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 داری دارد.

 

 سرپرستودکان بيگويي، امیدواری، شادکامي، ک: قصههاواژه کلید

 

 

 

 

 



 ج 

 فهرست مطالب

 صفحه                                                   شماره و عنوان مطالب

 

 پژوهش کليات :اول فصل

 2 ............................................................................................................................................................. مقدمه - -1-1

 4 .......................................................................................................................................................... مسئله انيب -1-2

 7 ................................................................................................................................ پژوهش تياهم و ضرورت -1-3

 9 .................................................................................................................................................. پژوهش اهداف -1-4

 9 ....................................................................................................................................................... یکل هدف 1-4-1

 9 ........................................................................................................................................... یاختصاص اهداف 1-4-2

 11 ............................................................................................................................................ پژوهش اتيفرض -1-5

 

 پژوهش نظري مبانی :دوم فصل

 13 .............................................................................................................................................................. مقدمه -2-1

 13 .............................................................................................................................. ينظر ي نهيشيپ اول شبخ -2-2

 13 ................................................................................................................................................ ییگو قصه -1 -2-2

 14 ................................................................................... ناخودآگاه و خودآگاه منشأ نظر از ها قصه انواع -2-2-1-1

 15 ........................................................................................ خردسال کودکان در ییگو قصه يکارکردها -2-2-1-2

 17 ................................................................................................................................ یگروه ییگو قصه -2-2-1-4

 11 ....................................................................................................................... داستان انتخاب يارهايمع -2-2-1-5

 19 .................................................................................................. یرکنشيغ يها قصه و کنش يها قصه -2-2-1-6

 19 ....................................................................................................... مخاطبان به توجه با داستان انتخاب -2-2-1-7

 21 ........................................................................................................................................... یدرمان قصه -2-2-1-1

 22 ............................................................................................................................. یدرمان قصه يروشها-2-2-1-9

 .Error! Bookmark not defined ................................................................... یدرمان يها قصه انواع 2-2-1-11

 .Error! Bookmark not defined ...................................................... قرآن در قصه گاهیجا و تياهم-2-2-1-11

 .Error! Bookmark not defined .......................................................................... قصه يکارکردها -2-2-1-12



 د 

 .Error! Bookmark not defined ..................................................... درمان ي حوزه در قصه کاربرد-2-2-1-13

 .Error! Bookmark not defined ............................ درمان ي حوزه در قصه از استفاده يها ارزش -2-2-1-14

 .Error! Bookmark not defined ............................................................................................. يدواريام -2-2-2

 .Error! Bookmark not defined ............................................................ مختلف يها دگاهید از ديام -2-2-2-1

 .Error! Bookmark not defined ............................................................................................. یشادکام -2-2-3

 .Error! Bookmark not defined ........................................................................... یشادکام فیتعار -2-2-3-1

 .Error! Bookmark not defined ....................................................................... یشادکام يها مولفه -2-2-3-2

 .Error! Bookmark not defined ................................................................................ يتمندیرضا -2-2-3-1-1

 .Error! Bookmark not defined ....................................................................................... یسالمت -2-2-3-1-2

 .Error! Bookmark not defined ............................................................................. يخودکارآمد -2-2-3-1-3

 .Error! Bookmark not defined ..................................................................................نفس عزت -2-2-3-1-4

 .Error! Bookmark not defined .................................................................................. مثبت خلق -2-2-3-1-5

 .Error! Bookmark not defined ......................................................... یشادکام با مرتبط يها هینظر -2-2-3-3

 .Error! Bookmark not defined ...................................................... یشادکام به مربوط يها دگاهید -2-2-3-4

 .Error! Bookmark not defined ................................................................................ یشادکام انواع -2-2-3-5

 .Error! Bookmark not defined ................................................................. یشادکام بر موثر عوامل -2-2-3-6

 .Error! Bookmark not defined .....................................................یشادکام و تيجنس يها تفاوت -2-2-3-7

 .Error! Bookmark not defined .................................................. یشادکام و تيشخص يها یژگیو -2-2-3-1

 .Error! Bookmark not defined .......................................................................... اهداف و یشادکام -2-2-3-9

 .Error! Bookmark not defined ......................................................................... ازهاين و یشادکام -2-2-3-11

 .Error! Bookmark not defined .................................................................... ها ارزش و یشادکام -2-2-3-11

 .Error! Bookmark not defined ................................................................... يسازگار و یشادکام -2-2-3-12

 .Error! Bookmark not defined ........................................................................ يخودکارآمد يباورها -2-2-4

 .Error! Bookmark not defined ................................................ یدرمان قصه نهيزم در یپژوهش يها افتهی -2-5

 

 پژوهش روش و مواد  :سوم فصل

 .Error! Bookmark not defined .......................................................................................... پژوهش روش -3-1

 .Error! Bookmark not defined ................................................ يريگ نمونه روش و نمونه ،يآمار جامعه -3-2



 ه 

 .Error! Bookmark not defined ............................................................................. ها داده يگردآور ابزار -3-3

 .Error! Bookmark not defined ............................................................................... یشادکام پرسشنامه-3-3-1

 .Error! Bookmark not defined ............................................................................ یشادکام يها مؤلفه -3-3-2

 .Error! Bookmark not defined ........................................................ :لريم یزندگ به ديام ي پرسشنامه -3-3-3

 .Error! Bookmark not defined ............................................................................................... اجرا روش -3-4

 .Error! Bookmark not defined .................................................................. ها داده ليتحل و هیتجز روش -3-5

 

 پژوهش هاي یافته و نتایج  :چهارم فصل

 .Error! Bookmark not defined ....................................................................................................... مقدمه -4-1

 .Error! Bookmark not defined ................................................................................... یفيوصت يها افتهی -4-2

 .Error! Bookmark not defined .................................................................................. یاستنباط يها افتهی -4-3

 

 بحث و گيري نتيجه :پنجم فصل

 .Error! Bookmark not defined ................................................................................. يريگ جهينت و بحث -5-1

 .Error! Bookmark not defined .......................................................................... پژوهش يها تیمحدود -5-2

 .Error! Bookmark not defined ................................................................................................. شنهادهايپ -5-4

 .Error! Bookmark not defined .......................................................................... يکاربرد يشنهادهايپ -5-4-1

 .Error! Bookmark not defined ....................................................................................... :مآخذ و منابع فهرست

 .Error! Bookmark not defined ............................................................................................... ضمائم و وستهايپ

 

 

 

 

 

 

 



 و 

 ها ت جدولفهرس

 صفحه                                                   شماره و عنوان جدول
 

 87 ............................................................................................................................. یپژوهش طرح اگرامید -1-3جدول

 72 ........................................................................................................................یکارآموز جلسات گزارش-2-3جدول

 74 .................................................................... کنترل و شیآزما گروه دو در قیتحق ی نمونه یفراوان عیتوز -1-4 جدول

 78 ............................................. گروه دو آزمون پس و آزمون شیپ در یرشادکامیمتغ اریمع وانحراف نیانگیم -2-4جدول

