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Background and Objectives: Psychodrama intervention is a roleplaying technique encouraging individuals to express, modulate, and
control their emotions. This study aimed to investigate the effect of
psychodrama on cognitive regulation of positive and negative emotions
in people with panic disorder in Yazd, Iran.
Methods: This semi-experimental study was conducted using a preand post-design test with a control group. The study population
consisted of all individuals with panic disorder referring to Yazd
counseling and psychological centers in 2019. The sample consisted of
30 individuals who were selected through the available sampling
method and randomly divided into experimental and control groups.
The pre-test was taken, and the participants completed the Granfski
Emotion Regulation Questionnaire. Moreover, the experimental group
received ten 45-min psychotherapy sessions. After the intervention,
both groups were re-tested using the mentioned questionnaire. The data
were analyzed using ANCOVA.
Results: The results showed a significant difference between the
experimental and control groups in terms of the positive cognitive
emotion regulation (P=0.03) and negative cognitive emotion regulation
(P=0.02). Moreover, the mean post-test score revealed that the
experimental group outperformed the control group.
Conclusion: It can be concluded that psychodrama intervention can be
effective in cognitive regulation of positive and negative emotions in
individuals with panic disorder.
Keywords: Emotion regulation; Panic disorder; Psychodrama.
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مقاله پژوهشی
)(Original Article

اثربخشی مداخله سایکودرام بر تنظیم شناختی هیجانات مثبت و منفی در افراد دارای
اختالل پانیک
1

محسن سعیدمنش

 ،فاطمه کاظمی

*1

1

 ،فرنگیس دمهری

1گروه روانشناسي ،دانشكده علوم

چکیده

انساني ،دانشگاه علم و هنر ،یزد ،ایران.

زمینه و هدف :مداخله سایكودرام روشي همراه با ایفای نقش است که فرد ميآموزد هیجانات
خود را ابراز ،تعدیل و کنترل کند .پژوهش حاضر با هدف اثربخشي سایكودرام بر تنظیم شناختي
هیجانات مثبت و منفي در افراد دارای اختالل پانیک در شهرستان یزد انجام شد.

*

روش بررسی :روش پژژوهش حاضژر از نژو نیمژهآزمایشژي اسژت کژه بژا ژر پژیشآزمژون،

نویسنده مسئول مكاتبات:

فاطمه کاظمی؛ گروه روانشناسي،

پسآزمون همراه با گروه کنترل انجام شژد .جامعژه آمژاری متشژكل از تمژام افژراد دارای اخژتالل

دانشكده علوم انساني ،دانشگاه علم و

پانیک مراجعهکننده به مراکز مشژاوره و روانشژناختي شژهر یژزد در سژال  1398بژود .نمونژههژای

هنر ،یزد ،ایران.

پژوهش شامل  30نفر بودند کژه بژا روش نمونژهگیژری در دسژترس انتخژاب شژدند و بژهصژورت
تصژژادفي در دو گژژروه آزمژژایش و کنتژژرل قژژرار گرفتنژژد .ابتژژدا پژژیشآزمژژون گرفتژژه شژژد و

آدرس پست الكترونیكي:
kazemfat917@gmail.com,
ahmad.ahmadi1366@yahoo.com

تاریخ دریافت1398/11/02 :
تاریخ پذیرش1399/04/07 :

شرکتکنندگان پرسشنامه تنظیم هیجان گرانفسكي را تكمیل کردند .بسژته درمژاني سژایكودرام
در  10جلسه  45دقیقهای روی گروه آزمایش انجام شد .پژس از ارائژه مداخلژه آموزشژي ،هژر دو
گروه با استفاده از پرسشنامه تنظیم هیجان گرانفسكي و همكاران مجدداً آزموده شدند .دادهها با
استفاده از آزمون کوواریانس تجزیهوتحلیل شد.
یافتهههههها :نتژای نشژژان داد بژژی گژروه آزمژژایش و کنتژژرل در متغیژر راهبردهژژای شژژناختي مثبژژت
( )P=0/03و منفي تنظیم هیجاني ( )P=0/02تفاوت وجود داشت که با توجه به تفاوت میانگی هژا
در مرحله پسآزمون ،عملكرد گروه آزمایش بهتر بود.
نتیجهگیری :در یک نتیجهگیری کلي ميتوان گفت که مداخله سایكودرام بژر تنظژیم شژناختي
هیجانات در افراد دارای اختالل پانیک ميتواند مؤثر باشد.
کلیدواژهها :اختالل پانیک؛ تنظیم هیجانات؛ سایكودرام.

