اثربخشی سایکودراما با محتوای تحلیل رفتار متقابل بر دشواریهای تنظیم
هیجانی و روابط با همساالن در دختران نوجوان بذسرپرست
ًغیثِ صزاهی*1؛ داًؾجَی کارؽٌاعی ارؽذ رٍاًؾٌاعی ػوَهی ،داًؾگاُ اصفْاى
دکتز فزیثا یشدخَاعتی؛ داًؾیار ،داًؾکذُ ػلَم تزتیتی ،گزٍُ رٍاًؾٌاعی تالیٌی ،داًؾگاُ
اصفْاى
دکتز حویذرضا ػزیضی؛ داًؾیار ،داًؾکذُ ػلَم تزتیتی ،گزٍُ رٍاًؾٌاعی ،داًؾگاُ اصفْاى
هقذهِ :دٍرُّای سًذگی اًغاى در چزخِ سًذگی ،یؼٌی اس تَلذ تا هزگّ ،زکذام اس اّویت خاصی تزخَردار اعت.
ّوچٌاًکِ اکخز رٍاًؾٌاعاى ٍ پضٍّؾگزاى رٍاًؾٌاعی هؼتقذًذ کِ دٍرُ کَدکی ٍ ًَجَاًی اس هْوتزیي دٍرُّای سًذگی
تؾز اعت ٍ دٍرُ "ؽذى" ًاهیذُ هیؽَد .یؼٌی ؽخصیت اًغاى در دٍرُ کَدکی ؽکل گزفتِ ٍ ایي ؽذى ٍ تحَل کیفی
در دٍرُّای هختلف تؼذی هتکاهل هیگزدد(هَحقی .)1331،در هیاى ػَاهل اجتواػی سیادی کِ در تحَل کَدک عْن
دارًذ ،خاًَادُ تذٍى ؽک اس اّویت اعاعی تزخَردار اعت .در عالّای اٍلیِ تٌْا رٍاتظ هَجَد تزای کَدک ،رٍاتظ اٍ تا
ٍالذیٌؼ اعت .رٍاتظ تیي کَدک ٍ ٍالذیي را هیتَاى تِ ػٌَاى ًظام یا ؽثکِای اس ػَاهل ٍ تخؼّایی داًغت کِ در
ٍاکٌؼّای هتقاتل تا یکذیگزًذ .کٌؼ هتقاتل ٍ رٍاتظ ػاعفی تیي کَدک ٍ ٍالذیي تِ اًتظارّا ٍ ٍاکٌؼّای کَدک در
رٍاتظ اجتواػی آیٌذُ ؽکل هیدّذ(احذیً .)1333،اتغاهاًی خاًَادگی ،کوثَدّای آهَسؽی ٍ پزٍرؽی ٍ تْذاؽتی،
جاتجایی تیرٍیِ ،فقز ٍ اػتیاد ٍ فقذاى عزپزعت در تغیاری اس خاًَادُّا تاػج هیؽَد ،اختالالت ػاعفی ٍ رفتاری
کَدکاى ٍعؼت تیعاتقِای پیذا کٌذ .هغالؼِ پیؾیٌِّای هَجَد در هَرد کَدکاى ٍ ًَجَاًاى تی عزپزعت ٍ
تذعزپزعت ٍ هقایغِ آىّا تا افزاد ػادی ًؾاى هیدّذ ،ایي کَدکاى ٍ ًَجَاًاى دارای فزاٍاًی تیؾتزی اس رفتارّای
ًاعاسگاراًِ تَدُ ٍ در هؼزض اتتال تِ اختالالت رفتاری ٍ ّیجاًی قزار دارًذ(ّزیظ .)2112،تٌاتزایي لشٍم تَجِ ّز چِ
تیؾتز تِ کَکاى ٍ ًَجَاًاًی کِ رٍاتظ خاًَادگی هخذٍػ دارًذ ،تیؼ اس ّز سهاى دیگزی احغاط هیؽَد.
