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مقدمه
یکی از چالشهای عصر نوین ،وابستگی به فناوریها و از جمله وابستگی به تلفن همراه
است .وابستگی به تلفن همراه احتماالً بزرگترین اعتیاد غیردارویی قرن  75به شمار میرود

(شامبیر ،روگیمبانا و ژووا .)7357 ،5وابستگی به تلفن همراه وضعیتی است که با استفاده
فراوان و اشتغال ذهنی به تلفن همراه مشخص میشود (تاکائو ،تاکاهاشی و

کیتامورا .)7336،7هر چند این مشکل میتواند اقشار مختلف جامعه را تحت تأثیر قرار دهد،
اما مخصوصاً در نوجوانان شیوع باالیی دارد و عموماً نوجوانان در مقایسه با بزرگساالن،
بیشتر در معرض وابستگی به تلفن همراه قرار دارند (کوون ،کیم ،چو و یانگ.)7350 ،0
داوی و داوی )7351( 1در فراتحلیل خود ،شیوع این مشکل در نوجوانان را  06تا 11

درصد برآورد کردند .شاید دلیل این امر آن باشد که نوجوانان نسبت به بزرگساالن،
گرایش بیشتری برای پذیرش فناوریهای جدید دارند (کوون و همکاران ،)7350 ،آنها را
جذابتر مییابند و از مهارتهای بهتری برای استفاده از این فناوریها برخوردار هستند
(چولیز )7353 ،1و نهایتاً اینکه مغز آنها برای وابستگی و اعتیاد آسیبپذیرتر است

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

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

همساالن دچار مشکالتی هستند (کیم ،مین ،مین ،لی و یو7359 ،2؛ وانگ ،ژائو ،وانگ،
ژی ،وانگ و لی .)7352 ،9در خانواده نوجوانانی که وابستگی به فناوریها دارند،
تعارضهای والد-فرزندی و عملکرد پایین خانواده گزارش شده است (ین ،ین ،چن ،چن
و کو .)7332 ،6این نوجوانان سبک والدگری استبدادی و سهلانگار را نیز تجربه مینمایند

(طباطباییراد و اکبری بلوط بنگان .)7352 ،خشونت خانگی و اعتیاد والدین نیز با وابستگی
1. Shambare, R., Rugimbana, R. & Zhowa, T.
2. Takao, M., Takahashi, S., Kitamura, M.
3. Kwon, M., Kim, D. J., Cho, H., & Yang, S.
4. Davey, S. & Davey, A.
5. Choliz, M.
6. Gogtay, N., Giedd, J. N., Lusk, L., Hayashi, K. M. & Greenstain, D.
7. Kim, H. J., Min, J. Y., Min, K. B., Lee, T. J. & Yoo, S.
8. Wang, P., Zhao, M., Wang, X., Xie, X., Wang, Y. & Lei, L.
9. Yen, J., Yen, C., Chen, C., Chen, S. & Ko, C.
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به تلفن همراه در نوجوانان مرتبط است (کیم و همکاران .)7359 ،همچنین دلبستگی
دوسوگرا و اجتنابی در این نوجوانان به میزان بیشتری وجود دارد و کارکرد خانوادههای
آنها کمتر است (خانجانی ،قنبری و نعیمی .)5069 ،روابط با همساالن نیز مؤلفه مهمی در
دوران نوجوانی است و حتی میتواند عاملی محافظتکننده در برابر وابستگی به تلفن
همراه در نوجوانان باشد (بائه)7351 ،5؛ اما در نوجوانان وابسته به تلفن همراه ،کیفیت روابط
دوستی نیز پایینتر است (کیم و همکاران)7359 ،؛ بنابراین مشخص است که این نوجوانان
از حمایت اجتماعی کافی والدین و دوستان برخوردار نیستند؛ حمایت اجتماعیای که

میتواند عاملی محافظتکننده در برابر اعتیاد به فناوریها باشد (گونوک و دوگان،7

 .) 7350کاهش حمایت اجتماعی خانواده و سردی روابط عاطفی ،منجر به انزوا و احساس
تنهایی در نوجوانان میشود و احساس تنهایی در نوجوانان احتماالً احساس نارضایتی و
کاهش شادکامی را به دنبال خواهد داشت و آنان را به سمت وابستگی به تلفن همراه و

کاربردهای آن سوق خواهد داد (آزوکی .)7339 ،0در واقع بسیاری از مطالعات نیز نشان
دادهاند که نوجوانان وابسته به ت لفن همراه ،احساس تنهایی دارند (دیدک ،یالنیز ،بکتاس،

توران و سویک .)7352 ،1البته احساس تنهایی ،حالتی است که معموالً بهطور طبیعی در
دوران نوجوانی تجربه میشود ،اما نوجوانانی که نگرش منفی بیشتری نسبت به والدین خود
دارند ،احساس تنهایی بیشتری را تجربه میکنند (کالنترهرمزی و کانی سانانی.)5061 ،
نوجوانان برای برطرف کردن این احساس تنهایی ممکن است به رسانههای اجتماعی
موجود در تلفنهای همراه روی بیاورند و حتی ممکن است آنها را به گفتگوهای چهره به
چهره ترجیح دهند؛ بهخصوص اینکه مطالعات به خجالتی بودن و اضطراب اجتماعی
اینگونه افراد نیز اشاره کردهاند (دارسین ،کوز و نویان .)7359 ،1از سوی دیگر ،وابستگی
به تلفن همراه نیز می تواند باعث تشدید احساس تنهایی گردد؛ نوجوانانی که دائماً از تلفن
همراه استفاده میکنند ،نمیتوانند وقت کافی را به روابط اجتماعی ،مخصوصاً روابط چهره
به چهره ،اختصاص دهند و این موضوع میتواند زمینهساز احساس تنهایی آنها گردد

1. Bae, S. M.
2. Gunuk, S. & Dogan, A.
3. Azuki, T.
4. Didec, G., Yalniz, T., Bektas, B., Turan, A. & Cevik, S.
5. Darcin, E., Kose, S. & Noyan, C. C.
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(باردواج و آشوک)7351 ،5؛ بنابراین طبیعی است که فقدان روابط عاطفی و حمایت
اجتماعی و احساس تنهایی متعاقب آن ،شادکامی این نوجوانان را کاهش میدهد .مطالعات

