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مقدمه
کودکان و نوجوانان قشر عمدهای از جمعیت جهان به خصوص کشورهای جهان سوم را
تشکیل میدهند و در هر جامعهای سالمت کودکان و نوجوانان اهمیت ویژهای دارد.
تحقیقات نشان داده که درصد قابلتوجهی از کودکان مدرسهرو دچار مشکالت رفتاری
هستند (هارلند ،رجین ولد ،برگمن ،وارلو ،ورهالست .)2772(5منظور از اختالل رفتاری،
مجموعه رفتارهایی است که در آن پاسخ هیجانی و رفتاری در مدرسه با هنجارهای
فرهنگی ،قومی و سنتی تفاوت داشته باشد ،به طوری که بر عملکرد تحصیلی فرد ،مراقبت
از خود ،روابط اجتماعی ،سازگاری فردی ،رفتار در کالس و سازگاری در محیط کار نیز
تأثیر منفی بگذارد ( غباری بناب ،پرند ،حسین خانزاده ،فیروزجاه ،موللی ،نعمتی.)5911 ،
کرك ،رفتاری را انحرافی یا هنجاری میداند که ضمن نامتناسب بودن با سن فرد ،شدید،
مزمن یا مداوم باشد و گستره آن شامل رفتارهای بیشفعالی و پرخاشگرانه تا رفتارهای
گوشهگیرانه است .ویژگی اینگونه رفتارها این است که اوالْ تأثیر منفی بر فرایند رشد و
انطباق مناسب کودك با محیط دارد ،ثانیاْ مزاحمت برای زندگی دیگران و استفاده آنان از
شرایط به وجود میآورد (سیف نراقی ،نادری.)5901،

