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Abstract
Aim and Background: Psychodrama is a type of emotional discharge that reopens a specific person's
personality problem and presents aspects of his life and its comparison with cognitive-behavioral therapy can
determine their effectiveness; Therefore, the aim of the present study was to compare the effectiveness of
cognitive-behavioral and Psychodrama therapy on the symptoms of externalized disorders in children aged 7 to
12 years.
Methods and Materials: The research method is quasi-experimental (quasi-experimental) studies with pre-test,
post-test and follow-up with a control group. The sample group was available among 24 children who were
registered at Ava Mehr Pasargad Counseling Center to diagnose the symptoms of externalized disorder and met
the necessary criteria to participate in the study, 24 people were randomly selected. They were divided into two
experimental groups and one control group. Cognitive-behavioral and Psychodrama were performed for the
experimental groups, but the control group did not receive any special intervention. The research instruments
included the Achenbach Child Behavior Inventory Questionnaire (parents' version). Analysis of covariance and
Tukey post hoc test were used to analyze the data and examine the relationships between variables.
Findings: The results showed that there was no significant difference between the effectiveness of cognitivebehavioral therapy and psychodrama therapy in the variables of aggressive behavior and law-breaking behavior
in the post-test stage (P≥0.001) but there was a significant difference in the follow-up stage in the law-breaking
behavior variable. .000.001) According to the effect size values for the variables of aggressive behavior and lawbreaking behavior in cognitive-behavioral therapy and psychodrama, it was found that the effectiveness of
psychodrama is more than cognitive-behavioral therapy (P≤0.001).
Conclusions: It seems that cognitive-behavioral therapy is more useful than psychodrama in improving
aggressive behaviors.
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زمینه و هدف :رواننمایشگری نوعی تخلیه هیجانی است که به بازگشایی مشکل شخصیتی یک فرد مشخص و ارائه جنبههایی از زندگی او میپردازد
و مقایسه آن با درمان شناختی-رفتاری میتواند تعیینکننده میزان اثربخشی آنها باشد؛ بنابراین هدف از پژوهش حاضر مقایسه اثربخشی درمان
شناختی -رفتاری و رواننمایشگری بر نشانههای اختاللهای برونیسازی شده کودکان  7تا  12سال میباشد.
مواد و روش ها :روش پژوهش از نوع مطالعات نیمهتجربی (شبهآزمایشی) است که با طرح پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیری به همرراه گرروه کنتررل
صورت پذیرفت .گروه نمونه بهصورت در دسترس از بین کودکانی که در مراجعه به مرکز مشراوره آوای مهرر پاسرارگاد ،تشرخیص نشرانههرای اخرتالل
برونیسازی شده برای آنان ثبت شده بود و واجد مالکهای الزم جهت شرکت در پژوهش بودند ،تعداد  24نفر بهصورت تصادفی در دو گروه آزمرایش و
یک گروه کنترل قرار گرفتند .درمان شناختی -رفتاری و رواننمایشگری برای گروههای آزمایشی اجرا گردید ،امرا گرروه کنتررل هری مداخلره خاصری
دریافت نکرد .ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه سیاههی رفتاری کودک آخنباخ (نسخه والدین) بود .برای تجزیهوتحلیل دادههرا و بررسری روابر برین
متغیرها از تحلیل کوواریانس و آزمون تعقیبی توکی و آزمون  tمستقل استفاده گردید.
یافتهها :نتایج تحقیق نشان داد که بین اثربخشی درمان شناختی رفتاری و درمان روان نمایشگری در متغیرهای رفتار پرخاشگری و رفتار قانون شکنانه
در مرحله پسآزمون تفاوت معناداری وجود ندارد ) (P≥0.001ولی در مرحله پیگیرری در متغیرر رفترار قرانون شرکنانه تفراوت معنریداری وجرود دارد
) .(P≤0.001با توجه به مقادیر اندازه اثر برای متغیرهای رفتار پرخاشگری و رفتار قانون شکنانه در درمان شناختی رفتاری و روان نمایشگری مشخص
گردید اثربخشی درمان روان نمایشگری بیشتر از درمان شناختی رفتاری میباشد ).(P≤0.001
نتیجهگیری :به نظر میرسد که روش درمان رواننمایشگری نسبت به درمان شرناختی-رفتراری در بهبرود رفتارهرای پرخاشرگرانه و قرانون شرکنانه
سودمندتر میباشد.
واژههای کلیدی :درمان شناختی -رفتاری ،رواننمایشگری ،اختاللهای برونیسازی شده
هاای

برونیسازی شده کودکان .مجله تحقیقات علوم رفتاری 1400؛ .211-224 :)2(19

212

] [ DOR: 20.1001.1.17352029.1400.19.2.16.5

 -محبوبه چینآوه
رایاننامهhivachinaveh@gmail.com :

