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  1397 تابستان، چهاردهم، شماره چهارمسال 

  دبستان پیشگویی بر خالقیت و هویت کودکان در دوره  درسی قصهتأثیر برنامه
  

  4زاده ، غالمرضا بخشی3، جابر افتخاري2اسدي ، طاهره بنی1حجت افتخاري
 17/11/97پذیرش:                                  11/7/97دریافت: 

  
  چکیده

 بدین. بود دبستان کودکان پیش گویی بر خالقیت و هویت قصه تأثیر برنامه درسی حاضر، بررسی پژوهش هدف
ریز در پژوهش  دبستانی شهر نی نفر از کودکان پیش 50تحلیلی،  -اسنادي چارچوب روش پژوهشیدر  منظور

 نامه ها از پرسش آوري داده آزمون بود. جهت جمع پس -آزمون شرکت داده شدند. طرح پژوهش از نوع پیش
 45جلسه  6ه مدت گویی ب آزمون برنامۀ قصه استفاده شد. پس از انجام پیشن کادکوو هویت خالقیت استاندارد 

ها در پایان برنامۀ  آزمون انجام شد. نتایج نشان داد که خالقیت تمامی آزمودنی اي اجرا شد و در پایان پس دقیقه
آزمون رشد هویت کودکان تفاوت  آزمون و پس گویی افزایش یافته است. همچنین بین میانگین نمرات پیش قصه
ن داد که ارتباط معناداري بین شاغل بودن مادران و خالقیت فرزندان داري مشاهده شد. در ادامه، نتایج نشا معنی

داري وجود داشت؛ همچنین ارتباط  بین شاغل بودن مادران و رشد هویت کودکان رابطه معنی ؛وجود ندارد
اما بین وضعیت اقتصادي خانواده و رشد ؛ معناداري بین وضعیت اقتصادي خانواده و خالقیت فرزندان وجود داشت

  داري مشاهده نشد. یت کودکان  ارتباط معنیهو
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  مقدمه
هاي  انگیز هزاره سوم میالدي باید مهارت آموزان براي رویارویی با تحوالت شگفت در عصر حاضر دانش

مسائل پیچیده جامعه بهبود بخشند. گیري مناسب و حل تفکر انتقادي و خالق خود را به منظور تصمیم
ویژه آموزش  ها، مسؤولیتی سنگین بر دوش مراکز آموزش، بهروشن است که براي دستیابی به این هدف

آموزان به اطالعات ها و تجهیز دانشگیرد. این مراکز از یک سو وظیفه آموزش دانشو پرورش قرار می
اي را فراهم آورند تا به رشد و پرورش خالقیت گر باید زمینهمورد نیاز آنان را بر عهده دارند و از سوي دی

و همکاران،  1(دیکیندار از این استعداد و توانایی کمک کند و نوآوري و استفاده صحیح و جهت
در جهان امروز پرورش خالقیت یکی از محورهاي اساسی نظام آموزشی است و معلمان نقش ). 2007

توانند شناسان پرورشی معتقدند معلمان می آموزان دارند. روانت دانشبسیاري در رشد یا سرکوبی خالقی
ویژه به کودکان و نوجوانان  هاي خالقانه را به افراد و بههاي تفکر خالق و راه تقویت توانایی شیوه

بیاموزند؛ زیرا فرض بر این است که کودکان داراي اشتیاق ذاتی براي کشف هستند که آموزش باید آن 
   ).1373ه کند (قاسم زاده، را تغذی

اي اي است. معناي اول آن بیانگر گونه واژة هویت ریشه در زبان التین دارد و داراي دو معناي پایه
تشابه مطلق است و معناي دوم آن، به مفهوم تمایز اشاره دارد که با مرور زمان سازگاري و تداوم را فرض 

ثباتی  گاه مفهوم ثابتی نداشته است و این بی). هویت هیچ1383گیرد (نوچه فالح، به نقل از علیخانی،  می
جویی کرد؛ چرا که هویت فرد یا گروه به شدت متأثر از  توان در شرایط در حال تغییر جهان، پیرا می

هاي دیگر نیست. البته باید توجه داشت این بافت بوده ودر شرایط کنونی جهان هیچ بافتی جدا از بافت
نبوده، بلکه ماهیت مفهوم هویت است. متفکران زیادي از جمله تاجفل، استرایکر، اسمیت، ثباتی، منفی بی

هاي پردازي پیرامون مفهوم هویت در زمینهپردازي و مدل مدرن به نظریه تیلور، گالسر و متفکران پست
ال یکی از اند. با این حشناسی، ادبیات و علوم سیاسی پرداخته شناسی، روان گوناگونی از جمله جامعه

تواند در آن در نظر گرفته شود، ادبیات است. ادبیات، هایی که مفهوم هویت، به شکل جدي میحوزه
هاي ادبیات،  شناسنامه و هویت هر ملت است که در سیر تاریخی به نگارش درآمده است. یکی از عرصه

-نیروي پذیرندگی باالي آنهاي کودك است. با توجه به اثرپذیري کودکان از داستان و از طرفی  داستان

گیري هویت کودکان مؤثر باشند (ذاکري توانند در شکل ها میها در دورة کودکی، این داستان 
ادبیات کودك شامل قصه، شعر، نمایش، افسانه و داستان و ... است. ادبیات کودکان  .)1394وشمشیري، 

                                                             
1. Daykin et al 
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اي  ك به سوي رشد، با زبان و شیوهعبارت است از تالشی هنرمندانه در قالب کالم براي هدایت کود
مناسب و درخور فهم او. به بیانی دیگر ادبیات عبارت است از چگونگی تعبیر و بیان احساسات، عواطف 

  ).1384نژاد،  (شعاري هاي گوناگون وسیلۀ کلمات در اشکال و صورت و افکار به
خاطر، وسعت تخیل و دهد و باعث مسرت  ادبیات، کودك را در همۀ اوقات زندگی پرورش می  

ها و اشعاري که کودکان  بخشد. داستان شود و نیز نیروي ابتکار و ابداع به او می قوت تصور او می
گذارد و ایشان را براي رویارویی با مسائل  شنوند اثري عمیق در فکر و روحیۀ آنان می خوانند و می می

. کند آنان را یاري می ،م مشکالت زندگیسازد و نیز در درك و فه رشد و معاشرت با دیگران آماده می
 .آموزي و آموختن کلمات تازه به کودکان، نقش قاطعی دارد هاي زبان ویژه در زمینه ادبیات کودك، به

ها در همه روزگاران و جوامع است. قصه تنها، فاتح دنیاي کودکان  انسانه گو آشناي هم قصه و قصه
ا خواندن قصه، درست مثل کودکان، با قصه همدل و همراه بلکه بزرگساالن نیز هنگام شنیدن ی ،نیست

قصه پاسخی است به کنجکاوي انسان و کنجکاوي یکی  یابند. شوند و صمیمیت و صفاي کودکانه می می
یابد. انطباق،  اي است که شنونده یا خواننده خود را در آن می از ابعاد فطرت انسان است. قصه، آیینه

دهنده  گاه بازگو کردن در تنهایی و یا نمایش قصه توسط کودکان، نشان سازي و الگوبرداري، همسان
ها پاسخی به نیاز انسان به آرامش نیز هستند و این که قصه از دیرباز  همین ویژگی است. عالوه بر این قصه

در  ها نیز عمدتاً  نین آرزوها و آرمانمچهاي خواب پیوند داشته است به همین دلیل است. ه تاکنون با لحظه
  .)(همان اند ها تحقق یافته داستان

اند، اعم از این  شناسان به بررسی اهمیت داستان در زندگی کودکان و نوجوانان پرداخته اخیراً روان
یی یک داستان همیشه براي رشد و هویت بازگو که یک داستان خاص به خاطر سپرده شود یا خیر.

