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  چکیده
اجتماعی و مشکالت رفتاري   درمانی تحولی بر مهارت بررسی اثربخشی کتاب براياین پژوهش 

محیط کالس درس  دردرمانی است که  درمانی تحولی، یکی از انواع کتاب کتابآموزان انجام شد.  دانش
نشان دهد.  هاي زندگی را با چالش هکند روش و رفتارهاي مثبت مواجه دهد و معلم سعی می روي می
آزمون با گروه گواه است.  آزمون، پس از نوع پیش آزمایشی نیمهحاضر از نوع تحقیقات کاربردي پژوهش 

سوم ابتدایی مشغول به تحصیل در مدارس  ۀآموزان دختر پای دانش ۀآماري این پژوهش شامل هم ۀجامع
 ةکه به شیو گیرد را دربرمینفري  40یک نمونه  ،شاین پژوه کنندگان مشارکتابتدایی شهر یزد است. 

نفر در هرگروه)، گمارده  20صورت تصادفی در دوگروه آزمایش و گواه ( هاي انتخاب شده و ب خوشه
د. شمهارت اجتماعی گرشام و الیوت استفاده  نامۀ پرسشوابسته، از  هايگیري متغیر براي اندازهاند.  شده

درمانی تحولی بر مهارت اجتماعی و ابعاد آن، یعنی  نگر این موضوع بود که کتاببیا، مکرر گیري اندازهنتایج 
ر بدرمانی  تأثیر کتاب بارةهاي پژوهش در فرضیه. است هبودتأثیرگذار داري  همکاري، قاطعیت و خویشتن

کاهش رفتارهاي  بارةهاي پژوهش در ا فرضیهد؛ امشرفتارهاي بیرونی، تأیید  کاهش مشکالت رفتاري و
هاي آموزش غیرمستقیم است که  یکی از روش درمانی کتاب بنابراین،فعالی تأیید نشد.  درونی و بیش

  بکاهد. ها رفتاري آنآموزش دهد و تا حدي از مشکالت  آموزان دانشهاي صحیح را به  تواند مهارت می
  .، مشکالت رفتاريدرمانی تحولی، مهارت اجتماعی کتابهاي کلیدي:  واژه
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  همقدم
دریافت  منفعلامروزه کودکان و نوجوانان با حجم عظیمی از اطالعات که به شکل فعال و 

وقت و امکانات کافی براي استقالل فکري وجود  ،رو هستند. براي کودك امروزي هروب ،کنند می
این  أها نیز که زمانی منش بازيامکان آشنایی حسی با طبیعت یا وجود ندارد یا محدود است.  ؛ندارد

کودك مانند  ،و به همین دلیل شوندهاي آماده عرضه می در قالب بسته بیشترارتباط بودند، امروزه 
شدن از سوي دیگران و مهارت  کردن و اداره دهی، اداره پذیري، سازمان گذشته هنگام بازي نظم

 هاي اجتماعی، محور اصلی رشد اکتساب مهارت ).1383ایاغ،  آموزد (قزل گیري را نمی تصمیم
هاي اجتماعی، سازگاري اجتماعی و حتی  گیري روابط اجتماعی، کیفیت تعامل اجتماعی، شکل

، سلیمانی، افروز و لواسانی، پژوه به نقل از به ؛2005 آید (تئودور، می شمار سالمت روان فرد به
 رفتارهاي فراگرفته و ۀهاي اجتماعی مجموع ان براین باورند که مهارتشناس روانبیشتر  ).1389

العمل  از عکس مؤثر داشته باشد و ۀسازد با دیگران رابط ابل قبولی است که فرد را قادر میق
هاي اجتماعی  هاي اخیر به آموزش مهارت در سال ،رو  نامعقول اجتماعی خودداري کند. از این

 هاي اجتماعی بر دهد نارسایی در مهارت می  هاي متعدد نشان زیرا بررسی ؛شده استتوجه زیادي 
کند و غالباً به گذارد، مشکالت یادگیري را تشدید می میتأثیر منفی آموزان  عملکرد تحصیلی دانش

یا کمبود  از سوي دیگر، نبود). 1993 ،1شود (پارکر وآشربروز مشکالت سازگاري منجر می
 هاي باید توجه داشت که چالش تواند باعث ایجاد مشکالت رفتاري شود. هاي اجتماعی، می مهارت

تواند روابط اجتماعی در تعامالت کالمی و غیرکالمی، بازي، درك اهداف و  اجتماعی می-رتباطیا
و  تحت تأثیر قرار دهد،را  ابعاد دیگر هاي سوادآموزي و ارتمقاصد دیگران، تنطیم هیجان، مه

). افرادي که در روابط 2007، و همکاران 2اي را دامن بزند (چانگ گستردهرفتاري مشکالت 
مفرط،  ۀمی مانند پرخاشگري، تبعیض، مداخلئرو هستند، عال به ردي خود با مشکالتی روف بین

ل، نافرمانی، بدرفتاري جنسی، بدرفتاري عاطفی، اعتمادي، تعلّ اقتداري، بی پرتوقعی، غفلت، فرار، بی
دهند  مهارتی و حمایت مفرط را در رفتار خود نشان می تحمیلی، بی ۀبدرفتاري تحصیلی، رابط

)، کودك با اختالالت رفتاري را کودکی 2007( 3برون و پرسی ).1392حمدخانی و ابراهیم زاده، (م
اي نامناسب است که شرکت او در کالس درس، باعث  دانند که رفتارهایش به اندازه می
فشاري بیش از حد به معلم همکالسان باشد و نیز  دیگرگسیختن حواس یا آشفتگی ذهنی  هم از

آن شامل  ةضمن نامتناسب بودن با سن فرد، شدید، مزمن یا مداوم باشد و گستر که وارد کند؛
ها  امروزه خانواده رسد به نظر می گیرانه است. فعالی و پرخاشگرانه تا رفتارهاي گوشه رفتارهاي بیش

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1 Parker and Asher 
2 Chang  
3 Brown & Percy 
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اگر  ؛کنند بیشترین انرژي وتوان خود را براي موفقیت فرززندان خود در کنکور دانشگاه صرف می
شرایط  هاي اساسی اجتماعی، سازگاري فرد را با غفلت از مهارت، موضوع ضرورت داردچه این 

