
 

 

مدار بر حلمدار و راهمشاوره روایتاثر بخشی  مقایسه

 آموزان اختالالت رفتاری دانش

 3کریمیان عدالت، 2میری انور، 1فرخی نورعلی

 51/75/5931تاریخ پذیرش:  51/70/5931تاریخ دریافت: 

 چکیده
 کاهش در مدارروایت و مدار حلراه گروهی مشاوره مقایسه اثربخشی به منظور حاضر پژوهش: هدف

با استفاده از  :روش انجام گرفته است. سقز شهرستان راهنماییی پایه دختر موزانآدانش رفتاری اختالالت

دوگروه  نفر به صورت تصادفی در 977 نگری اولبه از بینفر پس از غربال 11تعداد  آزمایشیطرح نیمه

جلسه دو  1مدار در جلسه و روایت 1مدار در حلوه کنترل جایگزین شدند. گروه راهی و یک گرآزمایش

 الیسؤ 07 پرسشنامه از هاداده آوریجمع برایساعته به مدت یک و نیم ماه در معرض مداخله قرار گرفتند. 

طرفه برای ها با استفاده از تحلیل واریانس یکدادهبرای قبل و بعد از مداخله استفاده شد.  (5911) ودوورث

های آزمایشی با یکدیگر و با گروه کنترل تعقیبی توکی برای مقایسه گروهها و با آزمون اثربخشی روش

مدار و حلهای راهتحلیل واریانس نشان داد که اوالْ روش نتایج  :هایافتهمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. 

خوردار است. مدار از کارایی بیشتری برحلمدار در کاهش اختالالت رفتاری مؤثرند و ثانیاْ روش راهروایت

که در کاهش عنوان رویکردی د بهنتوانمی نتایج این پژوهش، مشاوران مدارس با استفاده از: گیرینتیجه

 اختالالت رفتاری مؤثر است استفاده کنند.   

 نوجوانان گروهی، مشاوره مدار،حلراه درمانی، روایت رفتاری، اختالالت :واژگان کلیدی
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 مقدمه

خصوص کشورهای جهان سوم را  ای از جمعیت جهان بهقشر عمدهکودکان و نوجوانان 

ای دارد. ای سالمت کودکان و نوجوانان اهمیت ویژهد و در هر جامعهندهتشکیل می

دچار مشکالت رفتاری  روتوجهی از کودکان مدرسهد قابلتحقیقات نشان داده که درص

(. منظور از اختالل رفتاری، 2772)5)هارلند، رجین ولد، برگمن، وارلو، ورهالست هستند

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 

(. 5911فیروزجاه، موللی، نعمتی،  ،) غباری بناب، پرند، حسین خانزاده ثیر منفی بگذاردتأ

 شدید، فرد، سن با بودن نامتناسب ضمن که داندمی هنجاری یا انحرافی را رفتاری کرك،

 رفتارهای تا پرخاشگرانه و فعالیبیش رفتارهای شامل آن گستره و باشد  مداوم یا مزمن

 و رشد فرایند بر منفی ثیرتأ اوالْ که است این رفتارها گونهاین ویژگی. است گیرانهگوشه

 از آنان استفاده و دیگران زندگی برای مزاحمت ثانیاْ دارد، محیط با کودك مناسب انطباق

 فنون و مشاوره و راهنمایی و   (.5901)سیف نراقی، نادری، آوردمی وجود به شرایط

سازگاری بیشتر در  وسیله کمک به افراد در شناخت خود وترین خدمات آن به عنوان مهم

نماید. در مشاوره تسهیل می معنوی فرد را عاطفی، اجتماعی و رشد مطلوب زندگی است و

هایی مناسب حلراه یافتن تحلیل مشکل و به عنوان یک فرایند تخصصی به تجزیه و

 (.5910 آبادی،شفیع)شود مبادرت می

 هایدیدگاهدر ای مشاورهعمده  رویکرد دو دارمحلراهه مشاور ودرمانی روایت

به  وابسته وامری نسبی  شناخت ومتفکران پسامدرن معتقدند که دانش  د.هستن 2پسامدرن

است  9اجتماعی–ذهنی  هایسازه کنندهمنعکس فرد صرفاًاعتقادی  نظام وبافت آن است 

 (.5917 حسین شاهی برواتی، ترجمه برگ، گلدن)د کنمیدرباره دنیای خود خلق او که 

                                                           
1. Harland , Reijneveld, Brugman , Verloove, Verhulst 

2. postmodern 

3. social construction 
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درمانی  روایت ومدار حلراه هاینظریه (،5911 محمدی،سید)ترجمه  5طبق نظر پروچسکا

 سه ویژگی مشترك دارند:

جلسه طول  1 تا 1مدت جدیدی هستند که به طور متوسط فقط درمان کوتاه یک هر

 به و کنندمیبرای مشکالت تمرکز  هاییجوییچاره وبر تغییر  هاآنهر دوی  .کشندمی

داستان جویان و درمانذهنی  اْمنحصرهر کدام روی دیدگاه  مشکل کاری ندارند. هایعلت

ترجمه  )پروچسکا، کنند.میکید أو در مقابل واقعیت عینی توافقی تخودساخته ا

 (. 5910 سیدمحمدی،

 نظریه اساس بر .روندمیدرمانی به شمار اصلی روایت گذارانبنیاناز  2ون اپست وایت و

 در منطقی و پیوسته دارمعنی داستان یک شکل به را خود زندگی دارند تمایل مردم روایت،

 2777 ، برن) ببرند پیش را خویش آینده توقعات و هاهدف بتوانند که طوری به گیرند، نظر

  .(5932به نقل از اسکندری، 

درمانی روایت اثربخشیبررسی  به ،درمانیدر حوزه روایت هاپژوهشبخش اعظم 

درمانی بر میزان تمایل ( به بررسی تأثیر روایت5935) نوری تیرتاشی و کاظمی .اندپرداخته

درمانی جلسه دو ساعته دریافتند که روایت 1به بخشودگی در زنان پرداختند و پس از 

آزمایش نسبت به گروه گواه شده است. باعث افزایش تمایل به بخشودگی در زنان گروه 

نشان دارد که مضمون  مضطرب وافراد افسرده  هایروایتبا بررسی  (5919) نسباسمعیلی 

است  ابهام وتردید  افراد مضطرب، روایت و محدودیت واجبار  اصلی روایت افراد افسرده،

در  فوق داشت. گروه دوبیشتری نسبت به  بخشرهاییپیامدهای  ،عادی افراد هایروایت و

 بررمانی به روش مشاوره گروهی دنتایج نشان داد که داستان (5911) باقریژیان پژوهش 

به نظر  را افزایش داده است. آن وبوده  ثرؤم استدالل اخالقی دختران نوجوان بزهکار رشد

و  مدیران %37 وثر بوده ؤاجتماعی م هایمهارتافزایش  در قصه( 5911طهماسبیان )

 کردهارزیابی  کاربردی وثر ؤاین برنامه را م هادبستانی اول %17 و دبستانیپیش معلمان

)بانکی  مطلقهوالدین  افسردگی واضطراب جدایی  کاهش بردرمانی روایتهمچنین  بودند.

