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بر احساس  یزندگ یها مهارت یبا محتوا یشگریروان نما ریتأث
در  نیوالد یاجتماع تیو حما یروابط عاطف ،یشادکام ،ییتنها

 دختران نوجوان وابسته به تلفن همراه

 .رانیدانشگاه اصفهان، اصفهان، ا یعموم یکارشناس ارشد روانشناس  یصفورا عموسلطان

 .رانیدانشگاه اصفهان، اصفهان، ا یگروه روانشناس اریدانش   یزدخواستی بایفر

 .رانیدانشگاه اصفهان، اصفهان، ا یاستاد گروه روانشناس  یضیعر درضایحم

 .رانیدانشگاه اصفهان، اصفهان، ا یروانشناس یدکترا یدانشجو  یجندان یجواد عباس

  چکیده
 ،ییبر احساس تنها یزندگ یها مهارت یبا محتوا یشگریروان نما ریتأث یپژوهش، بررس نیهدف ا
 نیدر دختران نوجوان وابسته به تلفن همراه بود. طرح ا نیوالد یاجتماع تیو حما یروابط عاطف ،یشادکام

با گروه کنترل بود. جامعه پژوهش حاضر،  یریگیآزمون و پ پس -آزمون شیو از نوع پ یشیپژوهش، آزما
نفر از دانش آموزان  03پژوهش  نیا یبودند. نمونه آمار شهر ینیشهرستان خم یرستاندبی دختر آموزاندانش

و  شیآزما ینفر 51انتخاب و در دو گروه  ایخوشه یرگیصورت نمونه وابسته به تلفن همراه بودند که به
 MPAIبه تلفن همراه  یوابستگ اسیاز مق هاداده آوریجمع یگمارده شدند. برا یصورت تصادف کنترل به
(، 5690و هلر ) دانویپرس نیوالد یاجتماع تی(، حما5691) لبرنیخانواده ه ی(، جو عاطف7332لونگ )
چند  انسیکووار لیتحل جیاستفاده شد. نتا UCLA (5693) ییو احساس تنها  OHQ (5692)یشادکام

 ،ییبر کاهش احساس تنها یزندگ یها مهارت یتوابا مح یشگرینما-داد که جلسات روان نشان رهیمتغ
در  راتیتأث نیآنان مؤثر بود و ا نیوالد یاجتماع تینوجوانان و حما یبهبود روابط عاطف ،یشادکام شیافزا

 ،یزندگ یها مهارت یبا محتوا یشگرنمایمداخله روان نی(؛ بنابراp<31/3بودند ) داریپا زین یریگیدوره پ
 نوجوانان وابسته به تلفن همراه است. یشناخت روان تیوضع بهبود یمؤثر برا ایمداخله

 .یاجتماع تیحما ،یروابط عاطف ،یشادکام ،ییهمراه، تنها به تلفن یوابستگ ،یشگرنمایروان :ها کلیدواژه
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  همقدم
جمله وابستگی به تلفن همراه ها و از های عصر نوین، وابستگی به فناوری یکی از چالش

رود به شمار می 75ترین اعتیاد غیردارویی قرن  است. وابستگی به تلفن همراه احتماالً بزرگ
(. وابستگی به تلفن همراه وضعیتی است که با استفاده 7357، 5)شامبیر، روگیمبانا و ژووا

شی و شود )تاکائو، تاکاها فراوان و اشتغال ذهنی به تلفن همراه مشخص می
تواند اقشار مختلف جامعه را تحت تأثیر قرار دهد، (. هر چند این مشکل می7،7336کیتامورا

ساالن،  اما مخصوصاً در نوجوانان شیوع باالیی دارد و عموماً نوجوانان در مقایسه با بزرگ
(. 7350، 0بیشتر در معرض وابستگی به تلفن همراه قرار دارند )کوون، کیم، چو و یانگ

 11تا  06( در فراتحلیل خود، شیوع این مشکل در نوجوانان را 7351) 1داوی داوی و
ساالن،  درصد برآورد کردند. شاید دلیل این امر آن باشد که نوجوانان نسبت به بزرگ

ها را  (، آن7350های جدید دارند )کوون و همکاران، گرایش بیشتری برای پذیرش فناوری
ها برخوردار هستند بهتری برای استفاده از این فناوری های یابند و از مهارتتر می جذاب
پذیرتر است ها برای وابستگی و اعتیاد آسیب ( و نهایتاً اینکه مغز آن7353، 1)چولیز

(؛ بنابراین بررسی این مشکل و ابعاد 7331، 9)گاگتی، گید، لوسک، هایاشی، گرینستاین
 است. مختلف آن در نوجوانان از اهمیت به سزایی برخوردار

وابستگی به تلفن همراه، علل و تبعات مختلفی دارد و با عوامل مختلفی مرتبط است. 
دهند که نوجوانان وابسته به تلفن همراه، در روابط خود با خانواده و مطالعات نشان می

؛ وانگ، ژائو، وانگ، 7359، 2همساالن دچار مشکالتی هستند )کیم، مین، مین، لی و یو
ها دارند، (. در خانواده نوجوانانی که وابستگی به فناوری7352، 9ژی، وانگ و لی

فرزندی و عملکرد پایین خانواده گزارش شده است )ین، ین، چن، چن -های والد تعارض
نمایند انگار را نیز تجربه می(. این نوجوانان سبک والدگری استبدادی و سهل7332، 6و کو

. خشونت خانگی و اعتیاد والدین نیز با وابستگی (7352راد و اکبری بلوط بنگان، )طباطبایی
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بستگی  (. همچنین دل7359به تلفن همراه در نوجوانان مرتبط است )کیم و همکاران، 
های دوسوگرا و اجتنابی در این نوجوانان به میزان بیشتری وجود دارد و کارکرد خانواده

همساالن نیز مؤلفه مهمی در  (. روابط با5069ها کمتر است )خانجانی، قنبری و نعیمی،  آن
کننده در برابر وابستگی به تلفن تواند عاملی محافظتدوران نوجوانی است و حتی می

(؛ اما در نوجوانان وابسته به تلفن همراه، کیفیت روابط 7351، 5همراه در نوجوانان باشد )بائه
که این نوجوانان (؛ بنابراین مشخص است 7359تر است )کیم و همکاران، دوستی نیز پایین

ای که از حمایت اجتماعی کافی والدین و دوستان برخوردار نیستند؛ حمایت اجتماعی
، 7ها باشد )گونوک و دوگانکننده در برابر اعتیاد به فناوریتواند عاملی محافظت می

(. کاهش حمایت اجتماعی خانواده و سردی روابط عاطفی، منجر به انزوا و احساس 7350
شود و احساس تنهایی در نوجوانان احتماالً احساس نارضایتی و  نوجوانان میتنهایی در 

کاهش شادکامی را به دنبال خواهد داشت و آنان را به سمت وابستگی به تلفن همراه و 
در واقع بسیاری از مطالعات نیز نشان  (.7339، 0کاربردهای آن سوق خواهد داد )آزوکی

لفن همراه، احساس تنهایی دارند )دیدک، یالنیز، بکتاس، اند که نوجوانان وابسته به تداده
طور طبیعی در  (. البته احساس تنهایی، حالتی است که معموالً به7352، 1توران و سویک

شود، اما نوجوانانی که نگرش منفی بیشتری نسبت به والدین خود دوران نوجوانی تجربه می
(. 5061)کالنترهرمزی و کانی سانانی، کنند دارند، احساس تنهایی بیشتری را تجربه می

های اجتماعی نوجوانان برای برطرف کردن این احساس تنهایی ممکن است به رسانه
ها را به گفتگوهای چهره به  های همراه روی بیاورند و حتی ممکن است آن موجود در تلفن

ی خصوص اینکه مطالعات به خجالتی بودن و اضطراب اجتماع چهره ترجیح دهند؛ به
(. از سوی دیگر، وابستگی 7359، 1اند )دارسین، کوز و نویانگونه افراد نیز اشاره کرده این

