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 چکیده 

 ي بر كاهش نشانگان اختالالت رفتاري كودكاندرماني گروه قصه و بازياثربخشي  ،ر ضپژوهش حاهدف 

با پس آزمون  -آزمون  یشبا پ یشي ، از طرح آزما شبهپژوهش  ینا در .میباشد  ي شهر مشهددبستان

شهر مشهد كه در سال  شش یهناح  يشامل كودكان دبستان يجامعه آمار. گروه كنترل استفاده شد

ده از روش نمونه گیري در دسترس انتخاب و بصورت با استفا يكودک دبستان 61 تعداد 49-49 یليتحص

 5 یش درگروه آزماجایگزین شدند ، ( نفر  8)  و گروه كنترل( نفر  8)، آزمایش  تصادفي در دو گروه

.  نکردند یافتدر درماني كردند و گروه كنترل یافترا در قصه و بازي درماني گروهي يا یقهدق  16 ۀجلس

و  یهروش تجز.  استفاده شد (CSI-4)  كودكان يز پرسشنامه عالئم مرضا تغیرهام یرياندازه گ يبرا

حاصل از  یافته هاي .ید انجام گرد spssبه كمک نرم افزار  یانسكووار یلداده ها با استفاده از تحل یلتحل

كاهش نشانگان اختالالت بر  (P<0/05)اثر معناداري  قصه و بازي درماني گروهي ، پژوهش نشان داد

 .رد دادر كودكان دبستاني رفتاري 

 

 .اختالالت رفتاري ، كودكان دبستاني نشانگان گروهي ،  ، بازي درماني قصه: واژگان كلیدي
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 مقدمه 

همین طور عوامل پرخاشگري ، ترس ، رفتارهاي ضد اجتماعي و نقص توجه كه هر كدام . در سالهاي اخیر رفتارهاي ناسازگرانه 

ت برخورد با آن را نداشته باشیم در كودكان باعث مشکالت جدي از قبیل رفتارهاي پرخاشگرانه و ضد آنها اگر راه درس

بعضي از روانشناسان معتقد ند بسیاري از مشکالت در . اجتماعي و بیش فعالي كودكان و انواع فوبي در كودكان خواهد شد 

این گفته در مورد برخي از رفتارهاي كودكان صادق است . دوران دبستان جنبه تحولي داشته و خود به خود بر طرف مي شود 

، اما اگر مشکالت رفتاري براي چندین ماه و بدون مشکالت روابط خانوادگي و محیطي ادامه یابد ارجاع به موقع كودک به 

ربیان و درمانگرحداقل از عوارض جانبي جلوگیري مي كند و زمینه ادامه تحصیل بدون مشکالت رفتاري براي كودک و م

همزان آن در بازي درماني گروهي در فرایند آموزشي ، اجتماعي و  بررسي ارزش قصه و كاربرد. خانواده به ارمغان مي آورد 

درماني مشکالت روان شناختي كودكان دبستان از جمله تاثیر بر كاهش عالیم نقص توجه ، ترس ، رفتارهاي ضد اجتماعي ، 

افراد هنگام . ع ترین اختالالت دوران كودكي و سن دبستان هستند مفید واقع مي شود پرخاشگري و افسردگي كه شامل شای

) بیان داستان توالي و رابطه هاي معنا دار را كشف مي كنند و ثبت وضعیت خود بینش عمیق تري به دست مي آورند

ي در كودكان مطرح كرده اند، متخصصان آموزش و پرورش دو هدف متمایز را براي قصه گویي همراه باز( 6441دیوایودي، 

هدف نخست كار كرد اطالعاتي قصه گویي همراه با بازي در ارائه آسان تر بخشي از دانش درباره ي جهان و فرهنگ و جامعه 

پذیري است و هدف دوم كار كرد انتقالي بازي  در اهداف قصه هاي آموزشي است كه شیوه هاي تفکر و عمل صحیح را به 

زماني كه كودک قصه اي را مي خواند خود را به ( 1666بریزنبرگ و مک گراث، ) الالت رفتاري مي آموزد كودكان داراي اخت

جاي قهرمان آن قصه مي گذارد، بنابر این یکي از ویژگي هاي قصه باید این باشد كه قهرمان قصه، خواه انسان، خواه پري یا 

قصه گویي هنر گوش دادن را ( 6915وزیري،) ر زندگي برخوردار باشدحیوان به تنهایي شایستگي الزم براي عبور از موانع مسی