                                                           
1. Prochaska 

2. Eptson 



 9312 بهار، 42، شمارة هفتمفصلنامة فرهنگ مشاوره و روان درمانی، سال  42

 

 

 ،متین و)یوسفی لویه  یادگیری مشکالت بارویارویی  هایدراهبر بر ،(5911 ،امیری و

بر اختالل افسردگی در بزگساالن،  ،(5917 )رستمی ثانی، افسردگی کاهش بر (،5911

ل افسردگی و بهبود (، بر اختال2771، 5ورومانز) اتحاد کاری، بهبود روابط بین شخصی

 کودکان اتیسم(، بر بهبود 2757، 2ورومانز و شوارتز) آمدهای بین فردیها و پینشانه

وبر، دیویس و ) برکاهش اختالالت خوردن (،2759، 9بریدباریری، مالدر کاچین، براون،)

مکیان، اسکندری، ) وزن(، بر بهبود تصور از خود زنان مبتال به اضافه2777، 1مک فی

(، 2752لویه، کمالی و شفیعیان، ) فعالیبیش -(، بر اختالل توجهی2757شی، برجعلی، قری

 به مبتالفس زنان ن عزت وبدنی  تصویر بر ،(2752 ،1هانین، وود) بر خودزنی یک نوجوان

قادری، خدادادی و ) بر کنترل عواطف در نوجوانان دختر (،5910 خو،)امینی سینهسرطان 

رفتاری  اختالالت و مادرانفرزند پروری  شیوه ومعناداری زندگی (، 5913عباسی، 

، 7دیلدو) لکنتبین رفتن تظاهرات  از و طوالنی و(، گفتار روان 5913 )مجدی، کودکان

احساس شایستگی  افزایش واز جمله کاهش اضطراب  افزایش خودآگاهی (،2772

 ،2772 )شاپیرو وراس، نوجوانانیابی به هویت کمک ودرمان اختالل سلوك  کودکان،

(، کنترل 5911 ربیعی، ازبه نقل  ،2777 ،رفی مو ،2771 آرد، ،2772 هانی وکازلسکا،

 پرورش وتقویت  (،2779 ،0)کروگر جنسیصدمات ناشی از آزار  کاهش وزندگی 

 بیشترروان  سالمت وهویت  (،2779 ،1جدید زندگی توسط نوجوانان )ناوی هایداستان

 زادهنژاد، مهرابی )بساك کاهش نگرانی از بدریختی بدنی (.2771 ،3داگالس و)کارلس 

 کاهش اضطراب اجتماعی و افزایش عزت نفس)قوامی، (؛5935 هنرمند، حسنی، نرگسی،

 .ثر است( مؤ5935 ای،زاده امام نوری، فرامرزی، زاده فاتحی

                                                           
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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 و 5برگ اینسوکیم دی شیزر، استیواز تالش عمده  محور –حل مدت راهکوتاهدرمان 

 . اینگرفت شکل ( میلواکیBFTC) 2مدتکوتاه درمانیخانواده مرکزدر  شانهمکاران

 مشکلاز  آگاهی کسببه  کهدارد  تمرکزاست  پذیرامکانآنچه  روی قدریدرمان به 

وجود  ضروری رابطهها آن هایحلو راه  مشکالت بین هاآناز نظر  زیرا ؛ندارد ایعالقه

 کفایتافراد سالم هستند، با  باشد:می بخشی نیرو هایفرضمدار شامل حلدرمان راه .ندارد

، کندرا بهتر  هاآن زندگی تواندمی که هاییحلراه  کردن ایجاد تواناییهستند از 

  (.5913 محمدی، سید پروچاسکا، ترجمه)  برخوردارند

 از ،شده انجام محققان سوی از مختلفی هایپژوهش رویکرد این اثربخشی بررسی در

مدت شی به بررسی اثربخشی درمان کوتاهدر پژوه (2757) 9کیم و همکاران جمله

ها در پژوهش مربوط به آن پرداختند. آن هایمصرف مواد و آسیب ءمدار بر سوحلراه

های خطی و لنفر استفاده کردند. با استفاده از مد 71 برای ارزیابی کارایی درمان، ازخود 

های ناشی از آن کاهش یافته نتایج نشان داد که شدت اعتیاد و آسیب بررسی  اندازه اثر

 با پژوهشی در (2759) 1ایوان و ایواناست اما بین دو گروه اندازه اثر معنادار نبوده است. 

 این از توانمی که کردند بیان دانشجویان روان سالمت بر مدارحلراه مشاوره تأثیر عنوان

 خدمات خواهان مراجعان به تنها و کرد استفاده بالینی هایموقعیت از بسیاری در روش

 سطح توسعه و رویکرد این اصول آموزش هاآن عقیده به .شودنمی محدود روان سالمت

. شودمی نفساعتمادبه و هاتوانایی به نسبت هاآن افزایش باعث رویکرد این هایمهارت

 که دریافتند پرستاری دانشجویان به مدارحلراه مشاوره آموزش از پس خود نتایج در هاآن

 .شودمی مهارت و آگاهی افزایش باعث و بوده مفید درمانی روش یک یادگیری روش این

(، 5917آبادی، فیض ساالری) در کاهش فشار روانیهمچنین اثر بخشی این رویکرد 

 بهبود نگرش و (، کاهش احساس استرس و5913همکاران،  برنده و) کاهش استرس شغلی

                                                           
1. KimBerg, 

2. Brief family therapy center 

3. Kim.S,Brook.J,Akin.B 

4. Evans N, Evans AM 



 9312 بهار، 42، شمارة هفتمفصلنامة فرهنگ مشاوره و روان درمانی، سال  42

 

 

 ،9( درمان افسردگی )سانستروم2770 ،2استردا) (، کاهش افسردگی2777، 5کوکران) رفتار

های مختلفی برای افزایش روش ها وفیل آبادی(، شناسایی تواناییاز داوودی به نقل  ،5332

(، برای درمان 5913 ، نقل از برنده،2777، 1والرستد وهینز) بیماران همکاران و ارتباط با