تواند باعث تشدید احساس تنهایی گردد؛ نوجوانانی که دائماً از تلفن به تلفن همراه نیز می
توانند وقت کافی را به روابط اجتماعی، مخصوصاً روابط چهره کنند، نمیهمراه استفاده می

ها گردد  ساز احساس تنهایی آنتواند زمینهه چهره، اختصاص دهند و این موضوع میب
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(؛ بنابراین طبیعی است که فقدان روابط عاطفی و حمایت 7351، 5)باردواج و آشوک
دهد. مطالعات اجتماعی و احساس تنهایی متعاقب آن، شادکامی این نوجوانان را کاهش می

، 7ها است )آکینزندگی در نوجوانان وابسته به فناورینیز حاکی از کاهش شادکامی و سر
دهند نوجوانانی که به تلفن همراه وابسته هستند، (. همچنین مطالعات نشان می7357

(؛ 7339، 0تری دارند )ها، چین، پارک، ریو و یونفس پایین افسردگی، اضطراب و عزت
تواند وابستگی به تلفن همراه میبنابراین مداخله روی این عوامل اهمیت باالیی دارد و حتی 

 را کاهش دهد.

نمایشگری یک رویکرد نمایشگری پاسخی به این نیاز باشد. روانرسد روان به نظر می
های  التقاطی است که با هدف باال بردن سطح ارتباط میان افراد، رویارویی مستقیم با هیجان

در زندگی روزمره، های درگیر های هیجانی طرفطرف درگیر، نشان دادن کشمکش
(. 7332، 1شود )بالتنرکاربرده می کاهش خودمحوری و افزایش خودیابی به

نمایشگری که روش گروهی اصالح رفتار و رویکردی رابطه محور است  روان
باشد و کننده مشکالت عاطفی شخصی می (، نمایشی است که حل7332، 1)سوکولوف

(. 5099است )یزد خواستی،  های عمیق عواطف فردیوسوی اصلی آن بخش سمت
های کژکار، افراد خودآگاهی هیجانی باالیی خصوص خانواده ها بهمتأسفانه در خانواده

ندارند و بیشتر احتمال دارد که هیجانات خود را سرکوب کنند یا به شیوه نامناسبی ابراز 
کار ایجاد فضای  کنند. نتیجه اینخوبی درک نمی عالوه هیجانات دیگران را نیز به نمایند. به

گری از طریق نمایشارتباطی سرد و عدم درک اعضای خانواده از همدیگر است؛ اما روان
دهد و فنون مختلفی مثل فن مضاعف، آینه و نقش معکوس افراد را با هیجاناتشان آشتی می

(؛ 5062کند )سپنتا، عابدی، یارمحمدیان، قمرانی و فرامرزی، درک متقابل ایجاد می
نمایشگری بر مسائل ارتباطی و عاطفی، این رویکرد احتماالً ین با توجه به تمرکز روانبنابرا

تواند روابط عاطفی و حمایت اجتماعی والدین در نوجوانان وابسته به تلفن همراه را می
بهبود بخشد. همچنین با توجه به اینکه از یک سو، احساس تنهایی به نیازهای ارتباطی 

( و از 5092های اجتماعی نسبت داده شده است )اناری،  در مهارت برآورده نشده و ضعف
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نمایشگری بر این دو مورد اثرگذار است، بنابراین این رویکرد احتماالً سوی دیگر، روان
تواند در کاهش احساس تنهایی این نوجوانان نیز مؤثر واقع شود. عالوه بر این، می

طریق بهبود احساس همبستگی گروهی گری یک مداخله گروهی است و از نمایش روان
تواند در کاهش احساس تنهایی نوجوانان مؤثر باشد. در ضمن، نوجوانان به دلیل می

خودمحوری حتی ممکن است حمایت اجتماعی دریافتی را درک نکنند و دچار احساس 
شده،  دهند که حمایت اجتماعی ادراکها نشان می تنهایی گردند مخصوصاً اینکه پژوهش

، 5دهد )کانگ، پارک و والیسحمایت اجتماعی دریافتی، احساس تنهایی را کاهش مینه 
تواند در های دیگران احتماالً مینمایشگری با افزایش آگاهی از حمایت ( اما روان7359

کاهش خودمحوری و درنتیجه کاهش احساس تنهایی نوجوانان مؤثر باشد )یزدخواستی، 
نمایشگری بر افزایش املی که ذکر شد و همچنین تأثیر روان(. نهایتاً اینکه بهبود عو5099

تواند باعث افزایش شادکامی این نوجوانان گردد خودانگیختگی و خودجوشی، احتماالً می
گری از طریق فنونی مانند فن فرافکنی در آینده فرد نمایش(. همچنین روان7331، 7)جفریز

کند. افزایش خالقیت افراد در ه آماده میرا برای رویارویی با مشکالت پیش رو در آیند
حل از طرف درمانگر و اعضای گروه به حل گری و دریافت راهنمایشجریان روان

تواند شادکامی افراد را افزایش دهد کند و حل این مشکالت میمشکالت فرد کمک می
 (.7332)بالتنر، 

شود، آموزش نمایشگری مؤثر واقع تواند همراه با روانروش دیگری که می
های زندگی، به توانایی انجام  باشد. مهارت های زندگی به نوجوانان و والدین می مهارت

صورتی مؤثر با تقاضاها  سازد تا بهشود که افراد را قادر میای اطالق میرفتارهای سازگارانه
ها به نوجوانان، یکی از  های زندگی روزمره کنار بیایند. آموزش این مهارت و چالش

(. تأکید بر 7335، 0های سازمان بهداشت جهانی است )سازمان بهداشت جهانیمشی طخ
اند که افراد ها نشان داده ها از این نظر حائز اهمیت است که پژوهش آموزش این مهارت

اندازه کافی برخوردار نیستند  های زندگی، به وابسته به تلفن همراه، از انواع مختلف مهارت
ها شامل (. این مهارت7359، 1لی، لی، چوی، چانگ و کیم ؛ نام،7351، 1)اودک
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، 5فردی، همدلی و حل مسئله است )کلینکههای خودآگاهی، مدیریت هیجان، بین مهارت
ها گری هم به تقویت این مهارتنمایشتر گفته شد، روانطور که پیش (. همان7359

گذارد؛ بنابراین پژوهش اثر میکند و از این طریق، بر متغیرهای مورد نظر در این کمک می
تواند تأثیر به سزایی بر این های زندگی احتماالً می نمایشگری با محتوای مهارتروان

نمایشگری توان در گروه با استفاده از روانهای زندگی را می نوجوانان داشته باشد. مهارت
مایشگری را افزایش نتواند تأثیر روانها می به نوجوانان آموزش داد. آموزش این مهارت

توانند در  کنند و نوجوانان میهای مختلفی را ایفا می دهد. در این مداخله افراد گروه، نقش
های زندگی را فرا بگیرند و آن  حین نقش بازی کردن و تعامل با یکدیگر در گروه، مهارت

 را به زندگی اجتماعی خود تعمیم دهند.

