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Abstract 
Background: Some children have difficulty with verbal intelligence as well as creativity and lexical literature, and 

as a result, skills such as reading and writing. Using appropriate methods for children, such as narrative therapy, can 

probably help improve children's learning and academic achievement in the future. The present research was 

conducted to determine the effect of narrative therapy on verbal intelligence, creativity, and lexical literature in 

children of Tohid Kindergarten in Isfahan, Iran. 

Methods: This was an experimental pretest-posttest study with control group. For this purpose, from all children of 

Tohid Kindergarten in Isfahan City in 2018-2019, 30 children were selected through convenience sampling and 

randomly assigned into two experimental (n = 15) and control (n = 15) groups. Then the experimental group was trained 

in 8 sessions of 4 minutes. Before and after the implementation of the independent variable, Wechsler Intelligence Scale 

for Children (WISC) (verbal understanding and lexical range) and the Torrance Tests of Creative Thinking (TTCT) 

(form B) were used as research tools. Data were analyzed using analysis of covariance (ANCOVA). 

Findings: In the pre-test, the mean of verbal intelligence, lexical literature, and creativity in the experimental group 

was 101, 10.7, 58.7, respectively. And in the post-test phase of the experimental group, these values were obtained 

104, 11.5, 65.6, respectively, which indicates an increase in variables in the post-test stage compared to the pre-test. 

In addition, in the pre-test of the control group, mean of verbal intelligence, lexical literature, and creativity was 

reported as 99.3, 10.4, and 59, respectively, and in the post-test stage, these values were obtained 99, 10.05, and 58.6, 

respectively, which indicates that the values of variables in the control group did not differ in pre-test and post-test. 

Therefore, storytelling training had a significant effect on verbal intelligence (F = 12.88, P < 0.001), lexical literature 

(F = 14.6, P < 0.001), and creativity (F = 108.48, P < 0.001) variables. 

Conclusion: Some students have problems in the field of verbal skills and on the other hand, verbal skills are a kind 

of crystallized intelligence. The results showed that using the method of storytelling had a significant effect on 

children's verbal intelligence, lexical literature, and creativity in the experimental group compared to control group. 
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کودکان )مورد مطالعه:  یلغات اتیو ادب تیخالق ،یآموزش بر هوش کالم انیمرب یقصه درمان ریتأث
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 2سید احمد احمدی، 1یملوک طهماسب

 

 

 چكيده
ی مناسب کودکان هاروش . استفاده ازیی مانند خواندن و نوشتن دچار مشکل هستندهامهارتبرخی از کودکان از نظر هوش کالمی و خالقیت، ادبیات لغاتی و در نتیجه،  مقدمه:

خالقیت و  ر هوش کالمی،رمانی بدیر قصه تأثپژوهش حاضر با هدف بررسی  .مانند قصه درمانی، شاید بتواند به بهبود یادگیری و پیشرفت تحصیلی کودکان در آینده کمک نماید

 .وحید شهر اصفهان صورت گرفتادبیات لغاتی کودکان مهدکودک ت

 ، 9۸-1397 سال ن مهدکودک توحید شهر اصفهان درکودکا کلیه بین از منظور، همین به. بود شاهد گروه با همراه آزمونپس -آزمونیشپ تجربی نوع از این مطالعه :هاروش

 آموزش اییقهدق 4 جلسه ۸طی  شآزمای گروه سپس. قرار گرفتند( نفر 15) شاهد و( نفر 15) آزمایش گروه دو در تصادفی یوهش به شدند و انتخاب دسترس در روش به کودک 30

( واژگان گنجینه و المیک فهم و درک ( )آزمونWISCیا  Wechsler Intelligence Scale for Children) Wechsler هوش از آزمون مستقل، متغیر اجرای از بعد و قبل. دیدند

 ANCOVA آزمون از استفاده با ها. دادهگردید استفاده تحقیق ابزارهای عنوان به( TTCTیا  Torrance Tests of Creative Thinking) Torrance خالق تفکر ب آزمون فرم و

 .گرفت قرار و تحلیلیه تجز مورد

، 104آزمون به ترتیب ادیر در مرحله پسبود و این مق 7/5۸و  7/10 ،101آزمون، میانگین هوش کالمی، ادبیات لغاتی و خالقیت گروه آزمایش به ترتیب در مرحله پیش ها:یافته

د در قیت گروه شاهباشد. همچنین، میانگین هوش کالمی، ادبیات لغاتی و خالیمآزمون آزمون نسبت به پیشبه دست آمد که بیانگر افزایش متغیرها در مرحله پس 6/65و  5/11

وتی در مقادیر متغیرهای گروه شاهد گزارش گردید و تفا 6/5۸و  05/10، 99آزمون به ترتیب گزارش شد که این مقادیر در مرحله پس 59و  4/10، 3/99آزمون به ترتیب مرحله پیش

، F=  60/14لغاتی ) (، ادبیاتF ،001/0 > P=  ۸۸/12داری بر متغیرهای هوش کالمی )گویی تأثیر معنیآزمون مشاهده نشد. بدین ترتیب، آموزش قصهآزمون و پسدر مراحل پیش

001/0 > P( و خالقیت )4۸/10۸  =F ،001/0 > Pداشت ). 

