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 چکیده

 .اسه  شههه آن در موجهود ههایارزش و گهوی  قصهه هنهر و قصهه به ای دوباره توجه یراخ سالیان در     

 تربیت  و اصلاح  و درمان  کاربردهای ماننه گوی  قصه هنر برای را زیادی کاربردهای دانشمنهان امروزه

 از رههای  بهه و مثبه  هتهتنه و شهن  که م  دهنه ارایه را شگف  انگیزی حل های راه انه، قصه ها قائل

 بهر ههای آرا  ب هشقصههههف اصل  این تحقیه  بررسه  ا هر ب شه  کننه.  م  کمک درون  تعارضات

آزمهون و دارای پس -آزمونپژوهش پیش در این تحقی  بود، روشپرخاشگری کودکان  روان  و بهزیتت 

سهاله   1-1)پتر و دختر دبتتان  پیش کودکان پژوهش شامل این جامعه گروه آزمایش و گروه کنترل بود

بودنهه، حمهن نمونهه بهر اسها   7931 سهال در تههران شهر پنج منطقه دبتتان  پیش مراکز در شهه نا   ب 

نفر گروه آزمهایش و  71نفر) 90حهاقل نمونه لاز  برای تحقیقات نیمه تمرب  بر اسا  نظر دکتر دلاور  برابر 

ساده انت اب شههنه، ابهزار جمهو آوری  نفر گروه شاهه  بود که با استفاده از روش نمونه گیری تصادف  71

و روش قصه گوی  بود، که روای  آن با اسهتفاده از  آموزگار  راتر)فر  رفتاری اختلالاتنامه  ها پرسشداده

روای  صوری  و محتوای  تاییه شه و پایای  آن با استفاده از آلفای کرونباخ محاسبه شه، که مقهار آلفای به 

و بها آزمهون تحلیهل کوواریهانس  spss21ها نیز با استفاده از نر  افهزار یل دادهتحل 09131دس  آمهه برابر 

تها  1خاشگری کودکان های آرا  ب ش بر پرمیزان تا یر قصه دادانما  شهه اس .  نتایج آزمون فرضیه نشان 

درصه بوده اس ، بهین معن  که پهس از برگهزاری دوره ههای آموزشه  قصهه ههای آرا  ب هش  51ساله  1

 درصه کاهش یافته بود. 51زان پرخاشگری کودکان پیش دبتتان  می

 .ساله 1تا  1قصه درمان ، پرخاشگری، کودکان  کلیدی: گانواژه
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 مقدمه

 کودك ن تتین دوره این اس . در آدم  زنهگ  یدوره مهمترین و اولین کودک      

 خود از مفهوم  به و نههم  بنا را خود اجتماع  روابط کنه،برقرار م  طبیع  رابطه با بار

