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Abstract
Introduction: Book as Therapy is a tool to put you in touch with books that are helpful to read when
facing certain problems. So the aim of this study was to investigate the effect of book therapy on
shyness and social adjustment of students.
Methods: The research method was semi-experimental with pre-test and post-test with control
group. The statistical population of the study consisted of Sama girl students in Rafsanjan city who
were 220 in the academic year of 2018-2019. The sample size for initial screening according to
Morgan's table was 136 people. Among them, 40 people who had the highest score in the shyness
questionnaire or the lowest score in social adjustment were willing to cooperate with the researcher,
Then, these 40 subjects were completely randomized to two experimental and control groups. And
the experimental group received a book in the course of eight 60-minute sessions based on the Lindy
Bookstore Protocol (1993). The control group did not receive any treatment during the course. To
collect the data, a Zombardi Shyness Questionnaire (1990) and Social Adjustment Questionnaire.
When Sins (1993) has been used. For analyzing the data, descriptive statistics of mean and standard
deviation and MANCOVA were used by SPSS-25 software.
Results: The results showed that book therapy had a significant effect on shrinkage in children and
its effect was 85.5%. Also, the therapeutic book has had a significant effect on increasing children
social adjustment and its impact was 75.7%.
Conclusions: Book Therapy has created a framework for transformation with Symbols and Meanings
and help to treatment reduces shyness and increases social adjustment.
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چکیده
مقدمــه :کتــاب درمانــی ابــزاری اســت کــه خوانــدن آن در رویارویــی بــا مشــکالت مفیــد مــی باشــد .لــذا ایــن تحقیــق بــا هــدف
بررســی تاثیــر کتــاب درمانــی برکاهــش کمرویــی و افزایــش ســازگاری اجتماعــی دانــش آمــوزان انجــام شــده اســت.
روش کار :روش تحقیــق نیمــه آزمایشــی بــا پیــش آزمــون و پــس آزمــون بــا گــروه کنتــرل بــوده اســت و جامعــه آمــاري پژوهــش
شــامل دانــش آمــوزان مدرســه دخترانــه ســما در شــهر رفســنجان کــه در ســال تحصیلــی  1397-98بــه تعــداد  75نفــر بودنــد ،حجــم
نمونــه بــرای غربالگــری اولیــه طبــق جــدول مــورگان  75نفــر بــود کــه از بیــن آنهــا  40نفــر کــه دارای بیشــترین نمــره در پرسشــنامه
کمرویــی و یــا کمتریــن نمــره در ســازگاری اجتماعــی بودنــد و حاضــر بــه همــکاری بــا محقــق بودنــد انتخــاب شــدند ،ســپس ایــن
 40نفــر بصــورت کامــا تصادفــی در دو گــروه آزمایــش و کنتــرل جایگزیــن شــدند .و گــروه آزمایــش در طــی  8جلســه ی 60
دقیقــه ای براســاس پروتــکل کتــاب درمانــی لیــدی ( )1993کتــاب درمانــی شــدند .گــروه کنتــرل در طــول دوره آموزشــی هیــچ روش
درمانــی را دریافــت نکردنــد .بــراي جمــع آوري داده هــا از پرسشــنامه کمرویــی زﻳﻤﺒـﺎردو ( )1990و پرسشــنامه ســازگاری اجتماعــی ا.
کــی .ســینها ( )1993اســتفاده گرديــده اســت .جهــت تجزیــه و تحلیــل داده هــا از آمــاره هــای توصیفــی میانگیــن و انحــراف معیــار و
امــاره اســتنباطی کوواریانــس چنــد متغیــره ( )MANCOVAبــا اســتفاده از نــرم افــزار  SPSS25اســتفاده شــد.
یافتــه هــا :نتایــج نشــان داد کتــاب درمانــی بــر کاهــش کمرویــی دانــش آمــوزان تاثیــر معنــی داری داشــته اســت و میــزان تاثیــر آن
 85/5درصــد بــوده اســت .همچنیــن کتــاب درمانــی بــر افزایــش ســازگاری اجتماعــی دانــش آمــوزان تاثیــر معنــی داری داشــته اســت
و میــزان تاثیــر آن  75/7درصــد بــوده اســت.
نتیجــه گیــری :کـــتاب درمـــانی بــا فراهــم کــردن نمادهــا و مـــنابعی بـــرای دســتیابی بــه معنــا ،چارچوبــی بــرای تغییر شــکل ایجاد
کــرده اســت و بــهطــور گســتردهای بـــه فـــرایند درمــان کمــک میکنــد و موجــب کاهــش کمرویــی و افزایــش ســازگاری اجتماعــی
مــی شــود.
کلیدواژه ها :کتاب درمانی ،کمرویی ،سازگاری اجتماعی ،کودکان.
مقدمه
بــا توجــه بــه نقــش مهــم موسســات آموزشــی در تاميــن بهداشــت
روانــي و ســازگاری اجتماعــی دانــش آمــوزان ،برنامــه آمــوزش
مهــارت هــاي زندگــي ،روش موثــري در جهــت رشــد شــخصيت
ســالم و تاميــن بهداشــت روانــي آنــان اســت .آمــوزش مهــارت
هــاي زندگــي ،نوعــي كوشــش اســت كــه در ســايه آن افــراد
ترغيــب مــي شــوند تــا خالقيــت خــود را بــه كار گيرنــد و بــه طــور
خــود جــوش راه هــاي موثــر را بــراي حــل تعارضــات و مشــكالت

