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چکیده
پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر رواننمایشگری بر پاسخ به استرر،
احسا ،تنهایی و تعامالت اجرماعی همسران کارکنان اقماری انجام شتد
طرح پژوهش حاضر از نوع نیمهتجربی پیشآزمون-پسآزمتون بتا وترو
ووا میباشد جامعه آماری این پتژوهش شتامک کهیته همستران کارکنتان
اقماری شرکت فالت قار ساکن شهر اصفهان میباشد روش نمونهویری
در این پژوهش از نوع نمونهویتری در دسترر ،و انربتاص تبتادفی بته
ورو های آزمایش و ووا بود بدین منظور  24نفتر از همستران کارکنتان
اقماری در دو ورو ( 12نفر ورو آزمتایش و  12نفتر وترو وتوا ر قترار
ورفرند برای وردآوری داد هتا از پرسشتنامه پاستخ بته استررSRI( ،ر
احسا ،تنهایی (SELSAر و مهارتهای اجرماعی (SSIر اسرفاد شتد
تحهیک داد ها با اسرفاد از تحهیک کوواریانس انجام شتد نرتایح حاصتک از
تحهیک کوواریانس نشان داد که بین ورو آزمایش کته تحتت تتأثیر روش
رواننمایشگری بودند و ورو ووا کته مدالهته دریافتت نهترد بودنتد
تفتتاوت معنتتاداری وجتتود دارد همچنتتین وتترو تحتتت آمتتوزش
رواننمایشتگری کتتاهش استترر ،کتاهش احستتا ،تنهتتایی و افت ایش
تعامالت اجرماعی را تجربه کردند با توجه بته نرتایح پتژوهش متیتتوان
وفت که رواننمایشگری در کاهش پاسخ به اسرر ،و احسا ،تنهتایی و
همچنین در بهبود تعامالت اجرماعی مؤثر میباشد

Abstract
The aim of present study was to investigate the
effect of psychodrama on respond to stress,
loneliness and social interaction in satelite
employmees' wives. The research design of this
study was Quasi-experimental by pretest-post test
with control group. Porticipants were selected by
available sampling method and appointed in two
control and experimental group randomly.
Instruments included the stress respond (SRI),
)loneliness (SELSA) and social skills (SSI
questionnaires. Data were analysed using
MANCOVA. Results showed significant difference
between experimental and control groups.
Psychodrama training reduced stress and
loneliness and increased social interaction in
experimental group. According to the results we
can say that psychodrama is effective in reduction
of responds to stress and loneliness, and improve
social interaction.

کلیدواژگان :رواننمایشگری اسرر ،احسا ،تنهایی تعتامالت Keywords: psychodrama, responds to stress,
loneliness, social interaction
اجرماعی
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 دانشیار ورو روان شناسی بالینی دانشگا اصفهان (نویسند مسئولر
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مقدمه
لانواد یهی از نهادهای زیربنایی و از سالرارهای اصهی جامعه به شمار میآیتد کته همگتام بتا
دیگر سالرارهای جامعه در را رشد و تعالی شخبیت انسان وام برمیدارد ایتن نهتاد مستد ،طتی
قرون مرمادی و بهلبوص در چند قرن الیر اشهال مرفتاوتی را تجربته کترد و در فرهنت هتای
ووناوون قالبهای مخرهفی را به لود ورفره است بتا وجتود ایتن لتانواد در اشتهال مخرهت

آن

هموار کارکردهای مهمی را دارا بود است (حسینی 1389ر دسریابی بته جامعته ستالآ آشتهارا در
ورو سالمت لانواد است و داشرن لانواد های سالآ مشروط بته برلتورداری افتراد آن از ستالمت
روانی و داشرن رابطههای مطهوص با یهدیگر است (شهرسرانی اعرمادی و سهیمی 1393ر
دوروونیهای جدید در نظام تولید ثروت باعث تغییرات همهجانبه در کهیه ابعتاد شتد و زنتدوی
لانوادوی کسب و کار و غیر را دوروون سالت (قهیزاد و مرادیتان زاد 1383ر تتافهر1970( 1ر
نویسند کراص موج سوم به زیبایی آیند جهان را به تبویر کشید و مطرح کترد کته چگونته شتیو
زندوی تجارت و ارتباطات بر پایه نیازها و در چهارچوص فنآوریها تغییتر لواهتد کترد (غالمتی
ابراهیآآباد 1390ر برلی از موقعیتهای شغهی مانند نوبتکاری و یا طرحهای اقمتاری 2متیتوانتد
لانواد و بهویژ همسران را مراثر سازند (عسهری و موستوی 1389ر کارکنتان طترح اقمتاری بته
کسانی وفره میشود که بهصورت دور ای از اشرغال و دور ای از اسرراحت مشغول بته کتار هسترند
(قهیزاد و مرادیانزاد 1383ر در این نظام فرد در محهی بهجت محک سهونت لود مشغول به کار
است و در دور زمانی کار دور از لانواد میباشد (چتوبینته ستهطانزاد طباطبایتی و جهتانگیری
1390ر دو سبک زمانی برای کار اقماری وجود دارد کار اقماری با نسبت یک-یتک و کتار اقمتاری
با نسبت دو -یک در سبک اول افراد برابر با زمتانی کته در محتک کتار بته لتدمت متیپردازنتد بته
آنها اسرراحت داد میشود اما در سبک دوم زمان اسرراحت نب

زمان اشرغال بته کتار متیباشتد

(دیباجی 1391ر همستران کارکنتان طترح اقمتاری بته عهتت عتدم ح تور همسرشتان در لتانواد
با مشهالت زیادی مواجه هسرند تعدد نسشها و بار مستئولیت زیتاد بتا ایجتاد فشتار روانتی بتر آنتان
میتواند زمینتهستاز الترالل در ستالمت روان شتود پتارکس کتارنهو و فتارمر2007( 3ر اضتطراص
Toffler
rotational
Prkes, Carnell, & Farmer
anxiety
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افسردوی 1و مشهالت جنسی 2را پیامد این دوری و تجدید دیتدار دانسترهانتد و آن را «ستندرم
همسران اقماری» نامیدند
اف ایش تعامک اجرمتاعی و روابت بتینفتردی منجتر بته افت ایش شتال

