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  چکیده
 با دو یشیآزماروش پژوهش  .بود » کودکانیجانیهوش ه بر ینقرآ يها ر قصهیثأ تتعیین«هدف این پژوهش 

 15(    ساله4-6 کودك 30حجم نمونه برابر با  . بودزمونآ ش آزمون و پسی، و انجام پش و کنترلیگروه آزما
روش   که بـا  بود1386 شهر اصفهان در سال در مهد کودك سهاز )  نفر گروه کنترل15ش و ینفر گروه آزما 

 سـنجش هـوش هیجـانی   الی  سـؤ 30 پرسشنامهيریگ ابزار اندازه . انتخاب شدند  ی تصادف يا  خوشه يریگ نمونه
هـا بـا اسـتفاده از     داده. دیـ محاسـبه گرد  84/0 پرسشنامه برابر با ییایپاضریب  .بود ) 2003(فارنهام   و پیترایدز

 انس در ســـطح یـــاروکول یـــ تحلج آزمــون ی نتـــا.دیـــل گردیــ ه و تحلیـــانس تجزیـــارو کويروش آمــار 
05.0=α   هاي  ۀ تأثیر قصهدر زمین ن نمرات کودکان گروه آزمایش و کنترلیانگی بین م  نشان داد که

  احـساسات و کنتـرل   ،گـران ی خـود و د  و احـساسات عواطـف درك  (هـوش هیجـانی    طۀی ح چهارقرآنی بر   
  .وجود داشتتفاوت معناداري )  و نگرش مثبتینیب خوش ،ی اجتماعيها  مهارت،عواطف

   هوش هیجانی ، کودکان،قرآنی يها قصه : يکلیدهاي  واژه
  

  مقدمه
 . استداشتهجه بشر بوده و براي او جذابیت و کشش خاصی در طول تاریخ مورد عالقه و تو     گویی   قصه

 قـرآن کـریم نیـز بـه نیـاز بـشر و       .شـود  زارهاي مهم اصالح رفتار محـسوب مـی   قصه یکی از اب،همین دلیل  به
ید بر عالیق طبیعـی انـسان بـسیاري از مباحـث ظریـف اعتقـادي،       او به قصه توجه نشان داده و با تأک       گرایش  
هاي متعـدد    خداوند متعال در سوره.نماید ها طرح و ارائه می در قالب زیباترین داستان  اخالقی را     و اجتماعی
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    نور استان اصفهانپیاممدرس دانشگاه  - 2
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 حتـی  . سعی در هدایت، تربیت و اصالح رفتار بشر داشـته اسـت     قرآن کریم از طریق نقل داستان گذشتگان      
 بهتـرین مـا  « :یـد فرما مـی ) ص(  محمـد   حـضرت  خواند و خطاب به پیـامبر خـود        می گو خداوند خود را قصه   

   ). 3سوره یوسف،آیه( »گوییم ها را به وحی این قرآن بر تو می قصه
معنـی،   اصطالح قصه در فرهنگ قرآن بـه     .است» جویی پی«معنی   به» قصص« و   »قص«قصه از اصل     ةواژ

جویی، تحلیل و بررسی حوادث مهم تاریخ انبیاء بر اساس بیـنش الهـی اسـت کـه هـدف از آن عبـرت و         پی
پـور،   نقـی ( منین اسـت ؤتـذکر، بیـداري، تحـول و تثبیـت دل مـ         براي زندگی خود،   درس گرفتن از حوادث   

 راستی در سرگذشت آنان به« : استآمدهچنین  )64آیه (  کهف در سورة در قرآن در همین ارتباط، ).1371
هـا را بـراي آنهـا بـازگو      قصه«: استآمده چنین   نیز در جایی دیگر  .» براي خردمندان عبرتی است    )پیامبران(

، قصه در قرآن خبر و سرگذشت حقی قرآنبر اساس آیات  ).176آیه سوره اعراف،( »کن تا شاید بیندیشند 
 تـا  شـود  اي بیـان مـی   گونه یشه و ایجاد عبرت در خردمندان بهاست مبتنی بر دانش الهی که براي گسترش اند 

   .آنان در رفتار و کردار خود تعقل کنند و آن را اصالح کنند
اي آن چنان شخصیت مخاطـب را تحـت     ه اي حقیقی زیادي وجود دارد که فضاي قصه       ه در قرآن قصه  

هـا   سـاختار دلنـشین و زیبـاي قـصه    . رود  و عالقه همگام بـا داسـتان پـیش مـی      دهد که او با میل     ثیر قرار می  تأ
مـانی،  کند و خواننـده را از عاقبـت ناسپاسـی، نافر    اي است که در همۀ فرازها حق را از باطل جدا می            گونه به

ثیر قـصه بـر شخـصیت کودکـان و     رو، بـا توجـه بـه تـأ     از این. کند آزاري، شرك، کفر و گناه آگاه می  مردم
باشـد   هاي قرآنی بهترین وسیله براي آموزش و اصالح رفتـار در کودکـان مـی    مندي آنها به قصه، قصه   هعالق

  .که پژوهش حاضر نیز درصدد اثبات آن برآمده است
 کودکـان را  يت قـصه بـرا  یـ  بود کـه اهم یشمندانین اندیافالطون از نخست   قصه،  نقش و اهمیت   در زمینۀ 

  کودکــان اختـــصاص داد يت قــصه بـــرا یـــان اهمیــ را بـــه ب» تیــ جمهور«  از کتـــابیافــت و بخــش  یدر
ت کودکـان را در کودکـستان   ین کودکستان، اساس تربیسس نخستؤ میفروبل آلمان  ).1381رحماندوست،(

داند  ین شفابخش میز قصه را تلقین) 1382( کسونیار). 1385 کش، بابان و قافلهار ( نهاد ییگو بر قصه و قصه   
ا یـ هـا و   تی بـا شخـص  يسـاز  ق همـسان  یـ  از طر   کـه  يطـور  که موجـب کـاهش اضـطراب کـودك شـده بـه            

ز معتقـد  یـ ن )1992( بانـدورا  .کنـد  ی مـ ياریگران یک قصه، او را در کشف عواطف خود و د      ی يها تیموقع
 آنـان، از  يهـا  ارند و گوش کـردن بـه حـرف   ز دین برانگی تحس ي که رفتارها  ی کسان دنیکودکان با د   است،

