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گــویت بــر کــاهش  ی از طریــق قصــهایــن پــژوهش بــا هــدر بررســی تــأثیر  آوــوزش ههــدل هتتدف:
ششــن ابتـــدایت جنــوب غــرب  پـــایهآوـــوزان پســر  ای در دانــش هــای اخــتال  نافروــانی وقابلــه نشــانه

-پژوهش حاضر یک وضالعه نیهه آزوایشـی از نـوع پـیش آزوـون روش:استان تهران انشام گرف . 
تـدایت شهرسـتان شـهریار آوـوزان پسـر پایـه ششـن اب ن ر از دانـش 17پچ آزوون با گروه کنتر  بود. 

گیــری  انــد بــا یوش نهونــه در وــدارس وشــغو  بــه تحصــیل بــوده 1196 -91کــه در ســا  تحصــیلی
ن ره آزوایش و گواه قرار گرفتنـد. بـه ونرـور انتخـاب اع ـای  15های  انتخاب و در گروه، تصادفی

یش تحـ  آوـوزان گـروه آزوـا اسـت اده شـد. دانـش  (CBCL) هر دو گروه از سیاهه رفتـایی کـود 
آزوون گرفته شـد. بـه  پچ ، گویت قرار گرفتند و سپچ از هر دو گروه آووزش ههدلی از طریق قصه

های پژوهش نشـان داد کـه  یافته ها: یافتهها از آزوون کوواییانچ است اده شد.  ونرور تحلیل داده
( a=  71/7درصـد ) 99در سـض  اطهینـان آوـوزان  ای در دانـش هـای اخـتال  نافروـانی وقابلـه نشـانه

ـــادایی وشـــاهده نشـــده اســـ .  ـــر وعن ـــر  تغیی ـــروه کنت ـــا در گ ـــه اســـ  او ـــادایی یافت ـــاهش وعن ک
آوـوزش ههـدلی از طریـق تـوان نتیشـه گرفـ  کـه  وی این پژوهشهای  بر اساس یاقته :گحری نتحجه
. چــرا کــه ای در کودکــان وــؤثر اســ  وقابلــه  نافروــانی  هــای اخــتال  گــویت بــر کــاهش نشــانه قصــه
هـای جـ اب و بـا اههیـ  هسـتند و ایـن توانـایت را دارنـد کـه در  ز جهلـه عواوـل و وحر اها  قصه

گاهیها  آووزش وهارت  کودکان وورداست اده قرار گیرند.های  و افنایش آ
 گویت. قصه، ای اختال  نافروانی وقابله، ههدلی :ها کلحدواژه
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 وقدوه
وانند روػ قب  نةس  و همر روػ  ػندوی هر انسانی پر اػ فراػ و نشةب اس . هةر روػی      

دهد. هر طه سرع  ت ةیر و تحمو ت  وساج  و ووضوعات ضدخدی در ػندوی انسان رد وی
وةرنممد و حممه سممه   خاحممد و اػ شممک  سمماده و احتممدایی ظممود فاصممله وممی در ضواوممع افممزاخش وممی

کنند وساج  و وشکالت آنان نةز بیشتر ظواهد شد. حه دنبال ایمن  صنعتی شدن حرک  وی
 ةیممر شممةوه ػنممدوی و تسممددورایی و ههزوممان حمما افممزاخش وةممزان شممةوع اظممتال ت روانممی قابمم  ت

کودکممان و تممأثةر آن بممر رشممد و  در سممال، تشممصةر هممای اظةممر نگرانممی در وممورد سممالو  روان 
کمودک حمه طمور طشمهگةری افمزاخش خافتمه اسم  و بمر ههمةن اسماس وتصصصمان بمر  عهلکرد 

خممابی و دروممان حممه ووقممع اظمم کةممد وممیشممناظت روانتال ت اههةمم  اری کممه  ی تأ کننممد. اػ آنسمما 
تشممصةر همر طمه یودتممر ، کننمد الگوهمای هةسمانی و رفتماری در بیروسممالی دشموارتر ت ةیمر وی

کممودکی خکممی اػ وسمماج  پیشممگةرانه بهداشمم  ههگممانی اسمم           وشممکالت سممالو  روان در 
کودکممان  تممر برظممی اػ پژوهشممگران بممر ایممن عقةممده بمموده . پممیش(2636، 1تةگممز) کممه وشممکالت  انممد 

وغاشمته ظواهمد شمد. ، همای تحمول اسم  ناشی اػ نارسمایی وغشم  ػومان پشم  سمر  کمه حما 
وممر طممه فراخنممد تحممول و ت ةیممرات سممرخع ههممراه آن نهممی کممه ا توانممد فاقممد  واقعةمم  ایممن اسمم  

کممه در سممال، ناپاخممداری رفتمماری حاشممد کودکممانی  کممه حسممةاری اػ  هممای  اومما حممماخد توضممه داشمم  
کودک ی واضمد وشمکالت عماطفی و رفممتاری هسمتند نمه تنهما حمه سمادوی اػ آن عبمور نصستةن 

حلکه وهکن اس  ایمن اومر تما پاخمان دوران حلموغ و حتمی بیروسمالی نةمز تمداوم پیمدا ، کنند نهی
 . (2662، 2وةهپ و هالند) کند

کمه حمه علم  دعموا و رفتارهمای  آووػانی وشاهده وی دانش، ههه روػه در ودارس       شوند 
وردنممد. نوضوانممان  العهمم  اولةممای وممدارس وواضممه وی شمموند و حمما عکم اشمگرانه تنبةممه ویپرظ

کنترل ظمود را ندارنمد و رسموم و اظمالق ضاوعمه کمه در آن ػنمدوی  پرظاشگر وعهوً  قدرت  ای 
هما دروةمری پیمدا  وغارند و در اتلب ووارد والدین و اولةای ودارس حا آن کنند را ییر پا وی وی
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واهی حه حدی حاعا آػار و اعخ  اطرافةان وی ت آنکنند و حرکا وی کمه حمه  اظمراح  ها  شمود 
کمه وشمکالت (3121، صاحبی) انساود ها اػ ودرسه وی آن . بر اساس پغیرش این واقعة  

کممماهش نصواهنمممد خافممم  ای حمممه  توضمممه فزاخنمممده، عممماطفی و رفتممماری اتلمممب حمممه طمممور طبةعمممی 
کممودکی را و درصممد 21تمما 1کممه بممین ، وضممب شممدهپیشممگةری وةممزان شممةوع اظممتال ت دوران 

کممه دارای اظتممممال ت  بممرآورد شممده اسمم . ایممن بررسممی کودکممانی وتهرکممز بمموده  همما عهممدتًا بممر 
وهمن پرظاشمگری و ههشنمةن آسمةب حمه   ایمن اظمتال ت حما نشمانه، اند شده بوده1ساػی برون

