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 Background and Purpose: Childhood Behavior problems can have long-term effects on the 

behavioral, physical, and cognitive functions of the children and lead to the experiences of failure 

and feelings of inadequacy during their school years. Continuation of this situation adversely affects 

the child's perception of himself as an active, alert, and willful person and exacerbates his problems. 

Thus, the present study was conducted to determine the effectiveness of narrative therapy on reducing 

behavior problems and improving self-perception in students. 

Methods: The present study was a quasi-experimental study with pretest-posttest control group 

design. From the study population that including all fourth-grade male students in Shiraz city in the 

academic year 2019-2020, 30 were selected by convenience sampling and then randomly placed in 

the experimental and control groups (15 per group). The experimental group underwent twelve 60-

min sessions of narrative therapy, while the control group received no treatment. Data were collected 

by Harter's Self-Perception Profile (1989) and the Behavior Problems Questionnaire of Shahim and 

Yousefi (1999). Data were analyzed by ANCOVA and MANCOVA in SPSS 23. 

Results: The results of data analysis showed that narrative therapy was effective on self-perception 

and increased this component in students (p<0.001). Also, narrative therapy was effective on 

behavior problems and its components (fear and attention deficit) and reduced these components in 

the students (p<0.01). 

Conclusion: Based on the results of this study, it can be concluded that narrative therapy reduces 

fear and problems related to attention deficit in children and ultimately improves their relationship 

with others, resulting in a increases of their self-perception. Therefore, use of narrative therapy is 

suggested for decreasing the behavior problems and increasing the self-perception in students. 
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Extended Abstract 

Introduction 
In recent years, growing attention has been paid to 

the behavior problems of children, who form a large 

group of the society. Most traits shaped in childhood 

last for a life-time or their effects can be recognized 

in upper ages (1). Emotional and behavioral 

disorders contain conditions in which the emotional 

and behavioral responses of a person are in conflict 

with his cultural, ethnical, and age norms, and this 

may negatively impact his educational performance, 

self-care, social relationships, and compatibility. 

However, to be considered as an emotional or 

behavioral disorder, these responses must occur in at 

least two different situations (3). Research shows 

that 22.7 % of children and teenagers experience 

many sever emotional or behavioral problems in 

their school ages, which may continue even in their 

next ages (4).  

One of the most important psychological variables 

which may be affected in students is self-perception. 

Trying to differentiate oneself from another is called 

self-perception. So, an individual’s thoughts and 

attitudes make a conceptual system that can be called 

self-perception (7). School time is a good time to 

diagnose children’s behavioral problems, to make an 

early intervention, and to prevent further affective, 

behavioral and social problems.  
One of the most important therapeutic interventions 

which can be used as a method of substitution 

experience or observational learning is narrative 

therapy to which researchers have paid much attention 

recently. In narrative therapy, stories become an 

important source of reducing the students’ problems 

and disorders by providing opportunities, creating a 

situation for emotional expressiveness, identification, 

and raising the perception (12). In fact, narrative 

therapy is a method of psychotherapy which together 

with therapies like analytical approach and cognitive 

behavioral therapy makes children ready for losses 

and anxieties and, in an indirect and attractive 

manner, helps them to be hopeful and strong and so 

brings changes in their life (13). 

Titus & Sinacor (15), Bayat, Rezai, & Behnam (16), 

and Yadi, Kiamanesh & Bahrami (17) studied the 

effect of narrative therapy on behavior problems. 

Their results indicate that narrative therapy 

positively improves self-empowerment, mental well-

being, compatibility, attention, and concentration. 

Jaklin Lee (18) showed that narrative therapy is useful 

in enhancing the children’s personal power against 

domestic violence and decreasing the effect of 

continuous past experiences of violence and the 
associated problems in their daily life. Hosseinnezhad, 

Abdolghasemi, Vatankhah, & Khalatbari (12) suggest 

that narrative therapy leads to the increase of 

academic self-efficiency in the students with 

attention deficit hyperactivity disorder (ADHD).  

Due to the psychological and educational damages 

in children with behavioral problems and the 

subsequent damages that may occur in their attitude 

toward themselves, it is essential to use appropriate 

educational methods, because children play a very 

important role in the future improvement of a 

country. Therefore, this research was conducted to 

determine the effectiveness of the narrative therapy 

on reducing behavior problems and improving self-

perception in the male fourth-grade primary school 

students in Shiraz. 

Method  
The present study was a quasi-experimental research 

with pretest-posttest control group design. The study 

population included all male fourth-grade students in 

Shiraz in the academic year 2019-2020. A sample of 

30 students was selected by convenience sampling 

and then randomly placed in the experimental or 

control group (15 per group). Then, the groups 

became homogeneous in terms of demographic 

characteristics like grade, age, and parent’s economic 

status. The inclusion criteria were the range age of 

11-12, male gender, informed consent, and willingness 

to cooperate by the students, their parents, and the 

principals of the schools. The exclusion criteria were 

absence in more than three sessions of training and 

unwillingness to cooperate in the training sessions. 

Data were collected by Harter's Self-Perception 
Profile (32) and the Behavior Problems Questionnaire 

of Shahim and Yousefi (29) 

After obtaining the related permissions in the 

implementation phase, the experimental group 

underwent twelve 60-min session of narrative 

therapy based on the approach of Jadidi & 
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Choobtashi (34). These sessions were held twice a 

week by the researcher. But, the control group 

underwent no intervention. All ethical principles such 

as taking informed consent, assuring the participants 

about the confidentiality, and giving freedom to them 

to leave the research at any stage were met. Data 

were analyzed by analysis of covariance 

(MANCOVA) in SPSS 23.  

 

Results 
Multivariate analysis of covariance (MANCOVA) 

was used to study the effect of narrative-therapy on 

the components of behavioral problems. After 

investigating the assumptions of MANCOVA, 

results showed that the groups were significantly 

different in terms of attention deficit, fear, social 

behavior, and aggression (Wilk's lambada=0.577, 

F=3.844). Table 1 reports the results of MANCOVA 

which shows that on which components the groups 

are different.  
 

Table 1. Results of MANCOVA for the experimental and control groups in the components of behavioral problem 

Power Eta squared Sig. F Mean square df Sum of squares Components of behavioral problems 

0.806 0.265 0.006 8.197 8.123 1 8.123 Attention Deficit 

0.952 0.374 0.001 14.321 14.854 1 14.854 Fear 

0.479 0.141 0.061 4.945 5.627 1 5.627 Social behavior 

0.120 0.026 0.428 0.640 0.903 1 0.903 Aggression 

 

As table 1 shows, F statistic is significant for deficit 

attention (F=8.797, p=0.006) and fear (F=14.321, 

p=0.001). These findings indicate that there is a 

significant difference between the groups in terms of 

these components. Further, the results of adjusted 

means in post-test show that mean score of the 

experimental group in attention deficit (1.12) and 

fear (2.04) was less than the control group, which 

amounted to 2.28 and 3.71, respectively. As a result, 

it can be said that narrative therapy results in the 

reduction of attention deficit and fear in the children.  

Univariate analysis of covariance was used to 

investigate the effectiveness of narrative therapy on 

self-perception. Results for the experimental and 

control group at pretest and posttest are reported in 

table 2.  
 

 

Table 2. The results of univariate analysis of covariance for self-perception in the experimental and control group 

Components of behavioral problems Sum of squares df Mean square F Sig. Effect size 

Corrected model 7275.465 2 3637.732 19.404 0.000 0.590 

Covariate 2767.757 1 2767.757 44.763 0.001 0.353 

Group membership 7088.039 1 7088.039 37.807 0.000 0.583 

Error 5061.902 27 187.478    

 

As table 2 shows, the F statistic was significant at the 

posttest (F=37.807, p=0.0000), indicating that the 

groups were significantly different in terms of self-

conception. Results of analysis of covariance for 

self-conception at the posttest phase showed 

significant difference between the experimental 

(181.03) and control group (147.13), which is 

significant with respect to F statistic at the level of 

0.000. Considering this finding, it can be said that 

narrative therapy increases self-conception in the 

child. 

 

 

Conclusion  

The present study aimed to study the effectiveness of 

narrative therapy on reducing the behavior problems 

and improving self-perception in students. Results of 

the analysis of covariance indicate that narrative 

therapy was effective in reducing two components of 

behavior problems in students; namely attention 

deficit and the fear. These findings were consistent 

with Titus & Sinacor (15), Bayat et al. (16), and Yadi 

et al. (17).  

Story is one of the most important ways of 

communication with children. Telling story for the 

children can direct them to explore their ability in 
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interpersonal communication and to recognize their 

own feelings and thoughts. Then, by recognizing 

their positive and negative emotions and controlling 

their feelings towards themselves and others, 

children can enhance their emotional compatibility. 

By emotional compatibility, an individual gradually 

adjusts his behavior to the existing culture and reacts 

to the social environment on the basis of social 

norms (17). Instead of focusing on the past and 

reminding it, narrative therapy emphasizes on the 

techniques which make the direction and sort of the 

interactions more positive in the future. Therefore, 

the most principal tool of the narrative therapy is the 

options it offers to a person to reproduce his relations 

with others or to solve a problem. The final result of 

storytelling is that it enhances the ability to response; 

making it possible for the individual to have higher 

ability to respond (28). Considering these advantages 

of narrative therapy, it can be concluded that learning 

different responses to deal with problems or to 

interact with others reduces the behavior problems in 

children. Narrative therapy can transfer different 

educational concepts in the areas of culture, ethics, 

health etc. without damaging the child's beliefs or 

making negative resistance or stubbornness in him. 

Another effect of narrative therapy is creating 

positive and effective pattern to live healthier. 

