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 چکیده

از  یکیصورت  و ابراز کنند، به ییافکار و احساساتشان را شناسا یبه سادگ ندتوانیکودکان مضطرب که نم یبرا یدرمان قصه :مقدمه

 دوم پایه کودکان اضطراب بر درمانی قصه تأثیر تعیین حاضر، پژوهش از هدف مطرح شده است. یمشاوره و روان درمان یعال یها روش

 .بود ابتدایی

 سال آموزان دانش را پژوهش آماری جامعه. بود کنترل گروه با آزمون پس -آزمون پیش نوع از حاضر تجربی نیمه مطالعه ها:مواد و روش

 بودند، تحصیل به مشغول 1397-98 تحصیلی سال در که تهران شهر 14 منطقه در تاکسیرانی شهدای دخترانه دبستان ابتدایی دوم

 نمرات بیشترین که بودند ابتدایی دوم سال آموزان دانش از نفر 30 مطالعه مورد نمونه شمار، تمام گیری نمونه روش براساس. دادند تشکیل

 جای کنترل گروه در نفر 15 و آزمایش گروه در تصادفی صورت به نفر 15 تعداد، این از. بودند دهکر کسب Spence اضطراب آزمون در را

 گروه و گرفتند قرار رفتاری -یشناخت درمانیقصه تحت ای دقیقه 45 جلسه 10 طی آزمایش گروه مطالعه، این انجام منظور به .گرفتند

 مذکور های مقیاس از استفاده با مجدداً گروه دو های آزمودنی درمانی،قصه دوره پایان از پس. گذراندند را خود معمول برنامه کنترل

 افزار نرم و ندمتغیریچ کوواریانس تحلیل از توصیفی آمار های روش بر عالوه ها داده تحلیل و  تجزیه برای حاضر پژوهش در. شدند ارزیابی

 .گردید استفاده SPSS 21 آماری

 کل نمره در معناداری کاهش درمانی،قصه جلسات پایان از پس کنترل گروه با مقایسه در آزمایش گروه که دادند نشان نتایج :ها یافته

 (.>05/0P) است داشته آن هایمقیاسخرده و اضطراب

 کودکان در اضطراب کاهش در درمانی قصه کارایی بر تأییدی دیگر، مطالعات نتایج با اضرح پژوهش های یافته همسوبودن :یریگجهینت

 .است
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 مقدمه
 اهمیت حائز کودکی دوران در که مهمی مسائل از یکی