هایی انجام شناختی پژوهش های مختلف رواندر زمینه تأثیر روان نمایشگری بر جنبه
نمایشگری ( در پژوهش خود نشان داد که روان5060شده است. برای مثال، ابوالقاسمی )

شود. احمدی فروشانی، دانشگاهی می نفس دختران پیش باعث افزایش شادکامی و اعتمادبه
گری با نمایش( نیز در پژوهش خود نشان دادند که روان5067یزدخواستی و عریضی )

محتوای معنوی بر شادی، لذت و سالمت روان دانشجویان مؤثر است. همچنین کورکی، 
های  نمایشگری، مهارت( با اجرای جلسات روان5063یزدخواستی، ابراهیمی و عریضی )

ها را کاهش  اجتماعی دانشجویان دختر دانشگاه اصفهان را افزایش و اعتیاد به اینترنت آن
( در پژوهش خود نشان دادند که 5069یان، محمدی و رحیمی تقانکی )دادند. برومند

شناختی دختران نوجوان مؤثر واقع  یابی و کاهش پریشانی روانگری در هویتنمایشروان
( در پژوهش خود نشان دادند که 5069کوالیی )-نژاد و خدابخشیشد. رازقی

پرخاشگری مهاجران  های اجتماعی و کاهش گری باعث افزایش مهارت نمایش روان
( در پژوهشی که روی 5066نژاد بهرآسمانی و حسنی راد )افغانستانی ساکن ایران شد. قطبی

گری باعث افزایش نمایشزنان مبتال به درد مزمن انجام دادند به این نتیجه رسیدند که روان
( در پژوهش خود نشان داد که اجرای 7351) 7کاراتاس نگرش معنوی این زنان شد.

طور معناداری منجر به افزایش بهزیستی فردی و کاهش ناامیدی  نمایشگری بهلسات روانج
نمایشگری، اضطراب ( با اجرای روان7350) 0شود. آکینسوال و اودوکادر دانشجویان می

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Klinke, C. 

2. Karatas, Z. 

3. Akinsola, E. F. & Udoka, P. A. 



 212 |  یجندان یعباس جواد، یضیعر درضایحم، یزدخواستی بایفر، یصفورا عموسلطان

ساله را کاهش دادند. گه، هه و  59تا  2اجتماعی و اضطراب عملکرد کودکان و نوجوانان 
فردی نمایشگری بر اعتماد بینخود نشان دادند که روان( در پژوهش 7355) 5دای

( در پژوهشی 7336) 7دانشجویان خوابگاهی مؤثر است. همچنین کاراتاس و گوکیاکان
نمایشگری را در کاهش پرخاشگری در نوجوانان نشان دادند. رودوکایت و تأثیر روان
گری توانست ترس ایشنم( نیز در پژوهش خود نشان دادند که روان7356) 0ایندریونین

( روی 7373) 1آموزان راهنمایی را کاهش دهد. سرانجام اینکه وانگ، دینگ و دنیدانش
گری بر افسردگی و اضطراب در نمایشهای صورت گرفته درباره اثربخشی روان پژوهش

گری در کاهش نمایشها نشان داد که روان جمعیت چین، فراتحلیلی انجام دادند. نتایج آن
 گی و اضطراب مؤثر بود.افسرد

بنابراین با توجه به پیشینه پژوهش و با توجه به اینکه نوجوانان، امروزه وابستگی بسیار 
زیادی به تلفن همراه دارند و احساس تنهایی، کاهش شادکامی، مشکل در روابط عاطفی و 

 ها وجود دارد، پژوهش زیر در پی پاسخگویی به کاهش حمایت اجتماعی والدین در آن
تواند بر این عوامل نمایشگری با محتوای مهارت زندگی میاین سؤال است که آیا روان

نمایشگری با گونه بیان گردید: مداخله روان تأثیر بگذارد؟ بنابراین فرضیه پژوهش این
های زندگی بر احساس تنهایی، شادکامی، روابط عاطفی و حمایت  محتوای مهارت

که نمرات  وان وابسته به تلفن همراه مؤثر است، هنگامیاجتماعی والدین در دختران نوج
آمده از این متغیرها پیش از انجام مداخله، کنترل شده باشد و این تأثیرات در مرحله  دست به

 مانند.پیگیری نیز پایدار باقی می

 روش پژوهش

 گیری جامعه و روش نمونه
و پیگیری با گروه کنترل آزمون پس-آزموناین پژوهش از نوع آزمایشی و با طرح پیش

آموزان دختر دبیرستانی وابسته به تلفن همراه در بود. جامعه آماری این پژوهش کلیه دانش
گیری تصادفی شهر بودند که به روش نمونه در شهرستان خمینی 61-61سال تحصیلی 

شهر یک  های شهرستان خمینی ترتیب که از کل دبیرستان این ای انتخاب شدند؛ بهخوشه
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صورت تصادفی انتخاب شد که  کالس به 1های دبیرستان  بیرستان و از بین کل کالسد
وپرورش شهرستان  نفر بودند. بعد از هماهنگی و کسب مجوز از آموزش 573جمعاً شامل 

شهر و با رعایت مالحظات اخالقی و بیان اهداف پژوهش و همچنین با کسب  خمینی
برای شرکت در این پژوهش جلب شدند و به شده  آموزان، نمونه انتخابرضایت دانش

شده بودند، پرسشنامه  ای انتخابگیری تصادفی خوشهکسانی که از طریق نمونه همه
نفر از دانش آموزان وابسته به تلفن  01وابستگی به تلفن همراه داده شد. از این طریق، 

فایت حجم نمونه همراه، شناسایی شدند. با توجه به اینکه در مطالعات آزمایشی حداقل ک
نفر انتخاب  03نفر،  01( و با توجه به شرایط، از بین این 5063نفر باشد )دالور،  51باید 

نفر آزمایشی  51صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل گمارده شدند ) شدند و به
ای بود که ها به این پژوهش، به دست آوردن نمرهنفر کنترل(. مالک ورود آزمودنی 51و 

ک انحراف استاندارد باالتر از میانگین پرسشنامه وابستگی به تلفن همراه باشد )به دست ی
آموزان و و باالتر( و مالک خروج از پژوهش نیز، عدم رضایت دانش 15آوردن نمره 
 جلسه در درمان بود. 0غیبت بیش از 

 نحوه اجرا
جرای مداخله، همه آزمون و قبل از ابعد از مشخص شدن نمونه نهایی، در مرحله پیش

های وابستگی به تلفن همراه، شادکامی، احساس تنهایی، روابط ها، یعنی پرسشنامهپرسشنامه
کنندگان )گروه آزمایش و کنترل( عاطفی و حمایت اجتماعی خانواده توسط همه شرکت

های زندگی  نمایشگری با محتوای مهارتتکمیل گردید. در مرحله بعد، مداخله روان
جلسه  6ساعته برای گروه آزمایش انجام گرفت به این شکل که  7جلسه  55صورت  به

ها انجام شد. برای گروه کنترل، جلسات  جلسه برای مادران آن 7آموزان و برای خود دانش
نمایشگری های زندگی اجرا نگردید. هر نشست روان نمایشگری با محتوای مهارتروان

سازی، اجرا و مشارکت. در هر جلسه پس از  آماده مرحله بود: گرم کردن یا 0دربرگیرنده 
شد. سازی متناسب با موضوع جلسه انجام می مشخص شدن موضوع جلسه، نخست آماده

سازی فعالیتی است که ماهیت نمایشی دارد و باعث خودجوشی، آشکارشدن مسئله، آماده
ود که برای به شگر همراه با اطمینان و ایجاد احساس امنیت میایجاد یک محیط حمایت

دست آوردن تجربه بیشتر ضروری است. در مرحله اجرا یکی از حضار )شخص اول( 
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کرد و با به کارگرفتن یاوران در حضور مشکلی را متناسب با موضوع جلسه مطرح می
گذاشت و از این راه با صورت عملی به نمایش می کارگردان )درمانگر( آن را در گروه به

شد. در های خود در زمان حال و خود مشکل، دوباره روبرو میاکنشها و وافکار، هیجان
نمایشگری مانند روش آینه، های گوناگون رواناین مرحله درمانگر با به کار گرفتن روش

مضاعف، نقش معکوس )جابجایی نقش(، فاصله نمادین، صندلی خالی، حل مسئله، تعمیق 
حل مشکل را پیدا کرده و سپس صحنه، راههای غیرکالمی درها و کالمی کردن پیامهیجان

کرد. آنگاه با  صورت عملی ایفا می حل اکتشافی را بهها( راهدر جمع حاضران )آزمودنی
ها و احساسات مشترک خود با ورود به مرحله مشارکت، همه حاضران درباره تجربه

