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چکيده
هدف پژوهش حاضر تعيين اثربخشي آموزش مهارت هاي زندگي به روش قصه گویي بر کاهش ميزان
کمرویي کودکان دبستاني پایه پنجم ابتدایي بود .تعداد  39نفر از کودکان دبستاني پایه پنجم ابتدایي یکي از
دبستانهاي شهر تهران به شيوه داوطلب انتخاب و بصورت تصادفي به گروههاي آزمایش و کنترل گمارده
شدند .با بهرهگيري از یک طرح آزمایشي پيش آزمون -پس آزمون با گروه کنترل ابتدا مقياس کمرویي
استنفورد بر روي هر دو گروه اجرا شد و سپس کاربندي آزمایشي آموزش مهارتهاي زندگي به شيوه قصه
گویي در طي  13جلسه بر روي گروه آزمایش اجرا شد و دو هفته پس از اتمام جلسات پس آزمون بر روي
هر دو گروه اجرا گردید .تحليل کوواریانس تفاوت معناداري را ميان ميانگين هاي دو گروه نشان داد
) .(p <3/30بر اساس نتایج حاصله ميتوان گفت آموزش مهارت هاي زندگي به روش قصه گویي اثرات
مثبت و مفيدي بر کاهش کمرویي کودکان دارد و مي تواند به عنوان یک روش مناسب براي کاهش کمرویي
مورد استفاده قرار گيرد.

