
 18 -88  ، ص7318 ، بهار71، شماره فصلنامه روانشناسی و علوم رفتاری ایران
ISSN: 2588-2864  

http://www.Psyj.ir 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 چکيده
 داییابت مقطع آموزان دانش خودکنترلی بر گویی قصه تأثیر بررسی هدف با پژوهش این

 زاراب است آزمایشی، تحقیق نوع لحاظ از و کاربردی هدف لحاظ از است شده انجام اسفراین

 پژوهش این آماری جامعه است خودکنترلی پرسشنامه و خودتنظیمی پرسشنامه پژوهش

 نفر 7676 آنها تعداد که است اسفراین شهرستان ابتدایی مقطع آموزان دانش کلیه شامل

 محج که است ای خوشه تصادفی گیری نمونه تحقیق این گیری نمونه روش. باشد می

 بعنوان نفر 51 تعداد این از که گردد می توزیع آنها بین پرسشنامه که نفر 06 آماری نمونه

 هاستفاد با ها داده تحلیل و تجزیه جهت هستند آزمایش گروه بعنوان نفر 51 و گواه گروه

 استفاده کوواریانس تحلیل آزمون از و است؛ شده استفاده 22 نسخه SPSS افزار نرم از

 ابتدایی مقطع آموزان دانش خودکنترلی بر گویی قصه داد نشان ها یافته. شد خواهد

  .است و قصه گویی میتواند خود کنترلی دانش آموزان را افزایش دهد مؤثر اسفراین

 .خودکنترلی دانش آموز، گویی، قصه: واژگان کليدي
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 1علی پورحسين، 1حمزه کریمی، 1انیمرادميترا ، 1یمهراباسماعيل 

 .ارشد روانشناسی تربیتی کارشناس 5

 
  نام نویسنده مسئول:

 یمهراباسماعيل 

دانش آموزان  یبر خودکنترل ییقصه گو ريتأث یبررس

 اسفراین ییمقطع ابتدا
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 مقدمه
آغاز می شود و در جامعه و مدرسه تکمیل می گردد. شالوده یک مسأله تربیت مسأله حیات و ممات ملت هاست. بنای آن در خانواده 

 مجامعه سالم با تعلیم و تربیت درست شکل می گیرد. با تعلیم و تربیت صحیح و روشمند می توان جامعه ای بالنده و پویا و صالح ساخت. تعلی

ا آسان شود. از میان آن همه تنوع و گوناگونی شیوه و تربیت امری است دشوار، حساس و ظریف، حوصله می خواد و باریک بینی تا سختی ه

ها، یافتن و شناسایی راه، محال و ناممکن نیست. قصه ها و داستان ها بخشی از میراث فرهنگی و از عناصر مهم نظام فرهنگی و تربیتی هر 

 و آنان را با گذشته و آینده آشنا می سازد جامعه می باشد. زبانی است که برای کودکان، احساس تازه و نگرش های نو را به وجود می آورد

 (.5032درنجفی شیرازی، )

در بسیاری از جوامع یکی از مهم ترین وظایف فرهنگی، آشناسازی کودکان با قوانین اخالقی و کردار خوب و بد است همه کم وبیش از 

ن خرسند شوند و هنگام سرپیچی از آن در خود احساس گناه کودکان انتظار دارند که این قوانین را یاد بگیرند و به کار ببندند از رعایت آ

 نمایند. یکی از ابعاد رشد و تحول که از کودکی تا سال های بزرگسالی، در کنار دیگر ابعاد رشد شکل می گیرد رشد اخالقی کودکان است

 (.5031قشقایی، )

 فیتکل های وهیبه ش ینیو خودبازب یسازمانده ،یزری برنامه که با ی دهدامکان را م نیآموزان ابه دانش کنترلیخود یآموزش راهبردها

عدد مت های شکست ی توانندم یمیخودتنظ یآموزان به کمک راهبردهاروزمره بپردازند. دانش های تیو فعال یدرس فیبه انجام تکال مدارتر

 یمیآموزان به واسطه خودتنظدانش نی. اابدی یآموزان بهبود مفعال در دانش یریادگی تیقرار دهندو در نها ینیو بازب یمورد بررس ارهخود را دوب