 78 .......................... گروه دو آزمون پس و آزمون شیپ در یشادکام ریمتغ یها مؤلفه اریمع وانحراف نیانگیم -3-4 جدول

 78 ........................................... گروه دو آزمون پس و آزمون شیپ در یدواریام ریمتغ اریمع وانحراف نیانگیم -4-4جدول

 78 ....................  گروه دو در یرشادکامیمتغ بودن نرمال ی مفروضه یبررس یبرا رنفیاسم کالمگروف آزمون -8-4جدول

 Error! Bookmark مطالعه مورد گروه دو در ها انسیوار یکسانی مفروضه یبررس یبرا نیلو F آزمون -8-4جدول

not defined. 
 77 ..............................................گروه دو در یشادکام ریمتغ در ونیرگرس بیش یبررس یا بر انسیوار آزمون-8-4جدول

 77 ................... گروه دو نیب یشادکام ریمتغ ۀشد لیتعد نمرات یرو بر یریمتغ تک انسیکووار لیتحل جینتا -7-4 جدول

 !Error........ گروه دو در یدواریام ریمتغ بودن نرمال ی مفروضه یبررس یبرا رنفیاسم کالمگروف آزمون -9-4جدول

Bookmark not defined. 
 91 ......................................... یدواریام ریمتغ در  ها انسیوار یکسانی مفروضه یبررس یبرا نیلو F آزمون -11-4جدول

 91 ......................................... گروه دو در یدواریام ریمتغ در ونیرگرس بیش یبررس یا بر انسیوار آزمون -11-4جدول

 91 .................. گروه دو نیب یدواریام ریمتغ ۀشد لیتعد نمرات یرو بر یریمتغ تک انسیکووار لیتحل جینتا-12-4جدول

 92 ............................ یشادکام یها مؤلفه نبود نرمال ی مفروضه یبررس یبرا رنفیاسم کالمگروف آزمون -13-4جدول

 93 ..................... مطالعه مورد گروه دو در  خطا یها انسیوار یکسانی مفروضه یبررس یبرا نیلو F آزمون -14-4جدول

 93 ..................................................... یشادکام یها مؤلفه در ونیرگرس بیش یبررس یا بر انسیوار آزمون -18-4جدول

 94 ................................ گروه دو در انسیکووار یسهایماتر یبرابر ی مفروضه یبررس یبرا باکس ام آزمون -18-4جدول

 94. گروهدو نیب  یشادکام یا ؤلفهه م ۀشد لیتعد  نمرات یرو بر گروه دو نیب یریمتغ چند انسیکووار لیتحل جینتا-18-4 جدول

 98 ... وهگر سه نیب یزندگ از تیرضا ۀمؤلف ۀشد لیتعد نمرات یرو بر یریمتغ تک انسیکووار لیتحل جینتا -17-4جدول

 98................. گروه نیب خود حرمت ۀمؤلف ۀشد لیتعد نمرات یرو بر یریمتغ تک انسیکووار لیتحل جینتا -19-4جدول

 98................. گروهسه  نیب یستیبهز ۀمؤلف ۀشد لینمرات تعد یبر رو یریتک متغ انسیکووار لیتحل جینتا -21-4جدول

 98 ........... گروه 2 نیب خاطر تیرضا ۀمؤلف ۀشد لیتعد نمرات یرو بر یریمتغ تک انسیکووار لیتحل جینتا -21-4جدول

 98 ............ نتایج تحلیل کوواریانس تک متغیری بر روی نمرات تعدیل شدۀ مؤلفۀ خلق خوش بین سه گروه -22-4جدول



 آ

 

 

 

 

 فصل اول:

 کليات پژوهش
 

 

 

 

 



2 

 

 

 

 مقدمه-1-1

آمیزد تا سالمت روانی و های روان درمانی را با فرآیندهای خالقانه در هم میهنر درمانی تکنیک

یک حرفه  "کند بهبود بخشد.انجمن هنر درمانی آمریکا، هنردرمانی را اینگونه تعریف میبهزیستی را 

کند تا سالمت و بهزیستی جسمی، مربوط به سالمت روانی که از فرآیندهای خالقانه هنری استفاده می

تقاد قرار ی این اعهای سنی، بهبود و ارتقاء بخشد. هنردرمانی بر پایهروانی و هیجانی را در همه دوره

های دارد که فرآیند خالقانه در خودبیانگری هنری، به مردم در حل تعارضات و مشکالت، تقویت مهارت

ارتباطی، تنظیم رفتار، کاهش استرس، افزایش حرمت نفس و خودآگاهی و به دست آوردن بینش بهتر و 

 .                                    "کندبیشتر کمک می

ر طول تاریخ آگاهانه یا ناآگاهانه مورد استفاده درمانی قرار گرفته است. تحقیقات و هنر همواره د

بخش، آموزش دهنده و هماهنگ کننده باشد تواند شفا دهنده، آراماند این پدیده میشواهد نشان داده

-ل میسا 81ی کاربرد آن به بیش از (. هنردرمانی شکلی از روانشناسی است که سابقه 1378)محامدی، 

شوند تا از ی خود یکی از انواع هنر را انتخاب کرده و تشویق میرسد. در هنردرمانی افراد به میل و اراده

طریق آن ابراز وجود کنند. هنردرمانی به افرادی که در بیان مشکالت و اختالالت خود به صورت کالمی 

دالیل رشد استفاده از هنردرمانی در  نماید این به نوبه خود یکی ازیا بیانی دچار مشکل هستند کمک می

(. استفاده از هنردرمانی برای افرادی که قادر به  2112و همکاران، 1ی درمان بوده است ) کرافوردحوزه

های هنری برای گردد که فعالیتبر می 1981و  1941دریافت خدمات درمانی کالمی نبودند به دهه 

مورد استفاده قرار گرفت و همچنین بعدها نتایج مثبت به دست درمان افراد مبتال به بیماری شدید روانی 

                                                
1.Crawford  
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آمده از کاربرد هنر برای افراد شدیداً افسرده، منزوی و ناامید که میلی به ارتباط کالمی ندارند باعث 

(. در هنردرمانی فرد تصاویری  2112،  1درمانگران به هنر درمانی شد )والر_حمایت بیشتر و توجه دارو

کند که این تجسم  باعث شده که فرد بهتر خود را درک کرده و احساسات ود مجسم میرا در ذهن خ

(. فرآیند هنر همواره به افراد در  2112شدیدی که فرد را دربرگرفته، آگاه شود ) کرافورد و همکاران، 

 ای قابل قبول برای کنترلکند و در واقع شیوهآزادسازی احساساتی نظیر خشم و عصبانیت کمک می

داند. عالوه براین فرآیند هنری فرصتی برای شود که اجتماع آنها را مذموم میاحساساتی محسوب می

-دهد و باعث ایجاد خالقیت و بهبود سالمت روانی آنها میتفریح و سرگرمی در اختیار افراد قرار می

که از زمان دور تاکنون  ترین انواع هنرهاترین و قدیمی(.  یکی از مهم 1377گردد )زاده محمدی، توکلی، 

