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  چکیده
نمایشـگري بـر بهبـود     این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی روان :هدف
ینترنـت در دانشـجویان دختـر    ا  هاي اجتماعی و کـاهش اعتیـاد بـه    مهارت
در یـک   :روشدر دانشـگاه اصـفهان انجـام شـده اسـت.       اینترنت معتاد به

صــورت دردســترس  دانشــجوي دختــر کــه بــه 36طــرح نیمــه آزمایشــی، 
گیري شده بودند  به تصـادف در دو گـروه آزمـایش و گـواه جـاي       نمونه

ي اجتمـاعی  هـا  داده شدند. براي گروه آزمایش ده جلسه آموزش مهارت
اینترنـت و   ارزیـابی اعتیـاد بـه   نمایشگري اجـرا شـد. بـراي     با رویکرد روان

اینترنــت یانــگ و  هــاي اجتمــاعی بــه ترتیــب از مقیــاس اعتیــاد بــه مهــارت
شـده   انجـام  ثیر مداخلهٔي اجتماعی بهره گرفته شد. تاها ه مهارتنام پرسش

ماهـه ارزیـابی شـد.     گیـري یـک   آزمـون و پـی  آزمون، پسبه کمک پیش
ی وآزمـون تحلیـل   هاي آمـاري ضـریب همبسـتگ   به کمک آزمون ها داده

ي اجتماعی گروه آزمـایش  ها مهارت :هایافتهکوواریانس تحلیل شدند. 
) افـزایش و  میـانگین   >001/0pداري ( طـور معنـی   هنسبت به گروه گواه ب

طـور   اینترنت گروه آزمایش نسـبت بـه گـروه گـواه بـه      ي اعتیاد به ها نمره
ي افـراد  هـا  تعامـل   :گیري نتیجه) کاهش یافـت.  >001/0pمعنی داري (

کردن مسئله در گـروه و دسـتیابی بـه     نمایشگري، مطرح ي روانها درگروه
راه حل نهایی توسط شـخص از عوامـل مـؤثر در اثربخشـی ایـن مداخلـه       

اي مؤثر  بـراي   نمایشگري را مداخله توان رویکرد روان چنین می است. هم
   .اینترنت دانست ي اجتماعی براي معتادان بهها افزایش مهارت

نمایشـگري؛   ي اجتمـاعی؛ روان هـا  اینترنـت؛ مهـارت   اعتیاد به: یدواژهکل
  یکودراما؛ دانشجویانسپ
 ] 1/8/1389؛ پذیرش مقاله: 14/6/1389دریافت مقاله: [

  Abstract 
Objectives: This study examined the effectiveness of 
psychodrama in improving social skills and reducing 
internet addiction among female students with addiction 
to internet in Isfahan university. Method: In a semi-
experimental study, 36 subjects were selected via convenient 
sampling which randomly assigned in two groups: 18 as 
the experimental group and 18 as the control group. The 
experimental group had received ten sessions of social 
skills training with psychodrama approach. The internet 
addiction and social skills were assessed via the Yong’s 
Internet Addiction Test and Social Skills Inventory. The 
applied intervention was evaluated in three stages: pretest, 
post-test and a one month follow-up. Data were analyzed 
by correlation coefficient and analysis of covariance tests. 
Results: The experimental group demonstrated a significant 
improvement in social skills (p<0.001) as well as a 
significant decrease in internet addiction (p<0.001) in 
comparison with the control group. Conclusion: The 
interactions between subjects in psychodrama's group, 
propund of problems in the presence of participants and 
discovering the ultimate solution with protagonist are 
critical factors of the mentioned intervention. The results 
also suggest that psychodrama interventions can be an 
effective intervention for improving social skills in persons 
with internet addiction.  
Key words: internet addiction; social skills; psychodrama; 
students 
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  مقدمه
ایــران وارد شــد و از آن پــس  بــه  1373اینترنــت در ســال 

کـه   طـوري  آمارکاربران اینترنت افـزایش روزافـزون یافـت؛ بـه    
پایه گزارش وزارت ارتباطات و فناوري اطالعـات، تنهـا در    بر

چند سال اخیر شـمارکاربران اینترنـت درکشـور بیسـت و پـنج      
انـد کـه    دادهنشـان   هـا  . بررسـی )2008(شفیعی، برابر شده است

کشـور جهـان    178ن میـا مندي از اینترنت در ایران از نظر بهره 
 ،بندي اتحادیه جهانی مخابرات را دارد، که برپایه طبقه 87رتبه 

% ایـن کـاربران را   35رود و شـمار مـی   ازکشورهاي متوسط بـه 
شــده بــراي  دهنــد. میــانگین زمــان صــرفجوانــان تشــکیل مــی

 ). همان جارآورد شده است (دقیقه در هفته  ب 52اینترنت 
اینترنــت،  زمــان بـا دسترســی روزافـزون و گســترده بـه     هـم 

هسـتیم کـه    »1اعتیـاداینترنتی « نـام  بـه  اي از وابسـتگی  شاهدگونه
موضوع رو به رشد عصـر فنـاوري اطالعـات اسـت. اعتیـاد بـه       

صـورت   همعناي پدیدآمدن شـرایطی اسـت کـه در آن افـراد بـ     
ویـژه مـواد مخـدر     هخـاص، بـ  و روانـی بـه یـک مـاده      جسـمی  

کنند. بسیاري از پژوهشگران، مفهوم اعتیاد را وابستگی پیدا می
ــه  ــهبــراي توجی ــژه گون ــه وی کــار  اي از رفتارهــاي مشــکوك ب

این حالت نیز دیـده   هاي اعتیاد درو نشانه ها یافته برند، زیرا می
ي هـا  عنـوان اعتیـاد   اي  بـه  ي غیرمـاده ها شود. انواع وابستگیمی
گونـه   اینترنت در ایـن  شوند. اعتیاد بهبندي می رمحور طبقهرفتا

). 1999، 3یانـگ  ؛1996، 2شـود (لـی  بندي مـی  طبقه ها از اعتیاد
 نشـده  ي ذهنی، میل یا رفتارهاي کنتـرل ها این اختالل با اشتغال

شـود کـه در   کامپیوتر یا استفاده از اینترنت شناخته می توجه به
و  4(وینشــتاین انجامــد مــیی نهایــت بــه اخــتالل یــا فشــار روانــ

 ي اعتیاد، وابسـتگی بـه  ها همانند سایرگونه ).2010، 5لژویکس
خلقی، چون اضطراب، افسردگی، کج هم اینترنت نیز با عالیمی 

گسـیختگی روابـط    گیـري و ازهـم  هاي وسواسـی، کنـاره  تفکر
که روابـط افـراد در    آن اجتماعی همراه است. از سوي دیگر با