نیز حاکی از کاهش شادکامی و سرزندگی در نوجوانان وابسته به فناوریها است (آکین،7
 .)7357همچنین مطالعات نشان میدهند نوجوانانی که به تلفن همراه وابسته هستند،
افسردگی ،اضطراب و عزتنفس پایینتری دارند (ها ،چین ،پارک ،ریو و یو)7339 ،0؛
بنابراین مداخله روی این عوامل اهمیت باالیی دارد و حتی میتواند وابستگی به تلفن همراه
را کاهش دهد.
به نظر میرسد رواننمایشگری پاسخی به این نیاز باشد .رواننمایشگری یک رویکرد
التقاطی است که با هدف باال بردن سطح ارتباط میان افراد ،رویارویی مستقیم با هیجانهای
طرف درگیر ،نشان دادن کشمکشهای هیجانی طرفهای درگیر در زندگی روزمره،
کاهش خودمحوری و افزایش خودیابی بهکاربرده میشود (بالتنر.)7332 ،1

روان نمایشگری که روش گروهی اصالح رفتار و رویکردی رابطه محور است
(سوکولوف ،)7332 ،1نمایشی است که حلکننده مشکالت عاطفی شخصی میباشد و
سمتوسوی اصلی آن بخشهای عمیق عواطف فردی است (یزد خواستی.)5099 ،
متأسفانه در خانوادهها بهخصوص خانوادههای کژکار ،افراد خودآگاهی هیجانی باالیی
ندارند و بیشتر احتمال دارد که هیجانات خود را سرکوب کنند یا به شیوه نامناسبی ابراز
نمایند .بهعالوه هیجانات دیگران را نیز بهخوبی درک نمیکنند .نتیجه این کار ایجاد فضای
ارتباطی سرد و عدم درک اعضای خانواده از همدیگر است؛ اما رواننمایشگری از طریق
فنون مختلفی مثل فن مضاعف ،آینه و نقش معکوس افراد را با هیجاناتشان آشتی میدهد و
درک متقابل ایجاد میکند (سپنتا ،عابدی ،یارمحمدیان ،قمرانی و فرامرزی)5062 ،؛
بنابراین با توجه به تمرکز رواننمایشگری بر مسائل ارتباطی و عاطفی ،این رویکرد احتماالً
می تواند روابط عاطفی و حمایت اجتماعی والدین در نوجوانان وابسته به تلفن همراه را
بهبود بخشد .همچنین با توجه به اینکه از یک سو ،احساس تنهایی به نیازهای ارتباطی
برآورده نشده و ضعف در مهارتهای اجتماعی نسبت داده شده است (اناری )5092 ،و از
1. Bhardwaj, M. & Ashok, S. J.
2. Akin, A.
3. Ha, J. H., Chin, B., Park, D. H., Ryo, S. H., Yu, J.
4. Blatner, A.
5. Sokoloff, M.
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سوی دیگر ،رواننمایشگری بر این دو مورد اثرگذار است ،بنابراین این رویکرد احتماالً
می تواند در کاهش احساس تنهایی این نوجوانان نیز مؤثر واقع شود .عالوه بر این،
رواننمایشگری یک مداخله گروهی است و از طریق بهبود احساس همبستگی گروهی
می تواند در کاهش احساس تنهایی نوجوانان مؤثر باشد .در ضمن ،نوجوانان به دلیل
خودمحوری حتی ممکن است حمایت اجتماعی دریافتی را درک نکنند و دچار احساس
تنهایی گردند مخصوصاً اینکه پژوهشها نشان میدهند که حمایت اجتماعی ادراکشده،

نه حمایت اجتماعی دریافتی ،احساس تنهایی را کاهش میدهد (کانگ ،پارک و والیس،5

 )7359اما رواننمایشگری با افزایش آگاهی از حمایتهای دیگران احتماالً میتواند در
کاهش خودمحوری و درنتیجه کاهش احساس تنهایی نوجوانان مؤثر باشد (یزدخواستی،
 .)5099نهایتاً اینکه بهبود عواملی که ذکر شد و همچنین تأثیر رواننمایشگری بر افزایش
خودانگیختگی و خودجوشی ،احتماالً میتواند باعث افزایش شادکامی این نوجوانان گردد

(جفریز .)7331 ،7همچنین رواننمایشگری از طریق فنونی مانند فن فرافکنی در آینده فرد
را برای رویارویی با مشکالت پیش رو در آینده آماده میکند .افزایش خالقیت افراد در
جریان رواننمایشگری و دریافت راهحل از طرف درمانگر و اعضای گروه به حل
مشکالت فرد کمک میکند و حل این مشکالت میتواند شادکامی افراد را افزایش دهد
(بالتنر.)7332 ،
روش دیگری که میتواند همراه با رواننمایشگری مؤثر واقع شود ،آموزش
مهارتهای زندگی به نوجوانان و والدین میباشد .مهارتهای زندگی ،به توانایی انجام
رفتارهای سازگارانهای اطالق میشود که افراد را قادر میسازد تا بهصورتی مؤثر با تقاضاها
و چالشهای زندگی روزمره کنار بیایند .آموزش این مهارتها به نوجوانان ،یکی از

خطمشیهای سازمان بهداشت جهانی است (سازمان بهداشت جهانی .)7335 ،0تأکید بر

آموزش این مهارتها از این نظر حائز اهمیت است که پژوهشها نشان دادهاند که افراد
وابسته به تلفن همراه ،از انواع مختلف مهارتهای زندگی ،بهاندازه کافی برخوردار نیستند