-است. قدمت قصه به روزگاری برمی  2به حیات خود ادامه داده و همواره مورد عالقه بشر بوده قصه 

(. در  1388ای برای ارتباط با همنوعانش بهره گرفت ) مهاجری، گردد که انسان از زبان به عنوان وسیله

گیری تنها ابزار مردم برای نگهداری و  بهره قبل از مکتوب شدن تاریخ وجود داشته 3حقیقت قصه گویی

 (.   2118، 4از رسوم فرهنگی، عقاید و میراث بشری بوده است )اک 

-ها عملکردشان را در جهان و روابط خود را با دیگران تنظیم میای از قصهافراد بر مبنای مجموعه

گیرند. در تعامل با دیگران دربر میهای مختلف را در هایی از خود، جهان و منشها بازنماییکنند. قصه

(.  2113و همکاران،  8گذارند ) دیماجیوهای متنوع، معانی رویدادها را به بحث میها منشدرون قصه

های خود را به شکلی از قصه گویی یکی از کارکردهای روان شناختی پایه است. همه ما تجربهقصه

                                                
1.Waller                  

2.art therapy  

3 .story telling 

4 .Eck 

5 . Di Maggio 
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های خود را بینی و فعالیتخواهد آمد، پیش هایی که پیشدهیم و در خصوص موقعیتسازمان می

 (.  2114، 1کنیم ) سالواتور، دیماجیو و سمراریهدایت می

شروع شد ) یوسفی  1981در سال  2عالقه درمانگران به استفاده از قصه گویی، با کار ریچارد گاردنر 

نی کودک استفاده کرد. در در روان درما 3گویی متقابل(. ریچارد گاردنر از فن قصه 1378لویه و متین، 

شود داستانی دارای آغاز، میانه، پایان بگوید سپس درمانگر موضوعات روان این فن از کودک خواسته می

تر و های سالمکند. در این داستان درمانگر راه حلتحلیل گرانه مرتبط با مسائل کودک را انتخاب می

های اخیر (. از سوی دیگر در سال 2114، 4کند ) آرادیتری را برای رویارویی با مشکالت ارائه مبالغانه

گویی کودکان در شادکامی و امید به زندگی آشکار شده است. قصه سازی کودک، رشد اهمیت قصه

ی دیگران و روابط بین افراد هیجانی و شناختی کودک را تسهیل و به او دیدگاهی جدید و خالق درباره

رو اهمیت قصه و فواید آن بیش از پیش مورد توجه بوده و از اینهای اخیر دهد. در سالارائه می

ها و تحقیقات بیشتری در مورد این قالب هنری و کاربرد آن در حوزه درمان  صورت گرفته پژوهش

است. پژوهش حاضر نیز در نظر دارد به بررسی تأثیر قصه گویی بر امیدواری و شادکامی کودکان دختر  

 سرپرست بپردازد.  بی

 بيان مسئله -1-2

ها و های اخیر اهمیت قصه و فواید آن بیش از پیش مورد توجه بوده و از این رو پژوهشدر سال

تحقیقات بیشتری در مورد این قالب هنری و کاربرد آن در حوزه درمان درمان صورت گرفته است. عدم 

الت رفتاری, شناختی، هیجانی، مراقبت پیوسته از کودک دلیلی برای عدم انطباق کودک در خانواده، مشک

                                                
1 . Salvatore, Di Maggio & Smrary 

2. Richard Gardner 

3 .mutual storytelling technique 

4 .Arad 
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سرپرست و بد سرپرست که از (. کودکان بی2118، 1شود ) آکپالورشدی و مشکالت اجتماعی او می

اند غالباً از اختالالت عاطفی، ناایمنی, ناامیدی عاطفه مادرانه و عشق و روابط صمیمی والدین محروم بوده

سرپرست شدن کودکان و نوجوانان را از هم ها و بیبرند. علت روز افزون ناسازگاریو اندوه رنج می

(. همچنین سردی و 2117پاشیدگی کانون خانواده ، فقر و گرسنگی، اعتیاد و نظایر آن است ) میالنی فر، 

-روحی روابط در خانواده و حساس نبودن والدین نسبت به آینده فرزندان و عواطف و احساسات آنبی

های گذارد که این کودکان برای ادامه زندگی به مؤسسهپرست به جا میسرپرست و بدسرها، کودکان بی

 (. 1994شوند )خمینی، خیریه و مراکز شبانه روزی بهزیستی سپرده می

توان گفت فقدان آن در بنابراین با توجه به اهمیت خانواده در ایجاد امید به زندگی و شادکامی، می

گونه مراکز را در معرض ناسالمتی روانی قرار دهد. از آنجا که  تواند کودکان اینمراکز شبه خانواده می

-مانند بنابراین چنین شرایط زندگی کودکان بیاکثر مشکالت روانی با گذشت زمان پایدار باقی می

کند. تحقیقات نشان ها را تهدید میسرپرست و بدسرپرست عالوه بر دوره کودکی، دوره بزرگسالی آن

تواند و شادکامی کودکان بی سرپرست و بد سرپرست بسیار پایین است که این می داد که امید به زندگی

مشکالتی را در آینده برای این افراد به وجود آورد. این امر اهمیت باال بردن امید به زندگی و شادکامی 

ره به کند. نیازهای روانشناختی کودکان مراکز شبه خانواده هموااین کودکان را بیش از پیش آشکار می

های این مراکز مطرح بوده است. از مسائل روانشناختی این کودکان عنوان یکی از نخستین اولویت

 شادکامی و امید به زندگی است. 

در میان عوامل روانشناختی، شادکامی در اقدام به رفتارهای مرتبط با سالمت نقش مهمی دارد ) 

( معتقد است تجربه  2118) 3(. فریش 2111،  2ساستراتن و کویپر_بیگوراس، کاهنه، ورا ویرائول، ون

                                                
1 .Akpala 

2 . Piqueras, Kuhne, Vera-Villarroel, van Straten & Cuijpers 

3 . Frish 
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بینی، خودکارآمدی، تفسیر مثبت تواند اعتماد به نفس، خوشدرونی از شادکامی پایدار و رضایتمندی می

از دیگران و خوش برخورد بودن، خون گرمی، فعالیت و انرژی، رفتارهای هماهنگ با جامعه، امنیت و 

ها و فشارها، ابتکار، انعطاف پذیری و رفتارهای هدفمند را لشسالمت جسمانی، انطباق مؤثر با چا

های اخیر در روانشناسی، جنبشی به عنوان روانشناسی مثبت، ابجاد شده است که در افزایش دهد.در سال

گیرد. در تعریف این حیطه مباحثی از قبیل شادکامی، امید به زندگی و خوشبینی مورد بررسی قرار می

درجه و میزانی است که با آن یک فرد کیفیت کلی زندگی خود را به عنوان یک زندگی دیگر، شادکامی، 

دهد. شواهد موجود گویای آن است که شادکامی مولد انرژی، شور کامالً مطلوب مورد قضاوت قرار می