مجله تحقیقات علوم رفتاری

تابستان  ،1400دورهی  /19شماره 2

مقدمه

213

] [ Downloaded from rbs.mui.ac.ir on 2022-01-18

اختاللهای برونیسازی شده ازجمله مشکالتی است که در
دوران کودکان با پیامدهای منفی تحصیلی ،اجتماعی ،رفتاری و
سالمتی همراه است و خانواده و جامعه را تحت تأثیر قرار
میدهد .مشکالت رفتاری به شرایطی گفته میشود که
پاسخهای هیجانی و رفتاری فرد در مدرسه با هنجارهای سنی،
فرهنگی و قومی در تناقض باشد و بر عملکرد تحصیلی فرد،
مراقبت از خود ،رواب اجتماعی و سازگاری فردی نیز تأثیر منفی
بگذارد .این مشکالت باید حداقل در دو موقعیت متفاوت بروز
کنند ( .)1تاکنون طبقهبندیهای گوناگونی برای مشکالت
رفتاری انجامشده است ،اما از مهمترین آنها قراردادن مشکالت
رفتاری در دو مقوله درونی سازی و برونیسازی است .مشکالت
رفتار برونیسازی ،بهصورت تعارض با دیگران و هنجارهای
اجتماعی توصیف میشود و رفتارهای قانونشکنی و رفتار
پرخاشگرانه را شامل میشود .اغلب کودکان با اختالالت رفتاری،
احساساتی منفی داشته و با دیگران بدرفتاری میکنند .عالوه بر
این ،انزوای اجتماعی این کودکان باعث بروز رفتارهای
پرخاشگرانه بیشتر در آنها میشود و بنابراین ،مجموعه این
عوامل ،آنها را در معرض خطر بروز رفتارهای ضداجتماعی قرار
میدهد ( .)2در نشانههای برونیسازی شده مشکالت معموالً به
سمت بیرون از فرد معطوف هستند ،مثل برونریزی ،لجبازی،
مشکل سازی و نافرمانی .کودکانی که مشکالت رفتاری جدی
نشان میدهند (مثل دعوا ،تعرض و تهدید) ،معموالً در کنترل و
تنظیم رفتارها و هیجانات خود مشکالت جدی دارند .این
مشکالت معموالً مخفی نیستند و شناسایی آنها آسان است،
زیرا بهطور مستقیم میتوان آنها را مشاهده کرد .اختالالت
برونیسازی شده نوعاً بهواسطه ترکیبی از کنشهای تکانهای،
افراطی پرخاشگرانه و بزهکارانه مشخص میشود .این
اختالالت ،شامل گستره وسیعی از رفتارهای برونریز از
رفتارهای آزاردهنده ولی مالیم مانند ،عدم توافق و بدخلقی تا
رفتارهای وخیم میتوانند پرخاشگری فیزیکی و دزدی باشد (.)3
اختاللهای برونیسازی شده الگوهای رفتاری سازش نایافتهای
است که در تعارض با دیگر افراد و انتظارهایشان قرار میگیرد.
این گروه از اختاللها که در گستره پژوهشی با عناوینی مانند
مشکالت رفتاری ،مشکالت انضباطی رفتارهای اغتشاشآمیز،
بزهکاری ،گذار به عمل ،رفتارهای غیرقابلمهار و غیر مشخص
میشوند ،طیف وسیعی از مشکالت را دربر میگیرند که آثار
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مخربی بر کودک و نوجوان و درمجموع بر کل جامعه داشته
باشند .نشانههای این دسته از اختالالت برخالف رفتارهای
برونیسازی شده در رفتارهای برونی کودکان و نوجوانان ظاهر و
نمایانگر عمل منفی کودک و نوجوانان بر محی بیرونی هستند
()4
درمان شناختی -رفتاری ،یک رویکرد رواندرمانی است که
احساسات ناکارآمد و رفتارها ،فرایندها و مضامین شناختی
ناسازگارانه را ،از طریق شماری از روشهای سیستماتیک ،صریح
و هدفمدار نشانه میگیرد .این روش اشاره به رفتاردرمانی،
شناخت درمانی و به ترکیبی درمانی از این دو بر اساس اصول
پایه و پژوهشهای رفتاری و شناختی دارد ( .)5بسیاری از این
درمانگران با مشکالتی از قبیل اضطراب و افسردگی بر اساس
مجموعهای از روشهای شناختی و رفتاری مقابله میکنند .این
روش اذعان دارد که ممکن است رفتارهایی باشند که از طریق
تفکر عقالنی قابلکنترل نباشند .رفتاردرمانی شناختی با «تمرکز
بر حل مسئله» عهدهدار حل مشکالت به خصوصی میشود و در
این رویکرد درمانگر با «عملگرایی» تالش میکند با کمک به
مراجع در انتخاب استراتژی خاصی برای مواجهه با مشکل به او
کمک کند ( .)6همچنین درمان شناختی رفتاری ،یک روش
رواندرمانی کوتاهمدت است که رواندرمانگران از آن برای
آموزش افراد استفاده میکنند و احساسات و رفتارهای آنها را از
طریق تغییر الگوهای فکری و باورهایشان ،تغییر میدهند .در
حقیقت اساس رفتاردرمانی شناختی این است که نوع تفکر و
الگوهای فکری و شناخت ما از محی اطراف و خودمان و البته
تفسیر شخصی ما از اتفاقات زندگی ،باعث بروز رفتارها و
احساسات ما میشود و بهطورکلی ما هرطور که فکر کنیم،
همانطور هم احساس میکنیم و رفتارهای ما متناسب با همان
افکار و احساسات شکل میگیرند (.)7
از سویی دیگر یکی دیگر از مداخالتی که میتواند در بهبود
کارکردهای اجرایی اثربخش باشد درمان رواننمایشگری
(سایکودراما) است .رواننمایشگری ،نوعی رواندرمانی گروهی
محسوب میشود که هدف آن پیشبرد انسجام و ساختار شناختی
درباره تجربه هیجانی در نمایشی تئاترگونه است .به عبارتی این
روش درمانی نوعی تخلیه هیجانی است که به بازگشایی مشکل
شخصیتی یک فرد مشخص و ارائه جنبههایی از زندگی او
میپردازد و عالوه بر آن نقش او را در رواب بینفردی به حضار
نشان میدهد .در رواننمایشگری حوادث گذشته با ترسهایش
و آینده با امیدهایش به زمان حال انتقالیافته و حل میشود (.)8
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درمان رواننمایشگری یکی از انواع گروه درمانگریهاست که به
شخص کمک میکند تا ابعاد روانشناختی مسئلهاش را از طریق
به نمایش درآوردن آنها و نهفق از راه گفتگو بازنگری و کشف
کند .این رویکرد که از تصویرسازی ذهنی ،تخیل ،اعمال بدنی و
پویایی گروه استفاده می کنه ترکیبی از هنر ،بازی ،حساسیت
عاطفی و تفکر صریح است که با تسهیل در رها کردن عواطف
حبس شده به افراد در کسب رفتارهای جدید و مؤثرتر و گشودن
راههای نامکشوف حل تعارض و همچنین شناخت قالب خویشتن
کمک میکند ( .)9درمان رواننمایشگری تحلیل شناختی را با
ابعاد تجربی و کنشی پیوند میدهد .در عمل پیاده کردن تعامل
بین فردی در یک مسئله ،درگیر کردن جسم و ذهن به اینکه
رویدادی در زمان حال در حال وقوع است ،نظرات و
احساسهایی را به سطح آگاهی فرد منتقل میکند که فق در
حالت گفتگو در مورد آن مسئله امکانپذیر نیست .وجوه
غیرکالمی نهفق در کم و کیف رابطه اثر دارند ،بلکه سرنخهایی
از انگیزهها و نگرشهای نهفته درونی هستند مثالً از بروز
رفتارهایی با شدت عصبانیت بیشتر یا حالتهای ترس آشکارتر
سبب آگاهی به هیجانهایی میشود که ممکن است در فرد
نهفته و فروخورده شده باشند (.)10
پژوهشهای اندکی به اثربخشی درمان شناختی -رفتاری و
رواننمایشگری بر اختاللهای برونیسازی شده کودکان
پرداختند .برای مثال گیوهچی و همکاران ( )11در پژوهشی تحت
عنوان اثربخشی درمان شناختی رفتاری بر کاهش مشکالت
برونیسازی شده کودکان که بر روی  20کودک دارای نشانگان
برونیسازی شده از بین کودکان  5تا  8سال شهر تهران انجام
شد نشان دادند که تفاوت معناداری بین گروه آزمایشی شناختی
رفتاری و گروه کنترل در مرحله پسآزمون وجود داشت و
همچنین نتیجه در مرحله پیگیری باثبات همراه بوده است.
شیشهفر و همکاران ( )12در پژوهشی تحت عنوان مقایسه
اثربخشی آموزش مهارتهای شناختی اجتماعی با بازیدرمانی
شناختی -رفتاری بر مهارتهای اجتماعی و مقبولیت اجتماعی
کودکان با اختالالت رفتار ایذایی که بر روی  46کودک پایه اول
و دوم ابتدایی مناطق  2 ،1و  3شهر کرج در سال  1395که به
دو گروه آموزش مهارتهای شناختی اجتماعی و گروه آموزش
بازیدرمانی شناختی رفتاری تقسیمشده بودند ،انجام شد نشان
دادند که دو گروه ازنظر شدت تأثیر دو مداخله تفاوت معناداری
باهم ندارند ،ولی هر دو مداخله مهارتهای شناختی اجتماعی و
بازیدرمانی شناختی -رفتاری ،موجب تحول مهارتهای
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اجتماعی و مقبولیت اجتماعی در دو گروه آزمایش شد .از این
پژوهش چنین نتیجهگیری شده است که آموزش مهارتهای
شناختی اجتماعی و بازیدرمانی شناختی اجتماعی هر دو در
تحول مهارتهای اجتماعی و مقبولیت اجتماعی کودکان با
اختالالت رفتاری مؤثر هستند و میتوان از آنها در مداخالت
بالینی استفاده کرد .گیوهچی و همکاران ( )13در پژوهشی تحت
عنوان مقایسه اثربخشی درمان شناختی رفتاری و الگوی ارتباط
بدون خشونت بر کاهش مشکالت برونیسازی شده کودکان که
بر روی  30کودک دارای نشانگان برونیسازی شده از بین
کودکان  5تا  8سال شهر تهران انجام شد نشان دادند که در
نمرات نشانگان برونیسازی شده کودکان در دو گروه آزمایشی
در مقایسه با قبل و بعد از مداخله تفاوت معنیدار و پایداری
