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 مقدمه
و تربیت این است که، کودکان ترین کنش تعلیم اصلی    

برساند و کودکان مبتال به عادي را به رشد معمولشان 

اختالالت رفتاري و عاطفی و  ... را تات مراقبت هاي ویژه 

 ر سازیمقرار دهد و به این طری  مایر رشد آنها را هموا

زندگی  ،مشاهدات یك روزه .(1385، واحدي و همکاران)

در هریك از مقاطع تاصیلی در  ،دانش آموزان در مدرسه

شهر و روستا در کالس و به ویژه در حیاط مدرسه که 

تند را آشکار می سازد؛ ال تعامل هادانش آموزان  در ح

ها گاه خود را به صورت کالمی، با توهین، این خشونت

هاي جامانی ت خشونتورتاقیر و لقب دادن و گاه به ص

پرخاشگري .(1382و همکاران  )بازرگانی دهدنشان می

یکی از شایعترین مشکالت  کودکان و یکی از دالیل مهم 

 )سوخودولاکی باشدارجاپ آنان به روان درمانگران می

 ،ها از خشونت کودکان در مدارسگزارشات رسانه. (2004

 تافزایش یافته اسدهد که خشونت در مدارس نشان می

که  ها نشان داده استبررسی. (1382ران،بازرگان و همکا)

تمایل به ادامه پرخاشگري در بزرگاالی  ،کودکان پرخاشگر

؛ 1999؛ لد و برگ ،1997، کازدن،1999)زایپ ، دارند

پیامدهاي نامطلو  رفتارهاي (. 1997،  و همکاران کریك

هاي  (، مادودیت2009و همکاران  )ماسورا پرخاشگرانه

هاي مربوط  مادودیت ،(2005کودکان )رابین جی،کالمی 

هاي  هزینهو نیز  فاده از دارو در روانپزشکی اطفالبه است

 ،ها درمانی کودکان براي بایاري از خانواده گزاف روان

هاي غیردارویی و  ضرورت توجه و پرداختن به درمان

ها قرار گیرد را  تر، که قادر باشد مورد اقبال خانواده ارزان

یافته ها مبین این است  ،از یك سو .سازد نشان میخاطر

ثیرات بلندمدت و أرخاشگري و رفتارهاي پرخاشگرانه تکه پ

که  ،گذاردجبران ناپذیري بر کودکان دباتانی به  جاي می

خودپنداره ضعیف و  توان بهاز جمله آنها می

تکانشگري، بیش ، (2009و همکاران  ماسوراافاردگی)

سوي همااالن) استرو و  فعالی و طرد شدن از

تواند زمینه ساز بایاري از (، که خود می2009گواالکای،

مشکالت از جمله، اخراج از مدرسه و بزهکاري، تشدید 

 -اجتماعی ناسازگاري کالتی همچون پرخاشگري،مش

عالوه  ( شود.2005)ووجلویک ، بیزاري از مدرسه ،عاطفی

ش و گرای(1995شی)کرات پیترز، بر آن گرایش به خودک

( 2006، و همکاران استفاده به مواد مخدر) سالیوان به

بیشتر میشود. شناخت این مشکالت نزد کودکان خردسال 

تواند از ادامه این رفتارها و تبدیل آنها و مداخله بهنگام می

)گودوین پیای و گری ،  به اختالل جلوگیري کند

2003.) 

