر و صکحبت دربکارۀ مضکمون قصکه بکا
سؤالهای نیمهسازمانیافته،
 .2قرائت قصه توسط اعضای گروه بهصورت نوبتی ،ارائة تصاویر و صکحبت دربکارۀ
مضمون قصه با سؤالهای نیمهسازمانیافته،
 .9قرائت قصه توسط درمانگر یا یکی از اعضای گروه و تمرین و نمایش آن توسکط
کودکان،
 .4قصهسازی گروهی :در این شکیوه درمکانگر قصکهای را بکا هکدف بیکان موضکوعی
خاص (یک مهارت یا یک مسئلة اجتماعی) آداز میکند و از کودکان مکیخواهکد ککه بکه
ترتیب به آن جملهای اضافه کنند .درمانگر در مواقع الزم به منظور هدایت جریکان قصکه بکه
1. Lennick & Kiel
2. Bahrami

تأثیرقصهدرمانیبرهوشاخالقی78...،


سمت هدف تعیینشده ،قسمتی را به قصه اضافه یا پرسشی را مطرح میکند،
 .5قصهسازی با جمالت آماده :در این شکیوه جمکالت یکک داسکتان کوتکاه بکر روی
کارتهایی نوشته میشود و در اختیکار کودککان قکرار مکیگیکرد (هکر جملکه بکر روی یکک
کارت) .کودکان جمالت را طوری نظم میدهند که یک داسکتان شککل بگیکرد .سکپس بکه
نوبت داستان خود را برای سایر اعضا میخوانند و دربارۀ مضمون داستانها در گکروه بحکث
میکنند،
 .6قصهسازی بر اساس تصاویر :به هر کدام از کودکان کارتهایی از تصکاویر ارائکه
میشود (  6تا  1کارت) و از آنها خواسته میشکود ککه براسکاس تصکاویر ،دو یکا سکه قصکه
بسازند و آن را برای سایر اعضا تعریف کنند .در مواردی موضوع قصه را درمکانگر انتخکاب
میکند (بهطور مثال «کاری که معلم را خوشحال کرد» یا «چگونه با دوستم رفتار کنم».
عالوه بر این شیوههای کلی ،بر حسب موقعیت ،فعالیتهکا و مکوارد دیگکری نیکز بکه
کار گرفته شد :رنگآمیزی تصاویر داستان یا نقاشی صحنههایی از داستان توسط ککود ،
تهیة کارت تشویق توسط کودکان بکرای قهرمکان داسکتان زمکانی ککه از مهکارت یکا راهبکرد
مناسبی استفاده میکند.
تهیة کارت «یک نکتة مهم» :در این کارت درمانگر با کمک کودکان نکات مهمی
را که از داستان یاد گرفته است روی ککارتی بکهصکورت نقاشکی رسکم مکیکنکد و آن را در
تابلویی که در معرض دید کودکان قرار دارد ،نصب میکند .در جلسات بعد نیز به محتوای
این کارتها اشاره میشد .استفاده از ماکتها و وسایل کمکی و استفاده از صکورتکهکای
احساسی برای نمایش نیز وجود داشت.
قصههای نیما ،جیرجیر و مورچه ،حسن و لوبیای سحرآمیز ،حسود هرگز نیاسود،
خالوحسین و پری ،خورشید خانوم مهربون ،و تبر نمونههکایی از قصکههکای اسکتفادهشکده در
این پژوهش بودند .در اجرای این پژوهش مالحظات اخالقی به شرح زیر بود :پیش از آداز
پژوهش ،مسئوالن ذیربط انجمن حمایت از کودکان کار از موضوع و شیوۀ انجکام مطالعکه
آگاه شدند .مداخله با رضکایت آگاهانکة کودککان داوطلکب صکورت گرفکت .پژوهشکگران
متعهد شدند که اطالعات شخصی و علمی کودکان محرمانکه مکیمانکد و نتکایج در صکورت
تمایل برای آنها تفسیر میشود .ضمن اینکه مشارکت در اجرای این پکژوهش نکهتنهکا هکی
گونه بار مالی برای شرکتکنندگان نخواهد داشت ،بلکه با موازین دینی و فرهنگکی جامعکه
نیز مغایرتی نداشت.
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یافتهها 