واژگان کليدي :قصه گويي ،مهارتهاي زندگي ،کمرويي
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مقدمه
کمرویي در  33سال گذشته موضوع مورد توجه در روانشناسي بوده و به عنوان یک پدیده
اجتماعي در نظر گرفته شده که با اضطراب در موقعيتهاي اجتماعي ،بازداري اجتماعي ،یا
رفتارهاي بين فردي ناشي از نگراني درباره ارزیابي بين فردي ،مشخص مي شود .اگرچه
تعاریف مختلفي از کمرویي ارائه شده است ،ولي کمرویي عموماً به عنوان ناراحتي و
بازداري در غياب افراد دیگر تعریف شده است (زیمباردو .)1911 ،کمرویي به عنوان
اختاللي رواني در  DSM IV-TRذکر نشده و بيشتر به عنوان یک مشخصه شخصيتي که
چندین هدف سازگارانه دارد در نظر گرفته ميشود (هيسون 1و ترسيت .)1991 ،2همچنين
کمرویي شکلي از اضطراب اجتماعي ،همراه با اضطراب حضور در جمع ،پریشاني و خجالت
است (باس .)1993 ،3کمرویي نه تنها با تصویرسازي ذهني منفي از خود همراه است ،بلکه با
قضاوتهاي غير طبيعي از خود و دیگران نيز همراه ميباشد (ليزژیک ،اکيوز ،دوگان و
کوگو )2334 ، 4در واقع ،کمرویي پدیدهاي است روانشناختي که با توجّه به ضعف و
شدّتش انواع پيامدهاي زیستي و رواني مانند تشدید ضربان قلب ،تغيير رنگ چهره ،اختالل
در تنفس ،لرزش بدن و دستان ،تغيير درجه صدا ،لکنت زبان ،خشکي دهان ،انزواطلبي ،عدم
پذیرش ،فرار از فعاليتها ،عدم دفاع از خود ،افت شخصيت ،رکود علمي ،مشکل دوست
یابي و حتّي جهالت و ناداني را به دنبال آورد .هر کس در فضایي آلوده بدین عوامل به سر
برد ،با نوعي احساس شرم ،ترس ،دلهره ،گنه کاري ،بي عرضگي و حقارت ،رشد مي کند
و در نتيجه ،هميشه خود را فردي ضعيف ميبيند و جرأت هيچ اقدامي را در خویش نميیابد.
این فرد ،حتّي از قضاوت دیگران درباره اعمال و رفتارش مي پرهيزد؛ خود را از دید دیگران
مخفي نگه مي دارد و از انجام دادن عملي که مورد مشاهده و ارزیابي دیگران باشد ،اجتناب
مي ورزد (اخالقي نيا .)1399 ،مطالعه کمرویي با کار زیمباردو ( )1911گسترش یافت .باس
در سال  1993دریافت که افراد کمرو ،فاقد مهارت اجتماعي و عزت نفس هستند ،ولي در
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عين حال به شدّت مایلند خودشان را به عنوان انسانهاي اجتماعي بشناسند ،در نتيجه در
روابط بين فردي غير ماهرانه عمل ميکنند .به نظر ميرسد که کمرویي و فوبياي اجتماعي
داراي عالیم مشترکي هستند (ترنر1و همکاران )1993 ،و تقریبا  19تا  49درصد افراد کمرو
داراي مالکهاي تشخيص فوبياي اجتماعي هستند (هيسر ،2ترنر و بيدل .)2333 ،3با در نظر
گرفتن این دادهها ،توافق کلي بر این است که جداسازي سازههاي کمرویي ،فوبياي اجتماعي
و اضطراب اجتماعي دشوار است و این سازهها از نشانههاي همپوش برخوردارند (رپي،4
 .)1999نقش فرهنگ را نيز ميتوان در شکل گيري کمرویي در فرهنگهاي غربي که
فردگرایي و مستقل بودن را تشویق مي کند و در فرهنگهاي آسيایي که بيشتر بر جهت
گيري جمع گرا ،احترام به قدرت و وابسته به هم بودن تأکيد ميکند ،مشاهده کرد
(مارکوس0و کيتایاما.)2333 ،6
به عقيده محققان تربيتي اولين گام در درمان کمرویي آگاهي از عواملي مانند ،تربيت
غلط خانوادگي ،محيط ترسناک و وحشت آور خانواده ،مقایسه با دیگران ،عدم آگاهي از
مهارتهاي اجتماعي ،احساس تنهایي و عواملي از این قبيل ميباشد که تحقيقات پيشين به
این عوامل اشاره کردهاند (افروز.)1390 ،
کارکرد قصهگویي تنها براي لذت بخشي و افزایش قدرت تخيل و توانایيهاي شنوایي
و کالمي کودک نيست؛ بلکه در کالس درس از قصهگویي براي انتقال مفاهيم اجتماعي
ميتوان بهره گرفت (طهراني .)1393 ،از قصههاي تاریخي که وقایع گذشته را بازگو
ميکنند ،همچنين قصههایي که آداب و رسوم و اعتقادات و باورهاي فرهنگهاي گوناگون
را به کودکان مي شناساند ،قصههایي که مناسبت ها و جشنها در روزهاي مهم قومي و ملي
را به کودکان معرفي ميکنند ،براي آموزش رفتارهاي درست اجتماعي و اصالح رفتار
استفاده ميکنند (قزل آیاغ .)1399 ،انسان وقتي از نظر اجتماعي ،رشد یافته محسوب ميشود
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که قادر باشد با دیگران و محيط پيرامون خود سازگاري داشته باشد .رفتار اجتماعي مناسب
به صورت طبيعي حاصل نميشود ،بلکه قواعدي دارد که باید آموخته شود و مرتباً تکرار و
تمرین گردد .در همين راستا ميتوان جهت ارتقاي مهارتهاي زندگي کودکان از برنامههاي
قصهگویي ،استفاده بيشتري برد .در قصهگویي کودک کامالً با شخصيتها و حوادث داستان
همراه ميشود و آنها را با دیگر واقعيتهاي زندگي روزمره خود همسان ميپندارد .خواندن
و شنيدن قصهها امکان تصویرسازي را براي کودکان فراهم مي کند .کودک با خواندن یا
شنيدن قصه ها و دیدن صحنه ها ،اعمال شخصيتهاي آنها را خلق مي کند و به نظر ميرسد
این توانایي ها بر رشد شناختي و اجتماعي کودک تأثير مثبت دارد (گرین .)1319 ،1آموزش
مهارتهاى زندگى به روش قصه گویى بدین معنا مىباشد که افراد مسئوليتها و
شایستگىهاى فردى خود را بپذیرند .این شایستگىها شامل احساس کفایت و شایستگى
سطح باال ،سالمت روانى ،خودشکوفایى و پذیرش مسئوليت فردى مى باشد .به عبارت دیگر
مىتوان گفت که مهارتهاى زندگى هم اهداف پيشگيرانه دارند و هم کنترل مدیریت
مشکالت و یک رویکرد آموزشى براى مداخالت گروهى و فردى مىباشند (نلسون،
 .)1991از سوى دیگر این آموزش ها را ،راه رسيدن به سبک زندگى جدیدى مى دانند که
با آموختن آنها مى توان زندگى موفقترى را تجربه کرد که شامل مهارتهاى خود مدیریتى،
حل مسأله مهارتهاى اجتماعى و  ...مىباشد (بوتوین و کانتور .)2331 ،آموزش مهارتهاي
زندگي به روش قصه گویي بر ميزان غلبه بر خشم کودکان مؤثر بوده (جعفري و کریمي،
 )1393به گونهاي که کمرویي دانش آموزان (آزادي ،درویزه و حسيني1399 ،؛ دوکانه اي
فرد )1396 ،و افسردگي آنها را کاهش ميدهد (اميري برمکوهي .)1399 ،همچنين این
آموزشها بر سالمت روان دانشجویان تأثير گذار بوده (گاطع زاده )1393 ،و ميتواند ميزان
استرس ،اضطراب و به طور کلي واکنشهاي هيجاني نوجوانان را کاهش دهد (حاج اميني
و همکاران .)1391 ،از سوي دیگر آموزش مهارتهاي برقراري ارتباط مؤثر بر کاهش
کمرویي معلوالن تأثير دارد (حيدر پور ،دوکانه اي فرد و بهاري .)1391 ،عالوه بر آن
آموزش مهارتهاي اجتماعي مبتني بر قصهگویي بر مشکالت رفتاري برونسازي شده مانند
1 Grine
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پرخاشگري و رفتارهاي قانون شکنانه نيز تأثيرگذار بوده است (یحيي محمودي ،ناصح،
صالحي و تيزدست .)1392 ،بعالوه آموزش مهارتهاي اجتماعي به شيوه گروهي بر کاهش
کمرویي نوجوانان موثر ميباشد (درخشاني ،حسينيان و یزدي .)1390 ،دسوزا و دسوزا