لطفاً به ای مقاله بهصورت زیر استناد نمایید:
Saeidmanesh M, Kazemi F, Demehri F. Effect of Psychodrama Intervention on the
Cognitive Regulation of Positive and Negative Emotions in People with Panic
]Disorder. Qom Univ Med Sci J 2020;14(4):48-56 [Full Text in Persian
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محسن سعیدمنش و همكاران

مداخله سایكودرام بر تنظیم شناختي هیجانات

مقدمه

بعد از رخدادن تجربهای تلخ و ناخوشایند برای آنهاست (.)7

اختالل پانیک ازجمله اختالالت اضطرابي است که عالئمي

نظریههای جدید در حیطه تنظیم هیجان ،تأکید زیادی بر نقش

همچون تپش قلب ،تنگي نفس ،سرگیجه ،حالت تهوع ،احساس

مثبت و انطباقي هیجان دارند و معتقدند که هیجان نقش سازندهای

خفگي و مرگ قریبالوقوع دارد .مردان تقریباً  2درصد و زنان

در حل مسائل و مشكالت روانشناختي فرد دارد ( .)12تنظیم

 5درصد به این اختالل مبتال ميشوند ( .)1مالک تشخیصي

شناختي هیجان بر عملكرد روانشناختي افراد تأثیرگذار است و

اختالل پانیک ،بدون بازارهراسي و همراه با بازارهراسي است

نقص در کاربرد راهبردهای تنظیم هیجان ميتواند به آسیبهای

( .)2این اختالل سه نشانه شناختي ،هیجاني و جسماني دارد که

رواني مختلف منجر شود ( .)13ازاینرو راهكارهای مداخلهای

با تأثیر منفي بر عملكرد افراد باعث مراجعه آنها به مراکز

مناسب ضروری به نظر ميرسد.

