اثربخشی هنردرمانی بیانگر بر کاهش مشکالت رفتاری و هیجانی کودکان دارای
تجربهی سوگ پذر
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هزین جوؾیذی عیاًکی
هحوذ علی هظاّزی
علی سادُ هحوذی
آعیِ اًاری
هقذهِ :هزگ یکی اس ٍالذیي ضزتِی فاجعِ اًگیشی تزای کَدکاى اعت ،سیزا آىّا توام احغاعاتؾاى را رٍی ٍالذیي
عزهایِگذاری هیکٌٌذ اها تشرگعاالى عؾق خَد را در رٍاتط هْن سًذگیؽاى تقغین هیکٌٌذ .راتطِی کَدک تا پذر
یک پیًَذ ٍ دلثغتگی هٌحصز تِ فزد اعت کِ هیتَاًذ یکی اس هْنتزیي ٍ هؤثزتزیي رٍاتط در سًذگی کَدک تاؽذ .ایي
راتطِی خاؿ هیتَاًذ رؽذ دٍراى کَدکی را ؽکل دّذ ،تز ارسػّای فزد اثز تگذارد ٍ پیؼتیٌیکٌٌذُی تْشیغتی
رٍاًی هثثت ٍ هٌفی کَدک تاؽذ؛ تٌاتزایي هیتَاى گفت هزگ پذر یکی اس آعیةساتزیي رٍیذادّای سًذگی کَدک اعت.
کَدکاى در ٍاکٌؼ تِ هزگ پذر هعوَالً ٍاکٌؼّای رفتاریّ ،یجاًی ٍ جغواًی هتفاٍتی ًؾاى هیدٌّذٍ .جَد ایي
ًؾاًِّا در کَدکاى اهزی طثیعی اعت ٍ در صَرت ٍجَد عَاهل حوایتکٌٌذُ هاًٌذ راتطِی گزم ٍ صویوی تا هادر،
ثثات ؽزایط سًذگی پظ اس فَت پذر ،اًغجام خاًَادگی ،دریافت حوایتّای هٌاعة اس عَی اطزافیاى ٍ  ...ایي ٍاکٌؼ-
ّا تِ تذریج کاّؼ پیذا هیکٌذ اها تزای تغیاری اس کَدکاى تِ علل هتفاٍت هوکي اعت ایي عَاهل حوایتی فزاّن
ًثاؽذ ٍ در ًتیجِ ٍاکٌؼّای رفتاری ٍ ّیجاًی عَگ تزای هذت طَالًی تاقی تواًٌذ .در ًتیجِ ایي گزٍُ اس کَدکاى
ًیاسهٌذ دریافت خذهات تخصصی ٍیضُی خَد ّغتٌذ .ایي هذاخالتهعوَالً تز اّویت صحثت کزدى پیزاهَى فزد اس
دعت دادُ ؽذُ ٍ احغاعات عَگ تأکیذ هیکٌٌذ .اس آًجایی کِ کَدکاى هعوَالً در ؽٌاعایی ٍ اتزاس کالهی
احغاعاتؾاى تَاًایی کنتزی دارًذ تِ ًظز هیرعذ ٌّزدرهاًی اس طزیق فزاّن کزدى فضایی اهي تزای تخلیِی ّیجاًی ٍ
اتزاس احغاعات تتَاًذ تِ آىّا کوک کٌذ ٍ در ًتیجِ هؾکالت رفتاری ٍ ّیجاًی آىّا را کاّؼ دّذ .هطالعِی حاضز
تِ هٌظَر تزرعی اثزتخؾی ٌّزدرهاًی تز کاّؼ هؾکالت رفتاری ٍ ّیجاًی کَدکاًی اعت کِ عَگ پذرؽاى را تجزتِ
کزدُاًذ.
رٍػ :رٍػ پضٍّؼ ایي هطالعِ ؽثِ آسهایؾی تا عاختار طزح تک آسهَدًی ) (A-B-Aاعت .آسهَدًیّا تِ رٍػ
ًوًَِگیزی ّذفوٌذ اًتخاب ؽذُاًذ .گزٍُ ًوًَِ ؽاهل  5کَدک دتغتاًی اعت کِ پذرؽاى ؽؼ هاُ تا دٍ عال پیؼ
فَت کزدُ اعت ٍ ًوزات درًٍیعاسی ٍ تزًٍیعاسی آىّا در فْزعت رفتاری کَدک ،فزم ٍالذیي ( )CBCLدر
هحذٍدُی تالیٌی قزار دارد .آسهَدًیّا پیؼ اس ؽزٍع جلغات ٌّزدرهاًی دٍهزتثِ تِ فاصلِی یک هاُ تا پزعؾٌاهِی
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CBCLارسیاتی ؽذًذ (خط پایِ) ٍ پظ اس آى در ّؾت جلغِی گزٍّی ّفتگی دٍ عاعتِ ؽزکت کزدًذ .در جلغات
دٍم ،چْارم ،ؽؾن ٍ ّؾتن ًیش آسهَدًیّا تَعط پزعؾٌاهِی هذکَر ارسیاتی ؽذًذ .پظ اس اتوام جلغات تا فاصلِی دٍ
ّفتِ ٍ یک هاُ ٍ ًین ًتایج تذعت آهذُ پیگیزی ؽذ .تزای تحلیل دادُّا اس رٍػ تحلیل دیذاری ٍ هحاعثِی اًذاسُی
اثز اعتفادُ گزدیذ.
