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  چكيده
سـايكودراما بـه   . هراسي بـود هدف پژوهش حاضر بررسي تأثير سايكودراما در درمان پرنده

معرفـي   1921هاي بديع، نخستين بار توسـط مورنـو در سـال    درمانيعنوان يكي از انواع روان
از اين روش عمدتاً براي درمان اختالالت روانشناختي با منشأ هيجـاني مثـل افسـردگي و    . دش

-در پـژوهش حاضـر از ايـن روش بـراي درمـان پرنـده      . شـود مشكالت بين فردي استفاده مي

پژوهش حاضر بـا ايـن سـؤال    . هراسي كه يكي از اختالالت اضطرابي است، استفاده شده است
   .هراسي مؤثر باشدتواند در درمان پرندهما ميكه آيا سايكودرا آغاز شد

 DSM IV-TRهـاي تشخيصـي   هراسي بر اساس مالكپرنده مشكل ابتدا ،در اين پژوهش تجربي
 رفتـاري يك آزمـون  نيز سپس با استفاده از يك آزمون محقق ساخته و   ، وتشخيص مراجعدر 

اين ميزان تـرس  . سنجش واقع شدمورد  اوبا يك پرنده، ميزان ترس  مراجعي همراه با مواجهه
بـه    -يكي در اواسـط درمـان و ديگـري در پايـان درمـان      -و تغييرات آن طي دو آزمون ديگر 

ي ميزان ضربان قلـب و مشـاهده  (صورت كمي در مورد آزمون اول و به صورت كمي و كيفي 
ي درمـاني  خلهمدا. براي آزمون كالمي و رفتاري، بررسي شد) بيمارتغييرات چهره و رفتار در 

دو جلسـه و در   ايهفتـه   ي دو سـاعته، كه در اين پژوهش از نوع سايكودراما بود، هشت جلسه
  .  كل يك ماه به طول انجاميد

از جمله كسـب توانـايي مواجـه شـدن بـا      (ساخته و تغييرات رفتاري مراجع نتايج آزمون محقق
هراسي پرنده رفتارما در درمان كه سايكودرا دادنشان ) پرنده و دست زدن به آن بدون هراس

  . مؤثر بوده است
هايي است كه پـيش از ايـن تـأثير سـايكودراما را در درمـان      اين نتيجه همسو با نتايج پژوهش

دهـد كـه   ي پـژوهش حاضـر نشـان مـي    نتيجـه . انـد شناختي بررسي كردهساير اختالالت روان
هـاي  البتـه پـژوهش  . اسـتفاده نمـود  توان از سايكودراما براي درمان فوبياي حيوانـات نيـز    مي

هاي بيشتر بايد انجام شوند تا درمانگران بتوانند با اطمينان بيشتري بيشتري با تعداد آزمودني
  .از اين روش به منظور درمان مراجعانشان استفاده نمايند

  
  هراسيسايكودراما، پرنده :هاواژه كليد
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  مقدمه
كه گـاه   ي استاسي يكي از اختالالت اضطرابهرپرنده

در  .شــودبــه عنــوان يــك هــراس خــاص معرفــي مــي 
فرد مبـتال، ترسـي بـارز، مـداوم، شـديد و        هراسي، پرنده

ها يـا  نشانه. ها داردمهارنشدني و البته غير معقول از پرنده
هاي بيمارگونه بـه  ديگر هراس هايشبيه نشانهعوارض آن 

 هـا برخـي از ايـن نشـانه   . باشـند مي ،جز هراس از خون
افزايش ضربان قلب و فشار خون، تنگي نفس، : عبارتند از

در هنگـام   ].1[تعريق، ميخكوب شدن و يا تمايل به فـرار  
آمـار  . ي خـاص مواجه شدن با پرندگان و يا يـك پرنـده  

اما از آن جا كه   هراسي وجود ندارد،دقيقي از شيوع پرنده
بندي اختالالت هراس خاص به عنوان اين اختالل در دسته

ترين اختالل در ميان زنان و دومين اختالل شـايع در  شايع
هراسي از جا كه پرندهگيرد و باز از آنميان مردان قرار مي

ميـان   نوع هراس از حيوانات با بيشترين درصد شـيوع در 
يجـه گرفـت   توان نتمي  هاي اختصاصي است،انواع هراس

 بنـابراين . اسـت  ياختالل شـايع  هراسي نيزكه خود پرنده
اختالالت شايع بايد به دنبال درمـاني مـؤثر و    ديگرمانند 
هاي مختلفي براي تا به حال درمان .االثر براي آن بودسريع

انـد از  درمان اختالالت اضطرابي گوناگون اسـتفاده شـده  
، خـانواده درمـاني،   )CBT(رفتاري -جمله درمان شناختي

 چنـين هم]. 4و  3، 2[ها بازي درماني و ديگر انواع درمان
بـه كـار    هـا ها براي هـراس تاكنون انواع زيادي از درمان

هاي ترين، مشهورترين و بر اساس پژوهشاند كه مهمرفته
) نوعي رفتاردرماني(درماني ها مواجههمتعدد مؤثرترين آن

شـود  در اين پژوهش از سايكودراما استفاده مي. ]5[است 
اي كه بر اساس جست و جوهاي محققـان كـاربرد آن بـر   

  . فوبيا و به ويژه فوبياي پرنده، گزارش نشده است
بـا يـك شـكل     درمـاني روشي در روان 1سايكودراما

در آن، مشـكالت عـاطفي يـا رفتـاري      است كه نمايشي
يابي و بيماران و مراجعان با استفاده از فنون تئاتري، ريشه

                                                            
توسط دكتر مهدي  براي اولين بار 1370 يي سايكودراما در دههواژه.  1

  .ترجمه شد "تماشاروان"به  پوررضائيان

كــه مبــدع   2مورنــو . ]6[گــردد حــل و رفــع مــي  
را علــم كشــف حقيقــت ســايكودراما  سايكودراماســت،

اي از فنــون او ســايكودراما را مجموعــه. ]7[ خوانــد مــي
داند كه بدون ادعاي هنري بودن، ناظر به اين هدفند كه  مي

استعدادهاي بالقوه و   از طريق بداهه سازي در بازي تئاتر،
ي حيات ذهنـي و خاصـه حيـات    مستور يا سركوب شده

يـادي ايـن   ي بنفرضيه. عاطفي را رشد و گسترش بخشند
دهد است كه بازيگري به فرد اجازه مي آني درماني شيوه

  هيجاناتش را عرضه كند،  تا به بيان مشكالت خود بپردازد،
تعارضات عميق خود را به سطح بكشـاند و سـرانجام بـا    

  .ها و محيط خود مواجه شودآن
: عبارتنـد از  اصول مهـم سـايكودراما از نظـر مورنـو    

، 5رويـارويي ، يا پاسخ ارتجـالي  4يبداهه پرداز، 3خالقيت
عوامل اصلي در درمان بـه  . ]9[ 8و انتقال 7تلهو  ]8[ 6نقش

، 10كـارگردان ، 9شـخص اول مراجع يا ، روش سايكودراما
 10[ هستند12گروه حضّارو  )ايگوي كمكي( 11ياور شخص

، يا سن 13صحنهشامل  ابزار الزم براي سايكودراما. ]11و 
  .شوندمي يقيموسو  نورپردازي، اشياء صحنه

هـاي سـايكودراما را   ترين تكنيـك مهم ،14زركا مورنو
  :بدين ترتيب ذكر نموده است

 عبـارت اسـت از صـحبت    : 15سوليلوكي يا تك گويي
 .با خودش مراجعي كردن يكنواخت و يك نفره

   مراجـع  ،در ايـن روش : 16روش معرفي كـردن خـود،  
برادرش، معلمـش و يـا هـر      مادرش، پدرش،  خودش،
ري از دنياي خود را با كمال توجه به مسائل عضو ديگ

                                                            
2. Moreno, J. L. 
3. Creativity 
4. Spontaneity 
5. Encounter 
6. Role 
7. Tele 
8. Transference 
9. Protagonist 
10. Director 
11.Auxiliary ego  
12. Group 
13. Stage  
14 Moreno, Z. 
15 Soliloquy 
16 Self‐Presentation 