(اودک7351 ،1؛ نام ،لی ،لی ،چوی ،چانگ و کیم .)7359 ،1این مهارتها شامل
1. Kang, H. W., Park, M. & Wallace, J. P.
2. Jefferies, J.
3. World Health Organization
4. Odek, A. E.
5. Nam, C. R., Lee, D. H., Lee, J. Y., Choi, A. R., Chung, J. S. & Kim, D. J.
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مهارتهای خودآگاهی ،مدیریت هیجان ،بینفردی ،همدلی و حل مسئله است (کلینکه،5
 .)7359همانطور که پیشتر گفته شد ،رواننمایشگری هم به تقویت این مهارتها
کمک میکند و از این طریق ،بر متغیرهای مورد نظر در این پژوهش اثر میگذارد؛ بنابراین
رواننمایشگری با محتوای مهارتهای زندگی احتماالً میتواند تأثیر به سزایی بر این
نوجوانان داشته باشد .مهارتهای زندگی را میتوان در گروه با استفاده از رواننمایشگری
به نوجوانان آموزش داد .آموزش این مهارتها میتواند تأثیر رواننمایشگری را افزایش
دهد .در این مداخله افراد گروه ،نقشهای مختلفی را ایفا میکنند و نوجوانان میتوانند در
حین نقش بازی کردن و تعامل با یکدیگر در گروه ،مهارتهای زندگی را فرا بگیرند و آن
را به زندگی اجتماعی خود تعمیم دهند.
در زمینه تأثیر روان نمایشگری بر جنبههای مختلف روانشناختی پژوهشهایی انجام
شده است .برای مثال ،ابوالقاسمی ( )5060در پژوهش خود نشان داد که رواننمایشگری
باعث افزایش شادکامی و اعتمادبهنفس دختران پیشدانشگاهی میشود .احمدی فروشانی،
یزدخواستی و عریضی ( )5067نیز در پژوهش خود نشان دادند که رواننمایشگری با
محتوای معنوی بر شادی ،لذت و سالمت روان دانشجویان مؤثر است .همچنین کورکی،
یزدخواستی ،ابراهیمی و عریضی ( )5063با اجرای جلسات رواننمایشگری ،مهارتهای
اجتماعی دانشجویان دختر دانشگاه اصفهان را افزایش و اعتیاد به اینترنت آنها را کاهش
دادند .برومندیان ،محمدی و رحیمی تقانکی ( )5069در پژوهش خود نشان دادند که
رواننمایشگری در هویتیابی و کاهش پریشانی روانشناختی دختران نوجوان مؤثر واقع
شد .رازقینژاد و خدابخشی-کوالیی ( )5069در پژوهش خود نشان دادند که
رواننمایشگری باعث افزایش مهارتهای اجتماعی و کاهش پرخاشگری مهاجران
افغانستانی ساکن ایران شد .قطبینژاد بهرآسمانی و حسنی راد ( )5066در پژوهشی که روی
زنان مبتال به درد مزمن انجام دادند به این نتیجه رسیدند که رواننمایشگری باعث افزایش
نگرش معنوی این زنان شد .کاراتاس )7351( 7در پژوهش خود نشان داد که اجرای
جلسات رواننمایشگری بهطور معناداری منجر به افزایش بهزیستی فردی و کاهش ناامیدی
در دانشجویان میشود .آکینسوال و اودوکا )7350( 0با اجرای رواننمایشگری ،اضطراب
1. Klinke, C.
2. Karatas, Z.
3. Akinsola, E. F. & Udoka, P. A.
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اجتماعی و اضطراب عملکرد کودکان و نوجوانان  2تا  59ساله را کاهش دادند .گه ،هه و

دای )7355( 5در پژوهش خود نشان دادند که رواننمایشگری بر اعتماد بینفردی
دانشجویان خوابگاهی مؤثر است .همچنین کاراتاس و گوکیاکان )7336( 7در پژوهشی

تأثیر رواننمایشگری را در کاهش پرخاشگری در نوجوانان نشان دادند .رودوکایت و
ایندریونین )7356( 0نیز در پژوهش خود نشان دادند که رواننمایشگری توانست ترس
دانش آموزان راهنمایی را کاهش دهد .سرانجام اینکه وانگ ،دینگ و دنی )7373( 1روی
پژوهشهای صورت گرفته درباره اثربخشی رواننمایشگری بر افسردگی و اضطراب در
جمعیت چین ،فراتحلیلی انجام دادند .نتایج آنها نشان داد که رواننمایشگری در کاهش
افسردگی و اضطراب مؤثر بود.
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
کاهش حمایت اجتماعی والدین در آنها وجود دارد ،پژوهش زیر در پی پاسخگویی به
این سؤال است که آیا رواننمایشگری با محتوای مهارت زندگی میتواند بر این عوامل
تأثیر بگذارد؟ بنابراین فرضیه پژوهش اینگونه بیان گردید :مداخله رواننمایشگری با
محتوای مهارت های زندگی بر احساس تنهایی ،شادکامی ،روابط عاطفی و حمایت
اجتماعی والدین در دختران نوجوان وابسته به تلفن همراه مؤثر است ،هنگامیکه نمرات
بهدست آمده از این متغیرها پیش از انجام مداخله ،کنترل شده باشد و این تأثیرات در مرحله
پیگیری نیز پایدار باقی میمانند.

روش پژوهش
جامعه و روش نمونهگیری
این پژوهش از نوع آزمایشی و با طرح پیشآزمون-پسآزمون و پیگیری با گروه کنترل
بود .جامعه آماری این پژوهش کلیه دانشآموزان دختر دبیرستانی وابسته به تلفن همراه در
سال تحصیلی  61-61در شهرستان خمینیشهر بودند که به روش نمونهگیری تصادفی
خوشهای انتخاب شدند؛ بهاینترتیب که از کل دبیرستانهای شهرستان خمینیشهر یک
1. Ge, Y., He, H. & Dai, L.
2. Karatas, Z. & Gokeakan, Z.
3. Rudokaite, D. & Indriuniene V.
4. Wang, Q., Ding, F. & Danni, C.
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دبیرستان و از بین کل کالسهای دبیرستان  1کالس بهصورت تصادفی انتخاب شد که
جمعاً شامل  573نفر بودند .بعد از هماهنگی و کسب مجوز از آموزشوپرورش شهرستان
خمینی شهر و با رعایت مالحظات اخالقی و بیان اهداف پژوهش و همچنین با کسب
رضایت دانشآموزان ،نمونه انتخابشده برای شرکت در این پژوهش جلب شدند و به
همهکسانی که از طریق نمونهگیری تصادفی خوشهای انتخابشده بودند ،پرسشنامه
وابستگی به تلفن همراه داده شد .از این طریق 01 ،نفر از دانش آموزان وابسته به تلفن
همراه ،شناسایی شدند .با توجه به اینکه در مطالعات آزمایشی حداقل کفایت حجم نمونه
باید  51نفر باشد (دالور )5063 ،و با توجه به شرایط ،از بین این  01نفر 03 ،نفر انتخاب
شدند و بهصورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل گمارده شدند ( 51نفر آزمایشی
و  51نفر کنترل) .مالک ورود آزمودنیها به این پژوهش ،به دست آوردن نمرهای بود که
ی ک انحراف استاندارد باالتر از میانگین پرسشنامه وابستگی به تلفن همراه باشد (به دست
آوردن نمره  15و باالتر) و مالک خروج از پژوهش نیز ،عدم رضایت دانشآموزان و
غیبت بیش از  0جلسه در درمان بود.

