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چکیده
هدف این پژوهش بررسی اثربخشی کتابدرمانی شناختی -رفتاری بر میزان اضطراب کودکان دبستانی بود.
روش پژوهش نیمه آزمایشی بود .جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه دانشآموزان دبستانی مبتال به اضطراب
خفیف تا متوسط بود .آزمودنیهای پژوهش شامل  62کودک مبتال به اضطراب خفیف تا متوسط بودند که
از بین دانشآموزان  6مدرسه غیرانتفاعی انتخاب شده و به تصادف به دو گروه  11نفری آزمایش و کنترل
تقسیم شدند .اعضای گروه آزمایش کتاب «وقتی نگرانم ،چکار کنم؟» را دریافت کرده و از آنها خواسته شد
براساس برنامه مطالعه کتاب در طول یکماه آن را به کمک والدین خود مطالعه کنند .قبل و بعد از مطالعه
کتاب و 6ماه پس از اتمام مطالعه آزمون اضطراب آشکار کودکان برای اعضای دو گروه آزمایش و کنترل
اجرا شد .دادههای به دست آمده با استفاده از روش تحلیل کوواریانس تحلیل شد .تحلیل نتایج نشان داد
مطالعه این کتاب باعث کاهش معنیدار اضطراب اعضای گروه آزمایش شده است.

واژگان کلیدی :کتابدرمانی ،اضطراب ،کودک دبستانی ،درمان شناختی -رفتاری

مقدمه
براساس راهنمای تشخیصی و آماری اختالالت روانی( 6انجمن روانپزشکی آمریکا،)6111 ،
اختالالت اضطرابی ،مجموعه اختالالتی چون اضطراب جدایی ،اضطراب اجتماعی و
اضطراب فراگیر را در بر میگیرد که معیارهای مشترک اصلی آنها بهصورت تغییراتی در

 .1استادیار روانشناسی دانشگاه خوارزمی ،تهران (نویسنده مسؤل) beheshtiyan.ir@gmail.com
2. DSM V
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کارکردهای ذهنی ،زیستی و رفتاری بروز مییابد (بیسدو ،کنپه و پینه6119 ،1؛ کراس 6و
همکاران.)6119 ،
در میان انواع اختالالت روانپزشکی ،اختالالت اضطرابی ،بیشترین میزان شیوع را در
میان کودکان دارد (استاالرد6119 ،1؛ وسی و دادس6111،4؛ وود و مکلود.)6112 ،5
مطالعات نشان میدهد  15درصد کودکان دارای مالکهای تشخیصی اختالالت اضطرابی
هستند .اختاللهای همراه با اختاللهای اضطرابی عبارتند از افسردگی و اعتیاد و کودکان
مبتال به اختالالت اضطرابی بیشتر در معرض خطر خودکشی قرار دارند (دادس و برت،2
 .)6111بهعالوه اختالالت اضطرابی اثرات منفی جدی و طوالنیمدتی بر رشد شناختی
کودکان دارد .از طرف دیگر ،هزینهای که جامعه برای کودک مضطرب متحمل میشود،
 61برابر کودک غیرمضطرب است (بودن ،دریکسن و بوخلس .)6112 ،7بنابراین ،با
درنظرگرفتن شیوع باال ،پیامدهای منفی و هزینههای باالیی که جامعه برای رشد کودک
دچار اختالل اضطرابی متحمل میشود؛ پرداختن به این مقولهی مهم آزارنده در دوران
کودکی ،اهمیت بهسزایی دارد.
یکی از روشهای درمانی که در دهههای اخیر توجه عموم را به خود جلب کرده است،
کتابدرمانی است (کرسینی .)6117 ،2کتابدرمانی یکی از شیوههای رواندرمانی است که
در آن فرایند درمان با کمک مطالعه مطالب نوشتاری انجام میشود .قدمت کتابدرمانی به
حدود 411سال پیش بازمیگردد .حدود سال  1211میالدی کتابی در رابطه با درمان برخی
از مشکالت جسمی ارایه شد و بهدلیل آنکه در آن دوره هزینه مراجعه به پزشک زیاد بود از
آن کتاب استقبال زیادی شد .پس از این کتاب ،کتابهای خودیاری دیگری در حوزه
پزشکی چاپ شد .در قرن  19به دلیل پیشرفت صنعت چاپ و امکان دسترسی افراد بیشتری
به کتاب ،درمانهای خودیاری نیز گسترش بیشتری پیدا کرد .در قرن  61با تثبیت پایههای