تواند انسان را در برابر فشارهای روانی محافظت و سالمت او را و نشاط است و همچون سپری می

های اصولی توازن و قدرت روانی که مشخص کننده کند. امید به زندگی یکی از پایهتضمین 

باشد است. یعنی توانایی باور یک احساس بهتر از آینده که با دستاوردهای بزرگ زندگی بشری می

کند تا سیستم بتواند تجارب نو را کسب کرده و نیروهای نیروی نافذ خود، سیستم فعالیتی را تحریک می

زه را در ارگانیزم ایجاد نماید و در این نتیجه امید، انسان را به تالش و کوشش وا داشته و او را به تا

های سالمت روان است کند و یکی از نشانهسطح باالیی از عملکردهای روانی و رفتاری نزدیک می

 (.1383، به نقل از اسالمی نسب، 1973، 1)رابینسون

 ها تأکید شده است. همواره برنی ملی ما مذموم بوده و بر مراقبت آنسرپرستی در فرهنگ دیپدیده بی

شود تا بتواند های مختلف اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی تأکید میتوانمند سازی این کودکان در عرصه

سرپرستی که معلول عوامل مختلف اجتماعی است هویت مطلوبی کسب کنند. چون گسترش پدیده بی

انه تضعیف بنیان خانواده یا عدم مسئولیت پذیری خانواده بیولوژیک کودکان خود تواند به نحوی نشمی

گیرد های مداخله روان شناختی که برای کودکان و نوجوانان مورد استفاده قرار میباشد. از بین روشمی

                                                
1 . Robinson 
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های اخیر در گویی برای درک رفتار انسان طی سالگویی یا داستانگویی است. رویکردهای قصهقصه

هایی از بسط شناسی، فراگیر شده است. تغییر دادن افکار انسان به مثابه نمونههای مختلف روانحوزه

شناسی، هم در سطح نظری و هم در ای را برای بسیاری از قلمروهای روانها، تلویحات گستردهداستان

ن زندگی بر داشته است برای مثال رشد هویت به صورت شاخصی از ساخت داستاسطح پژوهش در

های زندگی است که از مسیر اصلی خارج شده است و ای از داستانشناسی نمونهشود و آسیبقلمداد می

 (. 1991، 1شود ) هوارددرمانی تمرینی برای ترمیم و بازسازی داستان زندگی قلمداد میروان

-ان مشترک در سازهرویکردهای داستانی به درمان برگرفته از فلسفه پست مدرن است که بر اهمیت زب 

ها ها و انتظارات از سازههای اجتماعی واقعیت تأکید دارد. از این دیدگاه رفتارهای فرد، روابط، اشتیاق

ی گیرد. در واقع، دیدگاه فرد دربارهشود که از طریق زبان مشترک شکل میاجتماعی خود ناشی می

اش را در های زندگیی تجربهکه فرد همه خودش و واقعیت، اغلب بازنمایی انتخابی است؛ به این معنی

دهد و برخی دیگر را ها را مورد توجه قرار میکند، بلکه برخی از این تجربهقصه زندگی خود وارد نمی

ی خود و دیدگاه دیگران نسبت به او، دارد. فرد بر مبنای باورهایش دربارهاز آگاهی دور نگه می

آمیزد. برخی از های خود ( به هم میرا در داستان زندگی ) قصه هاکند و آنرویدادهای خاصی توجه می

های فرد را محدود، او را دلتنگ و خود تخریبی را در وی تقویت ها به طور جدی تواناییاین داستان

می تواند  ه آیا قصه گوییسوالی که در اینجا مطرح می شود این است ک(.   2118، 2کنند ) دساشیومی

 را افزایش دهد؟ دختر بی سرپرست و شادکامی کودکانامید به زندگی 

 ضرورت و اهميت پژوهش: -1-3

سرپرستی و بدسرپرستی نیز به وجود آمد. از همان آغاز خلقت و همراه با تشکیل خانواده پدیده بی

در جوامع اولیه بر اثر عوامل طبیعی و سپس با رشد تمدن انسان، ابزار عوامل نابود کننده در دست زور 

                                                
1 . Howard 

2 . Dsashiv 
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مندان قرار گرفت و ویرانی و سرگردانی فراوانی را در پی داشت و امروزه شیفتگان و تشنگان قدرت به 

ها را بر ارکان مقدس خانواده ترین ضربههای اخالقی، مهلکاشاعه انحرافات پرداخته و با نابودی ارزش

 (.  1378اند ) بامانی و دیگران، وارد کرده

ای الزم است که افراد آن جامعه از حد نسبی سالمت هر جامعهجهت پیشرفت ترقی و خودکفایی 

مند گردند. مسئولیت جامعه نیز در قبال افراد این است که محیطی مناسب جهت رشد جسمی و بهره

-های اجتماعی از جمله کودکان بیاستعداد این افراد فراهم کند. اما مسئولیت در قبال بعضی از گروه

که در روند رشد و  تکامل این کودکان نیازهای تر است. در صورتیاسسرپرست  حسسرپرست و بد

ها شکل نگرفته و این افراد نه تنها قادر نخواهند بود ها شناخته و برآورده نشود شخصیت آناساسی آن

که به عنوان یک فرد خودکفا وارد جامعه گردند، بلکه افرادی سربار جامعه و منابعی برای به وجود 

آوردن مشکالت شخصی و اجتماعی خواهند شد. مشکالت متعددی در زندگی اجتماعی این کودکان 

گری و ناامیدی ... چگونگی تأمین نیاز آنان جهت حل وجود دارد از جمله ترک تحصیل، پرخاش

 مشکالتشان بسیار ضروری است.

نگرانی در مورد سالمت روان کودکان و تأثیر آن بر رشد و عملکرد کودک، همزمان با افزایش شیوع  

اختالالت روانی قابل تشخیص، در سالهای اخیر به طور چشمگیری اافزایش یافته است و بر همین 

کنند. از آنجا که شناختی تأکید میخصصان بر اهمیت ارزیابی و درمان به موقع اختالالت رواناساس مت

کنند، تشخیص هر چه زودتر مشکالت الگوهای هیجانی و رفتاری در بزرگسالی دشوارتر تغییر می

ی تر برخ(. پیش2111، 1سالمت روان در کودکی یکی از مسائل پیشگیرانه بهداشت همگانی است )تیگز

های تحول است، که با گذشت از پژوهشگران بر این عقیده بودند که مشکالت کودکان ناشی از نارسایی

زمان پشت سر گذاشته خواهد شد. واقعیت این است که اگرچه فرآیند تحول، تغییرات سریع همراه آن 

                                                
1 . Tygz 
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های نخستین ه در سالتواند فاقد ناپایداری رفتاری باشد، اما باید توجه داشت بسیاری از کودکانی کنمی

کند، بلکه ممکن است کودکی واجد مشکالت عاطفی و رفتاری هستند نه تنها به سادگی از آن عبور نمی

 (. 2112، 1این امر تا پایان دوران بلوغ و حتی بزرگسالی نیز تداوم پیدا کند )گیمپ و هالند

ای که افراد با  به گونه ،دنکن یم ینیب شی، سالمت روان را پامید به زندگی و شادکامی نکهیتوجه به ا با

توجه  رسد یبهتری دارند، به نظر م تیوضع یاز لحاظ سالمت روان شتریب یباال و شادکامامید به زندگی 

و  تیاز اهمسرپرست کودکان بیخصوص  ی بهبرای ارتقاء بهداشت روان یو شادکامامید به زندگی به 

سرپرست هم از نظر محرومیت از خانواده و هم به دلیل کودکان بی باشدمی خورداربر ارییارزش بس

های متعددی قرار ها و مراکز نگهداری در معرض آسیبهای نامناسب زندگی در شبانه روزیموقعیت

ها ناامیدی و عدم شادکامی است لذا افزایش امید به زندگی و شادکامی در گیرند یکی از این آسیبمی

حال با توجه به اهمیت و ضرورت پژوهش حاضر به بررسی اثربخشی  این کودکان بسیار ضروری است.