هتای به یستری

روانشنالری میشود کاهش اسرر ،و ایمنسازی در برابر اسرر 3،یهتی از ایتن شتال

هتا

است (سینک2005 4ر اسرر ،یا فشار روانی حالت فی یولوژیک یا روانشنالری نالوشتایندی
است که در پاسخ به محرکهای تنشزا ایجاد میشود (ولمن2001 5ر اسرر ،به تعامک پویا و
تغییرات میانفردی و محی بسرگی دارد به عبارت دیگر نیروها و فشارهای روانی و اجرماعی
هنگامیکه به شهک رلداد یا موقعیتهای لاص تعادل شخ

را بر هآ ب نند استرر ،ایجتاد

میشود (الزارو ،و فههمن1984 6ر اور اسرر ،ناشی از انرظاراتی باشد که شتخ

از نظتر

فی یهی یا روانی نرواند آنهتا را برآورد سازد سالمت جسمی و روانی وی به لطر متتیافرتد
(فونرانا1990 7؛ واالور نهسون و وینر2003 8ر
از آنجا که برای انسانها برقراری ارتباط با دیگری امری اجرناصناپذیر استت فستدان تمتا ،بتا
دیگران میتواند به احسا ،تنهایی 9منجر شود (کرن

10

 2005و بندورا

11

2002ر احستا ،تنهتایی

حالت ناراحتکنند ای است که در آن فرد فسدان رواب با دیگران را ادراک یا تجربه میکند و شتامک
عناصر اصهی و مهمی مانند احسا ،نامطهوص فسدان یا از دست دادن جنبههای نالوشتایند و منفتی
روابت از دستتترفرتته و از دستتت دادن ستتط کیفتتی روابت بتتا دیگتتری استتت (تیهتته2009 12ر
پژوهشگران دو نوع تنهایی را مشخ

کردند :تنهایی اجرماعی که در نریجه عتدم ع تویت در یتک

ورو و نداشرن فعالیتهای مشررک با دیگران ایجاد میشود و تنهایی عاطفی که از فستدان دلبسترگی
صمیمی و ن دیک با اشخاص دیگر به وجود میآید و باعث احسا ،تهی بودن و اضطراص میشتود
1- depression
2- sexual problems
3- stress
4- Senik
5- Wolman
6- Lazarus & Folkman
7- Fontana
8- Gallagher, Nelson & Weiner
9- loneliness
10- Crane
11- Bandura
12- Theeke
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که نریجه دوری و طردشدوی از سوی دیگران است (چیپور2001 1ر بتا وجتود ایتنکته احستا،
تنهایی موقری غالبا موقعیری و تجربهای عادی است احسا ،مداوم تنهایی نگرانکنند است (آشتر و
پاکت2003 2ر تاریخچه مطالعات احسا ،تنهتایی بیتانگر آن استت کته ایتن ستاز در وذشتره بتا
مشتتهالت دیگتتری ماننتتد افستتردوی کمرویتتی لشتتآ رفرتتار لودان واطهبانتته و ماننتتد ایتتنهتتا
مفهومسازی شد بود؛ اما در تعاری

و مفهومسازیهایی که بهتازوی انجام شد اند احسا ،تنهتایی

یک ساز روانشنالری مسرسک از دیگر مشهالت در نظر ورفره میشود که مخاطرات منحبتربهفترد
لود را دارد (کاسیوپو هیوز وایت هاکهی و تیسرد2006 3ر
در بین رویهردهای درمانی ورو درمانی به دلیتک تمرکت اصتهی آن بتر روابت بتینفتردی
میتواند یهی از مؤثرترین شیو های درمانی برای مشهالتی باشد که ریشه در رواب بینفتردی
ناسالآ با لانواد و اطرافیانشان دارند ورو های درمانی زمانی برای انسانها ضرورت متییابتد
که ورو های طبیعی موجود در زندوی او ازجمهه لانواد به دلیک عمههرد نامناستب و وجتود
رواب ناسالآ نروانند نسش پیشگیری و شفادهند لود را بهدرسری ایفا کنند (نوابینژاد 1392ر
رواننمایشتتتگری 4یک نوع رواندرمتتتانی وروهی است که هدف آن پیشبرد انسجام و سالرار
شنالری دربار تجربه هیجانی در نمایشی تئاتروونه است (دووتتان2010 5ر ایتتن روش بتترای
اولین بار توس روانپ شک و نظریهپرداز ب رگ مورینو1939( 6ر مطرح شد بته وفرته مورینتو
(1939ر شخ

بیمار انسانی است که رواب بیماروونه دارد بدین ترتیب آنچه باید تبحی و

درمان شود رابطه او با دیگران است بعد درمانی این روش نی افراد را به سمت برقراری تعامک
با زندویشان رویاها و تخیالت در تالش بترای بیتان احساستات ابترازنشتد کستب درک و
بینشهای جدید و تمرین رفراری سالآتر و جدیدتر ترغیب میکند (واتا 7و همهتاران 2010ر
رواننمایشگری یک رویهرد الرساطی است که با هتدف بتاال بتردن ستط ارتبتاط میتان افتراد
رویارویی مسرسیآ با هیجانهای طرف درویر نشان دادن کشتمهشهتای هیجتانی طترفهتای
Chipuer
Asher & Paquette
Cacioppo, Hughes, Waite, Hawkley, & Thisted
psychodrama
Dogan
Moreno
Gatta
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درویر در زندوی روزمر کاهش لودمحوری و لودیابی به کار برد میشود (بالتنر2007 1ر
با این حال عامهی در رواننمایشگری نهفره است که سبب شد این روش از روشهای معمول
ورو درمانی فراتر رود و واقعیری از نوع دیگر بیافریند عامهی که موجب غنای رواننمایشگری
شتتد و در نریجتته وستتررش کتتارایی آن را فتتراهآ آورد «هنتتر» استتت (فرحتتی 1380ر
رواننمایشتتتگری از نمایش تخیتتتتک تبویرسازی ذهنی اعمتتتال بدنی و پویایی ورو بهر
میویرد و ترکیبی از هنر بازی حساسیت هیجانی و تفهر روشن است همچنتین نوعی تخهیه
هیجانی است که به بازوشایی مشهک شخبیری یک فرد مشخ

