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Abstract 
Objective: The aim of this research was to examine 
the effect of visual storytelling on externalizing and 
internalizing behaviors in children with 
oppositional defiant disorder. Method: This study 
was quasi-experimental (controlled pretest-posttest 
with follow-up). The statistical population included 
primary-school children in Tehran with 
oppositional defiant disorder. Using purposive 
sampling, we selected 22 primary-school children 
diagnosed with oppositional defiant disorder 
visiting a learning and therapeutic center. Before 
the intervention, their parents completed the Child 
Behavior Checklist as a pre-test. In the next step, 13 
visual storytelling sessions were held for the 
experimental group. At the end of the intervention, 
the parents completed the noted checklist for pre-
test and follow-up. Results were analyzed using 
univariate and multivariate covariance analyses. 
Results: The results showed that visual storytelling 
significantly reduced externalizing behaviors on the 
post-test and follow-up. However, it significantly 
reduced internalizing behaviors only on the post-
test, with no significant change in the follow-up. 
Conclusion: Visual storytelling can be used as an 
intervention method to decrease externalizing 
behaviors in children. Internalizing behaviors can 
also be reduced in case of an ongoing 
implementation of this method. 

 
Keywords: Oppositional defiant disorder, Visual 
storytelling, Externalizing behaviors, Internalizing 
behaviors 
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 مقدمه

 پذير آسيب سني يها گروه از اينكه دليل به كودكان
 قرار ناختيش روان مشكالت انواع معرض در هستند،

 فرآيند تأثير تحت سنين اين در يپذير آسيب .دارند
 و طرف يك از آن مراحل خاص مقتضيات و رشد فعال

 توسط ككود موقعيتي و محيطي شرايط كنترل
ضرابيان  ساجدي،( رددا قرار ديگر طرف از بزرگساالن

 و كودكان درصد 30 تقريباً ).1389 و صادقيان،
 اختالل يك ،خود زندگي طول در نوجوانان

 اين .كرد خواهند تجربه را تشخيص قابل زشكيپ روان
 از مختلف هاي زمينه در عملكرد نقص به ها اختالل
 شوند مي منجر خانوادگي و تحصيلي هاي زمينه جمله

 (يا بزهكارانه يرفتارها يا صيليتح افت نهايت در كه
 ،ايوانز( دنگرد مي موجب را رفتاري) مشكالت انواع

 ).2005 ،فرانز ومولت، ويست 
 كودكي دوران يها اختالل ترين شايع از يكي
 و نسب نقدي( است يا مقابله نافرماني اختالل
 يا مقابله ينافرمان اختالل ).1392 ،زاده هنرمند مهرابي

 ،ينافرمان ارانه،ك يمنف يرفتارها از يا كنندهعود يالگو
 قدرت صاحب اشخاص برابر در آلود خصم و يشكسر

 و مدرسه خانواده، فرد، بر يعيوس اتتأثير هك است
، به نقل 2015سادوك، سادوك و روئيز، ( دارد اجتماع

 با اي مقابله ينافرمان اختالل ).1394از رضاعي، 
 نيتر عيشا از يكي درصد 3/3 وعيش نيانگيم

 رفتارهاي بارز عالئم كنار در كه است هايي اختالل
 نيز رانمود  درون رفتارهاي است ممكننمود  برون
 خلق از ييالگو صورت به اختالل اين دهد. نشان
 و يجدل/ينافرمان رفتار عصباني، /ريپذ يكتحر
 به هك ياختصاص نشانه چهار حداقل با يتوز نهكي

 ضمن ؛شود يم ظاهر كشد مي طول ماه 6 حداقل مدت
 با هك است يزيچ آن از تر فراوان رفتارها نيا هكنيا

 يشانيپر و باشد متناسب فرد فرهنگ و جنس سن،
 شغلي و يليتحص ،ياجتماع ةزمين در اي مالحظه قابل

 ).2013 آمريكا، پزشكي روان (انجمن كند مي ايجاد
 مشكالت اي مقابله ينافرمان اختالل با انكودك

 دهند مي نشان را بيشتري يختناش روان و ياجتماع
 تجربه را يشتريب يمنف ةعاطف )،2014 گوردسون،ي(س
 انكودك به نسبت يمترك يعاطف يسازگار و كنند مي

 زين يآموزش و ياجتماع ةزمين در دارند، بهنجار
 با يراحت به و كنند مي ابراز را اي ناسازگارانه يرفتارها

 ازپلتا و لوواز (گرانرو، شوند نمي سازگار خود طيمح
 ينيب شيپ اي مقابله ينافرمان اختالل ).2015 واالندر،

 در يسازگار هاي مشكل از يعيوس ةدامن ةكنند 
 اين همچنين ).2013 همكاران، و (والن است كودكان
 كنند مي تجربه را يشتريب يمنف ةعاطف كودكان
 و تيعصبان انيطغ و )2015 همكاران، و (گرانرو
 به مبتال انكودك در كه اي انهيجو يتالف يرفتارها
 يبرا شود مي دهيد اي مقابله ينافرمان اختالل

 نيز بزرگترها و همساالن با مناسب روابط يريگ لكش
 ت،يف و يني(پارد است كخطرنا و زننده بيآس

2010.( 
 حوزه دو در معموالً را كيودك تر يعشا يها اختالل

 ونمود  برون يها اختالل: كنند يم يبند طبقه گسترده
 مانند ييرفتارها با نمود برون يها اختالل .نمود درون

 يانشگركت و يفعال شيب ،ينافرمان ،يپرخاشگر
، به نقل 2015، و همكارانسادوك ( شوند يم مشخص

 دربرگيرنده نمود برون هاي اختالل ).1394از رضاعي، 
 تعارض در و دارند بيرون به رو كه هستند مشكالتي

 ديگر بيان به ؛گيرند مي ارقر محيط و افراد ديگر با
 در كه هستند اي نايافته سازش يرفتار يالگوها

 گيرند مي قرار انتظاراتشان و افراد ديگر با تعارض
 نمود درون يها اختالل ).2001 رسكورال، و نباخخآ(

 ياجتماع گيري كناره ،يافسردگ رينظ ييرفتارها با نيز
 مشخص اند درون به معطوف شتريب هك اضطراب و
، به نقل از 2015سادوك و همكاران، ( شوند يم

 لوييز چن، ؛2001 رسكورال، آخنباخ، ؛1394رضاعي، 
 از بااليي سطح با نمود درون مشكالت ).2011 ليو،و 

 يفرايندها درباره نايافته سازش و افراطي يمهارگر
 كه درحالي ،است همراه هيجاني و يرفتار ،يفكر

 در الزم يبردهاراه در ضعف با ،نمود نبرو مشكالت
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 شناخت و عواطف رفتارها، مهار و دهي خودنظم جهت
 ).1388 ،يحيدر و عابدين مطلق، يمراد(است  همراه

 رفتاري مشكالت بهبود درمؤثر  هاي روش از يكي
 اي مقابله نافرماني اختالل با كودكان شناختي و

