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 چکیده
نمایشگری بر پاسخ به استرر،    پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر روان

احسا، تنهایی و تعامالت اجرماعی همسران کارکنان اقماری انجام شتد   
آزمتون بتا وترو      پس-آزمون تجربی پیش طرح پژوهش حاضر از نوع نیمه

همستران کارکنتان     باشد  جامعه آماری این پتژوهش شتامک کهیته    ووا  می
ویری  باشد  روش نمونه اقماری شرکت فالت قار  ساکن شهر اصفهان می

ویتری در دسترر، و انربتاص تبتادفی بته       وهش از نوع نمونهدر این پژ
نفتر از همستران کارکنتان     24های آزمایش و ووا  بود  بدین منظور  ورو 

نفتر وترو  وتوا ر قترار      12نفر ورو  آزمتایش و   12اقماری در دو ورو  )
ر  SRIپاستخ بته استرر، )     هتا از پرسشتنامه   ورفرند  برای وردآوری داد 

اسرفاد  شتد    رSSIهای اجرماعی ) و مهارت رSELSAاحسا، تنهایی )
ها با اسرفاد  از تحهیک کوواریانس انجام شتد  نرتایح حاصتک از     تحهیک داد 

تحهیک کوواریانس نشان داد که بین ورو  آزمایش کته تحتت تتأثیر روش    
نمایشگری بودند و ورو  ووا  کته مدالهته دریافتت نهترد  بودنتد        روان

رد  همچنتتین  وتترو  تحتتت آمتتوزش    تفتتاوت معنتتاداری وجتتود دا  
نمایشتگری  کتتاهش استترر،  کتاهش احستتا، تنهتتایی و افتت ایش    روان

تتوان   تعامالت اجرماعی را تجربه کردند  با توجه بته نرتایح پتژوهش متی    
نمایشگری در کاهش پاسخ به اسرر، و احسا، تنهتایی و   وفت که روان

 باشد    همچنین در بهبود تعامالت اجرماعی مؤثر می
 

 نمایشگری  اسرر،  احسا، تنهایی  تعتامالت  روانواژگان: کلید
 اجرماعی

 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. 

 

Keywords: psychodrama, responds to stress, 

loneliness, social interaction  
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 مقدمه
آیتد کته همگتام بتا      لانواد  یهی از نهادهای زیربنایی و از سالرارهای اصهی جامعه به شمار می

دارد  ایتن نهتاد مستد، طتی      دیگر سالرارهای جامعه در را  رشد و تعالی شخبیت انسان وام برمی

هتای   مرفتاوتی را تجربته کترد  و در فرهنت      اشهاللبوص در چند قرن الیر   قرون مرمادی و به

مخرهت  آن   اشتهال وجتود ایتن  لتانواد  در     را به لود ورفره است  بتا  خرهفیهای م ون قالبووناو

ر  دسریابی بته جامعته ستالآ  آشتهارا در     1389هموار  کارکردهای مهمی را دارا بود  است )حسینی  

های سالآ مشروط بته برلتورداری افتراد آن از ستالمت      لانواد داشرن  واست ورو سالمت لانواد  

 ر   1393)شهرسرانی  اعرمادی و سهیمی   های مطهوص با یهدیگر است و داشرن رابطهروانی 

جانبه در کهیه ابعتاد شتد و زنتدوی     های جدید در نظام تولید ثروت باعث تغییرات همه دوروونی

ر 1970) 1ر  تتافهر 1383مرادیتان زاد    زاد  و  قهیرا دوروون سالت )غیر  کار و  و  لانوادوی  کسب

کراص موج سوم به زیبایی  آیند  جهان را به تبویر کشید و مطرح کترد کته چگونته شتیو      نویسند  

ها تغییتر لواهتد کترد )غالمتی      آوری نیازها و در چهارچوص فن  زندوی  تجارت و ارتباطات بر پایه

توانتد   متی  2های اقمتاری  کاری و یا طرح مانند نوبت های شغهی ر  برلی از موقعیت1390آباد   ابراهیآ

ن طترح اقمتاری بته    کارکنتا  ر 1389  موستوی ویژ  همسران را مراثر سازند )عسهری و  انواد  و بهل

از اسرراحت مشغول بته کتار هسترند    ای  دور  ای از اشرغال و صورت دور  شود که به وفره می کسانی

ر به کال مشغود محک سهونت لوجت    بهمحهی د در فرم  نظار  در این 1383زاد    مرادیانزاد  و  قهی)

یتی و جهتانگیری    طباطبازاد    نته  ستهطان  بیباشد )چتو  اد  میلانور دور از مانی کاو در دور  زست ا

یتک و کتار اقمتاری    -  دو سبک زمانی برای کار اقماری وجود دارد  کار اقماری با نسبت یکر1390

 ازنتد بته   پرد یک  در سبک اول افراد برابر با زمتانی کته در محتک کتار بته لتدمت متی       -با نسبت دو

باشتد   شود  اما در سبک دوم زمان اسرراحت نب  زمان اشرغال بته کتار متی    ها اسرراحت داد  می آن

 در لتانواد   همسرشتان  طترح اقمتاری بته عهتت عتدم ح تور        کارکنتان همستران   ر 1391)دیباجی  

 آنتان  و بار مستئولیت زیتاد بتا ایجتاد فشتار روانتی بتر        ها  با مشهالت زیادی مواجه هسرند  تعدد نسش

   4اضتطراص ر 2007) 3کتارنهو و فتارمر   پتارکس  ستاز الترالل در ستالمت روان شتود       تواند زمینته  می

                                                           
1-  Toffler 

2-  rotational  
3-  Prkes, Carnell, & Farmer 

4-  anxiety 



 3 ...به  نمایشگري بر پاسخ اثربخشی آموزش روان

ستندرم  »و آن را  انتد  دانستره و تجدید دیتدار   دوریاین پیامد  را 2مشهالت جنسیو  1افسردوی