 طبقه پردازان هی(. نظر2662، 5داشته باشند )ملتزر یمؤثر آگاه یریادگیحل مسئله کارا و  یخاص برا یبودن راهبردها دیاز مف ی توانندم

به  یریادگی یراهبردها بندی ها طبقه نیا شتریدر ب کلی طور به اما اند، ارائه داده یمیخودتنظ یریادگی یاز راهبردها یمختلف بندی های

 ،یزشیانگ یاست: باورها یشامل سه دسته کل یمیآموزش خودتنظ های از مدل یکیبه عنوان  جینتری. مدل پی شودم میسه دسته تقس

 تنشیخو ،یبه صورت خودنظارت یفراشناخت یاهبردهامنابع. ر تیریمد یو راهبردها یریادگی یفراشناخت دهی ودنظمو خ یشناخت یراهبردها

موجب  رگیکدیدر تعامل با  یزشیانگ یمنابع و باورها تیریمد ،یشناخت های دارند و مولفه یمیدر خودتنظ ینقش محور یو خودقضاوت نگری

در  یو سازگار یزری هدف و برنامه نییتع ف،یتکل لیو تحل هی(. فقدان مهارت در تجز5036 ،یو کوشک ی)مردعل ی شوندم ییتوانا شیافزا

ربوط م های تیو فعال یریادگی یاصل یندهایفرا میاست. سازمان دادن و تنظ یریادگیآموزان در امر دانش یدیو ناام اسیباعث  ف،یانجام تکل

 یریادگیخودشان فعاالنه به امر  ی شودآموزان باعث متوسط دانش یمیآموزش خودتنظ یریادگی. ردی گیصورت م یمیخودتنظ قیبه آن از طر

 (.2656، 2)مگنو کنند یسازماندهپرداخته و آن را 

 میمتص کیرا در جهت  شانیاحساسات و رفتارها رندیبگ ادیکند بچه ها  یباشد که کمک م یتفکر م یاز مهارت ها یکی یخود کنترل

ممکن  کودک یکعنوان مثال،  بهکند.  یکمک م زین یدیموثر با نا ام یو مقابله  یخوب کنترل کنند، بعالوه به کاهش اعمال تکانش یریگ

به  سد،یدر جواب بنو یزیبدون فکر کردن چ نکهیا یسخت در آزمون کنترل خودش را از دست بدهد، به جا ائلاست هنگام مواجهه با مس

 (.5035گرجان،  قدیمی) کند یمسئله م آرام شد شروع به فکر کردن در مورد راه حل یکندو وقت یموقع اضطراب خود را کنترل م

یکی از مهارت هایی که به نظر می رسد می تواند خودکنترلی را در دانش آموزان ارتقا دهد قصه گویی است قصه در نگاه اول تأثیر 

یز شده، برای تربیت آنها نسرگرم سازی دارد اما از نظر تاریخی، قصه گویی به همان خوبی که برای سرگرم کردن کودکان مورد استفاده واقع 

به کار رفته است به عبارتی دیگر، کارکرد قصه گویی تنها برای لذت بخشی و افزایش قدرت تخیل و توانایی های شنوایی و کالمی کودک 

بیعی ورت طنیست بلکه در کالس درس از قصه گویی برای انتقال مفاهیم اخالقی و اجتماعی می توان بهره برد رفتار اجتماعی مناسب به ص

حاصل نمی شود. بلکه قواعدی دارد که باید آموخته شود و پیوسته تکرار و تمرین گردد. در همین راستا می توان جهت ارتقای مهارت های 

(. مدرسه نهادی است که در آموزش نسل جوان یک کشور 5032گودرزی، ) زندگی کودکان از برنامه های قصه گویی استفاده بیشتری برد

اشته و باعث انتقال ارزش های فرهنگی، اخالقی و اصولی نو برای ایجاد تغییرات اجتماعی جدید می شود. کودکان و نوجوانان نیازمند تأثیر گذ

رشد شخصیت خود هستند اگر آنها رشد روانی هیجانی خود را از مدرسه به صورت مستمر و منسجم دریافت نکنند به دنبال فراگیری این 