درماني ميشود (.)3

مداخله سایكودرام روشي همراه با ایفای نقش است که فرد

تنظیم هیجاني ازجمله مؤلفههای روانشناختي است که نقش

ميآموزد هیجانات خود را ابراز ،تعدیل و کنترل کند (.)14

مهمي در اختالل اضطراب دارد ( .)4در سالهای اخیر به دلیل

سایكودرام روشي با شكلي نمایشي در رواندرماني است که در

نقش مهم تنظیم هیجان در تعیین سالمتي و عملكرد موفق در

آن ،مشكالت عاطفي یا رفتاری بیماران و درمانجویان با

روابط اجتماعي ،بر آن تأکید شده است ( .)5تغییرات هیجاني

استفاده از فنون تئاتری ،ریشهیابي و حل و رفع ميشود (.)15

بهواسطه اثراتي که بر عملكردهای ذهني دارند ،اختالالتي را در

سایكودرام روشي گروهدرماني است که در آن خصوصیات

کارکرد ذهني ایجاد ميکنند و بر تفسیر افراد از عملكرد و میزان

برجسته

و

هیجانات آنها تأثیر ميگذارند (.)4

کشمكشهای رواني و عاطفي افراد ارزیابي ميشود (.)16

فرضیه اصلي درمان در اختالالت هیجاني این است که افراد

فرضیه بنیادی شیوه درماني سایكودرام این است که بازیگری به

مبتال ،راهبردهای تنظیم هیجاني ناسازگارانه را به کار مي برند و

فرد اجازه ميدهد به بیان مشكالت خود بپردازد ،هیجاناتش را

سعي ميکنند از هیجانهای ناخوشایند اجتناب کنند یا شدت

عرضه کند ،تعارضات عمیق خود را به سطح بكشاند و با آنها

آن را کاهش دهند ( .)6بر اساس مدل نظری گرانفسكي و

و محیط خود مواجه شود (.)17

همكاران ( )7راهبردهای شناختي کنترل هیجان مشتمل بر

پژوهشهای متعددی اثربخشي این روش درماني را در درمان

پذیرش ،سرزنش خود ،سرزنش دیگران ،فاجعهآم یزپنداری،

فشار رواني و اضطراب ( ،)18-21حاالت هیجاني توأم با

نشخوار فكری ،تمرکز مثبت مجدد ،برنامه ریزی ،بازارزیابي

افسردگي و اضطراب ( ،)22افزایش بیان هیجانات ( ،)23کنترل

مثبت و اتخاذ دیدگاه است .مطالعات مختلف نشان دادهاند

هیجاني ( ،)24راهبردهای تنظیم هیجاني ( )25و اختالالت

راهبردهایي مانند پذیرش ( ،)8سرزنش خود و دیگران ،فاجعه

کودکان بیشفعال ( )26نشان دادهاند .یافتههای کدخدایي و

آمیزپنداری ،نشخوار فكری ( ،)9برنامه ریزی ،بازارزیابي مثبت و

همكاران ( )27حاکي از آن بود که مداخله سایكودرام در کاهش

اتخاذ دیدگاه ( )10با سطوح پایین اختالالت اضطرابي رابطه

میزان استرس ،افسردگي و اضطراب معتادان مؤثر بوده است.

دارند.

بهطورکلي نقص و آشفتگي در تنظیم شناختي هیجان در قالب

هرچند بیشتر فرایندهای تنظیم هیجان در بین افراد مشترک است،

رویكرد ابعادی ،عاملي مشترک و فراتشخیصي است که به

تمایل افراد به استفاده از الگوهای مشخص نسبت به دیگران

مشكالت و پیامدهای آسیبشناختي زیادی منجر ميشود .با توجه

متفاوت است .این الگوها را راهبردهای تنظیم هیجان مينامند و

به شیوع زیاد مشكالت مرتبط با تنظیم هیجان در نمونههای بالیني

حیطه شناختي آن را راهبردهای تنظیم شناختي هیجان مينامند

و غیربالیني و اهمیت تنظیم هیجان در زندگي روزمره ،ضرورت

( .)11منظور از راهبردهای شناختي تنظیم هیجان ،نحوه تفكر فرد

بهکارگیری درمان مؤثر و کمخطر برای بهبود فرایندهای شناختي

شخصیت،
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ضروری به نظر ميرسد .همچنین با توجه به کاربرد نسبتاً کم

مقیاس تنظیم هیجان 9 ،راهبرد شناختي مالمت خویش ،پذیرش،

روش درماني سایكودرام در ایران و ازآنجایيکه هیچ پژوهشي

نشخوار گری ،تمرکز مجدد مثبت ،تمرکز مجدد بر برنامه رینزی،

تأثیر این روش را در اختالل پانیک بررسي نكرده است ،هدف

ارزیابي مجدد مثبت ،دیدگاه پنذیری ،فاجعنه انگناری و مالمنت

این پژوهش اثربخشي سایكودرام بر تنظیم شناختي هیجانات مثبت

دیگران را ارزیابي مي کند .گارانفسكي و همكناران ( )7ضنریب

و منفي در افراد دارای اختالل پانیک است.

آلفا برای خرده مقیاس های اینن پرسشننامه را در دامننه  0/71تنا
 0/81گزارش کرده اند .فرم فارسي این مقیاس به وسیله ساماني و

روش بررسی

جوکار ( ) 5مورد اعتباریابي قرار گرفته است.

روش پژوهش حاضر از نوع نیمهآزمایشي است که با طرح
پیشآزمون ،پس آزمون همراه با گروه کنترل انجام شد .جامعه

بسته آموزش سایکودرام

آماری متشكل از تمام افراد دارای اختالل پانیک مراجعهکننده

این بسته متناسب با شدت نشانهها و تنظیم هیجانات در افراد دارای

به مراکز مشاوره و روان شناختي شهر یزد در سال  1398بود.