و اراﺋه جنبتتههتتایی از زندوی

او میپردازد نسش او را در رواب بینفردی به ح ار نشان میدهتد (بالتنتر 2007ر در زمینته
اثربخشی رواننمایشگری بر جنبههای مخره

سالمت روان تاکنون پژوهشهای بسیاری انجام

شد است بهعنوان مثال کاراتا2014( 2،ر به اثربخشی رواننمایشگری در اف ایش تندرسری و
به یسری فردی و کاهش ناامیدی پردالرند آکینسوال و اودوکا2013( 3ر تأثیر رواننمایشگری را
در کاهش اضطراص اجرماعی و اضطراص عمههترد کودکتان و نوجوانتان  7تتا  16ستاله نشتان
دادند دووان (2010ر در پژوهش لتود نشتان داد اجترای جهستات رواننمایشتگری بتهطتور
معناداری منجر به بهبود سبک دلبسرگی اضطرابی ب روستاالن جتوان در روابت ن دیتک لتود
میشود جمشیدی نظر زارع بهرامآبادی دالور و رجبی وتیالن (1393ر اثربخشتی فنون روان
نمایشگری را بر کتاهش نشتانگان درونتیستازی (اضطراص افسردوی و شهایتات جستمانیر
دلرران قربانی قهدری نشان دادند کورکی ی دلواسری ابراهیمی و عری ی (1390ر با اجترای
جهستتتات رواننمایشتتتگری باعتتتث افتتت ایش مهارت اجرماعی و کاهش اعریاد به اینررنت در
دانشجویان دلرر شدند شفیعآبادی و زارع (1386ر در پتژوهش لتود نشتان دادنتد کته روش
روان نمایشگری باعث اف ایش ابرازوری هیجانی و سالمت عمومی مراجعتان زن متیشتود بتا
توجه به پیشینه پژوهشی و همچنین با توجه به اینکه همسران کارکنان اقماری به دلیک بر عهد
داشرن مسئولیتهای لانواد نسش مادری زن بودن همسرداری و تربیت فرزنتدان مشتهالت
فراوانی دارند و نی به دلیک لالء ب رگ که در این زمینته چته در تحسیستات دالهتی و چته در
1- Blatner
2- Karatas
3- Akinsola & Udoka
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تحسیسات لارجی به چشآ میلورد میتوان پیشبینی کرد که از بین ورو از زنان آنتان کته از
مهارتهای اجرماعی پایینتتری برلوردارنتد احستا ،تنهتایی و استرر ،بیشترری را تجربته
میکنند هدف پژوهش حاضر تعیین تأثیر رواننمایشگری بر پاسخ به اسرر ،احسا ،تنهتایی
و تعامالت اجرماعی همسران کارکنان اقماری در شهر اصفهان میباشد فرضیههتای مطترح در
این پژوهش عبارتند از  -1رواننمایشگری بر پاسخ به اسرر( ،تنش پرلاشگری جستمانیستازی
لشآ افسردوی لسرگی و ناکامیر همسران کارکنان اقماری مؤثر استت  -2رواننمایشتگری
بر احسا ،تنهایی (تنهایی اجرماعی و تنهایی عاطفیر همسران کارکنتان اقمتاری متؤثر استت
 -3رواننمایشگری بر تعتامالت اجرمتاعی (بیتان هیجتانی لتودتنظیمی هیجتانی حساستیت
اجرماعی انعطافپذیری اجرماعی و ابراز وجودر همسران کارکنان اقماری مؤثر است

روش
جامعه آماري ،نمونه و روش نمونهگیري
طرح پژوهش حاضر با توجه به ماهیت داد ها و اهداف مورد بررستی از نتوع نیمتهتجربتی بتا
ورو پیشآزمون-پسآزمون با ورو وتوا بتود جامعته آمتاری پتژوهش حاضتر را کهیته همستران
کارکنان مرأهک شرکت فالت قار ستاکن اصتفهان زمستران  93و بهتار  94تشتهیک دادنتد در ایتن
پژوهش انرخاص نمونه با توجه به امهانناپذیر بودن انرخاص تبادفی روش نمونتهویتری از نتوع در
دسرر ،و انرباص تبادفی آنها به ورو های آزمایش و ووا بود بهمنظور اجرای پرسشنامه محست
ابردا غربالگری مسیا،هتای پاستخ بته استرر ،احستا ،تنهتایی اجرمتاعی-عتاطفی ب روستاالن و
مهارت های اجرماعی را بر روی جامعه آمتاری اجترا کترد ستپس از بتین زنتانی کته دارای تعامتک
اجرماعی پایین اسرر ،و احسا ،تنهایی بتاال بودنتد  24نفتر را انرختاص نمتود و در دو وترو 12
نفری ووا و آزمایش به صورت تبادفی ومارد شدند پرسشنامههایی که هر یک از اع تا دریافتت
و تهمیک کردند به من له پیشآزمون تهسی وردید سپس مدالهته (رواننمایشتگریر در 90-120( 10
دقیسهایر انجام شد و پس از اتمام مدالالت یک پسآزمون اجرا وردید پس از اجترای متدالالت
ورو کنررل نی به لحاظ الالقی برای بهبود احسا ،تنهایی و اسرر ،و تعتامالت اجرمتاعی تحتت
مدالهه مناسبی (نه ل وماً مدالهه پژوهش حاضرر قترار ورفتت میتانگین ستن افتراد در وترو هتای
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آزمایش و ووا هر یک  31سال بود

ابزار پژوهش
پرسشنامه پاسخ به استرس .)SRI( 1پرسشنامه پاسخ به اسررSRI( ،ر توست کتو پتارک
کیآ و چو2001( 2ر به منظور انداز ویری جنبههای هیجانی جسمانی شنالری و رفرتاری پاستخ بته
اسرر ،سالرهشد است این آزمون یک اب ار لودو ارشی است و فرد باید در یک مسیا ،لیهترت
 5درجهای (از صفر = به هیچوجه تا  = 4کامالًر مشخ

