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The aim of this study was to investigate the effectiveness of 

book therapy on internalized (anxiety) and externalized 

(aggressive) behavioral problems of second grade male 

students. The research was quasi-experimental with a pre-

test-post-test design in terms of applied purpose and method. 

The statistical population of this study included all male 

students in the second grade of elementary school in 

Benaroyeh district of Larestan in the academic year 2021-

2022, 30 of whom were selected by simple randomly 

assigned to either an experimental (N=15) or a control group 

(N=15). Aachenbach's Child's Behavioral Checklist was 

used to collect information. To analyze data, univariate 

analysis of covariance (ANCO) and multivariate analysis of 

covariance (MANCOVA) were used using SPSS statistical 

software.  Results of this study showed that book therapy has 

a significant effect on reducing students’ internal and 

external behavioral problems so that both anxiety and 

aggression is reduced.  
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 پسر آموزاندانش (گریپرخاش) یشده یسازبرون و )اضطراب( یشده یسازیدرون یرفتار مشکالت بر یدرمانکتاب ریتأث

 الرستان هیبنارو منطقه ییابتدا دوم یدوره

 4شفیعی سادات فاطمه ،3صابریان مهدی ،2فرایمانی حمیدرضا ،1*اسماعیلی معصومه

 رانیا تهران، نور،امیپ دانشگاه ،یشناسروان گروه اریاستاد1
 .رانیا تهران، نور،امیپ دانشگاه ،یشناسروان گروه اریاستاد2

 .رانیا تهران، نور،امیپ دانشگاه ،یشناسروان گروه ارشد، یکارشناس3
 رانیا تهران، سالمت، یشناسروان یتخصص یدکتر یدانشجو4

 

 

 

 مقاله اطالعات  چکیده

 یشدهیسازیدرون یرفتار مشکالت بر یدرمانکتاب ریتأث یبررس حاضر پژوهش هدف

 ییابتدا دوم یدوره پسر آموزاندانش (گریپرخاش) یشدهیسازبرون و )اضطراب(

–نآزموشیپ طرح با یشیآزمامهین روش، نوع از و یکاربرد هدف نظر از قیتحق .است

 دوم یدوره پسر آموزاندانش یتمام ملشا پژوهش نیا یآمار یجامعه بود. آزمونپس

 که بود 20/2019 1398-99 یلیتحص سال در الرستان شهر هیبنارو یمنطقه ییابتدا

 گروه در نفر 15 و شیآزما گروه در نفر 15) ساده یتصادف روش به هاآن از نفر 30

 یسنجروان ابزار از اطالعات گردآوری جهت شدند. انتخاب نمونه عنوانبه کنترل(

 گروه دو افراد از .شد استفاده (2001) رسکوالر و آخنباخ کودک یرفتار یاههیس

 12 یگروه یدرمانکتاب جلسات در آزمایش گروه افراد سپس آمد. عمل به آزمونشیپ

 ایخلهمدا گونهچیه کنترل گروه افراد مدت این در نمودند. شرکت ساعتهکی یاجلسه

 رد آمد. عمل به آزمونپس گروه دو از جلسات نیافت پایان از پس نکردند. تجربه را

 قرار لیوتحلهیتجز مورد آزمونپس و آزمونشیپ یهانامهپرسش نیز پایانی یمرحله

 رهیمتغ کی کوواریانس لیتحل از آمده، دست به یهاداده لیتحل و هیتجز یبرا گرفت.

 SPSS آماری افزارنرم کمک به )مانکوا( رهیمتغ چند انسیکووار لیتحل و )آنکوا(

 تمشکال کاهش بر یدرمانکتاب که داد نشان پژوهش نیا یهاافتهی .شد استفاده

 بر که صورت نیا به دارد، یمعنادار اثر آموزاندانش شده یسازبرون و درون یرفتار

 در دارد. یمعنادار اثر آموزاندانش گریپرخاش کاهش ،چنینهم و اضطراب کاهش

 یهامشکل شامل شده یسازیدرون یرفتار مشکالت کاهش بر یدرمانکتاب جهینت

 یفتارر مشکالت و جسمانی یهاتیشکا و افسردگی /یریگگوشه افسردگی، اضطراب/

 نیبنابرا د؛ش پرخاشگرانه و یشکنقانون رفتارهای شامل که شده یسازیبرون

 انجامد.یم نیز آموزاندانش این اجتماعی و رفتاری یهامشکل کاهش به یدرمانکتاب

 29/01/1400 :دریافت 

 20/10/1401 :نهایی اصالح

 27/10/1401 :پذیرش

 27/10/1401 :آنالین انتشار

 

  پژوهشی مقاله :مقاله نوع
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 یسازیدرون یبر مشکالت رفتار یدرمانکتاب ریتأث                                          و همکاران  یلیاسماع

  مقدمه

 یا سالمتی اساس و بنیان زندگی، هایسال نخستین تجارب

 بررسی در کند.می یزیریپ فرد زندگی یهپهن در را افراد روانی بیماری

 و روانی گوناگون اختالالت دچار که ساالنیبزرگ زندگی یهخچیتار

بیآس کودکی دوران در افراد این که است شده دیده غالباً هستند رفتاری

 تجارب  و داشته نابسامانی ینوعبه و اندکرده تجربه را یشناختروان یها

 برخی خود، رشد از ایدوره در کمدست یا و گذارده سر پشت را دشواری

 شناسایی  رونیا از اند.کرده تجربه را رفتاری و هیجانی هایآشفتگی

 از هیجانی و رفتاری مشکالت و هایآشفتگ در رگذاریتأث متغیرهای

 / .s.c 1398 منش،امینی و )سهامی است برخوردار بسیاری اهمیت

 کودکان رفتاری مشکالت و مسائل به توجه اخیر یهاسال در (.2019

 شیافزا پزشکیروان و یشناسروان یهعمد موضوعات از یکی عنوانبه

 را جامعه هر جمعیت از ایعمده قسمت کودکان سویک از است. افتهی

 هایسال در کودکان از بسیاری دیگر سوی از و دهندمی تشکیل

 تنها هن که هستند رفتاری و عاطفی مشکالت دارای کودکی نخستین

 وغبل دوران تا امر این است ممکن بلکه کنند؛نمی عبور آن از یسادگ به

 (12017مورفی و شولین الوری، )مک یابد تداوم نیز سالیبزرگ حتی و

 سوی از همواره آنان رفتاری و روانی هیجانی، جسمی، رشد به توجه

 25 در که یاگونهبه است، بوده تأکید مورد پژوهشگران و اندیشمندان

هب کودکان هیجانی و اجتماعی رفتاری، مشکالت و مسائل یراخ سال

 و شده مطرح یشناسروان و یپزشکروان اساسی مسائل از یکی عنوان

 دچار کودکان از توجهیقابل درصد که است داده نشان تحقیقات در

 صرامی، و مدیور نیا،ریاحی )دلقندی، هستند رفتاری مشکالت

1398/2019.)  