 پردازیم.قصه گویی بر امیدواری و شادکامی کودکان دختر بی سرپرست می

 اهداف پژوهش -1-4

 هدف کلی: 1-4-1

 سرپرست کودکان دختر بی 3و شادکامی 2تعیین تأثیر قصه درمانی بر افزایش امید به زندگی

 :اهداف اختصاصی 1-4-2

 سرپرست گویی بر افزایش امید به زندگی کودکان دختر بی: تعیین تأثیر قصه1

 سرپرست گویی بر افزایش شادکامی کودکان دختر بی: تعیین تأثیر قصه2

                                                
1 . Gimp & Halnd 

2 . hope 

3 . happiness 
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 فرضيات پژوهش -1-5

 سرپرست تأثیر دارد.گویی بر افزایش امیدواری در کودکان دختر بی: قصه1

 سرپرست تأثیر دارد.کودکان دختر بی گویی بر افزایش شادکامی در: قصه2

 ی و عملیاتی متغییرها:رتعاریف نظ -1-8

قصه در لغت به معنای حکایت، داستان و سرگذشتی است که نویسنده از طریق آن پیامی گویی: قصه

گیری از قصه برای کاهش و رفع (. قصه گویی به معنای بهره1379دهد )علی نیا، را به مخاطب ارائه می

هد تا از طریق تعامل با محتوای قصه خود را شناختی و فرآیندی است که فرد را یاری میالت روانمشک

 (.1379بهتر بشناسد و مشکالتش را حل نماید )کریمی نسب، 

ای شامل دو مفهومف این گونه تعریف (. امید را به عنوان سازه1948_2111)1اشنایدر اميدواري :

یا عامل  3به سوی اهداف مطلوب به رغم موانع موجود و کارگزار 2یکرد: توانایی طراحی گذرگاهای

 ها.انگیزش الزم برای استفاده از این گذرگاه

(، سه جزء اساسی شادکامی عبارتنداز: هیجان مثبت، 1998) 8و مارتو ولو 4به نظر آرجیل شادکامی:

همکارانش دریافتند که رضایت از زندگی و نبود هیجانات منفی از جمله افسردگی، اضطراب. او و 

روابط مثبت با دیگران، هدفمند بودن زندگی، رشد شخصی، دوست داشتن دیگران و طبیعت از اجزاء 

                                                
1 .Snyder 

2 .Traject 

3 .Broker 

4.Rjyl   

5. Martv vlv    
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( باور دارند که افراد شادکام کسانی هستند که در پردازش 1991) 1شادکامی هستند. شوارتز و استراک

 انجامد. ها میکنند که به خوشحالی آنای تفسیر میاطالعات سوگیری دارند؛ یعنی اطالعات را به گونه

شود که از حضور سرپرست به افراد زیر هجده سال گفته میکودکان بیسرپرست : کودکان بی

تربیتی و روان شناختی و حمایتی مؤثر والدین و زندگی در خانواده محروم هستند )اصغری نکاح و 

 شوند.مان بهزیستی سپرده می(. این کودکان با معرفی مقام قضایی به ساز1379حیدری، 

سرپرست، طی گویی، گفتن قصه در هر جلسه برای کودکان و نوجوانان بیمنظور از قصهگویی: قصه

 (.1393شود )عباسی، قصه برای کودکان گفته می 7جلسه،  7

 نمایدای است که فرد در پرسشنامه امید به زندگی میلر کسب میمنظور از امیدواری نمره اميدواري:

 (.1394ای است )موحدی، موحدی و فرهادی، گیری آن فاصلهو مقیاس اندازه

 ل،یآکسفورد آرگ یشادکام پرسشنامهاست که افراد در  یا نمره زانیممنظور از شادکامی شادکامی: 

 باشد. ای می خواهند نمود که مقیاس اندازه گیری این پرسشنامه فاصله( کسب 1979) 2و کروسلند نیمارت

 

 

                                                
1 .Schawartz & Stark 

2. Argayl,  Martin & Crossland  
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 مقدمه -2-1

ی پژوهشی. در بخش تعاریف نظری، : پیشینه2ی نظری و : پیشینه1این فصل دارای دو بخش است: 

های انجام گویی، امیدواری و شادکامیارائه شده است و در بخش دوم، پژوهشهای قصهتعاریف و نظریه

 گویی، امیدواری و شادکامی آمده است.رد قصهشده در داخل و خارج از کشور در مو

 ي نظريبخش اول پيشينه -2-2

 گوییقصه -1 -2-2

ها، ترین شکل ادبیات است. در روزگار کهن، تاریخ، سنتها، مذهب، آداب، قهرمانیگویی قدیمیقصه

-اهمیت قصه شد. آربوثناتگویی از نسلی به نسل دیگر منتقل میی قصهو در واقع غرور قومی به وسیله

اند. این ی پیوند جامعه بودههای قومی وسیلهقصه "کند های او را اینگونه بیان میگویی قدیمی و قصه

 "اند.ی افکار، اعتقادات و رفتارهای مردم نیز بودهتنها بیانگر بلکه سازمان دهنده و تقویت کنندهها نهقصه

انگیزترین و هیجان انگیزترین تن برای کودکان، دل(. قصه گف1378ی قزل ایاغ، ، ترجمه1)دیویی، چمپر

ی آن تکنولوژی آموزشی های آموزشی )که بخش عمدهی یاد دادن است. در مباحث فناوریوسیله

هایی که برای اند. در خالل قصهاست(، این گونه ابزارها را جزو ابزارهای ناملموس به شمار آورده

گیرند. قصه گفتن دهیم و خودشان نیز خیلی چیزها یاد میها یاد میگوییم، خیلی چیزها به آنکودکان می

های غیر مستقیم است و طی آن، کودکان با درک و احساس از جمله ابزارهای مؤثر برای آموزش

کنند. در قصه شهر داریم، حرکت داریم و انسان ذهنی، و مجازی را درست می -شخصیت، فضای خیالی

                                                
1. Dewey   & Champer 
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خیالی قصه شده است، در حقیقت قصه خالقیتی است معنوی برای رسیدن کند شهروند شهر احساس می

