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 Background and Purpose: Anxiety problems are common disorders in children that can cause many 

other disorders in later ages. Many children with anxiety disorders in childhood and adolescence also 

have many adjustment problems. Therefore, the purpose of the present study was to investigate the 

effectiveness of narrative therapy on school anxiety of female primary students. 

Method: This was a quasi-experimental study with pre-test and post-test. The statistical population 

of the study included all female students of primary school (7-11 years) in Isfahan in the academic 

year 2015-2016. Sample size included 30 female students who were selected by multistage random 

sampling method. Phillips (1987) anxiety test was used to measure the level of anxiety of the subjects. 

The experimental group received eleven one-hour storytelling sessions and the control group received 

no intervention. Both experimental and control groups were re-evaluated in post-test and data were 

analyzed by covariance analysis. 

Results: The results showed that narrative therapy had a significant effect on school anxiety in female 

primary students and there was a significant difference between the experimental group and the 

control group. That is, the mean scores of the experimental group in the post-test compared to the 

control group were significantly lower in terms of school anxiety (F= 12/03, P = 0.003). 

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

students to identify their positive and negative emotions and thus reduce their anxiety, so it is 

recommended to use this approach along with other methods of anxiety treatment to reduce school 

anxiety in female primary school students. 
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 24/99/16دریافت شده: 

 04/00/18پذیرفته شده: 

 94/92/18منتشر شده: 

دیگر در سنین بعدی های اختلالاز بسیاری ساز زمینهتوانند میکه هستند کودکان شکایع های اختلالاز اضکطرابی مشکللا   زمینه و هدف: 

افتگی بسیاری یهای اضکطرابی در دوره کودکی در سکنین نواوانی و بگراسکالی نیگ با مشکللا  ساز اشکند. بسکیاری از کودکان با اختلالب

 بود.ابتدایی مقطع دختر آموزان دانشمدرسه اضطراب بر درمانی قصهاثربخشی بررسی  حاضر پژوهشهدف رو از این شوند. موااه می

مقطع دخترآموزان دانشهمه شکککام   پژوهشاامعه آماری  بود.آزمون پسو  آزمونپیشبکا همراه تجربی، نیمکهنوع از  پژوهشاین  روش:

 ننر از اامعه آماری مذکور بود که به رو   00بود. حجم نمونه شکککام   10-14تحصکککیلی سکککال در اصکککن ان شککک ر سکککاله  7-99)ابتدایی 

 ا تاایدهی شکککدند. اواه اروه  در دیگر ننر 91 و آزمایشننر در اروه  91اند که انتخاب شکککدهای مرحلهچندتصکککادفی ایری نمونه

 قصه ساعته یک السه یازده آزمایش اروه برای شد. استناده  9187) فیلیپس اضطراب آزمونها از دنیآزمواضطراب  سکط ایری اندازه

 رو  بادسککت آمده های بهداده وااراشککده آزمون از هر دو اروه پس مجدداً نلرد. دریافت ایمداخله اواه اروه و شککد براگار درمانی

 شد. وتحلی تجگیه کوواریانستحلی  

 اروه بین و اسککت داشککته معنادار تأثیرابتدایی  مقطع دختر آموزاندانشمدرسککه  اضککطراب بر درمانیقصککه که داد نشککان نتایج ها:یافته

در مقایسککه با اروه  آزمونپس مرحله در آزمایش اروه نمرا  میانگینبه طوری که  دارد؛ واود معناداری تناو  اواه اروه وآزمایش 

 .  ,p  F= 12/03<009/0) مدرسه، به طور معناداری کاهش یافته است  اواه از نظر سط  اضطراب

 و مثبت هیجانا  بتوانند آموزاندانش که شودمی باعث درمانیقصه که ارفت نتیجه توانمی پژوهش این نتایج اسکا  بر گیری:نتیجه

های آورد در کنار سایر رو رویاین از  شودتوصیه می بنابراین یابد؛ کاهش آن ا در اضکطراب نتیجه در و کنند شکناسکایی را خود مننی

 شود.استناده دختر مقطع ابتدایی، آموزان دانشمدرسه اضطراب کاهش  درمان اضطراب برای
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 مقدمه
و کودکان  در پگشلیترین مشللا  رواناز شایع 9اضطرابیهای اختلال