وجود داشته است .درحالیکه در نمرات کودکان گروه کنترل که
مداخله دریافت نکردهاند ،تفاوت معنیداری وجود نداشته است.
ضمن اینکه از دو روش مداخلهای ،روششناختی رفتاری ،در
کاهش نشانگان برونیسازی شده کودکان مؤثرتر بوده است .از
این پژوهش چنین نتیجهگیری شده است که با توجه به تأثیر
درمانهای روانشناختی فوق در کاهش نشانگان برونیسازی
شده کودکان ،به نظر میرسد که این روشها میتوانند در حوزه
درمان مشکالت رفتاری کودکان مؤثر واقع شوند .چاندلر و
همکاران ( )14در پژوهشی تحت عنوان اثربخشی درمان
شناختی رفتاری گروهی بر اختالالت فردی نتایج نشان دادند که
درمان شناختی-رفتاری بر کاهش نشانگان اختالالت فردی
مؤثر است .کورز و همکاران ( )15در پژوهشی تحت عنوان
رفتاردرمانی شناختی برای کودکان مبتالبه اختالل طیف اوتیسم:
یک مطالعه مشاهدهای آیندهنگر نشان دادند که درمان شناختی-
رفتاری بر کاهش نشانگان اختالالت برونیسازی شده کودکان،
کاهش نگرانی والدین و کاهش عالئم افسردگی مادر اثربخش
است .باتاگیلز و همکاران ( )16در پژوهشی تحت عنوان درمان
شناختی-رفتاری برای اختالالت برونیسازی شده :متاآنالیز
اثربخشی درمان نشان دادند که درمان شناختی-رفتاری بر
کاهش نشانگان اختالالت برونیسازی شده کودکان ،کاهش
نگرانی والدین و کاهش عالئم افسردگی مادر اثربخش است.
تحقیقات مربوط بره روان نمایشرگری بیشرتر در ارتبراط برا
تنظیم و خودگردانی هیجانی کودکان ( )18 ,17انجامشده است و
با توجه به اینکه مشکالت رفتاری کودکان میتواند در ارتباط برا
هیجانات باشد ( )1محقق از این رویکررد در جهرت مقایسره برا
درمان شناختی -رفتاری استفاده نموده است تا میزان اثرگرذاری
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پژوهش حاضر از نوع مطالعات نیمهتجربی (شبهآزمایشی) است
که با طرح پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیری به همراه گروه
کنترل به مقایسه درمان شناختی -رفتاری و رواننمایشگری بر
نشانههای اختاللهای برونیسازی شدهی کودکان  7تا  12سال
اجرا گردید .جامعه آماری پژوهش حاضر شامل؛ کلیه کودکان
دارای نشانگان اختالل در کارکردهای اجرایی در سال ،1398
بود که توس والدینشان جهت درمان به مرکز مشاوره آوای مهر
شهرستان پاسارگاد مراجعه و توس فرد متخصص (روانشناس
بالینی و روانپزشک) تشخیص نشانههای اختاللهای
برونیسازی شده دریافت کرده بودند .لذا کودکان دارای نشانگان
اختالل بهصورت نمونه در دسترس انتخاب شدند به این صورت
که  24نفر از کودکانی که واجد مالکهای شمول بودند در
جریان پژوهش قرارگرفته و با موافقت والدین ،آنان فرم رضایت
امضا و بهعنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند و بهطور تصادفی
در دو گروه آزمایشی مداخله درمان شناختی -رفتاری ( 8نفر)؛
مداخله رواننمایشگری  8نفر و گروه کنترل ( 8نفر) ،قرار داده
گرفتند.
ابتدا مجوزهای الزم جهت اجرا پژوهش از دستگاههای
مقتضی (دانشگاه و مرکز مشاوره آوای مهر شهرستان پاسارگاد)
اخذ گردید و سپس از بین کودکان دارای نشانگان اختالل،
مراجعهکننده به مرکز مشاوره آوای مهر شهرستان پاسارگاد
توس متخصص (روانشناس بالینی و روانپزشک) تشخیص
نشانههای اختاللهای برونیسازی شده دریافت نمودند ،سپس
پیشآزمون بهوسیله پرسشنامه سیاههی رفتاری کودک آخنباخ
(نسخه والدین) انجام شد ،افراد آزمودنی به  2گروه؛ مداخله
درمان شناختی-رفتاری و رواننمایشگری دو  1گروه کنترل
(بدون دریافت هی گونه مداخله) تقسیم شدند ،پس از اتمام
دورههای گروهدرمانی (که پروتکل درمانی و شرح اجرا بهصورت
کامل در ذیل ذکر گردیده است) ،مجدداً پرسشنامههای فوق-
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الذکر بین هر سه گروه توزیع و پس از  3ماه ،آزمون پیگیری
انجام شد .سپس دادهها با استفاده از نرمافزار  SPSSنسخه 25
مورد تحلیل آماری قرار گرفتند.
مالکهای ورود کودکان دارای نشانگان اختالل به پژوهش
شامل -1 :آزمودنی در زمان انجام پژوهش با تشخیص ثبتشده
در پرونده تحت عنوان نشانههای اختالل برونیسازی شده
دریافت کرده باشد  -2آزمودنی در محدوده سنی بین  7تا 12
سال باشد  -3آزمودنی فاقد اختالالتی نظیر اختالل بینایی یا
اختالل شنوایی ،فاقد مشکالت و بیماریهای روانپزشکی
تأثیرگذار بر کارکردهای شناختی و همچنین فاقد بیماریهای
جسمی مزمن باشد .همچنین مالکهای خروج از پژوهش
شامل -1 :غیبت بیش از دو جلسه در مداخالت درمانی  -2عدم
تمایل والدین یا خود آزمودنی برای ادامه فرآیند مداخالت -3
عدم تکمیل پرسشنامهها در مراحل مختلف پژوهش بود.
بهمنظور گردآوری دادهها ،در این پژوهش از سیاههی رفتاری
کودک آخنباخ (نسخه والدین) استفاده شد که بهطور خالصه
شرح زیر میباشد:
سیاههی رفتاری کودک آخنباخ (نسخه والدین):
سیاههی رفتاری کودک از مجموعه فرمهای موازی آخنباخ
 ASEBAبوده و مشکالت کودکان و نوجوانان را در  8عامل
اضطراب /افسردگی ،انزوا /افسردگی ،شکایتهای جسمانی،
مشکالت اجتماعی ،مشکالت تفکر ،مشکالت توجه ،نادیده
گرفتن قواعد و رفتار پرخاشگرانه ارزیابی میکند .دو عامل نادیده
گرفتن قواعد و رفتار پرخاشگرانه عامل مرتبه دوم مشکالت
برونیسازیشده را تشکیل میدهند .این پرسشنامه مشکالت
عاطفی -رفتاری و همچنین توانمندیها و شایستگیهای
تحصیلی و اجتماعی کودکان  6-18سال را از دیدگاه والدین
موردسنجش قرار میدهد و نوعاً در  20الی  25دقیقه تکمیل
میشود .سیاههی رفتاری کودکان ابزاری است که توس یکی از
والدین یا فرد دیگری که با شایستگیها و مشکالت رفتاری
کودک بهخوبی آشناست تکمیل میگردد .این ابزار را هم
میتوان بهصورت خودگزارشی و هم بهصورت مصاحبه اجرا کرد.
همچنین سیاههی رفتاری کودکان را میتوان بهمنظور
اندازهگیری تغییرات رفتاری کودک در زمان یا به دنبال درمان
مورداستفاده قرارداد .این پرسشنامه  115سؤال در رابطه با انواع
حاالت رفتاری کودکان تشکیلشده است .پاسخ به سؤاالت این
پرسشنامه بهصورت لیکرت  3گزینهای از  0تا  2میباشد .بدین
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ترتیب که نمره " "0به مواردی تعلق میگیرد که هرگز در رفتار
کودک وجود ندارد؛ نمره " "1به حاالت و رفتارهایی داده
میشود که گاهی اوقات در کودک مشاهده میشود و نمره ""2
نیز به مواردی داده میشود که بیشتر مواقع یا همیشه در رفتار
کودک وجود دارد .این فرم 8 ،مشکل یا سندرم عاطفی -رفتاری
را اندازه میگیرد که عبارت است از :رفتار قانونشکنی (شامل
مواد ،96 ،90 ،82 ،81 ،73 ،72 ،67 ،63 ،43 ،39 ،28 ،26 ،2
 105 ،101 ،99و )106؛ رفتار پرخاشگری (شامل مواد ،16 ،3
،94 ،89 ،88 ،87 ،86 ،68 ،57 ،37 ،27 ،23 ،22 ،21 ،20 ،19
 97 ،95و  .)104در مورد تفسیر نمرات آزمون چنانکه آخنباخ
( )1991اذعان میدارد در مقیاسهای مشکالت رفتاری
درونیسازی شده و برونیسازی شده و مشکالت کلی اگر
نمرهی  Tفرد کمتر از  60باشد در محدودهی نرمال یا غیر
بالینی و اگر نمرهی  Tبین  60-63باشد در محدودهی مرزی-
بالینی و اگر نمرهی  Tبزرگتر از  63باشد در محدودهی بالینی
قرار دارد .همچنین در مقیاسهای  8مشکل یا سندرم عاطفی-
رفتاری اگر نمرهی  Tفرد کمتر از  65باشد در محدودهی نرمال
یا غیر بالینی و اگر نمرهی  Tبین  65-69باشد در محدودهی
مرزی-بالینی و اگر نمرهی  Tبزرگتر از  69باشد در محدودهی
بالینی قرار دارد .ضرایب کلی اعتبار فرمهای سیاههی رفتاری
کودکان با استفاده از آلفای کرونباخ  0/97و با استفاده از اعتبار
بازآزمایی  0/94گزارش شده است.
پروتکل گروه درمان شناختی -رفتاری :برای انجام
مداخالت شناختی مداخله  11جلسهای بر اساس یک پروتکل
درمانی که بهصورت ترکیبی از شناختدرمانی بک ( )1976و
درمان منطقی -هیجانی الیس ( ،)1973تنظیم گردیده ،صورت
گرفت.
خ صه پروتکل درمان شناختی -رفتاری.
جلسه اول باهدف معارفه .در این جلسه ضمن معارفه و
آشنایی اعضای گروه کودک با یکدیگر و مطرح کردن قوانین
گروه سعی خواهد شد محیطی امن و مناسب برای آزمودنیها و
تشویق آنها به همکاری ایجاد شود .پسازآن درباره تفکرات
مثبت و منفی ،آموزش  A.B.Cو درمجموع آشنایی با درمان
رفتاری -شناختی توضیحاتی ارائه شد و سپس برای منزل
تکالیفی مشخص خواهد شد.
جلسه دوم باهدف افکار و احساسات و آنچه انجام میدهید.
صحبت درباره افکار و احساسات و کاری که کودک انجام