 (.2650، 0هفنر) یگر در محیط خود خواهند بودارزش ها از افراد د

مؤثر  سفراینا ییدانش آموزان مقطع ابتدا یبر خودکنترل ییقصه گوآیا  لذا پژوهشگر به دنبال پاسخگویی به این سؤال اساسی است که 

 است؟

                                                           
1 - Meltzer 
2 - Magno 
3 - Heffner 
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 یشناخت تا معتقدند آنها. اندکرده آغاز «شناسی خود» با را موفقیت مسیر و بازگشته شانانسانی باورهای و خود به موفق هایانسان

 غیر هر تواندمی که است قدری به انسان هایتوانمندی که اندآموخته موفق افراد. داشت نخواهد مفهومی کنترل و مدیریت نشود، حاصل

 گونهچ را خود بیاموزند است کافی فقط دانند،می آنها. ندارند هراسی بسازند بلند را شانآرزوهای سقف اینکه از پس. سازد ممکن را ممکنی

 تجربه هم را هادره پیمودن است الزم قله هر فتح برای که است هاییکوه رشته مثل موفق، افراد تصور در زندگی. کنند کنترل شرایطی هر در

 چشم و توقع مفید کار دادن انجام بدون افراد، معموال است، حاکم آن جای جای در و نهادینه آن در کنترلی خود فرهنگ که محیطی در. کرد

 وارد ای صدمه جمعی منافع و امکانات به که دهند نمی اجازه خود به ها آن. کنند پایمال را دیگران حقوق نیستند حاضر و نداشته داشتی

 دیمیق)است  اجتماعی عدالت و قسط گسترش و ایجاد حالتی چنین نتیجه دهند؛ نشان کوتاهی و قصور خود وظایف دادن انجام در یا و کنند

 (.5035گرجان،

 توان می ها قصه کمک به. برساند یاری ما به کودکانمان تربیت برای و باشد ساده سرگرمی یک از بیش تواند می گویی قصه مهارت

 حافظه تقویت شناسی، زیبایی حس خالقیت، رشد به داد، وسعت را آنها تمرکز و تخیل تفکر، قدرت کرد، آشنا اطرافشان محیط با را کودکان

 ت،اس کرده ثابت روانشناسی علم تحقیقات امروزه. آموخت آنها به را اجتماعی و دینی خانوادگی، های ارزش و کرد کمک کودکان نفس عزت و

 مهمی یاربس نقش فرد زندگی در موفقیت و اخالقی رشد افسردگی، کاهش رفتاری، اختالالت یادگیری، مشکالت حل به تواند می درمانی قصه

 دار، عکس یها قصه صدا، لحن رییتغ بدن، حرکات از استفاده با کنند سعی باید هستند، گو قصه مربی یا والدین که صورتی در. باشد داشته

 قصه اگر. کنید گذارتر اثر و جذاب را آن گویی، قصه در والد دو هر بودن شریک و پرسش و سوال قصه، های شخصیت عروسک از استفاده

 های امپی تعمیق در کار این کند، بازگو شما برای راآن  قصه، یک شنیدن بار چند از پس باید شود، می خوانده یا گفته شما کودک توسط

 و نقاشی برای قصه ساخت کرده، درک را آن خودش کودک که آموزنده اتفاق یک مبنای بر داستان ساخت. کند می کمک او به داستان

 نتقلم شما کودک به را آموزشی های پیام مختلف سنین در تواند یم متوالی، عکس چند برای قصه ساخت یا قصه یک دادن ادامه کاردستی،

 (.5032 گودرزی،کند )

 .گرفت قرار ضرورت مورد اسفراین ابتدایی مقطع آموزان دانش خودکنترلی بر گویی قصه تأثیر بررسی فوق های ضرورتبه توجه با توجه با

 پاسخ گویی به آن است عبارت است از به دنبال فرضیه اساسی که این پژوهش

 مؤثر است. اسفراین ییدانش آموزان مقطع ابتدا یو خودکنترل یمیبر خودتنظ ییقصه گو

 