1

( )2312بيان کردند که آموزش مهارتهاي زندگي فردي و گروهي در دو بعد شناختي و
عاطفي کمرویي موثر بوده و باعث کاهش کمرویي ميشود.
بنابراین با توجه به جنبه تربيتي و آموزشي و درماني قصه گویي ،ميتوان از آن به عنوان
وسيلهاي ارزشمند و کارآمد جهت ارتقاء مهارتهاي زندگي و اجتماعي سود برد .دليل
اهميت قصه گویي ،چشمان خيره و کنجکاو کودکاني است که در انتطار شنيدن قصه اند،
شوق شنيدن قصه در کودکان و کنجکاوي آنها براي دنبال کردن ماجرا ،ما را بر آن مي دارد
تا بار دیگر به این روش سنتي و قدیمي ،قدري جدي تر فکر کنيم (طهراني .)1393 ،بنابراین
هدف از پژوهش حاضر بررسي اثربخشي آموزش مهارتهاي زندگي به روش قصه گویي بر
ميزان کمرویي دانش آموزان است.

روش پژوهش
در پژوهش حاضر از طرح آزمایشي پيش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل استفاده شد.
نمونه پژوهش حاضر  39دانش آموز پایه پنجم دبستان تزکيه در منطقه  4آموزش و پرورش
شهر تهران بود که در سال  1391مشغول به تحصيل بودند .این  39نفر به صورت تصادفي به
دو گروه تقسيم و به صورت تصادفي یک گروه (گروه  23نفره) به عنوان گروه آزمایش و
گروه دیگر (گروه  19نفره) به عنوان گروه کنترل در نظر گرفته شد .گروه آزمایش طي 13
جلسه به شرح زیر مداخله آموزشي مهارتهاي زندگي به روش قصه گویي را دریافت و
گروه کنترل در این مدت هيچ گونه مداخلهاي را دریافت نکرد.

1 D'Souza & D'Souza
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جدول  .1برنامه جلسات مداخله آموزشي مهارت هاي زندگي به روش قصه گويي
شماره
محتواي جلسه

جلسه

خوشآمد گویي و معرفي محقق و اعضاء ،تقسيم بندي دانشآموزان به دو گروه آزمایش و کنترل و

1

اجراي پيش آزمون.
آشنا کردن دانش آموزان با برنامه مداخله ،تهيه سري کتاب هاي ِقصه مهارت هاي زندگي براي هر
یک از دانش آموزان گروه آزمایش و درخواست از آنها براي شنيدن قصه هاي خوانده شده توسط

2

درمانگر.
آموزش مهارت خود آگاهي و قصه راز موجود عجيب براي آگاهي از احساسات ،افکار ،هيجانات و

3

انگيزه ها و با هدف کمک به افزایش خودپنداره و تشخيص انواع مختلف احساسات.
آموزش مهارت ارتباط مؤثر و بيان قصه با عنوان ميهمان هاي عجيب.

4

آموزش مهارت روابط بين فردي (قصه مجسمه دوستي) ،آموزش مهارت جسارت یا قاطعيت،

0

شجاعت و ابراز وجود (جرأتمندي) و اعتماد به نفس در عرصه ارتباط بين فردي.

6

آموزش مهارت همدلي با قصه پر طاوس و خرس هاي طمع کار.

1

آموزش مهارت حل مساله در پنج گام با استفاده از قصه اشتباه بزرگ.

9

آموزش مهارت تفکر خلّاق با قصه دندان سفيد و ساقه بامبو.