 در  خـود یی و کـارآ يش سـازگار ی بـرده و درصـدد افـزا   یق پسخوراند، به ارزش اعمال و رفتار خود پ  یطر
 کنتـرل  ،ي سـازگار ،ثر جهـت اصـالح رفتـار   ؤد و مـ یـ  مفي ابـزار ییگـو  ب، قصهین ترت یبد. ندیآ ی برم محیط
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 کـه آن را بایـد از سـنین پـایین و در      شود یکودکان محسوب م  هاي اجتماعی در   افزایش مهارت  و   جاناتیه
  .مهدهاي کودك ترویج داد

رشــد  )1( :بیــان کــرده اســت  کــودكيمهــدها  بــرايدو هــدف )2000 (1، آمبروســینیزمینــهدر ایــن 
 و گرانیشتن د دوست دا  ، همکاري در کارهاي گروهی، رعایت حقوق دیگران       مانندهاي اجتماعی    مهارت

 کنتـرل احـساسات و   ،ماننـد رشـد عـاطفی    )2(و  )تربیـت شـهروندان مطلـوب   (ایجاد نگرش مثبت اجتماعی     
گـویی را بـراي    نقش قـصه  وي. د خویشتن و توجه به دیگران     ییانات، افزایش احساس حرمت خود و تأ      هیج

  . داند رسیدن به دو هدف مذکور بسیار با اهمیت می
 يهـا  ن روش پـرورش مهـارت   یتـر  جی را يریادگی ۀی نظر ۀ با ارائ  طی با مح  يسازگار يها آموزش مهارت 

 يهـا  نـد آمـوزش مهـارت   یثر در فرآؤعنـوان عامـل مـ      بـه  ی از رفتار اجتماع   ییجاد الگو یا. باشد یم یاجتماع
 يهـا   واقـع، آمـوزش مهـارت     در ).1973،  2بندورا( ه است  قرار گرفت  يادی ز ةمورد استفاد کودکان  اجتماعی  
  .شود جب افزایش هوش هیجانی در کودکان می مویاجتماع

، )2002( همکـاران   و 5درکـسن ،  )2000(  4پـارکر و   نآ -بار،  )2000 (3سیاروچی و همکاران   مطالعات
 ،یخـود کنترلـ   افـزایش   موجـب هـوش هیجـانی  آمـوزش   دادنـشان  ) 2004( 7 و هلگسون)2002 (6نیدادتری

، ابـراز  ی گروهـ ي، همکـار یمـ ی، خـود تنظ  يریپـذ  تی، اسـتقالل، مـسئول    )خشم( هاي تهاجمی  حالتکاهش  
   .شده استدر کودکان  ی تعامالت اجتماع وگرانیت حقوق دیگران و رعایعالقه، احترام به د

هـا و کـاربرد مناسـب آنهـا در روابـط انـسانی، درك         توجه به هیجـان معتقدند،) 1997 (8مایر و سالووي  
 مثبـت از  ي آنـی، همـدلی بـا دیگـران و اسـتفادة     ها داري و تسلط بر خواسته   احوال خود و دیگران، خویشتن    

تواند با آگـاهی و هـوش معنـوي ارتبـاط      اخت، موضوع هوش هیجانی است که می  ها در اندیشه و شن     هیجان
هـاي ارزشـی نیـز همـراه باشـد داراي اهمیتـی        هیجانی که با هنرهاي آزاد و نظام   آموزش طبیعی    .داشته باشد 

 .ثرندنی مؤتاریخ، شهروندي، دین و مذهب بر هوش هیجا  هنر، از قبیلیهای  برنامه، استویژه

هـا،   تیـ  از ظرفيا عنـوان مجموعـه    را بـه یجـان ی اسـت کـه هـوش ه      يگـر یپرداز د  هینظر) 2001(آن  -بار
ات و یز بـا مقتـض  یـ آم تیـ  فرد را در برخورد موفق     يها ییداند که توانا   ی م یرشناختی غ يها ها و مهارت   تیقابل

                                                
1- Ambrosini 
2- Bandora 
3- Ciarrochi  
4- Bar-On & Parker 
5- Derksen 
6- Trinidad 
7- Helgeson 
8- Mayer & Salovey  
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 .شـود  ان دوسـتانه از سـوي فـرد مـی     و موجب بروز رفتارهاي سازگارانه و انسدادهش ی افزا یطی مح يفشارها
 کـه  هاي علمی، داراي اصول و فنونی است دهد، احساسات و عواطف مانند سایر موضوع     یمطالعات نشان م  

که شخص چقدر در هوش هیجانی مهارت داشـته   این. اي هم ضعیف هستند   برخی در آن تبحر دارند و عده      
 را در زندگی شخصی و اجتماعی فردي منعطف، سازگار، انسان دوست و موفق    يتواند و  یم،  ه باشد و خبر 
در ) I.Q(  هوشـی  برخـوردار باشـد و فقـط از نظـر بهـرة      که  فرد از هشیاري عاطفی کمی       یدر صورت . سازد

ی در سطح باال باشد، ممکن است در دنیاي علم، پیشرفت داشته باشـد ولـی در زنـدگی شخـصی و اجتمـاع            
 ).1،2000رینقـل از کـوب و مـا    بـه  ،1994چـان،  یت (دثر داشته باش  ؤتواند رفتار مفید و م     روابط با دیگران نمی   

 در ی، نقش مهمـ ی و اجتماعی شخصی مهم زندگيها علت مرتبط بودن با مهارت      به یجانین، هوش ه  یبنابرا
  .ت و سازگاري فرد داردیموفق

 وافـر  عالقـۀ  ن بـا توجـه بـه   ین سـن یـ  در ا. استیاه مناسبگی، مهد کودك جا  هوش هیجانی  آموزش   يبرا
 هـوش گونـه   نی و بـد دنمـو ت یـ هـا را در آنهـا تقو   ن مهارت ی ا ییگو ق قصه یتوان از طر   یکودکان به قصه، م   

