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مقاله پژوهشي 

بر افزايش تمايز يافتگي فرد از خانوده در دانشجويان پرستارييگرنمايشتاثير روان 

١دکتر اکبر سليمان نژاد

12/7/88: تاریخ پذیرش16/4/88تاریخ دریافت

چكيده
توانايي بازسـازي مسـائل عميـق    ي عملي و نمايشي بجاي صحبت كالمي صرف در درمان وهااستفاده از شيوهخاطرهبگریشيروان نما:نه و هدفيش زميپ

تـاثير  ، بـا هـدف بررسـی   پژوهش حاضر.ها به سوي يك زندگي سالم برخوردارستگذشته فرد، از پتانسيل بااليي براي افزايش تمايز يافتگي افراد و هدايت آن

.تگرفرت صوان دختر پرستاریيدانشجودر ،از خانوادهافزايش تمايزيافتگي فردبرشگریيي روان نماهاگروه

که از طريق نمونه گيری خوشه ای انتخاب ) ی آزمايش و کنترلهانفر برای هر يک از گروه١٠(نفر دانشجوی دختر بودند ٢٠نمونه پژوهش، : د و روش کارموا

پس از پايان جلسات .يکردی دريافت نکرد، با فاصله زمانی دو بار در هقته برای گروه آزمايش اجرا شد و گروه گواه، روساعته٥/١گروه سايکودرام جلسه١٢. شد

ي هـا گروهبرای تیآزمون آمار توصيفی و با استفاده از،ي پژوهشهاپردازش داده). پس آزمون(مذكور در هر دو گروه اجرا شدنامهپرسش،گريروان نمايش

.مستقل انجام گرفت

" روان نمايشـگري "روش . افـزايش دهـد  یانامـه پرسشو چهار خرده مقياس یدر مقياس کلراانيدانشجویسايکودرام توانست تمايزيافتگیهاگروه:هايافته

)هم آميختگي(ارتباط ، نسبت به کاهش اني، سطح جايگاه من و سطح کاهش گريز عاطفي دانشجوانيتوانسته در افزايش سطح واكنش پذيري عاطفي دانشجو

.موثر واقع شودانيبا ديگران در دانشجو

ن يهمچنـ . باشـد روش درماني بسيار مؤثري در افزايش تمايزيافتگي تواندمیي منحصربه فردش،هاگری با توجه به ويژگيشيروان نما: ریيه گجيبحث و نت

.ي رفتاري، اضطراب فرد را براي روياروئي مجدد با خانواده اصلي کاهش دهدهاتمريني از مواجهه با خانواده ويهاتواند با اجراي صحنهمي