  نامیدند« اقماری همسران

به یستری  هتای   منجتر بته افت ایش شتال     فتردی   بتین  اف ایش تعامک اجرمتاعی و روابت   

هتا   یهتی از ایتن شتال     3سازی در برابر اسرر، کاهش اسرر، و ایمن شود  می شنالری روان

نالوشتایندی  شنالری  رواناسرر، یا فشار روانی حالت فی یولوژیک یا  ر 2005  4است )سینک

ر  اسرر، به تعامک پویا و 2001  5شود )ولمن زا ایجاد می های تنش است که در پاسخ به محرک

نیروها و فشارهای روانی و اجرماعی   دیگر عبارتبه   فردی و محی  بسرگی دارد تغییرات میان

های لاص تعادل شخ  را بر هآ ب نند  استرر، ایجتاد    که به شهک رلداد یا موقعیت هنگامی

اور اسرر،  ناشی از انرظاراتی باشد که شتخ  از نظتر     ر1984 6الزارو، و فههمن)شود  می

افرتد   یتت م به لطر وینی و رواسالمت جسمی زد  ساآورد  بررا هتا   روانی نرواند آنفی یهی یا 

 ر 2003  8وینرو  نهسون؛ واالور  1990  7)فونرانا

 بتا فستدان تمتا،     ناپذیر استت  امری اجرناص دیگریبرقراری ارتباط با ها  از آنجا که برای انسان

ر  احستا، تنهتایی   2002  11و بندورا 2005  10منجر شود )کرن 9به احسا، تنهایی تواند میدیگران 

کند و شتامک   است که در آن فرد فسدان رواب  با دیگران را ادراک یا تجربه میای  کنند  حالت ناراحت

های نالوشتایند و منفتی    عناصر اصهی و مهمی مانند احسا، نامطهوص فسدان یا از دست دادن  جنبه

 ر 2009  12وابتت  بتتا دیگتتری استتت )تیهتتهرفرتته و از دستتت دادن ستتط  کیفتتی ر دستتت روابتت  از

عتدم ع تویت در یتک      پژوهشگران دو نوع تنهایی را مشخ  کردند: تنهایی اجرماعی که در نریجه

شود و تنهایی عاطفی که از فستدان دلبسترگی    های مشررک با دیگران ایجاد می ورو  و نداشرن فعالیت

 شتود  حسا، تهی بودن و اضطراص میآید و باعث ا صمیمی و ن دیک با اشخاص دیگر به وجود می

                                                           
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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کته  احستا،    ایتن  وجتود  ر  بتا 2001  1نریجه دوری و طردشدوی از سوی دیگران است )چیپور که

کنند  است )آشتر و   ای عادی است  احسا، مداوم تنهایی نگران تنهایی موقری غالبا موقعیری و تجربه

وذشتره بتا    استت کته ایتن ستاز  در    مطالعات احسا، تنهتایی بیتانگر آن     ر  تاریخچه2003  2پاکت

هتتا  مشتتهالت دیگتتری ماننتتد افستتردوی  کمرویتتی  لشتتآ  رفرتتار لودان واطهبانتته و ماننتتد ایتتن   

اند  احسا، تنهتایی   تازوی انجام شد  هایی که به سازی بود؛ اما در تعاری  و مفهومشد    سازی مفهوم

فترد   منحبتربه  مخاطراتود که ش مسرسک از دیگر مشهالت در نظر ورفره میشنالری  روانیک ساز  

   ر 2006  3لود را دارد )کاسیوپو  هیوز  وایت  هاکهی و تیسرد

فتردی   بتین درمانی به دلیتک تمرکت  اصتهی آن بتر روابت        در بین رویهردهای درمانی  ورو 

فتردی   بینهای درمانی برای مشهالتی باشد که ریشه در رواب   تواند یهی از مؤثرترین شیو  می

یابتد   ها ضرورت متی  های درمانی زمانی برای انسان لانواد  و اطرافیانشان دارند  ورو ناسالآ با 

های طبیعی موجود در زندوی او ازجمهه لانواد   به دلیک عمههرد نامناستب و وجتود    که ورو 

ر  1392نژاد   درسری ایفا کنند )نوابی رواب  ناسالآ نروانند نسش پیشگیری و شفادهند  لود را به

ر سالرام و نسجاد اپیشبرف آن ست که هداهی ووردرمتتتانی  ع روانیک نو 4نمایشتتتگری روان

ایتتن روش بتترای  ر 2010  5)دووتتانست انمایشی تئاتروونه در تجربه هیجانی ر  بادرشنالری 

نتو  یمور  بته وفرته  شد  ح مطر ر1939) 6نویپرداز ب رگ مور پ شک و نظریه روانتوس  اولین بار 

شخ  بیمار  انسانی است که رواب  بیماروونه دارد  بدین ترتیب آنچه باید تبحی  و ر 1939)

نی  افراد را به سمت برقراری تعامک  روشبعد درمانی این او با دیگران است    درمان شود رابطه

نشتد   کستب درک و      رویاها و تخیالت در تالش بترای بیتان احساستات ابتراز    شان زندویبا 

 ر 2010و همهتاران    7واتا) کند میو جدیدتر ترغیب  تر سالآو تمرین رفراری جدید  های بینش

یک رویهرد الرساطی است که با هتدف بتاال بتردن ستط  ارتبتاط میتان افتراد         نمایشگری  روان

هتای   هتای هیجتانی طترف    های طرف درویر  نشان دادن کشتمهش  رویارویی مسرسیآ با هیجان