زندگــي اجتماعــی خــود بيابنــد [ .]1بخشــی از ایــن مشــکالت
اجتماعــی در دانــش آمــوزان پیــش دبســتانی کمرویــی و یــا عــدم
توانایــی برقــراری ارتبــاط و ســازگاری اجتماعــی بــا کــودکان دیگر
اســت .کمرویــی ﻳﻚ ﻧﺎﺗﻮاﻧﻲ و ﻣﻌﻠﻮﻟﻴﺖ ﻓﺮاﮔﻴﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﺳﺖ کــه
ماننــد بســیاری از مشــکالت رفتــاری جنبــه ی روانــی و اجتماعــی
دارد و در دوره ی رشــد نمایــان مــی شــود .در ﻫﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ درﺻـﺪ
ﻗﺎﺑـﻞ ﺗـﻮﺟﻬﻲ از کــودکان ،ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن و ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن ﺑـﺎ اﻳـﻦ اﺧـﺘﻼل
ﺎﻋﻲ مواﺟـــه انــد و
رﻓﺘـﺎری و ﺑﺎزدارﻧـﺪه ی رﺷـﺪ ﺷﺨـﺼﻴﺖ اﺟﺘﻤـ 
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ی تغیی ـ ر رفتارهــا ،اندیش ـهها یــا
جهــت کمــک بــه مراجعــان بــرا 
احســاسهای خــود گفتــه میشــود [ .]6اگـــر داســتان ،همخــوان
ت و یــا درخــور اســتعداد کــودک باشــد ،او میتوانــد خــود
بـا وضعیـ 
ن داســـتان کـــند و از این طریق،
را جایگزیــن شــخصیت یـا قهرما 
د ر انگیزههــا و تعارضهــای او ســهی م شــود .هنگامــی کــه کــودک
کشــف میکنـ د کــ ه در مـــشکلهای خود تنهــا نیســت و کودکان
تو
س امنی 
دیگــری نیــز چـــنین تـــجربههایی داشـــته انــد ،احســا 
آرامــش میکنــد و از تنهایــی ا و کـــاست ه مـــیشود [ .]7کتــاب
درمانــی کــودک محــور هــم یــک فلســفه ی اصلــی اســتعداد
فطــری کــودک بــرای کوشــش در جهــت رشــد و بلــوغ و هــم
نگرشــی نســبت بــه اعتقــاد عمیــق و پایــدار بــه توانایــی کــودک
بــرای خــود فرمــان بــودن ( )Self- directingبــه گونــه ای
ســازنده اســت .کتــاب درمانــی برقــراری ارتبــاط بــا کــودک از راه
هایــی اســت کــه قــدرت کارگردانــی و هدایــت درونــی ،ســازندگی،
حرکــت بــه جلــو ،خالقیــت و خــود شــفا بخشــی او را آزاد ســازد
و کــودک قــادر بــه آزاد کــردن قابلیــت هــای رشــدی نســبت بــه
خــود یابــی ( )Self- explorationو خــود اکتشــافی (Self-
 )discoveryدر خــود مــی شــود ،کــه منجــر بــه تغییــری
ســازنده مــی گــردد .ســازه هــای نظــری رویکــرد کــودک محــور
بــرای کتــاب درمانــی نــه تنهــا بــا ســن و رشــد جســمی مرتبــط
اســت بلکــه تــا حــدی بــا نیروهــای درونــی ،روش و اقدامــات فــرد
بــرای برقــراری ارتبــاط بــا خــود و کشــف خویشــتن ارتبــاط دارد.
بــه رشــد فــردی بــه عنــوان یــک فرآینــد جــاری ،ســیال و بالنــده
شــدن نگریســته مــی شــود [ .]8کـــتاب درمـــانی تعاملــی پویــا،
ق گفتگ و تســهیل
ی اســت کــه ا ز طـــری 
ن خواندنـ 
میــان فــرد و متـ 
ی خواننــد ه بــه
میشــود و بــر اهمیــت پاســخ و واکنــش احساس ـ 
متــن تاکیــد دارد .هدف آن صرفا ارزیـــابی درک مـــطلب خـــواننده
ی هماهنــگ
ا ز متــن نیســت ،بلکــه کمــک بــ ه فــر د در راســتا 
ن و ارزیابــی پاسـخهای خـــود را بـــه نـــوشت ه ب ه عنــوان یک
کــرد 
ی بــا فراهــم
ب درمـــان 
محــرک میباشــد [ .]9بنابــر ایــن ،کـــتا 
کــردن نمادهــا و مـــنابعی بـــرای دســتیابی بــه معنــا ،چارچوبــی
بــرای تغییــر شــکل ایجــاد کــرده اســت و بــهطور گســتردهای بـــه
فـــرایند درمــان کمــک میکنــد [.]10
کتــاب درمانــی را میتــوان مهارتــی درمانــی مـــعرفی کـــرد ک ـه
ن اســت در خدمــت نظامهــا و روشهــای درمانــی گوناگــون
ممکـ 
قــرار گیرد .کتاب درمانی ،امـــتیازهایی بـــرسایر روشهــای درمانی
دارد کــه از آن جملــه مـــی تـــوان بــه از بین بــردن کمرویی اشــاره
کرد [ .]2پژوهـــش هـــاي مـتعدد در زمـينه ی کـــتاب درماني بـه
مـــؤثر بـودن ايـــن روش درمـــاني بـــر کمرویی ،کاهش اضطراب