اختالل پانیک ،شامل  10جلسنه  45دقیقنه ای سنایكودرام طراحني

با توجه به سوابق موجود در پرونده افراد مبتالبه اختالل پانیک

شده است که در آن از روشهای مختلف تئناتر و ابنزار و وسنایل

که در مراکز مشاوره و روانشناختي شهر یزد موجود بود و با

درمنناني اسننتفاده مننيشننود .در جلسننه اول ابتنندا اع ننای گننروه بننا

تشخیص متخصص روانپزشک و نیز انجام مصاحبه و تأیید

یكدیگر و همچنین با آزمونگر آشننا شندند و توضنیحاتي دربناره

بیماری و حمالت پانیک در چند ماه اخیر 30 ،نفر از جامعه

سایكودرام ،فنون آن ،قوانین و ساختار کلي فرایند تحقیق بیان شد.

آماری با توجه به امكانات تیم تحقیق و بهصورت در دسترس

در جلسه دوم ضمن اعتمادسازی و انجام تمرینات پرورش بیان ،به

انتخاب شدند و بهصورت تصادفي در دو گروه آزمایش و

افراد کمک شد در مسنیر برقنراری گفنتوگنو و طنرح مسنئله بنا

کنترل قرار گرفتند.

یكدیگر و با مربي قرار گیرند .از جلسات سوم تا هشتم بر تمرینات

ازجمله مالکهای ورود به تحقیق شامل داشتن اختالل پانیک

تمرکزی ،استفاده از شیوه غیرکالمي بنرای آگناهي از احساسنات،

به تشخیص روانپزشک ،جنس مذکر بودن ،محدوده سني  25تا

آشنایي با زبان تن ،تالش برای بروز تواننایيهنای ذهنني بنه روش

 40سال و دریافتنكردن مداخله همزمان دیگر بود .داشتن غیبت

خالقاننه و آگنناهي نسننبت بننه هیجانننات خننود و دیگننران ،تقویننت

در جلسات مداخله نیز بهعنوان مالک خروج از تحقیق در نظر

احساساتي چون شادی و غم و غیره ،تمرینات گفتناری و رفتناری

گرفته شد.

تأکید شد .در جلسات نهم و دهم روی ترغیب اع ا بنه بنازگویي
مشكالت خود در قالب ایفای نقش و بهکارگیری فنون سایكودرام

ابزار پژوهش

و مشارکت اع ا به عنوان یاور کمكي در فرایند اجنرا و تمریننات

پرسشنامه تنظیم هیجان گرانفسکی

رفتاری تمرکز شد (.)28 ،29

پ رسشنننامه تنظننیم هیجننان گرانفسننكيم پرسشنننامه تنظننیم هیجننان

قبل از اجرای روند تحقیق به شرکتکنندگان اطمینان داده شد که

توسننط گرانفسننكي و همكنناران ( ) 7تنندوین شننده اسننت .ایننن

ميتوانند بهصورت کامالً داوطلبانه در فرایند تحقیق شرکت کننند

پرسشنامه چندبعدی و یک ابزار خود گزارشي اسنت کنه دارای

و هر زمان که بخواهند ميتوانند بدون هنیچ قیند و شنرطي فراینند

 36ماده است و دارای فرم ویژه بزرگ سناالن و کودکنان اسنت.

تحقیق را ترک کننند .همچننین بنه آنهنا اطمیننان داده شند تمنام

در این پرسشنامه از فرد خواسته مي شنود تنا واکننش خنود را در

اطالعات آنها بهصورت کامالً محرمانه حفظ خواهد شد.

مواجه با تجارب تهدیدآمیز و رویندادهای اسنترس زای زنندگي
که به تازگي تجربه کرده اند را به وسیله پاسخ به  5تا پرسش که

نحوه اجرای آزمون

تا استراتژی بنرای کنتنرل و تنظنیم هیجنان را ارزینابي مني کنند.