                                                           
1-  Chipuer 

2-  Asher & Paquette 

3-  Cacioppo, Hughes, Waite, Hawkley, & Thisted 

4-  psychodrama 

5-  Dogan 

6-  Moreno 

7-  Gatta 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0197455610000614#!
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ر  2007  1شود )بالتنر لودمحوری و لودیابی به کار برد  میدرویر در زندوی روزمر   کاهش 

های معمول  این روش  از روششد    نهفره است که سببنمایشگری  روانبا این حال عامهی در 

 نمایشگری رواندرمانی فراتر رود و واقعیری از نوع دیگر بیافریند  عامهی که موجب غنای   ورو 

 ر 1380)فرحتتی   استتت« هنتتر»را فتتراهآ آورد   نریجتته وستتررش کتتارایی آن   و درشتتد   

  بهرو  پویایی ورو بدنی   اعمتتتال هنیزی ذتبویرسا  کتتتتتخی  نمایشاز نمایشتتتگری  روان

نوعی تخهیه   و ترکیبی از هنر  بازی  حساسیت هیجانی و تفهر روشن است  همچنتین  ویرد می

ندوی هتتایی از ز جنبتتهئه و ارامشخ  د وشایی مشهک شخبیری یک فرزست که به بااهیجانی 

  زمینته در  ر 2007دهتد )بالتنتر     ن مینشار به ح ادی فر بینب  او را در روانسش پردازد  او می

  مبسیاری انجا های پژوهشسالمت روان  تاکنون مخره   های جنبهبر نمایشگری  رواناثربخشی 

در اف ایش تندرسری و نمایشگری  روانر به اثربخشی 2014) 2کاراتا،مثال  عنوان بهاست  شد  

را  نمایشگری تأثیر روان ر2013) 3آکینسوال و اودوکا به یسری فردی و کاهش ناامیدی پردالرند 

ستاله نشتان    16تتا   7کاهش اضطراص اجرماعی و اضطراص عمههترد کودکتان و نوجوانتان     در

 طتور  بته نمایشتگری   روانر در پژوهش لتود نشتان داد اجترای جهستات     2010دووان ) دادند 

معناداری منجر به بهبود سبک دلبسرگی اضطرابی ب روستاالن جتوان در روابت  ن دیتک لتود      

ن روان فنور  اثربخشتی  1393) آبادی  دالور و رجبی وتیالن    زارع بهرامنظری جمشید  شود می

یتات جستمانیر   شهاو وی دفسراص  اضطر)استازی   درونتی بر کتاهش نشتانگان   را ی یشگرنما

ر با اجترای  1390کورکی  ی دلواسری  ابراهیمی و عری ی ) دلرران قربانی قهدری نشان دادند 

در ینررنت ابه د عریااکاهش و جرماعی رت امهاباعتتتث افتتت ایش نمایشتتتگری  روانجهستتتات 

لتود نشتان دادنتد کته روش      ر در پتژوهش 1386آبادی و زارع ) جویان دلرر شدند  شفیعنشدا

  بتا  شتود  متی باعث اف ایش ابرازوری هیجانی و سالمت عمومی مراجعتان زن  نمایشگری  روان

که همسران کارکنان اقماری به دلیک بر عهد   و همچنین با توجه به اینپژوهشی   پیشینهتوجه به 

مشتهالت  نتدان  لانواد   نسش مادری  زن بودن  همسرداری و تربیت فرز های مسئولیتداشرن 

در این زمینته چته در تحسیستات دالهتی و چته در      که ب رگ فراوانی دارند و نی  به دلیک لالء 

                                                           
1-  Blatner 

2-  Karatas 

3-  Akinsola & Udoka 
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کته از   آنتان  زنانورو  از  بیناز کرد که بینی  پیش توان می  لورد میتحسیسات لارجی به چشآ 

را تجربته   برلوردارنتد  احستا، تنهتایی و استرر، بیشترری      تتری  پاییناجرماعی  های مهارت

بر پاسخ به اسرر،  احسا، تنهتایی  نمایشگری  روانتأثیر  تعیینحاضر   هدف پژوهش کنند می

هتای مطترح در    فرضیه  باشد می و تعامالت اجرماعی همسران کارکنان اقماری در شهر اصفهان

  ستازی  انیبر پاسخ به اسرر، )تنش  پرلاشگری  جستم نمایشگری  روان -1 این پژوهش عبارتند از

نمایشتگری   روان -2 استت  مؤثر  لشآ  افسردوی  لسرگی و ناکامیر همسران کارکنان اقماری

  استت  متؤثر   ر همسران کارکنتان اقمتاری  عاطفیتنهایی و جرماعی ا)تنهایی بر احسا، تنهایی 

هیجتانی  حساستیت    لتودتنظیمی بر تعتامالت اجرمتاعی )بیتان هیجتانی      نمایشگری  روان -3

 است مؤثر  همسران کارکنان اقماری اجرماعی و ابراز وجودر پذیری انعطافاجرماعی  

 

 روش

 گیري نمونه روش و نمونه آماري، جامعه

بتا   تجربتی  بررستی  از نتوع نیمته    ها و اهداف مورد پژوهش حاضر با توجه به ماهیت داد طرح 

بتود  جامعته آمتاری پتژوهش حاضتر را کهیته همستران         آزمون با ورو  وتوا   پس-آزمون پیشورو  

در ایتن  تشتهیک دادنتد     94و بهتار   93هک شرکت فالت قار  ستاکن اصتفهان  زمستران    أکارکنان مر

در  از نتوع ویتری   ناپذیر بودن انرخاص تبادفی  روش نمونته  پژوهش انرخاص نمونه با توجه به امهان

محست     منظور اجرای پرسشنامه بهبود   ووا های آزمایش و  به ورو ها  آن تبادفیانرباص دسرر، و 

عتاطفی ب روستاالن و   -هتای پاستخ بته استرر،  احستا، تنهتایی اجرمتاعی        غربالگری مسیا، ابردا