پاسخ آن در که دارد شرایطی به اشاره رفتاری یهااختالل و مشکالت

 یقوم و فرهنگی سنی، هنجارهای با مدرسه در فرد رفتاری و هیجانی یها

 جتماعیا روابط خود، از مراقبت فرد، تحصیلی عملکرد بر و باشد تناقض در

 دو در کمتدس باید اختالالت این بگذارد. منفی ریتأث نیز فردی سازگاری و

اختالل برای گوناگونی یهایبندطبقه تاکنون کنند. بروز متفاوت موقعیت

 یبندطبقه که (2017 ،2جرجیو و )سامئو است گرفتهصورت رفتاری های

 شده یسازیبرون و سازیدرونی مشکالت قالب در کودکی دوران مشکالت

                                                                                                                                                                                           
1 MacElory,. Shevlin,. Murphy 
2 Symeou, Gergiou 
3 Wang, Yan 

 است کودکی دوران یهااختالل یبندطبقه پرکاربردترین و نیترگسترده از

 ،یخسروشاه بهادری و یجانخان) کندمی پیروی ابعادی آورد یرو از که

 اشاره اختالالتی به ،یسازیدرون اختالالت دیگر، سوی از (.1396/2017

 واردیم اختالالت این .دیگران تا است فرد خود به معطوف بیشتر که دارند

 ،نگرانی فیزیکی، شکایت هراس، ،یریگگوشه اضطراب، افسردگی، نظیر؛

 .(2019 ،3یان و وانگ) شوندیم شامل را ... و ،یپردازالیخ

 بیشتر که شوندیم توصیف رفتارهایی عنوانبه یسازیبرون اختالالت

 ،گریپرخاش از ایدامنه رفتارها این .فرد خود تا است دیگران متوجه

شیب دعواکردن، نافرمانی، گویی،دروغ دزدی، کارانه،بزه رفتارهای قلدری،

 دو یدربرگیرنده یسازیبرون یهااختالل .شوندیم شامل را ... و یفعال

 نارسایی اختالل شامل و بوده گرانهپرخاش و شکنانهقانون رفتارهای گروه

 .است یامقابله نافرمانی اختالل و سلوک، اختالل ،یفعالشیب -توجه

 یهانشانه نمود که است ییهااختالل شامل یسازیدرون یهااختالل

 مانیجس شکایات و اضطراب افسردگی، مانند است فرد خود بر بیماری

 مقایسه در یسازیبرون اختالالت (.2017 مورفی، و شولین الوری، )مک

 فرد، برادرهای و خواهر و والدین معلمان، برای سازی،درونی اختالالت با

 سازیدرونی اختالالت نیترمهم از اما هستند ترمشاهدهقابل و آشکارتر

 احساس یک از است عبارت اضطراب .است اضطراب کودکان، در شده

 فرد به هک ناشناخته منشأ با دلواپسی و هراس مبهم و ناخوشایند منتشر،

 لوژیفیزیو برانگیختگی و درماندگی اطمینان، عدم شامل و دهدمی دست

 (.2016/1395 )بهشتیان، است

 در شایع یهشد یسازیبرون مشکالت از یکی دیگر، سوی از

 قصد به است رفتاری گریپرخاش است. گریپرخاش کودکان، بین

 ابودکردنن  یا خود یا دیگر فردی به زبانی( یا )جسمانی رساند آسیب

 ،4چمنشا) است قصد تعریف، این در اصلی مفهوم دیگران. دارایی

 مشکالت جمله از گریپرخاش که اندداده نشان تحقیقات (.2017

 دارای و دشومی محسوب کودکان در شده سازیبرون رفتاری

 نشانگانی موجب و است فراوان اجتماعی و روانی جسمی، عوارض

 به یتوجهبی اجتماعی، ناسازگاری تنهایی، درماندگی، احساس مانند

 میگرن، معده، زخم :مانند ییهایماریب و دیگران یهخواست و حقوق

  .شودیم تحصیلی افت و اضطراب افسردگی، فشارخون، در اختالل

4 Shechtman 
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 تنها نه دارند، گریپرخاش جمله از رفتاری مشکالت که افرادی