Children and adolescents choose different models 

for themselves over time and live with them in their 

dreams. It’s better for them to choose more 

conceptual and valuable models. They grow along 

with the hero of the story and gain experience 

without testing or losing anything.   
In general, based on the results of this study, narrative 

therapy has the required effectiveness for reducing the 

behavioral problems and increasing the self-perception 

in children. Due to practical limitations, following up 

the results was not possible and reliability of the 

results in long term cannot be assured. Carrying out 

this study on both genders at different age ranges can 

increase the accuracy of results and the possibility of 

generalizing them.   
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 04/00/00دریافت شده: 

 23/33/00پذیرفته شده: 

 22/32/00منتشر شده: 

اشد و به آنها داشته ب یو شناخت ،یجسمان ،یرفتار یورمدت بر کنش یطولان یآثار تواندیکودکان م یرفتار مشکلات زمینه و هدف: 

فعال،  یبر ادراک کودک از خود به عنوان فرد تیوضع نیشود. استمرار امنجر  لیدر دوران تحص یستگیشکست و احساس ناشا تجربه

 یدرمانقصه یخشاثرب نییتع هدف با حاضر مطالعه بیترت نیبد. کندینامطلوب گذاشته و مشکلات او را دوچندان م ریتأث ،و با اراده ار،یهوش

 .شد انجام آموزاندانش خود ادراک بهبود و یرفتار مشکلات کاهش بر

 هیر پاآموزان پسدانش یکه شامل تمام یآمار آزمون با گروه گواه بود. از جامعهپس -آزمونشیبا طرح پ تجربیشبهحاضر  پژوهش: روش

 صورت به و انتخاب دسترس در یریگنمونه روش به آموزدانش 10 تعداد بودند، 3101-3100 یلیتحص سال شیرازشهر  ییچهارم ابتدا

 قرار یدرمانقصه تحت یاقهیدق 60جلسه 32 در شیآزما گروه. شدند یدهیجا( نفر 35 گروه)هر  گواه و شیآزما گروه دو در یتصادف

( 3010) هارتر خود ادراک نامهپرسش شامل پژوهش نیا یآورجمع یابزارها. نکردند افتیدرای را مداخله چیه گواه گروه افراد اما گرفتند،

 SPSSنرم افزار  21نسخه  با انسیکووار لیتحل آزمون از استفاده با هاداده لیتحل و هیتجز. بودند( 3121) یوسفی و میشه یرفتار مشکلات و

 انجام شد.

نجر آموزان ممؤلفه در دانش نیا شیافزا به و بوده مؤثر( p<003/0) خود ادراک بر یدرمانقصه که داد نشان هاداده لیتحل جینتا: یافته ها

 هامؤلفه نیا کاهشباعث  و ه( مؤثر بودp<03/0( )توجه یینارسا و ترس) آن یهامؤلفه و یرفتار مشکلاتبر  یدرمانقصه ن،ی. همچنشودمی

 .شودیم آموزاندانش در

 به مربوط شکلاتم و ترس کاهش باعث یدرمانقصه یریکارگ به که کرد یریگجهینت توانیم مطالعه نیا جینتا اساس بر: یریگجهینت

 شنهادیمنظور پ نی. بدکندیم دایپ شیافزا آنها خود ادراک زانیم جهینت در وشده  انیاطراف با کودک ارتباط بهبود تینها در و توجه یینارسا

 اعتماد به خود و ادراک خود آنها استفاده شود. یکودکان و ارتقا یبهبود مشکلات رفتار یبرا یدرمانکه از قصه شودیم
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 مقدمه
کودکان  3یرفتار-یعاطف مشااکلات و مسااا ل به توجه ریاخ یهاسااال در

جامعه را  تیاز جمع یابخش عمده کودکان رایاسااات  ز افتهیا شیافزا

 شکل یکودک در که ییهایژگیو و صفات از یاریبسو  دهندیم لیتشک

 را آن ریتأث توانیم نکهیا ای و مانندیم یباق عمر طول در اغلب رند،یگیم

مطالعات  طبق(. 3) کرد مشاااخ  یساااالبزرگ ایا یبعاد نیسااان در

 مشااکلات دچار نوجوانان و کودکان ازدرصااد  4/31 ،یرشااناساایگهمه

 یبعد یهادوره در و بوده داریپا اختلالات نیا. هساااتند شاااناختیروان

 کنندیم دایپ ادامه یسااالبزرگ افتهیناسااازش یامدهایپ به شااکل یزندگ

 یهاخکه پاس شاودیگفته م یطیشارا به یرفتار -هیجانی مشاکلات(. 2)

در  یو قوم ،یفرهنگ ،یسن یفرد در مدرسه با هنجارها یو رفتار یجانیه

و  ،یمراقبت از خود، روابط اجتماع ،یلیتناقض باشاد و بر عملکرد تحص

ت کم در دو دس دیها بااختلال نیبگذارد. ا یمنف ریفرد تأث یافتگیساازش

درصد از  2/22شده،  انجام پژوهش(. طبق 1متفاوت بروز کنند ) تیموقع

 یاررفت ای یجانیه یمدرسه، مشکلات جد نیکودکان و نوجوانان در سان

 ابدیهم ادامه  یزندگ یبعد یهاکه ممکن است تا سال کنندیرا تجربه م

(4 .) 

دارد  وجود یررفتا-یجانیاختلالات ه یبرا یمختلف یهاایبنادطبقاه

 باه دو دساااته بزرگ آنهاا یبنادآنهاا، طبقاه نیاز پرکااربردتر یکیکاه 

 یایو اضاااطراب که با دن یمانند افساااردگ)2 نموددرون یرفتاراختلالات 

همراه  یفرد یجانیو ه یروان یهاد و با تعارضنفرد سااروکار دار یدرون

 و ،یکنشفزون ،یپرخاشگر مانند) 1نمودبرون یو اختلالات رفتار (اسات

 خ مشاا آنها انتظارات و گرانید با فرد یهاتعارض به که یتکانشااگر

 ریدرگ معمولاً یرفتار و یجانیه مشکلات با کودکان (.5) ( استدنشویم

 در ییهایینارسا و هساتند یکیزیف و یکلام یپرخاشاگر مانند ییرفتارها

 ییتوانا یمنف طور به که دارند یاجتماع یهامهارت عملکرد و اکتساااب

 زین و انسالبزرگ و همساالان با زیآمتیموفق ارتباط یبرقرار یبرا را آنها

ن کودکا نی. اغلب ادهدیم قرار ریتأث تحت را شاااانیلیتحصااا تجربه

 هجاایدر نت و کننادیم یبادرفتاار گرانیدارناد و باا د یاحسااااساااات منف

 (. 6) کندیم دایآنها کاهش پ یآموزش یهافرصت

                                                           
1. Affective-behavioral disorders 

2. Internalizing behavior disorders 

3. Externalizing behavior disorders 

 و همساااالان ریساااا و فرد نیب تنش به یرفتار مشاااکلات یروشیپ

 ار کودک یلیتحصاا و یاجتماع عملکرد و شااودیم منجر بزرگسااالان

 ممکن که یشناختروان مهم یرهایمتغ از یکی ن،یب نیا در. کندیم مختل

 دراست. کوشش  4خود ادراک ند،یبب بیآس آموزاندانش نیا در اسات

 شااود یم محسااوب خود ادراک ،یگرید از خود ساااختن زیمتما جهت

 را یمفهوم نظام کی فرد، خود به مربوط یهانگرش و افکار نیبنابرا

 یسالگ 0تا  1سن  در(. 2) دینام خود ادراک را آن توانیم که ساازدیم
 یهاییمختلف )مثلاً توانا یهاخود در حوزه یستگیشا یابیکودکان با ارز

روع ش ن،یهمسالان، معلمان، و والد سهی( همراه با مقایو اجتماع یلیتحص

 "خود" ازچارچوبی  یهارتمدل و مونی(. د1) کنندیم "خود" تحولبه 

 رگید یسااطوح یدارا کدام هر که اساات بُعد دو یدارا که کنندیم ارا ه

 خود ،یکیزیف خود: دارد وجود خود چهار ی،مفعول خود بُعد در. اساات

 یاریهش ندیفرا سه به یفاعل خود بُعد. یروان خودو  ،یاجتماع خود فعال،

 رچها در که شااودیم میتقساا اریاخت و ،اراده ز،یتما تداوم، یعنی خود از

خود از  . ادراکرندیگیم دربر را ینوجوان اواخر تا یخردسااال از سااط 

 ن،یبه خصوص والد گرانیالعمل د. عکسردیپذیم ریتأث یعوامل متعدد

کودک از جمله  یهااو ارتبااط ک،یاژنت ط،یمح ،یاجتمااع یهااتعاامال

  .(0است ) یاریهستند که مورد بحث پژوهشگران بس ییهاعامل

 /یکنشاافزون یهانشااانه که اساات آن از یحاک نویا و تایک پژوهش

 ریخود کودکان تأث و ادارک 5خود بر حرمت یبه طور منف یتکانشاااگر

 ییالگوها برخوردارند، یمناسااب خود ادراک از که ی. کودکانگذاردیم

 .است آن یهامشخصه از ،بودن باارزش و دیمف که دهندیم ارا ه خود از

کنند و را شروع میبه طور معمول درک خود  یساالگ 0تا  1از  کودکان

 حوهرده و نکاهداف خود را دنبال  توانندیم ایاآشاااوناد کاه متوجاه می

 ه،شااد انجام یهاپژوهش طبق. خیر ای کنند درک را اهداف به یابیدساات

 یکشااورها در یزندگ از تیرضااا و مثبت جینتا با خود از مثبت درک

 آن از یحاک لو و ،یلا ما، پژوهش(. 30) اساات مرتبط ییایآساا و یغرب

ی در کنشاافزون جمله از یرفتار مشااکلات به مبتلا کودکان که اساات

 به توجه با را خود یسااتگیشااا زانیم بهنجار، تحول با کودکانمقایسااه با 

 توانیمهمچنین . کنندیم یابیارز حد از شیب ،نیوالد و معلمان بازخورد

4. Self-Perception 

5. Self-esteem 



 و همکاران نبی فتاحی                                                                                  آموزاندانش خود ادراک بهبود و یرفتار مشکلات کاهش بر یدرمانقصه یاثربخش 