(. 1391کند که دوست دارد )کردی و دیلمی، انسان به چیزهایی که یا واقعاً دوست دارد و یا خیال می

های ناب و غیر شود که منجر به قصه گردد، ولی در اصطالح لحظهگویی در لغت به فعالیتی گفته میقصه

های وجودی، زبان اندام و ابزارها توانمندی چون گیری از قابلیتگو با بهرهی هستند که قصهقابل تکرار

های قصه را با تمام کند، تا مخاطب بتواند حوادث و شخصیتلحن و کالم، در ذهن شنونده خلق می

 (.1391اش کند )خانجانی، ی مشترک و آفرینش هنرمندانه، همراهیوجود درک کند و در این تجربه

 ها از نظر منشأ خودآگاه و ناخودآگاهانواع قصه -2-2-1-1

اند و تراوش کرده "ایگو" "من"هایی که کامالً از ذهن آگاه یا اند. آنها بر دو نوعبه طور کلی داستان

 اند. در جهان واقعی هیچ داستانی دقیقاً در دو انتهای این چوبهایی که کامالً از ناخودآگاه بیرون آمدهآن

ترواد مسائل هایی که از ذهن خودآگاه میگیرند بلکه در جایی میان این دو است. داستانقرار نمی

نویسد و شامل دید شخصی و قدرت تفکر اوست که با ی دورانی است که نویسنده در آن میروزمره

ها داستان اش وجود دارد. ایندرجات کم و زیاد مختلف آلوده به مسائلی است که در ناخودآگاه شخصی

اند، شامل مسائل تر از ناخودآگاه سرچشمه گرفتههایی که بیشدر زمان خود دارای ارزش هستند. داستان

اند که با دید شخصی نویسنده و با درجات مختلف آلوده به مسائلی هستند که جهان شمول روان و درون

رترند و در طول زمان از صافی تفکر ها پایداگونه داستاندر ناخودآگاه شخصی او وجود دارد. اما این

شوند؛ در هر نسلی مسائلی شخصی، مسائلی که به دوران شخص تعلق دارند؛ آهسته آهسته جمعی رد می

ی روان شون و تبدیل به دستورنامهتر میزمان هستند پررنگپاالیش و مسائلی که جهان شمول و بی

 شوند.انسان می
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 کودکان خردسالگویی در کارکردهاي قصه -2-2-1-2

 کند:گویی را چنین عنوان میفواید قصه "گویی در کالس درسقصه"( در کتاب 2118) 1آلیسون

های کند تا کودکان با شخصیتباشد. این امر کمک میی تجربیات مشترک میگویی واسطهقصه -1

-ردند. این امر وسیلههایشان غمگین گهایشان شاد و برای بداقبالیاصلی داستان همدلی کنند و در شادی

 ای برای پیشرفت اجتماعی بودن و روابط بین فردی است.

کند. کودکان نیاز دارند در معرض زبان قرار داده شوند، تا کامالً گویی به پیشرفت زبان کمک میقصه -2

د بفهمند که زبان کاربری و الزامی است. بنابراین این امر تأثیر سودمندی بر مهارتهای خواندن خواه

 داشت؛ و کودکان قادر خواهند بود تا معانی و احساسات را با کلمات مرتبط سازند.

کند. کودکان اهمیت گوش دادن را های گوش دادن و صحبت کردن کمک میگویی به مهارتقصه -3

 ی لغاتشان را رشد خواهندها خزانهخواهند آموخت و اینکه چطور به تبادل عقاید با دیگران بپردازند. آن

 یابند که چه زمان و کجا از عبارات و کلمات استاده کنند.میداد و در

دهد و کودکان را تشویق خواهد کرد تا به دنیای خیال بگریزند، که گویی تصور را افزایش میقصه -4

ق ی زندگی فایاین امر تأثیر مثبتی بر سالمت روانی آنان دارد و بهتر قادر خواهند بود تا بر مسائل روزانه

 آیند.

دهد که این امر بخش مهمی از یادگیری است اگر کودکان کند و هیجان میگویی سرگرم میقصه -8

 گردند.شوند و برای یادگیری برانگیخته میسرگرمی داشته باشند؛ مجذوب می

                                                
1 . Alison 
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ها، های مختلف را بفهمند و بعالوه برای کمک به آنکند کودکان ارزش فرهنگگویی کمک میقصه -8

 گذاری کنند.ث فرهنگی شخصی خودشان را بررسی و ارزشمیرا

 ها و خواندن است.انگیز کتابگویی راهی طبیعی برای آشنا کردن کودکان با دنیای اعجابقصه -8

هایی را با مراقبین خود بگذرانند و یا حتی در کنار همساالن کنند تا کودکان لحظهها کمک میقصه -7

ها، ها، احساسشوند تا کودکان با تجربهها موجب میببرند. همچنین قصه گویی لذتخود از تجربه قصه

 تر آشنا شوند.های نگرش بزرگعواطف و شیوه

دهد. کودکان در اثر شنیدن این توانایی را به دست ها قدرت تمرکز و دقت کودکان را افزایش میقصه -9

تی برای اینکه بتوانند ماجرا را دنبال کنند، ضروری ها حآورند تا بتوانند شنیدن فعال را تجربه کنند. آنمی

توانند به کودکان یاد بدهند که ها میاست که دقت و تمرکز الزم را برای خوب شنیدن تمرین کنند. قصه

 چگونه روی کار تمرکز کنند و با دقت آن کار را پیش ببرند.

در اثر شنیدن، تکرار و حتی فکر کردن  کند. کودکهایی را به مخاطب منتقل میها پیام و ارزشقصه -11

های خانوادگی، اجتماعی و انسانی را بگیرد. غیر ها را جذب کند و ارزشتواند این پیامبه قصه می

 شود.تر میتر و دوست داشتنیتر، جذابشود که برای کودک دلنشینها موجب میمستقیم بودن این پیام

کند تا وقایع را ورای آن چیزی که در لحظه تجربه ن کمک میگویی به پیشرفت توانایی کودکاقصه -11

 کنند؛ تفسیر و درک کنند.می

 گوییهاي قصهمحدودیت-2-2-1-3

تواند جانشیین رویکردی شود ی توان، قصه تنها یک ابزار است و نمیاما باید به یاد آوریم که با همه

ش تربیتی ماست. قصه به سرعت در رفتار کنیم. قصه مکمل روکه در تربیت کودک از آن استفاده می
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گردد که با کودک به گفتگو کند و فرصتی فراهم میگذارد، کودک با قصه ارتباط برقرار میکودک اثر نمی

و تصویرسازی ذهنی او  "ماجرا"ها در ساختن و پرداختن ی آگاهانه و درست از واژهنشست و با استفاده

 (.1379را درحل مسئله یاری کرد )جلیلی، 

 گویی گروهیقصه -2-2-1-4

های انفرادی سرگرم کننده و جالب است؛ اما اگر شما قصد دارید که برای گروه قصه گفتن داستان