های اجرماعی را بر روی جامعه آمتاری اجترا کترد   ستپس از بتین زنتانی کته دارای تعامتک          مهارت

 12نفتر را انرختاص نمتود و در دو وترو       24  بودنتد یی بتاال  اجرماعی پایین  اسرر، و احسا، تنها

هایی که هر یک از اع تا دریافتت    صورت تبادفی ومارد  شدند  پرسشنامه  و آزمایش به ووا  ینفر

 90-120) 10ر در نمایشتگری  روانتهسی وردید  سپس مدالهته )  آزمون من له پیش  و تهمیک کردند به

آزمون اجرا وردید  پس از اجترای متدالالت    انجام شد و پس از اتمام مدالالت یک پس رای دقیسه

تحتت   ورو  کنررل نی  به لحاظ الالقی برای بهبود احسا، تنهایی و اسرر، و تعتامالت اجرمتاعی  

  هتای  میتانگین ستن افتراد در وترو      قترار ورفتت   پژوهش حاضرر   مدالهه مناسبی )نه ل وماً  مدالهه
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   سال بود  31و ووا  هر یک  آزمایش

 

 ابزار پژوهش

  پتارک   ر  توست  کتو   SRIپرسشنامه پاسخ به اسرر، ) .(SRI) 1پرسشنامه پاسخ به استرس

  شنالری و رفرتاری پاستخ بته    جسمانیهای هیجانی   جنبه ویری انداز منظور   به ر2001) 2چوکیآ و 

باید در یک مسیا، لیهترت   فرداست  این آزمون یک اب ار لودو ارشی است و شد   اسرر، سالره

ر مشخ  سازد که تتا چته حتد هتر یتک از عالئتآ       کامالً = 4تا  وجه هیچبه  = صفر ای )از  درجه 5

 7عبتتارت بتتود  و  39ر دارای SRIکنتتد  پرسشتتنامه پاستتخ بتته استترر، )  ذکرشتتد  را تجربتته متتی

 عبتارتر   6عبارتر  لشآ ) 3) سازی عبارتر  جسمانی 4پرلاشگری )عبارتر   6مسیا، تنش ) لرد 

دهتد    عبتارتر را متورد ارزیتابی قترار متی      7) عبارتر و ناکامی 5) عبارتر  لسرگی 8افسردوی )

بینتی مثبتت بتا     منظور بررسی افرراقی این آزمون می ان حساسیت  الرباصی بتودن و ارزش پتیش   به

  الرباصتی بتودن   57/0ر محاسبه شتد  میت ان حساستیت    82ر = اسرفاد  از نسطه برش )میانگین نم

بیمتار   ووا بود  همچنین مسایسه نمر  ورو  نمونه نرمال با ورو   71/0بینی مثبت  و ارزش پیش 74/0

  و همهتاران  طور معنتاداری بتاالتر از وترو  بهنجتار استت )کتو        نشان داد که نمرات ورو  بیمار به

مسیتا، ذکرشتد  بته روش همستانی درونتی )آلفتای کرونبتا ر         در پژوهش حاضر پایتایی  .ر2001

  لشتآ  71/0  جستمانی کتردن   60/0  پرلاشتگری  94/0ترتیب  تنش  محاسبه وردید که نرایح آن به

 بود  90/0و ناکامی  71/0  لسرگی 81/0  افسردوی 76/0

 پرسشنامهایتن  (: SELSA) 3عاطفی بزرگساانن  -فرم کوتاه مقیاس احساس تنهایی اجتماعی

 نسخهر سالره شد  1973) 5یسوانظریه ، ساار بر 1997  1993) 4سپینرو اتوماسو دی توس  

بستیار   = 1)ای  درجته  7ت لیهر، یک مسیادر استت کته    وویته  37 مه دارایین پرسشنااکامک 

تنهایی و جرماعی اتنهایی   دو حیطته بین ، ین مسیااست    اتنظیآ شد ربستیار مختال    = 7مواف  تا 

تنهایی و مانریک رتنهایی ، مسیا د لردو توس  عتتاطفی تنهایی شتتود   قائتتک متتیتمای   هیجانی

                                                           
1-  Stress Responses Inventory (SRI) 

2-  KOH, Park, Kim, & Cho 

3-  Social and Emotional Scale for Adult (SELSA) 

4-  Di Tommaso & Spinner 
5-  Wiess 
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 یابیارزجرماعی ا، مسیا د لرسیهه وجرماعی به اتنهایی کته   حتالی  در  شود   میوی سنجیدادلانو

انتد    شتد   انرختاص  صهی انسخه های  آزمون د لرباشد که از  وویه می 14 وردد  نسخه کوتا  دارای می

ر  متورد بررستی قترار ورفتت  همبسترگی      1391آبتادی )  و حسنپاتو   ین پرسشنامه توس  حسیستا

ن و هم ما، از روایتی  ین مسیااکه دهتد   ن متی نی  نشاهتا   مسیتا، سایر و  SELSA-Sمعنادار بتین  

  66/0تنهتتتایی اجرمتتتاعی ، مسیا د لرای بر  نباوکری لفاآیب است  نرایح ضرردار ابرلو افرراقتتتی

 آمد دست  به 77/0و کک پرسشنامه نی   73/0  تنهایی رمانریک 75/0تنهایی لانوادوی 

ر  بتا  1390) همهتاران  ایتن مسیتا، را کتورکی و   (: SSI) 1هااي اجتمااعی   پرسشنامه مهارت

ر و 2003  2و کانتاری  هتای اجرمتاعی )ریجیتو    های موجتود در پرسشتنامه مهتارت    ویری از ماد  بهر 

انتد  ایتن پرسشتنامه     ر سالره و هنجاریابی نمتود  1997) 3های ارتباطی وهدشراین لیست مهارت چک