یابد، از روابط آنان در جهـان واقعـی   ش میجهان مجازي افزای
شود و احتمال افت عملکرد آموزشی آنـان نیـز بـاال    کاسته می

  ).2005، 7و کین 6رود (سامسونمی
آور به شـمار  اینترنت به عنوان یک فناوري شگفت گرچه 

گــذارد. ي اجتمــاعی افــراد تــأثیر مــیهــا رود، بــر مهــارت مــی
ند مرکبی دانسته شـده کـه   یآهاي اجتماعی به عنوان فرمهارت

اي رفتار کنـد کـه   دهد تا وي  به گونه میبه فرد این توانایی را 
ي الزم هـا  چنـین توانمنـدي   دیگران او را با کفایت بدانند و هم

داشـته باشـد    را آمیـز  هاي هدفمنـد و موفقیـت  براي انجام رفتار

هـــاي ). مهـــارت2007، 10و دیکســـون 9، ســـاندرز8(هـــارجی
ي گونـاگونی از جملـه بیـان    ها رنده توانمنديیگاجتماعی دربر

پــذیري اجتمــاعی، حساســیت  هیجــانی، خــودتنظیمی، انعطــاف
) که 2007، 12روو تایل 11اجتماعی و ابراز وجود است (سگرین

هـاي فرعـی دیگـري     هر کدام از آنها دربرگیرنده زیرمجموعه
ــی ــان   م ــایی درك و بی ــوان توان ــه عن ــان هیجــانی ب باشــند. بی

هـایی چـون   روابـط میـان فـردي شـامل مهـارت     هیجانات در 
باشـد.  و عـذرخواهی مـی   ها کنترل خشم، گشودن کشمکش

یند یکپارچه رفتاري متشکل از آبه عنوان یک فر  میخودتنظی
هاي سودمند مؤثر بر یادگیري اسـت کـه   اي از رفتارمجموعه
هایی چون تماس چشمی، کنترل اضـطراب و پـاداش   مهارت

عنوان توانایی  یرد. حساسیت اجتماعی بهگ خود را در بر می به
هــاي دربردارنـده مهـارت   مــیهـاي غیرکال رمزگردانـی نشـانه  

دادن  نشـان  ي دیگـران و هـا  بردن بـه احسـاس   دادن، پی گوش
پــذیري اجتمــاعی  واکــنش مناســب بــه آنهــا اســت. انعطــاف 

ي خویشتن در رویـارویی بـا   ها مهار احساس عنوان توانایی به
دیگـران و   نـد مهـارت معرفـی خـود بـه     مانزا شرایط تنیـدگی 

ابراز وجـود،   باشد. می کننده هاي نگرانتوانایی مهار موقعیت
هاي اجتماعی است که به فرد این توانایی مؤلفه دیگر مهارت

به سـود   ،اردن حقوق دیگرانذدهد که  بدون زیر پا گ میرا 
احساسات خود را صادقانه ابـراز کنـد و    ،خویش عمل کرده

چون درخواست کمک و کمک به دیگران،  هم هاییمهارت
گیرد دیگران را در بر می و سپاسگزاري از »نه گفتن«مهارت 

ــزال ،(ســگرین ــر اشــتین13هن ــایلور و دومشــک، 14، دون  ،15ت
2007.(  1  
 هـاي  ي اینترنتی برخالف ارتباطها که در ارتباط دلیل این هب

توانند یتري وجود دارد و افراد مپذیري بیش رو در رو انعطاف
اطالعات منفی را درباره خود حـذف یـا ویـرایش کننـد، ایـن      

ي هـا  یی در مهارتها یابد و در نتیجه به کاستیروابط ادامه می
). زمانی کـه فـرد   2008، 17و بالك 16(شاو انجامد میاجتماعی 

اش بـراي تعامـل بـا دیگـران کـم       اینترنت معتاد شـد، انگیـزه   به
ارتبـاط شـخص و تعـامالت    شود که خود اثـرات منفـی بـر     می

ي هـا  کنـون بررسـی   ).  تـا 2008دارد (صـادقیان،   وي اجتماعی
_______________________________________ 
1- internet addiction  2- Lee 
3- Yong    4- Weinstein 
5- Lejoyeux   6- Samson  
7- Keen   8-  Harji 
9- Sanders  10- Dickson  
11- Segrin  12- Taylor  
13-  Hanzal  14- Donnerstein  
15- Domschke  16- Shaw 
17- Black 



  
 

 

  
  مریم کورکی و همکاران 

 

 

281

281

ال 
س

هم 
هفد

مار
/ ش

  / 4 ه 
ان 
مست

ز
139

0
  V

ol
. 1

7 
/ N

o.
 4

 / 
W

in
te

r 
 2

01
2

  

  

دهنـده اثـرات وابسـتگی بـه      کـه نشـان   انجام شده است چندي
گیري اجتمـاعی   ي اجتماعی و کنارهها ر افت مهارتداینترنت  

؛ قاسـم زاده،  2006باشـند (ویزشـفر،    مـی  اینترنت در معتادان به
ــرادي، ــوي، a2008شـــهرآراي و مـ ؛ 2008؛ درگـــاهی و رضـ

 ،4و کـرات  3، بـاتلر 2ز؛ کـامینگ 1،2004؛ مـودي 2008صادقیان، 
، 8و مک الفلـین  7؛ ویتی2004، 6و سوبرگ 5؛ اینگلبرگ2002
2007.(  

ي هـا  ي اجتمـاعی بـه افـراد روش   هـا  براي آموزش مهارت
هــا آمــوزش ایــن  گونــاگونی وجــود دارد؛ یکــی از ایــن روش

 9نمایشـــگري یکـــرد روانگیـــري از رو هـــا بـــا بهـــره مهـــارت
ي وابسته به آن ها نمایشگري و بخش سیکودراما) است. روانپ(

که  12سنجی گروهو  11جراي نقشا ،10نمایش گروهیچون  هم
) 2005 ،14نرتگذاري شد (بال پایه 1930در سال  13مورنو توسط 

که از نمایش، تخیـل،   درمانی است یک رویکرد پربار در روان
گیـرد   ال بدنی و پویایی گروه بهره میتصویرسازي ذهنی، اعم

و ترکیبــی از هنــر، بــازي، حساســیت هیجــانی و تفکــر روشــن 
سیکودراما یک رویکـرد التقـاطی اسـت کـه بـا هـدف       پاست. 