میدهد ،آموزش چگونگی جایگزینی تفکرات ثمربخش و کار
عملی دایره جادویی وتله منفی ،آزمون اگر/پس چه فکری
میکنم ،چهکاری انجام میدهم یا چه احساسی دارم .درنهایت
برای منزل تکالیفی مشخص خواهد شد (از طریق نقاشی
وکاربرگ ها).
جلسه سوم باهدف افکار خودکار .افکار و احساسات ،افکار
حاد من ،افکار خوب درباره خودمان ،کار خوب و زیبا درباره
آیندهام ،افکار ناخوشایند درباره خودم ،افکار نگرانکننده درباره
کاری که انجام میدهم ،دیگران چه فکر میکنند ،بازی گربه و
موش و سگ و گربه در فکر کردن (از طریق نقاشی وکاربرگ
ها).
جلسه چهارم باهدف اشتباهات تفکر و تشخیص آنها.
خطاهای فکری ،عینک بدبینی ،تفکر سیاهوسفید ،بزرگ کردن
موارد منفی ،گلوله برفی ،نداشتن نکات مثبت ،انتظار شکست،
ذهنخوانی ،غیبگویی ،استدالل هیجانی ،برچسب سطل زباله،
مرا سرزنش کن ،اهداف غل که به شکست میانجامد (از طریق
نقاشی وکاربرگ ها)
جلسه پنجم باهدف تفکر متعادل .جستجو به دنبال مدرک،
بهترین دوست ،چالش ،حمایت ،افکار .تفکر متعادل ،مدارک
مغایر ،مدارک حمایتکننده ،افکار ،حرارتسنج فکر (از طریق
نقاشی وکاربرگ ها).
جلسه ششم باهدف باورهای اساسی .شناسایی باورهای
اساسی ،چالش باورهای اساسی ،باورهای متداول ،سنجش افکار
(از طریق نقاشی وکاربرگ ها).
جلسه هفتم باهدف کنترل رفتار .افکار و باورهایتان را
آزمایش کنید ،چالشگر فکر ،جستجو برای نکات مثبت ،خودگویی
مقابلهای ،گاوصندوق نگرانی ،نوار را خاموشکنید ،موفق بودن را
تمرین کنید ،توقف فکر (از طریق نقاشی وکاربرگ ها).
جلسه هشتم باهدف چه احساسی دارید .افکار و احساسات،
فعالیتها و احساسات ،جستجوی لغت بهوسیله یابنده احساس،
هر احساسی به کجا میرود ،احساسات من و رنگ آن ،وقتی
غمگین هستم چه اتفاقی میافتد ،وقتی عصبانی هستم چه
اتفاقی میافتد ،وقتی مضطرب هستم چه اتفاقی میافتد ،وقتی
خوشحال هستم چه اتفاقی میافتد ،احساسات و مکانها؛
حرارتسنج احساس (از طریق نقاشی وکاربرگ ها).
جلسه نهم باهدف کنترل احساسات .اتاقهای احساسهای
قوی ،آتشفشان عصیانی ،آموزش آرمیدگی ،مکان آرمیدگی من،
فعالیتهای آرامبخش من (از طریق نقاشی وکاربرگ ها).
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جلسه دهم باهدف تغییر دادن رفتار .یادداشت روزانه از
فعالیتها ،باال رفتن از نردبان ،چیزهایی که موجب میشود
احساس خوبی داشته باشم ،چیزهایی که موجب میشود احساس
ناخوشایند داشته باشم ،کارهایی که دوست دارم انجام دهم ،با
ترسهای خود روبهرو شوید ،گامهای کوچک ،عادتهای خود را
دور بریزید (از طریق نقاشی وکاربرگ ها).
جلسه یازدهم باهدف یادگیری حل مسئله .چرا مشکالت
اتفاق میافتد ،تشخیص راهحلهای ممکن ،استفاده از
راهحلهای دیگران ،پیامدهای راهحلهای من چه چیزهایی
هستند ،جستجو برای راهحلها ،درباره انجام کار با خودتان
صحبت کنبد ،بایستید ،برنامهریزی کنید ،حرکت کنید (چراغ
راهنمایی) (از طریق نقاشی وکاربرگ ها).
پروتکل رواننمایشگری :برای انجام مداخالت
رواننمایشگری ،مداخله  12جلسهای که بر اساس نظریه
رواننمایشگری که توس مورینو ( )1939تدوینشده است،
صورت گرفت.
خ صه پروتکل رواننمایشگری
جلسه اول باهدف معارفه .معارفه و آشنایی اعضای گروه با
یکدیگر و ارائه توضیحاتی در مورد رواننمایشگری .همچنین
درباره هدف از تشکیل گروه ،ارکان آن ،روشها ،زمان و
همینطور قوانین گروه توضیح داده خواهد شد .برای آشنایی
اعضاء با یکدیگر از آنها خواسته میشود دوبهدو رو به روی هم
قرار بگیرند و هرکدام خود را در مورد عالقهمندیها و
خصوصیات به دیگری معرفی کند .سپس هرکدام دوست خود را
به گروه معرفی کند .به این صورت اعضاء باهم آشنا خواهند شد
و حس برابری و نزدیکی بین آنان و محقق صورت خواهد
پذیرفت.
جلسه دوم باهدف اعتمادسازی و انجام تمرینات پرورش
بیان .در این جلسه تالش خواهد شد تا اعضای گروه به
روابطشان باهم بیشتر دقت کنند و سعی در شناخت اعضای
همگروهی خود داشته باشند .به صورتی که کارگردان از اعضای
گروه خواهد خواست تا چند بار بهصورت گروههای دونفری
درآمده و خصوصیات اخالقی و عالیق یکدیگر مانند خصوصیات
اخالقی ،اسم عالئق ،ویژگیهای شخصیتی ،شغل دلخواه،
آرزوها ،رنگ ،گل و  ...را بشناسند و از آزمودنیها درخواست
خواهد شد تا با کلمه من دوست خود را معرفی کنند .بعد از اتمام
این تمرین از تکنیک دیگری به اسم رنگها استفاده خواهد شد.
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بدینصورت که باید به یکی از لحظههای زندگی آزمودنی به
انتخاب خودش رنگی داده شود و وی باید آن لحظه را برای
دوستانش تعریف کند .در اینجا از آزمودنیها خواسته میشود تا
خاطرهای تعریف کنند و به آنها رنگی خاص بدهند و
احساسشان را نسبت به آن خاطره بیان کنند
جلسه سوم باهدف آگاهی نسبت به هیجانات خود و
دیگران .در این جلسه از تکنیک صندلی گرم استفاده خواهد شد
به این صورت که از بازی صندلی برای گرم کردن استفاده
خواهد شد .به تعداد اعضای گروهها صندلیهایی بهصورت
دایرهوار بهطرف دیوار چیده میشود .از آزمودنیها خواسته
میشود تا روی صندلیها بنشینند بهاینترتیب هی یک از آنها
یکدیگر را نخواهند دید .باید همه در سکوت کامل باشند .به
درخواست کارگردان به یکی از آزمودنیها کلماتی گفته میشود
(پدربزرگ ،جنگل ،تابستان و  .)...آزمودنیها باید احساس یا
خاطره خود را بیان کنند .از یکی از آزمودنیها خواسته میشود تا
احساسش را نسبت به کلمه مادر بگوید ،اگر چیزی در خاطر
نداشته باشد ،کلمهی دیگری گفته خواهد شد (مثالً عید) ،بازهم
اگر چیزی در خاطر نداشته باشد ،به همین صورت کلمات
دیگری نیز گفته خواهد شد .در قسمت بعد از آزمودنیها
درخواست میشود تا حلقه بزنند و بنشینند ،با آنها در خصوص
عصبانیت صحبت خواهد شد و خواسته خواهد شد تا هرکدام در
این خصوص تجربیات خود را بیان کنند (با چشمانی بسته و
هرکدام با هر حالتی شاید درازکشیده ،نشسته و  .)...بهعنوانمثال
آزمودنیها در خصوص پرخاشگریهایی که دیدهاند یا انجام
دادهاند صحبت خواهند کرد و بقیه اعضا در پایان صحبت به
تحلیل رفتارهای دوستشان یا افرادی که در آن داستان بودند
خواهند پرداخت
جلسه چهارم باهدف آشنایی با زبان بدن .در این جلسه به
تکنیک پیادهروی با چشمان بسته پرداخته خواهد شد .هر
آزمودنی با انتخاب خود یک یاور (راهنما) به انجام فعالیتهایی
میپردازد .در داخل یک اتاق با میز و صندلی موانعی چیده
میشود و یک نفر چشم خود را میبندد و با کمک راهنمای خود
قدم برمیدارد و موانع را رد میکند .درواقع این تمرین کمک به