101 

ره 
دو
ک، 
ود
 ک
ان
رو
ت 
لام
 س
مه
لنا
ص
ف

2
ره 
ما
 ش
،

4
ن 
ستا
زم
 ،

31
00

 

 

 کودک نیب منیا یدلبستگ زانیم و کودک-والد رابطه تیفیک که گفت

ی کل طور به کودکان در مثبت خود ادراک یریگشاااکل به نیوالد و

 خود ادراک میترم و بهبود باعث رابطه نیا تیاوشاااود و تقمنجر می

 (.1هستند ) یرفتار-یجانیه مشکلات دچار هشود کمی یکودکان

 ودکان،ک یرفتار مشکلات  یتشخ یبرا یمناسب زمان مدرسه دوران

 و ،یاجتماع ،یعاطف مشااکلات بروز از یریشااگیپ و ،هنگام به مداخله

 شیافزا موجب تواندیم نیهمچن و اسااات نادهیآ در آنهاا یلیتحصااا

 رشیپااذ یبرا را آنهااا و شااااده آموزاندانش یاجتماااع یهااامهااارت

 یدرمان مداخلات و هاهینظر امروزه. کند آمااده یآت یهااتیامسااا ول

  دارد وجود کودکان به یاجتماع یهامهاارت آموزش یبرا یمتعادد

 یهاداسااتان و ی،اجتماع یهایباز همسااالان، با ارتباط مشاااوره، مانند

 راه از وشته دا یدیتقل جنبه کاملاً افتهیناساازش یرفتارها(. 33) یاجتماع

 عنوان به یاجتماع یالگوساااز ،سااویی از. شااوندیم گرفته ادی مشاااهده

 لمان،مع رفتار از دیتقل و مشاااهده راه از کپارچهی خود جادیا یبرا یمنبع

 از یکی. شااودیم گرفته ادی آموزاندانش توسااط نیوالد و همسااالان،

 یریادگی ای ینیاز تجربه جانش یکه به عنوان روشا مهم یدرمان مداخلات

 پژوهشگران نظر رایاخ که است 3یدرمانقصاه رود،یبه کار م یامشااهده

 کردن فراهم با یدرمانقصااه در هاقصااه. اساات کرده جلب خود به را

 ردنب بالا و ،یهمانندساااز ،یجانیه هیتخل یبرا یبسااتر جادیا ها،فرصاات

 و مشاااکلااات، بهبود ر،ییتغ در یمهم منبع توانناادیما کاودک درک

 فنون از یکی درمااانیقصاااه (.32) شاااونااد آموزاندانش یهااااختلااال

آورد روی مانند شناسیروانآوردهای روی کنار در و اسات درمانیروان

 ییهااضاااطراب و هافقدان با را کودکان ،رفتاری و ،شاااناختی حلیلی،ت

 امید و نیرو به آنها جذاب و غیرمسااتقیم ایگونه به و دنسااازمی آماده

همچنین به دنبال  یآموزشااا یهاقصاااه. دنکنمی ایجاد تغییر وبخشااایده 

 سااتنیز بهتر در را نوجوانان و کودکان که هسااتند یاناشااناخته آموختن

 روح ،مناسب قصه کی یخوب به نتوانااد روشی چیه دیشا. کنندیم یاری

 (.31) دیگو پاسخ را نوجوانان یماااجراجو و طلباستقلال

 زا کودکان که اساات نیا داسااتان مورد در نکات نیترمهم از یکی

 و رتجالب م،یمسااتق آموزش به نساابت ییگوقصااه. برندیم لذت آنها

                                                           
1. Narrative therapy 

2. Academic Self- efficiency 

  مرکزمت بهتر و شااتریب را کودک توجه جهینت در و اساات تربخشلذت

 ار عملکرد نحوه از ینگران و یدرمان و یآموزشاا یفضااا تنشو  ،کندمی

 و مشااکل تیموقع کشااف به داسااتان، انیجر در کودک. ندارد دنبال به

 به را یعیطب طیمح به تیساارا و یریپذمیتعم و پردازدیم حلراه انتخاب

 یاساات که دارا یادب یداسااتان متن ای. قصااه کندیم فراهم نحو نیبهتر

هم ها با فرااسااات. قصاااه یو درمان ی،تیترب ،یآموزشااا هیثانو یکاربردها

و بالا  یو همانندساز یجانیه هیتخل یبرا یبساتر جادیها، اکردن فرصات

و بهبود مشاااکلااات و  رییدر تغ یمنبع مهم تواناادیبردن درک کودک م

 (.34کودکان محسوب شوند ) یهااختلال

 ،یادی و(، 36) بهنام و ،ییرضاااا ات،یب(، 35) ناکوریسااا و توسیت

 یرفتار مشااکلات بر یدرمانقصااه اثر یبررساا به( 32) یو بهرام امنش،یک

 بر یدرمانقصاااه مثبت ریتأث از یحاک هاپژوهش نیا جینتا. اندپرداخته

 شیافزا ،یروان یساااتیبهز شیافازا ،یخاودتاواناماناادساااااز یارتاقااا

 پژوهش در( 31) یل نیژاکل. است بوده تمرکز و توجهو  ،یافتگیساازش

 یقدرت شااخصاا تیتقو یبرا یدرمانقصااه یهاروش که داد نشااان خود

ه و تجارب گذشاات ریو کاهش تأث یخانگ یهاکودکان در برابر خشااونت

 دیروزمره آنها مف یمشکلات در زندگ ریسا زیمداوم خشونت در آنها، و ن

پژوهش  در( 32) یخلعتبر و خواه،وطن ،یابوالقاسم نژاد،نیحسا. ندساته

 2یلیتحص یخودکارآمدپندار شیبه افزا یدرمانقصهخود نشان دادند که 

. شاااودیممنجر  1یکنشااا/فزونتوجهییآموزان با اختلال نارساااادر دانش

 تا شاااودیم باعث یدرمانقصاااه که افتندیدر( 30) یسااایر  و یقرباان

 در ه وردک ییشاناسا را خود یمنف و مثبت جاناتیه بتوانند آموزاندانش

 انیمحمدگل و زارع، ان،یباقر. ابدی کاهش آنها در اضطراب زانیم جهینت

 یدرمان و ،یتیترب ،یآموزشااا یهاروش زمره در را یدرمانقصاااه( 20)

 گرانید و جامعه با کودک تعاملات تیفیک شیافزا یبرا صرفه به مقرون

 هک دارد وجود موضوع نیا از تیحما در یاریبس شواهد. کنندیم یمعرف

 در یاجتماع یرفتارها توسااعه و یاجتماع یهاداسااتان نیب یمثبت رابطه

 انیب آموزش یبرا پژوهشگران راستا نیهم در(. 23) دارد وجود کودکان

 نشان جینتا. گرفتند بهره یاجتماع یهاداستان از کودکان در احسااساات

 احساااسااات انیب و فیتوصاا در پژوهش در حاضاار کودکان همه که داد

3. Attention Deficit/Hyperactivity Disorder (ADHD) 
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 که تاساا نیا بر فرض. بودند کودکان ریسااا از ترموفق ،گرانید به خود

 انیااجر در کودک و کرده عماال"الگو" عنوان بااه داساااتااان قهرمااان

(. 22) آموزد یم او از را یدیجد یرفتارها ،"یامشااااهده یریادگی"

 ریتأث یدرمانقصااه که دادند نشااان( 21ارشااد ) یو کشاااورز یردامادیم

. دارد کودکان زیآمنیتوه و پرخاشاااگرانه یرفتارها کاهش در یمهم

 کندیم تسااهیل را کودکان رفتاری و عاطفیتحول  گوییقصااه ن،یهمچن

 یدرمانقصااه که دادند نشااان خود پژوهش اِواردر و مارچ، ودن،یب(. 24)

 ،یآگاه ،یتیریخودمااد ،یخودآگااه در یریچشااامگ بهبود باه منجر

 یهامهارت تیتقو یکل طور به و مسااا ولانه، یریگمیتصااام ،یهمدل

 صفرزاده و یمیلو(. 25) شودیم ساله 30 تا 1 کودکان یعاطف و یاجتماع

 نآ یهااسیمقخرده و خود حرمت شیافزا به ییگوقصاااه که افتندیدر

 یلیتحصاا خود و جامعه، از یعضااو عنوان به خود ،یاجتماع خود یعنی

ها بر داسااتان یمحتوا نیو همچن ییگو(. روند داسااتان26) شااودیم منجر

د. مثبت دار ریتأث گرانیعلااقاه، و روابط کودکان با د ،یاحسااااس همادل

 یانجیو هوش ه یشااناخت یهاییتوانا یریبه کارگ قیاز طر یدرمانقصااه

 دهدینشان مموضوع  نیو ادهد مشارکت می داستان کودکان، آنها را در

جذاب و  یجانیو ه یداساااتاان، تجرباه اجتماع کیاکاه گوش دادن باه 

مثبت  ریأثو ت انیبا احساس ارتباط با اطراف ادیاست که به احتمال ز یتعامل

از  یحاک شواهد(. در مجموع، 22بر نحوه ادراک آنها در ارتباط اسات )