ساات نگهداري ؤکودکان پرورشگاهی و کودکانی که در م

در در معرض اختالالت  ،بخصوص پاران، شوندبزرگ می

به  .(1389)چگنی  گیرندرفتاري و روانی بیشتري قرار می

از سه مراقب در  بیش و بعضاًرسد تعدد مراقبین نظر می

تواند در ایجاد و افزایش هاي کاري متفاوت میشیفت

 مالماً(. 1994)بولتون و اسمیت،  ثر باشدؤممشکالت 

ها و مراکز ان ساکن در پرورشگاهنصیات کردن کودک

تواند در کاهش پرخاشگري هاي تنبیه نمی نگهداري، گاهاً

      ظر . عالوه بر آن به ن(1389ثر باشد)چگنی،ؤآنان م

کودکان و بخصوص پاران عالقه به شرکت در  ،رسدمی

جلاات درمانی ندارند اما کودکان قصه را دوست دارند و از 

. (1388 روشن ،1997 )گوریان برندشنیدن آن لذت می

بعالوه کودکان پرورشگاهی به علت نبود کانون هاي 

وجود  هاي خویشاوندي و بعضاًخانوادگی و فقدان رابطه

حاالت دفاعی در آنها به تغییر و درمان بایار مقاوم 

هاي خودشان و شنیدن گویی و گفتن داستانهاتند، قصه

 آرام ترکردن تر وتواند در کوتاهها میهاي دیگر بچهداستان

 .(1389،نصیرزاده) ثر باشدؤنان بایار مهاي سوگ آدوره

تمثیل (روان شناس دیگري که ارزش 1992) شلدون کپ

در کتا  گورو، تمثیالتی از  ،را در روان درمانی کشف کرد

جهان را به صورتی استعاري  یك روان درمانگر می نویاد:

ها تریافت شهودي از موقعیدرک کردن، یعنی ما به یك د

ایم که در آن ذهنمان آماده دریافت ابعاد نمادین واباته

تجربه و معانی متعدد مائله است؛ که شاید همه معانی با 

متفاوتی از آنها استنباط  معانیهم موجودند و در کنار هم 

 . می شود

کودکان با استفاده از قصه و گفتن و شنیدن آن به      

 کاهش میزان اضطرا  ساختن روابط واقعی وروابط واقعی، 

اضطرا  . (2002) کوداک،  کنندتالط پیدا می روابط در

در دوران کودکی ین موارد مراجعه یکی از شایعترکودکی 

بوده و هاي روانپزشکی کودکان به کلینیكو نوجوانی 

         میزان شیوپ آن مشابه شیوپ آسم در جمعیت اطفال

را  (. کودکان مبتال به اختالل اضط2000)تمر، باشدمی

و این اضطرا   کنندامتاان، اضطرا  شدیدي را تجربه می

           اي مختلقابل مالحظه عملکرد روزانه آنها را به طرز

اضطرا  امتاان به عنوان یك پدیده متداول و  کند؛می

مهم آموزشی رابطه تنگاتنگی با عملکرد اجتماعی و 

. سادوک، (2001)مك دونالد، تاصیلی کودکان دارد

داند که با را نوعی اشتغال به خود میاضطرا  امتاان 

هاي خود مشخص خود کم انگاري و تردید درباره توانایی

 شود که در بیشتر موارد به پرخاشگري نیز کشیده می

را  امتاان در مدارس طشود. هیمن معتقد است اضمی
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این  خصوصاً (.2003شود)ابتدایی با افزایش سن بیشتر می