سازد که تتا چته حتد هتر یتک از عالﺋتآ

ذکرشتتد را تجربتته متتیکنتتد پرسشتتنامه پاستتخ بتته استتررSRI( ،ر دارای  39عبتتارت بتتود و 7
لرد مسیا ،تنش ( 6عبارتر پرلاشگری ( 4عبارتر جسمانیسازی ( 3عبارتر لشآ ( 6عبتارتر
افسردوی ( 8عبارتر لسرگی ( 5عبارتر و ناکامی ( 7عبتارتر را متورد ارزیتابی قترار متیدهتد
بهمنظور بررسی افرراقی این آزمون می ان حساسیت الرباصی بتودن و ارزش پتیشبینتی مثبتت بتا
اسرفاد از نسطه برش (میانگین نمر = 82ر محاسبه شتد میت ان حساستیت  0/57الرباصتی بتودن
 0/74و ارزش پیشبینی مثبت  0/71بود همچنین مسایسه نمر ورو نمونه نرمال با ورو ووا بیمتار
نشان داد که نمرات ورو بیمار بهطور معنتاداری بتاالتر از وترو بهنجتار استت (کتو و همهتاران
2001ر .در پژوهش حاضر پایتایی مسیتا ،ذکرشتد بته روش همستانی درونتی (آلفتای کرونبتا ر
محاسبه وردید که نرایح آن بهترتیب تنش  0/94پرلاشتگری  0/60جستمانی کتردن  0/71لشتآ
 0/76افسردوی  0/81لسرگی  0/71و ناکامی  0/90بود
فرم کوتاه مقیاس احساس تنهایی اجتماعی -عاطفی بزرگساانن :)SELSA( 3ایتن پرسشنامه
توس دی توماسو و اسپینر1997 1993( 4ر بر اسا ،نظریه وایس1973( 5ر سالره شد نسخه
کامک این پرسشنامه دارای  37وویته استت کته در یک مسیا ،لیهرت  7درجتهای ( = 1بستیار
مواف تا  = 7بستیار مختال ر تنظیآ شد است این مسیا ،بین دو حیطته تنهایی اجرماعی و تنهایی
هیجانی تمای قاﺋتتک متتیشتتود تنهایی عتتاطفی توس دو لرد مسیا ،تنهایی رمانریک و تنهایی
)Stress Responses Inventory (SRI
KOH, Park, Kim, & Cho
)Social and Emotional Scale for Adult (SELSA
Di Tommaso & Spinner
Wiess

12345-
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لانوادوی سنجید می شود در حتالی کته تنهایی اجرماعی به وسیهه لرد مسیا ،اجرماعی ارزیابی
میوردد نسخه کوتا دارای  14وویه میباشد که از لرد آزمونهای نسخه اصهی انرختاص شتد انتد
این پرسشنامه توس حسیست پاتو و حسنآبتادی (1391ر متورد بررستی قترار ورفتت همبسترگی
معنادار بتین  SELSA-Sو سایر مسیتا،هتا نی نشان متیدهتد که این مسیا ،از روایتی هم مان و
افرراقتتتی برلوردار است نرایح ضرایب آلفای کرونبا برای لرد مسیا ،تنهتتتایی اجرمتتتاعی 0/66
تنهایی لانوادوی  0/75تنهایی رمانریک  0/73و کک پرسشنامه نی  0/77بهدست آمد
پرسشنامه مهارتهااي اجتمااعی :)SSI( 1ایتن مسیتا ،را کتورکی و همهتاران (1390ر بتا
بهر ویری از ماد های موجتود در پرسشتنامه مهتارتهتای اجرمتاعی (ریجیتو و کانتاری2003 2ر و
چکلیست مهارتهای ارتباطی وهدشراین1997( 3ر سالره و هنجاریابی نمتود انتد ایتن پرسشتنامه
دارای  20ماد پنح و ینهای «اصالً» «لیهی کآ» «تا حدودی» «غالبتاً» و «لیهتی زیتاد» استت کته از
یک تا پنح نمر وذاری میشود تحهیک داد های حاصک از تحهیک عامهی این مسیا،هتا را دارای پتنح
لرد مسیا ،نشان داد که با عنوانهای بیتان هیجتانی لتودتنظیمی هیجتانی حساستیت اجرمتاعی
انعطافپذیری اجرماعی و ابراز وجود نامگذاری شدند میت ان پایتایی ایتن زیرمسیتا،هتا بتهترتیتب
 0/72 0/74 0/69 0/75و  0/68و همسانی درونی کهی این اب ار نی  0/88بهدست آمد

یافتهها
فرضیه اول پژوهش به دنبال بررسی تتأثیر رواننمایشتگری بتر پاستخ بته استرر( ،تتنش
پرلاشگری جسمی سالرن لشآ افسردوی لسرگی و ناکامیر همسران کارکنان اقماری در
شهر اصفهان بود قبک از انجام تحهیک کوواریانس پیشفرضهتای فرضتیه متورد بررستی قترار
ورفت که نرایح آزمتون لتوین نشتان داد کته میت ان ستط معنتاداری در مرغیتر تتنش 0/903
پرلاشگری  0/355جسمانیسازی  0/707لشآ  0/088افسردوی  0/243لسرگی  0/185و
ناکامی  0/340میباشد که همگی مورد تأیید قرار ورفرند یعنی ایتن پتیشفترض رعایتتشتد
است و انجام آزمون پارامرریک کوواریانس بالمانع میباشد نرایح حاصک از بررسی فرضیه اول
)1- Social Skills Inventory (SSI
2- Riggio & Canary
3- Goldstein
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در جدول  1آمد است
جدول  .1نتایج تحلیل کوواریانس تأثیر رواننمایشگري بر پاسخ به استرس (تانش ،پرخاشاگري،
جسمی ساختن ،خشم ،افسردگی ،خستگی و ناکامی) همسران کارکنان اقماري
منبع