علـت   گویند مهدهاي کودك به می ) 2003 (2 مرویس و برتراند،در این ارتباط .ت نمودی آنها را تقو یجانیه
هـا و   تواننـد بـا اسـتفاده از قـصه     یهـاي آموزشـی خـود داشـته باشـند، مـ        برنامـه  ۀ ارائـ  توانند در  ی که م  یتنوع
 .  را به کودکان آموزش دهندی اجتماعيها  از مهارتياری بسییگو قصه

 بـه  يادیـ گردد که با شور و شـوق ز  یمعتقد است فطرت پاك کودکان موجب م ) 1385( فروشان ینیچ
 و نمـوده  تار و پود روح آنهـا رخنـه    بهزی صاف و تميان هوایرک جی مثل ییگو ها گوش دهند و قصه   قصه

پـسند را در    جامعهي و رفتارهایر و خوبیگر به خ ها نفس دعوت  واقع، قصه   در .شود یموجب آرامش آنها م   
 سـازگارانه و خـوب را در آنهـا    ي رفتارهـا جانات کودکان ی با کنترل ه   گونه نیکند و بد   یت م یکودکان تقو 

 آموزشـی مهـدهاي کـودك، هنـر از         ۀدر برنامـ   )2000( 3نظر کاسـلین   به ).1385 ،یمانیسل( دهد یپرورش م 
تواننـد   ی مـ ییگـو  خصوص هنر قصه هاي برخودار بوده و مربیان با استفاده از هنرهاي مختلف، ب           جایگاه ویژه 

ر بـه   هـر چقـد  قـات انجـام شـده،   یت بـه تحق یـ با عنا .ت کنندی خوب را در کودکان تقو  ي از رفتارها  ياریبس
 در نـده ی در آ، شوديشتریتوجه ب از آن قبل  حتیش از دبستان و   ی پ کودکان در دورة  هوش هیجانی   پرورش  

تري در جامعه خواهیم داشت سالمافراد  ي رفتارعد روانی وب.  

                                                
1- Cobb & Mayer  
2- Mervis & Bertrand 
3- Caslin 
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هـاي زیـادي     قـصه در کتاب مقدس قرآن براي عبرت و آموزش رفتارهـاي خـوب و درسـت در افـراد،      
سازي آنها، براي آموزش و تقویت هوش هیجانی کودکـان از آنهـا اسـتفاده            ساده توان با  آورده شده که می   

بر همین اساس و با توجه به اهمیت و نقش قرآن در زندگی ما مسلمانان، این پژوهش با الگوگیري از        . نمود
ه و نـین، ایجـاد عالقـ    و همچ سـال 6 تا  4منظور درك کودکان سنین      بهها    قصه سازي ساده  با هاي قرآنی  قصه

.  اسـت برآمـده  مهـد کـودك    کودکـان    هـوش هیجـانی    درصدد بهبـود    کودکان نسبت به قرآن،    توجه بیشتر 
  :مورد سنجش قرار گرفتشرح زیر، تهیه و   بههی فرضچهار ،همین منظور به
 درك عواطف و احساسات خـود و دیگـران   ۀهوش هیجانی در زمین  افزایش   موجب قرآنی   ییگو قصه -1

 .گردد کودکان می در

 کنتـرل عواطـف و احـساسات درکودکـان      موجب افزایش هـوش هیجـانی در زمینـۀ      قرآنی ییگو قصه -2
 .گردد می

تنظیم روابـط خـود بـا    ( هاي اجتماعی  مهارتۀ قرآنی موجب افزایش هوش هیجانی در زمین      ییگو قصه -3
 .گردد درکودکان می) دیگران

 مثبـت درکودکـان   بینـی و نگـرش      خـوش   موجب افـزایش هـوش هیجـانی در زمینـۀ           قرآنی ییگو قصه -4
  .گردد می

  
  پژوهشروش

آزمون   و اجراي پیش و کنترل گروه آزمایشدو با در نظر داشتن یشیآزما روش پژوهش حاضر از نوع   
ک یـ  .گیري قـرار گرفتنـد   دو گروه آزمایش و کنترل دو بار مورد اندازه  ، در این پژوهش   .آزمون بود  و پس 

ثیر تحـت تـأ   گـروه آزمـایش   ،ن اسـاس یبر ا. دها بو مام آموزششروع آموزش و بار دوم بعد از ات   از  بار قبل   
  . داده نشدیگونه آموزش چی که به گروه کنترل هیه در حالقرار گرفت) هوش هیجانیآموزش (متغیر مستقل 

 مهـدهاي کـودك شـهر اصـفهان در سـال       سـالۀ 4-6تمام کودکان جامعه آماري شامل    : آماري جامعۀ
  . بود1386

  نفـر 15 .ندبود که از سه مهد کـودك انتخـاب شـد   کودك  30ه پژوهش شامل  حجم نمون  :حجم نمونه 
کـه از  ( ی مرب2 توسط  کودكک مهدیش در یعنوان گروه آزما  به بود،    نفر دختر  8 پسر و     از آنها   نفر 7 که

 تحـت آمـوزش     سـاعت 3بـه مـدت     روزانـه ،بـه مـدت سـه مـاه    )  برخوردار بودند  ی خوب ییگو مهارت قصه 
 نفر دختر بودنـد در گـروه   9 نفر پسر و 6گر که  ی نفر د  15 .ندقرار گرفت   هوش هیجانی  مربوط به  يها مهارت

گر ی نسبت به د در مهد کهیان استفاده شد و کودکان  یدر انتخاب کودکان از نظرات مرب      .کنترل قرار گرفتند  
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ــارکودکــان از بعــد از انتخــاب  .دچــار مــشکل بودنــد، انتخــاب شــدند در محــیط  ي ســازگار وي نظــر رفت
 کـودك خـود   ییجـا  هن نسبت به جاب  ی از والد  ی انجام پژوهش مخالفت برخ    یت اساس یها، محدود  یآزمودن

ط، یشتر بـا محـ  یـ  بي بر اصالح و بهبود رفتار کودکان در جهت سازگار    یح اهداف طرح، مبن   یبود که با تشر   
 سـاله  5 نفرکـودك  6  ساله،4 نفر کودك 3ش یدر گروه آزما . نمودنديز مشتاقانه موافقت و همکار   یآنها ن 