 

3  

 )پژوهش مورد منفرد(هراسي  تأثير سايكودراما در درمان پرنده

به طوري كه خودش . كندمتمركز در ذهنش معرفي مي
 .كندنقش ديگران را هم بازي مي

 بـا   مراجـع در اين حال : 1تحقق خويشتن با ايفاي نقش
وضعيت زندگي خود را بـه   شخص ياورهمراهي چند 

 . گذاردنمايش مي

  مراجـع بـه كمـك ايـن روش    : سايكودراماي تـوهمي 
ها و توهمات خود را به صورت عمل درآورده و هذيان

 .آزمايدبا واقعيات زندگي مي

 شـخص يـاور  در اين جا : 2روش مضاعف يا دو نفري 
كنـد و تمـام حركـات،    را بازي مـي  مراجعنقش خود 

او . نمايـد سـازي مـي  ها و رفتارهاي او را شبيهفعاليت
ه انگار در حالي ك. ي صحبت استكنندهمعموالً شروع

جـوابش را   مراجـع زنـد،  دارد با خودش حـرف مـي  
اين روش براي نفوذ در مشكالت و منازعـات  . دهد مي

قابل تذكر است كـه  . شوددروني بيمار به كار برده مي
در سـاير   در ايـن جـا بـا نقـش او     شخص ياورنقش 
در اين جا سـعي   شخص ياور. ها متفاوت استتكنيك

در   پيـدا كنـد،   مراجـع  كند بيشترين همانندي را بـا مي
كند ها نقش كسي را بازي ميحالي كه در ساير تكنيك

 .كه غايب است

 بـه   مراجـع در ايـن روش  : 3چندگانـه  روش مضاعف
هر . كندهمراه چند بازيگر شبيه به خودش نقش ايفا مي

ــازيگر شــبيه، قســمتي از زنــدگي او را بــه نمــايش   ب
ال پـيش  مثالً يك نفر نقش او را در سـه سـ  . گذارد مي

كند، ديگري نقش او را در بيسـت سـال آينـده    ايفا مي
يكي از بازيگران شبيه نيـز نقـش او را   . دهدنمايش مي

 .كندهمان طور كه اكنون هست، اجرا مي

 وقتي بيمار قادر نباشد نقش خود را بـه صـورت   : 4آينه
 شـخص يـاور  اجرا كند، يـك    بت كردن يا عمل،صح

ر در قسـمت  لي كه بيمادر حا. كندنقش او را بازي مي
به عنوان بيمـار وارد   شخص ياورنشيند، تماشاچيان مي

                                                            
1. Self-Realization 
2. Double 
3. Multiple Double 
4. Miror 

آورد و شود و رفتار او را كامالً به صحنه ميصحنه مي
گذارد هاي عمل او را عيناً به نمايش ميها و نقشهطرح

دهـد كـه ديگـران    و همانند يك آينه به بيمار نشان مي
 .شناسندكرده و مي هچگونه او را مشاهد

 ايـن روش  ): تعويض نقـش (يا وارونه  5نقش معكوس
در يـك موقعيـت بـين     مراجعبدين صورت است كه 

تعـويض   يفردي، نقش خود را بـا نقـش فـرد ديگـر    
كنـد و  نقش مادرش را بازي مـي  مراجعمثالً . نمايد مي

بـدين ترتيـب ادراكـات باطـل در     . مادرش نقش او را
گـاهي  توانند به سـطح شـعور و آ  روابط بين فردي مي

 .آورده شوند و بررسي و تصحيح گردند

 در عمل نشـان   مراجعدر اين شيوه : 6برون فكني آينده
او . انديشدي خود چگونه ميدهد كه در مورد آيندهمي

كنـد  يك زمان و مكان خاص و افرادي را كه فكر مـي 
گيرد و بعد ايـن  ي او شركت دارند در نظر ميدر آينده

 . ردآوموضوعات را به صحنه مي

 در اين حال بيمار به جاي آن كـه رؤيـاي   : 7رؤيانمايي
بـه  . كندعمالً آن را بازنمايي مي  خود را بازگويي كند،

اش اجـرا  طوري كه نقش خود را در رختخواب فرضي
كند نمايد و خودش را به صورت خواب وانمود ميمي

تواند رؤياي خود را از نـو  و وقتي كه احساس كرد مي
ختخواب بلند شده و رؤيـاي خـود را بـه    بنا كند، از ر
را بـراي نقـش    يـاور  اشـخاص گـذارد و  نمايش مـي 
اين روش بـه  . بردهاي رؤياي خود به كار ميشخصيت

ي بيمار و تغيير طـرح رؤيـاي او كمـك    تربيت دوباره
 .]12[ كندمي

  :دو تكنيك ديگر در سايكودراما به شرح زير هستند
  نيسـت فـرض   در ايـن روش پروتاگو : 8صندلي خـالي

فـردي كـه اكنـون     ،كند كه روي يك صندلي خالي مي
نشسته است و بـا او شـروع بـه صـحبت       غايب است،
 .كندكردن مي

                                                            
5. Role-Reversal 
6. Future Projection 
7. Dream Presentation 
8. Empty chair 
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 براي شروع و   اين روش كه معموالً: 1فروشگاه جادويي
هايي در شود، باعث ايجاد تجسمسازي استفاده ميآماده

در فروشگاه جـادويي يـك نفـر نقـش     . شودگروه مي
كند و ديگري نقش خريـدار را، و  را بازي مي فروشنده

شود معموالً يك چيز تجسمي است آنچه كه خريده مي
 ].13[مثل موفقيت يا جسارت 

-كه نشـان پي جست و جوهاي محققان، پژوهشي در 

ي كــاربرد ســايكودراما بــراي درمــان هــراس از دهنــده
هـايي كـه   حيوانات باشد، به دست نيامد، بنابراين پژوهش

هـايي هسـتند كـه    اند، پـژوهش بخش آورده شده در اين
شـناختي  سايكودراما را براي درمان ساير اخـتالالت روان 

  .اندمخصوصاً افسردگي و اضطراب، به كار برده
در دانشگاه نيومكزيكو، تحقيقي  ،2، هال1978در سال 

گيري تـأثير سـايكودراما بـر روي فشـار     اندازه"با عنوان 
آزمـودني او را   هـاي گروه. ادانجام د "رواني و اضطراب

در  )A(گـروه اول  . دادنددانشجويان پرستاري تشكيل مي
شش هفته و هـر هفتـه سـه جلسـه بـه ايفـاي نقـش در        

دوم  آزمودني گروه. كردندسايكودراماي گروهي اقدام مي
)B (سايكودراما را فقط در آخر هفتـه برگـزار    هايجلسه

اني را دريافـت  هيچ درم )Cگروه (سوم گروه . نمودندمي
ــدنمــي ــانگينمقايســه .كردن هــا در هــاي آزمــودنيي مي
بيشـترين   Bآزمون نشان داد كـه گـروه   آزمون و پس پيش

تغيير معنادار را در درجات اضطراب و فشار رواني نشـان  
  .]14[ دادند

در دانشگاه تالدو ، با عنوان  3ردر تحقيق ديگري از ميل
درمـاني،  تأثيرات دو رويكـرد گروهـي در روان   "عنوان 

، ســطوح تحقــق خويشــتن در "ســايكودراما و مواجهــه
ي صـفر  فرضـيه . گيـري شـد  داوطلبان در دو گروه اندازه
. هـا بـود  تستها و پستستمحقق، عدم تفاوت بين پيش

ي شتر مواجهه و فرضـيه ي يكم او مبين اثربخشي بيفرضيه
ي نتيجـه . ن اثربخشي بيشـتر سـايكودراما بـود   سوم او مبي

 05/0ي سوم او در سطح ن داد كه فرضيهاحقيق نشنهايي ت

                                                            
1. Magic shop  
2 .Hall, I. 
3. Miller, S. E. 

  .]15[ تأييد شد
هـاي  درماني بـر حالـت  تأثيرات سايكودراما و گروه"

كه در سال  4زتعنوان تحقيق ديگري است از فري "هيجاني
او در ايـن تحقيـق روش   . انجام شـده اسـت   1981سال 