نحوه اجرا
بعد از مشخص شدن نمونه نهایی ،در مرحله پیشآزمون و قبل از اجرای مداخله ،همه
پرسشنامهها ،یعنی پرسشنامههای وابستگی به تلفن همراه ،شادکامی ،احساس تنهایی ،روابط
عاطفی و حمایت اجتماعی خانواده توسط همه شرکتکنندگان (گروه آزمایش و کنترل)
تکمیل گردید .در مرحله بعد ،مداخله رواننمایشگری با محتوای مهارتهای زندگی
بهصورت  55جلسه  7ساعته برای گروه آزمایش انجام گرفت به این شکل که  6جلسه
برای خود دانشآموزان و  7جلسه برای مادران آنها انجام شد .برای گروه کنترل ،جلسات
رواننمایشگری با محتوای مهارتهای زندگی اجرا نگردید .هر نشست رواننمایشگری
دربرگیرنده  0مرحله بود :گرم کردن یا آمادهسازی ،اجرا و مشارکت .در هر جلسه پس از
مشخص شدن موضوع جلسه ،نخست آمادهسازی متناسب با موضوع جلسه انجام میشد.
آمادهسازی فعالیتی است که ماهیت نمایشی دارد و باعث خودجوشی ،آشکارشدن مسئله،
ایجاد یک محیط حمایتگر همراه با اطمینان و ایجاد احساس امنیت میشود که برای به
دست آوردن تجربه بیشتر ضروری است .در مرحله اجرا یکی از حضار (شخص اول)
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مشکلی را متناسب با موضوع جلسه مطرح میکرد و با به کارگرفتن یاوران در حضور
کارگردان (درمانگر) آن را در گروه بهصورت عملی به نمایش میگذاشت و از این راه با
افکار ،هیجانها و واکنشهای خود در زمان حال و خود مشکل ،دوباره روبرو میشد .در
این مرحله درمانگر با به کار گرفتن روشهای گوناگون رواننمایشگری مانند روش آینه،
مضاعف ،نقش معکوس (جابجایی نقش) ،فاصله نمادین ،صندلی خالی ،حل مسئله ،تعمیق
هیجانها و کالمی کردن پیامهای غیرکالمی درصحنه ،راهحل مشکل را پیدا کرده و سپس
در جمع حاضران (آزمودنیها) راهحل اکتشافی را بهصورت عملی ایفا میکرد .آنگاه با
ورود به مرحله مشارکت ،همه حاضران درباره تجربهها و احساسات مشترک خود با
شخص اول گفتگو میکردند و اعضای گروه به بینش و تفسیرهای باارزشی از روابط با
دیگران میرسیدند .فشردهای از برنامه جلسات رواننمایشگری در جدول  5ارائه شده
است .در پایان مرحله مداخله ،مجدداً ابزارهای یاد شده توسط پژوهشگر بهعنوان
پسآزمون و همچنین  0هفته بعد در مرحله پیگیری در هر دو گروه بهمنظور مقایسه آنها
بهکاربرده شد .ب رای رعایت موازین اخالقی در این پژوهش سعی شد تا جمعآوری
اطالعات در هر سه مرحله پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیری با رضایت دانشآموزان
صورت گیرد و همچنین برای گروه کنترل ،یک جلسه آموزشی در زمینه اضطراب امتحان
و نحوه برنامهریزی درسی ارائه گردید.

ابزار

پرسشنامه وابستگی به تلفن همراه :)MPAI( 1یک ابزار خودگزارشدهی  52سؤالی
است که اولین بار توسط لونگ )7339( 7برای سنجش اعتیاد به تلفن همراه و اثرات روانی
آن گسترش داده شد .شیوه نمرهگذاری آن براساس طیف لیکرت  1گزینهای است که از
خیلی کم با امتیاز  5تا خیلی زیاد با امتیاز  1گسترش دارد .برای به دست آوردن امتیاز کلی
پرسشنامه ،مجموع امتیازات تک تک سؤاالت با هم محاسبه میشود .لونگ ( ،)7339اعتبار

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

همراه" با  1سؤال" ،رهایی از اوضاع و احساسات ناراحتکننده" با  0سؤال و "از دست
1. Mobile Phone Addiction Index
2. Leung, L.
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دادن بهرهوری" با  0سؤال دست یافت .این عوامل توانستند به ترتیب 9/19 ،9/97 ،09/19
و  9/32درصد از واریانس متغیر اعتیاد به تلفن همراه را تبیین کنند .نادری و حقشناس
( ،) 5099در پژوهش خود برای نخستین بار به اعتباریابی مقیاس اعتیاد به تلفن همراه
( )MPAIپرداختند .طبق گزارش آنها ،ضریب پایایی این پرسشنامه به روش آلفای
کرونباخ 3/12 ،بود.
پرسشنامه جو عاطفی خانواده 1هیل برن :)1691( 2هیل برن ( ،)5691پرسشنامه جو
عاطفی خانواده را بهمنظور سنجش میزان مهرورزی در تعامالت کودک -والدین ساخت.
این پرسشنامه  59سؤال دارد که  9متغیر فرعی (محبت ،نوازش ،تأیید کردن ،تجربههای
مشترک ،هدیه دادن ،تشویق کردن ،اعتماد و احساس امنیت) را میسنجد .در این
پرسشنامه ،سؤالها پنج گزینهای (خیلی کم تا خیلی زیاد) هستند و آزمودنی برحسب
احساس خود یکی از آنها را عالمت میزند .نمرهگذاری از  5تا  1متغیر است ،به این
صورت که به گزینه خیلی کم ،نمره  5و به همین منوال ،به گزینه خیلی زیاد ،نمره  1تعلق
میگیرد .نمرات باالتر از متوسط نشاندهنده جو عاطفی مناسب بین اعضای خانواده و
نمرات پایینتر از متوسط حاکی از جو عاطفی ضعیف در بین افراد خانواده است .رحمانی
و محب ( ) 5063پایایی این پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ و ضریب بازآزمایی را
 3/90محاسبه کرد و برای تعیین روایی محتوایی آن از روش تحلیل عاملی تأییدی استفاده
شد و مشخص شد که همه مادهها ،بار عاملی مناسبی داشتند (جاودان)5060،
پرسشنامه حمایت اجتماعی والدین (پروسیدانو و هلر :)3این مقیاس توسط
پرسییدانو و هلر ساختهشده است .این پرسشنامه حاوی  73سؤال است که برای سنجش
میزان ارضای نیاز انسان از حمایت خانواده طراحیشده است .پایایی این آزمون با ضریب
آلفای کرونباخ  3/63است که این موضوع حاکی از همسانی درونی باالی این پرسشنامه
است .آلفای نهایی برای این پرسشنامه بین  3/99تا  3/65قرار دارد .نمرات این پرسشنامه با
درماندگی روانی و کارآمدی اجتماعی همبستگی دارد .ضرایب همبستگی بین نمرات
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.