 مربوط به هوش هیجـانی در طـول   يها  تعداد جلسات آموزش مهارت. ساله وجود داشتند 6 نفر کودك    6و  
  .  جلسه بود72سه ماه، 

 اي اسـتفاده شـد؛   گیري تصادفی خوشـه    انتخاب گروه نمونه از روش نمونه      منظور به :گیري روش نمونه 
طور تـصادفی انتخـاب و سـپس از بـین       مهد به3ن تعداد بدین ترتیب که از بین مهدهاي کودك شهر اصفها       

  . م شدندیش و کنترل تقسیشدند که به دو گروه آزماطور تصادفی انتخاب   نفر به30 آنها کودکان
ن پرسـشنامه  یـ  ا. بـود هاي هوش هیجانی    سنجش ویژگی  ۀپرسشنامگیري،    ابزار اندازه  :گیري ابزار اندازه 

  7 تـا  1 بود کـه بـه هـر مـاده از نمـره      ه ماد30 و متشکل از  تهیه شده است  ) 2003 (1فارنهام و توسط پیترایدز 
درك  )1 (ۀطی را در چهار حیجانی مذکور، هوش هۀپرسشنام. ردیگ یتعلق م) کامالً مخالف تا کامالً موافق  (

م یتنظـ  (ی اجتمـاع يهـا   مهـارت  )3 (، عواطف  احساسات و  کنترل )2 (،گرانی خود و د    و احساسات  عواطف
 فارنهـام  و پیترایـدز .  دهـد  ی مورد سـنجش قـرار مـ   ، و نگرش مثبت   ینیب خوش) 4( و   )گرانیخود با د  روابط  

را  و روایـی همزمـان آن   86/0را  ی آنیاالت پرسـشنامه، پایـا  ؤا استفاده از روش همسانی درونی سـ      ب) 2003(
آلفـاي کرونبـاخ   ضـریب  از   مذکور بـا اسـتفاده  ضریب محاسبه شده براي پرسشنامۀ    . اند گزارش نموده 89/0
   . دست آمد هب 84/0

سـپس    شـده و طور تصادفی انتخـاب   مهد به3از بین مهدهاي کودك شهر اصفهان تعداد    :ءروش اجرا 
بـه   .م شدندیش و کنترل تقسیطور تصادفی انتخاب شدند که به دو گروه آزما       نفر به  30از بین کودکان آنها     

 يها آموزش مهارت  ساعت3 روزهر  ، ماهسه ی طیرب م2 توسط    قرآنی ییگو ق قصه یش از طر  یگروه آزما 
هـاي مطـرح در    قـصه  ( هـاي مطـرح در قـرآن    قـصه ان یـ بـه ب  مربیان ،ن آموزشیدر ا . داده شد  هوش هیجانی 

  و در ارتبـاط بـا پـرورش هـوش هیجـانی     ندتوانـست  کـه مـی   )  یوسـف  و هـود    ، شمس، طه،  هاي صافات  سوره
  و توضـیح بـسیار در مـورد هـر    روان بیـانی   لب کلمات ساده و    در قا  آموزش رفتار سازگاري با محیط باشد،     

در مـورد رفتارهـاي     اسـتفاده از پرسـش و پاسـخ   ،و همچنـین منظور درك بهتر کودکـان       به ،یک از رفتارها  
 دیگـر کودکـان در مهـد    ، همچنـین  وکودکـان آن رفتارهـا بـا رفتارهـاي       و مقایـسۀ      داسـتان  ح و غلـط   یصح

                                                
1- Petrides & Furnham  
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طـور   را بـه هـوش هیجـانی    ش و کنترل پرسشنامۀ   ی آزما هان دو گرو  یمرب .دنپرداختبحث گروهی    ه ب کودك،
  قرآنـی  قـصۀ 4 ،ن پژوهشیدر ا .ل نمودندیک از کودکان در قبل و بعد از آموزش تکم    ی هر   يجداگانه برا 

 نفـر افـراد   5 هـا از نظـرات    قـصه یـی ن رواییجهت تع .دیه گردیته هوش هیجانی  يها ت مهارت یمنظور تقو  به
 نفـر از طـالب علـوم    3 ند و کودکان مهارت و تخصص داشت    ییگو  قصه نۀیناس که در زم   متخصص و کارش  

هش حاضـر مـورد اسـتفاده    نظر جهت پـژو  دی و تجد  یخوان بار باز  6ها پس از     ن قصه یا. دی استفاده گرد  دینی
  .قرار گرفت
 از )ع(حـضرت یـونس   ): و دیگـران   احساسات خـود   عواطف و    درك( سوره صافات  - اول   قصۀ

پرست بودند و کارهاي زشـت و بـدي    مردم شهر نینوا بت. کرد ن خدا بود که در شهر نینوا زندگی می  پیامبرا
. دادنـد   انجـام مـی  ....)ی وپرسـت  هاي خود، بـت   بچهکتک زدن دزدي، حرف زشت، ، با یکدیگر   دعوا مانند(

  زشـت نـزدن،  مانند دوستی با یکدیگر، حرف( حضرت یونس آنها را به خدا پرستی و انجام کارهاي خوب 
گفتنـد کـه کـار مـا      کرد، اما آنها می دعوت می...) ت کردن به یکدیگر و دوست داشتن فرزندان خود، محب  

خواستند از کارهاي  همین علت چون نمی  به .فهمیدند که کارشان اشتباه است      آنها نمی  ،ها بچه. درست است 
دا خواسـت کـه آنهـا را عـذاب     زشت خود دست بکشند و کار خوب انجام دهند، حضرت یونس نیز از خـ         

خواهد آنها را عذاب بدهد، به خدا ایمان آوردنـد و    آنها وقتی فهمیدند که خداوند می      .دهد و از آنجا رفت    
   .کارهاي خوب انجام دادند و خدا نیز آنها را بخشید و حضرت یونس نیز به میان آنها برگشت

در قـصر فرعـون   ) ع(رت موسـی حـض  ):عواطفکنترل احساسات و    (  و طه  سوره شمس  - دوم قصۀ
کرد، ناراحت بود زیرا فرعـون بـه مـردم      او از این که در قصر زندگی می  .بزرگ شد تا به سن جوانی رسید      