درماني مقايسه كرده سايكودراما را با روش كالسيك گروه
هاي هيجاني آميخته با افسردگي، اضـطراب و  حالت. است

بازگشت كه در گروه بيماران بستري شـده در بيمارسـتان   
ديده شده بود، پس از شـركت در  ) در پنسيلوانيا(فيلهاون 
 داري كاهش پيدا كردهاي سايكودراما به طرز معنيجلسه

]16[.  
محقق ديگـري اسـت كـه تحقيقـي بـا عنـوان         ،5ويد

ــايكودرا " ــأثيرات س ــطراب و  ت ــر اض ــيك ب ماي كالس
هدف تحقيق . انجام داده است 1985در سال  ،"افسردگي

او بررسي اثر سايكودراما در كاهش اضطراب و افسردگي 
محقـق بـراي سـنجش ميـزان     . بر روي بيماران بوده است

ي تـأثيرات آن بـا   اثربخشي سايكودراما از روش مقايسـه 
فاده كـرده  و عدم درمـان اسـت  ) دارونما(تأثيرات پالسيبو 

بيمـار نشـان داد كـه     66ي تحقيق او بر روي نتيجه. است
سايكودراما در طول شـش هفتـه توانسـته اسـت سـطح      

هـا را بـه طـرز    يي اضطراب و افسـردگي آزمـودن   درجه
  .]17[ معناداري كاهش دهد

تأثير سـايكودراما  "در پژوهشي با عنوان  ،پوررضائيان
، كـه در سـال   "ي تجربييك مطالعه: بر درمان افسردگي

 ميـان اي شده است، مقايسه انجامدر دانشگاه دهلي  1996
دارودرماني و تركيب اين دو انجـام   ،سايكودراما اتتأثير

ي ايراني مرد افسرده 54اين تحقيق كه بر روي . داده است
اسـت كـه تـأثير سـايكودراما و      روشن كردهانجام شده، 
ــب ــاني ( دو روش تركيـ ــايكودراما و دارودرمـ  از )سـ

گرفتـه  نتيجه  پوررضائيان. دارودرماني به تنهايي بهتر است
است كه چون اثربخشي سايكودراما به تنهـايي برابـر بـا    

، بنابراين استفاده است اثربخشي سايكودراما و دارودرماني
  . ]18[ از سايكودراما به تنهايي ارجح است

استفاده از سايكودراماي گروهـي بـراي كمـك بـه     "
                                                            
4. Fretz, R. K. 
5. Weide, U. 
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 )پژوهش مورد منفرد(هراسي  تأثير سايكودراما در درمان پرنده

، عنـوان  "ن آزرده با دردهـاي روانـي  سازگار شدن دخترا
 1999در سـال   ،1كاربنل و پارتنلو بارهميايست كه مقاله

. انـد درماني گروهي منتشر كردهالمللي رواني بيندر مجله
دهد كـه اسـتفاده از سـايكودراماي    ها نشان ميي آنمقاله

تواند به گروه دختران مبتال به تروما كمك كند گروهي مي
ز مشـكالتي ماننـد رفتارهـاي انزواجويانـه،     كه بتواننـد ا 

ــد  ــردگي نجــات يابن ــتفاده از  .]19[ اضــطراب و افس اس
سايكودراما به منظور كمك به زنـان مبـتال بـه ترومـا در     

نيز تكرار شده است كه در اين پژوهش نيز  2پژوهش كلوا
  .]20[ اثربخشي آن نشان داده شده است

ــاس ــاكن كارات ــوان    ،3و گوك ــا عن ــي ب در پژوهش
رفتـاري و  -درمـاني شـناختي  ي بين تأثير گـروه  مقايسه"

، 2009در سـال   ،"سايكودراما بر پرخاشـگري نوجـواني  
بـراي انجـام   . اندتأثير اين دو درمان را با هم مقايسه كرده

نوجوان به صورت تصـادفي انتخـاب    36اين تحقيق ابتدا 
 12شده و بعد از آن باز به صورت تصادفي به سه گـروه  

 .دو گروه آزمايشي و يك گروه كنتـرل  ،م شدندنفره تقسي
هاي آزمايشي سايكودراما را به عنوان درمان يكي از گروه

درمـاني  جلسه دريافت كرد و گـروه ديگـر گـروه    14در 
نتايج درمـان نشـان داد   . جلسه 10رفتاري را در -شناختي

درمـاني شـناختي رفتـاري در كـاهش نمـرات      كه گـروه 
به جز در مـورد پرخاشـگري   پرخاشگري مؤثر بوده است 

كالمي، ولـي سـايكودراما تمـام نمـرات پرخاشـگري را      
  . ]21[ كاهش داده است

تـأثير نمـايش روانـي    "با عنـوان   در پژوهش ديگري
بر افسردگي زنان بستري مبـتال بـه اخـتالل    ) سايكودراما(

هيمي بليـل، خانكـه،   گوي، ابرا، ره"رواني با سير طوالني
جلسـه   12اي سـايكودراما در  با اجـر ، رهگذر و رضايي

زن بستري مبتال به اختالل رواني، به ايـن نتيجـه    15روي 
داري سـبب كـاهش   رسيدند كه سايكودراما به طور معني

  .]22[ ها شده استميزان افسردگي آن

                                                            
1. Carbonell D. M., & Parteleno-Barehmi, C. 
2. Koleva, M 
3. KARATAŞ, Z., & GÖKÇAKAN, Z. 

سايكودراماي "اي با عنوان ، در مقالهو همكاران 4گاتا
تحليلي با بزرگسـاالني كـه از اخـتالالت رفتـاري رنـج      

، "تأثيرات كوتاه مدت روي نشانگان روانپزشكي: برند مي
هـاي  بيمـار بـا بيمـاري    6سايكودراماي گروهي را روي 
هـر هفتـه، يـك    (جلسه  12روانپزشكي مختلف، به مدت 

اند و در طول درمـان و بعـد از درمـان    اجرا كرده) جلسه
. اندسنجيده SCL-90ها با آزمون نشانگان بيماري را در آن

يكودراما را در كـاهش نشـانگان   صله تأثيرات سانتايج حا
دار آمـاري در مقايسـه بـا گـروه     ي با اختالف معنيرابيم

  .]23[ دهدميكنترل نشان 
تـأثير سـايكودراما بـر    "با عنـوان   ديگر يدر پژوهش

  و در  5كـه توسـط دوگـان    "هاي دلبستگي جوانـان سبك
ــال  ــه    2010س ــاوتي نســبت ب ــايج متف ــده، نت ــام ش   انج
. كه قبالً ذكر شدند، بـه دسـت آمـده اسـت      اييهپژوهش

هاي اين پژوهش حاكي از آنند كه سـايكودراما اگـر   يافته
چه سبب اختالف بين گروه آزمايشي و گروه كنترل شـده  

 .دار نيسـت است اما اين اختالف به لحاظ آمـاري، معنـي  
پژوهشگر اينگونه استدالل نموده اسـت كـه سـايكودراما    

داري ظر كمي سبب اخـتالف معنـي  علي رغم اين كه از ن
كيفـي   نظـر از بين گروه آزمايشي و گروه كنترل نشده اما 

سبب فهم خويشتن، گسترش بيـنش، آگـاهي نسـبت بـه     
هاي دلبستگي، طبيعي و پيشرو بـودن در ارتباطـات،   سبك

افـزايش  اعتماد به نفس، گسـترش مهـارت گـوش دادن،    
دگي از يـك  كنار آمادن و همدلي و نگاه به زنهاي مهارت

 .]24[ شده است در گروه آزمايشي منظر اميدوارانه

پژوهشـي بـا عنـوان     2011ابراهيمي بليـل، در سـال   
ــه  " ــتال ب ــان مب ــر افســردگي زن ــأثيرات ســايكودراما ب ت

انجام داده اسـت كـه در آن    "هاي مزمن جسماني بيماري
هـاي مـزمن   زن مبتال بـه بيمـاري   30به درمان افسردگي 
هر هفته، دو (جلسه  12سايكودراما در جسماني، از طريق 