وابط با کردند و اعضای گروه به بینش و تفسیرهای باارزشی از رشخص اول گفتگو می
ارائه شده  5نمایشگری در جدول ای از برنامه جلسات روانرسیدند. فشردهدیگران می

عنوان  است. در پایان مرحله مداخله، مجدداً ابزارهای یاد شده توسط پژوهشگر به
ها  منظور مقایسه آن هفته بعد در مرحله پیگیری در هر دو گروه به 0آزمون و همچنین  پس

آوری رای رعایت موازین اخالقی در این پژوهش سعی شد تا جمعکاربرده شد. ب به
آموزان آزمون و پیگیری با رضایت دانشآزمون، پساطالعات در هر سه مرحله پیش

صورت گیرد و همچنین برای گروه کنترل، یک جلسه آموزشی در زمینه اضطراب امتحان 
 ریزی درسی ارائه گردید.و نحوه برنامه

 ابزار
سؤالی  52دهی یک ابزار خودگزارش(: MPAI) 1ابستگی به تلفن همراهپرسشنامه و

( برای سنجش اعتیاد به تلفن همراه و اثرات روانی 7339) 7است که اولین بار توسط لونگ
ای است که از گزینه 1گذاری آن براساس طیف لیکرت آن گسترش داده شد. شیوه نمره

گسترش دارد. برای به دست آوردن امتیاز کلی  1از تا خیلی زیاد با امتی 5خیلی کم با امتیاز 
(، اعتبار 7339شود. لونگ ) پرسشنامه، مجموع امتیازات تک تک سؤاالت با هم محاسبه می

ناتوانی در "این پرسشنامه را با روش تحلیل عاملی مورد آزمون قرارداد و به چهار عامل 
بود در صورت دوری از تلفن احساس اضطراب و کم"سؤال،  2با  "کنترل میزان استفاده

از دست "سؤال و  0با  "کننده رهایی از اوضاع و احساسات ناراحت"سؤال،  1با  "همراه
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 19/9، 97/9، 19/09سؤال دست یافت. این عوامل توانستند به ترتیب  0با  "وریدادن بهره
شناس  حق درصد از واریانس متغیر اعتیاد به تلفن همراه را تبیین کنند. نادری و 32/9و 

(، در پژوهش خود برای نخستین بار به اعتباریابی مقیاس اعتیاد به تلفن همراه 5099)
(MPAIپرداختند. طبق گزارش آن )  ها، ضریب پایایی این پرسشنامه به روش آلفای

 بود. 12/3کرونباخ، 

(، پرسشنامه جو 5691هیل برن )(: 1691) 2هیل برن 1پرسشنامه جو عاطفی خانواده
والدین ساخت.  -منظور سنجش میزان مهرورزی در تعامالت کودک خانواده را بهعاطفی 

های متغیر فرعی )محبت، نوازش، تأیید کردن، تجربه 9سؤال دارد که  59این پرسشنامه 
سنجد. در این  مشترک، هدیه دادن، تشویق کردن، اعتماد و احساس امنیت( را می

م تا خیلی زیاد( هستند و آزمودنی برحسب ای )خیلی کها پنج گزینه پرسشنامه، سؤال
متغیر است، به این  1تا  5گذاری از زند. نمرهها را عالمت می احساس خود یکی از آن

تعلق  1و به همین منوال، به گزینه خیلی زیاد، نمره  5صورت که به گزینه خیلی کم، نمره 
بین اعضای خانواده و دهنده جو عاطفی مناسب  گیرد. نمرات باالتر از متوسط نشان می

تر از متوسط حاکی از جو عاطفی ضعیف در بین افراد خانواده است. رحمانی نمرات پایین
( پایایی این پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ و ضریب بازآزمایی را 5063و محب )

اده محاسبه کرد و برای تعیین روایی محتوایی آن از روش تحلیل عاملی تأییدی استف 90/3
 (5060ها، بار عاملی مناسبی داشتند )جاودان، شد و مشخص شد که همه ماده

این مقیاس توسط (: 3پرسشنامه حمایت اجتماعی والدین )پروسیدانو و هلر
سؤال است که برای سنجش  73شده است. این پرسشنامه حاوی  پرسییدانو و هلر ساخته

شده است. پایایی این آزمون با ضریب  میزان ارضای نیاز انسان از حمایت خانواده طراحی
است که این موضوع حاکی از همسانی درونی باالی این پرسشنامه  63/3آلفای کرونباخ 

قرار دارد. نمرات این پرسشنامه با  65/3تا  99/3است. آلفای نهایی برای این پرسشنامه بین 
بین نمرات درماندگی روانی و کارآمدی اجتماعی همبستگی دارد. ضرایب همبستگی 

حاصل از این پرسشنامه با پرسشنامه شخصیت سنج کالیفرنیا و وابستگی بین اشخاص 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Affective family climate 

2. Hillburn, S. 

3. Procidano, M. E. & Heller, M. 



 221 |  یجندان یعباس جواد، یضیعر درضایحم، یزدخواستی بایفر، یصفورا عموسلطان

« دانمنمی»است. نمره « دانمنمی»و « خیر»، «بلی»صورت  دار بود. پاسخ به هر سؤال به معنی
، نمره «خیر»پاسخ  73، 56، 59، 1، 0شود. در سؤاالت همیشه برابر با صفر در نظر گرفته می

شود. دامنه در نظر گرفته می« بله»برای پاسخ  5کند. در سایر سؤاالت، نمره دریافت می را 5
منزله حمایت اجتماعی بیشتر از  قرار دارد. نمره باال به 73تا  3نمره کل این پرسشنامه، بین 

 (5026دهندگان است. )ثنایی،  نظر پاسخ

نامه، تعریف آرگایل و پایه نظری این پرسش(: OHQ) 1پرسشنامه شادکامی آکسفورد
ای ماده چهارگزینه 76( از شادکامی بوده است. این پرسشنامه دارای 5692) 7کروسلند

شوند. به باور آرگایل، مارتین  گذاری مینمره 0های آن به ترتیب از صفر تا  است که گزینه
ن ( این پرسشنامه نقطه مقابل پرسشنامه بک است. آرگایل و همکارا5696) 0و کروسلند

و پایایی به روش بازآزمایی آن را طی  63/3(، ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه را 5696)
زمان آن با استفاده از مقیاس ارزیابی دوستان،  گزارش کردند. روایی هم 29/3هفت هفته، 

به دست آمد. همچنین همبستگی پرسشنامه آکسفورد با مقیاس عاطفه مثبت برادبرن  10/3
محاسبه گردید. عابدی، میرشاه جعفری  17/3پرسشنامه افسردگی بک، و با  07/3( 5696)

سازی را در ( ضریب آلفای کرونباخ، اعتبار به روش بازآزمایی و دونیمه5091دار )و لیاقت
به دست آوردند و همچنین بر روایی  67/3و  26/3، 69/3جمعیت دانشجویان به ترتیب 

 صوری آن تأکید کردند.