 است. رفتاري -شناختي و شناختي هاي مداخله
 يرفتار - شناختي مداخله كه اند داده نشان ها پژوهش
 شدت معنادار كاهش باعث خشم، مديريت بر مبتني
 و يرفتار اختالل يدارا نوجوانان و كودكان خشم

 بهبود همچنين واست  شده اي مقابله نافرماني
 كنترل و يرفتار شناختي، سازگاري در را يمعنادار
 همكاران، و وولف (سيگل آورد مي وجود به آنها خشم

 انكام كه است هايي روش از يكيگويي  قصه ).2007
 با كودك .سازد مي فراهم كودك يبرا را يرسازيتصو
 با و كرده خلق را اعمال و ها صحنه قصه، دنيشن

اين  .كند مي همانندسازي داستان هاي شخصيت
 كودك ياجتماع و يشناخت رشد بر ذهني هاي چالش
 همچنين ).1387 لويه، (يوسفي دارد يمثبت يتأثير

 قالب در را خود اصلي ركف سندهينو گويي قصه در
 به ،1386 (نوراحمر، دهد مي ارائه خواننده به تيياكح

 ها قصه ).1387 همكاران، و لويه يوسفي از نقل
 اخالقي و عاطفي، اجتماعي، تربيت نظر از توانند يم

 يهنجارها مقررات، از يبسيار و شوند واقع مؤثر
 .دهند انتقال را دگيزن يها دستورالعمل و اجتماعي
 يبسيار و آنها حل ،ها مشكل با شدن رو روبه چگونگي

 و اجتماعي مختلف يها گروه در يرفتار يالگوها از
و  فرخاني پور رجب( شود يم بيان ها داستان در سني

 يك مثابه به ها قصه از استفاده ).1390 جهانشاهي،
 منجر كودكان شناختي روان درمان به فقط درماني فن

 و زبان در تغيير كه است اين بر فرض ،شود مين
 براي جديدي هاي فرصت زندگي، هاي قصه ادبيات

 تالش .كند مي ايجاد ديگران با روابط و رفتار
 و ادبيات از استفاده به منجر درمانگران و پژوهشگران

 ).2005 وا،ي(دسوش است شده درماني قصه در ها قصه
 فرايند ليتسه در يمهم نقش گويي قصه واقع در
 و يدگيچيپ دادن نشان با و كند مي فايا رفتار رييتغ

 حس زاندنيبرانگ نيع در ان،كودك به يزندگ يغنا
 حداقل به را آنها بودن يتدافع ،انكودك ياوكنجك
 ).1997 (گرسيه، دهد مي اهشك

 يريارگك به با )2004( لورمنيس و لوريت ،كوك
 كنند مي انيب انكودك يبرا درماني قصه هاي تكنيك

 -يشناخت هاي درمان مانند به تواند مي درماني قصه هك
 قرار استفاده مورد آنها نارك در يا و انكودك يرفتار

 با درماني قصه در ها داستان. باشد اثرگذار وگيرد 
 هيتخل يبرا يبستر جادياو  ها فرصت ردنك فراهم

 كودك كدر بردن باال و يهمانندساز و يجانيه
 و التكمش بهبود و رييتغ در يممه منبع دنتوان مي

 و بورن رافورد،ك( شوند محسوب انكودك هاي اختالل
 ).2010 ،لتيو و دبرگيفر ؛2004 ،رافوردك

 پژوهشي در )1386( سيادت و كجباف همايي،
 مورد را كودكان سازگاري رشد برگويي  تأثيرقصه

 برگويي  قصه كه داد نشان نتايج دادند. قرار بررسي
 در )2010( مالكا است. مؤثر كودكان يسازگار افزايش

 درماني گروه با قصه تركيبكه  كند مي بيان پژوهشي
 و اعتماد ايجاد خودپنداره، افزايش باعث تواند مي

 و مسئله حل مهارت افزايش تفريح، هدف، يافتن
 كزلوفسكا و هني شود. كودكان تنهايي كاهش

 كاهش براي درماني قصه روش از پژوهشي در )2002(
 و شايستگي و بودن مسلط احساس افزايش و ضطرابا

 فرضيات نتايج كه كردند استفاده كودكان اميدواري
 .است شده ييدأت تحقيق
 اختالل منفيتأثير  اهميت به توجه با سو يك از

 و عاطفي اجتماعي، زندگي در اي مقابله نافرماني
 صورت در ديگر سويي از و كودكان تحصيلي

 براي مناسب هاي درمان رگيريكا هب عدم و توجهي بي
 اختالالت بروز كه كودكان در اختالل اين كاهش
 سلوك اختالل و اضطراب افسردگي، همچون ديگري

 بر مناسب هاي مداخله انجام داشت؛ خواهد پي در را
 همين در دارد. ضرورت اختالل اين به مبتال كودكان
گويي  تأثير قصه بررسي دنبال به حاضر پژوهشزمينه 

 و نمود برون رفتارهاي كاهش بر تصويري ةشيو به
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 است. اي مقابله نافرماني اختالل با كودكان نمود درون
 االتؤس اين به پاسخگويي درصدد حاضر پژوهش

 كاهش بر تصويريگويي  قصه مداخله آيا :است
 نافرماني اختالل با كودكاننمود  برون هاي نشانه
 تصويريگويي  قصه مداخله آيا است؟ اثرگذار اي مقابله

 اختالل با كودكاننمود  درون هاي نشانه كاهش بر
 پژوهش اين االتؤس است؟ اثرگذار اي مقابله نافرماني

 اي مداخله ةشيوتأثير  كه اند شده تدوين هدف اين با
 بر تصوير) همراه بهگويي  قصه( كاربردي و نوين

 با كودكان نمود درون و نمود برون هاي نشانه كاهش
 شود. ارزيابي اي مقابله رمانيناف اختالل
 روش

آزمايشي با استفاده از گروه  روش پژوهش حاضر نيمه
آزمون  پس -آزمون  صورت پيش كنترل و آزمايش و به

گويي  در پژوهش حاضر تأثير قصه و پيگيري است.
تصويري (متغير مستقل) بر كاهش رفتارهاي 

نمود شده (متغير  (متغير وابسته) و برون نمود درون
اي بررسي  ابسته) كودكان با اختالل نافرماني مقابلهو

 شده است.
 گيري نمونه روشنمونه و  آماري، جامعه
 مبتال كودكان همه شامل پژوهش اين آماري جامعه

 ابتدايي دوره اي مقابله نافرماني اختالل به
 سطح درماني روان خدمات مراكز به كننده مراجعه

 از هدفمندورت ص به نمونه انتخاب است. تهران شهر
 ابتدايي دوره اي مقابله نافرماني اختالل با كودكان
 ناختيش روان خدمات جامع مركز يك به كننده مراجعه

 صورت هدفمندگيري  صورت نمونه به تهران غرب
 پس پژوهش در كننده شركت نمونه حجم است. گرفته

 از هريك تعداد كه است بوده نفر 22 شامل ريزش از
 است. بوده نفر 11 كنترل و يآزمايش هاي گروه