وسترده، دخگران کمودک تأثةر  حمه ، 26362، کرخسمتةم) وعلهمان و ضاوعمه دارد، ظمانواده، ای بر 
اظممممتالل ، سمممماػی . اػ وةممممان اظممممتال ت بممممرون(3123، فراوممممرػی وعاحممممدی، نقمممم  اػ صممممفری

کمه حما شمةوع  اػ وهن 3(ODD) ای وقاحله نافروانی درصمد در 30تما  2ترین اظتال ت روانی اس  
کنمد. اظمتالل  و در ورحلمه پمیش اػ نوضموانی بمروػ ومی، کودکمان دحستانی خا اوای  سن ودرسمه

در پسمرها بیشمتر اػ  شمود و شمةوع آن سالگی نهاخان ومی32تا  1ای وعهوً  بین  حلهنافروانی وقا
کممماپالن) دظترهاسممم  بمممر اسممماس . (3111، ترضهمممه وحهداسمممهاعة ، 2661، 4سمممادوک و 

 ای اظتالل نافرومانی وقاحلمه، روان پزشکیپنسهةن راهنهای تشصةصی و آواری اظتال ت 
کور تا اوای  نوضوانی حما الگموی  وری( نوعی اظتالل شاخع روان پزشکی طالش) که حدا اس  

رفتمار ضمر و ححما ، پمغیری تحرخ ، ظلق ظشمهگةن، ظصوو ، وراخانه رفتاری وکرر ونفی
کمن  حمد ضنسمی و ومردم آػاری وشمصر ومی، ورػی کةنمه، ضوخانه و سرکشانه کمه دسم   شمود 

 عبممارت اسمم  اػ سممطوح حمما ی، حاخممد شممش ومماه اداوممه خاحممد. وشصصممه اصمملی ایممن اظممتالل
کمه وعهموً  حمه وناقشمات فمراوان حما والمدین کماوی  کنش پغیری هةسمانی و عمدم تحهم  نا ، وا

 .  (3121، ونسی) شود وعلهان و سایر افراد ونسر وی
  نافروممانی  اظممتالل ی  همما نشممانه حمما کودکممان کممه انممد داشممته انیممب وصتلممف هممای پممژوهش      
و عماطفی ومورد نةماػ بمرای انسمام   اضتهماعی، شمناظتی  همای وهمارت فاقمد عهدتاً ، ای وقاحله
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کودکمان وبمتال حمه ایمن (2661، 1اوهمان و ضانسمون) تقاضاهای بیروترها هستند . حمه عمالوه در 
کماهش  2اظتالل وهکن اس  قضاوت اظالقی آسمةب ببةنمد. وشمکالت خماد شمده ووضمب 

کمماوی، اعتهمماد حممه نفممم کممن بممرای نا کمماوی وممی3ظلممق افسممرده، تحهمم   ، شمموند و حهممالت نا
وهی پیش کودکمان وبمتال در سمال آ در وعمر   اظتالل نماوطلوب بموده و  همای آخنمده احتهما  

اظممتال ت ، کهبودتوضممه-فعممالی بممیش، ظطممر رشممد وشممکالت دخگممری طممون اظممتالل سمملوک
اضتهماعی  وصر  وواد و الکلةسن و نةمز اظمتالل شصصة  ضمد، بیش اضطرابی، خادوةری

، سمادوک) وةرنمد وی حلوغ و بیروسالی قرار و اظتال ت ظلقی و رفتارهای بزهکارانه در دوران
. ههشنةن آنمان حمه احتهمال (3111، رضاعی  ؛ ترضهه 2665، 4سادوک و ویرضةنةا، حنةاوةن

خمماد در احسمماس ههممدلی وشمممک  دارنممد و وهکممن اسممم  تعمماوالت اضتهمماعی وعهمممول را ، ی
کممرده و در پممماسز حممه آن کننممد و افممراد را دشممهن تلقممی  وتوسمم   همما حممه پرظاشممگری سمموءتعبةر 

 .  (3121، ؛ حه نق  اػ پرند و ظانزاده2632، 5دخهوسکا) شوند
کودکممان شممةوع و شممدت آسممةب       هممایی  وؤکممد لممیوم خممافتن روش، هممای ایممن اظممتالل در 

وغشممممته وتصصصممممان بهداشمممم  روانممممی  ضهممم  وداظلممممه دروممممانی اسمممم . در سممممال هممممای 
کمردههای وصتلفی برای پیشگةری اػ وشکالت روانمی اضتهماعی طراحم برناوه انمد.  ی و اضمرا 

کلممی ایممن راهبردهممای پیشممگةرانه در دو دسممته اساسممی قممرار وممی راهبردهممای  :وةرنممد حممه طممور 
کننمد اػ  وتهرکز بر وحة  و راهبردهای وتهرکز بر فرد. راهبردهای وتهرکز بر وحمة  سمعی ومی

رفمممع تبعمممةج و اخسممماد فضمممای وثبممم  اػ بمممروػ ، هنسارهممما، طریمممق اخسممماد ت ةیمممر در قممموانةن
کننمممد. در وقابممم  راهبردهمممای وتهرکمممز برفمممرد تمممالش  اریناهنسممم همممای اضتهممماعی ضلمممووةری 
ای افممممراد ظرفةمممم  آنممممان را ضهمممم  وقاحلممممه حمممما  کننممممد اػ طریممممق افممممزاخش توانممممایی وقاحلممممه وممممی

ها و ناوالخهات ػندوی روػوره ارتقاء دهند. حمه عبمارتی دخگمر افمراد را در  طالش، ها ناساػواری

                                           

1. Ohan, J. L. & Johnston, C. 
2. moral judgment. 

3. depressed mood. 
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، ند. خکی اػ بهتمرین و ومؤثرترین روخکردهمای وتهرکمز بمر فمردبرابر وشکالت وصون ساػی نهاخ
کاروةری ایمن وهمارت برناوه آووػش وهارت هما نقمش وههمی  های ػندوی اس . آووظتن و حه 

همای حالفعم  تبممدی   هما را حممه توانمایی سماػد تما ارػش در سمالو  روان دارد ییمرا فمرد را قمادر وممی
ا داشمته حاشمد و انگةمزه فمرد در وراقبم  اػ ظمود و کند و انگةزه  ػم ضه  انسام رفتار سمالن ر

دهمد. اػ  پیشگةری اػ بیهاریهای روانی و وشکالت بهداشتی رفتاری را افمزاخش ومی، دخگران
 .  (3126، وحهدظانی و ووتابی) وهارت ههدلی اس .، ها ترین این وهارت وهن
کمه در آن شمراخ   کمه حتموانةن ػنمدوی دخگمران را حتمی ػومان توانایی ههدلی خعنمی این      ی 