 گذاشته بنیان انتان رفتاری و ش صیت  دوره ساختار این در که آنما یابه. ازدس  م 

  .7939انه)مفیه، مثب  دانتته و سرنوش  ساز دوران در را کودک  دوران شود،م 

. باشهم  رشه روانشناس  هایچالش مهمترین از یک  کودک  دوران رفتاری مشکلات    

 از پیشگیری جه  رفتاری مشکلات درمان و تش یص برای مناسب  زمان کودک ، ندورا

 رفتاری مشکلات این شهن درون . اس  آینهه در آموزش  و اجتماع  عاطف ، مشکلات

 و نوجوان  دوران در خودکش  و اضطراب افتردگ ، به ابتلا برای عامل  پایین سنین در

 و نوجوان  در بزهکاری احتمال رفتاری کلاتمش این شهن بیرون  و باشهم  بزرگتال 

  .2077، 7)لین و چنگدهنهم  افزایش بزرگتال  در را خشون 

 با بحران ، دوره این در کودکان در مهآناکار رفتارهای اصلاح و هنگا  به مهاخله     

 برای را کودکان بزرگتالان، و همتالان نزد محبوبی  و اجتماع  هایمهارت افزایش

 کودکان مشکلات ترینشایو که اس  حال  در این. سازنهم  مهیا آینهه های متئولی

رای  و )اس  پرخاشگری و اضطراب گردد،م  روانشنا  به مراجعه موجب که خردسال

 صهمه یا رنمانهن آن، ههف که رفتاری»عنوان توان بهم  را  . پرخاشگری2079، 2فنل 

 . در تعریف  دیگر پرخاشگری، 2073 9نز،کریمکرد) تعریف« اس  دیگر به اش اص زدن

-صورت م  اشیا یا افراد به زدن ههف صهمه به و عمه روی از که ایخصمانه اعمال

                                                           
1 Liu, Cheng 
2 Wright, Finley 
3 Crimmens 
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نتب   صورت کلام  به چه و صورت فیزیک  به چه صهمات این   که7919گیرد)فرجاد، 

  .7913شود)سلحشور، م  اعمال دیگر فرد به

 کودکان در ایهای رابطهپرخاشگری خصوص به و نهپرخاشگرا رفتارهای بالای شیوع     

 ساختن وادار یا و همتالان هایاز گروه کودکان از برخ  حذف موجب که پیش دبتتان 

 بنا و بوده کودکان این بزرگتال  در ا رات  دارای گردد،م  آنها با رابطه قطو به دیگران

-در دوره را رفتارها این که دارنه تمایل پرخاشگر کودکان گرفته، های صورتبررس  بر

 صورت گرفته، ایران در که ایمطالعه  . در2075، 7دهنه)داوود ادامه نیز بزرگتال  ی

 1/71حه  در ساله، 1تا  9پیش دبتتان   کودکان بین در پرخاشگری رفتارهای شیوع

 از  . پرخاشگری یک 2070ساجهی، ضربیان، صادقیان، اس ) گردیهه گزارش درصه

-م  گراندرمان روان به آنان مهن ارجاع دلایل از یک  و کودکان مشکلات شایعترین

  . 2071و همکاران،  2باشه)بایودین

 قصه درمان  کاربرد دارد، سنین این در خصوص به که روان درمان  هایروش از یک      

 کودکان، به احتاس  حالات و تمربیات درك درجه  اس  ای وسیله گوی  اس . قصه

 با کودك خوان  قصه و گوی  داستان و نقاش  کشیهن در که روانشناسان یبترت این

 . 7933کننه)تاج آبادی،  م  همکاری

 برای جهیهی هایفرص  بلکه گرددمنمر نم  رفتاری مشکلات حل به تنها شیوه، این     

  .2079، 9گودیون، تت  و گرا سازد)م  برقرار با دیگران روابط ایماد و رفتار تغییر

 به نتب  سنین کودک  در خصوص به و بوده فرد به منحصر آن، تا یر و قصه چهارچوب

                                                           
1 Dawood 
2 Beaudoin 
3 Goodwin, Pacey K, Grace 
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 شرایط در کودك توسط آنها و تعمین به کارگیری احتمال و بوده جذابتر هاروش سایر