دیگر های اختلالاز بسککیاری سککاز زمینهتوانند میکه   9)اسککت نواوانان 

دیگر های حوزهدر فرد کارآمد عمللرد با اغلک  اختلکال  بکاشکککنکد. این

  ایا سایر اختلالو افسردای دیگر مانند های اختلالبا  اغل داشته  تداخ 

 91تا  94 ازکودکان در و شکککیوع آن  یکابکدمیتظکاهر رفتکاری هیجکانی 

اهمیت از اضطراب از ناشی ساز خطرعوام  شناسایی   .2) اسکتدرصکد 

 تر اضطرابی های اختلالاصلی مشکخصکه  . 0) اسکتبرخوردار ای ویژه

ااتنابی رفتارهای آن نتیجه که اسکککت  خاصهای محرکبکه  ازحکدبیش

اختلال به منجر کودکان در اضطرابی  یهااختلال . 4) استنایافته ساز 

و خانوادای، زندای  ااتماعی، یافتگیسکککاز تحصکککیلی، عمللرد  در

  .1)شود می همسالانبا روابط 

که آن ایی  و اضکککطرابیهکای اختلکالدچکار کودککان از بسکککیکاری 

دوران تا کنند میتجربه تری خنیفحکد در را  اضکککطرابهکای نشکککانکه

یافتگی را سکککاز به مربوط  مشکککللا همچنان بگراسکککالی و نواوانی 

مگمن و مسککتمر سککیری اضککطرابی، های اختلالواقع در داشککت؛ خواهند 

بیشککتر یا سککال  هشککتمبتلا، کودکان از  نیمیدر ها اختلالاین  . 6)دارند 

نشان را اضطرابی های نشانهپسکران برابر دو تقریباً دختران یابند. میادامه 

  .7)دارد واود سالگی  ششتا  تناو  اینو دهند می

کنند، میتجربه را آن کودکان ککه  اضکککطرابشکککایع انواع  از یلی

زیان مملن استمدرسه  اضطرابپیامدهای  . 8است ) 2مدرسهاضطراب 

تأمین سکککلامت برای شکککناختی روانمداخلا  به که در نتیجه باشکککد آور 

شکککام   کودکبر اختلال این  مد کوتکاه . تکأثیرا نیکاز دارد کودک،

از  ایریکنککاره ، وضکککعیفتحصکککیلی عمللرد تنیککدای، بککالککای میگان 

 روان و سککلامت ملی مؤسککسککه  توسککط کههایی پژوهشاسککت. همسککالان 

مد  بلندمننی تأثیرا  دهند مینشکککان ارفته،  انجامهکا سکککازمکاندیگر 

خواهند ادامه زندای تمام در  درمان، اضطراب مدرسه در صور  عدم 

 . 7) یافت

                                                           
1. Anxiety disorders 

2. School anxiety 

3. Separation anxiety 

4. Social anxiety 

، 4ااتماعی، 0اداییاضطراب نوع چ ار شکام   اضکطراب مدرسکه 

دوران کودکی، کلاسککیک اضککطرابی اختلال اسککت.  6و امتحان، 1فراایر

 ازاککدایی هنگککام  درپریشککککانی اسککککت. اککدایی اضکککطراب اختلککال 

دیده  کودکان  همهدر و اسکککت ب نجار از تحول علامتی کننده، مراقبت

کودکی بعدی دوران  تایا است شدید  پریشانیکه هنگامی ولیشود می

 . 1)شککود میادایی مطرح  اضککطراب اختلال  تشککخی ماند، میباقی 

ناراحتی  معمولاً اداییاضکککطراب  دارایسکککاله 92تا  1کودککان  برای

رفتن مدرسه  برای و شودمیظاهر از مراقبان شدن ادا هنگام  ازحدبیش

میتجربه را  ضککعیفتمرکگ و اندوه و غم و شککوند می مشککل  دچارنیگ 

راهنمای پنجمین ااتماعی نیگ بر اسککا   اضککطراباختلال   . 90کنند )

از دسکککته  آن از تر  شکککام  7روانیهای اختلالآماری و تشکککخیصکککی 

و  قرار ارفتنعلاقه مورد  نوعیآن ا در  که اسککت ااتماعیهای موقعیت

ااتماعی اضککطراب  اختلالدچار افراد  اسککت. مطرحها یا ارتباط با غریبه

افراد، امع  در بودنمانند  ااتمکاعیهکای موقعیکتدر ککه ترسکککنکد می

دچککار  اکدیککد،افراد ملکاقککا  و  دیگرانحضکککور در سکککخنرانی کردن 

 اضکککطرابیاختلال  . در نتیجه 99)شکککوند  زدایخجالتو شکککرمسکککاری 

آن مشخصه  که اسککتکننده ناتوانو مگمن روانی اختلال  یکااتماعی 

اضطراباختلال اضطرابی، اختلالا   بیندر اما   .92) استارزیابی  تر 

اضطراب این اختلال شکام   اسکت. اختلالا  ترینشکایعامله  ازفراایر  

و شکککود می غیرقاب  م ار مشکککخ و منرط نگرانی با  که اسکککتمگمن 

 اضککطرابی،اختلالا  سککایر خلاف بر اسککت.اسککمانی  هاینشککانهبا همراه 

 یا هامحرکاشیاء، غیاب در مب م نگرانی  شام  فراایراضطراب اختلال 

از ای ویژهنوع امتحان  . بالاخره اضککطراب 1)اسککت  خاصهای موقعیت

هنگام به  رفتاریو شناختی، اسکمی، های نشکانهبا  که اسکتاضکطراب 

زمانی و شککود می مشککخ ها آزمون انجام وامتحان برای  شککدنآماده 

شدن آماده با اضطراب این بالای  سط  که شودمی مشل  یکبه  تبدی 

دارای  که کودکانی . 90) کندپیدا تداخ   آزمون،انجام  و امتحانبرای 

تجربه را اضکککطراب نوع چ ار این هسکککتند مدرسکککه اضکککطراب  اختلال

 کنند.می

5. Generalized anxiety 

6. Test anxiety 

7. Diagnostic and statistical manual of mental disorder.5th ed 

(DSM5) 
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مدرسککه اختلال اضککطراب اضککطرابی از امله اختلالا  درمان برای 