آنان مشتاق یادگیري كلیدهایي . تقویت مي كند و چنانچه قصه اي كه براي كودكان نقل مي شود ارزش شنیدن داشته باشد

و شخصیت هاي آن كودک باشنیدن قصه، صحنه ها، اعمال . مي شوند كه نمادها را براي آنها مي گشایند و معنا مي كنند

 يباز یرجهت تأث (6918گرین، آدینه پور، ) راخلق مي كند و این توانایي بر رشد شناختي و اجتماعي كودک تاثیري مثبت دارد

 یافتهاز  يبرخ یجتانتوان به  ينظر م ینا ییددر تأ. انجام شده است یاريبس يكودكان پژوهش هاهمراه با قصه براي   يدرمان

نیز به تأثیر قصه درماني در مشکالت روان شناختي مانند ( 6441)اسچچمن و ناچشول :  كرد از جمله اشاره يپژوهش يها

در این فرایند پس از خواند داستان با . رفتار پرخاشگرانه و ناسازگارانه و كاهش باورهاي تقویت كننده ي این رفتار پرداختند 

زه ي شخصیت اصلي داستان از رفتار پرخاشگرانه  نوجوانان بطور قابل تماشا فیلم به صورت گروهي ابتدا با طرح پرسش ، انگی

به هنگام بحران، از قصه ها  براي آرام سازي كودكان ( 6441به نقل از دوایودي  6446)داویس . مالحظه اي كاهش یافت

است تا حوادث و ولي در بسیاري از موارد در موقعیت هاي پرخاشگرانه از كودک مي خو. پرخاشگر استفاده كرده است

اگر چه در این شرایط ممکن است كودک به اندازه اي عصباني ، . احساسات مربوط به حادثه یا رویداد را بطور كالمي بیان كند

نیز اثر بخشي قصه گویي را در ( 6914)سیدي. ترسیده یا خارج از كنترل باشد كه نتواند حادثه را به صورت كالمي ابراز كند

از قصه درماني ( 6985)شیباني و همکاران . و مشاركت كودكان پرخاشگر درهمکاري با دیگران بررسي كرد افزایش توجه، دقت

براي كاهش نشانه هاي افسردگي كودكان افسرده استفاده كردند این مطالعه نشان داد قصه درماني نه تنها موجب كاهش نشانه 

شانه هاي اختالل كمبود از جمله اختالل هاي اضطرابي و لجبازي هاي افسردگي در كودكان افسرده مي شود ، بلکه در كاهش ن

و  یرونيكاهش مشکالت ب يدرمان ينشان دادند باز يدر پژوهش( 1666)يو عسگر یاتدادستان، ب. نافرماني موثر است  -

اختالالت  يها را بركاهش نشانه يدرمان ي، باز(1666) یکاجاگرراستا جس یندر هم. در كودكان را سبب شده است يپرخاشگر

را در كاهش اختالل  يدرمان يباز یرتأث يدر پژوهش یزن( 1666)يبورون و عسگر یدري،ح ي،نادر .كودكان به كاربرد يرفتار
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اهداف و فرضیه هاي این پژوهش نیز .  در كودكان مشاهده كردند يرشد اجتماع یشتوجه و اضطراب و افزا ودكمب ي،فعال یشب

 . ش آزمون و پس آزمون نقص توجه ، ترس ، نافرماني ، پرخاشگري و افسردگي میباشد تعیین روابط بین نمرات پی

 
 روش تحقیق 

جامعهه   .و كنترل بود یشپس آزمون و دو گروه آزما -با طرح پیش آزمون یشياز نوع شبه آزما يكاربرد یقيپژوهش حاضر تحق

انتخهاب و   ينفر به عنوان نمونه آمار 61تعداد  49-49شهر مشهد كه در سال تحصیلي  1آماري شامل كودكان دبستاني ناحیه 

دقیقهه   16جلسهۀ   5در  یشگروه آزما. شدند یمتقس( و گروه كنترل یشگروه آزما) ينفر 8 هبه دو گرو يتصادف ینشبصورت گز

 . دریافت نکردنددرماني را  و گروه كنترل را دریافت كردندقصه و بازي درماني گروهي اي 

 يغربالگر برا يكودكان ابزار يعالئم مرض پرسشنامه. بود   (csi-4) كودكان يمرض یمپرسشنامه عالعات ابزار جمع آوري اطال