 یاروده -همعد دردهای و سردرد مانند جسمانی مرضی نشانگان دارای

 اجتماعی هایخواسته به و برندمی سر به تنهایی و انزوا در بلکه هستند،

 سامئو) دیگر، سوی از (.2019 ،1الزاروس و )اجی ندارند توجهی دیگران

درونی اختالالت دچار کودکان که دارندیم انیب (2017 ،همکاران و

 ضعف نفس، حرمت پایین سطح چونهم فراوانی مشکالت با سازی

 بارانیز پیامدهای و معلمان و ساالنهم با ارتباطی مشکالت تحصیلی،

 سازی،درونی یهااختالل مقابل در .هستند روروبه سالیبزرگ در

 توانیم آن یهانشانه بارزترین از که هستند یسازیبرون یهااختالل

 اجتماعی، هنجارهای از انحراف شامل آمیزاغتشاش رفتارهای خصومت،

 و یجانخان) دانست ... و دیگران به زدنبیآس و اموال تخریب

 .(s.c.1396/2017 ،همکاران

 و کودکان بین در سازیدرونی اختالالت ماهه 6 تا 3 شیوع

 برای و درصد 8/4 تا درصد 7/3 بین افسردگی اختالالت برای نوجوانان

 از آمد. دست به درصد 1/8 و درصد 5/5 و بین اضطرابی اختالالت

 شیوع میزان و درصد 7/9 را سازیدرونی مشکالت شیوع طرفی،

 سانتوس،) است شده گزارش درصد 2/25 را سازیبرونی مشکالت

 اختالالت ترینرایج جزء اضطرابی اختالالت (.2016 ،2بارتو و کویروس

 و کودکان درصد 44 تا 22 که هستند کودکی در شده سازیدرون

 که دهندمی نشان هم توجهیقابل مطالعات .کنندیم مبتال را نوجوانان

 روان سالمت جدی مشکل یک به کودکی دوران اضطراب اکنون هم

 هستند مزمن اغلب اضطرابی اختالالت که ییجاآن از .است شده تبدیل

 راتیتأث تواندمی هاآن درمان عدم ،دارند ادامه نوجوانی تا آن هاینشانه و

خانواده و والدین برای فراوان مشکالت کودکان، عملکرد و رشد بر منفی

 و )وانگ آورد وجود به را متعددی اجتماعی هایهزینه چنینهم و ها

  (.2019 ،همکاران

 ای مشکالت رفع جهت کودکان به کمک برای متفاوتی یهاروش

 دسترسی عدم و گزاف هایهزینه اما دارد وجود هاآن ملسا رشد به کمک

 زمینه این در هاآن از ترکم استفاده باعث هاروش این از برخی به مناسب

 دور، چنداننه ییهاسال در کتاب، ،رونیازا است. شده کودکان برای

 و هتجرب ،فکر انتقال یوظیفه که بود فرهنگی یرسانه نیترمهم

 یهارسانه عصر در امروزه، و داشت عهده بر را بشر اطالعات

                                                                                                                                                                                           
1 Oje, B. Lazarus 
2 Santos,. Queirós, Barreto,Santos 

 از رتبه باالترین در چنانهم توانا، رقیبانی داشتن وجود با الکترونیکی،

 نیتریادیبن از یکی عنوانبه کتاب، .ردیگیم قرار استفاده میزان نظر

 توجه کانون چنانهم مکتوب، فرهنگ عصر یدهندهشکل عناصر

 ابزاری کتاب، اگرچه است. آموزشی یهانظام و فرهنگی گذاراناستیس

 ولی است انسان یهاییتوانا و استعدادها شخصیت، رشد در سودمند

 درمان، نوعی و علمی روشی به «درمانیکتاب» برای آن، از استفاده

 در نفر، میلیون 450 به نزدیک که امروز جهان در .است نوپا مفهومی

به هستند. روروبه یرفتار و عصبی روانی، هایمشکل با جهان، سراسر

 عنوانبه آموزشی، و فرهنگی محتوای با ،نهیهز کم یهاوهیش یریکارگ

 وشیر بررسی .باشد مناسبی یگزینه است ممکن اصلی، درمان مکمل

 گردی و اضطراب از ناشی روانی اختالالت بتواند که راحت و نهیهز کم

 کند تعدیل یا داده کاهش نوجوانان و کودکان در را تأثیرگذار مشکالت

 ی،اقتصاد و اجتماعی بحث در کند کمک هاآن سالم رشد به چنینهم و

 موارد نای در پژوهشگران از بسیاری یهدیعق به است. توجه مورد بسیار

 زاده،عالم و یزیکار )نو باشد گشاراه تواندمی درمانیکتاب مشابه موارد و

1390/ 2011.)  

 کودکان به مفاهیم انتقال برای هاروش نیترمناسب و بهترین از یکی

تعارض و مشکالت حل به کمک و آمدهشیپ شرایط و مسائل درک برای

کتاب عبارتی، به یا مندهدف ییگوقصه و داستان از استفاده ،هاآن یها

روان هایشیوه از یکی درمانیکتاب (.2019 ،3بیلی و آکگون) است یدرمان

 نوشتاری مطالب یهمطالع کمک با درمان فرایند آن در که است یدرمان

 نظر در ایبرجسته راهبرد را درمانیکتاب نیز حاضر حال در .شودیم انجام

 هدایت در بلکه دارد کاربرد بالینی مشکالت برای تنها نه که گیرندمی

 (.2018 ،4امر و تریمان مالیبیران،) است مؤثر نیز آنان نیازهای رفع و کودکان

 با درمان فرایند آن در که است یدرمانروان یهاوهیش از یکی درمانیکتاب

 از یابرنامه درمانی،کتاب .شودیم انجام نوشتاری مطالب مطالعه کمک

 را نآ که افرادی و موضوع بین که تعاملی ندیفرا مبنای بر که هافعالیت

 دهنش یا شده منتشر آثار برنامه این در است. شده یزیریپ ،کنندیم تجربه

 یرساناطالع یوظیفه که هاآن چه و زندیانگیبرم را تخیل که هاآن چه

 هدف .شوندیم گرفته کار به و تجربه درمانی کنندگانلیتسه عنوانبه دارند

 شخص رفتار تغییر هم و است هنجار به فرد به بینش دادن هم اساسی

روان و پزشکان والدین، از برخی (.2018 ،همکاران و مالیبیران) رنابهنجا

3 Akgün,Belli 
4 Malibiran,Tariman,Amar 
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ـان ب شناس ـایشـیوه از اغـل ـتفادها منطقی مستقیم ه ـالی کننـد؛مـی س  درح

رای کـه ـان ـب  کـالم حکم احساسی و شهودی مستقیمغیر هایروش کودک

ـاوری خـود احساس تواندمی کتاب .دارد را ـاء و ب ه اتک  انکودک در را نفـس ـب

 کنار خود شرایط با بهتر تا کند کمک کودکان این به و کند تقویت و ایجاد

 درمان و یادگیری سنتی یپدیده گویی،قصه و هاآنداست از استفاده بیایند

 شده مطرح کودکان با مشاوره در عالی هایروش از یکی درمانیکتاب .است

 نقش در را خـود دهـد،مـی گـوش داستان به کودک که زمانی است،

ردازدمـی اندوزیتجربه به و دهدمی قرار داستان قهرمان  یشیوه این .ـپ

ـا کنـدمـی کمک خود مخاطب به عمل ـته ت  قبلی هایناکامی و برگذش

ر را خـودش یآینده و آید فائق ـاتر ـپ د معن  ی،حسین و سلحشور) بیاـب

394/20161). 