خانوادهگري، تمايز يافتگي،نمايشروان: هايد واژهكل

١٣٨٩بهار ، ٣٧-٤٧ص، اول، شمارهو يکممجله پزشكي اروميه، دوره بيست

۰۴۴۱-۳۸۲۴۵۱۱:  اروميه، دانشگاه پيام نور اروميه تلفن:آدرس مکاتبه

Email: akbar.soleimannejad@gmail.com

هيام نور اروميدانشگاه پ،روانشناسيار ياستاد١

مهمقد
تــرين كــانون زنــدگي خــانواده بــه عنــوان اولــين و مهــم

بيشترين نقش را در شكل گيري شخصيت افراد ايفا اجتماعي،

يافته بـا كـاركردي   تواند بستر رشد افرادي تمايزكند و ميمي

وابســته بــا مشــكالت ژرف روانــي و ســالم، يــا افــرادي كــامالً

خانواده . شدهمچنين افرادي بين اين دو نقطه انتهايي طيف با

تـرين  به عنوان نخستين پايگاه شكل گيري شخصيت، اساسـي 

يا استقالل عـاطفي افـراد   » تمايز يافتگي«عامل بوجود آورنده 

ــافتگي. اســت ــايز ي ــي ازتم ــميک ــمه ــرين مف ــه اهيمت نظري

هاي خـانواده اسـت، ميـزان توانـايي فـرد در تفكيـك       سيستم

يافته افراد تمايز. دهدفرايندهاي عقلي و احساسي را نشان مي

تواننـد جهـت   تعريف مشخصي از خود و عقايدشان دارند، مـي 

هـاي شـديد   خويش را در زندگي انتخاب نمايند و در موقعيت

بـروز رفتارهـاي غيـر    منجـر بـه   عاطفي كه در بسياري از افراد 

، كنتـرل خـود را از   شـود ميارادي و گرفتن تصميمات نافرجام 

عقـل و منطـق تصـميم گيـري     نظرگرفتن دست ندهند و با در

مقابل، افراد تمايزنايافته كـه هويـت تعريـف شـده اي     در. كنند

موج با موجود، همراه يها و مسائل بين اشخاصندارند، در تنش

كننـد و در نتيجـه اضـطراب مـزمن     عاطفي خانواده حركت مي

شـناختي و بـروز   بااليي را تجربه كرده و مستعد مشـكالت روان 

).۲۰۰۰گلدنبرگ، (دهستنهاي بيمارينشانه

از آنجايي كه تمايز يافتگي، نقشي مهم و اساسي در كاهش 

اضطراب مزمن فرد و برخورداري از يك زندگي سـالم را دارد و  

شخصـيت فـرد از لحـاظ ميـزان     كـه همچنين با توجه بـه ايـن  

، گيـرد تمايزيافتگي اش، در ارتباط با اعضاي خانواده شكل مـي 

هويت شخصي سالم و يدي در ايجاد يكاين دوره نقش كللذا 

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


دکتر اکبر سليمان نژاد و همكاران...بر افزايش تمايز يافتگي فردتاثير روان نمايشگري

٣٨

نـات و  . كنـد ه ايفـا مـي  كاهش اضطراب مـزمن فـرد در آينـد   

داري را بـين سـطوح پـايين    يوجود ارتباط معن) ۲۰۰۴(اسكورون 

از طرفـي  . تمايز يافتگي و سطوح باالي اضطراب مزمن نشان دادند

كه عـدم تمايزيـافتگي يـا تمـايز يـافتگي پـايين در       با توجه به اين

ويژه اعضاي خانواده اصلي شكل هفرد با سايرين براستاي ارتباطات

ندهسـت مشـكل مواجـه  اين راي درمان افرادي كه با گيرد، لذا بمي

بايد از روشي استفاده كرد كـه تمركـز اصـلي آن بـر حـوزه روابـط       

باشد و همچنـين امكـان پـرداختن عميـق بـه      هاپوياي بين انسان

.مسائل گذشته و يا حال افراد را داشته باشد

ركز اصـلي  دليل تمهدر بين رويكردهاي درماني، گروه درماني ب

ي هـا تواند يكي از مـؤثرترين شـيوه  مي١يآن بر روابط بين اشخاص

درماني براي مشكالتي باشـد كـه ريشـه در روابـط بـين اشخاصـي       

ـ ناسالم افراد با خـانواده و اطرافيانشـان دار   ي هـا از ميـان شـيوه  . دن

خــاطر اســتفاده از هبــيگــرشيمختلــف گــروه درمــاني، روان نمــا

شي بجاي صحبت كالمي صرف در درمان و ي عملي و نمايهاشيوه

توانايي بازسازي مسائل عميق گذشته فرد، از پتانسيل بااليي بـراي  

به سوي يك زندگي غني هاافزايش تمايز يافتگي افراد و هدايت آن

).۱۳۸۳بالنر، (و سالم برخوردارست 

با رهبرگروه و يا سـايرين،  ي، همانند سازيگرشيدر روان نما

و سـبک شـدن بـيش از سـاير     ياحسـاس همـدرد  ،يتخليه عاطف

سرکوب شده و يگاه با رشد استعدادها. خوردميبه چشم هادرمان

موجـود  يهابا مشکالت از طريق پتانسيلينحوه رويارويييادگير

در روابـط خـود بـا    يتوانـد تغييـرات چشـمگير   ميدر فرد، مراجع 

