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 چکيده
 آموزان دانش یاجتماع یسازگار بر یدرمان قصه یبخش اثر یبررس منظور به پژوهش نیا

 طرح اب یشیآزما مهین مطالعه کی حاضر پژوهش. شد انجام ژهیو یریادگی اختالالت به مبتال

 دانش هیکل را حاضر پژوهش یآمار جامعه. بود کنترل گروه با آزمون پس و آزمون شیپ

 و دادند؛ لیتشک 7937 سال در 7 منطقه تهران شهر ژهیو یریادگی اختالل به مبتال آموزان

 ورط به و بودند شده انتخاب دسترس در یریگ نمونه روش به نفرکه 02 شامل پژوهش نمونه

 که ییها پرسشنامه. گرفتند قرار( نفر 72) کنترل و( نفر 72)  یشیآزما گروه دو در یتصادف

 پرسشنامه: از بودند عبارت شدند گرفته نظر در نمونه گروه از اطالعات یآور جمع جهت

 لیتحل از ها داده یآمار لیتحل و هیتجز یبرا(. 7371) همکاران و المبرت یاجتماع یسازگار

 آزمون، پس مرحله در داد نشان جینتا. شد استفاده SPSS افزار نرم کمک به انسیکووار

 یعنم صورت به کنترل گروه با سهیمقا در شیآزما گروه در یاجتماع یسازگار نمرات نیانگیم

 آموزان دانش یاجتماع یسازگار بر یدرمان قصه ن،یبنابرا(.  >27/2P) افتی کاهش یدار

 .است موثر ژهیو یریادگی اختالالت به مبتال

 .ژهیو یریادگی اختالل ،یاجتماع یسازگار ،یدرمان قصه : يديکل واژگان
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 یرحمت ندا

 اسالمشهر واحد یاسالم آزاد دانشگاه ارشد یکارشناس یدانشجو
 

 نام نویسنده مسئول:
 یرحمت ندا

 آموزان دانش یاجتماع يسازگار بر یدرمان قصه یبخش اثر یبررس

 7 منطقه تهران شهر ژهیو يريادگی اختالالت به مبتال
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 مقدمه
 یشتارنو ای یگفتار زبان کاربرد و فهم در که یشناخت روان یاساس ندیفرا چند ای کی در اختالل از است عبارت ژهیو یریادگی اختالل

 ای کلمات کردن یهج نوشتن، خواندن، کردن، صحبت کردن، فکر دادن، گوش در ناقص ییتوانا صورت به است ممکن و کرده مشکل جادیا

 هایاختالل یآمار و تشخیصی راهنمای پنجمین در(. 7939 دگرماندرق، ینوران و یمانینر ترجمه ؛0227 گورمن،) گردد ظاهر ،یاضیر محاسبات

 و قلمست اختالل کی قبال کی هر که یاضیر و نوشتن اختالل خواندن، اختالل و است داده نام رییتغ ژهیو یریادگی اختالل( DSM-5) روانی

 یریادگی اختالل(. 7930 ،یگنج) است شده گنجانده ژهیو یریادگی اختالل در کننده مشخص کی عنوان به اکنون شدند یم محسوب مجزا

 یگژیو از یکی. شود یم یشناخت سطح در ییها ینابهنجار موجب که است یستیز منشاء با یرشد یعصب یاختالل ،DSM-5 یمبنا بر ژهیو

 یتارنوش انیب خواندن، درک خواندن، یالیس شامل که است یاصل یلیتحص یها مهارت در مستمر مشکالت ژه،یو یریادگی اختالل یاصل یها

 (.7939 ،یمحمد دیس ترجمه ؛0279 کا،یآمر یشناس روان انجمن) است یاضیر استدالل و

 یریادگی یها اختالل یکل وعیش زانیم یهند سال 77 تا 3 کودکان یبررس با( 0277) لیموگاس و لیپات ل،یپات ل،یموگاس یا مطالعه در