شدن و  ترین عامل اجتماعی هاي اجتماعی به عنوان مهم اهمیت مهارتزندگی مختل خواهد کرد. 
شک توجه به هوش اجتماعی، رشد  توان از نظر دور داشت و بی گاه نمی سازگاري اجتماعی را هیچ

اي  هاي تعلیم و تربیت، از جایگاه ویژه یت اجتماعی در کنار دیگر ابعاد رشد و حیطهاجتماعی و ترب
هاي اجتماعی، رویدادهاي فراوانی  آموزش مهارت ةانداز کنونی، در حوز برخوردار است. در چشم

ه شدهاي آموزشی و درمانی جدیدي مطرح  شماري صورت گرفته، روش هاي بی رخ داده، پژوهش
هاي روز افزون به انسان  و شناختها  تالشتري آشکار شده است. تمام این  هاي روشن و افق

به یت و کیفیت زندگی اجتماعی خود و دیگران غناي بیشتري ببخشد و کند تا به کم کمک می
تر و پویاتري داشته  دوستانه ، به کودکان با نیازهاي ویژه و سازگاري اجتماعی آنان نگاه انسانویژه

دهد آموزش  بررسی متون نشان می. )1384پژوه،  به ۀترجم ؛1988اولندیک، باشد (متسون و 
توانان ذهنی، نوجوانان مبتال  ، کمنظیر نابینایان هاي هدف، جمعیت عضیبهاي اجتماعی در  مهارت

مصرف مواد و  سوء افراد ،کودکان مبتال به سرطان، و اضطراب اجتماعی به اختالالت افسردگی
باعث ایجاد دستاوردهاي مفیدي  ،است و همچنین هاي الکلی، مفید واقع شده وابستگی به نوشیدنی

بر ارتقاي  ،است و به طور کلی  افزایش اعتماد به نفس و بهبود سالمت اجتماعی بوده براي
، 1کارلبرینگ، بوچر، مگناسون و مارکالند( کند ایفا میها وعملکرد اجتماعی، نقش مؤثري  مهارت
  ). 1385گرمارودي و وحدانی نیا، ؛ 2004، 2، لی  و وایزکنینگ ؛ گرگوري، شوئر2017

ل و ئها براي انتقال مفاهیم به کودکان براي درك مسا ترین روش یکی از بهترین و مناسب     
گویی  ها استفاده از داستان و قصه هاي آن شرایط پیش آمده و کمک به حل مشکالت و تعارض

، ، امیري و اسعديبانکی؛ 2018و همکاران،  4سنتونزاست ( 3یدرمان کتابهدفمند و یا به عبارتی 
با مشکالت هیجانی، مواجهه  برايکمک به مردم  به استفاده از ادبیات در درمانی کتاب). 1388

). 1988 ،5و پاردك (پاردك شود تغییرات در زندگی گفته می ۀیا تجرب روانیهاي  بیماري
معرفی و ایجاد تغییرات مؤثر و گسترش و  رايب درمانی کتاب کند اضافه می )1987( 6وسکايا لنک

باشد.  9یا تحولی 8اي ، مؤسسه7تواند بالینی می درمانی کتاب. شود میرشد شخصیت ابتدایی استفاده 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1 Carlbring, Bottcher, Magnusson & Marklund 
2 Gregory, Schwer Canning, Lee & Wise 
3 Bibliotherapy 
4 Centonze  
5 Pardeck & Pardeck  
6 Lenkowsky  
7 Clinical bibliotherapy 
8 Institutational bibliotherapy 
9 Developmental bibliotherapy 
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گیرد و براي درمان اختالالت روانی،  می انجاماي  بالینی، توسط یک درمانگر حرفه درمانی کتاب
). 2005 ،2؛ گالدینگ2006 ،1ولرات و گنز-، ارلس(کوك ددگر استفاده میعاطفی و رفتاري، 

شود که  هاي اطالعاتی و آموزشی براي افرادي انجام می از طریق رسانه ،اي مؤسسه درمانی کتاب
کتاب درمانگر با کادر پزشکی همکاري  ،مجبورند مدتی در زندان یا بیمارستان بمانند. در این روش

محیط کالس  در تحولی درمانی کتاب) و 2005 ت (گالدینگ،سا ها رودررو آن ۀکند و رابط می
هاي زندگی را  ه با چالشهکند روش و رفتارهاي مثبت مواج دهد و معلم سعی می درس روي می

تواند در  میتحولی  درمانی کتاب). 2010 ،3میلن ؛ پیرسون و مک2005 نشان دهد (گالدینگ،
شود  وه سنی اجرااوطلب است، براي هرگرشخصی د مکانی که هر یا در ها مدارس، کتابخانه

است، به استفاده از   که اغلب در مدارس ارائه شده درمانی کتابنوع ). 2005 ،4(ویلسون و تورنتن
تحولی،  درمانی کتاب هاي سالم اشاره دارد. هدف گروه تخیلی و آموزشی براي افراد و ۀجنب دو هر

ظ سالمت روانی در شرایط پرتنش است حف ،رشد طبیعی، خودشکوفایی و همچنین توسعه و
هاي  تواند با شناختی که از نگرانی میامتیاز این روش آن است که معلم  ).1992 ،5(افالین

کمک کند (جواهري  این نگرانی به مشکل تبدیل شود، به او اینکهاز  پیشکند،  آموز پیدا می دانش
، آن )DB6درمانی تحولی ( کتاب از بسیاري از متخصصان طرفدار استفاده). 1392 وحاجی احمدي،

کاهش ترس، غلبه بر اضطراب ریاضی و حمایت از  ،مسئلهرا به عنوان ابزاري براي آموزش حل 
 ).2008 ،7کاتاالنواز جمله ( دانند و طالق سروکار دارند، مفید میعزیزان که با مرگ  یآموزان دانش

هاي  فرصت ۀتوانند با ارائ ها می . داستانها باشد فرایند رشد آن ةکنند محیط کودکان باید تسهیل
، هموار مسئلهراه را براي کشف و یادگیري رفتارهاي درست اجتماعی و مهارت حل  ،گوناگون