نتايج پژوهش حـاكي از اثربخشـي   . پرداخته است) جلسه
 .]25[ سايكودراما است

                                                            
4. Gatta,  M. 
5. Dogan, T 
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در  1مفتاح گزيت، سي چينگ مي و نگ لي ين عبداهللا
هـاي سـايكودراما بـراي كـاهش     پژوهش خود از تكنيك
ي كودكان در مدارس عربي استفاده رفتارهاي پرخاشگرانه

 .]26[ اندكرده

 2013ها كـه در سـال   در يكي از جديدترين پژوهش
انجام شده، از سـايكودراما بـه    2توسط آكينسوال و آدوكا

كـودك و نوجـوان    567منظور كاهش اضطراب اجتماعي 
هش نتايج ايـن پـژو  . ل استفاده شده استسا 16تا  7بين 
ي اثربخشـي سـايكودراما در كـاهش سـطح     دهنـده نشان

  .]27[ ران استاضطراب اجتماعي در بيما
عالوه بر استفاده از سايكودراما در درمـان اخـتالالت   

از آن  3ها از جمله پژوهش يـانيو رواني در برخي پژوهش
به عنوان راهـي بـراي كشـف منـاطق مغـزي دخيـل در       

ــاي روان ــه همــدلي و  كاركرده شــناختي انســان از جمل
 هايدر پژوهش مذكور روش. خالقيت استفاده شده است

) هاي سـايكودراما از تكنيك(نقش  ا به جاييمواجهه و ج
با توجه به ادبيـات تحقيـق كـه     .]28[ اندشده به كار برده

حــاكي از اثربخشــي ســايكودراما در درمــان بســياري از 
اختالالت روانشناختي است، سوال اساسي پژوهش حاضر 

هـاي  اين است كه آيا  شركت فعال آزمـودني در جلسـه  
  هراسي وي مؤثر است؟دهسايكودراما ،در درمان پرن

  

  روش

  مراجعمعرفي 
دختري بيست ساله است كه با شـكايت تـرس    مراجع

تـرس  . ها، مراجعه كرده استغير منطقي و شديد از پرنده
و در اثـر   حدوداً از چهـار سـالگي   مراجعها در از پرنده

ي تـرس  مواجهه با يك پرنده در محيطي بسته و مشـاهده 
از آن  او و شروع شده پرندهشديد خواهر بزرگترش از آن 

هـا خـودداري   تاريخ به بعد، از هر گونه مواجهه با پرنـده 

                                                            
1. Meftah Gezait, KH., See Ching Mey, S., & Ng Lee 
Yen Abdullah, M. 
2. Akinsola, E. F., & Udoka, P. A. 
3. Yaniv, D.  

هـا هـر بـار    هاي ناگهاني وي با پرندهمواجهه. كرده است
هاي بسيار شديد جسماني و رواني او شده منجر به واكنش

تـپش شـديد   : هاي گزارش شده عبارتنـد از واكنش. است
هـاي شـديد، بـروز    هـا و پاهـا، گريـه   قلب، لرزش دست

. هاي شبانه با موضـوع پرنـده و اضـطراب شـديد    كابوس
خاصـي نداشـته    يا جسماني بيماري روانيتاكنون  مراجع
هـا  قابل ذكر است كه خواهر كوچكتر او از پرنـده  .است
اي در ترسد و به همين دليل بارهـا بـا گـرفتن پرنـده    نمي

  .دستش دو خواهر بزرگترش را شديداً ترسانده است

  ح پژوهشطر
متغيـر  (تأثير سايكودراما  پژوهش حاضر، از آن جا كه

، كنـد مطالعه مي) متغير وابسته(هراسي را بر پرنده) مستقل
در اين . توان اين پژوهش را يك تحقيق تجربي دانستمي

در . شـود استفاده مي  )A-B(آزمودني پژوهش از طرح تك
) قلمسـت (آزمودني تأثير يك متغير تك يپژوهش هايطرح

در  .گيـرد مورد مطالعـه قـرار مـي   ) وابسته(بر متغير ديگر 
گيـري  به دقت انـدازه ) A(ابتدا شرايط محيطي  A-B طرح
-Base(براي اين منظور به بررسي حالـت اوليـه   . شودمي

line (شـود و  شرايط محيطي و رفتار آزمودني پرداخته مي
 يدر مرحله. شوداعمال مي) B(عمل آزمايشي  ،بعد از آن

رفتار آزمـودني مجـدداً     نام دارد، "پيگيري"بعدي نيز كه 
  . شودگيري مياندازه

  ابزار پژوهش
آزمودني طرح تكبا توجه به اينكه پژوهش حاضر يك 

ي رفتار مراجع، قبل از درمان، است، مشاهده A-Bبا طرح 
تـرين ابـزار   در حين درمان و بعد از درمان، معموالً مهـم 

براي تشخيص اثربخشي درمـان  ) نپژوهشگرا(درمانگران 
با اين شيوه، تغييرات رفتـاري  . ها استدر اينگونه پژوهش

  . مراجع صرفاً به صورت كيفي قابل مالحظه هستند
در پژوهش حاضر عالوه بر اين مشاهدات رفتاري، از 

تر تغييرات مراجـع  ي دقيقدو ابزار ديگر نيز براي مشاهده
  . استفاده شده است
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 )پژوهش مورد منفرد(هراسي  تأثير سايكودراما در درمان پرنده

  
 

 
 
 
 
  
  
  

  قبل از مداخله، سنجيده ) هاميزان ترس مراجع از پرنده(در اين طرح ابتدا شرايط محيطي . طرح پژوهش: 1شكل 
  .شودو سپس بعد از مداخله نيز شرايط فرد مورد ارزيابي و سنجش واقع مي

  
  
  

يكي از اين ابزارها، يك دستگاه ديجيتال بـود كـه بـا    
مواقع مواجهه يـا انتظـار   كمك آن ضربان قلب مراجع در 

شــد و ابــزار ديگـر، يـك     مواجهه با پرنده سنجيده مي
اين آزمون محقق ساخته يـك ابـزار   . آزمون محقق ساخته

داد خودش ميزان تـرس  مكمل بود كه به مراجع اجازه مي
  .خود را از پرندگان در مواقع مختلف درمان تعيين نمايد

زموني حاضر در جست و جوهاي خود هيچ آ انمحقق
به همـين  . ندها را بسنجد نيافترا كه ميزان هراس از پرنده

تشـخيص   بـه كـه هـم    نـد دليل آزموني را طراحـي كرد 
هـاي آن در  بررسي عالئـم و نشـانه  به هراسي و هم  پرنده

اين آزمون شانزده آيتم را مورد سؤال . پردازدآزمودني مي
بـه   بايست در زمان پنج دقيقهدهد كه آزمودني مي قرار مي
  ي زياد،در مقابل هر آيتم سه گزينه. ها پاسخ دهدتمام آن

هـا را  كم و اصالً وجود دارد كه آزمودني بايد يكي از آن
 2تـا   0اي از ها نمرهبه هر كدام از اين گزينه. انتخاب كند

ايـن  ). 0 :اصالًو  1:كم، 2:زياد(اختصاص داده شده است 
ي فوبيا را براي برا]. DSM IV-TR ]29هاي مالك ،آزمون
هاي ديگري را نيـز  هراسي اختصاصي نموده و مالكپرنده

ي روانپزشكي كـاپالن و سـادوك   بر اساس كتاب خالصه
بـر اسـاس   ايـن آزمـون    از آنجا كه .ها افزوده استبه آن
ي روانپزشـكي  و كتاب خالصـه  DSM IV-TRهاي مالك

تشـخيص ايـن   چنين كاپالن و سادوك طراحي شده و هم

هراسـي بـا تشـخيص يـك     مبني بر مشكل پرنـده  آزمون
) ي دكتـرا بـا درجـه  (روانپزشك و دو روانشناس بـاليني  

توان گفت كه داراي اعتبار محتوايي همسو بوده است، مي
چنين از آنجـا كـه از زمـان تشـخيص     هم. و مالكي است

و شروع درمان حدود سه ماه طول  مراجعهراسي در پرنده
، ايـن  )بـراي درمـان   مراجـع ي به دليل عدم آمادگ(كشيد 