کنةن. حاعا وی، قرار ندارخن بپمغیرخن ، های دخگر را وقتی حا وا تفاوت دارنمد شود انسان درک 
خن.  آن و حه آن که این وهارت را بیشتر وی ها احترام حگغار آووػند؛ حمه دخگمران عالقهندنمد؛  ها 

کهتری دارند و دوس  داشتنی افراد وصتلف را تحه  وی رند. ههمدلی ت کنند؛ پرظاشگری 
کننمده و پغیرنمده نسمب   حصشمد و حمه اخسماد رفتارهمای حهاخم  رواح  اضتهاعی را بهبود وی

رفتماری بمر   .  وتصصصمان علموم(3111، اوماوی نماجةنی) شمود همای دخگمر ونسمر ومی حه انسان
که وی که ههدلی وهارتی اس   توان آن را پمرورش داد. شمواهد تسربمی ایمن نکتمه  این حاورند 

ک که ههدلی در فراخنمد تحول و بر اسماس تسرحه ردهرا آشکار  کودک آووظته ومی اند  شمود  های 
همای پمیش  آووػد. در سال های دخگران طگونگی انسام آن را وی و انسان اػ رفتارها و واکنش

 آخممد ههممدلی وحممرک وههممی در پدخممدآیی رفتارهممای نمموع دوسممتانه حممه حسمماب وممی، دحسممتانی
کوله ورػ، 3221، 2ر  و فاحمایزنب، 3202، 1فشفاد و فمشفاد) نةما و  پژوهی، حه نق  اػ  حگةان 

ها قمادر ظواهند بود افکار و رفتمار دخگمران  . بر اساس وهارت ههدلی انسان(3122، رضاػاده
که هسمم  وونمه  کمه دوسمم  دارنمد، را آن  وونممه  کننمد و وتناسمب حما آن، نمه آن  عکمم ، درک 
که استرایر و رابرتمز.د(3112، وناحادی علوی) العه  نشان دهند روی  ر( بم2660) 3ر پژوهشی 

کردنمممد ههممممدلی حممما ظشممممن و پرظاشمممگری آن، سممماله انسممممام دادنمممد 1کودکمممان  همممما  وممممزارش 

                                           

1. Feshfach, N. & Feshfach, S. 

2. Eisenberg, N. & Fabes,R . A. 
3. Strayer,J.  & Roberts, W. 
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ههبسمتگی ونفممی دارد و در عمةن حممال ارتبماط قمموی بمین ههممدلی و فراخنمد اضتهمماعی شممدن 
ومزارش داده  کودکان وشاهده کو کردند. ههشنمةن آنمان در تحقةقمی دخگمر نةمز  کمه انمد  دکمانی 

کالوی و حدنی پاجةنی نشان ومی، ههدلی حا یی دارند ( 3225) 1دهنمد. دیموخم پرظاشگری 
کممه بممین ضممعف درههممدلی و نگممرش کممرد  وممزارش  هممای ونفممی و  در نتةسممه انسممام پژوهشممی 

 دارد. رفتارهای پرظاشگرانه ارتباط وضود 
کلی در آووػش وهمارت که هد   خما اخسماد ، فتماراخسماد ت ةیمر در ر، همای ػنمدوی اػ آن ضا 

کمارایی  ػم ، های وعهول آووػش وث  سصنرانی لغا شةوه، خ  رفتار و وهارت ضدخد اس 
کةمد  را نصواهند داش . پژوهشمگران حه استفماده اػ شمةوه همای آوموػش پوخما و تةروسمتقةن تأ

کودکمان و نوضوانمان صمورت ومی که آووػش وهمارت بمرای سمنةن   وةمرد دارند حه ویژه هنگاوی 
کودکان اسم  وویی خکی اػ بهترین شةوه قصه(. 3111، ناجمةنی اواوی) حمه ، ها در وشاوره حا 

که آنان وی که هنوػ نهی طوری  کنند  تواننمد  توانند حا احساسات و افکار و رفتارهایی وقاحله 
کننممد. داسممتان کارکردهممای  حمما وشمماور حممه طممور وسممتقةن درحمماره آنهمما صممحب   وممویی خکممی اػ 

هممما سممماػوان  هاخشمممان را حمممه شمممکلی اػ قصمممه ی افمممراد تسرحمممه . ههمممهی پاخمممه اسممم شمممناظت روان
خمدادها وعنمی داده و در ظصموص ووقعةم  وی کمه پمیش  دهند. تا حه این ترتةب حه رو همایی 

کننمممد.  کمممرده و فعالة  بینمممی ، پیشظواهمممد آومممد کودکمممان  قصمممههاخشمممان را همممداخ   هممما حمممه 
که تةرونتظره و شگف  هایی اراجه وی ح  راه  انمد و درعةن حال شمدنی و وثبم انگةز  کنند 
 . (3111، یوسفی لوخه و وتةن، 2665، 2سالواتور)

کودکممان شممناظت رواندروممانی فقمم  حممه دروممان  همما حممه وثممماحه خمم  فممن  اسممتفاده اػ قصممه      ی 
کمممه ت ةیمممر در یحمممان و ادبیمممات قصمممه، شمممود ونسمممر نهمممی ، همممای ػنمممدوی فمممر  بمممر ایمممن اسممم  
کنممد. تممالش پژوهشممگران و  حمما دخگممران اخسمماد ویهممای ضدخممدی بممرای رفتممار و رواحمم   فرصمم 

، 3دسوشمةو) درومانی شمده اسم  ها در قصمه درومانگران ونسمر حمه اسمتفاده اػ ادبیمات و قصمه

                                           

1. Davis, M. 

2. Salvatore, F. 
3. Desocio, J .E . 
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کمممودک قصمممه(2661 ومممر  کمممه ارػش شمممنةدن داشمممته حاشمممد . ا وشمممتاق خمممادوةری ، ای را حشمممنود 
کممه نهادهمما را بممرای آن کلةممدهایی وی کمماواًل حمما کننممد.  وشمماخند و وعنمما وممی همما وممی شممود  کممودک 
خمدادهای روػومره  شود و آن ها و حواد  وستق  داستان ههراه وی شصصة  ها را حا دخگمر رو

کممودک فممراهن  ػنممدوی ظممود ههسممان وممی پنممدارد. شممنةدن قصمممه اوکممان تصویرسمماػی را بممرای 
کودک حا شنةدن قصه وی کنمد و  همای آن را ظلمق ومی اعهممال و شصصمة ، ها صحنه، کند. 