ش بخ آنرا دارند که در  ییتوانا نیا ی،درمانقصه یهاوهیآن است که ش

 منجر یاجتماع -یروان یسااتیبهز بهبود به که یتیریخودمد یراهبردهااز 

 (.21) کنند فایا مؤثری شود، نقشیم

 به تلامب کودکاندر  یلیو تحصاا یشااناختروان یهابیآساا به توجه با

 نسبت نهاآ افکار و نگرش به که ییهابیآسدر نتیجه و  یمشکلات رفتار

ظر افراد از ن نیا یبرامناسب  یآموزش یریبه کارگ شود،یم وارد خود به

 اب. دارد ضاارورتکشااور  ندهیدر تحول آ کودکاننقش مهم و برجسااته 

 یشااااثربخ نییتع هدف با یپژوهشااا ،یدر مطالعات قبل نکهیتوجاه به ا

 در خود ادراک بهبود و یرفتار مشاااکلات کااهش بر یدرماانقصاااه

 ندتوایم حاضاار پژوهش جینتا نیانجام نشااده اساات  بنابرا آموزاندانش

 طااهیح یهاااآموزش نیدرباااره مؤثرتر یمهم یو عمل ینظر حاااتیتلو

 آنها یلیتحصاا و یرفتار مشااکلات کاهش و آموزاندانشساالامت روان 

                                                           
1. Children’s Behavioral Problems Questionnaire 

 یاثربخشااا نییپژوهش حاضااار با هدف تعبدین ترتیب .باشاااد داشاااتاه

خود  و بهبود اداراک یبر کاااهش مشاااکلااات رفتااار یدرمااانقصااااه

 .شد انجام ییابتدا چهارم هیپا پسر آموزاندانش

 روش
با  یتجربشبهحاضر  پژوهش :کنندگانشررک  و پژوهش طرح( الف

پژوهش  یاست. جامعه آمارآزمون با گروه گواه پس -آزمونشیطرح پ

 یلیتحص سال در رازیشچهارم شاهر  هیآموزان پسار پادانش یشاامل تمام

 دتعدا دسترس، در یریگنمونه روش به پژوهش، نیا در. است 00-3101

 دو در یتصااادف صااورت به و شااده انتخاب آموزاندانش نیا از نفر 10

 نظر از گروه دو. گرفتند قرار( نفر 35 گروه)هر  گواه و شیآزما گروه

 نیوالد یاقتصاد تیوضعو  سن، ه،یپا مانند یشناخت تیجمع یهایژگیو

 32 تا 33یسن دامنه در داشتن قرار شاامل ورود یهاملاک. شادند همگن

 آموز،دانش یهمکار به لیتما و آگاهانه تیرضااا پساار، تیجنساا سااال،

 بتیغ شااامل زین خروج یهاملاک. اساات بوده مدارس رانیمد و نیوالد

 در یهمکار به لیتما عدم و یآموزشاا جلسااات در جلسااه سااه از شیب

شرح  نیافراد نمونه بد یشناختتیجمع یهایژگیو. بود یآموزش جلسات

 33( درصد 40) نفر 6 و سااله، 30( درصاد 60) نفر 0 شیآزما گروهبود: 

 45) نفر 2 و ساااله، 30( درصااد 55) نفر 1 گواه گروه در و بودند  ساااله

 تیدرصد( در وضع 40نفر ) 6 شی. در گروه آزمابودند ساله 33( درصاد

 1متوسط، و  یاقتصاد تیدرصد( در وضع 40نفر ) 6 ف،یضاع یاقتصااد

 نفر 6 گواه گروه درودند. مطلوب ب یاقتصاد تیدرصد( در وضع 20نفر )

 یاقتصاد تیوضع در نفر 5(، درصد 40) فیضاع یاقتصااد تیوضاع در

مطلوب  یاقتصاد تی( در وضعدرصد 22) نفر 4 و(، درصاد 11) متوساط

 بودند.

 ابزار( ب

 یوساااافی و میشه توسط پرسشنامه نیا: 3یرفتار مشاکلات پرساشانامه. 3

 توجاه، یینارسا ااسیمقخارده 4 و اهیگو 24 دارای و شاده اهیته( 3121)

 کرتیل اااااسیمق در کااااه اساااات پرخاشگری و ی،اجتماع رفتار ترس،

 یابیارز به( 2=اوقات شتریب ،3= اوقاات یبعضاا ،0= هرگااز) یادرجهسه

 و 10/0 به روش کرونباخ پرسااشناماه اعتبااار. پردازدیم انیپاسخگو نظر
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 ساااازه یااایروا نیهمچنااا. است 22/0 ییبازآزما روش از اساااتفاده باااا

 ااقیطر از یدبسااتانشیپاا کودکااان رفتاااری مشااااکلات پرسااشنامااه

 هایهیگو و اسااات شاااده یبررسااا مااااکسیوار چرخش با یعامل لیتحل

 و ی،اجتماااااااع رفتاااااار ترس، توجه، یینارسااا عامل 4 بر اسیمق نیا

 یبرا عوامل نیا برای ژهیو ارزش کااااهاند شده متمرکااااز پرخاشااااگری

 ساااله 5، 21/0 ساااله 4، 12/0 ساااله 1 بیترت به مختلف یساان یهاگروه

 ستا پرسشنامه مطلوب یدرونروایی  نشانگر که بود 13/0 ساله 6 و 10/0

 و ،یموریت ،یارجمند خانزاده،نیحساا علمدارلو، یهمت(. 20به نقل از )

 کودک 51 نیوالد انیم در را پرساااشااانامه نیا ییروا زین (10) طاهر

 بر ازهساا ییروامورد ارزیابی قرار دادند.  یذهن یتوانکم با یدبسااتانشیپ

 توجه، یینارسااا یهااسیمقخرده و آزمون کل نیب یهمبسااتگ اساااس

 22/0، 14/0 با برابر بیترت به یپرخاشاااگر و ی،احتمااع رفتاار ترس،

 یآلفا بیضر از استفاده با اسیمق کل اعتبار و آمد دست به11/0 و63/0،

 صفر آن نییپا حد و 22 پرسشنامه یبالا حد. آمد دست به 15/0 کرونباخ

 لفایآ روش از استفاده با پرساشانامهاعتبار  زین حاضار پژوهش. در اسات

 .آمد دست به 11/0 پرسشنامه کل برای کرونباخ

 یبرا 3015در سااال  2هارتر توسااط اسیمق نیا: 3خود ادراک اسیمق. 2

ناگون گو یهاحیطهخود در  یستگیو شا تیادراک فرد از کفا ییشناسا

ساااال  34تا  1درباره ارزش خود کودکان  یکلات احسااااسااا نیو همچن

 یادرجه 5 کرتیل فیاست و بر اساس ط هیگو 41 یکه دارا هساخته شد

 ازیامت حداقل .شاااودیم یبنددرجه مخالفم یلیخ تا موافقم یلیخ از و

. هرچه نمره فرد بالاتر اسااات 240 حداکثر و 41 ،اسیامق نیدر ا ممکن

فاده را با است آزمون اعتبارتر است. هارتر باشاد، ادراک فرد از خود مثبت

 11/0 بیکل پرساشنامه به ترت یبرا ییکرونباخ و بازآزما یاز روش آلفا

 نیپرساشانامه توسط هارتر، ب یی(. روا13به نقل از گزارش کرد ) 14/0و 

 ،یابوالقاساام ،ییجمالو ییرضااا(. 12گزارش شاده اسات ) 52/0تا  51/0

 15/0 را اسیمقاین  کرونباخ یآلفا بیضاااربابلان -زاهاد و ،یماانینر

 یبراکرونباخ  یآلفا بیضاار زی(. در پژوهش حاضاار ن11) کرد گزارش

 زیپرسشنامه ن صوری و محتوایی ییبه دست آمد. روا 14/0 پرسشنامه کل

 شده است. دییتأ رازیدانشگاه ش استادانتوسط 

 یهایپژوهش در مرحلاه اجرا آزمودن نیا در :یامداخله برنرامره( ج

ای برنااامااه مااداخلااهتحاات  یاقااهیدق 60جلسااااه  32در  شیگروه آزمااا

 3 جدولمطابق  یدرمانقرار گرفتند. خلاصااه جلسااات قصااه یدرمانقصااه

 .شد انجام

 

 (34ی )چوبتاش و یدیجد طرح بر یمبتن یدرمانقصه مداخله جلسات خلاصه: 1 جدول

 جلسات یمحتوا جلسات

 2 و 3

 جلسه مباحث ارا ه جهت یزیربرنامه و گروه نیقوان و جلسات ساختار انیب و اعتماد جادیا و اعضا شناخت یبرا تلاش: معارفه

 احساس انیب و احساسات یهاصورتک با قصه کی انیب و صورتک یهاکارت از استفاده با احساسات ییشناسا: موضوع

 هاپرسشنامه لیتکم. داستان قهرمان

 بعد جلسه در یسازداستان یبرا آنها از درخواست و صورتک کارت چند ارا ه:  فیتکل

 4 و 1

 جلسه مباحث ارا ه جهت یزیربرنامه و گروه نیقوان و جلسات ساختار انیب و اعتماد جادیا و اعضا شناخت یبرا تلاش: معارفه

 احساس انیب و احساسات یهاصورتک نیا با قصه کی انیب و صورتک یهاکارت از استفاده با احساسات ییشناسا: موضوع