 پيشينه پژوهش
 06نمونه  خوان نارسا کودکان خواندن خطاهای کاهش در گویی قصه درمان اثربخشی بررسی عنوان با پژوهشی در( 5033) رحمانی

 نآزمو مورد تصادفی طور به، شد مشخص نارساخوانی لیست چک از استفاده با نوشتن و خواندن عنوان به 0 کالس آموزان دانش به نارساخوان

 ادریافتر جلسات این کنترل گروه که فردی های آموزش از ساعته یک جلسه پنج و بیست دریافت با، ماهه پنج دوره یک طی در. گرفتند قرار

 ارید معنی رابطه خواندن خطاهای کاهش و قصه اثربخشی بین داد نشان نتایج. شد مقایسه خواندن خطاهای از بعد و قبل آزمون گروه و نکرد

 .دارد وجود

 مشکالت و اجتماعی های مهارت بهبود بر اجتماعی های مهارت آموزش بر مبتنی گویی قصه تاثیر عنوان با پژوهشی( 5032) یچسل

 یشیآزما گروه که داد نشان ها داده تحلیل داد انجام اعتنائی بی و ای مقابله رفتار اختالل به مبتال ساله 56 تا هشت پسر آموزان دانش رفتاری

 در یمعنادار افزایش، معلم ارزیابی اساس بر، اجتماعی های مهارت آموزش بر مبتنی گویی قصه جلسات پایان از پس، گواه گروه با مقایسه در

 کرده پیدا رفتاری مشکالت نمره در معنادار کاهش و اجتماعی های مهارت کلی نمره و خود مهار، وجود ابراز، همکاری های مقیاس خرده

 .است

 دبستانی پیش دختر کودکان اخالقی هوش های مولفه بر گویی قصه بخشی اثر عنوان با پژوهشی( 5030) گرانید و شیرازی درنجفی

 بردباری و احترام، وجدان، همدلی متغیرهای لحاظ از گروه دو بین که داد نشان کوواریانس تحلیل آزمون تایج دادند انجام اصفهان شهر در

 ورتص به کودکی دنیای با متناسب و غیرمستقیم آموزشی روش یک عنوان به گویی قصه از توان می رو این از دارد وجود دار معنی تفاوت

 .گرفت بهره اخالقی هدفمند و خاص آموزه به توجه با شده تعیین پیش از های روش با آزاد

 که داد شانن نتایج داد انجام دبستانی پیش کودکان پرخاشگری و افسردگی بر گویی قصه اثربخشی عنوان با پژوهشی( 5031) ییقشقا

 اهشک در گویی قصه که رسد می نظر به، نتایج به توجه با نداشته داری معنی تفاوت گروه دو پرخاشگری و افسردگی آزمون پیش نمرات

 ودکانک رفتاری اختالالت بهبود در اثربخش روش یک عنوان به آن از توانمی و دارد تاثیر دبستانی پیش کودکان افسردگی و پرخاشگری

 .کرد استفاده
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 رفتارهای و خُلقی های حالت بهبود بر گویی قصه شیوه به اخالقی هوش آموزش اثربخشی عنوان با پژوهشی( 5037) یشاهد و رضاپور

 شدان فعالیت و پذیری اجتماع، فردی بین روابط ارتقاء با اخالقی هوش آموزش داد نشان نتایج ابتدایی دوره دختر آموزان دانش یادگیری

 .شود می ها آن یادگیری رفتارهای و خُلقی های حالت در بهبود موجب، آموزان

 از پژوهش این است داده انجام آموزان دانش خودکنترلی بر گویی قصه تأثیر بررسی عنوان با پژوهشی( 2656همکاران ) و سانسویتی

 أثیرت آموزان دانش در خودتنظیمی افزایش در گویی قصه و قصه داد نشان نتایج که برد می بهره آموز دانش نفر 76 با آزمایشی پژوهش روش

 .است داشته سزایی به

 تمام ای و گویی قصه برای هایی کلیدواژه گفتن راه از "باشد  می ها اندیشه و افکار ریزی برون و بحث نوعی گویی قصه"( 2655) گرین

 آورده در عملیاتی صورت به را خود های اندیشه و رویاها آموز دانش هر و پرداختند می ذهنی کنکاش به آموزان دانش ناتمام قصه یک کردن