).  ۱۳۷۴نسب،ياسالم(خانواده و اطرافيانش ايجاد کند ياعضا

نظريـه سيسـتمي در خـانواده    گانارائـه دهنـد  ازيکي،2بوئن

كنـد كـه   ميمعرفي 3خانواده را به عنوان يك واحد عاطفيدرماني،

از طرفـي اضـطراب   . داراي شبكه اي از ارتباطات بهم پيوسته است

ي زنده در ايـن واحـد   هامزمن به عنوان جزء الينفك همه سيستم

وجود آورنده هدرجات مختلف حضور دارد و بعاطفي نيز با اشكال و 

4بـاهم بـودن  "نيروهايي در درون خانواده است كه افراد را به سمت 

دهـد مـي و يا در جهت مخـالف آن يعنـي تمـايز يـافتگي سـوق      "

.)۲۰۰۰گلدنبرگ،  (

كـه پايـه نظريـه سيسـتمي بـوئن را تشـكيل       »تمايز يـافتگي «

دازه از بلوغ عاطفي رسيده بيانگر اين است كه فرد به آن ان،دهدمي

باشد كه بتواند با خانواده اصلي خويش ارتبـاط برقـرار كنـد بـدون     

ي هـا در مواجهـه بـا موقعيـت   هيجـاني  اينكه به روش غير ارادي و 

در واقـع  ) ۱۹۹۶ل و همكاران،سمايك(واكنش نشان دهدگوناگون،

5.Interpersonal
6 Bowen
7 Emotinal unit
8 Togetherness

سطح تمايز يافتگي هـر فـرد مبـين ميـزان توانـايي او در تفكيـك       

اگر تمايز يافتگي افراد به صورت . ايندهاي عقلي و احساسي استفر

يافته افراد تمايز،يك طيف درنظر گرفته شود، در يك انتهاي طيف

قـرار  ) بهـم تنيـده  شـديداً (و در انتهاي ديگر طيف افراد نامتمـايز 

افراد نامتمايزي . گيرند و ساير افراد در نقاط مختلف وسط طيفمي

يني طيف قرار دارند، سـطوح بـااليي از اضـطراب    كه در انتهاي پاي

كنند و مستعدترين افـراد بـراي مشـكالت حـاد     مزمن را تجربه مي

ي هـا باشند كه البته در اينگونـه كـيس  مييارواني مانند اسكيزوفرن

حاد، به طور مثال وابستگي بين مادر وكودك تبديل به يك رابطـه  

ن ديگري قادر بـه  به طوري كه هيچ يك بدو،گرددمي٥همزيستي

.)۲۰۰۰گلدنبرگ،  (ادامه زندگي نيست

كه انسان، موجودي متمايـل بـه گـروه    از طرفي با توجه به اين

است و اكثـر نيازهـاي اساسـي و شخصـي ـ اجتمـاعي او در گـروه        

ترين و ضـروري تـرين   وان طبيعيتميلذا گروه را ،گرددميتامين 

ي هـا گـروه خصوصـاً  .)۱۳۷۹ثنايي، (به شمار آورد مسير يادگيري

هـاي طبيعـي   يابد كـه گـروه  ميدرماني زماني براي انسان ضرورت 

دليل عملكـرد نامناسـب و   هبموجود در زندگي او از جمله خانواده،

ند نقش پيشگيري و شـفادهندگي خـود را   نوجود روابط ناسالم نتوا

د و منجر بـه بـروز و تـداوم اختالالتـي در فـرد      نبه درستي ايفا كن

تواند اين فرصت را براي فرد فراهم سازد تا بعضـي  گروه مي«.شوند

روابـط و مناسـباتش بـا    همچنـين  بـه خـود و  ش را راجعاز ادراكات

تواند ايجاد ميگروه . از نو مورد تعريف و توجيه قرار دهدرا ديگران

موانع تبادل نظر و ارتباط با ديگران را كاهش دهد، وامنيت كند و

تگي روابط و مناسبات بين افراد را كانون توجه شايستگي و ناشايس

» ي تازه اي جهت مواجهه با مشكالت ارائـه دهـد  هاقرار داده، شيوه

.)۱۳۸۳نوابي نژاد، (

ناشي از اين اعتقاد اسـت كـه   محبوبيت اين نوع درمان عمدتاً

اسـت، يعنـي در   "بـين اشخاصـي  "مشـكالت  مشكالت رواني اساساً

بين«ها هم بايد در جوكند، لذا درمان آنميرابطه با ديگران بروز 

بـه نقـل از   (مورينـو . صورت گيردديگرانيعني رابطه با»اشخاصي

مردم در گروه ": گويدميپيشگام نهضت گروه درماني )۱۳۸۰ثنائي، 

،شـوند ميبيمار در گروه کنند،مييدر گروه زندگشوند،ميمتولد 

".پس چرا در گروه درمان نشوند

يـك  ٦گـري روان نمـايش ي مشـاوره گروهـي،  هاوشدر بين ر

رويكرد غني و ويژه است كه از تصويرسازي ذهني، تخيـل، اعمـال   

كند و تركيبـي اسـت از هنـر،    ميي گروه استفاده هابدني و پويايي

از نظـر تـاريخي ايـن روش،    . بازي، حساسيت عاطفي و تفكر صريح

ب ال مورينو اولين روش عملي واقعي در درمان بود كه توسط جاكو

5 Symbiosis
6 Psychodrama
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ــايش .معرفــي شــد ــه توســعه روان نم ــت تاريخچ ــري، در حقيق گ