مشــکالتی همچــون اضطــراب اجتماعــی ،تــرس ،کمبــود عــزت
نفــس ،کاهــش مهــارت هــای اجتماعــی را بــه همــراه دارد کــه
مانــع رشــد خالقیــت ،قابلیــت هــا و ایفــای مســئولیت هــا افــراد
مــی شــود .افــراد کمــرو از برقــراری ارتبــاط اجتماعــی بــا دیگــران
اجتنــاب مــی کننــد [ .]2دانــش آمــوز کمــرو فاقــد جراتمنــدی
اســت و در تمــام فعالیــت هــا و کنــش هــا از جملــه فعالیــت هــای
بدنــی ،فکــری و احساســی رفتــاری غیرطبیعــی دارد .لرزش دســت
و پــا ،برافروختگــی و ســرخ شــدن بــی دلیــل چهــره ،تپــش قلــب،
افــکار مشــوش ،دلســردی ،گفتگــوی غیــر منطقــی و نامربــوط و
ظاهــری بــی احســاس بــه وفــور در دانــش آمــوزان کمرو مشــاهده
میشــود .دانــش آمــوز کمــرو بســیار زودرنــج ،بــی ثبــات ،ضعیــف و
فاقــد اراده بــوده و در برخــورد با کمترین مشــکل دلســرد شــده و در
نوعــی حالــت بــی حالــی و ســکون فــرو مــی رونــد .در خصــوص
دانــش آمــوزان معلــول شــرایط از ایــن نیــز پیچیــده تــر بــوده و
آنــان بــرای غلبــه بــر کمرویــی بــا موانــع ذاتــی خویــش روبــه
رو هســتند [ .]3افــراد بــا تــرس اجتماعــی معمــوال فــرض مــی
کننــد کــه چــون عملکردشــان خــوب نیســت ،آن هــا در موقعیــت
اجتماعــی احســاس اضطــراب مــی کننــد .افــراد مضطــرب از نظــر
اجتماعــی معمــوال تصاویــری منفــی از عملکردشــان در موقعیــت
هــای اجتماعــی مــی ســازند .برایشــان ســخت اســت کــه در
مکالمــه خــودش را نگــه دارنــد ،یــک لبــاس مــی پوشــند کــه
باعــث گــرم شــدن و افزایــش ســرخی صورتشــان مــی شــود،
خودشــان را محکــم نگــه مــی دارنــد کــه لــرزش را افزایــش مــی
دهــد .ایــن اعتقــاد کــه نشــانه هــای اضطــراب در خودشــان را
بــه وســیله ی دیگــران ادراک مــی کننــد ،نشــانه ای از ضعــف،
بــی لیاقتــی ،بــی ثباتــی ذهنــی ،گیجــی و . . .اســت و ایــن هــا
وابســته بــه ویژگــی اصلــی کمرویــی (تحقیــر و آشــفتگی) اســت و
همیــن باعــث شــده اســت افــراد بــا تــرس اجتماعــی خــود ارزیابی
منفــی در موقعیــت هــای اجتماعــی را گــزارش کنند [ .]4روشــهای
مختلفــی بــرای کاهــش مشــکالت اجتماعــی کــودکان پیشــنهاد
شــده کــه یکــی از جدیدتریــن آنهــا کتــاب درمانــی اســت .فرهنگ
ی را اینگونــه
ب درمان ـ 
جامــع روانشناســی و روان پزشــکی ،کتــا 
ب خواندنی،
ب درمانی ،استفاده از مطال 
تـــعریف کـــرده اســـت»:کتا 
ن درمانــی اســت مـــوردها
ی روا 
بــه عنــوان عامــل کمکــی بــرا 
ی در خدمــت مـــهارتهای
اشـــاره کــرد :فراگیــر بــودن ،مهارتــ 
دیـــگر ،اقتصــادی بــودن ،اســتفاده از چنــد حــس ،پاســخ بــه
نیازهــای زیباییشــناختی ،ارتبــاط مهرآمیــز و گـــسترده بـــا مــردم،
رســیدن بــه مرحلــه انتخــاب[.]5
ب درمانـی ،بــه اســتفاده از مطالــب نـــوشته شــده در
اصطــا ح کتــا 
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درســال هــای اخیــر توجــه زیــادی بــه مبحــث تعامــل اجتماعــی
شــده اســت .کمبــود مهــارت هــای اجتماعی تاثیــر منفــی برکارکرد
تحصیلــی ،روابــط بیــن فــردی و حــوزه هــای رفتــاری -عاطفــی
دانــش آمــوزان ایجــاد مشــکل مــی کنــد .مشــکالت یادگیــری را
تشــدید مــی کنــد ،مانــع پیشــرفت کــودک شــده و ســرانجام منجر
بــه عواقــب نامطلــوب در دوران تحصیــل مــی شــود .ســازگاری
دانــش آمــوزان راکاهــش داده و دانــش آمــوزان را بــا ناتوانــی
درکلیــه امــور روبــرو مــی کنــد .همچنیــن دانــش آموزانــی کــه
قــادر بــه انجــام خواســته هــای کالســی نیســتند احســاس هــای
عــدم خــودکار آمــدی ،اضطــراب ،خشــم و پــر خاشــگری ،کاهــش
انگیــزش و ناســازگاری هــای رفتــاری تولیــد مــی کننــد .يکــي از

و افـــزايش ســـطح اعتمـاد بـــه نفـــس و توانايي اداره و انجام امور
شــخصي نشـــان دادنــد .کتــاب درمانــي به عنــوان مداخله اي کـــه
در نتيجـــه ی تعامـــل بـــين خواننـــده و کتاب ايجاد مي شود ،مـي
ي شــخصيت و ســازگاري اجتماعــی(social
ي ارزيابـ 
تـــواند بـــرا 
 )adjustmentکـــا ر گرفتــ ه شـــود .ســازگاری را فرایند پیوســته
ای تعریــف کــرده انــد کــه در آن ،تجــارب یادگیــری اجتماعــی
شــخص ،باعــث ایجــاد نیازهــای روانــی او مــی گــردد و نیــز
امــکان کســب توانایــی و مهــارت هایــی را فراهــم مــی ســازد
کــه ازآن طریــق مــی تــوان بــه ارضــای نیازهــا پرداخــت هــرگاه
تعــادل جســمی و روانــی فــرد بــه گونــه ای دچــار اختــال شــود
کــه حالــت ناخوشــایندی بــه وی دســت دهــد بــرای ایجــاد تــوازن