قبل از ارائه متغیر مستقل ،هر دو گروه به پرسشنامه تنظیم
51
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هیجان گرانفسكي و همكاران ( )7بهعنوان پیشآزمون پاسخ

تأیید ميشود .برای بررسي پیشفر

همگني واریانس متغیرهای

شد .بنا توجنه بنه معننادارنبودن F

دادند .به گروه آزمایش متغیر مستقل یعني آموزش سایكودرام

پژوهش از آزمون لوین استفاده

ارائه شد .در گروه کنترل متغیر مستقل اعمال نشد و آزمودنيها

( )P<0/05در آزمون لوین ،بیانگر این موضوع است که مفروضنه

فقط در جلسه توجیهي طرح شرکت کردند که مشاوران آن را

همساني واریانسها برقرار است.

اجرا کردند .پس از ارائه متغیر مستقل به گروه آزمایش ،هر دو

برای مقایسه نمرات پسآزمون دو گروه در متغیر راهبرد شناختي

گروه با پرسشنامه تنظیم هیجان گرانفسكي و همكاران مجدداً

منفي تنظیم هیجان از آزمون تحلیل کوواریانس استفاده شد که

آزموده شدند.

نتایج آن در جدول  2آورده شده است.
همانگونه مشاهده ميشود ،خط اول جدول مقدار  Fتأثیر متغیر

روش آماری

همپراش را نشان ميدهد .اگر مقدار  Fمتغیر همپراش معنيدار

بننرای آمننار توص نیفي از شنناخصهننای توصننیفي مانننند میننانگین و

نباشد ،آزمون تحلیل کوواریانس صحیح است ،ولي متغیر همپراش

انحرافمعیار و برای آمار استنباطي از آزمون تحلینل کووارینانس

انتخابشده تأثیری بر مدل پیشنهادی ندارد .خط دوم جدول

استفاده شد .تمام دادهنای پنژوهش بنا ننرمافنزار  SPSSنسنخه 22

خروجي اصلي تحلیل کوواریانس است F .مقدار متغیر مستقل

تحلیل شد و سطح معناداری  P>0/05در نظر گرفته شد.

( )12/44معنيدار است .با توجه به جدول فوق  Fمحاسبهشده برای
تفاوت پسآزمون نمرات دو گروه با همسانکردن نمرات

یافتهها

پیشآزمون برابر  12/4است و با توجه به سطح معنيداری آن

جدول  1نتایج توصیفي متغیرهای پژوهش را نشان ميدهد.

( )0/02در سطح اطمینان  95درصد معنيدار است؛ بنابراین،

نتنایج نشننان منيدهند خننردهمقینناس راهبردهنای شننناختي منفنني و

ميتوان گفت که سایكودرام بر راهبردهای شناختي منفي تنظیم

خرده مقیناس راهبردهنای شنناختي مثبنت در افنراد دارای اخنتالل

هیجان مؤثر است.

پانیننک در گننروه آزمننایش در پننسآزمننون تفنناوت دارد .بررسنني

بهمنظور مقایسه نمرات پسآزمون دو گروه در متغیر راهبرد

نرمننالبننودن دادههننا بننا اسننتفاده از آزمننون کولمننوگروف

شناختي مثبت تنظیم هیجان از آزمون تحلیل کوواریانس استفاده

فننر

اسمیرنوف انجام شد .نتایج نشان ميدهد سطح معنيداری از 0/05
بیشتر است ،درنتیجه فر

شد که نتایج آن در جدول  3آورده شده است.

صفر نرمالبنودن پذیرفتنه منيشنود .بنا

همان گونه که در جدول  3مشاهده ميشود ،خط اول جدول

در

مقدار  Fتأثیر متغیر همپراش را نشان ميدهد .اگر مقدار  Fمتغیر

همگنوني شنیبهنای رگرسنیون

همپراش معنيدار نباشد ،آزمون تحلیل کوواریانس صحیح

توجه به اینكه سنطح معنناداری بنزرگ تنر از خطنای مفنرو
پژوهش ( )P<0/05است ،فنر

جدول  :1نتایج توصیفی متغیرهای پژوهش
گروه

متغیر

راهبرد شناختي منفي

راهبرد شناختي مثبت

مرحله آزمون

میانگین

انحرافمعیار

پیشآزمون

کنترل

19/2

2/34

پیشآزمون

آزمایش

21/4

2/21

پسآزمون

کنترل

22/5

2/31

پسآزمون

آزمایش

29/8

1/56

پیشآزمون

کنترل

25/2

2/24

پیشآزمون

آزمایش

24/4

2/27

پسآزمون

کنترل

26/5

3/19

پسآزمون

آزمایش

37/8

1/50
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جدول  :2نتایج تحلیل کوواریانس مربوط به اثربخشی سایکودرام بر راهبرد شناختی منفی تنظیم هیجان
منبع متغیر