 و بـا خـشم   گفـت   مـی  همـه مـردم زور  هکـرد و بـ    فرعون به حرف هیچ کس توجه نمی       .کرد ظلم و ستم می   
 را نکنـد  زورگویی خواستند ی که از او میا کنترل کند و مردمتوانست خشم خود ر    او نمی  .کرد صحبت می 
 حـضرت  ،در عـوض  . همـه از فرعـون ناراحـت بودنـد و او را دوسـت نداشـتند         .تکـش  و می  داد شکنجه می 

کـرد و حتـی در مقابـل رفتـار بـد       مـی با دیگـران رفتـار    مهربانی و محبت  اجوانی مهربان بود که ب    ) ع(موسی
 مـردم نیـز او را   ،رو  از ایـن .کـرد  ا خوش رفتاري برخـورد مـی  با آنها ب   و   شد گین نمی خشمگاه   هیچدیگران،  

وقتی به پیامبري رسید از فرعون خواست که بـه خـدا ایمـان بیـاورد و بـا        ) ع( حضرت موسی  .دوست داشتند 
   .مردم خوش رفتاري کند اما، او نپذیرفت و خداوند نیز او را نابود کرد

 لوط قـوم بـسیار   قوم :)گرانیوابط خود با دم ریتنظ ،ی اجتماع يها مهارت(  هود  سوره - سوم قصۀ
 وقتی کسی قصد داشت که از شهر آنهـا عبـور   حاضر نبود با آنها دوست شود، زیراکس  بدي بودند که هیچ  
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  او را وزدنـد  داشتند، حرف بـد بـه او مـی    کردند، چیزهایش را برمی  او را اذیت می   یا به شهر آنها برود،     کند
هاي دیگر حاضر  از قوم کس دادند هیچ افراد قوم لوط کارهاي بدي انجام می     ، چون   بنابراین. زدند کتک می 

 حاضر نبود بـا کسی از شهرهاي دیگر که  دلیل این به .کردند ه از آنها دوري مینبود با آنها دوستی کند و هم      
 را بـه ) ع(خداونـد حـضرت لـوط   . ارهاي خوب و درست را یاد نگرفتندوقت رفت  ، آنها هیچ   کند آنها دوستی 

پیامبري انتخاب کرد تا قوم خود را راهنمایی کند و آنها را از کارهاي بد باز دارد و به آنها کارهـاي خـوب     
 آنها را گرفتـار عـذاب   خداوند بنابراین،. یاد دهد اما، آنها قبول نکردند و به کارهاي زشت خود ادامه دادند          

  .الهی نمود و آنها را نابود کرد
بـا او خیلـی    )  ع(ران حـضرت یوسـف    براد ):بینی و نگرش مثبت    خوش(  یوسف  سوره - چهارم قصۀ

امـا چـون یوسـف    .  در چاه انداختند تا او را بکشند   سال داشت او را    12قتی او حدود     و .کردند بدرفتاري می 
 و به قصر پادشـاه  ه و کاروانی از پادشاه او را نجات دادداد، خداوند او را نجات داد کارهاي خوب انجام می   

 )معـاون پادشـاه  (  رفتارهاي خوبش عزیز مـصر خاطر  به را)ع( حضرت یوسف خداوند ها گذشت و    سال .برد
را دوست داشـت و بـه    همه .بخشید داد او را می جام مین اگر کسی کار اشتباهی ا   بود و   مهربان او بسیار . کرد

ه وضع مردم هاي خشکسالی ک در سال .کرد  همیشه به دیگران با دید خوب نگاه می.کرد دیگران کمک می  
 در . غـذا پـیش یوسـف آمدنـد     گـرفتن یوسـف بـراي   بـرادران  بد شده بود و غذایی براي خـوردن نداشـتند،   

در . آنها را شـناخت ) ع(اما حضرت یوسف . کردند یوسف مرده است    شناختند و فکر می     او را نمی   که حالی
ایـن  . عرفی کرد و آنها را بخـشید  و یا بکشد، اما خودش را به آنها م دهدتوانست آنها را شکنجه  که می  حالی

 و خدواند نیز در کارهاي دیگـر بـه   موجب خشنودي خداوند شد   ) ع(بخشش و فکر خوب حضرت یوسف     
  .او کمک کرد

هـاي    عـالوه بـر اسـتفاده از شـاخص    ها ل دادهیه و تحلیجهت تجز  :ها هاي تجزیه و تحلیل داده     روش
 هـا از روش آمـاري   یار، جهت تحلیـل اسـتنباطی داده   آماري فراوانی، درصد، جداول، میانگین و انحراف مع       

  . استفاده شدانس یاروکو لیتحل
  

  ها افتهی
  . ارائه شده استهشتک تا ی پژوهش در جداول يها هیها بر اساس فرض افتی ،ن قسمتیدر ا

حـساسات   درك عواطـف و ا ۀ قرآنی موجب افـزایش هـوش هیجـانی در زمینـ         ییگو قصه : اول فرضیۀ
  .گردد کودکان میخود و دیگران در
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شناخت عواطف و احساسات خود و دیگران از هوش هیجانی  طۀیآزمون ح پسآزمون و   پیشمقادیر میانگین و انحراف معیار نمرات: 1جدول 

  ش و کنترلیدر گروه آزما

  آزمون پس  آزمون پیش
  ها گروه

  انحراف معیار  میانگین  انحراف معیار  میانگین
  17/10  87/57  56/12  44/28  آزمایش
  79/11  98/29  14/11  20/29  کنترل

  
 شناخت عواطف و احساسات خود و دیگران از طۀیح آزمون ن نمرات پسیانگیمبر هاي قرآنی  قصهاریانس تأثیر ونتایج تحلیل کو: 2جدول 

  ش و کنترلیدر گروه آزماهوش هیجانی 

مجموع   منبع
  مجذورات

 درجۀ
  يسطح معنادار  Fضریب   میانگین مجذورات  آزادي

  36/0  25/1  65/122  1  65/122  آزمون پیش

  001/0  50/14  30/1887  1  30/1887  گروه

  
  
F     05.0 مشاهده شده در سـطح=α   طـۀ یحن نمـرات  یانگیـ آزمـون م  ن پـس ی را بـ   يتفـاوت معنـادار 