آموزان  ) معتقدند ادبیات به دانش2006( 9و هیپسکاي تانکوئییا). 2017، 8سازند (مامبرن و کلچنر
هاي داستان  پنداري با شخصیت ذات ا با همرشد خود رمسیر  هاي شخصی و کند تا دیدگاه کمک می

کند و در عین حال که به او  ، تخیل کودك را فعال می)درمانآموزش (یا این روش  هدایت کنند.
شدن بر مشکالت   هاي چیره رساند تا راه هاي جدید را تجربه کند، به او یاري می کند راه کمک می

فراتحلیل نیز بیانگر تأثیر نتایج یک ). 1390 ناصري، را پیدا کند و راه مناسب را برگزیند (پریرخ و
). 1397هاي رشد است (دلقندي و همکاران،  درمانی بر رفتارهاي اجتماعی و شاخص مثبت کتاب

ها در تغییردادن و هدایت رفتار و رشد  نامه ها و نمایش و والدین به تأثیر داستان کتابداران ن، مربیا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1 Cook, Earles-Vollrath and Ganz 
2 Gladding  
3 Pehrsson & McMillen 
4 Wilson & Thornton 
5 Afolayan 
6 Developmental bibliotherapy  
7 Catalano  
8 Mumbauer & Kelchner 
9 Iaquinta and Hipsky  
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ها و  پنداري مخاطب با شخصیت ذات تا حد زیادي به میزان هم این تأثیر ۀشخصیت آگاهند. درج
 کربی( کند شدن فرد بازي می این کار نقش مهمی در فرایند اجتماعی دارد. بستگی ها موقعیت

به کودکانی که  انتو می درمانی کتاباستفاده از با هد که د توضیح مینیز  )2002( 1فرگان ).1393،
، کمک رفتاريهاي خفیف  افتادگی یا عقب خاص یادگیري مشکالتداراي ناتوانی هستند، مانند 

حضوري  ةرمشاو ) در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که1385( ، باغبان و احمديجوکارکرد. 
بین این دو روش دیده  داري معنیند و تفاوت ا هکاهش افسردگی مؤثر بود هردو بر درمانی کتابو 

بر نمرات افسردگی و  یگروه درمانی کتاباثر افتند که ) دری1388(همکاران  نشد. بانکی و
خ و ناصري رپریپژوهش بوده است.  دار معنیگرفته   اضطراب جدایی کودکان والدین طالق

نیز نشان داد که شکل پرخاشگري که بر اثر عوامل اجتماعی براي گروهی از کودکان  )1389(
با کمک  ،نی و اجتماعی آنان شودآمده و ممکن است مانع رشد ذه وجود دبستانی به پیش
طبیعی  کنندگان مشارکتگروه  با این وجود، مطالعات بسیار اندکی بریابد.  کاهش می درمانی کتاب

روند با معرفی حاضر پژوهش محور صورت پذیرفته است.  هاي سالمت مهارت يهدف ارتقا ابو 
 ۀدرسی روزان ۀدر برنام يکاربرد به عنوان یک روش آموزش غیرمستقیم و درمانی تحولی کتاب

آموزان،  هاي اجتماعی و مشکالت رفتاري دانش مهارتابعاد بر تر  ایجاد نگاهی جامعو  مدارس
حاضر با این پرسش  ۀرو، مطالع از این هاي نوینی در فرهنگ ایران دست یابد. درصدد است به یافته

عی و مشکالت رفتاري هاي اجتما درمانی تحولی بر ابعاد مهارت آیا کتاب رو است: روبه
    آموزان، مؤثر است؟ دانش

  روش پژوهش
آزمون با گروه گواه است و از  آزمون، پس از نوع پیش آزمایشی نیمهپژوهش حاضر از نوع تحقیقات 

 گیرد. هاي کاربردي قرار می پژوهش ةلحاظ هدف در زمر

 کنندگان پژوهش شرکت
مشغول به تحصیل در سوم ابتدایی  ۀدختر پایآموزان  دانش ۀآماري این پژوهش شامل هم ۀجامع

پژوهش، به روش  کنندگان مشارکت. بود 95-1394 در سال تحصیلیشهر یزد  مدارس ابتدایی
به دو مدرسه بدین صورت که از بین کل مدارس شهر، . ندانتخاب شداي  گیري خوشه نمونه

سوم ابتدایی بودند که به  ۀداراي یک کالس در پایاز مدارس، هر کدام تصادف انتخاب گردید؛ 
صورت تصادفی یک مدرسه به عنوان گروه آزمایش و یک مدرسه به عنوان گروه گواه در نظر 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1 Forgan 
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نفر  دو، نامه پرسشنفر بود که به دلیل نقص در تکمیل  22گرفته شد. تعداد نمونه در گروه آزمایش 
حاضر نبود و از  آزمون پس آموز در روز اجراي یک دانش ؛نفره بود  21 ند. گروه گواه نیزشدحذف 
با  72/8گروه نمونه  یمیانگین سن هر گروه قرار گرفتند. نفر در 20 ،در نتیجه .حذف شد آزمایش

بود.  69/0انحراف استاندارد 
  روش اجرا 

هاي محققانی مانند  ه است، اقتباسی از پژوهششدآموزشی که براي این پژوهش آماده  ۀبست 
درمانی  ) است که این روند را براي کتاب2006( کوك و همکاران و )2010میلن ( پیرسون و مک

بر اساس هدف پژوهش، انتخاب کتاب  بر اساساند. در این پژوهش  تحولی پیشنهاد داده
  است. پذیرفته ، صورت ناهاي فرهنگی و توسط محقق ویژگی

یک جلسه  که هر هفته  اي استدقیقه 60 ۀجلس 12تحولی شامل  درمانی کتاب ،بر این اساس
 درمانی ۀ کتاباول، برنام ۀ. پس از اجراي پیش آزمون در جلسه استآموزان برگزار شدبراي دانش

رو و دایره نیم شکل بهکنندگان  مشارکتکه  شد برگزار فضایی در جلسات. شددوم آغاز  ۀاز جلس
یر به تصاو شد و می  قرارداشتند. کتاب با صداي بلند توسط پژوهشگر خوانده پژوهشگر به