 آشکار درمانیکتاب یهاتیفعال در را خالقانه افکار درمانی ارزش چهآن

 انگیزش له،أمس لح مبتکرانه یهاروش آگاهانه، یهاانتخاب سازدیم

به که است اکتشافی خود و خودبیانی مختلف، شناختی مسیرهای درونی،

رقابلیغ لمسائ با رویارویی قدرت محیط، با انطباق و سازگاری بر تأکید یجا

 متغیر محیط با مقابله برای فرد به و داده افزایش را ناشناخته و ینیبشیپ

 (.2017 ،1ماچنز و میشل مورتی، بورستون، نیبو، )اسمیت، کندیم کمک

 به زنی عاطفی و اجتماعی یادگیری بهبود برای روشی عنوانبه درمانیکتاب

 و گنجلو طالبی، شهرآبادی،) .(2018 ،همکاران و مالیبیران) رودمی کار

 بیان درمانیکتاب از استفاده برای را زیادی دالیل (2016 /1395 اصغری،

 از راندیگ با همدلی و درک باالرفتن فرد، خودآگاهی افزایش که است کرده

 یسازفراهم تنش، از رهایی به تواندیم درمانیکتاب ست.ا هاآن یجمله

 مشکل یدرباره عقاید و احساسات بیان و زیآمتیموفق یامقابله راهبردهای

 برای داستان از استفاده ژهیوبه درمانی،کتاب دیگر، سوی از نماید. کمک

 کارآمد تواندیم آورند،زبان به را خود یهااحساس توانندینم که کودکانی

 کنندیم همانندسازی داستان، در موجود یهاتیباشخص هاآن زیرا .باشد

 .(2015 ،2موندرس و )مونتگومری

 (1398/2019) کدیور و نیاریاحی دلقندی، فراتحلیلی پژوهشی در

 و کودکان اضطراب و افسردگی لالاخت بر درمانی بکتا ندداد نشان

 عنوان با پژوهشی در (1385/2007) شیبانی است. بوده مؤثر نوجوانان

ر درمانیکتاب تأثیر"  هک داد نشان "کودکان افسردگی عالئم کاهش ـب

                                                                                                                                                                                           
1 Smith, Newby,Burston,Murthy, M. Michael, Mackenzie 
2 Montgomery, Maunders 

 بانکی یافت. کاهش درمانی یبرنامه پایان در هاآزمودنی تمـام افسـردگی

ـانیکتاب بخشی اثر بررسی به خود پژوهش در (1388/2009)  درم

ـان در افسـردگی و جـدایی اضـطراب بر گروهـی دین کودک  قطـال واـل

ـان آمده دست به نتایج است. پرداخته گرفته ر داد نش ـاب اـث  درمانیکت

 طالق والدین کودکان جدایی اضطراب و افسردگی نمرات بر گروهی

 خود پژوهش در  (.1389/2010) نسـبکریمـی است. بوده معنادار گرفته

ـانی قصـه بخشـی اثر بررسی هدف با ر درم  ودکانک افسردگی میزان ـب

 پس بیمار انکودک تمام افسردگی کـه رسید نتیجه این به سرطان به مبتال

( 1389/2009) مــیرزاپور اســت. یافتــه کـاهش درمانیکتاب انجام از

 کاهش در درمانیکتاب تأثیر تعیین را پژوهش اجــرای از هدف

 عیینت بیمارستان در درمان تحت سرطان به مبـتال کودکان افسـردگـی

 مبـتال انکودک افسردگی کاهش بر درمانی کتاب داد نشان نـتایج که کرد

 که شد مشاهده جانبی هاییافته در چنینهم است. داشته تأثیر سرطان به

 رد ولی است، بوده پسران از بیشتر دختران بر درمانیکتاب تأثیر میزان

ـانیباکت تأثیر میزان  ابتال زمان مدت یا و نوع حسـب بر کودکان در درم

 خود پژوهش در ( 2019) فلوید .است نشده مشـاهده تفـاوتی بیماری، به

ـا ـانیکتـاب" عنـوان ب  افسرده ساالنبزرگ درمانیروان برای کمکی درم

ـاب کـه گرفـت نتیجه چنین ،"نوادا دانشگاه در ـانیکت  یمطالعـه و درم

ـاب ـایکت ـان بـرای خودآموز ه  مـؤثری روش روانـی مشـکالت درم

رای  بـا خـود دکترای یرساله در(2008)3نیلور .است افسردگی درمان ـب

 هب جایگزینی و افسردگی درمان برای درمانی کتاب دقیقـه 5" عنـوان

 ـاهشک کتاب با درمان گروه برای نتایج اساس این بر پرداخت. "دارو جای

 افزایش و ناکارآمـد نگرش در کاهش افسردگی، عالئم در توجهی قابل

ـانیکتـاب تجویز و اندداشته زندگی کیفیت ه درم  داشتن عـدم دلیـل ـب

ـانبی یعارضـه ـاهش و پزشـکی ج ـان هـایهزینـه ک  جایگزین درم

  شد. شناخته ضدافسردگی داروهای

 کـه گرفـت نتیجه توانمی فوق هایپیشینه بـر کلـی مرور با

 و کودکــان در شــایع بســیار تاختالاز  اضطراب و افسـردگی

 بـرای که اندکی بسیار هایپژوهش اســاس بــر و بــوده، نوجوانــان

 ت،اس شده گرفته نتیجه شده، انجام ایران در کودکـان درمـانیکتـاب

 از کودکان روانی اختالالت از برخی کاهش در تواندمی درمانیکتـاب

3 Naylor 
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 و ... و پـایین نفس عزت یادگیری، ناتوانی اضطراب، افسردگی، جمله

 باشد. مؤثر کودکـان جسـمانی هـایبیمـاری از برخی درمان در نیز

 کشورها از بسیاری در کودکـان بـرای درمـانیکتـاب روش از استفاده

 هایپژوهش انجام نیازمند و اسـت مانده ناشناخته هنوز ایران جمله از

 پیشگیری هم و درمان یحوزه در هـم بیشـتری شـده کنتـرل علمی

 کاهش جهت در درمانیکتاب اثر بررسی و مطالعه ،رونیا از .است

 تاهمی به توجه با ایویژه ضرورت و اهمیت کودکان رفتاری مشکالت

 مداررشد درمانی هایروش اهمیت و کودکان روانی مشکالت درمان

 موجب کودکان، میان در گریپرخاش و اضطراب شیوع چراکه دارد

 از است. کشور مسئوالن و مربیان ،ایاول ها،خانواده از بسیاری نگرانی

 بسیار ضروریات از کودکان و آموزاندانش سالمت تأمین ،دیگر سوی

 آموزدانش یک که است بدیهی .است ایجامعه هر پیشرفت برای مهم

 امنیت نشاط، تواندنمی ارتباط برقراری نظر از گرپرخاش و مضطرب

 دریافت خانوادگی و اجتماعی محیط و درس کالس در را ثبات و خاطر

کلش در رفتاری نابهنجاری این روزافزون گسترش هب توجه با لذا، کند؛

 منفی تأثیرات آموزان،دانش اجتماعی و فردی زندگی بر گوناگون، یها

 ،رونیازا .دهدیم قرار تهدید مورد را ایمنی احساس و آرامش و گذاشته

 کاهش منظور به درمانیکتاب مانند درمانی هایروش یهمطالع

 دارای کودکان در شده سازیبرون و درون رفتاری اختالالت و مشکالت

 نهزمی این در ارزشمندی کاربردی نتایج تواندیم که است زیادی اهمیت

 عوامل یدرباره که یاندهیفزا دانش رغمیعل دیگر، سوی از دهد. ارائه

 هنوز اما دارد وجود یسازیدرون و یسازیبرون یهااختالل خطرساز

شیپ عنوانبه متغیر صدها اغراق بدون .شودمی دیده خألهایی و نواقص

 یسازیدرون و یسازیبرون یهااختالل یهاهمبسته و هاکنندهینیب

 چندانی یهاپژوهش پیشنهادها این از برخی روی و اندشده مطرح

 و اضطراب باالی شیوع رغمیعل دیگر، سخن به است. نگرفته صورت

 مناسبی درمان از توانندمی هاآن از کمی درصد کودکان، در گریپرخاش

 دسترسی متبحر گردرمان به یا مبتالیان از بسیاری چون شوند، مندبهره

 یدرباره الزم آگاهی یا ندارند را درمان هایهزینه پرداخت توان یا ندارند

راه از یکی و ندارند را خود فرزند گریپرخاش و اضطراب درمان اهمیت

 است درمانیکتاب کند، حل را مشکل این حدی تا تواندمی که کارهایی

  .(1396/2017 ،همکاران و یجانخان)