 هاپرسشنامه لیتکم. داستان قهرمان

 بعد جلسه در یسازداستان یبرا آنها از درخواست و صورتک کارت چند ارا ه: فیتکل

 6 و 5

 بزن حدس مرا قصه کلمه: موضوع

 به توجه با را نظر مورد قصه کلمه تا شودیم خواسته آنها از سپس. شود یم انیب کودکان یبرا نظر مورد قصه:  یتوض

 بزنند حدس (است مرتبط شانیا مشکلات با کلمات نیا که) شده ارا ه آنها به قبلا که یکلمات

 بزنند حدس را قصه نام ای قصه عنوان که خواهدیم کودکان از آخر در و کندیم فیتعر را قصه درمانگر: فیتکل

 هایپردازداستان و هااستعاره: موضوع 

                                                           
1. Self-Perception Scale 2. Harter 
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 1 و 2

 ییشناسا هایآزمودن از کی هر در را فشارزا عوامل و هاینگران ها،تعارض ،یفرد یازهاین ،یروان تیوضع نهیمعا و حال شرح از آمده دست به اطلاعات یمبنا بر درمانگر:  یتوض

 بر غلبه یبرا یدیجد یهاروش و هامهارت کندیم یسع قهرمان و باشند داشته هایآزمودن مشکلات مشابه یمشکلات آن قهرمانان که کندیم خلق را ییهاداستان آن، از پس و کرده

 .برد بکار مشکلات

 کنند انیب ،دانندیم قهرمان مشکل حل یبرا که یدیجد یهاروش شودیم خواسته هایآزمودن: از فیتکل

 30 و 0

 احساسات تیریمد: موضوع

 جادیا سبب یقهرمان زمان، از یمقطع در الوگید هر یط درا. هیآزمودن توسط نقش یفایا و اجرا یبرا الوگید ارا ه و واناتیح یایدن از استفاده با شینما کی بیترت:  یتوض

 مؤثرتر، یپاسخ به دنیرس مس له، حلیی مانند ارویرو یراهبردها انواع بستن کار به و احساسات  یصح تیریمد با گرید قهرمانان یول شود،یم قصه افراد گرید رنجش و یناراحت

 کنندمی یریجلوگ قصه قهرمانان نیب در ییجوانتقام و یپرخاشگر و نفرت و خشم جادیا از ،یجانیه هیتخلن، و گراید یعاطف تیحما با ییراهنما کسب ،یزیربرنامه

 رونیب یایدن به انتقال و احساسات تیریمد یدرون یریگشکل یبرا یگروه شینما کی انجام: فیتکل

 32 و 33

 مثبت یعاطف بار یدارا کلمات با ییگوقصه: موضوع

 در کرده، انتخاب قبلا که را ییهاقصه ،مثبت یعاطف بار یدارا یهادهیپد و میمفاه کلمات، از استفاده با درمانگر:  یتوض

 نیا در. دهدیم قرار یبررس و بحث مورد را قصه مختلف یهاجنبه کودکان با همراه سپس .کندیم ارا ه کودکان به جلسه

 .شودیم تمرکز قصه در شده برده کار به مؤثر یهاحلراه و موضوعات به مربوط مثبت یهاجنبه ند،یخوشا یدادهایرو بر گفتگو

 جلسات ختم و پرسشنامه لیتکم. کوچک یاهیهد ارا ه با آموزاندانش از تشکر و جینتا یبندجمع: فیتکل

 

 اجرا، مرحلااه در مربوطااه یپس از کسااااب مجوزهااا :اجرا روش( د

 رحط بر یمبتن یدرمانقصه مداخله تحت شیآزما یهاگروه یهایآزمودن

قرار گرفتند )هر  یاقهیدق 60جلسه  32 ی( در ط14) یچوبتاشا و یدیجد

در مقاااباال،  وهفتاه دو جلساااه کااه توساااط پژوهشاااگر برگزار شاااد(، 

 پژوهش نینکردند. در ا افتیرا در یدرمان چیگروه گواه ه یهایآزمودن

جهت  هایآگاهانه از آزمودن تیشااامل اخذ رضااا یاصااول اخلاق یتمام

و ت، اشرکت در پژوهش، جلب اعتماد آنها نسبت به محرمانه بودن اطلاع

شاااد.  تیاز اجرا رعا یاترک پژوهش در هر مرحلاه یعمال برا یآزاد

 لیااو آزمون تحل SPSSافزار نرم 21هااا از نساااخااه داده لیااجهاات تحل

 استفاده شد. یریچندمتغ انسیکووار

 هاافتهی
های شرکت کننده بر اساس جنسیت، درصد و فراوانی گروه 2در جدول 

 سن، و وضعیت اقتصادی والدین نشان داده شده است. 

 

 شناختی: توصیفی و فراوانی متغیرهای جمعی  2جدول 

 گروه متغیر
 گواه آزمایش

 درصد فراوانی درصد فراوانی

 جنسیت
 300 35 300 35 پسر

 0 0 0 0 دختر

 سن

 55 1 60 0 سال 30

 45 2 40 6 سال 33

     

 والدین وضعیت اقتصادی

 40 6 40 6 ضعیف

 11 5 40 6 متوسط

 22 4 20 1 خوب

 
آزمون پس-آزمونشیانحراف اساااتاااناادارد نمرات پ و نیاناگیااما

ارا ه شاااده  1و گواه در جدول  شیپژوهش در دو گروه آزما یرهایمتغ

 یبررساا یبرا لکیو-رویشاااپآزمون  جیجدول نتا نیدر ا نیاساات. همچن

 نیا هبها گزارش شاده است. با توجه در گروه رهایمتغ عینرمال بودن توز

 ست،ین داریمعن رهایمتغ یتمام یبرا لکیو-رویشااپآزمون  جیجدول، نتا

 .نرمال است رهایمتغ نیا عیگرفت که توز جهینت توانیم نیبنابرا
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 گواه و شیآزما گروه دو درآزمون پس-آزمونشیپ نمرات یفیتوص یهاشاخص: 3 جدول

 یمعنادار سطح لکیو رویشاپ آزمون استاندارد انحراف نیانگیم گروه مرحله مؤلفه

 توجاه یینارسا

 آزمونپیش
 222/0 025/0 26/3 01/4 آزمایش

 203/0 005/0 21/3 06/2 گواه

 آزمونپس
 121/0 042/0 30/3 32/3 آزمایش

 131/0 040/0 22/0 21/2 گواه

 ترس

 آزمونپیش
 016/0 102/0 21/3 01/4 آزمایش

 203/0 023/0 41/3 11/1 گواه

 آزمونپس
 403/0 062/0 31/3 04/2 آزمایش

 012/0 106/0 14/0 23/1 گواه

 یرفتار اجتماع

 آزمونپیش
 323/0 021/0 24/3 32/4 آزمایش

 300/0 004/0 00/2 01/1 گواه

 آزمونپس
 002/0 000/0 50/3 06/3 آزمایش

 362/0 035/0 04/3 16/1 گواه

 پرخاشگری

 آزمونپیش
 00/0 002/0 01/3 31/1 آزمایش

 002/0 102/0 23/3 06/1 گواه

 آزمونپس
 312/0 030/0 15/3 23/1 آزمایش

 362/0 035/0 13/3 02/2 گواه

 خود ادراک

 

 آزمونپیش
 065/0 020/0 14/1 12/340 آزمایش

 351/0 034/0 23/30 51/352 گواه

 آزمونپس
 054/0 061/0 53/32 01/313 آزمایش

 001/0 101/0 22/34 31/342 گواه

 

 از یرفتار مشااکلات یهامؤلفه بر یدرمانقصااه ریتأث یبررساا جهت

 یهمگن یآزمون بررس جیاساتفاده شد. نتا یریچندمتغ انسیکووار لیتحل

رس، ت توجه،یینارسا یهاآزمون مؤلفهو پس آزمونشیپ ونیرگرس بیش

و گواه نشاااان داد که  شیدر گروه آزما یو پرخاشاااگر ،یرفتار اجتماع

(. =P، 504/3F<236/0در هر دو گروه برابر اساات ) ونیرگرساا بیشاا

 در هوابساات یرهایمتغ انسیوار یهمگن یبررساا یبرا نیلو آزمون جینتا

 ،P<502/0) توجهیی نارسااا یهامؤلفه انسیوار که داد نشااان هاگروه

452/0F= ،)ترس (424/0>P، 652/0F= ،)634/0) یاجتماع رفتار>P، 

263/0F= ،)یپرخاشاااگر و (642/0>P، 234/0F= )برابر هاگروه در 

 انسیکووار سیماتر یبرابر یبررساا یبرا باکسام آزمون جینتا. اساات

 سیاترم که داد نشااان زین گواه و شیآزما گروه نیب در وابسااته یرهایمتغ

 ،P>215/0) اسااات برابر گروه دو در وابساااته یرهایمتغ انسیکووار

615/0F=، 526/2 BOX M= .)یبرا بااارتلاات دویخ آزمون جینتااا 

 رس،ت توجه،یی نارسااا یهامؤلفه نیب رابطه یدارامعن ای تیکرو یبررساا

 معنادار هامؤلفه نیا نیب رابطه که داد نشان یپرخاشگر و ،یاجتماع رفتار

 یهافرضشیپ ی(. پس از بررسااP، 5=df، 613/6=2X<014/0) اساات

و گروه د نیآزمون نشاااان داد که ب جینتا ،یریچندمتغ انسیکووار لیتحل

 فاوتت یپرخاشگر و ،یاجتماع رفتار ترس، توجه،یی نارسا یهادر مؤلفه

 P، 144/1=F، 522/0s ,Wilk<032/0) دارد وجااود یدارامااعااناا

Lambda= .)از کی کدام در گواه و شیآزما گروه نکهیا یبررس یبرا 

 گریکدی با یپرخاشگر و ،یاجتماع رفتار ترس، توجه،یینارسا یهامؤلفه

 شگزار یریچندمتغ انسیکووار لیتحل جینتا 4 جدول در دارند تفاوت

 .است شده
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 یرفتار مشکلات یهاو گواه در مؤلفه شیتفاوت گروه آزما یریچندمتغ انسیکووار لیتحل جی: نتا4 جدول