ــا      ــتقیم ب ــارویی مس ــراد، روی ــان اف ــاط می ــطح ارتب ــاالبردن س ب
ي هــا دادن کشــمکش هــاي درگیــر، نشــان ي طــرفهــا هیجــان

ــرف  ــانی ط ــدگ  هیج ــر در زن ــاي درگی ــاهش  ه ــره، ک ی روزم
). a2007نـر،  تشود (بال میکار برده  خودمحوري و خودیابی به

کند تـا ابعـاد    سیکودراما روشی است که به شخص کمک میپ
ترتیـب فـرد بـا     یـن ا هشناختی مشکل خود را کشف کند؛ ب روان

و  به  بازنگري گو تنها از راه گفت وردن آنها و نهآنمایش در به
 روش نمایشـگري  ). روان2005 نر،تپردازد (بالمشکل خود می

محــور اســت؛ در  گروهــی اصــالح رفتــار و رویکــردي رابطــه 
ــان، ادراك  ــرایط درم ــا ش ــاطی،  ه ــایی ارتب ي مخــدوش، نارس

ي هــا اي، رفتــار هــاي هیجــانی نارســا، رفتارهــاي کلیشــه پاســخ
ــوري   ــاربرد دارد (ک ــانگی ک ). 1993، 15تکانشــی و ازخودبیگ

درمانی است؛ بـا ایـن    روهي گها نمایشگري یکی از روش روان
ایـن روش، از   حال عاملی درآن نهفتـه اسـت کـه سـبب شـده      

درمــانی فراتــر رود. ایــن عامــل کــه  هــاي معمــول گــروه روش
ــر« ،داشــته گســترش کــارایی آن را در پــی اســت. در ایــن  »هن

انـد   هاي اجتمـاعی را نیاموختـه  به بیمارانی که مهارت  رویکرد
اجتماعی خود را بهبـود بخشـند   هاي  ییشود تا  تواناکمک می

نمایشگري این است کـه   ترین ارزش روان ). مهم2001(فتحی، 
هایی را که فراتـر از روش حـل مسـئله اسـت،     تواند مهارتمی

 -آموزش دهد. به کمک این روش بسیاري از مشکالت روانی

هـاي  هایی ماننـد مهـارت  اجتماعی که در نتیجه نداشتن مهارت
آگـاهی از خـود پدیـد     و یان شخصیوگو، حل مسائل م گفت
  ).1995، 17و لبالنک 16فوگلرشود ( میآیند، حل  می

ر بهبـــود دنمایشـــگري را  پژوهشـــی کـــه اثربخشـــی روان
ي اجتماعی با دانشجویان نشان دهد، در ایـران یافـت   ها مهارت

شــده در زمینــه اثربخشــی    هــاي انجــام نشــد؛ امــا پــژوهش  
هاي با جمعیت ،تماعیهاي اجبهبود مهارت ردنمایشگري  روان

ــاهر  ــاگون ( ط ــرمن 18گون ــل1996، 19وکل ؛ 1999 ،20؛ کاربون
ــی ــر ک ــدل 21پ ــل2003، 22و هن ــیها  ؛2000، 23؛ مایک ، 24مامس
ــونی2002 ــکالف2003، 25؛ جرشـ ــاراتز2006، 26؛ اسـ و  27؛کـ

ــاکان ــف، 2009، 28جوس ــی، 2004؛ واق ــکیان، 2004؛ زابل ؛ اس
سـی کـارایی ایـن روش    ) به برر2008نژاد، نوابی ذاکر وسنایی 
گیري از  یی که در ایران با بهرهها اند.  از جمله پژوهشپرداخته

ــابه روان ــارت   رویکــردي مش ــود مه ــه بهب ــگري، ب ــاي نمایش ه
توان به پژوهش نریمانی، بیایـانگرد و  اند، می اجتماعی پرداخته

) اشــاره کــرد کــه بــا هــدف بررســی اثربخشــی  2007رجبــی (
ــارت  روان ــر مه ــگري ب ــا نمایش ــش ه ــاعی دان ــوزان ي اجتم آم

نارساخوان در چارچوب ده جلسه آموزشی اجرا گردیده است 
) کـه از رویکـردي مشـابه     2004( چنین از پژوهش واقف و هم

ــارت  ــوزش مه ــراي آم ــا ب ــوزان   ه ــش آم ــه دان ــاعی ب ي اجتم
  1  گرفته بود، یاد نمود. مانده ذهنی بهره عقب

ثربخشی مداخله ا ،شده ي انجامها که پژوهش این با توجه به 
ي اجتمـاعی  هـا  ر بهبود مهـارت دنمایشگري را  با رویکرد روان

طـور ضـمنی    هي چندي نیز بـ ها چنین بررسی اند و هم نشان داده
ــه  ــاد ب ــر اعتی ــانگر اث ــر مهــارت   بی ــا اینترنــت ب ي اجتمــاعی و ه

در پـژوهش   ،انـد اینترنـت بـوده   گیري کاربران معتـاد بـه   گوشه
  اینترنت و  ) بین اعتیاد به 1 :دندهاي زیر بررسی شحاضر فرضیه

ــود دارد،  مهـــارت ــه وجـ ــجویان رابطـ ــاعی دانشـ ــاي اجتمـ   هـ
ر افــزایش میـــانگین نمـــرات  د نمایشـــگري ) رویکــرد روان 2

_______________________________________ 
1- Moody   2- Cummings 
3- Butler   4- Kraut  
5- Engelberg  6- Sjoberg  
7- Whitty    8- Mclaughlin 
9- psychodrama   10- sociodrama  
11- role playing   12- sociometry  
13- Moreno   14- Blatner  
15- Corey   16- Fogler 
17- LeBlanc  18- Tahar 
19- Kellermann  20- Carbonell 
21- Kipper  22- Hundel 
23- Micheal   24- Hamamci 
25- Gershoni   26- Escloff  
27- Karatas  28- Gokcakan 
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اجتمـاعی دانشـجویان   يهـا  و مقیاس کلی مهـارت  ها مقیاس زیر
ر دنمایشـگري   ) رویکـرد روان 3گـروه آزمـایش مـؤثر اسـت،     

 شجویان گروه آزمایش مؤثر اسـت اینترنت دان کاهش اعتیاد به
هـاي اجتمـاعی،   افزایش مهارت نمایشگري با )کاربرد روان4 و

  دهد. میمیزان اعتیاد به اینترنت دانشجویان را کاهش 
  
  روش

ــا کــد  کــه ایــن پــژوهش در  IRCT201008134544N1ب
ــران ثبــت شــده  تارنمــاي ــالینی ای ــوع نیمــه  ،کارآزمــایی ب از ن

ي آن، کلیـــه دانشـــجویان و جامعـــه آمـــار  آزمایشـــی بـــوده
 1388 -89دخترساکن خوابگاه و مشغول به تحصـیل در سـال   

