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  چکیده
ـ تحق هدف از ر کـاهش اخـتالل رفتـاري    د درمـانی  قصـه ر یتـأث  ق حاضـر بررسـی  ی

 ی شـهر یپسران مقطع ابتدا همۀ جامعۀ آماري. است یان پسر مقطع ابتدایآموز دانش
هـاي   مشـکالت مربـوط بـه اجـراي طـرح      سـبب   بهن پژوهش یدر ا .بودند مشهد

ــه مســتلزم همکــاري ،شــییآزما ــد مدرســه ومســئوالن  ک روش  از ،ن اســتیوال
انی آمـوز  دانـش ن یاز ب ،پس از انتخاب مدرسه ،ودسترس استفاده شد رري دیگ نمونه

صـورت    بـه نفر انتخـاب و سـپس   سی  ،ن داشتندان نمره را در فرم معلمیکه باالتر
 مربیـان  سـپس  .ن شـدند یگزیجـا ) n=15(ش و گـواه  یتصادفی در دو گـروه آزمـا  

و  کردنـد  لیـ گـروه تکم  آزمون براي هر دو پیش منزلۀ بهرا کودکان  راترنامۀ  پرسش
 بـراي جلسـه   دوازدههفتـه و در   شـش  مدت  بهرا درمانی  جلسات قصهان گر درمان

همـان مربیـان   پس از اتمام جلسـات درمـان، دوبـاره     .برگزار کردندش یگروه آزما
 لیـ ش تکمیو آزمـا  گـواه گـروه   براي هـر دو  آزمون پس منزلۀ بهرا  نامۀ راتر پرسش
 .شـد سـه  یانس مقایهاي مستقل و تحلیل کووار براي گروه tآزمون  باج یو نتا کردند

 درمـانی  قصـه  که گرفت نتیجه توان می و شد تأیید پژوهش ۀفرضیج، یبه نتابا توجه 
  .ثر استمؤ ابتدایی مقطع پسر انآموز دانش يرفتار اختالالت کاهش در
، کـاهش اخـتالل رفتـاري   ، مقطـع ابتـدایی   ،یدرمـان  قصـه اثربخشـی،   :ها واژهدیکل
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  مقدمه. 1
هـاي هیجـانی و    شود که در آن پاسخ رفتاري به شرایطی اطالق می  ـ  اختالالت هیجانی

که  يطور به ؛و قومی تفاوت داشته باشد ،سنتی ،هاي فرهنگی رفتاري در مدرسه با هیجان
رفتـار در   ،سازگاري فردي ،روابط اجتماعی ،مراقبت از خود ،عملکرد تحصیلی فردر د

اغلب کودکان با اختالالت  .داشته باشدثیر منفی أو سازگاري در محیط کار نیز ت ،کالس
معلمان و  ،موارد تر در بیش. کنند رفتاري احساسات منفی دارند و با دیگران بدرفتاري می

 یابـد  هاي آموزشی آنـان کـاهش مـی    فرصت درنتیجه ،کنند ها را طرد می آنها  کالسی هم
)Brown and Percy, 2007: 89.( اند کودکان با آن مواجهاین مشکالت فراوانی که  رغم به، 

که اخـتالالت   شوند مگر این پس از ورود به مدرسه شناسایی نمیها  ها تا سال آن تر بیش
 ).Hartsough, 1995: 236( رفتاري و مشکالت تحصیلی آنان تشدید شود

ن تحمل رفتارهاي کودکان با اختالالت رفتاري را ندارند و بـه  ساال بزرگبسیاري از 
سـاالن بهنجـار خـود در     بـا هـم   در مقایسهاین کودکان  .تنبیه آنان نیز متوسل می شوند

هاي مهم زندگی محدودیت دارند و در تعـامالت اجتمـاعی بـا مشـکالت جـدي        جنبه
 ,.Walker et al( شـود  مـی ها ناشی  کودکان از رفتارهاي آنهاي این  یناتوانای. اند مواجه

درمـانی مطـرح    یکی از فنون بازيصورت   بههاي اخیر  سالدر  درمانی قصه ).19 :1998
  .)Arad, 2004: 225(شده است 

ختی شـنا  روانبه درمان مشکالت  فقطیک فن درمانی  ۀمثاب درمانی به قصه استفاده از
درمانی فرض بر این است که تغییر در زبـان و ادبیـات    قصهدر  .شود نمیکودکان منجر 

 کنـد    هاي جدیدي براي رفتار و روابـط بـا دیگـران ایجـاد مـی      هاي زندگی فرصت قصه
)Desocio, 2005: 194(.  

شـوند   هاي زندگی آشنا مـی  با حقایق و تجربهها  و افسانهها  کودکان از طریق داستان
تقویت قدرت فهم و بیان،  ،هاي قصه ثیرپذیري از شخصیتأت ؛)106: 1378 نژاد، شعاري(

ثیرهاي أواژگان کودکان نیز از دیگر ت ۀگنجینو افزایش  ،آموزش زبان ،پرورش خالقیت
درواقع داستان ). 78: 1376 ،میرزابیگی( روند شمار می  سرایی به  آموزشی و تربیتی داستان

ظاهر نامعقول را بازیابی و  به عقایدتواند  اي است که با آن هر فردي می خالقیت گسترده
). Dwivedi, 1997: 245( مطـرح کنـد   هـا را  سـازنده از آن  ةها را جایگزین و اسـتفاد  آن
هـا در   قصـه  وکیـد دارد  أدرمـانی ت  همین دلیل است که رویکردهاي داستانی بـه روان  به

  .)Strand, 1997: 308( کند ثري ایفا میؤهاي کودکان نقش م  چگونگی رفتار و واقعیت
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حال   عین  و در زانگی منتظره و شگفت د که غیرنده هایی ارائه می حل به کودکان راهها  قصه
ان منجـر بـه   گـر  درمـان ان و گـر  پژوهشتالش  ).Pezeshkian, 1996: 58( ندا ی و مثبتنشد