9

آموزش مهارت تفکر نقادي با قصه آتش سوزي در جنگل سبز.

13

آموزش مهارتهاي مقابله با هيجانات با هدف غلبه بر ترس و خشم.

11

آموزش مهارت تصميم گيري با قصه پرواز باالي دره ترس.

12

آموزش توانایي مقابله با استرس با هدف شناسایي انواع استرس.

13

مروري بر مباحث مطرح شده و جمع بندي مطالب ،اجراي پس آزمون بعد از مدت  2هفته براي هر دو
گروه.

در همه جلسات قصهها توسط درمانگر خوانده ميشد و کودکان قصه ها را مي شنيدند
همچنين در هر جلسه یک کاربرگ مربوط به همان جلسه و تکليفي براي انجام کار در منزل
به آزمودنيها داده ميشد .پس از دو هفته آموزش الزم براي مهارتهاي زندگي به روش قصه
گویي پس آزمون اجرا شد.
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ابزار پژوهش
در این پژوهش از مقياس کمرویي استنفورد استفاده شد .این مقياس شامل  44سؤال چهار
گزینهاي است و در سال  1911با استفاده از نظریه باس ( )1913در دانشگاه استنفورد به
همکاري زیمباردو 1ساخته شد .عبادتي ( )1361آن را در ایران بر روي دانش آموزان مقطع
متوسطه شهر تهران هنجاریابي نمود که  4سؤال آن حذف و  43سؤال دیگر باقي ماند .ضریب
اعتبار این مقياس از طریق آلفاي کرونباخ در پژوهش عبادتي براي دختران  3/96و براي
پسران  3/94به دست آمد .نحوه نمره گزاري مقياس به روش ليکرت ميباشد .به گزینههایي
که نشان دهنده کمترین حالت کمرویي هستند نمره  1و به بيشترین حالت کمرویي نمره 4
تعلق ميگيرد .حداقل نمره در این مقياس  43و حداکثر نمره  163است و نمره باالتر نشانه
کمرویي بيشتر است.

يافتهها
در جدول زیر یافته هاي توصيفي مقياس کمرویي براي گروه آزماش و کنترل به تفکيک
پيش آزمون و پس آزمون ارائه شده است.
جدول  .2يافته هاي توصيفي ميزان کمرويي آزمودني ها
گروه ها
آزمایش

کنترل

مرحله اجراء

تعداد

ميانگين

انحراف معيار

پيش آزمون

23

92/93

11/494

پس آزمون

23

13

1/193

پيش آزمون

19

19/41

11/161

پس آزمون

19

16/09

14/339

جدول شماره  ،2ميانگين و انحراف استانداردِ نمره کمرویي آزمودني هاي گروه
آزمایش و کنترل را در پيش آزمون و پس آزمون نشان ميدهد .ميانگين نمره پيش آزمون
کمرویي در هر دو گروه نزدیک به هم بوده است ( 92/93براي گروه آزمایش و 19/41
1 zymbardo
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براي گروه کنترل)؛ اما ميانگين نمرات پس آزمون در دو گروه اختالف بيشتري دارد ،به این
شکل که گروه کنترل تا حدودي داراي کاهش در نمرات پس آزمون کمرویي بوده است
(از  19/41به  .)16/09اما ميانگين نمرات پس آزمون گروه آزمایش داراي کاهش
چشمگيرتري بوده است (از  92/93به  .)13به منظور تحليل دادهها و تعيين اینکه آیا با کنترل
اثر پيشآزمون تفاوتهاي حاصله در پس آزمون اختالف معنيداري دارد یا خير از آزمون
کوواریانس استفاده شد .پيش از اجراي این آزمون مفروضه یکساني واریانس خطاي از طریق
آزمون لون بررسي شد .نتایج نشان داد مفروضه یکساني واریانسها برقرار است (p;=3/11
 31=6/29و .)F1به منظور بررسي همگني ضرایب رگرسيون (همگني شيب) از آزمون F
تعاملي بين متغير کمکي و متغير مستقل استفاده شد .نتایج نشان داد که تعامل معنيدار نبوده
( )F=1/34 p;=3/230و لذا مفروضه همگني شيب ها برقرار است .مفروضه نرمال بودن
دادهها نيز با استفاده از آزمون کولموگروف -اسميرنوف (جدول  )3بررسي شد .نتایج نشان
داد توزیع دادهها نرمال مي باشد.
جدول  . 3نتايج آزمون کولموگروف -اسميرنوف براى بررسى مفروضه نرمال بودن داده ها
گروه ها
کنترل