1. Beesdo, Knappe, Pine
2. Crase
3. Stallard
4. Vasey, Dadds
5. Wood, Mcleod
6. Dadds, Barrett
7. Bodden, Bogels
8. Corsini
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روانشناسی بهمرور کتابهای خودیاری در زمینه مسایل روانشناسی نیز وارد بازار شد و
امروزه کتابهای روانشناسی جزو پرفروشترین کتابها هستند( سولر.)6111 ،1
درمان شناختیرفتاری یکی از روشهایی است که اثربخشی آن در درمان اختالالت
اضطرابی کودکان و بزرگساالن در تحقیقات متعدد تایید شده است (بروبرگ ،المکویست
و تیجاس )6115 ،عمده کتابهایی که هدف درمانی دارند از این رویکرد استفاده میکنند
(کرسینی .)6117 ،بهدلیل هزینه پایین ،ناشناس بودن و دسترسی آسان ،بهمرور عالقه به این
شیوه درمانی گسترش پیدا کرد تا جایی که معموال یکی از  11کتاب پرفروش سایت آمازون
کتابهای خودیاری هستند.
توجه و عالقه مردم به کتابهای خودیاری انگیزه انجام تحقیقاتی در حوزه اثربخشی
این کتابها در درمان اختالالت مختلف شد از جمله بلک و ترافل )6112( 6روی کنترل
وزن ،فبرارو 1و همکاران ( )6119و گولد ،کالم و شاپیر4و ( )6111و رایت 5و همکاران
( )6111روی اختالل پانیک؛ فریتگ )6111( 2روی اختالالت گفتاری؛ جولینگ 7و
همکاران ( ،)6111جوکار ،باغبان و احمدی ( )1125و رودا )6114( 2روی افسردگی؛ میلر
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( )6115روی وابستگی به الکل؛ شارما )6114( 11روی اضطراب و استرس ؛ ریاحینیا ()1191
روی فرسودگی شغلی؛ افشارینیا و دالور ( )1125روی رضایت زناشویی و تولین)6111( 11
روی وسواس تحقیق کردهاند.
برخی از محققین هم اقدام به بررسی اثر کتابدرمانی بر اختالالت کودکان از جمله
اضطراب کردهاند مثال پریرخ و ناصری ( )1191در پژوهشی با عنوان بررسی میزان تاثیر
برنامههای کتابدرمانی بر کاهش پرخاشگری کودکان به این نتیجه رسیدند که این روش
درمانی میتواند باعث کاهش پرخاشگری کودکان شود .اعضای نمونه این تحقیق  5کودک
1. Suler
2. Black, Threlfall
3. Febbraro
4. Gould, Clum & Shapiro
5. Wright
6. Freytag
7. Joling
8. Rohda
9. Miller
10. Sharma
11. Tolin
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 5تا  2ساله بودند و کتابهای بهکار برده شده در این تحقیق  11کتاب داستان در حوزه
پرخاشگری کودکان بود.
راپی ،ابوت و لینهام ( )6112نیز در تحقیقی اقدام به مقایسه اثربخشی کتابدرمانی با
درمان گروهی شناختی رفتاری در درمان اضطراب کودکان کردند .در این تحقیق 627
کودک مبتال به اضطراب شرکت داشتند که به سه گروه کنترل ،درمان گروهی و
کتاب درمانی تقسیم شدند .نتایج تحقیق نشان داد که کتابدرمانی و درمان گروهی هر دو
باعث کاهش معنیدار اضطراب کودکان میشود اما میزان اثربخشی درمان گروهی بیش از
کتابدرمانی است.
لینهام و راپی ( )6112نیز در تحقیق دیگری اقدام به بررسی اثربخشی درمان
شناختیرفتاری بهصورت خودیاری با نظارت درمانگر بر میزان اضطراب کودکان کرد .در
این تحقیق که  111کودک مبتال به اختالالت اضطرابی شرکت داشتند ،مشخص شد که این
روش درمانی باعث کاهش معنیدار اضطراب کودکان میشود.
بانکی ،امیری و اسعدی ( )1122در تحقیقی با عنوان اثربخشی کتابدرمانی گروهی بر
میزان اضطراب جدایی و افسردگی در کودکان والدین طالق گرفته ،به این نتیجه رسیدند
که کتابدرمانی میتواند باعث کاهش معنیدار اضطراب و افسردگی کودکان شود.
همچنین در تحقیق دیگری لوئیس و همکاران ( )6115در تحقیقی به بررسی اثربخشی
کتابدرمانی بر کاهش ترسهای شبانه کودکان پرداختند .در این تحقیق که  9کودک  5تا
 7سال شرکت داشتند فرایند درمان شامل خواندن دو کتاب در حوزه ترسهای کودکان بود.
نتایج این تحقیق نشان داد که ترس  2کودک از مجموع  9نفر بهطور معنیداری کاهش پیدا
کرده بود.
النگ و همکاران ( )1991نیز در تحقیق دیگری اقدام به بررسی اثربخشی کتابدرمانی
افزوده بر دارودرمانی برای کودکان مبتال به بیشفعالی کردند .نتایج تحقیق نشان داد
کتابدرمانی بهطور معنیداری باعث کاهش مشکالت رفتاری و افزایش رضایت معلمان و
والدین شده است.
علیرغم شیوع باالی اضطراب درکودکان درصد کمی از آنها میتوانند از درمان
مناسبی بهرهمند شوند چون بسیاری از مبتالیان یا به درمانگر متبحر دسترسی ندارند یا توان
پرداخت هزینههای درمان را ندارند یا آگاهی الزم درباره اهمیت درمان اضطراب فرزند خود
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را ندارند و یکی از راهکارهایی که میتواند تا حدی این مشکل را حل کند ،کتابدرمانی
است .ولی تاکنون در کشور ما تحقیقی در این حوزه انجام نشده است و میزان اثربخشی
کتابهای موجود در این حوزه مشخص نیست .درنتیجه این سوال در ذهن پژوهشگر نقش
گرفت که آیا مطالعه یک کتاب مناسب میتواند باعث کاهش اضطراب کودکان شود؟ و
بر این اساس دو فرضیه زیر تدوین شد.
 .1کتابدرمانی بر کاهش اضطراب دانش آموزان دبستانی موثر است.
 .6اثربخشی کتابدرمانی بر میزان اضطراب دانش آموزان دبستانی در دوره پیگیری
ماندگار است.