 دوران این طی .است کودک رشد نحوه به توجه باشد، می

 با مقابله برای که شودمی مواجه گوناگونی مسائل با کودک

 عدم .دهد می بروز خود از را ناخوشایندی رفتارهای ها،آن

 که شودمی اختالالتی بروز به منجر مسائل این به توجه

 به یو جامعه و کودک برای را جبرانیغیرقابل تأثیرات

 چنین زودتر هرچه درمانرو  یناز ا داشت؛ خواهند دنبال

 را وی رشد روند و شده کودک روان ودبهب باعث اختالالتی

 نجاریه هب هیجان ،اضطراب .گرداندبازمی طبیعی حالت به

 روزانه زندگی در و شده تجربه  زندگی سراسر در که است

کودک  در اضطراب دارد. اگرچه حفاظتی نقش ،افراد

 در اما ؛دهدمی تشکیل را وی نجاره به رشد از بخشی

 و جدی لیمشک به آن، مدت طول و شدت افزایش صورت

 بدون اگر که یا گونه به ؛(1) شود یم تبدیل واقعی یتهدید

 تأثیر روزانه عملکرد بر معکوس شکل  به شود، رها درمان

 روابط پایین، نفس عزت  معرض در را کودک و گذاشته

  (.2) دهد یم قرار تحصیلی شکست و ضعیف اجتماعی

ز خطر و احتمال برو یکودکان دچار اختالالت اضطراب

. زنند یم ینتخم یاز حد واقع یشرا ب یمنف یامدهایبروز پ

نگران هستند  یاز کودکان دچار اختالالت اضطراب یاریبس

 ،شدنشوند. ترس از گم یماردوستانشان ب یاکه خانواده 

 ینا ینب در یدنشدن و هرگز دوباره پدر و مادر را ندیدهدزد

و همکاران  Beck، راستا ین(. در ا3) باشد می یعکودکان شا

در پردازش اطالعات  یفها را تحر علت اصلی این واکنش

. به عبارت دیگر کودکان مبتال به اختالالت دانند یم

آور است، یدطور بالقوه تهد محرکی را که به ،اضطرابی

از این رو دچار اضطراب شده و  کنند؛ یخطرناک ارزیابی م

 یها نشانه دیگر زا (.4) نمایند  یپریشانی شدیدی را تجربه م

 ،درد دل و سردرد به توان یم کودکان در اضطراب تشخیص

 پا، و دست غیرارادی حرکات ناخن، جویدن تهوع، احساس

 و غیرطبیعی رفتارهای یطور کل به و موها با کردن بازی

 (.5) کرد اشاره بازتابی

 کمک مضطرب کودک به مختلف یها روش از استفاده

 و نماید ابراز را خود تخیالت و تاحساسا افکار، تا کند یم

 را خود عملکرد و ناخودآگاه یجاناته و احساسات بین رابطه

 یک داستان به دادنگوش ،ها روش این از یکی .دریابد

 داستان دادن شرح به مضطرب کودک ترغیب .است کودک

 است کننده درمان بسیار تواند، یم که طریقی هر به خود

 درمان جهت مستقیم یها روش ریکارگیبه یطور کل به (.6)

  .دارد را خود خاص مشکالت کودکان، در اختالالت

 به شده آموخته یها مهارت پذیری یمتعم عدم پژوهشگران

 ؛دانند یم سنتی آموزش مشکل ترین بزرگ را طبیعی محیط

 دستورالعملی تنها مهارت یک آموزش شیوه، این در زیرا

 موقعیت یک در مشخص عمل نحوه یک درباره مستقیم

 موقعیت با تطبیق برای الزم یریپذ انعطافاز  و بوده خاص

 رگیریکا به ،اساس این بر(. 7) باشد ینم برخوردار جدید

 آموزشامر  در قصه و بازی همچون غیرمستقیم های یوهش

 .شود می محسوب ضرورت یک ها مهارت

است. استفاده از  هنردرمانیاز انواع  یکی درمانیقصه

در  Gardner پژوهشکودکان با  یدرمان در روان یدرمان قصه

 شیوهمطالعات خود از  در یشد. و آغاز 1971سال 

از کودک  شیوه ینمتقابل استفاده کرد. در ا ییگو قصه

. یدبگو یانو پا یانهآغاز، م یدارا یا تا قصه شود یخواسته م

گرانه مرتبط با مسائل یلتحلدرمانگر موضوعات روان ،سپس

مشابه با قصه کودک  داستانیو در  کند ینتخاب مکودک را ا

 ین. در اکند یم یانکودک ب یو آن را برا برد یبه کار م

 یرا برا یترتر و کامل سالم یهاحلقصه، درمانگر راه

 پژوهشی شواهد (.8) نماید یبا مشکالت ارائه م مواجهه

 فردی، های یتموقع در هم یدرمان قصه که دهند یم نشان

  ارتباط در .است اجراقابل گروهی های یتعموق در هم
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 نشان مطالعات ی،درمان قصه برای مناسب سنی گروه با