. باشند دسترسی داشته یکسان طور به آن تصاویر به افراد تک تک تا شد ان نشان داده میآموز دانش
در پژوهش جلب شد و به  حضوربراي  کنندگان مشارکتاست که رضایت تمام  یادآوريالزم به 

طور  اجراي طرح به ةشیووالدین اطمینان داده شد که اطالعات فرزندانشان محرمانه خواهد بود. 
  آمده است. 1مختصر در جدول 

طی جلسات درمانی کتابکلی انجام مداخالت  ةشیو :1جدول 
 :نخست ۀمرحل
 سازي کالسآماده

چینند و یک حلقه وار میها را به صورت دایرهصندلی ؛کنندآموزان فضاي کالس را مرتب میدانش
  گیرد.در رأس این حلقه قرار می خوان کتابدهند. تشکیل می

  دوم: ۀرحلم
 فعالیت پیش ازخواندن

آموزان و یابی مشکالت دانش، ریشهخوان کتابموضوع مورد نظر  دربارة وگو گفت بحث و
  گیرد.مرتبط با کتاب در نظر گرفته شده) صورت می وگو گفتگویی به سؤاالتشان (پاسخ

  بلندخوانی سوم: ۀمرحل
در  و کند. کتاب با لحن خاصآن را معرفی می دهد وآموزان نشان میکتاب را به دانش خوان کتاب

باید براي جلب  خوان کتابشود. آموز خوانده میصورت امکان همراه با حرکات بدنی براي دانش
تقلید صدا در حین  ةبیند، استفاده کند (براي نمونه شیواي که الزم میآموزان، از هر شیوهتوجه دانش

  ن بود).اآموز دانش ۀخواندن بسیار مورد عالق

  چهارم: ۀمرحل
  خواندن پس از  فعالیت

شده با توجه به نیاز  هاي متنوع و مرتبط با داستان بیانبعد از خواندن کتاب، در این مرحله فعالیت
-کردن، فعالیت ، بازيوگو گفت بحث و ،شود. براي مثالطراحی می خوان کتابآموزان توسط دانش

 جلسه ۀاین فعالیت ممکن است در ادام.  هاي اجتماعی و...هاي ورزشی، فعالیتهاي هنري، فعالیت
  بعدي صورت گیرد. ۀیا در ابتداي جلس

هاي خوانده شده در جلسات به ترتیب است. کتاب گرفته کتاب صورت 10جلسه با  12 شده، به مدت سه ماه و دریادمداخالت 
 اکرم حسن، ۀپیتر اچ. رینولدز، ترجم)، نقطه (1388، نسرین وکیلی ۀروج جیرارد، ترجم( ها پرواز کنندهروقت خوك :شامل
 ؛ایو تارلت و بریگیته ونینگر)، یک توپ براي همه (1384مهرناز مصباح،  ۀبرنیس مایرز، ترجم)، امان از دست عصبانیت (1386
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ها  )، دست1386 فر، مرجان حجازي ۀ)، جنگ سیب (گرگوارسولوتارف، ترجم1392 ،طهرانی حسام سبحانی  و ماندانا نارنجیها ۀترجم
افسانه  ۀالیزابت وردیک، ترجمکردن نیستند ( ها براي اذیت )، کلمه1392 نگار عجایبی، ۀترجم (مارتینه آغاسی، براي زدن نیست

مارتین )، تخم پنگوئن امپراطور (1386زهرا احمدي،  ۀ)، به کبوتر اجازه نده اتوبوس براند! (مو ویلمز، ترجم1392 طباطبائی،
  .بوده است )1389 محمدهادي محمدي،چیستانی ( ۀنام )، واژه1387 ، ی ل ی وک  ن یر س پور و ن ن ی ه ا م ارس پ ۀجکینز، ترجم

  ابزار پژوهش
 بود که )1990( 1گرشام و الیوتمقیاس مهارت اجتماعی  ،ها ابزار پژوهش براي گردآوري داده

س هاي مقیا ت. هر یک از فرمان اسآموز دانشارزیابی توسط والدین، معلمان و  ةشامل سه فرم ویژ
 ،. معلماناستفاده شده استفرم معلم  ،توان به تنهایی یا توأم به کار گرفت. در پژوهش حاضر را می
هاي هرگز، بعضی اوقات و اغلـب   اي (داراي گزینه نمره پرسش سه 47را که داراي  نامه پرسشاین 

دو بخـش   ةبرگیرنـد  در ،محتواي ایـن مقیـاس   .ان تکمیل کردندآموز دانشاوقات) است، براي تمام 
اصلی مهارت اجتماعی و مشکالت رفتاري است. بخش مهارت اجتماعی آن مشتمل بر رفتارهایی 

هاي رفتار بیرونی،  داري است و مشکالت رفتاري شامل مقیاس نظیر همکاري، قاطعیت و خویشتن
مهـارت اجتمـاعی و    ةنمـر  ،هـا  آزمـون  ؛ از جمع نمرات این خـرده فعالی است رفتار درونی و بیش

گزارش  95/0تا  74/0. پایایی درونی مقیاس براي فرم معلمان از آید به دست می ت رفتاريمشکال
 ةپایایی بـه شـیو   ،زمان و سازه و همچنین در ایران، روایی هم. )1999است (گرشام و الیوت، شده 

اسـت (از جملـه سـبزوار، لیاقتـدار و     شـده   بازآزمایی و آلفاي کرونباخ در مطالعات متعددي تأیید
یایی ، پادر این پژوهش). 1392؛ اسدي گندمانی، نسائیان، ادیب سرشکی و کریملو، 1394ابدي، ع

به دست آمده است که پایایی بسیار باالیی است و به تفکیک  97/0از طریق ضریب آلفاي کرونباخ 
، رفتـار درونـی   6/0 ، رفتار بیرونـی 84/0 داري ، خویشتن94/0، قاطعیت 93/0 براي همکاريابعاد، 

 به دست آمد. 73/0 فعالی و بیش 87/0

  ها یافته
آمده  3و  2 ةول شمارامیانگین و انحراف استاندارد متغیرهاي پژوهش به تفکیک گروه در جد

در  مهارت اجتماعیمتغیر ابعاد میانگین نمرات در گروه آزمایش، که  کردباید اشاره  ،کل دراست. 
آزمون  متغیر مشکالت رفتاري در پسابعاد نمرات و میانگین  است  آزمون افزایش پیدا کرده پس