روش پژوهش
طرح تحقیق حاضر به صورت نیمهآزمایشی و با طرح پیشآزمون ،پسآزمون ،پیگیری و با
 6گروه اجرا شد.
جامعه آماری ،حجم نمونه و روش نمونهگیری :جامعه آماری این پژوهش شامل
کلیه دانشآموزان دبستانی مبتال به اضطراب خفیف تا متوسط مشغول به تحصیل در شهر
تهران بود .نمونه شامل  62کودک مبتال به اضطراب خفیف تا متوسط بود که از بین
دانشآموزان دو دبستان غیرانتفاعی به ترتیب زیر انتخاب شد.
ابتدا پرسشنامه اضطراب آشکار کودکان ( )RCAMS1برای دانشآموزان این دو
دبستان ( 116نفر پرسشنامه را تکمیل کردند) اجرا شد .سپس دانشآموزانی که اضطراب
خفیف تا متوسط داشته و عالوه بر آن  1شرط ورود به تحقیق شامل  -1عدمابتال به
اختاللهای دیگر مثل بیشفعالی -6 ،عدموجود مشکالت شدید خانوادگی مثل طالق،
متارکه و غیره -1 ،عدمرخداد اتفاق ناگوار در  2ماه اخیر مثل فوت یکی از عزیزان ،تغییر
ناگهانی محل زندگی و غیره را نیز نداشتند ،انتخاب شدند که تعداد آنها  12نفر شد .سپس
جلسهای با اولیای این دانشآموزان برگزار و درباره فرایند اجرای تحقیق توضیحاتی داده
شد 14 .نفر مایل به شرکت در تحقیق بودند که این  14نفر به تصادف به دو گروه  17نفری
آزمایش و لیست انتظار (گواه) تقسیم شدند .پس از اجرای تحقیق  4نفر از اعضای گروه
آزمایش فرایند تحقیق را به درستی اجرا نکرده بود که دادههای آنها نیز حذف شد و برای