 از توانند یم کودکان هم و بزرگساالن هم که دهند یم

 (.9) شوند بهرمند یدرمان قصه روش

 یارکودکان بس یبرا یژهو به یدرمان کارکرد قصه

افکار و  یسادگ  به توانند یها نم آن زیرا باشد؛ میتر  برجسته

 ینبه هم ؛و ابراز کنند نموده ییاحساسات خود را شناسا

مشاوره و  یعال یها از روش یکی عنوان  به یدرمان قصه یل،دل

 به توجه با (.10شده است )  کودکان مطرح یبرا یدرمان روان

 یرتأث عیینتپژوهش حاضر  ازهدف  شده،  بیان موارد

 .بود ییابتدا دوم پایهن اضطراب کودکا کاهشر ب یدرمان قصه
 

 ها مواد و روش

و در گروه  بوده یکاربرد مطالعاتاز نوع  حاضر پژوهش

آزمون با گروه  پس -آزمون یشپ تجربی یمهن یها پژوهش

 ینمورد مطالعه در ا آماری جامعه. دارد جایکنترل 

دبستان  ییدوم ابتدا یهآموزان پادانش یهکل راپژوهش 

شهر تهران که در  14منطقه  ییرانتاکس یدخترانه شهدا

 تشکیل بودند، یلمشغول به تحص 1397-98 یلیسال تحص

 و شمارتمام گیرینمونه روشپژوهش از  ین. در ادادند

که پس از انتخاب  یبترتبدیناستفاده شد.  تصادفی سپس

 138 ینب Spenceاضطراب   پرسشنامه آموزان،دانش

 آموزانی دانش از نفر 30 و یدگرد یعآموز مدرسه توز دانش

 نمودند، کسب اضطراب یها مؤلفه درنمره را  یشترینکه ب

نفره  15به دو گروه  ساده تصادفی شکل به و ندانتخاب شد

 ی. پس از برگزارگردیدند یم( تقسکنترل و آزمایش)گروه 

گروه  برای ایدقیقه 45 یدرمان جلسه آموزش قصه 10

عنوان  گروه به پرسشنامه اضطراب در هر دو مجدداً یش،آزما

 بهورود  معیارهای. شد یلگشته و تکم توزیعآزمون  پس

 سال در تحصیل به اشتغال: از بودند عبارت حاضر پژوهش

 جلسات در شرکت یبرا آمادگی و رضایت ،ابتدایی دوم

 پرسشنامه درمعادل اضطراب   نمره کسبو  مداخله

 در رکتکنندگان از ش شرکت انصراف. Spence اضطراب

 جلسه سه از بیش غیبت جلسات، تکمیل از یشپ پژوهش

 یگرد یزمان در برنامه درمان هم شرکتو  درمان فرایند در

 خروج از مطالعه در نظر گرفته شدند. معیارهایعنوان  به نیز

 اضطراب مقیاس ،پژوهش یناستفاده در ا مورد ابزار

 اضطراب ارزیابی برای پرسشنامه اینبود.  Spence کودکان

 و تشخیصی یبند طبقه براساس ساله 13 تا 8 نکودکا در

 IV-DSM (Diagnostic and Statistical Manual of آماری

Mental Disorders )توسط 1997 سال در Spence در 

 نسخه دو دارای پرسشنامه ین. اگردید طراحی استرالیا

 ینا یگذار نمره .است (ماده 38) والد و ماده( 45) کودک

 گاهی ،0=هرگز) لیکرت یا درجه چهار مقیاس براساس ابزار

 مقیاس شش و شده  یم( تنظ3=همیشه و 2= اغلب ،1=اوقات

 ی،عمل -یوسواس فکر اجتماعی، اضطراب جدایی، اضطراب

 موردو هراس را  یاضطراب عموم ی،بازار هراس -یکناپ

اضطراب  یبرا یاسمق ینا یایی. پادهد می قرار سنجش

 با برابر آن های یاسمقخرده یو برا 92/0 معادل یعموم

 یپژوهش موسو در(. 11شده است )  گزارش 82/0تا  60/0

کرونباخ  یپرسشنامه به روش آلفا ینا یاییپا ،و همکاران

شده و شش عامل پرسشنامه با  گزارش  89/0تا  62/0 ینب

 گرفته قرار تأیید مورد ییدیتأ یعامل یلاز تحل استفاده

 (.12) است

 از مجوز کسب از پسپژوهشگر که  باشد یذکر م شایان

 یو پرورش به مدرسه شهدا آموزش  اداره اخالق کمیته

و  الزم های یهماهنگ از پس .گردید معرفی یرانیتاکس

 مقیاس ،هاآن ینو والد هایآگاهانه از آزمودن یتکسب رضا

 آموزان دانش برای آزمون یشپ عنوان به Spence اضطراب

 ،ها پرسشنامه یلکمت منظور ه. بشد تکمیل دوم پایه

 ییهر درجه از پاسخگو یپژوهشگر در هر کالس ابتدا معنا

 یمربوط به معنا یحاتو توض داد یم یحکودکان توض یرا برا

. سپس هر سؤال را بلند نوشتیتخته م یرا رو ینههر گز
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 را یحاتیتوض ،ها از پاسخ ینهو با توجه به هر گز خواند یم