 یصيتشخ يسال بوده كه عبارات آن بر اساس مالک ها 61تا  5در كودكان  ياختالالت روانپزشک ینتر یعشا یصتشخ

DSM-5 66است و شامل  یدهمطرح گرد یجانيه و ياختالل رفتار 16 يدر آن فهرست عالئم مرض. شده است  ینتدو 

 یژهدو فرم، فرم و يباشد و دارا يم يپرسشنامه به صورت خود گزارش ینا .شده است ينامگذار Lتا   Aكه از  دباش يجدول م

 . معلم است/ يو فرم مرب ینوالد

 

  یافته ها

 8نفر بود كه از این میان  61داد، گروه نمونه  را مورد بررسي قرار دبستان اختالالت رفتاريدر این پژوهش كه  :آمار توصیفي 

به ویژگي هاي جمعیت شناختي مربوط به سن  6جدول شماره . نفر در گروه كنترل قرار گرفت 8نفر در گروه آزمایش و 

 .آزمودني ها در دو گروه آزمایش و كنترل پرداخته است

 
 تغیر جنسیت در گروه تحت آزمایش و كنترلتوزیع فراواني نسبي درصد آزمودني ها بر حسب م: 6جدول شماره 

 گروه كنترل گروه آزمایش 

 %16 1 %11 9 دختر

 %14 1 %19 5 پسر

 %666 65 %666 8 جمع كل

 

قبل از وارد شدن به مبحث تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها به بررسي همساني واریانس هاي نمرات  :آمار استنباطي 

اي نافرماني در پیش آزمون دو گروه آزمایش و كنترل پرداخته و پس از تأیید همساني واریانس ها با  متغیر رفتارهاي مقابله

 .به تجزیه و تحلیل داده ها پرداخته شد tاستفاده از آزمون 

 

 

.بین میانگین نمرات پیش آزمون و پس آزمون نقص توجه تفاوت معني داري وجود دارد :فرضیه اول   
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 نگین نمره پیش آزمون و پس آزمون نقص توجهمقایسه میا( 1)جدول 

 t p انحراف معیار میانگین 
99/69 پیش آزمون  66/1  

19/9  666/  
11/65 پس آزمون  44/6  

 

معني دار بوده بنابراین بین میانگین نمرات پیش آزمون   p≤/65مشاهده شده در سطح   t ( 1) و نمودار براساس نتایج جدول

بنا بر این قصه گویي باعث كاهش نقص توجه درآزمون ها ( P 6/.666)اوت معني دار وجود د ارد و پس آزمون نقص توجه تف

 .مي گردد

13.5

14

14.5

15

15.5

16

پبش آزمون  پس آزمون 

 
 مقایسه میانگین نمره پیش آزمون و پس آزمون نقص توجه(  1)نمودار  

 

 

.بین میانگین نمرات پیش آزمون  و پس آزمون ترس تفاوت معني داري وجود دارد :فرضیه دوم    
 ایسه میانگین نمره پیش آزمون و پس آزمون ترسمق( 9)جدول 

 t p انحراف معیار میانگین 

66/8 پیش آزمون  19/1  96/9  666/  

66/1 پس آزمون  69/1  

 

معني دار بوده بنابراین بین میانگین نمرات پیش آزمون   p≤/65مشاهده شده در سطح   t ( 9) و نمودار براساس نتایج جدول

 (P 6/.666.)معني دار وجود د ارد  و پس آزمون ترس  تفاوت
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 مقایسه میانگین نمره پیش آزمون و پس آزمون ترس(   9)نمودار 

 

.بین میانگین نمرات پیش آزمون و پس آزمون نافرماني تفاوت معنا داري وجود دارد :فرضیه سوم    
 مقایسه میانگین نمره پیش آزمون و پس آزمون نافرماني( 9)جدول 

ینمیانگ   t p انحراف معیار 

99/69 پیش آزمون  61/1  15/6  196/  

49/69 پس آزمون  89/6  

 

معني دار نبوده بنابراین بین میانگین نمرات پیش   p≤65/6مشاهده شده در سطح   t (  9) و نمودار براساس نتایج جدول

 ( .P 6/.196)آزمون و پس آزمون نافرماني تفاوت معني دار وجود د ارد 
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پبش آزمون  پس آزمون 

 
 مقایسه میانگین نمره پیش آزمون و پس آزمون نافرماني(   9)دار  نمو

 