 دوست هنیم نیهمچن. اند داده گزارش 1/72 و 0/77 ،1/70 بیترت به را اتیاضیر و خواندن نگارش، یها اختالل وعیش و درصد 77/71 را

 انیب درصد 1/77 را یریادگی یها اختالل وعیش نرخ الم،یا شهر در ییابتدا پنج و چهارم سوم، یها هیپا آموز دانش 022 مطالعه با( 0277)

 .کند یم

 ،یجتماعا یها حوزه به توجه ازمندین آن کامل فهم و ردیگ یم بر در را یلیتحص مشکالت از تر عیوس اریبس یا گستره یریادگی اختالل

 یریادگی یها یناتوان وجود لیدل به احتماال که ییها ریمتغ از یکی(. 0220 س،یدیدریسا ؛7337 لرنر،) است کودک یزندگ یرفتا و یعاطف

 فرد یسازگار شامل یاجتماع یسازگار(. 7937 ،یدیام و یرجب زاهد،)باشد یم یاجتماع یسازگار مشکالت شود، یم مختل آموزان دانش در

 (.7933 ، یصفو و یاکبر ،یلطف یموسو)دیآ دست به طیمح ای و خود دادن رییتغ با است ممکن یسازگار نیا که است خود یاجتماع طیمح با

 یرفتار مشکالت مدرسه در آموزان دانش نیا که دهند یم نشان یریادگی اختالل با آموزان دانش به مربوط مطالعات از یادیز تعداد

 به(. 7932 زاده،یعل ترجمه ؛0221 همکاران، و هاالهان) دارند یرفتار و یجانیه یها اختالل و هستند مشکل یدارا شدن یاجتماع در دارند؛

 اجتماعی تعامل مهارتهای در یریادگی اختالالت یدارا آموزان دانش دادند نشان خود پژوهش در( 0223) کالیوا و لیوتیس آگا بیترت نیهم

 اختالالت دارای کودکان کـه دادند نشان( 0223)شالو مانورو ور،یتس -گروس آیورباچ،. هستند مشکل یدارا عادی کودکان به نسبت کالمی غیر

 اه پژوهش جینتا آن بر عالوه. هستند دارا عادی کودکان به نسبت را عاطفی و اجتماعی های سازگاری و مشکالت از باالتری نرخ یادگیری

 ؛0229 گردون،-تروپ و الد) یفرد نیب یها مهارت در یمشکالت یدارا یریادگی یها یناتوان یدارا نوجوانان و کودکان که است آن از یحاک

 یاجتماع یها ییتوانا و یاجتماع تعامالت در شتریب مشکالت ؛(0223 ند،یک-یمهیک و نگریبوم) یاجتماع اطالعات پردازش ،(0221 نر،یوا

-ال) یسازگار مشکالت و( 0223 همکاران، و استل) ییتنها و یاجتماع طرد از ییباال سطوح ،(7932 وستوده، فرزانه بابالن، زاهد ،یمانیسل)

 .باشند یم( 0223 همکارن، و ورباچیآ ؛0221 نر،یوا ؛0221 شارما؛ ؛0221 نسر،یکولیم و اگانی

 نهاآ یدرس مشکالت به معطوف و محدود اریبس مداخالت هستند، مواجه آن با یریادگی یها اختالل با کودکان که یمشکالت مقابل در

 از یرایبس در. است اندک اریبس یریادگی اختالالت از ما فهم هنوز که میکن اذعان دیبا مینده جلوه کننده وسیما را موضوع اگر. است بوده

 یم گذاشته کنار یبررس مورد ی نمونه از آموزان دانش نیا ها، یآزمودن یهمتاساز و پژوهش یها استاندارد تیرعا لیدل به یدرمان مداخالت

 ندا شده یطراح مبنا نیهم بر زین مداخالت بوده، متمرکز آنان یشناخت و یریادگی مشکالت بر عمدتا یدرمان و یآموزش یها تالش. شوند

