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هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش مفاهیم معنوی با محوریت مذهب بر مشکالت رفتاری  

ی مستقیم مکرر( با پیگیری یا مشاهده ABکودکان بود. در این پژوهش از طرح تجربی تک موردی )نوع 

زان دختر یک ماهه استفاده شد. بدین منظور پس از نمونه گیری در دسترس از جامعه، سه نفر از دانش آمو

کسب کردند به  3ی باالتر از ( نمره1311مقیاس مشکالت رفتاری راتر )فرم معلم ی سوم دبستان که در پایه

دقیقه ای  51جلسه 19ی هدفمند انتخاب شده و مداخالت معنوی با محوریت مذهب را به مدت شیوه

ی راتر) فرم معلم( در سه مرحلهدریافت نمودند. به منظور جمع آوری داده ها از مقیاس مشکالت رفتاری 

ای و تعیین درصد بهبودی ها به روش تحلیل نگارهخط پایه، مداخله و پیگیری استفاده شد و در نهایت داده

نتایج حاصل از درصد بهبودی هرسه مراجع پس از مداخالت، حاکی از کاهش مورد تحلیل قرار گرفتند. 

ی پیگیری یک ماهه نیز تداوم ری راتر بودکه در طول دورهها در مقیاس مشکالت رفتامعنادار نمرات آن

توان نتیجه گرفت آموزش مفاهیم معنوی با محوریت مذهب های پژوهش میبر اساس یافتهداشته است. 

 تأثیر مثبت معناداری در کاهش مشکالت رفتاری کودکان داشته است.
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 مقدمه

های رشدی ترین و تأثیرگذارترین دورهی کودکی از مهمدوره 1ی زندگی انساندرچرخه

شود. بدین معنا که نام برده می "شدن  "ی شود که از آن به عنوان دورهمحسوب می

های ی کودکی شکل گرفته و این تحول کیفی در دورههای شخصیت فرد از دورهپایه

 (.1930گردد )کجباف، عریضی، امیری و کهنوجی، مختلف بعدی متکامل می
بر اساس مطالعات رشدی کودکان، عوامل متعددی فرایند رشد و تکامل کودک را 

از جهت تأثیر عمیق و پایدار بر   0ها مشکالت رفتاریدهد که از بین آنتحت تأثیر قرار می
ین و تحمیل شخصیت فرد در مراحل مختلف رشد، ایجاد چالش و نگرانی برای والد

)شرودر و گوردون،  های مادی و معنوی برای جامعه بسیار حائض اهمیت استهزینه
0000). 

ت رفتاری در های همه گیرشناسانه و آمارها حکایت از شیوع فراوان مشکالپژوهش
های نژادی دارند )کاسیالس، رابینز، الن، گروهاقتصادی و  -تمامی سنین، طبقات اجتماعی

 ( و براساس راهنمای تشخیصی و آماری اختالالت روانی0010، 9اسکیمسرهنسون و 
DSM)5 )5/10  ساله دارای اختاللی قابل تشخیص  18تا  1درصد از کودکان   9/11تا

رسد ) ظاهری، ( که در سنین دبستان به اوج خود می1930هستند )کجباف و همکاران، 
در قالب رفتارهای نابهنجار غیر  (. این مشکالت که1931حیدری نسب و زاده محمدی، 

 1متناسب با سن، شدید، مزمن یا مداوم به صورت مشکالت رفتاری درونی سازی شده
)تضادورزی و  1)گوشه گیری، انزوا، افسردگی( و یا مشکالت رفتاری برونی سازی شده

(، ابعاد مختلف رشد 1939شوند )ساطوریان، طهماسبیان و احمدی، بیش فعالی( تعریف می
اران ذگو سیاست دهند. در حالیکه محققان کودک را به صورت منفی تحت تأثیر قرار می

(، 0011، 1کنند )کوئلرهای رفتاری در موفقیت تحصیلی تأکید میآموزشی بر نقش مهارت
توانند به صورت قابل توجهی پیشرفت تحصیلی را تحت تأثیر قرار مشکالت رفتاری می

                                                           
1. Life span 

2. Behavioral  problems 

3. Casillas, Robbins,  Allen, Hanson  & Schemiser 

4. Diagnostic statistical  manual of  mental  disorders 

5. Internalizing behavior  problems 

6. Externalizing behavior  problems 

0. Cuellar 



 33  ... مشکالت بر مذهب محوریت با معنوی مفاهیم آموزش اثربخشی

 

توان گفت از تأثیر قومیت، فاصله طبقاتی تمند است که میدهند. این تأثیر به حدی قدر
اقتصادی و تفاوت نژادی بر پیشرفت تحصیلی نیز بیشتر است )کاسیالس و  -اجتماعی

ی دبستان بلکه در تمام ( و رشد شناختی فرد را نه تنها در طول دوره0010همکاران، 
های خرب فراوانی بر خروجیتواند تأثیرات می تحصیل تحت تأثیر قرار داده و میدوره

کوتاه مدت و بلند مدت آموزشی برجا گذارد )لوپز تورلی، گاموران، میسی کارتی و 
 (. 0011، 1فیش

ی آن است که  با توجه به ماهیت عالوه بر موارد فوق، تحقیقات نشان دهنده
غیرگذرای مشکالت رفتاری درونی سازی شده، سیر پیوسته و امکان بازگشت مجدد 

دهند بلکه آثار بلند ا، این مشکالت نه تنها کنشوری کودک را تحت تأثیر قرار میهآن
مدتی برسطوح مختلف هیجانی فرد خواهند داشت و در نهایت احتمال ابتال به اختالالت 

(. پیش آگهی 1939طهماسبیان و احمدی،  ،دهند )ساطوریانروانشناختی را افزایش می
نیز وضعیت نامطلوبی است و  ی برونی سازی شدهی مشکالت رفتارموجود در زمینه

های آینده در معرض خطر مشکالت دیگری از قبیل مشکالت کودکان مبتال در سال
یادگیری، خلقی، مصرف الکل و مواد، بیش اضطرابی، ناسازگاری های مربوط به زندگی 

لی های تحصیو کاهش توانایی)0011 0زناشویی و شغلی )جونز، گرینبرگ و کرولی،
دهد های دیگر نیز نشان می( هستند. پژوهش0011، 9)دپوتی، دویوو، فاسولو، لونز و مارتین

فتاری شدید بوده اند که بزرگساالن ضداجتماعی، در دوران کودکی دارای مشکالت ر
 (. 1939طهماسبیان و احمدی،  ،)ساطوریان