 .است کاهش پیدا کرده

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1  Gresham and Elliot 
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 آزمون پس آزمون پیش گروه ابعاد
 انحراف استاندارد میانگین انحراف استاندارد میانگین

14/8 29/700/89 55/79 آزمایش مهارت اجتماعی
 58/15 30/67 42/15 90/66 کنترل

 61/0 65/29 66/2 05/27 آزمایش بعد همکاري
 59/5 25/22 60/5 22 کنترل

 65/0 70/29 26/3 75/26 آزمایش بعد قاطعیت
 12/6 60/22 71/5 90/22 کنترل

 93/0 65/29 29/2 75/25 آزمایش داري خویشتن
 37/4 45/22 59/4 22 کنترل

هاي آزمایش و کنترل آزمون مشکالت رفتاري و ابعاد آن در گروهآزمون و پسهاي پیشآماره :3جدول 

 آزمون پس آزمون پیش گروه ابعاد
 انحراف استاندارد میانگین انحراف استاندارد میانگین

 09/1 35/18 17/4 45/21 آزمایش مشکالت رفتاري
 41/5 00/26 42/6 90/26 کنترل

 67/0 15/6 81/1 35/7 آزمایش رفتار بیرونی
 27/2 70/7 82/1 20/8 کنترل

 44/0 10/6 01/2 40/7 آزمایش رفتار درونی
 09/3 50/9 68/3 25/9 کنترل

 31/0 10/6 42/1 70/6 آزمایش بیش فعالی
 19/2 80/8 56/2 45/9 کنترل

هاي فرضیه ،اي است و در ضمننوع فاصله شده از آوريهاي جمعماهیت داده اینکهنظر به 
پردازند، به طور آزمون میهاي پیشها، پس از کنترل نمرهپژوهش به بررسی تفاوت بین گروه

 نشدن اما در پژوهش حاضر، به دلیل رعایت ؛شود معمول از آزمون تحلیل کوواریانس استفاده می
هاي  آزمون در گروه ه از روي پیشبینی متغیر وابست هاي رگرسیون پیشهمگنی شیب ۀمفروض

استفاده شد که  گیري مکرر (یک متغیر درون و یک متغیر بیرون) اندازهآزمایش و گواه، از آزمون 
است که  یادکردالزم به آمده است.  4جدول اجتماعی در  هاي متغیر مهارت بارةنتایج آن در

ها (آزمون لوین) در  اما همگنی واریانس ؛ویلک) در تمام موارد برقرار بود-نرمالیتی (آزمون شاپیرو

بیشتر موارد نقض شد که با توجه به برابري تعداد اعضاي گروه ها قابل چشم پوشی 
است. 

جدول 2: آمارههاي پیشآزمون و پسآزمون مهارت اجتماعی و ابعاد آن در گروههاي آزمایش و کنترل 
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F  ارزش  آزمون  اثر
آزادي  ۀدرج

 مفروض
آزادي  ۀدرج

 مجذور اتا Sigخطا

 54/0 001/0 38 1  54/44  46/0  النداي ویلکس  زمان
49/0 001/0 38 1  59/37 503/0  النداي ویلکس زمان * گروه

آزمون  آزمون به پس اجتماعی در دو گروه از پیش هاي مهارت ةنتایج حاکی از آن است که نمر

دهد.  ها را نشان میتفاوت این الگو 1با الگوي متفاوتی تغییر کرده است. شکل 

65

70

75

80

85

90

پس آزمون پیش آزمون

ازمایش

آز

کنترل

ک

: مقایسۀ مهارت اجتماعی گروه آزمایش و کنترل  شکل 1

نتایج شکل 1 و جدول 2 نشان می دهد که میزان افزایش نمرة مهارت اجتماعی در گروه 
آزمایش نسبت به گروه کنترل از پیش آزمون به پس آزمون، به شکل معنی داري، متفاوت و باالتر 

است. براي یافتن محل دقیق تفاوت، آزمون اندازه گیري مکرر بر ابعاد مهارت اجتماعی صورت 
پذیرفت که نتایج آن در جدول 5 آمده است.   

جدول 4: آزمون چندمتغیرة مقایسۀ مهارت هاي اجتماعی گروه آزمایش و کنترل (طرح اندازه گیري مکرر)
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گیري مکرر) اجتماعی گروه آزمایش و کنترل (طرح اندازه هاي ابعاد مهارت ۀمقایس ةآزمون چندمتغیر :5 جدول

 F  ارزش  آزمون  اثر متغیر
درجۀ آزادي 

  مفروض
درجۀ آزادي 

 خطا
Sigمجذور اتا 

35/0 001/0 38  1  50/20  65/0  النداي ویلکس زمان همکاري
27/0 001/0 38  1 94/13 73/0  النداي ویلکس زمان * گروه

 56/0 001/0 38 1 34/48 44/0 النداي ویلکس زمان داري خویشتن
44/0 001/0 38 1 41/30 55/0 النداي ویلکسزمان * گروه

 24/0 002/0 38 1 76/064/11 النداي ویلکس زمان قاطعیت
 32/0 001/0 38 1 52/17 68/0 النداي ویلکسزمان * گروه

حاکی از آن است که تفاوت بین گروه آزمایش و کنترل در تمام ابعاد  5نتایج جدول 
، در تمام موارد به 2جدول  و الگوي افزایشی این ابعاد، مبتنی بر وجود دارداجتماعی  هاي مهارت

  نفع گروه آزمایش است. 
گیري مکرر (یک متغیر درون و یک متغیر بیرون) در مورد متغیر مشکالت  نتایج آزمون اندازه

آمده است.  6رفتاري در جدول 

گیري مکرر) مقایسه مشکالت رفتاري گروه آزمایش و کنترل (طرح اندازه ةآزمون چندمتغیر :6 جدول

 F  ارزش  نآزمو  اثر
درجۀ آزادي 

  مفروض
درجۀ آزادي 

 خطا
Sig مجذور اتا

 28/0 001/0 38  1  055/15  72/0  النداي ویلکس  زمان
12/0 029/0 38  1 159/5 88/0  النداي ویلکس زمان * گروه