بازیدرمانی، شکککناختمختلنی مکاننکد درمکانی هکای رو از کودککان 

درمانی های شککیوهاز  یلی اسککت.شککده اسککتناده و رفتاردرمانی  درمانی،

کاربرد است. درمانی قصه کودکان،اضطراب درمان  برایاستناده مورد 

به تن ا  و دارد ایاسکککتردهابعاد درمانی، فن  یکمثابه  به درمانیقصکککه

درمانی در قصهشکود. نمیختم کودکان شکناختی روان مشکللا  درمان

تغییر به زندای، های قصه ادبیا و زبان در تغییر  که استاین بر  فرض

 های، فرصتزندایقصه در تغییر و شود میمنجر فرد  زندایمعانی در 

 های . شکککیوه94)کند میایجاد دیگران با  روابطو رفتار برای ادیدی 

 اخیر هایسال طی انسان رفتار درک برای اوییداستان یا اوییقصکه

 دادن تغییر اسککت.ه شککد فراایر شککناسککی،روان اونااون هایحوزه در

 ایاسترده تلویحا ها، داستانبسکط از هایی نمونهمثابه  به انسکان افلار

در هم و نظری در سط  هم شناسی، روان های استرهاز بسیاریبرای را 

  .91)است به دنبال داشته  پژوهشسط  

 آنتککأثیر و درمککانی قصکککهو  آموز دربککاره مختلنی هککای پژوهش

به خود پژوهش در   96)9دکورتیگو اایتررزکللن است.ارفته  صکور 

 برای مناسکککبی رو کودکان های قصکککهتحلی  که رسکککیدند نتایج این 

سنجش و ارزیابی برای  اوییقصهاز و  استزبانی های م ار ارزیابی 

قصکککه کرد.اسکککتناده توان میمختلف های تواناییو رفتاری مشکککللا  

کند می تس ی را او شناختی و فرایندهای تحول هیجانی  کودک،سازی 

 کندمیارائه افراد، میان روابط و دیگران از  خلاقی و نودیکدااه او بکه و 

آزمایشی، طرح  یککارایری بهبا   98) . یاتی، وایونی و ایسکلالی 97)

 بررسککیدبسککتانی پیشکودکان  اضککطراب سککط بر را اویی قصککهتأثیر 

 کاهشبر معناداری تأثیر درمکانی قصکککهککه نمودنکد مشکککاهکده و کرده 

  91)  نیومن و اودمنراسککتا  همینداشککت. در کودکان این  اضککطراب

 نواوان دختراناضطراب  سکط بر را دیجیتال  اوییقصکه مداخلهتأثیر 

بر  هماویی قصکککهکه  کردنکد. آن کا در مطکالعه خود دریافتند بررسکککی

مقطع  ارفتننظر در بککدون دختران این بر خشکککم  هم واضکککطراب 

 و علیآاورلو، ایرانی داشکککت.  ای ملاحظهقاب  تأثیر شکککان، تحصکککیلی

درمانی قصهکه دادند نشان دیگر  پژوهشیدر نیگ   20اکبری دهلردی )

موثر سکککرطان به مبتلا  کودکاندر عادا  ب بود و اضکککطراب  کاهشبر 

                                                           
1. Gatierrez-Clellen & Decortise 

امینیان با عنوان خوااه و زاده شککک کابی پژوهشکککی در همچنین اسکککت.

اضطراب بر رفتاری  -آورد شناختیروی بر مبتنیدرمانی قصه اثربخشکی

کاهش در درمانی قصککهدختر دبسککتانی، نتیجه ارفتند که آموزان دانش

ب من، کیامنش و ابوالمعالی نیگ  . 29دارد )تأثیر آموزن دانشاضککطراب 

دانشدر  آنهای مؤلنهو مدرسه  اضطراب مقایسه عنوانبا ای مطالعه در

 طرحنشان دادند که توصینی،  و سنتیارزشکیابی سکیسکتم دو در آموزان 

بوده مؤثر پسر آموزان دانش اضطرابکاهش در تن ا توصینی ارزشیابی 

دهد میکاهش آن ا در را امتحان  اضطرابو مدرسکه  اضکطرابو میگان 

 اختلالهای نشککانهضککوع با موو متین  لویهیوسککنیمطالعه های یافته . 22)

 بین مثبتیرابطه که  دادنشان ابتدایی  چ ارمپایه آموزان دانشاضکطرابی 

  .20دارد )واود اویی قصهو اضطراب  کاهش

مح  و رحمانی متعدد مانند های پژوهش نتکایجراسکککتکا، همین  در

حقیقیو نژاد بسککاکشککنیعی، حلیم،  ، 21)اسککنندیاری و روان ،  24)

کاشین  ، و 28) ادواردزو استاسی  ، 27)کوزلوفسلا و  هنی  ،26)زاده 

 و اوییقصککککهحککاکی از تککأثیر مختلف  سکککنی  هککایاروه روی  21)

و مشککللا  شککناسککایی در درمانی مؤثر  رو یک عنوان بهدرمانی قصککه

نتایج مختلف  به تواکهبکا انکد. بکدین ترتیک  بوده هیجکانکا ریگی برون

میآن آموز  و  درمانیقصهتوان ادعا کرد که مطالعا  ذکر شکده می

افگایش  دیگرانبا  صکککحی  ارتبکاط برقراریبرای را فرد توانکایی توانکد 

 ااتماعی، وهای بازداریااتماعی، های موقعیت را در اضطرابو  دهد

 عوارضبه تواه  از سککویی باهمچنین کاهش دهد.  فردیبین رفتارهای 

نظر کودکان، و از سککویی دیگر با در در مدرسککه اضککطراب از ناشککی 

ارائه را هایی ح راهو اکذاب بوده هکا قصکککهککه موضکککوع این ارفتن 

باره در این بیشتریهای پژوهشانجام دارند، اارایی  قابلیتکه کنند می

تأثیر بررسککی پژوهش  ایناصککلی هدف رو  از اینرسککد. مینظر به لازم 

تا به این پرسش  است کودکانمدرسه اضکطراب  کاهشبر درمانی قصکه

درمانی، نوین وبیشکم رو عنوان بهدرمانی قصکککهآیا پاسکککه دهد که 

ابتدایی مقطع دختر  آموزاندانشمدرسککه اضککطراب  کاهشدر تواند می

 باشد؟مؤثر اختلال، این دچار 
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 روش
آزمایشی، نوع از پژوهش  این کنندگان:شرکتو  پژوهشطرح  الف(