1. Revised Children's Manifest Anxiety Scale
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برابر شدن تعداد اعضای گروه آزمایش و کنترل به تصادف دادههای  1نفر از اعضای گروه
کنترل نیز حذف شد و به این ترتیب تعداد اعضای گروه کنترل و آزمایش  11نفر شدند.
ابزار پژوهش .1 :پرسشنامه اضطراب آشکار کودکان :در تحقیق حاضر برای سنجش
اضطراب از مقیاس تجدیدنظر شده اضطراب آشکار کودکان ( )RCMASرینولدز (1972؛
به نقل از تقوی و علیشاهی )1124 ،استفاده شد .مقیاس  RCMASیکی از معتبرترین و
پرکابردترین آزمونهای سنجش اضطراب کودکان و نوجوانان است (لست1991،؛ به نقل
از تقوی و علیشاهی .)1124 ،این مقیاس به منظور ارزیابی حضور یا غیاب نشانههای متنوع
مربوط به اضطراب طراحی شده است .مقیاس  RCMASشامل  17گویه است که از این
تعداد  62گویه اضطراب را میسنجد و  9گویه دیگر یک مقیاس دروغسنج را شامل میشود
که پاسخهای غیرصادقانه آزمودنی را ارزیابی مینماید .در این آزمون از کودکان خواسته
میشود که به هر یک از گویهها به شکل بلی /خیر پاسخ دهند و هر گویه نمره  1یا 1
میگیرد ،بنابراین دامنه نمرات آزمون از  1تا  62است .این آزمون توسط تقوی و
علیشاهی( )1124برای جامعه ایرانی هنجار شده است و روایی و پایایی آن نیز مورد تایید
قرار گرفته است .در این تحقیق میزان روایی محتوایی آزمون با روش  1/21 ،CVRو پایایی
با روش آلفای کرونباخ  1/72به دست آمد.
 .6کتاب «وقتی نگرانم ،چه کار کنم؟ :»1این کتاب که توسط دکتر داون هیوبنر 6تالیف
و محمد بهشتیان ترجمه شده ،تکنیکهای درمان شناختی رفتاری اضطراب را با زبان
کودکان و به کمک تصاویر ،مثالها و تشبیههای کودکانه آموزش داده است .این کتاب
توسط والد و فرزند خوانده میشود و نیاز است که در حین مطالعه کتاب یکی از والدین
کودک هم همراهی کند .کتاب  21صفحه دارد و شامل  9بخش میباشد .در این بخشها
درباره مطالبی چون نقش فکر در نگرانیها ،روش اصالح فکر ،روشهای رفتاری کاهش
مشغولیت با نگرانیها ،آموزش روشهای آرامشبخش مثل ریلکسیشن و اصالح روش
زندگی صحبت شده است .مولف توصیه کرده پس از مطالعه هر بخش  6تا  1روز فاصله
ایجاد شود تا مطالب قبلی در ذهن کودک تثبیت شود به این ترتیب مطالعه کل کتاب حدودا