ساخته دو بـار قبـل از   فرصت فراهم شد كه آزمون محقق
يك بار در زمان تشـخيص  (اجرا شود  مراجعدرمان روي 

از آنجا كه ). اوليه و يك بار بالفاصله قبل از شروع درمان
بـوده  ي زماني بين اين دو بار اجراي آزمون سه ماه فاصله

توان اظهـار  بوده است، مي نتايج آزمون كامالً يكسان ليو
ـ  ون بـازآزمون بـااليي   داشت كه اين آزمون از پايايي آزم

به عالوه، براي اطمينان بيشتر از پايـايي،  . برخوردار است
نفر اجرا و آلفاي كرونباخ آن محاسـبه   5اين آزمون روي 

  .است 0.99شد كه ميزان آن برابر با 

  ي اجراي پژوهششيوه
و طـي شـدن فراينـدهاي     ي درمـانجو بعد از مراجعه
بـراي  به دو دليـل روش سـايكودراما    مقدماتي تشخيص،

دليـل اول ايـن بـود كـه     . انتخـاب شـد  كمك به بيمـار  
ــت روش   ــد داش ــگر قص ــدتريپژوهش ــراي  كارآم   را ب

دليـل دوم ايـن بـود كـه      .آزمـون كنـد   مراجعكمك به 

ها با از پرنده مراجعسنجش ميزان ترس 
ساخته و استفاده از يك آزمون محقق

ها دهي رفتار او در مواجهه با پرنمشاهده

ها با استفادهاز پرنده مراجعسنجش ميزان ترس 
ي رفتار او در ساخته و مشاهدهاز آزمون محقق
  ي درماني ها بعد از مداخلهمواجهه با پرنده

A B پيگيري 

اجراي جلسات
  درماني سايكودراما
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تخصص يكي از پژوهشگران اين پژوهش سايكودراما بود 
ي اين روش زير نظر ايشان اين اطمينان را و بنابراين اجرا

  داد كــه روش مــورد نظــر بــه مــي درمــانگر اصــليبــه 
ي دو ساعته درمان در هشت جلسه. شوددرستي انجام مي

ي بعـد از ارائـه  در ادامه، . انجام شد) هر هفته، دو جلسه(
جلسـات درمـاني   اي از خالصـه يك توضـيح مقـدماتي،   

  .آيد مي

 توضيح مقدماتي

درماني سـايكودرامايي،  ي اجراي روانس شيوهبر اسا
ي ، كليه)پدر سايكودراما(هاي دكتر مورنو مبتني بر آموزه

هاي درماني در اين پژوهش شامل چهار مرحلـه بـه   جلسه
  :شرح زير بوده است

اين مرحله بسيار شبيه گرم كردن قبـل از  . گرم كردن -1
اجراي سايكودراما نيازمند  از آن جا كه. ورزش است
ي درمان اسـت  نقش روي صحنه و ايفاي بازي كردن

گـرم  . باشـد مستلزم آمادگي بدني كافي مـي بنابراين 
كردن معمـوالً بـه صـورت حركـات نرمشـي و يـا       

تعيـين  . شودهاي پر از تحرك گروهي انجام مي بازي
ي هاي گروهي به عهدهنوع حركات نرمشي و يا بازي

 .درمانگر است

در اين مرحلـه بـر   . راماي سايكودآماده كردن صحنه -2
هايي هايي كه بايد بازي شوند و يا تكنيكاساس نقش

ي درمـان آمـاده   كه قرار است استفاده شوند، صحنه
تكنيـك   از به طور مثـال اگـر قـرار اسـت    . شودمي
استفاده شود، نور صحنه بايـد بسـيار كـم     نماييرؤيا
 .و مانند آن باشد

ــحنه  -3 ــايش روي ص ــراي نم ــه ا. اج ــن مرحل ز در اي
با توجه بـه مراجـع و   سايكودراما متنوع هاي  تكنيك

 تـوان مـي ايـن مرحلـه را   . شوداستفاده مي مشكل او
 .ي سايكودراما دانستترين مرحلهمهم

در اين مرحله، اعضاي گـروه و درمـانگر   . مشاركت -4
ي آن چـه كـه اجـرا    شوند و دربارهدور هم جمع مي

ي رحلهواقع در م در. كنندميبحث و تبادل نظر  شده
 مراجـع اعضاي گروه به همديگر و يـا بـه    مشاركت،

يا اعضاي گروه  مراجعه ب بازخورد. دهندبازخورد مي
ي قبلي يعني اجراي نمايش تواند در اواسط مرحلهمي

  .نيز اتفاق بيفتد
  اي از جلسات درمانخالصه
  ي پذيرشجلسه

تشـخيص   ؛ي بـاليني اوليـه  مصـاحبه  ؛مراجعپذيرش 
توضيحات مقدماتي در جهت معرفي نوع  يو ارائه مشكل
ي مراجع به ايـن نـوع   و جلب عالقه) سايكودراما(درمان 
 .درمان

  ي اول درمانجلسه
بـر روي   سـاخته هراسـي محقـق  آزمون پرنـده  اجراي

بـه  به عنـوان يـك آزمـون    ( انجام آزمون رفتاري ؛مراجع
مراجع گفته شد كه قرار است بـه زودي يـك پرنـده بـه     

هاي رفتـاري،  بررسي واكنش ؛)آورده شود ي درمانجلسه
يك و بدني مراجع از طريق مشاهده و استفاده از  احساسي

آرام  ؛اودستگاه ديجيتال براي سنجش ميزان ضربان قلـب  
به او گفتـه شـد كـه هـيچ     (كردن مراجع توسط درمانگر 

اي قرار نيست به جلسه آورده شود و اگر هم روزي پرنده
ي خـود  ق رخ دهد حتماً بـا اجـازه  قرار باشد كه اين اتفا

دو (دعوت اعضاي همكـار درمـانگر    ؛)مراجع خواهد بود
بخش و ي درمان و ايجاد يك فضاي آرامشبه جلسه) نفر

مرور شفاهي و مختصر مشكل درمانجو  ؛صميمي در جلسه
ــار  ــراي   ؛در حضــور اعضــاي همك ــل اج ــروع مراح ش
زي از طريق انجام يـك بـا  (سايكودراما شامل گرم كردن 

اسـتفاده از   ؛ي سـايكودراما آماده كردن صـحنه  ؛)گروهي
 مراجعتكنيك معرفي كردن خود به منظور آشنايي كامل با 

كمك گـرفتن از دو همكـار    ؛و مشكل او از زبان خودش
بـازخورد بـه    يارائـه درمانگر براي بيان نظرات خـود و  

جمع شدن اعضاي گروه دور يك  ؛و  حمايت از او مراجع
ي عيين زمـان جلسـه  و ت ي درمانيبندي جلسهميز و جمع

 .بعدي

  ي دومجلسه
جمع شدن اعضـاي گـروه درمـان و انتخـاب اولـين      
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 )پژوهش مورد منفرد(هراسي  تأثير سايكودراما در درمان پرنده

با پرنده كه باعث شروع تـرس   مراجعي ي مواجههخاطره
گـرم   ؛در او شده بود و مرور آن همراه با جزئيات حادثـه 

آماده كـردن   ؛كردن و آماده شدن براي اجراي سايكودراما
و يـاد دادن   مراجـع توسط  اشخاص ياورانتخاب  ؛صحنه
استفاده از تكنيك تحقق خويشتن بـا   ؛هاهايشان به آننقش

ي ايجـاد تـرس در   ايفاي نقش به منظور بازنمايي خـاطره 
به اين صورت كه يكي از همكاران درمانگر نقش ( مراجع

پرنده و ديگري نقش خواهر مراجع را كه ترس شديدي از 
استفاده از تكنيك تعويض نقـش   كردند؛ فاايها دارد پرنده

 يهاي مختلف را در خـاطره ، نقشمراجعبدين منظور كه 
مراجع در هر سه نقش ( خود تجربه كند و بهتر درك نمايد

 ؛)به ايفاي نقـش پرداخـت   -خودش، خواهرش و پرنده-
هاي بهتر و كه پايان اشخاص ياورو  مراجعدرخواست از 