ي هـا يكـي از شخصـيت  ١جـاكوب لـوي مورينـو   زندگينامه دكتـر 

به مشاهده، مطالعه، و ۱۹۱۱او از سال . برجسته تاريخ درمان است

ي كودكان پرداخـت و از آن زمـان بـود كـه انديشـه      هاتحليل بازي

همزمان . گري در او جوانه زدمايشي في البداهه و روان نهانمايش

ي اجتماعي شد و به هابا تحصيل در دانشكده پزشكي، وارد فعاليت

يـاري  "همراه پزشكان اين دانشكده با گروه درماني كوچكي به نـام  

ايـن فعاليـت مورينـو    . كار در زمينه گروه درماني را آغاز كرد"خود

از روان شــروع روان درمــاني گروهــي و همچنــين مثــال اوليــه اي

درمـاني ثبـت شـده    پزشكي اجتماعي است كه در تاريخ رشد روان

كـرد و در سـال   مـي تاكيـد  هـا مورينو بر ارزش كار در گـروه .است

از . را به نام خـود ثبـت كـرد   " روان درماني گروهي"اصطالح ۱۹۳۲

درمـاني گروهـي در   اين زمان به بعد او منبـع اصـلي معرفـي روان   

ي بعـد كـارش را در   هـا او در سـال . شدفرهنگ روانپزشكي آمريكا

ي ديگـر همچـون روان شناسـي اجتمـاعي، روان درمـاني،      هازمينه

بسياري از . امه داددي ديگر اهاجامعه شناسي، فلسفه و برخي رشته

افرادي كه پس از آن، خود منبع صاحب صالحيت در حيطه علمي 

ت لـوين،  كـر . خود شدند در ابتدا كار خود را با مورينو آغاز كردنـد 

رالند برادفورد، كنت بن و جك گيـپ  ، رونالد ليپيتگاردنر مورفي،

.)۱۳۸۳بالنر،(داز آن جمله هستن

، شـكلي از بـازي نقـش اسـت كـه افـراد در       يگـر شيروان نما

و با همكـاري افـراد   ) كارگردان(جلسات گروه، با راهنمايي درمانگر

اين . كنندميزي ي متفاوتي را باهاياريگر و در حضور عده اي، نقش

ي مختلـف يـا   هـا نقش خودشـان در موقعيـت  ممكن است، هانقش

نمايش ممكـن  . باشدهانقش ديگران از جمله افراد مهم زندگي آن

است مربوط به رويدادي از گذشته فرد و يا رويدادي باشد كه هنوز 

ـ (اتفاق نيفتاده و مراجع بـا نگرانـي منتظـر وقـوع آن اسـت      ، رولت

تواند مربوط به زندگي واقعي، مينمايش موضوع همچنين). ۲۰۰۱

تعداد افـراد  . زندگي رؤيايي و يا حتي تخيالت يا توهمات فرد باشد

ي هـا ــ بـا تركيـب   يگـر شيروان نمـا ي هاشركت كننده در گروه

از اهداف مهـم  .باشدمينفر ۱۵و حداكثر ۷بين حداقل متفاوت ـ 

ن احساسـات حـبس   توان به تسـهيل رهـاكرد  مييگرشيروان نما

و مـؤثرتر، جديـد شده، كمك بـه مراجـع بـراي كسـب رفتارهـاي     

ي نامكشوف حل تعارضات و همچنين شـناخت ابعـاد   هاگشودن راه

روان ).۱۳۸۰، 3و ميشــل2گيبسـون (كـرد غالـب خويشـتن اشـاره    

ي هـا بديهـه سـازي صـحنه   گري بـر اسـاس  فن درمانيگرشينما

اي آنكه در جلسات روانكاوي، مورينو معتقد بود به ج،نمايشي است

1 Jacob levey Moreno
2 Gibson
3 Michell

مقاومت مراجع را تجزيه و تحليل نماييم، بهتر است بـه وي مجـال   

ي پنهاني خود هادر روي صحنه نمايش، افكار و انگيزهيودهيم تا 

اگر مراجع بدانـد كـه بيـرون ريخـتن     . را ظاهر ساخته و ابراز نمايد

وسـيله  ي وي به هـر شـكلي كـه باشـد، بـه      هاافكار دروني و انگيزه

را نمايش خواهد دادهادرمانگر تحمل خواهد شد، وي با رغبت آن

يـت و قداسـت   دليـل اهم هکه، بـ ينابا توجه به ). ۱۳۸۰عناصري، (

خانواده در فرهنگ کشورمان، در صورت وجود مسائل حل نشده در 

به همراه داشـته  يو فرهنگيآثار سوء اجتماعخانواده، ممکن است

و هـم  يبعـد يهـا بـه نسـل  هـا ل انتقـال آن احتمـا باشد و مضـافاً  

خانواده، بيشتر باشد، لـزوم انجـام ايـن پـژوهش     ياعضايآميختگ

يگـر شيروان نمـا کـه رويکـرد   به دليل اينياز طرف. احساس شد

اسـت کـه از برچسـب زدن و    هنرمندانهمنطبق بر اصول يرويکرد

توانـد روش قابـل  مـي کنـد،  مييکردن مراجع خودداريبيمار تلق

در واقـع  .متفـاوت باشـد  يهـا يبـا ويژگـ  مراجعـان يبـرا يپذيرش

با مفاهيم نظريه بوئن چيـزي بـيش از   يگرنمايشروان استفاده از 

اين دو روش نظري . تركيب كردن دو رويكرد متفاوت درماني است

هـر دو در يـك   . كننـد مـي و عملي به طرز خاصي يكديگر را كامل 

تواننـد بـراي   ميكنند و ميجه زمان به فرديت و عموميت تجربه تو

تر فردي، ظرفيت و بدست آوردن قدرت باالي بينش، آگاهي عميق

انعطاف پذيري باالتر براي ارتباط بـا هـم تركيـب شـوند و كـارايي      

به تنهايي داشته هابيشتري نسبت به استفاده هر كدام از اين روش

.)۲۰۰۳، 4جرشوني(باشند

مواد و روش كار

خـود تشـكيل   هي خودبـ هااز گروهكهدليل ايناين پژوهش به

روش شـبه  ،يك كالس استفاده شده اسـت انيدانشجويعني ،شده

شيولسـون، (ديـ انتخـاب گرد ترين روش پژوهش مناسب،آزمايشي

افـزايش  «توجه به هدف كلي پژوهش كه عبارت است ازبا.)۱۳۸۰

روش از خانواده اصلي بـا بكـارگيري  ان دختريدانشجوتمايزيافتگي 

و وجود دو گـروه آزمـايش و كنتـرل همـراه بـا      » يگرنمايشروان 

مستقل براي گروه آزمايش و اجراي پـيش آزمـون و   مداخله متغير

پس آزمون جهت مقايسه نتـايج، در ايـن پـژوهش از طـرح پـيش      

اسـتفاده  ) هم ارزنـا (۱آزمون ـ پس آزمون با گروه كنترل نامعـادل  

رح به معناي نامعـادل از ديـدگاه   واژه نامعادل در اين ط. شده است

تـوان بـراي مشـابهت    مـي تصادفي است و بدين معنـا نيسـت كـه ن   

اجراي پيش آزمون در اين طرح به نحو مـؤثري  . اقدام كردهاگروه

ي پـيش  هـا كنـد، زيـرا نمـره   مـي كمك هابه بررسي مشابهت گروه

4 Gershoni
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٤٠

يي است كه با متغير وابسته ارتبـاطي مسـتحكم   هاآزمون در متغير

.)۱۳۸۰خوي نژاد، (رددا

جامعه آماري
انيدانشـجو كليـه  عبارت بـود از ر، ضجامعه آماري پژوهش حا

.۱۳۸۸در سال هياروميدانشگاه علوم پزشکيپرستار

نمونه آماري و روش نمونه گيري 
از روش نمونــه گيــري بــراي نمونــه گيــري،در ايــن پــژوهش

يهاکالسنياستفاده شد؛ بدين صورت که از بيخوشه ايتصادف

تمايزيافتگي در نامهپرسشسپس .مختلف دو کالس انتخاب شدند

نفر كه ۱۰، هر كالسانيدانشجوكالس اجرا گرديد و از بين دوهر

تري در مقياس موردنظر بودند، انتخاب شدند و داراي نمرات پايين

عنوان گروه آزمـايش و افـراد   ه بهاكالسازافراد انتخاب شده يكي

.نده ديگر به عنوان گروه كنترل در نظر گرفته شدمنتخب گرو

ه شـده اســت ينفـر توصــ ۱۵حــداقل يشـ يآزمايهـا در روش

روان الزم به توضيح است كه قبل از شروع جلسات ).۱۳۸۷دالور،(

در گروه آزمايشـي، مصـاحبه مقـدماتي بـا هـر يـك از       يگرنمايش

مورد اعضاي گروه آزمايش صورت گرفت تا ضمن ارائه اطالعاتي در

براي شركت هااز تمايل و ميزان آمادگي آن،يگرنمايشروان گروه 

.در جلسات گروه اطمينان حاصل گردد

ي گرنمايشنحوه اجراي جلسات روان 
جلسـه  ۱۲شـامل  ،ي در اين پژوهشگرنمايشروان يهاگروه

به مدت يك ساعت و نيم و دوبار در هفته برگزار هر جلسه بود كه 

ي كـه  گرنمايشه ماهيت فرايند كار در جلسات روان با توجه ب. شد

بر اصل خودجوشي و خالقيت استوار است، در هر جلسه بر اسـاس  

ــه هــدف جلســات   ــا توجــه ب ــزايش (موضــوع و مــوقعيتي كــه ب اف

پـيش  گـروه شد، فرايند كـار ميتوسط اعضاء مطرح ) تمايزيافتگي

طراحـي  رفت و قبل از جلسه برنامه اي بـه عنـوان فراينـد كـار     مي

شدمين

ابزار جمع آوري اطالعات 
توسط ) DSI(تمايزيافتگينامهپرسشتمايزيافتگينامهپرسش

اسـت و در سـال   ساخته شده۱۹۹۸در سال رون و فريدلندوراسك

-پرسـش ن يا.شده استيابيان در تهران هنجاريتوسط اسک۱۳۸۴
منظـور سـنجش   ه سـؤالي اسـت كـه بـ    ۴۶نامـه پرسـش يك ، نامه