 تفکر های شیوه خود های همکالسی توسط شده ساخته های وقصه داستانها شنیدن با آموز دانش هر آن بر عالوه و گرفتند می بازخورد و

 مسیرتفکر کننده هموار و راهبردی های بازخورد آن بیان و قصه و داستان شدن ساخته با عالوه به آموزد می را تفکرخود از خالقتر و بدیع

 .شد می داده آنها به پژوهشگر ازطرف

 که دادند نشان واسترس تنظیمی خود، شخصی کنترل، اجتماعی طرد روابط مطالعه هدف با پژوهشی در( 2655، )همکاران و کول 

 با افراد ینا، کنندمی بینیپیش جوان گسالبزر افراد و کودکان میان در را اعتیاد اختالل پایین تنظیمی خود از ناشی رفتار و شناخت، عاطفه

 مهمی نقش و بوده اعتیاد از مکملی جزء خودتنظیمی در شکست بنابراین، بودند اعتیاد خطر معرض در بیشتر شانخانوادگی تاریخچه به توجه

 .داشت مواد مصرف عود در

 ایه پژوهش نوع از که پژوهش این است داده انجام کودکان اجتماعی رشد بر گویی قصه تأثیر بررسی عنوان با پژوهشی( 2650) هفنر

 جانشینی سازی شرطی و ایی مشاهده یادگیری جریان در کودک و کرده عمل الگو عنوان به داستان قهرمان داد نشان است بوده آزمایشی

 .شود می تقویت او اجتماعی های مهارت و هوش و آموزد می را جدید اجتماعی رفتار

 انجام کودکان اجتماعی های مهارت تربیت در داستان و قصه ای دوره آموزش تأثیر بررسی عنوان با پژوهشی( 2657همکاران ) و مار

 رفتاری و اخالقی مشکالت تواند می دهد می افزایش را کودک این اجتماعی های مهارت که ای برنامه آموزش دهد می نشان نتایج است داده

 ها قصه از مختلفی های مجموعه فرد عملکرد فرآیند و محتوا در اجتماعی کوناگون های موقعیت با برخورد در و دهد کاهش کودک در را

 .دهد افزایش را فرد اجتماعی های مهارت تواند می که است شده گنجانده

 شدان پرورش و آموزش آلمانی و آمریکایی ویتنامی چینی ادراکات در گویی قصه تطبیقی مطالعه عنوان با پژوهشی( 2657) الورنس

 پرورش و آموزش در سرایی داستان. است شده ترسیم بومی فرهنگی جوامع در آن های ریشه از سرایی داستان هنر است داده انجام آموزان

 .است شده داده شرح درک و جامعه که است مشارکتی یادگیری فرایند یک عنوان به

 رد گویی قصه. است شده ترسیم بومی فرهنگی جوامع در آن های ریشه از گویی قصه هنر عنوان با پژوهشی( 2657همکاران ) و نگوین

 اه آمریکایی داد نشان نتایج داد انجام. است شده داده شرح درک و جامعه که است مشارکتی یادگیری فرایند یک عنوان به پرورش و آموزش

 نهفته صهق تجارب که ویتنامی. ویتنامی و چینی از سرایی داستان از توجهی قابل بیشتر کودکی دوران های تجربه داشتن گزارش ها آلمانی و

 وریط به هستند عملی پیامدهای. گزارش خود آلمانی و چینی از بیش آموزش برای گویی قصه از استفاده به گرایش و پذیری انعطاف است

 . گویی استفاده میکنند قصه در موضع خود آموزان از دانش آموزگاران که اهرم سواد پاسخگو فرهنگی های شیوه است ممکن آنها که

 

 روش تحقيق
از نظر روش تحقیق یک مطالعه آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه  ؛ وهدف تحقیق کاربردی است ازنظرپژوهش حاضر 

 کنترل است.

و هر دو گروه در زمان یکسان به پیش آزمون و پس آزمون  جلسه قصه گویی برای آنها انجام شد 56تعداد  گروه آزمایش در این پژوهش

 پاسخ می دهند.