 بر سازي همسان از بعد ها نمونه جايگزيني همچنين
 دو در فعالي) (بيش همبود اختالل و جنسيت مبناي
 .گرفت صورت كنترل و آزمايشي گروه
 ابزار

 تجربه بر مبتني سنجشي نظام كودكان رفتاري سياهه

 ماه شش دررا  كودك وضعيت فرم اين است. آخنباخ
 تكميل والد توسط (كه كند مي ابيارزي گذشته

 اساس بر هايي مقياسنامه  پرسش اين در ).شود مي
 است شده تنظيمآر  تي-تري-ام اس دي اختالالت
 اين هاي مقياس تسؤاال ).2001 رسكورال، و (آخنباخ
 و معموالً ،كامالً اي گزينه سه صورت بهنامه  پرسش

 را صفر و يك دو، نمرات ترتيب به كهاست  اصالً
 از پسنامه  پرسش اين هنجاريابي .كنند مي دريافت
 اجتماعي و فرهنگي زباني، لحاظ به الزم هاي انطباق

 كه داد نشان نتايج شد. انجام ايراني نمونه روي
 بر مبتني نشانگاني هاي مقياس آلفاي ضرايب

 دارد قرار بخشي رضايت سطح در آر تي-تري-ام اس دي
 (مينايي، است غيرمت 81/0 تا 64/0 از آن ةدامن و

 يرفتار -يجانيه هاي اختالل فرم نيا ).1384
 يرفتار التكمش هاي بندي گروه در را كودكان

 ي/افسردگيريگ گوشه ،يضطراب/افسردگا(نمود  درون
 نمود برون يرفتار التكمش )،يجسم هاي شكايت و

 ي/فعال بيش و ينكش قانون رفتار پرخاشگرانه، (رفتار
 توجه، التك(مش التكمش ريسا و تكانشگري)

 كند مي يابيارز اجتماعي) التكمش و ركتف التكمش
 در يرفتار ةسياه نيا ).2001 ورال،كرس و (آخنباخ

 انكودك پرورش و آموزش سازمان توسط 1384 سال
 يينايم اصغر يآقا وششك با رانيا يياستثنا
 يبرا يدرون يهمسان بيضر. است شده يابيهنجار
 مشكالت ،77/0 يعاطف التكمش مقياس خرده

 ،83/0 شكل جسماني مشكالت ،82/0 اضطرابي
 نافرماني مشكالت ،79/0 يفعال بيش مشكالت

 شده گزارش 72/0 سلوك مشكل و 82/0 اي مقابله
 و نياربردتركپر از يكي كودك يرفتار اههيس است.
 هاي اختالل صيتشخ و سنجش يابزارها نيتر جامع

 قابل اعتبار و ييروا از هك رود مي شمار به كيودك
 در آزمون نيا يابيهنجار در است. برخوردار يقبول
 اسيمق يبرا يدرون يهمسان بيضر ،يرانيا تيجمع
 رفتار و 67/0 شكني قانون (رفتار 88/0 يساز يبرون

 ييبازآزما اعتبار است. شده گزارش )87/0 پرخاشگري
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 همه هك داد نشان زين )هفته 8 تا 5 نيب فاصله در(
 و هستند معنادار 05/0 سطح در يهمبستگ بيضرا
 دارند قرار نمود) نبرو مقياس (براي 97/0 دامنه در
  ). 1390 ،مينايي(

 تحليل و تجزيه روش
 بخش دو در شده آوري جمع اطالعات پژوهش اين در

 تحليل و تجزيه مورد استباطي آمار و توصيفي آمار
 و ميانگين توصيفي آمار بخش در .اند گرفته قرار

 مراحل تفكيك به پژوهش متغيرهاي تاندارداس انحراف
 و تجزيه مورد پيگيري وآزمون  پس ،آزمون پيش

 آمار بخش در سپس است. گرفته قرار تحليل
 نتايج پژوهش، هاي فرضيه آزمون منظور به استنباطي،

 و چندمتغيري كوواريانس تحليل آزمون از حاصل
 مورد آنها هاي مفروضه بررسي با همراه متغيري تك
 است. گرفته قرار تحليل و زيهتج

 مداخله اجراي روش
 است. شده ارائه تصاوير و ها داستان شامل مداخله ابزار

 و نوشته پژوهشگر توسط حاضر پژوهش هاي داستان
 اين ساخته). محقق هاي داستان( است شده تدوين

 پژوهشگر اي مداخله اهداف اساس بر ها داستان
 كودكان درنمود  برون ونمود  درون رفتارهاي (كاهش

 محور است. شده تدوين )اي مقابله نافرماني اختالل با
 هاي نشانه كاهش هدف با ها قصه موضوعات اصلي

 )فايو-ام اس دي مبناي (بر اي مقابله نافرماني اختالل
 و مسائل شامل ها قصه فرايند است. شده تدوين

 موضوعات مانند دبستان سنين كودكان رايج مشكالت
 و معلمان همساالن، و ها كالسي هم با طمرتب مختلف
 تدوين مختلف داستان 16 تعداد است. خانواده اعضاي
 مداخله ابزار اعتباريابي جهت بعد مرحله در گرديد.

 مورد انتخابي تصاوير و شده تدوين هاي قصه پژوهش،

 درمان حيطه در باتجربهاستادان  از نفر پنج ارزيابي
 الزم اصالحات سپس گرفت. قرار كودكان هاي اختالل
 شد. اجرا ةآماد مداخله طرح و گرفته صورت

نامه  پرسش مداخله جلسات شروع از قبل
 گروه دو هر والدين توسط كودك رفتاريليست  چك

 انتهاي در ).آزمون پيش( شد تكميل آزمايش و كنترل
 تكميل والدين توسط ها نامه پرسش نيز مداخله طرح
 متغيرتأثير  يپيگير جهت سپس ).آزمون پس( شد

 از بعد روز ده مدت به وابسته متغيرهاي بر مستقل
 توسط رفتاريليست  چك مجدداًآزمون  پس اجراي
  (پيگيري). شد تكميل گروه دو والدين
 1 جلسه 13 شامل مداخله طرح پژوهش اين در
 براي هايي چالش ارائه با ها قصه است. ساعته

 اختالل هاي نشانه با مرتبط كه داستان هاي شخصيت
 سپس ورود  مي پيش بوده اي مقابله نافرماني
 پيامدهاي و ها چالش اين حل براي مختلف يراهكارها

 تصويري داستان دو جلسه هر در .شود مي ذكر نيز آنها
 ،كودكان بهتر فهم براي كه شد گفته كودكان براي

 برنامه از استفاده با ها داستان با مرتبط تصاوير
 از جلسه دوم نيمه در شد. ارائه رنمايشگ در پاورپوينت

 گويي داستان فرايند در كه شد خواسته كودكان
 بعدي مراحل خود عقايد بيان با و كنند مشاركت
 داستاني ابتدا كه صورت بدين دهند. توضيح را داستان