 یآمار توان اتا مجذور معناداری سطح F مجذورات میانگین آزادی درجه مجذورات مجموع یرفتار مشکلات یهامؤلفه

 106/0 265/0 006/0 202/1 321/1 3 321/1 توجاه یینارسا

 052/0 124/0 003/0 123/34 154/34 3 154/34 ترس

 420/0 343/0 063/0 045/1 622/5 3 622/5 یرفتار اجتماع

 320/0 026/0 421/0 640/0 001/0 3 001/0 پرخاشگری

 
( 202/1) توجه یینارسا یهامؤلفه یبرا F، آماره 4توجه به جدول  با

 نیا. اساات دارامعن 003/0( در سااط  123/34و ترس ) 006/0در سااط  

 یداراعنم تفاوت هامؤلفه نیا در گروه دو نیب که است آن نشانگر هاافتهی

شان آزمون نشده در پس  یتصح یهانیانگیم یبررسا جیوجود دارد. نتا

( و ترس 32/3توجه ) ییدر نارساااا شیگروه آزما نیانگیاکاه م دهادیم

( و 21/2) بیها به ترتمؤلفاه نیگروه گواه در ا نیانگیا( کمتر از م04/2)

موجب  یدرمانگفت که قصه توانیم هاافتهی نی( است. با توجه به ا23/1)

 . شودیو ترس در کودکان م توجهییکاهش نارسا

 لیتحل از خود ادراک بر یدرمانقصاااه یاثربخشااا یبررسااا یبرا

 بیش یهمگن یبررس آزمون جینتا. شاد اساتفاده یریمتغتک نسایکووار

 و شیآزما گروه دو در خود ادراک آزمونپس و آزمونشیپ ونیرگرس

 ،P<06/0) است برابر گروه دو هر در ونیرگرس بیش که داد نشان گواه،

12/1F= .)ابستهو ریمتغ انسیوار یهمگن یبررسا یبرا نیلو آزمون جینتا 

 اساات برابر هاگروه در خود ادراک انسیوار که داد نشااان هاگروه در

(536/0>P، 152/0 F= .)انسیااکووار لیااتاحل جیاناتااا 5 جاادول در 

 با زمونآشیپ در گواه و شیآزما گروه تفاوت یبررساا یبرا یریمتغتک

 .است شده گزارش خود ادراک ریمتغ آزمونپس
 

 خود ادراک در گواه و شیآزما گروه تفاوت یبررس یبرا یریمتغتک انسیکووار لیتحل جینتا: 5 جدول

 اثر اندازه معناداری سطح F مجذورات میانگین آزادی درجه مجذورات مجموع منبع

 500/0 000/0 404/30 212/1612 2 465/2225 شده اصلاح مدل

 151/0 003/0 261/34 252/2262 3 252/2262 همپراش

 511/0 000/0 102/12 010/2011 3 010/2011 یگروه تیعضو

    421/312 22 002/5063 خطا

 

 (102/12)آزمون خود در پس ادراک Fآماره  5توجاه باه جدول  باا
 دو نیب که دهدیم نشااان نیا و بوده دارامعن 000/0که در سااط   اساات

 لیتحل جیوجود دارد. نتاا دارامعنا تفااوت خود ادراک زانیم در گروه

 شیزماآ گروه آزمونپسشده   یتصح نیانگینشان داد که م انسیکووار

( بوده که با 31/342) گواه گروه نیانگیم و( 01/313) خود ادراک در

 افتهی نیا به توجه با. اسااات دارامعن 000/0در ساااط   Fتوجه به آماره 

 کودک خود ادراک شیافزا موجب یدرمانقصاااه که گفات توانیم

 .شودیم

 یریگجهینت و بحث
 کلاتمش کاهش بر یدرمانقصه یاثربخش یبررس هدف با حاضر پژوهش

 لیتحل جینتاا. شاااد انجاام آموزاندانش خود ادراک بهبود و یرفتاار

 مشااکلات از بُعد دو کاهش در یدرمانقصااه که داد نشااان انسیکووار

 .اساات بوده مؤثر آموزاندانش در ترس و توجهیی نارسااا یعنی یرفتار
 مرحله در گروه دو در یرفتار مشکلات بعد چهار نیب که داد نشاان جینتا

 اهدهمش یهانیانگیم به توجه با و دارد وجود یمعنادار تفاوت آزمونپس

 ادابع در شیآزما گروه نمرات که شد مشاخ  یفیتوصا بخش در شاده

 که تگف توان یم و افتهی کاهش آزمونپس مرحله در یرفتار مشااکلات

 با فتهای نیا .است شاده یرفتار مشاکلات ابعاد کاهش باعث یدرمانقصاه
 و(، 36) همکاران و اتیب ،(35) ناکوریسااا و توسیت یهاپژوهش جینتا

 ( همسو است.32) همکاران و یادی
 یهاراه نیترمهم از یکی داسااتان گفت توانیم جهینت این نییتب در

 ییسااراداسااتان قیطر از. اساات کودکان به امیپ انتقال و ارتباط یبرقرار
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 ارتباااطات در را خود ییتواناا تاا کرد ییراهنماا را کودکاان توانیم

 به  دکنن ییشااناساا را خود احسااسااات و افکار و کرده کشاف یفردنیب

 و خود یمنف و مثبت احسااسات و عواطف شاناخت با کودک کهیطور

 یعاطف یافتگیسازش به تواندیم گرانید و خود به نسبت احساساتمهار 

 رفتار جیرتد به فرد ،یعاطف یافتگیسازش آوردن دست به با. ابدی دسات

 که ییاهواکنش یمبنا و کندیم میتنظ موجود فرهنگ با متناسب را خود

 و یاجتماع یهنجارها دهد،یم نشاااان یاجتماع طیمح به نسااابت فرد

و در  افتیدر ظاهر ساااده و قابل در هاقصااه (.32) بود خواهد آن رشیپذ

اه هستند و ناخودآگ یعاطف -یو سرشار از نکات شناخت یغن رساخت،یز

واقع  یهابا جهان ییارویرو یو آنها را براداده  کودک را مخااطب قرار

 یدرون یروهااایکردن ن داریاابااا ب ییگو. قصاااهدنااکنیآماااده م ،و ممکن

 شیاسااتعدادها زی، تضااادها و ناو را از موانع میرمسااتقیکودک، به طور غ

 رونیو از ا داردیجو وا مرا به تفکر، تعمق، و جسات یو و کندیآگاه م

 (. 26) استمؤثر  یو خلق یرفتار یهااز اختلال یاریدر درمان و بهبود بس

 یلتعام موضااع اتخاذ با یگفتاردرمان ی ازمهم رگروهیزی درمانقصااه

 در روهگ ای فرد یانتخاب یهانهیگز گسترش آن، هدف که است ناآگاهانه

 را یابزار ،یدرمانقصااه یراهبردها. اساات خود یدهسااازمان و تیریمد

 ظحف و بهبود در متمرکز و فعال طور به تاا کنادیم فراهم افراد یبرا

 بر دیتأک یجا به یدرمانقصااه واقع، در. مشااارکت کنند خود یسااتیبهز

 کندیم دیتأک ییهاکیتکن بر داسااتان،بطن  در آن، یادآوری و گذشااته

 ن،یابنابر. کند ترمثبت ندهیآ در را تعاملات نوع و برخورد ریمسااا که

 ای فیبازتعر یبرا که اساات ییهانهیگز ،یدرمانقصااه ابزار نیتریاصاال

. هددپیش رو، قرار می مس له کی با گرانید با خود روابط در نظر دیتجد

یعنی  ست ا "پاسخ ییتوانا شیافزا" ،ییسراداستان روند نیا یینها جهینت

 داشااته ییگوپاسااخ یبرا یشااتریب ییتوانا که فرد یبرا امکان نیا جادیا

 رفتگ جهینت توانیم یدرمانقصااه یهاتیقابل نیا به توجه با(. 21) باشااد

 با تعامل رد ای مشکلات با ییارویرو یبرا متفاوت یهاپاسخ یریادگی که

 شااده کودکان یرفتار مشااکلات زانیم بهبود به منجر ان،یاطراف و طیمح

 .است

 شیافزا موجب یدرمانقصااه که داد نشااان حاضاار پژوهش نیهمچن

 انیباقر یهاپژوهش جینتا با افتهی نیا .شودیم آموزاندانش خود ادراک

( 22) یاصغر و یکساما  و(، 23) همکاران و یتساونم(، 20) همکاران و

 نیا بر فرض یدرمانقصااه در گفت دیبا افتهی نیا نییتب درهمسااو اساات. 