فاده از ان داد که استی کالمی نوعی از هوش متبلور است. نتایج نشهامهارتی کالمی دچار مشکل هستند و از طرف دیگر، هامهارتآموزان در زمینه بعضی از دانش گیری:نتیجه

 .بر هوش کالمی، خالقیت و ادبیات لغاتی کودکان گروه آزمایش در مقایسه با گروه شاهد داشته استداری یر معنیتأثگویی روش قصه

 ؛ کودکیلغات اتیادب ؛تیخالق؛ یهوش کالم ؛یقصه درمان های کلیدی:واژه

 
شهر  یهامهدکودک کودکان )مورد مطالعه: یلغات اتیو ادب تیخالق ،یآموزش بر هوش کالم انیمرب یقصه درمان ریتأث .احمد دیس ی، احمدملوک یطهماسب ارجاع:

 303-310(: 4) 17؛ 1400 مجله تحقیقات نظام سالمت .اصفهان(

 15/10/1400تاریخ چاپ:  1۸/7/1400 پذیرش مقاله: 15/2/1400 مقاله: دریافت

 

 مقدمه

اسووتد ل  همچووون متنوووعی هوواییتقابل کووه اسووت ذهنووی توانووایی هووو ،
(Reasoning،) ربرنامه( یزیPlanning،) حل ( مسألهProblem solving،) 

 در را یووادگیری و زبووان از اسووتفاده (،Abstract thinkingانتزاعووی ) تفکوور
 تعامول متقابل و تأثیر دایمی نتیجه هو ، Wechsler اعتقاد به(. 1) گیردیمبر
 موجب گیرد، انجام متعادلصورت  به متقابل رابطه این اگر و است محیط با فرد

 هوو  او، نظور از. شوودیم هوشوی پیشورفت و محویط با فرد سازگاری توانایی
مبادلوه  و اندیشویدن مستقل هدفمند عمل کردن، برای فرد جامع و کلی توانایی

  دهودیم نشوان هوو  سونج  بوا مورتبط (. مطالعوات2محیط اسوت ) بامؤثر 
 واژگوووووان  دانووووو  و (Verbal abilityکالموووووی ) کوووووه توانوووووایی

(Knowledge of vocabulary،) در مهوو  شوونایتی یهوواجملووه مهارت از 
 در فرد توانایی دهنده نشان کالمی هو (. 3) رودبه شمار می کودکان یادگیری
(. 4) اسوت متبلور دان  از استفاده توانایی و کالمی استقالل ی،سازمفهوم زمینه
 فورد کوه است کلماتی و واژگانلغات،  از یامجموعه با آشنایی نیز لغات گنجینه

 (.5) کندیم کسب اطراف محیط با یود ارتباطات و مراودات طول در
 ذهنوی فراینودهای از دسوته آن بوه ( نیوزCreativityیالقیت ) اصطالح

 هنوری، اشوکال ها،یسوازمفهوم و هایودها ،هواحلراه بوه منجور که دارد د لت

 مقاله پژوهشی
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 کوودکی دوران در یالقیوت پرور (. 6) شود جدید وفرد  به منحصر هاییهنظر
 کردن فکر توانایی کودک که است سنین این از چرا که است؛ اهمیت حایز بسیار

 هواییتفعال از بریوی اگر و آموزدیم را اطراف محیط به پاسخ و گیریی تصم و
 و داسوتان معماسوازی، کوردن، نقاشوی کوردن، بوازی ی،شوعریوان مانند مدرسه
 یالقیوت پورور  در توانودیم شوود، گرفتوه کار به صحیح رو  به ییگوقصه

 پورور  برای فعال رو  قصه درمانی یک(. 7) باشد داشته بسزایی نق  کودک
 از یکویو همچنین،  شودیم محسوب شنایتی تشکر سطح در افزای  یالقیت قوه

 بوا چگونوه آموزدیها مآن به که است کودکان دنیای به ورود برایها رو  بهترین
 وها داسوتان شونیدن بوا کودکوان. کننود حول را آن و بریوورد یالقانوه مشکالت

  .(1) آموزندیم را یود تفکر از شر یالف و یعبد تفکر هاییوهش دیگران، یهاقصه
 زمینوه در تغییورات شوگرفی توانیم درمانی قصه رو  از گرفتن کمک با

صوغری و ا راسوتا، هموین در (.2) کرد ایجاد کودکان یالقیت و دان  یادگیری،
تحقیقات  ر( د10و همکاران ) Burkartو  (9) باقریان و همکاران(، 8) همکاران
ری، ی ترمیمی یادگیهامدایلهدادند که ترکیب رویکرد قصه درمانی با  یود نشان

ی ان داراشیوه مؤثری برای پردایتن به مشکالت مانند عزت نفس پایین نوجوانو
توووان از نتووایا بوورای یباشوود. بوودین ترتیووب، مینمنقووی یووادگیری زبووان 

بوه  ها استفاده شود تا با کاه  عوامول بازدارنوده،یزیرها و برنامهیریگتصمی 
 به توجه اب (.11هو  کالم نوآموزان کمک شود ) ی اجتماعی وهامهارتتقویت 
 یوانودن، همچوون کالموی یهوامهارت هایینهزم در کودکان از بعضی این که
 نوعی کالمی یهامهارت طرف دیگر، از و هستند مشکل دچار یا علوم و نوشتن

 احسوا  این ضرورت است، ی افزا قابل و فرهنگ به وابسته و متبلور هو  از
 طریق از کانکود یالقیت و کالمی یهامهارت بر درمانی قصه رو  تا شودیم

ی هواو ر ایون یرکوار توأث و سواز و گیورد قورار یبررس مورد متفاوت یهاقصه
 گردد. تعیین تریقدق کودکان یالقیت و کالمی هایییتوانا بر آموزشی