که با توجه به  واستخ یو از کودکان م داد یم ارائه

 تعیین از پس .بزنند عالمت را درست پاسخ خود یها حالت

 و آزمایش گروه دو در ها آن دادن جای و نمونه گروه افراد

 جلسهدو  یا جلسه، هفته 10 طی یدرمان قصه برنامهکنترل، 

 آموزشی  یچه اما شد؛ اجرا آزمایش گروه برای یادقیقه 45

 برنامه هاآن و نگردید ارائه کنترل گروه آموزاندانش به

 .گذراندند را خود درسی معمول

 یشپ یرمطابق با مراحل ز یدرمان از جلسات قصه هریک

 :رفت یم

 هدایت با) کودکان توسط قبل جلسه های قصه مرور .1

 (پژوهشگر

  پژوهشگر توسط داستان یانب .2

 در مورد صحبت و تعامل برای کودکان به دادن فرصت .3

 هاآن یها پرسش به دادن پاسخ و داستان

 کودکان و پژوهشگر توسط داستان از گیری یجهنت .4

 کودک توسط داستان از نقاشی یدنکش .5

 ی،درمان جلسات قصه اتمام از هفته یک گذشت از پس

 این به .شد اجرا کنترل و آزمایش هایگروه برای آزمون پس

 توزیع کودکان بین مجدداً مذکور  پرسشنامه که صورت

 هاپرسشنامه به پژوهشگر توضیحات با دوباره هاآن و گردید

 .دادند پاسخ

اطالعات از آمار  لیتحل و  هیتجز یدر پژوهش حاضر برا

انحراف استاندارد، نمودار، جدول و  ن،یانگیشامل م یفیتوص

با توجه به  یدر سطح استنباط نیبرا عالوهاستفاده شد.  رهیغ

 باون آزم و پس آزمون شیطرح پژوهش حاضر که از نوع پ

 منظور کنترل  ها و بهبود، برای تحلیل داده کنترل گروه

آزمون از روش تحلیل کوواریانس و پس آزمون شیاثر پ

 یذکر است که برا انیشا. دیگردچندمتغیری استفاده 

 SPSS 21 یافزار آمارنرم ،هاداده لیتحل و هیسهولت در تجز

 گرفته نظر در 05/0کمتر از  یداراو سطح معن رفت کار به

   یهتجز درخاطرنشان ساخت که  دیبا(. >05/0P) شد

 از برخی رعایت چندمتغیری، کوواریانس تحلیل و

 همگنی متغیرها، توزیع بودننرمال قبیل از ها مفروضه

 وابسته و یرهایمتغ یانساروکو -واریانس هایماتریس

 از پس رو این از ؛است الزامی خطی های واریانس همگنی

 کوواریانس تحلیل و  یهتجز به هاوضهمفر این بررسی

 .شد پرداخته
 

 نتایج

 دختران از نفر 30 حاضر پژوهشدر  کنندگانشرکت

 دچار ابتدایی دوم پایه در تحصیل درحال ساله هشت

 هاآن از نفر 15 ی،صورت تصادف که به بودند باال اضطراب

 کنترلعنوان گروه  نفر به 15و  یشعنوان گروه آزما به

 و آزمونپیش توصیفی هایشاخصند. انتخاب شد

 کنترل و آزمایش گروه دو در پژوهش متغیرهای آزمون پس

 .است شده داده نشان 1 جدول در

 هایکه آزمون دهند ینشان م 2جدول  های یافته

Smirnov–Kolmogorov  وWilk-Shapiro یتمام یبرا 

آزمون معنادار  و پس آزمونیشپژوهش در پ یرهایمتغ

که  گفت توانمی مهم این به توجه با(. P>05/0) باشند مین

 ینا برای توان یم ینبنابرا ؛نرمال است یرهامتغ یعتوز

 یانساروکو یلمانند تحل یکپارامتر های از آزمون یرهامتغ

 استفاده کرد.

 آزمون گردد، یمالحظه م 3که در جدول  طورهمان

Box M شرط و نبوده معنادار پژوهش متغیرهای برای 

 یترعا یدرست  به یانساروکو -یانسوار هایماتریس همگنی

 (.P>05/0شده است )

 معناداری سطوحکه  دهندمی نشان 4 جدول نتایج

 را کوواریانس تحلیل از استفاده قابلیت ها،آزمون تمامی

 که شود  می مشخص ترتیب،بدین(. P<05/0) دانند می مجاز

  هایتفاوت تعدیل از پس وابسته متغیرهای خطی ترکیب
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 کنترل و آزمایش گروه دو در پژوهش متغیرهای آزمونپس و آزمونپیش توصیفی هایشاخص: 1 جدول

 گروه اختالل نوع
 آزمونپس آزمونپیش

 استاندارد انحراف میانگین تعداد استاندارد انحراف میانگین تعداد

 کلی اضطراب
 15/7 73/14 15 56/7 60/49 15 آزمایش

 11/8 00/42 15 15/7 73/48 15 کنترل

 جدایی اضطراب
 77/2 60/3 15 90/3 46/10 15 آزمایش

 27/3 86/8 15 30/3 73/10 15 کنترل

 عمومی اضطراب
 61/1 20/2 15 71/3 53/8 15 آزمایش

 28/3 06/7 15 64/2 60/7 15 کنترل

 هراس
 86/2 73/3 15 27/2 20/8 15 آزمایش

 99/2 60/7 15 40/2 06/10 15 کنترل

 اجتماعی اضطراب
 54/1 60/1 15 49/2 26/7 15 آزمایش

 31/2 66/7 15 74/2 13/8 15 کنترل

 هایمکان از ترس و زدگیوحشت

 باز

 71/1 66/1 15 60/4 80/6 15 آزمایش

 20/3 53/4 15 67/2 00/5 15 کنترل

 وسواس
 34/1 66/1 15 64/2 60/8 15 آزمایش

 43/2 93/5 15 90/2 20/7 15 کنترل

 