نیست، جز این که هر داستانی تجارب و  کودك مفید است. نحوة این تأثیرگذاري هنوز روشن
درك معناي زندگی چیزي نیست که  کند. سازد و یادگیري را تسهیل می هاي شنونده را درگیر می هیجان

شود، انسان در هر سنی بسته به این که ذهن و  ناگهان در سنی خاص یا حتی رسیدن به سن بلوغ حاصل می
در جستجوي پارة کوچکی از معناي زندگی خود است  ادراك او تا چه اندازه تکامل یافته باشد

  ). 1381زاده،  (جمال
هاي اخالقی و  ها به ارزش ها نقش بسیار مهمی در تکوین شخصیت کودکان و ترغیب آن قصه

گویی به  ها به دنیاي اطرافشان دارند. هنر قصه شناسی در کودکان و متوجه ساختن آن پرورش حس زیبایی
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 گستره) «1988( 1ش تأثیر زیادي در برانگیختن مخاطبان دارد. به گفته جک مگوريآفرین بودن دلیل لذت
 جنبهترین  مهم روي قصه گفتن بخش. »گرفت کم دست را آن توان نمی که است اي اندازه  به گویی قصه
قضاوت کردن، شدن،  قائل اهمیت کردن،  کردن، تصور گوش شامل حال عین در اما؛ گذارد می اثر آن

گویی، یک  . قصهریزي است سازي، خلق کردن، مشاهده کردن، به خاطر سپردن و برنامه خواندن، مناسب
هاي زنده  هنر شخصی است، شکلی از هنر که آفریدگارانش یعنی گویندگان و شنوندگان باید انسان

ی که به دهد، اما وقت باشند. هنري است که خود را به راحتی در معرض رقابت با تکنولوژي قرار می
و فقط اصل آن داراي ارزش حقیقی است و هنر  شود تنها یک بدل است صورت یک فراورده عرضه می

گوهاي  گویند هرگز نباید نگران رقابت قصه بنابراین آموزگارانی که قصه می؛ آید واقعی به شمار می
دخترها و پسرها جایی هایی که بر روي صفحه و نوار ضبط شده است در زندگی  الکترونیکی باشند. برنامه

هاي دیگر تکنولوژي که کودکان با  ها باید با شگفتی کند، اما جاي کوچکی را. این فراورده را اشغال می
  ).1390، ترجمه قزل ایاغ، 2چمبرز( »پذیرند رقابت کنند را می ها آنخونسردي تمام 

گویی با نابودي کامل  هنر قصه«که اند  شنوند با این نظر موافق گویند یا می همه کسانی که قصه می
شود،  ها روشن می وسیلۀ مهتابی هایی که به ها به کالس فاصلۀ بسیاري دارد. ممکن است از کنار آتش کلبه

سال  مکان کرده باشد، اما باز هم این هنر کهن و به جاهاي کامالَ متفاوت دیگري نقل  مرموزبه راهروهاي 
  همان).(» و قدیمی براي افسون کردن قدرت دارد

گویی  کند. قصه گویی نوعی آگاهی ارزشمند و حس احترام به زندگی در مخاطب ایجاد می قصه  
شود  کند و چنانچه داستانی که براي کودکان نقل می هنر گوش سپردن (دقت شنیداري) را تقویت می

ها  را براي آن شوند که نمادها آنان مشتاق یادگیري کلیدهایی در داستان می ،ارزش شنیدن داشته باشد
ها را  شود و آن کنند. کودك کامالَ با شخصیت و حوادث مستقل داستان همراه می گشایند و معنا می می

پندارد. شنیدن قصه امکان تمرین تصویرسازي ذهنی  هاي زندگی روزمرة خود همسان می با دیگر موقعیت
هاي آن را خلق  ال و شخصیتها، اعم سازد. کودك با شنیدن قصه، صحنه را براي کودك فراهم می

رسد این توانایی بر رشد  تصور خالق است و به نظر می پردازي مبناي کند. توانایی تجسم و خیال می
توان میزان درك  شناختی و اجتماعی کودك تأثیري مثبت دارد. برخی عقیده دارند که با قصه می

 ).1385روشن، استفاده از داستان افزایش داد (هاي یادگیري را با  شنیداري و رشد بیانی کودکان با ناتوانی

                                                             
1. Jackie Megrey 
2. Chambers 
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هاي  ها را در قالب موقعیت تواند هر یک از فرصت گویی پیشنهاد شده که می در این مقاله الگویی از قصه
  دبستان و اولیاء به تصویر بکشد. هاي ساده براي مربیان پیش خیالی و دیالوگ

انی و موزون بودن آن است. در یک نظام رو ،گویی در مدارس شرط موفقیت یک برنامه نظیر قصه
قدر قدرت داشته باشند که مستقل به کار  ها مکمل هم باشند و در عین حال آن تعلیم و تربیت باید بخش

هاي آموزشی اشاره  اگرچه امروزه به عواملی نظیر تفکیک بودجه و کاهش تعداد کارکنان در نظام. آیند
به  گویی در حال پیدایش است. هایی نظیر قصه ي نسبت به فعالیتا شود، با این حال رویکردهاي تازه می

ترین عناصر آموزشی باید  رسد براي رفع مشکل عدم توانمندي معلمین به عنوان یکی از اصلی نظر می
اندرکار نظام تعلیم و تربیت بایستی  ها برگزار شود. مدیران، معلمین و سایر افراد دست هایی براي آن دوره

ها هم در خدمت شخصی  گویی ترغیب شوند، چون اگر بهترین قصه هاي قصه کت در برنامهنسبت به شر
گویی نباشد قرار گیرد و نتواند از عهدة ارائۀ آن برآید، در واقع کاري عبث انجام  مند به قصه که عالقه

شود  ن برگزار میاتوجه به نیازهاي واقعی معلم هاي آموزش ضمن خدمت که بعضاً بی دوره شده است.
هاي  مند و برگزاري دوره نتایج مفیدي را به دنبال نخواهد داشت، اما با شناسایی افراد توانمند و عالقه