آزمون با  آزمون به پس در دو گروه از پیش مشکالت رفتاري ةحاکی از آن است که نمر ها یافته
دهد.  تفاوت این الگوها را نشان می 2تغییر کرده است. شکل الگوي متفاوتی 
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17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

پیش آزمون پس آزمون

آزمایش

کنترل

  مقایسه مشکالت رفتاري گروه آزمایش و کنترل :2 شکل

در گروه شکالت رفتاري م ةنمرکاهش دهد که میزان  نشان می 3و جدول  2نتایج شکل 
داري، متفاوت و باالتر  ون، به شکل معنیآزم آزمون به پس آزمایش نسبت به گروه کنترل از پیش

صورت  شکالت رفتاريابعاد م گیري مکرر بر یافتن محل دقیق تفاوت، آزمون اندازه براياست. 
آمده است.  7پذیرفت که نتایج آن در جدول 

گیري مکرر) گروه آزمایش و کنترل (طرح اندازهشکالت رفتاري ابعاد م ۀمقایس ةآزمون چندمتغیر :7 جدول

 F  ارزش  آزمون  اثر متغیر
درجۀ آزادي 

  مفروض
درجۀ آزادي 

 خطا
Sigمجذور اتا 

18/0 006/0 38  1  566/8  82/0  النداي ویلکس زمان رفتار درونی
04/0 236/0 38  1 452/1 97/0  النداي ویلکس زمان * گروه

 06/0 151/0 38 1 144/2 94/0 النداي ویلکس زمان رفتار بیرونی
13/0 022/0 38 1 708/5 86/0 نداي ویلکسالزمان * گروه

 14/0 019/0 38 1 86/0973/5 النداي ویلکس زمان فعالی بیش
01/0 802/0 38 1 064/0 99/0 النداي ویلکسزمان * گروه

بعد رفتار در تنها حاکی از آن است که تفاوت بین گروه آزمایش و کنترل  7نتایج جدول 
، به نفع گروه آزمایش است. 3، مبتنی بر جدول بعدن ای کاهشیو الگوي  بیرونی است
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 گیري بحث و نتیجه
هاي اجتماعی و مشکالت  درمانی تحولی بر مهارت حاضر، بررسی اثربخشی کتاب ۀمطالع هدف

هاي اجتماعی و  درمانی تحولی بر مهارت که کتاب بود هش حاکی از اینپژو هاي یافته رفتاري بود.
است.  داري تأثیر مثبت داشته و باعث افزایش آن شده اطعیت و خویشتن، همکاري، قویژهبه طور 

 ) و1394( زاده و پیرخائفی )، داداش1997( 1، وایلی، فانگ و لیانگهاي پژوهش با نتایج میلر یافته
زاده و  این پژوهش، داداش هاي یافته با راستا همهمخوانی داشته است. ) 2003( 2راحیل و تگالسی

ها حس همکاري،  دریافت پیام قصهاز بعد به این نتیجه رسیدند که  ) نیز1394(پیرخائفی 
آموزان افزایش  ارتباط درست با دیگران، در دانش و فکري، تبادل افکار، اعتماد به نفس، صداقت هم

هاي  نیز نشان دادند که استفاده از داستان براي انتقال ارزش )1997است. میلر و همکاران (  یافته
 ۀاثربخشی یک برنام) 2003و تگالسی (راحیل  ۀمطالع ،اخالقی مفید است. همچنین اجتماعی و

 .نشان داد هاي رابطه با همساالن در کودکان هاي اجتماعی و مهارت در بهبود کفایت را محور قصه
 ةدربار وگو گفتبحث و  ،هاي سنی کودکان هستند هایی که متناسب با ویژگی استفاده از داستان

ه کودکان کمک کند تا از خود تواند ب ها در زمان لزوم می و نیز یادآوري آنها  تانمحتواي داس
جویی برسند.  شناخت الزم را به دست آورند، رفتار را اصالح کنند و به تعادل ؛بینی دوري کنند میان

هاي پژوهش، در یک جنگ بزرگ و پیامدهاي آن که به خاطر یک  کودك در جریان یکی از داستان
آموزد  هاي داستان رفتار درست را می شود؛ همراه با شخصیت افتد، درگیر می سیب اتفاق میدرخت 

بندد تا در نتیجه، به پایانی خوش دست یابد. دستیابی به یک پایان خوش، با درگیري  و به کار می
 گونه شود. همان دهد و به آموزشی غیرمسقیم منجر می هاي گوناگون رخ می مکرر کودك با داستان

هاي نامعقول یک کبوتر ایستادگی کند و به او اجازه  آموزد که در مقابل تمام خواسته که کودك می
تواند تنهایی  گیرد دلیل خشم و پرخاشگري یک همسال می ندهد تا یک اتوبوس را براند، یاد می

 )2007(پیرسون و همکاران شود.  باشد و او با پایان دادن به این تنهایی، قهرمان یک قصه می
 با دیگران، معنادادن به تجربیات وتواند به بازسازي ارتباط  درمانی می معتقدند که قصه و کتاب

پس از همانندسازي با کودکی قاطع یا  کودكها منجر شود.  ها و بدي خوبی ةفکر دربارت
ودکان با کند. بندورا نیز معتقد است ک آن را متعادل می ،دار، به بازنگري رفتار خود پرداخته خویشتن

ها، از طریق  هاي آن کردن به حرف برانگیز دارند و گوش دیدن کسانی که رفتارهاي تحسین
آیند. داستان،  پسخوراند، به ارزش اعمال خود پی برده و در صدد افزایش سازگاري و کارایی برمی

کند.  ها را تقویت می کند و به این ترتیب، روابط میان آن جمع می خوان کتابکودکان را دور 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1 Miller, Wiley, Fung and Liang  
2 Rahilla and Teglasi 
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برند که همکاري باعث  هاي پس از خواندن به این نکته پی می آموزان در فعالیت دانش ،همچنین
ها  شود و استفاده از کمک دیگران و کمک به دیگران، به ارزش آن افزایش کیفیت کارهایشان می

