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پرست سراثربخشی آموزش ادبیات کودک بر مشکالت هیجانی و رفتاری کودکان بی

 بد سرپرستو 

 

 ،1مهری کریمی

 2مجدمجتبی امیری

 

 چکیده

سرپرست و بی بد سرپرستبر مشکالت رفتاری و هیجانی کودکان  کودک اتیادبربخشی آموزش تعیین اث از این پژوهش هدف هدف:

بد ست و سرپرآزمون با گروه گواه و پیگیری بود. از بین کودکان بیپس -آزمونبا طرح پیش یشیآزما مهینروش پژوهش،  روش:بود. 

نفر( و  11تصادفی در گروه آزمایش ) صورتبهدسترس انتخاب و گیری در ساله به روش نمونه 5تا  9کودک  91استان البرز  سرپرست
رای سنین ین پرسشنامه با بررسی مشکالت و نقاط قوت )فرم معلم( بود که پرسشنامهها نفر( جایگزین شدند. ابزار گردآوری داده 11گواه )
الت فعالی، کمبود توجه، مشکمشکالت سلوک، بیش ی،های هیجاناز: نشانه اندعبارتو دارای پنج خرده مقیاس است که  رودبکار می 15-9

آموزش ادبیات کودک، شامل قصه، داستان،  ساعتهکیی جلسه 11برای گروه آزمایش،  د.و رفتارهای جامعه پسن ارتباطی با همساالن
ق ها از طری، دادهشدند یابیارزوه آزمون، هر دو گرای انجام نگرفت. در پسشعر، نغمه و الالیی برگزار شد و برای گروه گواه هیچ مداخله

، تفاوت و گروهدها در آزمونداد که بین میانگین نمرات  نتایج پژوهش نشان :هاافتهی مکرر تحلیل شدند. گیریبا اندازه انسیوار لیتحل

مل الت رفتاری و هیجانی شای اختالها حاکی از آن بود که آموزش ادبیات کودک، چهار مؤلفهیافته :یریگجهینتمعناداری وجود داشت. 

دهد دهد و رفتارهای مطلوب اجتماعی را افزایش میفعالی، مشکالت با همتایان را کاهش می، بیشمشکالت سلوک، یجانیه یهانشانه

 (.p≤ 0.05)ماندگار است  ریتأثو این 

 سرپرستان بی، کودکبد سرپرستادبیات کودک، مشکالت رفتاری، مشکالت هیجانی، کودکان  :هادواژهیکل

 

 مقدمه

هستی کودک و فرایند شدن او از تولد به بعد باید  ازآنجاکه
مسیری را بپیماید و در جستجوی مقصودی باشد، آموزش 

ها و اشعار تربیتی و اجتماعی اهمیت و ضرورتی ویژه پیدا داستان
کند. چون بنای تربیت کودکان، تعلیم و آموزش است می
ت از این موهب بد سرپرسترست و سرپکودکان بی کهیدرحال
با (. 1921 ،پورنسایی و نیک اخالقبهره هستند )صریحی، بی

 طورو بهسرعت ها در دوران کودکی، بهیادگیری کهنیاتوجه به 
دهند، معموالً کودکانی که رشد بهنجار ندارند همزمان رخ می

قطه شوند چون به ندبستانی( مشخص میپیش در مقطعویژه )به

                                                           
 .، ایرانقزوین، شناسی عمومیروانگروه  ،قزویندانشگاه آزاد اسالمی، واحد 1 

 .شناسی، ابهر، ایرانگروه روان ،نشگاه آزاد اسالمی، واحد ابهردادانشیار نویسنده مسئول: 9 

 
3 Shroeder & Gordon 

رسند. شماری از وظایف های رشدی مورد انتظار نمیعطف
والدین و مربیان در قبال مسائل کودکان: ایفای نقش داربست 

 شدن با روندبرای رشد کودک و حمایت از رشد کودک، منطبق 
ودک های کدادن نسبت به نشانهرشد کودک، حساسیت به خرج 

آوردن  مها، تحریک کودک و فراهدادن به این نشانهو پاسخ 
اهم فرکردن، دادن سکان به دست کودک، شرایط برای تجربه 

فتار رفرصت اکتشاف و تحرک، ایفای نقش الگوی خوب  آوردن
 (.1221، 9باشد. )شرودر و گوردونو... می کردن

ها، نقد و بررسی، ی ادبیات کودکان که شامل نظریهدر حوزه 
ها، ها، آگاهیشاین آثار، نگر ازآنجاکه، باشدمیپژوهش و... 