  .)1385(بیدمشکی،  گویی تغییر خواهد کرد ها نسبت به قصه کم نگرش ضمن خدمت ویژة آنان کم
و انتزاعی بودنش  مستقیم، هنر است که به علت زیباییهاي تربیت غیرترین راهیکی از موفق    

 .)1389تواند هر امر تربیتی را در پوششی زیرکانه در اوج اثرگذاري بر ذهن مخاطب بنشاند (اکبرلو،  می
هاي زیبا و آموزنده، اولیا و مربیان  ها و افسانه هاي علم و معرفت و داستان رغم وجود گنجینه در کشور ما به

آموزان نیز در خانه و مدرسه  دهند و دانش اختصاص میبیشترین وقت خود را به مسائل آموزشی کودکان 
هاي غیرفعال کرده، از سختی و خشکی دروس و اضطراب امتحان و  بیشتر اوقات خود را صرف یادگیري

هاي  برند. بدین ترتیب اغلب اولیا و مربیان از هدف اصلی تعلیم و تربیت که پرورش انسان نمره رنج می
خوانی و  هاي قصه هدف از ذکر این مطالب آشنایی با روش مانند. بازمیخالق، مبتکر و کارآمد است، 

 سزایی در رشد و شکوفایی خالقیت در کودکان دارده گویی براي کودکان دبستانی است که نقش ب قصه
ها ها براي ورود به دنیاي کودکان است که به آنگویی یکی از بهترین روش قصه .)1389(صدرزاده، 

 از گرفتن کمک با ).2010، 1ها را حل کنند (همتی با مشکالت، خالقانه برخورد و آنآموزد چگونه می

 ایجاد کودکان خالقیت و یادگیري، سوادآموزي زمینه در شگرفی تغییرات توان می گویی قصه روش

  ).2008، 2(ریموندکرد 
                                                             

1. Hemati 
2. Raymond 
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مفاهیم تربیتی، اخالقی و آموزشی، دلیل دیگري است که  ءفهم بخشی از رمز و رازهاي زندگی، القا
هایی از روزگاران قدیم و جدید اطالق   قصه به سخن یا نوشته شود. پردازي را سبب می گویی و قصه قصه
ها از روزگاران  آفرینند. قصه هاي گوناگون خیالی یا واقعی ماجراهایی می شود که در آن شخصیت می

ها  گاهی قصه اند. ها و تاریخ هر قوم از نسلی به نسل دیگر پدید آمده ل تجربهقدیم براي آموزش، انتقا
هاي فقیر، کچل و... گواه این  هاي کهن مانند انسان باشند که قهرمانان قصه هاي انسان می پاسخی به ناکامی

. الزم به ذکر است که اصطالح قصه در این نوشتار شامل همه اصطالحات دیگر هستندخصوصیات 
ها به انواع  داستان .)1394، ترجمه اقلیدي، 1(پلوسکی شود چون افسانه، حکایت و داستان نیز میهم

در  شوند. کوتاه) تقسیم می نوول (داستان کوتاه) و داستانک (داستان بسیار ،گوناگون رمان (داستان بلند)
ها ذکر  در کتابادبیات سنتی ماجراهایی کوتاه نثر یا نظم به صورت مستقل یا در ضمن موضوعات 

  .)1384نژاد،  (شعاري گویند د که به این ماجراها، حکایت مینشو می
 و هویت گویی هستند. قصه تأثیري ژرف در روان، زبان و شخصیت کودکان شیفته قصه و قصه    

  :)1385(بیدمشکی،  د ازتنگذارد. برخی از تأثیرات قصه در کودکان عبار کودك برجا می
تواند بسیاري از مفاهیم را به  به دلیل کشش، زیبایی و انگیزش کنجکاوي می قصه انتقال مفاهیم:

تر مفاهیم به  تنها باعث جذب بهتر و سریع دنیاي کودك انتقال بدهد. روش غیرمستقیم انتقال مفاهیم نه
ن را توان داستا سازد. به همین دلیل می تر می تر و ساده ها را عینی شود که فهم آن ذهن و زبان کودك می

ویژه کودکان دانست. به  هاي انتقال مفاهیم به دنیاي مخاطب به ترین روش ترین و بنیادي از جدي
  شوند. هاي علمی در همین جهت ساخته و پرداخته می مثال داستان عنوان

ها و  هاي رفتاري یا تخطئه و نفی ضد ارزش ها و بایسته ها در طرح فضیلت قصه ها: انتقال ارزش
ها و اقوام این ویژگی از  و ناروا تأثیري ژرف دارند. از دیرباز تاکنون و در همه ملت رفتارهاي زشت

گویی، شجاعت،  گویان بوده است. دعوت به راست ها و داستان ترین خصوصیات داستان شاخص
دوستی، بخشندگی، کمک کردن حتی به حیوانات، پرهیز از دروغ، خیانت، دورویی، ترس،  انسان

ها در ملل گوناگون  هاي اخالقی، محور و موضوع بیشتر داستان ظلم و دیگر رذیلت خساست، ناپاکی،
  .است

کنند. قصه به کودکان  کودك را به اصالح رفتار دعوت می ،ها با بیانی غیرمستقیم قصه اصالح رفتارها:
ن یا قهرمانان سازي و انطباق با قهرما ها همسان آموزد که چگونه باید باشند. چون در قصه و بزرگساالن می

                                                             
1. Ploski 
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افتد. بسیاري اوقات دیده شده  تر و بهتر اتفاق می تر، سریع شود؛ بنابراین اصالح رفتار طبیعی قصه فراهم می
هاي تلویزیونی  کند. این ویژگی در قصه بازي می رااست که کودك بالفاصله نقش قهرمان داستان 

  ت.تر اس محسوس
پردازند یا با  گویی می گاه خود به داستانکودکان پس از شنیدن داستان،  تقویت خالقیت:

پردازند و بنا به عالقه و  هایی از داستان می دهند یا به تغییر بخشی هاي خود داستان را نمایش می بازي اسباب
دهند. گاه نیز رفتارهاي بدیع و مبتکرانه  ها و حوادث داستان را تغییر می ها یا صفحه دنیاي خاص خود نام
  هاي شنیده یا خوانده و یا دیده شده است. شود که محصول قصه در کودك دیده می

کنند که به تعقیب حوادث  ها به دلیل زنجیره حوادث، کودکان را وادار می قصه تقویت حس کنجکاوي:
در دنیاي بیرون جستجو کنند. در یک قصه علمی به خوبی  اند بپردازند و یا آنچه را که در قصه شنیده

اوي در بیرون را فراهم کرد. مثالً اگر قهرمان یک قصه، کودکی است که در جنگل توان زمینه کنجک می
توان از کودك نیز خواست تا به همین  می ،کند هاي طبیعت، جهت را پیدا می ها یا نشانه گم شده و از ستاره

ام چنین تري براي انج انگیزة بیشتر و کنجکاوي افزون ،کودك پس از شنیدن داستان یابی کند. شیوه جهت
کند  اي که داستان در کودکان ایجاد می کاري خواهد داشت. این نکته گفتنی است که ما از نیرو و انگیزه