های آموزش، روجیصیلی و خبا توجه به اثرات زیانبار مشکالت رفتاری بر پیشرفت تح
اران آموزشی بر لزوم طراحی و اجرای مداخالت الزم به منظور کاهش  سیاست گذ

(. در 0011مشکالت رفتاری به عنوان اولویتی بنیادی تأکید دارند )لوپز تورلی و همکاران، 
یک تحلیل سیستمی، مشکالت رفتاری کودکان به عنوان قشر آینده ساز جامعه نه تنها بُعد 

های متعدد برای دهد، بلکه از طریق ایجاد چالش و نگرانیرا تحت تأثیر قرار میآموزشی 
والدین، خرده نظام خانواده را نیز دچار آشفتگی و اضطراب خواهد کرد که بر اساس 

های زیادی مواجه خواهد کرد. همچنین الگوی سیستمی، تبعات آن جامعه را نیز با هزینه

                                                           
1. Lopez Turley, Gamoran,  Mccarty  & Fish 

2. Jones, Greenberg & Crowley 

3. Deputy, Devivo, Fasolo,   lones & Martin 
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تواند در مراحل رشدی نوجوانی و این مشکالت می یماهیت بازگشت پذیر و پیوسته
نگران کننده ای برای فرد و رفاه اجتماعی  های عمیقاًد و چالشبزرگسالی نیز تداوم یاب

 (.0011، 1جامعه به وجودآورد )دهلن و مادسن
های اولیه براین اساس و باتوجه به ضرورت پیشگیری و مداخالت زودهنگام در سال

گوناگونی به منظور کاهش مشکالت رفتاری کودکان طراحی شده های کودکی، روش
؛ ظاهری، 1935ها بر کودک )برزگربفرویی، میرجلیلی و شیرجهانی، است که برخی از آن

؛ بابایی کفاکی، حسن زاده 1931؛ جعفری و کریمی، 1931حیدری نسب و زاده محمدی، 
(، برخی بر والدین 1935شهبازی راد، محمدی و عباسی، ؛ قدم پور، 1931و جدیدی، 

و هومن، ؛ فرزادفر1930اللی و آقایوسفی، ؛ ب0011)شکوهی یکتا و علی محمدی مالیری، 
 تورلی ؛ لوپز0011( و برخی بر محیط )دهلن و مادسن، 1988؛ کجباف و همکاران، 1981

 باشند.( متمرکز می0011و همکاران، 
( مدل جامع بهزیستی کودک 0110)0های پژوهش جونز، اللیبت و پایسچربراساس یافته

است؛ حال آنکه مداخالت  1و معنویت 1، محیط5، بدن9رکن اصلی ذهن 5متشکل از 
عد ذهن و بر بُ مشکالت رفتاری کودکان صرفاً داخلی و خارجی انجام شده در خصوص

 محیط متمرکز بوده بُعد معنویت را مورد غفلت قرارداده اند.
و ذات انسان )حیدری، نوان بخشی از شخصیت به ع "معنویت"ی اخیر دو دهه در

وجه تمایز انسان از سایر موجودات )دپوتی و  (،1939کاردوست فینی،  روحانی رصاف و
های روانشناسی مثبت نگر مورد توجه روانشناسان قرار ( و یکی از مؤلفه0011همکاران، 

 8(WHOجهانی )(. در تعریف اخیر سازمان بهداشت 0011، 1گرفته است )کیم، هیو و چی
اجتماعی انسان سالم،  -روانی -ی جسمیاز سالمت نیز افزودن بُعد معنویت به ابعاد سه گانه

مؤید تأثیر مثبت معنویت بر سالمت روان است که در تحقیقات مختلف مورد بررسی قرار 

                                                           
1. Dehlen & Madsen 

2. Jones, Laliberte & Piescher 

3. Mind 

4. Body 

5. Environment 

6. Spirituality 

0. Kim, Huh  & Chae 

8. World Health Organization 
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( در پژوهش خود تأثیر معنویت در 0011) 1گرفته است. به عنوان مثال کانگ و رومو
های مزمن ردگی و رفتارهای پرخطر و بهبود عملکرد تحصیلی و بیماریکاهش افس

 11. همچنین فراتحلیل ساله را مثبت گزارش کرده اند 10ا ت 1نوجوانان کره ای آمریکایی 
مؤید تأثیرمثبت معنادار معنویت و  0010تا  1330های ی سالی انجام شده در فاصلهمطالعه

ونگرایی و ی روانی، توافق جویی، گشودگی، برمذهب در افزایش عزت نفس، بهزیست
، 0، مصرف الکل و سیگار بوده است )یانکر، اسنابلراچ و دیهانکاهش رفتارهای انحرافی

( سطح 0011)9ی تحقیق پارکر، مندلسو، روپر، فری بورن و تایلر دیچز(.  در نتیجه0010
در الت رشدی و رفتاری فرزندان دارد و ی منفی معناداری با مشکمعنویت والدین رابطه

ی بیماری های جسمانی نیز تأثیر معنویت/ مذهب به عنوان یک راهبرد مقابله ای حوزه
 (. 0011، 5بهبود کودکان سرطانی تأیید شده است )مور، تالور و ماکسلی هیگرت مثبت در

شناختی و ،  اجتماعی دریافته اند که معنویت کارکرد بسیار مهمی در رشد محققان
فرد را به عنوان مهارتی ضروری برای  1فردی کودکان دارد و توانایی سازش پذیری

( نیز ضرورت توجه 0003)1زندگی در جهان در حال تغییر امروز افزایش می دهد. هوگان
مدارس به معنویت به عنوان امری حیاتی در تقویت تفکر و خالقیت دانش آموزان را مورد 

 .تأکید قرار داده است
علی رغم تأیید نقش معنویت به عنوان عاملی ضروری در بهزیستی مراجعان، این سازه  

در عمل همچنان مورد غفلت واقع شده است و تحقیقات انجام شده در خصوص معنویت 
(.  0011کودکان نسبت به بزرگساالن به طور قابل توجهی کمتر است )دپوتی و همکاران، 

 8(ATLAی علوم دینی آمریکا )ی انجمن کتابخانهگاه داده( در بررسی پای0005) 1راتفلیک
مقاالت کمی را به خود اختصاص داده است و تعداد  "کودک "دریافت، کلیدواژه ی 

در  حتی از آن هم کمتر است؛ به عبارت دیگر "معنویت"ی مقاالت نمایه شده با کلید واژه
را مورد بحث قرارداده اند،  حالیکه مقاالت زیادی چرایی اهمیت معنویت در رشد کودک

                                                           
1. Kang & Romo 

2. Yonker, Schnabelrauch  & Dehaan 

3. Parker, Mandleco,  Roper, Freeborn & Taylor Dyches 

4. Moore, Talwar  & Moxley-Haegert 

5. Adaptability 

6. Hogan 

0. Ratcliff 

8. American Theological Library Association 
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ی استفاده عملی از معنویت در جهت رشد کودک انجام مطالعات کمی در خصوص نحوه
 شده است.