ک ب ه ايجـــاد انـــگيزه
ف اصـــلي رويکـــرد کتاب درمانی ،کم 
اهـــدا 
و افزایــش ســازگاری اجتماعــی و خودکارآمــدی اســت .بــا توجــه
بــه ايــن کـــه کتــاب خوانــدن بخــش مهمــي در زندگــي در ســنین
کودکــی مــي باشــد ،کــودکان بــه طــور معمــول بــه کتــاب درماني
ي دهنــد ،چــرا کــ ه کتــاب خوانــدن چارچوبــي
پاســخ مثبــت مــ 
بــراي درک و تشــويق کــودکان بــه ســمت حــل مـــشکل جـــدي
رفتــاری همچــون کمرویــی و ناســازگاری را فراهــم مــي کنــد .از
ی ﻳﻚ ﻧﺎﺗﻮاﻧﻲ و ﻣﻌﻠﻮﻟﻴﺖ ﻓﺮاﮔﻴﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﺳﺖ و
آنجــا کــه کمروی ـ 
در ﺑﺴﻴﺎری از ﻣﻮاﻗﻊ ،ﻛﻤﺮوﻳﻲ اﺻﻠﻲﺗﺮﻳﻦ ﻣﺎﻧﻊ ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖﻫﺎ،
ﺧﻼﻗﻴﺖﻫـﺎ و اﻳﻔـﺎی مســئولیت هــا محســوب مــی شــود [ ]15و
از طرفــی انســان موجــودی اجتماعــی اســت و بــه همیــن دلیــل
از لحظــه تولــد تــا آخــر عمــر در اجتمــاع بــه ســر مــی بــرد و
دائمـ ًا در تعامــل بــا انســان هــای دیگــر مــی باشــد و ســازگاری و
هماهنــگ شــدن بــا خــود و محیــط پیرامــون خــود بــرای انســان،
یــک ضــرورت حیاتــی اســت؛ بنابرایــن شناســایی علمــی روشــهای
درمانــی موثــر در کاهــش ایــن مشــکل رفتــاری مســئله بــا اهمیتی
ش بــه دنبــال
محســوب مــی شــود .بــر همیــن اســاس ايــن پژوهـ 
بررســی اثــر بخشــي کتــاب درمانــی بــر کاهــش کمرویــی و
افزایــش ســازگاری اجتماعــی کــودکان بــوده اســت.

نیازمنــد بــه کارگیــری نیروهــای درونــی وحمایــت هــای خارجــی
اســت .در ایــن صــورت ،اگــردر بــه کارگیــری ســازوکارهای جدیــد
موفــق شــود ومســاله را بــه نفــع خــود حــل کنــد ،مــی گوینــد
فراینــد ســازگاری بــه وقــوع پیوســته اســت [ .]11ابعــاد ســازگاری
دانــش آمــوزان ،شــامل ســازگاری عاطفــی ،ســازگاری اجتماعــی و
ســازگاری آموزشــی اســت کــه در راس همــه ،ســازگاری اجتماعــی
قــرار دارد .پیــش درآمــد رســیدن بــه ســازگارهای عاطفــی و
آموزشــی ســازگار شــدن از لحــاظ اجتماعــی اســت [ .]12رشــد
اجتماعــي مهمتريــن جنبــه ي رشــد وجــود هــر شــخصي اســت
و معيــار انــدازه گيــري رشــد اجتماعــی هركــس ســازگاري او بــا
ديگــران اســت .ســازگاري اجتماعــي ماننــد رشــد جســمي ،عاطفي
و عقلــي يــك كميــت پيوســته اســت و بــه تدريــج بــه كمــال مــی
رســد و در طــول زندگــي بــه طــور طبيعــي و در برخــورد بــا تجربــه
هــا حاصــل مــي شــود .بــا ســپري شــدن دوران كودكــي و ورود
بــه دوران کودکــی  ،رشــد روانــي  -اجتماعــی از تحــول ســاده
بــه تحــول عميــق و كيفــي تبديــل مــي شــود و نوجــوان بــا بــه
كارگيــري مهــارت هــاي اجتماعــي ،مــي توانــد جايــگاه خــود را در
ميــان مــراودات اجتماعــي و ارتباط با همســاالن خود و بزرگســاالن
پيــدا كنــد و مــورد پذيــرش اجتماعــي قــرار گيــرد .موفقيــت در امــر
پذيــرش اجتماعــي بــه ســازگاري اجتماعــي منجــر مــي شــود و
ممكــن اســت فــرد را بــه مرحلــه ي نفــوذ و رخنــه ي اجتماعــي
برســاند كــه ســطحي باالتــر از پذيــرش اجتماعــي اســت و در ايــن
مرحلــه مــي توانــد بــر اطرافيــان خــود تأثيرگــذار باشــد .رخنــه ي
اجتماعــي ،فراينــدي اســت كــه از طريــق آن روابــط آدميــان از
ســطح دوســت داشــتن بــه ســوي صميميــت بيشــتر ســير مــي
كنــد [ .]13ســازگاری بــا محیــط ،مهارتــی اســت کــه بایــد آموختــه
شــود و کیفیــت آن ماننــد ســایر آموختــه هــا بــه میــزان عالقــه و
کوشــش فــرد بــرای یادگیــری بســتگی دارد [.]14

روش کار
روش تحقیــق ایــن پژوهــش ،روش نیمــه آزمایشــی بــا پیــش
آزمــون و پــس آزمــون بــا گــروه کنتــرل و آزمایــش اســت .جامعــه
ی آمــاری پژوهــش حاضــر شــامل کلیــه ی دانــش آمــوزان
مدرســه ی دخترانــه ی ســما در شــهر رفســنجان کــه در ســال
تحصیلــی  1397-98بــه تعــداد  75نفــر بودنــد .حجــم نمونــه
بــرای غربالگــری اولیــه طبــق جــدول مــورگان  75نفــر بــود کــه از
بیــن آن هــا  40نفــر کــه دارای بیشــترین نمــره در دو پرسشــنامه
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شــده اســت .ایــن درجــه بنــدی روی داده هــای حاصــل از 200
دانــش آمــوز انجــام شــده کــه دانــش آمــوزان را دریــک مقیــاس
نقطــه ای (خیلــی خــوب ،خــوب ،متوســط ،ضعیــف ،وخیلــی
ضعیــف) در جهــت ســازگاری شــان درجــه بنــدی کــرده اســت.
روش نمــره گــذاری .بــرای نمــره گــذاری ایــن پرسشــنامه بــه
پاســخ هایــی کــه نشــان دهنــده ســازگاری اســت نمــره  0داده
مــی شــود ،یعنــی در فــرم اول کــه مربــوط بــه مقاطــع ابتدایــی
و راهنمایــی اســت پاســخ بلــی بــه ســواالت بــا شــماره هــای ،10
،45 ،43 ،41 ،37 ،34 ،31 ،30 ،28 ،23 ،22 ،19 ،18 ،17 ،16 ،11
 55 ،54 ،52 ،51 ،49 ،48 ،46نمــره صفــر و پاســخ خیــر بــه ســایر
ســواالت هــم نمــره صفــر مــی گیرنــد و بــه ســایر پاســخ هــا نمره
یــک داده مــی شــود .در فــرم دوم کــه مربــوط بــه مقطع متوســطه
اســت پاســخ بلــی بــه ســواالت بــا شــماره هــای ،17 ،13 ،12 ،11
،49 ،48 ،46 ،43 ،39 ،37 ،35 ،31 ،30 ،28 ،24 ،23 ،22 ،19 ،18
 55 ،54 ،52 ،51و پاســخ خیــر بــه ســایر ســواالت نمــره صفــر مــی
گیرنــد و بــه ســایر پاســخ هــا نمــره یــک داده مــی شــود [.]17
روش اجرا
اجــرای کتــاب درمانــی براســاس پروتــوکل کتــاب درمانــی لیــدی
( )1993در  8جلســه کــه هفتــه ای یــک بــار و بــه مــدت  60دقیقه
کتــاب درمانــی اجــرا گردیــد .اعضــای گــروه آزمایشــی کــه قــرار
بــود کتــاب درمانــی را دریافــت نماینــد در طــی  8جلســه  ،آمــوزش
هــای الزم داده شــد .اعضــای گــروه کنتــرل در ایــن مــدت
آموزشــی را دریافــت نکرنــد .بعــد از پایــان جلســات آمــوزش از
هــر دو گــروه پــس آزمــون از نظــر کمرویــی و ســازگاری اجتماعی
مــورد ارزیابــی قــرار گرفتنــد تــا میــزان تأثیــر ایــن آمــوزش هــا بــر
کاهــش کمرویــی و افزایــش ســازگاری اجتماعــی مــورد بررســی
قــرار گیــرد.