رود و تمركـز اصـلي آن روي ارتباطـات    مـي فتگي افراد بكار تمايزيا

مهــم زنــدگي و ارتباطــات جــاري افــراد بــا خــانواده اصــلي اســت  

يكرت در يك طيف لبا مقياس نامهپرسشاين .)۲۰۰۳اسكورون، (

چهـار مـذكور از نامهپرسش. بندي شده استگزينه اي درجهشش 

گريـز عـاطفي و   خرده مقياس واكنش پذيري عاطفي، جايگاه من، 

. هم آميختگي با ديگران تشكيل شده است

نامهپرسشپايايي 

با استفاده از ضريب آلفاي قبالًتمايزيافتگي، نامهپرسشيپاياي

در .شـده اسـت  گزارش۸۸/۰ندر، لون و فريدورتوسط اسك،كرونباخ

صـورت گرفـت  ۲۰۰۴پوپكـو در سـال   –پژوهشي كه توسط پلـج  

ييايـ پا.گـزارش شـده اسـت   ۸۶/۰افتگي تمايزينامهپرسشيپاياي

ن يدر ا.محاسبه شده بود۸۱/۰) ۱۳۸۴(انيتوسط اسکنامهپرسش

کرونبـاخ يب آلفـا يبـا اسـتفاده از ضـر   نامهپرسشييايپژوهش پا

.بدست آمد۸۲/۰

هاروش تجزيه و تحليل داده

نيز با اسـتفاده از آزمـون   tي آزمون هامفروضهليش از تحليپ

بـودن و انتخـاب   طبيعـي هـا، همگنـي واريـانس  لون براي بررسـي 

تجزيـه و تحليـل آمـاري   بـراي .رعايـت شـد  هـا تصادفي آزمـودني 

ي ميـانگين و انحـراف معيـار،   هـا ي اين پژوهش، از شاخصهاداده

دليـل وجـود دو   هبخش آمار استنباطي بدروهاجهت توصيف داده

سي وجـود  منظور برره بهاي آنهاگروه مستقل و مقايسه ميانگين

ي مستقل هاگروهTآزمون،هادار بين آنيا عدم وجود تفاوت معني

. ه استمورد استفاده قرار گرفت

هاي گروه آزمايش و گواه در ميانگين و انحراف معيار نمرات آزمودني):۱-۱(شمارهجدول

.در مراحل پيش آزمون و پس آزمونتمايزيافتگينامهپرسشس كلي مقيا

نحراف معياراميانگين

پس آزمونپيش آزمونپس آزمونپيش آزمون

۶/۱۳۳۱/۱۴۹۸/۱۱۲/۱۱گروه آزمايش

۳/۱۳۴۱/۱۳۵۷/۱۰۲۵/۱۱گروه گواه
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پیش آزمون
پس آزمون

ي آزمايش و گواه در مقياس كلي هاميانگين نمرات گروه):۴-۱(شماره نمودار 

.در مراحل پيش آزمون و پس آزمونتمايزيافتگينامهپرسش

شـود  مـي مالحظه ۴ـ۱و نمودار ۴ـ۱ور كه در جدول طهمان

در مقياس كلي نسبت به پـيش  آزمايشميانگين پس آزمون گروه 

كه بين ميانگين پيش آزمون و آزمون افزايش يافته است، در حالي

تفاوت چشمگيري مالحظـه  ،در مقياس كليگواهپس آزمون گروه 

. شودمين

هاي گروه آزمايش و گواه در اف معيار نمرات آزمودنيميانگين و انحر):۴-۲(شمارهجدول

.در مراحل پيش آزمون و پس آزمون» واكنش پذيري عاطفي«خرده مقياس 

انحراف معيارميانگين

پس آزمونپيش آزمونپس آزمونپيش آزمون

۸/۲۹۵/۳۳۱۱/۵۶/۴گروه آزمايش 

۶/۲۶۶/۲۶۹/۴۲/۴گروه گواه
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پیش آزمون
پس آزمون

هاي آزمايش و گواه در خرده مقياس ميانگين نمرات گروه):٤-٢(شماره نمودار 

در مراحل پيش آزمون و پس آزمون»واكنش پذيري عاطفي«

تـوان افـزايش ميـانگين    مـي ۴ــ ۲و نمودار ۴ـ۲با توجه به جدول 

هاي گروه آزمايش را نسبت به ميانگين آزمودنيپس آزموننمرات

كه در گروه گواه ميانگين درحالي. نمرات پيش آزمون مالحظه كرد

.دهدميپس آزمون و پيش آزمون تغيير محسوسي را نشان ن

هاي گروه آزمايش و گواه در خرده ميانگين و انحراف معيار نمرات آزمودني):٤-٣(شماره جدول 

.در مراحل پيش آزمون و پس آزمون»منجايگاه«مقياس

انحراف معيارميانگين

پس آزمونپيش آزمونپس آزمونپيش آزمون

۳/۳۵۸/۳۸۳۳/۵۰۴/۴گروه آزمايش 

۱/۳۸۸/۳۸۲۲/۶۶۱/۵گروه گواه
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35.1
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38.1

38.8
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پیش آزمون
پس آزمون

"جايگاه من"ميانگين نمرات گروه آزمايش و گواه در خرده مقياس):٤-٣(نمودار شماره 

در مراحل پيش آزمون و پس آزمون

شود ميانگين ميمالحظه ۴ـ۳و نمودار ۴ـ۳طور كه درجدول همان

آن گـروه، نسبت به پيش آزمـون گروه آزمايشمرات پس آزمونن

افزايش يافته است و اين در حالي است كه ميـانگين نمـرات پـس    

. دهدميرا نشان نيسآزمون گروه گواه تغيير محسو

»فيگريز عاط«ي گروه آزمايش و گواه در خرده مقياسهاميانگين و انحراف معيارنمرات آزمودني):٤ـ٤(شمارهجدول

.در مراحل پيش آزمون و پس آزمون

انحراف معيارميانگين

پس آزمونپيش آزمونپس آزمونپيش آزمون

۴/۴۱۴۴۱۹/۴۲۹/۴گروه آزمايش 

۶/۴۱۹/۴۱۵۶/۶۹۲/۵گروه گواه

41.4

44

41.6
41.9

40

40.5

41

41.5

42

42.5

43

43.5

44
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پیش آزمون
پس آزمون

»گريز عاطفي«هاي آزمايش و گواه در خرده مقياسميانگين نمرات گروه):٤ـ٤(شماره نمودار 

پيش آزمون و پس آزموندر مراحل

شـود  مـي مالحظـه  ۴ــ ۴و نمـودار  ۴ــ ۴طور كه در جـدول  همان

آزمون نسبت به پيش آزمون پسميانگين نمرات گروه آزمايش در 

كه چنين تغييري در ميانگين نمـرات گـروه   درحالي،افزايش يافته

. شودميگواه مشاهده ن

ي گروه آزمايش و گواه در خرده مقياسهاات آزمودنيميانگين و انحراف معيار نمر):٤-٥(شمارهجدول

.در مراحل پيش آزمون و پس آزمون» هم آميختگي با ديگران«

انحراف معيارميانگين

پس آزمونپيش آزمونپس آزمونپيش آزمون

۱/۳۳۳۶۱۱/۴۲۹/۴گروه آزمايش 

۳۶۴/۳۶۱۳/۴۲۷/۵گروه گواه
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پیش آزمون
پس آزمون

»هم آميختگي با ديگران«هاي آزمايش و گواه در خرده مقياس ين نمرات گروهميانگ):٤-٥(نمودار شماره 

در مراحل پيش آزمون و پس آزمون

، افزايش ميانگين نمرات پـس  ۴ـ۵و نمودار ۴ـ۵با توجه به جدول 

قابـل  ،آزمون گروه آزمايش نسبت به ميانگين نمرات پيش آزمـون 

كه ميـانگين نمـرات پـيش آزمـون و پـس      در حالي. مالحظه است

.دهدميآزمون در گروه گواه تفاوت محسوسي را نشان ن

ي مسـتقل  هـا گـروه تي ي پژوهش، آزمون هاقبل از بررسي فرضيه

. ي دو گروه، مورد استفاده قـرار گرفـت  هابراي مقايسه پيش آزمون

.نتايج اين آزمون در جدول زير آورده شده است

ي دو گروه آزمايش و گواههاي پيش آزمونهابراي مقايسه ميانگينT  نتايج آزمون:)٤-٧(شماره جدول 