مقطــع کارشناســی و کارشناســی ارشــد دانشــگاه اصــفهان   در
اینترنـت و    هاي اعتیاد بههنام پرسشگیري اولیه . در نمونهندبود

نفـر از دانشـجویان توزیـع     170ي اجتماعی در میـان  ها مهارت
نفر  65 گردیده وگذاري نمره ل شدههاي تکمیهنام . پرسششد

از دانشجویان شرایط ورود به پـژوهش را داشـتند کـه از میـان     
نفـر انتخـاب و بـه     36گیري تصادفی سـاده  آنها به روش نمونه

نفر  18جاي داده شدند ( گواهتصادف در دو گروه آزمایش و 
نفــر گــروه گــواه). معیارهــاي پــذیرش   18گــروه آزمــایش و 

و بـاالتر از آن در   49س مؤنـث، داشـتن نمـره    ها، جنآزمودنی
تر در زیرمقیاس  ي پایینها اینترنت، داشتن نمره مقیاس اعتیاد به

هاي اجتماعی، داشتن رایانه شخصـی یـا   و مقیاس کلی مهارت
نارضـایتی از اتـالف    و نـت خوابگـاه   استفاده افراطـی از کـافی  

تـه شـد.   خاطر استفاده افراطی از اینترنـت، در نظـر گرف   هوقت ب
ها نخست پژوهشگر ابزارهاي پژوهش را براي گردآوري داده

آزمون اجرا نمود و  در دو گروه آزمایش و گواه به عنوان پیش
ي اجتماعی با رویکرد ها مداخله (آموزش مهارت سپس برنامه

) به مدت ده جلسه براي گروه آزمـایش اجـرا   نمایشگري روان
رهــاي یادشــده توســط ابزا دوبــارهگردیــد. در پایــان مداخلــه، 

کـار بـرده شـد.     آزمون در دو گـروه بـه   عنوان پس پژوهشگر به
چنین براي ارزیابی پایـداري و مانـدگاري اثـرات مداخلـه،      هم
ماهه انجام شد. محیط پژوهش دانشگاه اصـفهان   گیري یک پی
هاي پژوهش بود. تحلیل داده 1389زمان انجام پژوهش بهار  و

همبسـتگی پیرسـون و تحلیـل    ي هاي آمارنیز به کمک آزمون
  کوواریانس انجام شد.

براي رعایت اخالق پژوهش، کسـب موافقـت از یکایـک    
و  انجـام  ي گروه آزمایش براي شرکت در مداخلهها آزمودنی

گروه گواه  .و روش مداخله داده شد ها توضیح در زمینه هدف
ــه    فهردر  ــا یــک جلس ــراي آنه ــد و ب ــرار گرفتن ســت انتظــار ق
وانشناسی مقابله با اسـترس برگـزار گردیـد و    هاي کلی ر بحث

قرار شد در زمان خاصی (در پایان مداخله) فراخوانده شوند و 
در صورت تمایل بـراي آنهـا جلسـات آموزشـی روانشـناختی      

ابزارهـاي زیـر بـه     ها . براي گردآوري دادهمشابهی ارائه گردد 
  کار برده شد.

ایـن   :)2007(یانـگ،  )IAT( 1اینترنت  اعتیاد به آزمون -1
میزان و شدت  شپرسش است که براي سنج 20داراي  آزمون

اینترنت برپایه تجارب بالینی سـاخته شـده اسـت. هـر       اعتیاد به
)، 2( »گاهگـاهی «)، 1( »بنـدرت «با پنج گزینـه    آزمونپرسش 

) پاسخ داده شده 5( »همیشه«) و 4( »اغلب اوقات«)، 3( »مکرر«
  1  ان دارد.نوس 100تا  20و دامنه نمرات از 

کـردن کـل    اینترنـت بـا جمـع     گذاري آزمون اعتیاد بهنمره
آید. در ایـن پـژوهش اگـر فـرد در     دست می به ها پاسخ پرسش

را  49تـر از  اینترنـت نمـره مسـاوي یـا پـایین       آزمون اعتیـاد بـه  
دست آورد، در گروه کـاربران عـادي اینترنـت و اگـر نمـره       هب

اینترنت   گروه کاربران معتاد بهدست آورد در  هباالتر از آن را ب
). در ایران نیـز در پـژوهش   2009گیرد ( ناستی زایی، جاي می

) آلفـاي کرونبـاخ ایـن    b2008زاده، شهرآراي و مرادي ( قاسم
) آلفـاي کرونبـاخ   2009زایـی ( و در پژوهش ناستی 88/0ابزار 

ــاي     81/0 ــز آلف ــژوهش حاضــر نی ــده اســت. در پ ــزارش ش گ
محاسـبه شـد. پایـایی خـارجی ایـن       84/0 آزمونکرونباخ این 

اي رنوسـان دارد. ایـن آزمـون دا   82/0تـا  54/0 آزمون نیـز بـین  
  ).2004، 3موران و مک 2(ویدیانتو زمان خوبی است روایی هم

این مقیـاس را   )SSI( 4ي اجتماعیها مهارت نامه پرسش -2
ــا    ــه محتــواي مداخلــه و ب ــا توجــه ب نگارنــدگان ایــن نوشــتار ب

ي هـا  ه مهـارت نامـ  پرسـش ي موجـود در  هـا  دهگیري از مـا  بهره
ــو  ــاعی (ریجیـ ــاري 5اجتمـ ــک2003، 6و کانـ لیســـت  ) و چـ

) سـاخته و هنجاریـابی   1997( 7هاي ارتباطی گلدشتاین مهارت
اي  گزینــه پرســش پــنج 20ه داراي نامــ پرســش. ایــن انــدنمــوده

اسـت   »خیلی زیـاد «و »غالباً«، »حدودي تا«، »خیلی کم«، »اصالً«
در مرحلـه نخسـت    شـود. گـذاري مـی  نمـره  جپـن تا  یککه از 
ها به زبان فارسی برگردانده شده، سپس ترجمه فارسـی   مقیاس

_______________________________________ 
1- Internet Addiction Test  2- Widyanto 
3- McMurran   4- Social Skills Inventory  
5- Riggio   6- Canary  
7- Goldstein  
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توسط یکی از استادان گروه زبان انگلیسـی بـه زبـان انگلیسـی     
ه مطابقـت داده شـد.  بـراي    نامـ  پرسـش ترجمه  شد و بـا اصـل   

ــاس  ــا بررســی اعتبارصــوري آن، مقی ــی از   ه ــار گروه در اختی
اشته شد. پس از اصالحات الزم براي ارزیـابی  روانشناسان گذ