راهنمایی و مشاوره و فنون و

خدمات آن به عنوان مهمترین وسیله کمک به افراد در شناخت خود و سازگاری بیشتر در
زندگی است و رشد مطلوب عاطفی ،اجتماعی و معنوی فرد را تسهیل مینماید .در مشاوره
به عنوان یک فرایند تخصصی به تجزیه و تحلیل مشکل و یافتن راهحلهایی مناسب
مبادرت میشود (شفیعآبادی.)5910 ،
روایتدرمانی و مشاوره راهحلمدار دو رویکرد عمده مشاورهای در دیدگاههای
پسامدرن 2هستند .متفکران پسامدرن معتقدند که دانش و شناخت امری نسبی و وابسته به
بافت آن است و نظام اعتقادی فرد صرفاً منعکسکننده سازههای ذهنی –اجتماعی 9است
که او درباره دنیای خود خلق میکند (گلدن برگ ،ترجمه حسین شاهی برواتی.)5917 ،
1. Harland , Reijneveld, Brugman , Verloove, Verhulst
2. postmodern
3. social construction
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طبق نظر پروچسکا( 5ترجمه سیدمحمدی ،)5911 ،نظریههای راهحلمدار و روایت درمانی
سه ویژگی مشترك دارند:
هر یک درمان کوتاهمدت جدیدی هستند که به طور متوسط فقط  1تا  1جلسه طول
میکشند .هر دوی آنها بر تغییر و چارهجوییهایی برای مشکالت تمرکز میکنند و به
علتهای مشکل کاری ندارند .هر کدام روی دیدگاه منحصراْ ذهنی درمانجویان و داستان
خودساخته او در مقابل واقعیت عینی توافقی تأکید میکنند( .پروچسکا ،ترجمه
سیدمحمدی.)5910 ،
وایت و اپستون  2از بنیانگذاران اصلی روایتدرمانی به شمار میروند .بر اساس نظریه
روایت ،مردم تمایل دارند زندگی خود را به شکل یک داستان معنیدار پیوسته و منطقی در
نظر گیرند ،به طوری که بتوانند هدفها و توقعات آینده خویش را پیش ببرند (برن 2777 ،
به نقل از اسکندری.)5932 ،
بخش اعظم پژوهشها در حوزه روایتدرمانی ،به بررسی اثربخشی روایتدرمانی
پرداختهاند .نوری تیرتاشی و کاظمی ( )5935به بررسی تأثیر روایتدرمانی بر میزان تمایل
به بخشودگی در زنان پرداختند و پس از  1جلسه دو ساعته دریافتند که روایتدرمانی
باعث افزایش تمایل به بخشودگی در زنان گروه آزمایش نسبت به گروه گواه شده است.
اسمعیلی نسب ( )5919با بررسی روایتهای افراد افسرده و مضطرب نشان دارد که مضمون
اصلی روایت افراد افسرده ،اجبار و محدودیت و روایت افراد مضطرب ،تردید و ابهام است
و روایتهای افراد عادی ،پیامدهای رهاییبخش بیشتری نسبت به دو گروه فوق داشت .در
پژوهش ژیان باقری ( )5911نتایج نشان داد که داستاندرمانی به روش مشاوره گروهی بر
رشد استدالل اخالقی دختران نوجوان بزهکار مؤثر بوده و آن را افزایش داده است .به نظر
طهماسبیان ( )5911قصه در افزایش مهارتهای اجتماعی مؤثر بوده و  %37مدیران و
معلمان پیشدبستانی و  %17اول دبستانیها این برنامه را مؤثر و کاربردی ارزیابی کرده
بودند .همچنین روایتدرمانی بر کاهش اضطراب جدایی و افسردگی والدین مطلقه (بانکی
1. Prochaska
2. Eptson
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و امیری ،)5911 ،بر راهبردهای رویارویی با مشکالت یادگیری (یوسفی لویه و متین،
 ،)5911بر کاهش افسردگی (رستمی ثانی ،)5917 ،بر اختالل افسردگی در بزگساالن،
اتحاد کاری ،بهبود روابط بین شخصی (ورومانز ،)2771 ،5بر اختالل افسردگی و بهبود
نشانهها و پیآمدهای بین فردی (ورومانز و شوارتز ،)2757 ،2بر بهبود اتیسم کودکان
(کاچین ،براون ،بریدباریری ،مالدر ،)2759 ،9برکاهش اختالالت خوردن (وبر ،دیویس و
مک فی ،)2777 ،1بر بهبود تصور از خود زنان مبتال به اضافهوزن (مکیان ،اسکندری،
برجعلی ،قریشی ،)2757 ،بر اختالل توجهی -بیشفعالی (لویه ،کمالی و شفیعیان،)2752 ،
بر خودزنی یک نوجوان (هانین ،وود ،)2752 ،1بر تصویر بدنی و عزت نفس زنان مبتال به
سرطان سینه (امینیخو ،)5910 ،بر کنترل عواطف در نوجوانان دختر (قادری ،خدادادی و
عباسی ،)5913 ،معناداری زندگی و شیوه فرزند پروری مادران و اختالالت رفتاری
کودکان (مجدی ،)5913 ،گفتار روان و طوالنی و از بین رفتن تظاهرات لکنت (دیلدو،7
 ،)2772افزایش خودآگاهی از جمله کاهش اضطراب و افزایش احساس شایستگی
کودکان ،درمان اختالل سلوك و کمک به هویتیابی نوجوانان (شاپیرو وراس،2772 ،
هانی وکازلسکا ،2772 ،آرد ،2771 ،مو رفی ،2777 ،به نقل از ربیعی ،)5911 ،کنترل
زندگی و کاهش صدمات ناشی از آزار جنسی (کروگر ،)2779 ،0تقویت و پرورش
داستانهای جدید زندگی توسط نوجوانان (ناوی ،)2779 ،1هویت و سالمت روان بیشتر
(کارلس و داگالس .)2771 ،3کاهش نگرانی از بدریختی بدنی (بساك نژاد ،مهرابیزاده
هنرمند ،حسنی ،نرگسی)5935 ،؛ کاهش اضطراب اجتماعی و افزایش عزت نفس(قوامی،
فاتحی زاده ،فرامرزی ،نوری امام زادهای )5935 ،مؤثر است.
1. Vromans
2. Vromans & Schweitzer
3. Cashin, Browne, Bradbury & Mulder
4. Weber, Davis & McPhi
5. Hannen, Woods
6. Dilillo
7. Krueger
8. Novy
9. Carless & Douglas
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درمان کوتاهمدت راهحل – محور از تالش عمده استیو دی شیزر ،اینسوکیم برگ 5و
همکارانشان در مرکز خانوادهدرمانی کوتاهمدت )BFTC( 2میلواکی شکل گرفت .این
درمان به قدری روی آنچه امکانپذیر است تمرکز دارد که به کسب آگاهی از مشکل
عالقهای ندارد؛ زیرا از نظر آنها بین مشکالت و راه حلهای آنها رابطه ضروری وجود
ندارد .درمان راهحلمدار شامل فرضهای نیرو بخشی میباشد :افراد سالم هستند ،با کفایت
هستند از توانایی ایجاد کردن راه حلهایی که میتواند زندگی آنها را بهتر کند،
برخوردارند (پروچاسکا ،ترجمه سید محمدی.)5913 ،
در بررسی اثربخشی این رویکرد پژوهشهای مختلفی از سوی محققان انجام شده ،از
جمله کیم و همکاران )2757( 9در پژوهشی به بررسی اثربخشی درمان کوتاهمدت
راهحلمدار بر سوء مصرف مواد و آسیبهای مربوط به آن پرداختند .آنها در پژوهش
خود برای ارزیابی کارایی درمان ،از  71نفر استفاده کردند .با استفاده از مدلهای خطی و
بررسی اندازه اثر نتایج نشان داد که شدت اعتیاد و آسیبهای ناشی از آن کاهش یافته
است اما بین دو گروه اندازه اثر معنادار نبوده است .ایوان و ایوان )2759( 1در پژوهشی با
عنوان تأثیر مشاوره راهحلمدار بر سالمت روان دانشجویان بیان کردند که میتوان از این
روش در بسیاری از موقعیتهای بالینی استفاده کرد و تنها به مراجعان خواهان خدمات
سالمت روان محدود نمیشود .به عقیده آنها آموزش اصول این رویکرد و توسعه سطح
مهارتهای این رویکرد باعث افزایش آنها نسبت به تواناییها و اعتمادبهنفس میشود.
آنها در نتایج خود پس از آموزش مشاوره راهحلمدار به دانشجویان پرستاری دریافتند که
این روش یادگیری یک روش درمانی مفید بوده و باعث افزایش آگاهی و مهارت میشود.
همچنین اثر بخشی این رویکرد در کاهش فشار روانی (ساالری فیضآبادی،)5917 ،
کاهش استرس شغلی (برنده و همکاران ،)5913 ،کاهش احساس استرس و بهبود نگرش و