کمممودک تمممأثةر وثبممم  داردایمممن بمممر رشمممد شمممناظ ، پمممور ترضهمممه آدخنمممه، 1ومممرین) تی و اضتهممماعی 
کودکممان اػ طریممق داسممتان(3171 هممای ػنممدوی آشممنا  هممما حمما حقممایق و تسرحمممه همما وافسممانه . 
تقوخ  قدرت فهمن و ، های قصه . تأثةمرپغیری اػ شصصة (3171، شعماری نژاد) شوند وی
ونسة، پمممرورش ظالقةممم ، بیمممان کودکمممان نةمممز اػ دخگمممر  نمممهآوممموػش یحمممان و افمممزاخش  ی واؼومممان 

. براسماس (3116، وةرػابیگمی) رود تأثةرهای آووػشی و تربیتی داسمتان سمرایی حمه شهممار ومی
 3قصممه ههانندسمماػی  حمما قهمممروان، توانممد اػ طریممق تسرحممه ضانشممةنی کممودک وممی 2نظرخممه حنممدورا

وبرداری نهمموده و پیاوممدهای رفتممار را وممورد تسیخممه و تحلةمم  قممرار دهممد و آن را ظممود الگمم، کنممد
 کسبمما  و سممةادت، (. ههممایی3111، ترضهممه انگسممی، 4 خممضود و سممونةال) کار بممرد. حممه
کودکان را ومورد بررسمی قمرار دادنمد. نتماخذ  در پژوهشی تأثةر قصه، (3110) وویی بر ساػواری 

که قصه کودکان وؤثر اس . والکما نشان داد  ( در پژوهشمی 2636، )5وویی بر افزاخش ساػواری 
خاف وروه،  در اخسمماد اعتهمماد و ، توانمد حاعما افمزاخش ظمود پنمداره دروانی ومی ترکةب قصه حا 

کودکمان شمود. هنمی و ، تفمرخح، خافتن همد  کماهش تنهمایی  افمزاخش وهممارت حم  وسجممله و 
کمماهش اضممطراب و افممزاخش احسمماس  ( در پژوهشممی اػ قصممه2662) 6کزلوفسممکا دروممانی بممرای 

کمه نتماخذ فرضمةات تحقةمق وسل  بودن و شاخسمتگی و اوةمم کردنمد  کودکان استفاده  دواری 
کرده اس .  را تأیید 

                                           
1. Green, E. 

2. Bandura, A. 
3. identification. 

4. Elison, SH.  & Jodiet, G. 

5. Malka, M. 
6. Hanney, L & Kozlowska, K. 
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کمممارایی و اثرحصشمممی قصمممه3225) 1همممای فرخمممد بمممر  پمممژوهش ها در درومممان  ( درظصممموص 
( نةممز در 3221) 2اضممطراب ضممدایی و تممرس حممه نتمماخذ وثبتممی ونسممر شممده اسمم . وب و بممرت

کارایی قصه دارای اظمتالل رفتماری و هةسمانی  درومانی را در وراقبم  اػ ظردسما ن پژوهشی 
کرده اس . سودوندی قصه، وورد بررسی قرار دادند و نتاخذ  دروانی را تأیید 

که فن قصمه2662) 3طنةن وونترو و رنی هن ومویی و   ( در پژوهشی  حه این نتةسه رسةدند 
کودکممان و ترتةممب آن کتمماب کارهمممای صحةمممح  دروممانی ضهمم  اصممالح اعهممال  هممما حممه انسممممام 
خادی دارد.تأثة  ر ی

وفتممه شممد وممویی بممرای ، بممر اسمماس آن طممه  بممرآن شممدخن تمما در ایممن پممژوهش اػ روش قصممه 
کنمةن. لمغا سمؤال های  آووػش ههدلی درکاهش نشانه اظمتالل نافرومانی وقاحلمه ای اسمتفاده 

کممه آخمما آومموػش ههممدلی اػ طریممق قصممه توانممد در  وممی وویی اساسممی در ایممن پممژهش ایممن اسمم  
کودکان وؤثر حاشد؟ اظتالهای  کاهش نشانه  ل نافروانی وقاحله ای در 

 روش پژوهش
ومروه  نةهه، این پژوهش     کمه در آن اػ طمرح پمیش آػومون و پمم آػومون حما  آػواخشمی  اسم  

کممه در ایممن طممرح وت ةممر وسممتق  کنتممرل اسممتفاده شممده اسمم . وداظلممه ،  ػم حممه عکممر اسمم  
هممای اظممتالل  ةممزان نشممانهوممویی و وت ةممر واحسممته و دروممانی آومموػش ههممدلی اػ طریممق قصممه

ورفته شده اس . نافروانی وقاحله  ای در نظر 
کلةمممه دانمممش  کننمممدوان: ایمممن پمممژوهش شممماو   آوممموػان پسمممر پاخمممه ششمممن احتمممداجی  شمممرک  

در ودارس آووػش و پرورش ایمن  3122 -21که در سال تحصةلی، شهرستان شهرخار اس 
آوموػ  نفمر دانمش 16ایمن پمژوهش اند. نهونه وورد وطالعه در شهرستان وش ول حه تحصة  بوده

کممه دارای نشممانه هممای اظممتالل نافروممانی  پسممر پاخممه ششممن احتممداجی شهرسممتان شممهرخار هسممتند 

                                           

1. Fridberg, R. D . 
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در ومممدارس وشممم ول حمممه تحصمممة   3122 -21حاشمممند و در سمممال تحصمممةلی ای ومممی وقاحلمممه
ودرسه احتمدایی ناحةمه خم  شمهرخار  311ای اػ وةان  اند. نهونه حه روش تصادفی ظوشه بوده
 166کمالس پاخمه ششمن احتممدایی انتصماب شمده اسم . اػ وةمان بممیش اػ 36اخم  اػ وةمان ودرنه
کمه حما ترین نهمرات را در اظمتالل  نفمر اػ دانمش 16تعداد ، ناوه حه دس  آوده پرسش آوموػانی 
کسب نهوده بودند وقاحله نافروانی وشصر شدند. حا توضه حمه اصمول اظالقمی و قمانونی ، ای 

آومموػ وشممصر  نفممر دانممش 16ضلسممه تمموضةهی بممرای والممدین  ،تحقةممق و طبممق وظةفممه وحقممق
وویی حا اهمدا  و  ها ضلب شد. آووػش ههدلی اػ طریق قصه بروزار شد و ووافق  آن، شده

وروه آػواخش حه اضرا در آود:  وحتوای عی  برای 

 اهداف ووضاع جلیه

کدظدا  قصه اول: ظروس 

 افزایی دانش
 کارحستن
 ارػشةابی
 تحلة 
 ترکةب

 ی طةس ؟تفاوت بی
کنممةن؟ دخگممران وقتممی  وقتممی بممی تفمماوت هسممتةن طممه وممی

 کنند؟ تفاوت هستندطه وی بی
خمممن؟ وقتمممی  وقتمممی بمممی تفممماوت هسمممتةن طمممه احساسمممی دار

کننمممممد طمممممه احساسمممممی  دخگمممممران حممممما وممممما ههمممممدردی ومممممی
 کنةن؟ پیداوی