ی کودکی، توجه به این نکته های معنویت محور در دورهعالوه بر خأل عمیق پژوهش
ها ضروری است که مشکالت رفتاری کودکان به طور معناداری به موقعیت فرهنگی آن

های به هنگام استفاده از درماناز این حیث، ( و 1930و آقا یوسفی،  رتبط است )باللیم
گی و معنوی جامعه کاهش مشکالت رفتاری کودکان، توجه به بافت فرهن معنوی به منظور

ی بررسی پیشینهدر این راستا، کند، ضروری است. زندگی می نای که کودک در آ
الزم است این بیانگر تفاوت هایی در مفهوم معنویت است که  معنویت در جوامع مختلف

تمرکز بر  "د. به عنوان مثال، نگرفته شودر نظر نیز تفاوت ها در مداخالت معنویت محور
های اصلی معنویت های غیر الهی عصر به عنوان یکی از ویژگی "فردیت و خود محوری 

ی معنویت حاکم لی متمایز کنندهنکه ویژگی اصدر جوامع غربی مطرح است. حال آ جدید
 "خدامحوری"ی ایران و سایر مکاتب الهی از معنویت های عصر جدید، بر بافت جامعه

با توجه به این مسأله، الزم به ذکر است که منظور از معنویت در  (.0005، 1وستاست )
 باشد.یز معنویت با محوریت خدا میتحقیق حاضر ن

رات مخرب مشکالت رفتاری بر سالمت روان و رشد بر این اساس و با توجه به اث 
های مخرب در خرده سیستم بهنجارکودکان به عنوان قشر آینده ساز جامعه، ایجاد چالش

های گزاف بر جامعه، تحقیق های رفتاری و تحمیل هزینهخانواده، گسترش نابهنجاری
ال است که آیا حاضر در قالب رویکردی پیشگیرانه و بومی به دنبال پاسخ به این سو

مشکالت رفتاری کودکان  )معنویت خدامحور(محوریت مذهب آموزش مفاهیم معنوی با 
 دهد؟را کاهش می

 روش پژوهش

ی مستقیم یا مشاهده AB( از نوع SCED)0در این پژوهش از طرح تجربی تک موردی

شود و نیز گفته می 9ماهه استفاده شد که به آن آزمایش تک آزمودنی 1مکرر با پیگیری 

های باشد و برای پژوهشهای ارزیابی متعدد مجزا میی اولیه و دورهی خط پایهشامل دوره

                                                           
1. West 

2. Single-case experimental  design 

3. Single-subject experiment 
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همچنین به منظور  (.0001، 1ار مناسب است ) گال و گالح رفتدرمانی و اصالمشاوره، روان

های آماری زیر استفاده گردید: الف( تحلیل نگاره ای: در این تحلیل ها از روشتحلیل داده

شود. به این چند ضلعی استفاده می به صورت دیداری انجام می گیرد، از رسم نمودار که

صورت که نمرات به دست آمده از مراحل مختلف )خط پایه، در جریان مداخله، انتهای 

مداخالت و پیگیری( در نمودار وارد شده و فراز و فرود نمودار متغیر وابسته، مبنای 

گیرد و ب( تعیین درصد بهبودی با استفاده از فرمول می قرارقضاوت در مورد میزان تغییر 

 :زیر

A% = 
𝐴𝑂−𝐴𝐼

𝐴𝑂
× 100 

 (=AO  مشکل آماجی در جلسه پیش از مداخله )خط پایه دوم، به منظور ثبات بیشتر
درصد  %A=مشکل آماجی در جلسه پس از مداخالت یا پیگیری و  AI=نمرات(؛ 
 بهبودی(.

ی پیش آزمون ه پیش آزمون و پس آزمون/ پیگیری بر نمرهدر این فرمول اختالف نمر 
 یا بیشتر معنادار خواهد بود. %10شود و بهبودی تقسیم می
ی سوم ی دانش آموزان دختر پایهی آماری پژوهش عبارت است از کلیهجامعه

ها، دانش که از بین آن 35-31تهران در سال تحصیلی  1های دولتی واقع در منطقه دبستان
ی سوم یک دبستان )اندیشه( به صورت در دسترس به جهت تمایل مدرسه به وزان پایهآم

مشکالت ی پرسشنامهفرم معلم همکاری با محقق به عنوان نمونه انتخاب شدند. سپس 
 ی این دانش آموزان اجرابر روی کلیهی معلم، به وسیله (1311) 0رفتاری کودکان راتر

های ورود به پژوهش را داشتند با استفاده از نفر که مالکها، تعداد سه شده و از بین آن
)هر  ایدقیقه51ی جلسه10گیری هدفمند انتخاب و مداخالت گروهی را در طول نمونه

ی در پرسشنامه 3باالتر از ی دریافت کردند. همچنین کسب نمره هفته یک جلسه(
 افت خدمات مشاوره، روان، عدم دریی برش پرسشنامه(مشکالت رفتاری )با توجه به نقطه

دانش  اولیا برای شرکت یو  رضایت آگاهانه درمانی یا روانپزشکی به صورت همزمان
و عدم تمایل دانش آموزان به  های ورود به پژوهش در جلسات به عنوان مالک آموزان

                                                           
1. Gall & Gall 

2. Rutter`s behavior  scale for children- teacher`s  scale 
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د. ابزار مورد استفاده ی جلسات، به عنوان مالک خروج از پژوهش در نظر گرفته شادامه
 این تحقیق به شرح زیر است: در

سوال تشکیل شده  90از مقیاس : این مشکالت رفتاری کودکان راتر )فرم معلم(مقیاس 
به  3در اکثر تحقیقات ایرانی، نقطه برش  متغیر است و 10تا 0ن ی نمرات آن بیو دامنه

رود. می به کارآن در منظور جداکردن کودکان دارای مشکالت رفتاری از کودکان عادی 
مه با تشخیص (، میزان توافق این پرسشنا1311در پژوهش اولیه راتر و همکاران )