 به مجزا تصوير چند سپس وشد  مي ارائه و بيان
 پيشبرد جهت تا شد خواسته آنها از و ارائه كودكان
 و داده رخ هاي چالش حل براي حل راه بيان و داستان

 را تصوير بهترين داستان هاي شخصيت مشكالت
 طرح هاي داستان اصلي موضوعات كنند. انتخاب
 شده بيان 1 جدول در جلسات تفكيك به مداخله

 است.
 هجلس هر هاي داستان اصلي هاي موضوع شرح .1 جدول

 جلسه اول
 سازي اعضا و آگاهي از شيوة كار اعضاي گروه با يكديگر و ارائه اطالعات براي آماده آشنا شدنموضوع اصلي جلسه: 

 جلسه دوم
 از كوره در رفتنموضوع اصلي جلسه: 

 مديريت هيجان و احساسمهارت مورد نياز: 
 ار با ديگران.آشنايي كودك با رفتارهاي تكانشي و پيامدهاي عدم صبر و تأمل در دادن پاسخ و انجام رفتشرح اهداف جلسه: 
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 جلسه سوم
 حساسيت و زودرنجيموضوع اصلي جلسه: 

 درك و پذيرش ديگرانمهارت مورد نياز: 
 آشنايي با پيامدهاي حساسيت زياد نسبت رفتارهاي ديگران شرح اهداف جلسه: 

 جلسه چهارم
 هاي دو جلسه قبل (جلسه دوم و سوم) مرور و بازبيني داستان

 جلسه پنجم
 ت و اوقات تلخيعصبانيموضوع جلسه: 

 مديريت خشممهارت مورد نياز: 
 سازي كودك از خصوصيات رفتارهاي توأم با عصبانيت و همچنين شناخت پيامدهاي رفتارهاي تلخ و تند (مهارت مديريت خشم) آگاهشرح اهداف جلسه: 

 جلسه ششم
  مشاجره با مظاهر قدرت، يا با بزرگساالن به خاطر كودكان و نوجوانانموضوع جلسه: 

 توانايي حل مسئله اجتماعيمهارت مورد نياز: 
ها و شناخت پيامدهاي آن. ارائه راهكار حل مسئله در روابط بين  شود و بررسي علت شناخت و بررسي شرايطي كه باعث مشاجره با بزرگساالن ميشرح اهداف جلسه: 
 فردي و با بزرگساالن.

 جلسه هفتم 
 (جلسه پنجم و ششم) هاي دو جلسه قبل مرور و بازبيني داستان

 جلسه هشتم
 هاي مظاهر قدرت يا رعايت قواعد سرپيچي از انجام خواستهموضوع جلسه: 

 داري  افزايش خويشتنمهارت مورد نياز: 
 تبيين رفتارهاي مقاوم در برابر رعايت دستورات بزرگساالن و پيامدهاي آن/ارائه رفتارهاي جايگزين و پيامدهاي آن شرح اهداف جلسه: 

 ه نهمجلس
 اذيت كردن ديگرانموضوع جلسه: 

 توانايي همدليمهارت مورد نياز: 
 شود و شناخت پيامدهاي آن. بيان رفتارهايي كه منجر به ناراحتي ديگران ميشرح اهداف جلسه: 

 جلسه دهم
 هاي دو جلسه قبل (جلسه هشتم و نهم) مرور و بازبيني داستان

 جلسه يازدهم
 هاي خود ها و شيطنت ن به خاطر اشتباهسرزنش كردن ديگراموضوع جلسه: 

 افزايش مهارت كنترل فكر و رفتار خود و ديگرانمهارت مورد نياز: 
 خاطر اشتباهات خود. شناخت پيامدهاي نپذيرفتن اشتباهات خود و سرزنش ديگران بهشرح اهداف جلسه: 

 جلسه دوازدهم
 ورزي توزي و غرض كينهموضوع جلسه: 

 همدلي با ديگران و كنترل احساسات افزايشمهارت مورد نياز: 
 و رفتارهاي ناشي از عدم درك نيات ديگران توزي شناخت پيامدهاي كينهشرح اهداف جلسه: 

 جلسه سيزدهم
 هاي دو جلسه قبل (جلسه يازدهم و دوازدهم) مرور و بازبيني داستان

 ها يافته
 و ميانگين به مربوط هاي يافته توصيفي، آمار بخش در

 از يك هر براي پژوهش متغيرهاي تاندارداس انحراف
 داده نمايش پيگيري وآزمون  پس ،آزمون پيش مراحل

 .اند مشاهده قابل 2 جدول در ها يافته اين است. شده

 مرحله در ،دهد مي نشان 2 جدول نتايج هك طور همان
 ياستانداردها انحراف و ها ميانگين ،آزمون پيش

 يولاست  مشابه نسبتاً گروه دو در وابسته متغيرهاي
 بين بيشتري تفاوت يريگيپ و آزمون پس مراحل در
 .شود مي مشاهده گروه دو

  سازي بروني و سازي دروني نشانگان هاي زيرمقياس در كنترل و آزمايش گروه استاندارد انحراف و ميانگين .2 جدول
 تعداد استاندارد انحراف ميانگين گروه مراحل متغير

 /تكانشگريفعالي بيش
 )نمود برون(

 آزمون پيش
 11 72/1 82/8 آزمايش

 11 28/1 36/8 كنترل

 آزمون پس
 11 74/1 53/7 آزمايش

 11 80/1 47/8 كنترل
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 پيگيري
 11 18/2 18/8 آزمايش

 11 44/1 55/8 كنترل

 پرخاشگري
 )نمود برون(

 آزمون پيش
 11 61/1 27/12 آزمايش

 11 46/2 64/11 كنترل

 آزمون پس
 11 82/0 47/11 مايشآز

 11 01/2 71/11 كنترل

 پيگيري
 11 25/1 18/12 آزمايش

 11 44/2 82/11 كنترل

 نافرمانيشكني/ قانون
 )نمود برون(

 آزمون پيش
73/13 آزمايش  19/1 11 

27/13 كنترل  05/2 11 

 آزمون پس
90/10 آزمايش  50/1 11 

09/13 كنترل  11/2 11 

 پيگيري
00/12 آزمايش  41/1 11 

64/13 كنترل  80/2 11 

 افسردگي/اضطراب
 )نمود درون(

 آزمون پيش
18/7 آزمايش  25/1 11 

73/6 كنترل  19/1 11 

 آزمون پس
48/6 آزمايش  21/1 11 

15/6 كنترل  75/0 11 

 پيگيري
00/6 آزمايش  34/1 11 

91/6 كنترل  30/1 11 

 افسردگي/انزوا
 )نمود درون(

 آزمون پيش
18/10 زمايشآ  53/1 11 

00/10 كنترل  53/2 11 

 آزمون پس
60/8 آزمايش  53/1 11 

03/10 كنترل  63/2 11 

 پيگيري
64/9 آزمايش  85/1 11 

36/10 كنترل  07/3 11 

 جسماني شكايات
 )نمود درون(

 آزمون پيش
18/6 آزمايش  25/1 11 

91/4 كنترل  83/0 11 

 آزمون پس
59/5 آزمايش  13/1 11 

58/5 كنترل  13/1 11 

 پيگيري
27/6 آزمايش  34/1 11 
09/5 كنترل  70/0 11 

 عدم يا معناداري از آگاهي جهت ادامه در
آزمون  پس مراحل در گروه دو نمرات تفاوت معناداري