استت کته از   « زیتاد  لیهتی »و « غالبتاً »  «تا حدودی»  «لیهی کآ»  «اصالً»ای  پنح و ینه ماد  20دارای 

هتا را دارای پتنح    تحهیک عامهی  این مسیا، حاصک ازهای  داد تحهیک  شود  وذاری می یک تا پنح نمر 

های بیتان هیجتانی  لتودتنظیمی هیجتانی  حساستیت اجرمتاعی         لرد  مسیا، نشان داد که با عنوان

ترتیتب   هتا بته   زیرمسیتا،  پذیری اجرماعی و ابراز وجود نامگذاری شدند  میت ان پایتایی ایتن    انعطاف

 آمد دست  به 88/0و همسانی درونی کهی این اب ار نی   68/0و  72/0  74/0  69/0  75/0

 

 ها یافته
بتر پاستخ بته استرر، )تتنش       نمایشتگری   تتأثیر روان  اول پژوهش به دنبال بررسی  فرضیه

اقماری در لسرگی و ناکامیر همسران کارکنان  پرلاشگری  جسمی سالرن  لشآ  افسردوی 

فرضتیه متورد بررستی قترار      هتای  فرض پیشاریانس وشهر اصفهان بود  قبک از انجام تحهیک کو

  903/0ورفت که نرایح آزمتون لتوین نشتان داد کته میت ان ستط  معنتاداری در مرغیتر تتنش          

و  185/0  لسرگی 243/0افسردوی   088/0  لشآ 707/0 سازی   جسمانی355/0پرلاشگری 

شتد     فترض رعایتت   یعنی ایتن پتیش    ندیید قرار ورفرأورد تمکه همگی  باشد می 340/0ناکامی 

 اول   فرضیهنرایح حاصک از بررسی  باشد  است و انجام آزمون پارامرریک کوواریانس بالمانع می
 

                                                           
1-  Social Skills Inventory (SSI)  

2-  Riggio & Canary 
3-  Goldstein 
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 آمد  است  1در جدول 

 

پرخاشاگري،  بر پاسخ به استرس )تانش،  نمایشگري  تأثیر روان تحلیل کوواریانسنتایج  . 1جدول 
 خستگی و ناکامی( همسران کارکنان اقماري جسمی ساختن، خشم، افسردگی،

 منبع
مجموع میانگین 

 مجذورات

درجه 

 آزادي
F 

سطح 

 معناداري

Eta  واریانس

 مشترک

اندازه اثر 

 کوهن

توان 

 آماري

 تنش

 ع ویت ورو 

426/120  

091/58  

1 

1 

063/39  

843/18  

001/0  

001/0  

650/0  

473/0  

 

89/1  

000/1  

985/0  

 پرلاشگری

 ع ویت ورو 

094/51  

316/4  

1 

1 

153/41  

476/3  

001/0  

076/0  

662/0  

142/0  

 

81/0  

000/1  

428/0  

 سازی جسمانی

 ع ویت ورو 

065/97  

436/8  

1 

1 

628/58  

095/5  

001/0  

035/0  

736/0  

195/0  

 

98/0  

000/1  

577/0  

 لشآ

 ع ویت ورو 

990/97  

904/98  

1 

1 

665/13  

792/13  

001/0  

001/0  

394/0  

396/0  

 

62/1  

941/0  

943/0  

 افسردوی

 ع ویت ورو 

821/134  

694/98  

1 

1 

009/21  

379/15  

001/0  

001/0  

500/0  

423/0  

 

71/1  

992/0  

962/0  

 لسرگی

 ع ویت ورو 

929/84  

672/66  

1 

1 

934/16  

294/13  

001/0  

002/0  

446/0  

388/0  

 

59/1  

975/0  

935/0  

 ناکامی

 ع ویت ورو  

916/396  

898/133  

1 

1 

605/69  

481/23  

001/0  

001/0  

768/0  

528/0  

 

115/2  

000/1  

996/0  

 

بتتر پاستتخ بتته استترر، در نمایشتتگری  روان شتتود متتیمشتتاهد   1 جتتدول درکتته  طتتور همتتان

افستتردوی  ر >p 001/0)   لشتتآر>p 03/0) جستتمانی کتتردن ر >p 001/0) تتتنش هتتای  ،مسیا د لر

(001/0 p<002/0) لسرگی  ر p<001/0) و ناکامی ر p< اما در مرغیتر پرلاشتگری    معنادار استر 

(07/0 p< تفاوت معناداری مشاهد  نشد  می ان توان آماری و واریانس مشتررک و انتداز  اثتر هتر     ر

در  دوم  فرضتیه نرتایح حاصتک از بررستی     مورد هر مرغیر قابک مشاهد  استت   در 1مرغیر در جدول 

 اند  آمد  3سوم در جدول   نرایح حاصک از بررسی فرضیه و 2جدول 
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و جتماعی ا)تنهایی بر احسااس تنهاایی   نمایشگري  تأثیر روان تحلیل کوواریانسنتایج  . 2 جدول
 عاطفی( همسران کارکنان اقماريتنهایی 

 منبع
مجموع میانگین 

 مجذورات

درجه 

 آزادي
F 

سطح 

 معناداري

Eta  واریانس

 مشترک

اندازه اثر 

 کوهن

توان 

 آماري

 تنهایی اجرماعی

 ع ویت ورو 

849/470 

508/74 

1 

1 

330/115 

250/18 

001/0 

001/0 

846/0 

465/0 

 

86/1 

000/1 

983/0 

 تنهایی عاطفی

 ضویت ورو 

690/1543 

484/108 

1 

1 

537/276 

434/19 

001/0 

001/0 

929/0 

481/0 

 

92/1 

000/1 

987/0 

 

و  بر احسا، تنهتایی اجرمتاعی  نمایشگری  روان شود میمشاهد   2جدول  درکه  طور همان

احسا، تنهایی عاطفی معنادار است و می ان توان آماری و واریانس مشررک و انتداز  اثتر هتر    