1. KimBerg,
2. Brief family therapy center
3. Kim.S,Brook.J,Akin.B
4. Evans N, Evans AM
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رفتار (کوکران ،)2777، 5کاهش افسردگی (استردا )2770 ،2درمان افسردگی (سانستروم،9
 ،5332به نقل از داوودی فیل آبادی) ،شناسایی تواناییها و افزایش روشهای مختلفی برای
ارتباط با همکاران و بیماران (والرستد وهینز ،2777 ،1نقل از برنده ،)5913 ،برای درمان
سوء استفاده شدگان جنسی (انیتموس ،)5337 ،1کاهش جرم زندانیان (لیندفورس و
مگنوسون ،)5330 ،7در درمان بیماران مبتال به اختالالت خلقی ،اضطراب ،اختالالت
سازگاری و سوء مصرف مواد (المبرت ،اوکشی ،فینتچ و جاکوبسون ،5311 ،0به نقل از
نظری ،)5919 ،افزایش مهارتهای ارتباطی (جیمز مورد ،2777، 1به نقل از داوودی فیل
آبادی(5911 ،کاهش خشم و اضطراب سربازان (روت ،درو ما ،تبلی2779 ،3؛ به نقل از
داوودی فیل آبادی ،)5911 ،کاهش تعارضات والد-فرزندی در نوجوانان دختر (گیتی
پسند ،آرین و کریمی ،)5910 ،بر شادکامی و سازگاری زناشویی (نصور حسین پور،
 ،)5913بر کاهش تعارضات زناشویی (سودانی ،شفیعآبادی ،دالور ،)5911 ،بر
خودکارآمدی دانشآموزان (رویین تن )5911 ،بررسی شده است.
با توجه به اینکه کودکان امروز ،صاحبان آینده جامعه هستند ،سالمتی و بیماری آنان
در سالمتی و بیماری جامعه فردا و نسلهای آینده اثراتی قابل توجه خواهد داشت؛ بنابراین،
الزم است به سالمت روانی -جسمانی این قشر عظیم بیشتر توجه شود و گامهایی اساسی
در جهت پیشگیری و درمان بیماریها و اختالالت روانی و رفتاری آنان برداشته شود .بر
اساس مبانی نظری فوق این پژوهش به مقایسه اثربخشی رویکرد روایتدرمانی و
راهحلمدار برای کاهش اختالالت رفتاری دانشآموزان پایه سوم راهنمایی شهرستان سقز
میپردازد.
1. Corcoran
2. Estrada
3. Sanstrom
4. Wallerstedt, & Higgins
5. Anonymous
6. Lindforss &Magnsson
7. Lambert, Aokshy, Fintch and Jacobson
8. James Moord
9. Ruth, Droma,Tabli
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روش پژوهش
در این پژوهش با استفاده از طرح نیمهآزمایشی تعداد  11نفر پس از غربالگری اولیه از بین
 977نفر به صورت تصادفی در دوگروه آزمایشی و یک گروه کنترل جایگزین شدند.
مالك انتخاب اولیه شکایت اولیا و معلمان از رفتارهای آنان در خانه و مدرسه بود .مراحل
اجرای پژوهش بدین ترتیب بود که ابتدا مرحله پیشآزمون برای گروههای آزمایشی و
کنترل اجرا شد سپس بعد از اجرای روشهای مداخله روایتمدار و راهحلمدار برای
گروههای آزمایشی ،مرحله پسآزمون برای گروههای آزمایشی و گواه به اجرا در آمد.
مشاوره راهحلمدار در  1جلسه و روایتمدار در  1جلسه دو ساعته طی یک ماه و نیم بر
گروه آزمایش اجرا گردید و گروه کنترل در این مدت هیچ روش آموزشی و یا درمانی
دریافت نکرد .محتوا و هدف جلسه راهحلمدار و روایتمدار به صورت خالصه به شرح
زیر میباشد:
جدول  .1خالصه محتوای جلسات مشاوره راهحلمدار
جلسه

5

هدف

محتوا

آشنایی اعضهای گهروه

از اعضاء خواسته میشود انتظار خهود را نسهبت

با هم و با رهبهر گهروه،

به بهبهود مشهکل خهود بیهان نماینهد .بیهان اینکهه

آشهههنایی بههها اصهههول و

کدام مورد از قواعد یا اهداف گهروه غیهرممکن

اههههههداف و اثهههههرات

یا دسهت نیهافتنی اسهت-2.تعهین ههدف و رفتهار

دیدگاه راهحلمدار

هدف به صورت مشخص و مثبت.