 لیندفورس و) (، کاهش جرم زندانیان5337 ،1انیتموس) سوء استفاده شدگان جنسی

اختالالت  اضطراب، اختالالت خلقی، به در درمان بیماران مبتال (،5330 ،7مگنوسون

از به نقل  ،5311 ،0جاکوبسون فینتچ و اوکشی، المبرت،) سوء مصرف مواد سازگاری و

از داوودی فیل به نقل ، 2777، 1جیمز مورد) های ارتباطی(، افزایش مهارت5919 نظری،

از نقل به ؛ 2779 ،3ما، تبلی روت، درو) اضطراب سربازان کاهش خشم و)5911آبادی، 

گیتی ) نوجوانان دختر فرزندی در-کاهش تعارضات والد(، 5911داوودی فیل آبادی، 

نصور حسین پور، ) سازگاری زناشویی شادکامی و (، بر5910پسند، آرین و کریمی، 

 (، بر5911آبادی، دالور، سودانی، شفیع) کاهش تعارضات زناشویی (، بر5913

 بررسی شده است.( 5911رویین تن، ) آموزانخودکارآمدی دانش

 آنان بیماری و سالمتی هستند، جامعه آینده صاحبان امروز، کودکان اینکه به توجه با

 بنابراین، داشت؛ خواهد توجه قابل اثراتی آینده هاینسل و فردا جامعه بیماری و سالمتی در

 اساسی هاییگام و شود توجه بیشتر عظیم قشر این جسمانی -روانی سالمت به است الزم

 بر .شود برداشته آنان رفتاری و روانی اختالالت و هابیماری درمان و پیشگیری جهت در

 درمانی وپژوهش به مقایسه اثربخشی رویکرد روایت اساس مبانی نظری فوق این

آموزان پایه سوم راهنمایی شهرستان سقز برای کاهش اختالالت رفتاری دانش مدارحلراه

 . پردازدمی

                                                           
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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 پژوهش روش

ز بین ه ایگری اولنفر پس از غربال 11تعداد  آزمایشیبا استفاده از طرح نیمهدر این پژوهش 

 .در دوگروه آزمایشی و یک گروه کنترل جایگزین شدندنفر به صورت تصادفی  977

مراحل . تارهای آنان در خانه و مدرسه بودمالك انتخاب اولیه  شکایت اولیا و معلمان از رف

های آزمایشی و آزمون برای گروهین ترتیب بود که ابتدا مرحله پیشپژوهش بداجرای 

مدار برای حلمدار و راههای مداخله روایتشترل اجرا شد سپس بعد از اجرای روکن

به اجرا در آمد.  گواههای آزمایشی و آزمون برای گروههای آزمایشی، مرحله پسگروه

 بر ساعته طی یک ماه و نیم دوجلسه  1 درمدار وایتر وجلسه  1مدار در حلمشاوره راه

گروه آزمایش اجرا گردید و گروه کنترل در این مدت هیچ روش آموزشی و یا درمانی 

صورت خالصه به شرح  به مدارمدار و روایتحلراهمحتوا و هدف جلسه  دریافت نکرد.

 باشد:میزیر 
 مدارحلخالصه محتوای جلسات مشاوره راه .1 جدول

 جلسه هدف امحتو تکلیف

 آمهوزان  دانهش  بهه  جلسهه  این در

 شکل به که شودمی داده تکلیفی

 خواسهته  هاآن از و است مشاهده

  مثبهت  رفتارههای  همهه  تا شودمی

 رفتارشهان  در بعهد  جلسه تا که را

 کنند یادداشت کنندمی مشاهده

 نسهبت  را خهود  شود انتظارخواسته می اعضاء از 

  اینکهه  بیهان . نماینهد  بیهان  خهود  مشهکل  بهبهود  به

 غیهرممکن  گهروه  اهداف یا قواعد از مورد کدام

 رفتهار  و ههدف  تعهین -2.اسهت  نیهافتنی دسهت   یا

 .مثبت و مشخص صورت به هدف

آشنایی اعضهای گهروه   

 با هم و با رهبهر گهروه،  

اصهههول و آشهههنایی بههها 

اههههههداف و اثهههههرات  

 دارمحلدیدگاه راه

5 

 در تغییههرات میههزان بنههدیدرجههه

 .خود

 ههای هدفکمک به شرکت کنندگان تا بتوانند 

و قابهل   ملمهوس  معین، ،خود را به صورتی مثبت

گههذاری گیههری از طریههق روش مقیههاس  انههدازه

-آموزان خواسته مهی از دانش بندی کنند.فرمول

آل شود وضعیت خود را نسبت به موقعیهت ایهده  

ای مشخص کننهد و  در مقیاسی صفر تا ده درجه

اند فکهر  هایی که مشکلی نداشتهبه خود در زمان

 بههرای ههها را بیههان کننههد و هههدفی را کههرده و آن

 دلخواه مشخص کنند نقطه به رسیدن

مشخص کهردن حهوزه   

مشههکل زا، آشههنایی بهها  

رونهههد تغییهههر، انتظهههار  

نداشههتن از خههود بههرای  

تغیهههههرات بهههههزرگ و  

 تغییرات بر تاکید

2 
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 و بلههههورین گههههوی از اسههههتفاده

 معجزه االتسؤ

 در آنچهه  تها  شهوند مهی  تشویق  آموزاندانش -5

 وقتههی. ببیننههد را دارد مثبههت کههارایی رفتارشههان

 اتفهاقی  چهه  اندمطلوب رفتار انجام سرگرم  هاآن

 در حههدی بههه  اطرافیههان اسههت ممکههن افتههد مههی

 گهاه  ههر  گذشته در که باشند بد رفتارهای انتظار

 نکهرده  توجه آن به  گرفته صورت درست رفتار

 تمرکهز  ههایی پیشهرفت  بهر  جلسهه  ایهن  در. باشند

 جهههت در اطرافیههان از یکههی در کههه شههودمههی

 است گرفته صورت مثبت تغییرات

 شهههرکت بهههه کمهههک

 اینکهه  جههت  کنندگان

 در را مثبههت اسههتثناهای

 داده تشههخیص زنههدگی

 در اسهههاس ایهههن بهههر و

 و شده ایجاد امید هاآن

  یحههههههوزه بتواننههههههد

 را خههههود  مشههههکالت

 .دهند کاهش

9 

آمههههوزان دانههههشاز  تکلیههههف:

شهههود یکهههی از  خواسهههته مهههی 

رفتارهای خهود را مهد نظهر قهرار     

درجه بهر خهالف آن    917داده و 

 عمل کنند

 روشهی  اگهر  شودکهآموزان خواسته میاز دانش

 ههای شهیوه  از نهدارد  کهارایی  تعهارض  حل برای

 که را توجیهاتی و هاپاسخ و. کنند استفاده دیگر

را بهه مهدت یهک     اسهت  افتاده جا کامالً برایشان

 دهند تغییر روز در هفته 

ن الگوهههای بههر هههم زد

رفتههاری مختلفههی کههه   

کننهههههدگان شهههههرکت

بهها  انههدکههردهطراحههی 

 تجسماستفاده از 

1 

. آمهده  دست به تغییر بندیدرجه

 بندیدرجه تغیر برای چینیهدف

 رفتهههار سهههمت بهههه تغیهههر بهههرای

 آزمون پس اجرای -دلخواه

 بنهدی جمع -2 تغییرات روند حفظ به کمک -5

 ترغیهب  و تشهویق  -9 کنندگانشرکت ابتکارات

 بهه  گوییپاسخ -1 مثبت تغییرات جهت در آنان

 از یههک هههر تههالش از قههدردانی -1 سههؤاالت

 گروه اعضای

 تغییههرات رونههد حفههظ

جمههع بنههدی و پاسههخ   .