ها با ای برای این کار داشته باشید. در مورد کودکان خردسال آمیختن برخی از فعالیتبگویی باید برنامه

گردند مثالً هایی از سوی شنوندگان را شامل میالعملهای که عکس داستان مطلوب است؛ مثالً داستان

ها بدین سبب است شوند. این چنینی فعالیتهایی که جواب داده میشوند یا سوالعباراتی که تکرار می

های های پیش دبستانی با کتابکه از نارضایتی کودکان از نشستن طوالنی جلوگیری کند. اکثر گروه

گویی و ای از خواندن، قصهکنند؛ بنابراین آمیزهتمرکز شوند، بهتر عمل میها متصویری که بر روی آن

گویی رسمی و حقیقی برای گویان زیادی وجود دارند که از انجام قصهدهند. قصهها خوب نتیجه میبازی

که بسیاری از کودکان خردسال در برابر هر چیز کنند؛ به سبب آنسال خوداری می 7هر کودک زیر 

 دهند.دانند، سخت عکس العمل نشان میر از مطالبی که قبالً میدشوارت

ها و هایی با فعالیتکه چندیدن کتاب مربوط به برنامه 1گویان نظیر کارولین فلربربرخی از قصه

گویی ها در قصهها و نظایر آنها، لباسبازی ها، اسبابها دارد؛ از وسایل زیادی نظیر عروسکداستان

 2گویان بزرگی نظیر آگوستانند و اغلب این وسایل داستانی را روایت خواهند کرد. اما قصهکاستفاده می

 اند توجه گروهی را با حکایت و صدای خود جلب و حفظ کنند و این بهترین کار است.باکر توانسته

                                                
1 . Fallerber 

2. Augusta 
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 هاي انتخاب داستانمعيار -2-2-1-5

 های گویندهانتخاب داستان با توجه به ویژگی

 گوبا روحیه و رفتار قصه هماهنگی -1

کند. بدیهی است کوشد تا با قصه با دیگران ارتباط برقرار میگویی یک هنر است و هنرمند میقصه -2

گو باید قبالً یک ارتباط حسی و قوی با قصه برقرار کرده باشد و قصه در جانش نشسته که خود قصه

 باشد تا بتواند قصه را در جان دیگری بنشاند.

ی قوی، نگاه پرجاذبه، توان به چنین مواردی اشاره کرد: حافظهها و توانایی فردی میابلیتاز ق -3

مندی از فن نظیر صدا، تسلط زبانی دیگر، صدای خوش و تسلط بر نواختن سازی انعطاف بدنی، بهره

 ی مورد نظر خود را انتخاب نماید.هایش قصهخوش و .. که هر فردی باید با توجه به توانایی

 گوهای قصهانتخاب با توجه به شرایط، امکانات و محدودیت -4

باید فعالیت کند، مقدار لوازمی » گو در آن توان به شرایط محیطی و فیزیکی و جوی که قصهاز جمله می

 ی مورد نظر و ... اشاره کرد.که در اختیار دارد، بودجه

 دقت در تازگی داشتن و نو بودن -8

جذاب و شنیدنی باشند، در شنیدن مکرر، حالوت خود را از دست خواهند داد و  ها هر چند همقصه -8

 های تازه و ناگفته مجهز باشند.گویان باید همواره به قصهقصه

ی روایت بنا هایی هستند که بر پایهکه قصه مناسب، نقل قصهیعنی این های رواییتوجه به قابلیت -8

 های قصه است.تمامی اتفاقات و صحنهاند و این راوی است که گزارشگر شده

 سازگاری با هنجارهای محیط اجراء -7

اند و هر فردی خواه ای برخی از رفتارها ارزش و برخی دیگر ضد ارزش شناخته شدهدر هر جامعه

گردد، الزم است به این هنجارها احترام ای که به این جامعه وارد میعضوی از این جامعه و خواه بیگانه
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اعتنایی نکند )خانجانی، گو این است که به این هنجارهای اجتماعی بیو شرایط توفیق قصه بگذارد

1391.) 

 هاي غيرکنشیهاي کنش و قصهقصه -2-2-1-6

-های کنشی که درگیری، حادثه و هیجان به هماره دارند استقبال بیشتری میکودکان معموالً از قصه

های درگیر با کنند و شخصیتشی که یک حادثه را تعریف میهای غیر کنکنند. کودکان معموالً به قصه

-دهند. در یک اثر غیر کنشی، انگار کودک شاهد و ناظر بر پیششوند، کنش خوبی نشان نمیحادثه نمی

ذات پنداری کند و این شود و کودک دوست دارد با اثر همآزمون حادثه است و با حادثه همسو نمی

دک در جریان واقعی حادثه قرار گیرد و بتواند آن را در ذهن و خیال خود افتد که کوزمانی اتفاق می

 (.1378مجسم کند )یوسفی، 

 انتخاب داستان با توجه به مخاطبان -2-2-1-7

 تناسب با گروه سنی خاص (1

هایی است که برای یک گروه سنی خاص مناسب هستند. موضوع بسیار مهم دیگر انتخاب داستان

هایی دوست دارند که در آن بر مسائلی که مقتضی رشد آنان است فائق آیند. به کودکان خردسال داستان

اند جدا شوند یا ی زوجی که تصمیم گرفتهعبارت دیگر برای یک کودک خردسال داستانی درباره

ی مراحل رشد داشته باشید و گی و مرگ نگویید. شما باید اطالعاتی دربارهی سالخوردهداستانی درباره

های پیاژه و کلبرگ نظیر آن را مطالعه کنید. همچنین این مهم است تا زبان کودکان و ست تئوریبهتر ا

استفاده از آن را بدانید. دیدگاه کودکان در مورد مسائل کامالً متفاوت از بزرگساالن است؛ بنابراین باید از 

 (. 2111، 1امی اسپیدینگها پاسخ بگویید )این مورد آگاهی داشته و آماده باشید تا به سواالت آن

                                                
1 . Amy  Spading 



21 

 تطابق با فرهنگ بومی (2

های داستان با فرهنگ بومی بسیار مهم است. به یقین قصه باید تناسب فرهنگی، تطابق شخصیت

هوشی و رشد با مخاطب خود داشته باشد. به همین علت اگر قصه بتواند در نگرش، احساسات، رفتار، 

ی گیری کودک تغییر ایجاد کند، یک قصهتصمیمی تحلیل و ارتباط و همچنین در شناخت و نحوه

تواند در این مورد های مقدس انجیل و قرآن میهای کتابگردد. استفاده از داستاندرمانی محسوب می

ی روانی کودکان با های داستان با فرهنگ بومی؛ فاصلهراه گشا باشد. در صورت عدم تطابق شخصیت

-های خود دور میشود و به تدریج از خانوادهآنان بیشتر می های اجتماعی، روانی و فرهنگیواقعیت

سازیم و دار میها خدشهبینی و تست واقعیت فرزندانمان را با با این قصهشوند. در این صورت واقع