 بر بتواند است ممکن که درمانی یهاروش بهترین از یکی بنابراین

 مانند؛ کودکان یشده سازیبرون و سازیدرون رفتاری اختالالت

 باتوجه است؛ درمانیکتاب باشد، داشته مثبتی اثر گریپرخاش و اضطراب

 کان کود بر درمانیکتاب تأثیر جامع بررسی به که هاییپژوهش کمبود به

 یزانم ناساییش به حاضر پژوهش نتایج تردید بدون .ردازدپب نوجوانان و

 پردازدمی کودکان اختالالت درمان یحوزه در درمانیکتاب تأثیر و اهمیت

درمان معلمان، مربیان،) نوجوان و ککود یهحوز کاران اندردست به و

 در را درمانیبکتا ابزار اهمیت تا کندمی مکک (نوجوان و ککود گران

 جایگزین عنوانبه آن از و دریابند کودکان آموزش و درمان رشد، یهزمین

 آموزش در دیگر مانی در و ناختیشروان هایروش یههزین کم لمکم یا

  کنند. استفاده پیگیری راهبرد چنینهم و درمانیروان و سالمت

 این باالی شیوع میزان یهمالحظ با حاضر پژوهش ،نیبنابرا

 رایطش بیانگر که این عین در آن، منفی پیامدهای و کودکان در اختالالت

 تواندیم است، ایران در خاص یهانمونه در گریپرخاش و اضطراب متغیر

 نتایج یهمقایس برای را یانهیزم درمانیکتاب روش کاربردنبه طریق از

 فراهم زمینه این در شده انجام تحقیقات دیگر با آمده دست به درمانی

فیمن هیجانات معرض در کودکان، که این و تمهیدات این به توجه با آورد.

 مهم بسیار نقش و رندیگیم قرار گریپرخاش و اضطراب از ناشی تری

 لذا، ،بعدی اختالالت و رفتارهای گذاریپایه و تثبیت در کودکی سنین

 در والدین به حوزه، این در ییافزادانش ضمن تواندیم پژوهش این نتایج

 و شناسانروان به نیز و درمان و پیشگیری پروری، فرزند یحوزه

 این انجام ،رونیازا نماید. شایانی کمک خود مراجعان با کار در پژوهشگران

 اصلی یلهأمس .است برخوردار ایویژه ضرورت و اهمیت از پژوهش

 یسازیدرون رفتاری مشکالت بر یدرمانکتاب آیا که است این پژوهش

 پسر آموزاندانش (گریپرخاش) شده سازیبرون و )اضطراب( شده

  خیر؟ یا دارد تأثیر ابتدایی دوم یدوره

 

 پژوهش روش

 پژوهشی طرح

پس –آزمونشیپ طرح با یشیآزمامهین روش به حاضر پژوهش

  :است شکل این به طرح ینگاره .است کنترل گروه با آزمون

Re T1          X          T2 

Rc T1           --                T2 
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 کنندگانشرکت

 پسر آموزاندانش تمامی تحقیق، این یمطالعه مورد یجامعه

 /20 1398-99 تحصیلی سال در بنارویه یمنطقه ابتدایی دوم یدوره

 مقطع دوم یدوره یپسرانه مدارس هایکالس بین از ود.ب 2019

 انتخاب نفره 30 کالس یک الرستان شهرستان بنارویه یمنطقه ابتدایی

 گروه دو در آموزاندانش تصادفی کامالً صورتبه بعد، یمرحله در شد.

 بعد شدند. جایگزین کنترل( گروه یک و آزمایش گروه )یک نفری 15

 روی بر (گریپرخاش و اضطراب ینامهپرسش) آزمونشیپ اجرای از

 ماه سه طی یاقهیدق 60 جلسه 12 مدت به آزمایش گروه گروه، دو هر

 گروه ولی گرفتند قرار درمانیکتاب یبرنامه تحت جلسه یک هفته هر

  نکردند. دریافت را یابرنامه کنترل

 

 اخالقی مالحظات

 آن. اهداف و پژوهش مورد در هاآزمودنی توجیه -

 پژوهش. در شرکت جهت هایآزمودن یشفاه تیرضا اخذ -

 به شانیا به مربوط اطالعات که نیا از هاآزمودنی به نانیاطم -

 شود.یم ینگهدار محرمانه صورت

 

 پژوهش رهایابزا

  از: دنعبارت پژوهش یسنجروان ابزار

فرم یمجموعه از نامهپرسش این :1آخنباخ کودک رفتاری یسیاهه

 و آخنباخ توسط 2001 سال در که بوده ASEBA آخنباخ موازی یها

یم ارزیابی را نوجوانان و کودکان مشکالت و است هشد طراحی رسکوالر

 نزواا افسردگی/ افسردگی، اضطراب/ شامل شده سازیدرونی مشکالت .کند

 گرفتندهیناد شامل شده یسازیبرون مشکالت و جسمانی یهاتیشکا و

 از نقل به ؛2001 رسکوالر، و )آخنباخ هستند گرانهپرخاش رفتار و قواعد

 -یعاطف مشکالت آخنباخ کودک رفتاری یسیاهه (.1388/2010 دادستان،

 اجتماعی و تحصیلی یهایستگیشا و هایتوانمند چنینهم و رفتاری

 )سؤاالتی دهدیم قرار سنجش مورد والدین دیدگاه از را سال 6-18 کودکان

 چهآن از ترکم را خودش ؟کندمی ارزشیبی احساس کودک آیا قبیل از

  )مینائی، شودیم تکمیل دقیقه 25 الی 20 در نوعاً و .و...( د؟پندارمی هست

s.c.1384/2006.) یهنسخ از نامهپرسش این در CBCL استفاده کودک 

                                                                                                                                                                                           
1 Achenbach The child behavior check list 

 آن در که است لیکرتی نوع از یانهیگزسه سؤال 113 دارای که شودیم

 یهنمر ندارد، وجود کودک رفتار در که ردیگیم تعلق مواردی به 0 یهنمر

 دارد وجود کودک در اوقات گاهی که شودیم داده رفتارهایی و حاالت به 1

یم هدید کودک رفتار در اوقات بیشتر یا همیشه که مواردی به 2 ینمره و

 کرونباخ ایآلف که است شده هنجاریابی مینائی توسط نامهپرسش این .شود

 و است شده گزارش 88/0 یسازیبرون برای و 86/0 سازیدرونی برای

درونی برای بعد هفته 8 تا 5 زمانی سفاصله با بازآزمایی طریق از پایایی

 حاضر پژوهش در است. شده گزارش 97/0 یسازیبرون برای و 48/0 سازی

 و اضطراب ابعاد در آموزاندانش نمرات و است شده گزارش پایایی نیز

 گرفت. قرار بررسی مورد گریپرخاش

 