شاخصهای توصیفی متغیرها به تفکیک گروه آزمایش و کنترل در مراحکل پکیشآزمکون و
پسآزمون در جدول  1ارائه شده است.
جدول 8شاخصهای توصیفی متغیرها
متغیر 

گروه  تعداد 
آزمایش

هوش اخالقی
کنترل
آزمایش
هوش هیجانی
کنترل
احساس
حقارت

آزمایش
کنترل

15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

مراحل 

میانگین 

پیشآزمون
پسآزمون
پیشآزمون
پسآزمون
پیشآزمون
پسآزمون
پیشآزمون
پسآزمون
پیشآزمون
پسآزمون
پیشآزمون
پسآزمون

19/65
36/11
15/99
17/72
75/41
113/51
76/17
73/97
116/11
32/91
113/25
115/71

انحراف

حداقل

حداکثر

معیار 
7/62
1/91
7/11
1/13
6/53
7/39
5/11
6/71
11/45
11/12
11/34
11/26

نمره 
56
71
54
57
93
42
91
41
54
43
57
52

نمره 
122
154
125
191
144
151
147
143
156
193
143
142

جهت بررسی نرمال بودن توزیع نمرههای متغیرها از آزمون کالموگروف ک اسمیرنوف
استفاده شد که دارای سطح معنیداری بکزر تکر از  1/15بکود .همچنکین بکهمنظکور بررسی
همگنی واریانسهای دو گروه در مرحلکة پسآزمون ،از آزمون لوین استفاده شکد ککه طبکق
نتایج ،سطح معنیداری آمارۀ  Fدر هر سه متغیر بزر تر از  1/15بود .سطح معنیداری اثکر
تعامل گروه همپراش نیز بزر تر از  1/15بهدست آمد.
جدول 2تحلیل کوواریانس هوش اخالقی
منبعتغییر 
گروه
خطا
کل

متغیر

درجة

میانگین

مجموع

آزادی 

مجذورات 

912/73
991/51

1
27

912/73
12/24

26162

91

وابسته  مجذورات 
هوش
اخالقی

F
24/79

سطح
معناداری 
1/111

مجذوراتا 
1/41

تأثیرقصهدرمانیبرهوشاخالقی79...،


جککدول شککمارۀ  2بیککانگر نتککایج تحلیککل کوواریککانس تکککمتغیککره بککر روی میککانگین
نمرههای پسآزمون هوش اخالقی در گروههای آزمایش و کنترل ،بکا کنتکرل پکیشآزمکون
است .طبق نتایج با کنترل پیشآزمون ،هوش اخالقی در بین گروه کنترل و آزمایش تفاوت
معناداری دارد ( p>1/11و  .)F =24/79بهعبارتی قصهدرمکانی بکر هکوش اخالقکی کودککان
کار بهطور معناداری تأثیر مثبت دارد و میتواند میزان هوش اخالقی آنان را افزایش دهد.
جدول 9تحلیل کوواریانس هوش هیجانی
منبع

متغیر

مجموع

درجة

تغییر 
گروه
خطا
کل

وابسته 

مجذورات 
412/97
111/42
211311

آزادی 
1
27
91

هوش
هیجانی

میانگین

F

مجذورات 
19/41
412/97
91/11

سطح
معناداری 
1/111

مجذوراتا 
1/99

در جدول شمارۀ  9نتایج تحلیل کوواریانس بر روی میانگین نمرههکای پکسآزمکون
هوش هیجانی ،با کنترل پیش آزمون آمده است .مطابق با نتکایج بکهدسکت آمکده ،بکا کنتکرل
پیشآزمون ،بین هوش هیجانی گروه کنترل و آزمایش تفکاوت معنکاداری دارد ( p>1/11و
 .)F =19/41بر این اساس ،قصهدرمانی بر هوش هیجکانی کودککان ککار تکأثیر مثبکت دارد و
میتواند میزان هوش هیجانی آنان را افزایش دهد.
جدول 4تحلیل کوواریانس احساس حقارت
منبعتغییر 
گروه
خطا
کل