ــات و قصــه و ــانی قصــه اســتفاده از ادبی  Craig, 2000 ؛1385 روشــن،(شــده اســت  درم
Dean,1998; Desocio, 2005; Raymand, 2004;.(  

  
  هاي پژوهش فرضیه. 2

  :از ندا عبارت اصلی پژوهش حاضر هاي هفرضی ،موجود پژوهشی سوابق بهبا توجه 
  ؛شود می ط خانهیدر مح کودکان موجب کاهش اختالل رفتاري درمانی قصه برنامۀ .1
  .شود می مدرسهط یدر محکودکان موجب کاهش اختالل رفتاري  درمانی قصه برنامۀ .2

  :اند از  هاي فرعی عبارت و فرضیه
 ؛شود می ط خانهیمح در کودکان يگر پرخاشموجب کاهش  درمانی قصه برنامۀ .1
  ؛شود میط مدرسه یمح درکودکان ي گر پرخاشموجب کاهش  درمانی قصه برنامۀ .2
  ؛شود می ط خانهیدر محکودکان موجب کاهش ناسازگاري اجتماعی  درمانی قصه برنامۀ .3
  .شود می ط مدرسهیدر مح کودکان موجب کاهش ناسازگاري اجتماعی درمانی قصه برنامۀ .4
  

  وهشروش پژ. 3
 آزمون شیشی، داراي طرح پیآزما مهیهاي کاربردي و انواع ن پژوهش دستۀ ءپژوهش حاضر جز

ها در  طرحن یتر کی از متداولین طرح یا. و انتساب تصادفی است گروه گواهبا  آزمون پس ـ  
د اعتبار درونی را کاهش دهـد  توان مین طرح عواملی که یدر ا. قات علوم رفتاري استیتحق

تصـادفی در   طـور  بـه هـا را   ید آزمودنتوان می گر پژوهشها  در این نوع طرح. شود می کنترل
: 1380 ،سرمد( ر وابسته بررسی کندیمتغر در مستقل را یر متغیو تأثدهد  قرارشی یهاي آزما گروه

   :ر نشان دادیزصورت   بهن پژوهش را یدر ا رفتهکار بهشی یق آزمایطرح تحق توان می .)95
 O′1 X* O1  شیگروه آزما

 O2 ـــ O′2 گروه گواه

ري یگ اندازه گروه دو بار هر دو ،ل شده استیکه از دو گروه آزمودنی تشک ،ن طرحیدر ا
 آزمـون  پـس  و یک بـار در  ر مستقلیمتغ عمالقبل از ایعنی آزمون  شیپشوند؛ یک بار در  می

  ).14: 1384 ،دالور(ر مستقل یمتغ عمالپس از ایعنی 
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  ريیگ و روش نمونه ،آماري، نمونه ۀجامع. 4
هاي اول تـا   هیسال در پا هشت تا سیزدهان پسر آموز دانش همۀرا مورد مطالعه  جامعۀ آماري

هاي  مشکالت مربوط به اجراي دوره سبببه . دنده می لیشهرستان مشهد تشک ابتدایی سوم
 د فـراهم یطی که بایو شرا است،ن یمدرسه و والد يایاولکه مستلزم همکاري مؤثر  ،آموزشی

 دسـترس درري یـ گ از روش نمونـه د وش  انتخاب جامعۀ آماريد تا نمونه از کل مدارس ش می
ک زمان خاص در ین براي حضور در یکردن والد هماهنگط ین شرایااز جملۀ  ؛استفاده شد

ن یانی کـه بـاالتر  آمـوز  دانشنفر از  سی ،هدف ۀپس از انتخاب مدرس. ک مکان خاص بودی
نی یگزیبا روش جا داشتند،) ن و معلمیفرم والد( نامۀ راتر پرسشزان اختالل رفتاري را در یم

 درمـانی  قصـه  مداخله بـا اسـتفاده از  . ن شدندیگزیشی و گواه جایدر دو گروه آزما ،تصادفی
  .اجرا گذاشته شد بهش یراي گروه آزماب

  
  ابزار پژوهش. 5

  .است مشاهدهو  ،مصاحبه، نامه پرسشدر پژوهش حاضر ها  داده آوريگرداصلی  ابزار
  
  راتر ياختالل رفتار ۀنام پرسش 1.5

هـاي مشـکالت رفتـاري     سـت یل ها و چـک  نامه پرسش اب ،بررسی مشکالت رفتاري کودکان
ـ منظور   به ،کنند می لیتکم ن و معلمانیکودکان که والد نـی تطـابق و سـازگاري آتـی     یب شیپ
ـ ا. سان واقع شده اسـت شنا روانمورد توجه متخصصان و  ،بهنگام ۀکودك و مداخل ن نـوع  ی

ا معلمـان کـودك را بـه    یـ ن یهـا والـد   آنسـبب   بـه  مشکالتی است که  دربارةها  نامه پرسش
هـم در  در محـیط خانـه و   هم درمانی  بررسی اثربخشی قصه براي. دهند ارجاع می گر درمان

  .دشدر این پژوهش استفاده  نامۀ راتر پرسش Bو  A دو فرم مدرسه از هر
 عبـارت و سـؤال   31 شـامل  نامـه  پرسـش ن یا: Aراتر  ياختالالت رفتار ۀنام سشپر )الف
االت و ؤن بـا خوانـدن سـ   یوالـد . ردیگ تعلق می دوصفر تا  نمرةها  که به هرکدام از آن  است

 ، و)1بـا نمـرة   (» گـاهی اوقـات  « ،)0 بـا نمـرة  (» هرگـز « ۀنیکی از سه گزیتوانند  عبارات می
زمـان الزم بـراي   . نـد کنکـودك انتخـاب   در مـورد  را ) 2با نمرة (» ک بار در هفتهیحداقل «