درجه آزادی

مجموع مربعات

سطح معناداری

F

میانگین مربعات

اندازه اثر

پیشآزمون

1

1/55

0/24

0/32

1/22

0/55

گروه

1

12/44

0/02

2/ 3

12/44

0/61

خطا

27

17/19

جدول  :3خالصه تحلیل کوواریانس مربوط به اثربخشی سایکودرام بر راهبرد شناختی مثبت تنظیم هیجان
منبع متغیر

مجموع مربعات

درجه آزادی

سطح معناداری

اندازه اثر

پیشآزمون

3/43

1

3/43

10/07

0/21

0/ 6

میانگین مربعات

گروه

11/32

1

2/32

11/32

0/03

0/71

خطا

32/44

27

است ،ولي متغیر همپراش انتخاب شده تأثیری بر مدل پیشنهادی

F

Souilmو همكاران ( )33مبني بر اثربخشي سایكودرام بر بهبود

ندارد .خط دوم جدول خروجي اصلي تحلیل کوواریانس را

عالئم افسردگي همسو است.

نشان ميدهد .مقدار  Fمقدار متغیر مستقل ( )11/32معنيدار

روش استفادهشده در رویكرد سایكودرام در تحقیق حاضر

است  .با توجه به جدول فوق  Fمحاسبهشده برای تفاوت

بهگونهای طراحي شده بود که تأکید فرد بر نقاط قوت و

پس آزمون نمرات دو گروه با همسانکردن نمرات پیشآزمون

احساسات مثبت متمرکز باشد .این روش به فرد کمک ميکند تا

برابر  11/32و با توجه به سطح معنيداری آن ( )0/03در سطح

بتواند بدون درنظرگرفتن شرایط فعلي خود ،به سطح مطلوب

اطمینان  95درصد معنيدار است؛ بنابراین ،آموزش سایكودرام

رفاه برسد و همچنین او را قادر ميسازد به این درک برسد که

بر راهبردهای شناختي مثبت تنظیم هیجاني افراد مبتالبه اختالل

چگونه با بهرهگرفتن از امید ،انعطافپذیری ،خوشبیني و

پانیک مؤثر است.

نوعدوستي به نحو مطلوب بر مشكالت غلبه کند و بدینوسیله به
کاهش راهبردهای منفي تنظیم شناختي هیجان از قبیل سرزنش

بحث

خود ،سرزنش دیگران ،فاجعهآمیزکردن و نشخوار فكری کمک

پژوهش حاضر با هدف اثربخشي سایكودرام بر تنظیم شناختي

کند (.)34

هیجانات در افراد دارای اختالل پانیک در شهرستان یزد انجام

روش سایكودرام که در تحقیق حاضر بهکار گرفته شد ،همراه با

شد .نتایج پژوهش نشان داد مداخله روش سایكودرام به تفاوت

شناخت ویژگيهای شخصیتي و کیفیت اختالل افراد انجام شد.

آماری معنادار بین گروه آزمایش و کنترل منجر شده است،

افراد پس از درک روش درماني و هدف این روش درماني و

بهطوریکه استفاده از روش سایكودرام در گروه آزمایش بر

باالبردن آستانه تحمل خود ،به این باور ميرسند که هر شخصي

راهبردهای تنظیم شناختي هیجانات مثبت و منفي افراد مبتالبه

در طول زندگي خود امكان خطا و اشتباه دارد و ميتواند با

اختالل پانیک مؤثر بود.

آگاهشدن از اشتباهات خود و استفاده از مسیر درست ،اشتباهات

این یافتهها با پژوهشهای  Karabilginو همكاران ( )30در زمینه

خود را جبران کند؛ ازاینرو به فرد کمک ميکند هیجانات منفي

اثربخشي مداخله سایكودرام بر بهبود عالئم افسردگي و ترس از

از قبیل سرزنش خود و دیگران را کاهش دهد.

