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 چکیده

 یآور تژا  سژايکودراما بژر    یاثربخشژ بررسژی   ،پژژوه  حاضژر   :مقدمه

 های نظامی استان اصفهان است. سربازان يکی از پادگان

با گروه کنترل  آزمون پسژ  آزمون ی پبا طرح  تجربی از نوع نیمه :روش

هژای نظژامی    کلیژه سژربازان يکژی از پادگژان    شامل  ،آماری ۀجامع .است

نفژر از ايژن    22که دارای گراي  به خودکشی بودند. تعداد  استاصفهان 

تصادفی به دو  صورت بهدسترس انتخا  و در یریگ نمونهروش سربازان با 

نفر( آزماي  و کنترل تقسیم شدند. آزمژون افکژار خودکشژی     12) گروه

 بژرای هژر   آزمون ی پ عنوان بهکونر ديويدسون  یآور تا و  (BSSI)بک 

سژايکودراما بژه    یهژا  فژن دو گروه اجرا شد. برای گروه آزماي ، مداخلژه  

ای دو بار انجام شد و گروه کنترل در اين  ساعته، هفته 2 ۀجلس 12مدت 

ای دريافت نکردند. بعد از اتمام جلسات، هر دو آزمژون   مدت هیچ مداخله

هژا از تحلیژل    داده وتحلیژل  يژه تجزمجدداً برای دو گروه اجرا شژد. بژرای   

و  آزمژون  ی پژ کاه  و حذف تژثثیر متییژر همگژام )    باهدفکوواريانس 

 اده شد. شناختی( استف جمعیت

نشان داد که کاربرد روش سايکودراما بر میزان گراي  بژه  ها  يافته :نتایج

سربازان مؤثر است و موجب کژاه  گژراي     یآور تا افکار خودکشی و 

 سربازان شده است.  یآور تا به خودکشی و افزاي  میزان 

گفژت وجژه امتیژاز ايژن رويکژرد       تژوان  در تبیین اين يافتژه مژی   :بحث

کنژد و   اش را در صحنه مطرح مژی  د مسئلهفر چراکه ؛بودن آن است عملی

نهژايی بژه    یها حل راهانديشد و با کشف  آن می یها حل راهخود در مورد 

 پردازد. تمرين آن در صحنه می

 سربازان.؛ یآور تا  ؛افکار خودکشی ؛سايکودراما :ها کلیدواژه
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Abstract 

Introduction: The present study is aimed at 

investigating the effect of psychodrama on the 

resilience of suicide-prone soldiers in a military base 

in Isfahan, Iran. 

Method: This is a quasi-experimental study with pre-

test, post-test and control group. The research 

population includes all the suicide-prone soldiers of a 

military base in Isfahan, Iran. A sample of 20 soldiers 

was selected using the availability sampling method 

and randomly divided into experimental and control 

groups (with ten soldiers in either group). The Beck 

Scale for Suicidal Ideations (BSSI) and the Connor-

Davidson Resilience Scale were administered to both 

groups as pretests. The experimental group was 

exposed to 10 two-hour sessions of psychodrama 

techniques and the control group received no 

intervention. Following the intervention on the 

experimental group, both groups were evaluated 

using the previously-mentioned instruments. The co-

variance analysis was employed for reduction 

purposes and elimination of the impact of concurrent 

variable (pretest and demographics). 

Results: It was revealed that application of 

psychodrama techniques impacts on the soldiers’ 

degree of disposition towards suicidal thought and 

resilience. It reduced soldiers’ disposition towards 

suicide and increased their resilience.  

Discussion: To explain this finding, we can say that 

the privilege of this approach is its practicality; every 

individual poses his/her problem live, thinks about its 

solutions and continues to be engaged until the final 

solution is discovered.  

Keywords: psychodrama, suicidal thought, 

resilience, soldiers. 
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 مقدمه

که  استبردن آگاهانه فرد توسط خود  ، ازبینخودکشی

و امروز با  استآن به قدمت پیداي  انسان  ۀتاريخچ

)حجتی و  افزاي  است. به شدن کشورها رو صنعتی

آگاهانه خود،  ینابودساز( و همچنین 1332نیا،  شريف

در فرد  یچندبعدهای متعدد و  علت وجود ناراحتی به

او اين کار بهترين راه  زعم بهدرمانده و نیازمندی که 

)مجتهدی،  استجهت رهايی از مسائل و مشکالت 

درصد همه  39تقريباً  .(1311 کیانی و قنبر پورمقدم،

کنند  خودکشی و يا اقدام به خودکشی میکسانی که 

 )کاپالن و سادوک،  مبتال به يک اختالل روانی بوده

 یآور تا ( و از 1333 ؛ پی. هالجین و ويتبورن،1339

زاده، علوی و  )سودانی، ولی اند پايینی برخوردار بوده

 2اسکیزوفرنی %،32 1(. اختالل افسردگی1332 حکمت،

اين موارد را تشکیل % 9% و دمانس يا دلیريوم 12

 ترين يجراکه  ،(1339)کاپالن و سادوک،  دهند می

وابستگی  يامواد ، سوءمصرف 3آنها، افسردگی اساسی

 )پی. هاجلین و ويتبورن، استبه الکل و اسکیزوفرنی 

مبتال به افسردگی هذيانی باالترين خطر  افراد (.1333

 (. 1339)کاپالن و سادوک،  خودکشی را دارند

سالمت روانی را اينگونه ، جهانی بهداشتسازمان 

تعريف نموده است: قابلیت ارتباط موزون و هماهنگ با 

تیییر و اصالح محیط فردی و اجتماعی و حل  ديگران،

منطقی و  عادالنه، طور بهتضادها و تمايالت شخصی 

های افراد سالم و افرادی که  مناسب. دانستن ويژگی

 ،تشخیص یبرادارای اختالالت روانی هستند 

؛ مرادی، 1339سادوک،  )کاپالن و است کننده کمک

دلیل  تواند به افراد می در یآور تا  ازآنجاکه(. 1331

رود که بین  بنابراين انتظار می ،نوع شخصیت آنها باشد

و ابعاد شخصیت افراد و نیز سالمت  یآور تا 

وجود داشته باشد  داری یمعن ۀآنها رابط یشناخت روان

 (.1332به نقل از فتاحی،  2223 ،اديشو و همکاران

(، 1331( به نقل از جوکار )1331گارمزيوماتسن )

پیامد سازگاری موفقیت  فرايند، توانايی، يا را یآور تا 

اند.  رغم شرايط تهديدکننده تعريف نموده علی آمیز

که هوش هیجانی نسبت به هوش  نشان داد ها يافته

 است و یآور تا  تر قوی ۀکنند بینی ی پ، عمومی

از  يتو رضانق  واسطه مابین انواع هوش  یآور تا 

 زندگی را دارد. 