آزمایش

مرحله اجراء

z

سطح معني داري ()p

پيش آزمون

3/63

3/92

پس آزمون

3/61

3/16

پيش آزمون

3/04

3/93

پس آزمون

3/40

3/91

پس از حصول اطمينان از برقراري مفروضهها ،آزمون تحليل کوواریانس یک متغيري
اجراء شد (جدول  .)4نتایج نشان ميدهد که بين گروهها تفاوت معني داري وجود دارد
( .)F=6/44 p;=3/316بنابراین با کنترل پيش آزمون ،نتایج پس آزمون براي متغير کمرویي
در بين گروه هاي مورد مطالعه تفاوت معني داري دارد و با فراتر از  90درصد اطمينان ميتوان
گفت آموزش مهارتهاي زندگي به روش قصهگویي منجر به کاهش کمرویي گروه
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آزمایش در مقایسه با گروه کنترل شده است و  10درصد از واریانس کمرویي را ميتوان به
مداخله آموزش مهارتهاي زندگي به روش قصه گویي نسبت داد.
جدول  .4نتايج آزمون کوواريانس يك متغيري براي بررسي تفاوت گروهها در مقياس کمرويي
منبع

مجموع

درجات

ميانگين

تغييرات

مجذورات

آزادي

مجذورات

1399/323

1

1393/323

گروه

642/139

1

642/139

خطا

3094/339

36

99/94

پيش
آزمون

F
13/93
6/44
-

سطح

مجذور

معناداري

اتا

3/332

3/232

3/316

3/102

-

-

بحث و نتيجه گيري
هدف پژوهش حاضر تعيين اثربخشي آموزش مهارتهاي زندگي به روش قصهگویي بر
ميزان کمرویي دانش آموزان دختر پایه پنجم دبستان بود .به این منظور از طرح آزمایشي
پيش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل استفاده شد .در نهایت دادههاي جمع آوري شده
با استفاده از آزمون کوواریانس تحليل شد .نتایج نشان داد که آموزشها اثر بخش ميباشد
به نحوي که گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل کاهش معناداري در مقدار کمرویي را
تجربه نمودند .نتایج پژوهش حاضر با پژوهشهاي انجام شده در خارج از کشور از جمله،
جورج وکریستياني ()1994؛ زیمباردو ()1991؛ سگرین ()1990؛ کاگان و رزونيک ()1999؛
هاتفيلد ()2332؛ کروزیر ()2333؛ هارجي و دیکسون ()2334؛ هندرسون و زیمباردو
()2330؛ بوتوینو کانتور ()2331؛ مرسينو)2331( 1؛ روتمن ،گرینلند ،ولش ()2339؛ ساندرز
و چستر ()2339؛ روزنبرگ ()2339؛ کپاران و همکاران ()2339؛ مرسينو ()2313؛ بانک
()2311؛ دسوزا و دسوزا ()2312؛ گابریل ( )2312همسو بوده است .براي مثال در پژوهش
آبما )2333( 2از قصهگویي به عنوان یک استراتژي قابل قبول براي آموزش یاد ميشود زیرا
در این آموزشها ،عدم قضاوت و همچنين به اشتراک گذاشتن داوطلبانه موضوعات مطرح
1 Mersino
2 Abma
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است .از سوي دیگر پژوهشها نشان داده است که آموزش مهارتهاي زندگي به شيوه
قصهگویي باعث ترویج و بحث و تبادل نظر در بين افراد ميشود (بال روکيچ.)2336 ،1
همچنين نتایج پژوهشهاي بسياري که در داخل کشور انجام شده است همگي همسو و
همجهت با نتایج این پژوهش و پژوهشهاي خارجي بوده و نشان از تأیيد نتایج پژوهش
حاضر ميباشند .از جمله این پژوهشها ميتوان به کردنوقابي و پاشا شریفي ()1394؛ نيک
پرورفرد () 1394؛ افروز ()1390؛ حقيقي و همکاران ()1390؛ درخشاني و همکاران ()1390؛
دوکانهاي فرد ()1396؛ حاجاميني و همکاران ()1391؛ رضایي ()1399؛ اميري برمکوهي
()1393؛ جعفري و اميني ()1393؛ جهانتيغ ()1393؛ گاطع زاده ()1393؛ مهروز یدک
()1393؛ یحيي محمودي و همکاران ( )1392را نام برد.
کمرویي یکي از جدي ترین مسائل کودکان و نوجوانان است که از همان دوران اوليه
رشد ،قابل مشاهده است (دسوزا و دسوزا .)2312 ،با وجود اینکه کمتر پژوهشي بطور مستقيم
تأثير آموزش مهارتهاي زندگي را بر کمرویي بررسي کرده است ،با این حال چون هر یک
به بررسي جنبهاي از تأثير این آموزشها بر یکي از اختالالت روانشناختي و مشکالت مطرح
در زمينههاي مختلف سالمت روان پرداخته اند و همچنين با توجه به اثربخش بودن نتایج
پژوهش حاضر ،ميتوان نتيجه گرفت که آموزش مهارتهاي زندگي بر کمرویي مؤثر بوده
است .بر اساس پژوهشهاي پيشين آموزش مهارتهاي زندگي به روش قصهگویي
پرخاشگري کودکان را کاهش داده (نصيرزاده و روشن )1399 ،و باعث سازگاري کودکان
و همچنين کنترل هيجانات آنها ميشود به گونهاي که با افزایش سازگاري ،هم بر رفتار و
هم بر کنترل هيجانات خود کنترل خوبي داشته باشند (همایي ،کجباف و سيادت .)1399 ،به
عبارت دیگر قصهگویي توانست رفتارهاي کودکان را در زمينههاي احترام به دیگران،
شرکت در کار گروهي ،ارتباطات اجتماعي موثر ،کنترل خشم ،رعایت حقوق دیگران و
ابراز عالقه و مهرباني اصالح و تقویت کرد و آنها را براي یک زندگي سازگارانه آماده کنند
(رحماندوست1391 ،؛ سليماني .)1390 ،باس ( )2336معتقد است که کمرویي ميتواند یکي
از نمونه هاي اضطراب اجتماعي باشد زیرا اضطراب اجتماعي معموالً به شکل کمرویي،
1 Ball-Rokeach
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اضطراب و شرم جلوه گر ميکند .همچنين مارچ ( )2333معتقد است که اضطراب و خود