 خواه حوادث، نقل در خاص   . ترکیب2070رستم  بینا، حیهری، اس ) بیشتر مشابه،

 شیوه به عناصر اصل  و کننهم  رشه هاش صی  آن خلال در که خیال  خواه و واقع 

-حرک  م  جهت  در دارد نویتنهه که معین  قصه با و شونهم  مرتبط یکهیگر با معین 

  .7930گوینه)مصاحب، م  را قصه کننه

 به روانشناخت  کودکان اختلالات درمان در قصه گوی  تا یر به م تلف  مطالعات      

 قصه   به بررس  ا رب ش 7931بهمن  و برزگر)انه. رداختهپ پیش دبتتان  سنین خصوص

دبتتان   پیش کودکان در های اجتماع  مهارت افزایش و پرخاشگری کاهش بر درمان 

 باعث کاهش آزمایش گروه در درمان  قصه که دادنه نشان آزمون نتایجپرداختنه، 

اس ، نتایج  شهه ن جتما و کلام  - واکنش  ای، رابطه پرخاشگری بعه 9 در پرخاشگری

 کاهش بر بحث با همراه قصه گوی  روش که داد نشان  7931چگن  و چگن )مطالعه 

 مؤ ر رش  شهر هایپرورشگاه ساله 3 پتران امتحان اضطراب و کاهش پرخاشگری

 باعث معناداری طور به درمان  نقاش  داد، نشان  7939یارمحمهیان و اخلاق )اس ، 

شود، صالح م  مانهگ  ذهن  عقب دارای آموزان دانش در هپرخاشگران رفتارهای کاهش

 باعث کاهش رفتارهای کودکان ب ش برای آرا  هایقصه   نشان داد نقل7937زاده)

  2077)7سیلورمن و تیلور شود، نتایج مطالعه کوك،م  پرخاشگر کودکان پرخاشگرانه

ت لیه  برای بتتری ایماد و هافرص  کردن با فراهن درمان  قصه در هانشان داد داستان

 بهبود و تغییر در مهم  منبو تواننهکودك م  درك بردن بالا و هماننهسازی و هیمان 

 اختلالات  نامطلوب پیامههای به توجه شونه، با محتوب کودکان هایو اختلال مشکلات

                                                           
1 Cook, Taylor & Silverman 
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 لا  مناسب، کام درمان اختلالات، این به مبتلا کودکان بزرگتال  دوران در پرخاشگری نظیر

 اختلالات این درمان  برای راهکارهای از یک  دارو درمان  که چنه اس . هر ضروری

-م  شمار به سنین این در درمان مو ر هایروش از نیز روان درمان  اما شودم  محتوب

های لذا متئله اصل  این تحقی  این اس  که آیا قصه ، 2073، 7آیه)هان  و کوزاوسکا

 ساله تا یر گذار اس ؟ 1تا  1ودکان پرخاشگری ک آرا  ب ش بر

 

 روش شناسی

آزمون و دارای گروه آزمایش و پس -آزمونآزمایش  با طرح پیشروش پژوهش، نیمه     

 1-1)پتر و دختر دبتتان  پیش کودکان پژوهش شامل این جامعهگروه کنترل اس ، 

بودنه،  7931 سال در تهران شهر پنج منطقه دبتتان  پیش مراکز در شهه نا   ب ساله  

حمن نمونه این پژوهش بر اسا  حهاقل نمونه لاز  برای تحقیقات نیمه تمرب  بر اسا  

نفر گروه شاهه  بود،  برای  71نفر گروه آزمایش و  71نفر) 90نظر دکتر دلاور برای 

 -7ی ذیل استفاده شه، های مورد نیاز از روش میهان  از پرسش نامهگردآوری داده

   با7311راتر) توسط پرسش نامه آموزگار : این راتر)فر  رفتاری اختلالات یپرسشنامه

 سنین در کودکان رفتاری بررس  اختلالات برای معتبر و پایا ابزار یک یتهیه ههف

شود. م  گذارینمره 0-2لیکرت  یشیوه به و ماده بوده 21 دارای و شهه ساخته مهرسه

درصه  1/11کودکان  روانپزشک تش یص با پرسشنامه ینا تواف  راتر، میزان یمطالعه بنابر

و  آن به جهیه یماده 1 افزودن با  7332همکاران) و مهریار ایران، اس . در شهه گزارش

انه. کرده تبهیل ایماده 90 یپرسشنامه یک به را آن تشابه، عل  به هاماده دیگر در ادغا 

                                                           
1 Hanney & Kozlowska 
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از: بیش  عبارتنه که سنمهم  ر کودكد را رفتاری اختلالات گروه پنج پرسشنامه، این

 و ضهاجتماع  رفتار اجتماع ، ناسازگاری و افتردگ ، اضطراب پرخاشگری، و فعال 

اس .  شهه گرفته نظر در گذاری،تفاوت جه  بالاتر و 79یتوجه نمره کمبود

 درصه 31گشتال   بنهر آزمون با را پرسشنامه این همبتتگ  ضریب  ،7333یوسف )