 تفاوت حاشةن؟ آخا  ػم اس  بی
 تفاوت حاشةن؟ کساحاخد بی

ووػن سلطان  قصه دوم: واضرای 
 ضنگ 

 افزایی دانش
 کارحستن
 ارػشةابی
 تحلة 
 ترکةب

 ههدردی طةس ؟
کنممةن؟ دخگممران وقتممی  کنممةن طممه وممی وقتممی ههممدردی وممی

 کنند؟ کنند طه وی ههدردی وی
خمممن؟ وقتمممی  وقتمممی ههمممدردی ومممی کنمممةن طمممه احساسمممی دار

کننمممد طمممه احساسمممی پیمممدا  دخگمممران حممما وممما ههمممدردی ومممی
 کنةن؟ وی

کنةن؟ که ههدردی   آخا  ػم اس  
کنةن؟کسا حاخ  د ههدردی 
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 اهداف ووضاع جلیه

 قصه سوم: واضرای نةها احهدی

 افزایی دانش
 کارحستن
 ارػشةابی
 تحلة 
 ترکةب

 ههدلی طةس ؟
کنمممةن؟ دخگمممران وقتمممی  کنمممةن طمممه ومممی وقتمممی ههمممدلی ومممی

 کنند؟ کنند طه وی ههدلی وی
خمممن؟ وقتمممی  وقتمممی ههمممدلی ومممی کنمممةن طمممه احساسمممی دار

کننمممد طممممه احساسمممی پیممممدا  دخگمممران حممما ومممما ههمممدلی وممممی
 کنةن؟ وی

کنةن؟ کسا حاخد ههدلی  کنةن؟  که ههدلی   آخا  ػم اس  
کدام اس ؟، تفاوتی فرق بی  ههدردی و ههدلی 

 قصه طهارم:
 واضرای سهند و پدر بیر 

 افزایی دانش
 کارحستن
 ارػشةابی
 تحلة 
 ترکةب

کدام هستند؟  ووانع ههدلی 
وفته کنةد. حا   های دوستانتان ههدلی 

کنةد  .ههدلی دوستانتان را ارػشةابی 
کهممم  ومممی طمممه وهمممارت کننمممد؟ طمممه  همممایی حمممه ههمممدلی 

 کنند؟ وواردی اػ ههدلی ضلووةری وی
خن؟. برای ههدلی طه وهارت  هایی نةاػ دار

 قصه
 پنسن:

کنه  خکی حه ون که  

 افزایی دانش
 کارحستن
 ارػشةابی
 تحلة 
 ترکةب

خممن؟ ظطاهممای  بممرای ههممدلی طممه وهممارت هممایی نةمماػ دار
 تفسةری خعنی طه؟
فسممممةری ظودتممممان و دوسممممتانتان را نممممام دوووردظطاهممممای ت

 ببرخد.
 طرا حاخد ههدلی را خاد حگةرخن؟

آخممما نداشمممتن وهمممارت و تفسمممةرهای نممماروا در رواحممم  وممما حممما 
 وغارند؟ دخگران تأثةر وی

هممممایی  بمممرای ضلممممووةری اػ تفسممممةرهای نممماروا طممممه وهممممارت
خن؟  احتةاح دار

 قصه ششن: اخهان و عةن  سةاه

 افزایی دانش
 کارحستن
 یارػشةاب
 تحلة 
 ترکةب

کداوند؟  ظطاهای تفسةری 
 هرخ  اػ ظطاهای تفسةری ظودتان را نام ببرخد.

 این ظطاها طه نقشی در رواح  وا دارند؟
کنةن؟  برای ضلووةری اػ ظطاهای تفسةری طکار 

نتةسمممممه ظطاهمممممای تفسمممممةری در رواحممممم  وممممما حممممما دخگمممممران 
 طةس ؟
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 اهداف ووضاع جلیه

 262قصه هفتن: اتاق 

 افزایی دانش
 کارحستن
 ارػشةابی

 لة تح
 ترکةب

 هایی احتةاح دارد؟ ههدلی حه طه وهارت
، ابرایوضمود، حمدنی یحمان حمه توضه، انعکاس، دادن ووش فنون

، ومممممغاری تشممممصةر، ػدن برطسممممب، وممممغاری پرهةزاػنممممام
 رفلکسی  پاسز

کنةد.  فنون حا  را در رفتارهای ظود و دوستانتان دنبال 
کماربرد فنمون را در رفتارهمای ظمود و دوسمتانتان  نمام نتةسه 

 ببرخد.
ترکةمممب فنمممون در ههمممدلی ظمممود و دوسمممتانتان طگونمممه رد 

 دهد؟ وی

 قصه هشتن:
 وراد و طراغ ضادو

 افزایی دانش
 کارحستن
 ارػشةابی
 تحلة 
 ترکةب

 شود؟ ههدلی طگونه تقوخ  وی
وروه حاػظورد حدهةد.  حه ههدلی ظودتان و 

احسممماس ظودتمممان را در قبمممال توانمممایی ههمممدلی ظودتمممان 
کنةد. خابی   اری

بممرای اخنکممه ههممدلی ظودتممان را اداوممه دهةممد حاخممد طگونممه 
کنةد.  عه  

کلی در ظودتان توصةف  ههدلی را حه عنوان خ  وهارت 
 کنةد.

 اجاار پژوهش
کممودک       (CBCL) سممةاهه رفتمماری 

کممه حممه  331: ایممن پرسشممناوه شمماو 1 سممؤال اسمم  
کودک وی-توصةف وشکالت رفتاری ( سماظته 3223) 2پمرداػد و توسم  آظنبماد هةسانی 
کمه  CBCLشده اس . پرسشناوه  فروی اػ نظام سنسش وبتنمی بمر تسرحمه آظنبماد اسم  

وغشمته تکهةم  ومی، توس  والمدین کمودک در شمش وماه  شمود. در ایمن  براسماس وضمعة  
که عبارتند اػ: وشکالت -براساس اظتال ت هایی پرسشناوه وقةاس تنظةن شده اس  

تضادورػی ضسورانه و وشکالت ، کنشی وننارسایی توضه/ فی، حدنی، اضطرابی، عاطفی
                                           

1. Child behavior Checklist . 
2. Achenbach, T. M. 
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ویخنمه هنساری. سؤا ت وقةاس کماوالً  های این پرسشناوه حه صمورت سمه  وعهموً  و ، ای 
که حه ترتةب نهرات دو خاف  وی، اصاًل اس    331کنند. البته برای سؤال  خ  و صفر را در

کنند فق ور والدین بیش اػ خ  وورد وشک  را عکر    وشکلی را که حال  توضةحی دارد ا
خاف  وی کلمی حمه شمهار ومی که حا ترین نهره را در آخمد. حما وضمود ایمن  کند در رده وشکالت 