کم بيني باعث کمرویي ميشود (درخشاني و همکاران .)1390 ،از سوي دیگر پژوهشها
نشان دادهاند ،کمرویي ميتواند به ایجاد مشکالت در زمينههاي مختلف سالمت رواني از
قبيل کاهش اعتماد به نفس ،عزت نفس ،خودپنداره پایين و احساس کم ارزشي ،احساس
گناه ،مشکالت ارتباطي ،ضعف مهارتهاي اجتمایي ،مسائل تحصيلي ،حاالت عصبي،
مسائل روانپزشکي و غيره منجر گردد (آميکو و همکاران2334 ،؛ ترنر و همکاران1993 ،؛
کردنوقابي و پاشاشریفي .)1394 ،پس ارزش و اهميت علم مهارتهاي زندگي در این است
که کاربرد آن در جهت اثربخش ساختن زندگي انسان ميباشد (اميري برمکوهي.)1399 ،
چرا که علم آموزش مهارتهاي زندگي به عنوان یک روش پيشگيرانه ميتواند اثرات مثبت
و مفيدي در افزایش کنترل هيجانات ،مقابله با استرس ،اعتماد به نفس باال ،افزایش خود
پنداره ،افزایش عزت نفس ،حل بهتر مشکالت و تعارضات بين فردي و در پي آن کاهش
کمرویي به همراه داشته باشد (یحيي محمودي و همکاران1392 ،؛ حاج اميني و همکاران،
 .)1391افراد با مجهز شدن به مهارت هاي زندگي با اعتماد به نفس بيشتري در اجتماع حضور
مي یابند و روابط موفقي را ایجاد مي کنند که این موفقيت ،اعتماد به نفس فرد را باال برده و
اضطراب حضور در جمع و همچنين کمرویي را کاهش ميدهد (دوکانهاي فرد.)1396 ،
علت دیگري که براي اثر بخش بودن آموزش مهارتهاي زندگي بر کمرویي مي توان ذکر
کرد این است که همانطور که براي سریعتر رسيدن به هدف از نقشه استفاده ميکنيم،
پژوهشگران بر این باورند که با داشتن مهارتهاي زندگي فرد قادر خواهد بود با نقاط قوت
و ضعف و استعدادهایش آشنا شده و قادر باشد با دیگران ارتباط مناسب برقرار کند .روابط
خوب و صميمانهاي داشته باشد و بتواند احساسات ،آرزوها و خواستههاي خود را بيان کرده،
مسائلي را که در زندگي با آنها مواجه مي شود را به راحتي حل کند (آزادي و همکاران،
 .)1399خوب تصميم گرفته و وقتي دچار هيجانهایي مانند ترس ،خشم ،خجالت یا غمگيني
مي شود ،به طور مناسبي با آن کنار آمده و آن را به شکل درستي ابراز کرده تا به خود و
دیگران صدمهاي وارد نشود (مهروز یدک و همکاران .)1399 ،از سوي دیگر الزم به ذکر
است که نتایج این پژوهش مبني بر تأثير آموزش بر کمرویي به عنوان یک صفت ،با نظریه
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واتسون به عنوان پدر رفتار گرایي مبني بر اکتسابي بودن کمرویي همسویي دارد (هيسر و
همکاران .)2333 ،شاید علت این امر این باشد که محيط خانواده و تجارب اوليه کودک به
خصوص در سنين پيش دبستاني و سالهاي آغازین مدرسه ،اصلي ترین نقش را در
شکلگيري شخصيت کودک دارد .در این دوران الگوهاي رفتاري بزرگسال ،برنامههاي
تلویزیوني ،نحوه و ميزان ارتباطات عاطفي ،کالمي و اجتماعي خردساالن با والدین و بزرگ
ساالن خانواده ،بيش ترین تأثير را در رشد مطلوب اجتماعي و یا پدیدایي اضطراب و
کمرویي کودکان ميتواند داشته باشد (کروزیر و بيردسي .)2333 ،زماني که الگوهاي
بزرگسال (مثل والدین) خودشان عموماً مضطرب بوده و از مهارت برقراري روابط عاطفي-
اجتماعي مطلوب و خوشایند با دیگران ،به ویژه با فرزندان خود بيبهرهاند ،طبيعي است که
فرزندان این خانوادهها بياموزند که کمرو باشند .به همين دليل بعضي از روان شناسان مثل
واتسون کمرویي کودکان را در نتيجه یادگيري و تقویت آن در خانه و مدرسه ميدانند
(ساندرز و چستر .)2339 ،بنابراین ميتوان گفت کارکرد قصهگویي تنها براي لذت بخشي
و افزایش قدرت تخيل و توانایيهاي شنوایي و کالمي کودک نيست؛ بلکه از قصهگویي
براي انتقال مفاهيم اجتماعي و همچنين کاهش کمرویي و کنترل خشم ميتوان بهره گرفت
(جعفري و کریمي .)1393 ،لذا براي ارتقاي مهارتهاي اجتماعي کودکان ميتوان از
برنامههاي قصهگویي استفاده بيشتري برد .در قصهگویي کودک کامالً با شخصيتها و
حوادث داستان همراه ميشود و آنها را با دیگر واقعيتهاي زندگي روزمره خود همسان
ميپندارد (بانک .)2311 ،شنيدن قصه امکان تصویرسازي را براي کودکان فراهم ميکند.
کودک با شنيدن قصهها و دیدن صحنهها ،اعمال شخصيتهاي آنها را خلق ميکند و این
توانایي ها بر رشد شناختي و اجتماعي کودک تأثير مثبت دارد (جعفري و کریمي.)1393 ،
با توجه به نتایج این پژوهش و بررسي پيشينه پژوهشي ميتوان گفت که استفاده از روش
قصهگویي براي آموزش و به ویژه آموزش مهارتهاي زندگي و اجتماعي مي توان بهره برد
و لذا استفاده از این روش براي آموزش مهارتهایي مثل کنترل و غلبه بر خشم ،افسردگي،
افزایش عزت نفس و مواردي از این قبيل پيشنهاد ميشود.
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روانشناسي ایران .دانشگاه شهيد بهشتي.
جعفري ،عليرضا و کریمي ،ناهيد .)1393( .تأثير آموزش مهارتهاي زندگي به روش قصه
گویي بر غلبه بر خشم کودکان  9 -11ساله ،کنگره روانپزشکي کودک و نوجوان،
دانشگاه علوم پزشکي تبریز.
جهان تيغ ،سکينه؛ احمدي ،فرید؛ پور ابراهيم ،تقي و خدا بخشي کوالیي ،آناهيتا.)1393( .