ه در یک نمونه محدود بررسـی  نام پرسش، ها فهم پرسش میزان
گردیــد تــا اشــکاالت احتمــالی مشــخص گــردد. پــس از رفــع 

 دانشجو قرارگرفت. 200اشکاالت، فرم نهایی تهیه و در اختیار 
ایـن   ،کمـک تحلیـل عـاملی    آمـده بـه   دسـت  ي بهها تحلیل داده
ي هـا  مقیاس نشان داد کـه بـا عنـوان    داراي پنج خرده مقیاس را

ــاعی،     ــیت اجتم ــانی، حساس ــودتنظیمی هیج ــانی، خ ــان هیج بی
گذاري شدند. میـزان   پذیري اجتماعی و ابراز وجود نامانعطاف

و  72/0، 74/0، 69/0، 75/0ها بـه ترتیـب   پایایی این زیرمقیاس
  آمد. دست به 88/0و همسانی درونی کلی این ابزار نیز  68/0

در  هـا  برنامه مداخلـه شـامل آمـوزش یـک رشـته مهـارت      
نمایشگري بـود.   دوساعته با رویکرد روان نشستچارچوب ده 

ــه روان نشســتهــر  ــده ســه مرحل شــامل  نمایشــگري دربرگیرن
و خاتمـه بـود. در    3، مشارکت2سازي)، اجرا (آماده 1کردن گرم

ــه پــس از مشــخص  نخســت  ،ع جلســهضــوشــدن مو هــر مرحل
سازي شد. آمادهمتناسب با موضوع جلسه انجام می سازي آماده

فعالیتی است کـه ماهیـت نمایشـی دارد و باعـث خودجوشـی،      
ــا مشــکل، ایجــاد یــک محــیط    تمرکــز، آشکارشــدن مســئله ی

ــا اطمینــان و همبســتگی گــروه و ایجــاد   حمایــت گــر همــراه ب
آوردن تجربـه بیشـتر ضـروري     دست احساس امنیت که براي به

هـاي جسـمی   سازي افـزایش فعالیـت   آماده گردد. دراست، می
اي بسیار جدي است. ماندن شخص، مسئله  براي پرهیز از راکد

)  مشــکلی را 5(شــخص اول 4حضــار در مرحلــه اجــرا یکــی از
کـارگرفتن یـاورانی از    همتناسب با موضوع جلسه مطرح و بـا بـ  

  گـــروهحضـــار در حضـــور کـــارگردان (درمـــانگر) آن را در
گذاشت و از ایـن راه بـا افکـار،    ایش میصورت عملی به نم به

هاي خود در زمـان و خـود مشـکل دوبـاره     و واکنش ها هیجان
هـاي  بـا نمـایش صـحنه     شد. بازیکنان یک نمـایش رو می به رو

ي مرتبط با آن ها نمودن دوباره احساس سخت زندگی و تجربه
یافتند. این آرامش نـه تنهـا ناشـی از تخلیـه     صحنه، آرامش می

 داحـ کاتارسیس) بود، بلکه بیشتر از آن، تحت تأثیر اتهیجانی (
هـایی از روان کـه یکپـارچگی خـود را از دسـت      بخش دوباره

ــ   ــا ب ــانگر ب ــه درم ــود. در ایــن مرحل ــد، ب کــارگرفتن  هداده بودن

ماننــد روش آینــه،      نمایشــگري  ي گونــاگون روان هــا  روش
جـایی نقـش)، فاصـله نمـادین،      همضاعف،  نقش معکوس (جاب

کـردن   و کالمـی  هـا  خالی، حل مسـئله، تعمیـق هیجـان   دلی صن
راه حل مشکل را پیـدا کـرده و    ،ي غیرکالمی در صحنهها پیام

هـا) راه حـل اکتشـافی را    سپس در جمـع حاضـران (آزمـودنی   
گــاه بــا ورود بــه مرحلــه  کــرد. آنصــورت عملــی ایفــا مــی بــه

و احساسـات   ها تجربه بارهمشارکت و خاتمه، همه حاضران در
کردنـد. در مرحلـه   خـود بـا شـخص اول گفتگـو مـی     مشترك 

هـاي بـا ارزشـی از    ها و تفسـیر بینش ،پایانی بیشتر اعضاء گروه
آورند. براي نمونه شـرح یکـی از    دست می روابط با دیگران به

د: موضـوع ایـن جلسـه    وشـ  مـی جلسات در ایـن بخـش آورده   
بـود و   هـا  و درگیـري  هـا  آموزش مهـارت گشـودن کشـمکش   

هاي فشردن دست از روش گیري رههبن جلسه با سازي ایآماده
(در این روش اعضاي گروه از جـاي خـود برخاسـته و ضـمن     

ترین فرد به خـود را فشـرده و    زدن در جلسه دست نزدیک قدم
اي را بـا او رد و بـدل    متناسب بـا احساسـات خـود چنـد جملـه     

در ایـن  (با مکانی که فرد در آن اسـت   گفتن سخنکنند) و  می
ها ضمن تصور اینکه فردي که با او کشـمکش  دنیروش آزمو

ــ  ــد، روب ــان روان   هدارن ــتاده در مک ــا ایس ــگري  روي آنه نمایش
انجـام شـد. سـپس     )گذارند احساسات خود را با او در میان می

انگیزگـی   سـر بـی   حاضران مواردي مانندکشمکش با استاد بـر 
بـر سـر مرتبـه     دانشجویان و درگیري با یک همکالسی قدیمی 

ها را مطـرح کردنـد کـه در ایـن مـوارد توانـایی        انشگاهد علمی
ترتیب  این موارد به مسئله را نداشتند. سپس با رأي حاضران حل

ي آینـه، نقـش   هـا   سازي شد و درمانگر به شـیوه  در صحنه شبیه
 ها کردن نقش یک رقیب، آشکارسازي دیدگاه معکوس (بازي

ت منظــور مــدیری مســئله بــه و احساســات طــرف مقابــل) و حــل
در حـل مشکلشـان    هـا  و الگـودهی بـه شـخص اول    ها اختالف

ه بـه کمـک ایفـاي نقـش بـ      هـا  کمک کرد. سپس شخص اول
در گروه پرداختنـد و از سـایر    ها تمرین مهارت حل کشمکش

  حاضران و درمانگر پسخوراند دریافت کردند.
کاررفتـه در هـر    ي بهها جلسات و روش اي از برنامه فشرده

ارائه شده   1جدول نمایشگري در  روان گانه یک از مراحل سه
  1.است

_______________________________________ 
1- warm-up   2- action 
3- sharing  4- participant 
5- protagonist 
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  سیکودراماپ کار رفته در هر یک از مراحل هي بها اي از برنامه جلسات و تکنیک هفشرد -1دول ج