دهد ضروری است که منطبق ها و راهکارها را نشان میدیدگاه
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با مبانی رشد و پرورش کودکان باشد. با توجه به ارتباط دو 
ی ادبیات درباره»و « ادبیات برای کودکان»ای که بین جانبه

وجود دارد تأثیر عمیق و متقابل این دو حوزه بر « کودکان
دارد که در هر دو زمینه، به استفاده از یکدیگر مشهود است؛ جا 

کودکان  کهنیاشناسی رشد تأکید گردد. دستاوردهای روان
گیرند، چگونه به درک کنند و چگونه یاد میچگونه فکر می

رسند، تحلیل کودکانه چگونه و در چه سنی شکل مفاهیم می
ا هو موانع خالقیت کودکان کدام کنندهتیتقوگیرد، عوامل می
 شناسی یافتتوان در تعامل بین ادبیات و رواند را میهستن

 (.1979)دادستان، 

 بد سرپرستسرپرست و ای کودکان بیدر هر جامعه ازآنجاکه 
گر و ا هاستوجود دارند و نیز جامعه مسئول مستقیم پرورش آن

همین جامعه نتواند کوتاهی والدین اینان را جبران کند و در روند 
 انتشیشخصی شان برآورده نشود، پایهرشد نیازهای اساسی

 ازجملهآمدن مشکالتی  به وجودمتزلزل گردیده و باعث 
شخصی، اجتماعی، رفتاری و هیجانی خواهد شد. محرومیت از 

سوگ،  یعنوان یک تجربهتواند بهحضور مؤثر بنیان خانواده، می
پرست و سرشدن کودکان بی دیناامقوه نیرومندی برای منبع بال
 (.1929باشد )افخمی نژاد،  پرستبد سر

نند: ککودکان، هنگام استفاده از کتاب، سه فرایند را تجربه می 
ین مناسب. ا حلراهسازی، درگیر شدن احساسات و یافتن همانند

انجام گیرد، سودهای بسیاری در پی  یدرستبهروش درمانی اگر 
 سازی کودک با شخصیتتخلیه احساسات، همانند ازجملهدارد، 

های شاد و ی لحظهداستان، فعال شدن تخیل کودک، تجربه
درمانی راهی مناسب برای کاهش تقویت تفکر مثبت. کتاب

فشارهای روحی و جسمی است که استفاده از آن در موارد ویژه 
 (.1921ایاغ، شود )قزلپیشنهاد می

شوند می روروبههایی کودکان در جریان رشد خود با دشواری 
عوامل ارثی است و یا از عوامل محیطی سرچشمه  که ناشی از

ستند، ه شدهشناختهبسیاری از این مشکالت  ازآنجاکهگیرد. می
ویی گها نقش مؤثری در رشد کودکان دارد. پاسخپیشگیری از آن

تواند در کاهش مشکالت مناسب و بجا به نیازهای کودکان می
شد، آگاهی از ر یشناسروانرشد، مؤثر باشد. با توجه به اهداف 

اصول و مبانی آن برای تمام کسانی که به نحوی با کودکان 
ناپذیر است. والدین، معلمان، سروکار دارند، ضرورتی اجتناب
 ینهیدرزمفعالیتی  که یکسانی نویسندگان، هنرمندان و همه

، یعنی کار خوددهند، الزم است که موضوع کودکان انجام می
های او آگاه باشند؛ نیازهای ژگیکودکان را بشناسند و از وی

                                                           
1 Seligman 

بدانند تا بتوانند بین کودک و فعالیت خود ارتباط  انسانی او را
اختالالت رفتاری در (. 1999، 1الزم را برقرار سازند )سلیگمن

مشکالتی در  دهندهنشاناغلب  بعدازآناوایل دوران کودکی و 
 (.1229، 1221، 9استانداردهای درونی شده هستند )کمپل

در سنین متناسب به خود باید مواردی همچون قاطعیت  کهنیا 
و جدیت، مسئولیت، اخالق، عدالت، عشق و محبت و احترام و 
ادب، نظم و انضباط و اموری که در رشد اخالق و انسانیت 

ایی هآید، مطابق و متناسب با این امور، داستانکودک بکار می
 یز آماده کردن ذهنن ؛ وانتخاب شود، نیاز به آگاهی و فن دارد

شمار  ترین متغیر بهیک قصه مهم زیآمتیموفقی و بیان، در ارائه
آید که در پیوند با روحیات کودکان، رعایت آن الزامی است می

 (.1999)امین دهقان، 

های هیجانی و رفتاری معموالً آموزان دارای اختاللدانش 
از  یزیرنبرورفتارهای  هاآن؛ برخی از اندافسردهمضطرب و 
اس . اضطراب به احسرندیگگوشهدهند و برخی نیز خود نشان می