مجموع میانگین درجه

F

سطح

 Etaواریانس اندازه اثر

مجذورات

آزادي

120/426

1

39/063

ع ویت ورو

58/091

1

18/843

0/001

پرلاشگری

51/094

1

41/153

0/001

0/662

ع ویت ورو

4/316

1

3/476

0/076

0/142

جسمانیسازی

97/065

1

58/628

0/001

0/736

ع ویت ورو

8/436

1

5/095

0/035

0/195

لشآ

97/990

1

13/665

0/001

0/394

ع ویت ورو

98/904

1

13/792

0/001

0/396

134/821

1

21/009

0/001

0/500

ع ویت ورو

98/694

1

15/379

0/001

0/423

لسرگی

84/929

1

16/934

0/001

0/446

ع ویت ورو

66/672

1

13/294

0/002

0/388

ناکامی

396/916

1

69/605

0/001

0/768

ع ویت ورو

133/898

1

23/481

0/001

0/528

تنش

افسردوی

معناداري

مشترک

0/001

0/650
0/473

کوهن

توان
آماري
1/000

1/89

0/985
1/000

0/81

0/428
1/000

0/98

0/577
0/941

1/62

0/943
0/992

1/71

0/962
0/975

1/59

0/935
1/000

2/115

0/996

همتتانطتتور کتته در جتتدول  1مشتتاهد متتیشتتود رواننمایشتتگری بتتر پاستتخ بتته استترر ،در
لرد مسیا،هتتای تتتنش (p< 0/001ر جستتمانی کتتردن (p< 0/03ر لشتتآ (p< 0/001ر افستتردوی
(p< 0/001ر لسرگی (p< 0/002ر و ناکامی (p< 0/001ر معنادار است اما در مرغیتر پرلاشتگری
(p< 0/07ر تفاوت معناداری مشاهد نشد می ان توان آماری و واریانس مشتررک و انتداز اثتر هتر
مرغیر در جدول  1در مورد هر مرغیر قابک مشاهد استت نرتایح حاصتک از بررستی فرضتیه دوم در
جدول  2و نرایح حاصک از بررسی فرضیه سوم در جدول  3آمد اند
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جدول  .2نتایج تحلیل کوواریانس تأثیر روان نمایشگري بر احسااس تنهاایی (تنهایی اجتماعی و
تنهایی عاطفی) همسران کارکنان اقماري
مجموع میانگین درجه

منبع

مجذورات

آزادي

F

 Etaواریانس اندازه اثر

سطح
معناداري

مشترک

تنهایی اجرماعی

470/849

1

0/001 115/330

0/846

ع ویت ورو

74/508

1

0/001 18/250

0/465

تنهایی عاطفی 1543/690

1

0/001 276/537

0/929

108/484

1

0/001 19/434

0/481

ضویت ورو

کوهن

توان
آماري
1/000

1/86

0/983
1/000

1/92

0/987

همانطور که در جدول  2مشاهد میشود رواننمایشگری بر احسا ،تنهتایی اجرمتاعی و
احسا ،تنهایی عاطفی معنادار است و می ان توان آماری و واریانس مشررک و انتداز اثتر هتر
مرغیر در جدول  2درمورد هر مرغیر قابک مشاهد است
جدول  .3نتایج تحلیل کوواریانس تأثیر رواننمایشگري بر تعامالت اجتماعی همسران کارکنان اقماري
منبع

مجموع میانگین درجه

معناداري

مشترک

بیان هیجانی

142/478

1

49/779

0/001

0/703

ع ویت ورو

65/264

1

22/802

0/001

0/521

لودتنظیمی

137/552

1

31/848

0/001

0/603

ع ویت ورو

47/579

1

11/016

0/003

0/344

357/014

1

3/206

0/088

0/132

10/836

1

0/097

0/758

0/005

انعطافپذیری اجرماعی 105/113

1

41/026

0/001

0/661

54/684

1

21/343

0/001

0/504

162/955

1

69/893

0/001

0/769

46/429

1

19/914

0/001

0/487

حساسیت اجرماعی
ع ویت ورو
ع ویت ورو
ابراز وجود
ع ویت ورو

مجذورات

آزادي

F

سطح  Etaواریانس اندازه اثر توان
کوهن

آماري
1/000

2/08

0/995
1/000

1/44

0/886
0/401

0/13

0/060
1/000

2/01

0/993
1/000

1/94

0/989
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همانطور کته در جتدول  3مشتاهد متیشتود رواننمایشتگری برتعتامالت اجرمتاعی در
لتترد مسیتتا،هتتای بیتتان هیجتتانی (p< 0/001ر لتتودتنظیمی (p< 0/003ر انعطتتافپتتذیری
اجرماعی (p< 0/001ر و ابراز وجود (p< 0/001ر معنادار بود استت امتا در مرغیتر حساستت
اجرماعی (p< 0/75ر تفاوت معناداری مشاهد نشد می ان توان آماری و واریتانس مشتررک و
انداز اثر هر مرغیر در جدول  3درمورد هر مرغیر قابک مشاهد است

بحث و نتیجهگیري
هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشتی آمتوزش رواننمایشتگری بتر پاستخ بته استرر،
احسا ،تنهایی و تعامالت اجرماعی همسران کارکنتان اقمتاری در شتهر اصتفهان بتود نرتایح
حاصک از فرضیه اول تأثیر رواننمایشگری را بر پاستخ بته استرر ،متورد تأییتد قترار داد در
پیشینه تحسی

پژوهشی که اثر رواننمایشگری را بر پاسخ به اسرر ،مورد بررسی قترار دهتد

یافت نشد؛ اما میتوان وفت که یافرههای پژوهش بهطور ضمنی با نرایح پژوهشهتای قبهتی در
زمینه سالمت روان و به یسری فردی ازجمهه قاسآپور و مهدوی2010( 1ر کاراتا ،و ووکتان