  ي مورد استفاده در اجراها تکنیک  ي گرم کردن   ها تکنیک       هموضوع جلس جلسه
  4و حل مسئله 3جایی نقش هجاب، 2آینه      1دادن یک توپ خیا لی پاس  مهارت نه گفتن     1

  آینه و نقش معکوس       6و فشردن دست 5روي با چشمان بسته پیاده  مهارت شروع مکالمه    2
  و تعمیق هیجانات 7مضاعف  درجه بندي احساسات         مهارت بیان احساسات  3
ي غیرکالمـی،  هاکردن پیام مضاعف، کالمی  متناسب با شدت هیجانات   8پایکوبی  مهارت کنترل خشم  4

  و صندلی خالی 9خودگویی مثبت
  آینه، نقش معکوس و حل مسئله  فشردن دست و صحبت با مکان      مهارت گشودن تعارضات   5
  نقش معکوس، مضاعف و فاصله نمادین      کادو دادن غیر کالمی  تشکر و قدردانی کردن   7و 6
  ل مسئله به منظور الگودهیآینه و ح      10مغازه جادویی  مهارت کمک گرفتن از دیگران  8
  ٭آینه و مضاعف         مکالمات غیرکالمی   مهارت برقراري تماس چشمی 9

، پیشـین  نشستکردن  ارزیابی تکالیف و خالصه 10
  هاآزمون و اجراي پس ها تنشسارزیابی 

    

  )2009، 11لوتون ( سیکودراماپراهنماي متخصصان بالینی براي  از کتاب برگرفته ٭
1- ball-toss; 2- mirror technics; 3- role reversal; 4- problem solving; 5- the blind walk; 6- hand squeeze; 7- dubling; 8- stomping; 9- soliloquy 
10- magic shop;  11- Leveton 

 
  

  هایافته
ي اجتمـاعی در  ها بررسی رابطه اعتیاد به اینترنت و مهارت

 ریب همبســتگی پیرســونآزمــون بــه کمــک ضــ مرحلــه پــیش
اینترنـت و    دار بـین اعتیـاد بـه   دهنده همبستگی منفی معنی نشان

 )، خودتنظیمی>r، 01/0p=0/471نی (ایجهبیان هاي  مقیاس زیر 
)0/532=r، 01/0p<0/763پــذیري اجتمــاعی (  )، انعطــاف =r ،

01/0p< ) ــاعی ــیت اجتم ــراز >r، 01/0p =0/601)، حساس )، اب
ــود ( ــم )>r ،05/0p= 0/340وجـ ــی   و هـ ــاس کلـ ــین مقیـ چنـ

کـه   طـوري  هبود، بـ  )>r، 01/0p=0/793( ي اجتماعیها مهارت
  ي اجتماعی کاهش یافتند.ها اینترنت مهارت  با افزایش اعتیاد به

اینترنـت    میانگین و انحراف معیار نمرات اعتیاد به 2جدول
ي اجتمـاعی را در  هـا  و مقیـاس کلـی مهـارت    هـا  مقیـاس  و زیر

  دهد.آزمون در دو گروه نشان می و پس آزمون مراحل پیش
ي پــژوهش در رابطــه بــا هــا پــس از بررســی تحلیلــی یافتــه

ي متغیـر وابسـته در   هـا  ي پژوهش از برابري واریـانس ها فرضیه
ــه هــا گــروه عنــوان  ي مــورد بررســی (توســط آزمــون لــوین) ب
اریـانس  واز آزمون تحلیل کو گیري رههبفرض الزم براي  پیش

که چگونـه اعتیـاد    کردن این اطمینان حاصل شد. براي مشخص
ــارت  ــت و مه ــه اینترن ــا ب ــه  ه ــأثیر مداخل ــاعی تحــت ت ي اجتم

کـه سـطوح آنهـا پـیش از      گیرد، در حـالی  کودراما قرار مییسپ
مداخله کنترل شده است، از تحلیـل کوواریـانس بهـره گرفتـه     

نمـرات  میـانگین  و  )3جـدول شد. نتایج تحلیـل کوواریـانس (  
هـاي  هـا و مقیـاس کـل مهـارت    اعتیاد به اینترنت و زیرمقیـاس 

) 2جــدولآزمــون (پــس آزمــون واجتمــاعی در مرحلــه پــیش
هـاي اجتمـاعی   دهنده تأثیر متغیر مستقل آمـوزش مهـارت   نشان

ــا رویکــرد روان ــت    ب ــه اینترن ــاد ب ــر کــاهش اعتی نمایشــگري ب
رویکـرد  چنین بیانگر تـأثیر   دانشجویان در گروه آزمایش و هم

هـا و مقیـاس   مقیـاس  نمایشگري بر افزایش میانگین خـرده  روان
باشـد.  هاي اجتماعی دانشجویان گروه آزمایش میکل مهارت

ــه طــورکلی روش روان گــروه درنمایشــگري توانســته اســت  ب
ي اجتماعی را ها اینترنت را کاهش و مهارت  آزمایش اعتیاد به

  افزایش دهد.
ــل داده ــا تحلی ــه رابطــ  ه ــا   در زمین ــت ب ــه اینترن ــاد ب ه اعتی

آزمون به کمـک ضـریب    ي اجتماعی در مرحله پسها مهارت
اینترنـت در    همبستگی پیرسون نشان داد که کـاهش اعتیـاد بـه   

بیـان    هـاي  مقیـاس  آزمـون بـا افـزایش نمـرات زیـر      مرحله پـس 
ــانی ــودتنظیمی ( >r ،001/0p= 0/637( هیجـ ، r=  0/604)، خـ

001/0p<0/777ی ( پذیري اجتماع )، انعطاف  =r ،001/0p< ،(
)، ابـــراز وجـــود >r ،001/0p= 0/651حساســـیت اجتمـــاعی (

)0/652  =r ،001/0p< ،(هاي اجتمـاعی و مقیاس کلی مهارت 
)0/761=r، 001/0<pهمراه بوده است (.  
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آزمـون و   عی در مراحـل پـیش  ي اجتمـا هـا  هـا و مقیـاس کلـی مهـارت    اینترنت و زیرمقیاس  میانگین و انحراف معیار نمرات اعتیاد به -2جدول
  هاي مورد بررسیآزمون در گروه پس

 متغیرها
 آزمون گروه گواه پس گروه گواهآزمونپیش آزمون گروه آزمایشپس آزمون گروه آزمایش پیش

 (انحراف معیار) میانگین (انحراف معیار) میانگین (انحراف معیار) میانگین (انحراف معیار) میانگین