 نـشان  ش و کنتـرل ی کودکـان گـروه آزمـا   شناخت عواطف و احساسات خود و دیگـران از هـوش هیجـانی            
موجـب بهبـود    هـاي قرآنـی   ق قـصه یـ  از طرهوش هیجانیتوان اذعان نمود که آموزش       ی م ،نیبنابرا. دده یم

 و بـدین  هشـد نسبت به عواطف، هیجانـات و احـساسات      ) شیگروه آزما ( سطح شناخت و آگاهی کودکان    
 در نیانگیـ ر میمقـاد . هاي مناسب رضایت بیشتري را در دوستان نسبت بـه خـود ایجـاد کننـد       گونه با واکنش  

  شناخت عواطف و احساسات خود و دیگران هوش هیجانی طۀی ح ن نمرات ی را ب  یآزمون تفاوت چندان   شیپ
ن دو گروه متفاوت بوده و یانگیآزمون م که در پس یدهد در حال یش و کنترل نشان نم  یکودکان گروه آزما  

  .)1جدول ( ش بزرگتر از گروه کنترل بوده استین گروه آزمایانگیم
  

 موجب افزایش هـوش هیجـانی در زمینـۀ کنتـرل عواطـف و احـساسات          قرآنی ییگو قصه : دوم فرضیۀ
  .گردد درکودکان می
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   کنترل عواطف و احساسات از هوش هیجانی طۀیآزمون ح  پسآزمون و  پیشمیانگین و انحراف معیار نمرات: 3جدول 

  ش و کنترلیدر گروه آزما
  آزمون پس  آزمون پیش

  ها گروه
  انحراف معیار  میانگین  عیارانحراف م  میانگین

  88/6  35/40  14/7  24/20  آزمایش
  02/8  05/21  21/7  66/20  کنترل

  
   کنترل عواطف و احساسات از هوش هیجانیطۀیحآزمون  ن نمرات پسیانگی بر مهاي قرآنی اریانس تأثیر قصهونتایج تحلیل کو: 4جدول 

  ش و کنترلیدر گروه آزما 

مجموع   منبع
  مجذورات

 درجۀ
  يسطح معنادار  Fضریب   میانگین مجذورات  يآزاد

  38/0  30/1  16/184  1  16/184  آزمون پیش

  001/0  44/15  27/1851  1  27/1851  گروه

  
  
هـاي قرآنـی بـر     تـأثیر قـصه   نـۀ یش و کنتـرل در زم    یآزمون کودکان گروه آزمـا     ن نمرات پس  یانگین م یب

ن یـ مـشاهده شـد و ا   α=05.0در سـطح  يتفـاوت معنـادار  کنترل عواطف و احساسات هوش هیجانی      
 هـا  بـر کنتـرل عواطـف، احـساسات و هیجانـات       هاي قرآنی در مهدکودك  استفاده از قصه   ریثانگر تأ یافته ب ی

اي که آنها با مدیریت بر هیجانـات خـود ارتبـاط بهتـري را بـا دوسـتان             گونه شده به ش  یکودکان گروه آزما  
کنتـرل   حیطـۀ   نمـرات  میـانگین نی را بـ یآزمـون تفـاوت چنـدان    شیدر پـ ن یانگیـ ر م یمقـاد  .خود داشته باشند  

کـه در   یدهـد در حـال   یش و کنتـرل نـشان نمـ   ی کودکان گـروه آزمـا  عواطف و احساسات از هوش هیجانی 
 ش بزرگتـر از گـروه کنتـرل بـوده اسـت     ین گروه آزمـا یانگین دو گروه متفاوت بوده و م      یانگی م ،آزمون پس

  ).3جدول (
  
تنظـیم  ( هـاي اجتمـاعی    مهـارت  موجب افزایش هوش هیجانی در زمینـۀ  قرآنی ییگو ه قص : سوم رضیۀف

  .گردد درکودکان می) روابط خود با دیگران
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    از هوش هیجانیی اجتماعهاي مهارت ۀطیآزمون ح  پسآزمون و  پیشمقادیر میانگین و انحراف معیار نمرات: 5جدول 
  ش و کنترلیدر گروه آزما

  آزمون پس  آزمون پیش
  ها گروه

  انحراف معیار  میانگین  انحراف معیار  میانگین

  17/6  28/30  33/7  18/19  آزمایش
  43/7  11/20  61/6  13/20  کنترل

  
 از هوش یهاي اجتماع  مهارتطۀیحآزمون  ن نمرات پسیانگیبر مهاي قرآنی  قصهاریانس تأثیر ونتایج تحلیل کو: 6جدول 

  ش و کنترلیدر گروه آزماهیجانی 

وع مجم  منبع
  مجذورات

 درجۀ
  يسطح معنادار  Fضریب   میانگین مجذورات  آزادي

  41/0  55/1  52/177  1  52/177  آزمون پیش
  001/0  82/13  12/1941  1  12/1941  گروه

  
 از هـوش هیجـانی   یهـاي اجتمـاع    مهـارت ۀطـ یهـاي قرآنـی بـر ح      تأثیر قـصه   آزمون  پس ن نمرات یانگیم

 F.  قرار گرفتیمورد بررسانس یارول کوی تحليز روش آماراش و کنترل  با استفاده  یکودکان گروه آزما  
. دهـد  ی نشان مـ دوآزمون   پس نمرات میانگیننی را بيتفاوت معنادار  α=05.0مشاهده شده در سطح   

شـد  هاي قرآنی موجب بهبود و ر قصه گویی از طریق ه وسیلۀ قصه بتوان اذعان نمود که آموزش   ی م ،بنابراین
 رفتارهاي خوب خود ۀواسط  و آنها به شدهگروه آزمایشکودکان اي اجتماعی و تعامالت بهتر در       ه مهارت

 ۀطـ ی حن نمـرات ی را بـ یآزمون تفاوت چندان شین در پیانگیر می مقاد.دوستان بیشتري را به خود جذب کنند   
کـه در   یال در حـ ؛دهـد  یش و کنترل  نـشان نمـ   ی کودکان گروه آزما    از هوش هیجانی   یهاي اجتماع  مهارت
ش بزرگتـر از گـروه کنتـرل بـوده     ین گروه آزمـا یانگی دو گروه متفاوت بوده و م      نمرات نیانگیآزمون م  پس
  ).5جدول ( است