 (.1391کنیم )کردی و دیلمی، پذیری آنان را دچار ناهماهنگی میپذیری و فرهمگجامعه

 درمانیقصه -2-2-1-1

درمانی از معرفت شناسی گویند. قصهدرمانی میز داستان به منظور اهداف درمانی را قصهاستفاده ا

داند مان میی بافت فرهنگی و تاریخیمدرن، که واقعیت و دانش را ساختهساخت گرایان اجتماعی پست

ویژه کند معنا از بافت ی پست مدرن، که عنوان میی فلسفهپدید آمده است. این رویکرد به وسیله

درمانی هدف اولیه این است که مراجعان داستان زندگی (. در قصه1998، 1گیرد )مونکسرچشمه می

هایشان را هایشان در حل و فصل چالشپذیری ئ بینش در تواناییخودشان را کشف کنند تا انعطاف

گویی را رآیند قصهدهد تا فدرمانی به مراجع اجازه می(. قصه2111، 2بدست بیاورند )ریکا، کوبا و نگاش

هدایت کند به صورتی که او کاراکتر صلی است و وجه قابل توجه از زندگی خودش موضوع اصلی 

همتا هستند؛ چرا که دیدگاه ما از هایی دارند که بیکند که ما همه داستان( عنوان می1993) 3است. هافمن

                                                
1 . Munch 

2 . Rica, Cuba & Ngash 

3.  Hofmann 
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هایشان را ری به شخصی تا داستانفرآیند یا"هاست. گتس: ها در داستانالعملوقایع، مردم و عکس

 1بلز "شان کسب نمایدی چگونگی و تاریخچهتوصیف و نامگذاری کند، بنابراین بینش جدیدی را درباره

شوند. در اینجا داستان کند که مشکالت به عنوان بخشی از داستان مراجع دیده می(، عنوان می2119)

هایی که به نظر با را مورد توجه قرار دهد یا به قسمت دهد که مراجع برخی از جزئیاتدرمانی اجازه می

توانند شوند اغلب به سختی میرسند اضافه نمایند. کودکانی که برای مشاوره ارجاع داده میاهمیت می

ی یکی از مشکالتشان ها ممکن است خودشان را به وسیلههویتشان را از مشکالتشان جدا کند. آن

-در فرآیند قصه "ی فلج مغزی هستممن یک بچه"یا  "ی سرراهی هستممن یک بچه"نامگذاری کنند، 

شود؛ بلکه گویی مشکالت به عنوان چیزی نیاز به اصالح توسط مشاور را داشته باشد در نظر گرفته نمی

سازد تا شود. فرآیند بازنویسی یک داستان، مراجع را قادر میبه عنوان قسمتی از تصویر در نظر گرفته می

(. تأثیر منفی آسیب روحی بر رشد کودک، ناتوانی کودک در 2111، 2سازی کند )دیوگرا برونی مشکالت

واکنش دادن مناسب در برابر رفتاری است و کودکان در شرایط فشار روحی ممکن است نتواند چنین 

مرحله را کنند مرکز دنیا هستند؛ و اگر این رخدادی را به درستی ارزیابی کنند. کودکان خردسال فکر می

زا بر عهده دارند، پی ببرند. مفهومی پشت سر نگذارند، ممکن است به نقشی که دیگران در وقایع آسیب

زا بسیار تعیین دهند، در توانایی آنان برای حل تجربیات آسیبی خود میکه کودکان وقایع دوران اولیه

ی وقایع نتایج اند، اما دربارهاشتهایم که آسیب روحی یکسانی دبرادرانی را دیده -کننده است. خواهر

ند، مسئولیت قرار ی رشد بودهتر که در مراحل اولیهسن و سالاند. خواهر و برادر کممتفاوتی گرفته

دادند و احساس شرم وناراحتی خانه را به خود نسبت میتوجهی در یتیمگرفتن در یک زندگی توأم با بی

برادران بزرگتر معتقد  -انی در آنان بوده است. در مقابل خواهر، عامل بروز یأس و نگر"بد بودن"از 

ی بهبوی، شاهری ها نیست )لچر، نیکولز، می، ترجمهبودند که الکلی بودن والدین آنان، تقصیر آن

 (.1379لنگرودی، 
                                                
1 . Bellz 

2 . Dyvg 
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 "های درونیاسترس و تنش"های قصه باعث کاهش سازی با شخصیتدرمانی، هماننددر فرآیند قصه

ی استفاده از قصه برای درمان است، پس در هر صورت بیان قصه گویی پایه؛ ولی خود قصهگرددمی

شود تا مخاطب با استفاده از مفاهیم نهفته در آن به صورت کیفی به بازنگری و گو باعث میتوسط قصه

ابزار خود بپردازد؛ به همین علت قصه به عنوان یک  "سبک ارتباطی"و  "سبک زندگی"بازسازی رفتار، 

ها به راحتی سطح ناخودآگاه کنند. قصهمؤثر فرهنگی و به عنوان یک پل ارتباطی و تربیتی محسوب می

-خودآگاه پس از شنیدن یک روانهای ناخودآگاه یا نیمهکودک را تحت تأثیر قرار داده و در یادآوری

(. شاید 1391دی، دیلمی، افتد )کردرمانی پنهان و غیرقابل مشاهده در ذهن کودک و نوجوان اتفاق می

کند، همگانی و جهانی جلوه دادن مشکالت باشد که مهمترین نقشی که قصه یا اسطوره در درمان ایفا می

کند که تنهاست و مشکلش خاص، کند. بنابراین مراجع احساس نمیها دست و پنجه نرم میمراجع با آن

درمانی به خوبی شناخته ت که در فرآیند گروهای اسمنحصر به فرد و غیرقابل حل است. این همان پدیده

 (.1379شود )صاحبی، درمانی محسوب میهای گروهشده و یکی از مزیت

 درمانیهاي قصهروش-2-2-1-9

جا های متنوعی وجود دارد. در آندرمانی روشدهد که در استفاده از قصهشواهد پژوهشی نشان می

 شود:ها اشاره میبه برخی از این روش

کنند و به گویی توسط درمانگر استفاده میسازی و قصهی قصهای از پژوهشگران از شیوهدهع -1

کند تا از خودش و دیگران و نیز گوید کمک میهایی که میدرمانگر در خالل قصهاین ترتیب قصه

 (.2118ها درک بهتری به دست دهد )دسوشیو، هایی رویارویی با آنمشکالت و شیوه

درمانگر و گویی توسط مراجع به میل خودش و گفتگویی بین قصهها، قصهژوهشدر برخی از پ -2

های مراجع از اختالل قصه و نیز چگونگی رویارویی وی با مشکالت مد نظر مراجع و شناسایی تعارض

 است.
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control group received no intervention. To collect data from Argyle Happiness Inventory 

and Questionnaire life expectancy Miller et al (1989) was used. Data through multivariate 

analysis of variance test were. Research findings showed that assumptions about the 

effectiveness of storytelling on the hope and happiness of children orphaned It was 

confirmed. The experimental group than the control group in post-test were significantly 

more hope and happiness. So we can conclude that storytelling on the hope and happiness 

of children orphaned girl has a significant impact. 
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