اعتمادسازی آزمودنی میکند .در تمرین بعد از آزمودنیها
خواسته میشود تا داستانهایی که در جلسه قبل گفتند را
بهصورت نمایش بازی کنند و بازهم پس از اتمام نمایش در
خصوص رفتار افرادی که در نمایش بودند از طرف آزمودنیها
نقد و تحلیلهایی صورت خواهد گرفت
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جلسه پنجم باهدف استفاده از شیوه غیرکالمی برای آگاهی
از احساسات .در این جلسه به تکنیک پنهان در پشت پرداخته
خواهد شد .در این جلسه تغییراتی در فضای برگزاری جلسات،
ایجاد خواهد شد .چراغها خاموش شده و از هر آزمودنی
بهصورت جداگانه درخواست خواهد شد تا در پشت جایگاه
مشخصشده قرار بگیرند .سپس از سایر دوستان و
همگروهیهای او درخواست خواهد شد تا در خصوص رفتارهای
خوب و بد دوست خود صحبت کنند .نقاط ضعف و نکات مثبت
رفتاری بیان خواهد شد و بعد از آزمودنی موردنظر خواسته خواهد
شد تا در خصوص انتقادهایی که بیانشده صحبت کند و خودش
را نقد کند .این تکنیک به آزمودنی کمک میکند که بازتاب
رفتار و شخصیت خود را بر دیگران شاهد باشد و با انتقاد از
نظرات و پیشنهادهای دیگران درباره خودش به درک بهتری
برسد و معایب خودش را بشناسد
جلسه ششم باهدف ترغیب اعضا به بازگویی مشکالت خود
در قالب ایفای نقش .در این جلسه به بخشی از تکنیک مضاعف
پرداخته خواهد شد .در این تکنیک فرد مضاعف پشت سر
پرتاگونیست (شخصیت اصلی) میایستد بهنحویکه انگار به
بخشی از او تبدیلشده و بهصورت تلویحی چیزی را درصحنه
اظهار میکند .انگار که آن احساس یا فکر جدیدی است که
برای خود او اتفاق افتاده .وقتیکه مضاعف صحبت میکند باید
از ضمیر من یا از لحنی مشابه صحبت درونی از جانب شخصیت
اصلی استفاده کند .قبل از شروع کردن باید اهمیت پیروی کردن
و نه رهبری کردن را برای افراد مشخص کنیم .مضاعف یک
کمک است .بدینصورت بر روی افراد گروهها این روش انجام
خواهد شد .مضاعف کردن قرار دادن یک فرد در جایگاه فرد
دیگر است .از آزمودنیها خواسته خواهد شد تا در مورد یکی
اتفاقهایی که در خانه میافتد و مادر و پدر و یا سایر اعضای
خانواده او را زیر سؤال میبرند و یا او را مورد سرزنش قرار
میدهند و یا اتفاقهایی که باعث میشود تا دروغ بگویند را
بنویسند.
جلسه هفتم باهدف ترغیب اعضا به بازگویی مشکالت خود
در قالب ایفای نقش .در این جلسه از تکنیک صندلی خالی
استفاده خواهد شد .این تکنیک از یک صندلی خالی استفاده
میکند ،بهطور مثال از یکی از آزمودنیها خواسته میشود تا بر
روی مشکلی که با اعضای خانواده یا دوستان صمیمی خود دارند
کار کنند .به شکلی که آزمودنی باید مادر خود را روی صندلی
قرار دهد و با او صحبت کند .از آزمودنی خواسته میشود تا
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شخص موردنظرش را توصیف کند و بگوید که او را چگونه
میبیند (بابیان جزئیات عینی و فیزیکی) .چنین عباراتی هیجان
الزم و پل طبیعی بین شخص و موضوع را فراهم میآورد و حاال
او میتواند صندلی خالی را مخاطب قرار دهد و گلههایی از
شخص موردنظر میکند
جلسه هشتم باهدف مهارت در بروز دادن هیجانات
بهصورت کالمی .در این جلسه به روش جامعهسنجی پرداخته
خواهد شد .درواقع یک تصویر زنده است .کودک بهجای
بازنمایی کردن توس یک دایره بر روی یکتکه کاغذ ،واقعاً در
مرکز مینشیند یا میایستد و احساسی که نسبت به هر یک از
اعضای خانواده خود دارد را با استفاده از اعضای گروه ،توس
فاصلهاش با آنها (دوری و نزدیکی) نشان میدهد و به هرکدام
از اعضا جملهای معروف که آن شخص در خانه بیشتر بیان
میکند را میگوید و در ادامه مکالمهای را با آنها انجام میدهد.
جلسه نهم باهدف تمرین رفتاری .در این جلسه از تکنیک
ضربآهنگ استفاده خواهد شد .کارگردان با ضربه سادهی 1-2
دست میزند و از فردی که کنار او ایستاده میخواهد که آن را
تکرار کند و چیزی به آن اضافه کند .آنها دور اتاق دور میزنند
تا آخرین فرد تمام توالی را تکرار کند .اینیک تکنیک موزیکال
و انرژیزا است و به تمرکز کمک میکند و گروه را به چالش
میطلبد تا از یکدیگر یاد بگیرند ،به یکدیگر گوش کنند و باهم
کار کنند .بعدازاین تمرین از تکنیک تندیسهای خانوادگی
استفاده خواهد شد .این تکنیک به وسلیه ویرجینیا ماتیر گسترش
یافت .کارگردان از بچهها میخواهد که یک تصویر زنده از
خانوادهشان بدهند
جلسه دهم باهدف مهارت در بروز دادن هیجانات بهصورت
غیرکالمی .در این جلسه به تکنیک ماسکها پرداخته خواهد
شد .از همه آزمودنیها خواسته خواهد شد تا باهم جمع شده و در
ساخت ماسکها کمک کنند .صورتکهایی با کاغذهای رنگی به
کمک کارگردان و نظر خودشان طراحی شد .این فعالیت در بطن
خودش خالقیت را تحریک کرده و به تعاون گروه کمک میکند،
ماسکها میتوانند هر ویژگی اساسی انسانی را آشکار کنند،
ماسک خصوصاً برای کشف و جستجوی تضادهایی که در حالت
انسانی وجود دارند مفید هستند :جوانی ،پیری ،جدیت ،حماقت،
زشتی ،زیبایی ،پستی ،مهربانی ،سردی ،گرمی .سپس یک
صندوق شامل  15یا  20ماسک به اتاق آورده خواهد شد .اتاق از
تمام لوازم همیشگی خالی میشود .فق آینهای قدی در آن قرار
دارد .آزمودنیها ماسکها را امتحان میکنند و هرکدام یک
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ماسک را که جذب آن شدهاند را انتخاب میکنند .سپس
کارگردان از یکیک آزمودنیها درخواست میکند تا جلوی آینه
بروند و متناسب با ماسکی که بر چهره دارند حرکاتی انجام دهند
و دستها و پاهایشان را حرکت دهند و سپس با ماسک راه
بروند .بعد از اینکه ماسکها جزئی از وجود آزمودنیها شد،
آنقدر بر روی حاالت خود تمرکز میکنند که باعث میشود
دیگر به شخصیت واقعی خود و دوستانشان فکر نکنند
جلسه یازدهم باهدف مهارت برقراری ارتباط .در این جلسه
از فن خودمحققسازی استفاده خواهد شد .هرگاه شخص به
کمک منهای یاور ،طرحهای ایدهآل خود برای زندگیاش را به
نمایش بگذارد و آرمانهای خود را به تصویر بکشد گفته میشود
که او از فن واقعی کردن درون خود و عینیت بخشیدن به جهان
ذهنیاش یا خودمحققسازی استفاده کرده است.
جلسه دوازدهم باهدف برنامهریزی برای ادامه زندگی .در
این جلسه از تکنیک  5سال بعد استفاده خواهد شد .از آزمودنیها
خواسته میشود  5سال بعد را تصور کنند و ببیند در چه وضعیت
جسمانی و روحیای قرار دارند .درواقع تصویر آینده همیشه
آرزوها ،ترسها و نگرانیهای انسان را آشکار میکند .گاهی این
روش تراژیک یا طنزآمیز میشود ،افراد گروه ممکن است او را
در  5سال بعد در وضعیت جدیدتر یا بهتر از امروز در نظر بگیرند