  کنیم. گیري و استفاده نمی معموالً بهره
گویی،  بهبود و تغییر رفتار کمک کنند. در نظام سنتی قصه ،توانند به اصالح ها می قصه اصالح رفتار:

صه عمدتاً به همین معنا و قصد بوده است؛ به عبارت دیگر مقصد قصه، هاي پس از ق گیري نتیجه
آموزي بوده است و تردیدي نیست که اگر در پایان قصه، باب موعظه و نصیحت باز نشود و قصه  عبرت

  آموز باشد، چنین تأثیري را به صورت پیدا و پنهان در رفتار کودك خواهد داشت. خود آموزنده و عبرت
به همین  ،سازند ها و... آشنا می المثل ها، اصطالحات، ضرب ها، کودك را با واژه قصه آموزي: زبان

توان از کودك  گویی می کنند. در کنار قصه آموزي ایفا می مهم و جدي در زبان یها نقش دلیل قصه
نامش چه  ،خواست تا کلمه یا کلماتی را تکرار کند یا مثالً بگوید که قهرمان از کجا حرکت کرده

ند کُگویی را  با این تکرارها که البته نباید حرکت و سرعت قصه وده، چه چیزي دیده، چه گفته و...ب
توان به کودك کمک کرد تا کلمات را بیان کرده، به خاطر سپرده  و یا تحت تأثیر قرار دهد، میکند 

ها و  اصالح لغزشتواند فرصت خوبی براي  و اگر احیاناً اشتباه یاد گرفته باشد تصحیح کند. قصه می
  اشکاالت زبانی باشد.
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ها درخواست  اگر کودکان در جریان قصه فعال باشند و حتی بعد از گفتن قصه از آن تعامل اجتماعی:
اي فراهم خواهد شد که با برقراري ارتباط بین سخن گفتن و بیان  شود که قصه را تعریف کنند، زمینه

ویژه براي کودکان خجالتی و انزواطلب  رین کنند. این شیوه بههاي ارتباط با دیگران را تم احساسات، شیوه
  بسیار مؤثر است.

باشند. کودکان با  ها عامل انتقال میراث فرهنگی و پیوند میان امروز و گذشته می قصه پیوند فرهنگی:
برد. ها و نوع زندگی گذشتگان پی خواهند  ها، باور ها و شادي ها، آرزوها، رنج ها به آرمان شنیدن قصه
ها پلی هستند که کودکان امروزي را به ژرفاي گذشته برده و نوعی آموزش تاریخی نیز  گویی، قصه
  گیرد. ها، تصویري از گذشته فرا روي خواننده یا شنونده قرار می الي قصه زیرا از البه ،شوند محسوب می

ها داراي عناصر  بسیاري از قصه .ها عنصر تخیل بسیار قوي و مؤثر است در قصه پرورش قدرت تخیل:
یابد. گاه دیده شده است که کودك  تخیلی هستند. تخیل کودك با شنیدن و خواندن داستان پرورش می

اگر این تخیل  .سازد پردازد یا داستانی بر همان مبنا می در بیان داستانی که شنیده به دخل و تصرف می
گویی یکی از  شود. قصه اي ادبی و هنري هموار میه جهت داده شود، کشف استعداد کودکان در زمینه

  هاي کشف توان و استعداد کودکان است. بهترین راه
دهد و به تخیل  گویی از روي میل و عالقه، تصویرهاي ذهنی و تجسم فکري را جهت می قصه        

نی از آغاز دورة خوا گویی و قصه هاي طبیعی مثل قصه ما با ایجاد محرك .زند گو و شنونده دامن می قصه
کنیم تا به صورت غیرمستقیم و در فضایی آزاد و به دور از هرگونه اعمال  ها کمک می کودکی به بچه

 .عقیده، خالقیت خود را رشد دهند

عالی ذهن  يهاگیري فرایند اند که شکل و پرورش بر این عقیده ان و متخصصان آموزش شناس روان
هاي فعال و  د به مکانیسمنآزاد و دموکراتیک صورت گیرانسان در دوران کودکی اگر در شرایط 

آیند و آن را  ها فرهنگ بشري به صورت بخشی از طبیعت او در می شوند که توسط آن نیرومندي بدل می
ها در  توان به کمک قصه بندي و نقد ادبی را نیز می هماره پویا و زنده نگه خواهند داشت. مهارت در جمع

ها را هم به صورت شفاهی و  توانند داستان بخشید. کودکان می ءرش داد و ارتقاهر سطح از دشواري پرو
دارند،  خالصه و یا بازگویی کنند. بازگفتن بخشی از داستان که آن را بیشتر از بقیه دوست می ،نوشتار

دارترین بخش قصه و  اند، توصیف خنده هایی که به دست آورده ترین آگاهی بحث کردن درباره مهم
هاي شخصیتی که بسیار قابل تحسین و یا نکوهش  انگیزترین بخش و شرح کنش و درباره هیجانگفتگ
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ها از راه رشد و پرورش  توان گفت قصه در مجموع می. دهد مهارت آنان را در نقد ادبی افزایش می ،است
 .کنند هاي ادبی و هنري آنان را گسترده می زبانی و شناختی و خالقیت کودکان دامنه فعالیت

طلبی و پرورش خالقیت که یکی از  در واقع پرورش عادات مفید در کودك، تشویق حس استقالل
هاي خوب براي کودکان است.  باشد از اهداف اصلی طرح قصه هاي ادبی و هنري می عناصر مهم فعالیت

 گویی توسط کند و تنها در فرایند قصه ها به رشد ذهنی و روانی کودك کمک زیادي می شنیدن قصه
هاي ادبی  هاي خالقی مثل فعالیت نیاز فعالیت والدین و مربیان این احساس آرامش و شوق عاطفی که پیش

  .گیرد شکل می ،و هنري است
  اند، از جمله:آموزان پرداختهگویی بر خالقیت دانشهایی به بررسی تأثیرات قصهپژوهش

هاي  ) در پژوهشی که در کشور رومانی انجام داد به این نتیجه رسید که روش2011( 1دائو گاسپار
هاي خالقانه گیري نگرشترین عوامل تأثیرگذار بر شکل آموزشی خالق معلّمان یکی از مهم

  .آموزان و در نتیجه شخصیت خالق است دانش
ایه اول تا چهارم در کشور آموزان پ) به بررسی تأثیر آموزش نمایش در دانش2006( 2هویی و لو

آموزان گروه آزمایش، نمرات باالتري را در کنگ پرداختند. نتایج به دست آمده نشان داد دانش هنگ
گویی و طراحی نسبت به گروه کنترل به دست آوردند. از سوي دیگر فراتحلیلی آزمون خالقیت و قصه

ي یادگیري خالقانه در زمینه آموزش، بر هادهد که وجود محیطانجام شده، نشان می 2013که در سال 
   ).2013، 3است (دیویس و همکارانپیشرفت تحصیلی اثربخش 