صفورا عموسلطانی ،فریبا یزدخواستی ،حمیدرضا عریضی ،جواد عباسی جندانی | 221

معنیدار بود .پاسخ به هر سؤال بهصورت «بلی»« ،خیر» و «نمیدانم» است .نمره «نمیدانم»
همیشه برابر با صفر در نظر گرفته میشود .در سؤاالت  73 ،56 ،59 ،1 ،0پاسخ «خیر» ،نمره
 5را دریافت میکند .در سایر سؤاالت ،نمره  5برای پاسخ «بله» در نظر گرفته میشود .دامنه
نمره کل این پرسشنامه ،بین  3تا  73قرار دارد .نمره باال بهمنزله حمایت اجتماعی بیشتر از
نظر پاسخدهندگان است( .ثنایی)5026 ،
پرسشنامه شادکامی آکسفورد :)OHQ( 1پایه نظری این پرسشنامه ،تعریف آرگایل و

کروسلند )5692( 7از شادکامی بوده است .این پرسشنامه دارای  76ماده چهارگزینهای
است که گزینههای آن به ترتیب از صفر تا  0نمرهگذاری میشوند .به باور آرگایل ،مارتین
و کروسلند )5696( 0این پرسشنامه نقطه مقابل پرسشنامه بک است .آرگایل و همکاران

( ،)5696ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه را  3/63و پایایی به روش بازآزمایی آن را طی
هفت هفته 3/29 ،گزارش کردند .روایی همزمان آن با استفاده از مقیاس ارزیابی دوستان،
 3/10به دست آمد .همچنین همبستگی پرسشنامه آکسفورد با مقیاس عاطفه مثبت برادبرن
( 3/07 )5696و با پرسشنامه افسردگی بک 3/17 ،محاسبه گردید .عابدی ،میرشاه جعفری
و لیاقتدار ( )5091ضریب آلفای کرونباخ ،اعتبار به روش بازآزمایی و دونیمهسازی را در
جمعیت دانشجویان به ترتیب  3/26 ،3/69و  3/67به دست آوردند و همچنین بر روایی
صوری آن تأکید کردند.
پرسشنامه احساس تنهایی  :UCLAاین پرسشنامه توسط راسل ،پیالئو و کوترونا

1

( )5693ساخته شده است و دارای  73سؤال چهارگزینهای است 53 .مورد از این سؤاالت
بهصورت جمله منفی و  53مورد دیگر بهصورت جمله مثبت نوشتهشدهاند .طیف
پاسخگویی این پرسشنامه از نوع لیکرت چهارگزینهای بوده و امتیاز مربوط به هر گزینه
بهصورت زیر است :همیشه= ،1اغلب= ،0بهندرت= 7و هرگز=5؛ اما این شیوه نمرهگذاری
در مورد سؤاالت  73 ،56 ،59 ،51 ،53 ،6 ،1 ،5معکوس میشود .برای به دست آوردن
نمره کلی پرسشنامه ،مجموع امتیازات همه سؤاالت ،با هم جمع میشوند .این امتیاز دامنهای
)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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از  73تا  93خواهد داشت؛ بنابراین نمره میانگین  13است .نمره باالتر از میانگین نشانگر
احساس تنهایی شدیدتر است و برعکس .پایایی این آزمون در نسخه تجدید نظر شده 3/29
گزارش شده است .این مقیاس توسط شکرشکن و میردریکوند ( )5092ترجمه و پس از
ا جرای مقدماتی و اصالحات به کارگرفته شد (عسگری ،حیدریی ،نادری ،مرعشیان ،نقی
پور و ضمیری ،5099 ،به نقل از نادری و حقشناس.)5099 ،

تحلیل دادهها
دادههای پژوهش حاضر با استفاده از نرمافزار  SPSS 25و در دو سطح توصیفی و استنباطی
مورد تحلیل آزمون قرار گرفتند .در سطح توصیفی از میانگین و انحراف استاندارد استفاده
گردید .برای آزمون فرضیهها ،آزمون تحلیل کوواریانس چندمتغیره مورداستفاده قرار
گرفت.
جدول  -0فشردهای از برنامه جلسات و تکنیکهای بهکاررفته در هر یک از مراحل رواننمایشگری
با محتوای مهارتهای زندگی
جلسه
5

اهداف جلسه
ارزیابی فردی و آموزش
مهارت خودآگاهی

تکنیکها
محتوای جلسه
پاس دادن توپ خیالی در
شناخت احساسات ،هیجانها و افکار و تفکیک آنها
مرحله گرم کردن
از یکدیگر
تکنیک مضاعف در اجرا
درجهبندی احساسات در

7

مهارت مدیریت هیجان

0

مهارت روابط بین فردی

1

مهارت همدلی

شناخت ارتباط بین افکار و احساسات و نحوه واکنش
به آنها

مرحله گرم کردن
تکنیک مضاعف و
صندلی خالی در مرحله
اجرا
نوشتن با دست غیر مسلط

ارزشمند دانستن شخصیت خود و دیگران،

در مرحله گرم کردن

خودپذیری نامشروط و متفاوت دانستن شخصیت با

مضاعف هیجانآور،

عمل و آگاهی از تأثیر هر یک از این عوامل بر

مونودرام و صندلی خالی

روابط بین فردی

در مرحله اجرا

درک نیتها و عواطف مثبت دیگران در کنار

کادو دادن غیرکالمی در

رفتارهای ناخوشایند آنها و نقش بایدهای افراطی در مرحله گرم کردن
مقایسه با ترجیحات و انتظارات معقول

تکنیک نقش معکوس در
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جلسه

محتوای جلسه

اهداف جلسه

تکنیکها
مرحله اجرا
قرار گرفتن در نقش

1

مهارت بین فردی (ابراز

جلوگیری از سرکوب افکار و احساسات واقعی و

وجود و مهارت نه گفتن)

حفظ اصالت شخصی و خود بودن

دیگری در مرحله گرم
کردن
تکنیک آینه در مرحله
اجرا
تکنیک پسخوراند در

9

مهارت ارتباطات مؤثر
(تشکر و قدردانی کردن)

استفاده از تشویق و تقویت در روابط با دیگران

مرحله گرم کردن
صندلی خالی در مرحله
اجرا

مهارت کنترل هیجانات
2

استفاده از قاطعیت و انتقاد سازنده ،انعکاس ادراک

(کنترل خشم) و ابراز وجود احساسات و موقعیت طرف مقابل و بیان خواستهها
(بیان جرأتمندانه)

بهصورت مستقیم و مؤدبانه

تکنیک گفتگوها در
مرحله گرم کردن
تکنیک حل مسئله در اجرا
جمالت ناتمام در مرحله

9

مهارت حل مسئله

6

گوش دادن فعال

عدم تمرکز مفرط بر یک سبک رفتاری و پرورش

گرم کردن

انعطافپذیری در رسیدگی به اختالفات بین فردی

تکنیک خودگویی و
مضاعف در مرحله اجرا
داستانگویی در مرحله

به کار بردن مهارت گوش دادن فعال در روابط بین

گرم کردن

فردی و جمعبندی جلسات قبلی

مونودرام و نقش معکوس
در مرحله اجرا

جلسه با مادران (حمایت

ارتباط کالمی مثبت با فرزندان ،گوش دادن فعال و

 53خانوادگی و مهارت حل

درک احساسات آنها در رابطه با وابستگی به تلفن

مسئله)

همراه

جمالت ناتمام در مرحله
گرم کردن
تکنیک سوسیودرام و حل
مسئله در مرحله اجرا
جمالت ناتمام در مرحله