  
بینـی و نگـرش مثبـت     وش خـ   موجب افزایش هوش هیجانی در زمینـۀ        قرآنی ییگو قصه :فرضیۀ چهارم 

  .گردد درکودکان می
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   از هوش هیجانیبینی و نگرش مثبت خوش ۀطیآزمون ح  پسآزمون و یشپ راتمقادیر میانگین و انحراف معیار نم: 7جدول 
  ش و کنترلیدر گروه آزما 

  آزمون پس  آزمون پیش
  ها گروه

  انحراف معیار  میانگین  انحراف معیار  میانگین
  54/6  22/41  36/7  58/21  آزمایش
  65/7  87/21  94/6  13/22  کنترل

  
  بینی و نگرش مثبت  ۀ خوشطیحآزمون  ن نمرات پسیانگیبر مهاي قرآنی  قصه اریانس تأثیرونتایج تحلیل کو: 8جدول 

  ش و کنترلیدر گروه آزمااز هوش هیجانی 

مجموع   منبع
  مجذورات

درجۀ 
  يسطح معنادار  Fضریب   میانگین مجذورات  آزادي

  54/0  15/1  87/152  1  87/152  آزمون پیش

  006/0  50/10  47/1553  1  47/1553  گروه

  
F  05.0ده در سطح     مشاهده ش=α  آزمون   پسن نمراتیانگیآزمون م  ن پس ی را ب  يتفاوت معنادار

 ش و کنتـرل یکودکان گروه آزمابینی و نگرش مثبت از هوش هیجانی      طۀ خوش یهاي قرآنی بر ح    تأثیر قصه 
هـاي قرآنـی     قـصه ۀواسـط  گـویی و بـه   از طریق قـصه آموزش    که توان اذعان نمود   ی م ،نیبنابرا. دهد ینشان م 

اســت و توانــسته بینــی و بهبــود نگــرش مثبــت در کودکــان گــروه آزمــایش شــده   موجــب افــزایش خــوش
ن در یانگیـ ر میمقـاد . هاي منفی آنهـا را کـه ممکـن اسـت همـراه بـا خـشونت نیـز باشـد کنتـرل کنـد                 نگرش

 کودکـان گـروه   بینی و نگرش مثبت از هوش هیجانی  خوشطۀی حن نمراتی را ب  یآزمون تفاوت چندان   شیپ
ن یانگیـ ن دو گـروه متفـاوت بـوده و م   یانگیـ آزمـون م  در پـس  که ی در حال؛دهد یش و کنترل  نشان نم    یآزما

  ).7جدول (ش بزرگتر از گروه کنترل بوده است یگروه آزما
   

   گیري بحث و نتیجه
تفـاوت   دادنـشان  ش و کنتـرل  ی گـروه آزمـا   کودکـان هوش هیجانیآزمون  نمرات پس ۀها در زمین   یافته

 یعنـی درك  ،هـوش هیجـانی  طـۀ   یحچهار  ر  هاي قرآنی ب   ثیر قصه أتآزمون   معناداري بین میانگین نمرات پس    
م روابـط  یتنظـ  (ی اجتمـاع يهـا   مهـارت ، عواطـف  احساسات و  کنترل،  گرانی خود و د    و احساسات  عواطف
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 وسـیلۀ  هجانی بـ هوش هیآموزش  عبارت دیگر، به. شتوجود دا  و نگرش مثبت     ینیب  و خوش  )گرانیخود با د  
سـن و    درك بهتر مشکالت عاطفی همرآنی موجب بروز رفتارهاي از قبیلهاي ق  واسطۀ قصه   ه و ب  ییگو قصه
 درك عواطف خود مانند شادي، غم و خـشم، کنتـرل هیجانـات         هاي خود و احساس همدردي با آنها،       سال

ل اجتمـاعی مناسـب و   ي تعامـ برقـرا  خصوص کنترل خشم و پرخاشگري نسبت بـه کودکـان دیگـر،          هخود ب 
و جـایگزینی  ، از بـین رفـتن نگـرش منفـی      با دیگر کودکان و همچنـین   ارتباط  برقراري قدمی در زمینۀ    پیش

هاي قرآنـی   ، طراحی خوب قصه واقع در . شده است  نگرش مثبت نسبت به اعمال و حرکات دیگر کودکان        
رفتار آنها شده و محققین ایـن شـیوه را   تواند موجب اصالح   اي که براي کودکان قابل فهم باشد، می        گونه به

  .دهند  میدبراي اصالح رفتار کودکان سنین قبل از دبستان به درمانگران پیشنها
راسـتی در سرگذشـت آنـان بـراي      بـه « اسـت،  نیـز آمـده  ) 64آیـه  ( کـه در قـرآن در سـوره کهـف      چنان

 ؛ اسـت ح رفتـار انـسان  آمـوزي و اصـال    عبـرت  هـا در قـرآن      هدف اصلی ذکر قصه    ،»خردمندان عبرتی است  
 حقوق آنها آمیز داشته باشد و به حقوق دیگران تجاوز نکند و    نسبت به دیگران رفتاري محبت     اي که   گونه به

گونه رفتارها چیـزي    و این باشدهمراه با آگاهی، بینش و منطق این رفتارها    ،ین حال را محترم شمارد و در ع     
هاي  که خداوند در قالب قصه  در حالی؛ ارائه شده استشناسان در قالب هوش هیجانی است که توسط روان   

 در.  حفـظ شـده اسـت   شـان  ها آموزش داده و همیـشه تـازگی   به انسان آنها را    سال پیش    1400 بالغ بر    قرآنی
 قصه واسطۀ هدنبال بهبود رفتارهایی در فرد هستند که قرآن ب    ه اندیشمندان نیز با پرورش هوش هیجانی ب       ،واقع

، )2000(ن و پـارکر   آ-، بـار )2000 (1کـه در مطالعـات سـیاروچی و همکـاران       چنان؛  ده است بودنبال آن    هب
نیز ایـن موضـوع نـشان داده        ) 2004( 4و هلگسون ) 2002 (3نیداد، تری )2002 ( و همکاران  2مطالعات درکسن 