گویی بر اثربخشی بازي و قصه«) در پژوهشی با عنوان 1392فر و کیان ارثی (رادبخش، محمدي
طور گویی به  به این نتیجه دست یافتند که استفاده از روش بازي و قصه» افزایش خالقیت کودکان

  شود. گویی میهاي بازي و قصهمعناداري باعث افزایش خالقیت در هر چهار مؤلفه آن در گروه
گویی و نمایش خالق بر تأثیر برنامه درسی قصه)  به بررسی 1395لنگرودي و رجایی ( علوي
نتایج . پرداختند دروس انشاء و هنر آموزان دختر پایه پنجم ابتدایی در عملکرد تحصیلی دانش خالقیت و

خالق بر عملکرد تحصیلی و زیر  گویی و نمایشدست آمده نشان داد که اجراي برنامه درسی قصه به
است؛ از  آموزان تأثیر مثبت و معناداري داشتهانعطافپذیري خالقیت دانش اي سیالی، بسط، ابتکار ومقیاسه

                                                             
1. Dau Gaspar 
2. Hui & Lau 
3. Davies, et al 
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 رشد خالقیت و افزایش عملکرد گویی برنمایش خالق و قصه توان نتیجه گرفت برنامه درسیاین رو، می

  .آموزان تأثیر داردتحصیلی دانش
هاي  سال از گیري هویت کودکانو شکل کوتاه سخن این که رشد و پیشرفت خالقیت  
 به کودك فیزیکی و اجتماعی، روانی توسعه که حساسیهاي  سال همان در دبستان، و دبستانی پیش

 از گریز در ما آموزشی مسائل یادشده، نظام برخالف ولی شود. می رسد، شروع می خود حداکثر

 نتایجی و دستاوردها تربیت، از و تعلیم امر هنري درهاي  فعالیت کارگیري به از پرهیز و اصیل سنتهاي

(ذاکري و است  مانده کرد، غافل خویش فوق نصیبهاي  فعالیت کارگیري به از پیشرفته جوامع که
گویی بر میزان خالقیت و هویت  تأثیر قصه که هستیم آن دنبال به تحقیق این در). 1394شمشیري، 

  هاي پژوهش عبارتند از: فرضیه .دهیم قرار مطالعه مورددبستان را  کودکان در دوره پیش
داري  آزمون رشد خالقیت کودکان تفاوت معنی آزمون و پس بین میانگین نمرات پیش فرضیه اول:

  وجود دارد.
داري وجود  آزمون رشد هویت کودکان تفاوت معنی آزمون و پس نمرات پیشبین میانگین  دوم: فرضیه

   دارد.
  بین شاغل بودن مادران با رشد خالقیت و هویت کودکان رابطه وجود دارد. فرضیه سوم:

  بین وضعیت اقتصادي خانواده با رشد خالقیت و هویت کودکان رابطه وجود دارد. فرضیه چهارم:
  

  روش تحقیق
گویی بر خالقیت و هویت مورد بررسی قرار گرفت و از طرح  تأثیر آزمایشی قصه در پژوهش حاضر

 آزمون بدون گروه کنترل استفاده شد. آزمون و پس پژوهش پیش

 50 باشند و نمونه مورد نظر از بین ریز می دبستان شهر نی جامعه آماري این پژوهش کلیه کودکان پیش
انتخاب شدند و با هماهنگی یک مهدکودك و آمادگی نخست  ریز دبستانی شهر نی نفر از کودکان پیش

دبستان اجرا شد. پس از  نامه خالقیت و هویت کودکان از نظر مربیان بر روي همه کودکان پیش پرسش
اي خوشه صورت بهگیري  گویی، یک هفته بعد مجدداً آزمون تکرار شد. روش نمونه برنامۀ قصه اجراي

هاي هاي زیر نظر بهزیستی، آموزش و پرورش و خانهدبستانیبین پیش تصادفی بود که اعضاي نمونه از
  قرآنی انتخاب شدند.

 نامه باشد. این پرسش می ننظر مربیان از کادخالقیت کو نامه در این پژوهش پرسش مورداستفادهابزار 
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ر عتباد. ادارنیز سه گزینه ده هر ماو ست ده اما 30شامل  کهه شداج ستخري اخالقیت عابدنامه  از پرسش
ي لفاو آنی دروضریب همسانی ر از روش ین کااي است. بره اسی شدربري تست سنجش خالقیت عابد

، 75/0بسط به ترتیب پذیري و  ر، انعطافبتکا، اسیالیي بخشهااي ین ضریب براشد. ده ستفاخ انباوکر
تست اد هماهنگی موان زمی ،صلیهاي ا ده از روش مؤلفهستفاابا و مرحله بعد د. در بو 61/0و  61/0، 67/0

) با 85/0تا  55/0(بین بخش همبستگی نسبتاً باالیی ر هر چهادر تست  ادمو. هر بخش محاسبه شددر 
از صد در 60تا  50بین اول عامل یا متغیر نهفته ها،  از بخشهر یک در شتند. دانخستین متغیر نهفته 

 ايبر. ستن اموزه آزیی ساو روانی دروی ین نشانگر هماهنگاکه کرد  میتبیین ها را  سؤالیانس کل وار
کالسیک ا از روش بتددر ا .فتر ربه کاوت کامالً متفا، دو روش یی تست سنجش خالقیترواسی ربر

نسبتاً جدید تحلیل ، روش بعدو شد ده ستفاك امالهاي  س و مقیاسین مقیاابین وري همبستگی گشتا
، ستوه دونشگاداتست ، نسرکه تست تودهد  ن مینشاي گرفته شد. نتایج تحلیل عاملی تأییدر عاملی به کا

یعنی خالقیت ، حدزه وایک ساآموزان،  دانشبه خالقیت ران گازموهاي آ و نمرهتست سنجش خالقیت 
نامه  پرسشکه دهد  ن میتحلیل عاملی نشاد روش بررکااز نتایج حاصل ، یگررت دبه عباسنجد.  را می

  ).1389، و همکارانست (ساعتچی ردار اقابل قبولی برخون یی همزمااز رواسنجش خالقیت 
الی است ؤس 40 یک مقیاس) 1992 برزونسکی،( نامه سبک هویت پرسش: نامه سبک هویت پرسش

سوال آن مربوط به 10هنجاري،  مربوط به مقیاس سؤال 9 آن مربوط به مقیاس اطالعاتی،  سؤال 11که 
تعهد است که براي تحلیل ثانویه استفاده  مقیاس دیگر مربوط به سؤال 10 مقیاس سردر گم یا اجتنابی و

 5 ها به سؤاالت به شکل طیف لیکرت شود. پاسخ آزمودنی نمی شود و یک سبک هویتی محسوب می
است. برزونسکی پایایی درونی (ضریب  5تا کامالَ موافق = 1شامل کامالَ مخالف =  باشد کهي میادرجه
گزارش کرده  73مقیاس سردرگم یا اجتنابی را % و  66% اريمقیاس هنج، 62مقیاس اطالعاتی را % آلفا)