راحتی رفتارهاي کودك را در  به ین بدون ابزار خاصیوالد. است قهیدقده  نامه پرسشل یتکم
  .ندکن ل مییموارد الزم را تکمگیرند و  می درنظرماه گذشته  دوازده
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ـ   13 نمـرة و کودکانی که  است 13 نامه پرسش نقطۀ برش  نامـه  پرسـش در  تـر  شیو یـا ب
ـ  اختالل شناخته می دارايِ داشته باشند کودکانِ ن بـراي کودکـانی کـه داراي    یشوند و همچن
نامشـخص  اخـتالل  و  ،جـانی یاختالل ه ،یسلوکص اختالل یشوند تشخ اختالل شناخته می

جـانی و عبـارات   ین اخـتالل ه یـی تع براي Bو  ،V ،G ،6، 15 ةعبارات شمار .شود میمطرح 
کـار   بـه  ،A نامـۀ راتـر   پرسـش در  ،سـلوکی ن اختالل ییبراي تع IIIو  ،3، 13، 17، 18 ةشمار
ی سـلوک اخـتالل   نمـرة جانی بـیش از  یها در اختالل ه آن ةکودکانی که نمردر مورد . اند رفته

ـ  سـلوکی ها در اختالل  آن ةکودکانی که نمردر مورد جانی، و یص اختالل هیباشد تشخ ش یب
کودکـانی کـه نمـرات    . دشـو  میداده ی سلوکص اختالل یجانی باشد تشخیاختالل ه نمرةاز 
  .شوند نامشخص قلمداد میداراي اختالل عبارت برابر شود  هدستها در هر دو  آن

ار بـاال  یبسـ  را اسیـ ن مقیـ سـانی درونـی ا   هم ییایو پا ییبازآزما ییایپاان و همکارراتر 
ـ بستگ همب یضر و% 74 ،ماه سه ۀبا فاصل ،را ییبازآزمایی ایب پایضر. اند گزارش کرده ن یی ب

  .)Rutter et al., 1976: 332( نددست آورد به% 64هاي پدران و مادران را  پاسخ
معلـم در  . است عبارت 26شامل  هنام پرسشاین : Bراتر  ياختالالت رفتار ۀنام سشپر )ب
تاحـدودي درسـت   « ،)0بـا نمـرة   (» سـت یدرست ن«هاي  نهیکی از گزیعبارت  26ک از یهر

نمـرات حاصـل از   . کند را انتخاب می) 2 ةبا نمر(» درست است کامالً«و  ،)1با نمرة (» است
 .رنـد یگ ص قـرار مـی  یمالك تشـخ  ،نمره خواهند داشت 52که حداکثر  ،عبارت 26پاسخ به 

  .است قهیدق هفتحدود  نامه پرسشل این یزمان الزم براي تکم
ن آمـادگی تـا دوران   یسن در کودکاندر مورد  گوناگوناس تاکنون در کشورهاي ین مقیا

ط یازمنـد شـرا  ین نامه پرسشن یپاسخ به ا .است شدهاجرا ) سالگی شش تا چهارده(ی یراهنما
در  او با ی کهرفتارهاي کودکدر مورد  ،راحتی بهآن را  تواند می و معلمنیست ا ابزار خاصی ی

 9 نمرةو کودکانی که  است 9اس یمق نقطۀ برش. دکن ل یتکم دارد، ییآشنا ماه گذشته دوازده
  .)ibid: 315( شوند رند کودکان داراي اختالل شناخته مییگ می تر شیا بی

ـ ی 9 نمرةکودکانی که در مورد  همچنین آورنـد سـه    مـی  نامـه  پرسـش ن یـ در ا تـر  شیا ب
کـه بـا    شـود  مـی نامشـخص مطـرح   اخـتالل  و  ،جـانی ی، اختالل هسلوکیص اختالل یتشخ
 و ،20، 19، 15، 5، 4 ةعبارات شـمار . شوند ها مشخص می گذاري عبارات مربوط به آن نمره
بـراي   23 و ،17، 10 ،7 ةو عبـارات شـمار  ) اجتماعی ۀجنب( سلوکین اختالل ییتع براي 26
ی اختالل یص نهایتشخ براي. اند رفته کار به نامه پرسشدر ) کینوروت(جانی ین اختالل هییتع

ها در عبارات ذکرشده  رند به نمرات آنیگ می نامه پرسشدر  تر شیا بی 9 نمرةدر کودکانی که 
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ـ یها در اختالل ه آن ةکودکانی که نمردر مورد . شود میمراجعه  اخـتالل   نمـرة ش از یجانی ب
 سلوکیها در اختالل  آن ةکودکانی که نمردر مورد  و ،جانییص اختالل هیباشد تشخ سلوکی

کودکـانی کـه   . شـود  داده مـی  سـلوکی ص اخـتالل  یجانی باشد تشخیاختالل ه ةش از نمریب
   .شوند نامشخص قلمداد میداراي اختالل  باشدعبارات برابر  هدستها در هر دو  نمرات آن
  .باشد تر   ا کمی 8که مجموع نمرات او  کودکی: بهنجار

ـ  سلوکیاختالل  نمرةو  تر شیا بی 9کل او  نمرةکودکی که : سلوکیاختالل  از  تـر  شیاو ب
  .جانی باشدیاختالل ه نمرة

ـ  جانی اویاختالل ه نمرةو  تر شیا بیو  9کل او  نمرةکودکی که : جانییاختالل ه  تـر  شیب
  .باشد سلوکیاختالل  نمرةاز 

ـ  9کل او  نمرةکه  کودکی :نامشخص ـ ی و اخـتالل   سـلوکی و نمـرات اخـتالل    تـر  شیا ب
  .جانی برابر باشدیه

ار یبسـ  نامـه  پرسـش ن یو آلفاي کرونباخ ا ییبازآزما ییایب پایکه ضرا ددار یاظهار مراتر 
بـراي فـرم   % 89ن و یبراي فرم والد% 74) دو ماه ۀبا فاصل( ییبازآزما ییایب پایضر .باالست