تکلیف
در این جلسهه بهه دانهشآمهوزان
تکلیفی داده می شود که به شکل
مشاهده است و از آن ها خواسهته
می شود تا همهه رفتارههای مثبهت
را که تا جلسه بعهد در رفتارشهان
مشاهده میکنند یادداشت کنند

کمک به شرکت کنندگان تا بتوانند هدفههای
مشخص کهردن حهوزه
مشههکل زا ،آشههنایی بهها
2

رونهههد تغییهههر ،انتظهههار
نداشههتن از خههود بههرای
تغیهههههرات بهههههزرگ و
تاکید بر تغییرات

خود را به صورتی مثبت ،معین ،ملمهوس و قابهل
انههدازهگیههری از طریههق روش مقیههاسگههذاری
فرمولبندی کنند .از دانشآموزان خواسته مهی-
شود وضعیت خود را نسبت به موقعیهت ایهدهآل
در مقیاسی صفر تا ده درجهای مشخص کننهد و
به خود در زمانهایی که مشکلی نداشتهاند فکهر
کههرده و آنههها را بیههان کننههد و هههدفی را بههرای
رسیدن به نقطه دلخواه مشخص کنند

درجهههبنههدی میههزان تغییههرات در
خود.
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کمهههک بهههه شهههرکت

 -5دانشآموزان تشویق مهی شهوند تها آنچهه در

کنندگان جههت اینکهه

رفتارشههان کههارایی مثبههت دارد را ببیننههد .وقتههی

اسههتثناهای مثبههت را در

آنها سرگرم انجام رفتار مطلوباند چهه اتفهاقی

زنههدگی تشههخیص داده

مههیافتههد ممکههن اسههت اطرافیههان بههه حههدی در

و بهههر ایهههن اسهههاس در

انتظار رفتارهای بد باشند که در گذشته ههر گهاه

آن ها امید ایجاد شده و

رفتار درست صورت گرفته به آن توجه نکهرده

بتواننههههههد حههههههوزهی

باشند .در ایهن جلسهه بهر پیشهرفت ههایی تمرکهز

مشههههکالت خههههود را

مههیشههود کههه در یکههی از اطرافیههان در جهههت

کاهش دهند.

تغییرات مثبت صورت گرفته است

بههر هههم زدن الگوهههای

از دانشآموزان خواسته میشودکه اگهر روشهی

تکلیههههف :از دانههههشآمههههوزان

رفتههاری مختلفههی کههه

برای حل تعهارض کهارایی نهدارد از شهیوه ههای

خواسهههته مهههیشهههود یکهههی از

شهههههرکتکننهههههدگان

دیگر استفاده کنند .و پاسخ ها و توجیهاتی را که

رفتارهای خهود را مهد نظهر قهرار

طراحههی کههردهانههد بهها

برایشان کامالً جا افتاده اسهت را بهه مهدت یهک

داده و  917درجه بهر خهالف آن

استفاده از تجسم

روز در هفته تغییر دهند

عمل کنند

حفههظ رونههد تغییههرات
1

.جمههع بنههدی و پاسههخ
گههویی بههه سههواالت و
اجرای پس آزمون

 -5کمک به حفظ روند تغییرات  -2جمع بنهدی
ابتکارات شرکتکنندگان  -9تشهویق و ترغیهب
آنان در جهت تغییرات مثبت  -1پاسخگویی بهه
سههؤاالت  -1قههدردانی از تههالش هههر یههک از
اعضای گروه

اسههههتفاده از گههههوی بلههههورین و
سؤاالت معجزه

درجه بندی تغییر به دست آمهده.
هدفچینی برای تغیر درجه بندی
بهههرای تغیهههر بهههه سهههمت رفتهههار
دلخواه -اجرای پس آزمون

جدول  .2خالصه محتوای جلسات روایت مدار
جلسه

هدف
تالش برای شناخت اعضا و
ایجاد اعتماد و بیان ساختار

1

جلسات و قوانین گروه و
برنامهریزی جهت ارائه
مباحث جلسه

2

محتوا

تکلیف

از اعضا خواسته میشود که اهداف خود را از
حضور در کارگاه بیان کنند .بیان قواعد گروه
مانند حضور منظم ،انجام تکالیف ،رازداری و

اجرای پیشآزمون

ارزش جلسات.
از دانشآموزان خواسته میشود پنج اتفاق مهم

از دانشآموزان خواسته می-

به چالش کشیدن داستان و

در زندگی خود را با توجه به تکلیف داده شده

شود تاجلسه بعدی عقاید و

ارائه یک دورنمای

مشخص کنند و درگیریهای عمده زندگی

واکنشهایشان را در فرمهای

توضیحی خارج از مشکل

خود را مشخص کنند .عالوه براین عوامل

داده شده در برابر مشکالت

مثبت ومنفی مؤثر در داستان خود را تعیین کنند

بنویسند.
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و نقش خود را از مشکل مشخص کنند
کسب آگاهی و بینش در