متغیر
وابسته 
احساس
حقارت

مجموع

درجة

میانگین

F

مجذورات  آزادی  مجذورات 
11/15 5113/37
1
5113/37
571/96
27
15615/61
91
1131752

سطح
معناداری 
1/114

مجذوراتا 
1/27

جککدول شککمارۀ  4نشککاندهنککدۀ نتککایج تحلیککل کوواریککانس روی میککانگین نمککرههککای
پسآزمون احساس حقارت در گروههای آزمایش و کنترل ،بکا کنتکرل پکیشآزمکون اسکت.
طبق نتایج با کنترل پیشآزمون ،احساس حقارت در بکین گکروه کنتکرل و آزمکایش تفکاوت
معناداری دارد ( p>1/11و  .)F =11/15لذا قصهدرمانی بر احسکاس حقکارت کودککان ککار
تأثیر مثبت دارد و می تواند سطح احساس حقارت کودکان کار را کاهش دهد.
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نتیجهگیری 
بحثو 
همانگونه که مشاهده شکد ،نتکایج بیکانگر آن بکود ککه قصکهدرمکانی سکطح هکوش اخالقکی
کودکان کار را افزایش میدهد .این یافته با نتایج مطالعات پژوهشکگرانی ازجملکه درنجفکی
شیرازی و همکاران ( ،)1936پاترسون 1و همککاران ( ،)1332نکوربری و بیشکاپ )2119( 2و
پلویسکککی ( ،2116ترجمککة رحماندوسککت )1915 ،همخککوانی دارد .بککه اعتقککاد پلویسکککی
( ،)2116قصههایی که کودکان میخوانند و میشنوند اثری عمیکق در فککر و روحیکة آنکان
میگذارد و آنها را برای رویارویی با مسائل رشد و معاشرت با دیگران آمکاده مکیسکازد و
نیز در در و فهم مشکالت زنکدگی آنهکا را یکاری مکیدهکد (پلویسککی ،2116 ،ترجمکة
رحماندوست .)1915 ،در همین راستا ،برخی اندیشمندان از جمله جروم برونر 9قصکهگکویی
را شیوههای طبیعی برای ساختن جهان میدانند .در این دیدگاه ارائة درسهکای اخالقکی در
چارچوب قصه برای سازمان دادن به یادگیریها در زندگی مطرح شده است؛ بدین ترتیکب
که اگر قصهها دربرگیرندۀ اعمال و پیامدهای آن باشند ،موجب رشد اخالقی میشکوند (بکه
نقل از کیا کمال.)1931،
همسو با یافتههای درنجفی شیرازی و همکاران ( ،)1936میتوان اذعکان داشکت ککه
کودکان با الگوبرداری و همانندسازی بکا رفتکار قهرمانکان قصکههکا و قضکاوت دربکارۀ رفتکار
خویش ،خود را اصالح میکنند .کودککان هنگکام قصکه گفکتن تخیکل خکود را بکا واژههکا و
شخصیت قصهها همسو و هماهنگ میکنند و بدین ترتیکب رفتارهکایی را برمکیگزیننکد ککه
احترام و تشویق اجتماعی را به دنبکال دارد .بکه عبکارت دیگکر ،ازجملکه ارزشهکای اخالقکی
دیگری که کود در میان قصهها پیدا میکند میتوان به مسئولیتپذیری ،وفای بکه عهکد،
قانع بودن ،فداکاری ،امید ،شجاعت ،عشق بکه پکدر ،مکادر و ائمکه ،عکدالت و انصکاف ،روح
انساندوستی و نوعپروری ،عزت نفس ،انسکانیت ،حقیقکت و فروتنکی اشکاره ککرد .ککود
همچنین به ارزش نادانی و دانایی پی میبرد و یاد میگیرد شتابزده عمل نکند.
درمجموع ،قصه خود بهتنهایی دارای سالمت ذوق در قکرون مختلکف بکوده اسکت و