اثر بخشي آموزش مهارتهاي جرأت ورزي بر ابراز وجود دختران نوجوان مورد سوء
استفاده جنسي ،پایان نامه کارشناسي ارشد مشاوره ،تهران.
حاج اميني ،زهرا؛ اجلي ،امين؛ فتحي آشتياني ،علي؛ عبادي ،عباس؛ دیبایي ،مارال و دلخوش،
مرجان .)1391( .بررسي آموزش مهارتهاي زندگي بر واکنش هاي هيجاني نوجوانان،
مجله علوم رفتاري ،دوره  ،2شماره .263 -269 ،3
حيدرپور ،سوزان؛ دوکانهاي فرد ،فریده و بهاري ،سيف اهلل .)1391( .تأثير آموزش مهارت
هاي برقراري ارتباط مؤثر بر افزایش عزت نفس و کاهش کمرویي معلوالن جسمي -
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حرکتي استان تهران ،فصلنامه اندیشه هاي تازه در علوم تربيتي ،سال سوم ،شماره
چهارم.42 -03 ،
درخشاني ،صفورا؛ حسينيان ،سيمين و یزدي ،سيده منور .)1390( .بررسي تأثير آموزش
مهارتهاي اجتماعي به شيوه گروهي بر کاهش کمرویي نوجوانان دختر مقطع متوسطه
شهر تهران ،تازه ها و پژوهش هاي مشاوره ،جلد  ،0شماره .23 -34 ،19
دوکانهاي فرد ،فریده .)1396( .تأثير آموزش مهارتهاي زندگي بر افزایش عزت نفس و
کاهش کمرویي دانشجویان ،فصلنامه اندیشه هاي تازه در علوم تربيتي ،سال دوم،
شماره سوم.43 -06 ،
رحماندوست ،مصطفي .)1391( .قصه گویي ،اهميت و راه و رسم آن .تهران ،انتشارات رشد.
زیمباردو ،فيليپ .جي ( .)1316کمرویي چيست؟ چه باید کرد .مترجم نسرین پارسا .چاپ
اول .تهران :انتشارات پرنيان.
سليماني ،تقي .)1390( .زیباترین قصه جهان ،ویژه نامه دهمين جشنواره قصه گویي کشوري،
کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان استان تهران.