بود. تمزیه و تحلیل داده ها با  09131اس ، مقهار آلفای کرونباخ برابر  هنمود گزارش

ای از جلتات قصه های ، خلاصه7استفاده شهه اس ، جهول  Spss22استفاده از نر  افزار 

 دقیقه  صورت 10جلته) 79 صورت به دهه: روش قصه گوی آرا  ب ش را نشان م 

از  استفاده با و مربیان تش یص به که بود سال 5-1سن  کودکان ورود شامل گرف . معیار

 و وکودکان رفتاری بودنه اختلالات یسیاهه در امتیاز بیشترین دارای راتر یپرسشنامه

 برای مادران و کودکان داشتنه. عه  همکاری رضای  طرح در شرک  برای مادران،

 شه. نظر گرفته در خروج معیار طرح، در شرک 

پس  یک سنمش با دومین و قصه گوی  از قبل پیش آزمون اجرای با سنمش اولین     

 و گر  ارتباط برقراری از شه. پس اجرا پیگیری آزمون بعه، ماه یک و انما  آزمون

 شرک  بودن اختیاری و کار انما  یشیوه و بیان جلته ن تتین در هاآزمون  با صمیمانه

 ایقصه گرآزمون درمان ، یجلته هر در کودکان، اطلاعات محرمانه مانهن و مطالعه در

 قصه در خصوص هاآزمودن  با نیمه سازمان یافته گفتگوی و بحث به سپس و بیان کرده

 هاآزمودن  از قصه، یادگیری نکات از اطمینان برای جلته هر پایان پرداخ . درم 

ش . دا ادامه درمان  هایجلته تما  در این رونه و کننه بازگو را قصه که شهم  خواسته

 و شعر خوانهن مثل نامرتبط ایبرنامه تح  آزمون گروه همان شرایط با نیز شاهه گروه

 عامل یک عنوان به آزمون گروه با گرآزمون همراه  و حضور تا یر تا قرار گرفتنه ...
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 یسیاهه دوباره ی درمان جلته آخرین از بعه باشه. روز شهه کنترل آنها، انگیزش بر مو ر

 شاهه و آزمون گروه دو هر هایمادران آزمودن  با مصاحبه طری  از اریرفت اختلالات

 گردیه. تکمیل

 و شرح موضوع اصلی قصه های هر جلسه جلسات خلاصۀ -1 جدول

 محتوای آموزش)ههف  عنوان  جلته

آشنای  شهن اعضای گروه با  اول

 یکهیگر

آشنا شهن اعضای گروه با یکهیگر و ارائه اطلاعات 

 ازی اعضا و آگاه  از شیوه کاربرای آماده س

احتاسات و عوامل به وجود  دو 

 آورنهه

 کاربرد احتاسات و عوامل به وجود آورنهه

رو به رو کردن کودك با  سو 

 ها احتا 

رو به رو کردن کودك با احتاسهای  که رفتار مقابله 

 . جویانه در اطرافیان ایماد م  کنه

آشنای  با روشهای جهیه  چهار 

 ی رویارو

آشنای  با مراحل چهار گانه حل متئله ) درنگ کردن و 

 م تلف های حل راه  یافتن متئله، انهیشیهن درباره

  .آن ارزیاب  و حل راه ،یافتن

آشنای  با نتایج منف  رفتار ناسازگارانه مثل لمبازی ،  نتایج منف  رفتار ناسازگارانه پنمن