 مفهومی پژوهش مدل 1شماره جدول 

 .باشدیم قصه گوییآموزش  xآزمون و پس 2Tآزمون،  شیپ 5Tمنظور از 

 T2 X T1 G1 آزمایش 

 T2 - T1 G2 کنترل 
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 جامعه آماري و نمونه تحقيق

 انشهرست ابتدایی مقطع آموزان دانش کلیه شامل پژوهش این آماری . جامعهاست ی چند مرحله ایخوشه ا قیتحق نیا یریروش نمونه گ

-37درسال مدرسه مقطع ابتدایی دراسفراین  21باشد برای انتخاب نمونه آماری با توجه به وجود  می نفر 7676 آنها تعداد که است اسفراین

کالس به صورت تصادفی  2کالس موجود در این دو مدرسه  22مدرسه در مرحله اول به صورت خوشه ای انتخاب شد و سپس در میان  36،2

 شیآزمانفر به عنوان نمونه انتخاب شدند و به صورت تصادفی در دو گروه  06انتخاب شدند و در نهایت از میان دانش آموزان دو کالس تعداد 

 ( تقسیم شدند.نفره 51نترل )نفره( و ک 51)

 

 اجرا روش
پرسشنامه ها در میان آزمودنی ها به صورت پیش آزمون و پس آزمون و در گروه های آزمایش و کنترل توزیع شده و پس از جمع آوری 

 و بررسی آنها داده ها استخراج می شود.

 

 قصه گویی
مورد استفاده در جلسات از مربیان کانون پرورش فکری اسفراین جهت تقویت خودکنترلی از قصه های خاص استفاده شد قصه های 

دریافت شده و جهت بررسی و تأیید محتوا و هدف مورد نظر قصه ها به اساتید حوزه روانشناسی داده شده است قصه ها دارای موضوع و متون 

از مربیان قصه گویی کانون پرورش فکری که دانش آموزان باشد. قصه ها توسط یکی  ذیل است که می تواند پرورش دهنده خودکنترلی

 دقیقه ای گفته می شود. 21جلسه  2جلسه و هر هفته  56متخصص قصه گویی است طی 

 

 ابزار پژوهش
 است. شده استفاده ازپرسشنامه خودکنترلی تحقیق های داده گردآوری منظور به

 55ساخته شده است که از  5332لین هومفری در سال  توسط اورا مقیاس خودکنترلی ادراک شده کودکانپرسشنامه خودکنترلی: 

تشکیل شده است که به منظور سنجش ادراک کودکان از  و خودسنجی خودکنترلی فردی ،خرده مقیاس خودکنترلی میان فردی 0و  هیگو

)معموالً  5ند، یا به صورت هر گزینه بر حسب اینکه آیا محتوای گزینه کودک را به درستی توصیف می ک خودکنترلی خودشان بکار می رود.

(. 2666موراون و بامسیر، د ))معموالً نه( پاسخ داده می شود. خود کنترلی به عنوان اعمال کنترل خود به وسیله خود تعریف می شو 6بله( یا 

 وایی محتوایی صاحبنظرانجهت بررسی روایی آن از ر .است ارتباط در توجه وکنترل خود با حوزه های گوناگونی مانند شناخت، هیجان عملکرد 

 نشان دهنده تایید پایایی آن است. 30/6استفاده شده است و جهت بررسی پایایی آن نمره آلفای کرونباخ 

 

 یافته ها
 :را نشان می دهد متغیر وابسته را در دو موقعیت پیش آزمون و پس آزمونشاخص های توصیفی  2جدول شماره 

 در دو مرحله پيش آزمون و پس آزمون به تفکيک دو گروه آزمایش و کنترلمتغير وابسته : ميانگين و انحراف استاندارد 2دول ج

 پس آزمون پيش آزمون  

 انحراف استاندارد میانگین انحراف استاندارد میانگین گروه متغير

 خودکنترلی
 6363 1305 6332 2301 آزمایش

 6360 2357 6333 2352 کنترل

 

 در اند دریافت کرده قصه گویی را بر مبتنی مداخالت که گروه های آزمایش آزمون پس نمرات که دهد می نشان 2نتایج جدول  