منظور از افسردگی،  کهیدرحالبیم، ترس یا دلهره اشاره دارد، 
انی آموزاست. دانش یارزشیبیا  خود ریتحقاحساس غمگینی، 
دارند، تندخو، خشمگین و گاهی  یزیربرونکه رفتارهای 

 یهریف معتبر بر چند زمینپرخاشگر یا متجاوز هستند. تعا
های آموزان دارای آشفتگیکنند. دانشمی دیتأکمشترک 

های زیر را از خود نشان هیجانی و رفتاری همه یا برخی ویژگی
 یهاغلب در هم هاآنمشکالت شدید یادگیری؛ : دهندمی

خورند و معموالً به لحاظ تحصیلی دو سال ها شکست میدرس
مشکالت شدید در ایجاد ؛ ترندعقبود یا بیشتر از همساالن خ
؛ نساالبزرگبا کودکان یا  بخشتیرضایا حفظ روابط شاد و 
شوند و برخی از مکرر طرد می طوربه هاآنبیگانگی اجتماعی؛ 

نشان دادن رفتارهای زشت و نامناسب؛ این ؛ رندیگگوشه هاآن
؛ شوندمی گرمشاهدهرفتارها موجب حیرت، ترس و تنفر 

 ژهیوبه، یتنروانشکایت از بیماری ؛ و غمگینی زیاد اضطراب
ورتس، کاالتا و تامکینز، دردهای معده، حالت تهوع و سردرد. )

1926.) 

برای برآورده کردن نیازهای عاطفی کودک و آماده ساختن او  
و شهروندی خوب  های اخالقی و انسانیبرای دریافت پیام

ر کودک و رشد بودن، پرورش قدرت بیان و عواطف و افکا
مند ساختن وی به آزادی و عدالت او و عالقه نفساعتمادبه

اجتماعی، مسیری عالمانه و مسئوالنه باید طی شود تا جامعه 
روبرو شود.  یبد سرپرستسرپرستی و کمتر با معضلی به نام بی

هدف اصلی این پژوهش تأثیر  با توجه به مواردی که گفته شد

2 Campbell 

 رستبد سرپسرپرست و اثربخشی آموزش ادبیات کودک بر مشکالت هیجانی و رفتاری کودکان بی
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ش مشکالت رفتاری و هیجانی و بر کاه آموزش ادبیات کودک
-نیز افزایش نقاط مثبت )رفتار جامعه پسند( بر کودکان بی

 بود. بد سرپرستسرپرست و 

 روش

 -آزمونپس -آزمونروش پژوهش، نیمه آزمایشی با طرح پیش
های این پژوهش نمراتی است که پیگیری با گروه گوه بود. داده

مشکالت هیجانی و آموزش ادبیات کودک بر  ریتأث از مشاهده
د. آم به دست بد سرپرستو  سرپرستیبرفتاری کودکان 

ی آماری در پژوهش حاضر کلیه مراکز نگهداری کودکان جامعه
زیستی ی کل بهسرپرست بود که زیر نظر ادارهو بی بد سرپرست

ری در گیاستان البرز قرار داشتند. در این پژوهش به روش نمونه
 یعلی شیرخوارگاه امام ساله 5-9تن از کودکان  91دسترس، 

 11ع( انتخاب شدند که به دو گروه آزمایش و گواه، هر گروه )
سال  5تا  9تن، تقسیم شدند. معیارهای ورود شامل دامنه سنی 

و بروز مشکالت رفتاری بود و معیارهای خروج شامل بیماری 
 شدید جسمی یا روانی بود.

 ابزار

 (:SDQک )فرم معلم( )پرسشنامه مشکالت و نقاط قوت کود
برای ارزیابی و سنجش اختالالت رفتاری و هیجانی کودکان، 

(، )فرم SDQاز مقیاس بررسی مشکالت و نقاط قوت کودک )
توسط گودمن  1227معلم(، استفاده شد. این پرسشنامه در سال 

برای سنین  واست  شدهساخته ICD-10های مبنای مالک و بر
( و دارای پنج خرده مقیاس 1227)گودمن،  رودبکار می 15-9

، 9مشکالت سلوک ،1های هیجانیاز: نشانه اندعبارتاست که 

 و 1، مشکالت ارتباطی با همساالن9، کمبود توجهفعالیبیش
پایایی کلی فرم  )نقاط قوت کودک(؛ 6رفتارهای جامعه پسند

و پایایی خرده  99/1( 9111معلم در پژوهش بکر و همکارانش )
گزارش شد. در پژوهش  97/1تا  76/1ن بین های آمقیاس
( نیز ثبات درونی این فرم از طریق آلفای 9111بلیک ) –فلیتلیچ 