 ) 63/10( 88/58 ) 19/6( 61/55 ) 69/8( 22/42 ) 17/7( 22/57 رنتاینت  اعتیاد به

 ) 02/1( 88/10 ) 2/1( 5/10 ) 06/2( 16/15 ) 68/2( 61/11 بیان هیجانی

 ) 14/2( 10 ) 86/2( 88/9 ) 14/2( 61/14 ) 5/2( 44/11 یمیظخودتن

 ) 7/1( 72/9 ) 06/2( 83/9 ) 02/2( 27/13 ) 11/2( 66/10 حساسیت اجتماعی

 ) 61/1( 44/7 ) 36/1( 11/7 ) 32/1( 88/11 ) 5/1( 22/7 پذیري اجتماعی انعطاف

 ) 24/1( 61/7 ) 33/1( 5/7 ) 8/1( 22/11 ) 12/1( 27/6 ابراز وجود

 ) 75/4( 66/45 ) 41/6( 83/44 ) 19/6( 16/66 ) 15/7( 22/47 ي اجتماعی کلیها مهارت

  
  آزمـون و   ي نمـرات پـیش  هـا  بـر روي میـانگین  نتایج آزمون تحلیـل کوواریـانس    -3جدول
اینترنـت و   ) در متغیرهـاي اعتیـاد بـه   =18n(گـواه  ) و =18nهاي آزمایش (آزمون گروه پس

  ي اجتماعیها ها و مقیاس کلی مهارتزیرمقیاس

 مجذور اتا Fشاخص آزاديدرجه منبع تغییرات متغیرها

 27/0 *27/12 1 آزمون پیش اینترنت  اعتیاد به

 54/0 **01/40 1 گروه

   33 خطا

 52/0 **03/36 1 آزمون پیش بیان هیجانی

 72/0 **15/85 1 گروه

   33 خطا

 75/0 **53/122 1 آزمون پیش خودتنظیمی

 78/0 **44/101 1 گروه

   33 خطا

 66/0 **70/66 1 آزمون پیش حساسیت اجتماعی

 65/0 **63/62 1 گروه

   33 خطا

 26/0 *08/12 1 آزمون پیش اجتماعی انعطاف پذیري

 76/0 **98/104 1 گروه

   33 خطا

 24/0 *84/10 1 آزمون پیش ابراز وجود

 69/0 **62/73 1 گروه

   33 خطا

  **58/130 1 آزمون پیش هاي اجتماعی کلی مهارت

 79/0 **42/484 1 گروه

 93/0  33 خطا
* 05/0<p  001/0 **و<p   
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  بحث
ه همـ اینترنـت و    ی نشـان داد کـه بـین اعتیـاد بـه     این بررسـ 

ي اجتماعی ارتباط منفـی  ها کلی مهارت و مقیاس ها زیرمقیاس
ــی ــه   معن ــا یافت ــه ب ــن یافت ــود دارد. ای ــا داري وج ي پژوهشــی ه

 اي) بـر a2008( و همکـاران  شـده از سـوي قاسـم زاده    گزارش
ي هـا  بررسی رابطه میان اعتیاد به اینترنـت بـا تنهـایی و مهـارت    

سـو اسـت. در    جتماعی در دختران دبیرستانی شهر تهران، هـم ا
اینترنت معتاد   ی که فرد بهگامنهتوان گفت،  تبیین این یافته می

ایـن امـر     شود که اش براي تعامل با دیگران کم می شد، انگیزه
ي اجتمـاعی  هـا  خود اثرات منفی بر ارتبـاط شخصـی و تعامـل   

نت سبب ایجـاد احسـاس   گیري از اینتر دارد؛ افزون بر آن بهره
شود.  بدبختی، تنهایی و به طور کلی کاهش سالمت روانی می

را  هـا  کننـد، دوسـتی   از اینترنت استفاده می بیشتر اشخاصی که
 خـود  بـا بسـتگان  را تـري   تر حفظ کرده، مـدت زمـان کـم    کم
کننـد و   تري را تجربه می زاي  بیش گذرانند، عوامل استرس می

). 2008ند (صادقیان، ماین سردگی میبیشتر احساس تنهایی و اف
اینترنت این است که افراد وابسته، زمـان    یکی از آثار اعتیاد به

ایــن امــر  کننــد کــه  تــري را بــا اطرافیــان خــود ســپري مــی کــم
ــه   گوشــه گیــري، اخــتالل در الگــوي خــواب، احســاس نیــاز ب

ي فردي و خـانوادگی را  ها کردن مسئولیت تنهابودن و فراموش
). یافته 2007پورگتابی و گنجی،  یدفر، حبیبوءارد (مدنبال د هب

ــه     ــه مداخل ــجویانی ک ــه دانش ــن بودک ــژوهش ای ــن پ دیگــر ای
 گیـري در  انـد، بهبـود چشـم   نمایشگري را دریافـت کـرده   روان

ي هــا هــا و مقیــاس کلــی مهــارتمقیــاس میــانگین نمــرات زیــر
ي هــا کــه در مهــارت انــد؛ در حــالی اجتمــاعی خــود نشــان داده

انشجویان گروه گواه تغییري دیـده نشـد. در تبیـین    اجتماعی د
نمایشـگري سـمت و    رسد از آنجا کـه روان این یافته به نظر می

این که در این رویکـرد فـرد     سوي اجتماعی دارد و با توجه به
ي ها حل راه بارهخود در  ،کند اش را در صحنه مطرح می مسئله

آن در صحنه حل نهایی به تمرین  اندیشد و با کشف راه آن می
نمایشگري  ترین وجه روان که مهم ز آنجاچنین ا هم  .پردازد می

 ،بـودن آن اسـت   ي درمانگري در عملیها نسبت به سایر روش
شود تا بـا تجسـم    نمایشگري به فرد کمک می در رویکرد روان

کردن یک مسئله به جـاي تنهـا گفتگـو کـردن در بـاره       و بازي
پیـدا   یحـل مناسـب   ي آن راهآن، مسئله را بازنگري کرده و بـرا 

بردن میزان تبادالت میـان افـراد    نمایشگري براي باال کند. روان
هاي درگیر و براي ي طرفها تر با هیجان در رویارویی مستقیم

شـان در زنـدگی روزمـره     ي هیجـانی هـا  نشـان دادن کشـمکش  
شخص « گوید:). مورنو می2005نر، تشود (بالکار گرفته می به

است کـه روابـط بیمارگونـه دارد. بـدین ترتیـب      بیمار، انسانی 
. »آنچه باید تصحیح و درمان شود، رابطـه او بـا دیگـران اسـت    