را سازگاری مثبت فرد در  یآور تا ( 2221) 4والر

داند.  ها و تهديدات( می )آسیب واکن  به شرايط ناگوار

ها يا  ، تنها پايداری در برابر آسیبیآور تا البته 

حالتی انفعالی در رويارويی با يا  تهديدکننده وشرايط 

در ، بلکه شرکت فعال و سازنده یستنشرايط خطرناک 

، یآور تا توان گفت  می پیرامونی خود است. یطمح

 روانی، درژ توانمندی فرد در برقراری تعادل زيستی 

(. 2223شرايط خطرناک است )کانر و ديويدسون، 

توانند مشکالت  يعنی اينکه افراد چگونه می یآور تا 

فشار با  زندگی خود را درعین داشتن استرس و

اساس رويکرد مبتنی اين سازه بر موفقیت سپری کنند.

حاکی از قابلیت افراد در  بنا نهاده شده و 9بر نقاط قوت

)گیترمن و  استآمدن با مشکالت و خطرات کنار

ه شد که (. در تحقیقی نشان داد2223، 1جرمین

افزاي  سطح سالمت روانی،  واسطه به یآور تا 

رضايت از زندگی را در پی دارد. همچنین متییر 

دارای اثر غیرمستقیم بر رضايت از زندگی  یآور تا 

ها و  بر نوع احساس یرتثثبا  یآور تا  ديگر یانب بهاست. 

رضايت از  یجهدرنتهای فرد، نگرش مثبت و  هیجان

پور؛ عبدی  )پورسردار، عباس زندگی را در پی دارد

 (.1339زرين و سنگری، 

از جمعیت کشور ما را جوانان و  یتوجه قابلبخ   

به اين حجم عظیم،  اند. باتوجه نوجوانان تشکیل داده

در سالمت  ای کننده یینتعنق   ،سالمت اين جمعیت

( 1332 ی،نژاد، زارع و باقر کشور خواهد داشت )کیانی
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اد به خدمت سربازی فرا و همچنین در اين سنین افر

لیت به معنای باختن  سرباز در شوند که خوانده می

تا پای جان در رزم ايستادن و کردن،  یفشان جانسر، 

 اما در اصطالح امروزی خدمت دائمی ،باختن است جان

يا موقت در نیروهای مسلح کشورها، سربازی نامیده 

(. برخی از 1332آزاد،  ۀپديا، دانشنام )ويکی شود می

سال( 13کشورها مردانی را که به سن خاصی )مثالً 

در  .کنند رسند به خدمت وظیفه سربازی اعزام می می

برخی ديگر از کشورها )مانند باکو( اين اجبار برای 

)همان منبع(. در برخی کشورهای  زنان نیز وجود دارد

وانان ديگر خدمت سربازی اجباری نیست و ج

داوطلبانه به استخدام ارت   صورت بهتوانند  می

. در ايران خدمت وظیفه ينددرآای کشورشان  حرفه

سال  13عمومی اجباری است و فقط برای مردان و 

 )همان منبع(. استتمام 

طبق گزارش سازمان بهداشت جهانی ساالنه يک 

برابر اقدام  22 میرند و میلیون نفر در اثر خودکشی می

( 1332نیا،  )حجتی و شريف کنند خودکشی میبه 

درصد  29میزان خودکشی در جهان از مقادير باالتر از 

و  استرالیا آلمان، در اسکانديناوی، سوئیس، هزار

)که اصطالحاً کمربند خودکشی  ممالک اروپای شرقی

در صد هزار  122نام دارند( و ژاپن تا مقادير کمتر از 

 کند مصر و هلند فرق می د،ايرلن ايتالیا، در اسپانیا،

 که باالترين میزان در آسیا، (1339)کاپالن و سادوک، 

از اروپای مرکزی، و  يیها قسمتاروپای شرقی و 

 ،1)سازمان بهداشت جهانی شود فرانسه يافت می

(. سازمان بهداشت جهانی تخمین زده است که 2221

افتد و  هرسه ثانیه يک تالش برای خودکشی اتفاق می

اين بدين  .دهد یمهريک دقیقه يک خودکشی روی 

میرند،  خودکشی می علت معنی است افرادی که به

های نظامی از  بی  از افرادی هستند که به دلیل جنگ

 )جهانگیر؛ بذرافشان؛ زنگويی و رئیسی، روند بین می

آمار خودکشی در  نظر ازکشور ما ايران هم  (.1331

 درمجموعت است ولی مناطق مختلف کشور متفاو

هزار نفر  122گفت که ساالنه به ازای هر  توان یم

کنند،  نفر در ايران اقدام به خودکشی می 12 جمعیت،

اما  ،که اين اقدام بین زنان بی  از مردان است

 خودکشی موفق بین مردان از زنان بیشتر است

 93خودکشی در رتبه  نظر از(. ايران 1332 )درگاهی،

 1332(. در سال 1332 نیا، شريف )حجتی و قرار دارد

خودکشی کامل وجود داشت که  3222حدود 

بیشترين خودکشی در استان لرستان و بعد آن 

در سال  شده ثبتو طبق آمار  استمازندران و گلستان 

که  جاشده جابه، اين جايگاه با استان گلستان 1333

مورد اقدام به  3112 باالترين نرخ خودکشی را با

)حجتی و  شی به خود اختصاص داده استخودک

از  منتشرشدهاساس آمار جديد (. بر1332نیا، شريف

يک مورد خودکشی  هرروزسوی پنتاگون، تقريباً 

شود که در  نظامیان فعال در کشور آمريکا گزارش می

 343 شده گزارشهای  سال گذشته تعداد خودکشی

ر (. در حال حاضر آما2213، 3)آمارانت مورد بوده است

های سربازان بین  و اطالعاتی در مورد تعداد خودکشی

 .یستننظامیان ايران در دسترس 

 29تا  19امروزه سن خودکشی در ايران بین  متثسفانه

حالی است که در کشورهای ديگر  اين در سال است.

سال است.  99و برای زنان  49 اين سن برای مردان

 24تا  19سومین عامل مرگ در سنین  ،خودکشی

سال در ايران است )اطلس ايران و کشورهای جهان، 

اين موضوع بین سربازان و جمعیت امروزه، (. 1332

)حجتی و  شود جوان، يک مشکل محسو  می

 19خودکشی بین سنین  که ازآنجا(. 1332نیا،  شريف

)کاپالن و سادوک،  سال شیوع بااليی دارد 24 تا

یشتر بوده (، میزان خودکشی در افراد مجرد ب1339

سال  13)همان منبع(، سن خدمت سربازی  است
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 ( و1332آزاد،  ۀپديا، دانشنام )ويکی ستباال به

از سوی پنتاگون  منتشرشدهبه ارقام جديد  باتوجه

 نظامی های يگانمبنی بر آمار باالی خودکشی در 

الزم است، به سربازان با گراي  به  ،(2213 )آمارانت،

 خودکشی توجه زيادی شود.