ـ % 64هـاي پـدران و مـادران     ن پاسـخ یی ببستگ هم همچنین. معلم گزارش شده است ن یو ب
ار خـوبی بـراي جـداکردن کودکـان بـا      یـ مع 9 نقطـۀ بـرش  . بـود % 72گذاري دو معلم  نمره

ـ ا. گرفتـه شـد   درنظـر نی و کودکـان بهنجـار   یهاي بال اختالل ص یبـا تشـخ   نقطـۀ بـرش  ن ی
  . )ibid: 323( آمد دست به پزشک روان

و آلفـاي کرونبـاخ ایـن     يسـاز  ضرایب پایایی دونیمه ،و نریمانیدر پژوهش ابوالقاسمی 
  ).12: 1384 ،و نریمانیابوالقاسمی (ه است گزارش شد %91 و% 83ترتیب  به نامه پرسش
  
  يانفرادصورت   به مدرسه ياولیا و والدین، معلم، ه بامصاحب 2.5

انتخـاب   آنـان را  معلمانکه  ،ان پژوهشآموز دانشزان اختالل رفتاري یم ییبراي بررسی روا
ها  زان دقت آنینی صورت گرفت تا به میبال ۀن مصاحبین مدرسه و والدابا معلم ،بودند کرده

نفـر از   سـی  ،نامعلمـ  ن ویپـس از مصـاحبه بـا والـد    . میپـی ببـر  هـا   نامه پرسشل یدر تکم
نی در دو یجـایگز  بـراي زمون راتر کسب کـرده بودنـد   ن نمره را در آیان که باالترآموز دانش

 یـی ن مصـاحبه بـراي بررسـی روا   یهم ،ان درمانیدر پا. ش انتخاب شدندیآزما و گروه گواه
  .مجدداً انجام گرفتها  نامه پرسشج ینتا
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  )اتاق کاردرمانیو ، مدرسه اطیدر کالس درس، ح( آموز دانش ةمشاهد 3.5
شـدت،   از نظرو اتاق کاردرمانی  ،اط مدرسه، کالس درسیدر ح اي اختاللان دارآموز دانش
ج مشـاهدات  یو نتـا  ندشـد  می بررسیو مشاهده  هاي رفتاري اختالل نداد رخو شمار  ،زمان

  .دش می گزارش
  

  روش اجرا. 6
 سـی  ،ن و مشاور مدرسه انجـام گرفـت  ااي که با معلم و مصاحبه نامۀ راتر پرسشبه با توجه 

ن کسـب کـرده بودنـد انتخـاب     این نمره را در فرم راتر معلمـ تر شیبانی که آموز دانشنفر از 
 شیانی تصادفی در دو گروه آزمـ یگزیگرفته شد و با جانیز ها  ن آنیشدند و سپس فرم والد

)15=n ( و کنترل)15=n (ر مستقل یمتغ .ن شدندیگزیجا)ش یبـراي گـروه آزمـا   ) ییگـو  قصه
ر مسـتقل  یمتغ اعمالدر قبل و بعد از ) رفتاري زان اختاللیکاهش م( ر وابستهیارائه شد و متغ

طـول  جلسـه  دوازده ن کودکـان  یـ درمـان ا . ري شدیگ ش و گواه اندازهیدر هر دو گروه آزما
  . شد می لیقه تشکیدق 45باً یتقر مدت  بهمرتبه و هر بار  دواي  جلسات درمانی هفته .دیکش
  
  ها   ل دادهیه و تحلیروش تجز. 7

سپس  و )غیره و ،انسیوار ،نیانگیم(ها  ف دادهیبه توص نخست ها، دادهل یه و تحلیبراي تجز
در . مستقل پرداختـه شـد   t انس و آزمونیل کوواریق با آزمون تحلیهاي تحق هیبه آزمون فرض

 2از  تـر  ترتیب مقادیر کم بهکه  شدهاي کجی و کشیدگی استفاده  شواهد توصیفی از شاخص
بـه  بـا توجـه   . براي این دو شـاخص تأییـد نرمـالیتی متغیرهـاي مـورد بررسـی اسـت        3و 
گیـري قبـل و    انـدازه وجود رابطه بین  سبببه  همچنیننبودن متغیرها در دو گروه و  سان هم

واریانس استفاده وبا تعدیل اثر موارد ذکرشده از تحلیل ک) بررسی اثر مداخله( مداخلهبعد از 
ها با اسـتفاده از نـرم    تحلیل داده ۀکلی. دار درنظر گرفته شد معنی 05/0تر از  کم Pمقادیر . شد

  .شده است انجام SPSS17افزار 
  
  تحقیق هاي یافته. 8
ب با یترت ها به داده ،کمیفی و یرهاي کیبراي متغ. انجام شد SPSS17افزار  ها با نرم لیتحل ۀهم

 سبب به. گزارش شدند) اریا خطاي معیار یانحراف مع(ن یانگیو م) درصد(استفاده از فراوانی 
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 مداخلـه دو گروه بعد از  ۀسیبراي مقا ،مداخلههاي قبل و بعد از  ريیگ ن اندازهیوجود رابطه ب
 Pر یمقـاد . انس استفاده شدیارول کویذکرشده از تحل ل اثر مواردیبا تعد) بررسی اثر مداخله(

انحراف استاندارد نمـرات   ن ویانگیابتدا به بررسی م .گرفته شد درنظر دار معنی 05/0از  تر کم
  .آمده است دست به نامعلم ن ویوالد نامۀ راتر پرسشکه از  میپرداز میآموزان  دانش