 هاي داستان، افرادي که براي کمک و افزاید؛ زیرا هم از دیدگاه معلم و هم در شخصیت می
 عضیچنانچه بپذیریم ب تر هستند. داشتنی تر و دوست شارز شوند، با قدم می کردن دیگران پیش درك
از مهارت  نکردن استفاده فی و رفتاري، ناشی از ضعف آگاهی وطل کودکان با مشکالت عایمسا

بریم آموزش کودکان تا حدي از این مشکالت  می اجتماعی و الگوهاي کالمی صحیح است، پی 
 دهد که تغییر رفتارهاي اجتماعی از طریق آموزش، ها نیز نشان می نتایج پژوهشهد. کا می

هاي آموزش  یکی از روش درمانی کتاب). 2018، 1گلو و گونیلیو، لتیفاست (باسار پذیر تحقق
این موضوع بود که  ةدهند نشان ،بود. نتایج پژوهش به آن پرداخته  مطالعهغیرمستقیم است که این 

رفتارهاي بیرونی را کاهش  ،مشکالت رفتاري و به طور خاص تحولی توانسته است نیدرما کتاب
خشم و بگومگو است  نکردن کنترل دهد. منظور از رفتارهاي بیرونی، پرخاشگري بیانی و بدنی،

کند تا در قالب یک داستان، از دید یک  به کودکان کمک می درمانی کتاب). 1990(گرشام و الیوت،
هاي بدنی و بیانی  ت رفتاري و پیامدهاي آن را نظاره کنند و براي پرخاشگريشخص مشکال سوم

)، 1390( هاي پریرخ و ناصري این نتایج با یافتهخود به عنوان یک فاعل راهکار ارائه دهند. 
 )، همخوانی دارد.1385( ) و جوکار و همکاران1388(بانکی و همکاران )، 2006( 2سیچمن
 از استفاده با درمانی کتاب در پژوهش خود نشان دادند) 1390( زاده نوکاریزي و عالم ،همچنین

 و شده سازي برونی و سازي درونی نشانگان کاهش بر کودکان ناشنوا براي مناسب ةبرگزید هاي کتاب
درمانی  کتاببوده است.  اثرگذار تفکر و توجه و اجتماعی هاي مشکل کاهش بر همچنین

فصل  و آموزان را براي حل ظرفیت دانش ،زمان کند و هم رغیب میان را براي کشف خود تآموز دانش
آموزان در  دهد. دانش افزایش می وگو گفتفردي، به صورت آرام و توأم با بحث و  تعارض بین

کردن به وجود  ها براي اذیت آموزند دست ها براي زدن نیستند و کلمه می درمانی کتابجریان 
  اند.  نیامده

 دار معنیفعالی به طور  ت درونی مانند افسردگی و اضطراب و بیشدر این پژوهش، مشکال
تواند  می درمانی کتاباند. در صورتی که تحقیقات متعددي حاکی از آن است که  کاهش نیافته

درمانی بر  قصه اثر در بررسی )1385لویه و دالور ( ، یوسفیی را کاهش دهد. شیبانیرفتارهاي درون
را  داري معنیاضطراب جدایی و هراس اجتماعی کودکان، نتایج  افسردگی و اضطراب فراگیر،

مقاله  29)، در یک بررسی فرا تحلیلی که 2004( و همکاران گریگوري ،اند. همچنین دهکرگزارش 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1 Basar, Latifoglu and Guneyli 
2 Shechtman 
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درمانی بر کاهش افسردگی مؤثر است.  گرفت، نشان دادند که رویکرد شناختی کتاب را دربرمی
در خفیف یا متوسط،  ةرا در افراد افسرد درمانی کتاب ،اي لعه) نیز در مطا1388(بانکی و همکاران 

اي مروري به این مقاله در )2015( 1ماندرس ي وتومرم، دانند. البته هاي سنتی مؤثر می کنار روش
افسردگی دارد  اق تأثیر کمی بر رفتارهاي درونی مثل اضطراب وخلّ درمانی کتابنتیجه رسیدند که 

رسد که به دلیل  گونه به نظر می این ،نزدیک است. در تبیین نتایجکه به نتایج این پژوهش 
فعالی،  بیش دار بودن مشکالت درونی و مداخله و از طرفی عمیق و ریشه ةمدت بودن دور کوتاه
درمانی  است. کتاب پذیر توجیه ها دور از ذهن نبوده و آن بر درمانی کتابنبودن نتایج اثر  دار معنی

گردد،  به صورت گروهی ارائه می ،شود و در واقع زیادي از کودکان اجرا می ةتحولی که براي عد
نیازمند  ،جه به مشکالت خاص برخی از کودکانتو آموزش را بر عهده بگیرد و ۀتواند وظیف می

نباید به  درمانی کتاب ندمعتقد )1988( و پاردك پاردك ،تر است. از طرفی هاي طوالنی مداخله
بحث درمان  اینکهدرمانی تحولی، بیش از  وش درمانی استفاده شود. در کتابتنهایی به عنوان یک ر

ه به نتایج این با توجنظر است.  دررفتارهاي صحیح  ۀدر میان باشد، بحث پیشگیري و توسع
گرفته و روح هاي درسی قرار  تحولی در خالل برنامه درمانی کتاب ۀبرنام شود پیشنهاد می ،پژوهش

گنجاندن ساعتی  هاي درس و روابط معلم و شاگرد بدهد. هاي مدارس، کالس اي به کتابخانه تازه
هاي  تواند زمینه تحولی، می درمانی کتابها براي اجراي  مهدکودك درسی مدارس یا ۀدر برنام

هاي داستان  کتاب بارةرسانی در در این راستا، معرفی و اطالع کاربرد این تجربه را فراهم آورد.
ها،  د متخصصان در رابطه با مشکالت کودکان یا الگوسازي درست به خانوادهمناسب و مورد تأیی

ي، ناشران، نویسندگان دار کتابهمکاري مستقیم متخصصان ا، مهدهاي کودك، ه مدارس، کتابخانه
کاري براي نشر وسیع آن و ایجاد  و و ساز درمانی کتابهاي مناسب  و مترجمان براي تولید کتاب

 درمانی کتابان در استفاده از دار کتابهاي کودك و  براي معلمان، مربیان مهدهاي آموزشی  کارگاه
پیشنهاد  ،همچنینرسد.  ها ضروري به نظر می ها و بیمارستان کتابخانه هاي آموزشی، در محیط