Tيداريسطح معنيدرجه آزادمشاهده شده

۱۳۹/۰۱۸۸۹۱/۰يمقياس کل

تـوان نتيجـه گرفـت كـه تفـاوت      مـي جـدول فـوق  Tبا توجـه بـه  

ي دو گروه وجود ندارد در نتيجه دو هاي بين پيش آزمونداريمعن

.ه با هم مساويندگرو

كه در جلسـات  يدخترانيدانشجوگي تسطح تمايزياف: فرضيه اول

از االتري بـ داريمعنـ بـه طـور   ،ي شركت كرده انـد گرنمايشروان 

است كـه در ايـن جلسـات شـركت     يانيدانشجوسطح تمايزيافتگي 

. نكرده اند
يي دو گروه آزمايش و گواه در مقياس كلي تمايزيافتگي افتراقهابراي مقايسه ميانگينTنتايج آزمون):٤-٨(شماره جدول

Tيداريسطح معنيدرجه آزادمشاهده شده

۱۵۴/۳۱۸۰۳۹/۰يمقياس کل

و۱۸بـا درجـه آزادي  )۱۵۴/۳(مشاهده شـده T چون مقدار

بحرانـي در كـل   Tاز مقـدار ) ۰۳۹/۰>۰۰۵/۰(يداريمعنـ سـطح  

تـوان نتيجـه   ميگردد و ميتر است، فرضيه اول تاييد آزمون بزرگ

كـه در جلسـات   يدخترانيدانشجويافتگي گرفت كه سطح تمايز

ي بيشـتر از  داريمعنـ شركت كرده اند، بـه طـور   يگرنمايشروان 

.است كه در اين جلسات شركت نكرده انديانيدانشجو

يدخترانيدانشجو"واكنش پذيري عاطفي"سطح: فرضيه دوم

، بــه طــور ركت كــرده انــدي شــگــرنمــايشكــه در جلســات روان 

يانيدانشـجو "يعـاطف يواکنش پذير"پايين تر از سطح يداريمعن

. است كه در اين جلسات شركت نكرده اند

»واكنش پذيري عاطفي«در خرده مقياسهاي افتراقي دو گروه آزمايش و گواهبراي مقايسه ميانگينT نتايج آزمون):٤-٩(شماره جدول

Tيسطح معنا داريزاددرجه آمشاهده شده

۱۱۳/۲۱۸۰۴۹/۰يعاطفيواکنش پذير

درجـه  بـا )۱۱۳/۲(مشـاهده شـده  T كه مقداربا توجه به اين

بحرانـي  T مقـدار ) ۰۴۹/۰>۰۰۵/۰(يداريمعنو سطح ۱۸يدآزا

اسـت، لـذا   ترزرگب)۷۳۴/۱(خرده مقياس واكنش پذيري عاطفي

ــوان نتيجــه گمــيشــود و مــيفرضــيه دوم تاييــد  ــت ســطح ت رف

كـه در جلسـات روان   يان دختـر يدانشـجو واكنش پذيري عاطفي 

تــر از ي كــمداريمعنــي شــركت كــرده انــد، بــه طــور گــرنمــايش

: فرضيه سوم.است كه در اين جلسات شركت نكرده انديانيدانشجو

كــه در جلســات روان يان دختــريدانشــجو" مــنجايگــاه"ســطح
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. است كه در اين جلسات شركت نكرده انديانيدانشجو"جايگاه من"سـطح  ازبـاالتر ي داريمعنـ به طـور  ،ي شركت كرده اندگرنمايش

"جايگاه من"هاي افتراقي دو گروه آزمايش و گواه در خرده مقياسبراي مقايسه ميانگينTنتايج آزمون):٤-١٠(شماره جدول

Tيداريسطح معنيدرجه آزادمشاهده شده

۲۲۶/۲۱۸۰۳۹/۰جايگاه من

۱۸با درجه آزادي)۲۲۶/۲(مشاهده شدهTكهبا توجه به اين

بحراني خرده مقياسTاز مقدار) ۰۳۹/۰>%۵(يداريمعنسطح و 

تـوان  مـي گـردد و  مـي راست، فرضيه سوم تاييـد  زرگتمن بجايگاه

روان كـه در جلسـات   يانيدانشـجو نتيجه گرفت سطح جايگاه مـن  

است كه در اين يانيدانشجوشركت كرده اند، بيشتر از يگرنمايش

. جلسات شركت نكرده اند

كه در يان دختريدانشجو"گريز عاطفي"سطح :فرضيه چهارم

پايين ي داريمعني شركت كرده اند به طور گرنمايشجلسات روان 

اسـت كـه در ايـن جلسـات     يانيدانشجو"يگريز عاطف"سطح ازتر

.شركت نكرده اند

هاي افتراقي دو گروه آزمايش و گواه در خرده مقياس گريز عاطفيبراي مقايسه ميانگينTموننتايج آز):٤ـ١١(شماره جدول

Tيداريسطح معنيدرجه آزادمشاهده شده

۲۲۶/۲۱۸۰۳۹/۰يگريز عاطف

وسـطح  ۱۸بـا درجـه آزادي  )۷۴/۲(مشـاهده شـده  T چـون 

بحراني خرده مقيـاس گريـز   Tاز مقدار)۰۳۹/۰>%۵(يداريمعن

توان نتيجه ميشود و ميتاييد ماست، فرضيه چهارتربزرگي عاطف

كـه در جلسـات   يان دختـر يدانشجوسطح گريز عاطفي که گرفت 

از تـر ي كـم داريمعنـ ي شركت كرده انـد بـه طـور    گرنمايشروان 

.است كه دراين جلسات شركت نكرده انديانيدانشجو

انيدانشـجو "هـم آميختگـي بـا ديگـران    "سطح : فرضيه پنجم

بـه طـور   ،شـركت كـرده انـد   کودراميسـا كـه در جلسـات   يدختر

ــ ــاييني داريمعن ــرپ ــران "از ســطح ت ــا ديگ در "هــم آميختگــي ب

.است كه در اين جلسات شركت نكرده انديانيدانشجو

آميختگي با ديگراندر خرده مقياس هم ي افتراقي دو گروه آزمايش و گواههابراي مقايسه ميانگينTنتايج آزمون):٤ـ١٢(شماره جدول