3

مورد عاملیت خود در ایجاد
مشکل ،کسب امید برای
تغییر

از دانشآموزان خواسته میشود معنای جدیدی

از اعضا خواسته میشود که در

برای مشکل خود بیان کنند و به نقش خود در

طول هفته آتی به انجام

ایجاد روایت های مشکلدار پی ببرند و تشویق

رفتارهایی مغایر با رفتار فعلی

اعضا برای رفتارهای مغایر با داستانهای سرشار

بپردازند و آنها را یادداشت

از مشکل

نمایند
بررسی داستان تازه دانش-
آموزان ،استفاده از شاهد

4

گفتگو در مرود تجربههای

بررسی تکالیف و مباحث ،نوشتن داستان جدید،

مثبت و روایتهای

تکیه بر توانمندیها ومهارتهای غلبه بر

جایگزین ،اختتام مناسب

مشکل ،کاربر روی فرض اصلی روایت درمانی

بیرونی ،تشویق دانشآموزان
برای جایگزینی داستان ،ایحاد
اطمینان در دانشآموزان برای
جایگزینی داستان جدید با
تکیه بر نقاط قوت دانش-
آموزان و اجرای پسآزمون

ابزار پژوهش
برای جمعآوری اطالعات از پرسشنامه ودوورث ( )5911استفاده شد .این پرسشنامه از 07
سؤال تشکیل شده که آزمودنی باید طی  17دقیقه به آن پاسخ دهد و با پاسخ بلی یا خیر
درجه طبیعی یا غیر طبیعی بودن فرد و سازگاری شخص با محیط سنجیده میشود .این
آزمون برای نوجوانان ساخته شده و مشکالت رفتاری آنان را در هشت حیطه روانشناختی
(افسردگی ،گوشهگیری ،هیجانپذیری ،بیقراری ،پارانویا ،تهاجمی ،وسواس ،پسیکاستنی
و تمایالت ضد اجتماعی) میسنجد .این پرسشنامه به فارسی ترجمه و با فرهنگ ایرانی
منطبق شده است (آزاد نیا .)5911 ،طریقه نمره دادن در این آزمون به این صورت است که
برای جواب بلی ،یک امتیاز و برای جواب خیر ،صفر امتیاز تعلق میگیرد.
از این آزمون قبالً سیرتی تیر5971 ،؛ فقیر پور5905 ،؛ و یوسفیان ( 5901 ،از آزاد نیا،
 )5911و آزاد نیا ( )5911استفاده نمودهاند ولی ضریب پایایی و روایی آن را محاسبه
ننموده و بر اساس پژوهشهای قبلی استوار بوده است اما در پژوهش آزادنیا ()5911
ضریب پایایی آزمون برای  277نفر 35/7 ،درصد گزارش شده است؛ و در پژوهش حاضر

فصلنامة فرهنگ مشاوره و روان درمانی ،سال هفتم ،شمارة  ،42بهار 9312

34

ضریب پایایی آزمون با استفاده از ضریب آلفای کرون باخ  %12بدست آمد که مقدار قابل
قبولی میباشد.

یافتهها
دادهها با استفاده از آزمونهای آمار استنباطی تحلیل واریانس یک طرفه با اندازهگیری
مکرر ،مقایسه میانگینهای مستقل و همبسته آزمون  Tو آزمون تعقیبی توکی به وسیله
نرمافزار  SPSS16مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
جدول  .3مقایسه تأثیر روشهای روایتمدار و راهحلمدار با استفاده از تی همبسته
گروه آزمایش

پیش آزمون و پسآزمون

انحراف

درجات

سطح معنی

آزادی

داری

1/919

51

7/777

51

7/791

51

7/911

ارزش t

گروهها

میانگین

روایتمدار

1/19999

7/50111

راهحلمدار

5/19999

1/70171

2/232

کنترل

2/77770

1/50537

7/303

استاندراد

همانگونه که در جدول فوق مشاهده میشود میانگین و انحراف استاندارد و  tسه گروه
با استفاده از آزمون تی همبسته در پیشآزمون و پسآزمون بررسی شده است و مقدار  tدر
دو گروه معنا دار بوده است .به منظور مقایسه دو گروه روایت مدار و راه حل مدار با هم از
آزمون تی مستقل استفاده شد که در جدول ذیل آمده است.
جدول  .4مقایسه تأثیر روشهای روایت مدار وراه حل مدار با استفاده از تی مستقل
گروهها

تعداد

میانگین

انحرافاستاندراد

روایت مدار

51

19/7777

55/99279

راهحل مدار

51

11/0999

3/37010

کل

97

19/1770

57/12992

ارزش

درجات

سطح معنی

نسبی f

آزادی

داری

7/117

21

7/970

t
7/111
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با توجه به یافتههای جدول فوق مشخص شد که بین دو گروه تفاوت معنیداری وجود
دارد )p=7/907>7/71( .برای پی بردن به معنی داری گروهها از تحلیل واریانس یک راهه
و آزمونهای تعقیبی توکی استفاده شد که به شرح جدول ذیل میباشد.
جدول  .5یکسانی واریانس بین گروهها
آزمون لوین

df2

df1

معناداری

7/915

12

2

7/059

از آنجا که یکی از مفروضههای استفاده از تحلیل واریانس یکسانی واریانسها میباشد
برای رعایت یکسانی واریانسها از آزمون لوین استفاده شد .همانطور که از جدول فوق
مشاهده میشود چون (  =7/059معنا داری) میباشد یعنی آزمون معنادار نیست لذا
واریانسها برابراند و میتوان از آزمون تحلیل واریانس استفاده نمود.
جدول  .6خالصه تحلیل واریانس مربوط به گروهها
مجموع