 

 هاروش
آزموون و پسآزموون، این مطالعه از نوع تجربی در قالب یک طرح همراه با پی 
آزموای  و شواهد هوای پیگیری با گروه شاهد بوود. بودین صوورت کوه از گروه

گویی( قرار یر متغیر مستقل )قصهتأثآزمون گرفته شد، سپس آزمای  تحت پی 
ز امودایالت،  ی دریافت نکرد و پس از اتمامامدایلهگرفت، اما گروه شاهد هیچ 

ه ای وابسوتیر متغیر مستقل بور متغیرهوتأثآزمون به عمل آمد تا هر دو گروه پس
 (.12هو  کالمی، یالقیت و ادبیات لغاتی کودکان مشخی گردد )

کودکان مهدکودک توحیود شوهر  را حاضر تحقیق آماری جامعه اجرا: رو 
 بوه کوودک 30کودکان،  بین همه از که داد تشکیل 98-1397اصفهان در سال 

 گوروه دو در تصوادفیصوورت  بوه شدند و انتخاب دستر  در یریگنمونه شیوه
 Wechsler هوو  آزمون مراحل، این طی از بعد. گرفتند قرار شاهد آزمای  و

(Wechsler Intelligence Scale for Children  یواWISCآزموون( ) 
 Torrance یالق تفکر ب آزمون فرم و( واژگان گنجینه و کالمی فه  و درک

(Torrance Tests of Creative Thinking  یواTTCT) هوای در گروه
 مهودکودکدرموانی در  قصه جلسات. آزمای  و شاهد مورد سنج  قرار گرفت

 45 جلسوه 8 طوی کار این و شد انجام آموزشی ساعات پایان از پس مورد نظر و
نکورد. بور ایون اسوا ،  دریافت یامدایله شاهد گروه و گرفت صورت اییقهدق

 والودین موافقت درمانی، قصه جلسات در شرکت به عالقه شامل ورود معیارهای

فعووالی بی  توجووه نقوی ایووتالل و یووادگیری بوا موورتبط مشووکالت نداشوتن و
(Attention deficit hyperactivity disorder  یاADHD) .غیبوت  بوود

 رعایوت جهوت یروج در نظر گرفتوه شود. به عنوان مالک نیز جلسه دو از بی 
 ایون نیوز در شواهد گوروه درمانی، قصه جلسات اتمام از بعد ایالقی، مالحظات
 جلسوات، اداموه به تمایل عدم صورت درکنندگان شرکت و نمود شرکت جلسات
 داشتند. را مدایالت روند از یروج امکان

 درصووود،  80درصووود و تووووان  5بوووا در نظووور گووورفتن یطوووای آلفوووای 
67/0 Δplan = ،7/0 ρT = ،1  =w ،1  =v ،1  =λ  آید.به دست می 1رابطه 

 

] = R   1رابطه 
1+ (1−1)×0.7

1
−  

1×0.72

[1+ (1−1)×0.7]
] = 0.172 

M repeated = 0.173 × [(1 +  
1

1
)

2 (1.96+0.84)2

0.672
+  

1.962

4
] = 15 

 

وع نمونوه بورای شور 30نمونه در هور گوروه و در مجمووع،  15در نهایت، 
 مطالعه نیاز یواهد بود.

 گیریابزارهای اندازه
WISC:  ایوون مقیووا ، سووومین مقیاسووی اسووت کووهWechsler  بوورای

دبستانی، به منظور سنج  هو  برای دوره پی  وگیری هو  ارایه کرد اندازه
آزمون  6آزمون است که  11شامل  WISCساله انتشار یافت.  5/6تا  4کودکان 

باشد. مقیا  کالموی شوامل یمآزمون دیگر غیر کالمی )عملی(  5آن کالمی و 
ها و آزموون درک جملوه، هاشوباهت، حسواب، هاواژهاطالعات عمومی، معانی »

، طورح یانه حیوانات، تکمیول تصوویرها، مازهوا»و مقیا  عملی شامل « ذییره
ی آزموون بورای امجموعوهاست. این آزموون در برگیرنوده « هامکعبهندسی و 
  ها، گنجای  و توانایی هووباشد که ترکیب آنهای متفاوت میییتواناارزیابی 

رض بنوا نهواده فون مقیا  یود را بر این ای Wechslerدهند. یمکلی را ارایه 
عبیور تسالگی در یصوصیتی که از آن به هوو   6تا  4است که کودک در دوره 

ی گونواگون هاصورته تواند آن را بیمباشد و ور میشود، به طور کامل بهرهیم
 (. 11به نمای  بگذارد )

 یورای و چهوارمین Wechsler: WISC-IVآزمون درک مطلب کالمی 
 مقیوا  ایون. گردید منتشر 2003 سال در که است Wechsler هوشی مقیا 
 تغییور در اتنه تغییرات این. است کرده زیادی تغییرات قبل، مقیا  سه به نسبت
 اصلی یهاازهس و مفاهی  در بلکه نیست، سؤا ت کردنروز به و آزمون سؤا ت
 درک»شوامل  هوو  نوع پنا مقیا ، این در شده است. ید نظرتجد نیز آزمون
 «کول هوو  و پورداز  سورعت فعال، حافظه ادراکی، استد ل کالمی، مطلب
 گنجینه شباهت، یهاآزمون یرده از کالمی مطلب درک آزمون. شودیم محاسبه
 115 اتو 45 از آزمون این نمرات طیف. است شده تشکیل کالمی فه  و واژگان
 یورز موورد در. است شده گزار  97/0 کل، هوشی بهرهاعشار  ضریب. باشدمی
 درک ( و92/0)هوا واژه گنجینه به ترتیب به اعتبار کمترین و بیشترین ها،یا مق