2

(2009ر و کیانینژاد (1388ر همخوانی دارد
در تبیین این یافره میتوان وفت که در این جهسات بتا استرفاد از تمترینهتای لتاص در
زمینه ایجاد احسا ،مثبت توانمندیهای محیطی تشوی و ایجتاد احستا ،کنرترل بیشترر در
افراد اسرفاد از الگوهای نسش و اجرای نسش اسرفاد از لودجوشی و لالقیت و بهلبوص
کمک به بیان احساسات بیاننشد همگی توانسرهاند تأثیر مثبت بتر رفرتار و عمههترد فترد در
موقعیتهای فشارزا داشره باشند (سومو2008 3ر با توجه به پژوهشهای انجتامشتد عوامتک
اسرر،زا میتوانند در کاهش سط کیفیت زندوی بسیاری از افراد نسش داشره باشند از ستوی
دیگر انواع نارضایری از زندوی با انواعی از مساﺋک هیجانی-اجرماعی مانند اضطراص افستردوی
و تعامالت ضعی

با دیگران ارتبتاط دارد (وتیهمن2001 4ر فترد در صتحنه رواننمایشتگری

نوعی تخهیه هیجانی را تجربه می کند که هرو در جایی دیگر سراغ نداشره است در این مدت
Ghasempoor & Mahdavi
Karatas & Gokcakan
Somov
Gilman

1234-
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تماشاور میتواند بررسی های روانهاوانه لود را جهت شنالت بیمتار و نالودآوتا او و لتود
بهدست آورد (کاسن2004 1ر در نرایح حاصک از بررسی فرضیه اول در ارتباط با لرد مسیتا،
پرلاشگری تفاوت معناداری مشاهد نشد؛ بنابراین روان نمایشگری بتر پرلاشتگری همستران
کارکنان اقماری تأثیر نداشره است این نریجه با نرتایح پتژوهش کاراتتا ،و ووکتان (2009ر و
لوبانی محمدیزاد و جرار (1392ر که بر پرلاشتگری نوجوانتان پرلاشتگر کتار کترد انتد
همسو نیست در توجیه این یافره میتوان وفت که ممهن است در اع ای ورو همانندستازی
با رهبر وترو و یتا ستایرین تخهیته عتاطفی احستا ،همتدلی و ستبک شتدن بتا توجته بته
شرای فعهیشان در رفت و آمد همسرانشان به لوبی شهک نگرفره و نروانسرهاند لود را تخهیه
نمایند
نرایح حاصک از بررسی فرضیه دوم تتأثیر رواننمایشتگری را بتر کتاهش احستا ،تنهتایی
همسران کارکنان اقماری تأیید متیکننتد قتبالً پژوهشتی کته ارتبتاط بتین رواننمایشتگری را
بااحسا ،تنهایی در همسران کارکنان اقماری مورد بررسی قرار دهد انجام نگرفرته استت؛ امتا
میتوان وفت که این یافره بهطور ضمنی با پژوهشهای شهرسرانی و همهاران (1393ر کته بتر
اصالح باورهای ارتباطی ناکارآمد زنان مرأهک و سهیماننژاد (1388ر که بر اف ایش تمای یتافرگی
فرد کار کرد اند همسو میباشد
در تبیین این یافره میتوان وفت در صحنه رواننمایشتگری شتخ

اول همتوار بتا «تتو»

مواجه است و در این نظریه است که سخن از «تو» است و توان روبترو شتدن بتا دیگتران در
لحظه حال بودن و تا حد امهان آوا و بیدار بودن است از طری رواننمایشگری رویارویی نته
تنها با دیگران بههه با لود نی امهانپتذیر متیشتود رویتارویی شتامک درجته عمیت تتری از
صراحت ارتباطی است فرد در ف ایی قرار میویرد که بهراحری میتواند رابطه »من-تو» برقرار
کند در رابطه »من-تو» همه چی به اینجا و اکنون آورد میشود در رابطه »من-تو» استت کته
امهان تغییر به وجود میآید و احسا،ها و افهار مشررک در میتان انستانهتا پدیتد هتآذات
پنداری را ایجتاد متی کنتد و دیگتران در غتآ و شتادی پروتاوونیستت (شتخ

اولر شتریک

میشوند به عبارت دیگر رواننمایشگری آموزش اف ایش مهارت در تطبی بتا شترای و درک
بیشرر احساسات طرف مسابک در رواب بین افراد را تسریع مینماید (فرحی 1380ر
1- Casson
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نرایح حاصک از بررسی فرضیه سوم اثر رواننمایشگری را بتر افت ایش تعتامالت اجرمتاعی
همسران کارکنان اقماری در مرحهه پسآزمون نشان میدهتد قتبالً پژوهشتی کته ارتبتاط بتین
رواننمایشگری را با تعامالت اجرماعی در همسران کارکنان اقماری متورد بررستی قترار دهتد
انجام نگرفره است؛ اما می توان وفت که این یافره با نرایح پژوهشهتای قبهتی از جمهته مرعبتد
(1391ر کورکی و همهاران (1390ر و واق

(1382ر همخوانی دارد در این پژوهشها نی بتا

اسرفاد از روش رواننمایشگری به آموزش مهارتهای اجرماعی در ورو های مخره

پردالره

شد بود
در تبیین این یافره میتوان وفت ازآنجاکه رواننمایشگری ستمت و ستوی اجرمتاعی دارد
در این رویهرد فرد مسئههاش را در صحنه مطترح متیکنتد و لتود در متورد را حتکهتای آن
میاندیشد و با کش

را حک نهایی به تمرین آن در صحنه میپردازد همچنین با مدنظر داشترن

این مسئهه که مهآترین وجه رواننمایشگری نسبت به سایر روشهای درمتانگری در عمهتی و
اجرایی بودن آن است در رواننمایشگری به فرد کمک میشود تا با تجسآ و ایفای نسش یتک
مسئهه بهجای فس صحبت کتردن در متورد آن مستئهه را بتازنگری کترد و بترای آن را حتک
مناسب پیدا کند همچنین افراد یاد میویرند که ابرهار عمتک را بتهدستت ورفرته و بتهوونتهای
برانگیخره با دیگران ارتباط برقرار کنند رواننمایشگری بهمنظور باال بردن سط تعتامالت بتین
افراد در مواجهه مسرسیآتر با عواط