مرگ در افراد مبتالبه  ،HIVتحقیق مقدم و همكاران ( )31مبني

هدف اصلي روش سایكودرام کمک به افزایش کارکرد بهینه فرد

بر اثربخشي سایكودرام در درمان کودکان بیشفعال ،پژوهش

است و با آزمودن هیجانهای مثبت و منفي ،به افزایش عملكرد

باقری و همكاران ( )32در زمینه اثربخشي مداخله سایكودرام در

انسان کمک ميکند ( .)16مهمترین هدف روش سایكودرام که

افزایش بازتواني هیجاني بیماران مبتالبه اختالل دوقطبي و مطالعه

در تحقیق حاضر به کار گرفته شد ،کمک به بهبود و افزایش
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بهزیستي ،شادکامي و رضایت از زندگي بود .مطابق با روش

درحاليکه به نظر ميرسد برای اثربخشي مداخله سایكودرام بر

سایكودرام ،افزایش توانمندیها و بهبود هیجانهای مثبت از یک

تنظیم شناختي هیجان به تعداد جلسات بیشتری نیاز است.

طرف زندگي را شادتر و غنيتر ميکند و از طرفي دیگر،

نتایج پژوهش نشان داد افراد گروه تجربي پس از آموزش ،تنظیم

مشكالت هیجاني منفي را کاهش ميدهد .همچنین بهکارگیری

هیجانات و کنترل هیجاني خویش را افزایش دادند و قادر به مهار

روش سایكودرام از نوع روانشناسي مثبتنگر ،با بهبود هیجانات

و کنترل هیجانات و تمایالتي بودند که موجب تشدید اختالل

مثبت ،افكار و رفتارهای مثبت و نیز ارضای نیازهای اساسي فرد،

پانیک بود .ميتوان دریافت که جلسات آموزشي و درماني

باعث کاهش هیجانات منفي از قبیل افسردگي ،اضطراب و  ...و

سایكودرام سازنده ،مفید و کارساز بوده است و با تأیید فرضیات

افزایش شادکامي و احساس بهزیستي روانشناختي در افراد

پژوهش ميتوان ادعا کرد که آموزش سایكودرام بر تنظیم

ميشود.

هیجانات مثبت و منفي در افراد دارای اختالل پانیک مؤثر و مفید

احتماالً مهمترین دلیل اثربخشي سایكودرام ،نمایشمحوربودن

بوده است.

آن است که با فراهمسازی امكان بازسازی موقعیتهای هیجاني
منفي و اضطرابآور و با تمرینهای مكرر نمایشي به فرد کمک

نتیجهگیری

ميکند برای رفع آنها گام بردارد .این روش درماني با

در یک نتیجهگیری کلي ميتوان گفت که رویكرد مداخلهای

برخورداری از بازیهای نمایشي و تكنیکهای خالقانه و داشتن

سایكودرام بر تنظیم شناختي هیجانات مثبت و منفي در افراد

جذابیت ،روش مناسب و مؤثری بهویژه برای کودکان و

دارای اختالل پانیک ميتواند مؤثر باشد.

نوجوانان است تا با بهرهگیری از آن بتوانند به کاهش هیجانات
منفي و افزایش هیجانات مثبت زندگي خود کمک کنند (.)14

تشکر و قدردانی

شكرانه و همكاران ( )35در تحقیقي بدین نتیجه رسیدند که

از تمام شرکتکنندگان در تحقیق حاضر تشكر و قدرداني

مداخله سایكودرام بر متغیر تنظیم شناختي هیجان تأثیر مثبت ندارد

ميشود.

که این نتایج با یافتههای تحقیق حاضر ناهمخوان است .احتماالً
دالیل ناهمخواني را بتوان در تعداد جلسات نسبتاً کم دانست .در

تعارض منافع

مطالعه شكران و همكاران از شش جلسه مداخله استفاده شد.

نویسندگان هیچگونه تعار

منافعي بیان نكردهاند.
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