یافتِ ّا :تحلیل دیذاری ٍ هحاعثِ اًذاسُ اثز ًؾاى داد کِ ٌّزدرهاًی در کاّؼ هؾکالت رفتاری ٍ ّیجاًی اکثز
کَدکاًی کِ تجزتِی عَگ پذر داؽتِاًذ اثزتخؼ تَدُ اعت ٍ عِ هادر تْثَد چؾوگیز هؾکالت رفتاری ٍ ّیجاًی
فزسًذاى خَد را گشارػ کزدًذّ .وچٌیي ًوزات هؾکالت کلی تواهی آسهَدًیّا در هزحلِی درهاى ٍ پیگیزی کاّؼ
یافت ٍ ّز چِ هذتسهاى تیؾتزی اس عَگ گذؽتِ تَد ،هذاخلِ ًتایج ضعیفتزی تِ ّوزاُ داؽت.
عالٍُ تز ایي ًتایج تِ دعت آهذُ اس هقایغِی ًوزات اعتاًذارد ًؾاى داد پظ اس اجزای ٌّزدرهاًی اغلةِ هؾکالت قثلی
آسهَدًی اٍل تْثَدی کاهل یافتِاًذ ،یعٌی ًوزات اعتاًذارد ایي هقیاطّا اس هحذٍدُی هزسی یا تالیٌی در هزحلِی خط
پایِ ،تِ هحذٍدُی طثیعی در هزحلِی پیگیزی رعیذُاًذّ .وچٌیي ًوزات اعتاًذارد هؾکالت کلی اٍ اس هحذٍدُی
تالیٌی در خط پایِ ،تِ هحذٍدُی هزسی در پیگیزی ٍارد ؽذُ اعت کِ ًؾاى اس تْثَدی هتَعط اٍ داردّ .ویيطَر تعذاد
سیادی اس هؾکالت آسهَدًی دٍم تْثَد یافتِاًذ اها ًوزات اعتاًذارد پزخاؽگزی ،هؾکالت درًٍیعاسیؽذُ ،تزًٍیعاسی-
ؽذُ ٍ هؾکالت کلی اٍ علیرغن کاّؼ در ّواى هحذٍدُی تالیٌی خط پایِ قزار دارًذّ .وچٌیي ًوزات اعتاًذارد
گَؽِ گیزی /افغزدگی آسهَدًی دٍم اس ٍضعیت طثیعی ٍ تٌْجار تِ ٍضعیت تالیٌی رعیذُ اعت .در هَرد آسهَدًی عَم
ًوزات اعتاًذارد تٌْا دٍ هقیاط اضطزاب /افغزدگی ٍ رفتار قاًَىؽکٌی در پیگیزی تِ ٍضعیت تٌْجار رعیذُ ٍ عایز
هؾکالت در ّواى هحذٍدُی قثلی تاقی هاًذُ اعت ٍ تواهی هؾکالت آسهَدًی چْارم ٍ پٌجن در هزحلِی پیگیزی
تْثَدی کاهل یافتِاًذ.
تحث ٍ ًتیجِ گیزی :تا تَجِ تِ یافتِّای پضٍّؼ هیتَاى گفت ٌّزدرهاًی رٍػ هؤثزی در کاّؼ هؾکالت رفتاری ٍ
ّیجاًی کَدکاى داغدیذُ هحغَب هیؽَد ٍ هذاخالت سٍدٌّگام تزای کوک تِ کَدکاى داغدیذُ ضزٍرت دارد .تزًاهِی
ٌّزدرهاًی طزاحی ؽذُ در ایي پضٍّؼ ،هیتَاًذ هَرد اعتفادُی هزاکشی کِ ایتام را تحت پَؽؼ قزار هیدٌّذ،
کلیٌیکّای کَدک ٍ ًَجَاى ،هزاکش آهَسؽی ٍ هذارط اتتذایی قزار تگیزد ٍ تزای عایز کَدکاًی کِ تجزتِی فقذاى
داؽتِاًذ ٍ هؾکالت رفتاری ٍ ّیجاًی را پظ اس گذؽت هذتسهاى قاتل اًتظار ّوچٌاى ًؾاى هیدٌّذ ،تِ کار تزدُ
ؽَد .عالٍُ تز ایي تا ٍجَد اثزتخؾی ٌّزدرهاًی در اغلة آسهَدًیّا ،ؽَاّذ تِ دعت آهذُ اس تحلیل فزدی کَدکاى
ًؾاى داد ،عَاهل هتعذدی هیتَاًذ هیشاى تأثیزپذیزی کَدکاى اس ٌّزدرهاًی را تحت الؾعاع خَد قزار دّذ؛ تیؽک
هْنتزیي عاهلی کِ هیتَاًذ تز هیشاى اثزتخؾی ٌّزدرهاًی تیفشایذ ٍ یا اس آى تکاّذ ،خاًَادُ ٍ حوایتّای اجتواعی
اعت؛ تٌاتزایي ،تْثَدی کاهل ٍ عویق هؾکالت کَدکاى داغدیذُ ،هغتلشم هذاخلِای ّوِجاًثِ در هجوَعِی عَاهل

هؤثز تز تذاٍم ًؾاًِّای عَگ اعت؛ هذاخلِای کِ تتَاًذ در یک سهاى تِ تیؾتزیي عَاهل هؤثز در عطح خاًَادُ پَؽؼ
دّذ.
ٍاصُّای کلیذیٌّ :زدرهاًی تیاًگز ،عَگ کَدکاى ،هؾکالت رفتاری ،هؾکالت ّیجاًی.