سممؤال درحمماره وشممکالت 1ظممود شمماو   10اومما سممؤال ، حاشممد وی331کممه تعممداد سممؤا ت 
که وسهوع سؤا ت را در واقع حه  رسماند. ایمن پرسشمناوه حمه صمورت  وی323فةیخکی اس  

وروهی و حدون و وةرد. داونه نهمرات آػومون  حدودخ  ػوانی وورد استفاده قرار ویفردی و 
کممه نهممره بیشممتر نشممانگر اظممتالل 220تمما  6اػ کهتممر  وقاحلممه نافروممانی  اسمم   ای بیشممتر و نهممره 

کم  تهمام سمؤا ت حما همن ضهمع  وقاحله بیانگر نافروانی کهتر اس . برای وحاسمبه نهمره  ای 
که پاسز سؤال  وی پوشمانی داشمته حاشمد نهمره  ؤا ت دخگمر همنحا سم 331شوند. در صورتی 

ورفتممه نهممی را اػ طریممق آلفممای  CBCLپاخممایی فممرم  3223آظنبمماد در سممال  شممود. آن در نظممر 
کممرده اسمم . آظنبمماد و رسممکور  21/6کرونبمماد  ، حممه نقمم  اػ یزدظواسممتی، 2663) وحاسممبه 
که بر روی سؤا ت وربوط حه وشکالت عماطفی  ( بر اساس تحلة 3111 فتماری ر-عاولی 
CBCL کردنمممد و آن آػومممون هممما خممما ظمممرده وقةممماس، انسمممام دادنمممد هممما را  همممایی را اسمممتصراح 
عبارتنمممممد اػ: هممممما  هممممماس وبتنمممممی بمممممر تسرحمممممه نمممممام نهادنمممممد. ایمممممن ظمممممرده آػوون وقةممممماس

ووشه های حمدنی؛ وشمکالت اضتهماعی؛ وشمکالت  وةری ؛ شکاخات اضطراب/افسردوی؛ 
بزهکارانممممه ؛ وشممممکالت   ؛ رفتارهممممایپرظاشممممگرانه در تفکممممر؛ وشممممکالت توضممممه؛ رفتارهممممای

خممابی ایممن پرسشممناوه سمماػی.  سمماػی؛ برونممی ضنسممی؛ درونممی  روی نهونممه ایرانممیبممر هنسار
انطبمماق  ػم حممه لحمما  یحممانی، فرهنگممی و  کممه ضممهن انسممام شممد  (3111توسمم  وةنممایی)

اسممتفاده شممده اسمم .  عتبممار سمماػه ابممرای روایممی  آن اػ روایممی وحتمموایی و نةممز  ،اضتهمماعی
کم  آػومون حمه دسم  آومد 11/6پاخایی این پرسشناوه نةز  ضرخب کم   و برای نهره  حمه طمور 
خاب ورف ی آن ایران یهنسار کرونبماد    .وورد تأیید قرار  در ایمن پمژوهش نةمز ضمرخب آلفمای 

وزارش شده اس .21  ./ 
ومواه شةوه  ومروه آػوماخش و  که پمم اػ انتصماب  کار در این پژوهش حه این صورت بود  ، ی 
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ورفمم .  وممویی بممرای دانممش ه آومموػش ههممدلی اػ طریممق قصممهبرناومم وممروه آػومماخش انسممام  آومموػان 
کمه  بمرای ، حمار در هفتمه(2) ای دقةقمه 51ضلسمه  1قصمه وحقمق سماظته در  1حدین صمورت 

ورفتند دانش وروه آػواخش اضرا شد و اػ این طریق تح  آووػش ههدلی قرار   . آووػان 
روػ در  33آػومون حما فاصمله  پم، وویی ریق قصهحعد اػ اتهام ضلسات آووػش ههدلی اػ ط

وروه همای پژوهشمی دو روش آومار  اضرا شد. در این پژوهش برای تسیخه و تحلةم  داده، هر دو 
ورفته شده اس . در حصش آوار توصةفی اػ ضدول وةمانگةن و  کار  توصةفی و استنباطی حه 

خممانم انحرا  وعةار و در حصش آوار استنباطی ضه  آػوون فرضمةه تحقةم کووار ق اػ آػومون 
ومورد بررسمی و تسیخمه  22نسصه spssافزار ها حا استفاده اػ نرم استفاده شده اس . نتاخذ داده

ورف .  و تحلة  قرار 

 ها یافته
وربموط حمه دو ، سن و تحصمةالت پمدر() اطالعات ضهعة  شناظتی، 2و  3درضدول       

کنتمممرل و وقاخسمممه  آن همممای توصمممةفی وربممموط حمممه  خافتمممه ،1هممما و در ضمممدول  ومممروه آػوممماخش و 
 شود. پرسشناوه اراجه وی

 ها توز ع فراوانی سن آزموتنی -1جدول
 وحانخحن انحراف استاندارد فراوانی گروه

 33 6.2 31 آػواخش
 33 6.2 31 کنترل

 
ومواه        ومروه آػوماخش و   33حا توضه حه اطالعمات ضمدول فموق وةمانگةن سمنی بمرای همر دو 

 سال اس .
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کندرلج -2جدول گروه آزما ش و   دول توز ع فراوانی تحصیالت والدین تی تو 
 فراوانی درصد درصد تراکهی

 تحصحالت پدر
 آزوایش گروه کنترل گروه آزوایش گروه کنترل گروه گروه آزوایش کنترل  گروه
 کهتر اػ دیپلن 1 2 11/11 06 366 366
 دیپلن 1 1 00/11 26 00/50 56
 وق دیپلنف 3 2 00/0 11/31 26 26
 لةسانم 3 3 11/31 00/0 11/31 00/0

 تحصحالت وادر
 کهتر اػ دیپلن 0 1 56 11/11 366 366
 دیپلن 1 2 11/11 06 00/50 06
 فوق دیپلن 6 6 6 00/0 00/0 00/0
 لةسانم 3 3 00/0 6 00/0 6

 
ر پمدران د، های ضمدول فموق حما توضمه حمه فراوانمی و درصمد حمه دسم  آومده حا توضه حه داده     

کمه تحصمةالت  ( را افرادی حه ظود اظتصماص داده11/11) وروه آػواخش بیشترین درصد انمد 
کممه در سممطح دیممپلن  ن آ کهتممر اػ دیممپلن بمموده اسمم  و درصممد قابمم  توضممه حعممدی حممه افممرادی  همما 

کنترل بیشترین درصد بوده وروه  انمد  ( را افرادی حه ظمود اظتصماص داده06) اند تعلق دارد و در 
کممه در  ن الت آکممه تحصممة کهتممر اػ دیممپلن بمموده اسمم  و درصممد حمما ی پممم اػ آن حممه افممرادی  همما 