 درمورد هر مرغیر قابک مشاهد  است    2مرغیر در جدول 

 

 همسران کارکنان اقماري بر تعامالت اجتماعینمایشگري  تأثیر روان تحلیل کوواریانسنتایج  . 3 جدول

 منبع
مجموع میانگین 

 مجذورات

درجه 

 آزادي
F 

سطح 

 معناداري

Eta  واریانس

 مشترک

اندازه اثر 

 کوهن

توان 

 آماري

 بیان هیجانی

 ع ویت ورو 

478/142 

264/65 

1 

1 

779/49 

802/22 

001/0 

001/0 

703/0 

521/0 

 

08/2 

000/1 

995/0 

 لودتنظیمی

 ع ویت ورو 

552/137 

579/47 

1 

1 

848/31 

016/11 

001/0 

003/0 

603/0 

344/0 

 

44/1 

000/1 

886/0 

 حساسیت اجرماعی

 ع ویت ورو 

014/357 

836/10 

1 

1 

206/3 

097/0 

088/0 

758/0 

132/0 

005/0 

 

13/0 

401/0 

060/0 

 پذیری اجرماعی انعطاف

 ع ویت ورو 

113/105 

684/54 

1 

1 

026/41 

343/21 

001/0 

001/0 

661/0 

504/0 

 

01/2 

000/1 

993/0 

 ابراز وجود

 ع ویت ورو 

955/162 

429/46 

1 

1 

893/69 

914/19 

001/0 

001/0 

769/0 

487/0 

 

94/1 

000/1 

989/0 
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برتعتامالت اجرمتاعی در   نمایشتگری   روان شتود  متی مشتاهد    3جتدول   درکته   طور همان

 پتتذیری انعطتتاف  ر>p 003/0)   لتتودتنظیمیر>p 001/0) بیتتان هیجتتانیهتتای  مسیتتا، لتترد 

معنادار بود  استت امتا در مرغیتر حساستت      ر>p 001/0) و ابراز وجود ر>p 001/0)اجرماعی 

تفاوت معناداری مشاهد  نشد  می ان توان آماری و واریتانس مشتررک و    ر>p 75/0) اجرماعی

 درمورد هر مرغیر قابک مشاهد  است  3انداز  اثر هر مرغیر در جدول 

 

 گیري نتیجهبحث و 
بته استرر،    نمایشتگری بتر پاستخ     اثربخشتی آمتوزش روان  هدف پژوهش حاضر بررسی 

نرتایح  بتود    احسا، تنهایی و تعامالت اجرماعی همسران کارکنتان اقمتاری در شتهر اصتفهان    

در   متورد تأییتد قترار داد    پاستخ بته استرر،   نمایشگری را بر  اول تأثیر روان  از فرضیهحاصک 

  پاسخ به اسرر، مورد بررسی قترار دهتد   ررا بنمایشگری  روان اثر  پژوهشی که پیشینه تحسی 

هتای قبهتی در    طور ضمنی با نرایح پژوهش های پژوهش به توان وفت که یافره یافت نشد؛ اما می

 2ر  کاراتا، و ووکتان 2010) 1و مهدویپور  سالمت روان و به یسری فردی ازجمهه قاسآ  زمینه

 ر همخوانی دارد 1388نژاد ) ر و کیانی2009)

لتاص در   هتای  بتا استرفاد  از تمترین    توان وفت که در این جهسات می  ن این یافرهیدر تبی

  تشوی  و ایجتاد احستا، کنرترل بیشترر در     های محیطی احسا، مثبت  توانمندی ایجاد  زمینه

لبوص  افراد  اسرفاد  از الگوهای نسش و اجرای نسش  اسرفاد  از لودجوشی و لالقیت و به

فرتار و عمههترد فترد در    مثبت بتر ر تأثیر  اند توانسرهگی نشد   هم کمک به بیان احساسات بیان

شتد   عوامتک    های انجتام  با توجه به پژوهش ر 2008  3های فشارزا داشره باشند )سومو موقعیت

ستوی  د  از ننسش داشره باش افراددر کاهش سط  کیفیت زندوی بسیاری از  توانند میزا  اسرر،

اجرماعی مانند اضطراص  افستردوی  -انواع نارضایری از زندوی با انواعی از مسائک هیجانی دیگر

نمایشتگری   روان  ر  فترد در صتحنه  2001  4و تعامالت ضعی  با دیگران ارتبتاط دارد )وتیهمن  

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

4-  Gilman 
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های روانهاوانه لود را جهت شنالت بیمتار و نالودآوتا  او و لتود     تواند بررسی تماشاور می

مسیتا،   لرد  در ارتباط بااول   در نرایح حاصک از بررسی فرضیه ر 2004  1آورد )کاسندست  به

بتر پرلاشتگری همستران    نمایشگری  روانپرلاشگری تفاوت معناداری مشاهد  نشد؛ بنابراین 

ر و 2009) ووکتان نداشره است  این نریجه با نرتایح پتژوهش کاراتتا، و    تأثیر  کارکنان اقماری

انتد   ر که بر پرلاشتگری نوجوانتان پرلاشتگر کتار کترد      1392) جرار زاد  و    محمدیلوبانی

اع ای ورو  همانندستازی  در توان وفت که ممهن است  می  همسو نیست  در توجیه این یافره

 عتاطفی  احستا، همتدلی و ستبک شتدن بتا توجته بته           با رهبر وترو  و یتا ستایرین  تخهیته    

اند لود را تخهیه  شهک نگرفره و نروانسرهبه لوبی آمد همسرانشان  و  شان در رفت شرای  فعهی

 نمایند 

، تنهتایی  را بتر کتاهش احستا   نمایشتگری   تتأثیر روان دوم   نرایح حاصک از بررسی فرضیه