 حد در ها تالش اکثر و است گرفته صورت یاندک یها تالش نهیزم نیا در رانیا در که نیا به نظر(. 7933 ،یمولو و پور ملک ،یریام ،یفیلط)

 یژگیو شده آزمون و نینو یها کردیرو بر یمبتن مداخالت کاربست با که است یضرور لذا اند؛ مانده یباق نشده آزمون و یسطح یها کیتکن

 در موثر یها وهیش از یکی. دیبخش ارتقا یپرورش اهداف تحقق جهت در را یریادگی اختالالت به مبتال آموزان دانش یعاطف و یرفتار یها

 متون در کودکان یبرا ییگو قصه تیجذاب و تیاهم راستا نیا در. باشد یم هنر چون یمیمستق ریغ یها روش کودکان وپرورش آموزش

 (.7930 ،یوال) است شده گوشزد نظران صاحب منظر از و مختلف

 در. دشو ینم ختم کودکان یشناخت مشکالت درمان به تنها و دارد یا گسترده ابعاد یدرمان فن کی مثابه به یدرمان قصه از استفاده

 قصه در رییتغ و شود یم منجر فرد یزندگ یمعان در رییتغ به خود یزندگ یها قصه اتیادب و زبان در رییتغ که است نیا بر فرض یدرمان قصه

 (.0221 و،یدساش) کند یم جادیا گرانید با روابط و رفتار یبرا یدیجد یفرصتها یزندگ

 صهق. دارد همراه به یدرمان و یتیترب ،یآموزش یها طهیح در را یشگرف راتیتأث آن از آگاهانه و دهیسنج استفاده و خوب قصه کی نقل

 ،یسن یگروهها تمام یبرا ها قصه. آورند فراهم یشخص نیب روابط در ییکارآ و یفهم خود یارتقا و آموزش یبرا یچارچوب توانند یم ها

 برنامه در ن،یبنابرا. کنند منتقل مخاطب به را یعلم دهیچیپ میمفاه از یا مجموعه توانند یم و هستند زندهیبرانگ ها قصه. دارند یخاص ییرایگ
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 یرفتارها از یاریبس توانند یم ییگو قصه هنر بخصوص مختلف، یهنرها از استفاده با معلمان و دارد ژهیو گاهیجا هنر مدارس، یآموزش ی

( 0221) نگرید و پروپست و بول و ترسونیپ ییگو قصه راتیتأث با ارتباط در(. 7931 ،یرخائفیپ و زادهداداش)کنند تیتقو کودکان در را خوب

 و اتینظر انیب ها،یبد و ها یخوب درباره تفکر ات،یتجرب به دادن معنا گران،ید با ارتباط یبازساز به تواند یم یدرمان قصه و قصه که معتقدند

. دیافزا یم را آنها اطالعات کرده، تیتقو را آنها انیم روابط بیترت نیا به و کرده جمع گو قصه دور به را کودکان قصه. شود یم منجر دههایا

 استاند و قصه یکل طور به. گردد یم آنان یذهن و یعقل ارتقاء باعث دهد یم دست کودکان به گوناگون یها قصه دنیشن از که یشاد و یلذت

 محمد و گلشن آقالو، یحاج ،یموسو) گذارد یرمیتأث کودک رفتار بر یتیترب یها روش ریسا از شیب شود انتخاب قیدق و درست که یشرط به

 (.7930 پور،

 در مه یشناس روان یها قلمرو از یاریبس یبرا را یا گسترده حاتیتلو ها، قصه بسط از ییها نمونه مثابه به انسان افکار دادن رییتغ

 یشناخت روان مشکالت در یدرمان قصه یبخش اثر و ییکارا خصوص در(. 7337 هوارد،) است داشته بر در یپژوهش سطح هم و ینظر سطح

 احساس شیافزا و اضطراب کاهش یبرا یدرمان قصه از استفاده به توان یم جمله آن از که است، شده انجام یمتعدد یها پژوهش کودکان