 افتدری را قصه گویی بر مبتنی مداخالت که کنترل گروه آزمون پس نمرات آنکه، حال. دارد آزمون پیش با زیادی پژوهش تفاوت متغیرهای

 متغیرهای همه در که شود می مشخص جدول براساس براین، عالوه. ندارد آزمون پیش با زیادی تفاوت وابسته، متغیرهای در اند، نکرده

 تفاوت نآزمو پس مرحله در وجود، این با. باشند می هم به نزدیک نسبتا کنترل و آزمایش گروه نمرات میانگین آزمون پیش مرحله در وابسته،

 کواریانس لتحلی آزمون از آزمایش، و کنترل گروه نمرات میانگین بین تفاوت داری معنی بررسی منظور به. باشد می محسوس گروه دو میانگین

  شد. استفاده

http://www.psyj.ir/


 18 -88  ، ص7318 ، بهار71، شماره فصلنامه روانشناسی و علوم رفتاری ایران
ISSN: 2588-2864  

http://www.Psyj.ir 

 

 یافته هاي تحليلی

 قصه گویی بر خودکنترلی دانش آموزان ابتدایی تاثير مثبت دارد. فرضيه:

 خودکنترلی: نتایج آزمون تحليل کوواریانس 3جدول 

 درجه آزادي مجذورات بين گروهیمجموع  منابع تغيير
ميانگين 

 مجذورات
F 

سطح 

 معناداري

مجذور ایتاي 

 سهمی

 630. 001. 20.391 9.351 1 9.351 گروه

    459. 23 50337 خطا

 

وجود دارد  خودکنترلینشان می دهد تفاوت معناداری بین دو گروه آزمایش و کنترل در مرحله پس آزمون در متغیر  0نتایج جدول  

(P<0/05;F=20.39 بر اساس این یافته .)قصه  نی؛ بنابرادانش آموزان ابتدایی تاثیر مثبت دارد خودکنترلی افزایش در قصه گویی ها مداخله

از طرف دیگر با توجه به مجذور  .تایید می شودفرضیه پژوهش  درصد اطمینان 33با  . لذاگویی بر خودکنترلی دانش آموزان ابتدایی موثر است

  درصد از واریانس خودکنترلی دانش آموزان ابتدایی را تبیین می کند. 70 ایتای سهمی، می توان گفت قصه گویی

 

 بحث و نتيجه گيري
ند داد که نشااسفراین بود که یافته های پژوهش  ابتدایی مقطع آموزان دانش خودکنترلی بر گویی قصه تأثیر هدف این پژوهش بررسی

د نقصه گویی برای دانش آموزان میتواند توانایی خودکنترلی آنها را به طور معنا داری نسبت به دانش آموزانی که این دوره را نگذرانده بود

 افزایش دهد.
 .دارد مثبت تاثیر ابتدایی آموزان دانش خودکنترلی بر گویی قصه فرضیه:

تفاده ازقصه گویی میتواند خود کنترلی دانش اموزان را افزایش دهد و میانگین خود کنترلی های این پژوهش حاکی از این استاسیافته

 .مشاهده شده دردانش اموزانی که آموزش قصه گویی را گزرانده بودند تفاوت معناداری با دانش اموزان که این دوره را نگذرانده بودند دارد

 پژوهش نتایج تبیین در .است منطبق( 2657همکاران ) و نگوین پژوهش نتایج و( 2657) الورنس های پژوهش نتایج با پژوهش این نتایج

 هک آورند فراهم آموزش و یادگیری برای را شرایط ترین آل ایده که دارند سعی همواره تربیت تعلیم اندرکاران دست داشت بیان توان می

 فتارهایر و انجام شده محول وظایف، آن اساس بر که است درونی مراقبتی، خودکنترلی. است یادگیری فرآیند بهبود و تسهیل جهت در همگی

 خود الشت، خارجی کنترل به توجه بی کسی که هنگامی. باشد بین در خارجی کنترل یا نظارت آنکه بی شود می ترک قانونی غیر و ناهنجار

 درونی کنترل از، نشود انگاری سهل و کاری کم قبیل از خالفی مرتکب و کند، است شده واگذار او عهدة بر که کاری دادن انجام مصروف را