گههویی بههه سههواالت و   

 اجرای پس آزمون

1 

 خالصه محتوای جلسات روایت مدار .2جدول 
امحتو تکلیف  جلسه هدف 

آزموناجرای پیش  

شود که اهداف خود را از از اعضا خواسته می

گروه  بیان قواعد حضور در کارگاه بیان کنند.

و  مانند حضور منظم، انجام تکالیف، رازداری

 ارزش جلسات.

 برای شناخت اعضا و تالش

بیان ساختار  ایجاد اعتماد و

 قوانین گروه و جلسات و

ریزی جهت ارائه برنامه

 مباحث جلسه

1 

-موزان خواسته میآاز دانش

شود تاجلسه بعدی عقاید و 

های فرم شان را درواکنشهای

داده شده در برابر مشکالت 

 .بنویسند

پنج اتفاق مهم شود آموزان خواسته میاز دانش

خود را با توجه به تکلیف داده شده  زندگیدر 

 های عمده زندگیدرگیری مشخص کنند و

عوامل  عالوه براین  .نندک خود را  مشخص

خود را تعیین کنند  در داستان ثرؤمثبت ومنفی م

به چالش کشیدن داستان و 

ارائه یک دورنمای 

 توضیحی خارج از مشکل

2 
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 نقش خود را از مشکل مشخص کنند و

شود که در از اعضا خواسته می

طول هفته آتی به انجام 

رفتارهایی مغایر با رفتار فعلی 

ها را یادداشت آنبپردازند و 

 نمایند

شود معنای جدیدی آموزان خواسته میاز دانش

نقش خود در برای مشکل خود بیان کنند و به 

دار پی ببرند و تشویق ایجاد روایت های مشکل

های سرشار اعضا برای رفتارهای مغایر با داستان

 از مشکل

کسب آگاهی و بینش در 

مورد عاملیت خود در ایجاد 

برای  میدمشکل، کسب ا

 ریتغی

3 

-بررسی داستان تازه دانش

از شاهد  استفاده ،آموزان

موزان آدانش تشویق ،بیرونی

 ایحاد ،برای جایگزینی داستان

موزان برای آاطمینان در دانش

 با جایگزینی داستان جدید

-تکیه بر نقاط قوت دانش

 آزمونو اجرای پس آموزان

 ،داستان جدید نوشتن ،مباحث تکالیف و بررسی

های غلبه بر ومهارت هاتوانمندیبر  تکیه

 روی فرض اصلی روایت درمانی کاربر ،مشکل

های گفتگو در مرود تجربه

های مثبت و روایت

 جایگزین، اختتام مناسب

4 

 ابزار پژوهش

 07نامه از شد. این پرسش استفاده (5911) پرسشنامه ودوورث ازآوری اطالعات جمع برای

پاسخ بلی یا خیر  با ون پاسخ دهد آدقیقه به  17که آزمودنی باید طی ال تشکیل شده ؤس

این  .شودمیشخص با محیط سنجیده  سازگاری ودرجه طبیعی یا غیر طبیعی بودن فرد 

 روانشناختیهشت حیطه  در رارفتاری آنان  مشکالت وآزمون برای نوجوانان ساخته شده 

 پسیکاستنی وسواس، تهاجمی، پارانویا، ،قراریبی پذیری،هیجان گیری،گوشه ،)افسردگی

ایرانی  با فرهنگ ونامه به فارسی ترجمه این پرسش .سنجدمیضد اجتماعی(  تمایالت و

به این صورت است که  آزمون(. طریقه نمره دادن در این 5911 )آزاد نیا، استمنطبق شده 

 .گیردمیصفر امتیاز تعلق  جواب خیر، برای ویک امتیاز  برای جواب بلی،

از آزاد نیا،  ) 5901 ،یوسفیان و ؛5905 ،پور فقیر ؛5971، تیرسیرتی  از این آزمون قبالً

آن را محاسبه  روایی وولی ضریب پایایی  اندنموده استفاده( 5911) نیاآزاد  و( 5911

( 5911) نیاتوار بوده است اما در پژوهش آزادقبلی اس هایپژوهشبر اساس  ننموده و

پژوهش حاضر  در و ؛درصد گزارش شده است 7/35 نفر، 277ضریب پایایی آزمون برای 
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مد که مقدار قابل آ بدست %12 باخ کروناز ضریب آلفای  استفاده باضریب پایایی آزمون 

 .باشدمیقبولی 

 هایافته

گیری اندازهتحلیل واریانس یک طرفه با مار استنباطی آهای ها با استفاده از آزمونداده

آزمون تعقیبی توکی به وسیله  و T های مستقل و همبسته آزمونمکرر، مقایسه میانگین

 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. SPSS16افزار نرم

 مدار با استفاده از تی همبستهحلراه مدار وهای روایتثیر روشمقایسه تأ .3 جدول

 میانگین هاگروه گروه آزمایش
انحراف 

 استاندراد
 tارزش 

درجات 

 آزادی

سطح معنی 

 داری

مدارروایت   19999/1 50111/7 919/1 51 777/7 

آزمونپیش آزمون و پس مدارحلراه   19999/5 70171/1 232/2 51 791/7 

303/7 50537/1 77770/2 کنترل   51 911/7  

 

سه گروه  tود میانگین و انحراف استاندارد و شانگونه که در جدول فوق مشاهده میهم

در  tآزمون بررسی شده است و مقدار آزمون و پسپیش در با استفاده از آزمون تی همبسته

ار بوده است. به منظور مقایسه دو گروه روایت مدار و راه حل مدار با هم از دو گروه معنا د

 .استاستفاده شد که در جدول ذیل آمده  آزمون تی مستقل

 های روایت مدار وراه حل مدار با استفاده از تی مستقلثیر روشمقایسه تأ .4 جدول

 استاندرادانحراف میانگین تعداد گروهها
ارزش 

 fنسبی 

درجات 

 آزادی

 معنی سطح

 داری
t 

 111/7 970/7 21 117/7 99279/55 7777/19 51 روایت مدار

     37010/3 0999/11 51 حل مدارراه

     12992/57 1770/19 97 کل
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داری وجود گروه تفاوت معنی های جدول فوق مشخص شد که بین دوبا توجه به یافته