 یمعنا در یتراییتغ به ی،زندگ یهاداستان اتیادب و زبان در رییتغ که است

 ،یزندگ یهاداساااتان در رییتغ قیطر از و شاااودیممنجر  فرد یزندگ

. کندیم جادیا گرانید با روابط و درمان یبرا یدیجد یهاافرصااات

 هاهیرضف ساختن با وکرده  یهمزادپندار داستان یهاتیشخص با کودکان

 ،داستان یهاتیشخص هایکشاکش حل یبرا مختلف یهاحلراه ارا ه و

 ،هشنوند و گوقصه نیب رابطه. دهندیم رشد را خود مس لهحل یهامهارت

 انیب یبرا یفرصاات کودکان به که اساات یدرمانقصااه از یمهم قساامت

 متحر شیافزا به ندیفرا نیا. دهدیم یشااناخت و یعاطف نظر از داسااتان

 قیطر نیا از و شودیممنجر  یمنف و مثبت احسااساات یزیربرون و خود

 باعث قصه(. 22) دهدیم شاکل خود یبرا را یترمنساجم خود کودک،

 دشااویم کودکان در مساا له حل مهارت شیافزا و خودپنداشاات شیافزا

 اسااااس بر کودک، دهیچیپ یآرزوها و باورها، احسااااساااات،(. 36)

 فیتوصاا و اطراف یایدن نفوذ ریتأث تحت ،یو رییتغ حال در یهامهارت

 یدرک خود از کودکان نکهیا نیح در واقع، در. سااتا او خود از گرانید

 یاررفت بازخورد اساااس بر غالباً ابند،ییم را خود تیهو و کنندیم دایپ

 نیا مجموعه که شااوندیم قا ل ارزش خود اتیخصااوصاا یبرا انیاطراف

 لیتشااک را خود از یو درک کند،یم خود از کودک که ییهایابیارز

 هاهقصاا انگ،ی هیاول نایافتههای سااازشبنهروان هینظر اساااس بر. دهدیم

ای هبنهروان و شناخت رییتغ با وداده  قرار مخاطب را کودک ناخودآگاه

 با ییارویرو یبرا را یو مثبت،های بنهروان ینیگزیجا و افتهیناساااازش

 به دادن گوشطی  در کودک. سااازندیم آماده ،ممکن و یواقع یایدن

 یهاتیشااخصاا مثبت یهایژگیو با که ردیگیم ادی آن، لیتکم و قصااه

 مهه در را یمثبت خود حرمت و مثبت احساس ورده ک یهمانندساز قصاه

 همه در مثبت خود از کودک تجربه اساااس، نیا بر. کند ادراک ابعاد

 (.26) ابدییم شیافزاها حیطه

 یهادر حوزه یآموزشااا میاز مفاه یاریبسااا تواندیم یدرماانقصاااه

ر به طومختلف را، بدون آن که  یهادانش ایفرهنگ، اخلاق، بهداشت و 

ساس و اح یمقاومت منف اودر  ایضاربه بزند کودک  یباورهامساتقیم به 

 جادیا ،یدرماانقصاااه گرید اثر نتقاال دهاد.او ا کناد، باه جاادیا یزباالج

 تر است. کودک و نوجوانساالم یزندگ یمثبت و اثربخش برا یالگوها

 و با آنها درکرده خود انتخاب  یرا برا یمتفاوت یدر گاذر زماان الگوها
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را  ییکه الگوهااسااات بهتر  بدین تریتبکنند. یم یخود زندگ یهاایرو

همراه کان کود باشند. اشتهد یبهتر یو مفهوم یانتخاب کنند که بار ارزش

استفاده خواهند کرد که  ییهاو از تجربهتحول پیدا کرده قهرمان داستان 

 توسط دیگران مورد آزمایش قرار گرفتند. 

 از یدرمانقصاااه آموزش مطالعه، نیا جینتا اسااااس بر یکل طور به

 خود اکادر شیافزا و کودکان یرفتار مشکلات بهبود یبرا لازم ییکارا

 وت،ق نقاط داشتن و بودن عیدر کنار بد یهر پژوهش .آنها برخوردار است

 یهاافتهی اسااات که زین یشاااناخت روش یهاتیمحادود یبرخ یدارا

حاظ شود. به ل ریآن تفس یهاتیدر بافت محدود دیبانیز حاضار  پژوهش

 نیبه دسااات آمده در ا جینتاا یریگیامکاان پ ،ییاجرا یهااتیامحادود

ت آن در بلندمد جینتاباره ماندگاری در توانیپژوهش وجود نداشته و نم

 مختلف و هر یساان یهامطالعه با گروه نینظر کرد. اجرا و تکرار ا اظهار

. دیفزایبه دسااات آمده ب جیو دقات نتا یدهمیباه تعم توانادیدو جنس م

درمانی پیشاانهاد گویی و قصااهی روش قصااهاثر ماندگار یبررساا جهت

ته در نظر گرف ای زمانی متعددهی نتایج در وهلهریگیتاا دوره پ شاااودیم

مشاااوران مدارس و  یپژوهش برا نیا ج،یشااود. در سااط  کاربساات نتا

 این افراد کهیدارد، باه طور ییباالاا تیاآموزان اهمدانش یهااخاانواده

ارتباط بهتر با کودک و کاهش  یبرقرار یبرا یدرمانقصاااهاز  تواننادیم

 به ،ناسبمتعاملی  یرفتارها شیافزا زیاو و ن یاز مشکلات رفتار یاریبسا

 تفادهاسا ،اصالاح رفتار میمساتق یهاروش گرید ای یهیتنب یهاروش یجا

 . کنند

 یاخلاق ملاحضات
ی نامه یا طرح پژوهشااپایان مقاله برگرفته از نیا :پژوهش اخلاق اصررول از یرویپ

وز انجام شده است. مجاین مقاله  سندگانیو به صاورت مستقل توسط نو ساتین مصاوب

 سااال در رازیشاا شااهرآموزش و پرورش  یافراد نمونه از سااو یر رواین مطالعه ب یاجرا

کامل افراد  تیمانند رضااا یپژوهش ملاحظات اخلاق نیصااادر شااده اساات. در ا 3101

 شاااده تیرعا اطلاعات ماندن محرمانه و ،یرازدار اصااال تیرعا ،آنها نینمونه و والد

 .است
 .تاس شده انجام مستقل پژوهش قالب درو  یمال یمطالعه بدون حام نیا :یمال یحام

و  ،یلمقاله به عنوان پژوهشگر اص نینخست ا ساندهینو :سندگانینو از کی هر نقش

 و پژوهش هایآوری دادهاجرای مداخله و جمع مختلف مراحل در زین سندگانینو ریسا

 .داشتند نقش ،مقاله نگارش

 نداشااته یمنافع تعارض گونه چیه سااندگانینو یپژوهش برا نیانجام ا :منافع تضرراد

 .و نتایج آن به صورت کاملاً شفاف گزارش شده است است

 نیافراد نمونه جهت شااارکت در انجام ا یاز تمام لهیوسااا نیبد :یقدردان و تشررکر

گرانقدر جهت  یایمادرساااه، و اول ریپژوهش، مسااا ولاان اداره آموزش و پرورش، ماد

 .شودیم یمطالعه، تشکر و قدردان نیا یاجرا یبرا یهمکار

  



 و همکاران نبی فتاحی                                                                                  آموزاندانش خود ادراک بهبود و یرفتار مشکلات کاهش بر یدرمانقصه یاثربخش 

133 

ره 
دو
ک، 
ود
 ک
ان
رو
ت 
لام
 س
مه
لنا
ص
ف

2
ره 
ما
 ش
،

4
ن 
ستا
زم
 ،

31
00

 

 

References 

1. Kaiser T, Li J, Pollmann-Schult M, Song AY. Poverty 

and child behavioral problems: The mediating role of 

parenting and parental well-being. Int J Environ Res 

Public Health. 2017; 14(9): 981. [Link] 

2. Ezpeleta L, Navarro JB, de la Osa N, Penelo E, 

Domènech JM. First incidence, age of onset outcomes 

and risk factors of onset of DSM-5 oppositional 

defiant disorder: A cohort study of Spanish children 

from ages 3 to 9. BMJ Open. 2019; 9(3): e022493. 

DOI: 10.1136/bmjopen-2018-022493 [Link] 

3. American Psychiatric Association (APA). Diagnostic 

and statistical manual of mental disorders (DSM–5). 

Washington DC, USA: American Psychiatric; 2013. 

[Link] 

4. Gupta AK, Mongia M, Garg AK. A descriptive study 

of behavioral problems in schoolgoing children. Ind 

Psychiatry J. 2017; 26(1): 91–94. Doi: 10.4103/ipj.ipj 

_39_17 [Link] 

5. Sadeh N, Spielberg JM, Logue MW, Hayes JP, Wolf 

EJ, McGlinchey RE, et al. Linking genes, circuits, and 

behavior: network connectivity as a novel 

endophenotype of externalizing. Psychol Med. 2019; 

49(11): 1905–1913. [Link] 

6. Amirtahmaseb G, Bagheri F, Abolmaali K. 

Effectiveness of positive parenting method on 

affective-behavioral difficulties of primary school 

children with learning disorders (disability). Journal of 

Psychologicalscience. 2018; 17(69): 601–609. [Persian]. 

[Link] 

7. Bahrami M, Abolghasemi A, Narimani M. Comparing 

of self-perception and safety measures in students with 

social anxiety disorder symtoms and normal students. 

Journal of School Psychology. 2013; 2(1): 62–79. 

[Persian]. [Link] 

8. Ma JLC, Lai KYC, Lo JWK. Impact of age and 

symptom severity on parent-child relationships and 

self-perception among Chinese children with 

Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Soc Work 

Ment Health. 2017; 15(5): 538–554. [Link] 

9. Alipanahloo Z, Pourhosein R, Firoozi M. Self-

perseption levels in children: Is mother’s employment 

status and her education determine attitude toward self 

in boys? Rooyesh-e- Ravanshenasi Journal (RRJ). 

2020; 9(8): 79–88. [Persian]. [Link] 

10. Kita Y, Inoue Y. The direct/indirect association of 

ADHD/ODD symptoms with self-esteem, self-

perception, and depression in early adolescents. Front 

Psychiatry. 2017; 8: 137. Doi: 10.3389/fpsyt.2017. 