 ؛7937 ان،یشاهقل ؛0271 ،یتهران ینق یحاج)یاجتماع یسازگار ،(0220 کوزلوفسکا، و یهن) کودکان یدواریام و یستگیشا و بودن مسلط

 یمیدا ؛7937 شهمراد، ؛7930،یچسل روشن ؛0271 همکاران، و هیلو یوسفی) یاجتماع یها مهارت ،(7932 ،یفیشر پور و یسلماس زاده اصغر

 مونترو نکهیا سرانجام. کرد اشاره( 7333 فارالنگر،) شنوا مهین و ناشنوا کودکان با کار در ،(0220 آراد،) سلوک اختالل درمان ،(0279 ،یفاران و

 حیحص یکارها انجام به آنها بیترغ و کودکان اعمال اصالح یبرا یدرمان کتاب و یدرمان قصه فن که دندیرس جهینت نیا به زین( 0220) یرن و

 .است داشته یادیز ریتاث

 از هاستفاد با توانند یم کودکان نیهمچن و دارد کودکان رفتار در یمهم نقش چه ییگو قصه که میابی یم در مطالب نیا به توجه با

 حاضر ژوهشپ نیبنابرا. بشناسند را خود یها ییتوانا از یاریبس و کنند کسب گرید افراد با ارتباط نحوه مورد در یشتریب اطالعات ییگو قصه

 .گرفت انجام ژهیو یریادگی اختالالت به مبتال آموزان دانش یاجتماع یسازگار بر یدرمان قصه یبخش اثر یبررس هدف با

 

 روش
 شدان هیکل را حاضر پژوهش یآمار جامعه. بود کنترل گروه با آزمون پس و آزمون شیپ طرح با یشیآزما مهین مطالعه کی حاضر پژوهش

 تعداد. بود دسترس در وهیش به یریگ نمونه روش. دادند لیتشک 7937 سال در 7 منطقه تهران شهر ژهیو یریادگی اختالل به مبتال آموزان

 ؛یعیطب هوش بودن یدارا( 9سال؛ 7-70یسن دامنه( 0 ژه؛یو یریادگی اختالل داشتن( 7) پژوهش به ورود یها مالک براساس نفر 02 نمونه

 و انتخاب( پژوهش در شرکت یبرا تیرضا داشتن( 0خاص؛ یجسم و یروان مشکل نداشتن( 1 ؛یفعال شیب مانند همراه مشکالت نداشتن( 1

 .شدند نیگزیجا( نفر72)کنترل( نفر 72) شیآزما گروه دو در یتصادف صورت به

 

 پژوهش ابزار
 مدارس ژهیو) آموزان دانش یسازش رفتار سنجش پرسشنامه از مدرسه در یاجتماع یسازگار نهیزم در. یاجتماع یسازگار فرم آزمون

 دانش مورد در استفاده یبرا گورواین و کل لر،یم ند،یو المبرت، لهیوس به کایامر در 7371 سال در که پرسشنامه نیا. شود یم استفاده( یعموم

 کالس یدبستان مقطع پسر و دختر آموزش دانش( 7122) یرو بر و ترجمه ،(7977) القیی توسط است، شده یطراح ساله 79 تا 7 آموزان

 بیضرا. است شده لیتشک سوال 002 و مجموعه ریز 93 اس،یمق خرده 77 از آزمون نیا. است شده یابیهنجار اهواز شهر پنجم تا اول یها

 27/2سطح دو هر که است 02/2 و  11/2 بیترت به یابیاعتبار در استفاده مورد 9 و 0 یها فرم با یاصل فرم یهمبستگ قیطر از آزمون اعتبار

 فرم در اسیمق خرده 77 همان با یاصل اسیمق در آنها یهمبستگ بیضر محاسبه براساس آزمون نیا اسیمق خرده 77 اعتبار. معنادارند یآمار