ها از تحلیل واریانس یک راهه برای پی بردن به معنی داری گروه (p=907/7<71/7دارد. )

  باشد.ستفاده شد که به شرح جدول ذیل میهای تعقیبی توکی او آزمون

 هایکسانی واریانس بین گروه. 5 جدول

 آزمون لوین df1 df2 معناداری

059/7 2 12 915/7 

 

باشد می هاواریانسهای استفاده از تحلیل واریانس یکسانی از آنجا که یکی از مفروضه

طور که از جدول فوق همان .ها از آزمون لوین استفاده شدبرای رعایت یکسانی واریانس

ادار نیست لذا باشد یعنی آزمون معنمی = معنا داری(059/7 ) شود چونمشاهده می

 توان از آزمون تحلیل واریانس استفاده نمود. اند و میها برابرواریانس

 

 هاخالصه تحلیل واریانس مربوط به گروه .6جدول 

 
 مجموع

 مجذورات

درجه 

 آزادی

میانگین 

 مجذورات
F 

سطح معنی 

 داری
 آزمون تعقیبی

HSD 

199/22 بین گروهی  5 199/22  531/7  777/7  372/7  

399/9511 درون گروهی  21 137/559  073/2    

 

که باشد می = معناداری(777/7<71/7)شود مانطور که از جدول فوق مشاهده میه

داری وجود دارد. برای مشخص نمودن ها تفاوت معنیاین است بین گروه یدهندهنشان

که  ،دار وجود دارد از آزمون توکی استفاده شدکه بین کدام گروه تفاوت معنیاین

داری وجود دارد و با توجه ار است و بین دور روش تفاوت معنیدمشخص شد نتایج معنی

مدار نسبت به روایت مدار بهتر راه حل  مشاوره گروهی ها مشخص شد کهمیانگین گروه

 باشد.  می
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 گیریبحث و نتیجه

 ،آموزاندانش فیزیکی و جسمانی سالمت وضعیت به رسیدگی و توجه که گونههمان

 روان سالمت به اهمیت و توجه باشد،می هاآن سالمتی و آینده برای حیاتی و مهم کاری

 از یکی. باشد آموزاندانش سالم و آرام زندگی یکنندهتعیین نوعی به تواندمی نیز آنان

 سنی یدوره باشدمی پذیرترآسیب دیگر هایگروه به نسبت که جامعه سنی هایگروه

 اطرافیان غفلت و توجهیبی صورت در که پرتالطم و حساس بسیار ایدوره. است نوجوانی

 مسائل به پرداختن گذشته هایسال در. گردد بسیاری اختالالت بروز به منجر تواندمی

 بیشتر دست این از مسائلی امروزه خوشبختانه، .است بوده توجه مورد کمتر روانی و روحی

 .گیرندمی قرار تحلیل و تجزیه و بررسی مورد

 برخورد و تربیت :قبیل از ایعمده دالیل تواندمی نوجوانان در رفتاری اختالالت بروز

 مراحل کمبودهای و هاناکامی نامناسب، اخالقی محیط مدرسه، اولیای و والدین ناصحیح

 و مدارس .باشد ...و استعدادها و هاخالقیت رسیدن ثمر به امکان عدم رشد، مختلف

 مهم دوره این در نوجوانان شخصیت گیریشکل عوامل ترینتأثیر پر از یکی هاخانواده

 نوجوانان عاطفی و رفتاری اختالالت بروز عوامل بررسی بنابراین برای. باشندمی زندگی

 .است اهمیت حائز نوجوان زندگی در مورد دو این ارزیابی

 بخشی دو رویکرد مشاوره راه حل مدار وبررسی و مقایسه اثراین پژوهش به در  

با مروری بر نتایج حاصل از  آموزان پرداخته شد ویت مدار بر اختالالت رفتاری دانشروا

بخشی این مورد اثرنتایج بدست آمده از مطالعه در  توان نتیجه گرفت کهمی پژوهش حاضر

 ،(5913) همکاران و برنده ،(5917) آبادیفیض پژوهش نتایج باای دو روش مشاوره

و  (5937) آبادیفیل داوودی از نقل به سانستروم، ،(2770) استردا ،(2777) کورکوران

 مختلفی هایروش افزایش و هاتوانایی شناسایی بر مبنی( 5935) صادقی شرمه و همکاران

 .است همسو بیماران و همکاران با ارتباط برای
 و شیبانی پژوهش مدار نظیرهای حاصل از مشاوره روایتیافتههمچنین نتایج تحقیق با 

 افزایش خصوص در( 5911) طهماسبیان ،(5911) باقری ژیان ،(5911) همکاران
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 رفتارهای جبران و رفتار اصالح مورد در( 5911) تویسرکانی اجتماعی، هایمهارت

 شایستگی احساس افزایش و اضطراب کاهش جمله از خودآگاهی افزایش گذشته،

 ،2772 راس، و شاپیرو) نوجوانان یابیهویت به کمک و سلوك اختالل درمان کودکان،

 مورد در( 5911 ازربیعی، نقل به ،2777 مورفی، ،2771 آرد، ،2772 کازلسکا، و هانی

 پرورش و تقویت ،(2779 کروگر،) جنسی آزار از ناشی صدمات وکاهش زندگی کنترل

 ودنیل، مهونی) زندانی زنان و ،(2779 ناوی،) نوجوانان توسط زندگی جدید هایداستان

 نتایج و روایت در تغییر ،( 2771 داگالس، و کارلس) بیشتر روان سالمت و هویت ،(2777

 .باشدمی همسو( 2771 همکارانش، و موریرا) درمان

 در فرد با خانواده مشترك همکاری -5 که گفت توانمی هایافته این تبیین در

 کنندهناراحت رفتارهای و تمایالت از جدا مشکل توصیف -2 مشکل یا لهمسأ نامگذاری

 برابر در شخص که لحظاتی ساختن برجسته -1 فرد زندگی بر مشکل ثیرتأ بررسی -9

 در مشکل با مقابله هایمهارت یافتن -1 است نموده مغلوب اروآن کرده ایستادگی مشکل

 -0 هاوشایستگی هاتوانمندی استخراج بر کیدتأ با آینده مورد در اندیشیدن -7 گذشته

 تواندمی کندمی کمک خودسالم پیدایش به کهافرادی از وکمک حمایت دریافت

ها به افراد . در این روش(5919 نسب، اسمعیلی از نقل به ،5331 اهلنون،) باشد تأثیرگذار