 ضوریب ریوقط از آزمون اعتبار ،حاضر مطالعه در(. 13) دارد ( تعلق81/0مطلب )
Cronbach's alpha آمد. به دست 78/0کالمی،  فه  و درک برای 

 و درک هو  بهره زیرمقیا  آزمون این :Wechslerآزمون ادبیات لغاتی 
هوا آن معنوی و واژگان با ارتباط در را کودکان کالمی دان  و است کالمی فه 
 1 بوین استانداردنمرات  طیف و داراصورت  به آزمون این یگذارنمره سنجد.یم
بوه  Cronbach's alpha ،92/0 ضوریب از آزموون این اعتبار . ه است 20 تا

 ضووریب طریووق از آزمووون اعتبووار نیووز حاضوور تحقیووق در(. 13) دسووت آموود
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Cronbach's alpha ،85/0  .محاسبه گردید 
 1915در سال اولین بار  Torrance توسط آزمون این :TTCT نامهپرس 

بسط، ابتکوار، » مؤلفهزیر 4دارای  و شد کودکان طراحی یالقیت سنج  جهت
 ،Torrance یوالق تفکور یهاآزمون تصویری اشکال. است «انعطاف و سیالی

 دارنود. تجسومی یوا ترسویمی ماهیت عمدهطور  به که است هاییپاسخ مستلزم
 دبیرسوتان زا با تر سطوح تا کودکستان سطح از تصویری یهاآزمون از استفاده
مل اسوت کوه شوا شده تشکیل مرحله سه از آزمون این. (14است ) شده توصیه
 سوایت نواقی، فعالیوت تصاویر تکمیل تصاویر، فعالیت و اشکال ترسی  فعالیت
 ترسوی  یوتهندسی اسوت. در فعال اشکال از ترکیبی استفاده با تصاویر و اشکال
 از و شودیم داده کودک به( شکلمرغ )تخ  رنگی کاغذی تکه تصاویر، و اشکال

 و باشود وتمتفوا دیگور تصاویر با که کند یلق را تصویری شودیم دریواست او
 از نواقی، رتصواوی تکمیول کند. در فعالیت آن پیدا برای عنوانی یا نام همچنین،
 2 در ناقی یهاشکل به یطوطی کردن اضافه با که گرددیم دریواست کودک
 و دباشو متفواوت دیگور اشکال با که کند یلق شکل برای جالبی تصویر صفحه
 بوا اویرتصو و اشکال سایت نماید. در فعالیت انتخاب برای آن جالب عنوان یک

 و سوتا شده کشیده موازی یطوط صفحه در هندسی، اشکال از ترکیبی استفاده
 تصویر و ضافها موازی یطوط این به را ییهاعالمت شودیم دریواست کودک از

  نماید. انتخاب آن برای را یعنوان کند و یلق را جدیدی

 بورای مفصولی رهنمودهای ،Torrance یهاآزمون مجموعه راهنمای در
 ایون بوه Torrance. اسوت شوده ارایوه متعودد یهوامثال با همراه یگذارنمره

 دسوت بوه یالقوی تفکور آزموون طریق از کند، نمرات با  کهیم اشاره موضوع
در پوووه  . اسوت فورد در یالق عملکرد احتمال بودن کننده با بیان آیند،یم

 Torrance یالقیوت آزموون راهنموای دفترچوه از هایگذارنمره جهت حاضر،
 همچنوین،. اسوت شده گزار  90/0تا  80/0 بین آزمون این شد. اعتبار استفاده
 کوتواه زموانی فاصوله در همتوا یهافرم پایایی یصوص در شده انجام مطالعات
 متغیر هستند. روایی 90/0 و 70/0 بین اغلب حاصل ضرایب که است داده نشان
 حاضر، تحقیق در .(14) است گرفته قرار ییدتأ مورد متخصصان توسط نیز آزمون
 آمد. به دست Cronbach's alpha، 86/0 ضریب طریق از اعتبار ضریب

بررسوی با  گویی:اجتماعی( از طریق قصه -بسته آموز  مفاهی  علوم )تجربی
دبسوتانی، کتواب دو جلودی رو  و ی آموزشی مفاهی  علوم در دوره پی هاکتاب

محتوای آموز  قبل از دبستان، تألیف گوروه آمووز  وزارت آمووز  و پورور ، 
ی متعدد واحود کارهوای مفواهی  هاداستانبرای پووه  حاضر انتخاب شد. از بین 

 (.15علوم )انسان، جانوران و گیاهان(، هشت داستان برای اجرا انتخاب گردید )
 )در هفتوه چهوار طی مدایله جلسات درمانی(: قصه )جلسات مدایله برنامه
 در  اسوا  بور و چاپی منابع از قصه هر و( اییقهدق 45 جلسه هشت ،مجموع
 . (1)جدول  شد داده آموز  ی،آموززبان یهامهارت

 

 یقصه درمان یجلسات آموزش. 1جدول 

 محتوای جلسات موضوع هجلس

قصه هفت  اول
 برادر

برادرها  بقیه آمد،یم پیش مشکلی هاآناز  یکی برای اگر و کردندیم کمک هم به و داشتند دوست را همدیگر خیلی این هفت برادر هابچه
 .که در قصه شنیدند، بازی کنند طورهمانیکی از برادرها را  نقشکدام  هر و یاهس تخته جلوی بیایندها بچههفت نفر از  حاال کردند.یم کمکش