 منظوربهآمد. در این پژوهش  به دست 91/1کرونباخ حدود 
سنجش اعتبار فرم معلم این پرسشنامه، از توانایی تفکیک این 

ه شد. دآزمون در جداسازی یک گروه بالینی از گروه کنترل استفا
نتایج نشان داد که میانگین نمره گروه بالینی با گروه کنترل در 

تفاوت معنادار داشت. همچنین  P<0/001این فرم در سط  
همبستگی نمره ترکیبی حاصل از این فرم و فرم والدین با 

درصد از کسانی که  65مقیاس سنجیده شده نتایج نشان داد که 

                                                           
1. Emotional symptoms 
2. Conduct problem 
3. Hyperactivity-attention deficit 

تشخیص یک  SDQی ترکیبی پرسشنامه نمره بر اساس

و بر  DAWBAداشتند، در پرسشنامه  یپزشکرواناختالل 

قط ف کهیدرحالنیز تشخیص دریافت کردند  DSN-IVمبنای 

سالم تشخیص  SDQنفری که بر مبنای  11درصد از  16

یک اختالل  صیتشخ DAWBA بر اساسبودند،  شدهداده
 خاص دریافت کرده بودند. تفاوت این دو میزان، فراوانی در

یک، بیل –ی )فلیتلیچ معنادار بود. در مطالعه P<0/001سط  
( با استفاده از این فرم نمرات یک گروه بالینی از یک 9111

 مسئلهمعناداری باالتر بود که این  طوربهگروه کنترل 
 اعتبار تفکیکی خوب این فرم تلقی شد. یدهندهنشان

 روش اجرا

آزمایش و گواه  ها ابتدا از گروهپس از انتخاب آزمودنی
جلسه )هر  11در  شیگروه آزماآزمون گرفته شد و سپس پیش

 یرهیمدئتیهبا نظارت  دو روز در هفته، ،(قهیدق 51جلسه 
آموزش  یکتاب کودک در تهران، تحت مداخالت درمان یشورا
به این صورت که ادبیات کودک از  کودک قرار گرفتند اتیادب

انه های کودکه، الالیی و نغمهقبیل شعر، داستان، افسانه، تران
 منظوربهآموزش ادبیات کودک  یهآموزش داده شد. کار مداخل

کاهش مشکالت هیجانی و رفتاری و افزایش رفتارهای جامعه 
جلسه  11سرپرست بود که در و بی بد سرپرستپسند کودکان 

به ترتیب زیر اجرا شد: جلسه اول: اجرای داستانی با هدف 
دنیای بیرون از خانواده. جلسه دوم:  یهربآموزش شجاعت، تج

. با بار معنایی مسئولیت و اخالق کراتبهای آهنگین پخش نغمه
جلسه سوم: اجرای داستانی با هدف حقوق و حدود خود و 
دیگران. جلسه چهارم: اجرای شعری کودکانه با هدف آموزش 

 نی وبیپردازی. جلسه پنجم: اجرای الالیی با مضمون واقعخیال
خوابی آرام در شباهنگام. جلسه ششم و  یهامید و نهایتاً تجرب

 ازجملههفتم: اجرای داستانی با اشاره به مشکالت رفتاری 
، ینشنوحرفپرخاشگری: آزار رساندن به دیگران و حیوانات، 

با  گونه رفتارها، قشقرق راه انداختن و آشنایی با ایندادیدادوب
های کودکان با شخصیتهدف همانندسازی و همزادپنداری 
ف با هد کراتبهای آهنگین داستان. جلسه هشتم: پخش نغمه

هیجانات منفی به همراه پایکوبی. جلسه نهم: اجرای  یهتخلی
داستانی با هدف مهار رفتارهای پرخاشگرانه. جلسه دهم: اجرای 

ت درس یبرقرارداستانی با هدف آموزش الگوی کالمی درست و 
 یمداخالت درمان یبرنامه یدر زمان اجراارتباطات اجتماعی. 

 افتیدر ایمداخله گونهچیه گواهگروه  ش،یگروه آزما یبر رو

4. Peer problems 
5. Prosocial Behaviors 
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 آزمونپسازهر دو گروه  ،یجلسات درمان انینکردند. پس از پا
اختالالت  بر ی،روش درمان نیا ایگرفته شد تا مشخص شود که آ

بوده  ؤثرم سرپرستیب و بد سرپرستکودکان  یجانیو ه یرفتار
پس از سه هفته از هر دو گروه آزمایش و گواه، آزمون  .است

پیگیری به عمل آمد تا از میزان پایداری در تغییر رفتار و 
 هیجانات آنان اطمینان حاصل شود.