 227/2 تا 21/2 سطح در آنها هیبق یکی جز به که دارند رییتغ دامنه 09/2 تا 70/2 از اعتبار بیضر 00 نیا. است آمده دست به 9 و 0 یها

 نیا برش نقطه. دارند یمعن یآمار 227/2 سطح در یهمگ که است 39/2 زوج-فرد فیتصن روش با آزمون کل ییایپا بیضر. معنادارند یآمار

 تاس یاجتماع یسازگار بودن نیپائ نشان آزمون نیا در باال نمرات کسب. است آمده دست به نیانگیم از استفاده با که است 7/01 آزمون

 (.7932 ان،یدرود از نقل به ؛7970 نژاد، آهنکوب)

 

 اجرا وهيش
 هگرو و شیآزما گروه) گروه دو در و شدند انتخاب ژهیو یریادگی اختالل به مبتال یدبستان آموز دانش 02 ابتدا پژوهش نیا یاجرا یبرا

 لساتج اتمام از بعد و شد اعمال یشیآزما گروه انیم در یدرمان قصه یعنی مستقل یرهایمتغ سپس. دادند پاسخ یریگ اندازه ابزار به( کنترل
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 یاندرم قصه یبرا یدرمان جلسات تعداد. دادند پاسخ آزمون پس عنوان به را یریگ اندازه ابزار مجددا کنترل گروه و شیآزما گروه یدرمان قصه

 یعماد و یزدانی ترجمه ؛0221 روشن،) ییگو قصه کتاب اساس بر ییگو قصه جلسات یمحتوا. بود جلسه دو یا هفته یا قهیدق 02 جلسه 77

 یمرب یسو از اتهین سازمان یها سوال یمرب یسو از یها قصه خواند از بعد که بود صورت نیا به یدرمان قصه جلسات یبرگزار. بود( 7931

 کال قصه آهن، راه خط و کوچک خطار قصه ،یعصبان گربه قصه شامل ها قصه از یا نمونه گفتند یم پاسخ آن به کودکان و شد یم دهیپرس

 و شنق یباز و یعروسک شینما مانند مکمل یها تیفعال یکسری آن، بر عالوه. بود پسر و پدر قصه و شهر ساعت تنها قصه حرف، پر پشت

 یگرید یها تیفعال ت،یموقع حسب بر ،یکل یها وهیش نیا بر عالوه. شد یم اجرا یها قصه یمحتوا براساس جلسه هر در زین یخانگ فیتکال

 .شد انجام زین کودکان یبرا قیتشو کارت هیته و آن از ییها صحنه ینقاش ای داستان ریتصاو یزیآم رنگ همچون

 

 ها افتهی
 به. است شده گرفته کار به SPSS 00-افزار نرم از استفاده با انسیکووار لیتحل آزمون روش از پژوهش، یها هیفرض آزمون منظور به

 بیش یهمگن آزمون و لون آزمون و ویلک -شاپیرو آزمون از استفاده با آزمون نیا یها مفروضه اس،یکووار لیتحل یها مفروضه تیرعا منظور

 یسازگار یفیتوص یها آماره 7 جدول. کرد استفاده ها داده لیتحل یبرا آزمون نیا از توان یم و گرفت قرار دییتا و یبررس مورد ونیرگرس

 :دهد یم نشان آزمون مرحله و گروه کیتفک به یاجتماع

 گروه دو در یاجتماع يسازگار آزمون پس و آزمون پيش نمرات استاندارد انحراف و ميانگين.  1 جدول

 

 در) است افتهی کاهش کنترل گروه با سهیمقا در آزمون پس مرحله در یاجتماع یسازگار نمرات نیانگیم که دهد یم نشان 7 جدول

 (.دهد یم نشان را باال یاجتماع یسازگار تر نییپا نمرات پژوهش نیا

 کت انسیکوار تحلیل آزمون از ژهیو یریادگی اختالل به مبتال آموز دانش یاجتماع یسازگار بر یدرمان قصه یبخش اثر یبررس جهت