دا كننـد و آن را بـه اجـرا    پي عمراجمتفاوتي براي داستان 
اتمام نمايش و جمع شدن اعضاي گروه و بحث  ؛بگذارند

هاي متفاوت داستان،  ها و پايانو تبادل نظر در مورد بازي
به اين نكته برسد كه اگـر داسـتان او    مراجعبه طوري كه 

اكنـون    ها به اتمام رسيده استدر گذشته با ترس از پرنده
حمايت اعضـاي   ؛به آن پايان بخشدواند طور ديگري تمي

 و بنـدي جلسـه  جمـع  ؛و دادن اميد بـه او  مراجعگروه از 
 .ي بعديتعيين زمان جلسه

  ي سومجلسه
جمع شدن اعضاي گروه دور ميـز و انتخـاب دومـين    

توسـط خـواهر    مراجـع مبني بر ترساندن  مراجعي خاطره
 مرور خاطره همراه با جزئيـات  و هاترش از پرندهكوچك

ترسـد، در  ها نمـي ي از دو خواهر مراجع كه از پرندهيك(
 اي در دسـت، دو خـواهر  كودكي هميشه با گرفتن پرنـده 

شـدند  ها مجبور مـي ترسانده كه آنچنان مي را شبزرگتر
 ؛گـرم كـردن   ؛)ها در يك اتاق دربسته پنـاه بگيرنـد  مدت

و يـاد دادن  شخص ياور انتخاب يك  ؛آماده كردن صحنه
تفاده از تكنيك تحقق خويشتن با ايفـاي  اس  ؛نقشش به او

در ايـن روش  ( مراجـع ي نقش به منظور بازنمايي خاطره
انـد اجـرا   عيناً همـان اتفاقـاتي كـه در گذشـته رخ داده    

استفاده از تكنيك تعويض نقش بدين منظور كه  ؛)شود مي

خود تجربه كنـد   يهاي مختلف را در خاطره، نقشمراجع
بــراي دادن  مراجــعت از درخواســ ؛و بهتــر درك نمايــد

خــواهر در نقــش ( شــخص يــاورپاســخي متفــاوت بــه 
ــوچكترش ــه ؛)ك ــط   يارائ ــايتي توس ــاي حم بازخورده

 مراجعبه ) درمانگر( همكاري كه تماشاگر بود و كارگردان
اتمام نمـايش و جمـع شـدن     ؛به خاطر اين پاسخ متفاوت

هـا و  اعضاي گروه و بحث و تبادل نظـر در مـورد بـازي   
واهرش بـه منظـور اثبـات    به خ مراجعمتفاوت هاي پاسخ

حمايت اعضاي گـروه از   ؛در تغيير پاسخ ترس توانايي او
تعيين زمـان   و بندي جلسهجمع ؛و دادن اميد به او مراجع
 .ي بعديجلسه

  ي چهارمجلسه
جمع شدن اعضاي گـروه و مـرور كـابوس تكـراري     

ـ  ( ها به اوپرندهي حملهبا محتواي  مراجع ه مراجع هـر هفت
ها ناگهـان  ديد كه پرندهبار اين كابوس را مي دو بيش از 

او . شـوند ور مـي و به سمت او حملـه  شدهوارد منزلشان 
بندد امـا  رود و در را محكم ميكند و به اتاقي ميفرار مي
كننـد و  آوري از در بسته عبور مـي ها به طرز شگفتپرنده

ميشـه  بر اساس گزارش مراجـع، او ه . شوندوارد اتاق مي
ها در حالي كه دست پريده استدر همين لحظه از خواب 

لرزيدنـد و قلـبش بـا شـدت     و پاهايش سرد شده و مـي 
 ؛)ماندتپيد و اين كابوس هميشه ناتمام باقي ميبسياري مي
 مراجـع آماده كردن صحنه براي اجراي رؤياي  ؛گرم كردن

 ؛)اتاق مراجعكم كردن نور فضا و چيدن وسايل شبيه به (
 ؛هـا براي بازي كردن نقـش پرنـده   اشخاص ياورخاب انت

  اســتفاده از تكنيــك رؤيانمــايي بــراي بازنمــايي رؤيــاي 
  از مراجـع خواسـته شـد    ( مراجعتكراري و هميشه ناتمام 

  و فــرض كنــد كـه بــه خــواب   چشــمانش را ببنـدد  كـه 
هر گاه كه احساس كرد وقـت مناسـبي   سپس  ،رفته است

و نمـايش را شـروع   براي شروع كابوسش است، برخيزد 
با عالمت مراجـع دو همكـار درمـانگر در نقـش دو     . كند

پرنده دقيقاً به همان صورتي كـه مراجـع گفتـه بـود وارد     
شدند و مراجع را دنبال كرده و از در فرضي اتاق مراجـع  

اتمام موقتي اجراي نمايش و درخواست از  ؛)نيز رد شدند
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هاي پايان ،مراجع و همكاران درمانگر كه براي اين كابوس
اجراي تمام پيشنهادات به صورت  ؛متعددي پيشنهاد دهند

بازخورد بـه   يارائه ؛مقايسه امكاننمايش به منظور ايجاد 
اتمـام   ؛هـا در حين اجراي نمـايش توسط درمانگر  مراجع
جمع شدن اعضاي گروه و بحث و تبادل نظـر در   ،نمايش
 هــاي پيشــنهادي و انتخــاب بهتــرين پايــانپايــانمــورد 

حمايت اعضـاي گـروه از    ؛پيشنهادي براي كابوس مراجع
تعيين زمـان   و بندي جلسهجمع ؛و دادن اميد به او مراجع
  .ي بعديجلسه

  ي پنجمجلسه
از  ي توضيحات اوليـه ارائهجمع شدن اعضاي گروه و 

انتخـاب   ؛آماده كـردن صـحنه   ؛گرم كردن ؛سوي درمانگر
اده از اسـتف  ؛مراجـع براي ايفـاي نقـش    شخص ياوريك 

تكنيك تلفيقي تعويض نقش و روش مضاعف بـه منظـور   
و  مراجـع ايجاد يك فرصت تخيلي براي صـحبت كـردن   

بـا اسـتفاده از    شـخص يـاور  به طوري كـه  ( پرنده با هم
را بسـيار شـبيه بـه او     مراجعتكنيك روش مضاعف نقش 

 .گو راي سخننقش يك پرنده مراجعكرد و خود بازي مي
 مراجـع كنيك سعي شد تفكرات منفـي  با استفاده از اين ت

 ؛)مشخص شده و به چالش طلبيده شوند هانسبت به پرنده
اتمام نمايش و جمع شدن اعضاي گروه و بحث و تبـادل  

و  مراجـع حمايت اعضاي گـروه از   ؛نظر در مورد نمايش
ي تعيين زمـان جلسـه   و بندي جلسهجمع ؛دادن اميد به او

 .بعدي

  ي ششمجلسه
بـا كسـب    ي درماندر قفس به جلسه ايآوردن پرنده
در برخـورد   مراجعي دقيق رفتار مشاهده ؛اجازه از مراجع

گــرفتن آزمــون  ؛ضــربان قلــب او ســنجشبــا پرنــده و 
و اميـد دادن   مراجعحمايت از  ؛ساخته براي بار دوم محقق

آمـاده   ؛گـرم كـردن   ؛به او توسط درمانگر و همكـاران او 
اسـتفاده از تكنيـك    ؛اشخاص ياورانتخاب  ؛كردن صحنه

مضاعف چندگانه به منظور نشـان دادن گذشـته، حـال و    
و اتمام نمايش و جمع شدن اعضاي گروه  ؛مراجعي آينده

حمايت اعضاي گروه  ؛بحث و تبادل نظر در مورد نمايش

تعيـين  و بنـدي جلسـه   جمع ؛و دادن اميد به او مراجعاز 
  .ي بعديزمان جلسه

  ي هفتمجلسه
حات الزم ايـن  گروه و دادن توضيجمع شدن اعضاي 
قفس پرنده در اتاق درمان وجود ( جلسه توسط كارگردان

اشـخاص  انتخاب  ؛آماده كردن صحنه ؛گرم كردن ؛)شتدا
فكني آينده به منظـور نشـان   استفاده از تكنيك برون ؛ياور