 هایافته

شد. از این نفر را شامل می 91پژوهش تعداد  موردنظر یهنمون
ن بی هاآنسنی  نفر پسر بودند که دامنه 19نفر دختر و  9تعداد 

 سال بود. 5تا  9

های تحقیق از آزمون تحلیل واریانس با جهت آزمون فرضیه
مکرر چند متغیره استفاده شد. الزم به ذکر است که  گیریاندازه

ر همگن نیستند )د انسیکووار -در مواردی که ماتریس واریانس
های هیجانی، مشکالت سلوک، بیش فعالی و متغیرهای نشانه

ت رفتاری( برای برطرف کردن این نقیصه در آزمون اختالال
ست ا شدهاستفادههای تحقیق از شاخص آماری پیالیی فرضیه

 همگن است انسیکووار -و در سایر موارد که ماتریس واریانس
 است. شدهاستفادهاز شاخص آماری المبدای ویلکز 

ن ری مکرر برای اثرات بیگی. نتایج آزمون تحلیل واریانس چند متغیره با اندازه1جدول 

 های هیجانیگروهی و تعامل برای نشانه

تأثیر بین گروهی آموزش ادبیات 
 کودک

درجه آزادی  F ارزش
 فرض شده

درجه آزادی 
 خطا

 مجذور اتا سط  معناداری

های عامل نشانه
 هیجانی

 681. 000. 17.000 2.000 18.15 681. پیالیی

-تعامل عامل نشانه

های هیجانی و 
 گروه

 615. 000. 17.000 2.000 13.60 615. پیالیی

دارند. به عبارتی بین  باهمگیری تفاوت معناداری بار اندازه 9های هیجانی کودکان در است که نمره نشانه شدهدادهنشان  1در جدول 

(. همچنین بین p< 0.05) آمد به دستهیجانی تفاوت معناداری  یهانشانهو پیگیری( در  آزمونپس، آزمونشیپهای عامل )نمره

این نتایج  (.p< 0.05شد )های هیجانی تعامل معناداری مشاهده ها در نشانهو پیگیری( و گروه آزمونپس، آزمونپیشهای عامل )نمره
 های هیجانی استات کودک بر نشانهبیانگر اثربخشی آموزش ادبی

یری مکرر برای اثرات بین گروهی و تعامل گ. نتایج آزمون تحلیل واریانس چند متغیره با اندازه2جدول 

 برای مشکالت سلوک

تأثیر بین گروهی آموزش 
 ادبیات کودک

درجه آزادی  F ارزش
 فرض شده

درجه آزادی 
 خطا

 مجذور اتا سط  معناداری

عامل مشکالت 
 سلوک

 461. 005. 17.000 2.000 7.26 461. پیالیی

تعامل عامل 
مشکالت سلوک و 

 گروه

 517. 002. 17.000 2.000 9.09 517. پیالیی

 رستبد سرپسرپرست و اثربخشی آموزش ادبیات کودک بر مشکالت هیجانی و رفتاری کودکان بی
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های عامل دارند. به عبارتی بین نمره باهمگیری تفاوت معناداری بار اندازه 9، نمره مشکالت سلوک کودکان در 9با توجه به جدول 

امل های ع(. همچنین بین نمرهp< 0.05آمد ) به دستهیجانی تفاوت معناداری   هایو پیگیری( در نشانه آزمونپس، آزمونشیپ)

 (p< 0.05شد )ها در مشکالت سلوک تعامل معناداری مشاهده و پیگیری( و گروه آزمونپس، آزمونپیش)

گیری مکرر برای اثرات بین گروهی و تعامل . نتایج آزمون تحلیل واریانس چند متغیره با اندازه3جدول 

 فعالیبرای بیش

تأثیر بین گروهی آموزش 
 ادبیات کودک

درجه آزادی  F ارزش
 فرض شده

درجه آزادی 
 خطا

 مجذور اتا سط  معناداری

 774. 000. 17.000 2.000 29.19 774. پیالیی عامل بیش فعالی

تعامل عامل بیش 
 فعالی و گروه

 824. 000. 17.000 2.000 39.79 824. پیالیی

، آزمونپیشهای عامل )دارند. به عبارتی بین نمره باهمگیری تفاوت معناداری بار اندازه 9، نمره بیش فعالی کودکان در 9با توجه به جدول 

، آزمونپیشهای عامل )بین نمره (. همچنینp< 0.05آمد ) به دستهای هیجانی تفاوت معناداری و پیگیری( در نشانه آزمونپس

ثربخشی آموزش ادبیات کودک (. این نتایج بیانگر اp≤ 0.05شد )ها در بیش فعالی تعامل معناداری مشاهده و پیگیری( و گروه آزمونپس
 بر بیش فعالی است.