00137 [Link] 

11. Tierney CD, Kurtz M, Panchik A, Pitterle K. “Look 

at me when I am talking to you”: Evidence and 

assessment of social pragmatics interventions for 

children with autism and social communication 

disorders. Curr Opin Pediatr. 2014; 26(2): 259–264. 

Doi: 10.1097/MOP.0000000000000075 [Link] 

12. Hosseinnezhad A, Abolghasemi S, Vatankhah HR, 

Khalatbari J. Comparison of the effectiveness of anger 

management training based on cognitive behavioral 

therapy approach and narrative therapy on academic 

self- efficiency and academic resilience in students 

with attention deficit/hyperactivity disorder (ADHD). 

Quarterly Journal of Child Mental Health. 2020; 7(2): 

1–16. [Persian]. Doi: 10.29252/jcmh.7.2.2 [Link] 

13. Zainuddin M, Kadir K, Wijayanti AR, Syam Y, Majid 

A. Effect of digital storytelling on self-efficacy of 

patients with a stoma: Preliminary study. Enfermería 

Clínica. 2020; 30: 229–233. [Link] 

14. Darvish Damavandi Z, Dortaj F, Ghanbari Hashem 

Abadi BA, Delavar A. The effectiveness of narrative 

therapy based on daily executive functioning and on 

improve the cognitive emotion regulation in children 

with attention deficit / hyperactivity disorder. Journal 

of Psychologicalscience. 2020; 19(90): 787–797. 

[Persian]. [Link] 

15. Titus JE, Sinacore AL. Art-making and well-being in 

healthy young adult women. The Arts in 

Psychotherapy. 2013; 40(1): 29–36. [Link] 

16. Bayat F, Rezaee AM, Behnam B. Comparison of the 

effectiveness of play therapy and storytelling on the 

improvement of Attention Deficit/Hyperactivity 

Disorder symptoms in students. Qom University of 

Medical Sciences Journal. 2018; 12(8): 59–68. 

[Persian]. [Link] 

17. Yadi F, Kiamanesh A, Bahrami H. Comparison of the 

effectiveness of narrative therapy and play therapy 

training on the level of compatibility, attention and 

concentration of female students suffering from ODD. 

Revista TURISMO: Estudos e Práticas. 2020; (1). 

[Link] 

18. Lee J. Responding to children in situations of family 

violence: Narrative therapy group work with children. 

International Journal of Narrative Therapy & 

Community Work. 2017; (1): 57–70. [Link] 

19. Ghorbani R, Raeisi Z. The effect of narrative therapy 

on school anxiety in female primary students. 

Quarterly Journal of Child Mental Health. 2020; 6(4): 

168-178. Doi: 10.29252/jcmh.6.4.16 [Link] 

20. Bagheryan H, Zare A, Golmohamadian M. The 

effectiveness of storytelling on social intelligence 

education on preschool children in Kermanshah. 

https://www.mdpi.com/1660-4601/14/9/981
https://dx.doi.org/10.1136%2Fbmjopen-2018-022493
https://dx.doi.org/10.1136%2Fbmjopen-2018-022493
https://www.psychiatry.org/psychiatrists/practice/dsm
https://dx.doi.org/10.4103%2Fipj.ipj_39_17
https://doi.org/10.1017/S0033291718002672
http://psychologicalscience.ir/article-1-43-en.html
http://jsp.uma.ac.ir/article_56_en.html
https://doi.org/10.1080/15332985.2016.1261752
http://frooyesh.ir/article-1-2041-en.html
https://doi.org/10.3389/fpsyt.2017.00137
https://doi.org/10.1097/mop.0000000000000075
http://childmentalhealth.ir/article-1-999-en.html
https://doi.org/10.1016/j.enfcli.2019.10.015
http://psychologicalscience.ir/article-1-497-en.html
https://doi.org/10.1016/j.aip.2012.09.006
http://journal.muq.ac.ir/article-1-1804-en.html
http://natal.uern.br/periodicos/index.php/RTEP/article/view/445
https://search.informit.org/doi/abs/10.3316/informit.768683040045718
http://childmentalhealth.ir/article-1-417-en.html


 و همکاران نبی فتاحی                                                                                  آموزاندانش خود ادراک بهبود و یرفتار مشکلات کاهش بر یدرمانقصه یاثربخش 

132 

ک، دوره 
ت روان کود

صلنامه سلام
ف

2
، شماره 
4

، زمستان 
3100

 

 

Library and Information Sciences. 2020; 23(4): 155–

172. [Persian]. Doi: 10.30481/lis.2020.219946.1680 

[Link] 

21. Tsunemi K, Tamura A, Ogawa S, Isomura T, Ito H, 

Ida M, et al. Intensive exposure to narrative in story 

books as a possibly effective treatment of social 

perspective-taking in schoolchildren with Autism. 

Front Psychol. 2014; 5: 2. Doi: 10.3389/fpsyg.2014. 

00002 [Link] 

22. Kasmaei SK, Asghari F. Comparative study of the 

effects of narrative therapy and play therapy by group 

approach on inhibiting impulsivity, reducing 

aggression and increasing interpersonal relations. 

World Family Medicine Journal: Incorporating the 

Middle East Journal of Family Medicine. 2017; 

99(4215): 1–10. [Link] 

23. Mirdamadi M, Keshavarzi Arshad F. The effect of 

narrative therapy on the reduction of aggressiveness 

among kindergarten children. Biosci Biotech Res 

Comm. 2017; 2: 161-168. [Link] 

24. Zabihghasemi M, Tehranizadeh M, Mardookhi M. 

The effectiveness of narrative therapy on social 

adjustment and loneliness in children with physical-

motor disabilities. Journal of Exceptional Children. 

2019; 19(2): 5–16. [Persian]. [Link] 

25. Beaudoin M-N, Moersch M, Evare BS. The 

effectiveness of narrative therapy with children’s 

social and emotional skill development: An empirical 

study of 813 problem-solving stories. Journal of 

Systemic Therapies. 2016; 35(3): 42–59. [Link] 

26. Loveimy F, Safarzadeh S. The present research effect 

of narrative therapy on shyness, depression and self-

esteem among preschool children of Ahvaz city. 

Research in Clinical Psychology and Counseling. 

2017; 6(2): 32–47. [Persian]. [Link] 

27. Wright CZ, Dunsmuir S. The effect of storytelling at 

school on children’s oral and written language abilities 

and self-perception. Read Writ Q. 2019; 35(2): 137–

154. [Link] 

28. Hutto DD, Gallagher S. Re-Authoring narrative 

therapy: Improving our selfmanagement tools. 

Philosophy, Psychiatry, & Psychology. 2017; 24(2): 

157–167. Doi: 10.1353/ppp.2017.0020 [Link] 

29. Kheiri H, Salehi PD, Soltani Shal PD. Effects of 

cognitive-behavioral stress management training on 

mothers’ quality of life and their children’s behavioral 

problems. Quarterly Journal of Family and Research. 

2019; 15(4): 7–26. [Persian]. [Link] 

30. Hemati Alamdarloo G, Hosseinkhanzadeh AA, 

Arjmandi MS, Teymoori Asfichi MM, Taher M. The 

role of mothers’ parenting style on prediction of 

behavior problems in preschool children with 

intellectual disability. Exceptional Education Journal. 

2014; 3(125): 7–16. [Persian]. [Link] 

31. Kashizade P, Haroon Rshidi H, Kazemiyan 

Moghadam K. Effectiveness of emotion regulation 

training in improving self perception and assertiveness 

of students with learning disabilities. Journal of 

Exceptional Children. 2020; 20(3): 37–48. [Persian]. 

[Link] 

32. Harter S. The perceived competence scale for 

children. Child Dev. 1982; 53(1): 87–97. [Link] 

33. Rezayi Jamaloyi H, Abolghasemi A, Narimani M, 

Zahed-Babelan A. A comparison of self- perception 

and school relations between middle school students 

with specific learning disorder and normal students. 

Research in Cognitive and Behavioral Sciences. 2017; 

7(1): 65–80. [Persian]. [Link] 

34. Jadidi H, Choobtashi M. The effectiveness of group 

Storytelling Therapy on reducing separation anxiety in 

primary school students in Mouchesh. 3rd international 

Conference on Psychology, Educational and 

Behavioral Sciences; Tehran: Iran, 2018. [Persian]. 

https://www.sid.ir/fa/ seminar/ ViewPaper .aspx? ID= 

93602 [Link] 

 

 

http://lis.aqr-libjournal.ir/article_113354.html?lang=en
https://dx.doi.org/10.3389%2Ffpsyg.2014.00002
https://platform.almanhal.com/Files/2/105365
https://www.researchgate.net/profile/Zahra_Hashemi12/publication/320036252_Macro_ergonomics_An_approach_to_improve_safety_effi_ciency_and_the_quality_of_working_life/links/59d2129aaca2721f43697aa0/Macro-ergonomics-An-approach-to-improve-safety-effi-ciency-and-the-quality-of-working-life.pdf#page=168
http://joec.ir/article-1-957-en.html
https://doi.org/10.1521/jsyt.2016.35.3.42
https://tpccp.um.ac.ir/article_32357.html?lang=en
https://doi.org/10.1080/10573569.2018.1521757
http://dx.doi.org/10.1353/ppp.2017.0020
http://qjfr.ir/article-1-865-en.html
http://exceptionaleducation.ir/article-1-152-en.html
http://joec.ir/article-1-1253-en.html
https://doi.org/10.2307/1129640
https://cbs.ui.ac.ir/article_21763.html?lang=en
file:///C:/Users/RVC/AppData/Local/Temp/9291397H0301.pdf