 هاي روش طريق از را آمده دست به نمرات ،پيگيري و
 قرار تحليل و تجزيه مورد استنباطي آمار مناسب

 نوع از هك حاضر پژوهش طرح به توجه با ديم.دا
 ليتحل يبرا بود، يريگيپ باآزمون  پس -آزمون پيش

 بر آزمون پيش اثر زدودن منظور به نيز و ها داده
 استفاده چندمتغيري انسيووارك ليتحل از آزمون پس
 اصلي هاي مفروضه ديبا ابتدا ليتحل نوع نيا در شد.
 رد.ك نانياطم حاصل جينتا به بتوان تا شود تيرعا آن

 از جفت هر بين كه است آن نخست مفروضه
 اين در .باشد برقرار خطي روابط وابسته متغيرهاي
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 پراكندگي، نمودارهاي روش از استفاده با مطالعه
 است آن ديگر مفروضه شد. تأييد بودن خطي مفروضه

 خطي رابطه وابسته و همپراش متغيرهاي ميان كه
 آزمون منظور به باشد. شتهدا وجود بااليي نسبتاً

 و شد استفاده همبستگي تحليل از مذكور مفروضه
 نسبتاً و معنادار مثبت، همبستگي از حاكي نتايج

 متغيرهاي ميان )92/0 تا 58/0 (دامنه نيرومندي

 وآزمون  پس نمرات و )ها آزمون پيش (نمرات همپراش
 منظور به اين، بر عالوه بود. وابسته متغيرهاي پيگيري

 مورد يها گروه در خطاها واريانس نيساهم يررسب
 مرحله در هم و آزمون پس مرحله در هم ،پژوهش

 استفاده لون هاي واريانس يهمسان آزمون از يريگيپ
 داده نمايش 3 جدول در آن از حاصل نتايج كه شد

  .است شده
 كنترل و آزمايش گروه در وابسته متغيرهاي هايخطا واريانس همساني بررسي جهت لون آزمون نتايج .3 جدول

 معناداري سطح F Df1 Df2 مرحله متغير

 /تكانشگريفعالي بيش
 094/0 20 1 29/0 آزمون پس

 336/0 20 1 38/1 پيگيري

 پرخاشگري
 001/0 20 1 49/0 آزمون پس

 456/0 20 1 21/3 پيگيري

 نافرمانيشكني/ قانون
 193/0 20 1 02/4 آزمون پس

 393/0 20 1 77/4 پيگيري

 افسردگي/اضطراب
 107/0 20 1 34/0 آزمون پس

 411/0 20 1 93/0 پيگيري

 افسردگي/انزوا
 282/0 20 1 02/4 آزمون پس

 346/0 20 1 77/4 پيگيري

 جسماني شكايات
 082/0 20 1 34/0 آزمون پس

 119/0 20 1 93/0 پيگيري

 سطح ،دهد يم نشان 3 جدول نتايج كه گونه همان
 براي پژوهش متغيرهاي اكثر در لون آزمون يارمعناد

 مفروضه بنابراين، است. 05/0 از بيش گروه دو هر
 .شود يم دييتأ زين ها انسيوار يهمسان
 ،چندمتغيري انسيووارك ليتحل مهم مفروضه گريد

 بررسي منظور به .است ونيرگرس بيضرا يهمگون

 وابسته متغيرهاي آزمون پيش تعامل مذكور، مفروضه
آزمون  پس مرحله در درماني) (روش مستقل ريمتغ با
 مورد سويلك المبداي آزمون طريق از پيگيري و

 4 جدول در آن از حاصل نتايج كه گرفت قرار يبررس
  .است شده داده نشان

 ونيرگرس بيضرا ينوهمگ مفروضه بررسي جهت سويلك المبداي آزمون نتايج .4 جدول
 معناداري سطح F مقدار مرحله آزمون

 سويلك المبداي
 418/0 964/0 721/0 آزمون پس

 501/0 882/0 787/0 يريگيپ
 

 تعامل ،دهد يم نشان 4 جدول نتايج كه گونه همان
 مرحله در هم مستقل، ريمتغ با ها آزمون پيش
 به نيست. معنادار پيگيري، مرحله در هم وآزمون  پس

 بيش ،سكليو يالمبدا آزمون يمعنادار سطح عبارتي،
 بيضرا يهمگن مفروضه نيبنابرا است. 05/0 از

  .شود مي تأييد زين ونيرگرس

 انسيووارك ليتحل هاي مفروضه يبرقرار به توجه با
 مجاز را يآمار آزمون نيا از استفاده ،چندمتغيري

 مستقل متغير اثر داريامعن تعيين براي ابتدا .دانستيم
آزمون  پس مرحله در هم ،وابسته متغيرهاي بر )گروه(
 سويلك المبداي آزمون از پيگيري مرحله در هم و

 ارائه 5 دولـج در آن از حاصل نتايج كه دـش استفاده
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 .است شده
 وابسته متغيرهاي چندمتغيري كوواريانس تحليل در سويلك المبداي آزمون نتايج .5 جدول

 ايتا نسبي مجذور معناداري سطح F مقدار مرحله آزمون

 سويلك المبداي
 93/0 001/0 98/152 70/0 آزمون پس

 88/0 001/0 29/24 12/0 پيگيري
 

 تفاوت ،شود يم مشاهده 5 جدول در كه گونه همان
 متغيرهاي لحاظ از كنترل و آزمايش گروه ميان

 .است معنادار 001/0 سطح در كلي طور به ،وابسته
 وآزمون  پس مرحله در هم هك گفت توان مي بنابراين

 يها تفاوت ليتعد از پس پيگيري، مرحله در هم
 بكيتر )،آزمون پيش 6( همپراش رهاييمتغ به مربوط

 (روش مستقل ريمتغ از وابسته رهاييمتغ يخط
 توان مي اساس، اين بر است. رفتهيپذ تأثير درماني)

 از يكي در حداقل گروه دو بين كه گرفت جهينت

 پرخاشگري، ،ي/تكانشگريفعال بيش( وابسته رهاييمتغ
 /انزوا افسردگي،/اضطراب فرماني،ناشكني/ قانون

 وجود يمعنادار تفاوت )جسماني شكايات و افسردگي
 .دارد

 انسيووارك ليتحل نتايج هكنيا به توجه با
 منظور به بعد مرحله در بود، معنادار چندمتغيري

 ليتحل از وابسته رهاييمتغ از هريك جداگانه بررسي
 از لحاص جينتا هك شد استفاده متغيري تك انسيووارك

 .است مشاهده قابل 7 و 6 جداول در آن
 كنترل و آزمايش گروه در وابسته متغيرهاي آزمون پس نمرات سهيمقا جهت انسيوارك ليتحل جينتا .6 جدول