 گیری مکرر برای اثرات بین. نتایج آزمون تحلیل واریانس چند متغیره با اندازه4جدول 

 گروهی و تعامل برای مشکالت با همتایان

تأثیر بین گروهی آموزش 
 ادبیات کودک

درجه آزادی  F ارزش
 فرض شده

درجه آزادی 
 خطا

 امجذور ات سط  معناداری

عامل مشکالت با 
 همتایان

الندای 
 ویلکز

.476 9.34
5 

2.000 17.000 .002 .524 

تعامل عامل 
مشکالت با 
 همتایان و گروه

الندای 
 ویلکز

.400 12.7
5 

2.000 17.000 .000 .600 

های عامل ه عبارتی بین نمرهدارند. ب باهمگیری تفاوت معناداری بار اندازه 9، نمره مشکالت با همتایان کودکان در 1با توجه به جدول 

های عامل (. همچنین بین نمرهp< 0.05) آمد به دستو پیگیری( در مشکالت با همتایان تفاوت معناداری  آزمونپس، آزمونپیش)

اثربخشی (. این نتایج بیانگر p< 0.05شد )ها در مشکالت با همتایان تعامل معناداری مشاهده و پیگیری( و گروه آزمونپس، آزمونپیش)
 آموزش ادبیات کودک بر مشکالت با همتایان است.

گیری مکرر برای اثرات بین گروهی و تعامل . نتایج آزمون تحلیل واریانس چند متغیره با اندازه5جدول 

 برای رفتارهای مطلوب اجتماعی

تأثیر بین گروهی آموزش 
 ادبیات کودک

درجه آزادی  F ارزش
 فرض شده

درجه آزادی 
 خطا

سط  
 اداریمعن

 مجذور اتا
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عامل رفتارهای 
 مطلوب اجتماعی

الندای 
 ویلکز

.307 19.1
4 

2.000 17.000 .000 .693 

تعامل عامل 
رفتارهای مطلوب 
 اجتماعی و گروه

الندای 
 ویلکز

.517 7.94
5 

2.000 17.000 .004 .483 

به عبارتی بین  دارند. باهمگیری تفاوت معناداری هبار انداز 9کان در کود (جامعه پسندقوت )رفتار  نقاط، نمره 6با توجه به جدول 

(. همچنین p< 0.05آمد ) به دست تفاوت معناداری و پیگیری( در رفتارهای مطلوب اجتماعی آزمونپس، آزمونپیشهای عامل )نمره

 >pشد )اداری مشاهده تعامل معن ها در رفتارهای مطلوب اجتماعیو پیگیری( و گروه آزمونپسآزمون،  پیش های عاملنمره بین

 (. این نتایج بیانگر اثربخشی آموزش ادبیات کودک بر رفتارهای مطلوب اجتماعی است.0.05

 گیریو نتیجهبحث 

 دککو اتیادبتعیین اثربخشی آموزش حاضر  هدف از پژوهش
و  بد سرپرستبر مشکالت رفتاری و هیجانی کودکان 

ودک ادبیات کنتایج پژوهش نشان داد آموزش سرپرست بود. بی
د بسرپرست و های هیجانی کودکان بیبر روی کاهش نشانه

و  1های سنگ تانمؤثر است که با نتایج پژوهش سرپرست
(، 1921(، صریحی و همکاران )1229نورتون )(، 9115همکار )

(، 1929(، آقایی و همکاران )1921پورحسین و همکاران )
(، عربگل 1921(، تکفلی و آقابخشی )1929آبادی و همکاران )

-همسو می ( و1999(، خسروی و همکاران )1929و همکاران )

ی هاباشد که همگی بر اثربخشی ادبیات کودک بر نشانه
گذشته  یدر دهه قاتیتحق شتریب. ددارندیتأکهیجانی کودکان 

که در مراکز مراقبت از کودکان  دهندینشان م وضوحبه
هداشت روان ب نیصصبه توجه متخ ادیز اریبس ازین سرپرست،یب

و  ینیبال هاییابیبا استفاده از ارز قیتحق نیدارند. چند
 کودکان که اندنشان داده استانداردشده هایاسیمق

و نقص در  یجانیو ه یرمشکالت رفتا پرورشگاهی
 مراتببه که اندبروز داده یاریبس یسازگارانه یکارکردها

رود، یتظار مان یعموم تیاست که در جمع یزیاز آن چ شتربی
 گری(، پاپل9112) زی(، فرا1225تامپسون ) هایپژوهش ازجمله

گااو  انی( و پر9119(، آلدرسون و همکاران )9111و همکاران )
توان گفت که ممکن است ها میدر تبیین این یافته (.9115)

پذیر که در های سنی آسیبیکی از گروه عنوانبهکودکان 
ناختی قرار دارند با ایجاد آموزشی شمعرض انواع اختالالت روان

مناسب مانند آموزش ادبیات کودک، بتوانند هیجانات و 
های داستان، شعر و نغمه و الالیی رفتارهای خود را با شخصیت

                                                           
1 Xing Tan 

نمایند تا یادگیری صورت  یهم ذات پندارو  کرده یهمانندساز
 گیرد و هیجانات تخلیه و یا تبدیل شود.