 

 

 

 

 

 

.بین میانگین نمرات پیش آزمون و پس آزمونه پرخاشگري تفاوت معني داري وجود دارد :فرضیه چهارم    
 مقایسه میانگین نمره پیش آزمون و پس آزمون پرخاشگري(  5) جدول 

 t p انحراف معیار میانگین 

91/61 پیش آزمون  89/1  96/9  669/  

15/66 پس آزمون  61/9  

 

معني دار بوده بنابراین بین میانگین نمرات پیش آزمون   p≤/65مشاهده شده در سطح   t (  5) و نمودار براساس نتایج جدول

 . (p=./..3)و پس آزمون پرخاشگري تفاوت معني دار وجود د ارد 
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 ش آزمون و پس آزمون پرخاشگريمقایسه میانگین نمره پی(  5) نمودار  

 

.بین میانگین نمرات پیش آزمون و پس آزمون افسردگي تفاوت معني داري وجود دارد :فرضیه پنجم   
 مقایسه میانگین نمره پیش آزمون و پس آزمون افسردگي( 1)جدول 

 t p انحراف معیار میانگین 

49/1 پیش آزمون  16/9  16/1  666/  

91/9 پس آزمون  61/1  

 

معني دار بوده بنابراین بین میانگین نمرات پیش آزمون   p≤/65مشاهده شده در سطح   t ( 1) و نمودار راساس نتایج جدولب

 . (P 6/.666) و پس آزمون افسردگي  تفاوت معني دار وجود دارد
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 مقایسه میانگین نمره پیش آزمون و پس آزمون افسردگي(   1)نمودار  

 

 

  گیري بحث و نتیجه
جلسه برگزار مي شود ، كه در طي انجام آن قصه هاي روانشناختي و  5همراه با قصه در طي  گروهي كه ن نوع بازي درمانيای

. مي باشد  يجلسه اي ، شامل پروتکل درمان 5این برنامه . پند آموز همراه با بازي و درمانهاي نمایشي به كودک منتقل میشود 

در فرایند قصه درماني مشکالت كودک بیروني . دقیقه مي باشد  16در اتاق بازي به مدت این پروتکل شامل مالقات با كودكان 

مي شود چگونگي تاثیر مشکل بر زندگي او و نیز چگونگي تاثیر خود كودک بر مشکالت به تصویر كشیده مي شود، درباره ي 

، قصه اي و بازي و نمایشي خاص مشکل به صورت روشن بحث مي شود ، مسئولیت مشکل كودک به خودش واگذار مي شود

تدوین مي شود كه مشکل را بهتر توصیف كند، كودک قصه اش را با دیگران در یک گروه در میان مي گذارد، و بر مبناي باز 

دیالكوو ) خوردي كه از دیگر كودكان و درمانگر دریافت مي كند، میتواند قصه اش را به گونه اي دیگر باز نویسي مي كند 

یافته هاي حاصل از پژوهش نیز نشان داد بازي درماني همراه با قصه كه بصورت گروهي همراه با نمایش ، (1661،همکاران 

: ، اختالالت رفتاري كودكان مثل ( P<0/05)نشانگان   هاي كوتاه ارائه میشود اثر معناداري بصورت مجموع در كاهش

كودكان در خالل قصه .رماني ها ، ترس هاي كودكان دبستاني دارد افسردگي و گوشه گیري ، پرخاشگري ها كالمي و بدني ، ناف

به این ترتیب، كودک همواره خود . همسو قصه ها مي سازند نمایشهایي كه در هنگام درمان اتفاق مي افتد خود را وبازي  ،ها 

ه هر كدام با تغییر در مناسبات او را به گونه اي تازه كشف مي كند و خود را به گونه اي كه مي تواند و باید ، تصور مي كند ك

فنون درمانهاي همراه با نمایش و قصه درماني  همراه است ، با توجه به نتایج بدست آمده پیشنهاد میشود پیرامون او با جهان

ه همچنین با آموزش این نوع قص ،كه بصورت گروهي و یا درموارد خاص بصورت انفرادي اجرا میشوند مورد استفاده قرار گیرد 

یا از طریق رسانه هاي گروهي مثل تلوزیون بتوان باعث بهبود  و مدارس و مشاورین بازي  به مربیان تربیتيبا درماني همراه 

 .تحصیلي كودكان شد  –مشکالت رفتاري و اجتماعي 

 

 

  منابع
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