شد که ضرایب به دست آمده با  نامه سبک هویت است. براي ارزیابی و سنجش همسانی درونی پرسش
  ).1382 است (غضنفري، ضرایب محاسبه شده توسط برزونسکی بسیار نزدیک

  
  روش اجرا

نامه بین آنان توزیع و از آنان  هاي پاسخ شد، سپس برگهها بیان  ابتدا هدف از اجراي آزمون براي آزمودنی
ها خواسته شد  نامه از آزمودنی خواسته شد تا مشخصات خود را روي آن ثبت کنند. قبل از توزیع پرسش

 ها آنتا براي  سؤال کنند نامه نگذارند و چنانچه سؤالی نیاز به توضیح داشت که هیچ عالمتی روي پرسش
  توضیح داده شود.
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  حل انجام پژوهشمرا
  آزمون استفاده شد. پس - آزمون پژوهش پیش در پژوهش حاضر از طرح

گویی انجام شد و یک  در هفته)، قصه جلسه 2( اي دقیقه 45جلسه  6آزمون طی  پس از اجراي پیش
  گویی زیر استفاده شد: آزمون اجرا شد. در برنامه درمانی از فنون قصه جلسه، پس نیاز آخرهفته بعد 
  
  قصه کتاب

  : مژگان شیخی.ي نوشتهحسنی و گل خندان، داستان میخ، ارزن و سنگ، 
  

  اي فعالیت مراقبه
آموزان خواسته شد چشمانشان را ببندند و آسمان آبی و صاف را مجسم کنند و  از دانش آسمان آبی:

به صورت  توانستند آن را فکري به ذهنشان رسید، می اگر سعی کنند ذهنشان را از هر فکري خالی کنند.
  ابري شناور در آسمان مجسم کنند و بگذارند این ابر در آسمان به آرامی حرکت کند.

گذرد را در قالب تصویر بیان  در ذهنشان می آنچهها خواسته شد  از بچه ):ها رنگ زشیهنر آمکالژ (
  ها. دهی ایده کنند. ساختن کالژ بهترین راه است، روشی عالی براي ایجاد سازمان

 همچنیناستفاده شده است. و ضریب همبستگی پیرسون  tها از آزمون  به منظور استنباط داده
) 19(نسخه  تحت ویندوز spssافزاري  برنامه نرم ها با استفاده از آماري الزم برروي نمرههاي  پردازش

  انجام گردید.
  

  ها یافته
  گیرند. میوتحلیل قرار  هاي تحقیق مورد تجزیه در این بخش فرضیه

آزمون رشد خالقیت و نوآوري کودکان تفاوت  آزمون و پس بین میانگین نمرات پیش فرضیه اول:
  داري وجود دارد. معنی
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  گویی بر رشد خالقیت کودکان بررسی تأثیر قصه - 1جدول 
 ها گروه  تعداد میانگین  انحراف معیار  T داري سطح معنی

001/0  884/0 - 
 آزمون پیش 50 58/80 32/17

 آزمون پس 50 64/83 26/17

  
درصد  01/0تفاوت معناداري بین میزان خالقیت دو گروه در سطح  1هاي جدول  بر اساس داده

آزمون است. یعنی  ها به نفع نمرات پس شود که این تفاوت با توجه به میانگین خطاي آماري مشاهده می
بنابراین فرضیه تحقیق مبنی بر تأثیر ؛ داشته است ها تأثیر مثبت گویی بر رشد خالقیت آزمودنی قصه
  شود. گویی بر رشد خالقیت و نوآوري تأیید می قصه

  
داري وجود  آزمون رشد هویت کودکان تفاوت معنی آزمون و پس بین میانگین نمرات پیش فرضیه دوم:

  دارد.
  گویی بر رشد هویت کودکان بررسی تأثیر قصه - 2جدول 

 ها گروه  تعداد میانگین  انحراف معیار t داري سطح معنی

002/0  506/0 
 آزمون پیش 50 68/77 62/15

 آزمون پس 50 42/80 44/16

  
درصد خطاي  01/0تفاوت معناداري بین میزان هویت دو گروه در سطح  2هاي جدول  بر اساس داده

آزمون است؛ یعنی  پسها به نفع نمرات  شود که این تفاوت با توجه به میانگین آماري مشاهده می
بنابراین فرضیه تحقیق مبنی بر تأثیر  ها تأثیر مثبت داشته است. گویی بر رشد هویت آزمودنی قصه
  شود. گویی بر رشد هویت تأیید می قصه

  
  بین شاغل بودن مادران با رشد خالقیت و هویت کودکان رابطه وجود دارد. فرضیه سوم:
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  بررسی رابطه بین شاغل بودن مادران با رشد خالقیت و هویت کودکان - 3جدول

  رشد هویت  رشد خالقیت شاغل بودن مادران  

 شاغل بودن مادران

  - 385/0  - 239/0  1 همبستگی پیرسون

  004/0 094/0   معناداري سطح

  50 50 50 ها تعداد داده
  

ارتباط معناداري بین شاغل بودن مادران و خالقیت قابل تشخیص است  3هاي جدول  چنانچه از داده
همچنین بین شاغل بودن مادران و رشد هویت  درصد خطاي آماري وجود ندارد. 05/0فرزندان در سطح 

  داري وجود دارد. کودکان رابطه معنی
  بین وضعیت اقتصادي خانواده با رشد خالقیت و هویت کودکان رابطه وجود دارد. فرضیه چهارم:

  
  بررسی رابطه بین وضعیت اقتصادي خانواده با رشد خالقیت و هویت کودکان - 3 جدول

  رشد هویت  رشد خالقیت وضعیت اقتصادي خانواده  

 وضعیت اقتصادي خانواده

  - 208/0  - 450/0  1 همبستگی پیرسون

 081/0 001/0  معناداري سطح

  50 50  50 ها تعداد داده

  
تشخیص است ارتباط معناداري بین وضعیت اقتصادي خانواده و قابل  4هاي جدول  چنانچه از داده

همچینین بین وضعیت اقتصادي ؛ درصد خطاي آماري وجود دارد 05/0خالقیت فرزندان در سطح 
  داري مشاهده نشد. خانواده و رشد هویت کودکان رابطه معنی

 
  گیري بحث و نتیجه

گویی بر رشد خالقیت و نوآوري و رشد هویت کودکان  هدف از پژوهش حاضر تعیین تأثیر قصه
آزمون،  ریز در قالب طرح آزمایشی بوده در چارچوب روش آزمایشی با اجراي پیش دبستانی شهر نی پیش

د، گیري تصادفی ساده انتخاب شدن دبستانی که از روش نمونه کودك پیش 50گویی بر روي  برنامه قصه
کودك در پایان برنامه از این  50گویی بر  آزمون گرفته شد. نتایج برنامه قصه انجام شد و در پایان پس
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  قرار بود:
داري  دبستانی توجه تفاوت معنی آزمون رشد خالقیت کودکان پیش آزمون و پس بین نمرات پیش