دیگر و برای نشان دادن تعارضات عاطفیشان در زنتدوی

روزمر به کار ورفره میشود (اسهیان و چنگی ی 1387ر در نرایح حاصتک از بررستی فرضتیه
سوم در ارتباط با لرد مسیا ،حساسیت اجرماعی تفتاوت معنتاداری مشتاهد نشتد؛ بنتابراین
رواننمایشگری بر حساسیت اجرماعی همسران کارکنان اقماری تأثیر نداشره است این نریجه با
نرایح پژوهش کورکی و همهاران (1390ر و مرعبد (1391ر همسو نیست در توجیه ایتن یافرته
میتوان وفت که اع ای ورو به هنگام اسرفاد از تهنیکهای مخره

ازجمهه نستش معهتو،

در مرحهه اجرا و همچنین شنیدن اظهارات سایر ح ار در مرحهه مشارکت نروانسرهاند آنطتور
که انرظار میرفت پذیرای این نسشها و اظهارات از طرف سایر اع ا باشند
با توجه به یافرههای پژوهش میتوان وفت انجام پژوهشهای مشابه میتواند در تحهتیآ و
تأمین شرای مناسب زندوی دور ای شاغهین در زمان اسرراحت در لانه و ایجاد امنیت روحتی
و روانی فرد شاغک ولانواد مؤثر باشد همچنتین تسویتت واحتدهای روابت کتار و لتدمات
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اهواز (دورهي سوم ،سال  ،3بهار و تابستان  ،1395شماره )1

مشاور ای به ویژ در شرکتها و مدیریتهایی که دارای کارکنان اقماری هسترند متیتوانتد در
بهبود و ارتسای سالمت و نی تحهیآ لانواد بسیار مؤثر واقع شود

منابع
فارسی
اسهیان پرسرو و چنگی ی فرهاد (1387ر بررستی رابطته بتین تمای یتافرگی و ستبکهتای هویتت در
دانشجویان کارشماسی دانشتگا تهتران چهتارمین ستمینار بهداشتت روانتی دانشتجویان شتیراز
دانشگا شیراز
جمشیدی نظر فاطمه؛ زارع بهرامآبادی مهتدی؛ دالور عهتی؛ و رجبتی وتیالن نتادر (1393ر
اثربخشی فنون روان نمایشگری بر نشانگان درونیستازی (اضطراص افسردوی و شهایتات

جسمانیر دلرران قربانی قهدری در شهر کرمانشا مجهه دانشگا عهوم پ شتهی مازنتدران
115(24ر 142-148
چوبینه عهیرضا؛ سهطانزاد احمد؛ طباطبایی سید حمیدرضتا؛ و جهتانگیری مهتدی (1390ر
مسایسه پیامدهای سالمری مرتب با نوبتکاری در دو نظتام  12ستاعره اقمتاری و  8ستاعره
غیراقماری در صنایع پرروشیمی ایران مجهه تحسیسات نظام سالمت 6(7ر 1003-1012

حسینی داود (1389ر کارکرد لانواد از دیدوا روان شناسی با نگرش به منابع اسالمی مجهته
معرفت 101-112 147
لوبتانی متریآ؛ زاد محمتدی عهتی و جترار جمشتتید (1393ر اثربخشی آموزش رواننمایشگری بر
مهارتهای ارتباطی و پرلاشگری دلرران پرلاشگر فبهنامه روانشناسی کاربردی 28(4ر 27-44

دیباجی میثآ (1391ر مسایسه نگرشهای کارکنان نسبت به مرغیرهای سازمانی تعهد سازمانی
و تعارض کار-لانواد در کارکنان اقماری نوبتکار و عادی (پایاننامه کارشناسی ارشتدر
دانشگا اصفهان اصفهان
سهیماننژاد اکبر (1388ر تأثیر روان نمایشتگری بتر افت ایش تمای یتافرگی فترد از لتانواد در
دانشجویان پرسراری مجهه پ شهی ارومیه 1(21ر 42-52
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شفیعآبادی عبداهلل و زارع مهدی (1386ر مسایسه اثربخشی مشاور وروهی عسالنی-عتاطفی
رفراری و روش مشاور رواننمایشگری در اف ایش سالمت عمتومی و ابرازوتری هیجتانی
مراجعان زن فبهنامه مطالعات اجرماعی روانشنالری زنان 2(1ر 3 -52
شهرسرانی مهیحه؛ اعرمادی احمد و سهیمی محستن (1393ر اثربخشتی آمتوزش رویهترد تهفیستی

شنالری-رواننمایشگری بر اصالح باورهای ارتبتاطی ناکارآمتد زنتان مراهتک زن در فرهنت

و

هنر 2(6ر 283 -296
عسهری پروی و موسوی آزاد (1389ر مسایسه کارکرد لتانواد کیفیتت زنتدوی لسترگی

روانی و نگرانی در میان همسران کارکنان مترد اقمتاری و روز کتار شترکت نفتت نشتریه
یافرههای نو در روانشناسی (روانشناسی اجرماعیر 17(5ر 97-109

غالمی ابراهیآآباد هتادی (1390ر کتار اقمتاری زنتدوی دو زنتدوی پایگتا مستاالت عهمتی
مدیریت http://system.parsiblog.com
فرحی طاهر (1380ر پسیهودرام تهران :انرشارات سپند هنر
کورکی مریآ؛ ی دلواسری فریبا؛ ابراهیمتی امتراهلل و عری تی حمیدرضتا (1390ر اثربخشی
نمایشگری در بهبود مهارتهای اجرماعی و کاهش اعریاد به اینررنت در دانشجویتان دلرتر
مجهه روانپ شهی و روانشناسی بالینی ایران 4(17ر 279 -288

کیانینژاد عاطف (1388ر اثربخشی روان نمایشگری بر لودوردانی هیجانی و سالمت روان
دانشآموزان دلرر دور

راهنمایی منطسه یک کرج (پایاننامه کارشناسی ارشد منرشر نشد ر

دانشگا آزاد اسالمی واحد عهوم و تحسیسات تهران تهران

مرعبد ناهید (1391ر اثربخشی روان نمایشگری بر مهارت های اجرماعی نوجوانان دلرتر شتهر
اصفهان (پایاننامه کارشناسی ارشدر دانشگا اصفهان اصفهان
قهیزاد آذر و مرادیانزاد محمد (1383ر رابطه اشرغال در طرح اقماری صنعت نفت با