درجه

میانگین

مجذورات

آزادی

مجذورات

بین گروهی

22/199

5

22/199

7/531

درون گروهی

9511/399

21

559/137

2/073

F

سطح معنی

آزمون تعقیبی

داری

HSD

7/777

7/372

همانطور که از جدول فوق مشاهده میشود ( =7/777>7/71معناداری) میباشد که
نشاندهندهی این است بین گروهها تفاوت معنیداری وجود دارد .برای مشخص نمودن
اینکه بین کدام گروه تفاوت معنیدار وجود دارد از آزمون توکی استفاده شد ،که
مشخص شد نتایج معنیدار است و بین دور روش تفاوت معنیداری وجود دارد و با توجه
میانگین گروهها مشخص شد که مشاوره گروهی راه حل مدار نسبت به روایت مدار بهتر
میباشد.
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بحث و نتیجهگیری
همانگونه که توجه و رسیدگی به وضعیت سالمت جسمانی و فیزیکی دانشآموزان،
کاری مهم و حیاتی برای آینده و سالمتی آنها میباشد ،توجه و اهمیت به سالمت روان
آنان نیز میتواند به نوعی تعیینکنندهی زندگی آرام و سالم دانشآموزان باشد .یکی از
گروههای سنی جامعه که نسبت به گروههای دیگر آسیبپذیرتر میباشد دورهی سنی
نوجوانی است .دورهای بسیار حساس و پرتالطم که در صورت بیتوجهی و غفلت اطرافیان
میتواند منجر به بروز اختالالت بسیاری گردد .در سالهای گذشته پرداختن به مسائل
روحی و روانی کمتر مورد توجه بوده است .خوشبختانه ،امروزه مسائلی از این دست بیشتر
مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار میگیرند.
بروز اختالالت رفتاری در نوجوانان میتواند دالیل عمدهای از قبیل :تربیت و برخورد
ناصحیح والدین و اولیای مدرسه ،محیط اخالقی نامناسب ،ناکامیها و کمبودهای مراحل
مختلف رشد ،عدم امکان به ثمر رسیدن خالقیتها و استعدادها و ...باشد .مدارس و
خانوادهها یکی از پر تأثیرترین عوامل شکلگیری شخصیت نوجوانان در این دوره مهم
زندگی میباشند .بنابراین برای بررسی عوامل بروز اختالالت رفتاری و عاطفی نوجوانان
ارزیابی این دو مورد در زندگی نوجوان حائز اهمیت است.
در این پژوهش به بررسی و مقایسه اثربخشی دو رویکرد مشاوره راه حل مدار و
روایت مدار بر اختالالت رفتاری دانشآموزان پرداخته شد و با مروری بر نتایج حاصل از
پژوهش حاضر میتوان نتیجه گرفت که نتایج بدست آمده از مطالعه در مورد اثربخشی این
دو روش مشاورهای با نتایج پژوهش فیضآبادی ( ،)5917برنده و همکاران (،)5913
کورکوران ( ،)2777استردا ( ،)2770سانستروم ،به نقل از داوودی فیلآبادی ( )5937و
صادقی شرمه و همکاران ( )5935مبنی بر شناسایی تواناییها و افزایش روشهای مختلفی
برای ارتباط با همکاران و بیماران همسو است.
همچنین نتایج تحقیق با یافتههای حاصل از مشاوره روایتمدار نظیر پژوهش شیبانی و
همکاران ( ،)5911ژیان باقری ( ،)5911طهماسبیان ( )5911در خصوص افزایش
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مهارتهای اجتماعی ،تویسرکانی ( )5911در مورد اصالح رفتار و جبران رفتارهای
گذشته ،افزایش خودآگاهی از جمله کاهش اضطراب و افزایش احساس شایستگی
کودکان ،درمان اختالل سلوك و کمک به هویتیابی نوجوانان (شاپیرو و راس،2772 ،
هانی و کازلسکا ،2772 ،آرد ،2771 ،مورفی ،2777 ،به نقل ازربیعی )5911 ،در مورد
کنترل زندگی وکاهش صدمات ناشی از آزار جنسی (کروگر ،)2779 ،تقویت و پرورش
داستانهای جدید زندگی توسط نوجوانان (ناوی ،)2779 ،و زنان زندانی (مهونی ودنیل،
 ،)2777هویت و سالمت روان بیشتر (کارلس و داگالس ،) 2771 ،تغییر در روایت و نتایج
درمان (موریرا و همکارانش )2771 ،همسو میباشد.
در تبیین این یافتهها میتوان گفت که  -5همکاری مشترك فرد با خانواده در
نامگذاری مسأله یا مشکل  -2توصیف مشکل جدا از تمایالت و رفتارهای ناراحتکننده
 -9بررسی تأثیر مشکل بر زندگی فرد  -1برجسته ساختن لحظاتی که شخص در برابر
مشکل ایستادگی کرده وآنرا مغلوب نموده است  -1یافتن مهارتهای مقابله با مشکل در