1. What to do when worry too much
2. Dawn huebner
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 61تا  11روز زمان نیاز دارد .این کتاب برای کودکان دبستانی ( 2تا  16سال) قابل استفاده
است.
فرایند اجرای تحقیق :پس از انتخاب اعضای گروهها ،به هر یک از اعضای گروه
آزمایش یک جلد از کتاب «وقتی نگرانم ،چکار کنم؟» نوشته داون هیوبنر ،ترجمه محمد
بهشتیان داده شد و از آنها خواسته شد که کتاب را براساس دستورالعمل مقدمه کتاب مطالعه
کنند .مطالعه کتاب به صورت تعاملی است یعنی آنکه والدین هم باید در کنار فرزندانشان
باشند و با یکدیگر کتاب را مطالعه کنند و درباره مطالب کتاب با هم صحبت کنند .مطالعه
کتاب براساس دستورالعمل آن حدود  11روز طول میکشید که پس از اتمام این دوره
یکماهه ،مجددا آزمون اضطراب آشکار کودکان به عنوان پسآزمون از آزمودنیها گرفته
شد ،همچنین پس از گذشت  6ماه از اتمام مطالعه کتاب ،به عنوان پیگیری این آزمون برای
آزمودنیها اجرا شد.
قبل از اجرای تحقیق  6جلسه ( 6ساعته) آموزش برای والدین برگزار شد که در آن دو
جلسه توضیحاتی درباره شیوه استفاده از کتاب ،رفع اشکاالت احتمالی ،اطالعات مختصری
درباره اصول درمان شناختی -رفتاری داده شد .در طول یکماه اجرای تحقیق ارتباطی با
والدین برقرار نشد .اما والدین از طریق فضای مجازی با یکدیگر در ارتباط بودند .در پایان
نتایج با استفاده از روش کوواریانس و با استفاده از نرمافزار  SPSS V15تحلیل شد.

یافتههای پژوهش
برای بررسی اثربخشی کتابدرمانی شناختی در کاهش میزان اضطراب از آزمون تجزیه و
تحلیل کوواریانس در مرحله پسآزمون و پیگیری استفاده شد.
اطالعات توصیفی نمرات اضطراب در سه مرحله پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیری
برای هر دو گروه در جدول  1ارایه شده است.
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جدول  .1ميانگين و انحراف استاندارد نمرات اضطراب دو گروه کنترل و آزمایش در مراحل
پيشآزمون ،پسآزمون و پیگيری
شاخص
گروه
گروه آزمایش

گروه کنترل

مرحله

میانگین

انحراف استاندارد

پیشآزمون

11/4

6/71

پسآزمون

5/16

6/26

پیگیری

5/24

1/16

پیشآزمون

11/47

6/14

پسآزمون

16/14

6/29

پیگیری

11/12

1/62

نتایج تحلیل کوواریانس یک طرفه نمرات اضطراب در مرحله پسآزمون گروههای
آزمایش وکنترل در جدول  6ارایه شده است.
جدول  .2نتایج تحليل کوواریانس نمرات اضطراب  2گروه در مرحله پسآزمون
شاخص
منبع

مجموع مجذورات

درجات آزادی

میانگین مجذورات

ضریبF

سطح معناداری

پیشآزمون

126/52

1

126/52

11/21

1/1111

گروه

5116/91

1

5116/91

41/56

1/1111

خطا

114/16

65

2/64

کل

4161

62

فرضیه  .1کتاب درمانی بر کاهش اضطراب دانش آموزان دبستانی موثر است.
چنانچه در جدول  6مشاهده میشود تفاوت بین میانگین نمرات باقیمانده اضطراب در
مرحله پسآزمون در دو گروه آزمایش و کنترل معنادار است .به عبارت دیگر فرضیه اول
تایید میشود و میتوان گفت که کتابدرمانی شناختی باعث کاهش معنیدار اضطراب
دانشآموزان میشود.
نتایج تحلیل کوواریانس یکطرفه نمرات اضطراب در مرحله پیگیری گروههای
آزمایش و کنترل در جدول  1ارایه شده است.
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جدول  .3نتایج تحليل کوواریانس نمرات اضطراب  2گروه در مرحله پیگيری
شاخص
منبع