)شعور( اجتماعی و فعالیت خالقه  شکلی از آگاهی ،هنر

های زندگی، جامعه و طبیعت  انسانی است که واقعیت

وسیله درک  تنها نهکند و  را درک و منعکس می

معنوی بر  یرتثثای است برای  هاست که وسیله واقعیت

 .(1331)محامدی،  آنها

است.  دهنده آموزشو  کننده دگرگوننیروی  ،هنر

درمان  ثیرثجايگاه هنر در پیشگیری، تشخیص و ت

 ؛ امرايی،1331)محامدی،  بسیار مورد توجه است

 12يکی از رويکردهای هنردرمانی 3(.  سايکودراما1333

باشد؛  مؤثرترتواند برای کار با نوجوانان  است که می

و  یکاو درون یجا بهدهند که  ترجیح می  زيرا آنها

فردی ارتباط  طريق تعامالت بینمالت کالمی، از تعا

(. سايکودراما، يک روش 1332، 11)لیپ برقرار کنند

کمک  کنندگان شرکتدرمانی گروهی است که به 

))دوباره  را شان یاجتماعکند تا مشکالت روانی و  می

صحبت   اينکه تنها راجع به آنها یجا بهزندگی کنند(( 

در  (.1332؛ به نقل از گرجی، 2222)بالتنر،  کنند

شود تا با تجسم و  سايکودراما به مراجع کمک می

صحبت در مورد آن موضوع،  یجا بهکردن  بازی نق 

مناسب پیدا  حل راهمشکل را دوباره بنگرد و براي  

کند. فرد در میدان سايکودراما فقط يک نمايشگر 

نماي  نق   درصحنهنیست، بلکه وی تالش دارد که 

او به خودش نزديک  اش را بازی کند، لذا خود واقعی

ست. فرد در ، مرهون صحنه سايکودراماشود که اين می

به خودش  جهت  آن ازايستد و  نقطه عمیق خود می

کند. بنابراين از نقاط قوت سايکودراما همین  نگاه می

شخص به کانال  يزیر برونتمايالت  شدن يلتبد

رفتار   ه(. ب2222، 12)بالتنر پردازش درونی است

يک احساس، تفکر يا نگرش ويژه با استفاده  درآوردن

 تر کاملهای بدنی، درک و شناخت  از حاالت و حرکت

عبارتی زمانی که  دهد. به از دنیای درونی به دست می

 موردقبولشود تا ديگران ببینند و  فکری تجسم می

رسد. اين مفهوم  نظر می تر به فرد هم واقع شود، واقعی

ر درمان و عملی و نظری کاربرد مهمی د

؛ به نقل 1311)شوارت و شوارت،  دارد وپرورش آموزش

 (.2224، 13ازکرزاک و زگلبام

سايکودراما     ،دهد نشان می شده تحقیقات متعدد انجام

کنوپیک و  .داشته است یاثربخشدر اکثر موارد 

بود خشی سايکودراما را در به(، اثرب2213) 14شانگ

فردی، برخورد با  هیجان، کار گروهی، روابط بین

رويدادهای گذشته، خودآگاهی، خودنگرانی و ديدگاه 

نشان دادند. آفالز، مريک،  مؤثر افراد يرسانسبت به 

 عنوان به(، سايکودراما را 2211) 19يوسل و اوزکان

خودآگاهی در پرستاران مؤثر دانستند.  یروش ارتقا

(، سايکودراما را 2212) 11سايکودرامای آلمان ۀسسؤم

(، در حل تجربیات 2223) 11درمان اعتیاد، چرمیندر 

(، در 2223) 13دردناک گذشته، کاراتز و جوساکان

(، تمايز 2229) 13کاه  پرخاشگری نوجوانان، رايت

(، کاه  2222خود و مفهوم خود، هامامسی )

(، کاه  2229) 22تحريفات شناختی، اوگوزان اوغلی

، (2224افسردگی و اضطرا ، کرزاک و زاگلیام )

(، 1333) 21، کاربونلپرخطر جوانانکاه  رفتارهای 

 مؤثر، اضطرا  و افسردگی، یریگ گوشهکاه   در

 دانستند.

کند تا با مشکالت  سايکودراما به افراد کمک می 

 ،(. افراد2222، 22)همامسی مديريت خشم مقابله کنند

چون احساس  ؛دانند تجار  گروهی را ارزشمند می

های  شوند که راه و تحريک می کنند تری می انزوای کم

جديد را برای برخورد با مسائل امتحان کنند و 
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فردی رشد  های جديدی را برای روابط بین مهارت

 (.1332نقل از گرجی،  ؛ به1334)کوردر،  دهند

های امرايی و  تحقیقات داخلی نیز پژوه  ۀدر زمین

های  سايکودراما را بر ويژگی یاثربخش(، 1332) کنشلو

(، بر 1332) روان؛ متبعدو جانبازان اعصا  روانی

هويت  های یریگ جهتهای اجتماعی و تثبیت  مهارت

 (، بر1332نوجوانان دختر؛ صادقیان و اعتمادی )

سازگاری شیلی؛ گرجی و همکاران  سازمانی و بازخورد

کلی و بخشودگی، و  نفس عزت(، بر افزاي  1333)

عی، خانوادگی، اجتما نفس عزتهای  مقیاس خرده

(، بر بهبود 1333جسمانی و عمومی؛ کورکی، )

اعتیاد به اينترنت در  های اجتماعی و کاه  مهارت

میزان  بر کاه (، 1339کوی و همکاران ) افراد؛ ره

به اختالل روانی مزمن  زنان بستری مبتال افسردگی در

فرد از  يزيافتگیتما(، بر افزاي  1334و اسکیان )

 ان را نشان دادند.آموز خانواده اصلی در دان 

 یاثربخش که ازآنجاتوان گفت،  خالصه می طور به

بود هیجان، کار گروهی، روابط سايکودراما بر به

فردی، برخورد با رويدادهای گذشته، خودآگاهی،  بین

 ی، ارتقاافراد يرساخودنگرانی، ديدگاه نسبت به 

خودآگاهی، حل تجربیات دردناک گذشته، کاه  

پرخاشگری نوجوانان، کاه  تحريفات شناختی، 

های روانی،  کاه  افسردگی و اضطرا ، بهبود ويژگی

هويت  های یریگ جهتهای اجتماعی و تثبیت  مهارت

های اجتماعی و کاه  اعتیاد  نوجوانان، بهبود مهارت

و  بخشودگیکلی و  نفس عزتبه اينترنت و بر افزاي  

خانوادگی، اجتماعی،  نفس عزتهای  مقیاس خرده

جسمانی و عمومی شده است. در اين پژوه ، به 

سايکودراما  یها فن، با استفاده از یآور تا بررسی 

به ايشان  یآور تا است تا بر بهبود  شده پرداخته

 کمک شود.

به فرصتی که از طريق  اين، سايکودراما باتوجه بر عالوه

  و تخلیه هیجانی در اختیار سربازان قرار ايفای نق

تواند يک مداخله مؤثر جهت  دهد، احتماالً می می

 بین اين گروه از افراد جامعه باشد. یآور تا افزاي  

مداخله درمانی  ۀهای متعددی که در زمین در پژوه 

برای سربازان دارای گراي  خودکشی انجام شده 

مستقل به  صورت بهيافت نشد که  است، پژوهشی

در اين گروه از  یآور تا مداخله درمانی برای افزاي  

يافت  نوجوانان و جوانان پرداخته باشد و نیز پژوهشی

 یآور تا سايکودراما بر  یاثربخشنشد که به بررسی 

 اين گروه پرداخته باشد.