ري آنان)پرورشگاه( برگزار که مدارس آنها در مال نگهدا

(. کودکان مبتال به اضطرا  امتاان، 1996)برنشتاین، شود

اغلب یك سري از عالیم خجالت، دوري گزینی اجتماعی، 

کمبود اعتماد بنف ، مالل و افزایش حااسیت به سرزنش 

کودکان (. 2000)دیویدکی، کنندیا طرد را تجربه می

ها رامون قصهپاران در باثهاي پی پرورشگاهی و خصوصاً

          تر ببینند و توانند جایگاه امنیت را بیشتر و روشنمی

اضطرا  توان شاهد کاهش رفتارهاي چالش برانگیز و می

 ،(؛ از سوي دیگر2008)پرو،  آنها در طول زمان بود برانگیز

ها به توان به نقش قصهدر پرورش کودکان مادول نیز می

توان میخصوص در پاران و نگاهی فراتر به این که 

سرنوشتی ماتوم را در پرورشگاه با نقشی دلیرانه عوض 

کرد و مهارت ها و ابزارهاي الزم را کاب کرد تا سرنوشت 

به نظر  (.2009خود را با دست خود رقم بزنند)زایپ ،

هاي شخصی توان با استفاده از قصه و روایترسد میمی

و اضطرا   کاهش رفتارهاي پرخاشگرانه فرد از خود به

؛ 2009)زایپ ، کندکمك شایانی میکودکان  انگیزبر

؛تگالسی و روتمن، 2001؛ ارکات،1992شاتمن و ناشول، 

ر سه مرحله را د ، (1990پارکر ) .(2002؛ فرگان،2002

ها معرفی می کند: فرآیند درمان کودک از طری  قصه

Similaration) مرحله همانند سازي
: که در این ( 

وقایع قصه خواه آنها واقعی  ها ومرحله کودک با شخصیت

کند. مرحله تخلیه یا ساختگی باشند، همانند سازي می

که کودک از لااظ هیجانی درگیر قصه می شود  ،هیجانی

و مرحله  ل رها سازي هیجانات خفته می گرددو به دنبا

Insight)بینش
، که طی آن کودک خود و سایر ( 

 هاي مهم زندگیش را در قصه بازشناسیشخصیت

(Recognization
و به بینش نابت به اهمیت کند می ( 

Identification) تشابهات
یابد. با کاهش دست می ،(  

 _Self)احااس تنهایی و انزوا و افزایش سطح خودآگاهی

consiciouse
 ( Self_ Conception)و خودفهمی ( 

رویی با مشکالت کودک به شهامت بیشتري براي رویا

، ( )به نقل از نصیرزاده2004)برتر،خویش نایل می آید

توان با استفاده از قصه به کاهش بنابراین می. (1386

و همکاران  )کوک رهاي ناسازگارانه کودکان کمك کردرفتا

در واقع، نگریاتن به رخدادها از دور  .(2008پرو  ،  2004

تواند به او کمك کند تا پیچیدگی موقعیت را با دفاپ می

ستفاده از باث و کاوش مفید بودن ا کمتر کاهش دهند.

 ،انگیز کودکان کاهش رفتارهاي چالشپ  از ارائه قصه در 

براساس نتایج . (2008)پرو، نیز گزارش گردیده است

مند باعث کاهش انگیزش نظام ،مطالعات انجام شده

به  .(1392و همکاران، سعادتشود)اضطرا  امتاان می

ه هاي آیندتواند در بازيمی ،گوییرسد قصهنظر می

هایی لذت ازيثر باشد؛ بؤکودکان و بازي زندگی، بایار م

در ایران نیز تاقیقاتی  .(2009)زایپ ، النهؤبخش و ما

چند اندک در این مورد انجام گرفته است. کاووس  هر

در پژوهشی به این نتیجه  (1385) حان لی و همکاران

هاي هاي بومی در داستانگیري از اسطورهبهره ،که رسیدند

 این امکان را  ،خواندکودکی که داستان می بهکودکانه 

دهد که موجود قدرتمند خود را از میان قهرمانان خود می

هاي انتخا  کند، در این پژوهش، ماق  ابتدا ویژگی

موجود قدرتمند را از چشم انداز پرخاشگري مورد بررسی 

 گیري ازسپ  با توجه به مادودیت بهره دهد.قرار می

ددهی و به یا ،حماسی ایرانی هايهاي داستاناسطوره

موزش مهارت و غلبه به مشکالت کودکان می پردازد.در آ

با بکارگیري  ،(1386پژوهش دیگري نصیرزاده و روشن)

 شهرر کاهش پرخاشگري کودکان دباتانی داستان د

 شیراز به نتایج مشابهی در کاهش پرخاشگري رسیده است.

 600در پژوهشی که رفتار  ،)1385ارانش)روشن و همک

سالگی مورد  13تا  8ساله از  4مودنی را در یك دوره آز

سالگی  8اند و دریافتند که کاانی که در مشاهده قرار داده

 پرخاشگري بیشتري داشتند در آینده نیز پرخاشگرترند.