رفتار پرخاشگری

رفتار قانون شکنانه

یافتهها
در این بخش ابتدا یافتههای توصیفی در جدول  1نشان دادهشده
است و سپس با بررسی پریشفررضهرای تحلیرل واریرانس برا
اندازهگیری مکرر ،یافتههای استنباطی مطرح میشوند و یافتههرا
تجزیهوتحلیل میگردند.

جدو  .1میانگین و انحراف معیار متغیرهای موردمطالعه در سه گروه
پسآزمون
پیشآزمون
گروه
انحراف
میانگین
انحراف
میانگین
استاندارد
استاندارد
4/30
8/00
5/45
13/00
شناختی رفتاری
5/52
13/75
4/84
16/50
روان نمایشگری

پیگیری
انحراف
میانگین
استاندارد
4/26
7/75
5/19
13/12

شناختی رفتاری

10/48

5/96

7/85

3/32

8/10

3/19

روان نمایشگری

14/50

3/50

13/25

4/02

12/62

3/92

کنترل

9/87

5/76

10/00

3/81

10/12

3/52

پیشآزمون میباشد .در متغیر رفتار قانون شکنانه ،کمترین مقدار
میانگین متعلق به گروه شناختی رفتاری در مرحله پرسآزمرون و
بیشترین مقدار میرانگین متعلرق بره گرروه روان نمایشرگری در
مرحله پیشآزمون می باشد .برای بررسی معناداری این تفاوتها،
از آزمون تحلیل واریانس با اندازهگیری مکرر اسرتفاده مریشرود.