گران بالینی با  میان مشکالتی که درمان کهازآنجالذا 

خودکشی فوريت  اندازه به يک یچه ،شوند رو می هآن روب

گران بالینی برای مقابله با  ، درمانينباوجودا ؛ندارند

، فاقد انگیز یرتح یا گونه بهترين مشکل بشر،  اين ژرف

 گونه یچهابزار مناسب هستند )همان منبع(  و اينکه 

و رهنمودی نیز وجود  يافته سازمانرويکرد درمانی 

مسئله پژوه  (. 1331رجب،  )رود؛ جوينر و ندارد

افزاي   تواند در حاضر اين است که آيا سايکودراما می

 باشد؟ مؤثرسربازان با گراي  به خودکشی  یآور تا 

 روش 

تجربی با طرح  روش تحقیق در اين پژوه  روش نیمه

با گروه آزماي  و کنترل   آزمون پسو  آزمون ی پ

کلیه سربازانی که  براست  شاملآماری  ۀ. جامعاست

های نظامی شهر اصفهان مشیول  از پادگان يکی در

گذراندن خدمت وظیفه سربازی بودند که با استفاده از 

کونور  یآور تا افکار خودکشی بک و  ۀدو پرسشنام

ديويدسون مورد ارزيابی قرار گرفتند. از بین کسانی که 

در آزمون افکار خودکشی بک کسب  1باالتر از  ۀنمر

تصادفی انتخا  و در دو  صورت بهنفر  22 ،کرده بودند

گروه آزماي  و گواه گمارش شدند. گروه آزماي  به 

ساعته در جلسات سايکودراما  2 ۀجلس 12مدت 
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و برای گروه گواه کار خاصی انجام  ردندشرکت ک

های مذکور مجدداً  بعد برای هر دو گروه آزمون .نگرفت

ابزار اين پژوه ، مقیاس افکار خودکشی بک  اجرا شد.

. مقیاس استسؤالی  13است که يک ابزار خودسنجی 

است.  شده  یمتنظ 2تا  2ای از  اساس سه درجه نقطهبر

سؤال غربالگری وجود  9در آزمون افکار خودکشی بک 

تمايل به خودکشی فعال  ۀدهند نشانها  دارد. اگر پاسخ

سؤال بعدی را نیز  14تی يا نافعال باشد، آزمودنی بايس

 طور بهتکمیل پرسشنامه  زمان مدت و ادامه دهد

. اين مقیاس دارای پايايی استدقیقه  12متوسط 

بااليی است. با استفاده از روش آلفای کرونباخ ضرائب 

بازآزمون، ژ و با استفاده از روش آزمون  31/2تا  31/2

آمده است. همچنین  دست به 94/2پايايی آزمون 

ار مقیاس با استفاده از روش آلفای کرونباخ برابر با اعتب

)انیسی،  دست آمد هب 19/2و از روش دونیمه  39/2

1333.) 

کونور ديويدسون: اين پرسشنامه را  یآور تا آزمون 

میرزا کرد به نقل از (2223) کونورو ديويدسون

مرور منابع  ( با1331؛ قربانی، 1333نیکوزاده، 

تهیه کردند.  یآور تا  ۀحوز 1313 ژ 1331پژوهشی 

گويه  دارد که هر عبارت وجود 29 اين پرسشنامه در

نادرست(  کامالً) براساس يک مقیاس لیکرت بین صفر

 و حداکثر شود یم یگذار نمرهدرست(،  و چهار )همیشه

 ۀاست. برای محاسب 122 اين پرسشنامه نمره در

ضريب که  نباخ استفاده شدوروش آلفای کر پايايی از

ها و  داده وتحلیل يهتجزبود. برای  33/2پايايی برابر 

های آمار توصیفی )مانند:  ها از شاخص آزمون فرضیه

های آمار  میانگین، انحراف معیار و نمودارها( و روش

استنباطی )تحلیل کوواريانس(  استفاده شد. روش 

 یرهایمتی ریتثث حذف باهدفتحلیل کوواريانس 

شناختی )سن و  عوامل جمعیت و( آزمون ی پ) همگام

 ؛ زيراانتخا  شد وابسته ریمتی بر تحصیالت(

شود،  های پژوه  آورده می که در يافتهطور همان

آوری آنها تثثیر دارد. پس  تا  برتحصیالت سربازان 

برای حذف تثثیر اين متییر و سنج  دقیق میزان اثر 

بايد از روش آماری  یآور تا آموزش سايکودراما بر 

 تحلیل کوواريانس استفاده کرد که اين قابلیت را دارد.

 1مختصر در جدول  صورت بهشرح جلسات آموزشی 

 آمده است.
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 جلسات سایكودراما ۀخالص . 6 جدول

 محتوای درمان جلسه

 اول

به سؤاالت، بیان  يیگو پاسخمعارفه و آشنايی، توضیح اهداف و فرايند مشاوره گروهی و 

پرتا  توپ، سؤاالت، مقدمات،  یها فنقوانین گروه، امضای قوانین گروهی، استفاده از 

دادن برای  دست فنگردن و  گرم عنوان بهها  با چشمان بسته، ماشین روی یادهپزدن،  قدم

 رد استفاده قرار گرفت.مو ،خاتمه جلسه گروه

 دوم
با چشمان بسته،  روی یادهپزدن،  پرتا  توپ، سؤاالت، مقدمات، قدم یها فناستفاده از 

مورد استفاده قرار  ،دادن برای خاتمه جلسه گروه دست فنکردن و  گرم عنوان بهها  ماشین

 گرفت

 سوم

بر مباحث  کردن گروه، مروری گرم عنوان بهدقیقه  12زدن   پرتا  توپ و قدم فناستفاده از 

با مشارکت گروه، آمادگی بیشتر و کار و  یآور تا سايکودراما، تعريف خودکشی با ابعاد آن و 

 صندلی خالی. فنانتخا  پروتاگونیست با تکیه بر اجرای 

 چهارم
کردن  گرم عنوان بهدقیقه  12 مدت با چشمان بسته به روی یادهپسؤاالت و  یها فناستفاده از 

زندگی  مختلفدر شرايط  یآور تا کشیدن افکار خودکشی اعضا با تمرکز بر  چال  گروه، به

 صندلی خالی فنو انتخا  پروتاگونیست و اجرای 

 پنجم

کردن گروه،  گرم یها فن عنوان بهدقیقه  12مدت  ها به مقدمات و ماشین یها فناستفاده از 

بر کاه   یآور تا گرا و نق   با محوريت خصوصیات افراد خودکشی مروری بر جلسه قبل

 فنتمايالت به خودکشی با مشارکت اعضا و انتخا  پروتاگونیست و نق  مضاعف با اجرای 

 مذکور

 ششم

کردن گروه،  مروری   گرم عنوان بهدقیقه  12مدت  ماشین و پرتا  توپ به یها فناستفاده از 

در تحمل  یآور تا زندگی در شرايط سخت و نق   ۀدربار بر جلسه قبل و توضیح

 مذکور فنهای افراد در آن شرايط، انتخا  پروتاگونیست و نق  مضاعف با اجرای  سختی

 هفتم

 منظور بهچشمان بسته و سؤاالت  با روی یادهپ یها فنمروری بر جلسه گذشته و استفاده از 

 فنيک  عنوان بهمیازه جادويی  فناده از روری بر جلسه قبل و استفمکردن و  مگر

واقعی افراد در طی تمرين و  تخلیه هیجانی و آشکارسازی احساسات منظور به یساز آماده

 آينه فناجرای 

 هشتم
میازه جادويی،  فنکردن و استفاده از  گرم یها فن عنوان بهزدن و مقدمات  استفاده از قدم