پژوهش  آماری اامعهبود. اواه اروه با آزمون پسو آزمون پیشبا همراه 

در اصن ان ش ر ساله   7-99)ابتدایی مقطع  دخترآموزان دانشهمه شام  

 ایمرحلهچند تصادفیرو  به  ایرینمونهبود.  10-14تحصیلی سال 

 ناحیه دو اصن ان ش ر آموزشی ناحیه پنج میان از شد. بدین تریتی  انجام

این مدار ،  آموزاندانش میاناز و دخترانه  دبستان سه ناحیه، دو آن از و

 ا تانتخاب شدند.  آموزدانش 200 صور  تصادفیدر ابتدا به 

فیلیپس اضطراب آزمون از ها آزمودنیاضطراب  سط ایری اندازه

 20ازبالاتر آن ا اضطراب نمرا  که  آموزانیدانشمیان از شد. استناده 

 رو به مجدداً شدند. انتخاب  تصادفی رو به آموز دانش 00تعدادبود، 

این  دربدین ترتی   ارفتند.قرار  اروهدو در آموزان دانشتصادفی 

 دوبه تصادفی انتخاب  با تحصیلیپایه  تنلیکبا نمونه ، اروه پژوهش

 فراوانی افراد نمونه شدند.تقسیم  ننر 91)اواه و ننر  91آزمایشی )اروه 

 00/00سوم در پایه درصد،  00/90دوم پایه در ، درصد 20اول پایه در 

 بودند. درصد 20چ ارمدر پایه ، و درصد 00/90چ ارم پایه در درصد، 

اختلال نداشتن پژوهش، این در  ورودهای ملاک استذکر به لازم 

از بالاتر نمره و ها، آزمودنیسال  92تا  7 سناضطرابی،  اختلالبا همبود 

بیش غیبت شام  خروج های ملاکو مدرسه؛  اضطراب پرسشنامه در 20

تلالیف ندادن انجام و  السا ،در  کودکهملاری عدم السه،  سهاز 

 .بودپیاپی السه  سهدر منگل 

 ابزار ب(

فیلیپس مدرسه  اضطرابنامه پرسش :9فیلیپس مدرسه اضطرابنامه پرسش

 4و اویه دارد  74نامه پرسشبود. این شده  تدوین و ت یه 9187 سالدر 

تحقیقی در  هملارانو ابوالمعانی  دهد.میقرار ایری اندازهمورد  رازمینه 

 اضطرابمقیا  یابی هنجارو  اعتباریابیسازی، پایا"عنوان تحت 

آزمودنی دادند که  کاهشاویه  12به را آن سؤالا  تعداد ، "مدرسه

از  ک نمره  ودهد می پاسه آن ا به  "اوقا و ااهی خیر، بله، " صور به

هر ازای  به ترتی  آزمودنی بدینآید. می دستبه سوال هر نمرا امع 

نسخه کند. میدریافت  نمره 9خیرو نمره،  2اوقا   ااهینمره،  0بله پاسه 

سنجد: این ابعاد را میکودکان  مدرسه اضطراب بندیدراه مقیا ن ایی 

فراایر، و اضطراب اضطراب ااتماعی،  امتحان، اضطراباضطراب 

اضطراب دچار کند،  کس  26-91بین ای نمرهآموزی دانش اار ادایی.

 11از بالاتر  ریچاردسونکودرشیوه با آزمون این درونی همسانی است. 

شده اگار  صدم  76تا صدم  10بینبازآزمایی  رو با  آناعتبار  صدم و

آن همگرای روایی و صدم  88 تصنیف رو  با آناعتبار همچنین است. 

ب من و  . 00) استمحاسبه شده  صدم 14کت  اضطراب آزمون با 

اعتبار اانه سهشواهد به تواه را با آزمون این روایی  وهملاران نیگ پایایی 

صدم  10را آن پایایی و سازه، تأیید اعتبار  وزمان، همملاکی صوری، 

باز و رو پیرسون همبستگی از استناده اند. همچنین با کردهاگار  

  .22)صدم به دست آوردند  80ک  را پایایی میگان آزمایی، 

پایه بر درمانی این مطالعه قصهالسا  محتوای : ایمداخلهبرنامه  ج(

 بار اویی، قصهاز پروتل   این بود. در  09)شنر  و کداسن پروتل 

 السه،هر در  و استشده استناده هیجانا   وافلار، شناسایی فلری، 

ای دقیقه 60السه 99 شام درمان این است. شده  دادهنیگ  خانگی تلالیف

 اروهی صور بهااتماعا  سالن در هنته در روز دو  السا  اینکه بود 

 درشده انجام آموزشی  السا  کلی محتوایشد. اارا پژوهشگر  توسط

 است.شده ارائه  9 ادول در پژوهش این
 

 آموزشیجلسات کلی  محتوای وهدف : 1جدول

 آموزشیمحتوای جلسه

پیش

 السه

ایجاد برای  نقشاینای و  اوییقصهاعتماد، و علاقه ایجاد  برای کودکانبا  بازی السا ،قوانین معرفی السا ،  اهدافاز ها آزمودنیکردن آااه ها، آزمودنیو آشنایی آزمونگر  و معرفی