مجموع مجذورات

درجات آزادی

میانگین مجذورات

ضریب F

سطح معناداری

پیشآزمون

122/76

1

122/76

11/21

1/1111

گروه

451/72

1

451/72

16/75

1/1111

خطا

146/12

65

7/52

کل

5116

62

فرضیه  – 6اثربخشی کتاب درمانی بر میزان اضطراب دانش آموزان دبستانی در دوره
پیگیری ماندگار است.
چنانچه در جدول  1مشاهده میشود تفاوت بین میانگین نمرات باقیمانده اضطراب در
مرحله پیگیری در دو گروه آزمایش و کنترل معنادار است و فرضیه دوم تایید میشود .به
عبارت دیگر ،میتوان گفت پس از گذشت دو ماه ،کاهش معنیدار اضطراب کودکانی که
در معرض کتابدرمانی شناختی گرفتهاند ،تداوم داشته است.

بحث و نتیجهگیری
یافتههای حاصل از این پژوهش نشان داد که کتابدرمانی موجب کاهش معنیدار اضطراب
کودکان دبستانی میشود و این اثر پس از گذشت  6ماه نیز تداوم دارد .نتیجه این تحقیق به
نوعی با تحقیقات دیگر انجام شده در این حوزه (لینهام و راپی ( ،)6112تحقیق لویس 1و
همکاران ( ) )6115همسو و همجهت است .که در ادامه به این تحقیقات اشاره میشود.
از جمله لینهام و راپی ( )6112در تحقیق خود به این نتیجه رسیدند که کتابدرمانی
همراه با نظارت درمانگر میتواند باعث کاهش معنیدار اضطراب کودکان شود .البته تفاوت
تحقیق حاضر با این تحقیق این است که در تحقیق لینهام و راپی ( )6112کتابدرمانی همراه
با نظارت درمانگر انجام میشد اما در این تحقیق هیچ مداخلهای توسط درمانگر انجام نشد و
آزمودنیها خودشان براساس دستورالعمل توضیح داده شده در کتاب ،فرایند درمانی را طی
میکردند.

1. Lewis
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تحقیق لویس 1و همکاران ( )6115نیز به نوعی با نتایج این تحقیق همسو است .لویس و
همکارانش در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که کتابدرمانی باعث کاهش اضطراب و
ترسهای شبانه کودکان میشود.
در مجموع با توجه به نتایج این تحقیق و دیگر تحقیقات انجام شده در این حوزه میتوان
گفت که کتابدرمانی میتواند در کاهش اضطراب کودکان موثر باشد اما سوالی که مطرح
میشود این است که دلیل این اثربخشی چیست؟
براساس دیدگاه شناختی تعبیر از یک موقعیت (و نه خود موقعیت) که غالبا بهوسیله افکار
خودکار خود را نشان میدهد ،بر هیجان  ،رفتار و پاسخ فیزیولوژیک پس از آن تاثیر دارد.
در رویکرد شناختدرمانی ،اولین و شاید مهمترین گام ،آموزش اهمیت افکار و چگونگی
تفسیر وقایع به مراجع است .در این رویکرد ،درمانگر باید به مراجع نشان دهد که باورها،
ذهنیتها و طرحوارهها و بازخوردها میتوانند هیجانات و رفتارهای شدید و نیرومندی ایجاد
کنند و برای کاهش هیجانات منفی ،مراجع نیازمند آن است که باورها و بازخوردهایش را
تغییر داده ،باورها و بازخوردهای منطقی را جایگزین آنها کند (استاالرد .)6119 ،بک 6معتقد
است درمانجویی در درمان موفق است که برای اصالح شناختهای خود چندمرحله را طی
کند .اوال باید بداند که به چه چیزی فکر میکند .ثانیا باید تشخیص دهد کدامیک از افکارش
نادرست هستند ،ثالثا باید قضاوتهای نادرست را با قضاوتهای درست عوض کرده و
باالخره به پسخوراندی نیاز دارد که به او بگوید آیا تغییرات او درست هستند یا نادرست
(پروچاسکا .)1191 ،در کتاب «وقتی نگرانم ،چهکار کنم؟» همین مراحل به زبان ساده برای
کودک توضیح داده شده است .به عبارت دیگر ،در این کتاب در بخشهای اول تا سوم به
مرحله اول پرداخته شده ،در بخشهای چهارم تا ششم به مرحله دوم و سوم و در بخش هفتم
به مرحله سوم و چهارم پرداخته شده است.
همانگونه که منینجر (1991؛ به نقل از لینهام و راپی )6112 ،مطرح کرده است ،استفاده
از کتابهای خودیاری باعث باال رفتن ادراک مراجعان از خود میشود .هنگامیکه مراجعان
فرا میگیرند که چگونه از تکنیکها استفاده کنند ،چگونه هیجانها و افکارشان بر هم تاثیر