Tيداريسطح معنيدرجه آزادمشاهده شده

۴۶۹/۲۱۸۰۲۴/۰با ديگرانيهم آميختگ

۱۸با درجه آزادي)۴۶۹/۲(مشاهده شدهT كهبا توجه به اين

بحراني خرده مقيـاس  Tاز مقدار)۰۲۴/۰>%۵(يداريمعنو سطح 

يـز تاييـد   فرضـيه پـنجم ن  باشد،ميهم آميختگي با ديگران بيشتر 

توان نتيجه گرفت كه سطح هم آميختگي با ديگران ميگردد و مي

ي شـركت  گـر نمـايش كه در جلسـات روان  يان دختريدانشجودر 

تر از سطح هم آميختگي با ديگران ي كمداريمعنبه طور ،كرده اند

. است كه در اين جلسات شركت نكرده انديانيدانشجودر 

بحث و نتيجه گيري
سـطح تمايزيـافتگي   هن داد کانشن مطالعه ياعات ل اطاليتحل

ي شــركت گــرنمــايشكــه در جلســات روان يان دختــريدانشــجو

يانيدانشجواز سطح تمايزيافتگي باالتر يداريمعند، به طور انكرده

با توجه به نتايج جـدول  . است كه در اين جلسات شركت نكرده اند

ــي۷-۴ ــه روش روان  م ــت ك ــوان گف ــايشت ــرنم ــزايش ي در گ اف

نتـايج پـژوهش   . اسـت مـوثر بـوده  ان دختـر يدانشجوتمايزيافتگي 

هاي درماني مبتنـي  كه گروهدادنيز نشان ) ۲۰۰۸(كاستنر و شفر

باعث ايجاد تاثير مثبتي در جـو گـروه   در نوجوانان،بر فنون عملي

كـاهش  باعـث  و را افـزايش داده درگيرشدن افـراد در گـروه  ،شده

يگرنمايشروان در نتيجه،.گرددميروهاجتناب از ساير اعضاي گ

،عملـي بـر فنـون  يمبتنتواند به عنوان يك روش گروه درمانيمي

ن نتايج كارهاي عمليِهمچني.باشدجوانان نوروش مؤثري در كار با 

ي در گـر نمـايش كـه از روان  )۲۰۰۴(يو النگل) ۲۰۰۶(کامپرنول

نتيجـه حاصـل از   اند، بـا هكردندخانواده درماني سيستمي استفاده

هـا معتقدنـد ايـن دو روش    آن. خـواني دارد فرضيه اول پژوهش هم

هـر دو در  . كنندمينظري و عملي به طرز خاصي يكديگر را كامل 

تواننـد  مـي كنند و مييك زمان به فرديت و عموميت تجربه توجه 

تـر،  براي بدست آوردن قدرت باالي بيـنش، آگـاهي فـردي عميـق    

ري باالتر براي ارتباط با هـم تركيـب شـوند و    پذيظرفيت و انعطاف

ها به تنهايي كارايي بيشتري نسبت به استفاده هر كدام از اين روش

هابه عقيده مورينو ريشه بسياري از مشكالت و بيماري.داشته باشد

روان در فقدان خودجوشي و خزانه نقش ناكافي است و هدف اصلي
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از خودمختاري اسـت كـه   رسيدن به درجه باالترينيز يگرنمايش