 پژوهش یرهایمتغ بودن نرمال یبررس یبرا Wilk-Shapiro و Smirnov–Kolmogorov هایآزمون: 2 لجدو

 یمعنادار سطح Shapiro-Wilk معناداری سطح Kolmogorov–Smirnov آزمون نوع عامل

 کلی اضطراب
 143/0 947/0 200/0 117/0 آزمون یشپ

 150/0 984/0 200/0 123/0 آزمون پس

 جدایی اضطراب
 391/0 964/0 110/0 145/0 آزمون یشپ

 094/0 941/0 085/0 150/0 آزمون پس

 عمومی اضطراب
 178/0 951/0 074/0 152/0 آزمون یشپ

 065/0 925/0 114/0 144/0 آزمون پس

 هراس
948/0 065/0 155/0 آزمون یشپ  149/0  

930/0 078/0 151/0 آزمون پس  261/0  

 اجتماعی اضطراب
930/0 052/0 209/0 مونآز یشپ  059/0  

930/0 167/0 136/0 آزمون پس  059/0  

 از ترس و زدگیوحشت

 باز های مکان

928/0 071/0 153/0 آزمون یشپ  054/0  

861/0 054/0 180/0 آزمون پس  052/0  

 وسواس
957/0 200/0 125/0 آزمون یشپ  252/0  

937/0 127/0 142/0 آزمون پس  078/0  

 

 یگر،د عبارت  . به اندیرفتهپذ یرمستقل تأث یراز متغ یهاول

نشان  یچندمتغیر یانساروکو تحلیل و  یهتجز یجنتا

وابسته  یمتغیرها خطی ببر ترکی یدرمانقصهکه  دهند یم

 بوده است و تفاوت  اثرگذارآن(  یها و مؤلفه اضطراب)
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 -واریانس هایماتریس همگنی شرط برای Box M آزمون: 3 جدول

 پژوهش یرهایدر متغ سیاناروکو

Box M 208/63 

F 206/1 

 36 1 آزادی درجه

 045/2638 2 آزادی درجه

 187/0 معناداری سطح

 

 د.ها وجود داربین گروه معناداری

  برای Levene آزمون، 5جدول  های یافته براساس

 یها در گروه یرهامتغ یخطا یانسوار یهمگن یبررس

 یانسوار ینبنابرا ؛(P>05/0) باشد یپژوهش معنادار نم

 .است همگن هادر گروه یرمتغ ینا یخطا

مقدار کنش  شود، یمشاهده م 6طور که در جدول  همان

و سطح  بودهمعنادار ن هاو گروه آزمون یشمتقابل پ

 خط  یبش ینبنابرا ؛است 05/0از  یشترب هاآن یمعنادار

 .باشد می یکسان هادر گروه یونرگرس

  با است، شده داده نشان 7 جدول در که طور همان

 

 پژوهش متغیرهای برای کوواریانس تحلیل معناداری آزمون نتایج: 4 جدول

 اثر اندازه شاخص معناداری سطح خطا آزادی درجه هایهفرض آزادی درجه F مقادیر هاآزمون

 968/0 001/0 13 8 352/49 968/0 پیالیی اثر

 968/0 001/0 13 8 352/49 032/0 ویلکز المبدای

 968/0 001/0 13 8 352/49 371/30 هتلینگ اثر

 968/0 001/0 13 8 352/49 371/30 روی ریشه ترینبزرگ

 

 ها یانسوار یهمسان یبررس مورددر  Leveneآزمون  یجنتا: 5 جدول

 اختالل نوع F 1 آزادی درجه 2 آزادی درجه معناداری سطح

108/0 28 1 765/2  کلی اضطراب 

 جدایی اضطراب 072/0 1 28 791/0

 عمومی اضطراب 187/3 1 28 085/0

 هراس 051/0 1 28 842/0

 اجتماعی اضطراب 157/0 1 28 695/0

 باز های مکان از ترس و زدگی وحشت 347/0 1 28 560/0

 وسواس 381/0 1 28 542/0

 