1. Lewis
2. Beck
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میگذارند و چگونه میتوانند افکارشان را کنترل کنند ،میزان اضطرابشان کاهش پیدا
میکند.
عامل دیگری که به نظر میرسد باعث اثربخشی این کتاب شده است ،استفاده از تمثیل
و تشبیه است .در این کتاب نگرانی و اضطراب به یک بوته گوجهفرنگی تشبیه شده و مفاهیم
شناختدرمانی با استفاده از این تشبیه به کودک آموزش داده شده است .یکی از جنبههای
بسیار مهم تمثیل که آن را به ابزاری قدرتمند برای رواندرمانگری مبدل میسازد ،این است
که تمثیل به رواندرمانگر این امکان را میدهد تا مفاهیم پیچیده و غامض را که توضیح و
تبیین آن برای مراجع بسیار دشوار مینماید ،به شکل کامال عینی و ساده بازآفرینی کند.
تمثیل به ما اجازه میدهد تا تفکر انتزاعی را برونیسازی کرده ،به شکل مفاهیم قابل لمس
آن را ترجمه کنیم .شاید از این روست که لئونارد شلین )6111( 1معتقد است تمثیل مشارکت
و یاری منحصربهفرد نیمکره راست مغز به توانمندیهای زبانی نمیکره چپ است .در واقع با
مطالعه هر تمثیل بهخوبی در مییابیم که هر تمثیل ،جهان بافتاری خاص خود را میآفریند و
هر داستان منطق یا خرد درونی و زنجیره روایتی بیان شده بهوسیله کلمات را (ترجیح نیمکره
چپ) با جنبههای خالق و الگودهی بهوسیله طنین صدا و عواطف موجود در داستان (ترجیح
نیمکره راست) ترکیب میکند (صاحبی.)1191 ،
در پایان با توجه به نتایج این تحقیق میتوان گفت که مطالعه این کتاب میتواند به
کاهش و کنترل اضطراب کودکان بهویژه اضطراب خفیف و متوسط کمک کند بهویژه از
آنجا که برای بسیاری از خانوادهها پرداخت هزینههای مراجعه به روانشناس ممکن نیست و
یا در دسترس نیست؛ مطالعه این کتاب میتواند کمک موثری با حداقل هزینه برای آنها
باشد.
محدودیتهای پژوهش

این پژوهش محدودیتهایی نیز داشت که عبارتند از:
دو مدرسه انتخابی در این تحقیق جزو مدارس غیرانتفاعی بودند که سطح اقتصادی
خانوادهها و احتماال سطح تحصیلی باالتر از متوسط بوده است به عبارت دیگر نمونهگیری
از بین طبقات باالتر از متوسط جامعه بوده است و ممکن است بر انگیزه استفاده از کتاب،
اضطراب فرزندان اثر گذار بوده و در نتیجه بر یافتههای این تحقیق اثرگذار بوده باشد.
1. shlain

02

فصلنامه مطالعات پیش دبستان و دبستان ،سال اول ،شماره چهارم ،تابستان 59

پیشنهادهای پژوهش
با توجه به محدودیت ذکر شده بهتر است دو پیشنهاد پژوهشی زیر مطرح میگردد:
بررسی اثربخشی کتابدرمانی بر اضطراب کودکان دارای خانواده با سطح اقتصادی،
تحصیلی پایین
مقایسه بین اثربخشی کتابدرمانی بر روی کودکان مضطرب دارای خانواده با سطح
تحصیلی باال و پایین
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