  ).P=001/0دارد (وجود 
دارد داري وجود  دبستانی تفاوت معنی ن پیشآزمون رشد هویت کودکا آزمون و پس بین نمرات پیش

)002/0=P.(  
  ).P=094/0(دبستانی رابطه وجود ندارد  بین شاغل بودن مادران و خالقیت کودکان پیش

  ).P=004/0(داري وجود دارد  دبستانی رابطه معنی بین شاغل بودن مادران و رشد هویت کودکان پیش
  ).P=001/0(دبستانی رابطه وجود ندارد  ن پیشبین وضعیت اقتصادي خانواده و خالقیت کودکا

داري وجود ندارد  دبستانی رابطه معنی بین وضعیت اقتصادي خانواده و رشد هویت کودکان پیش
)081/0=P.(  

آزمون رشد خالقیت  و  آزمون و پس فرضیه اول و دوم مبنی بر این بود که بین میانگین نمرات پیش
آزمون و پیش آزمون  بیانگر این دارد. تفاوت بین نمرات پس داري وجود هویت کودکان تفاوت معنی

نتایج به دست آمده با  ها تأثیر مثبت داشته است. گویی بر رشد خالقیت و هویت آزمودنی است که قصه
گویی نمایش خالق و قصه برنامه درسی)  مبنی بر این که 1395لنگرودي و رجایی ( نتایج  پژوهش علوي
فر و و پژوهش رادبخش، محمدي آموزان تأثیر دارد تحصیلی دانش فزایش عملکردبر رشد خالقیت و ا

باشد. گویی بر افزایش خالقیت کودکان، همسو می) مبنی بر اثربخشی بازي و قصه1392کیان ارثی (
)، وب وبرت 2005)، آیدین ویرین (2009)، تیز (1997هاي میلر، فنگ ولیانگ ( همچنین با نتایج پژوهش

باشد (به آموزان، همسو می گویی در رشد خالقیت دانش) بیانگر تأثیر قصه1994فرید برگ ( )،2001(
  ).1390نقل از ذکریایی و همکاران، 

توان استنباط کرد که مطالعه و یا شنیدن داستان، کودکان و با توجه به نتایج به دست آمده می
گو قدرت  هاي داستان برآیند. هرقدر قصه کند تا همراه با قهرمانان در پی حل گره نوجوانان را یاري می

تري داشته باشد، بیشتر  گیري آنان تأثیر عمیق بیشتري در جذب مخاطبان از خود نشان دهد و بر حس
تشان در حل مسائل یاري طلبد. کودکان و نوجوانان هنگام شنیدن قصه به کمک تواند از خالقی می

را در زندگی خود به کار  ها آنتوانند  آورند که می خالقیت خود، تجربیات ارزشمندي به دست می
 رشد به وسیلۀ کمک به  و کودکان در خالقیت و تخیل قدرت  گویی با پرورش قصه و قصهگیرند. 
 از ادبیات به نسبت عالقه و عشق ابتکار، ابداع، ایجاد قوه کودکان، تحریک افکار و عواطفبیان،  قدرت
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ادبی و رشد شناختی و گسترش تصویرهاي ذهنی و  هاي فعالیت حوزه در زبانی پرورش و رشد طریق
تربیت ذوق  .سزایی دارده تأثیر بو در نهایت در هویت کودکان هاي هنري  تجسم فکري در حوزه فعالیت

ی و هنري کودکان و نوجوانان، تقویت حس کنجکاوي آنان، ایجاد نظم فکري و تمرکز حواس، ادب
ها، عادت بر  تربیت نیروي تکلم، گسترش و تربیت توانایی تفکر و تخیل، تقویت قدرت شناخت ارزش

دقت ارادي، تقویت فهم و ادراك و نظیر این مسائل، حاصل ایجاد ارتباطی است که کودکان با مربی 
برد که با عالیق درونش سازگاري دارد،  کنند. شنیدن قصه کودك را به سفري می گو ایجاد می صهق

  باشد. سفري که همراه با لذت کشف می
گویی هنر گوش سپردن (دقت شنیداري) را  قصهتوان بیان نمود که ها می همچنین در تبیین یافته

آنان مشتاق  ،شود ارزش شنیدن داشته باشد میکند و چنانچه داستانی که براي کودکان نقل  تقویت می
کنند. کودك کامالَ  گشایند و معنا می ها می شوند که نمادها را براي آن یادگیري کلیدهایی در داستان می

هاي زندگی روزمرة خود  ها را با دیگر موقعیت شود و آن بـا شخصیت و حوادث مستقل داستان همراه می
سازد. تـــوانایی  براي کودك فراهم می امکان تمرین تصویرسازي ذهنی راپندارد. شنیدن قصه  همسان می

رسد این توانایی بر رشد شناختی و اجتماعی  می پردازي مبناي تصور خالق است و به نظر تجسم و خیال
  .تأثیري مثبت داردو در نهایت بر هویت وي کودك 

ه شاغل بودن مادر نقشی در میزان خالقیت توان بیان نمود کهاي فرضیه سوم پژوهش می در تبیین یافته
هاي خاصی را به دست ندارد. از نظر محقق این مهم به این دلیل است که هرچند مادران شاغل توانمندي

اي اند، اما به نسبت مادرانی که شاغل نیستند زمان کمتري دارند و این موجب شده است رابطه آورده
پرورش هویت کودکان خود نیازمند به دقت نظر بیشتري هستند  مشاهده نگردد. همچنین مادران شاغل در

بایست با کودکان خود تري را میکنند زمان بیشتري و با کیفیت مطلوبو از زمانی که در منزل سپري می
  سپري کنند.

توان ایراد نمود که وضعیت هاي فرضیه چهارم پژوهش این بخش از پژوهش میدر تبیین یافته
نجر به حضور ابزار و وسایل در دسترس بیشتر، آرامش خاطر بیشتر، تفکر به سمت نیازهاي اقتصادي بهتر م

دهد. اما شود و این امکانات، خالقیت فرزندان خانواده را افزایش میمراتب باالتر در هرم مازلو می
ت به شود مقوله هویوضعیت اقتصادي خانواده نتوانسته در هویت تأثیر چندانی بگذارد و احساس می

  باشد تا اقتصاد خانواده.فرهنگ و جو حاکم بر خانواده بیشتر مرتبط می
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ن نقش کاربردي اهایی فراهم شود که در برانگیختن انگیزه براي معلم باید در نظام آموزشی فرصت
ها و سایر  گویی الزم است در دانشگاه همچنین براي کسب جایگاه مناسب براي فعالیتی نظیر قصه باشد.