وروه آػواخش بیشمترین درصمد سطح دیپلن بوده ( را افمرادی 11/11) اند تعلق دارد. در وادران 
که تحصمةالت آ حه ظود اظتصاص داده دیمپلن بموده اسم  و درصمد حما ی پمم اػ آن ، هما ن اند 

که کمه در سمطح  کنتمرل بیشمترین درصمد، انمد تمر اػ دیمپلن بمودهحه افمرادی  ومروه   تعلمق دارد و در 
کممه تحصممةالت آن ( را افممرادی حممه ظممود اظتصمماص داده06) کهتممر اػ دیممپلن بمموده اسمم  و  انممد  همما 

کهتر اػ دیپلن بوده که در سطح   اند تعلق دارد.  درصد حا ی پم اػ آن حه افرادی 
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 ها اخ آزموتنی مقاب ههاخ توصیفی ا دالل نافرمانی   افده -3جدول

 های آواری شاخص
 پس آزوان پیش آزوان

 کنترل گروه آزوایش گروه کنترل گروه آزوایش گروه
 310 361 312 313 وحانخحن

 31 32 31 37 انحراف وعحار
خمادی  آػوون نشان وی وةانگةن و انحرا  وعةار وحاسبه شده در پیش که تفاوت ی دهد 

ومممروه وضمممود نمممدارد. وةمممانگةن و انحمممرا  وعةمممار  احلمممهبمممین نهمممره اظمممتالل نافرومممانی وق ای دو 
کهتممر  آػوممون نشممان وممی وحاسممبه شممده در پممم وممواه  وممروه  وممروه آػومماخش اػ  کممه وةممانگةن  دهممد 

 اس .
خممانم اسممتفاده شممده اسمم . پممم اػ اضممرای ایممن  ه حمه ونظممور تحلةمم  داد کووار همما اػ آػوممون 

خانم، آػوون ون لموین بررسمی شمد. نتماخذ نشمان همای ظطما اػ طریمق آػوم وفروضه خکسانی وار
خانم ههگنمی ) طنةن حه ونظور بررسمی ههگنمی ها برقرار اس . هن داد وفروضه خکسانی وار

کهکممی و وت ةممر وسممتق  اسممتفاده شممده اسمم . نتاخمممذ  شممةب( اػ آػوممون تعمماولی بممین وت ةممر 
 هممما برقممممرار اسممم  نشمممان داد تعاوممم  وعنممممادار نبمممموده و حنمممابراین وفروضممممه ههگنمممی شةممممب

(255/6 = P ،52/3 = Fپمممم اػ اطهةنمممان اػ برقمممراری وفروضمممه .) خمممانم ، هممما کووار آػومممون 
 راهه اضرا شد. خ 

کووار انس  ب یاهه براخ مد یر ا دالل نافرمانی  ندا ج آزمون تح ی: 

 اثرات
 وجهاع
 وجذورات

 درجه
 آزادی

 وحانخحن
 وجذورات

 نیجت
F 

 سطح
 وعناداری

 اثر اندازه

 601/6 371/6 21/3 12/116 3 10/116 اػ وبدأ عر  
 ODD 03/1122 3 03/1122 51/31 666/6 560/6آػوون پیش

 001/6 6663/6 73/11 11/36517 3 11/36517 وروه
    02/325 27 72/1210 ظطا

 

کممه در ضممدول حمما  وشمماهده وممی شممود نتةسممه آػوممون تمم  وت ةممری بممرای وت ةممر  ههممانطور 
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 ( وعنمممما دار اسمممم a=  63/6) درصممممد 22ان ای در سممممطح اطهةنمممم اظممممتالل نافروممممانی وقاحلممممه
(001/6 =2 n 6663/6، ضزجی  =P ،73/11 = (273و )Fورفته ومی کمه  (. حنابراین نتةسه  شمود 

ومروه بممین وةمزان اظمتالل نافرومانی وقاحلممه، در اثمر اعهمال وت ةمر وسمتق  حما تعمدی  اثممر ) ای دو 
( 00/6، )رقمن وسمغور اتما شود. البتمه حما توضمه حمه پیش آػوون( تفاوت وعناداری وشاهده وی

کمه وةمزان حسمةار حما یی  شدت ارتباط بین عاوم  آػوماخش و وت ةمر واحسمته را نشمان ومی دهمد 
ای( حمه دلةم   اظمتالل نافرومانی وقاحلمه) درصد اػ ت ةیرات وت ةر واحسته 00اس  و حه نوعی 

عکم همای وعنمادار در شمک  ییمر حمه روشمنی ومن تأثةر وت ةر وستق  اس . وضود این تفاوت
 شده اس .

کاهش ا دالل نافرمانی مقاب ه نموتای مقا سه میزان تأثیر آموزش همدلی از طریق قصه  اخ گوی. تی 
Vertical bars denote 0.95 confidence intervals
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کنتممرل در وةممزان       وممروه آػومماخش و  ووخممای وةممزان تفمماوت وعنممادار بممین دو  نهممودار حمما  
، درصمدی 21همای اطهةنمان  ضه حه فاصلهافراد نهونه اس . در نهونه حا  حا تو ODDکاهش 
که بین وةزان  نةز وی کرد  که تحم  آوموػش ههمدلی بودنمد ODDتوان وشاهده  وروهی  ، افراد 
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خافممم  نکمممرده بودنمممد تفممماوت وعنممماداری وضمممود دارد طمممون  کمممه ایمممن آوممموػش را در حممما افمممرادی 
 درصدی حا هن هه وشی ندارند. 21های اطهةنان  فاصله

 گحری بحث و نتحجه
کماهش   هد  اػ انسام این پژوهش تعةین تأثةر آووػش ههدلی اػ طریق قصه      وویی بمر 
کودکان اس . در این راستا وشصر شمد آوموػش  وقاحله  نافروانی  های اظتالل نشانه ای در 

کمماهش نشممانه  ههممدلی اػ طریممق قصممه کودکممان  وقاحلممه  نافروممانی  هممای اظممتالل وممویی بممر  ای در 
 هممای وییممری و لطفممی عظةهممی پممژوهش ههسممو حمما نتمماخذ پممژوهش هممای ایممن خافتممه. وممؤثر اسمم 

پمممورابراهةن و ، ییمممور پممموریاشمممر  ، (3126) صمممباغ ػاده و هاشمممهی آعر، صمممباغ ػاده، (3126)
کمممماش و ، (2660) اسممممترایر و رابرتممممز ، (3202) فشممممباد، (2665) آراد، (3112) یوسممممفی لوخممممه