را نمایشتگری   روانپژوهشتی کته ارتبتاط بتین        قتبالً کننتد  تأیید متی همسران کارکنان اقماری 

انجام نگرفرته استت؛ امتا      بااحسا، تنهایی در همسران کارکنان اقماری مورد بررسی قرار دهد

ر کته بتر   1393های شهرسرانی و همهاران ) طور ضمنی با پژوهش به  توان وفت که این یافره می

ر که بر اف ایش تمای یتافرگی  1388نژاد ) هک و سهیمانأاصالح باورهای ارتباطی ناکارآمد زنان مر

  باشد میهمسو   اند فرد کار کرد 

« تتو »شتخ  اول همتوار  بتا    نمایشتگری   روانت در صحنه توان وف می  در تبیین این یافره

است و توان روبترو شتدن بتا دیگتران  در     « تو»مواجه است و در این نظریه است که سخن از 

رویارویی نته  نمایشگری  روانحال بودن و تا حد امهان آوا  و بیدار بودن است  از طری    لحظه

تتری از   عمیت    شتود  رویتارویی شتامک درجته     یپتذیر مت   تنها با دیگران  بههه با لود نی  امهان

برقرار « تو-من«  تواند رابطه می راحری بهویرد که  صراحت ارتباطی است  فرد در ف ایی قرار می

استت کته   « تو-من«  شود  در رابطه همه چی  به اینجا و اکنون آورد  می« تو-من«  کند  در رابطه

ذات  هتآ   هتا  پدیتد    هار مشررک در میتان انستان  ها و اف آید و احسا، امهان تغییر به وجود می

کنتد و دیگتران در غتآ و شتادی پروتاوونیستت )شتخ  اولر شتریک         پنداری را ایجتاد متی  

آموزش اف ایش مهارت در تطبی  بتا شترای  و درک   نمایشگری  رواندیگر   عبارت  شوند  به می

 ر 1380)فرحی   نماید می بیشرر احساسات طرف مسابک در رواب  بین افراد را تسریع

                                                           
1-  Casson 
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 افت ایش تعتامالت اجرمتاعی     را بتر نمایشگری  روان رثاسوم   نرایح حاصک از بررسی فرضیه
 

پژوهشتی کته ارتبتاط بتین      دهتد  قتبالً   آزمون نشان می پس  همسران کارکنان اقماری در مرحهه

را با تعامالت اجرماعی در همسران کارکنان اقماری متورد بررستی قترار دهتد     نمایشگری  روان

هتای قبهتی از جمهته مرعبتد      توان وفت که این یافره با نرایح پژوهش انجام نگرفره است؛ اما می

ها نی  بتا   ر همخوانی دارد  در این پژوهش1382ر و واق  )1390ر  کورکی و همهاران )1391)

 های مخره  پردالره های اجرماعی در ورو  به آموزش مهارتایشگری نم روان روشاسرفاد  از 

 شد  بود    

  ستوی اجرمتاعی دارد   و  ستمت نمایشگری  روان ازآنجاکهوفت   توان می  در تبیین این یافره

هتای آن   حتک  کنتد و لتود در متورد را     اش را در صحنه مطترح متی   در این رویهرد فرد مسئهه

پردازد  همچنین با مدنظر داشترن   نهایی به تمرین آن در صحنه میحک  اندیشد و با کش  را  می

های درمتانگری در عمهتی و    نسبت به سایر روشنمایشگری  روانترین وجه  این مسئهه که مهآ

یتک   ایفای نسششود تا با تجسآ و  به فرد کمک مینمایشگری  رواندر   اجرایی بودن آن است

حتک   جای فس  صحبت کتردن در متورد آن  مستئهه را بتازنگری کترد  و بترای آن را        مسئهه به

ای  وونته  ورفرته و بته  دستت   بته ویرند که ابرهار عمتک را   مناسب پیدا کند  همچنین افراد یاد می

منظور باال بردن سط  تعتامالت بتین    بهنمایشگری  روانبرانگیخره با دیگران ارتباط برقرار کنند  

شان در زنتدوی   دیگر و برای نشان دادن تعارضات عاطفی  تر با عواط  مسرسیآ  افراد در مواجهه

  در نرایح حاصتک از بررستی فرضتیه    ر 1387  و چنگی ی شود )اسهیان روزمر  به کار ورفره می

مسیا، حساسیت اجرماعی تفتاوت معنتاداری مشتاهد  نشتد؛ بنتابراین       لرد  در ارتباط با سوم 

نداشره است  این نریجه با تأثیر  بر حساسیت اجرماعی همسران کارکنان اقمارییشگری نما روان

  ر همسو نیست  در توجیه ایتن یافرته  1391ر و مرعبد )1390)و همهاران نرایح پژوهش کورکی 

های مخره  ازجمهه نستش معهتو،    توان وفت که اع ای ورو  به هنگام اسرفاد  از تهنیک می

طتور   اند آن مشارکت نروانسره نیدن اظهارات سایر ح ار در مرحهههمچنین شاجرا و   در مرحهه

  ها و اظهارات از طرف سایر اع ا باشند  رفت پذیرای این نسش که انرظار می

تواند در تحهتیآ و   می مشابههای  توان وفت انجام پژوهش می پژوهشهای  با توجه به یافره

در زمان اسرراحت در لانه و ایجاد امنیت روحتی   شاغهینای  مین شرای  مناسب زندوی دور أت

تسویتت واحتدهای روابت  کتار و لتدمات        همچنتین   باشدمؤثر  شاغک ولانواد فرد و روانی 
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توانتد در   متی  هایی که دارای کارکنان اقماری هسترند  مدیریت وها  به ویژ  در شرکتای  مشاور 

 واقع شود مؤثر  ارتسای سالمت و نی  تحهیآ لانواد  بسیارو بهبود 

 