ماجرای  دوم
 هاگنجشک

 که آمدیش ها پگنجشک از یکی برای اما یک روز مشکلی بودند، خوشحال خیلی و کردندیم زندگی قدیمی مزرعه یک درها گنجشک
 کنند. نقاشی رامان قصه یهاگنجشک و مزرعه نقاشی دفتر همهها بچه کمک کنند. او به گرفتند تصمیمها گنجشک بقیه

چوپان  سوم
 گودروغ

 گوسفندان به گرگ زد کهیمهر روز داد  دروغ به و بود خوبی آدم داشت و زیادی گوسفندان روزی روزگاری چوپانی بود که
دیدند چیزی نیست و چوپان دروغ گفته است تا این که یک روز ..... از یمآمدند، ولی یمبه کمک او  روستا اهالی و کرد حمله من

 ادامه داستان را با توجه به برداشت خود تکمیل کنند. کدام هرخواسته شد  هابچه
 آمدند ویم اخ اوشبرای دیدن  هابزغاله بقیه و داشت زیبایی شاخ کرد کهیمروزی در جنگلی بزغاله کوچک و زیبایی زندگی  شاخ بزغاله چهارم

 ناراحت خیلی و شکندیم شاخش و خوردیم زمین شده بود تا این که یک روز به مغرور خیلی دلیل همین به کوچولو بزغاله
 ذهن در بزغاله شاخ از که تصویری به توجه با هر کدام خواهیمیها مبچه از نباشد. مغرور وقتیچ ه گیردیم یاد اما شود،یم

 ، روی یک کاغذ سفید شاخ بزغاله را نقاشی کنند.اندکرده تجسم خود
 و گدا مرد پنجم

 پادشاه
  برخورد داییگ به راه در او. شود آگاه مردم مشکالت از و برود شهر به و بپوشد عادی لباس گیردیم تصمیم پادشاه روز یک
  اب را ناتمام قصهکدام  هر خواهیمیها مبچهاز  دارد، اما ... نگه خود در کنار و بیاورد قصر به را او گیردیم تصمیم که کندیم

 .کنند تکمیل خود درک به توجه
 خرسه گفتند. خالهیم خرسه خاله بهش بود، بیشتر همه از سنش چون و کردیم زندگی زیبا سرسبز و جنگل یک بزرگی در خرس خرسه خاله ششم

یک  باآلخره تا شدیم کم روز به روز از دوستان او دلیل همین به و کردینم کمک کسیچه به خودش ولی خواست،یم کمک همه از
 جبران را خود گذشته یرفتارها گرفت تصمیم اما شد، ناراحت خیلی و ماند تنها خرسه خاله و کردند ترک را او دوستانش همه روز

 خرسه را طبق قصه اجرا کنند.دوستان خاله  خواهیم یکی نقش خاله خرسه و بقیه نقشیم هابچهاز  .کنند
 ودشخ خانه از تواندینم و شودیم مریض داشت، زیادی دوستان و بود معروف سوسکی به که کوچولویی یک روز سوسک سوسکی هفتم

 کنند. تکمیل راام ناتمقصه  خواهیمیها مبچهاز  کنند... کمک سوسکی به گیرندیم تصمیم سوسکی دوستان بیرون بیاید.
 اردک جوجه هشتم

 زشت
 و کردینم کس با او بازییچهزشت بود  چون مهربان بود، ولی خیلی که کردیم زندگی یابرکه در کوچولویی اردک جوجه روز یک
 از که طورینهم ؟بمانم تنها و باشد زشت اینقدر باید من چرا گفتیم خودش با و بود ناراحت خیلی اردک جوجه. بود مانده تنها او

و  د و زیبا شده بودنبو زشت دیگر آمد برکه بیرون از وقتی برکه افتاد، داخل به و خورد لیز پایش دفعهیک  شدیم رد برکه کنار
 کنند. نقاشی اغذروی ک بر را برکه و زشت اردک جوجه تصویر خواهیمیم هابچهبقیه وقتی او را دیدند با او دوست شدند. از 
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 ،هانجشکگ ماجرای برادر، هفت یهاقصه» شامل ی برنامه مدایلههاقصه
 جوجوه و سوکیسو مدرسوه، یاله پادشاه، و گدا مرد بزغاله، شاخ ،گودروغ چوپان
 نق  دهند،می گو  کودکان و کندیم تعریف راها قصه معل . بود «زشت اردک
ها قصه یالصه برند،یم پایان به یود انتخاب به راها آن و کنندمی بازی راها آن
 . (1جدول ) (11کشند )یم نقاشی و کنندیم بیان را

 لد. نرماشها به صورت میانگین )انحراف معیار( گزار  داده ،در پووه  حاضر
مورد بررسوی قورار گرفوت.  Shapiro-Wilkها با استفاده از آزمون بودن توزیع داده

 افوزارنرم در Paired tو آزموون  MANCOVAهوای آزمون از با اسوتفاده هاداده
SPSS  22نسووخه (version 22, IBM Corporation, Armonk, NY ) 

 . مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت
 

 هایافته

 ه ترتیوب بوآزموای  و شواهد  گوروه دو درکننده شورکت کودکوان سن میانگین
 موورد بررسوی هایگروه توصیفی هاییافته سال بود. 5/5 ± 9/1و  4/5 ± 1/2
 آن یهامؤلفوهزیر و یالقیوت ادبیات لغاتی و کالمی، فه  و درک متغیرهای در
 .است شده ارایه 2در جدول  (سیالی و انعطاف ابتکار، بسط،)
 