 درمانالسا   برایزمینه پیش

 یلم
بازاویی و تنسیر فلری، بار  شیوه با مشل  اذاری نامو اصلی مشل  کردن  مشخ  خود، قصهداوطلبانه بیان برای تر بگرگ سنینظر از و بالاتر کلامی  قدر دارای آموزان دانش تشویق

 قصهاسا  بر  آزمودنینقش اینای آزمودنی،  کمکبه  قصه صحی 

 دوم
 وتنسیر اصلی،  مشل کردن  مشخ قصه، با  متناس آزمودنی  نقش اینایآزمودنی، رفتار  و هیجانافلار، شناسایی و قصه سازی مناس  ها،آزمودنی قصه با متناس درمانگر  اوییقصه

 آیندهالسه  تللیفبرای  خود هایقصه نوشتن برایها آزمودنیتشویق آزمودنی،  کمکبه قصه صحی   بازاویی

                                                           
1. Philips school anxiety questionnaire (SARS-C) 
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 سوم
 نقاشی کشیدنای، ارقهپیامدهای یافتن  قصه،با متناس  نقش  اینای آزمودنی،رفتار و  هیجان افلار، شناساییو قصه سازی مناس  اصلی، مشل کردن  مشخ شده، نوشته  هایقصه خواندن

 بعدالسه تللیف برای قصه با  متناس 

 چ ارم
شده اذاری نام مشل  )نوشتنتنلر اادویی  تلنیکانجام افلار،  بار شیوه از استناده با قصه اوینده  هملاریبا مشل  اذاری نامو اصلی  مشل  کردنمشخ  کودک، توسط قصه بیان 

 مشل   ح معنای  بهآزمودنی توسط انیمیشن تصویر  کردن )پاره اادوییتنلر تلنیک رساندن پایان به آزمودنی،  کمکبه و صحی  اونه قصه به بازاویی و تنسیر انیمیشن ، تصویر روی بر 

 

 

 پنجم

اادویی تنلر  تلنیکانجام قصه، با  متناس  نقش اینای فلری، بار شیوه  از استناده با اذارینامو  اصلی مشل کردن  مشخ  آزمودنی، اوییقصه برایانیمیشن تصاویر  ا زاستناده 

به آزمودنی توسط  انیمیشنتصویر کردن )پاره اادویی تنلر  تلنیکرساندن آزمودنی، پایان کمک به  قصه صحی  بازاویی وتنسیر  انیمیشن ،تصویر روی بر شده اذاری نام مشل )نوشتن 

 مشل  ح  معنای 

 

 ششم

و هیجان افلار، شناسایی  وقصه سازی مناس عروسک، از استناده با قصه با متناس  نقش اینای آزمودنی، داستان انتخاب خود،  قصهبیان برای ها آزمودنی برایتمام ناهای داستان از استناده

 هاآزمودنی توسط قصه ساختنو  شدهاذاری نامهای کار دادن  آزمودنی، کمک به صحی  قصهبازاویی و تنسیر آزمودنی، رفتار 

 

 

 هنتم

و تنسیر  نقاشی،از استناده تعاملی، اویی قصهتلنیک انجام مشل ،  اذارینامو اصلی  مشل کردن  مشخ داوطلبانه،  صور بهآزمودنی  توسط کار وسیله به شده ساخته قصه خواندن 

 بعدالسه تللیف عنوان بهقصه  مجددبازاویی  با متناس های نقاشی کشیدنقب ، های نقاشیکردن پاره قصه، صحی  بازاویی 

 

 

 هشتم

قصه تأثیر کردن  مشخ نقش، اینای آزمودنی،  کمکبه  قصه صحی بازاویی و تنسیر شده،  تعریف قصهدر افلار بار   تلنیکاز استناده با اذاری نامو اصلی مشل  کردن مشخ  

 بعدالسه برای ناتمام  املا  تللیفارائه ، "کند؟ ح را مشل  تواند میقصه این چگونه "مانند؛  سؤالاتیپرسیدن طریق از  مشل  ح بر  ادید

 

 ن م

 نقش اینایقصه،  سازیمناس  درمانگر،اویی قصه املا ،کردن بازسازی برای انیمیشن تصاویر و نقاشی از استناده ها، آزمودنیاملا  صحی   بازاویی وتنسیر ها، آزمودنی املا مرور 

 قصهبا  متناس 

 

 دهم

پایان به آزمودنی،  کمک به قصهصحی  بازاویی  وتنسیر اادویی، تنلر تلنیک انجام شده، تعریف قصه برای افلار بار   تلنیک با مشل اذاری نامو اصلی مشل  کردن  مشخ 

 کمکتواند میادید قصه  چگونهبینتد  اتناق شده  اذارینام)مشل  دوباره اار "؛مانندسؤالاتی طریق از مشل   ح بر ادید قصه تأثیر کردن مشخ  اادویی، تنلر تلنیک  رساندن

 "کند؟

 آزمونپسهای نامهپرسش تلمی  و تشلرو تقدیر  یازدهم

 

ابتدا نمونه اروه افراد انتخاب و پژوهش انجام  ا ت: اجراروش د( 

انجام اصن ان  وپرور آموز مسئولان با لازم های هماهنگی وها مجوز

ابگارهای  کمکبا  ابتدایی،مقطع دخترانه مدار  به مرااعه  با سپسشد.