همانطور که در جدول  1نشان دادهشده است ،بین دو گروه
در میانگین نمرات رفتار پرخاشگری و رفتار قانون شکنانه تفاوت
وجود دارد .در متغیر رفتار پرخاشرگری کمتررین مقردار میرانگین
متعلق به گروه شناختی رفتاری در مرحلره پیگیرری و بیشرترین
مقرردار میررانگین متعلررق برره گررروه روان نمایشررگری در مرحلرره
219

] [ DOR: 20.1001.1.17352029.1400.19.2.16.5

کنترل

10/87

7/54

10/50

6/56

11/12

6/31
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متغیر

بههرحال هر تصویری که از  5سال آینده شخص اصلی داشته
باشند در جهت شناخت بیشتر امکانات ،تواناییها و
محدودیتهای روحی شخص اصلی ،کمککننده است .ضمن
اینکه فرد با تجسم آینده خود تا حدود زیادی با ایدهآلها
بهگونهای واقعبینانه درگیر میشود و بهتر میتواند در مورد
مشکالت امروزش تصمیم بگیرد .همچنین در پایان تاریخ اجرای
پرسشنامهها برای پسآزمون و پیگری مشخص و به اطالع
آزمودنیها رسانده شد.
روش آماری
بهمنظور تحلیل دادههای پژوهش حاضر از روشهای آمرار
توصریفی شرامل میرانگین و انحرراف اسرتاندارد و روشهرای
استنباطی ازجمله آزمرون تحلیرل کوواریرانس و آزمرون تعقیبری
توکی استفاده با استفاده از نرمافزار  SPSSنسخه  25انجام شد.
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گروه نشان داد واریانسها دو گروه در دو متغیر رفتار پرخاشگری
و رفتار قانون شکنانه همگن هسرتند ( .)p<0/05نترایج آزمرون
کرویت ماچلی نیز معنادار بود که برای اصرالح درجرات آزادی از
آزمون کرویت گرین هاوس گایزر استفاده شد.

ابتدا بره بررسری پریشفررضهرای ایرن آزمرون پرداختره شرد.
پیشفرض تساوی کوواریانسها در تمامی متغیرهای وابسته بین
دو گروه تجربی و گروه کنترل رعایت شده بود ( .)p<0/05نتایج
حاصل از آزمون لوین در خصوص پیشفرض تساوی واریرانس-
های نمرات رفتار پرخاشگری و رفتار قانون شکنانه ،در هرر سره

جدو  .2تحلیل واریانس با اندازهگیری مکرر جهت مقایسه تغییر نمرات متغیرهای رفتار پرخاشگری و رفتار قانون شکنانه
متغیرها

رفتار قانون
شکنانه
رفتار پرخاشگری

زمان
تعامل زمان و
گروه
گروه
زمان
تعامل زمان و
گروه
گروه

آزمون موچلی
p
F
0/001
3/38

1/97

>0/023

فرض کروویت

df

MS

F

p

اندازه اثر

گرین هاوس گایزر
گرین هاوس گایزر

1/468
2/935

18/247
7/377

3/410
1/378

0/049
0/031

0/411
0/502

توان
آزمون
0/518
0/562

گرین هاوس گایزر
گرین هاوس گایزر

2
1/377
2/754

7/771
87/918
26/291

1/455
10/070
3/011

0/024
0/002
0/05

0/390
0/427
0/417

0/721
0/929
0/624

2

31/271

3/765

0/040

0/380

0/622

ولی بین دو گروه تجربی در مرحله پسآزمون و پیگیری در رفتار
پرخاشگری و رفتار قانون شکنانه تفاوت معناداری وجود ندارد .در
جدول  3مقایسه دوبهدوی میانگینهای دو گروه تجربی در متغیر
رفتار پرخاشگری را نشان میدهد.

همانطور که در نمودار  1نشان دادهشده است و با توجره بره
یافتههای گزارش شرده در جردول  ،2برین دو گرروه تجربری در
مرحله پیش آزمون و پسآزمون پیگیرری در هرردو متغیرر رفترار
پرخاشگری و رفتار قانون شکنانه تفراوت معنراداری وجرود دارد.
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رفتار قانون شکنانه
نمودار  .1تغییرات نمرات رفتار پرخاشگری و رفتار قانون شکنانه در سه مرحله آزمون
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با توجه به نتایج جدول  2در مقادیر میتوان گفت اثر اصلی
زمان ،اثر تعاملی زمان و گرروه و اثرر گرروه بررای متغیرر رفترار
پرخاشگری و رفتار قانون شکنانه معنادار هستند .نمودار  ،1رونرد

رفتار پرخاشگری

تغییرات متغیرهای رفتار پرخاشگری و رفتار قانون شرکنانه را در
بررین دو گررروه در سرره مرحلرره ارزیررابی نشرران مرریدهررد.
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جدو  .3نتایج آزمون  tوابسته برای مقایسه پیشآزمون و پسآزمون رفتار پرخاشگری گروههای تحقیق

شناختی رفتاری

پیشآزمون (میانگین ±انحراف
استاندارد)
13/00±5/54

پسآزمون (میانگین ±انحراف
استاندارد)
8/00 ± 4/30

7

روان نمایشگری

16/50±4/84

13/75 ± 5/52

7

1/837

کنترل

10/87±7/54

10/50 ± 6/56

7

0/444

گروه

همانطرور کره در جردول  3مشراهده مریشرود ،در مقایسره
درون گروهی در پسآزمون نسبت به پیشآزمرون ،برا توجره بره
مقدار  Pحاصل از آزمون  tوابسته ،اخرتالف مشراهدهشرده برین

درجه آزادی

t

سطح معنیداری

2/958

0/023
0/001
0/670

تفاضل میانگین آزمودنیها در هر دو گروه شناختی و نمایشگری
معنیدار است.

جدو  .4نتایج آزمون  tوابسته برای مقایسه پسآزمون و پیگیری رفتار پرخاشگری گروههای تحقیق

گروه

7
7
7

1/528
0/568
-1/256

0/001
0/04
0/254

 Pحاصل از آزمون  tوابسته ،اختالف مشاهده شده برین تفاضرل
میانگین آزمودنیها در هردو گروه تجربی معنیدار است.

همان طور که در جردول  4مشراهده مریشرود ،در مقایسره
درونگروهی در پیگیری نسبت به پسآزمون ،با توجه بره مقردار

جدو  .5نتایج آزمون  tوابسته برای مقایسه پیشآزمون و پسآزمون رفتار قانون شکنانه گروههای تحقیق

شناختی رفتاری

پیشآزمون (میانگین ±انحراف
استاندارد)
10/48±5/96

پسآزمون (میانگین ±انحراف
استاندارد)
7/85 ± 3/32

7

روان نمایشگری

14/50±3/50

13/25 ± 4/02

7

1/528

کنترل

9/87±5/76

10/00 ± 3/5816

7

-0/110

گروه

2/027

0/031
0/042
0/916

تفاضل میانگین آزمودنیها در هر دو گروه شناختی و نمایشگری
معنیدار است.

جدو  .6نتایج آزمون  tوابسته برای مقایسه پسآزمون و پیگیری رفتار قانون شکنانه گروههای تحقیق

گروه
شناختی رفتاری

پسآزمون (میانگین ±انحراف
استاندارد)
7/85 ± 3/32

پیگیری (میانگین ±انحراف
استاندارد)
8/10 ± 3/19
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درجه آزادی

t

سطح معنیداری

7

-1/432

0/163
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همان طور که در جردول  5مشراهده مریشرود ،در مقایسره
درون گروهی در پسآزمون نسبت به پیشآزمرون ،برا توجره بره
مقدار  Pحاصل از آزمون  tوابسته ،اخرتالف مشراهدهشرده برین

درجه آزادی

t

سطح معنیداری
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شناختی رفتاری
روان نمایشگری
کنترل

پسآزمون (میانگین ±انحراف
استاندارد)
8/00 ± 4/30
13/75 ± 5/52
10/50 ± 6/56

پیگیری (میانگین ±انحراف
استاندارد)
7/75 ± 4/26
13/12 ± 5/19
11/12 ± 6/31

درجه آزادی

t

سطح معنیداری

تابستان  ،1400دورهی  /19شماره 2

روان نمایشگری
کنترل

13/25 ± 4/02
10/00 ± 3/81

مجله تحقیقات علوم رفتاری

12/62 ± 3/92
10/12 ± 3/52

همان طور که در جردول  4مشراهده مریشرود ،در مقایسره
درونگروهی در پیگیری نسبت به پسآزمون ،با توجه بره مقردار
 Pحاصل از آزمون  tوابسته ،اختالف مشاهده شده برین تفاضرل
میانگین آزمودنیها در گروه روان نمایشرگری تحقیرق معنریدار
است.