همچنین در تحقیقات متعدد پایایی و روایی گزارش شده است.   1/11ال روانپزشک اطف
دختر و پسر مقطع 1100( بر روی 1911. در ایران پژوهش یوسفی )این ابزار تأیید شده است
گزارش کرده است.  30/0استفاده از روش بازآزمایی ار فوق را بادبستان قابلیت اعتماد ابز

آموزان با استفاده از همچنین در این تحقیق به منظور سنجش اعتبار آزمون راتر، دانش
معیارهایی از قبیل آزمون هوشی ترسیم آدمک، آزمون بندر گشتالت و معدل درسی نیز 

ی مقیاس راتر با موارد فوق نشان دهنده مورد بررسی قرار گرفتند و همبستگی باالی نمرات
. بوده است اعتبار این آزمون جهت سنجش مشکالت رفتاری کودکان در فرهنگ ایرانی

گزارش شده  10/0ی دو هفته ( نیز پایایی بازآزمایی به فاصله1915در پژوهش رومزپور )
 باشد.است که رقم قابل قبولی می

 از بر اساس مشاهدات خود است که معلم به این صورتمقیاس ی نمره گذاری شیوه
که رفتار  در صورتی و دهدمی پاسخگویه به هر  هفته ی گذشته9رفتار دانش آموز درطول 

را ( 0د دانش آموز مصداق ندارد گزینه ی درست نیست )نمره روتوصیف شده در م
نش در صورتی که رفتار توصیف شده تنها در برخی موارد در مورد دا زند.عالمت می

ی تا حدودی درست است )انمره( و در صورتی که رفتارذکر آموز مصداق دارد گزینه
نمره( 0ی کامال درست است )گزینهموارد مصداق دارد شده درمورد دانش آموز در اغلب 

ای هر آزمودنی محاسبه شده و ها برانتخاب خواهد شد. سپس مجموع نمرات گویه
های دارای مشکالت رفتاری )نقطه برش مقیاس( به عنوان آزمودنی 3باالتر از  هاینمره

 شوند. مشخص می
های ورود به پژوهش را گیری از جامعه، سه نفر از دانش آموزان که مالکپس از نمونه

ی برش مقیاس )نمره نقطه ی باالتر ازمقیاس مشکالت رفتاری راتر نیز نمرهداشته و در 
کسب کرده بودند، به صورت هدفمند انتخاب شدند و جهت بررسی ثبات  (3باالتر از 
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، نمرات پاسخ دادند. پس از تأیید ثباتمقیاس راتر ی اولیه، مجدداً به نمرات خط پایه
مداخالت و هر هفته یک جلسه،  ایدقیقه 51ی جلسه 10شرکت کنندگان به مدت 

ودند. به دلیل استفاده از طرح آموزش مفاهیم معنوی با محوریت مذهب را دریافت نم
نیز  19و 11، 3، 1، 1، 9ها در جلساتتجربی تک موردی با اندازه گیری مکرر، آزمودنی

دادند و با توجه به در نظر گرفتن پیگیری یک ماهه، یک ماه به مقیاس فوق پاسخ  مجدداً
رفت تا ثبات پس از پایان مداخالت نیز ارزیابی مجدد با استفاده از ابراز پژوهش صورت گ

های حاصل از پژوهش با استفاده از روش ها مشخص شود. سپس دادهتغییرات آزمودنی
 هبودی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.ای و تعیین درصد بتحلیل نگاره

( برای 0008)1ی تربیت معنوی جنکینزاز برنامهبرگرفته  ،محتوای جلسات آموزشی
مورد مورد نظر در پژوهش ) معنویت خدا محور( مطابقت باشد که با معنویت میکودکان 

و قابل فهم برای کودکان،  برخی مفاهیم مذهبی مرتبط یافتن از طریقپس از بسط   داشته و
 ی آن به شرح زیر است:خالصه اجرا شد و به شیوه ای ساده، عینی و فعالیت محور، 

 مذهب.ی جلسات آموزش مفاهیم معنوی با محوریت . خالصه1جدول 

شماره 

 جلسه
 تکلیف محتوا هدف

1 

، آشنایی اعضا با ی مؤثربرقراری رابطه

وانین گروه، لزوم هدف تشکیل گروه، ق

ها و پرداختن به ترس ،یرعایت رازدار

بررسی تصور اعضا و های اعضا نگرانی

 در مورد خود و خدا.

معرفی در قالب خوشامد گویی،  (1

 (0. گروههدف قوانین و بیان  ،بازی

ترسیم  (9 اعضا.های بررسی نگرانی

عضا از خود و خدا در قالب اتصور 

 .1شماره اجرای آزموننقاشی و 

کامل کردن نقاشی 

در مورد خود تصورات 

و خدا و به همراه 

ی داشتن آن در جلسه

 بعد.

0 

 ایی با مفهوم تقدم باطن بر ظاهر،آشن -

های الهی ویژگیفطری و ارزشمندی 

شکوفا کردن  درسعی  خود ودرون 

و تشخیص مالک اصلی  هاآن

 (.)رفتارهای خوب و پسندیدهبرتری

اجرای فعالیت بادکنک و پر و خالی  (1

اهمیت بیشتر باطن کردن آن با تأکید بر

 "انجام فعالیت فکری  (0 نسبت به ظاهر.

 ."نان و تکه های نان

 یکمشخص کردن 

ویژگی الهی درون 

تالش برای رشد و  خود

 هفته.آن در طول 

9 
آگاهی از تأثیر افکار و رفتارها بر  -

خود و دیگران از طریق اجرای 

اجرای  (0. بررسی تکلیف جلسه قبل(1

 (9 ."آب و نمکدان "آزمایش

و  کاربرگتکمیل 

نصب جمالت مثبت بر 

                                                           
1. Jenkins 
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دعا و  آشنایی با بخشش،، آزمایش

عذرخواهی به عنوان روش های جبران 

 .رفتارهای نادرست

آزمون اجرای  وکلیپ آب  یمشاهده

 .9شماره 

 روی بطری آب.

5 

آشنایی با نعمت های الهی اطراف و  -

ی سپاس گزاری از و نحوه درون خود

حسن و  بررسی تأثیر شکرگزاریها، آن

ظن در بیشتر شدن نعمت ها از طریق 

 انجام آزمایش.

انجام  (0 .( بررسی تکلیف جلسه قبل1

و آهنربا و مخلوط نمک  "آزمایش 

ش شکرگزاری توضیح نق ،"براده آهن

 در بیشتر شدن نعمت ها.