 پژوهش اجرای روند

 بیاتاد یهاآنکتابخ و میدانی روش با ابتدا پژوهش این انجام برای

 موضوع با مرتبط خارجی و داخلی یشده انجام تحقیقات و نظری

 یپسرانه مدارس هایکالس بین از سپس د.ش آوریجمع پژوهش،

 کی الرستان شهرستان بنارویه یمنطقه ابتدایی مقطع دوم یدوره

 تصادفی کامالً  صورت به بعد، یمرحله در شد. انتخاب نفره 30 کالس

 نجایگزی کنترل( گروه یک و آزمایش گروه )یک نفری 15 گروه دو در

 آزمایش گروه افراد سپس آمد. عمل به آزمونشیپ گروه دو افراد از شدند.

 12ت جلسا این تعداد کردند. شرکت گروهی درمانیکتاب جلسات در

 افراد مدت این در شد. تشکیل ماه 3 طول در که بود ساعته کی جلسه

 یافتن پایان از پس نکردند. تجربه را ایمداخله گونهچیه کنترل گروه

 پر نیز پایانی یمرحله در آمد. عمل به آزمونپس گروه دو از جلسات

 گرفت قرار لیتحل و هیتجز مورد آزمونپس و آزمونشیپ یهاسشنامه

 د.ش تدوین پژوهش نهایی گزارش و

 پژوهش یهاداده لیتحل و هیتجز ها:داده لیتحل و هیتجز روش

 استنباطی و توصیفی آمار سطح دو در و SPSS افزارنرم از استفاده با

 فراوانی، مانند هاییآماره از توصیفی آمار سطح در رسید. انجام به

 از استنباطی آمار سطح در و ... و معیار انحراف میانگین، درصد،

 چند کوواریانس تحلیل و )آنکوا( رهیمتغکی کوواریانس تحلیل

شد. استفاده )مانکووا( متغیری
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  هاافتهی

 

 کنترل و آزمایش گروه دو در )اضطراب( شده سازیدرون رفتاری مشکالت آزمونپس و آزمونپیش نمرات معیار، انحراف و میانگین -1ل جدو

 معیار انحراف نمره حداکثر نمره حداقل میانگین فراوانی آزمون گروه

 آزمایش
06/20 15 آزمونپیش  16 24 153/2  

40/17 15 آزمونپس  14 20 882/1  

 کنترل
329/2 24 16 20 15 آزمونشیپ  

26/20 15 آزمونپس  17 25 576/2  

 توصیفی هایآماره شود،می مشاهده ،1 جدول در که طورهمان

 شده سازیدرون رفتاری مشکالت آزمونپس و آزمونپیش نمرات

 ست.ا شده آورده تفکیک به کنترل و آزمایش گروه دو در )اضطراب(

شیپ میانگین از کمتر آزمایش گروه آزمونپس میانگین جااین در

است. گروه این آزمون

 کنترل و آزمایش گروه دو (گریپرخاش) شده سازیبرون رفتاری مشکالت آزمونپس و آزمونپیش ینمره معیار انحراف و میانگین -2 جدول

 

 نمرات توصیفی هایآماره شود،می مشاهده 2 جدول در چهچنان

 (گریپرخاش) شده سازیبرون رفتاری مشکالت آزمونپس و آزمونپیش

 میانگین جااین در است. شده آورده تفکیک به کنترل و آزمایش گروه دو در

 است. گروه این آزمونشیپ میانگین از کمتر آزمایش گروه آزمونپس

 

برون و درون رفتاری مشکالت متغیر؛ دو آزمونپس هاینمره میانگین روی بر مانکوا متن در )آنکوا( کوواریانس تحلیل از حاصل نتایج :3 جدول

 آزمونشیپ کنترل با کنترل، و آزمایش هایگروه شده سازی

 تغییرات منبع

 متغیر

 مجموع

 مجذورات

 یدرجه

 آزادی

 میانگین

 مجذورات
F داریامعن سطح اتا مجذور  sig 

درون رفتاری مشکالت

 شده سازی
825/62  1 825/62  700/57  689/0  001/0  

برون رفتاری مشکالت

 شده سازی
464/150  1 464/150  047/87  770/0  001/0  

  

 انحراف معیار حداکثر نمره حداقل نمره میانگین فراوانی آزمون گروه

 آزمایش
73/26 15 آزمونپیش  22 32 963/2  

73/22 15 آزمونپس  18 29 034/3  

 کنترل
20/26 15 آزمونشیپ  20 34 462/3  

73/26 15 آزمونپس  20 35 473/3  
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 معناداری سطح که جاآن از ،شودیم مالحظه 3 جدول در که طورهمان

(sig) مشکالت متغیر؛ دو در هاگروه بین آزمونپس نمرات تفاوت 

 است 001/0 و 001/0 برابر ترتیب به شده سازیبرون و درون رفتاری

 درصد 99 با بنابراین، هستند، P<0/01 از ترکوچک سطوح این و

 رفتاری مشکالت کاهش بر درمانیکتاب که گفت توانمی اطمینان

دارد. معناداری اثر آموزاندانش شده سازیبرون و درون

 

 انسیکووار -واریانس هایماتریس همگنی سنجش برای box M آزمون نتایج -4 جدول

box M, df1 df2 F یدارامعن سطح 

810/1  3 141120 557/0  644/0  

 یدارامعن سطح ،شودیم مشاهده 4 جدول در که طورهمان

 رفتاری مشکالت هایهنمر برای آمده دست به M box, آزمون

 تربزرگ 05/0 از که است 644/0 برابر شده سازیبرون و درون

 کوواریانس -واریانس هایماتریس همگنی فرض نیبنابرا است؛

شود.می تأیید مانوا تحلیل از استفاده برای

 