رٍػ :پضٍّؼ حاضز اس ًَع پضٍّؼّای ًیوِ تجزتی اعت ٍ عزح آى تِ صَرت دٍ گزٍّی(گزٍُ آسهایؼ ٍ گزٍُ
کٌتزل) ّوزاُ تا عِ هزحلِ پیؼ آسهَى ،پظ آسهَى ٍ پیگیزی( یک هاِّ) هیتاؽذ .جاهؼِ آهاری پضٍّؼ حاضز ػثارت
اعت اس کلیِ دختزاى ًَجَاى تذعزپزعت اعتاى اصفْاى در عال  .1334رٍػ ًوًَِگیزی پضٍّؼ تِ صَرت
ًوًَِگیزی در دعتزط اعت .تذیي هٌظَر اس تیي هزاکش ًگْذاری کَدکاى ٍ ًَجَاًاى تی عزپزعت ٍ تذعزپزعت اعتاى
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اصفْاى کِ حاضز تِ ّوکاری تَدًذ ،دٍ هزکش اًتخاب ؽذ ٍ  22دختز ًَجَاى 12-11عالِ تِ عَر تصادفی در دٍ گزٍُ
آسهایؼ ٍ کٌتزل(ً 11فز گزٍُ آسهایؼ ٍ ً 11فز گزٍُ کٌتزل) گواردُ ؽذًذ .پزعؾٌاهِّای اعتفادُ ؽذُ در ایي
پضٍّؼ هقیاط دؽَاریّای تٌظین ّیجاى( ٍ )DERSهقیاط ػولکزد اجتواػی ٍ اًغثاقی کَدک ٍ
ًَجَاى( )CASAFSتَد . .تزای تزرعی فزضیِّای پضٍّؼ ٍ پی تزدى تِ احز هذاخلِ در گزٍُ آسهایؼ ٍ کٌتزل اس
رٍػ تحلیل ٍاریاًظ تا اًذاسُّای تکزاری اعتفادُ ؽذ.
یافتِّاً :تایج ایي پضٍّؼ ًؾاى دٌّذُ تاحیز هؼٌادار هذاخلِ عایکَدراها تا هحتَای تحلیل رفتار هتقاتل تز کاّؼ
دؽَاریّای تٌظین ّیجاًی دختزاى ًَجَاى تذعزپزعت در هزحلِ پظ آسهَى ٍ پیگیزی ٍ ّوچٌیي پیؾزفت در رٍاتظ
تا ّوغاالى در ایي گزٍُ اس ًَجَاًاى در هزحلِ پظ آسهَى ٍ پیگیزی تَد.
تحج ٍ ًتیجِگیزی :در هیاى رٍػّای درهاًی هختلف ،رٍیکزد عایکَدراها ،یک رٍیکزد هَحز در کار تا ًَجَاًاى گشارػ
ؽذُ اعت .تِ ایي دلیل کِ تغتز اهٌی فزاّن هیکٌذ ٍ تِ ًَجَاى فزصتی تزای تغییز ًقؼّایؼ هیدّذ .ایي اهز تاػج
هیؽَد فزد ارتثاط تیي حَادث گذؽتِ ٍ حال را تْتز درک کٌذ ٍ دًیا را اس چؾن دیگزاى تثیٌذ .در عایکَدراها اس اتشار ٍ
فٌَى هتؼذدی هاًٌذ هي هؼیي ،کارگزداى ،صحٌٍِ ،ارًٍگی ًقؼ ،آیٌِ ،تک گَیی ٍ فٌَى دیگز اعتفادُ هیؽَد .صحٌِ
قذرتوٌذ ًوایؼ تا ایجاد فضایی گزم ٍ دٍعتاًِ ،تغتزی جْت تْثَد ارتثاعات هیاى فزدی ،تخلیِ ّیجاًی عزفّای
درگیز ٍ افشایؼ خَدجَؽی ٍ خالقیت ایجاد هیکٌذ(سارع .)1331،تٌاتزایي هیتَاى تا تکیِ تز تکٌیکّای هختلف
عایکَدراها ٍ در قالة ایفای ًقؼ تِ تاسعاسی ّیجاًات ٍ در ًتیجِ ارتثاعات هیاى فزدی پزداخت.
در ایي پضٍّؼ در عی آهَسػ هفاّین تحلیل رفتار هتقاتل در قالة تکٌیکّای عایکَدراها ،احتواال "تالغ" افزاد
ؽزکت کٌٌذُ تِ جوغ آٍری اعالػات درعت پزداختِ ٍ ایي کار تاػج هیؽَد کِ "تالغ" ایؾاى تِ تؼادل ٍ ّواٌّگی
تزعذ ٍ هْار رفتار فزد را تِ دعت تگیزد(کالرکغَى .)1332،در ًتیجِ فزد تِ کٌتزل ٍ تٌظین هَحز ّیجاًات ٍ
احغاعات عزکَب ؽذُ خَد پزداختِ ٍ رٍاتظ عالوی تا دیگزاى تزقزار خَاّذ کزد .تٌاتزایي هیتَاى ًتیجِ گزفت
اعتفادُ اس رٍیکزد عایکَدراها تا هحتَای تحلیل رفتار هتقاتل هیتَاًذ هَجة کاّؼ هؾکالت ًَجَاًاى ٍ ،تِ خصَؿ
ًَجَاًاى تذعزپزعت ،در حیغِ تٌظین ّیجاًات ٍ هْارتّای ارتثاعی ٍ اس جولِ ارتثاط تا ّوغاالى ؽَد.
ٍاصُ ّای کلیذی :عایکَدراها ،تحلیل رفتار هتقاتل ،دؽَاریّای تٌظین ّیجاًیًَ ،جَاًاى تذعزپزعت.