 روش پژوهش
که  ،به کار رفته است آزمایشی روش ،در پژوهش حاضر    

پ   -پیش آزموننوپ  ب یك طرح تاقی  ازدر قال

پیگیري با گروه کنترل است.بدین صورت که از  -آزمون

)فرم  مایش و کنترل پیش آزمون گرفته شدهاي آزگروه

و پرسش نامه اضطرا   گزارش معلم و گزارش والدین

 -ثیر متغیر ماتقلأو دو گروه آزمایشی تات ت (امتاان

قرار گرفتند و گروه  -گویی همراه با باثگویی و قصهصهق

جلاه  11اي دریافت نکرد. بعد از اخلهکنترل هیچ مد

از هر سه گروه پ  آزمون به  ،گویی و اتمام جلااتقصه

 -هاي واباتهثیر متغیر ماتقل بر متغیرأل آمد تا تعم

 پرخاشگري، واکنشی پرخاشگري جامانی، پرخاشگري

 . شود داناته و اضطرا  امتاان ايرابطه

 جامعه پژوهش و نمونه مورد مطالعه
ساله   8تا  6کلیه پاران  ،آماري پژوهش حاضرجامعه     

نفر است  45شهر رشت هاتند. حجم نمونه پرورشگاهی 

 ند.انتخا  شد ايتصادفی خوشه که به صورت

 اجراي پژوهشروش 
پرسشنامه پرخاشگري شهیم و فرم معلم آخن     

و پرسش نامه اضطرا   ( )فرم گزارش معلم( TRFباخ)
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اول و دوم و سوم ابتدایی در هاي  به معلمان کالس ،امتاان

پرورشگاه شهر رشت ارائه گردید. که البته تعداد کل این  3

آموزي از دیدگاه معلم  کودک بود. اگر دانش 153کودکان 

 ؛خاشگري مطاب  پرسشنامه مذکور بودهاي پر واجد مالک

)سیاهه  CBCL( و 1385پرسشنامه پرخاشگري شهیم )

آموز در  ت آن دانشرفتاري کودکان آخنباخ(توسط سرپرس

گردید. کودکی در مقیاس پرخاشگري  پرورشگاه تکمیل می

شهیم نمره یك اناراف استاندارد باالتر از میانگین) بنابر 

کرد از سوي  هنجاریابی گزارش شده شهیم( کاب می

باخ، داراي مشکالت  هاي آخن دیگر در سایر خرده مقیاس

تاان پرسش نامه اضطرا  امدر  همچنین ،شدید نبود

نمره یك اناراف معیار باالتر از صفر دریافت کرده بودند و 

در گروههاي ،مشکل اضطرا  امتاان را گزارش کرده بودند

در طول  .کنترل و آزمایش بصورت تصادفی قرار دادیم

درمانی  گونه مداخله دارویی و روان مدت پژوهش هیچ

کرد، در صورت رضایت مدیر پرورشگاه و  دریافت نمی

نفر از این  45شد.  شك مرکز به پژوهش وارد میروانپز

سپ  این کودکان واجد مالک هاي پرخاشگرانه بودند.