این سالمت ذوق ،ارزشهای اخالقی ،دینی و اجتماعی پرباری داشته که به سکالمت جامعکه
کمک بسیار مؤثری کرده است .این مهم بهویژه درخصوص کودکان ککار ککه همکواره در
معرض آسیبها و سطوح پایینتر عدالت و رفتار اجتماعی بودهاند مصداق دارد .افکزون بکر
1. Patterson
2. Nourbury & Bishop
3. Jerome Bruner
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این ،روش قصهگویی کارآیی خود را در ایجاد و تحول مفاهیم اخالقی و اجتمکاعی کودککان
در پژوهشهای پاترسون و همککاران ( )1332و نکوربری و بیشکاپ ( )2119بکه اثبکات رسکانده
است .از سوی دیگر لیپمن )1311( 1نیز قصهگکویی را بکهنحکو مناسکبی بکرای آمکوزش مفکاهیم
منطقی و فلسفی به کودکان بهکار گرفته و در این زمینه به موفقیتهایی دست یافته است.
از دیگر یافتههای مهم مطالعة حاضر تکأثیر معنکادار قصکهدرمکانی بکر هکوش هیجکانی
کودکان کار بود .این یافته با نتایج تحقیقات رهنوردبخشکایش و عزیکزی ( ،)1936هویکدا و
همککایی ( ،)1913همککایی و همکککاران ( ،)1911محمککدی سککیرت ( ،)1935ایمککانی و بککاقری
( ،)1934سویتسر ،)2111(2و میلر و همکاران ( )1337همسوست .اساس تربیت ککود در
کودکستان مبتنی بر قصه و قصهگویی است .گاردنر )2111( 9فکن قصکهگکویی متقابکل را بکه
عنوان ابزاری درمانی در کار با کودکان مطکرح ککرده اسکت و در همکین زمینکه مکرویس و
برتراند )2119( 4نیز معتقدنکد مکدارس بکهدلیکل تنکوعی ککه مکی تواننکد در ارائکة برنامکههکای
آموزشی خود داشته باشند می توانند با استفاده از قصه ها و قصه گویی بسیاری از مهارت های
اجتماعی را به کودکان آموزش دهند.
میلککر و همکککاران ( )1337نیککز نشککان دادهانککد کککه اسککتفاده از داسککتان بککرای انتقککال
ارزش های اجتماعی و اخالقی مفید است .نتیجه مطالعة راحیکل ( )2112نیکز اثربخشکی یکک
برنامة قصهمحکور در بهبکود کفایکت هکای اجتمکاعی و مهکارت هکای رابطکه بکا هکمسکاالن در
کودکان را نشان داد .درواقع ،پژوهش های بسیاری تأثیرات مثبت قصه گویی را بر کودککان
نشان دادهاند .پژوهشهای داخلی مانند پژوهش همایی و همکاران ( )1911نیز نشان دادهاند
که قصهگویی میتواند باعث افزایش سازگاری کودکان شود.
نتایج مطالعات دسوشیو )2115( 5گویای آن است که با استفاده از رویکردهای قصه
میتوان به کودکان و نوجوانکان کمکک ککرد تکا قصکههکای زنکدگی مثبتکی بکرای خودشکان
بسازند؛ قصه هایی که بر شکل گیری هویت آنها تأثیر مثبت دارد .بنابراین بر اساس محتوای
ارائهشده می توان به این جمعبندی رسکید ککه بکهککارگیری روش قصکه گکویی بکا توجکه بکه
جذابیت آن برای کودکان می تواند در سرعت بخشیدن و ارتقای هوش اجتمکاعی کودککان
کمک زیادی بکند .موضوع قصه و چگونگی اجرای قصه گویی و همچنین نتایج اجتماعی،
Lipman
Sweetser
Gardner
Mervis & Bertrand
Desocio