کممار، لممو، آنممگ، (  و یممو2667) لممووت و شممفةلد، (2633) کرخنبممر  هممای  ( بممود. خافتممه2633) 1فممو و 
کمممماهش 3126) پممممژوهش وییممممری و لطفممممی عظةهممممی کممممه آومممموػش ههممممدلی در  ( نشممممان داد 

کممه  پرظاشممگری نوضوانممان وممؤثر واقممع شممده اسمم . خافتممه هممای ایممن پممژوهش نشممان داده اسمم  
کمردن توانمایی درک دخگمران ، حه ویژه در سنةن نوضوانی، آووػش ههدلی در ودارس حما فمراهن 

کمماهش رفتارهممای پرظاشممگرانه ونسرشممود. خافتممهت وممی هممای پممژوهش صممباغ ػاده و  وانممد حممه 
کممماهش پرظاشمممگری پسمممران بمممی 3126) هاشمممهی آعر کمممه آوممموػش ههمممدلی بمممر  ( نشمممان داد 

اشمر  سرپرس  تح  پوشش بهیخستی استان تهران وؤثر واقع شده اس . نتماخذ پمژوهش 
وروهممی در  أثةر قصممه( حممه تمم3112) پممورابراهةن و یوسممفی لوخممه، ییممور  پمموری دروممانی حممه شممةوه 

( 2665) 2پممژوهش آرادهای  نافروممانی اشمماره دارد. خافتممه-هممای اظممتالل لسبمماػی کمماهش نشممانه
کممه قصممه نشممان وی وممویی  در دروممان اظممتالل سمملوک نوضوانممان وممؤثر واقممع شممده اسمم .  دهممد 

کرخنبمر ، (3201) 3همای پمژوهش فشمباد خافته ( و 2667) 1لمووت و شمفةلد، (2633) 4کماش و 
                                           

 ؟؟؟؟؟؟
2. Arad, L. 

3. Feshbach, S. 
4. Kusche,K . A. & Greenberg, M. 
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کممار، لممو، آنممگ، یممو کمماهش 2633) 2فممو و  کممه افممزاخش وهممارت ههممدلی بممر  کی اػ آن اسمم   ( حمما
کودکان و نوضوانان وؤثر واقع شده اس  وحققةن حه این نتةسه دسم  ، سطوح پرظاشگری 

که پرورش وهمارت ههمدلی را ومی همای وهمار پرظاشمگری و  تموان حمه عنموان خکمی اػ راه خافتند 
کممرد و حمما  تمموان اػ  وممی، افممزاخش ایممن وهممارت حممه صممورت آومموػش و تقوخمم  آنظشممون  وطممرح 

کاس .   احتهال وقوع رفتارهای پرظاشگرانه 
وةممممری شصصممممة  و  انممممواع عواومممم  وحةطممممی در طگممممونگی شممممک ، در عصمممر حاضممممر     

کودکممممان و نوضوانممممان تمممأثةر حممممه همممما واننممممد  سممممزایی دارنممممد. برظمممی اػ وحممممرک بهداشممم  روان 
دهمی ناوناسمب  توانند حا الگوسماػی و سروشمق انوادوی ویهای وحةمطی و شراخم  ظ وحرک

کودک و نوضوان را ههوار  کنند و حا توضمه حمه وضمود ایمن  وسةر رشد پرظاشگری و ظشون  در 
ای طمون اظمتالل نافرومانی  سماػی شمده همای اظمتال ت بمرون افزاخش نشانه، عواو  تأثةروغار

کودکممان و نوضوانممان دور  طممالش) ای وقاحلممه اػ عهممن نصواهممد بممود. در وةممان انممواع وممری( در 
کنمونی وحرک کودکمان وعرفمی ومی، های وحةطمی  کمه بمرای  الگوهما و قهروانمانی نةمز حمه  شموند 

کنند. ایمن الگوهما در  ها و اهدا  ظود اػ رفتارهای نابهنسار استفاده وی رسةدن حه ظواسته
کمه وهکمن شکنند و حدون توضه حم خابی حه هد  ظود ورػهای اظالقی را وی راه دس  ه ایمن 

همایی را وتحهم  شموند حمه سموی ظواسمته ظمود پمیش  اس  دخگمران در ایمن بمین طمه آسمةب
کماهش تممأثةر ایممن وحممرک ومی کنتممرل و  آومموػش وهممارت ههممدلی ، همای ناوناسممب رونممد. بممرای 
کاهش رفتارهایی طون پرظاشمگری وی که بر  ، بزهکماری و ظودظمواهی دارد، تواند حا تأثةری 

کن کمودک و کننده  همای ضمغاب و سمرورم تالبًا این الگوها در قالمب  د.وانند پادػهر عه   حمه 
ورفتمه شمدن  شود و این عاو  وةزان تأثةر نوضوان وعرفی و اراجه وی وغاری و وورد پغیرش قرار 

ضممغاب و سممرورم ، هممای حمما اههةمم  نةممز اػ عواومم  و وحممرک  دهممد. قصممه همما را افممزاخش وممی آن
کممه ایممن توانممایی را د کننممده کممه هممنای اسمم   کممودک ، طممون همموا ارد  در تممار و پممود ضسممن و روح 

ومماهی وی را تحمم  تممأثةر آومموػش قممرار دهممد. در ایممن پممژوهش  ومماهی و ناظودآ کنممد و آ رسممود 
→______________________________________________________________________________________________________________  

1. Lovett, B . T. & Sheffield, R . A. 
2. Yeo, L. S., Ang, R. P., Loh, S., Fu, K. J., & Karre, J. K. 
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ایمن وویی توانس  حاعما افمزاخش اثرحصشمی آوموػش وهمارت ههمدلی شمود.  استفاده اػ قصه
، کمه . اػ ضهلمه ایمنهایی نةز وواضه بوده اس  پژوهش در راستای اهدا  ظود حا وحدودخ 

همما و  وحقممق را حمما وقاوومم ، ابممزار پممژوهش( در اضممرای تحقةممق) برظممی اػ سممؤا ت پرسشممناوه
کرده بود و همن سؤا تی اػ ضانب والدین دانش کمه  نتماخذ حاصم  اػ  طنمةن ایمن آووػان وواضه 

آوموػان پسمر پاخمه ششمن احتمدایی بموده اسم .  دهی وحدود حه دانمش این تحقةق اػ نظر تعهةن
کلةنةمم ، نتمماخذ ایممن پممژوهش همما  ایممن فرصمم  را حممه وشمماوران وممدارس احتممدایی و وشمماوران 

کممه اػ وسهوعممه داسممتان وممی کمماهش اظممتالل نافروممانی وقاحلممه، هممای ههممدلی دهممد  ای  بممرای 
کنند. براساس خافته کمه عکمر شمد  پمژوهش حاضمر و وحمدودخ های    کودکان استفاده  همایی 

که این پژوهش برای س پیشنهاد وی  ایر سنةن و دظتران اضرا شود.شود 
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