  دو گروه آزمون پس آزمون و شیفی نمرات اختالل رفتاري پیهاي توص آماره .1 جدول

 نمره ترین بیش نمره ترین کم استاندارد انحراف میانگین تعداد گروه ها  آزمودنی

 آزمون    شین پیوالد
 37 15 34/6 23  15 شیآزما

 32 13 28/6 60/20 15 گواه

 آزمون شیمعلم پ
 34 18 5 20/26 15 شیآزما

 34 14 08/6 60/21 15 گواه

 آزمون پسن یوالد
 17 6 87/2 73/10 15 شیآزما

 30 9 15/7 47/19 15 گواه

 آزمون پسمعلم 
 18 1 77/4 73/11 15 شیآزما

 35 15 78/5 20/22 15 گواه

آزمون اختالالت رفتـاري   شین نمرات پیانگیم ،دیمشاهده کرد 1 طور که در جدول همان
، 20/26(ن اهم از نظـر معلمـ   و) 60/20، 23( نیگواه هم از نظر والد ش ویدو گروه آزما هر
گـواه از اخـتالل رفتـاري     ش ویلذا هر دو گروه آزمـا ، است باالتر 13 نقطۀ برشاز ) 60/21

ش یکاهش اختالالت رفتـاري را در گـروه آزمـا    ،)درمانی قصه( مداخلهپس از . برند می رنج
ـ  مـی  مشـاهده  آزمون پسدر ) 73/11( ناهم از نگاه معلم و) 73/10( نیهم از نظر والد . میکن

. دهـد  را نشـان مـی   )اختالالت رفتاري(وابسته ر یر متغد) درمانی قصه(ر مستقل یمتغ رِین تأثیا
 مشـاهده  آزمـون  پـس ز کاهش نمـرات اخـتالالت رفتـاري را در    یگروه گواه ندر مورد البته 
  .است باالتر نقطۀ برشم ولی هنوز هم از یکن می

ن کـاهش نمـرات   یـ ي ادار معنـی انس بـه بررسـی   یـ وارول کیـ درادامه با اسـتفاده از تحل 
انس یـ وارول کیـ ري از تحلیـ گ شرط بهـره . است مداخله صورت گرفتهاثر  که درم یپرداز می

در مـورد   Levenج آزمـون  ینتا ،هیکه در ابتداي هر فرض است هاي دو گروه نسیاهمگنی وار
  .هاي دو گروه آمده است انسیشرط برابري وار
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  هاي پژوهش هیبررسی فرض. 9
  یاصل ياه هیفرض 1.9
   .شود می ط خانهیدر مح کودکان موجب کاهش اختالل رفتاري درمانی قصه برنامۀ :1ۀ یفرض

  شده  لینمرات تعد درصدي 95نان یاطمۀ لفاص ار وی، خطاي مع نیانگیم .2 جدول

  معیار خطاي  میانگین  گروه
  %95 اطمینان فاصلۀ

  باال حد  پایین حد
  08/12  63/8  839/0  362/10  شییآزما

  35/22  9/18  839/0  62/20  گواه

شـرط   .)F، 05/0>P=728/0( نشـد  دار معنـی  F، گرفته صورت Levenبه آزمون با توجه 
  .برقرار استها  انسیوار برابري

  ر اختالل رفتاريیو متغ مداخلهر قبل از یل مقادیانس با تعدیوارول کینتایج تحل .3جدول 
  F  P-Value  مربعات میانگین  آزادي درجۀ  مربعات مجموع  تغییرات منبع

  005/0  722/7  7/8  1  7/8  گروه
  000/0  46/44  621/451  1  621/451  اختالل رفتاري

  002/0  74/11  246/119  1  246/119  تعامل
      15/10  26  08/264  خطا
        30  8243  کل

ر اخـتالل  یـ و متغ) مداخلهقبل از (ه یري پایگ ل اثر اندازهی، با تعد3ج جدول ینتابر اساس 
 ر وجـود داشـت  یـ ن متغیـ ي در ادار معنـی  ،گواه اخـتالف شی و ین دو گروه آزمایرفتاري، ب

)74/11=F، 05/0<P (بـا گـروه گـواه     در مقایسـه شـی  یر در گـروه آزما یـ ن متغین ایانگیو م
  .بود تر چککو

  .شود میط مدرسه یدر مح کودکان موجب کاهش اختالل رفتاري درمانی قصه برنامۀ :2ۀ یفرض
  ل شدهینمرات تعد درصدي 95نان یاطمۀ فاصل ار وی، خطاي مع نیانگیم .4 جدول

  معیار خطاي  میانگین  گروه
  %95 اطمینان فاصلۀ

  باال حد  پایین حد
  42/13  82/8  12/1  124/11  شییآزما

  2/26  73/21  08/1  96/23  گواه
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شـرط   .)F، 05/0<P=82/3(نشـد   دار معنـی  F، گرفتـه  صـورت  Levenبه آزمون با توجه 
  .برقرار استها  انسیوار برابري

  ر اختالل رفتاريیو متغ مداخلهر قبل از یل مقادیانس با تعدیارول کویج تحلینتا .5جدول 
  F  P-Value  مربعات میانگین  آزادي درجۀ  مربعات مجموع  تغییرات منبع

  72/0  152/0  6/10  1  6/10  گروه
  000/0  21/16  25/248  1  25/248  اختالل رفتاري

  048/0  29/4  73/65  1  73/65  تعامل
      322/15  26  371/398  خطا
        30  8243  کل

ر اخـتالل  یـ و متغ) مداخلهقبل از (ه یري پایگ ل اثر اندازهدی، با تع5ج جدول ینتابر اساس 
 ر وجـود داشـت  یـ ن متغیـ ي در ادار معنـی اخـتالف   ،شی و گواهین دو گروه آزمایرفتاري، ب

)29/4F=، 05/0<P (بـا گـروه گـواه     مقایسـه در شـی  یر در گـروه آزما یـ ن متغیـ ن ایانگیو م
  .بود تر  کوچک