 یانساروکو یلانجام تحل برایها  گروه یونرگرس خط  یبش یبررس یجنتا :6جدول 

 تغییرات منبع لاختال نوع
 مجموع

 مجذورات

 درجه

 آزادی

 میانگین

 مجذورات
F 

 سطح

 داری معنا

 شاخص

 اثر اندازه

 118/0 073/0 488/3 244/73 1 244/73 و گروه آزمونشیتعامل پ کلی اضطراب

 086/0 130/0 446/2 259/11 1 259/11 و گروه آزمونشیتعامل پ جدایی اضطراب

 228/0 060/0 660/7 335/25 1 335/25 و گروه ونآزمشیتعامل پ عمومی اضطراب

 001/0 857/0 053/0 131/0 1 131/0 و گروه آزمونشیتعامل پ هراس

 140/0 051/0 240/4 815/10 1 815/10 و گروه آزمونشیتعامل پ اجتماعی اضطراب

 432/0 051/0 807/19 965/49 1 965/49 و گروه آزمونشیتعامل پ باز های مکان از ترس و زدگی وحشت

 125/0 066/0 698/3 256/8 1 256/8 و گروه آزمونشیتعامل پ وسواس
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 یرهابر نمره متغ آزمون یشاثر پ یانساروکو یلتحل یجنتا: 7 جدول

 اختالل نوع
 منبع

 تغییرات

 مجموع

 مجذورات

 درجه

 آزادی

 میانگین

 مجذورات
F 

 سطح

 داری معنا

 اندازه شاخص

 اثر

 کلی اضطراب

 622/0 001/0 468/44 755/1019 1 755/1019 آزمون پیش

 904/0 001/0 035/255 596/5848 1 596/5848 گروه

    933/22 27 179/619 خطا

 جدایی اضطراب

 491/0 001/0 058/26 381/126 1 381/126 آزمون پیش

 599/0 001/0 322/40 565/195 1 565/195 گروه

    850/4 27 952/130 خطا

 عمومی اضطراب

 406/0 001/0 431/18 76 1 76 آزمون پیش

 653/0 001/0 793/50 440/209 1 440/209 گروه

    123/4 27 333/111 خطا

 هراس

 572/0 001/0 031/36 498/137 1 498/137 آزمون پیش

 215/0 011/0 398/7 232/28 1 232/28 گروه

    816/3 27 035/103 خطا

 اجتماعی اضطراب

 292/0 002/0 128/11 794/31 1 794/31 آزمون پیش

 755/0 001/0 292/83 967/237 1 967/237 گروه

    857/2 27 139/77 خطا

 ترس و زدگی وحشت

 باز های مکان از

 376/0 001/0 243/16 516/69 1 516/69 آزمون پیش

 445/0 001/0 644/21 629/92 1 629/92 گروه

    280/4 27 551/115 خطا

 وسواس
 388/0 001/0 085/17 959/41 1 959/41 آزمون یشپ

 716/0 001/0 197/68 481/167 1 481/167 گروه

    456/2 27 308/66 خطا

 

نظر  از کنترل و آزمایش یها گروه بین آزمون یشپ کنترل

 وجود داریامعن تفاوت آن هایمؤلفهاضطراب و  کاهش

بر  مبنی پژوهش هایفرضیه رو این از ؛(P<05/0) دارد

 ییدتأ آن هایمؤلفهاضطراب و  کاهشبر  یدرمان قصه یرتأث

 .گردد یم
 

 بحث

  1 یفیتوص جدول) آمده دست به آماری نتایج براساس

 قرارگرفتن کهگفت  توان می (7 استنباطی جدول و

 در هاآن راتنم کاهش موجب آزمایش گروه در ها یآزمودن

 رویکرد ر،دیگعبارت  به  .است شده اضطراب آزمون پس

  یشآزما گروه کودکان اضطراب کاهش به منجر یدرمان قصه

 .است بوده معناداری اثربخشی دارای و شده

 شواهد پیشین، مطالعات با همسو پژوهش این نتایج

 کند؛می فراهم را پژوهش هایفرضیه تأیید برای کافی

 مطالعات های یافته با حاضر پژوهش یجنتا مثال عنوان به

 بر ییگو قصه یرتأث"( با عنوان 1392کاران )و هم زارعی

کودکان  یو اضطراب اجتماع ینگران فیزیولوژیکی، اضطراب

 با( 1397) همکاران و شفیعی پژوهش ،"مدرسه سنین در

 در بستری کودکان اضطراب بر ییگو قصه اثربخشی "عنوان

 با (1387) همکاران و لویه یوسفی پژوهش و "بیمارستان

 اضطرابی یها نشانه کاهش بر یدرمان قصه یرتأث"عنوان 
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 نظر به رو این از ؛(13-15) باشد می همسو "کودکان