 کامل کردن کاربرگ

 ."ی سپاسبرنامه"

1 

 ارزشمندی وجودی خود گاهی ازآ -

 -ی خداوندبه عنوان بهترین آفریده

و  -های موجودعلی رغم کاستی

 ونی خود.شناسایی استعدادهای در

( 0 .ی قبلسی تکلیف جلسه( برر1

با محوریت  "پیله و پروانه"مشاهده فیلم 

اندازه گیری  آزمون( 9استعدادها.

 .5شماره

استعداد یک بیان 

شخصی در کالس و 

تالش برای رشد دادن 

 آن در طول هفته.

1 

نقش حسن ظن، امیدواری از آگاهی  -

ها از طریق بیو توکل در جذب خو

انجام آزمایش عینی و تمرین تفکر 

و  دیگران خدا، خود، موردمثبت در 

 آینده به صورت عملی.

انجام  (0 .بررسی تکلیف جلسه قبل(1

های افکار هنربا و برچسبآ "آزمایش

 و نتیجه گیریخوش بینانه و بدبینانه، 

 ارائه تکلیف.

استفاده از جمالت 

خوش بینانه و دعا برای 

 .موفقیت در مسابقه

1 

آشنایی با ادب و احترام سخن گفتن،  -

و  دنیک بر خوو رفتار تأثیر گفتار  با

 .دیگران

( اجرای بازی 0 .سی تکلیفربر( 1

زیبا بر گفتار داستان ( بیان 9. کلمات

ی ارائه، (55)طه، 1قرآن اساس آیه

 .1تکلیف و اجرای آزمون شماره 

 تالش برای رعایت

 ادب در گفتار و رفتار

با دوستان در طول 

 هفته.

8 

به  پردازیخیالآشنایی با نیروی  -

ی استفادهی نحوه و الهی یعنوان نعمت

 آن. صحیح از

 (2."قیچی و مداد خیالی" معرفی(1

جمالت ق خیال پردازی مثبت از طری

ی ارایه وبررسی احساسات ، مثبت

 تکلیف.

استفاده از قیچی و مداد 

 خیالی در طول هفته.

3 

ساسات از ثیر افکار بر احآگاهی از تأ -

ی و شناسایطریق انجام آزمایش عملی، 

 اصالح افکار منفی اعضای گروه.

انجام آزمایش افکار )آزمایش جوهر (1

ی تکلیف و اجرای (ارائه0(. و وایتکس

 .1ه گیری شماره زآزمون اندا

 افکار مثبتاستفاده از 

در طول هفته، با در نظر 

وایتکس بر  اثرداشتن 

 ی جوهر.لکه

                                                           
با به سوی فرعون بروید که طغیان کرده است، اما )  لَّعَلَّهُ یَتَذَکَّرُ أَوْ یَخْشَىذْهَبَا إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّیِّنًا ا. 1

  (.متذکر شود و یا از خداوند بترسد تابه نرمی سخن گویید او 
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 پروش حسن ظن نسبت به خود. - 10

انجام  (0 .بررسی تکلیف جلسه قبل (1

به منظور  "لیوان و لوبیا  "فعالیت عملی

( ارایه 9 .تقویت حسن ظن نسبت به خود

 تکلیف.

های مثبت ویژگیبیان 

 خود در آینه و ظاهری

-شکرگزاری بخاطر آن

 ها.

11 

له که الزم أیی عملی با این مسآشنا -

است در ابتدا خود را دوست بداریم تا 

داشته دوست  نیز  بتوانیم دیگران را

 باشیم.

انجام ( 0 .قبل سی تکلیف جلسه( برر1

 ،"دوستیقطره چکان من و"فعالیت 

ای آزمون اجرو بررسی احساسات، 

 .1اندازه گیری شماره 

تمرین قطره چکان 

 دوستی در طول هفته.

10 

های الهی به نعمتآگاهانه توجه  -

درون خود، دیگران و اتفاقات خوب 

، و قدرت خداکید بر مهربانی با تأ آینده

دوستان و  های مثبتتمرکز بر ویژگی

 .آنان مسخره نکردن

(آشنایی 0 .سی تکلیف جلسه قبل(برر1

از  "نتوجه و چگونگی آ"یلهبا مسأ

 های توجه.طریق فعالیت عملی نخ

در اجرای بازی سعی 

توجه های نخ

مختلف های موقعیتدر

 طول هفته. در

19 

موزان در بررسی احساسات دانش آ-

)کوری و  مرحله خاتمه بخشی به گروه

 .جلسات پایانو اعالم  (0000کوری، 

احساسات،  ددر مورگفت و گو ( 1

ی خود از هاگیرینتیجه ها وآموخته

 کالس، آگاهی از پایان جلسات،

آزمون اجرای اهدای یادبود، پذیرایی، 

و مشخص کردن زمان آزمون  8شماره 

 پیگیری.

در ها اجرای آموخته

ه آینده و ما طول یک

در میان گذاشتن نتایج 

ن با دوستان و محقق آ

 .بعدی در جلسه

 هایافته
ی سوم دبستان آموزان دختر پایهشرکت کنندگان این پژوهش را تعداد سه نفر از دانش

ت رفتاری راتر نمره باالتر از تشکیل دادند که قبل از شروع مداخالت در مقیاس مشکال
ها در مقیاس مشکالت های توصیفی آزمودنیآوردند. آمارهبه دست  3ی برش هنقط

 ارائه شده است. 1رفتاری راتر در جدول شماره 

 . نمرات آزمودنی ها به همراه درصد بهبودی در مقیاس مشکالت رفتاری راتر2جدول

 مشکالت رفتاریمقیاس  مراجع اول مراجع دوم مراجع سوم

 خط پایه اول 18 91 05

 پایه دومخط  13 98 01

 سومجلسه  00 91 09
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 پنجمجلسه  11 08 18

 هفتمجلسه  10 01 11

 نهمجلسه  3 18 13

 یازدهمجلسه  3 13 15

 سیزدهمجلسه  1 11 10

 درصد بهبودی % 11/19 83/11% % 10

18/11% 

 پیگیری 1 11 11

 بهبودی نهایی 11/19% % 01/10 11%

 بهبودی کلی 8/13% 

مشکالت رفتاری هر سه نمرات  روش تحقیق پژوهش، روند تغییرهمچنین با توجه به 

 1شماره  مراحل خط پایه، مداخله و پیگیری درمان معنویت محور در نمودار آزمودنی در

 قابل مشاهده است.

 
 مشکالت رفتاری در هر سه مراجع. نمرات. روند تغییر 1نمودار

ز پس ااجع اول در مقیاس مشکالت رفتاری درصد بهبودی مر ،های پژوهشبر اساس یافته

 % 11/19با رقم نیز و پس از پایان دوره پیگیری بوده است  %11/19پایان جلسات مداخله 
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بوده است  13و  18پایه برابر با نمره این مراجع در مرحله اول و دوم خط تداوم یافته است. 