 یحاصل از اجرا یهامربوط به داده یفیتوص یهاشاخص. 2جدول 

  خالقیت و یلغات اتیادب ،یآزمون هوش کالمو پس آزمونشیپ

 آزمونپس آزمونشیپ متغیر گروه

 0/104 ± 2/7 0/101 ± 3/6 هوش کالمی شیآزما

 5/11 ± 8/1 7/10 ± 3/1 ادبیات لغاتی

 6/65 ± 09/3 7/58 ± 2/7 خالقیت

 3/16 ± 8/1 3/14 ± 4/1 بسط

 3/16 ± 2/1 7/14 ± 2/1 ابتکار

 2/17 ± 8/1 2/15 ± 5/1 انعطاف

 7/15 ± 7/0 5/14 ± 0/1 سیالی

 0/99 ± 4/9 3/99 ± 8/9 هوش کالمی شاهد

 1/10 ± 8/1 4/10 ± 3/2 ادبیات لغاتی

 6/58 ± 5/2 0/59 ± 9/2 خالقیت

 1/14 ± 1/1 1/14 ± 4/1 بسط

 2/14 ± 2/1 4/14 ± 2/1 ابتکار

 3/15 ± 7/1 7/15 ± 7/1 انعطاف

 6/14 ± 4/1 7/14 ± 6/1 سیالی
 انحراف معیار گزارش شده است. ±ها بر اساس میانگین داده

 
 گوروه هاینمونوه یالقیوت و ادبیوات لغواتی کالموی، هو  نمره میانگین

این در حوالی  .داشت افزای  آزمونی پ به نسبتآزمون پس مرحله در آزمای ،
آزمووون و متغیرهوای گووروه شوواهد در مراحوول پی  اسوت کووه مقووادیر میووانگین

 آزمون تفاوتی را نشان نداد.پس
های مکرر، نرمال بوودن گیریهای  زم در تحلیل اندازهفرضیکی از پی 

 و Shapiro-Wilk هووایتوووان بووا اسووتفاده از آزمونباشوود کووه میهووا میداده

Kolmogorov-Smirnov به بررسی ایون فورض پردایوت. در ایون آزموون، 
 :فرض صفر و فرض مقابل به صورت

H0 :متغیرها نرمال است های مربوط به هر یک ازتوزیع داده. 

H1 :های مربوط به هر یک از متغیرها نرمال نیستتوزیع داده. 
بیشوتر  داری متغیرهای مطالعه،، مقادیر سطح معنی3بر اسا  نتایا جدول 

 هوا تأییود وبه دست آمد. بنابراین، فرض نرمال بودن توزیوع ایون متغیر 05/0از 
 د گردید. ها رفرض یالف مبنی بر غیر نرمال توزیع داده

 

 و  Kolmogorov-Smirnov یهاآزمون جینتا. 3جدول 

Shapiro-Wilk هانرمال بودن داده یجهت بررس  

 Shapiro-Wilkآزمون  متغیر گروه

 Pمقدار  درجه آزادی آماره

 430/0 12 934/0 هوش کالمی شیآزما

 525/0 12 942/0 ادبیات لغاتی

 791/0 12 960/0 خالقیت

 339/0 12 926/0 بسط

 091/0 12 881/0 ابتکار

 205/0 12 909/0 انعطاف

 442/0 12 935/0 سیالی

 066/0 12 87/0 هوش کالمی شاهد

 134/0 12 894/0 ادبیات لغاتی

 949/0 12 974/0 خالقیت

 082/0 12 878/0 بسط

 157/0 12 900/0 ابتکار

 053/0 12 812/0 انعطاف

 173/0 12 903/0 سیالی

 
 آزموون، از آزموونها در مرحلوه پسبه منظور مقایسه میانگین نمرات گروه

MANCOVA های اساسی این تحلیل استفاده شد. بدین منظور، ابتدا مفروضه
آزموون بور و سپس نتایا آزمون تجزیه و تحلیل کواریانس بوا کنتورل اثور پی 

 ها ارایه گردید.آزمون گروهنمرات پس
ن ضه همگنی شویب رگرسویون بوا اسوتفاده از آزمووبه منظور بررسی مفرو

موورد  پورا  و متغیور مسوتقلتجزیه و تحلیل کواریانس، تعامل بین متغیور ه 
 Fر ، مقوداLeveneبررسی قرار گرفت و نتایا نشان داد که بور اسوا  آزموون 

ر ایون بوبه دست آمود.  535/1و  109/0هو  کالمی و ادبیات لغاتی به ترتیب 
 .(P > 050/0ها رعایت شده است )همگنی واریانسمفروضه اسا ، 

کالموی و  هوو  متغیرهوای بور ییگوقصوه آموز  ،4 جدول نتایا طبق
 درصود 26تا  1 ورمجذ به توجه با نتایا طبق. داشت دارییمعن ادبیات لغاتی اثر

 شوود کوه ایونگیری مییجهنت ادبیات لغاتی،درصد  28 و هو  کالمی تغییرات
 .است شده ادبیات لغاتی و کالمی افزای  هو  به منجر آموزشی، رو 

هوو   Paired t، نتایا به دست آمده از آزمون 5های جدول با توجه به داده
 از قبول بوه نسبت داریمعنی تفاوت گروه آزمای ، در که است آن از حاکی کالمی