ــار و رویکــردي    روان ــی اصــالح رفت نمایشــگري روش گروه
هـاي  نمایشگري یکـی از بهتـرین روش   محور است. روان رابطه

). در صـحنه  b2007نـر،  تدرمان بیماري خودمحوري است (بال
 نخسـت بیمـاري خودمحـوري تشـخیص داده     نمایشگري روان
شد و مراجعین داستان زنـدگی خـود را بـراي خـود بـازگو       می
کردند تا وصف خود را از زبـان خـویش بشـنوند. آنهـا در     می

صحنه خود را دیده و سـرانجام ایـن خـودفکري بـه خودیـابی      
ي خـود آگـاهی یافتـه و    ها انجامد. آنها در صحنه به کاستی می
ــا دیگــران روابــط دوســتانه  نتوانســته بردنــد کــه اگــر پــی انــد ب

اند به این علت بوده است که از مفهـوم  برقرارکنند و تنها مانده
انـد و یـا دچـار خطـاي شـناختی در مفهـوم       خبر بوده ارتباط بی

نمایشگري افراد فراگرفتنـد کـه    اند. در جلسه روانارتباط شده
تــه بــا اي برانگیخابتکــار عمــل را بــه دســت گرفتــه و بــه گونــه

نمایشـگري،   دیگران ارتباط برقـرار کننـد. بـه بیـان دیگـر روان     
سویی با شرایط و درك بیشتر احساسات طـرف   مهارت در هم

مقابل در روابط میـان فـردي را افـزایش داد. یافتـه دیگـر ایـن       
ي هــا نمایشــگري بـا بهبــود مهـارت   بررسـی ایـن بــود کـه روان   

داد.  یان را نیز کاهش اینترنت دانشجو  اجتماعی، میزان اعتیاد به
ي هـا  کـه مهـارت    از آنجـا  رسـد  در تبیین این یافته به نظـر مـی  

اجتماعی با اعتیاد به اینترنت ارتباط دارند، پس با افـزایش ایـن   
کـه فـرد    آن بـا توان میـزان اعتیـاد را کـاهش داد.     می ها مهارت

گیر شـده   معتاد انگیزه تعامل با دیگران را از دست داده، گوشه
بــا آمــوزش  ،ي اجتمــاعی او کــاهش یافتــه اســتهــا رتو مهـا 

و در ارتباط قراردادن فـرد بـا دیگـران در     ها دوباره این مهارت
 ، به تدریج فردبراي ارتباط با دیگران وگروه و تقویت انگیزه ا

روابط واقعی را جایگزین روابـط مجـازي کـرده و در نهایـت     
  رود.  و اینترنت می رایانهکمتر به سراغ 

رس نداشتن امکانات مورد نیاز بـراي اجـراي بهتـر    در دست
 ،نمایشـــگري ماننـــد کمبـــود صـــحنه نمـــایشجلســـات روان

ــاي  صــندلی ــژهه ــورپردازي مناســب و   روان وی نمایشــگري، ن
ــین کــم هــم ــودن شــمار چن ــود ب ــانی و نب امکــان  جلســات درم

ــت  ــزاري نشسـ ــا برگـ ــی  هـ ــانی پـ ــله زمـ ــري، از  در فاصـ گیـ
نابراین براي بررسـی بهتـر   هاي این پژوهش بودند. ب محدودیت

هـاي اجتمـاعی و   مهـارت  نمایشگري بـر بهبـود   اثربخشی روان
ي بیشـتر و  هـا  طراحـی نشسـت   بهکاهش اعتیاد به اینترنت، نیاز

ــین درنظرگــرفتن مکــانی   هــم ــا   مناســبچن ــراي اجــراي آنه ب
هاي دیگر پژوهش ایـن بـود کـه بـراي     از محدودیت باشد. می



  
 

 

  
  مریم کورکی و همکاران 

 

 

287

287

ال 
س

هم 
هفد

مار
/ ش

  / 4 ه 
ان 
مست

ز
139

0
  V

ol
. 1

7 
/ N

o.
 4

 / 
W

in
te

r 
 2

01
2

  

  

شود کـه در  شد.  پیشنهاد میگروه گواه مداخله خاصی انجام ن
ــی ــا بررس ــدهه ــی روان ،ي آین ــود    اثربخش ــر بهب ــگري ب نمایش
هاي اجتماعی و کاهش اعتیاد به اینترنت با یـک روش   مهارت

  درمانی دیگر مقایسه شود.
نمایشگري روش گروهی اصـالح رفتـار و    رواناز آنجاکه 
هـاي  در شـرایط درمـان، ادراك  ، محور اسـت  رویکردي رابطه

ــدوش،  ــخ  مخ ــاطی، پاس ــایی ارتب ــا،    نارس ــانی نارس ــاي هیج ه
اي، رفتار تکانشی و ازخودبیگانگی بررسـی و  رفتارهاي کلیشه

هاي دیگر  در مقایسه با روش نمایشگري روان. ندشدتغییر داده 
براي دستیابی  ،درمانی که برپایه گفت و گو استوار هستند روان

 بـا هـا   به بینش و درك هیجانها و احساسات موجود در تجربـه 
یکـی از   .تواند داشته باشد آنها، کاربرد بیشتري میایفاي نقش 

در ایــن هـایی کــه بـا گسـترش مجموعــه محتـواي نقـش       جنبـه 
هاي اجتماعی اسـت. بـراي    ، افزایش مهارتجاد شدایپژوهش 

 هـاي که افراد احسـاس بهتـري داشـته باشـند، بایـد مهـارت       این
لـب بـه معنـاي    شان را افزایش دهند. چنـین چیـزي اغ  اجتماعی
هاي گوناگون براي برقراري ارتباط با دیگـران از راه   یافتن راه

تواند به این ترتیب فرد می  .باشدهاي گوناگون می ایفاي نقش
کند و نیازهایش را برآورده سازد و اعتماد به نفس  دوست پیدا
ي مجــازي ماننــد هــا در نتیجــه رابطــه و دســت آورد هالزم را بــ

روابـط در دنیـاي    سـود از اینترنـت را بـه    کـارگیري افراطـی   به
  کاهش دهد. واقعی
 

  سپاسگزاري
ي کــه در ارجمنــددانشـجویان   ازم یدانــدر اینجـا الزم مــی 

  م.یانجام این پژوهش ما را یاري نمودند، سپاسگزاري نمای
نامه دانشـجویی نویسـنده اول مقالـه     این نوشتار برگرفته از پایان[

  .]از دانشگاه اصفهان است
به اظهار نویسنده مسـئول مقالـه، حمایـت مـالی از پـژوهش و       بنا[
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