 نشان را یاجتماع یسازگار نمرات میزان بر گروهی عضویت تاثیر یبررس جهت انسیکووار لیتحل جینتا0جدول. است شده استفاده یریمتغ

 .دهد یم

 سازگاري اجتماعیتاثير عضویت گروهی بر ميزان نمرات . نتایج تحليل کوواریانس جهت بررسی 2جدول

 

 و آزمایشی گروه) گروهی عضویت حسب بر یاجتماع یسازگار  نمرات میانگین بین است، شده داده نشان 0 جدول در  که همانطور

 یاجتماع یسازگار بر یدرمان قصه نیبنابرا(.  >27/2P و F(7و77= )291/917)دارد وجود معناداری تفاوت آزمون پس مرحله در( کنترل گروه

 .  است بوده درصد 9/31 آزمون پس مرحله در تاثیر این میزان. است بوده موثر ژهیو یریادگی اختالل به مبتال آموز دانش
 

 

 

 

 

 

 منابع تغییرات مجموع مجذورات درجه آزادی میانگین مجذورات F سطح معناداری مجذور اتا توان آماری

 پیش آزمون 070/71770 7 070/71770 127/7007 227/2 332/2 222/7

 عضویت گروهی 700/9730 7 700/9730 291/917 227/2 319/2 222/7

 خطا 701/713 77 902/3   - -

 کل 123131 02 - - - - -

 منابع تغییرات مجموع مجذورات درجه آزادی میانگین مجذورات F سطح معناداری مجذور اتا توان آماری

 پیش آزمون 070/71770 7 070/71770 127/7007 227/2 332/2 222/7

 عضویت گروهی 700/9730 7 700/9730 291/917 227/2 319/2 222/7

 خطا 701/713 77 902/3   - -

 کل 123131 02 - - - - -
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 يريگ جهينت و بحث
 از پس لذا. بود ژهیو یریادگی اختالالت به مبتال آموزان دانش یاجتماع یسازگار بر یدرمان قصه یاثربخش یبررس پژوهش نیا هدف

 بتالم آموزان دانش یاجتماع یسازگار بر یدرمان قصه که کرد یریگ جهینت توان یم آزمون پس و آزمون شیپ جینتا یبررس و روش نیا یاجرا

 تنددانس بخش اثر را آن و گرفتند کار به مختلف یها نهیزم در را یدرمان قصه یمتعدد مطالعات. است بوده موثر ژهیو یریادگی اختالالت به

 شهمراد ،(7937) انیشاهقل ،(7930) یچسل روشن ،(0271) همکاران و هیلو یوسفی ،(0271) یتهران ینق یحاج یها پژوهش به توان یم که

 .باشد یم راستا کی در حاضر پژوهش جینتا با که کرد اشاره(  0279) یفاران و یمیدا ،(7932) یفیشر پور و یسلماس زاده اصغر( 7937)

 هک است ییمبنا و هیپا ،یاجتماع یها مهارت یریگ کار به و اکتساب ها، یآزمودن یاجتماع یسازگار زانیم یارتقا یبرا یاحتمال لیدل

 و کنند یم نیتمر رند،یگ یم ادی یواقع طور به را یاجتماع یها مهارت که یکودکان. شود یم ساخته آن براساس یفرد انیم یها ارتباط

 با ودخ روابط در مثبت یتعامل باشند، موفق یابی دوست و همساالن گروه به ورود در توانند یم قطعاً رند،یگ یم کار به را خود یستگیشا

 .دهند نشان خود از را مقبول یرفتارها از یا دامنه و باشند داشته همساالن

. ودش منجر کودکان یاجتماع یسازگار بهبود به تواند یم یدرمان قصه مختلف فنون از استفاده که دهد یم نشان حاضر پژوهش جینتا

 و قصه قهرمان یها جانیه و احساسات ییشناسا قیطر از یجانیه یخودآگاه شیافزا یبرا کودکان به کمک: از عبارتند فنون نیا از یبرخ