 قبل. ۀآينه و پیگیری جلس

 نهم
کردن و انتخا  پروتاگونیست با استفاده از  گرم عنوان به يیگو داستان یها فناستفاده از  

 نق  معکوس فنمضاعف و اجرای 

 دهم

نق  معکوس و در ادامه  فنبا چشمان بسته و تکرار و پیگیری  روی یادهپ فناستفاده از 

جلسات توسط رهبر، بررسی  کردن يکپارچه ، تالش براییبند جمعمروری بر کل جلسات و 

ترين نکاتی که در گروه آموختیم، بررسی  احتمالی برای اعضا، بررسی مهم مانده یباقنکات 

 افکار و احساسات کنونی اعضا
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 ها یافته

سربازان  یآور تا سايکودراما بر  پژوه : روش ۀفرضی

 مؤثر است. دارای گراي  به خودکشی

 

ميانگين و انحراف معيار نمرات  . 2جدول 

 گروهسربازان  یآور تاب آزمون پسو  آزمون يشپ

 آزمایش و كنترل

 

 

 گروه

 آزمون پس آزمون يشپ

 ميانگين
انحراف 

 معيار
 ميانگين

انحراف 

 معيار

 12/9 92/43 33/4 32/23 آزماي 

 19/9 22/31 1 42/32 کنترل

 

 اتشود، میانگین نمر مشاهده می 2که در جدول  چنان

در دو گروه آزماي  و سربازان  یآور تا  آزمون ی پ

 تفاوت چندان چشمگیری نداشته است. ،گروه کنترل

 ،سربازان گروه آزماي  یآور تا  آزمون پسنمره  اما

با نمره گروه کنترل دارد.  یا مالحظه قابلتفاوت 

 یها فنتوان نتیجه گرفت که آموزش  بنابراين می

سربازان مؤثر بوده و  یآور تا سايکودراما بر میزان 

 باعث افزاي  آن شده است.

 

 تيجمع یها یژگیو یهمبستگ بیضر . 1 جدول

 یآور تاب با ی شناخت

 یها یژگیو

 یشناخت تيجمع

 بیضر

 یهمبستگ
 یمعنادار سطح

 411/2 -139/2 سن

 213/2 -149/2 التیتحص

 

 یهمبستگ يبضر دو انیم از 3 جدول جينتا طبق

 بيضر ،یآور تا  نمرات با کیدموگراف یها یژگيو

 معنادار یآور تا  نمرات با التیتحص سطح یهمبستگ

 معکوس و میمستق صورت به یمعنادار نيا و است

 کمتری التیتحص یدارا که یافراد یعني؛ است

 (P<0/05). کمتری دارند یآور تا  ،هستند

 

 در رنوفياسم كلموگروف آزمون جینتا . 4 جدول

 دو در یآور تاب نمرات عیتوز بودن نرمال مورد

 كنترل و شیآزما گروه

 

 

 ريمتغ

 

  شاخص

 گروه

 رنوفياسم و كلموگروف آزمون

 آزمون يشپ

 داری امعن آماره

 334/2 129/2  يآزما یآور تا 

 344/2 111/2 کنترل

 

 و کلموگروف آزمون از آمده دست به جينتا به باتوجه

 عيتوز (بودن نرمالبهنجار ) فرض ی پ ،رنوفیاسم

 در نمرات بهنجار عيتوز و نمونه یها گروه نمرات

 نمرات عيتوز بودنبهنجار لذا. شود یم ديیتث جامعه

 کنترل و  يآزما گروه دو در یآور تا  آزمون ی پ

 (.P>0/05) شود یم ديیتث

 

 فرض يشپمورد  نتایج آزمون لوین در . 5 جدول

های دو گروه در جامعه در مرحله  تساوی واریانس

 در مورد تعارض زناشویی آزمون يشپ

 متغير
شاخص 

 مرحله

 ۀدرج

 آزادی
F 

سطح 

 معناداری

 294/2 121/4 93 آزمون ی پ یآور تا 

 

دوم بیانگر اين است  ۀمورد فرضی نتايج آزمون لوين در

 های دو گروه جامعه در تساوی واريانس فرض ی پکه 

 (.p<29/2رعايت شده است ) آزمون ی پ ۀمرحل
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سربازان دارای  یآور تابسایكودراما بر  یها فن يرتأثواریانس  نمراتواریانس كنتایج تحليل  . 1جدول 

 گروه آزمایش و كنترل گرایش به خودكشی دو

 تغييرات بعامن
مجموع 

 مجذورات
 آزدی ۀدرج

ميانگين 

 مجذورات
 توان آزمون اثر ۀانداز سطح معناداری Fمقدار

 33/2 14/2 221/2 39/32 13/331 1 13/331 آزمون ی پ

 1 32/2 221/2 44/111 33/1319 1 33/1319 آزمون پس

 

در سطح  شده مشاهده F، باال نتايج جدولبه  باتوجه

05/0  نمرات  یانگینمتفاوت معناداری را بین

گروه آزماي  و کنترل  سربازان یآور تا  آزمون پس

 یها فنتوان نتیجه گرفت،  دهد. بنابراين می نشان می

سربازان دارای  یآور تا سايکودراما موجب افزاي  

اندازه  است. شدهگروه آزماي  گراي  به خودکشی 

در  32/2سربازان برابر با  یآور تا اثر در متییر 

در  آزمون پسدرصد نمرات  32يعنی  ؛است آزمون پس

سربازان آنها مربوط به عضويت گروهی  یآور تا متییر 

 بوده است.

 گیریو نتیجه بحث

سايکودراما  روش اثربخشیبررسی  باهدفاين پژوه  

انجام  سربازان دارای گراي  به خودکشی یآور تا بر 

اشاره های توصیفی  که در بخ  يافتهطور همانگرفت. 

سربازان در گروه  یآور تا ، میانگین نمرات شد

( نسبت به 92/43) آزمون پسآزماي  در مرحله 

( افزاي  چشمگیری يافته 32/23) آزمون ی پمرحله 

 های استنباطی نتايج است. همچنین در بخ  يافته

تحلیل کوواريانس نشان داد، بین سربازان گروه 

آزماي  که تحت مداخله روش سايکودراما قرار 

ای قرار  اند و گروه کنترل که تحت هیچ مداخله گرفته

تفاوت معناداری وجود دارد  یآور تا  ازنظر ،اند نگرفته

 نتايج زير قابل بررسی است: صورت بهکه اين تفاوت 

سايکودراما بر  داد که روشنتايج آزمون فرضیه نشان 

مؤثر  سربازان دارای گراي  به خودکشی یآور تا 

 است.