جلسه با مادران (مهارتهای همدلی و درک یکدیگر در روابط بینفردی ،گفتگو گرم کردن
55
تکنیک سوسیودرام در
بینفردی و مهارت همدلی) در مورد روابط عاطفی بین والدین و فرزندان
مرحله اجرا
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یافتهها
میانگین و انحراف استاندارد نمرات روابط عاطفی والدین با نوجوانان ،حمایت اجتماعی
والدین ،احساس تنهایی و شادکامی در دو گروه آزمایش و کنترل در مرحله پیشآزمون،
پسآزمون و پیگیری در جدول  7نشان داده شده است.
جدول  .2میانگین و انحراف استاندارد نمرات پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیری روابط عاطفی
والدین با نوجوانان ،حمایت اجتماعی ،احساس تنهایی و شادکامی در دو گروه آزمایش و کنترل
شاخصها

پیشآزمون

پیگیری

پسآزمون

میانگین

انحراف
استاندارد

میانگین

انحراف
استاندارد

میانگین

انحراف
استاندارد

روابط عاطفی پدر

70/33

5/92

07/33

5/09

00/19

3/13

روابط عاطفی مادر

71/60

5/96

01/99

3/975

07/79

6/69

روابط عاطفی پدر

71/00

5/29

77/99

5/90

70/99

6/21

روابط عاطفی مادر

76/60

5/16

71/93

5/79

75/92

6/56

آزماش

حمایت اجتماعی

9/00

5/59

59/39

5/39

59/13

3/65

کنترل

حمایت اجتماعی

6/19

5/12

6/13

5/10

6/20

1/69

آزماش

احساس تنهایی

16/79

7/39

01/13

5/12

01/99

6/61

کنترل

احساس تنهایی

13/60

7/37

16/50

5/65

19/33

5/21

آزماش

شادکامی

10/20

7/62

12/00

5/13

19/50

0/50

کنترل

شادکامی

06/19

7/99

09/79

0/70

02/93

11/66

گروهها
آزمایش
کنترل

همانطور که جدول  7نشان میدهد ،نمرات همه متغیرها در مرحله پسآزمون و پیگیری
نسبت به پیشآزمون تغییراتی را نشان میدهند .برای بررسی معناداری آماری این تفاوتها،
در واقع آزمون فرضیه پژوهشی ،تحلیل کوواریانس چند متغیره مورداستفاده قرار گرفت.
برای اینکه این تحلیل آماری نتایج معتبری به دست دهد ،ابتدا باید پیشفرضهای مرتبط با
آن مورد آزمون قرار میگرفتند .این پیشفرضها شامل نرمال بودن توزیع متغیرها،
همگونی واریانسها و همگونی کوواریانسها هستند که به ترتیب با آزمون شاپیرو-
ویلکس ،آزمون لون و آزمون باکس مورد آزمون قرار میگیرند (مولوی .)5099 ،نتایج
بررسی این پیشفرضها در جدولهای  1 ،0و  1ارائه شده است.
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جدول  -3نتایج آزمون شاپیرو-ویکلس برای بررسی پیشفرض نرمال بودن توزیع نمرات
متغیر
روابط عاطفی پدر
روابط عاطفی مادر
حمایت اجتماعی
احساس تنهایی
شادکامی

گروه
آزمایش

آماره
3/69

درجه آزادی
51

معناداری
3/27

کنترل

3/61

51

3/12

آزمایش

3/67

51

3/71

کنترل

3/61

51

3/11

آزمایش

3/69

51

3/22

کنترل

3/67

51

/73

آزمایش

3/61

51

3/97

کنترل

3/61

51

3/12

آزمایش

3/60

51

3/03

کنترل

3/97

51

3/53

همانطور که جدول  0نشان میدهد ،توزیع نمرات برای همه متغیرها نرمال است
()p<3/31؛ بنابراین این پیشفرض برقرار میباشد.

جدول  -5نتایج آزمون باکس جهت بررسی پیشفرض تساوی کوواریانسها
 Mباکس
76/17

F
5/15

درجه آزادی 1
51

درجه آزادی 2
0519/90

معناداری
3/32

همچنین جدول  1نشان میدهد که ماتریس کوواریانسها همگن است ()p<3/31؛ بنابراین
این پیشفرض نیز برقرار میباشد.
جدول  -4نتایج آزمون لون جهت بررسی پیشفرض همگونی واریانسها
F

متغیر
روابط عاطفی پدر

3/66

درجه آزادی 1
5

درجه آزادی 2
79

معناداری
3/07

روابط عاطفی مادر

3/52

5

79

3/99

حمایت اجتماعی

3/36

5

79

3/21

احساس تنهایی

3/13

5

79

3/19

شادکامی

5/39

5

79

3/05

همانطور که جدول  1نشان میدهد ،واریانس گروه آزمایش و گروه کنترل در همه
متغیرها همگن است ()p<3/31؛ بنابراین این پیشفرض نیز برقرار است .بعد از حصول
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اطمینان درباره برقرار بودن پیشفرضها ،آزمون تحلیل کوواریانس چندمتغیره برای نمرات
پسآزمون و پیگیری با کنترل همه نمرات پیشآزمون انجام شد .نتایج در جدول  9ارائه
شده است.
جدول  -6نتایج تحلیل کوواریانس چندمتغیره به تفکیک هر یک از متغیرهای وابسته در مرحله
پسآزمون و پیگیری با کنترل کلیه نمرات پیشآزمون
منبع
تغییرات
عضویت
گروهی در
مرحله
پسآزمون
عضویت
گروهی در
مرحله
پیگیری

مجذور توان
میانگین
درجه
مجموع
 Fمعناداری
متغیر
اتا آماری
مجذورات آزادی مجذورات
3/66 3/19
3/35 03/37 919/01
5
919/01
روابط عاطفی پدر
روابط عاطفی مادر

271/71

5

271/71

95/39

3/35

3/27

5

حمایت اجتماعی

716/10

5

716/10

55/20

3/35

3/00

3/63

احساس تنهایی

5069/09

5

5069/09

00/96

3/35

3/16

5

شادکامی

5176/01

5

5176/01

03/91

3/35

3/12

5

روابط عاطفی پدر

119/09

5

119/09

05/93

3/35

3/16

5

روابط عاطفی مادر

260/56

5

260/56

01/15

3/35

3/97

5

حمایت اجتماعی

076/29

5

076/29

59/32

3/30

3/19

3/69

احساس تنهایی

5551/19

5

5551/19

70/55

3/35

3/17

3/66

شادکامی

5097/56

5

5097/56

79/07

3/35

3/11

3/66

همانطور که جدول  9نشان میدهد ،هنگامیکه نمرات پیشآزمون کنترل شوند ،تفاوت
نمرات گروه آزمایش و کنترل در همه متغیرها هم در مرحله پسآزمون و هم در مرحله
پیگیری معنادار است ()p>3/31؛ بنابراین فرضیه پژوهشی مورد تأیید قرار گرفت .در واقع
مداخله رواننمایشگری با محتوای مهارتهای زندگی باعث بهبود معنادار روابط عاطفی
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.