 1این پرسشنامه توسط راسل، پیالئو و کوترونا: UCLAپرسشنامه احساس تنهایی 
مورد از این سؤاالت  53ای است.  سؤال چهارگزینه 73( ساخته شده است و دارای 5693)

اند. طیف  شده صورت جمله مثبت نوشته مورد دیگر به 53صورت جمله منفی و  به
ای بوده و امتیاز مربوط به هر گزینه  گزینهپاسخگویی این پرسشنامه از نوع لیکرت چهار

گذاری  ؛ اما این شیوه نمره5و هرگز= 7ندرت= ، به0، اغلب=1صورت زیر است: همیشه= به
شود. برای به دست آوردن معکوس می 73، 56، 59، 51، 53، 6، 1، 5در مورد سؤاالت 

ای د. این امتیاز دامنهشوننمره کلی پرسشنامه، مجموع امتیازات همه سؤاالت، با هم جمع می

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Oxford Happiness Questionnaire(OHQ) 

2. Argyle, M. & Crossland, J. 

3. Argyle, M., Martin, M. & Crosland, J. 

4. Russell, D., Peplau, L. & Curtona C. 
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است. نمره باالتر از میانگین نشانگر  13خواهد داشت؛ بنابراین نمره میانگین  93تا  73از 
 29/3احساس تنهایی شدیدتر است و برعکس. پایایی این آزمون در نسخه تجدید نظر شده 

( ترجمه و پس از 5092گزارش شده است. این مقیاس توسط شکرشکن و میردریکوند )
جرای مقدماتی و اصالحات به کارگرفته شد )عسگری، حیدریی، نادری، مرعشیان، نقی ا

 (.5099شناس،  ، به نقل از نادری و حق5099پور و ضمیری، 

 هاتحلیل داده
و در دو سطح توصیفی و استنباطی  SPSS 25افزار های پژوهش حاضر با استفاده از نرمداده

سطح توصیفی از میانگین و انحراف استاندارد استفاده مورد تحلیل آزمون قرار گرفتند. در 
ها، آزمون تحلیل کوواریانس چندمتغیره مورداستفاده قرار گردید. برای آزمون فرضیه

 گرفت.

نمایشگری کاررفته در هر یک از مراحل روان های بهای از برنامه جلسات و تکنیک فشرده -0جدول 
 های زندگی با محتوای مهارت

 هاتکنیک محتوای جلسه جلسه اهداف جلسه

5 
ارزیابی فردی و آموزش 

 مهارت خودآگاهی
ها  ها و افکار و تفکیک آن شناخت احساسات، هیجان

 از یکدیگر

پاس دادن توپ خیالی در 
 مرحله گرم کردن

 تکنیک مضاعف در اجرا

 مهارت مدیریت هیجان 7
شناخت ارتباط بین افکار و احساسات و نحوه واکنش 

 ها به آن

بندی احساسات در  درجه
 مرحله گرم کردن

تکنیک مضاعف و 
صندلی خالی در مرحله 

 اجرا

 مهارت روابط بین فردی 0

ارزشمند دانستن شخصیت خود و دیگران، 
خودپذیری نامشروط و متفاوت دانستن شخصیت با 

عمل و آگاهی از تأثیر هر یک از این عوامل بر 
 روابط بین فردی

نوشتن با دست غیر مسلط 
 در مرحله گرم کردن

آور،  مضاعف هیجان
مونودرام و صندلی خالی 

 در مرحله اجرا
 

 مهارت همدلی 1
ها و عواطف مثبت دیگران در کنار درک نیت

ها و نقش بایدهای افراطی در  رفتارهای ناخوشایند آن
 مقایسه با ترجیحات و انتظارات معقول

کادو دادن غیرکالمی در 
 مرحله گرم کردن

معکوس در  تکنیک نقش
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 هاتکنیک محتوای جلسه جلسه اهداف جلسه
 مرحله اجرا

1 
مهارت بین فردی )ابراز 

 وجود و مهارت نه گفتن(
جلوگیری از سرکوب افکار و احساسات واقعی و 

 حفظ اصالت شخصی و خود بودن

قرار گرفتن در نقش 
دیگری در مرحله گرم 

 کردن
تکنیک آینه در مرحله 

 اجرا

9 
مهارت ارتباطات مؤثر 

 )تشکر و قدردانی کردن(
 ز تشویق و تقویت در روابط با دیگراناستفاده ا

تکنیک پسخوراند در 
 مرحله گرم کردن

صندلی خالی در مرحله 
 اجرا

2 
مهارت کنترل هیجانات 

)کنترل خشم( و ابراز وجود 
 )بیان جرأتمندانه(

استفاده از قاطعیت و انتقاد سازنده، انعکاس ادراک 
ها احساسات و موقعیت طرف مقابل و بیان خواسته

 صورت مستقیم و مؤدبانه به

تکنیک گفتگوها در 
 مرحله گرم کردن

 تکنیک حل مسئله در اجرا

 مهارت حل مسئله 9
عدم تمرکز مفرط بر یک سبک رفتاری و پرورش 

 پذیری در رسیدگی به اختالفات بین فردیانعطاف

جمالت ناتمام در مرحله 
 گرم کردن

تکنیک خودگویی و 
 مضاعف در مرحله اجرا

 دادن فعالگوش  6
به کار بردن مهارت گوش دادن فعال در روابط بین 

 بندی جلسات قبلیفردی و جمع

گویی در مرحله  داستان
 گرم کردن

مونودرام و نقش معکوس 
 در مرحله اجرا

53 
جلسه با مادران )حمایت 
خانوادگی و مهارت حل 

 مسئله(

ارتباط کالمی مثبت با فرزندان، گوش دادن فعال و 
ها در رابطه با وابستگی به تلفن  احساسات آندرک 
 همراه

جمالت ناتمام در مرحله 
 گرم کردن

تکنیک سوسیودرام و حل 
 مسئله در مرحله اجرا

55 
های  جلسه با مادران )مهارت

 فردی و مهارت همدلی(بین
فردی، گفتگو همدلی و درک یکدیگر در روابط بین

 اندر مورد روابط عاطفی بین والدین و فرزند

جمالت ناتمام در مرحله 
 گرم کردن

تکنیک سوسیودرام در 
 مرحله اجرا
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 هایافته
میانگین و انحراف استاندارد نمرات روابط عاطفی والدین با نوجوانان، حمایت اجتماعی 

آزمون، والدین، احساس تنهایی و شادکامی در دو گروه آزمایش و کنترل در مرحله پیش
 نشان داده شده است. 7آزمون و پیگیری در جدول پس

آزمون و پیگیری روابط عاطفی آزمون، پس. میانگین و انحراف استاندارد نمرات پیش2جدول 
 والدین با نوجوانان، حمایت اجتماعی، احساس تنهایی و شادکامی در دو گروه آزمایش و کنترل

آزمون و پیگیری دهد، نمرات همه متغیرها در مرحله پسنشان می 7طور که جدول  همان
ها،  دهند. برای بررسی معناداری آماری این تفاوتآزمون تغییراتی را نشان مینسبت به پیش

تحلیل کوواریانس چند متغیره مورداستفاده قرار گرفت. در واقع آزمون فرضیه پژوهشی، 
های مرتبط با  فرض برای اینکه این تحلیل آماری نتایج معتبری به دست دهد، ابتدا باید پیش

ها شامل نرمال بودن توزیع متغیرها،  فرض گرفتند. این پیشآن مورد آزمون قرار می
-که به ترتیب با آزمون شاپیروها هستند ها و همگونی کوواریانسهمگونی واریانس

(. نتایج 5099گیرند )مولوی، ویلکس، آزمون لون و آزمون باکس مورد آزمون قرار می
 ارائه شده است. 1و  1، 0های  ها در جدول فرض بررسی این پیش

 ها شاخص آزمونپیش آزمون پس پیگیری
 
 ها گروه

انحراف 
 استاندارد

 میانگین
انحراف 
 استاندارد

 میانگین
انحراف 
 استاندارد

 میانگین

 روابط عاطفی پدر 33/70 92/5 33/07 09/5 19/00 13/3
 آزمایش

 روابط عاطفی مادر 60/71 96/5 99/01 975/3 79/07 69/6

 روابط عاطفی پدر 00/71 29/5 99/77 90/5 99/70 21/6
 کنترل

 عاطفی مادر روابط 60/76 16/5 93/71 79/5 92/75 56/6

 آزماش حمایت اجتماعی 00/9 59/5 39/59 39/5 13/59 65/3

 کنترل حمایت اجتماعی 19/6 12/5 13/6 10/5 20/6 69/1

 آزماش احساس تنهایی 79/16 39/7 13/01 12/5 99/01 61/6

 کنترل احساس تنهایی 60/13 37/7 50/16 65/5 33/19 21/5

 آزماش شادکامی 20/10 62/7 00/12 13/5 50/19 50/0

 کنترل شادکامی 19/06 99/7 79/09 70/0 93/02 66/11
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 فرض نرمال بودن توزیع نمراتویکلس برای بررسی پیش-نتایج آزمون شاپیرو -3جدول 
 معناداری درجه آزادی آماره گروه متغیر