1.
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5.
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تربیتی و اخالقی حاصل از آن میتواند در سرعت بخشکیدن بکه هکوش اجتمکاعی تأثیرگکذار
باشد و با استفاده از روش های قصه گویی که عکالوه بکر سکرگرمی دارای محتویکات علمکی،
آموزنده و توانایی برقرار کردن ارتباط با دیگران است ،می تواند به افزایش هوش اجتمکاعی
دانش آموزان منجر شود؛ زیرا در این سنین و با برگزاری چنین جلسات تفریحی ک سکرگرمی
توام با مسائل آموزشی میتوان شاهد تقویت برقراری ارتباط در بین دانشآموزان بود.
از دیگر یافتههای پژوهش حاضر ،تأثیر مثبت قصهدرمانی بر کاهش احساس حقارت
کودکان کار بود .این نتیجه با یافتههای تحقیقاتی نائرت )2112( 1و آنگوس 2و همکاران
( )1333همسوست .در پژوهش حاضر با استناد به شواهد علمی و پژوهشی ،بهرهگیری از
داستان و قصه در راستای تقویت جنبههای خودباوری و اعتماد به نفس کودکان کار مورد
توجه قرار گرفت .لذا در جهت کمک به این گروه خاص از کودکان و برخورداری آنان از
سالمت روانی بایستی از انواع روشها و ابزارها کمک گرفت .استفاده از قصهگویی برای
کاهش یا حل مشکالت روانشناختی از جملة این ابزارهاست .در این زمینه نتایج مطالعات
نائرت ( )2111روی کودکان  5تا 11سالة محلههای فقیرنشین نشان داد که شنیدن داستانها
میتواند به کودکان در در بهتر رویدادها ،افزایش تفکرات مثبت و ابراز احساسات مثبت
به دیگران کمک کند .چنین یافتهای میتواند برای والدین و مربیان این امکان را فراهم کند
که از طریق قصهگویی برای کودکان ،سطح خوشبینی و مثبتاندیشی آنان را حتی در
وضعیت سخت زندگی بهبود بخشند .به باور آنگوس و همکاران ( )1333نیز در فرایند
قصهگویی ،رویدادهای روزمرۀ زندگی در قالب قصههای معناداری طرح میشود که به
مراجع کمک میکند در بهتری از خودش و دیگران به دست آورد.
قصهها ترکیب قدرتمندی برای سازماندهی و انتقال اطالعات و معنادهی به زنکدگی
دارند .درواقع در جریان یک قصه ممکن است شخصیتهای آن با بحرانی مواجکه شکوند و
در صدد حل آن برآیند .ارائة این روشها بهطور مستقیم به افراد ،بهویکژه کودککان همکواره
آسان نیست؛ ولی میتوان از طریق قصهگویی به این هدف دست یافت .این موضوع نکهتنهکا
در مورد کودکان بهنجار ،بلکه بهویکژه کودککان دارای مشککالت عکاطفی و یکادگیری ککه
افرادی دیرفعال و فاقد روشها و راهبردهای الزم بکرای حکل مسکائل خکود هسکتند ،اهمیکت
بیشتری پیدا میکند و از خودکمبینی و احساس حقارت در آنها پیشگیری میکند .بهطکور
1. Nauert
2. Angus
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کلی میتوان بیان کرد که محتوای برخی از قصهها حکایت از ارائة یک الگکوی اعتمکاد بکه
نفس برای شکنونده یکا خواننکده دارد و از ایکن طریکق مکیخواهکد بکه تقویکت خودبکاوری و
جلوگیری از احساس حقارت در فرد بپردازد.
مهمترین محدودیت این پژوهش عدم دسترسی مجدد به این کودکان بهدلیل تغییر
محل کار یا زندگی آنها بود .این نکته با توجه به مسائل فرهنگی دالب در جامعه که
اجرای پژوهشهای میدانی مرتبط با رفتار انسان را تحت تأثیر قرار میدهد تا حدی قابل
توجیه است .موضوع قصه و توانایی مدرس در چگونگی اجرای قصهگویی و همچنین
نتایج اخالقی و پیامهای نهان و آشکار حاصل از قصه برای کودکان برای توانا کردن آنان
در زندگی اجتماعی مفید خواهد بود؛ لذا پیشنهاد میشود در ساعات درسی مدارس و با
عنوان کالسهای پرورشی و یا در نهادهای حمایتگر این کودکان مانند انجمن حمایت از
کودکان کار ،از طریق برگزاری کالسهای قصه گویی توام با اجرای نمایش و تئاتر آنان
را در جهت کاهش احساس حقارت و افزایش برقراری ارتباط با دیگران و استفادۀ بهینه از
هوش اجتماعی و اخالقیشان رهنمون شوند.

قدردانی 
این پژوهش با مساعدت و همکاری انجمکن حمایکت از کودککان ککار صکورت گرفکت .از
مسئوالن این انجمن و همچنین از کودکان کار که در پیشبرد این امر مهم یاریرسان بودنکد
قدردانی میشود.
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