ود باشند و ینده خآهای جدید باشند و خود آفریننده شود که به دنبال راه حلآموخته می

و با  ل و مشکالت را پیدا کنندئشود که افراد قدرت مقابله با مساهمین توانایی باعث می

های این پژوهش و نتایج مطالعات انجام شده که از وجه به نتایج بدست آمده از یافتهت

واند در بهبود تها میکه این روش توان گفتکند، میبخشی این دو رویکرد حمایت میاثر

گروهی  رسد شرکت در جلساتاختالالت رفتاری مؤثر باشد. همچنین به نظر می

ها و عواطف خود به جای سرکوب و سرزنش و تقویت ای و بیان آزادانه تواناییمشاوره

بیان  ثر باشد.ها بر اختالالت رفتاری مؤگذاری برای رسیدن به آننقاط مثبت و هدف

های اولیه نه بر اساس گیری دوباره است. تصمیمتصمیمو حساسات کانون اصلی مشاوره ا

شود بنابراین برای یک وضعیت فکری بلکه بر اساس یک وضعیت احساسی گرفته می
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ر احساسات خود به وی آموزش داده یخارج کردن اعضا از پیش نویس زندگی و تغی

 شود.می

رغم کاهش اختالالت رفتاری در هر دو توان نتیجه گرفت که علیدر مجموع می 

. مدار داشته استتری نسیت به درمان روایتکرد راه حل مدار بهبود قابل توجهگروه، روی

-نتظار میکنند ابیشتر استفاده می مدار حل راه مشاوره آموزان  از آموزشزمانی که دانش

آموزان دارای بگذارد. دانش آنان تأثیر مثبتی هاآنو دامنه ارتباط  رود بر اختالالت رفتاری

 رای بهبود زندگی خود از این  روشتوانند به عنوان یک روش بمیاختالالت رفتاری 

 مدار حل راه مشاوره استفاده کنند. چون نتایج تحقیقات متعدد نشان داده است که آموزش

که این نظریه معتقد است اکثر مشکالت  آنجااز مؤثر باشد.  تواند در بهبود مشکالتمی

-شوند و راه حلهای عادی زندگی حادث میآدمیان بخاطر برخورد نادرست با گرفتاری

هایی ر کردن راه حلیتنها راه برای تغی شود ومی سازهای تحمیلی و تکراری خود مشکل

)گلدنبرگ،  فرق دارندهای جدید که نوعاْ دارد و یافتن راه حلاست که مشکل را نگه می

تواند به حیطه می نیدر ار یمشاوره راه حل مدار با تغی. (5913ترجمه برواتی و نقشبندی، 

ر با یآغاز تغی ،ریاعضا گروه کمک کند تا با الگو گرفتن از جلسه، امیدوار بودن به امکان تغی

حل  در هاییتوانارجسته کردن های کوچک، و ایجاد فضایی مناسب برای بگام تکیه بر

 مشکل مداخله کنند.

 به درقا که ناییاتو و شایسته نمتخصصا انعنو به مراجعانبه  رمحو حل راه مانیدر لمد

 آن سیلهو به مانگردر و جعامر که ییندافر انعنو به نمادر به و هستند دخو مسائل حل

 مهم مانگردر ایبر نمادر یندافر لطو در. نگردمی کنند،می زیسازبا را بمطلو تقعیاوا

 و کند گذاریپایه جعامر یهادعملکر و عقاید ن،باز حصالا با را کتیرمشا بطروا که ستا

 حل راه تمد هکوتا نما( در2773، 5کیم)  .کند دهستفاا رمحو تغییر سؤاالت و نباز از

 ایبر مؤثر هایحلراه دهیشکل و افهدا تشخیص به درقا نجعاامر که هعقید ینا با رمحو

 با نجعاامر کردن منعطف و کردن قدرتمند بر تاًورضر ،هستند سازمشکل هایموقعیت

                                                           
1  . Kim, C.  
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 و مفید یهارفتار ارتکر به نجعاامر تشویق و مسائل ایبر قبلی تستثنائاا و هاحلراهکشف 

، 5مک کیل) کندمی تمرکز دهند،می شکل را اهداف تحقق هایحلراه سساا که ثرؤم

2771).     

توان روایت مدار می نسبت به مشاوره راه حل مدار اثربخشی بیشتر در تبیین علت 

 ایبر زمال هایخالقیت و هاشایستگی نجعاامر ستا معتقدگفت که مشاوره راه حل مدار 

 و تغییر رمحو حل راه هیدگاد سساا بر (.2771، 2)چنگ دارند خود درون در را تغییر

 در الذ. ستا پذیرامکان هندزسا اتتغییر مخصوصاً و دهبو ناپذیراجتناب یمرا ،گرگونید

 که ستا مسایلی روی بر تغییر غیرقابل و سخت هایزمینه یجا به تمرکز نمادر عنو ینا

وره مشا به رمحو حلراه  نمادر که ستا علت همین به. دارد دجوو هاآن در تغییر لحتماا

مشاوره راه حل مدار با شکستن چرخه (. 2773 )قمری، امیدواری شهرت پیدا کرده است

ها به پیدا کردن و و تشویق آنآموزان ط دانشکاربرده شده توسهای تکراری بهحلراه

کند تا دریابند مشکل همواره به یک شدت وجود ها کمک میهای جدید به آنامتحان راه

ایجاد تغییرات تواند باعث ها برای ایجاد تغییرات کوچک در نهایت میندارد و تالش آن

 های جدید و یافتن اینکه توانایی دارند بر خودتر شود. عالوه بر این پیدا کردن راهبزرگ

گذارد و این چرخه خودکارآمدی باعث های جدید تأثیر میکارآمدی و امتحان شیوه

 شود. عالوه بر اینالت رفتاری میافزایش عزت نفس و در نهایت حذف و کاهش اختال

های آموزان و روشیل سهولت در درك و فهم برای دانشراه حل مدار بدل فنون مشاوره

-ابعاد مختلف میدرآموزان و عملی نسبت به روایت مدار و ایجاد انگیزه برای دانش بدیع

 پذیر سازد.یر را امکانکوشد تا تغی

ها، بیان خواسته ، تشویق به گفتگو وطول مداخله ایجاد رابطه حسنه در عالوه بر این

فرین، پرهیز آهایی بجز رفتار دردسر حلها به ساخت راهوجود جوی مناسب، و تشویق آن

ها و مکانی امن برای بیان هدف گویی، فراهم نمودنفاده از شوخی و بذله، استاز سرزنش

خود  باعث  ،و نیازها، گذاشتن قوانینی ساده برای عدم تخلف از قوانین جلسات خواسته ها

                                                           
1. McKeel,  AJ 

2. Cheung .S 
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توانند در تبیین  تغییرات ایجادشده نسبت به ایجاد فضایی دوستانه و همدالنه شد که می