 مشاهده با کودک درمانی،قصه طول در که رسد می

 دارند، اضطرابی مشکالت که داستان های یتشخص

متوجه  و نموده شناسایی خود در را اضطراب یها نشانه

 یو مشکالت دارای نیز دیگر کودکاناز  برخی که شود یم

 کردن صحبت و داستان در درگیرشدن با کودک .هستند

 اضطرابی مشکالت و داستان قهرمان مشکل در مورد

 ادامه، در .آموزد یم را مشکل با برخورد های یوهش خود،

 قهرمان که طریقی از کندمی سعی مضطرب کودک

 و مشکالت است، کرده مقابله خود اضطراب با داستان

 مقابله خود اضطراب با و نموده حل ار خود هاینگرانی

 آغاز قصه کمک به کودک در که شناختی فرایند .کند

 مشکالت بر غلبه هایراه یادگیری طریق از است، شده

  .پذیرد یم پایان

 داد نشان (1395) خاتمی پژوهش نتایج راستا، این در

 افسردگی، کاهش بر معناداری تأثیر درمانی قصه که

 کودکان رفتار یا کردار تاللاخ و جدایی اضطراب

 و بانکی که پژوهشی در براین، عالوه. دارد دبستانی پیش

 گزارش دادند، انجام ارتباط این در (1388) همکاران

 و جدایی اضطراب کاهش بر درمانیقصه که نمودند

 که (16،17) باشدمی اثرگذار سرطانی کودکان افسردگی

 .باشد یم همسو حاضر پژوهش نتایج با یافته این

 های یژگیو یتتقو یا یلز جمله تعدا یرمستقیمغ یتترب

قصه به شمار  یجاز نتا یمشکالت عاطف یلمطلوب و تعد

به هر اندازه داستان از  که گفت باید راستا ین. در ارود یم

برخوردار باشد و بتواند نظر کودک را  یشتریب یها جاذبه

 یشتریزش باز ار ،به خود معطوف سازد تریقعم یا گونه به

 (.18) بود خواهدبرخوردار 

 ینا ی،کنجکاو یزشو انگ یباییکشش ز یلقصه به دل

کودک  یایرا به دن یماز مفاه یاریرا دارد که بس یتقابل

تنها باعث  نه یمانتقال مفاه یرمستقیمانتقال دهد. روش غ

به ذهن و زبان کودک  یممفاه تر یعجذب بهتر و سر

 .سازد یتر م و ساده تر ینیعها را  بلکه فهم آن شود؛ یم

باعث  ییگو هستند که قصه یدهعق یننظران بر ا صاحب

امکان را فراهم  ینو ا شود یم یادگیری های یتخلق موقع

و  یندیشدخود ب یاز تجارب شخص یشکه فرد به ب کند یم

(. 19کند ) یجادرا ا یا خالقانه یهاحل مسائل خود راه یبرا

 نشان( 1397) زادهشهابیوهش پژ های یافتهراستا،  ینا در

باعث کاهش  رفتاری -شناختی یدرمان قصه که دادند

. شود یکودکان م یو اضطراب اجتماع یاضطراب عموم

Prista وTorres  (2002ن )گزارش خود پژوهش در یز 

 اثرگذار یجسمان هایترسبر کاهش  یدرمان قصه که نمودند

 زانهفر پژوهش های یافته براساس همچنین. باشد می

 رفتاری -شناختی رویکرد با یدرمان قصه یقتلف ،(1394)

 عملی -فکری وسواس معنادار کاهش موجب تواند یم

 که هستند باور این بر پژوهشگران(. 20-22) شود کودکان

است که به کودکان اجازه  ینا یدرمان قصه یدبودنمف یلدل

 یککنار بگذارند و آن را از  را خود مشکالت تا دهد یم

 خلق طریق از کودک (.17) نمایندتجربه  یتجسم گاهیدد

 بنابراین کند؛می بازگو را خود مشکالت از بسیاری داستان،

 هر توسط داستان خلق و درمانیقصه طریق از توان یم

 را هاآن و برد پی یو یها خواسته یا و مشکالت به کودک

 (.16) نمود مرتفع

 پژوهش این هایمحدودیتانتها در ارتباط با  در

منطقه  یکنمونه پژوهش به  محدودبودنبه  توان می

سن خاص  دختر، یتخاص از شهر تهران، جنس

 یتو وضع یفرد هایتفاوتعدم توجه به  و ها آزمودنی

 اشاره هاآن های خانواده یلیو تحص یفرهنگ ی،اقتصاد

دشوار  یرا تا حدود یجنتا پذیری تعمیم موارد این که کرد

 در هاپرسشنامه شودمی پیشنهاد ستارا این در. سازد می

پژوهش  ینبا ا متفاوت هاینمونه با یگریمطالعات د

 پژوهش یجنتا با ها آن یجو نتا گردند تکمیل و شده توزیع
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  .شود مقایسه حاضر