عالوه بر  گوي تربیت شوند. اي خاص ایجاد گردد تا نیروهایی توانمند براي فن قصه مرتبط رشته مؤسسات
ها از سوي مراکزي نظیر  ن و معرفی منابع غنی ادبی به آناهاي آموزش ضمن خدمت ویژه معلم آن دوره

تواند  دارد، میهاي خود  هاي اصلی در سرلوحۀ برنامه عنوان یکی از فعالیت  گویی را به کانون که قصه
ن نشان او پرورش کودکان ایفا کند را به معلم تواند در آموزش  گویی و نقشی که می جایگاه واقعی قصه

ن ابتدایی و همچنین جشنوارة رقابتی بین مربیان کانون اگویی بین معلم هاي قصه برگزاري جشنواره. بدهد
عنوان متولی   همچنین کانون به بخشد.گویی را بهبود  تواند جایگاه قصه ن مدارس نیز میاو معلم

تا زمینۀ بروز و  کندهاي برگزاري این فعالیت در کانون تجدیدنظر  گویی در کشور باید در شیوه قصه
هایی در این  گویی و کتاب تواند قصه گویی فراهم شود؛ مثالً کانون می ظهور استعدادهاي جدید در قصه

گویی  هنر قصه ،ها امانت دهد تا عالوه بر ایجاد فرهنگ مطالعه وادهها را به خان ویژه کتاب قصه زمینه و به
  ).1385(بیدمشکی،  ها زنده بماند در خانواده

  
  ها شنهادیپ
 آموزان در مقاطع مختلف تحصیلی.گویی با دانشانجام تحقیقات بیشتر پیرامون تأثیرات قصه 

 آموزان.معلمان و والدین دانشهاي آموزش فن قصه درمانی به مربیان و  برگزاري کارگاه 

 دبستانی و دبستانی که به عنوان بخشی از زنگ هایی متناسب با سن کودکان پیشتألیف کتاب قصه
  هنر در مدارس مورد استفاده قرار گیرد.

  
  منابع

 .20-28)، 3(1، نشریه تک». نمایش عروسکی با کودکان در آغاز راه). «1389اکبرلو، منوچهر. ( - 

، یزد، )گویی قصه مقاالت برگزیده(کودکان  بر آن تربیتی تأثیرات و قصه نقش). 1385م.(بیدمشکی، مری - 
  نوجوانان. و کودکان فکري پرورش کانون

 اقلیدي. تهران: سروش. محمدابراهیم . ترجمهگویی قصه دنیاي). 1394پلووسکی، آن. ( - 

 .54-57،  279، شماره مجله پیوندگویی در تربیت کودکان،  ). نقش قصه و قصه1381، محمد. (زاده جمال - 

 . ترجمۀ ثریا قزل ایاغ. تهران: مرکز نشر دانشگاهی.گویی و نمایش خالق قصه). 1390چمبرز، دیویی. ( - 



 پژوهی  آموزشترویجی -نامه علمی فصل     84

 1397 تابستان /چهاردهم شماره / چهارم سال

 

هاي شیرین هاي قصه بررسی مفهوم هویت در مجموعه داستان). «1394شمشیري. (بابک ذاکري، مختار و  - 
 59- 86، 11، سال ششم، شماره سوم، پیاپیکودك مجله مطالعات ادبیات». مغزدار و قصه بازي شادي

گویی و نمایش خالق بررسی اثر اجراي برنامه درسی با بهره گیري از قصه). «1390.(و دیگران ذکریایی، منیژه - 
پژوهشنامه تربیتی ». شهر تهران 5آموزان دختر پایه چهارم مقطع ابتدایی منطقه بر خالقیت و یادگیري دانش

  19-52).16( 4، بجنورددانشگاه آزاد 

گویی، چگونه از داستان براي کمک به کودکان در رفع مشکالت زندگی بهره  قصه). 1385روشن، آرتور. ( - 
 ، جوانه رشد.ببریم

گویی بر افزایش اثربخشی بازي و قصه). «1392کیان ارثی.(فرحناز و محمدي فر حمدعلیمرادبخش، ناهید؛  - 
 177-195، 4. دوره دوم، شماره خالقیت در علوم انسانینامه ابتکار و  فصل». خالقیت

 ، تهران: اطالعات.کودکان ادبیات). 1384اکبر. ( نژاد، علی شعاري - 

  ، دورهتطبیقی ادبیات و زبان هاي پژوهش». تربیت و تعلیم در تمثیلی هاي قصه نقش« ).1389صدرزاده، ماندانا. ( - 
 .49-64اول،   اول، شماره

گویی و نمایش خالق بر خالقیت تأثیر برنامه درسی قصه). «1395رجایی. (افسانه علوي لنگرودي، سیدکاظم و  - 
نامه پژوهش در  فصل». آموزان دختر پایه پنجم ابتدایی در دروس انشا و هنرو عملکرد تحصیلی دانش

 118- 129، 24. سال سیزدهم، دوره دوم، پیاپی ریزي درسی برنامه

شناسی  و روان مطالعات تربیتی ».نامه سبک هویت عتباریابی و هنجاریابی پرسشا. «)1382د. (غضنفري، احم - 
 . 81-96، 17شماره ، دانشگاه فردوسی

Raymond, S. (2008). Digital Storytelling in the Classroom: New Media Pathways to 
Literacy, Learning, and Creativity. Computers and Composition, 25(4), 449-452. 

Davies, D., Jindal-Snape, D., Collier, C. Digby, R., Hay, P., & Howe, A. (2013). 
Creativlearning environments in education—A systematic literature review. 
Thinking Skills andCreativity, 8, 80-91. 

Hemati, E. (2010). Child, Story and drama (Ways of creation child's Story and 
drama). Arak: Islamic Azad University Publication. [Persian] 

Hui, A., & Lau, S. (2006). Drama education: A touch of the creative mind and 
communicative eexpressive ability of elementary school children in Hong 
Kong.Thinking skills and creativity, 1(1), 34-40. 

Dău-Gaşpar, O. (2011). The Teacher’s Creative Attitudes–An Influence Factor of the 
Students’ Creative Attitudes. International Conference on the future of education, 
Florence, Italy. 

 



 

Quarterly Journal of Education Studies 8 Vol. 4, Issue. 14, Summer 2018 

 
 

The impact of storytelling on the growth rate of creativity, innovation, 
and identity of children In pre-school period 

  
Hojjat Eftekhari1, Tahereh  Bani Assadi2, Jaber Eftekhari3, Gholamreza  

Bakhshizadeh4 
 

Abstract 

the aim of this study is studying the philosophy of storytelling on the growth of 
creativity, innovation and the identity of pre-school children. for this purpose, 
within the framework of the documentary - analytic research method, 50 children of 
pre - school children in city were included in the study. the research design was a 
pre - test - test type. to collect data from a standard questionnaire, the creative and 
childrens identity questionnaire was used. After doing a pre - test, the storytelling 
program was implemented for six minutes and was completed at the end of. the 
results showed that creativity of all sample people has been increased at the end of 
the storytelling programme. also, a significant difference was observed between the 
mean and pre - test scores and the growth of child identity. the results showed that 
there is no significant correlation between the work of mothers and the creativity of 
children; but there is a significant difference between the work of mothers and the 
growth of children. there was also significant correlation between the economic 
status of the family and the creativity of children; but there was no significant 
difference between family economic status and child identity. 
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