س از پیگیری یک ماهه نیز که این رقم پ کاهش یافته 1سیزدهم مداخله به  یو در جلسه

و  ه بود % 83/11درصد بهبودی مراجع دوم پس از پایان جلسات مداخله  ثابت مانده است.

افزایش یافته است که نشان دهنده تدوام و افزایش  % 01/10پس از پایان دوره پیگیری به 

یه برابر با پادر مرحله اول و دوم خط این مراجع  ی. نمرهباشدمی بهبودی در دوره پیگیری

پیگیری  یکاهش یافته و در مرحله 11سیزدهم مداخله به  یهبوده است و در جلس 98و  91

پس بهبود مشکالت رفتاری در مراجع سوم نیز  رسیده است. درصد  11نمره کاهش به  1با 

که  افزایش یافته %11پس از پایان دوره پیگیری به  و بوده % 10 از پایان جلسات مداخله

 این نمره ی پیگیری است.مراجع در دوره شکالت رفتاری متداوم کاهش  یدهندهنشان 

سیزدهم  یو در جلسهبوده است  01و  05ایه برابر با مراجع در مرحله اول و دوم خط پ

بر رسیده است.   11به  کاهش نمره 1کاهش یافته و در مرحله پیگیری با  10مداخله به 

درصد بهبودی مراجع اول، دوم و سوم پس از مداخالت به ترتیب  های پژوهشاساس یافته

، % 11/19بوده است که پس از پیگیری یک ماهه نیز به ترتیب  %10و  83/11%، % 11/19

ی تأثیر مثبت معنادار آموزش معنویت به دست آمده است و نشان دهنده %11و  01/10%

 باشد.ها میمحور در کاهش مشکالت رفتاری آزمودنی

 گیرینتیجهبحث و 

تحقیق حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش مفاهیم معنوی با محوریت مذهب بر 

های پژوهش با استفاده از روش تحلیل مشکالت رفتاری کودکان انجام شد. تحلیل یافته

ها درکاهش مشکالت نگاره ای و تعیین درصد بهبودی مؤید تأثیر مثبت معنادار آموزش

های ارئه شده در جدول شرکت کننده در پژوهش بود. بر اساس یافتهرفتاری کودکان 

مشکالت رفتاری هر سه شرکت کننده به صورت معناداری کاهش یافته و ، 1 یشماره

 ی پیگیری نیز تداوم داشته است. روند کاهشی آن در طول دوره
عنویت به ( مبنی بر نقش م0011) این نتایج با نتایج پژوهش جونز، اللیبت و پایسچر

عنوان مؤلفه ای کلیدی در مدل بهزیستی کودک همسو است. نتایج پژوهش ویال، والتون 
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شناختی، فیزیکی،  ی دیدگاه( مبنی بر نقش یادگیری معنوی در توسعه0008) 1و وودکاک
کند. در های تحقیق حاضر حمایت میو مهارتی کودکان نیز از یافتهاجتماعی، عاطفی 

( نیزتأثیر معنویت در افزایش گرایش کودکان به عدالت، 0009)0تیسی هاتأیید این یافته
( به کارکرد مهم 0011)دپوتی و همکاران نوایی با دیگران را تأیید نموده و انصاف و هم

معنویت در رشد اجتماعی، شناختی، فردی و توانایی سازش پذیری کودکان اشاره کرده 
( نیز از معنویت به عنوان منبع مقابله ای در 0011 )پژوهش کیم، هیو و چیهای در یافته اند.

شود یاد شده الل افسردگی میبه بهبود اخت دسترسی که از طریق کاهش اضطراب منجر
 است.

علی رغم اینکه تاکنون از رویکردهای درمانی متعددی به منظور کاهش مشکالت 
رسد رویکرد معنوی با رفتاری کودکان استفاده شده است، بر اساس نتایج تحقیق به نظر می

محوریت مذهب به طور قابل مالحظه ای در کاهش مشکالت رفتاری کودکان مؤثرتر و 
 قابل حمایت تراست. در بررسی مکانیزم اثر معنویت در کاهش مشکالت رفتاری کودکان

اند که درادامه به رسد مجموعه ای از عوامل در قالبی سیستمی مؤثر واقع شدهبه نظر می
 ها پرداخته خواهدشد. نبررسی آ

گام اول توجه به این نکته ضروری است که مشکالت رفتاری کودکان به طور در
( و این مسأله 1930باللی و آقایوسفی، ها مرتبط است )معناداری با موقعیت فرهنگی آن

سازد. بنابراین های مرتبط با مشکالت رفتاری را روشن میضرورت بومی سازی پژوهش
ی بومی سازی، در پژوهش حاضر مداخالت معنوی با وجه عملی به مسألهدر راستای ت

های تربیتی دین اسالم به منظور کاهش مشکالت محوریت مذهب طراحی و از آموزه
های تحقیق نیز توجه به دیدگاه تربیتی اسالم ضروری در تبیین یافته رفتاری استفاده شد. لذا

ی تمامی مشکالت رفتاری، حقارت و ذلت ریشهرسد. در تعالیم دینی اسالم نظر می به
دیدگاه امام علی )ع( نیز عزت مندی نفس عامل اصلی دوری از  و از 9نفس دانسته شده 

                                                           
1. Vaile, Walton &   Woodcock 

2. Tacey 

انسان متکبر و زورگویی وجودندارد، مگر آنکه در نفسش فی نفسها )هیچ  وَجَدَها لِذلّةٍ اِلّا تَجَبَّرَ اَو تَکَبّرَ رَجلٍ مِن ما .9

 احساس حقارت و کوچکی کند(.
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. در احادیث دیگر نیز حقارت نفس به عنوان یکی از علل اصلی 1معاصی و گناهان است
ی رابطه (.1988خزعلی، ) 0بروز خودشیفتگی و رفتارهای ضداجتماعی ذکر شده است

ات خارجی نیز تأییدشده است منفی معنادار عزت نفس و مشکالت رفتاری در تحقیق
 (.0011، 9ن)ارسل

از طریق تأکید بر  توان گفت در تحقیق حاضر، آموزش مفاهیم معنویبر این اساس می
دمیده شدن روح الهی در انسان، خود پذیری علی فاهیم اسالمی مرتبط با عزت نفس )م