 ثر باشد.ؤرویکرد روایت مدار در نتایج  م

ای تحقیقات بر دیدگاه مشاوره راه حل مدار کارایی و اثربخشی آن را در دامنه گسترده

توانند با ه میکند. در این پژوهش مشخص شد که اعضای گرواز مشکالت تأیید می

ها و نقاط مثبت شده در رویکرد راه حل مدار بر قابلیت های بکار گرفتهاستفاده از تکنیک

ر یباره مسایل زندگی تغیهای خود را درو با توجه به استثنائات، نگرش خود تمرکز کنند

 دهند و به نتایج مثبتی دست یابند. در واقع کمک به افراد برای یافتن آن خود قوی و

ها و اند و توجه به  نقاط قوت خود و بیان آننیرومند خود که در اثر مشکالت گم کرده

های خود به جای تکیه بر منابع بیرونی و یافتن جواب سؤاالت کمک گرفتن از توانمندی

مشکالت رفتاری زندگی خود و  عنوان کارشناس دیدن در در درون خود و خود را به

 گر نتایج باشد.واند تبیینترنظر در این مورد میاظها

 ایجاد تغییرات در رویکرد دو این مثبت هایویژگی از شد سعی نیز حاضر تحقیق در

 شد؛ حاصل سودمندی نتایج که شود استفاده آموزان دارای اختالل رفتاریدانش در مثبت

 فت که آموزش فنونگونه نتیجه گرتوان اینبر نتایج حاصل از پژوهش حاضر می با مروری

آموزان و در واقع ومی و کاهش اختالالت رفتاری دانشتواند بر ارتباط عمراه حل مدار می

نایی و اجرای رسد آشداشته باشند. بنابراین به نظر میثیر مثبتی أبر نگرش آنان به زندگی ت

یوه حل مسائل تواند چهارچوب و الگوی مشخص و روشنی از شفنون این رویکرد می

های خود را ها و مهارتکند تا بتوانند تواناییآموزان فراهم میشزندگی را برای دان

 در راه حل مدار و روایت مدار رویکرد اثربخش بودن به توجه با تقویت نمایند. لذا

 و مشاوران توسط رویکرد این شودپیشنهاد می اختالل رفتاری مختلف ابعاد کاهش

 حداقل تحقیق این در مطالعه آموزان مورددانش گیرد. قرار استفاده مورد روانشناسان

آموزان دانش به نتایج تعمیم در لذا. در یک مدرسه حاشیه بودند کالس سوم راهنمایی

 محدودیت است. دارای متوسطه های راهنمایی وسایر پایه ابتدایی و تحصیالت دارای

 در است ممکن و گرفته انجام سقز شهر آموزانروی دانش بر حاضر تحقیق همچنین

باشد. با توجه به چنین  محدودیت دارای دیگر مناطق دانش آموزان نتایج به تعمیم
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 وق را بر جمعیت مدارس دیگر و جنس شود محقق بعدی تحقیهایی پیشنهاد میمحدودیت

 های دیگر دیگر نیز انجام دهد.پایه

 منابع

دو  ،سبک های فرزند پروری و امید به زندگی در دانش آموزان .(5913)قدسی ،احقر

 .25-91(. 5)1؛ معاصر یروان شناس یهفصلنام

اختالالت  رزندگی ب هایمهارتاثر بخشی آموزش  بررسی .(5911)ابوالفضل ،آزاد نیا

 ،نامه کارشناسی ارشد پایان ،رفتاری وناسازگاری اجتماعی نوجوانان شهر یزد

 .دانشگاه اصفهان

زندگی افرادافسرده ومضطرب مراجعه  هایروایت مقایسه .(5919)ریمم ،اسمعیلی نسب

نامه کارشناسی  پایان ،افراد عادی های بهداشت روان شهر تهران باکننده به کلینیک

 عالمه طباطبایی تهران. دانشگاه ،ارشد

شناختی  درمان و مقایسه اثربخشی روایت درمانی و بررسی .(5910)معصومه ،امینی خو

پایان نامه کارشناسی  ،رفتاری بر تصویر بدنی و عزت نفس زنان مبتال به سرطان سینه

 دانشگاه عالمه طباطبایی. ،ارشد

اثر بخشی روایت درمانی به شیوه زوجی بر رضایت زناشویی  .(5913)فاطمه ،امینی سوالری

ش مشاوره گرای،پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه اصفهان ،زوجین شهر اصفهان

 .خانوده

اثربخشی قصه درمانی گروهی بر  .(5911) سمانه ،اسعدی ؛شعله ،امیری ؛یاسمین ،بانکی

مجموعه مقاالت  ،اضطراب جدایی و افسردگی در کودکان والدین طالق گرفته
 شهیدبهشتی، پژوهشکده خانواده. دانشگاه، اولین کنگره سراسری هنردرمانی ایران

 ،(5935فریده) ،نرگسی ؛محدثه ،حسنی؛ مهناز ،هنرمند زاده مهرابی؛ سودابه ،نژاد بساك

 ،دختر دانشجویان در بدن بدریختی از نگرانی بر گروهی درمانی روایت اثربخشی

 .55 - 1 (؛ 2  ) 5 .سالمت روانشناسی فصلنامه
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مشاوره گروهی به شیوه راه  تاثیر .(5913)قدسی ،احقر ؛عبدااهلل ،آبادی شفیع ؛نسیم ،هبرند

نامه پژوهش ،بنیادعلمی آموزشی قلم چی ،کاهش استرس شغلی زنبر حل مدار
 .5-27ص . 23، شماره 0دوره .تربیتی

یحیی  ترجمه ،های روان درمانی نظریه .(5911)جان ،نورکراس ؛یمزج ،پروچسکا

 .رشدانتشارات : تهران ،محمدیسید

تکنیک قصه در کاهش مشکالت رفتاری یک کودك تاثیر  .(5911)مجید، تویسرکانی  

 .527ص ،هنر درمانی در ایران جموعه مقاالت اولین کنگره سراسریم ،هشت ساله

گرایش به طالق ش ثیر رویکرد راه حل محور بر کاهتأ .(5911زهرا) ،دادودی فیل آبادی

رشته  ،پایان نامه کارشناسی ارشد ،در زنان و مردان مستعد طالق شهراصفهان

 .گرایش خانوده ،مشاوره

تاثیر روایت درمانی به شیوه زوجی بر عملکردخانوادگی  بررسی .(5917سولماز) ،ربیعی

 اصفهان. دانشگاهنامه کارشناسی ارشد مشاوره خانواده.  پایانزوجین. 