(، 1332) ها با نتايج پژوه  امرايی و کنشلو اين يافته

های روانی  سايکودراما را بر ويژگی یاثربخشکه 

های  (، بر مهارت1332) جانبازان اعصا  و روان؛ متبعد

هويت نوجوانان  های یریگ جهتاجتماعی و تثبیت 

 بازخورد (، بر1332دختر؛ صادقیان و اعتمادی )

شیلی؛ گرجی و همکاران  سازگاری سازمانی و

کلی و بخشودگی، و  نفس عزت ي افزا بر(، 1333)

خانوادگی، اجتماعی،  نفس عزتهای  خرده مقیاس

(، بر بهبود 1333جسمانی و عمومی؛ کورکی، )

اينترنت در  اعتیاد به های اجتماعی و کاه  مهارت

 میزان کاه  (، بر1339کوی و همکاران ) افراد؛ ره

روانی مزمن  اختالل به مبتال بستری زنان در افسردگی

فرد از  يزيافتگیتما(، بر افزاي  1334و اسکیان )

همخوان  ،آموزان بررسی کردند خانواده اصلی در دان 

 .است

حل تجربیات  باهدف(، نیز در پژوهشی 2223چرمین )

هیجانی دردناک در طول سايکودراما به اين نتیجه 

رسید که سايکودراما در طول انجام نماي  توسط 

تواند باعث کاه  و حل تعارضات و  پروتاگونیست می

هیجانات دردناکی که در گذشته تجربه شده است 

 (؛ به نقل از کورکی2223) شود. کاراتز و جوساکان

ررسی اثرات سايکودراما و (، در پژوهشی به ب1333)

های شناختی رفتاری بر پرخاشگری در يک  روش

نمونه متشکل از نوجوانان پرداختند. نتايج  نشان داد 

که سايکودراما در کاه  پرخاشگری جوانان تثثیر 
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(، نیز به بررسی تثثیر 2229دارد. اوگوزان اوغلی )

سايکودراما بر میزان افسردگی و اضطرا  که يکی از 

خودکشی نیز محسو   بینی ی پهای مهم در  عامل

( 2213؛ آمارانت، 1339 )کاپالن و سادوک، شوند می

دريافت که میزان اضطرا  او  .بین سالمندان پرداخت

نفر بود با  11و افسردگی بین سالمندان که تعداد آنها 

جلسه نماي  روانی گروهی کاه  يافته  13انجام 

مین نتیجه را در ( نیز ه1333است. تحقیق کاربونل )

نمايد. همچنین  آموزان بحران ديده تثيید می دان 

(، در بررسی اثربخشی 2224) کرزاک و زاگلیام

سايکودراما آموزشی بر افزاي  آگاهی نوجوانان از 

روشی مؤثر بر  عنوان بهرفتارهای پرخطر، اين روش را 

افزاي  آگاهی نوجوانان از رفتارهای پرخطر ارزيابی 

 نموده است.

رسد اين است که  آنچه در تبین اين يافته به نظر می

را  اش مسئلهفرد  ،در اين رويکرد کهينابه  باتوجه

آن  یها حل راهکند و خود در مورد  مطرح می درصحنه

نهايی به تمرين آن  یها حل راهانديشد و با کشف  می

داشتن اين مدنظرپردازد و همچنین با  می صحنه در

سايکودراما نسبت به  یها فنترين وجه  مسئله که مهم

بودن آن  های درمانگری در عملی و اجرايی ساير روش

کردن  شود تا با تجسم و بازی است، به فرد کمک می

کردن در مورد آن،  فقط صحبت یجا بهيک مسئله 

مناسب پیدا  حل راهمسئله را بازنگری کرده و برای آن 

ح تبادالت بین بردن سطباال منظور بهکند. سايکودراما 

های درگیر  تر با عواطف طرف افراد در مواجهه مستقیم

در زندگی  شان یعاطفدادن تعارضات  و برای نشان

شود. در جلسات سايکودراما با  روزمره به کار گرفته می

خالقیت، خودجوشی و  :تکیه بر اصولی چون

و با استفاده از ايفای نق  و  آزمايی اقعیتو

چون صندلی خالی، مضاعف، میازه گرفتن فنونی  کار به

آگاهی از هیجانات و تخلیه آنها و  منظور بهجادويی 

نق  معکوس و با استفاده از تمرين و مشارکت و 

پردازش در احساسات و افکار، موجبات بروز تخلیه 

هیجانی و ايجاد بین  و اصالح رفتار در نوجوانان و 

هايی  صتد. سايکودراما با ايجاد فرشو جوانان فراهم می

پروتاگونیست، من ياور ژ  برای نوجوان و جوان در قالب

شدن،  کردن، انتخا  برای انتخا ژ  يا تماشاگر

شدن،  کردن و همراه شدن، همدلی کردن و تثيید تثيید

پاالي  هیجانات مثبت و منفی، ابراز وجود، داشتن 

، شکستن یدوبندهاقبودن از اختیار و آزادی عمل، رها

ها و  شکافتن رازها و تابوها، شکستن بیضها،  مقاومت

های نامحدود از  يافتن ايفای نق  ها، قدرت چارچو 

با ايجاد فاصله از نق  زندگی گذشته و حال و آينده و 

ها  زدن نقا و توانمندساختن فرد در ديدن خود و کنار

تواند باعث افزاي  حس  در يک فضای ايمن، می

 د. شواعتماد و ارزشمندی 

گرا در قالب پروتاگونیست با ايفای  ودکشیسرباز خ

ای که خود انتخا  نموده، گاه با  نق  خود در صحنه

وجود  ارزش یبياور، در برابر قسمت  یها منکمک 

نشیند و گاه  گیرد و با وی به سخن می خوي  قرار می

گیرد که نیازهای او را ناديده  ای قرار می برابر فرمانده

کند، او را مقصر  ا بر آورده نمیگرفته و يا انتظارات او ر

گیرد که  داند و گاه در برابر پدری قرار می می

انتظارات  او را به ستوه آورده و يا خانواده را بدون 

دلیل تنها گذاشته است. گاه بر آنها خشمگین شده و 

با استعانت از فن نق   آنگاهگريد.  گاه با آنها می

از وجود معکوس، پروتاگونیست در جايگاه قسمتی 

خوي  يا در نق  فرمانده، پدر، يا مادر و... قرار 

رسیده و « آها»گیرد، گاه با شگفتی تمام به تجربه  می

اش از آن  تر در مسیر زندگی رسد که کم به بینشی می

های  که در جايگاه آن از  پسگذر نموده است. 

آورد و اشک  داليل آنها را بر زبان می موردنظرش

کند که ديگر  مرحله مشارکت اعتراف میريزد، در  می
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که به وی رسیده بود، متثثر  ارزشی یباز آن احساس 

 نیست.