 بررسی برای شده سازیبرون و درون رفتاری مشکالت متغیرهای هایمیانگین روی بر )مانوا( متغیری چند واریانس تحلیل نتایج -5 دولج

 درمانیکتاب اثربخشی

 داریامعن سطح اتا ضریب df خطا df فرضیه F مقدار آزمون نام

803/0 پیالی اثر  082/51  2 25 803/0  000/0  

197/0 ویکز المبدای  082/51  2 25 803/0  000/0  

078/4 هتلینگ اثر  082/51  2 25 803/0  000/0  

078/4 روی ریشه نیتربزرگ  082/51  2 25 803/0  000/0  

دانش هاینمره بین ،شودیم مشاهده 5 جدول در که طورهمان

 متغیرهای از کدامچیه در درمانی،کتاب اثربخشی اساس بر آموزان

 تفاوت (شده سازیبرون و شده یسازیدرون رفتاری مشکالت) وابسته

 ندارد. وجود معناداری

 

 و درون رفتاری مشکالت متغیر؛ دو آزمونپس هاینمره میانگین روی بر مانکوا متن در )آنکوا( کوواریانس تحلیل از حاصل نتایج -6 جدول

 آزمونشیپ کنترل با کنترل، و آزمایش هایگروه شده سازیبرون

 تغییرات منبع

 متغیر

 مجموع

 مجذورات

 یدرجه

 آزادی

 میانگین

 مجذورات
F داریامعن سطح اتا مجذور sig 

درون رفتاری مشکالت

 شده سازی
825/62 1 825/62 700/57 689/0 001/0 

برون رفتاری مشکالت

 شده سازی
464/150 1 464/150 047/87 770/0 001/0 
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که سطح معناداری  جاآن ، ازشودیمالحظه م 6 چه در جدولچنان

(sig) مشکالت متغیر؛ دو در هاگروه بین آزمونپس نمرات تفاوت 

 است 001/0 و 001/0 برابر ترتیب به شده سازیبرون و درون رفتاری

 درصد  99 با بنابراین، هستند، P<0/01 از ترکوچک سطوح این و

 رفتاری مشکالت کاهش بر درمانیکتاب که گفت توانمی اطمینان

 دارد. معناداری اثر آموزاندانش شده سازیبرون و درون

 

 گیرینتیجه و بحث

 مشکالت بر درمانیکتاب ثیرأت تبیین پژوهش این انجام از هدف

 (گریپرخاش) شده سازیبرون و )اضطراب( شده سازیدرونی رفتاری

 این آماری یجامعه است. بوده ابتدایی دوم یدوره پسر آموزاندانش

 ی منطقه ابتدایی دوم یدوره پسر آموزاندانش تمامی شامل پژوهش

 هاآن از نفر 30 که بوده 2019-20 1398-99 تحصیلی سال در بنارویه

 عنوانبه نفری 15 گروه یک و آزمایش گروه عنوانبه نفری 15 گروه )یک

 یهالیتحل و نتایج اساس بر شدند. انتخاب نمونه عنوانبه کنترل( گروه

 تفاوت (sig) معناداری سطح جاکهآن از شد مالحظه ،هآمد دست به آماری

برون و درون رفتاری مشکالت متغیر؛ دو در هاگروه بین آزمونپس نمرات

 ترکوچک سطوح این و است 001/0 و 001/0 برابر ترتیب به شده سازی

کتاب که گفت توانمی اطمینان درصد 99 با بنابراین، هستند، P<0/01 از

 آموزاندانش شده سازیبرون و درون رفتاری مشکالت کاهش بر درمانی

 شآزمای گروه دو بین تفاوت برای آمده دست به F مقدار و دارد معناداری اثر

 کاهش بر درمانیکتاب جلسات که معنا بدین است. بوده معنادار کنترل و

 .است داشته اثر آموزاندانش شده سازیبرون و درون رفتاری مشکالت

 رفتاری مشکالت کاهش باعث درمانیکتاب که گفت توانمی ،رونیازا

به با توانیم لذا، ؛است شده آموزاندانش شده سازیبرون و درون

دانش شده سازیبرون و درون رفتاری مشکالت درمانی،کتاب یریکارگ

  داد. کاهش را آموزان

 ینیمیرحس و سلحشور تحقیقات نتایج با پژوهش این ینتیجه

 بیلی و آکگون (؛s.c.1390/2011) زادهعالم و یزیکار نو (1394/2015)

 این تبیین در .است سوهم (2015) موندرس و مونتگومری و (2019)

 انجامدیم کودکان شدن تراجتماعی به درمانیکتاب گفت توانمی یافته

                                                                                                                                                                                           
1 Robinson 
2 Yuan,Zhou,Zhang, Zhang, Yang, Liu, Jiang 

 کرده، درک بهتر را هاانسان رفتار تا کندیم کمک هاآن به چنینهم و

 رسیده، خودآگاهی به دهند، توضیح و بیازمایند را خویش یهاارزش

 و آرامش احساس به سرانجام و کنند حل و داده تشخیص را هامشکل

 کنندهشرکت آموزاندانش توانایی ،رونیازا یابند. دست نشاط و شادمانی

برون و درون رفتاری مشکالت و یافته ءارتقا درمانیکتاب جلسات در

 یافت. کاهش آنان شده سازی

 پسر آموزاندانش اضطراب کاهش بر درمانیکتاب ،نیا بر عالوه

لیتحل و هایبررس اساس بر چراکه دارد معناداری اثر ابتدایی دوم یدوره

 است؛ بوده معنادار کنترل و آزمایش گروه دو بین تفاوت آماری یها

 داشته اثر آموزاندانش اضطراب کاهش بر درمانیکتاب جلسات یعنی

 اضطراب کاهش باعث درمانیکتاب که گفت توانمی ،رونیازا است.