کمرویــی و کمتریــن نمــره در ســازگاری اجتماعــی داشــتند و
حاضــر بــه همــکاری بــا محقــق بودنــد انتخــاب شــدند ،ســپس
ایــن  40نفــر بصــورت کامــا تصادفــی در دو گــروه آزمایــش و
کنتــرل جایگزیــن شــد.
ابزار گردآوری اطالعات
ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻛﻤﺮوﻳـﻲ  :ایــن پرسشــنامه توســط زﻳﻤﺒـﺎردو در ســال
 1990ســاخته شــده اســت و دارای  97ﺳﺆال  5ﮔﺰﻳﻨﻪ ای (ﺑﺴﻴﺎر
زﻳﺎد ،زﻳﺎد ،تــا حــدودی ﻛﻢ ،ﺧﻴﻠﻲ ﻛﻢ ،ﻫﻴﭻ) ﺑﻮده و ﻧﺤﻮه ی ﻧﻤﺮه
ت تنظیــم شــده اﺳﺖ.
ﮔﺬاری ﺑﺮ روی ﻃﻴـﻒ ﭘـﻨﺞ درﺟـﻪ ای ﻟﻴﻜـﺮ 
ﻧﻤﺮه ﮔﺬاری از  5ﺑﻪ ( 1ﺧﻴﻠﻲ زﻳﺎد  ،5زﻳﺎد ،4ﺗﺎ اﻧـﺪازه ای ﻛـﻢ ،3
ت ﻣﻨﻔﻲ ﺑﻪ روش ﻣﻌﻜﻮس از 1
ی ﺳﺆاﻻ 
ﺧﻴﻠـﻲ ﻛـﻢ ،2هیــچ  )1و ﺑﺮا 
ﻗﻞ نمره  97و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻧﻤﺮه
ی ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴـﺮد .ﺣـﺪا 
ﺑﻪ  5ﻧﻤﺮ ه ﮔﺬار 
آزﻣﻮن  474اﺳﺖ .ﻫﺮ ﭼﻪ ﻧﻤﺮ ه ی ﻓـﺮ د در اﻳـﻦ آزﻣـﻮن ﺑﻴـﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷـﺪ
ی کمرویــی ﺑﻴﺸﺘﺮ د ر ﻓﺮ د اﺳﺖ .روایــی ایــن پرسشــنامه را
ﻧـﺸﺎﻧﻪ 
 0/81و ضریــب پایایــی آن را بــه روش آلفــای کرونبــاخ 0/87
گــزارش شــده اســت [.]16
پرسشــنامه ی ســازگاری اجتماعــی :ایــن پرسشــنانه در ســال
 1993در هنــد توســط ا .کــی .ســینها از دانشــگاه وا .ســینگ از
دانشــگاه پانتــا بــه منظــور تعییــن میــزان ســازگاری اجتماعــی
دانــش آمــوزان ســاخته شــده اســت و شــامل  60ســوال  2گزینــه
ای بــا گزینــه هــای (بلــی و خیــر) اســت .ایــن مقیــاس در نمونــه
ی ایرانــی هنجاریابــی شــد و تعــداد ســواالت آن بــه  55ســوال
کاهــش یافــت .کــه میــزان پایایــی آن بــا روش دونیمــه کــردن
 ،٪95بــاز آزمایــی  ٪93و کودرریچاردســون  ٪94بــه دســت آمــد.
روایــی محتوایــی ایــن تســت بــا توجــه بــه نظــر 20نفــر از اســاتید
و متخصصــان تاییــد شــده و بــرای روایــی پیــش بیــن تســت،
همبســتگی ضریــب گشــتاوری بیــن نمــره هــای پرسشــنامه و
درجــه بنــدی مدیریــت هوســتل محاســبه و معــادل  0/51گــزارش

رئوس محتوا و برنامه های آموزش به شرح زیر بود:

يک جلسه پيش ازمداخله

معارفه ،برقراري رابط ه و خوش آمدگويي و بيان اهداف و ضرورت کم رویی ،سازگاری اجتماعی و ارزيـابي
اوليـه آزمـودني هـا به وسيله آزمون های ذکر شده.

جلسه ی اول

بحث درباره ی مفهوم کم رویی و سازگاری اجتماعی و نقش آنها در کاهش موفقيت فرد .در اين جـلسه
هـرکدام از شـرکت کنندگان تصو ر خود را از کمرویی و سازگاری اجتماعی شـامل خصوصـيات جسمي،
قومي ،طبقهی اجتماعي -اقتصادي و اجتماعي شامل ويژگـي ها یا خصوصـيات رفتـاري کـه تصور مي شود
ديگران آن را مشاهده ميکنند ،بيان کرد.