پروتاگونیست اين گروه از جوانان با ايفای نق  متعدد 

های خود را وسعت داده و از  در صحنه، دايره نق 

کاهد و با تمرين  افسردگی و اضطرا  خود می

اری از قضاوت و رفتارهای متناسب در فضايی ايمن و ع

کنند. کسی  تنبیه، احساس ارزش را مجدداً تجربه می

خود دائماً  ارزشی یباحساس  ۀیجنت درکه 

هاي  را به  هاي  را به منابع درونی و موفقیت شکست

دهد، در جايگاه پروتاگونیست،  منابع بیرونی نسبت می

ها به منابع بیرونی  ها به خود و شکست اسناد موفقیت

دست  یریگ چشمرده و به احساس ارزش را تجربه ک

 يابد. می

سربازی که از وضعیت کلی زندگی خود ناراضی بوده و 

احساس ارزش پايینی دارد، در صحنه  ينبنابرا

گرفتن در قالب تواند با قرار دراماتیک نماي  می

را  نهايتی یبپروتاگونیست، احساس قدرت و ارزش 

ايفای چنین نقشی در وی نوعی  عالوه به .تجربه کند

 صرف بهانسان  کهينابین  و اعتماد نسبت به 

وجود  ن  در خلقت بسیار ارزشمند است، بهبود انسان

خود نزديک  فرد منحصربهآورد و به اهمیت نق   می

 د.شو می

گروه سايکودراما يک فرصت استثنايی برای سرباز 

ضطرا  ا از دور بهکند تا در فضايی ايمن و  فراهم می

شدن،  شدن، طردشدن و شرمگین خطاکردن، تنبیه

احساسات خود در مورد اعضای گروه ارزيابی کند و 

کالمی های کالمی و غیر فرصت اين را بیابد که حمايت

را کسب کرده و  های ياور و ساير اعضا و کارگردان من

سن و ساالن  برای وجود او و  بداند که ديگر هم

ارزش قائلند که در  قدر آناحساسات او و افکارش 

مشارکت با وی همدردی کرده و از وی حمايت  ۀمرحل

 کنند.  می

 یها فنتوان گفت که  گیری کلی می در يک نتیجه

کار رفته سايکودراما در اين پژوه  در افزاي   هب

و کاه  افکار خودکشی سربازان دارای  یآور تا 

 یها فن درواقعگراي  به خودکشی مؤثر است. 

  یآور تا های افزاي   يکی از روش عنوان بهسايکودراما 

 رود. میو کاه  افکار خودکشی بین سربازان به کار 

 نوشت پی

1. Depression 
2. Schizophrenia 
3. Major depression disorder  
4. Waller  
5. Strengths-based approaches  
6. Gitterman & Germain 
7. World Health Organization  
8. Amarante 
9. Psychodrama 
10. Art therapy 
11. Lippe 
12. Blatner 
13. Kruczek & Zagelbaum 
14. Konopik &Cheung  
15. Oflaz, Meric, Yuksel& Ozcan  
16. British Psychodrama Association 
17. Charmin 
18. Karatas & Gokeakan 
19. Wright  
20. Oguzhanoglu & Osman 
21. Carbonel 
22. Hamamci 

 منابع 

روان نمايشگری  یرتثثبررسی  ،(1334اسکیان، پرستو ) .1

آموزان دختر دبیرسژتانی   دان  يزيافتگیتمابر افزاي  

کارشناسژژی ارشژژد   نامژژه يژژانپا، تهژژران 9منطقژژه 

 علوم انسانی. ،معلم یتترب، دانشگاه یشناس روان

درمانی و ، تئاتر(1332کنشلو، نسرين ) و امرائی، مجید .2

 ،روانو  اعصژا  روانی جانبازان  های يژگیوآن بر  یرتثث

 /http://www.dramamahaleh.comبرگرفته از:

 .19 :22 :1331 اسفند 4

تهژژران:  ،درمژژانی ، نمژژاي (1333امرائژژی، مجیژژد )  .3

 انتشارات دانژه.

مقیژژاس سژژنج  افکژژار    ،(1333انیسژژی، جژژواد )  .4

 تجهیز. ، تهران: انتشارات روانخودکشی بک

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Konopik%20DA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23409336
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Cheung%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23409336


 محمدی زاده، زهره رئیسی، علی زاده پروین کارخانه، رضا محمد      14

 9326بهار  ،92 ۀشمار ،8 ۀدور  نظامی شناسی روان ۀفصلنام

زريژن،   الژه؛ عبژدی   پور، ذبیح اله؛ عباس پورسردار، فیض .9

 یآور تژا   یرتثث( . 1339) اکبر یعلسهرا  و سنگری، 

 یالگژو  بر سژالمت روانژی و رضژايت از زنژدگی، يژک     

، سژژال يافتژژه ۀفصژژلنام ،بهزيسژژتیاز  یشژژناخت روان

 .(91)پیاپی  1 ۀچهاردهم، شمار

سژژوزان کژژراس  و ريچژژارد، ويتبژژورن ؛پژژی، هژژالجین .1

 ،(1331محمدی )،  سیدشناسی روانی ، آسیب(2223)

 تهران: انتشارات ارجمند.

آوری در  ای تژا   ، نقژ  واسژطه  (1331جوکار، بهرام ) .1

رابطه بین هوش هیجانی و هوش عمومی با رضژايت از  

شناسی معاصر،  روان ،های شهر شیراز زندگی دبیرستان

 .12-3 :چهارم ۀدوم شمار ۀدور

جهژژانگیر، فريبژژرز؛ بذرافشژژان، محمژژدرفیع؛ زنگژژويی،  .3

 هژای  مقايسژه روش  ،(1333رضا و رئیسی، طاهر ) علی

کننده به خودکشی بژا افژرادی    ای در افراد اقدام مقابله

اند در مژددجويان   داشتهاقدام به خودکشی ن ۀکه سابق

 ۀمجل ،کننده به بیمارستان شهید فقیهی شیراز مراجعه

-113 :هفژتم  ۀپزشکی هرمزگان، سال سیزدهم شمار

123. 

، نوراهلل نیا، سید حمید و  طاهری حجتی، حمید؛ شرف .3

و روش تحقیژژق در پرسژژتاری و علژژوم  آمژژار ،(1333)

 نگر. انتشارات جامعهتهران:  ،پزشکی

رود، ديويژژد. م؛ جژژوينر، تومژژاس و رجژژب، حسژژن. م   .12

 ۀترجمژژ ،مقابلژژه بژژا گژژراي  بژژه خودکشژژی  ،(2221)

 تهران: انتشارات رشد. ،(1331) فروغان مهشید

کوی، ابوالفضژل؛ ابراهیمژی بلیژل، فاطمژه؛ خانکژه،       ره .11

 ،(1339ی و رضژايی، امیژد )  حمیدرضا، رهگذر، مهژد 

 زنژان  افسژردگی  بژر  )سژايکودراما(  روانژی  تثثیرنماي 

نامۀ ، فصلبا سیر طوالنی روانی اختالل به مبتال بستری

 – 11 :2و  1، شژمارۀ  4تحقیقات علوم رفتژاری، دورۀ  

11. 

مرکژژز خژژدمات اجتمژژاعی و ، (1332درگژژاهی، امیژژر ) .12

 شهرداری تهران.19رفاهی منطقه

سژادوک، ويرجینیژا آلکژوت     و جیمز سادوک، بنیامین .13

کاپالن و سادوک علژوم   یپزشک روانخالصه  ،(2221)

 رضژاعی  ۀترجمژ  ،3بالینی، جلژد  یپزشک روانرفتاری/ 

 تهران: انتشارات ارجمند. ،(1333)

تژژثثیر  ،(1332) صژژادقیان، فاطمژژه و اعتمژژادی، عژژذرا .14

آموزش مشاوره گروهژی بژه سژبک سژايکودرام )روان     

نمايشگری( بر بژازخورد سژازمانی و سژازگاری شژیلی     

 ،شهرسژتان اصژفهان   وپژرورش  آمژوزش میان کارکنان 

 ۀسوم، شژمار  ۀمشاوره شیلی و سازمانی، دور ۀفصلنام

3: 29 – 42. 