 

 یریگ جهینت

 یجادشدها تغییرات که داد نشان ها داده تحلیل و  یهتجز

 دیگر، ارتعب به .است بوده دار امعن اضطراب نمرات در

 گروه در مورد شده گرفته  کار به روش که گفت توان یم

 گروه اتنمر بررسی براین، عالوه .است بوده مؤثر آزمایش

 تفاوت کهاز آن بود  یحاک درمانیقصه از پس آزمایش

 کنترل گروه با مقایسه در اضطراب ینهدر زم داری امعن

 گفت وانتمی پژوهش این های یافته به توجه با .دارد وجود

 روش حاضر، پژوهش در شده گرفته  کار به  مداخله که

 در .است دبستانی کاهش اضطراب کودکان برای سودمندی

 ها مهدکودک و ابتدایی مدارس در قصه از استفاده حقیقت،

 که شود مطرح فعال تدریس روش یک عنوان به تواندمی

 مطلوبی شکل به آموزش، امر در کودکان مشارکت با

  .دهد می آموزش کودکان به را الزم یاه مهارت
 

 حمایت مالی

 یانسان علوم دانشکده یمال تیحاضر با حما پژوهش

 انجام شده است. ییرجا دیشه ریدب تیترب دانشگاه

 

 مالحظات اخالقی

 .دیگرد تیرعا یرازدار اصل .1

 .نداشت دخالت اجرا در پژوهشگر ارضانشده یازهاین .2

در روند جلسات  خود یاز بروز مشکالت شخص پژوهشگر .3

 به عمل آورد. یریجلوگ

در هر  کنندگان شرکت نکهیا بر یمبنآگاهانه  تیرضا .4

از  ،از ادامه آن انصراف دهند توانند یمرحله از پژوهش نم

 یدرمان که در جلسات قصه هاآن نیوالد و ها یآزمودن

 .دیگردشرکت داشتند، اخذ 

 ها اطالعات آن که شد داده نانیاطم ها یآزمودن به .5

 .ماند خواهد یصورت محرمانه باق به

 یانفراد نام ذکرو بدون  یصورت کل پژوهش به جینتا .6

 .شدند ارائهکنندگان  شرکت

 

 تضاد منافع

 .ندارد وجود سندگانینو نیب یمنافع تعارض گونهچیه

 

 تشکر و قدردانی

ارشد رشته  یکارشناس نامهانیپا از برگرفته حاضر مقاله

 یمصوب دانشکده علوم انسان مدرسه، شیگرا بامشاوره 

 هیکل از لهیوس نیبداست.  ییرجا دیشه ریدب تیدانشگاه ترب

محترم و کارکنان  تیریمد ،ییابتدا دوم هیپا آموزاندانش

 در را پژوهشگرانکه  یرانیتاکس یدبستان دخترانه شهدا

 یرساندند، تشکر و قدردان یاری پژوهش نیانجام ا یراستا

 .گردد یم
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Abstract 

Introduction: This study aimed to investigate the effect of narrative therapy on the anxiety levels of 

second-grade elementary students. 

Materials and Methods: This semi-experimental study was conducted using a pretest-posttest 

design with a control group. The target population of this study was the second-grade elementary 

female students at Shohadaye Taxirani School located in district 14 in Tehran, Iran, in the academic 

year 2019.  Based on census sampling, 30 students were selected among those who obtained the 

highest scores in the Spence anxiety test. Subsequently, they were assigned randomly into the 

experimental (n=15) and control (n=15) groups. The experimental group received 10 sessions of 

cognitive-behavioral narrative therapy for 45 min. On the other hand, the control group received 

routine practices. At the end of narrative therapy, both groups were evaluated using the scales 

mentioned. The data were analyzed in SPSS software (version 21) through descriptive statistics and 

analysis of multivariate covariance. 

Results: According to the result, the experimental group obtained a significant decrease in the total 

score of anxiety and its subscales after intervention, compared to the control group (P<0.05).    

Conclusion: Since the findings of this study are in line with those of other studies, it can be 

concluded that narrative therapy has positive effects on reducing anxiety levels in children. 
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