 ؛كنـد بينـي مـي  براي خود پـيش  مراجعاي كه دادن آينده
اتمـام نمـايش و جمـع     ؛گرفتن بازخورد از اعضاي گروه

 ؛شدن اعضاي گروه و بحث و تبادل نظر در مورد نمـايش 
 ؛و دادن اميــد بــه او مراجــعحمايــت اعضــاي گــروه از 

 .ي بعديتعيين زمان جلسهو بندي جلسه  جمع

  ي هشتم و آخرجلسه
 مقدماتي توضيحات يارائهجمع شدن اعضاي گروه و 

 ؛)د داردقفس پرنده در اتاق درمان وجو( توسط كارگردان
 ؛اشـخاص يـاور  انتخـاب   ؛آماده كردن صحنه ؛گرم كردن

به منظـور   شخص ياوراستفاده از تكنيك آينه با كمك دو 
ي كه از قفس پرنـده  تبه خودش در حال مراجعنشان دادن 
 ؛شـود مـي ي كه به آن نزديـك  تكند و در حالاجتناب مي

 كه يكي از اين دو حالـت  مراجعدرخواست كارگردان از 
انتخـاب   ؛رفتار كنـد  شخص ياورخاب كرده و مانند را انت

و  مراجـع هـا توسـط   حالت دوم يعني عدم ترس از پرنده
بازخوردهاي حمـايتي  ي ارائه ؛نزديك شدن به قفس پرنده

 ؛به قفس پرنده مراجعدست زدن  ؛مراجعاعضاي گروه به 
 ؛مراجـع بازخوردهاي حمايتي اعضـاي گـروه بـه    ي ارائه

به منظـور بيـرون آوردن پرنـده از     مراجعكسب اجازه از 
قفس و دادن اطمينان به او مبني بر اين كـه تـا او اجـازه    

دسـت دارد بـه او نزديـك     ندهد فردي كـه پرنـده را در  
بازخوردهاي حمايتي اعضـاي گـروه   ي ارائه ؛نخواهد شد

براي نزديك شدن بـه پرنـده و    مراجعكمك به  ؛مراجعبه 
زدن به پرنـده   دستدر  مراجعموفقيت  ؛دست زدن به آن

ي بازخوردهـاي حمـايتي   ارائـه  ؛بسـيار  هايبعد از تالش
و  مراجعتقديم پرنده و قفسش به  ؛مراجعاعضاي گروه به 

دو (ي درمان پيگيري نتيجه ؛دادن مسئوليت نگهداري از آن
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 .)ماه بعد از پايان درمان

  نتايج

  نتايج آزمون رفتاري به صورت كيفي:الف
قبـل از  (ي اول درمـان  سهي آزمون در جلنتيجه .1

 )ي درمانيانجام هر گونه مداخله

سـنجيده   مراجـع دو بار ضربان قلب  ،ي اولدر جلسه
يك بار قبل از هر گونه آزموني، به منظور بـه دسـت   . شد

نيز بعـد از آن   بارو يك  مراجعآوردن ضربان قلب طبيعي 
خبر داده شد كه قرار است به زودي بـا   مراجعبود كه به 

ابتدا رنـگ    بعد از اين خبر مراجع. نده مواجه شوديك پر
در حالي كه و  شدبعد برافروخته  كمي سفيد و ،صورتش

در اين لحظه  .عصباني بود برخاست كه اتاق را ترك كند
بعد . اي در كار نيستدرمانگر به او خبر داد كه هيچ پرنده

ضربان قلب او مجدداً  مراجعي از آن بالفاصله و با اجازه
  .دنآيمي در ادامهنتايج كمي . گيري شددازهان

 ي ششمي آزمون رفتاري در جلسهنتيجه  .2

هـاي  شـركت فعـال در جلسـه   بعد از شـش جلسـه   
جوجه (، درمانگر تصميم گرفت كه يك پرنده سايكودراما

. به جلسـات درمـاني بيـاورد    را در قفس محصور )اردك
قرار اهده مشمورد داده شد و رفتار او  خبر مراجعبه  ابتدا

. او اصالً آن رفتار سـابق را از خـود نشـان نـداد    . گرفت
كند كه باز هم مثـل  فكر مي مراجعدرمانگر حدس زد كه 

بنابراين به همكار . ي اول اين فقط يك آزمون استجلسه
خود تلفن كرده و از او خواست كـه پرنـده را بـه محـل     

چند دقيقه بعـد همكـار   . برگزاري جلسات درماني بياورد
حـدس  . در قفس آمـد  ي محصوردرمانگر همراه با پرنده

 مراجعي درمانگر درست بود چون حالت تعجب در چهره
بـا  . اما اين فقط تعجب بـود و نـه تـرس   . بسيار بارز بود
ي واقعي مواجه شده بود با يك پرنده مراجعوجود اين كه 

فقـط گفـت   . ي اول را از خود نشان ندادرفتار جلسه ولي
ا از قفس بيرون نياوريم چون مطمئن نبـود كـه   كه پرنده ر

در ايـن حـال   . تحمل كند هم تواند او را آزاد از قفسمي
ضربان قلـب انـدكي   . سنجيده شد مراجعباز ضربان قلب 

عـالوه بـر ايـن    . ي اولي جلسـه باال بود ولي نه به اندازه
سنجيده شد  مراجعسنجش، يك بار ديگر هم ضربان قلب 

توانسـت بـه    مراجـع ر درمان بود كه ي آخو آن در جلسه
جالب اين بود كه ضربان قلـب  . جوجه اردك دست بزند

در آن زمان فقـط انـدكي بـاالتر از ضـربان قلـب       مراجع
  . طبيعي او بود كه اين ميزان قابل اغماض است

ي بـا نمـودار        نتايج آزمون رفتـاري بـه صـورت كمـ
در جلسـات اول، ششـم و    مراجـع تغييرات ضربان قلب (

  ): رآخ
، همـان طـور كـه    مراجعاين تغييرات در ضربان قلب 

د،  به صورت يك نمودار نشان داده شـده  شومالحظه مي
اين نمودار تغييرات ضربان قلب مراجـع را كـه در    .است

منظور از . دهدگيري شده است نشان ميچهار نوبت اندازه
گيـري ضـربان قلـب    اين است كه انـدازه  1ي اول جلسه

ي اول و قبل از هر گونـه  ولين بار در جلسهمراجع براي ا
ايـن ميـزان   . اي اندازه گرفته شده اسـت آزمون يا مداخله
. ي ضربان قلب طبيعي مراجع استدهندهضربان قلب نشان

. باشـد مـي  66شـود  اين ميزان همان طور كه مشاهده مي
اين است كه ضربان قلـب مراجـع    2منظور از جلسه اول 
گيري شده است ي اول اندازهر جلسهبراي دومين بار نيز د

گيري بعد از آزمون رفتاري توضيح داده شده، و اين اندازه
اسـت كـه نمايـانگر     167 ،ايـن ميـزان  . انجام شده است

ي ديگر دو داده. باشدي ضربان قلب ميالعادهافزايش فوق
يكـي مربـوط بـه ميـزان     . شـود نيز در نمودار مشاهده مي
ي ي ششم و بعد از مواجهـه سهضربان قلب مراجع در جل

اي در قفس است؛ و ديگري مربوط بـه ميـزان   او با پرنده
ي آخر و بعـد از موفقيـت او در   ضربان قلب او در جلسه
باشد كه تقريباً معادل ضربان قلـب  دست زدن به پرنده مي

  .طبيعي اوست

  ساختهنتايج آزمون محقق:ب
 ،ايلـه ي اول و قبل از هر گونه مداخدر جلسه مراجع

را ) ي ممكـن يعني بيشترين نمره( 30ي اين آزمون نمرهاز 
و اگر ايـن طـور    متضاد هم هستند مؤلفهچون دو (گرفت 

پـس از حضـور    ).بـود مي 32ي آزمون نبود حداكثر نمره
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بـه  ي ششـم  در جلسـه هاي سايكودراما، فعاالنه در جلسه
 دوباره از او همـين ي محصور، مواجه شدن با پرنده هنگام