نفره )گروه  15ر سه گروهدکودکان به طور تصادفی 

و گروه  مجامه سازيگویی همراه با  ، گروه قصهگویی قصه

کنترل( جایگزین شدند. در پژوهش حاضر با توجه به 

رخاشگر در گروه، مشکل بودن کنترل کودکان پ

نفره تقایم  5گروه 6هاي دو گروه آزمایش به  آزمودنی

گروه به عهده  6شدند. که اجراي متغیر ماتقل و اداره هر 

 لین پرورشگاه دخالتی نداشتند.ؤخود پژوهشگر بود و ما

نفر( به  12نفر)در مجموپ  4در پایان جلاات از هر گروه 

ها و...  مودنیدالیلی همچون غیبت در جلاات، انصراف آز

آزمون  در پ  آزمون شرکت نکردند. بنابراین مرحله پ 

نفر( انجام  11نفر) هر گروه  33در پژوهش حاضر با 

گویی و جایگزینی  گرفت. پ  از احراز روایی برنامه قصه

به منظور جلوگیري از افت   ،ها در گروه ها تصادفی آزمودنی

قعی هاي وا عیتنمونه و نیز امکان تعمیم دادن نتایج به موق

یك اتاق از پرورشگاه   ،الن پرورشگاهؤوبا هماهنگی ما

ن موقعیت اول و قصه به شیوه گرین به کودکاانتخا  شد

در موقعیت دوم  .ارائه گردید گویی( قصهآزمایشی)

عالوه بر  ،گویی همراه با مجامه سازي( آزمایشی) قصه

قصه ها درمورد  هاي گروه اول به کودکان با آن ارائه قصه

شد و سؤاالتی نیز در ارتباط با قصه مطرح  صابت می

هاي کودکان در گروه به باث گذاشته  گردید. پاسخ می

  شد. عالوه بر این به کودکان تکالیفی نیز داده می شد. می

 

به کودکان نیز تکالیفی داده شد که از آن ، عالوه بر این

جمله می توان به مجامه سازي و کار با خمیر بازي و 

 ،شودن مفاهیمی که در داستان به باث گذاشته میساخت

و اضطرا   خوشاالی، عصبانیت، قهر، تنفر، غمگینی مثل

اي خواه مفهومی و انتزاعی و خواه به صورت یك مجامه

مجامه به شکل فرد خاصی باشد. سپ  هریك از 

کند ها راجع به کار خود با کودکان دیگر باث میآزمودنی

 دهد.و مفهوم خود را توضیح می

 یافته ها
: ميانگين و انحراف استاندارد ارزیابی 1 شماره جدول

کودکان در سه گروه مورد  سرپرستاران کودکان از پرخاشگری 

 گروه آزمایشی و یک گروه کنترل(در دو زمان مختلف 2نظر)

 ميانگين تعداد گروه
انحراف 

 استاندارد

کمترین 

 ميزان

بيشترین 

 ميزان

 قصه گویی

)پيش 

 ازمون(

11 9091/42 08545/4 35 48 

 77 46 07659/11 9090/56 11 پس ازمون

قصه گویی 

همراه با 

بحث)پيش 

 آزمون(

11 8182/44 12486/3 41 50 

)پس 

 آزمون(
11 7273/57 0099/11 36 78 

گروه 

کنترل)پيش 

 آزمون

11 8121/43 2221/4 37 52 

 55 39 3752/3 1636/45 11 پس آزمون

  گویی همراه باو قصه گوییقصهدر گروه آزمایشی 

در پیش تات و پ  پرخاشگري  در کاهش سازيمجامه

داري تفاوت معنی و در مقایاه با گروه کنترل،  تات

 داشت.

نتایج آزمون تحليل واریانس با اندازه گيری :  2 شماره جدول

 از پرخاشگری کودکان معلمانو  مکرر برای ارزیابی مراقبين

 

منبع   ييرمنابع تغ F معناداری

 ارزیابی

 مراقبين ثير کلیأت 33/35 </ 0001

تعامل بين عضویت گروهی و  77/12 </ 0001

 پرخاشگری

 عضویت گروهی 06/5 </ 0001

 معلمان ثير کلیأت 48/126 </ 0001

تعامل بين عضویت گروهی و  31/42 </ 0001

 پرخاشگری واکنشی

 

  عضویت گروهی 73/4 </ 0001
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تالیل کوواریان  با اندازه مده از آبدست ج براساس نتای