بحث و نتیجهگیری
پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر رواننمایشگری با محتوای مهارتهای زندگی بر
احساس تنهایی ،شادکامی ،روابط عاطفی و حمایت اجتماعی والدین در دختران نوجوان
وابسته به تلفن همراه انجام گرفت .یافتهها نشان دادند که مداخله رواننمایشگری با محتوای
مهارتهای زندگی در کاهش احساس تنهایی ،افزایش شادکامی و بهبود روابط عاطفی و
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حمایت اجتماعی والدین در دختران نوجوان وابسته به تلفن همراه مؤثر است .طبق بررسی
نویسندگان این پژوهش ،پژوهشی که تأثیر رواننمایشگری با محتوای مهارتهای زندگی
روی متغیرهای یادشده را در دختران نوجوان وابسته به تلفن همراه بررسی کرده باشد،
یافت نشد .بااینحال ،نتایج پژوهش حاضر با نتایج پژوهشهای رازقینژاد و خدابخشی-
کوالیی ( ،)5069اناری ( ،)5092ابوالقاسمی ( )5060و احمدی فروشانی و همکاران
( )5067همخوان است .همچنین نتایج این پژوهش بهصورت ضمنی با نتایج پژوهشهای
برومندیان و همکاران ( ،)5069قطبینژاد بهرآسمانی و حسنیراد ( ،)5066خسروی ،صباح
و ناظری ( ،)5061دهنوی ،ایازی و باجالن ( ،)5061کورکی و همکاران ( ،)5063وانگ و
همکاران ( ،)7373رودوکایت و ایندریونین ( ،)7356کاراتاس ( ،)7351کاتاراس و
گوکیاکان ( ،)7336آکینسوال و اودوکا ( ،)7350گه ،هه و دای ( ،)7355دوگان (،)7353
فونگ ،)7332( 5همخوانی داشت .در ادامه به تبیین این یافتهها پرداخته شده است.