آوری با   ، بررسی رابطه تا(1332) فتاحی اصل، ابوذر .19

شناختی بین سربازان مرکژز   سالمت روانگرايی و  برون

ای  همژژژاي  منطقژژژه، آمژژژوزش مالژژژک اشژژژتر اراک

شناسژژی و علژژوم تربیتژژی، بنژژدرگز، دانشژژگاه آزاد  روان

 .اسالمی واحد بندرگز
http://www.civilica.com/Paper-

RCPES01-RCPES01_009.html 
 زيسژتی  ( الگژوی 1333الژه )  کردمیرزا نیکوزاده، عژزت  .11

افژراد وابسژته بژه مژواد و تژدوين       معنژوی  در ژ   روانی

آوری مبتنژژی بژژر  ی تژژا برنامژژه مداخلژژه بژژرای ارتقژژا

 ۀرسال ،نگر شناسی مثبت شناسی شناختی و روان روايت

شناسژژی، دانشژژگاه عالمژژه    دکتژژرای تخصصژژی روان 

 علوم تربیتی. شناسی و روان ۀدانشکد ،طباطبايی

ما با رويکرد بخشی سايکودرا، اثر(1333) کورکی، مريم .11

های اجتماعی و کاه  اعتیاد به  ايفای نق  بر مهارت

هژژای  اينترنژژت در دانشژژجويان دختژژر سژژاکن خوابگژژاه

نامژژه کارشناسژژی ارشژژد    ، پايژژاندانشژژگاه اصژژفهان 

 شناسی. دانشکده روان ،شناسی، دانشگاه اصفهان روان

 نژژژاد، عاطفژژه؛ زارع، مهژژدی و بژژاقری، فريبژژرز  کیژژانی .13

گردانی نمايشژژگری بژژر خژژود ، اثربخشژژی روان(1332)

آمژوزان دختژر مژدارس     هیجانی و سالمت روان دان 

 ۀپژوهژی، دور  ، خژانواده دوره راهنمايی ناحیه يک کرج

 .221-211 :1/29هفتم: 

بررسی اثربخشی سايکودراما بر  ،(1333گرجی، زهرا ) .13

دختران نوجوان دارای نفس و بخشودگی    عزتافزاي

 : 1/29هفتم،  ۀپژوهی، دور ، خانوادهگرفته والدين طالق

139-223. 

مجتهدی، سیديوسف؛ کیانی،کیانوش و قنبرپور مقدم،  .22

 ،هژا  دستیابی سژريع بژه اصژول بیمژاری     ،(1311) رضا

 تهران: انتشارات شهرآ .

ات تهران: انتشار ،درمانی ، درام(1331)  محامدی، مژده .21

 قطره.

، اثربخشژژی سژژايکودراما بژژر  (1331) منعبژژد، ناهیژژد  .22

نامژه کارشناسژی ارشژد     ، پايژان هژای اجتمژاعی   مهارت

 شناسی. شناسی، دانشگاه اصفهان: دانشکده روان روان

 ،(1332) پژژژژژژژديا، دانشژژژژژژژنامه آزاد  ويکژژژژژژژی .23

http://fa.wikipedia.org ،41331اسفند. 

http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=1748&Number=51&Appendix=0&lanf=Fa
http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=1748&Number=51&Appendix=0&lanf=Fa
http://www.civilica.com/Paper-RCPES01-RCPES01_009.html
http://www.civilica.com/Paper-RCPES01-RCPES01_009.html


 19 آوری سربازان دارای گرایش به خودکشی    سایکودراما بر تاب اثربخشی  

J. Military Psychology, Vol. 8, No. 29, Spring 2017 

 
1. Amarante, J. (2013). 

Jamarante@ctcenter.com 20/02/2013, 21:15. 

2. Blatner. Adam. (2000). Foundations of 

psychodrama, history, theory, and 

practice.Springer Publishing. 

3. British Psychodrama Association. (2010). 

The Effectiveness of Psychodrama 

Psychotherapy and action methods, Royal 

Agricultural Colleg, Cirencester. 

4. Carbonel\D\M. (1999). Psychodrama groups 

for girls coping whith trauma, International. 

Journal of Group    psychotherapy, 49(3) : 285 – 

306 

5. Charmin S. (2009). Resolving Painful 

Emotional Experience during Psychodrama. A 

dissertation submitted to the School of 

Psychology and Counselling for The degree of 

doctor of philosophy, Queensland University of 

Technology. 
6. Gitterman, A. & Germain, C.B. (2008).The 

life model of social workpractice. New York: 

Columbia University Press. 
7. Hamamci, Z. (2002). The effect of 

integrating psychodrama and cognitive 

behavioral therapy on reducing cognitive 

distortions in interpersonal relationship, Journal 

of group psychotherapy, psychodrama,& 

sociometry, 28,: 3-13. 
8. Konopik DA&Cheung M. (2013). 

Psychodrama as a social work modality ,Texas 

Children's Hospital, Houston, USA, J Palliat 

Med. 15(9): 1006-10 . 
9. Kruczek, T; Zagelbaum, A. (2004). 

Lncreasing adolescent awareness of at risk 

behaviors via psychoeducational drama. The 

Arts in Psychotherapy, 31, 1-10. 

10. Karatas, Z.,&Gokeakan, Z. (2009). 

Acomparative investigation of the effects of 

cognitive- behavioral group practices and 

psychodrama on aggression, Journal of 

Educational Science, Theory & practice, 9: 

1441-1452 
11. Lippe, W\A. (1992). Stanislavski affective 

memory as a therapeutic tool,Journal of Group 

Psychiatry, Psychodrama and Sociometry, 

45(3): 105-111. 

12. Oguzhanoglu N, Osman O. (2005). The 

elderly, nursing homes and life Voyages: a 

psychodrama group study.16(2), 124-32. 
13. Oflaz F, Meriç M, Yuksel Ç&Ozcan CT. 

(2011). Psychodrama: an innovative way of 

improving self-awareness of nurses. J Psychiatr 

Ment Health Nurs,18(7), 75 – 569. 

14. Wright, P. (2006 ). Drama education and 

development of self: Myth or reality?, Social 

Psychology of Education, 10.1007/s11218-005-

4791-y. 
15. World Health Organization. (2000). 

Multisite Intervention Study on Suicidal 

Behaviors- SUPRE-MISS: components and 

instruments. Geneva: World Health 

Organization. 
 

mailto:Jamarante@ctcenter.com
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Konopik%20DA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23409336
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Cheung%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23409336
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22799884
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22799884
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Oflaz%20F%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21848590
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Meri%C3%A7%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21848590
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Yuksel%20%C3%87%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21848590
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Ozcan%20CT%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21848590