ن نااثربخشی کاربرد روایت درمانی بر کاهش افسردگی در ز .(5917)مسعود ،رستمی ثانی

 نامه کارشناسی ارشد عالمه طباطبایی. پایان ،خوابگاهیدانشجوی 

پایان  ،آموزاندانش کارآمدیتاثیر مشاوره راه حل مدار بر خود  .(5911فرناز) ،رویین تن

 .دانشگاه آزادمرودشتکارشناسی ارشد،  نامه

نقش داستان درمانی به روش مشاوره گروهی بر  بررسی . (5911) معصومه ،ژیان باقری

مقاالت اولین کنگره  مجموعه ،رشد استدالل اخالقی دختران نوجوان بزهکار

 خانواده. پژوهشکده ،شهیدبهشتی دانشگاه ،سراسری هنردرمانی در ایران

کاهش بر ثیر مشاوره گروهی راه حل محوربررسی تأ .(5917) هاجر ،ساالری فیض آبادی

های شهر اندیشه در سال موزان دختر دبیرستانآنشانگان آن در دانش  فشار روانی و

 دانشکده روانشناسی وعلوم تربیتی. دانشگاه شهیدبهشتی، ،11-17 تحصیلی

مقایسه اثربخشی درمان راه حل  .(5911)یعل ،دالور ؛عبداهلل ،شفیع آبادی منصور؛، سودانی

همایش  ،تعارضات زناشویی کاهشمحور دیشیزربه صورت انفرادی و توام در  –

 ملی روان درمانی و مشاوره.

http://consulting.blogfa.com/post-30.aspx
http://consulting.blogfa.com/post-30.aspx
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 .رشدانتشارات  تهران: ،پویایی گروه ومشاوره گروهی .(5910) عبداهلل ،شفیع آبادی

ثیر قصه درمانی بر افسردگی أت .(5911) علی ،دالور ؛مجید ،لویهیوسفی ؛شهناز ،شیبانی

دانشگاه ، مجموعه مقاالت اولین کنگره سراسری هنردرمانی در ایران، کودکان

 پژوهشکده خانواده.، شهید بهشتی

 ،بینش ؛فرشاد ،بهاری ؛علی اکبر ،کریمی زارچی ؛حسین ،امیری ؛مهدی ،صادقی شرمه

اثر بخشی آموزش ارتباط راه حل مدار بر مهارت های ارتباطی  .(5935علیرضا)

 .273-201. ص1، شماره 51دوره ، طب نظامی ،پرستاران

 ،اجتماعی به کودکان هایمهارتکاربرد قصه در آموزش .(5913کارینه) ،طهماسبیان

 ،شهید بهشتی دانشگاه ،مجموعه مقاالت اولین کنگره سراسری هنردرمانی در ایران

 خانواده. پژوهشکده

، تعمتی ؛گیتا ،موللی ؛عباسعلی ،فیروزجاه ؛خانزاده ،حسین ؛اکرم، پرند ؛باقر ،غباری بناب

 فصلنامه ،قطع ابتداییمموزان آمیزان شیوع مشکالت رفتاری دانش  .(5911شهروز)
 .229-291 ص ،9، شماره 3دوره  ،پژوهش در حیطه کودکان استثنایی

کاهش فشار روانی بر بررسی تاثیر مشاوره گروهی راه حل مدار .(5917)هاجر ،آبادیفیض

های شهر اندیشه در سال موزان دختر دبیرستانآنشانگان آن در دانش  و

 دانشکده روانشناسی وعلوم تربیتی. دانشگاه شهیدبهشتی، 11-17تحصیلی

به  تلفیقی درمانیگروه  بخشیاثر  .(5913زهرا) ،عباسی ؛زهرا ،خدادادی ؛زهرا ،قادری

عواطف در نوجوانان دختر  کنترلبر  درمانی روایتدوباره و  گیری تصمیم یشیوه

 .12-79ص  ،9، شماره 5دوره ، زنان شناسیفصلنامه جامعه  ،شیرازشهر 

 .(5939اصغر) ،ای زاده امام نوری؛ ساالر ،فرامرزی؛ مریم ،زاده فاتحی ؛مرجان ،قوامی

 آموزان دانش نفس عزت و اجتماعی اضطراب بر درمانی روایت رویکرد اثربخشی

 .72-09(:9)9 ،مدرسه روانشناسیفصلنامه  ،راهنمایی دوره دختر

تضمین درمان  خانواده درمانی، .(5901)ودیج ،سلوئی ؛ نل ،اسپری ؛انج، کارسون 
 .مربیان انجمن اولیا و، انشارات تهران ،ترجمه شکوه نوابی نژاد ،مدآکار
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درمان راه حل  اثربخشی .(5910ابوالفضل) ،کرمی ؛خدیجه سیده ،آرین ؛زهرا ،پسند گیتی

و  هاتازه فصلنامه، دختر در نوجوانان فرزندی -مدار بر کاهش تعارضات والد
 .17-79. ص 9، شماره 0، دوره مشاوره هایپژوهش

 وفرزند پروری مادران  شیوه وناداری زندگی عرابطه م بررسی .(5913) فیروزه ،مجدی

 ،خانواده شناسیآسیبکنگره ملی  چهارمین ،هاآنرفتاری کوکان  اختالالت
 .بهشتی شهید دانشگاه

و  شادمانیبر  گروهی شیوهمحور به  -راه حل  رویکرد .(5913محمد) ،پور حسیننصور 

 ،به مراکز مشاوره خانواده شهر بوشهر کنندهمراجعه هایزوج زناشویی سازگاری

 .21-0ص ،97، شماره 3دوره ، های مشاورهفصلنامه پزوهش

بررسی تاثیرمشاوره راه حل مدار بر رضایت  ،(5917) شکوه ،نوابی نژاد ؛محمدعلی ،نظری

. 25، شماره 1دوره  ،های مشاورهپژوهش ها وتازه ،شاغل زناشویی زوجین هر دو

 .19-15ص 

 در درمانی روایت رویکرد اثربخشی .(5913فاطمه) ،زارع ؛زهرا ،قادری؛ قاسم ،نظیری

 شناسی جامعهفصلنامه  ،(5911) سال مرودشت شهرستان زنان افسردگی کاهش
 .71-01 ،( 2) 5 ،(جامعه و زن) زنان

 تمایل میزان بر درمانی روایت تاثیر بررسی .(5935نرجس) ،کاظمی؛ابراهیم ،تیرتاشی نوری

 ،( 51 پیاپی) 2  شماره ، 1  دوره ،بالینی شناسی روانفصلنامه  ،زنان در بخشودگی به

 .01- 05 ص

درمانی بر راهبردهای رویارویی کودکان  تاثیرقصه .(5911) آذر،متین؛مجید .،یوسفی لویه

، شماره 7دوره ، پژوهش در حیطه کودکان استثناییفصلنامه ، با مشکالت یادگیری

 .779-722ص ،13
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