جلسه ی دوم

ث و تـبــادل نـظــردربــاره ی منــابعي کــ ه کمرویی و سازگاری اجتماعی را در کودکان بــه
بـحــ 
وجــود مي آورد (خواندن کتاب هايي مرتبط با این مفاهیم) .و مـرور مـطالب جلسه قبل .يادآوري آزمودني ها
درباره ی نمونه هايي ازموارد باال درزندگي خود

جلسه ی سوم

معرفي و خواندن مـنابعي کـه در آن هـا ،الگوي غلبه ی کم رویی و سازگاری اجتماعی ارائه شد.

جلسه ی چهارم

ي خود براي
مرور مطالب جلسه قبل .معرفي منابعي که حاکي از استفاده خالقانه ی قـهرمان از تـوانايي ها 
کاهش کم رویی و تقویت سازگاری اجتماعی بود .در اين جلسه کتاب هايي مرتبط بـررسي شـد.
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جلسه ی پنجم

مرور مطالب جلسه قبل .تـمرين بـه کارگيري مطالب بحث شده دردنياي واقعي .تعريف حس ارزشمندي.
معرفي منابعي که بـه تـقويت حس ارزشمندي پرداخته شد .دراين جـلسه کـتاب هايي مرتبط معرفي شد.

ی ششم
جلسه 

ارائهی مـنابعي در رابـطه با غلبه بر کمرویی و تقویت سازگاری اجتماعی .دراين منابع شخصيت داسـتان اگـر
چـه داراي کمرویی هستد و سازگاری کمی دارند ،امـا بـا اسـتفاده از ديگـر توانايي هاي خـود مي توانست
مفيد و مؤثر بـاشد .دراين جـلسه منابعي همچون وقتي هورتون صـداي هـو شنيديد ،وسلي آبـاد ،اميـل و
کارآگاهـان مورد بحث قرار گرفت .

جلسه ی هفتم

مرور مطالب جلسه ی قـبل .بـحث در زمينه ی باورهاي منفي فرد از خـود کـه زمـين ه ساز تقليد ازديگـران
اسـت .کتب معرفي شده در زمـينه ی مـوضوع اين جلسه  ،آلونک وروياي بابک بود.

جلسه ی هشتم

مرور مطالب جلسه ی قبل بحث دربارة فنون آمـوخته شـده در جلسات قبل د ر دنياي واقعي و قطع جـلسات
کـتاب درماني.

در بخــش یافتــه هــا بــه توصیــف متغیرهــای پژوهــش توســط
آمارههــای توصیفــی میانگیــن و انحــراف معیار و در آمار اســتنباطي
از آزمــون تحلیــل واریانــس چنــد متغیــره ( )MANCOVAو
تحلیــل کواریانــس ( )ANCOVAاســتفاده شــد .بــرای تجزیــه
و تحلیــل دادههــا از نــر م افــزار  spssویراســت  25اســتفاده شــد و
ســطح معنــی داری  0/05در نظــر گرفتــه شــد.

بــرای تجزیــه و تحلیــل داده هــای جمــع آوری شــده از روش های
آمــار توصيفــي شــامل میانگین و انحــراف معیــار و آمار اســتنباطي
از آزمــون تحلیــل واریانــس چنــد متغیــره ( )MANCOVAو
تحلیــل کواریانــس ( )ANCOVAبــا اســتفاده از نــرم افــزار
 SPSS25اســتفاده شــد.
یافته ها

جدول  :1شاخص هاي توصیفی کمرویی و سازگاری اجتماعی دانش آموزان در گروه های کنترل و آزمایش در پیش آزمون و پس آزمون
زمان

متغیر
کمرویی
سازگاری اجتماعی

پس آزمون

پیش آزمون

گروه

میانگین

انحراف استاندارد

میانگین

انحراف استاندارد

کنترل

311/5

39/308

309/25

38/548

آزمایش

315/65

37/788

255/1

35/918

کنترل

31/4

3/439

33/05

4/729

آزمایش

29/6

5/633

45/15

3/869

( .F)1,38 =0/531 ،P<0/05هــر دو بزرگتــراز ســطح معنــي داري
 α =0/05هســتند؛ در نتیجــه مــی تــوان گفــت واریانــس بیــن
گــروه هــای گــواه و آزمایــش در هــر دو متغیــر وابســته تقریبــ ًا
بــا هــم برابــر هســتند .بــرای آزمــون نرمــال بــودن توزیــع نمــرات
از آزمــون کولموگــروف اســمیرنوف ( )K-Sاســتفاده شــده و
چــون معنــي داري کمرویــی ( )Z=0/463 ،P<0/05و ســازگاری
اجتماعــی ( )Z=0/628 ،P<0/05بزرگتــراز ســطح معنــي داري
 α =0/05هســتند .در نتیجــه مــی تــوان توزیــع نمــرات در هــر دو
متغیــر دارای توزیــع نرمــال مــی باشــد.

جهــت بررســی همگنــی ماتریــس واریانــس و کواریانــس
از آزمــون  Box's Mاســتفاده شــده اســت بــا توجــه بــه
ایــن کــه ســطح معنــي داري  0/692و بزرگتــر از α=0/05
هســت لــذا در ايــن ســطح فــرض صفــر رد نمــي شــود
( ) F)3 ،259920 ( =0/487 ،P<0/05و در نتیجــه مــی تــوان
گفــت فــرض همگنــی ماتریــس واریانــس و کواریانــس متغیرهــا
برقــرار اســت .بنابرایــن مفرضــه همگنــی ماتریــس واریانــس و
کواریانــس هــم برقــرار اســت .بــرای آزمــون برابــری واریانــس هــا
از آزمــون لــون ( )Levenاســتفاده شــده و چــون معنــي داري
کمرویــی ( )F)1,38( =0/428 ،P<0/05و ســازگاری اجتماعــی