زش ادبیات کودک بر روی کاهش نتایج پژوهش نشان داد آمو 
ؤثر م بد سرپرستسرپرست و مشکالت سلوک کودکان بی

(، 9115های پریان گااو و همکار )است که با نتایج پژوهش
(، 1997(، بشارت )1999(، احدی )1921(، کراهه )1929کرنی )
باشد که همگی بر اثربخشی ادبیات ( همسو می1991بابایی )

ن این . در تبییددارندیتأککان کودک بر مشکالت سلوک کود
توان گفت ممکن است محیطی که این کودکان در ها مییافته

یابند تأثیر عمیقی بر رفتارشان داشته باشد و آن پرورش می
شود که آنان درک درست و عمیقی از اجتماع و ارتباط موجب 

با همساالن و دیگر افراد نداشته باشند و همین عامل مسبب 
بشود. تحقیقات ری و سلوک این کودکان مشکالت رفتا

در این زمینه نشان داده که آموزش ادبیات کودک  شدهانجام
تواند به کاهش مشکالت سلوک و قصه درمانی می ژهیوبه

-کاهش رفتار ایذایی در کودکان کمک کند تا به روشی متعادل

های درون خود را آشکار کنند و به بیان تر، مشکالت و ناراحتی
 بپردازند.خود 

-نتایج پژوهش نشان داد آموزش ادبیات کودک بر روی بیش 

ؤثر م بد سرپرستسرپرست و کمبود توجه کودکان بی-فعالی
( و 9115و همکاران ) 9اینگرید هایاست که با نتایج پژوهش

باشد که بر اثربخشی ادبیات کودک همسو می (1979)اکبرزاده 
توان ها میتبیین این یافته بر بیش فعالی کودکان تأکید دارد. در

های عصبی ـ ترین اختاللیکی از شایع ADHDگفت که 
 های رشد شامل رشدرفتاری کودک است و بر بسیاری از جنبه

کرد گذارد و با عملاجتماعی، هیجانی و شناختی تأثیر منفی می
کند. مطلوب در محیط خانه و مدرسه و بیرون تداخل می

2 Ingrid 

 پرستربد سسرپرست و اثربخشی آموزش ادبیات کودک بر مشکالت هیجانی و رفتاری کودکان بی
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با کودکان عادی با مشکالت در مقایسه  ADHDکودکان 
عاطفی و رفتاری بیشتری مانند پرخاشگری، دشواری و تعامل 

-یپایین و رفتار تکانشی غیرعادی، ب نفساعتمادبهبا دیگران و 
قراری، ناتوانی در تمرکز و توجه و... مواجه هستند. کودکان 

اداره برای  ازنظرهم به لحاظ آموزشی و هم  ADHDدارای 
کنند. در این راستا آموزش ادبیات ی ایجاد میمربیان مشکالت

 تواند به کاهش رفتارهای تکانشی آنان کمک کند.کودک می

در مورد اثرات بین گروهی و  آمدهدستبهبا توجه به نتایج  
تعامل، نشان داده شد که ادبیات کودک بر روی مشکالت با 

ت مؤثر بوده اس بد سرپرستسرپرست و همتایان کودکان بی
(، شرودر و 9115و همکاران ) 1تاناکا هایبا نتایج پژوهش که

(، پوالدی 1921(، صریحی و همکاران )1222گوردون )
(، حکیم شوشتری و 1921(، نورتون )1921(، قزل ایاغ )1929)

باشد که همگی ( همسو می1971نیا )(، صنعتی1997همکاران )
ن ابر اثربخشی ادبیات کودک بر مشکالت با همتایان کودک

ای هتوان گفت که روشها می. در تبیین این یافتهددارندیتأک
درمانی بر کاهش مشکالت ارتباطی  )بیانی و خالق( مانند قصه

گویی و ارزش با همساالن مؤثر است. در حقیقت اهمیت قصه
تار، ل ابعاد شخصیتی، رفیها در تشکها و داستانبنیادین قصه

است. تحقیقات نشان  گذارشناخت و هیجان افراد در محیط اثر
وقتی با موضوعی  یسالبزرگداده است که این کودکان در 

ند، اند، برخورد کنمشابه با همان موضوعی که در کودکی شنیده
ا های ارتباطی رتوانند دشواریتر میبرایشان آشناست و راحت

های منفی و ناسازگار را کنار گذاشته و وارهاصالح کنند و طرح
های را برای رویارویی با جهان درمانگرهای مثبت و وارهطرح

 واقع و ممکن جایگزین کنند.