 در میزان پرخاشگري کاهش معناداريهاي مکرر گیري

 (.>001/0P)مشاهده شدکودکان 

 قصه گوییو  قصه گویی آماره های توصيفی -3شماره جدول 

در پيش آزمون و اضطراب امتحان  همراه با بحث  در مقياس

 گروههای مورد مطالعه پس آزمون
 تعداد انحراف استاندارد گينميان گروه 

  پس پيش پس پيش

 اضطراب

 امتحان

 11 19491/1 04600/1 0545/3 1091/3 کنترل

قصه 

 گویی

5455/3 8182/2 12815/1 32802/1 11 

قصه 

  گویی

همراه 

 با بحث

0909/3 5455/1 04447/1 68755/1 11 

 میانگین دهد،می نشان3 شماره طور که نتایج جدولهمان

 گروه سه بین آزمون درپیش یاس اضطرا  امتاانمق

با  گروهن سه آزمو درپ  ولی، ندارد تفاوتی چندان

 .یکدیگر تفاوت دارند

اثربخشی  به مربوط واریانس تحليل خالصه-4شماره جدول

 قصه گویی بر اضطراب امتحان
متغيروابس منبع 

 ته

مجموع 

 مجذورات

درجه 

 آزادی

ميانگين 

 مجذورات

سطح  Fنسبت

 اداریمعن

ضریب 

تعيين 
R2 

 متغيرمستقل
 اضطراب

 امتحان
695/25 2 847/12 067/7 033/0 39./ 

با گویی قصهروش ( 4)شماره  براساس یافته جدول

(05/0P< 067/7و F=) بر کاهش میزان  اثرمعناداري

 .اضطرا  امتاان داشته است

 بحث
و  رخاشگري نشان گر کاهش پ ،نتایج پژوهش حاضر    

گویی قصه جلاه 11کودکان پ  از طی اضطرا  امتاان 

بوده است. عالوه بر این وجود تفاوت معنادار از لااظ 

 و اضطرا  امتاان و آزمون، ها و میزان پرخاشگرينشانه

هاي درمانی در مقایاه ها نابت به قبل از جلاهآزمودنی

ر این پژوهش بود.این یافته را با گروه کنترل یافته دیگ

ختلفی مورد باث قرار داد: شاید یك توان از مناظر ممی

شیوه آن این باشد که قهرمان قصه به عنوان الگو عمل 

کرده و کودک به علت دوست داشتن قهرمان قصه و وجود 

رفتارهاي او را  ،اي )مشاهده تقویت (هاي مشاهدهگیريیاد

 ،در روش دیگر (.2002مورد تقلید قرار داده است)گوربان، 

به خویشتن در ذهن خود شکل می کودک قصه را با توجه 

دهد و این قصه ناگهان تبدیل می شود به قصه زندگی 

کند و رفتار کودک را کودک و زندگی او را ترسیم می

       این خودآگاهی (. 2003)گرین،  کرد هدایت خواهد

تواند اهرمی براي خودتنظیمی و خودکنترلی در کودک می

تان ها در باشد. عالوه بر این ممکن است تکرار این داس

)گرین،  زندگی آنها زمینه تعدیل کودک را فراهم کند

، کودک با ها و نظریات دیگرانراساس دیدگاه(. ب2003

هاي خود رها می شود و انعطاف پذیر قصه از خودمداري

 ،بنابراین ممکن است وقتی کودک از طری  قصه شود.می

درماندگی و زجر قربانیان پرخاشگري را تماشا می کند، به 

، همچنینکاستن رفتارهاي پرخاشگرانه خود بپردازد. 