 انهیشیهن درباره راه حل های م تلف

آشنای  با نتایج منف  رفتار مه ادا ششن

 نا سازگارانه مثل لمبازی

روش قصه گوی  توأ  ، قصه ای را شروع کرد تا 

 بتازد. خود افکار به توجه با را آن  کودکان ادامه

آموزش مهارتهای اجتماع ،متئولی  پذیری وشفاف  متئولی  پذیری هفتن

 سازی حیطه متئولیتهای قهرمان

هشتن و 

 نهن

آشنای  با احتاسات م تلف با 

 تأکیه بر خشن

دلایل و نتایج آن و نیز درك دیهگاه هیمان  دیگران با 

 . تأکیه بر تش یص رفتارهای غیرعمهی دیگران

نحوه برخورد با توهین ، کتب راهنمای  و حمای   آموزش مهارتهای رویاروی  دهن

 .عاطف  و فکری دیگران ، یافتن راه حل مؤ رتر

کمک به درك دیهگاه هیمان   یازدهن

 و فکری دیگران

آشنای  با نتایج منف  رفتار ناسازگارانه مثل لمبازی و 

مقاوم  ، کمک به درك دیهگاه هیمان  و فکری 
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 محتوای آموزش)ههف  عنوان  جلته

 دیگران.

آشنای  کودك با احتاسات  دوازدهن

خود با تأکیه به حس خشن و 

 ناراحت 

تأکیه به درنگ کردن در زمان خشن و فرآینه حل 

 . بررس  پیآمههای رفتار ناسازگارانهمتئله ، 

مروری بر رویهادهای خوشاینه و  سیزدهن

جنبه های مثب  مربوط به 

 موضوعات

آموزش مهارتهای حل متئله با تأکیه بر نتیمه مثب  

 تأمل و استفاده از خلاقی 

  7931منبو: فلاح نژاد و همکاران)

 یافته های تحقیق

نفر ،  71نشان داد از کل پاسخ گویان گروه آزمایش) های تحقی نتایج تحلیل یافته     

 9/79درصه کاردان   10تر بوده اس ، درصه میزان تحصیلات پهر آنها دیپلن و پایین 1/21

درصه  20نفر ،  71انه. اما از کل پاسخ گویان گروه کنترل)درصه کارشناس  و بالاتر بوده

درصه کارشناس  و  9/79ه کاردان  و درص 1/11تر، میزان تحصیلات آنها دیپلن و پایین

درصه میزان  99/99یعن  پاس گویان گروه کنترل انه. میزان تحصیلات مادر بالاتر بوده

درصه کارشناس  و بالاتر  20درصه کاردان  و  11/51تر، تحصیلات آنها دیپلن و پایین

 انه.  بوده

 های جمعیت شناختی پاسخگویانبررسی ویژگی -2جدول 

ویژگی های جمعیت  متغیرها

 شناختی

 گواه آزمایش

 درصد فراوانی درصد فراوانی

میزان 

 تحصیلات

 پدر 

 00/20 3 1/21 4 تردیپلن و پایین

 1/11 10 00/10 9 کاردان 

 9/79 2 9/79 2 کارشناس  و بالاتر

 99/99 1 1/51 1 تردیپلن و پایینتحصیلات 
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ویژگی های جمعیت  متغیرها

 شناختی

 گواه آزمایش

 درصد فراوانی درصد فراوانی

مادر 

 پاسخگویان

 11/51 1 00/50 1 کاردان 

 00/20 9 9/79 2 کارشناس  و بالاتر

 
 

 میانگین و انحراف معیار نمرات دانش آموزان در متغیر پرخاشگری -3جدول 

 گروه های آماریشاخص میانگین انحراف معیار

 کنترل پیش آزمون 10/13 13/1

 پس آزمون 21/59 11/1

 آزمایش پیش آزمون 19/93 31/1

 پس آزمون 30/51 13/1

     

ترل در مرحله پیش آزمون در متغیر ، میانگین نمرات گروه کن2با توجه به جهول      

بوده اس ، همچنین میانگین نمرات این  59/1و انحراف معیار آن  50/59پرخاشگری برابر 

بوده اس . میانگین نمرات گروه  11/1و انحراف معیار آن  21/59گروه در پس آزمون 

 91/1و انحراف معیار آن  19/93در متغیر پرخاشگری برابر  آزمایش در مرحله پیش آزمون

و انحراف معیار آن  30/51بوده اس ، همچنین میانگین نمرات این گروه در پس آزمون 

 بوده اس .  19/5
 

 آزمون فرضیه

  مو ر اس . ساله  1تا  1نقل قصه های آرا  ب ش بر پرخاشگری کودکان 

 59121ممذورات تا یر پیش آزمون پرخاشگری برابر با ، میانگین 9با توجه به جهول      

میزان این تأ یر)اتا  بوده اس ،  09305به دس  آمهه برابر با  fبوده اس  و مقهار آزمون 