. كاهش يافت 11ي او به اين بار نمره كهآزمون گرفته شد 
ي مراجع بـا  ي آخر و بعد از مواجههاين آزمون در جلسه

پرنده مجدداً از او گرفته شد و با توجـه بـه ايـن كـه او     
وي بـه صـفر تقليـل     ينمره  توانست به پرنده دست بزند،

بـه وضـوح    2اين تغييرات در نمـودار شـماره    .پيدا كرد
  .اندخص شدهمش

  

  
  تغييرات ضربان قلب مراجع در طول : 1نمودار 

  جلسات درمان
  
  
  

  
  

  .در آزمون محقق ساخته است مراجعي ي تغييرات نمرهدهندهاين نمودار نشان: 2نمودار
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  گيريبحث و نتيجه
گرفتـه شـد، همگـي     مراجـع هايي كه از نتايج آزمون

. عد از درمان بودند، بمراجعي تغييراتي بارز در دهندهنشان
گفته شد كه قـرار اسـت    مراجعي اول وقتي به در جلسه

ــا خــود بــه جلســهپرنــده ،يكــي از همكــاران   ي اي را ب
 روشـني درمان بياورد، او رفتاري از خود نشان داد كه به 

ي ششـم  در جلسـه . بيانگر ميزان ترس بسيار باالي او بود
  ي هدر قفــس بــه جلســ محبــوس ايوقتــي واقعــاً پرنــده

اصالً آن رفتـار سـابق را تكـرار     مراجعدرمان آورده شد، 
نكرد و فقط درخواست كرد كـه پرنـده از قفـس بيـرون     

ي آخر نيز او با كمـك درمـانگر و   در جلسه. آورده نشود
كـاري   ،يكي از همكاران او توانست به پرنده دست بزنـد 

همان طور كه گفتـه شـد،   . نمودكه در ابتدا غير ممكن مي
ضربان . در جلسات مختلف گرفته شد مراجعقلب  ضربان

ي اول وقتي بـه او گفتـه   در جلسه. بود 66قلب طبيعي او 
اي مواجه شود، ضربان قلـب او  شد كه قرار است با پرنده

در . اي در كـار باشـد  رسيد، بدون آن كـه پرنـده   167به 
بـا   مراجـع جلسه ششم و بعد از پنج جلسه درمان، وقتـي  

ما در قفس مواجه شـد، ضـربان قلـب او    ي واقعي اپرنده
در اين زمان . ي اولي جلسهافزايش يافت، اما نه به اندازه

ي كـه در جلسـه   آنو جالب . رسيد 89ضربان قلب او به 
زد، ضـربان  آخر در حالي كه داشت به پرنده دسـت مـي  

تپش بيشتر از ضربان قلـب   سهيعني فقط . بود 69قلب او 
در آزمـون  . پوشـي اسـت  ل چشـم كه واقعاً قاب طبيعي او،

ي او كه از او در سه نوبت گرفته شد، نمـره  محقق ساخته
و  )ي ششـم در جلسـه ( 11بـه    ،)ي اولدر جلسه( 30از 

ي اين نتايج همه. كرد كاهش پيدا )ي آخردر جلسه(صفر 
در اثـر   مراجـع  هراسـي حاكي از آنند كه عوارض پرنـده 

تـوان بـه   جـه مـي  در نتي. نـد به كلي برطرف شده ا درمان
هراسـي ايـن   جرئت گفت كه سايكودراما در درمان پرنده

  . مؤثر بوده است مراجع
رسد كه از نظر تأثيرگذاري سـايكودراما در  به نظر مي

درمان اختالالت روانشناختي، پـژوهش حاضـر بـا ديگـر     
  داليـل اثربخشـي   .خـواني دارد هاي موجـود هـم  پژوهش

اي آن نسـبت  ار مواجههتوان به ساختاين نوع درمان را مي
ــه. داد ــن مواجه ــايكودراما اي ــورت   در س ــه ص ــدا ب   ابت

بـه شـكل    مراجـع ترس در  يكنندهبازسازي وقايع ايجاد
 مراجععامل ترس در  مواجهه با جايگزينِ سپسنمايشي، 

كه نقش عامل تـرس مـثالً پرنـده را بـازي      شخص ياور(
ـ (و در نهايت مواجهه با خود عامل ترس ) كند مي ن در اي

 شايد اين طور به نظـر برسـد كـه   . است) پژوهش، پرنده
كنـد  زدايي منظم عمـل مـي  سايكودراما شبيه به حساسيت

. در اصل اين دو نوع درمان كـامالً بـا هـم متفاوتنـد     ولي
سايكودراما متكي بر تماشاي نمـايش و بـازي كـردن در    

  جـذابيت آن بـه ويـژه     نمايش است و همين عامل سـبب 
  چنـين امكـان   هـم  .شـود مـي  جوانـان براي كودكان و نو

بـه صـورت    هم به صورت فـردي و هـم   به كار بردن آن
  هـاي ديگـر از   شود تا نسـبت بـه روش  سبب مي گروهي

كه غالبـاً بـه صـورت     زدايي منظمحساسيت جمله روش
  از اســتقبال بيشــتري  شــود،فــردي بــه كــار گرفتــه مــي

ــن اســت  . برخــوردار باشــد ــژوهش اي ــن پ ــنهاد اي   پيش
منــد بــه سـايكودراما زيــر نظــر  وهشــگران عالقـه كـه پژ 

هايي بـا موضـوع بررسـي    پژوهش ،متخصصان اين روش
اثربخشي اين روش درماني در درمان فوبيـا و مخصوصـاً   
  فوبيــاي حيوانــات انجــام دهنــد تــا درمــانگران بتواننــد 
در مورد تـأثير ايـن روش درمـاني بـا اطمينـان بيشـتري       

  .قضاوت نمايند
  

  هراسيدهآزمون تشخيص پرن
  }.با ذكر منبع اشكالي ندارد از آزمون، استفاده{
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  به نام خدا
  هاي زير را بخوانيد لطفاً جمله. باشدها ميي ترس شما از پرندهگيري درجهاين آزمون براي اندازه

  .ها را انتخاب كنيدهاي رو به روي آنو يكي از گزينه
  پنج دقيقه: زمان

  اصالً  كم  زياد  .شومر نزديك خودم دچار ترسي واضح و مداوم ميها دمن با ديدن پرنده 1
  اصالً  كم  زياد  .شومبيني كنم، دچار ترس مياي را تصور يا پيشمن حتي اگر وجود پرنده 2
  اصالً  كم  زياد .ها غير معقول و بيش از حد استدانم كه ترسم از پرندهمن مي 3
  اصالً  كم  زياد .ترسمبينم و ميمون پرنده ميهايي با مضگاهي در خواب شبانه، كابوس 4
  اصالً  كم  زياد .ام عقب بيفتمها باعث شده است كه از بعضي كارهاي مهم در زندگي روزمرهترسم از پرنده 5

 شود كه،ها باعث ميها يا فكر كردن به آنهر گونه مواجهه با پرنده
  اصالً  كم  زياد .ضربان قلبم تشديد شود 6
  اصالً  كم  زياد .شوم)نفس نفس زدن يا تنگي نفس(شكالت تنفسي دچار م 7
  اصالً  كم  زياد .احساس تهوع به من دست دهد 8
  اصالً  كم  زياد .شوم)سست شدن عضالت يا انقباض عضالني(دچار مشكالت عضالني 9
  اصالً  كم  زياد .دچار داغي و گُرگرفتگي شوم 10
  اصالً  كم  زياد .دست و پايم سرد شوند 11
  اصالً  كم  زياد .هايم را كنترل كنمبه لرزه بيفتم و نتوانم لرزش دست و پا يا لب 12
  اصالً  كم  زياد    .خيس عرق شوم 13

 آيد،اي خودش يا توسط فردي به سمت من مياگر ببينم كه پرنده
  اصالً  كم  زياد .برمكنم و به محل امني پناه ميسريعاً فرار مي 14
  اصالً  كم  زياد .دانم چكار بايد بكنمشوم و نميايم ميخكوب ميبي اختيار سر ج 15
  اصالً  كم  زياد .دهدافتم و احساس نفرت به من دست ميبي اختيار به گريه مي 16
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