توانسته اسـت در کـاهش    درمانی قصهجه گرفت که ینت توان می ،2و  1 ۀیبه فرضبا توجه 
  .ان مؤثر باشدآموز دانش اختالالت رفتاري

  
  یفرع يها یهفرض 2.9
 .شود می ط خانه در کودکانیي در محگر پرخاشکاهش موجب  درمانی قصه برنامۀ :1ۀ یفرض

  شده لینمرات تعد درصدي 95نان یاطمۀ فاصل ار وی، خطاي مع نیانگیم .6 جدول

  معیار خطاي  میانگین  گروه
  %95 اطمینان فاصلۀ

  باال حد  پایین حد
  29/5  01/3  815/0  25/4  شییآزما

  45/9  23/5  815/0  32/7  گواه

شـرط   .)F، 05/0>P=916/1( نشـد  دار معنـی  F ،گرفته   صورت Levenبه آزمون با توجه 
  .برقرار استها  انسیوار برابري
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  يگر پرخاشر یو متغ مداخلهر قبل از یل مقادیانس با تعدیارول کویج تحلینتا .7جدول 
  F  P-Value  مربعات میانگین  آزادي درجۀ  مربعات مجموع  تغییرات منبع

 001/0 093/13 137/17  1 137/17  گروه

 826/0 049/0 064/0  1 064/0  يگر پرخاش

 001/0 079/14 428/18  1 428/18  تعامل

   309/1  26 193/43  خطا

     30 975/97  کل

ر یـ و متغ) مداخلـه قبـل از  (ه یـ ري پایـ گ ل اثـر انـدازه  ی، بـا تعـد  7ج جدول ینتابر اساس 
ر وجود داشـت  ین متغیي در ادار معنیاختالف  ،شی و گواهین دو گروه آزمایي، بگر پرخاش

)079/14=F، 05/0<P (بـا گـروه گـواه     در مقایسـه شـی  یر در گـروه آزما ین متغین ایانگیو م
  .بود تر   کوچک

 .شود میط مدرسه یدر محکودکان ي گر پرخاشموجب کاهش  درمانی قصه برنامۀ: 2 ۀفرضی

  شده لینمرات تعد درصدي 95نان یاطمۀ فاصل ار وی، خطاي مع نیانگیم . 8 جدول

  معیار خطاي  میانگین  گروه
  %95 اطمینانۀ فاصل

  باال حد  پایین حد
 04/5 919/3 275/0  479/4  شییآزما

  25/12  98/6 271/0 78/9  گواه

شـرط   .)F، 05/0>P=598/2( نشـد  دار معنـی  F ،گرفته    صورت Levenبه آزمون با توجه 
  .برقرار استها     انسیبرابري وار

  يگر پرخاشر یو متغ مداخلهر قبل از یل مقادیانس با تعدیارول کویج تحلینتا .9جدول 
  F  P-Value  مربعات میانگین  آزادي درجۀ  مربعات مجموع  تغییرات منبع

 0 452/19 921/47  1 921/47  گروه

 723/0 127/0 314/0  1 314/0  يگر پرخاش

 0 372/16 333/40  1 333/40  تعامل

   464/2  26 298/81  خطا

     30 5/201  کل



 ...ر کاهش اختالل رفتاري د درمانی قصه اثربخشی   30

  1390وم، شمارة دوم، پاییز و زمستان دسال  ،تفکر و کودك

ر یـ و متغ) مداخلـه قبـل از  (ه یـ ري پایـ گ ل اثـر انـدازه  ی، بـا تعـد  9ج جدول ینتابر اساس 
ر وجود داشـت  ین متغیي در ادار معنیاختالف  ،شی و گواهین دو گروه آزمایي، بگر پرخاش

)372/16=F، 05/0<P (بـا گـروه گـواه     در مقایسـه شـی  یر در گـروه آزما ین متغین ایانگیو م
  .بود تر  کوچک

توانسـته اسـت در    درمـانی  قصـه جه گرفت که ینت توان می ،2و  1هاي  هیبه فرضبا توجه 
  .ان مؤثر باشدآموز دانشي گر پرخاشکاهش 

ط یدر محـ  کودکان موجب کاهش ناسازگاري اجتماعی درمانی قصه برنامۀ :3 فرضیۀ
 .شود می خانه

  شده لینمرات تعد درصدي 95نان یاطمۀ فاصل ار وی، خطاي مع نیانگیم .10 جدول

  معیار خطاي  میانگین  گروه
  %95 اطمینان فاصلۀ

  باال حد  پایین حد
 754/3 237/2 373/0 995/2  شیایآزم

 239/6 699/4 378/0 469/5  گواه

شـرط   .)F، 05/0>P=978/0(نشـد   دار معنـی  F ،گرفته صورت Levenبه آزمون با توجه 
  .برقرار استها   انسیبرابري وار

  ر ناسازگاري اجتماعییو متغ مداخلهر قبل از یل مقادیانس با تعدیارول کویج تحلینتا .11جدول 
  F  P-Value  مربعات میانگین  آزادي درجۀ  مربعات مجموع  تغییرات منبع

 001/0 98/12 222/36  1 222/36  گروه

 8/0 065/0 182/0  1 182/0  ناسازگاري اجتماعی

 002/0 06/11 865/30  1 865/30  تعامل

   791/2  26 092/92  خطا

     30 6/241  کل

ر یـ و متغ) مداخلـه قبـل از  (ه یـ ري پایـ گ ل اثـر انـدازه  ی، با تعد11جدول ج اینتبر اساس 
ر وجود ین متغیي در ادار معنیاختالف  ،شی و گواهیناسازگاري اجتماعی، بین دو گروه آزما

با گروه گواه  در مقایسهشی یر در گروه آزماین متغین ایانگیو م) F، 05/0<P=06/11( داشت
  .بود تر  ککوچ