  نبود.  دارمعنی شاهد گروه در تفاوت (، اما اینP=  001/0داشت ) مدایله وجود
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  یلغات اتیو ادب یبر هوش کالم یآموزش قصه درمان یاثربخش یبرا انسیکوار لیتحل جینتا. 4 جدول

 اندازه اثر مربع ایتای سهمی Pمقدار  Fآماره  درجات آزادی مجموع مجذورات متغیرهای وابسته

 93/0 26/0 001/0 88/12 1 90/58 هوش کالمی

 96/0 28/0 001/0 6/14 1 55/15 ادبیات لغاتی

 
 طوور هبو مدایلوه در گوروه هو  کالمی که گفت توانمی نتایا مبنای بر
در  0/19 ± 2/1) اسوت افوزای  یافتوه بیشوتر شاهد، گروه به نسبت داریمعنی
 (.1/4 ± 2/0مقابل 

 در هکو لغواتی نشوان داد ادبیوات Paired tنتیجه به دست آمده از آزمون 
 داشوت  مدایلوه وجوود از قبول بوه نسوبت داریمعنوی تفواوت گوروه آزموای ،

(001/0  =Pاما ،) نتوایا، مبنوای بورنبوود.  دارمعنوی شواهد گروه در تفاوت این 
 گروه به نسبت داریمعنی طور به مدایله لغاتی در گروه ادبیات که گفت توانمی

 (.2/1 ± 1/1در مقابل  1/4 ± 8/1است ) یافتهافزای   بیشتر شاهد،
 داریمعنوی تفواوت گروه آزمای ، در نشان داد که Paired tنتایا آزمون 

 شاهد روهگ در این تفاوت (، اماP=  001/0مدایله وجود داشت ) از قبل به نسبت
 مدایلوه ر گروهدیالقیت  نتیجه که گفت توانمی ،نتایا مبناینبود. بر  دارمعنی
 0/10 ± 3/1) است افزای  یافته بیشتر شاهد، گروه به نسبت داریمعنی طور به

 (.5( )جدول 8/1 ± 2/2در مقابل 
ست ها رعایت شده ا، مفروضه همگنی واریانس6های جدول بر اسا  داده

(050/0 < P). 
 آن یهامؤلفوه و یالقیوت متغیرهای داری بریمعنتأثیر  ییگوقصه آموز 

 مجوذور به توجه با ها،بر اسا  یافته. و سیالی داشت انعطاف ابتکار، بسط، یعنی
 یوراتتغی درصود 48 بسوط، تغییرات درصد 47 یالقیت، تغییرات درصد 76 تا 1

 توان گفوت کوهمی سیالی، تغییرات درصد 2 و انعطاف تغییرات درصد 45 ابتکار،
 (.7است )جدول  شده کودکان یالقیت افزای  به منجر درمانی قصه آموز 

 

 بحث
 بوه منجور کودکوان، بوه درمانی قصه آموز  که داد نشان حاضر پووه  نتایا

شود می مهدهای کودک کودکان یالقیت و ادبیات لغاتی کالمی، هو  افزای 
همسوو بوود. مقوادیر میوانگین،  (16)و همکواران  میوریمطالعه  هایکه با یافته

 50/97 ± 99/3تحقیق حاضر در متغیر هو  کالمی،  Fانحراف معیار و نسبت 

 و درک مطلوووووب،  74/101و  79/10 ± 05/1؛ ادبیوووووات لغووووواتی، 16/33و 
به دست آمد. در پوووه  حاضور، تغییورات هوو   23/124و  36/10 ± 90/1

گیری از آموز  قصوه درموانی افوزای  بیشوتری کالمی و ادبیات لغاتی با بهره
در  Fمقوادیر میوانگین، انحوراف معیوار و نسوبت  ایرانی،اما در مطالعه داشته است، 

که نشان داد تغییرات یالقیت بوا ( 17بود ) 92/110و  1/63 ± 8/7متغیر یالقیت، 
  گیری از هو  کالمی، افزای  بیشتری نسبت به بررسی حاضر داشته است.بهره

 فورد که ستا یکلمات و واژگان لغات، از یامجموعه با آشنایی ادبیات لغاتی
 آشونایی ایون و کندیم کسب اطراف محیط با یود ارتباطات و مراودات طول در

 روز طول در دفر که و واژگانی کلمات لغات، اندازه هر(. 1) باشدمی ی افزا قابل
 به فرد و شودیتر مگسترده نیز مجموعه این وسعت و حج  باشد، بیشتر شنودیم

 و قصوه. گورددیم نایولهوا آن مفواهی  و معنوی و کلموات از بیشوتری شنایت
 کودکوان لغات جینهگن افزای  باعث متعدد، لغات و واژگانه یارا با نیزها داستان

 ذهنی یرسازیتصو ،اتمامن قصه مانند هایییکتکن رسدیم نظر به(. 18) شوندیم
 از و گوذاردیم یرتوأث کالموی فه  و درک کالمی، یهامهارت روی بر نقاشی، و