سيد عزیزاله طهراني ،مهرناز .)1399( .اثر بخشي قصه گویي بر آموزش مهارت هاي اجتماعي
در دانش آموزان .پایان نامه کارشناسي ارشد ،دانشگاه عالمه طاطبایي.

فراهيني ،ندا؛ افروز ،غالمعلي و رسول زاده طباطبایي ،سيد کاظم .)1399( .رابطه کمرویي با
ميزان خالقيت و ابعاد آن در تيز هوشان .پایان نامه کارشناسي ارشد دانشگاه تربيت
مدرس.01 ،
قزل ایاغ ،ثریا ( .)1399ادبيات کودکان و نوجوانان و ترویج خواندن .تهران :سمت
کردنوقابي ،رسول و پاشاشریفي ،حسن .)1394( .تهيه و تدوین برنامه درسي مهارتهاي
زندگي براي دانش آموزان دوره تحصيلي متوسطه .فصلنامه نوآوري آموزشي.
شماره.11 -34 ،)12(4
گاطع زاده ،عبداالمير .)1393( .تأثير آموزش مهارتهاي زندگي بر سالمت روان دانشجویان
دختر ،فصلنامه علمي پژوهي زن و فرهنگ ،سال سوم ،شماره نهم.111 -119 ،
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مجدي ،زهرا و پریرخ ،مهري .)1399( .داستانها ابزاري براي کاهش مشکالت روانشناختي
کودکان .تهران :نشر کتابدار.
مهروز یدک ،طاهره و حاتمي ،حميد رضا .)1399( .تأثير آموزش مهارت زندگي از بعد

خودآگاهي بر کاهش کمرویي و کنترل خشم در دانش آموزان .مجموعه مقاالت
سومين کنگره انجمن روانشناسي.144-146 ،
نصيرزاده ،راضيه و روشن ،رسول .)1399( .تأثير قصه گویي در کاهش پرخاشگري پسران
شش تا هشت ساله .مجله روانپزشکي و روانشناسي باليني ایران ،سال شانزدهم ،شماره
.119 -126 ،2
نيک منش ،زهرا و کاظمي ،یحيي .)1399( .تأثير الگوي آموزش خوش بيني به روش قصه
گویي بر کاهش افسردگي کودکان .مجله روانشناسي معاصر .شماره .23-12 ،9
همایي ،رضا؛ کجباف ،محمد باقر و سيادت ،سيد علي .)1399( .تأثير قصه گویي بر سازگاري
کودکان .مطالعات روانشناختي دانشگاه الزهرا ،دوره  ،0شماره .133 -119 ،2
یحيي محمودي ،ندا؛ ناصح ،اشکان؛ صالحي ،سيروس و تيزدست ،طاهر .)1392( .اثربخشي
آموزش گروهي مهارتهاي اجتماعي مبتني بر قصه گویي بر مشکالت رفتاري برون

سازي شده کودکان ،روانشناسي تحولي :روانشناسان ایراني ،سال نهم ،شماره ،30
.249 -201
یوسفي لویه ،معصومه؛ دالور ،علي و یوسفي لویه ،مجيد .)1391( .تأثير قصه درماني بر

کاهش اختالل اضطرابي دانش آموزان مضطرب پایه چهارم ابتدایي .پژوهش در حيطه
کودکان استثنایي ،تعليم و تربيت استثنایي.
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