خواندن توسط خود  کردن این موضوع که کتاب پژوهشی تجربی، براي مشخصشود تا  می
شود، انجام گیرد  که توسط دیگري بلندخوانی می  ري دارد یا هنگامیآموزان تأثیرگذاري بیشت دانش

هاي مشابه  در پژوهش شناختی روانمشکالت  دیگرشده براي  هاي شناسایی و در پژوهشی، از کتاب
  ده شود.ااستف

  
  
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1 Motoomery and Maunders 
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  منابع
  الف. فارسی
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Introduction 

Social skills are the skills we use every day to interact and communicate with 

others. They include verbal and non-verbal communication, such as speech, gesture, 

facial expression and body language. Social skills are vital for a person's social 

development, and for forming social relationships. They also determine the quality 

of social interactions, as well as the individual’s social adjustment and mental health. 

Research showed that any insufficiency in social skills may lead to poor academic 

performance, learning, adjustment and behavioral problems (Parker and Asher, 

1993), misunderstanding other's goals and intentions and challenges in emotion 

regulation (Chang et al., 2007).  Behavioral problems involve a pattern of disruptive 

behaviors in children that cause problems in school, at home and in social situations. 

Nowadays, most families concentrate on their children entering universities, but they 

may neglect vital constructs such as mental health or social adjustment for their 

children.  

One useful method for transferring concepts to children and helping them in 

facing challenges and solving conflicts in interpersonal relationships is the purposeful 

use of storytelling or bibliotherapy. Bibliotherapy involves storytelling or the reading 

of specific texts with the purpose of healing. It uses an individual's relationship to the 

content of books and poetry and other written words as therapy. Bibliotherapy can be 

used for helping children deal with various problems of childhood, as well as for 

preventing personal troubles from becoming problems that interfere with social 

functioning (Pardeck and Pardeck, 1988). Bibliotherapy can be clinical, institutional 

or developmental. Developmental bibliotherapy takes place in classroom contexts 

and involves the use of books to help a person solve life dilemmas and problems in 

non-clinical settings. The aim of this type of bibliotherapy is natural development 

and growth, as well as self-actualization and maintaining mental health in stressful 

situations (Afolayan, 1992). In developmental bibliotherapeutic approach, the child 

reads about others who have solved similar problems, and with the support of the 

helping person, gains insight about the alternative solutions they can work out. 

Moreover, through books, a child can see how others have encountered anxieties and 

frustrations, hopes and disappointments, failures and successes, and can then apply 

such insights to real-life situations. Bibliotherapy can also be a tool for avoiding 

predicaments (Pardeck & Pardeck, 1987). Therefore, this study was conducted to 

evaluate the effectiveness of developmental bibliotherapy on students' social skills 

and behavioral problems.  
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Hypotheses  

1. Developmental bibliotherapy increases the students' social skills in all its 

dimensions (i.e. cooperation, assertion and self-control).  

2. Developmental bibliotherapy decreases the various aspects of the students' 

behavioral problems (i.e. externalizing problems, internalizing problems and 

hyperactivity). 

 

Method   

This study had a quasi-experimental design (pretest-posttest with control group). 

The statistical population of the study included all third grade Yazd female students. 

The sample group included 40 students who were selected through cluster sampling 

method and were assigned to the experimental and control group randomly. The 

bibliotherapy training package included 4 phases (preparation, pre-reading activities, 

reading and post-reading activities) and was performed in 12 one-hour sessions, one 

session per week. To measure the dependent variables, the teacher form of Social 

Skills Rating System (SSRS) (Gresham & Elliot, 1990) was used. Pretest and posttest 

were administered, and the repeated measure analysis was used to examine the 

research hypotheses.  

 

Results 

The results of repeated measure analysis corroborated the hypothesis regarding 

the positive impact of developmental bibliotherapy on the various aspects of social 

skills; that is, cooperation, assertion and self-control. The results further confirmed 

the research hypothesis about the reduction of behavioral problems as a result of 

bibliotherapy. Nevertheless, this reduction was observed merely in one aspect of 

social problems, namely the problem of externalizing problems); no significant effect 

was observed on other social problems considered in the study, including 

internalizing problems and hyperactivity.  

 

Discussion and conclusion 

The results of the study showed a significant effect for developmental 

bibliotherapy on social skills. This implies that the use of age-appropriate stories, free 

discussions of their contents, and the mental review of them in the needed situations 

can empower the child to overcome egocentrism, find the right perception of the 

problem and modify their behavior. Bibliotherapy is an indirect instructional method 

in which the child reconstructs his/her schemas, relationships, and behaviors. 

Children in post-reading activities learn the importance of cooperation, helping and 

help seeking. Besides, according to Bandura’s social learning theory, vicarious 

reinforcement and punishment can motivate the children to adopt more appropriate 

and sociable behaviors. This can explain the positive effect observed in the present 

study for developmental bibliotherapy on the various dimensions of social skills (i.e. 

cooperation, assertion and self-Control) too.  

The study findings further suggested a significant effect for developmental 

bibliotherapy to have on behavioral problems. Among the various dimensions of 

behavioral problems, the one related to externalizing problems was affected 

significantly by developmental bibliotherapy, but the other aspects concerning 

internalizing problems and hyperactivity were not changed. Externalizing behaviors 

http://www.aftabir.com/dictionaries/word/149403/%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D8%A8%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DB%8C-quasi-experimental-designs-research
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are problematic behaviors that are directed toward the external environment. They 

include physical aggression, disobeying rules, cheating, stealing, and destruction of 

property. In bibliotherapy process, children can follow the stories about behavioral 

problems and their consequences in the third person view and find solutions for their 

expressive and physical aggression. They learn through this process that hands are 

not for hitting, and words are not for annoying.  

In conclusion, the study found the positive effects for developmental 

bibliotherapy. Therefore, it is suggested that this kind of instruction be used by the 

teachers. On the other hand, it is recommended for the future research to explore the 

impact of bibliotherapy when the students read books by themselves to see whether 

the same findings are obtained. Researchers can further consider other consequences 

of developmental bibliotherapy and can focus other target groups.   
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