 ،یومندرین قدرت، نیمضام با ییها قصه به کودکان دادن فرا گوش ها، قصه خالل در احساساتشان ابراز و یاحساس کلمات با ییها قصه ساختن

 ییها صهق به کودکان دادن فرا گوش زین و شنوند یم ای ندیگو یم که ییها قصه ،یدرمان یها امیپ درباره کودکان با گو و گفت تحرک، یانرژ

 .ابندی یم خاتمه ندیخوشا و مثبت جینتا و موثر ییحلها راه به حال نیع در و است آنان مشکالت مشابه یمشکالت انگریب که

. بخشد بهبود را ژهیو یریادگی اختالالت به مبتال آموزان دانش یاجتماع یسازگار ییگو قصه ندیفرا یط تا است دهیکوش حاضر پژوهش

 تیاهم ئزحا ها قصه یها تیشخص تیموقع نییتب یبرا هدفمند یپرسشگر و کننده تیهدا یگو و گفت در درمانگر فعال نقش ندیفرا نیا در

 .کردند یم یبررس و کشف را مناسب یاجتماع یها مهارت  خالق، یگو و گفت کی یط کودکان و درمانگر بیترت نیبد بود؛

 تیمحدود از سازد یم یضرور ها تیمحدود بستر در را ها افتهی ریتفس که گردد یم تیمحدود دچار ریناپذ اجتناب طور به یا مطالعه هر

 است دهبو تهران شهر ژهیو یریادگی اختالالت به مبتال آموزان دانش به میتعم قابل حاضر پژوهش جینتا که گفت توان یم حاضر پژوهش یها

 به توجه با .ردیبگ صورت کار نیا یکاف دانش و اطیاحت با ژهیو یریادگی اختالالت به مبتال آموزان دانش ریسا به میتعم به و ازین صورت در و

 یبخش اثر که یدرمان یها روش ریسا از یبعد یها پژوهش در تا شود یم شنهادیپ حاضر، یها تیمحدود و ها افتهی موجود، ینظر ی گستره

 .شود استفاده یا سهیمقا صورت به است شده دییتا یاجتماع یسازگار بهبود در آنها
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 راجعممنابع و 

 مبتال کودکان یاجتماع یسازگار بهبود بر یدرمان قصه ریتاث(. 7932. )دیحم ،یفیشر پور و فرزانه ،یسلماس زاده اصغر  [7]

 .79-09: 71 شماره ،1 دوره ،(تربیتی علوم) ارزشیابی و آموزش. سلوک اختالل به

 یمحمد دیس ییحی ترجمه(. DSM-5)یروان اختالالت یآمار و یصیتشخ یراهنما(. 0279.) کایآمر یروانپزشک انجمن [0]

 .روان نشر: تهران(. 7939)

 شیافزا بر ییگوقصه یهاروش از استفاده یبخش اثر یبررس(. 7931. )رضایعل ،یرخائفیپ و دهیسپ زاده،داداش [9]

 .03-07 ،03 ،3 ،یابیارزش و آموزش. 32-37 سال در ییابتدا پنجم و چهارم مقطع دختر آموزاندانش یاجتماعهوش

 ینارسا حساب آموزان دانش یلیتحص شرفتیپ و یاجتماع یسازگار بر نقش یفایا روش ریتاث(. 7932. )زهرا ان،یدورود [1]

 .31-727: اول سال ،0 شماره ،ییاستثنا افراد یشناس روان فصلنامه. تهران استان 37-33 یلیتحص سال در یدبستان

 و یاجتماع یهامهارت بهبود بر یاجتماع یهامهارت آموزش بر یمبتن ییگو قصه ریتاث(. 7930. )رسول ،یچسل روشن [1]

 مطالعات(  . ODD) ییاعتنا یب و یامقابله رفتار اختالل به مبتال ساله 72 تا هشت پسر آموزان دانش یرفتار مشکالت