مشهالت لانوادوی و اجرماعی از دیدوا کارکنان این طرح و همسران دانش و پژوهش در
روان شناسی 19-20( 6ر 159-183
نوابینژاد شهو (1392ر راهنمایی و مشاور وروهی تهران :انرشارات سمت

)1  شماره،1395  بهار و تابستان،3  سال،اهواز (دورهي سوم

16

مجله مطالعات روانشناسی صنعتی و سازمانی دانشگاه شهید چمران

ر بررسی تأثیر برلی از فنون سایهودراما بر تعامک اجرماعی کودکتان در یهتی1382( عهیرضا

واق

 اسرثنایی شهر مشهد (پایاننامه کارشناسی ارشدر دانشگا فردوسی مشهد مشهد،از مدار

نتین
Akinsola, E. F., & Udoka, P. A. (2013). Parental influence on social
anxiety in children and adolescents: Its assessment and management
using psychodrama. Journal of Psychology, 4(3), 246-253.
Asher, S. R., & Paquette, J. A. (2003). Loneliness and peer relation in
childhood. Current Directions in Psychological Science, 12(3), 75-78.
Bandura, A. (2002). Growing primacy of human agency in adaptation
and change in the electronic era. European psychologist, 7(1), 2-16.
Blatner, A. (2007). The role of the meta-role: An integrative element
in psychology. In C. Baim, J. Burmeister, & M. Maciel (Eds.),
Psychodrama: Advances in theory and practice. London:
Routledge.
Cacioppo, J. T., Hughes, M. E., Waite, L. J., Hawkley, L. C., & Thisted,
R. A. (2006). Loneliness as a specific risk factor for depressive
symptoms: Cross- sectional and longitudinal analyses. Psychology
and Aging, 21(1), 140-151.
Casson, J. (2004). Drama, psychotherapy and psychosis. New York:
Brunner- Routledge.
Chipuer, H. M. (2001). Dyadic attachments and community
connectedness: Links with youths’ loneliness experiences. Journal
of Community Psychology, 29(4), 429-446.
Crane, R. M. (2005). Social distance and loneliness as they related to
headphones used with portable audio technology. (Master Dissertation
Psychology). University of Humboldt, Arkata, California.
DiTommaso, E., & Spinner, B. (1993). The development and initial
validation of the Social and Emotional Loneliness Scale for Adults
(SELSA). Personality and Individual Differences, 14(1), 127-134.
DiTommaso, E., & Spinner, B. (1997). Social and emotional
loneliness: A reexamination of Weiss’ typology of loneliness.
Personality and Individual Differences, 22(3), 417-427.
Dogan, T. (2010). The effects of psychodrama on young adults,
attachment styles. The Arts in Psychotherapy, 37(2), 112-119.

17

... اثربخشی آموزش رواننمایشگري بر پاسخ به

Fontana, D. (1989). Managing Stress. London: British Psychological
Society & Routledge.
Gallagher, M., Nelson, R. J., & Weiner, I. B. (2003). Handbook of
psychology, biological psychology, (Vol. 3). John Wiley & Sons, Inc.
Gatta, M. Lara, D. Z. Lara, D. C. Andrea, S. Costantino Paolo, T.
Giovanni, C., Rosaria, S., Carolina, B., & PierAntonio, B. (2010).
Analytical psychodrama with adolescents suffering from psychobehavioral disorder: Short-term effects on psychiatric symptoms,
Journal of The Arts in Psychotherapy, 37(3), 240-247.
Ghasempoor, A., & Mahdavi, A. (2010). Survey effect of psychodrama
on promoting public health. Journal of Rahpooye of Art, 3(9), 11-20.
Gilman, R. (2001). The relationship between life satisfaction, social
interest, and frequency of extracurricular activities among adolescent
students. Journal of Youth and Adolescence, 30(6), 56-68.
Goldstein, A. P. (1997). The skill streaming curriculum for
adolescents: New strategies and perspective for teaching prosocial skills. Champaign, ILL: Research Press.
Karatas, Z., & Gokcakan, Z. A. (2009). Comparative investigation of the
effects of cognitive- behavioral group practices and psychodrama on
adolescent aggression. Educational Sciences: Theory & Practice,
9(3), 1141-1452.
Karatas, Z. (2014). Effects of psychodrama practice on university
student's subjective well-being and hopelessness. Egitim ve Bilim,
39(173), 117-128.
Koh, K., Park, K., Kim, C., & Cho, S. (2001). Development of the
stress response inventory and its application in clinical practice.
Psychosomatic Medicine, 63(4), 668-678.
Lazaurus, R. S., & Folkman, S. (1984). Stress, apparaisal, and
coping. Springer Publishing Company.
Parkes, K. R. Carnell, S. C., & Farmer, E. L. (2007). Living two lives:
Perceptions, attitudes and experiences of spouses of UK offshore
workers. Community Work & Family, 8(4), 413-437.
Riggio, R. E., & Canary, D. R. (2003). Social skills inventory manual.
(2nd ed). Palo Alto, CA: Consulting Psychologists Press.
Senik, C. (2005). Income distribution and well-being: What can we
learn from subjective data?. Journal of Economic Surveys, 19(1),
43-63.

)1  شماره،1395  بهار و تابستان،3  سال،اهواز (دورهي سوم

مجله مطالعات روانشناسی صنعتی و سازمانی دانشگاه شهید چمران

18

Somov, P. G. (2008). A psychodrama group for substance use relapse
prevention training. Journal of the Arts in Psychotherapy, 35(2),
151-161.
Theeke, L. A. (2009). Predictors of loneliness in U.S. adults over age
sixty-five. Archives of Psychiatric Nursing, 23(5), 387-396.
Weiss, R. S. (1973). Loneliness: The experience of emotional and
social isolation. Cambridge, MA: MIT Press.
Wolman, R. R. (2001). Thinking with your soul: Spiritual intelligence
and why it matters. New York: Harmony Books.