مداخله رواننمایشگری با محتوای مهارتهای زندگی باعث بهبود روابط عاطفی
دختران نوجوان وابسته به تلفن همراه ،هم با پدر و هم با مادر شد .در تبیین این یافته
میتوان گفت که بدلیل اینکه اعضا خانواده ،هیجانات خود و دیگران را بهخوبی درک
نمی کنند ،بنابراین اگر هیجانی را تجربه کنند ،آن را سرکوب کرده و از مهارت کافی برای
ابراز یا مدیریت آن برخوردار نیستند .این موضوع خود باعث حاکمیت فضای عاطفی سرد
بر خانواده میگردد .در چنین فضایی اعضای خانواده از یکدیگر پرهیز میکنند و اینگونه
رفتارها ،ناکارآمدی خانواده را نمایان و پایدار میکند (رشیدی نژاد ،تبریزی و شفیعآبادی،
 .)5065به همین دلیل ،در این پژوهش ،تعدادی از جلسات رواننمایشگری به مهارتهای
خودآگاهی و مدیریت هیجان اختصاص داده شدند .فنون بهکاررفته در این جلسات،
میتوانند به بهبود جنبههای مختلف عاطفی افراد کمک کنند .فن مضاعف میتواند نقش
مهمی در ادراک و تعمیق هیجانات فرد داشته باشد .همچنین فرد از طریق فن نقش
معکوس ،میتواند درک بهتری از هیجانات دیگران و معنای آنها به دست آورد .فرد در
قالب فن آینه نیز میتواند خود و هیجاناتش را مشاهده نموده و درک بهتری از آنها پیدا
کند .همچنین حضور درصحنه و به نمایش گذاشتن مشکالت نیز میتواند باعث تخلیه
هیجانی گردد (بالتنر7350 ،؛ فتحی .)5093 ،همچنین باید به این نکته نیز اشاره کرد که
1. Fong, J.
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تلفیق آموزش مهارتهای زندگی با رواننمایشگری ،این تأثیرات را افزایش میدهد .در
جریان آموزش مهارتهای زندگی ،نحوه برقرار کردن ارتباط صحیح و موانع آن ،تنظیم
هیجانات و همچنین مهارتهای استدالل و حل مسئله آموزش داده میشود (کلینکه،
 .)7359این آموزشها ،تعارضات نوجوانان با والدین را کاهش داده و درنتیجه باعث بهبود
کیفیت ارتباطات آنها میشود .تأثیرات مداخله رواننمایشگری ،آنچنان قدرتمند بودند
که یافته بسیار جالبی را رقم زدند .در این پژوهش ،علیرغم آنکه هیچ مداخلهای روی
پدران دختران وابسته به تلفن همراه صورت نگرفت ،اما باعث بهبود روابط عاطفی با پدر
نیز شد ،هر چند این تأثیر در مقایسه با روابط عاطفی مادر کمتر بود ( 3/19در برابر .)3/27
در تبیین این یافته میتوان گفت که معموالً پدران نسبت به نوجوانان سختگیرتر هستند و
آنها را بیشتر امرونهی میکنند .رواننمایشگری با فنونی از قبیل نقش معکوس میتواند
باعث همدلی و درک دیدگاه طرف مقابل شود (بالتنر .)7332 ،به این شکل نوجوانان
توانستند سخت گیری پدران خود را بهتر درک کرده و بفهمند که این سختگیری ناشی
از نگرانی آن ها درباره آینده فرزندانش است .این عامل در کنار سایر عواملی که قبالً ذکر
شد ،توانست به بهبود روابط عاطفی با پدر نیز کمک کند.
همچنین مداخله رواننمایشگری با محتوای مهارتهای زندگی باعث بهبود حمایت
اجتماعی ادراکشده دختران نوجوان وابسته به تلفن همراه شد .در تبیین این یافته میتوان
گفت که آرمانگرایی ،خودمحوری و ناهمنوایی از ویژگیهای مهم دوره نوجوانی هستند.
نوجوانان در این دوره ،خودشان را افراد بسیار خاصی در نظر میگیرند که شایسته دریافت
توجه و حمایت بسیار ویژهای هستند .این موضوع باعث میشود تا آنها ،درک درستی از
حمایت و توجه خانواده نداشته باشند (برک ،7352 ،5ص  .)11رواننمایشگری با فنون
خاص خود میتواند به تعدیل این ویژگیها کمک کند .برای مثال ،فن آینه باعث میشود
که فرد خود را مشاهده کند و نسبت به ویژگیهایی از قبیل آرمانگرایی خود ،بینش بهتری
پیدا کند .فن نقش معکوس نیز میتواند موجب بهبود درک دیدگاه دیگران شود .درنتیجه،
این فن باعث میشود که فرد ،عاطفه و حمایت دیگران را بهتر درک کند و رفتارهای آنها
را بهصورت منفی تفسیر ننمایند .همچنین فن مضاعف میتواند به فرد کمک کند تا
نیازهای خود را بهتر بیان کند (بالتنر .)7332 ،مسلماً تا زمانی که فرد نتواند نیازهای خود را
1. Berk, L.
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بهدرستی بیان کند ،حمایت مناسبی نیز دریافت نخواهد کرد .بهعالوه ،مهارت قدردانی
کردن که دریکی از جلسات ،آموزش داده شد ،کمک میکند تا فرد ،هم بهصورت
مناسبی قدردانی کند و هم قدردانی دیگران را بهدرستی درک کند .این موضوع میتواند
به بهبود درک فرد از حمایت دیگران ،کمک کند .همچنین ترکیب رواننمایشگری با
مهارتهای زندگی در این پژوهش ،میتواند این تأثیرات را افزایش دهد زیرا فرد از طریق
آموزش مهارت های زندگی ،نحوه صحیح ارتباط برقرار کردن و ابراز تمایالت خود را
میآموزد (کلینکه.)7359 ،
همچنین مداخله رواننمایشگری با محتوای مهارتهای زندگی باعث کاهش احساس
تنهایی دختران نوجوان وابسته به تلفن همراه شد .در تبیین این یافته میتوان گفت که
نوجوانان وابسته به تلفن همراه در مهارتهای اجتماعی مشکلدارند و این موضوع میتواند
باعث احساس تنهایی آنها شود (دارسین و همکاران .)7359 ،همانطور که قبالً اشاره شد،
هم مداخله رواننمایشگری و هم آموزش مهارتهای زندگی بر بهبود روابط اجتماعی
تأثیر به سزایی دارند .همچنین همانگونه که قبالً ذکر شد ،رواننمایشگری با افزایش
همدلی و درک دیدگاه دیگران از طریق فنون مختلف (مانند نقش معکوس) ،باعث بهبود
کیفیت روابط نیز میش ود .این نکته از این نظر حائز اهمیت است که احساس تنهایی ،بیش
از اینکه به کمیت روابط مربوط باشد ،به کیفیت روابط مربوط است (باردواج و آشوک،
 .)7351نکته مهم دیگری که میتوان به آن اشاره کرد این است که خودمحوری نوجوانان
میتواند باعث احساس تنهایی آنها گردد .بااینحال ،رواننمایشگری یکی از بهترین
شیوههای درمان خودمحوری است زیرا فرد در صحنه نمایش ،خود را میبیند و نسبت به
نواقص خود وقوف مییابد .او پی میبرد که تنهاییاش ناشی از این است که او از مفهوم
ارتباط بیخبر بوده یا دچار خطای شناختی در ارتباط بوده است .همچنین مرحله گرم
کردن که در همه جلسات رواننمایشگری وجود دارد ،همبستگی افراد گروه را افزایش
میدهد و بنابراین میتواند در کاهش احساس تنهایی اعضا ،مؤثر واقع شود (یزدخواستی،
 .)5099همه این موارد میتواند به کاهش احساس تنهایی این نوجوانان کمک کند.
نهایتاً اینکه مداخله رواننمایشگری با محتوای مهارتهای زندگی باعث افزایش
شادکامی دختران نوجوان وابسته به تلفن همراه شد .در تبیین این یافته میتوان گفت که
مسلماً بهبود روابط عاطفی با والدین ،بهبود حمایت اجتماعی ادراک شده والدین و کاهش
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احساس تنهایی ،همگی میتوانند به افزایش شادکامی منجر شوند؛ اما میتوان دالیلی
دیگری را نیز ذکر کرد .مرحله گرم کردن به خاطر ماهیت خاص خود ،میتواند
خودجوشی آنها را افزایش دهد که نتیجه آن ،افزایش شادکامی اعضا خواهد بود
(یزدخواستی .)5099 ،همچنین در مجموع ،رواننمایشگری با فراهم کردن یک جو سرشار
از هیجان ،تحرک ،سرزندگی و شوخطبعی همراه با پذیرش بیقیدوشرط و فراهم کردن
امکان بروز خالقیت ،بدون ترس از شکست و توبیخ ،به رشد خودجوشی تک تک اعضا
کمک میکند و بنابراین شادکامی آنها را افزایش میدهد (بالتنر .)7332 ،همچنین این
شادی و خودجوشی سبب میشود که ذهن فرد بر روی محرکها باز باشد و این مسئله
بهنوبه خود فرصتهایی را برای توجه گستردهتر به محیط ایجاد میکند و خالقیت فرد را
افزایش میدهد .در این صورت فرد میتواند مشکالت خود را بهتر حل نماید .مسلماً حل
مشکالت فرد میتواند باعث افزایش شادکامی فرد گردد (جایاسواستی .)7331 ،5همچنین

میتوان به این نکته نیز اشاره کرد که نگرانیهای افراد درباره نحوه روبهرو شدن با وقایع
آینده ،نقش بهسزایی در اضطراب و کاهش شادکامی آنها دارد .در رواننمایشگری ،این
مشکل از طریق فن فرافکنی در آینده ،به میزان زیادی برطرف میگردد .با استفاده از این
فن ،فرد میآموزد که چگونه با وقایع آینده روبهرو شود .این احساس تسلط بر وقایع آینده،
میتواند باعث کاهش اضطراب و افزایش شادکامی افراد گردد (یزدخواستی.)5099 ،
این پژوهش با محدودیت های زیر مواجه بود :نمونه این پژوهش فقط محدود به
دانشآموزان دختر بود و این موضوع ،تعمیمپذیری نتایج این پژوهش به دانشآموزان پسر
را با مشکل مواجه میکند .همچنین در ارتباط با مداخله روی والدین نیز این محدودیت
وجود داشت که جلسات رواننمایشگری فقط برای مادران گروه آزمایش انجام گرفت که
به دلیل محدودیت زمان ،فقط در دو جلسه برگزار شد .با توجه به این محدودیتها به
پژوهشگران دیگر پیشنهاد میشود که این جلسات را روی دانشآموزان پسر نیز انجام
دهند ،تعداد جلسات را بیشتر کنند و مداخالتی را برای پدران آنها نیز ترتیب دهند.
همچنین پیشنهاد میشود که مداخله رواننمایشگری همراه با آموزش مهارتهای زندگی
در کنار سایر رویکردهای رواندرمانی ،از جمله خانوادهدرمانی و گروهدرمانی برای اقشار

1. Jayasvasti, K.
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مختلف جامعه و بهخصوص برای دانشآموزانی که نیاز به مداخالت روانشناختی دارند،
به کار گرفته شود.
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