 منابع متغير
 مجموع

 مجذورات
 آزادي درجه

 ميانگين
 F مجذورات

 سطح
 معناداري

 نسبي مجذور
 ايتا

 /تكانشگريفعالي بيش
 88/0 001/0 60/107 62/50 1 62/50 آزمون پيش

 33/0 019/0 99/6 29/3 1 29/3 گروه
    47/0 14 58/6 خطا

 پرخاشگري
 95/0 001/0 70/316 76/25 1 76/25 آزمون پيش

 15/0 131/0 57/2 21/0 1 21/0 گروه
    08/0 14 13/1 خطا

 نافرمانيشكني/ قانون
 88/0 001/0 59/102 15/46 1 15/46 آزمون پيش

 73/0 001/0 69/38 41/17 1 41/17 گروه
    45/0 14 29/6 خطا

 افسردگي/اضطراب
 89/0 001/0 47/11 76/12 1 76/12 آزمون پيش

 20/0 082/0 50/3 40/0 1 40/0 گروه

    11/0 14 60/1 خطا

 افسردگي/انزوا
 81/0 001/0 77/59 19/69 1 19/69 آزمون پيش

 31/0 024/0 41/6 43/7 1 43/7 گروه
    15/1 14 20/16 خطا

 جسماني شكايات
 75/0 001/0 37/43 54/11 1 54/11 آزمون پيش

 00 980/0 001/0 00 1 00 گروه

    26/0 14 72/3 خطا

 پس /تكانشگريفعالي بيشآزمون  پس نمرات نيانگيم نيب ،دهند مي نشان 6 جدول در مندرج نتايج كه گونه همان
 در شيآزما گروه آزمون پس نمرات نيانگيم كه معنا اين به ؛دارد وجود يمعنادار تفاوت ،مونآز پيش اثر زدودن از

 .][F(1,14)= 6/99 ,p≤0/019 , ŋ2= 0/33 است كنترل گروه از تر پايين يمعنادار طور به /تكانشگريفعالي بيش
 به دارد، وجود داري معني تفاوت ،آزمون پيش اثر زدودن از پس نافرمانيشكني/ قانون آزمون پس نمرات نيانگيم نيب
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 كنترل گروه از تر پايين يمعنادار طور به نافرمانيشكني/ قانون در شيآزما گروه آزمون پس نمرات نيانگيم كه معنا اين
 پس افسردگي/انزوا آزمون پس نمرات نيانگيم نيب همچنين .][F(1,14)= 38/69 , p≤0/001 , ŋ2= 0/73 است

 در شيآزما گروه آزمون پس نمرات نيانگيم كه معنا اين به دارد، وجود يدار معني تفاوت ،آزمون پيش اثر زدودن از
 .p ≥ [F(1,14)= 6/41 , 0/024 , ŋ2= 0/31] است كنترل گروه از تر پايين يمعنادار طور به افسردگي/انزوا

 جسماني شكايات و افسردگي/اضطراب پرخاشگري، لحاظ از كنترل و شيآزما گروه نيانگيم نيب حال، اين با
 كاهش موجب يمعنادار طور به تصويريگويي  قصه شيوه هك گفت توان مي بنابراين .شود نمي مشاهده يمعنادار تفاوت
 پرخاشگري، بر اما ،است شده آزمون پس مرحله در افسردگي/انزوا و نافرمانيشكني/ قانون ،/تكانشگريفعالي بيش عالئم

  .است نداشته معناداريأثير ت جسماني شكايات و افسردگي/اضطراب
 كنترل و آزمايش گروه در وابسته متغيرهاي پيگيري مرحله نمرات سهيمقا جهت انسيوارك ليتحل جينتا .7 جدول

 منابع متغير
 مجموع

 مجذورات
 آزادي درجه

 ميانگين
 F مجذورات

 سطح
 معناداري

 نسبي مجذور
 ايتا

 /تكانشگريفعالي بيش
 84/0 001/0 02/78 84/49 1 84/49 آزمون پيش

 30/0 026/0 17/6 94/3 1 94/3 گروه
    63/0 14 94/8 خطا

 پرخاشگري
 92/0 001/0 83/183 68/35 1 68/35 آزمون پيش

 00 769/0 069/0 013/0 1 013/0 گروه
    19/0 14 71/2 خطا

 نافرمانيشكني/ قانون
 81/0 001/0 37/63 80/72 1 80/72 آزمون پيش

 60/0 001/0 35/21 53/24 1 53/24 گروه
    14/1 14 08/16 خطا

 افسردگي/اضطراب
 65/0 001/0 67/26 00/14 1 00/14 آزمون پيش

 23/0 059/0 06/4 70/2 1 70/2 گروه

    52/0 14 34/7 خطا

 افسردگي/انزوا
 73/0 001/0 73/38 82/79 1 82/79 آزمون پيش

 04/0 458/0 58/0 20/1 1 20/1 گروه
    06/2 14 85/28 طاخ

 جسماني شكايات
 96/0 001/0 07/401 51/16 1 51/16 آزمون پيش

 01/0 705/0 14/0 00 1 00 گروه

    04/0 14 57/0 خطا

 نشان 7 جدول در مندرج نتايج كه گونه همان
 پيگيري نمرات نيانگيم نيب ،دهد مي

 آزمون پيش اثر زدودن از پس /تكانشگريفعالي بيش
 نيانگيم كه معنا اين به دارد، وجود يمعنادار تفاوت
 /تكانشگريفعالي بيش در شيآزما گروه پيگيري نمرات

 است كنترل گروه از تر پايين يمعنادار طور به

F(1,14)= 6/17 , p≤0/026 , ŋ2= 0/30][. نيب همچنين 
 از پس نافرمانيشكني/ قانون آزمون پس نمرات نيانگيم

 دارد، وجود يدار معني تتفاو ،آزمون پيش اثر زدودن
 شيآزما گروه پيگيري نمرات نيانگيم كه معنا اين به

 از تر پايين يمعنادار طور به نافرمانيشكني/ قانون در
 =F(1,14)= 21/35 , p≤0/001 , ŋ2] است كنترل گروه

 پيگيري نمرات نيانگيم نيب ،حال بااين .[0/60
 .شود نمي مشاهده يمعنادار تفاوت افسردگي/انزوا

 شيوه اثر هك گفت توان مي كلي طور هب بنابراين،
 /فعالي بيش عالئم كاهش بر تصويريگويي  قصه

 يريگيپ مرحله در نافرماني شكني/ قانون و تكانشگري
 /انزوا عالئم مورد در اما ،است داشته ادامه نيز

 همچنين .است نداده رخ اتفاقي چنين افسردگي
 راباضط پرخاشگري، هاي مقياس خرده نمرات
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 مراحل از يك هيچ در جسماني شكايات و افسردگي
 است. نداشته معناداري تفاوت
 گيري نتيجه و بحث

 مداخله روشتأثير  بررسي هدف با حاضر پژوهش
 و نمود برون رفتارهاي كاهش بر تصويريگويي  قصه