 31   فرخانی و فاطمه جهانشاهی پور سمیه رجب

  1390وم، شمارة دوم، پاییز و زمستان دسال  ،تفکر و کودك

ط مدرسـه در  یموجب کاهش ناسازگاري اجتماعی در محـ  درمانی قصه برنامۀ :4ۀ یفرض
 .شود می کودکان

  شده لینمرات تعد درصدي 95نان یاطمۀ فاصل ار وی، خطاي مع نیانگیم .12 جدول

  معیار خطاي  میانگین  گروه
  %95 اطمینان فاصلۀ

  باال حد  پایین حد
 093/4 476/2 397/0 284/3  آزمایشی

 279/6 626/4 406/0 453/5  گواه

شـرط   .)F، 05/0>P=82/3(نشـد   دار معنـی  F ،گرفتـه     صـورت  Levenبه آزمون با توجه 
  .برقرار استها   انسیبرابري وار

  ر ناسازگاري اجتماعییو متغ مداخلهر قبل از یل مقادیانس با تعدیارول کویج تحلینتا .13جدول 

  آزادي درجۀ  مربعات مجموع  تغییرات منبع
 میانگین
  F  P-Value  مربعات

  0 521/26 986/95  1 986/95  گروه
 ناسازگاري
  اجتماعی

245/0 1  245/0 068/0 796/0 

 004/0 627/9 844/34  1 844/34  تعامل

   619/3  26 435/119  خطا
     30 975/310  کل

ر یـ و متغ) مداخلـه قبـل از  (ه یـ ري پایـ گ ل اثـر انـدازه  ی، با تعد13ج جدول ینتابر اساس 
ر وجود ین متغیي در ادار معنیاختالف  ،شی و گواهین دو گروه آزمایناسازگاري اجتماعی، ب

با گروه گواه  در مقایسهشی یر در گروه آزماین متغین ایانگیو م) F، 05/0<P=627/9( داشت
  .بود تر  کوچک

توانسـته اسـت در    درمـانی  قصـه جه گرفت کـه  ینت توان می ،4و  3هاي هیبه فرضبا توجه 
  .ان مؤثر باشدآموز دانشکاهش ناسازگاري اجتماعی 

  
  ريیگ جهینت .10

  :شود یم انیب ریز شرح  به ،ها هیفرض تر یکل یبررس ضمن ،پژوهش نتیجۀ
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 محیط در کودکان رفتاري اختالل کاهش موجب درمانی قصه برنامۀ :1 اصلی فرضیۀ
  .شود می خانه

 درمـانی  قصـه  کـه  دهـد  مـی  نشـان  و کنـد  مـی  تأییـد   را 1 فرضـیۀ  4 جـدول  نتایج
 خانه محیط در را آموزان دانش رفتاري اختالل میزان است توانسته اي همالحظ قابل طور به

  .دهد کاهش
 محیط در کودکان رفتاري اختالل کاهش موجب درمانی قصه برنامۀ :2 اصلی فرضیۀ

   .شود می مدرسه
 یدرمــان قصــهکــه  دهــد ینشــان مــ ود کنــ یمــ دییــتأ را 2 ۀیفرضــ 5ج جــدول ینتــا

ط یرا در محـ  آمـوزان  دانـش  يزان اختالل رفتـار یتوانسته است م يا همالحظ قابل طور به
  .مدرسه کاهش دهد

 محـیط  در کودکـان  يگر پرخاش کاهش موجب درمانی قصه برنامۀ :1 فرعی فرضیۀ
 .شود می خانه

 کاهش در است توانسته درمانی قصه که گرفت نتیجه توان می ،7 جدول نتایجبر اساس 
  .باشد مؤثر خانه محیط درآموزان  دانش يگر پرخاش

 محـیط  در کودکـان  يگر پرخاش کاهش موجب درمانی قصه برنامۀ :2 فرعی فرضیۀ
  .شود می مدرسه

 کاهش در است توانسته درمانی قصه که گرفت نتیجه توان می ،9 جدول نتایجبر اساس 
  .باشد مؤثر مدرسه محیط در آموزان دانش يگر پرخاش

 متغیر و) مداخله از قبل( پایه گیري اندازه اثر تعدیل با ،9 و 8 جداول نتایجبر اساس 
 وجـود  متغیـر  ایـن  در داري معنـی  اختالف گواه و آزمایشی گروه دو بین ي،گر پرخاش
 به نسبت آزمایش گروه در را يگر پرخاش میزان بود توانسته درمانی قصه درواقع. داشت
  .شود می تأیید 2 فرعی فرضیۀ درنتیجه دهد، کاهش گواه گروه

 در کودکـان  اجتماعی ناسازگاري کاهش موجب درمانی قصه برنامۀ: 3 فرعی فرضیۀ
  .شود می خانه محیط

 گرفت نتیجه توان می و شود می تأیید پژوهش فرضیۀ این ،11 جدول نتایجبر اساس 
 خانه محیط در آموزان دانش اجتماعی ناسازگاري کاهش در است توانسته درمانی قصه که

  .باشد مؤثر



 33   فرخانی و فاطمه جهانشاهی پور سمیه رجب

  1390وم، شمارة دوم، پاییز و زمستان دسال  ،تفکر و کودك

 در کودکـان  اجتمـاعی  ناسـازگاري  کـاهش  موجـب  درمانی قصه برنامۀ :4 فرعی فرضیۀ
  .شود می مدرسه محیط

 کـه  گرفت نتیجه توان می و شود می تأیید پژوهش فرضیۀ این ،13 جدول نتایجبر اساس 
 مدرسـه  محـیط  در آمـوزان  دانـش  اجتماعی ناسازگاري کاهش در است توانسته درمانی قصه
  .باشد مؤثر

) 1382(بنـاب   يغبـار  و )1387( همکارانو  شیبانی   قاتیتحقنتایج ن پژوهش با یج اینتا
  .دهد می در درمان مشکالت رفتاري کودکان نشانرا  درمانی قصهت کاربرد یو قابل تطابق دارد
ان را بـه کشـف   آموز دانشد توان می آموزشبراي اي  مداخلهي تدبیر مثابۀ بهی یسرا داستان