 منابع

 فارسی

هتای هویتت در    یتافرگی و ستبک  بررستی رابطته بتین تمای    ر  1387فرهاد ) چنگی ی رسرو و سهیان  پا

چهتارمین ستمینار بهداشتت روانتی دانشتجویان  شتیراز        دانشجویان کارشماسی دانشتگا  تهتران    

 دانشگا  شیراز 

ر  1393و رجبتی وتیالن  نتادر )    ؛دالور  عهتی آبادی  مهتدی؛     فاطمه؛ زارع بهرامنظری جمشید

یتات  شهاو وی دفسراص  اضطرستازی )ا  ی بر نشانگان درونییشگرن روان نمافنواثربخشی 

مجهه دانشگا  عهوم پ شتهی مازنتدران    جسمانیر دلرران قربانی قهدری در شهر کرمانشا   

  142-148ر  115)24

ر  1390جهتانگیری  مهتدی )   و ید حمیدرضتا؛ یی  سطباطبازاد   احمد؛  نه  عهیرضا؛ سهطانچوبی

ستاعره   8ستاعره اقمتاری و    12کاری در دو نظتام   نوبتسالمری مرتب  با ی مسایسه پیامدها

  1003-1012ر  6)7  سالمتم نظات مجهه تحسیساان  یراشیمی وصنایع پررری در قمااغیر

مجهته    به منابع اسالمیکارکرد لانواد  از دیدوا  روان شناسی با نگرش ر  1389حسینی  داود )

  101-112  147معرفت  

بر ی نمایشگر زش روانموآثربخشی ر  ا1393محمتدی  عهتی و جترار   جمشتتید )    لوبتانی  متریآ؛ زاد   

  27-44ر  28)4شناسی کاربردی   فبهنامه روانپرلاشگر  ان لرری دپرلاشگرو تباطی های ار مهارت

کارکنان نسبت به مرغیرهای سازمانی  تعهد سازمانی های  نگرش  مسایسهر  1391دیباجی  میثآ  )

ر  نامه کارشناسی ارشتد  پایان) کار و عادی  لانواد  در کارکنان اقماری  نوبت-و تعارض کار

    اصفهاندانشگا  اصفهان

نمایشتگری بتر افت ایش تمای یتافرگی فترد از لتانواد  در        ر  تأثیر روان1388نژاد  اکبر ) سهیمان

  42-52ر  1)21  مجهه پ شهی ارومیهری  دانشجویان پرسرا
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عتاطفی   -ر  مسایسه اثربخشی مشاور  وروهی عسالنی1386) آبادی  عبداهلل و زارع  مهدی شفیع

نمایشگری در اف ایش سالمت عمتومی و ابرازوتری هیجتانی     رفراری و روش مشاور  روان

  3 -52ر  2)1  شنالری زنان فبهنامه مطالعات اجرماعی روانمراجعان زن  

ر  اثربخشتی آمتوزش رویهترد تهفیستی     1393شهرسرانی  مهیحه؛ اعرمادی  احمد و سهیمی  محستن ) 

زن در فرهنت  و  نمایشگری بر اصالح باورهای ارتبتاطی ناکارآمتد زنتان مراهتک       روان-شنالری

  283 -296ر  2)6 هنر 

نتدوی  لسترگی   ر  مسایسه کارکرد لتانواد   کیفیتت ز  1389عسهری  پروی  و موسوی  آزاد  )

 نشتریه روانی و نگرانی در میان همسران کارکنان مترد اقمتاری و روز کتار شترکت نفتت       

  97-109ر  17) 5  رشناسی اجرماعی روان) شناسی های نو در روان یافره

پایگتا  مستاالت عهمتی    ر  کتار اقمتاری  زنتدوی دو زنتدوی      1390آباد  هتادی )  غالمی ابراهیآ

  http://system.parsiblog.com  تمدیری

 تهران: انرشارات سپند هنر   پسیهودرامر  1380فرحی  طاهر )

ثربخشی ر  ا1390کورکی  مریآ؛ ی دلواسری  فریبا؛ ابراهیمتی  امتراهلل و عری تی  حمیدرضتا )    

جویتان دلرتر    نشدر داینررنت ابه د اعریاکاهش و جرماعی های ا هبود مهارتبی در نمایشگر

  279 -288ر  4)17  پ شهی و روانشناسی بالینی ایران مجهه روان

روان سالمت و نی هیجانی داوردبر لوی نمایشگرروان ثربخشی ار  1388  )عاطفاد  نژ  کیانی

  ر شد منرشر نشدارشناسی رنامه کانپایا)  جهنمایی منطسه یک کردور  رالرر زان دموآ نشدا

    تهرانانتهرت تحسیسام و عهو حدواسالمی   آزاد انشگادا

های اجرماعی نوجوانان دلرتر شتهر    نمایشگری بر مهارت اثربخشی روانر  1391مرعبد  ناهید )

    اصفهاندانشگا  اصفهان ر کارشناسی ارشدنامه  پایان)  اصفهان

طرح اقماری صنعت نفت با رابطه اشرغال در ر  1383زاد   محمد ) مرادیانزاد   آذر و  قهی

دانش و پژوهش در   مشهالت لانوادوی و اجرماعی از دیدوا  کارکنان این طرح و همسران

  159-183  ر19-20) 6 روان شناسی 

 انرشارات سمت تهران:   وروهی  ر  راهنمایی و مشاور 1392نژاد  شهو  ) نوابی

http://system.parsiblog.com/
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سایهودراما بر تعامک اجرماعی کودکتان در یهتی   بررسی تأثیر برلی از فنون ر  1382واق   عهیرضا )
 مشهد  مشهد  دانشگا  فردوسی ر نامه کارشناسی ارشد پایان)  از مدار، اسرثنایی شهر مشهد
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