 روابط عاطفی پدر
 27/3 51 69/3 آزمایش
 12/3 51 61/3 کنترل

 روابط عاطفی مادر
 71/3 51 67/3 آزمایش
 11/3 51 61/3 کنترل

 حمایت اجتماعی
 22/3 51 69/3 آزمایش
 /73 51 67/3 کنترل

 احساس تنهایی
 97/3 51 61/3 آزمایش
 12/3 51 61/3 کنترل

 شادکامی
 03/3 51 60/3 آزمایش
 53/3 51 97/3 کنترل

دهد، توزیع نمرات برای همه متغیرها نرمال است نشان می 0طور که جدول  همان
(31/3<p؛ بنابراین این پیش) باشد.فرض برقرار می 

 هافرض تساوی کوواریانسنتایج آزمون باکس جهت بررسی پیش -5جدول 

M باکس F  معناداری 2درجه آزادی  1درجه آزادی 

17/76 15/5 51 90/0519 32/3 

(؛ بنابراین p>31/3ها همگن است )دهد که ماتریس کوواریانسنشان می 1همچنین جدول 
 باشد.فرض نیز برقرار میاین پیش

 هافرض همگونی واریانس نتایج آزمون لون جهت بررسی پیش -4جدول 
 معناداری 2درجه آزادی  1درجه آزادی  F متغیر

 07/3 79 5 66/3 روابط عاطفی پدر

 99/3 79 5 52/3 روابط عاطفی مادر
 21/3 79 5 36/3 حمایت اجتماعی

 19/3 79 5 13/3 احساس تنهایی

 05/3 79 5 39/5 شادکامی

دهد، واریانس گروه آزمایش و گروه کنترل در همه نشان می 1طور که جدول  همان
فرض نیز برقرار است. بعد از حصول  این پیش(؛ بنابراین p>31/3متغیرها همگن است )
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ها، آزمون تحلیل کوواریانس چندمتغیره برای نمرات  فرض اطمینان درباره برقرار بودن پیش
ارائه  9آزمون انجام شد. نتایج در جدول آزمون و پیگیری با کنترل همه نمرات پیش پس

 شده است.
تفکیک هر یک از متغیرهای وابسته در مرحله نتایج تحلیل کوواریانس چندمتغیره به  -6جدول 

 آزمونآزمون و پیگیری با کنترل کلیه نمرات پیشپس
منبع 

 تغییرات
 متغیر

مجموع 
 مجذورات

درجه 
 آزادی

میانگین 
 مجذورات

F معناداری 
مجذور 

 اتا
توان 
 آماری

عضویت 
گروهی در 

مرحله 
 آزمون پس

 66/3 19/3 35/3 37/03 01/919 5 01/919 روابط عاطفی پدر
 5 27/3 35/3 39/95 71/271 5 71/271 روابط عاطفی مادر
 63/3 00/3 35/3 20/55 10/716 5 10/716 حمایت اجتماعی
 5 16/3 35/3 96/00 09/5069 5 09/5069 احساس تنهایی

 5 12/3 35/3 91/03 01/5176 5 01/5176 شادکامی

عضویت 
گروهی در 

مرحله 
 پیگیری

 5 16/3 35/3 93/05 09/119 5 09/119 پدرروابط عاطفی 
 5 97/3 35/3 15/01 56/260 5 56/260 روابط عاطفی مادر
 69/3 19/3 30/3 32/59 29/076 5 29/076 حمایت اجتماعی
 66/3 17/3 35/3 55/70 19/5551 5 19/5551 احساس تنهایی

 66/3 11/3 35/3 07/79 56/5097 5 56/5097 شادکامی

آزمون کنترل شوند، تفاوت که نمرات پیش دهد، هنگامینشان می 9که جدول  طور همان
آزمون و هم در مرحله نمرات گروه آزمایش و کنترل در همه متغیرها هم در مرحله پس

(؛ بنابراین فرضیه پژوهشی مورد تأیید قرار گرفت. در واقع p<31/3پیگیری معنادار است )
های زندگی باعث بهبود معنادار روابط عاطفی  مهارتنمایشگری با محتوای مداخله روان

پدر، روابط عاطفی مادر و حمایت اجتماعی والدین، افزایش معنادار شادکامی و کاهش 
 معنادار احساس تنهایی شد و این تأثرات در مرحله پیگیری نیز همچنان پایدار ماندند.

 گیریبحث و نتیجه
های زندگی بر  ایشگری با محتوای مهارتنمپژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر روان

احساس تنهایی، شادکامی، روابط عاطفی و حمایت اجتماعی والدین در دختران نوجوان 
نمایشگری با محتوای ها نشان دادند که مداخله روانوابسته به تلفن همراه انجام گرفت. یافته

ود روابط عاطفی و های زندگی در کاهش احساس تنهایی، افزایش شادکامی و بهب مهارت



 222 |  یجندان یعباس جواد، یضیعر درضایحم، یزدخواستی بایفر، یصفورا عموسلطان

حمایت اجتماعی والدین در دختران نوجوان وابسته به تلفن همراه مؤثر است. طبق بررسی 
های زندگی  نمایشگری با محتوای مهارتنویسندگان این پژوهش، پژوهشی که تأثیر روان

روی متغیرهای یادشده را در دختران نوجوان وابسته به تلفن همراه بررسی کرده باشد، 
-نژاد و خدابخشیهای رازقیحال، نتایج پژوهش حاضر با نتایج پژوهش نشد. بااینیافت 

( و احمدی فروشانی و همکاران 5060(، ابوالقاسمی )5092(، اناری )5069کوالیی )
های  صورت ضمنی با نتایج پژوهش ( همخوان است. همچنین نتایج این پژوهش به5067)

(، خسروی، صباح 5066راد )د بهرآسمانی و حسنینژا(، قطبی5069برومندیان و همکاران )
(، وانگ و 5063(، کورکی و همکاران )5061(، دهنوی، ایازی و باجالن )5061و ناظری )

(، کاتاراس و 7351(، کاراتاس )7356(، رودوکایت و ایندریونین )7373همکاران )
(، 7353دوگان )(، 7355(، گه، هه و دای )7350(، آکینسوال و اودوکا )7336گوکیاکان )

 ها پرداخته شده است.(، همخوانی داشت. در ادامه به تبیین این یافته7332) 5فونگ
های زندگی باعث بهبود روابط عاطفی  نمایشگری با محتوای مهارتمداخله روان

دختران نوجوان وابسته به تلفن همراه، هم با پدر و هم با مادر شد. در تبیین این یافته 
خوبی درک  بدلیل اینکه اعضا خانواده، هیجانات خود و دیگران را به توان گفت که می

کنند، بنابراین اگر هیجانی را تجربه کنند، آن را سرکوب کرده و از مهارت کافی برای نمی
ابراز یا مدیریت آن برخوردار نیستند. این موضوع خود باعث حاکمیت فضای عاطفی سرد 

گونه  کنند و ایناعضای خانواده از یکدیگر پرهیز می گردد. در چنین فضایی بر خانواده می
آبادی،  کند )رشیدی نژاد، تبریزی و شفیعرفتارها، ناکارآمدی خانواده را نمایان و پایدار می

های  نمایشگری به مهارت(. به همین دلیل، در این پژوهش، تعدادی از جلسات روان5065
کاررفته در این جلسات،  فنون به خودآگاهی و مدیریت هیجان اختصاص داده شدند.