 ها وها، مثبت نگری، شناخت استعدادها و سعی در شکوفا کردن آنو کاستیها رغم ضعف

عدم قضاوت بر اساس ظاهر( مشکالت رفتاری شرکت کنندگان را تحت تأثیر قرار داده 
است. در این راستا ذکر این نکته ضروری است که تکوین شخصیت عزت مند در دین 

سی زیر استوار است که در تحقیق اسالم با پیروی از الگوی  خاص خود بر نکات اسا
( شناسایی استعدادها و 0( اکرام شخصیتی و 1حاضر نیز مورد توجه قرار گرفته است: 

 (. 1988ها )خزعلی، های صحیح به غعلیت رساندن آناستفاده از روش
به  1و خدمت به دیگران 5رسد توجه به مفاهیم شفقتعالوه بر موارد فوق، به نظر می

اسی معنویت در تحقیقات غربی )دپوتی و های مهم تربیت اسالمی و اجزای اسعنوان مؤلفه
های اصلی کاهش مشکالت رفتاری ( یکی دیگراز تبیین کننده0011همکاران، 

  هاست.آزمودنی
ی شفقت به عنوان توانایی در نظر گرفتن توضیح بیشتر این مفاهیم باید گفت، مؤلفهدر

الت معنوی تحقیق حاضر بود که از طریق تکالیف درد و رنج دیگران، جزیی از مداخ
بر دیگران، بخشش و دعا مورد توجه قرار گرفت.  ی تأثیر رفتار خودمختلفی از قبیل نحوه

ها از درطول این مداخالت، کودکان از  تأثیر رفتار خود بر دیگران و امکان کمک به آن
ی شفقت در نین مؤلفهطریق دعا آگاه شده و به تمرین آن در عمل پرداختند. همچ

رسد مداخله در اجزای است که به نظر می 1ی اساسی خوددلسوزیی مولفهبرگیرنده

                                                           
مَن کَرَّمَت عَلیه نَفسُه لَم یَهِنَها بِالمَعاصی ) کسی که شخصیتی کریم و عزیز داشته باشد، آن را با گناه خوار و حقیر  .1

 نمی کند(.

 ) از بدی کسی که مورد حقارت نفسانی قرار گرفته است نمی توان در امان بود(. شَرَّهُ تَأمَنْ فاَل نَفْسُهُ عَلَیهِ هانَتْ مَنْ .0

3. Arslan 

4. Compassion 

5. Service to others 

6. Self- Compassion 
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از طریق  -9و ذهن آگاهی 0، حس انسانی مشترک با دیگران1مهربانی باخود -اساسی آن 
دیگران مشکالت رفتاری  ی درونی برای تغییر، احساس مهم بودن و اتصال باتقویت انگیزه

 ندگان را کاهش داده است.شرکت کن
ها ویت محور که در آن کمک به انساننهمچنین قرارگرفتن درموقعیت گروه مع

کاهش ی همکاری و سهم گزاری ورش روحیهگیرد نیز از طریق پروموردتشویق قرار می
ی خدمت به دیگران و کاهش مشکالت رفتاری مؤثر بوده رقابت جویی، در رشد مؤلفه

 است.
اهمیت دیگری که به عنوان وجه تمایز تحقیق حاضر از سایر تحقیقات ی حائض نکته

ی زمانی کوتاه مدت نیاز به بررسی دارد آن است که درمان معنویت محور در یک بازه
جلسه( نه تنها منجر به کاهش معنادار مشکالت رفتاری کودکان شده بلکه روند  19)

. این در حالی است که تییر و اصالح ی پیگیری نیز تداوم یافته استکاهشی آن در دوره
 (.1930، فرایندی تدریجی و دراز مدت است )سیف در کودکان عموماً رفتار

در تبیین سرعت تأثیر مداخالت معنوی در کاهش مشکالت رفتاری، توضیح وجه تمایز 
اصلی این مداخله از انواع دیگر مداخالت ضروری است. شیوه های درمانی رایج در جهت 

بر روش های بلندمدت شناختی رفتاری و انواع  شکالت رفتاری کودکان اغلبمکاهش 
مختلف بازی درمانی متمرکزند. در حالیکه اگرچه دررویکرد معنوی از انواع مختلف بازی 

شود به عنوان زبان ارتباطی کودک استفاده می  -به ویژه بازی های معنویت محور –
شی از شخصیت و به عنوان بخ "معنویت "ن بر (، اما تمرکز اصلی در آ0005)راتفلیک، 

( و اعتقاد برآن 1939، روحانی رصاف و کاردوست فینی، ذات کودک است )حیدری
شوند اما در معنویت وجودی متولد می عنوان موجوداتی معنوی با است که کودکان به

یر ی مراحل رشدی، عدم پرورش معنویت به عنوان مؤلفه ای شخصیتی در کنار ساادامه
ها خواهدشد. بنابراین با اتخاذ موضعی آنعوامل محیطی منجر به بروز مشکالت رفتاری در 

ها درغلبه بر موانع محیطی انسان گرایانه، پرورش معنویت در کودکان می تواند توانایی آن
 ها رابه مسیر طبیعی رشد برگرداند.و مشکالت رفتاری را افزایش داده و از این طریق آن

                                                           
1. Self- kindness 

2. Sense of common  humanity 

3. Mindfulness 
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، 0، معنویت به عنوان یکی از نیازهای عالی1که  در سلسله مراتب نیازهای مزلواز آنجا
کند که با توجه به ماهیتی افزایشی دارد، توجه به آن بر خالف نیازهای کمبود عمل می

)حیدری، روحانی رصاف و  ماهیت کاهشی خود در اثر ارضا فروکش خواهندکرد
تشدید  ،هابه نیازهای معنوی و ارضای آن به عبارت دیگر توجه ؛(1939کاردوست فینی، 

تأثیر مداخالت سرعت ی اصلی این مسأله تبیین کنندهرشد این نیازها را به دنبال دارد و 
 ی پیگیری است.کاهش مشکالت رفتاری و تداوم آن در دورهمعنوی در

ی رابطه "عالوه بر مواردفوق، در تبیین اثربخشی مداخالت، تأکید بر نقش کلیدی 
ی کودکان دارای مشکالت به ویژه در نمونه "درمانی مثبت و پذیرش بی قید و شرط 

ی طرد، عدم توجه و رفتاری ضروری است. از آنجا که این کودکان تجارب آزاردهنده
کرده اند،  دریافت برچسب های منفی در بین همساالن و اطرافیان را به کرات دریافت

گروه و تاکید بر ارزشمندی وجودی علی رغم نقص  ی بر پذیرشقرارگرفتن در فضای مبتن
ها تجربه ای جدید و منحصر به فرد است که از طریق فراهم کردن امکان ها برای آن