ا ت تصادفی، ایری نمونهانجام  برایشدند.  انتخابنمونه افراد لازم، 

 فیلیپس اضطرابآزمون از ها آزمودنی اضطرابسط  ایری اندازه

 20بالاتر ازاضطراب آن ا  نمرا  که آموزانیدانشمیان از شد. استناده 

رو  به  مجدداً شدند. انتخاب تصادفی  رو به آموز دانش 00تعداد بود، 

ارفتند. قرار اواه  وآزمایش ننری  91اروه دو در  آموزاندانش تصادفی

اروه برای و کرد دریافت درمانی قصهای دقیقه 60السه99آزمایشاروه 

کردن  رعایتمنظور به. نگرفتصور  ای مداخله اونههیچاواه 

 شدداده شرح ای نامهطی والدین  برایپژوهش هدف اخلاقی، ملاحظا  

آن ا به اطمینان  این و شدانجام والدین از کتبی ااازه  کس با  پژوهش و

 همچنین. ماندخواهد محرمانه کاملاً آن ا  فرزندان اطلاعا  که شدداده 

و السا  شرح از  بروشوریآزمایش، اروه السا  پایان  از پس

 هرآموزشی السا  اتمام از  پس شد.داده اواه اروه به درمانی پروتل  

مجدداً اواه  و آزمایشاروه یعنی پژوهش در کننده شرکتاروه دو 

 کردند.تلمی  پرسشگر، نظار  با  را فیلیپسمدرسه اضطراب نامه پرسش

 هایرو با  و SPSS22آماری  افگارنرم طریقاز  آمده دست به هایداده

 تحلی  )آزمون  استنباطی ومعیار   انحرافو )میانگین توصینی آمار 

 برای اطمینان سط  ارفتند. قرار وتحلی تجگیه موردکوواریانس  

 شد. ارفته نظر در  p<009/0 برابر هافرضیه آزمون

 هایافته
 متغیرهای آزمونپس-آزمونپیش نمرا  اسککتاندارد انحراف و میانگین

 اسکککت. شکککده ارائه 2 ادول رده اوا و آزمایش اروه دو پژوهش

 برای اسککمیرونف-کولمواروف آزمون نتایج ادول این در همچنین

 با اسککت. شککده اگار  هااروه در متغیرها توزیع بودن نرمال بررسککی

نیست،  دارمعنی متغیرها تمامی برای آزموننتایج این ادول این به تواه

 است. نرمال متغیرها این توزیع که ارفت نتیجه توانمیبنابراین 
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 (03)تعداد:  گواه و آزمایش گروه دو در آزمونپس-آزمونپیش نمرات توصیفی هایشاخص :2جدول

 K-SZ P انحراف استاندارد میانگین گروه وضعیت متغیر

 مدرسه اضطراب

 آزمونپیش
 9/0 0 89/0 09/90 86/09 آزمایش

 4/0 0 77/0 04/8 06/27 کنترل

 آزمونپس
 9/0 7 12/0 84/90 60/20 آزمایش

 06/0 16/0 74/8 16/20 کنترل

 

دانش مدرسککه بر اضککطراب درمانیقصککه آموز تأثیر بررسککی برای

 شککد. اسکتناده راههمتغیری یکتک کوواریانس تحلی  از دختر آموزان

 آزمونپس و آزمونپیش رارسیون شی  همگنی بررسی آزمون نتایج

 شککی  که داد نشککان ،اواه و آزمایش اروه در مدرسککه اضککطراب

 نتایج  .p≤0.1=4.27, 1, 55F) است برابر اروه دو هر در رارسیون

 هااروه در وابسککته متغیر واریانس همگنی بررسککی برای لوین آزمون

20/0) اسکت برابر هااروه در مدرسکه اضکطراب واریانس که داد نشکان

p≤،62/9=189 وF متغیریتک کوواریانس تحلی  نتایج 0اکدول  . در 

آزمون پس باآزمون پیش در اواه و آزمایش اروه تناو  بررسی برای

 .استشده اگار  مدرسه  اضطرابمتغیر 

 

 مدرسهاضطراب در  گواهو آزمایش گروه  تفاوت بررسیبرای  متغیریتک کوواریانستحلیل نتایج : 0جدول

 اثراندازه  F pآماره  مجذورات میانگین آزادیدرجه  مجذورات مجموع منبع

 86/0 009/0 20/016 60/9098 9 60/9098 آزمونپیش

 97/0 009/0 00/92 16/44 9 16/44 اروهیعضویت 

    87/9 27 64/08 خطا

 

آزمون پسدر مدرسکککه اضکککطراب  Fآماره ، 0 ادولبکه تواکه  بکا

که دهد مینشان این  و استدار معنی0/ 009سط  در که  است  00/92)

دارد.  واوددار معنیتناو  مدرسکککه اضکککطراب میگان در  اروهدو  بین

اسکککت. بگرگ اامعه در تناو  این که دهد می نشکککان 97/0اثر انکدازه 

 009/0سط  در که   20/016)نیگ مدرسه اضکطراب آزمون پیش Fآماره 

داری معنیتأثیر آزمون پیشکه  دهندمی نشانها یافته این است.دار معنی

میانگین که داد نشان  کوواریانستحلی  نتایج دارد.  آزمونپس نمرا بر 

 اواهاروه و   96/1)آزمایش  اروه مدرسککه دراضککطراب شککده تصکحی 

با اسککت. دار معنی 009/0 سککط در  Fآماره به  تواهبا  که اسککت  10/1)