 المویک توانمنودی افوزای  بور قصوه، در متعودد واژگان با آشنایی طرف دیگر،
 یالقیوت، ر پورو باعوث قصوه رسد کوهیم نظر دارد. به بسزایی یرتأث کودکان
 شوود ویم کوودک در مثبوت نگر  رشد ونفس  به اعتماد ایجاد دقت، افزای 
  .(19) گیردصورت می هایشهاند و افکار یزیربرون و بحث نوعی
 قصوه یوک دنکور تموام بوا و ییگوقصوه برای هاییید واژهگفتن کل راه از
 و دریاهواآمووز دان  هور و پردازنودیم ذهنوی کنکوا  بوه آموزاندان  ناتمام،
 بور عوالوه. گیوردیم و بازیورد آورددرمی عملیاتیصورت  به را یود هاییشهاند
 هایکالسویه  توسوطشوده  سایته یهاقصه وها داستان باآموز دان  هر این،
 همچنوین، بوا. آمووزدیم را یوود تفکور از توریالق و بدیع تفکر هاییوهش یود،
 ننودههموارک و راهبوردی بازیوردهوای آن، بیوان و قصوه و داستانشدن  سایته
 قصوه رسودیم نظور بوه. شوودیم دادههوا آن به پووهشگر طرف از تشکر مسیر
 تفکور سوطح افوزای  و یالقیوت قووی پورور  برای فعال رو  یک درمانی
 . (1) باشد شنایتی

. پردازنودیم ذهنوی کنکوا  بوه ناتموام، قصوه یک کردن تمام با کودکان
 یرسوازیتصو امکوان یوود شونوندگان برای داستان، یک شفاهی نقل باگو قصه
 یهاصوحنه شونود،یم را قصوه کوودک کوه همچنوان. سازدیم فراه  را ذهنی
 کوه بوافیالیی و تجسو  توانوایی و کندیم یلق را آن هاییتشخص و داستان
 . (20) شودیم شکوفا او در است، یالق تصور مبنای

 کالموی یهوامهارت تقویوت باعوث درمانی قصه رسدیم نظر به بنابراین،
 متفواوت، و یوالق نگواهی بوا شوود تواگردد. همچنوین، باعوث مییم کودکان
 .یابد گستر  یالقی تفکر و کنند سازیتجس 

 

  یلغات اتیو ادب یهوش کالم یبررس Paired tآزمون  جینتا. 5 جدول

 گروه مداخله گروه شاهد متغیر

 Pمقدار  تغییرات بعد قبل Pمقدار  تغییرات بعد قبل

 001/0 0/19 ± 2/1 8/82 ± 2/8 8/63 ± 4/9 076/0 1/4 ± 2/0 3/69 ± 4/12 3/68 ± 4/13 هوش کالمی

 001/0 1/4 ± 2/0 9/16 ± 9/1 8/12 ± 7/1 069/0 2/1 ± 5/0 5/12 ± 9/1 3/11 ± 4/2 ادبیات لغاتی

 001/0 0/10 ± 3/1 9/68 ± 2/5 8/58 ± 9/3 082/0 8/1 ± 2/2 4/57 ± 4/5 3/55 ± 6/6 خالقیت
 انحراف معیار گزارش شده است. ±ها بر اساس میانگین داده
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  هاانسیوار یبر همگن یمبن Leveneآزمون  جینتا. 6جدول 

  Pمقدار F آماره متغیر

 79/0 072/0 خالقیت
 995/0 0 بسط

 698/0 154/0 ابتکار
 945/0 005/0 انعطاف
 801/0 068/0 سیالی

 
 یهواتتفاو کنتورل توان به عودممی مطالعه حاضر هاییتجمله محدود از
 از اسوتفاده عودم همچنوین،. اشواره کوردها قصه با قبلی آشنایی زمینه در فردی

 جلسوات باها آن یریکارگ به کودکان در بیشترتوجه  جلب برای متنوع ابزارهای
 هوایپووه  در گورددیم پیشنهاد. بود تحقیق دیگر هاییتمحدود از آموزشی،

 جلسوات ین،همچنو و شوود بررسیها قصه با کودکان قبلی آشنایی زمینه ینده،آ
 د.گیر انجام مشاوره مرکز در درمانییاتاق باز در ییگوقصه

 گیرینتیجه
یست  سپرور  توانمندی ذهنی کودکان و آموز  یالقیت، یکی از اهداف مه  

رفتوار  وباشد. یالقیت شامل توانایی و پتانسیلی اسوت کوه در تفکور آموز  می
های کالموی در بازنموایی کالموی و ارتباطوات یتوانمندنماید و کودک بروز می
تواند به پیشرفت تحصویلی و یم مؤلفهشود و آموز  این دو یمکودک نمایانگر 

 بهبود یادگیری کودکان در آینده کمک نماید.
 

 انیدتشکر و قدر
توحید شهر اصوفهان  مهدکودکبدین وسیله از تمامی عوامل و کارکنان محترم 

آیود. که در انجام این مطالعه همکاری نمودند، تشوکر و قودردانی بوه عمول می
یستی شهر اصوفهان بوه جهوت حمایوت از ایون طورح، بهزهمچنین، از سازمان 

 گردد.سپاسگزاری می

 

  آن یهاو مؤلفه تیبر خالق یآموزش قصه درمان یاثربخش یبرا انسیکوار لیتحل جینتا. 7جدول 

 اندازه اثر مربع ایتای سهمی Pمقدار  Fآماره  درجات آزادی مجموع مجذورات متغیرهای وابسته

 1 76/0 001/0 48/108 1 10/564 خالقیت

 1 47/0 001/0 18/31 1 50/43 بسط

 1 48/0 001/0 00/32 1 49/36 ابتکار

 99/0 45/0 001/0 75/28 1 47/50 انعطاف

 99/0 42/0 001/0 25/25 1 07/16 سیالی
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