جدول  :2نتایج آزمون  MANCOVAبرای تاثیر کتاب درمانی بر کاهش کمرویی و افزایش سازگاری اجتماعی دانش آموزان

اثر

آزمون

ارزش

مقدار F

درجه آزادی فرضیه

درجه آزادی خطا

مقدار P

ȵ2

گروه

اثر pillai
Wilks’ Lambda

0/914
0/086

185/765
185/765

2
2

35
35

0/001
0/001

0/914
0/914
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طریــق کتــاب داســتان هــا و قصــه هایــی در بــاره کمرویــی و
علــل آن و نحــوه درمــان و کاهــش کمرویــی از طریــق کتــاب را
مطلــع شــوند در آن صــورت مــی تــوان انتظــار داشــت کــه میــزان
کمرویــی آن هــا کمتــر شــود .همچنیــن مــی تــوان گفــت وقتــی
کــه نوجوانــان دچــار کمرویــی تحت درمــان روانشــناختی بــا روش
کتــاب درمانــی قــرار بگیرنــد و ذهنیــت ناکارآمــد و منفــی آن ها در
بــاره ی روابــط اجتماعــی و ابــراز وجــود بــه یــک ذهنیــت مثبــت و
پذیــرا تبدیــل شــود ،از میــزان کمرویــی آن هــا و تــرس از حضــور
در فعالیــت هــای اجتماعــی کاســته مــی شــود .همچنیــن از طریق
مشــاوره و آمــوزش گروهــی دیــدگاه هــای و نگــرش هــای منفــی
مثــل مــورد تمســخر قــرار گرفتــن ،ناتوانــی در ابــراز خواســته هــا
و مــورد زره بیــن قــرار گرفتــن کاهــش پیــدا مــی کنــد یــا از بیــن
مــی رود ،و ایــن امــر میــزان کمرویــی در نوجوانــان کــه ناشــی از
بحــران دوره نوجوانانــی و تغییــرات ناشــی از بلــوغ اســت را مــی
تــوان بــه طــور قابــل توجهــی کاهــش داد و از میــزان گریــز و
اجتنــاب اجتماعــی آن هــا هــم کاســته مــی شــود .یکــی روش
هــای موثــر و مهــم در ارتقــاء ســازگاری دانــش آمــوزان کتــاب
مــی باشــد .بــه ایــن صــورت کــه درمانگــر در چارچــوب فهــم و
درک مراحــل رشــدی و پیشــرفت نوجــوان در تمامــی جنبــه هــای
رشــد کار مــی کنــد و از ایــن طریــق و بــا اســتفاده از داســتان های
گوناگــون و متناســب بــا ســن و ســطح رشــدی نوجــوان بــه دنیای
درون نوجــوان ،مســائل دلبســتگی ،میــزان وابســتگی ،هیجانــات،
عواطــف ،تکانــه هــا و احساســات او رســوخ مــی کنــد و ســعی
مــی کنــد کــه مشــکالت نوجوانــان را حــوزه رفتارهــای اجتماعــی
و ســازگاری بامحیــط خانــواده ،محیــط آمــوزش و اجتماعــی
شناســائی کــرده و بــرای حــل آن هــا از آمــوزش مفاهیــم از طــرق
کتــاب اســتفاده مــی کنــد تــا ســطح ســازگاری او را ارتقــاء دهــد.

نتایــج حاصــل از تحلیــل واریانس چند متغیــره ()MANCOVA
در (جــدول  )2گــزارش شــد،Lambda =0/086 ،ȵ2 =0/914( .
 F))2, 35( =185/765 ،P>0/05بنابرایــن مــی تــوان گفــت کتاب
درمانــی بــر کاهــش کمرویــی و افزایــش ســازگاری اجتماعــی
دانــش آمــوزان تاثیــر معنــی داری دارد .دو گــروه کنتــرل و آزمایش
در پــس آزمون کمرویــی ()1(=207/597 ،P>0/05 ،ȵ2 =0/852
 )Fو ســازگاری اجتماعــی ()1(=111/989 ،P>0/05 ،ȵ2 =0/757
 ،) Fباهــم تفــاوت معنــی داری داشــته انــد .بــه عبارتــی کتــاب در
مانــی بــر ترکیــب خطــی کمرویــی و ســازگاری اجتماعــی تاثیــر
معنــی داری داشــته اســت .براســاس ضریــب ایتــا تاثیــر کتــاب
درمانــی بــر کاهــش کمرویــی ( )0/852و افزایــش ســازگاری
اجتماعــی ( )0/757بــوده اســت.
بحث
پژوهــش حاضــر بــه منظــور بررســی تاثیــر کتــاب درمانــی
بــر کاهــش کمرویــی و افزایــش ســازگاری اجتماعــی دانــش
آمــوزان انجــام پذيرفــت .نتایــج حاصــل از تحلیــل واریانــس چنــد
متغیــره نشــان مــی دهــد کتــاب درمانــی بــر کاهــش کمرویــی
و افزایــش ســازگاری اجتماعــی دانــش آمــوزان تاثیــر معنــی داری
دارد .بــه عبارتــی کتــاب در مانــی بــر ترکیــب خطــی کمرویــی و
ســازگاری اجتماعــی تاثیــر معنــی داری داشــته اســت .بــر اســاس
نتایــج بدســت آمــده در  20دانــش آمــوز گــروه کنتــرل ،میانگیــن
کمرویــی در پیــش آزمــون  311/5و در پــس آزمــون  309/25بــوده
اســت و در  20دانــش آمــوز گــروه آزمایــش ،میانگیــن کمرویــی
در پیــش آزمــون  315/65و در پــس آزمــون  255/1بــوده اســت.
طبــق نتایــج نتایــج اســتنباطی حاصــل از تحلیــل کواریانــس کتاب
درمانــی بــر کاهــش کمرویــی دانــش آمــوزان تاثیــر معنــی داری
داشــته اســت و میــزان تاثیــر کتــاب درمانــی بــر کاهــش کمرویــی
دانــش آمــوزان  85/5درصــد مــی باشــد .همچنیــن نتایــج بدســت
آمــده در  20دانــش آمــوز گــروه کنتــرل ،میانگیــن ســازگاری
اجتماعــی در پیــش آزمــون  31/4و در پــس آزمــون  33/05بــوده
اســت و در  20دانــش آمــوز گــروه آزمایــش ،میانگیــن ســازگاری
اجتماعــی در پیــش آزمــون  29/6و در پــس آزمــون  45/15بــوده
اســت .طبــق نتایــج نتایــج اســتنباطی حاصــل از تحلیــل کواریانس
کتــاب درمانــی بــر افزایــش ســازگاری اجتماعــی دانــش آمــوزان
تاثیــر معنــی داری داشــته اســت .و میــزان تاثیــر کتــاب درمانــی
بــر افزایــش ســازگاری اجتماعــی دانــش آمــوزان  75/7درصــد می
باشــد .ایــن نتایــج بــا یافتــه هــای [ 18و  ،]19همســو مــی باشــد.
بــر ایــن اســاس مــی تــوان تبییــن کــرد وقتــی کــه نوجوانــان از