 درمانی،کتاب یریکارگبه با توانیم لذا، ؛است شده آموزاندانش

 نتایج با فرضیه این ینتیجه  داد. کاهش را آموزاندانش اضطراب

 سهامی (؛s1398/2018) صرامی، و مدیور نیا،ریاحی دلقندی، تحقیقات

 و اصغری گنجلو، طالبی، شهرآبادی، (؛1398/2019) منشامینی و

 و امیری بانکی، (؛1395/2016) بهشتیان (؛1395/2017) طالبی،

 (؛2018) 2 ژانگ، زو، یان، (؛2018) 1رابینسون (؛1388/2010) اسعدی،

 سود، شارما، و (2015) ،3اولندیک و کافمن آماتیا، لوییس،

 کودک که هنگامی . است سوهم (2014) ،4برنت و پرسادلوئرراسچرودر

تجربه و هااحساس نیز دیگری کودکان که ابدییدرم کتاب خواندن با

 از موضوع این دانستن .کندیم آرامش احساس دارند، او همانند ییها

 آنان اضطراب اصلی دالیل از که کودک یریگگوشه و تنهایی احساس

 دیگر، سوی از .کندیم تقویت آنان در را امنیت احساس و کاهدیم است،

 ترس، بر شدن چیره و هاییتوانا بر تأکید با درمانیکتاب جلسات در

 نهمی که آورند دست به را نسبی آرامش و نفس به اعتماد حس کودکان

 شدن تراجتماعی به درمانیکتاب شد. آنان اضطراب کاهش باعث امر

 را هاانسان رفتار تا کندیم کمک هاآن به چنینهم و انجامدیم کودکان

 به دهند، توضیح و بیازمایند را خویش یهاارزش کرده، درک بهتر

 به سرانجام و کنند حل و داده تشخیص را هامشکل رسیده، خودآگاهی

 .یابند دست نشاط و شادمانی و آرامش احساس

3 Lewis, Amatya,Coffman, Ollendick 
4 Sharma, Sood, Prasad, Loehrer, Schroeder,Brent 
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 آموزاندانش گریپرخاش کاهش بر درمانیکتاب دیگر، طرف از

 تتفاو نیز مورد نیا در دارد. معناداری اثر ابتدایی دوم یدوره پسر

کتاب جلسات یعنی است. بوده معنادار کنترل و آزمایش گروه دو بین

نیا از است. داشته اثر آموزاندانش گریپرخاش کاهش بر درمانی

دانش گریپرخاش کاهش باعث درمانیکتاب که گفت توانمی ،رو

 درمانی،کتاب یریکارگبه با توانیم لذا، ؛است شده آموزان

 با فرضیه این ینتیجه  داد. کاهش را آموزاندانش گریپرخاش

 الزاروس و اجی (؛1391/2012) ناصری و مهری تحقیقات نتایج

 .است سوهم (2017) شچمن و (2019)

 آموزاندانش شناختی هایمهارت بهبود باعث درمانیکتاب جلسات

 انسجام و نظم باعث گروه در شناختی یهامهارت طرفی، از است. شده

 انسجام یسایه در .دهدیم کاهش را هیجانی آشفتگی و شودیم فکری

 شناسایی بهتر نیز استرس منبع آمدهدستبه هیجانی آرامش و فکری

 در استرس منابع بودن کنترلقابل نیبنابرا است؛ کنترلقابل و شودیم

 راهبردهای به خود استرس رفع برای کمتر شودمی باعث آموزاندانش

 که شد باعث درمانیکتاب ،نیبنابرا ؛آورندیرو گریپرخاش مانند؛ دیگر

 یهاتیموقع و زااسترس یدادهایرو با مواجهه هنگام در آموزاندانش

 موارد یابد. کاهش آنان گریپرخاش و کرده کنترل را خود فشارآور،

 نمونه که اینبه  توجه با -1 از: اندعبارت تحقیق این یهمحدودکنند

 یمنطقه ابتدایی دوم یدوره پسر آموزاندانش بین از پژوهش این

 یجامعه این مورد در آن نتایج و است شده انتخاب الرستان بنارویه

 به حاضر پژوهش از حاصل نتایج تعمیم برای لذا، کند،می صدق آماری

 اطیاحت با بایستمی دیگر شهرهای آموزاندانش و دختر آموزاندانش

 حتص در شاید ،نامهپرسش یک با مکرر گیریاندازه -2کرد. عمل کامل

 درمانیکتاب مثبت اثربخشی به توجه با باشد. داشته تأثیر پژوهش نتایج

 شودمی پیشنهاد ،شده سازیبرون و درون رفتاری مشکالت کاهش در

 ورانمشا درمانی، -آموزشی یمداخله نوع این بافت چگونگی اساس بر

 درمان و کودکان روانی بهداشت بهبود راستای در شناسان،روان و

 ندیفرا در را درمانیکتاب آنان، شده سازیبرون و درون رفتاری مشکالت

آن از شودمی پیشنهاد پژوهشگران به دهند. قرار خود درمانی فعالیت

 شودمی پیشنهاد ؛است آموزش اساس بر مداخله نوع این یپایه کهییجا

نامهبر در را مداخله روش نوع این مجرب، و تجربه با کتابداران و معلمان

 توانندیم هاآن ،گرید عبارت به بگنجانند. خود تربیتی و آموزشی یها

 ودبهب رابطه، ایجاد آگاهی، افزایش برای کتاب از یترگسترده یاستفاده

 رفیط از کنند. استفاده کودکان برای اطالعات کسب و یفردنیب روابط

 اب ییهاآنداست تألیف توانندمی کودکان یهاکتاب دکنندگانیتول دیگر،

 مشاوران از زمینه این در و دهند قرار بیشتری توجه مورد را درمان اهداف

 و مهم اهداف نوع این به یابیدست گیرند. بهره کودک شناسانروان و

 و عالمانه همکاری که است میسر زمانی فقط علمی لحاظ از کارساز

 تابک نویسندگان و کتاب دکنندگانیتول شناسان،روان بین نزدیکی

 عملی صورتبه هاییکارگاه و هادوره تا شودیم پیشنهاد شود. فراهم

تکنیک آموزش جهت در کودکان یحوزه شناسانروان و مشاوران برای

 ها،همایش برگزاری ،چنینهم د.شو برگزار آنان، به درمانیکتاب های

 یهزمین در هامقاله و هاپژوهش نتایج چاپ علمی، متعدد هاینشست

 از استفاده ترویج به تواندیم مرتبط، نشریات و مجالت در درمانیکتاب

می نشان کلی طور به هایافته .نماید شایانی کمک درمانی یشیوه این

 جهت در مؤثر ابزاری عنوانبه توانندمی هاقصه و هاآنداست که دهند

افتهی شوند. گرفته کار به کودکان شناختیروان و روحی حاالت تغییر

 حوزه این در شده انجام هایتحقیق از بسیاری با تحقیق این های

 مناسب یاستفاده با توانمی را هاکتاب که این بر مبنی دارد هماهنگی

.نمود قلمداد کودکان با کارامد و مؤثر درمانی ابزارهای یرده در

 

 

 .مینمایمافرادی که در انجام این پژوهش ما را یاری نمودند قدردانی  یاز همه: قدردانی

 تعارض منافعی ندارد. گونهچیهاین پژوهش ، مدارک بر اساس: منافع تعارض

 نشده است. افتیدر یمال تینوع حما چیه: مالی حامی
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