گذشته  -7اندیشیدن در مورد آینده با تأکید بر استخراج توانمندیها وشایستگیها -0
دریافت حمایت وکمک از افرادیکه به پیدایش خودسالم کمک میکند میتواند
تأثیرگذار باشد (اهلنون ،5331 ،به نقل از اسمعیلی نسب .)5919 ،در این روشها به افراد
آموخته میشود که به دنبال راه حلهای جدید باشند و خود آفریننده آینده خود باشند و
همین توانایی باعث میشود که افراد قدرت مقابله با مسائل و مشکالت را پیدا کنند و با
توجه به نتایج بدست آمده از یافتههای این پژوهش و نتایج مطالعات انجام شده که از
اثربخشی این دو رویکرد حمایت میکند ،میتوان گفت که این روشها میتواند در بهبود
اختالالت رفتاری مؤثر باشد .همچنین به نظر میرسد شرکت در جلسات گروهی
مشاورهای و بیان آزادانه تواناییها و عواطف خود به جای سرکوب و سرزنش و تقویت
نقاط مثبت و هدفگذاری برای رسیدن به آنها بر اختالالت رفتاری مؤثر باشد .بیان
احساسات کانون اصلی مشاوره و تصمیمگیری دوباره است .تصمیمهای اولیه نه بر اساس
یک وضعیت فکری بلکه بر اساس یک وضعیت احساسی گرفته میشود بنابراین برای
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خارج کردن اعضا از پیش نویس زندگی و تغییر احساسات خود به وی آموزش داده
میشود.
در مجموع میتوان نتیجه گرفت که علیرغم کاهش اختالالت رفتاری در هر دو
گروه ،رویکرد راه حل مدار بهبود قابل توجهتری نسیت به درمان روایتمدار داشته است.
زمانی که دانشآموزان از آموزش مشاوره راه حل مدار بیشتر استفاده میکنند انتظار می-
رود بر اختالالت رفتاری و دامنه ارتباط آنها آنان تأثیر مثبتی بگذارد .دانشآموزان دارای
اختالالت رفتاری میتوانند به عنوان یک روش برای بهبود زندگی خود از این روش
استفاده کنند .چون نتایج تحقیقات متعدد نشان داده است که آموزش مشاوره راه حل مدار
میتواند در بهبود مشکالت مؤثر باشد .از آنجا که این نظریه معتقد است اکثر مشکالت
آدمیان بخاطر برخورد نادرست با گرفتاریهای عادی زندگی حادث میشوند و راه حل-
های تحمیلی و تکراری خود مشکلساز میشود و تنها راه برای تغییر کردن راه حلهایی
است که مشکل را نگه میدارد و یافتن راه حلهای جدید که نوعاْ فرق دارند (گلدنبرگ،
ترجمه برواتی و نقشبندی .)5913 ،مشاوره راه حل مدار با تغییر در این حیطه میتواند به
اعضا گروه کمک کند تا با الگو گرفتن از جلسه ،امیدوار بودن به امکان تغییر ،آغاز تغییر با
تکیه بر گامهای کوچک ،و ایجاد فضایی مناسب برای برجسته کردن تواناییها در حل
مشکل مداخله کنند.
مدل درمانی راه حل محور به مراجعان به عنوان متخصصان شایسته و توانایی که قادر به
حل مسائل خود هستند و به درمان به عنوان فرایندی که مراجع و درمانگر به وسیله آن
واقعیات مطلوب را بازسازی میکنند ،مینگرد .در طول فرایند درمان برای درمانگر مهم
است که روابط مشارکتی را با اصالح زبان ،عقاید و عملکردهای مراجع پایهگذاری کند و
از زبان و سؤاالت تغییر محور استفاده کند ( .کیم )2773 ،5درمان کوتاه مدت راه حل
محور با این عقیده که مراجعان قادر به تشخیص اهداف و شکلدهی راهحلهای مؤثر برای
موقعیتهای مشکلساز هستند ،ضرورتاً بر قدرتمند کردن و منعطف کردن مراجعان با
1. Kim, C.
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کشف راهحلها و استثنائات قبلی برای مسائل و تشویق مراجعان به تکرار رفتارهای مفید و
مؤثر که اساس راهحلهای تحقق اهداف را شکل میدهند ،تمرکز میکند (مک کیل،5
.)2771
در تبیین علت اثربخشی بیشتر مشاوره راه حل مدار نسبت به روایت مدار میتوان
گفت که مشاوره راه حل مدار معتقد است مراجعان شایستگیها و خالقیتهای الزم برای
تغییر را در درون خود دارند (چنگ .)2771 ،2بر اساس دیدگاه راه حل محور تغییر و
دگرگونی ،امری اجتنابناپذیر بوده و مخصوصاً تغییرات سازنده امکانپذیر است .لذا در
این نوع درمان تمرکز به جای زمینههای سخت و غیرقابل تغییر بر روی مسایلی است که