کوچکتر از  fبوده اس . با توجه به این سطح معناداری به دس  آمهه برای آزمون  51/0
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شود. اما ممموع همپراش تاییه م اس ، لذا فرض همبتتگ  بین متغیرهای متتقل و  0901

 31اس  و با توجه به میزان معناداری آن در سطح  93951ممذورات متغیر کنترل برابر 

توان شود، بنابراین م درصه اطمینان معنادار شهه اس ، لذا فرضیه دو  پژوهش تاییه م 

 ساله مو ر اس . 1تا  1گف  نقل قصه های آرا  ب ش بر پرخاشگری کودکان 

نتایج تحلیل کوواریانس تأثیر نقل قصه های آرام بخش بر پرخاشگری  -1دول ج

 ساله 1تا  1کودکان 
میانگین  متغیرها

 مجذورات

F  معناداری
(P) 

 (Etaمیزان تأثیر)

پیش آزمون 

 پرخاشگری

59121 09305 09093 0411 

 04211 04011 33411 33411 گروه 

 

 گیری نتیجه 

ساله مو ر اس .  1تا  1شان داد نقل قصه بر پرخاشگری کودکان نتایج آزمون فرضیه ن     

و  7 ، راف2072این یافته همتو با نتایج مطالعه صنعتگر، حتن آبادی و اصغری نژاد)

 ، بایودوین، مورچش و 2071)2 ، کانگاسلاپ ، گروف، پیلتونن2070همکاران)

 ، 7939و اخلاق )  ، یارمحمهیان7931 ، قشقان )7931 ، چگن  و چگن )2071)9ایور

 علاقه مورد قصه که جا آن در تبیین این یافته م  توان گف  که ازبود.   7937صالح زاده)

 این البته، بگیرد. صورت آنان در هماننهسازی بهتری که کنه م  کمک اس ، کودکان

 نظر مورد ههف برای بایه قهرمان قصه رفتار و اس  مناسب قصه انت اب نیازمنه موضوع

                                                           
1 Ruff 
2 Kangaslampi, Garoff & Peltonen 
3 Beaudoin, Moercsh, Evare 
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 کودکان ها بهکننه. قصه هماننهسازی او با کننه تلاش کودکان تا باشه شهه طراح 

و  کننه بررس  را متضاد های موقعی  و کرده بیان را شان های خیالباف  دهنهم  فرصت 

 تبهیل و تغییر راه از بپردازنه. کودکان مهن هایاحتا  و متایل به سازد م  قادر را آنها

 درباره و تغییر کننه تواننهم  انهازه چه تا دهنه م  تش یص ها حکای  و ها قصه

بپذیرنه. همچنین  را خود هایقصه متئولی  و آورنه بهس  احتا  خود هایروای 

 داشتن دوس  عل  به کودك و عمل کرده الگو عنوان به قصه توان گف  قهرمانم 

 را مورد او یرفتارها تقوی  ، )مشاههه مشاهههای هایوجود یادگیری و قصه قهرمان

 از با قصه کودك دیگران، نظریات و هادیهگاه اس . براسا  داده قرار تقلیه

 وقت  اس  ممکن شود. بنابراینپذیر م  انعطاف و شودم  رها خود هایخودمهاری

 به کاستن کنه،م  تماشا را پرخاشگری قربانیان زجر و قصه، درمانهگ  طری  از کودك

با توجه به پیامههای نامطلوب پرخاشگری، محهودی  بپردازد.  خود پرخاشگرانه رفتارهای

های مربوط به استفاده از دارو در روانپزشک  اطفال، هزینه های گزاف روان درمان  

ها استفاده از قصه درمان  برای پیشگیری و کاهش  از خانواده کودکان برای بتیاری

 پرخاشگری کودکان م  توانه مو ر باشه.  
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