 اجرا اي مقابله نافرماني اختالل با كودكان نمود درون
 مرحله دو رد مداخله روش اثر است. گرديده

 در گرفت. قرار ارزيابي مورد پيگيري وآزمون  پس
 هاي مقياس خرده نتايج ةمقايسآزمون  پس مرحله

 ميانگين بين كه كرد مشخصنمود  برون رفتارهاي
 تفاوت تكانشگري/يفعال بيش مقياس خرده نمرات

 نمرات نيانگيم كه معنا اين به دارد، وجود معناداري
 /تكانشگريفعالي بيش در شيآزما گروه آزمون پس

 .است كنترل گروه از تر پايين يمعنادار طور به
 شكني/ قانون آزمون پس نمرات نيانگيم نيب همچنين
 معنا اين به دارد، وجود داري معني تفاوت نيز نافرماني

 در شيآزما گروه آزمون پس نمرات نيانگيم كه
 گروه از تر پايين يمعنادار طور به نافرمانيشكني/ قانون

 بينآزمون  پس مرحله در است. بوده كنترل
 در تنهانمود  برون رفتارهاي هاي مقياس خرده

 در نشد. مشاهده معناداري تفاوت كه بود پرخاشگري
 رفتارهاي هاي مقياس خرده نمرات پيگيري مرحله
 /يفعال بيش نمرات ميانگين بين نيزنمود  برون

 و كنترل گروه دو نافرمانيشكني/ قانون و تكانشگري
 همچنين شد. مشاهده معناداري تفاوتي آزمايش

 در هم پرخاشگري نمرات بين كه داد نشان ها يافته
 تفاوت پيگيري مرحله در هم وآزمون  پس مرحله

 پژوهش نتايج اين با مطابق ندارد. وجود معناداري
 كه است داده نشان )1999( همكاران و پاينتر
 مورد رد والدين به يرفتار آموزش و درماني قصه

 پايين را نافرماني فراواني و تكرار ،»نوجوانان نافرماني«
 دامنه يبرا اجتماعي هاي مهارت آموزش و آورد مي

 يرفتارها جمله از يرفتار مشكالت از اي گسترده
 نوجوانان نمود درون رفتارهاي و يپرخاشگر ،نمود برون

 هاي پژوهشزمينه  همين در است. بوده اثرگذار

 رفتارهاي برگويي  تأثير قصه بر ثراًاك گرفته صورت
 پژوهشي )1388( نصيرزاده دارند. تأكيد پرخاشگرانه

 پرخاشگري كاهش در گويي قصه تأثير« عنوان با را
 داد نشان نتايج داد. انجام »ساله 8 تا 6 پسران

 .دهد مي كاهش را پرخاشگري هاي نشانه گويي قصه
 انكودك يساز آرام يبرا ها قصه از )1997( يوديدو

 موارد از ياريبس در يو .است ردهك استفاده پرخاشگر
 تا خواست مي كودك از پرخاشگرانه هاي موقعيت در

 را داديرو اي حادثه به مربوط احساسات و حوادث
 نكمم طيشرا نيا در اگرچه .ندك انيب يالمك طور به

 از خارج اي دهيترس ،يعصبان اي اندازه به كودك است
 ابراز يالمك صورت به را حادثه ندنتوا هك باشد نترلك
 درگويي  قصه كه داد نشان پژوهش نتايج ولي ،ندك

 ةنتيج است. بوده اثرگذار پرخاشگر كودكان سازي آرام
 حاضر پژوهش از آمده دست به نتايج با ها پژوهش اين

 تصويريگويي  قصه روش كه معنا بدين است، مغاير
 اشگرانهپرخ رفتارهاي بر حاضر پژوهش در شده اجرا

 مشاهدات اساس بر است. نداشته معناداريتأثير 
 مداخله اثرگذاري مورد در نتايج تفاوت اين پژوهشگر

 را پرخاشگرانه رفتارهاي برگويي  قصه بر مبتني
 پرخاشگرانه رفتارهاي نبودن شديد دليل به توان مي
 از دانست. حاضر پژوهش در كننده شركت كودكان در

 كودكان در نافرماني و يفعال بيش رفتارهاي كه آنجا
 رفتارهاي و بوده بارزتر پژوهش اين در كننده شركت

 مداخله روشاند،  داشته كمتري شدت پرخاشگرانه
 اين پرخاشگري بر معناداريتأثير  تصويريگويي  قصه

 كاهش شديدتر رفتارهاي صرفاً و است نداشته كودكان
 از )2013( همكاران و گلدارد اين بر عالوه است. يافته

 عقيده به گرفتند. بهره كودكان مشاوره براي ها داستان
 كمك كودكان به آموزشي هاي هدف با ها داستان آنها
 اصالح به و بياموزند را جديدي رفتارهاي كنند مي

 پژوهش در بپردازند. خود آموخته پيش رفتارهاي
 )1996( ناچشول و اسچچمن توسط گرفته صورت

 صورت به لميف يتماشا اي و داستان خواندن از پس
 ياصل تيشخص ةانگيز پرسش، طرح با ابتدا يگروه
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 حل راه سپس و ييشناسا پرخاشگرانه رفتار از داستان
 نشان حاصل جينتا .شد مي يمعرف نيگزيجا رفتار و

 قابل طور به نوجوانان پرخاشگرانه نگرش داد
 روش كه آنجا از همچنين .افتي اهشك اي مالحظه
 شامل حاضر پژوهش در تصويري گويي قصه مداخله

 شناخت تقويت با مرتبط مفاهيم و موضوعات
 و ديگران نيات ادراك هاي مهارت و اجتماعي
 كه گفت توان مي ،است بوده نيز خود عمل پيامدهاي

 صورت مداخله شيوه طريق از مفاهيم اين آموزش
 /(نافرمانينمود  برون مشكالت كاهش بر گرفته
 نيز كودكان تكانشگري)/يفعال بيش و شكني قانون

  است. بوده اثرگذار
 درك برگويي  قصه جلسات از برخي كه آنجا از
 داشته تأكيد اجتماعي مسائل حل و فردي بين روابط
 هاي داستان اثربخشي مختلف هاي پژوهش ،است

 افزايش و رفتاري مشكالت كاهش بر را اجتماعي
 براي .دهد مي نشان كودكان در اجتماعي هاي مهارت
 عنوان با را اي مطالعه )2010( مگ دبليو جان نمونه

 با جوانان براي اجتماعي هاي مهارت آموزش«
» يادگيري هاي ناتوانايي و رفتاري و عاطفي اختالالت

 هاي مهارت آموزش كه داد نشان ها يافته داد. انجام
 رفتاري و عاطفي اختالالت كاهش باعث اجتماعي

 با هاي قصهتأثير  ميتاه بر ها يافته اين شد. خواهد
 در اجتماعي و ارتباطي هاي مهارت آموزش محتواي
 دارند. داللتنمود  درون نشانگان كاهش

 رفتارهاي هاي مقياس خرده از آمده دست به نتايج
 در تنها كه داد نشانآزمون  پس مرحله درنمود  درون