احتمال تغییر در آنها وجود دارد .به همین علت است که درمان راه حل محور به مشاوره
امیدواری شهرت پیدا کرده است (قمری .)2773 ،مشاوره راه حل مدار با شکستن چرخه
راهحلهای تکراری بهکاربرده شده توسط دانشآموزان و تشویق آنها به پیدا کردن و
امتحان راههای جدید به آنها کمک میکند تا دریابند مشکل همواره به یک شدت وجود
ندارد و تالش آنها برای ایجاد تغییرات کوچک در نهایت میتواند باعث ایجاد تغییرات
بزرگتر شود .عالوه بر این پیدا کردن راههای جدید و یافتن اینکه توانایی دارند بر خود
کارآمدی و امتحان شیوههای جدید تأثیر میگذارد و این چرخه خودکارآمدی باعث
افزایش عزت نفس و در نهایت حذف و کاهش اختالالت رفتاری میشود .عالوه بر این
فنون مشاوره راه حل مدار بدلیل سهولت در درك و فهم برای دانشآموزان و روشهای
بدیع و عملی نسبت به روایت مدار و ایجاد انگیزه برای دانشآموزان درابعاد مختلف می-
کوشد تا تغییر را امکانپذیر سازد.
عالوه بر این ایجاد رابطه حسنه در طول مداخله ،تشویق به گفتگو و بیان خواستهها،
وجود جوی مناسب ،و تشویق آنها به ساخت راهحلهایی بجز رفتار دردسر آفرین ،پرهیز
از سرزنش ،استفاده از شوخی و بذلهگویی ،فراهم نمودن مکانی امن برای بیان هدفها و
خواسته ها و نیازها ،گذاشتن قوانینی ساده برای عدم تخلف از قوانین جلسات ،خود باعث
1. McKeel, AJ
2. Cheung .S
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ایجاد فضایی دوستانه و همدالنه شد که میتوانند در تبیین تغییرات ایجادشده نسبت به
رویکرد روایت مدار در نتایج مؤثر باشد.
تحقیقات بر دیدگاه مشاوره راه حل مدار کارایی و اثربخشی آن را در دامنه گستردهای
از مشکالت تأیید می کند .در این پژوهش مشخص شد که اعضای گروه میتوانند با
استفاده از تکنیکهای بکار گرفته شده در رویکرد راه حل مدار بر قابلیتها و نقاط مثبت
خود تمرکز کنند و با توجه به استثنائات ،نگرشهای خود را درباره مسایل زندگی تغییر
دهند و به نتایج مثبتی دست یابند .در واقع کمک به افراد برای یافتن آن خود قوی و
نیرومند خود که در اثر مشکالت گم کردهاند و توجه به نقاط قوت خود و بیان آنها و
کمک گرفتن از توانمندیهای خود به جای تکیه بر منابع بیرونی و یافتن جواب سؤاالت
در درون خود و خود را به عنوان کارشناس دیدن در مشکالت رفتاری زندگی خود و
اظهارنظر در این مورد میتواند تبیینگر نتایج باشد.
در تحقیق حاضر نیز سعی شد از ویژگیهای مثبت این دو رویکرد در ایجاد تغییرات
مثبت در دانشآموزان دارای اختالل رفتاری استفاده شود که نتایج سودمندی حاصل شد؛
با مروری بر نتایج حاصل از پژوهش حاضر میتوان اینگونه نتیجه گرفت که آموزش فنون
راه حل مدار میتواند بر ارتباط عمومی و کاهش اختالالت رفتاری دانشآموزان و در واقع
بر نگرش آنان به زندگی تأثیر مثبتی داشته باشند .بنابراین به نظر میرسد آشنایی و اجرای
فنون این رویکرد میتواند چهارچوب و الگوی مشخص و روشنی از شیوه حل مسائل
زندگی را برای دانشآموزان فراهم میکند تا بتوانند تواناییها و مهارتهای خود را
تقویت نمایند .لذا با توجه به اثربخش بودن رویکرد راه حل مدار و روایت مدار در
کاهش ابعاد مختلف اختالل رفتاری پیشنهاد میشود این رویکرد توسط مشاوران و
روانشناسان مورد استفاده قرار گیرد .دانشآموزان مورد مطالعه در این تحقیق حداقل
کالس سوم راهنمایی در یک مدرسه حاشیه بودند .لذا در تعمیم نتایج به دانشآموزان
دارای تحصیالت ابتدایی و سایر پایههای راهنمایی و متوسطه دارای محدودیت است.
همچنین تحقیق حاضر بر روی دانشآموزان شهر سقز انجام گرفته و ممکن است در
تعمیم نتایج به دانش آموزان مناطق دیگر دارای محدودیت باشد .با توجه به چنین
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محدودیتهایی پیشنهاد میشود محقق بعدی تحقیق را بر جمعیت مدارس دیگر و جنس و
پایههای دیگر دیگر نیز انجام دهد.
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