تواند نقش های مختلف عاطفی افراد کمک کنند. فن مضاعف میتوانند به بهبود جنبه می
مهمی در ادراک و تعمیق هیجانات فرد داشته باشد. همچنین فرد از طریق فن نقش 

در ها به دست آورد. فرد  تواند درک بهتری از هیجانات دیگران و معنای آنمعکوس، می
ها پیدا  تواند خود و هیجاناتش را مشاهده نموده و درک بهتری از آنقالب فن آینه نیز می

تواند باعث تخلیه کند. همچنین حضور درصحنه و به نمایش گذاشتن مشکالت نیز می
(. همچنین باید به این نکته نیز اشاره کرد که 5093؛ فتحی، 7350هیجانی گردد )بالتنر، 
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دهد. در نمایشگری، این تأثیرات را افزایش میهای زندگی با روان تتلفیق آموزش مهار
های زندگی، نحوه برقرار کردن ارتباط صحیح و موانع آن، تنظیم  جریان آموزش مهارت

شود )کلینکه، های استدالل و حل مسئله آموزش داده می هیجانات و همچنین مهارت
دین را کاهش داده و درنتیجه باعث بهبود ها، تعارضات نوجوانان با وال(. این آموزش7359

چنان قدرتمند بودند  نمایشگری، آنشود. تأثیرات مداخله روانها می کیفیت ارتباطات آن
ای روی رغم آنکه هیچ مداخلهکه یافته بسیار جالبی را رقم زدند. در این پژوهش، علی

ود روابط عاطفی با پدر پدران دختران وابسته به تلفن همراه صورت نگرفت، اما باعث بهب
(. 27/3در برابر  19/3نیز شد، هر چند این تأثیر در مقایسه با روابط عاطفی مادر کمتر بود )

گیرتر هستند و توان گفت که معموالً پدران نسبت به نوجوانان سختدر تبیین این یافته می
تواند ش معکوس مینمایشگری با فنونی از قبیل نقکنند. روانها را بیشتر امرونهی می آن

(. به این شکل نوجوانان 7332باعث همدلی و درک دیدگاه طرف مقابل شود )بالتنر، 
گیری ناشی گیری پدران خود را بهتر درک کرده و بفهمند که این سختتوانستند سخت

ها درباره آینده فرزندانش است. این عامل در کنار سایر عواملی که قبالً ذکر  از نگرانی آن
 وانست به بهبود روابط عاطفی با پدر نیز کمک کند.شد، ت

های زندگی باعث بهبود حمایت  نمایشگری با محتوای مهارتهمچنین مداخله روان
توان شده دختران نوجوان وابسته به تلفن همراه شد. در تبیین این یافته می اجتماعی ادراک
مهم دوره نوجوانی هستند. های گرایی، خودمحوری و ناهمنوایی از ویژگیگفت که آرمان

گیرند که شایسته دریافت نوجوانان در این دوره، خودشان را افراد بسیار خاصی در نظر می
ها، درک درستی از  شود تا آنای هستند. این موضوع باعث میتوجه و حمایت بسیار ویژه

فنون نمایشگری با (. روان11، ص 7352، 5حمایت و توجه خانواده نداشته باشند )برک
شود ها کمک کند. برای مثال، فن آینه باعث میتواند به تعدیل این ویژگیخاص خود می

گرایی خود، بینش بهتری هایی از قبیل آرمانکه فرد خود را مشاهده کند و نسبت به ویژگی
تواند موجب بهبود درک دیدگاه دیگران شود. درنتیجه، پیدا کند. فن نقش معکوس نیز می

ها  شود که فرد، عاطفه و حمایت دیگران را بهتر درک کند و رفتارهای آنمی این فن باعث
تواند به فرد کمک کند تا صورت منفی تفسیر ننمایند. همچنین فن مضاعف می را به

(. مسلماً تا زمانی که فرد نتواند نیازهای خود را 7332نیازهای خود را بهتر بیان کند )بالتنر، 
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عالوه، مهارت قدردانی  یت مناسبی نیز دریافت نخواهد کرد. بهدرستی بیان کند، حما به
صورت  کند تا فرد، هم بهکردن که دریکی از جلسات، آموزش داده شد، کمک می

تواند درستی درک کند. این موضوع می مناسبی قدردانی کند و هم قدردانی دیگران را به
نمایشگری با رکیب روانبه بهبود درک فرد از حمایت دیگران، کمک کند. همچنین ت

تواند این تأثیرات را افزایش دهد زیرا فرد از طریق های زندگی در این پژوهش، می مهارت
های زندگی، نحوه صحیح ارتباط برقرار کردن و ابراز تمایالت خود را  آموزش مهارت

 (.7359آموزد )کلینکه، می
ی باعث کاهش احساس های زندگ نمایشگری با محتوای مهارتهمچنین مداخله روان

توان گفت که تنهایی دختران نوجوان وابسته به تلفن همراه شد. در تبیین این یافته می
تواند دارند و این موضوع می های اجتماعی مشکل نوجوانان وابسته به تلفن همراه در مهارت

ره شد، طور که قبالً اشا (. همان7359ها شود )دارسین و همکاران،  باعث احساس تنهایی آن
های زندگی بر بهبود روابط اجتماعی  نمایشگری و هم آموزش مهارتهم مداخله روان

نمایشگری با افزایش گونه که قبالً ذکر شد، روان تأثیر به سزایی دارند. همچنین همان
همدلی و درک دیدگاه دیگران از طریق فنون مختلف )مانند نقش معکوس(، باعث بهبود 

ود. این نکته از این نظر حائز اهمیت است که احساس تنهایی، بیش شکیفیت روابط نیز می
از اینکه به کمیت روابط مربوط باشد، به کیفیت روابط مربوط است )باردواج و آشوک، 

توان به آن اشاره کرد این است که خودمحوری نوجوانان (. نکته مهم دیگری که می7351
نمایشگری یکی از بهترین حال، روان اینها گردد. با تواند باعث احساس تنهایی آنمی

بیند و نسبت به های درمان خودمحوری است زیرا فرد در صحنه نمایش، خود را میشیوه
اش ناشی از این است که او از مفهوم برد که تنهایییابد. او پی مینواقص خود وقوف می

چنین مرحله گرم خبر بوده یا دچار خطای شناختی در ارتباط بوده است. همارتباط بی
نمایشگری وجود دارد، همبستگی افراد گروه را افزایش کردن که در همه جلسات روان

تواند در کاهش احساس تنهایی اعضا، مؤثر واقع شود )یزدخواستی، دهد و بنابراین میمی
 تواند به کاهش احساس تنهایی این نوجوانان کمک کند.همه این موارد می (.5099

های زندگی باعث افزایش  نمایشگری با محتوای مهارتمداخله روان نهایتاً اینکه
توان گفت که شادکامی دختران نوجوان وابسته به تلفن همراه شد. در تبیین این یافته می

مسلماً بهبود روابط عاطفی با والدین، بهبود حمایت اجتماعی ادراک شده والدین و کاهش 
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توان دالیلی ایش شادکامی منجر شوند؛ اما میتوانند به افزاحساس تنهایی، همگی می
تواند دیگری را نیز ذکر کرد. مرحله گرم کردن به خاطر ماهیت خاص خود، می

ها را افزایش دهد که نتیجه آن، افزایش شادکامی اعضا خواهد بود  خودجوشی آن
ر نمایشگری با فراهم کردن یک جو سرشاروان (. همچنین در مجموع،5099)یزدخواستی، 

قیدوشرط و فراهم کردن  طبعی همراه با پذیرش بی از هیجان، تحرک، سرزندگی و شوخ
امکان بروز خالقیت، بدون ترس از شکست و توبیخ، به رشد خودجوشی تک تک اعضا 

(. همچنین این 7332دهد )بالتنر، ها را افزایش می کند و بنابراین شادکامی آنکمک می
ها باز باشد و این مسئله ذهن فرد بر روی محرکشود که  شادی و خودجوشی سبب می