ن یبراي برقراري ارتباط واقعی برا ها  آن اییب کند و توانیفردبودن خود ترغ معناي منحصربه
بـراي  را ان آمـوز  دانـش ی یند تواناتوا میهاي کالمی  مهارت .ش دهدیافزا ساتافکار و احسا

ان یب. وگو افزون سازد گفت توأم با بحث و و آرامصورت   بهفردي  نیفصل تعارض ب حل و
. کنـد  می قیالتشان تشویري از تخیگ ان را به بهرهآموز دانشفرادادن به آن   ز گوشین داستان و

 ،ان افـزایش دهـد  آموز دانشزش شخصی را در ینفس و انگ د اعتمادبهتوان میل قوي ین تخیا
هـا   قصـه . کننـد  مـی  تصـور سته و توانا یشان شایال و آرزوهایل به امیرا آنان خود را براي نیز

اري از یز مـؤثر واقـع شـوند و بسـ    یـ و اخالقـی ن  ،ت اجتماعی، عاطفییند از نظر تربتوان می
چگــونگی . نــدکنهــاي زنــدگی را منتقــل  و دســتورالعمل ،هنجارهــاي اجتمــاعی ،مقــررات

هـاي   هـا و طبقـه   اري از الگوهاي رفتاري در گروهیو بس ،ها ها، حل آن روشدن با مشکل روبه
ـ بـه نقـل از دوا   انییآشت. دشو می انیبها  لف اجتماعی و سنی در داستانمخت  مـورد  در وديی
ا یـ ن یاگر والـد . دهد می در کار با کودکان هشدارها  ر محتواي ناخودآگاه داستانیت تفسیاهم

البتـه قبـل از   (هاي پنهـان او   ی احساسیا شناسایان قادر به فهم افکار سري کودك گر درمان
ن یـ ز درسـت باشـند، بـاز ا   یـ شـده ن  رهاي انجامیهر اندازه تفس ،باشند) ها آن اطالع کودك از

آن  ةدرپی داستان و تفکر دربـار  دن پییق شنیشود که خود از طر می فرصت از کودك گرفته
  .ابدیز با مشکل خود دست یآم تیی موفقیارویبه احساس رو

کـه رفتارشـان بـه ایـن      یکودکان. گري از رفتار کودك استید ۀهاي رفتاري طبق اختالل
 هاسـت پـا را فراتـر    ژگـی گـروه سـنی آن   یطنتی که ویزان شرارت و شیاز م تعلق دارد  طبقه
 ةن عمـد یا قـوان یـ گذارنـد و   می ر پایگران را زیجدي حقوق مسلم د طور بهها  آن. گذارند می

رو  روبه ز با مشکلیجانی نیاري از کودکان از نظر هیگاهی بس. کنند می دار اجتماعی را خدشه
  .)Rutter et al., 1976: 318(گیرند  میشدن قرار  افسردهمعرض  و در شوند می



 ...ر کاهش اختالل رفتاري د درمانی قصه اثربخشی   34

  1390وم، شمارة دوم، پاییز و زمستان دسال  ،تفکر و کودك

از نبـردن   بهـره با مشکالت عاطفی و رفتاري از ضعف آگاهی و  کودکانِ برخی از مسائلِ
هـاي ارتبـاطی    پسندانه، مهارت ح، رفتارهاي جامعهیهاي اجتماعی، الگوي کالمی صح مهارت

ـ بـه ا هـا   ن مهـارت ی؛ پس آموزش اشود ناشی می غیره و ،ريیپذ تیابی، مسئولی و دوست ن ی
بـه مسـتندات   با توجه  ،گیري کند و شین مشکالت پیکودکان ممکن است تاحدي از بروز ا

ن گـروه کودکـان   یـ م بـه ا یمسـتق  ریغ  طور بهن راهبردها یا آموزشمذکور،  ۀشده در مقال هئارا
  .د مؤثرتر باشدتوان می

ـ مرب کنـیم کـه   را ذکـر مـی   هاي اجتمـاعی  چند نمونه از راهبردهاي مهارت جا ایندر  ان ی
کـودك مطالـب را بهتـر     کـه  ایناستفاده کنند و براي از داستان  ها براي آموزش آن ندتوان می

ـ ا. نیـز کمـک بگیرنـد    افتـه ی سـازمان  مـه یهاي ن سؤالدرك کند از  ن راهبردهـا بـه کودکـان    ی
  . را مهار کنند ۀ خودانگر پرخاشالت و رفتارهاي یکند تا تما می کمک گر پرخاش

 ؛گرید يها تیوستن به فعالیپـ 
 ؛ابراز خشم با لحن آرامـ 
 ؛ترك صحنهـ 
 ؛اي مؤدبانه وهیگران به شیرفتن تقاضاهاي دینپذـ 
 ؛اي رفتار مناسبیادآوري سودمندي و مزایـ 
 ؛گرانیانگاشتن رفتار نامطلوب د دهینادـ 
 ؛قییهاي تلف   استفاده از جملهـ 
 .کردن دلی همـ 

ان هـر دو جـنس   آمـوز  دانش مورد درن پژوهش یا ،شود که در تحقیقات آتی پیشنهاد می
کارهـاي   دادن انجاممحققان به  ، وافتیدست  تر تر و عاممعتبر یجیتا بتوان به نتا ،شود انجام

ـ فیبهبـود ک در ) ییگـو  قصـه ( هـاي هنردرمـانی   هبرنامـ ت یرامون نقش و اهمیپ ،پژوهشی ت ی
هاي   برنامه اپرورش را ب و مسئوالن آموزش و ق شوندیتشو ،انآموز دانشآموزش و پرورش 

  .ندکنتوجیه اهمیت آن در مورد  ان آشنا وآموز دانشت یم و تربیدر تعل درمانی قصه
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