ها افزایش داده و با متوقف کردن تجارب و بازخوردهای مثبت، امید به تغییر رفتار را در آن
 ده است. ی درماندگی آموخته شده، مشکالت رفتاری را کاهش داچرخه

توان نتیجه گرفت آموزش مفاهیم ی فوق میبا خالصه کردن موارد به هم پیوسته
معنوی با محوریت مذهب به صورت معناداری در کاهش مشکالت رفتاری کودکان به 

تواند سالمت روان خانواده و جامعه را نیز به عنوان قشر آینده ساز جامعه مؤثر است و می
ی ایران و تقدم پیشگیری هد. لذا با توجه به بافت اسالمی جامعهصورت قابل توجهی ارتقا د

های درسی آموزش و پرورش هایی در سرفصلشود چنین آموزشبر درمان، پیشنهاد می
گنجانده شود و مشاوران و درمانگران در کار بالینی باکودکان دارای مشکالت رفتاری از 

 آن بهره ببرند.
توان به مواردی از قبیل دشواری یز مواجه بود که میهایی نپژوهش حاضر با محدودیت

دانش آموزان در جلسات و محدودیت زمانی اشاره  در جلب همکاری معلم برای حضور
ی تحقیقات بیشتردر نمود. با این حال امید است اطالعات حاصل از این پژوهش دست مایه

 زه ی سالمت روان کودکان  قرارگیرد.حو

                                                           
1. Maslow 

2. Being-Needs 
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(. اثربخشی بازی درمانی 1931هدی؛ حسن زاده، رمضان؛ جدیدی، محسن )بابایی کفاکی، 

گروهی با رویکرد گشتالت بر بهبود مشکالت رفتاری کودکان پیش دبستانی شهر 

ساری. در ششمین همایش بین المللی روانپزشکی کودک و بزرگسال، دانشگاه 

 علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز.

های (. نقش بازی1935؛ میرجلیلی، مرضیه؛ شیرجهانی، اعظم )برزگر بفرویی، کاظم

تحصیلی کودکان دارای  -حرکتی، نقاشی و موسیقی در کاهش مشکالت رفتاری

 .10-19(: 1)11، تعلیم و تربیت استثناییمشکالت رفتاری. 

(. اثربخشی برنامه آموزش والدین بر کاهش 1930باللی، رقیه؛ آقایوسفی، علیرضا )

 . 19-13(: 00) 5 ،روانشناسی کاربردیتاری کودکان. مشکالت رف

(. تاثیر آموزش مهارت های زندگی به روش قصه 1931جعفری، علیرضا؛ کریمی، ناهید )

سال. در ششمین همایش بین المللی 11-3گویی بر غلبه بر خشم کودکان 

روانپزشکی کودک و بزرگسال، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی 

 یز. تبر

ترجمه زهرا غالمی، مریم  آموزش و تربیت معنوی کودکان.(. 0008جنکینز، پگی )

 (. تهران: دانژه.1935بوالهری و سهیال منیری جاوید )

(. جایگاه 1939حیدری، حسین؛ روحانی رصاف، جواد؛ کاردوست فینی، خدیجه )
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(: 1و 1)11 فصلنامه اندیشه.(. اسالم و مبانی تکوین شخصیت سالم. 1988خزعلی، انسیه )

111-155. 

(. بررسی پایایی و اعتبار و هنجاریابی مقدماتی پرسشنامه رفتاری 1915رومزپور، زرین )

کودکان راتر )فرم معلم( و تعیین شیوع اختالل سلوک و هیجانی در جمعیت 

 پزشکی، تهران.دبستانی اهواز )پایان نامه کارشناسی ارشد(. انیستیتو روان کودکان
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(. مقایسه مشکالت 1939ساطوریان، عباس؛ طهماسبیان، کارینه؛ احمدی، محمدرضا )

 .80-11(: 9)  1، روانشناسی دینرفتاری در خانواده های تک فرزند و دو فرزند. 

 .. تهراننظریه ها و روشها ،ردرمانیتغییر رفتار و رفتا(. 1930) سیف، علی اکبر

سنجش و درمان مشکالت دوران (. 0000شرودر، کارولین اس؛ گوردون، بتی ان )

. ترجمه مهرداد فیروز بخت کودکی: راهنمای روان شناسان بالینی و روانپزشکان

 (. تهران: دانژه. 1983)

هنر درمانی گروهی  (. تاثیر1931ظاهری، لیال؛ حیدری نسب، لیال؛ زاده محمدی، علی. )

رفتاری بر کاهش رفتارهای قانون شکنانه کودکان. در  -مبتنی بر رویکردشناختی

ششمین همایش بین المللی روانپزشکی کودک و بزرگسال، دانشگاه علوم پزشکی 

 و خدمات بهداشتی درمانی تبریز. 

بر  (. نقش آموزش مهارت های فرزند پروری1981فرزادفر، زینب؛ هومن، حیدرعلی )

 5کاهش تنیدگی مادران و مشکالت رفتاری کودکان. روانشناسان ایرانی، 

(11:)011- 030 . 

(. اثربخشی 1935قدم پور، عزت اهلل؛ شهبازی راد، افسانه؛ محمدی،  فرشته؛ عباسی، منظر )

بازی درمانی بی رهنمود بر کاهش اختالالت رفتاری کودکان پیش دبستانی. 
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اثربخشی خانواده درمانی شناختی رفتاری بر مشکالت رفتاری کودکان خانواده 

 .8-1(: 5)9، روانشناسی بالینی و شخصیتهای درمعرض طالق. 

ترجمه حمیدرضا شاهی  درمانی.گروه (. 0000کوری، ماریان اشنایدر؛ کوری، جرالد )

(.  تهران: 1931برواتی، مالک میرهاشمی، سیامک نقش بندی و سیف اهلل بهاری )

 روان.

های تحقیق کمی و کیفی در علوم روش(. 0001گال، مردیت؛ گال، والتر؛ گال، جویس )
ترجمه احمد رضا نصر، حمیدرضا عریضی،  تربیتی و روان شناسی )جلددوم(.
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اسمی، خسرو باقری، محمد حسین عالمت ساز، محمد جعفر پاک محمود ابوالق

 (. تهران: سمت.1939سرشت، علی دالور، علیرضا کیامنش، غالمرضا خوی نژاد )

ترجمه شهریار شهیدی و سلطانعلی شیر  روان درمانی و معنویت.(. 0005وست، ویلیام )
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