 .31- 79: 72شماره ، 9 دوره بالینی، روانشناسی

 هترجم. میببر بهره یزندگ مشکالت رفع در کودکان به کمک یبرا داستان از چگونه: ییگو قصه(. 0221. )آرتور روشن، [0]

 .رشد جوانه: تهران ،(7931) یعماد مژگان ،یزدانی بهزاد

 خود یریادگی و یلیتحص ،یجانیه ،یاجتماع یسازگار ی سهیمقا(. 7937. )مسعود ،یدیام د؛یسع ،یرجب عادل؛ زاهد، [7]

 .19-00: 0 شماره ،7 دوره ،یریادگی یها یناتوان مجله. یریادگی یناتوان بدون و با آموزان دانش در یمیتنظ

 مهارت و یجانیه یینارسا سهیمقا(. 7932) باقر محمد ستوده، و لیجبرائ فرزانه، عادل؛ بابالن، زاهد ل؛یاسماع ،یمانیسل [3]

 .73-39(: 7) 7 ،یریادگی یها یناتوان ی مجله. بهنجار و یریادگی اختالل یدارا آموزان دانش یاجتماع یها

 یکارشناس نامه انیپا.  کودکان یاجتماع یناسازگار و یپرخاشگر کاهش بر ییگو قصه ریتاث(. 7937. )ترایم ان،یشاهقل [3]

 .مرودشت واحد ،یاسالم آزاد دانشگاه ،یعموم یروانشناس ارشد

. یدبستان کودکان یاجتماع یها مهارت و یداریشن ،یدارید تمرکز و توجه بر ییگو قصه ریتاث(. 7937. )وشیپر شهمراد، [72]

 .مرکز تهران واحد یاسالم آزاد دانشگاه ،یتیترب علوم و یشناس روان دانشکده ارشد، یکارشناس نامه انیپا

 .ساواالن نشر انتشارات:تهران. DSM – 5 اساس بر یروان یشناس بیاس(. 7930. )یمهد ،یگنج [77]

 و یمانینر محمد ترجمه. ییابتدا یها کالس در یریادگی یها یناتوان و یجانیه اختالالت(. 0227. )پنگ. نیج گورمن، [70]

 .آموز کین: لیاردب(.7939) دگرماندرق ینوران ناصر

 بر یشناخت ی مسئله حل آموزش یبخش اثر(. 7933. )نیحس ،یمولو و مختار پور، ملک شعله؛ ،یریام زهره؛ ،یفیلط [79]

 یها هتاز ،یریادگی یناتوان به مبتال آموزان دانش یخودکارآمد ادراک و یاجتماع یرفتارها رییتغ ،یفرد نیب روابط بهبود

 .72-31(: 9) 77 ،یشناخت علوم

 دانشگاه یمرکز کتابخانه: قم ؟یجانیه هوش چرا(. 7933. )محبوبه ،یصفو و اهلل؛ یول ،یاکبر م؛یمر دهیس ،یلطف یموسو [71]

 .معصومه حضرت

 در ،شعریخوان قصه ،ییگو قصه(. 7930. )اهلل تیآ محمدپورَ، و ریپرو گلشن، عباس، آقالو، یحاج دمختار،یس ،یموسو [71]

 ت،یترب یمناد یفرهنگ مؤسسه پرورش، و آموزش وزارت: تهران. ییابتدا دوره مدارس

 7 ،یپزشک علوم در آموزش مجله. یپزشک علم دهیچیپ میمفاه آموزش در موثر یروش ،ییگو قصه(. 7930. )تایآناه ،یوال [70]

(7 .)711-702. 

 ،یمبان: یریادگی یها اختالل(. 0221. )زابتیال نز،یمارت و مارگارت س،یو مز؛یج کافمن، جان؛ د،یلو ،یپ ل؛یدان هاالهان، [77]

 .ارسباران: تهران(. 7937) زادهیعل دیحم ترجمه. موثر سیتدر و ها یژگیو
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