نتيجه پيش زمينـه الزم  در. شودميباعث بروز نيروهاي خالق فرد 

ــبي از    ــه ســطح مناس ــه خودجوشــي، رســيدن ب ــراي رســيدن ب ب

. تســهيل كننــده آنســتيگــرنمــايشروان تمايزيــافتگي اســت و 

هـاي  بـا توجـه بـه ويژگـي    يگرنمايشروان توان گفت ميبنابراين 

روش درماني بسيار مـؤثري در افـزايش   تواندميمنحصربه فردش،

. باشدتمايزيافتگي 

يان دختـر يدانشـجو "واكنش پذيري عـاطفي "سطح نيهمچن

، بــه طــور ي شــركت كــرده انــدگــرنمــايشكــه در جلســات روان 

يانيدانشـجو "واكنش پذيري عـاطفي "از سطح پايين تريداريمعن

.است كه در اين جلسات شركت نكرده اند

يگرنمايشروان دهد كه مينشان ۴-۸جدول نتايج حاصل از

ان يعـاطفي دانشـجو  در كاهش واكنش پـذيري )يگرنمايشروان (

پـژوهش  همسو بـا ايـن فرضـيه نتـايج حاصـل از      . مؤثر بوده است

كه بين تمايزيافتگي خـود و  داده است نشان ) ۲۰۰۴(پوپكو-جپل

نوجوانان ي وجود دارد وداريمعنشناختي نوجوانان ارتباط عملكرد

نيـز  يترتر، از عملكرد شناختي ضعيفبا سطح تمايزيافتگي پايين

همچنين نتايج حاصل از پـژوهش اسـكورون و دنـدي   . برخوردارند

نشان داد كه افزايش تمايزيافتگي خـود در بزرگسـالي بـه    ) ۲۰۰۴(

هـاي  داري بـا افـزايش كنتـرل موفـق فـرد در موقعيـت      يطور معن

"جايگاه من"ين توانايي بيشتر در كسب همچن. ستاگوناگون همراه

اضطراب و وابسـتگي  ،در ارتباطات، همراه با واكنش پذيري عاطفي

.تر، سطح باالي كنترل موفق را پيش بيني كردندكم

ان يدانشـجو "جايگاه مـن "سطح ل اطالعات نشان داد که يتحل

، به طـور  شركت كرده انديگرنمايشروان كه در جلسات يدختر

است كه در اين يانيدانشجو"جايگاه من"باالتر از سطح يردايمعن

دهد مينشان ۴-۹نتايج حاصل از جدول .جلسات شركت نكرده اند

جايگـاه  «ي توانسته است در افزايش سطح گرنمايشكه روش روان 

نتايج حاصل از پـژوهش كاربونـل  . مؤثر واقع شودانيدانشجو» من

كاربونل در پژوهشـي بـه   . تنيز با اين فرضيه همخوان اس) ۱۹۹۹(

ي در سازگاري بـا  گرنمايشيا روان يگرنمايشروان بررسي تاثير 

نتايج ايـن پـژوهش حـاكي از مـؤثر واقـع      . پرداختبحران دختران

ه بي در حل بحران و افزايش اعتمادگرنمايشهاي روان شدن گروه

.باوري شركت كنندگان بودنفس و خود

" گريـز عـاطفي  "سـطح  ان داد کـه  ن پژوهش نشـ يگر ايافته دي

شرکت کرده انـد، بـه   ي گرنمايشروان که در جلسات يانيدانشجو

اسـت  يانيدانشجو" يسطح گريز عاطف"پايين تر از يداريمعنطور 

بـا توجـه بـه نتـايج حاصـل از      .که در اين جلسات شرکت نکرده اند

ي توانسـته اسـت در   گـر نمـايش توان گفـت روان  مي۴-۱۰جدول 

گريـز عـاطفي در   .موثر واقـع شـود  انيدانشجويز عاطفي کاهش گر

واقع فرار از تعارضات حل نشـده خـانواده وفريـب خـود و ديگـران      

. است

در پژوهشي به بررسي ارتباط بين ) ۲۰۰۱(بلبير،ايلن وپريسيال 

انيدانشجوفريبکاري، قدرت وتمايز يافتگي خود در روابط رمانتيک 

ي را بين نمـرات  داريمعنرابطه کالج پرداختند، نتايج اين پژوهش

گريز .نمرات تمايز يافتگي باالتر نشان دادتر وينيکاري پاکلي فريب

تواند خود را، به صورت فاصله گرفتن فيزيكي از خانواده، ميعاطفي 

موانع رواني مانند صحبت نكردن با يك عضو خانواده، يا تعارضـات  

ـ . حل نشده با اعضاي خانواده نشان دهد ي هـا ن راسـتا، يافتـه  در اي

. کندميپژوهش زابلي نتايج حاصل از اين فرضيه را تائيد 

ــي  ــ) ۱۳۸۳(زابل ــودمندي روان   يدر پژوهش ــي س ــه بررس ، ب

هاي رفع تعارض، دختران با مادران در ي در بهبود مهارتگرنمايش

تهـران پرداخـت و   ۲هاي منطقه دانش آموزان سال اول دبيرستان

هاي رفع تعارض  بعد از ي را در بهبود مهارتدارنتايج تفاوت معني

بوئن در فنون عملي .ي نشان دادگرنمايششرکت در جلسات روان 

درماني خود معتقد بود کـه افـراد پـس از اخـذ موضـع شخصـي و       

افزايش سطح تمايز يافتگي شان بهتر است دوباره با خانواده اصـلي  

واده اصلي را گـام  او برقراري تماس مجدد با خان. تماس برقرار کنند

براي کاهش اضطراب باقي مانده مراجع در اثر گريز عـاطفي  ميمه

ي يهـا تواند با اجراي صحنهميدر اين راستا، سايکودرام . دانستمي

ي رفتـاري، اضـطراب فـرد را بـراي     هاتمريناز مواجهه با خانواده و

ي مجدد با خانواده اصـلي کـاهش دهـد و نقـش مهمـي در      يرويارو

.فرايند تمايز يافتگي افراد ايفا کندکمک به 

هم آميختگي با "سطح ل اطالعات نشان داد کهين تحليهمچن

ي شـركت  گـر نمـايش کـه در جلسـات روان   يانيدانشـجو " ديگران

بـا  يتـر از سـطح هـم آميختگـ    پـايين يداريمعناند، به طور کرده

.انـد است که در اين جلسـات شـرکت نکـرده   يانيدانشجو" ديگران

ي توانسـته  گـر نمـايش دهد کـه روان  مينشان ۴-۱۱جدول نتايج

ان مـوثر واقـع   ياست در کاهش هم آميختگي با ديگران در دانشجو

در پژوهشي که به ارزيابي اعتبار ) ۲۰۰۳(اسميت اسکورون و.شود

ي خرده مقياس جديد هم آميختگي بـا ديگـران پرداختنـد،    يو روا

التر بـا آميختگـي بـاالتر    داري را بين هم آميختگي بـا يارتباط معن

. سـالي مشـاهده کردنـد   ابعـاد نـا امنـي وابسـتگي بـزرگ     زوجين و

که مفيد بـودن روان  )۱۹۹۷(ي پژوهش رضائيانهاهمچنين يافته

ي را در درمان بيماران افسرده بررسي کرده است، نتـايج  گرنمايش

افرادي که سطح هم آميختگي بااليي با .کندمييد ياين فرضيه را تا

ــب اســت و در مواجهــه بــا       دي ــران دارنــد، احساساتشــان غال گ

کنند، ايـن  ميتر از تفکر منطقي استفاده هاي مختلف کم-موقعيت

افراد نياز شديدي به کسب تائيد افراد مهـم زنـدگي شـان دارنـد و     

بنــابراين در صــورت بــروز شــرايط فشــار روانــي و مشــکالت بــين  
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روانشناختي از جمله اشخاصي بيشتر از ساير افراد مستعد مشکالت 

ي با توسعه خزانـه نقـش افـراد و    گرنمايشروان . افسردگي هستند

هم تواند در كاهش ميها باالبردن ميزان خود جوشي و خالقيت آن

.ها موثر واقع شودآميختگي آن

يپيشنهادات کاربرد
روش يگـر نمايشپژوهش حاضر، روان يهابراساس يافته-۱

بوده است؛ لذا با توجـه  انيدانشجوييافتگدر افزايش تمايز يموثر

يشـود مشـاوران طـ   مـي پيشـنهاد  ،ينمايشيهابه جذابيت شيوه

ــادوره ــرا  ييه ــه اج ــوزش الزم را در زمين ــروهيآم ــاگ روانيه

ببينند تا در مواقع لزوم بتوانند از اين شيوه در کار بـا  يگرنمايش

.بهره گيرندانيدانشجو

مشـاوره از روش  يهـا ن کلينيـک شود مشاوراميپيشنهاد -۲

که مشکل عمده شـان، عـدم   يدر مورد مراجعينيگرنمايشروان 

.است، استفاده کننديتمايز يافتگ

که از برچسب زدن به مراجـع  روش سايکودرام به دليل اين-۳

نوجوانـان اسـت، پيشـنهاد    يجذاب بـرا يکند و روشمييخوددار

نوجـوان مـورد اسـتفاده قـرار     با بزهکاران يکار درمانيشود برامي

.گيرد
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