 ۀ بـر اسـاس یـک برنامـ     خود را هاي رفتاري   کودك آموزش  يهاکه مهد   در صورتی  داداین یافته نشان     .شد
از محتواي قرآنی بیشتر استفاده کنند و این محتوا را در قالب قصه به کودکـان   و کنندعلمی و اصولی تنظیم   

هـا   ق قهرمانـان قـصه  ی و از طردهند کاهش توانند ی را م   بسیاري از مشکالت رفتاري کودکان     ،آموزش دهند 
طـور   کودکـان را بـه  ربیـان آمـوزش    م، در این پژوهش.ندیا نم ی قبل ين رفتارها یگزی را جا  ی مناسب يرفتارها

  رفتـار نـۀ یدر زم) فعال نمودن کودکان در بحـث (  از کودکانیخواه و نظر قرآنی قصۀچهاران یمستمر و با ب   
 ي در مهـدها  اسـتفاده از قـصه  ، واقـع در.  انجـام دادنـد  ن رفتارهـا یـ  و اثـرات ا  ها  قهرمانان قصه  حیغلط و صح  
طور   بهکودکان در آموزش، مشارکت با که مطرح گردد لس فعای روش تدر  کیعنوان   بهتواند   ی م کودك

                                                
1- Ciarrochi  
2- Derksen 
3- Trinidad 
4- Helgeson 
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  . به کودکان آموزش دهد و خوب را مناسبي رفتارهامطلوب
هوش هیجانی کودکـان را بهبـود بخـشد و         است  توانسته هاي قرآنی  واسطۀ قصه   ه ب ییگو ن، قصه ی   بنابرا

ثر،کنترل خـشم،  ؤاجتمـاعی مـ  احترام به دیگران، شـرکت در کـار گروهـی، ارتباطـات            ۀنی در زم  ییرفتارها
 يت نموده و آنهـا را بـرا  ی اصالح و تقو، مهربانی ، محبت و همدردي و    رعایت حقوق دیگران و ابراز عالقه     

 یعنـ ی ییگـو  ن قـصه ی متخصـص  نظـرات   اسـت  هـا توانـسته    افتـه ین  یـ  ا .دیـ ما آمـاده ن   انه سـازگار  یک زنـدگ  ی
ر یثأ بــر تــی مبنــرا) 1385( یمانی ســلو )1385( فروشــان ینــی چ،)1382( کــسونی، ار)1381( رحماندوســت

 ۀیـ نظر با اسـتناد بـه    ،نیهمچن. د کندیی تأطی با محي بهتر وي کودك و سازگار  ی بر آرامش روان   ییگو قصه
هـا و    از رفتـار قهرمانـان قـصه   يبردار که کودکان با الگـو     توان اذعان نمود   ی، م یشناخت -ی اجتماع يریادگی

ل کـودك بـا   یـ  تخ،در هنگـام قـصه گفـتن    .انـد  رفتار خـود پرداختـه  قضاوت در مورد رفتار خود، به اصالح   
ق ی کـه احتـرام و تـشو   یی رفتارهـا ،بیـ ن ترتیشـود و بـد   یسـو و هماهنـگ مـ    ها هـم   ت قصه یها و شخص   واژه

   .نندیگز یدنبال دارد برم ه را بیاجتماع
  کودکان موجـب کـاهش و اصـالح تفکـرات    هوش هیجانیهاي  آموزش) 2004(در پژوهش هلگسون  

 مـورد اسـتفاده   يهـا  وهی از شیکی . رفتار تهاجمی آنها کاهش یافته است     ،در نتیجه و  منفی در کودکان شده     
 رفتـاري را  -نیـز آمـوزش شـناختی   ) 1999( مندولوتیز ، همچنین .ان قصه بوده است   یق ب ی، آموزش از طر   يو

دکان از قصۀ کو کاهش اضطراب يز برای ن  وي .بهترین روش براي کاهش اضطراب کودکان گزارش نمود       
 کودکـان بـه    بر موفقیت آمـوزش  دالّ تحقیقات انجام شدهيها  یافته،بنابراین.  شجاع استفاده نمود   يها انسان

  و هـوش هیجـانی   رفتارهـاي سـازگارانه  تی و تقو کاهش رفتارهاي نامطلوب و افزایش  در ییگو روش قصه 
   .دارد

راي آمـوزش  ي کـودك بهتـرین مکـان بـ     مهـدها تـوان اذعـان نمـود کـه     ی مـ  حاصـل يها افتهیبر اساس  
تواند  گشاي بزرگساالن است، می گونه که راه است و قرآن همانپسند به کودکان    رفتارهاي صحیح و جامعه   

 مـسئولین  ،بنـابراین . سـوي رفتارهـاي نیکـو و صـحیح هـدایت کنـد        هگشاي کودکان نیز باشد و آنها را بـ         راه
، با آمـوزش مربیـان در   وجه نمایند و قبل از شروع سال تحصیلی این موضوع بیشتر ت  اید به سازمان بهزیستی ب  

 بـا تقویـت هـوش هیجـانی کودکـان      منـد نمـودن کودکـان بـه آن،       عالوه بر ترویج قرآن و عالقه      این زمینه، 
   .برطرف نمایندنیز مشکالت رفتاري آنها را 
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  منابع
  .قرآن کریم

 بـه  یابیمنظـور دسـت    بـه يا نـد مـشاوره  یز قـصه در فرآ    اسـتفاده ا  . )1385( نایکش، م  ه و قافله  یمرض اربابان،
 ي کـانون پـرورش فکـر   ییگـو  ن جـشنواره قـصه  ی، نهمـ  ییگـو  ده قصه یمقاالت برگز . تیم و ترب  یاهداف تعل 

  .کودکان و نوجوانان
  .رهیدا: تهران. ی قراچه داغيترجمه مهد. یقصه درمان). 1382( لتونیکسون، میار
، کـانون  ي کـشور ییگـو  ن جـشنواره قـصه   یژه نامه دهم  یو. یدگقصه زن  .)1385( محسن  فروشان، ینیچ

  . کودکان و نوجوانان استان تهرانيپرورش فکر
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