اضکککطراب  کاهش موا درمانی قصکککهانت توان مییافته این  به تواه

 شود.میآموزان دانشمدرسه 

 گیرینتیجهو  بحث

 آموزاندانشمدرسه  اضطراببر درمانی قصکهتأثیر  هدفبا  پژوهش این

قصه داد نشان  حاضکر پژوهش نتایجکه  ارفتانجام ابتدایی مقطع دختر 

داشکککته معناداری تأثیر ها آزمودنی اضکککطراب کاهشبر  اروهیدرمانی 

آموزاندانش اضطراببر درمانی قصهتأثیر درباره این مطالعه  است. نتایج

روان    و96)دکورتیگ و اایتررزکللن  ، 98هملاران ) ویاتی های یافتهبا  

نتایج در پژوهشکککگران این که چناناسککت؛   همسککو 21اسککنندیاری )و 

رواضککطراب،  کاهشدر تواند اویی میقصکهاند کردهبیان خود  پژوهش

 آنقال  و  قصکککهو نتیجه ارفتند که آید  شکککماربه  منکاسککک  آوردیی

و کودکان  رفتاری و عاطنی  مشکککللا کاهشبرای  ایوسکککیلهعنوان به

 بسیار کارآمد است.مثبت، رفتارهای افگایش 

ر خاکو درمانی قصکککهتأثیر خود مطالعه در نیگ مح  و رحمانی 

 با مدرسککهاز قب  کودکان  اضککطراب در را ر   خاکبا بازی )درمانی 

خاک ر   وقصه تأثیر  مقایسکه کردند که در مطالعه خود همسویی هم

دادند. آن ا همچنین دریافتند که نشان کودکان اضکطراب در کاهش را 

 کاهشمحسوسی طور بهرا  اضطراب اسکتتوانسکته یی اوقصکهمداخله 

نیگ   94دساشو ) . 24) استمطالعه این نتایج با همسو ، یافتهاین که  دهد

درمانی قصکککههای شکککیوهاز اسکککتناده با که داد نشکککان خود  پژوهشدر 

 مثبتیزندای های قصکککهتا کرد کمک نواوانان  و کودکانبکه توان می
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تأثیر  آن ا هویتایری شککل  بر که هاییقصککهبسککازند؛ خودشککان برای 

قصهکه داد نشکان نیگ ادواردز و  اسکتاسکی پژوهش همچنیندارند. مثبت 

 . نتایج 28کنند )تن ایی  احسککا کمتر افراد، که شککود میباعث درمانی 

بر دیجیتککال  اوییقصکککهتککأثیر مورد    در91نیومن )و  مطککالعککه  اودمن

قصککهتأثیر   درباره 27کوزلوفسککلا )و دختران و هنی کاهش اضککطراب 

شایستگی و بودن مسلط احسا  افگایش  و اضکطرابکاهش در اویی 

های مطالعه حاضککر همخوان هسککتند. کودکان نیگ با یافتهدر امیدواری و 

ساله  4-7کودکان  رویبر هملاران و حلیم که  پژوهشکی در همچنین

اضککطراب کاهش بر  اوییقصککهکه رسککیدند نتیجه این به دادند انجام 

مسککتقیم، غیر درمانی رو عنوان بهدرمانی قصککهو داشککته تأثیر کودکان 

اسککت حاضککر مطالعه نتایج با راسککتا هم که  اسککتمنید درمانی رواندر 

(26.  