ها، لذات و ترسها، تواند اضطرا کودک از طری  هنر می

تواند یاد هاي خود را بیان کند و از همین طری  میخوشی

 مثال به طور هاي استرس زابگیرد که چه طور در موقعیت

 ،هانقاشی به مرور  خود را کنترل کند واضطرا  امتاان، 

نتایج مطالعات شود. حالت ترس واضطرا  خارج می از

هاي ، دشواريکوتاه مدتدهد، کار گروهی در نشان می

را در امتاان کند، احااس درماندگی رفتاري را اصالح می

مقابله با اضطرا  دهد و همچنین توانایی کاهش می

 بهبود می بخشد. امتاان را

از ه کودکانی کن پژوهش نشان داد، یها در ابررسی     

 هایشانمجامهوحشت دارند، اضطرابشان در  امتاان

کوچك بوده، در  هایشانمجامهبه طوریکه  ؛پیداست

هاي تیره استفاده کرده و ابعاد کنند، از رنگمی کارحاشیه 

 ا خیلی کوچك و یا خیلی بزرگ است.آنها ی هايمجامه

و همکاران در تاقی  خود با عنوان به این نتیجه  سعادت

که مشاوره انگیزشی نظام مند در کاهش اضطرا  رسیدند 

گویی سعی شد در حین قصه (.1392) ثر استؤامتاان م

 نیومناي خاص به مجامه ها داده شود. تا معنا و انگیزه

و  در صورتی که پرخاشگري، است معتقد (1997)

     پیامدهاي منفی را در برداشته باشد تداوم  اضطرا 

زیرا در اغلب موارد کودکان پرخاشگري را از  یابد،می

گیرند؛ لذا به راحتی می توان با نشان طری  تقلید یاد می

و پیامدهاي  انگیزرا  بریا اضط دادن رفتار پرخاشگرانه

و پیامدهاي آن در  و اضطرا  برانگیزرفتار پرخاشگرانه 

ن شده براي کودکایا شخصیت هاي تبدیل قالب شخصیت 

)نیومن،  ثیر گذاشتأن رفتار تآدر کاهش یا افزایش 

یافته دیگر پژوهش حاضر، وجود تفاوت معنادار در  (.2004

گویی همراه با باث در کاهش گویی و قصهدو روش قصه

باشد. می و اضطرا  امتاان میزان پرخاشگري کودکان

ی همراه با باث گوییوه قصهمنابع گوناگون نشان داد که ش

اثربخشی بیشتري به و اضطرا   در کاهش پرخاشگري

در  (.1388 نصیرزاده، ؛1389 )چگنی، گذاردمی نمایش

گونه قصه و تخیالت باید به ماهیت ابهام ،الي این یافتهالبه

کودکی درسطح درک شاره کرد. با اشاره به این که هرا

اشت کند و در تواند نکات خاصی را از قصه بردخود می
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فردي باشد؛  تواند کامالًواقع برداشت هر فرد از قصه می

همچنین اطالعات منتقل شده به خواننده یا شنونده قصه 

ممکن است درست فهمیده نشود یا به غلط تفایر شود یا 

حتی تاریف گردد و یا با توجه به تجربیات فردي خواننده 

ه این (. به خصوص هنگامی ک1999)گوردن ، ارئه گردد

ها براي جمعیت بالینی پرخطري مانند کودکان به کار قصه

قصه را  کند تادرمانگر به کودک کمك می ،شودگرفته می

، متوجه گردد. ضمن آنکه نیافته که به خودي خود در

موزش ماتقیم را براي او آیك  ،باث کردن در مورد قصه

ثیر أتوان تاین مورد می در (.1997،گوردن) کندفراهم می

گذاري چون ثیرأترایط اجتماعی، اقتصادي و عوامل ش

زندگی در پرورشگاه و در بین همااالن و گاهی بروز 

تواند رفتارهاي نامناسب و پرخاشگرانه در پرورشگاه می

و  و همچنین اضطرا  افزایش و ایجاد پرخاشگري

از سوي دیگر در  را تاریع کند. اضطرا  امتاان، مخصوصاً

یابی از پرخاشگري کودکان مطالعات پیگیري و ارز

گویی همراه با باث در کاهش پرورشگاهی اثربخشی قصه

اي، جامانی توسط معلمان بیشتر پرخاشگري رابطه

کودکان  اضطرا هنگامی که همچنین گزارش شده است. 