کند و خالقیت فرد را تر به محیط ایجاد میهایی را برای توجه گستردهنوبه خود فرصت به
تواند مشکالت خود را بهتر حل نماید. مسلماً حل دهد. در این صورت فرد می افزایش می

(. همچنین 7331، 5ایاسواستیتواند باعث افزایش شادکامی فرد گردد )جمشکالت فرد می
رو شدن با وقایع های افراد درباره نحوه روبهتوان به این نکته نیز اشاره کرد که نگرانیمی

نمایشگری، این ها دارد. در روان سزایی در اضطراب و کاهش شادکامی آنآینده، نقش به
با استفاده از این گردد. مشکل از طریق فن فرافکنی در آینده، به میزان زیادی برطرف می

رو شود. این احساس تسلط بر وقایع آینده، آموزد که چگونه با وقایع آینده روبهفن، فرد می
 (.5099تواند باعث کاهش اضطراب و افزایش شادکامی افراد گردد )یزدخواستی، می

های زیر مواجه بود: نمونه این پژوهش فقط محدود به  این پژوهش با محدودیت
آموزان پسر پذیری نتایج این پژوهش به دانشدختر بود و این موضوع، تعمیم آموزاندانش

کند. همچنین در ارتباط با مداخله روی والدین نیز این محدودیت را با مشکل مواجه می
نمایشگری فقط برای مادران گروه آزمایش انجام گرفت که وجود داشت که جلسات روان

ها به  جلسه برگزار شد. با توجه به این محدودیتبه دلیل محدودیت زمان، فقط در دو 
آموزان پسر نیز انجام شود که این جلسات را روی دانشپژوهشگران دیگر پیشنهاد می

ها نیز ترتیب دهند.  دهند، تعداد جلسات را بیشتر کنند و مداخالتی را برای پدران آن
های زندگی  موزش مهارتنمایشگری همراه با آشود که مداخله روانهمچنین پیشنهاد می

درمانی برای اقشار  درمانی و گروه درمانی، از جمله خانوادهدر کنار سایر رویکردهای روان
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شناختی دارند،  آموزانی که نیاز به مداخالت روانخصوص برای دانش مختلف جامعه و به
 به کار گرفته شود.
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 منابع
درمانی )سایکودرام( بر میزان شادکامی و تعیین اثربخشی نمایش »(. 5060ابوالقاسمی، شهنام )

فصلنامه  «.دانشگاهی شهر بابلسر نفس پایین پیش نفس دختران دارای اعتمادبه اعتمادبه
 .72-77(، 1)0مددکاری اجتماعی، 

اثربخشی »(. 5067اهلل؛ یزدخواستی، فریبا و عریضی، حمیدرضا )احمدی فروشانی، سید حبیب
فصلنامه  «.معنوی بر شادی، لذت و سالمت روان دانشجویانگری با محتوای نمایشروان

 (.79)7، 2روانشناسی کاربردی، 
 «.نمایشگری در کاهش احساس تنهایی و نارضایتی اجتماعیاثربخشی روان»(. 5092اناری، آسیه ) 

 .555-552، 59، 1فصلنامه روانشناسی ایرانی، 

، ترجمه یحیی سید محمدی، جلد پایان زندگیروانشناسی رشد: از نوجوانی تا (. 7352برک، لورا )
 دوم. انتشارات ارسباران.

درمانی تعاملی اثربخشی گروه(. 5069برومندیان، نیکتا؛ محمدی، نیکتا و رحیمی تقانکی، چنگیز )
 شناختی دختران نوجوان. گیری هویت و پریشانی روانگری بر جهتنمایشو روان

 .063-026(، 93)51روانشناسی تحولی، 
 . موسسه انتشارات بعثت: تهران.های سنجش خانواده و ازدواج مقیاس(. 5026ثنایی، باقر )

های زندگی با  رابطه خودبازبینی، جو عاطفی خانواده و مهارت»(. 5060جاودان، موسی )
 .571-517(، 1)0های فردی،  فصلنامه شخصیت و تفاوت «.پرخاشگری نوجوانان پسر

بررسی کارکرد خانواده، سبک (. 5069ه و نعیمی، ابراهیم )خانجانی، مهدی؛ قنبری، فرشت
. فرهنگ مشاوره و های تربیتی والدین با اعتیاد به اینترنت در نوجوانان بستگی و سبک دل

 .517-575(، 02)53درمانی،  روان
های ارتباطی  اثربخشی آموزش مهارت»(. 5060خسروی، معصومه؛ صباح، پرویز و ناظری، امیر )

 .5-55، 75مجله دانشور پزشکی،  «.حساس تنهایی و افسردگی زنان مطلقهدر کاهش ا
 . تهران: فراسخن.آمار استنباطی به زبان ساده(. 5063دالور، علی )

اثربخشی سایکودرام بر کاهش میزان »(. 5061دهنوی، سعید؛ ایازی نفوتی، مریم و باجالن، مهین )
-555(، 01)6اعتیادپژوهی،  «.مواد افیونی افسردگی و پیشگیری از عود در مردان وابسته به

575. 
گری بر افزایش نمایشاثربخشی روان(. 5069کوالیی، آناهیتا )-نژاد، مهیار و خدابخشیرازقی

نشریه پرستاری های اجتماعی و کاهش پرخاشگری کودکان کار مهاجر افغانستانی.  مهارت
 (.7)9کودک، 
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های فرزندپروری و جو عاطفی کودکان مبتال بررسی شیوه»(. 5063رحمانی، پریسا و محب، نعیمه )
 .92-22(، 50)1علوم تربیتی، «. به اضطراب فراگیر و کودکان فاقد اضطراب

اثربخشی آموزش گروهی »(. 5065آبادی عبداهلل ) رشیدی نژاد، حدیث؛ تبریزی، مصطفی و شفیع
دانش و پژوهش در «. درمانی ستیر بر جو عاطفی خانواده والدین با رویکرد خانواده

 .0-55(، 16)0، 50شناسی کاربردی،  روان
اثربخشی (. 5062سپنتا، ماندانا؛ عابدی، احمد؛ یارمحمدیان، احمد؛ قمرانی، امیر و فرامرزی ساالر )

تحقیقات علوم آموزان مبتال به نارساخوانی. گری بر تنظیم هیجان دانشنمایشروان
 (.10)0رفتاری، 

هنجاریابی »(. 5091یرشاه جعفری، سید ابراهیم و لیاقتدار، محمدجواد )عابدی، محمدرضا؛ م
پزشکی و  مجله روان«. های اصفهانپرسشنامه شادکامی آکسفورد در دانشجویان دانشگاه

 .533-61(، 7)57روانشناسی بالینی ایران، 
نامه شادکامی بررسی مقدماتی پایایی و روایی پرسش»(. 5029علی پور، احمد و نور باال احمدعلی )

پزشکی و روانشناسی بالینی ایران،  مجله روان«. های تهران آکسفورد در دانشجویان دانشگاه
1(7 .)11-99. 

اجتماعی در صحنه  -های روانی سایکودرام: پشگیری و درمان بیماری(. 5093فتحی، طاهر )
 تهران: اسپند هنر. نمایش.

-درمانی مثبتمقایسه اثربخشی روان(. 5066ان )راد مرجنژاد بهرآسمانی، اورانوس و حسنیقطبی

مجله  گری بر افزایش نگرش معنوی در زنان مبتال به درد مزمن.نمایشنگر گروهی و روان
 .63-21(، 5)71روانشناسی، 

بررسی رابطه نگرش نوجوانان نسبت به پدر و (. 5061کالنترهرمزی، آتوسا وکانی سانانی، اوین )
 .92-11(، 70)9درمانی،  اوره و روانفرهنگ مش احساس تنهایی.

 تهران: رسانه تخصصی. های زندگی، ترجمه شهرام محمدخانی. مهارت(. 7359کلینکه، کریس )
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