تبیین  اونهاینتوان می  20مطالعا  مختلف مانند )نتایج  بر اسککا 

ب بود و اضکککطراب  کاهش برای مناسککک های تلنیکاز یلی که کرد 

وانتضمن  تلنیک این در است. کودکان درمانی قصکهدرمان، روند 

ح راهو  املانا و توانایی به  هایشکککانناراحتی و مشکککللا درباره او 

راهاز اسککتناده با تا  ایرندمییاد مد  درازدر و اندیشککند میادید های 

روانی لحاظ از و کنند غلبه مشللا  بر اند کردهخلق خود که هایی ح 

درمان در  اسطورهیا قصه که نقشی ترین م مشاید بخشند. ارتقا را خود 

با مرااع که  اسککتمشککللاتی الوه دادن ا انی و همگانی کند، میاینا 

قصه، ق رمان با  تواندمی کودکبنابراین کند؛ مینرم وپنجه دسکت آن ا

 کند.تخلیه را مننی  هیجانا کرده و  سازیهمانند

از حاص  های یافتهبا  همسو، شکدهانجام های پژوهشطبق همچنین 

علت به  تواندمیمدرسکککه اضکککطراب که کرد بیان توان میپژوهش این 

ارتبککاطی هککای م ککار و بککاشککککد ارتبککاطی  هککایم ککار  درضکککعف 

رود. بنابراین از آن می شکککماربه  ااتماعی هایم ار از ای زیرمجموعه

با صکککحی  ارتبکاط برقراری هکای راه درمکانی، دورهاین در  اکایی ککه

در  کودکاناونکااون هکای احسکککا و هکا حکالکت همچنیندیگران و 

شکککد، در داده آموز  کودکان به قصکککه قال  در مختلف های موقعیت

نتیجه این رو  مداخله توانسکته است در ن ایت باعث کاهش اضطراب 

ریگی برون طریقاز توانند می هاقصککهافراد نمونه شککود. از سککویی دیگر 

و خلق  رفتندر بالا تأثیر  بکاعث کودککاندر هیجکانی  تخلیکهو عکاطنی 

مشککاهده با  کودک رسککدمینظر به شککوند. آن ا در اضککطراب  کاهش

 درک راانسککان رفتار های پیچیدای داسککتان،اونااون های شککخصککیت

کند. برقرار  مناسککک رابطه اطرافیان بکا توانکد میکرده و در نتیجکه ب تر 

و رفتارها  تحلی و ارزیابی به ها قصکککهبکه دادن  او طریق از کودک 

به  قصه،در مواود  هایشخصیتاز ال ام  باو پردازد میخود تصورا  

کسککک  و آااهی خود کسککک و به خود اقدام کرده رفتارهای اصکککلاح 

این شکککود. در نتیجه ، نائ  میخوددرونی مسکککائ  به  نسکککبتتازه بینش 

 درطریق این از تکا کنکد میفرافلن خود  زنکدایبکه را  همکاننکدسکککازی

طور بهو شکککود سککک یم داسکککتان  شکککخصکککیتهیجانا  و افلار، باورها، 

  .22و  29کند )خود را م ار شناختی و هیجانی مسائ  غیرمستقیم، 

می  20هملاران )و لویه یوسککنیمطالعا   نتایجبر اسککا  همچنین 

رویدادهای  کودکانکه  کردتبیین  اونهاینتوان نتکایج این مطکالعکه را 

 هاقصکککهاین  انجکانند.میهکای خود، قصکککهدرون در را شکککان زنکدای

امله از کودکان ا شناختی روانمشللا  بیشکتر  درکبه را درمانگران 

شناختی روانمضامین و در نتیجه  کندمی هدایتشان، خانوادهمشللا  

دلی  همین به   .20)شککود میفراهم  کودکبا درمانی های انتگوبرای 

 نوعدرمان، که دارند  همگرایی ایدهاین درمانی با آوردهای قصکککهروی

آشکککلار را مرااع توانمندی خلکاق اسکککت که  واویانکتاز ای ویژه

واقع  در  .94)دهد می کردنتغییر شککک امت  و ارئت اوبکه سکککاختکه و 

افگایش باعث ت دیدکننده غیر و مأنو  قالبیدر قصکه بر مبتنی آموز  

مسکککائ  و خود   کودککه چرا  شکککود،میکودک  بینشو آاکاهی 

از درک ب تری و کرده  مشکککاهدهدیگران،  روایکتدر زنکدای خود را 

اایگگین، های ح ایجاد راه وآن ا با مقابله  هایراهو  مشللاتش وخود 

 ا تکودکان به کمک برای نیرومند ابگاری اویی قصکککهکند. میپیدا 

احساسا  کند تا کمک می آن ابه  و استرفتارشان و احساسا   درک

  .21)کنند درک عینی صورتی به  راانتگاعی خود 

همراه بوده اسککت. از امله این هایی نیگ مطالعه حاضککر با محدودیت

توان بکه مواردی مکاننکد عکدم کنترل تمکامی  عوام  هکا میمحکدودیکت

تعداد والدین، اعتیاد مانند  افراد نمونه درمدرسه اضکطراب بر تأثیراذار 

سکککاز زمینهاضکککطرابی و خلقی  اختلالا انواع  واود فرزندان،  سکککابقه

 خانواده؛ نبودمالی  و اقتصادیوضعیت دقیق رسی بر ومدرسه،  اضطراب

 عدم، ها؛ب ترآموزهانتقال برای مدرسه در دیداری و شنیداری های ابگار
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ایری، اندازهابگار بودن  اگارشکیخود و مد ؛ نتایج در طولانیپیگیری 

پذیری تعمیم قدر افگایش برای شککود میپیشکن اد  اشکاره کرد. بنابراین

های پژوهش با رفع محدودیتاین پژوهشککی، پیشککن اد  سککط در نتایج، 

هم با  انس دونیگ در نتایج و  و شککودانجام بالاتر  حجمذکر شککده و با 

دیگر  هایرو  با درمانی رو  این در ن ایت مقایسککهشککود. مقایسککه 

تواند به متخصککصککان بالینی در انتخاب شککیوه مناسکک  درمان، کمک می

 .شودمقایسه کند. 

یان کرد توان بکار بسککته با تواه به نتایج این مطالعه، میدر سککط  به

اصلی  تلنیک یک عنوانبهو خلاق و نو  ایشیوهعنوان بهاوییقصهکه 

شککیوه این  رسککدمینظر به شککود. درمان و  مراقبتو آموز  حیطه وارد 

قصهبه علاقه این قشر سنی  دلی به  کودکان،با به فعالیت مسکتقیم نسکبت 

و بیشتر را  کودکانتواه نتیجه در و  اسکتتر بخشلذ و تر اال ها، 

 آموزشیفضکای  درمانی، تنشرو  قصکهکند. همچنین می متمرکگب تر 

 هامحدودیتنیگ و ندارد دنبال به را  عمللرد از نحوهنگرانی و درمانی  و

در این رو  واود ندارد.  مداخلا  سکککایراانبی  عوارضو خطرا   و

در  و آسکککان،اویی، روشکککی ارزان، در نتیجکه با تواه به این که قصکککه

درمانی منید حتی های ح اسککت؛ بنابراین به عنوان یلی از راه دسککتر 

 شود.ا ت استناده توسط والدین پیشن اد می

خانم کارشکناسی ارشد نامه پایاناز برارفته پژوهش این  قدردانی:و تشککر 

آباد نجفواحد  اسلامیآزاد دانشگاه بالینی شناسی روانرشته  در قربانیراضیه 

اداره  هملاریاز دانند میلازم بر خود پژوهشگران  است. 01901412شماره با 

 پژوهشاین در که مادرانی و آموزان، دانشاصکککن کان، وپرور  آموز کک  

 .آورند عم به قدردانی و سپاسگگاری هملاری لازم را به عم  آوردند، 

است هیچ اونه تعارض منافع توسط نویسنداان این  ذکربه لازم منافع: تضاد 

 .مقاله اگار  نشده است و نتایج آن به صور  کاملاً شناف بیان شده است
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