7
7

0/585
-1/111

0/004
0/351

بحث و نتیجهگیری
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برای بررسی این فرضیه ،دادهها به کمک تحلیل واریانس با
رویکرد اندازهگیری مکرر ،مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفت که
نتایج بهدستآمده از تجزیهوتحلیل دادههای آماری نشان داد که
بین اثربخشی درمان شناختی رفتاری و درمان روان نمایشگری
در متغیرهای تحقیق تفاوت معناداری وجود ندارد و با توجه به
مقادیر اندازه اثر برای متغیرهای رفتار پرخاشگری اثربخشی
درمان روان نمایشگری بیشتر از درمان شناختی رفتاری میباشد.
نتررایج پررژوهش گیرروهچرری و همکرراران ( ،)13شیشررهفررر و
همکاران ( ،)12گیوهچی و همکراران ( ،)11باتراگیلز و همکراران
( )16و چاندلر و همکاران ( )14برا ایرن پرژوهش همسرو اسرت.
تبیین فرضیه فوق نشان داد که در توجیه اثربخشی بهتر مداخلره
رواننمایشگری نسربت بره روش درمران شرناختی-رفتراری در
کاهش میزان پرخاشگری میتوان گفت برخالف سایر روشهای
درمررانی کرره کررالم مهررمترررین نقررش را ایفررا مرریکنررد ،در
رواننمایشگری عمل از جایگاه ویژهای برخوردار است بهگونهای
کرره مهررمترررین وجرره تمررایز رواننمایشررگری نسرربت برره سررایر
روشهای درمانی ،عملی و اجرایی بودن آن اسرت .پرخاشرگری
بررهویررژه پرخاشررگری فیزیکرری نیررز جنبرره غیرکالمرری دارد؛ لررذا
رواننمایشگری برا دو عنصرر عمرل و مشراهده فعاالنره زمینره
کاهش پرخاشگری فیزیکی را فراهم میآورد به این صورت کره
از طریق فنون مختلف ازجمله فن آینه ،قدرت مشاهده رفتارهای
مختلررف ،خصوصراً رفتارهررای غیرکالمرری را برررای فرررد فررراهم
مرریآورد ،برردین ترتیررب از مقاومررت فرررد پرخاشررگر در پررذیرش
رفتارهرای نرامطلوب و ترأثیر آن برر دیگرران کاسرته مریشررود.
بهعبارتدیگر ،جنبه عملی برودن رواننمایشرگری و همرهجانبره
بودن عمل در برگرفتن هیجان و تفکرر ،باعرث مریشرود ترا برا
بازآفرینی صرحنههرای پرخاشرگری درصرحنه رواننمایشرگری،

] [ DOR: 20.1001.1.17352029.1400.19.2.16.5

زمینه برونریزی عمیقتری فراهم شود .همچنرین عمرل نقرش
تصحیح کنندهی ذهن انسان را ایفرا مریکنرد .بردین ترتیرب از
طریق آموزش نقشهایی مغایر با نقشهای پرخاشگرانه قبلری و
تمرینهای رفتاری جدید ،رفتارها و افکار پرخاشگرانه نسبت بره
روش درمان شناختی-رفتاری بیشتر کاهش مرییابرد .همچنرین
رواننمایشگری با بهرهگیری از ترکیرب هنرر ،برازی ،حساسریت
هیجانی و تفکر روشن در مورد مهارتهرای اجتمراعی کودکران
مبتالبه اختاللهای برونیسازی شرده باهردف براالبردن سرطح
ارتباط میان این کودکان با افراد محی زنردگیشران ،رویرارویی
مستقیم با هیجانهای طرفهای درگیرر در رابطره ،نشران دادن
کشمکشهای هیجانی طرفهرای درگیرر در زنردگی روزمرره و
کاهش خودمحوری و در نظر گرفتن بیشتر دیگرران ،سرعی دارد
به این کودکان کمک کند تا ابعاد روانشرناختی مشرکل خرود را
کشف کنند؛ بهاینترتیب فرد با نمایش مشکالت خود بهصرورت
عملی و در ارتباط با دیگر همساالن ،به آنهرا مریپرردازد .ایرن
روش ،به دلیل ماهیت ذاتیاش در رابطه محور بودن ،در شررای
درمان ،ادراکهای ناکارآمد ،نارساییهرای ارتبراطی ،پاسرخهرای
رفتاری هیجانی غیر مررتب و ناکارآمرد ،رفتارهرای کلیشرهای و
رفتارهای تکانشی را مورد هدف تغییر قرار میدهد (.)19
یکی از مهم ترین مباحث مهم در برین کودکران مشرکالت
رفتاری برونی سازی شده است .ازآنجاکه دوران کرودکی یکری از
تأثیرگذارترین و حساستررین مراحرل زنردگی اسرت ،توجره بره
مشکالت رفتاری برونی سازی شده کودکان در ایرن مرحلره نیرز
بسیار حیاتی و بااهمیت اسرت .بردون شرک کراهش مشرکالت
رفتاری کودکان ریشه در خانواده دارد ( ،)20بنابراین برآیند موارد
مذکور حاکی از سودمندتر بودن روش درمان شرناختی-رفتراری
رواننمایشررگری نسرربت برره درمرران رواننمایشررگری در بهبررود
رفتارهای پرخاشگرانه است .از محدودیتهای تحقیق مریتروان
به دشواری در دسترسی به جامعه و گروه نمونره طروالنی برودن
کالسهای درمان که گاهی موجبرات خسرتگی کودکران گرروه
آزمایش در ساعات حضورشران در جلسرات درمرانی شرده اسرت
اشاره نمود .پیشنهاد می گردد نتیجره پرژوهش حاضرر در اختیرار
مشاوران قرار داده شود تا در صورت نیاز در مواجهه برا کودکران
دارای اختالالت برونیسازی شده ،بهترین و اثربخشترین روش
درمررانی را پیشررنهاد یررا برره کاربندنررد .برره مسررئوالن و مرردیران
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تقدیر و تشکر

کلینیکهای درمانی در مورد کودکان پیشنهاد مریگرردد کره برا
تأمین هزینههای الزم برای فعالتر نمودن دفاتر و مراکز مشاوره
 امکرران گسررترش اقرردامات و انجررام،رواندرمررانی تخصصرری
.مداخلههای مربوط به کودک را بیش از گذشته فراهم نمایند

این مقاله برگرفته از رسالۀ دکتری روانشناسی دانشگاه آزاد
 بدینوسیله از اساتید راهنما و.اسالمی واحد ارسنجان میباشد
مشاور و تمامی کسانی که در انجام این پژوهش مشارکت
. قدردانی و تشکر میگردد،داشتند

[ DOR: 20.1001.1.17352029.1400.19.2.16.5 ]
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