 هب آگاهی و اختیار با شخص که طوری به، شود منتقل انسان داخل به خارج از کننده کنترل عامل گاه هر؛ دیگر عبارت به؛ است مند بهره

 شانن تحقیقات است یافته تحقق خودکنترلی، بپردازد مطلوب اهداف جهت در و مشخص استانداردهای قالب در خود عملکرد اصالح و ارزیابی

 دانش عواق در. نمایند مدیریت را یادگیریشان و تنظیم را هایشانکوشش و رفتارها، تنظیمی خود یادگیری با توانندمی آموزان دانش که داده

 و ردنک شروع توانایی، خواسته یک با کردن موافقت توانایی تنظیمی خود دیگر عبارت به؛ کنند هدایت آموزش مسیر در را خود باید آموزان

 هایعیتموق در حرکتی -کالمی هایفعالیت تداوم، تکرار، فعالیت تعدیل توانایی، موقعیتی مقتضیات طبق بر هافعالیت از کشیدن دست

 .است شده تعریف دلخواه هدف یا موضوع روی کردن کار انداختن تعوبق به توانایی، آموزشی و اجتماعی

 هاهدادآوری جهت جمع استفاده موردابزار  این پژوهش به دلیل امکانات و توان محدود پژوهشگر در پایان ذکر این نکته ضروری است که

باشد. این با توجه به اینکه این تحقیق در مدارس اسفراین انجام شده است با احتیاط قابل تعمیم به سایر شهرها میباشد. فقط پرسشنامه می

 پیشنهاد لذا در صورتی که روی دانش آموزان پایه های مختلف اجرا می شد به نظر می رسد نتایج متفاوتی را در بر می داشت. پژوهش

همچنین این پژوهش می تواند بر روی جنسیت های مختلفتکرار گردد و کارگاه آموزشی متناسب با قصه گویی جهت دانش آموزان  گرددمی

خودکنترلی کمتری دارند شناسایی شوند  متناسب با قصه گویی جهت معلمان برگزار شود. در دانش آموزانی که برگزار شود. کارگاه آموزشی

 و برای تقویت خود کنترلی آنها از این روش استفاه شود.
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 مراجعمنابع و 
اجتماعی و تاثیر قصه گویی مبتنی بر آموزش مهارت های اجتماعی بر بهبود مهارت های (. 5032) رسول، چسلی [5]

فصلنامه مطالعات . ساله مبتال به اختالل رفتار مقابله ای و بی اعتنائی 56مشکالت رفتاری دانش آموزان پسر هشت تا 

 . 60 ص ، 56شماره . 2 دورهروانشناسی بالینی، 

اثر بخشی قصه گویی بر مولفه های هوش اخالقی (. 5030) ، احمدعلیپورو  مهناز، علی اکبری؛ مهناز، درنجفی شیرازی [2]

 . 20-00 صص  ،7شماره ، 5دوره دو فصلنامه شناخت اجتماعی، . کودکان دختر پیش دبستانی در شهر اصفهان

 .36-32 صفحات تربیتی، پژوهشنامه ،" وچالشها دیدگاهها: معنوی هوش"(.  5033) علیرضا رجائی، [0]

 حالت بهبود بر گویی قصه شیوه به اخالقی هوش آموزش (. اثربخشی5037) سمیه شاهدی، یاسر و میرصالح، رضاپور [2]

 ،22 ، شماره56دوره  کاربردی، شناسی روان فصلنامهابتدایی.  دوره دختر آموزان دانش یادگیری رفتارهای و خُلقی های

 .532-561 صص

 یرضایتمند بینی پیش در تعارض حل راهبردهای و کنترلی خود خود، یافتگی تمایز نقش(. 5035. )ثریا گرجان، قدیمی [1]

 .اردبیل محقق دانشگاه عمومی، روانشناسی ارشد کارشناسی نامه پایان. زناشویی

 بهداشت لاصو دبستانی. فصلنامه پیش کودکان پرخاشگری و افسردگی بر گویی قصه اثربخشی(. 5031) قشقایی، صغری [7]

 .207 صص ،60 ، شماره52دوره  روانی،
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