نتیجه گیری
همــان طــور کــه در پژوهــش حاضــر مشــخص شــد کتــاب
درمانــی اثــرات مثبتــی بــر کاهــش کمرویــی و افزایــش ســازگاری
اجتماعــی دانــش آمــوزان دارد .لــذا؛ شایســته اســت در موقعیــت
هــای مختلــف از ایــن جلســات آموزشــی بــرای ارتقــاء مهــارت
هــای دانــش آمــوزان اســتفاده گــردد .انســان موجــودي اجتماعــي
اســت و هميشــه بــه لحــاظ عاطفــي و مــادي نيازمنــد بــه برقــراري
ارتبــاط اجتماعــي مــي باشــد ،امــا برقــراري ايــن ارتبــاط بــراي
همــه بــه راحتــي ممكــن نيســت .تغییــر و تحــوالت اجتماعــی هم
در ســطح بیــرون از خانــواده و هــم در ســطح داخــل خانــواده بــر
ویژگــی هــای رواشــناختی انســان هــا بــه ویــژه در دوران جوانــی
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اجتماعــی دانــش آمــوزان تاثیــر معنــی داری داشــته اســت .توصیــه
مــی شــود مشــاوران و والدیــن دانــش آمــوزان کــم رو را بــه
مطالعــه کتــاب هــا و شــعرهایی کــه افــراد را بــه فعالیــت هــای
اجتماعــی ســوق مــی دهــد ،تشــویق کننــد .و بــرای دانــش آموزان
ناســازگار دوره هــای ویــژه کتــاب خوانــی و یــا شــعر خوانــی در
مــدارس برگــزار شــود .بــه مشــاوران و روانشناســان توصیــه مــی
شــود روش کتــاب در مانــی را بــه عنــوان یــک روش موثــر و مفیــد
بــرای حــل مشــکالت رفتــاری دانــش آمــوزان در نظــر بگیرنــد.

تاثیــر بــه ســزایی دارد .افــرادی کــه عالقــه مندنــد در موقعیــت
هــای فرهنگــی ،تجربــه بیندوزنــد ،احســاس اعتمــاد بــه نفــس
بیشــتری نمــوده و قادرنــد بــا مردمــی از فرهنــگ هــای مختلــف
یــا کســانی کــه زمینــه هــای فرهنگــی متفاوتــی دارنــد ،رابطــه ی
بهتــری برقــرار نمــوده و ســازگاری بیشــتری از خــود نشــان دهند و
افــرادی کــه توانایــی هــای کالمــی و غیــر کالمــی باالیــی دارنــد،
بهتــر قادرنــد در موقعیــت هایــی کــه ویژگــی عمــده آن تنــوع مــی
باشــد ،بــه فعالیــت بپردازنــد .کتــاب درمانــی در حکــم فلســفه ای
اســت کــه منجــر بــه ایجــاد نگــرش هــا و رفتارهایــی بــرای بقــاء
و احســاس لــذت در زندگــی فــرد در رابطــه بــا کــودکان مــی گردد.
کتــاب درمانــی یــک تکنیــک و ابــزاری اســت کــه فــرد با اســتفاده

سپاسگزاری
ایــن مقالــه حاصــل پایــان نامــه دانشــجویی مقطــع کارشناســی
ارشــد روانشناســی عمومــی مــی باشــد .بدیــن وســیله از تمامــی
افــرادی کــه در ایــن پژوهــش همــکاری کــرده انــد ،قدردانــی
مــی شــود .ضمنــا ایــن مقالــه دارای کــد اخــاق  514212و
 IRCT20191619041603N1از دانشــگاه آزاد اســامی
واحــد رفســنجان مــی باشــد.

از آن مــی توانــد بــا شــرایط کنــار آیــد و ســازگاری داشــته باشــد.
میتــوان از کتــاب درمانــی اســتفاده کــرد تــا اضطــراب را پاییــن
آورد و رفتــار همدلــی و تعاملــی را افزایــش داد و حالــت خشــم
را کنتــرل کــرد .پژوهــش حاضــر همــراه بــا محدودیــت هایــی
بــود .احتمــال دارد برخــی از مــوارد آموزشــی و همچنیــن پرســش
هــای پرســش نامــه هــا توســط جامعــه مــورد مطالعــه بــه خوبــی
درک نشــده باشــد کــه بــر روی نتایــج پژوهــش تأثیــر گــزار مــی
باشــد .همچنیــن ایــن پژوهــش بــه صــورت مقطعــی انجــام شــده
اســت .بــه ایــن دلیــل ،تعمیــم نتیجــه گیــری را بــه مــوارد دیگــر را
دشــوار مــی ســازد .بــا توجــه بــه ایــن کــه نتایــج تحقیــق نشــان
داد :کتــاب درمانــی بــر کاهــش کمرویــی و افزایــش ســازگاری

تضاد منافع
ایــن مطالعــه بــدون حمایــت مالــی ســازمان هــا انجــام شــده
اســت و تمامــی یافتــه هــای آن بــه طــور دقیــق و شــفاف ارائــه
شــده اســت ،بنابرایــن هیــچ گونــه تعــارض منافــع وجــود نداشــته
اســت.
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