 به دارد، وجود يدار معني تفاوت افسردگي/انزوا نمرات
 شيآزما گروه آزمون پس نمرات نيانگيم كه معنا اين
 گروه از تر پايين يمعنادار طور به افسردگي/انزوا در

 نمرات بين مرحله اين در همچنين است. كنترل
 گروه دو جسماني شكايات و افسردگي /اضطراب

 نمرات نتايج بررسي نشد. مشاهده معناداري تفاوت
 مرحله درنمود  درون رفتارهاي هاي مقياس خرده

 اين از يك هيچ كه داد نشان نيز گيريپي

 و نگرفته قرار مداخله روشتأثير  تحت ها مقياس خرده
 كنترل و زمايشآ گروه دو بين معناداري تفاوت

 /انزوا مقياس خرده حال اين با است. نشده مشاهده
 معناداري تفاوتآزمون  پس مرحله در تنها افسردگي

 است. داشته
 و شيباني كه پژوهشي در زمينه همين در

 برگويي  تأثير قصه شناختمورد  در )1385( همكاران
 داد نشان نتايج ،اند داده انجام كودكان خويي افسرده

 به تواند مي درماني قصه مختلف فنون از استفاده كه
 نيا در .شود منجر انكودك خويي افسرده درمان

 درمان موجب تنها نه وركمذ فنون يريارگك به پژوهش
 درمان در هكبل شد مطالعه مورد انكودك ييخو افسرده
 ياضطراب هاي اختالل جمله از همبود هاي اختالل

 هراس و ييجدا اضطراب ر،يفراگ اضطراب شامل(
 است. بودهمؤثر  نيز ينافرمان و يباز لج و )ياجتماع

 مرحله در آمده دست به نتيجه با پژوهش اين نتايج
 وانيهمخ افسردگي /انزوا مقياس خرده از مونزآ پس
 با )2004( همكاران و كوك همچنين دارد.

 انكودك يبرا درماني قصه هاي تكنيك يريارگك به
 مانند به تواند مي درماني قصه كه اند داده نشان

 آنها نارك در يا و انكودك يرفتار -يشناخت هاي درمان
 همچنين .شود واقع ديمف و گرفته قرار استفاده مورد

 هدف با )1993( ارانهمك و حسني ياوند پژوهشي در
 رفتاري -شناختي درماني هاي روش اثربخشي سهيمقا

 و يرفتار-شناختي درمان كه دادند نشانگويي  قصه و
 خصومت، ،يفرد بين هاي ضعف كاهش بر درماني قصه

 بيان چنانچه است. بوده اثرگذار اضطراب و افسردگي
 هاي شيوه گذاريتأثير مختلفي هاي پژوهش شد

 و افسردگي مانندنمود  درون تارهايرف برگويي  قصه
 ةمشاهد اساس بر .اند داده قرار ييدأت مورد را اضطراب

 متغير گذاريتأثير عدم دليل ترين مهم پژوهشگر
 نمود درون رفتارهاي بر تصويري)گويي  قصه( مستقل

 پژوهش اين در پيگيري مرحله در و پايدارصورت  به
 صورتي در است. بوده مداخله اجراي زماني محدوديت

 جلسات تعداد و زمان مدت در تصويريگويي  قصه كه
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 اي مقابله نافرماني اختالل با كودكان براي بيشتري
 كاهش بر مداخله اين بلندمدت اثرگذاري شود، اجرا

 و اضطراب مانندنمود  درون رفتارهاي هاي لفهؤم
  است. انتظار قابل افسردگي

 منابع
 اثربخشي ).1390( ف. جهانشاهي،و  س.، فرخاني، پور رجب
 مقطع پسر آموزان دانش رفتاري اختالل كاهش در درماني قصه

 .35 -19 )،2(2 ،كودك و تفكر ابتدايي.
 ،كيپزش روان خالصه ).1394( .پ ،روئيز ،و ،سادوك ،ب. ،سادوك
: تهران .)يرضاع نيفرزترجمه ( ينيبال كيزشپ روان و يرفتار علوم

 ارجمند. انتشارات
 وعيش يبررس ).1389( ع. صادقيان،و  ك.، ابيان،ضر ژ.، ساجدي،

 و كودك يمهدها ساله 6 تا 3 انكودك يرفتار التكمش
 همدان. شهر يستيبهز سازمان نظارت تحت يآمادگ هاي كالس
  .21-11 ،)1(18 ،همدان ييماما و يپرستار دهكدانش يعلم مجله
 درماني هقصتأثير  ).1385( ع. دالور،و  م.، لويه، يوسفي ش.، شيباني،

 حيطه در پژوهش افسرده، كودكان در افسردگي عاليم كاهش بر
 .916-893 ،)4(6 ،استثنايي كودكان

 تعيين ).1388( م. ،يحيدرو  ع.، عابدين، م.، مطلق، يمراد
 يدارا كودكان از گروه سه نقاشي در خود ترسيم هاي نشانه

 مجله بهنجار. و شده يساز بروني شده، يساز دروني مشكالت
 .34-19 ،1 ،باليني ناسيش وانر

 .آشنباخ تجربه بر مبتني بخشي نظام هنجاريابي ).1384( ا. مينايي،
 .استثنايي كودكان پرورش و آموزش سازمان انتشارات :تهران

 نظام مدرسه سن يها فرم يراهنما تابچهك .)1390( ا. ،يناييم
 مطالعات پژوهشگاه: تهران .آخنباخ تجربه بر يمبتن سنجش

 .پرورش و شآموز
 اهشك در گويي قصه تأثير ).1389( روشن. .، ور نصيرزاده،

 و زشكيپ روان مجله ساله. هشت تا شش پسران يپرخاشگر
 .126 – 118 )،2(16 ،ايران باليني ناسيش روان
 اثر ).1392( م. هنرمند، زاده مهرابيو  ل.، نسب، ينقد ن.، حميد،

 -اعتنايي بي اللاخت بر يرفتار - شناختي درماني گروه بخشي
 شهر راهنمايي مقطع دختر آموزان دانش يپرخاشگر و اي مقابله
 .734-723 )،6(12 ،شاپور جندي پزشكي علوم دانشگاه اهواز.
 گويي تأثيرقصه ).1386( ع. سيادت،و  ،.ب.م كجباف، ر.، همايي،

 - 133 )،2(5 ،شناختي روان مطالعات مجله .كودكان برسازگاري
149. 

 بررسي ).1393( ع. ؛يآباد شفيع .، وك فرحبخش، ا.، حسني، ياوند
 كاهش بر درماني قصه و يرفتار -شناختي درمان اثربخشي
 و باليني ناسيش روان يها پژوهش نوجوانان. يرفتار اختالالت

  .94 – 71 )،1(4 ،مشاور
 بر درماني قصه يبررس ).1387( آ. ن،يمتو  م.، ،هيلو يوسفي

 پژوهش .يريادگي التكمش با ناكودك ييارويرو يراهبردها
 .622 – 603 ،6 ،يياستثنا انكودك طهيدرح
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