توسط سرپرستان پرورشگاه مورد ارزیابی قرار گرفت 

رسد وجود به نظر می .اضطرا  کمتري را تجربه کردند

بیشتر الگوهاي پرخاشگرانه در مال زندگی  دتعدا

)پرورشگاه( باعث بروز هرازگاهی رفتارهاي پرخاشگرانه 

 .شودموزشی( میآبیشتري نابت به مدرسه )مایط 

پژوهش حاضر با توجه به ضرورت مداخله براي کاهش و 

و باالرفتن میزان اضطرا  این  کنترل پرخاشگري کودکان

و اهمیت آن در جامعه  التشانکودکان در رویایی با مشک

، تعامل مداخله براي برگرداندن کودک به فضاي اجتماعی

هاي نان به گروهآگویی از ورود با همااالن، قصه

و  ضداجتماعی و نیز کاهش خشونت و پرخاشگري

. (1389)چگنی، ... استهاي همان وبر گروه اضطرا 

 در ،گوییها در گروه قصهرفتار پرخاشگرانه آزمودنی

معناداري نشان داد و  مقایاه با گروه کنترل تفاوت

باث تفاوت معناداري با گروه  گویی همراه باهمچنین قصه

ثیر أتبراساس نتایج پژوهش حاکی از  گویی داشت.قصه

گویی همراه با باث در کاهش گویی و قصهشیوه قصه

و نیز با توجه  کودکان بودو اضطرا  امتاان پرخاشگري 

پذیري کودکان ثیر أتیش کودکان به قصه و به عالقه و گرا

و همچنین ماهیت آموزشی و جذا  قصه براي از قصه 

گویی به عنوان یك برنامه برنامه قصه ،رسدقصه به نظر می

تواند هاي در مدارس ما میپیشگیري اولیه و آموزش پایه

 مورد استفاده قرار گیرد.

 پذیريولیت ؤدن مفاهیم اصلی مثل کارآمدي و ماگنجان

در مایط  کید بر اضطرا  امتاان،با تأ ، و کنترل اضطرا 

و  تواند، کفایت اجتماعی را در خانه و خانوادهمدرسه می

دهد. ها را با همااالن افزایش میسازش و همکاري آن

هاي تاول اجتماعی و اقتصادي تواند زمینهعالوه بر آن می

ی در هاي آتدر پژوهش و تاول طبیعی را تاهیل کند.

، والدین براي کودکانگویی هاي قصهگروه کنار استفاده از

و سرپرستان و معلمان نیز مورد آموزش و درمان نیز قرار 

گویی نه تنها رسد که استفاده از قصهمی گیرند.به نظر می

کاهش  ،بلکه براي کاهش اضطرا  براي کاهش پرخاشگري

استفاده شوند. میهاي رفتار افارده وار مورد استفاده لفهؤم

تواند براي گویی میهاي درمانی دیگر همراه با قصهاز شیوه

 ثر باشد. ؤم و اضطرا  امتاان کاهش پرخاشگري
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Abstract: The purpose of this study was an investigation of storytelling approach on aggression and test 

anxiety decrease of 8 year old boys orphanage in Rasht. Using a Quasi experimental, pre-test post-test- 

fallow up design with control group. a sample consisting of 20 elementary school boys were selected On the 

basis of the scores achieved from the scales of 34 elementary school children that they didn’t accusations 

any psychotherapy and psychoanalysis treatment. (Parent & teacher form), the samples were placed 

randomly in 1 experimental and control groups. Then experimental groups participated in storytelling and 

storytelling and discussion for 7 sessions. Upon the completion of the training and after 1months Shahim 

aggression scale were administered as a post test and fallow up to 2 groups of mothers and teachers to 

investigate the effect of independent variable on dependent variable. Data were analyzed using repeated 

measures analysis of variance & MANCOVA parents in storytelling and discussion group reported a 

significant decrease in children's aggression and test anxiety This finding shows the efficiency of using 

story and its structure in training and treatment of children with aggression and test anxiety. 

 Keywords :  storytelling, story, aggression and test anxiety, boys, orphanage 
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