نتایج پژوهش نشان داد آموزش ادبیات کودک بر روی رفتار  
ت که مؤثر اس بد سرپرستسرپرست و کودکان بی جامعه پسند

 9(، موندی9117و همکاران ) 9های اسچلینگبا نتایج پژوهش
(، 1929زاده )(، قاسم1929)شارف (، 9115و همکاران )

(، زایپس 1992(، شیخ رضایی و همکاران )1992فرد )مکتبی
-همسو می (1972) یدیس(، 1996االسالمی )(، شیخ1995)

پسند  هرفتار جامعباشد که همگی بر اثربخشی ادبیات کودک بر 
ت که توان گفها می. در تبیین این یافتهددارندیتأککودکان 

یرساخت غنی و سرشار از نکات شناختی ـ ادبیات کودک با ز
ها گرچه در مقام اند و قصهتأویل یگیتوان ماعاطفی، دارای 

-با مخاطب خود رابطه برقرار می یراحتبه)فرم، روایت و زبان( 

ظیم ی عکنند در مقام کارکردهای پنهان و پیچیده، واجد شبکه

                                                           
1 Tanaka 
2 Schilling 

ند تی هستهای شناخوارههایی از مفاهیم، الگوها و طرحو گستره
یار ها در تمهید فرایندهای رشد بسکه به دلیل برگرفتن استعاره

ها نشان داده است که ادبیات کودک کاربرد دارند. پژوهش
ه کند و او را بآگاه می شیاستعدادها باغیرمستقیم، کودک را 
 .داردیمواتفکر و تعمق و جستجو 

ش هژوپ یو اصول  یدر جهت انجام صح یتالش جد رغمبه 
 طهیدر ح شدهانجام یهاوهشژپ گریمانند د قیتحق نیحاضر، ا

 مواجه بود که تالش یو مشکالت هاتیبا محدود ،یمسائل انسان
مهر  تواندیم ،یآت یهاوهشژها در پبرطرف کردن آن یبرا
 نیا هش باشد.ژوپ نیدر ا آمدهدستبه یجبر نتا یدییتأ

مراکز نگهداری از  در گزینش کهنیاند از اعبارت هاتیمحدود
نیز  ؛ وکودکان با شرایط همسان محدودیت وجود داشت

احتمال دارد شرایط زندگی، سبک زندگی، عوامل  کهییازآنجا
رِ ها و عوامل گوناگون دیگاقتصادی، فرهنگی و تحصیلی خانواده

مربوط به زندگی، رفتارهای هیجانی و الگوهای رفتاری کودکان 
ی چنین متغیرها و دیگر امکان مطالعه را تحت تأثیر قرار دهند،

عوامل تأثیرگذار در پژوهش حاضر وجود نداشت. بر اساس نتایج 
شود آموزش ادبیات از این پژوهش پیشنهاد می آمدهدستبه

و  سرپرستهای کودکان بیبخشی از آموزش عنوانبهکودکان 
 در نظر گرفته شود. بد سرپرست
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The effectiveness of educating children's literature on emotional and behavioral 

problems of orphaned children 
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Abstract 

Aim: The purpose of this research was to evaluate the effectiveness of educating 

children's literature on emotional and behavioral problems of orphaned children. Methods: The 

methodology of this research was quasi experimental with pretest, posttest and follow up and 

control group. Among orphan children and children with uncaring parents 20 children aged 3 

to 6 years old selected by Convenience sampling method and randomly assigned into 

experimental group (10 children) and control group (10 children). Data collected using 

problems and strengths questionnaire (teacher form) in pretest, posttest and follow-up stages. 

The questionnaire is used for ages 3-16 and includes 5 subscales: emotional signs, conduct 

problems, hyperactivity, attention deficit, peer relationship problems and prosocial problems. 

For the experimental group, 10 one-hour sessions to teach children's literature including story, 

poetry, song and lullaby have been held and any intervention wasn't applied for the control 

group, too. In posttest, both groups were assessed. Data were analyzed by analysis of variance 

with repeated measures. Results: The results revealed a significant difference through mean 

scores in both groups. Conclusion: The findings suggested that teaching children's literature 

reduce four behavioral and emotional disorders including emotional symptoms, conduct 

problems, hyperactivity, and problems with peers and also increased appropriate behaviors in 

children (P≤ 0/05). Follow-up showed that the results are lasting during time. 
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