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 Purpose: The aim of this study was to determine the 

effectiveness of psychodrama on emotional expression and 

social competence in adolescents with social anxiety. 

Materials and Methods: The present study was a semi-

experimental method with a pretest-posttest design with a two-

month follow-up. The study population includes all-female 

high school students in Isfahan with social anxiety. 30 

adolescents with social anxiety were selected by the purposive 

sampling method. To collect data from adolescent social 

anxiety questionnaires Lajerka’s Emotional expression of 

King and Emmons and Social Competence Zhu and Ji were 

used. The treatment was Psychodrama with 10 sessions of 

treatment and each session. 

Findings: Repeated measure analysis of variance was used to 

analyze the obtained data. The results showed that 

psychodrama is effective on the components of emotional 

expression. Also, psychodrama treatment is effective on all 

components of social competence and this result was 

confirmed. This effect on positive and sincere emotional 

expression and social competence has been stable in the 

follow-up period. 

Conclusion: Psychodrama should be considered as one of the 

appropriate psychotherapies for expressing emotion and 

promoting social competence of socially anxious students with 

adequate time setting by educational and psychological 

administrators and agents. 
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 و هیجانی برابرازگری سایکودراما فنون اثربخشی

 اضطراب به مبتال نوجوانان در اجتماعی شایستگی

 عیاجتما

 1همایی فاطمه
 آزاد دانشگاه نایین، واحد روانشناسی، گروه دکتری، دانشجوی
 .ایران نایین، اسالمی،

 
 *2پور خالقی شهناز

 ن،نایی اسالمی، آزاد دانشگاه نایین، واحد روانشناسی، گروه دانشیار،
 (.مسئول نویسنده) ایران

 
 3 اخالق خوش حسن

 ین،نای اسالمی، آزاد دانشگاه نایین، واحد روانشناسی، گروه استادیار،
 .ایران

 
 دهیچک

 رب سایکودراما فنون اثربخشی تعیین هدف با حاضر پژوهش:  هدف
 به مبتال نوجوانان در اجتماعی شایستگی و هیجانی گری ابراز

  .گرفت انجام اجتماعی اضطراب
 آزمون پیش طرح با آزمایشی نیمه پژوهش روش: ها روش و مواد

 یک و آزمایش گروه یک با همراه دوماهه پیگیری  با آزمون پس -
 دختر آموزان دانش شامل مطالعه مورد جامعه. بود کنترل گروه
 الس در اجتماعی اضطراب به مبتال اصفهان شهر دوم متوسطه مقطع

 انتخاب هدفمند گیری نمونه روش با ها آن از نفر 30 که بود 1400
. شدند جایگزین  کنترل و آزمایش گروه 2 در تصادفی صورت به و

 اجتماعی اضطراب های پرسشنامه از ها داده آوری جمع برای
 امونز و کینگ هیجانی ابرازگری ،(1999) الجرکا نوجوانان

 استفاده( 2012) جی و زو اجتماعی شایستگی پرسشنامه و( 1990)
 90 مدت به جلسه 10 در را سایکودراما مداخله آزمایش گروه. شد

 .کردند دریافت دقیقه
 مکرر گیری اندازه با واریانس تحلیل آزمون با ها داده :ها یافته
 نیهیجا ابرازگری بر سایکودراما فنون داد نشان ها یافته. شد انجام
  این و است اثربخش اجتماعی شایستگی و صمیمانه و منفی ، مثبت
 ماعیاجت شایستگی و صمیمانه و مثبت هیجانی ابرازگری در تاثیر

  .است داشته ثبات پیگیری دردوره
 هیجان ابراز برای تواند می سایکودراما فنون بنابراین:  گیری نتیجه

 اجتماعی اضطرب دارای  آموزان دانش اجتماعی شایستگی ارتقای و
    .گیرد قرار استفاده مورد درمانگران روان طرف از
 

 ،هیجانی گری ابراز سایکودراما، اجتماعی، اضطراب :کلیدی واژگان
 اجتماعی شایستگی

 
 28/06/1401: افتیدر خیتار
 13/09/1401:  رشیپذ خیتار
 ده مسئول: نویسنkhaleghipour@naeiniau.ac.ir 

_________________________________ 
1.Social Anxiety  
2. Emotional Expression 

 مقدمه
یک اختالل روان پزشکی ناتوان کننده و اغلب  1اضطراب اجتماعی

مزمن است که معموالً در اوایل نوجوانی که یک دوره حساس 
 ویژه ای پیدا می کنند،گروه همساالن اهمیت در و  رشدی است

اضطراب اجتماعی در نوجوانی با آسیب . لذا (2-1) شروع می شود
 به مبتالیان.(3)قابل توجهی همراه است که تا بزرگسالی ادامه دارد 

 غریبه افراد اجتماع وارد که هنگامی اجتماعی اضطراب اختالل
 احساس قلب، تپش قراری، بی دلشوره، دلهره، مانند عالئمی ،شوندمی

 (4)کندمی پیدا بروز آنها در گوارشی مشکالت و نفس تنگی
نوجوانی دوران گذار از کودکی به بزرگسالی است که در طی آن 

 هیجانیتغییرات قابل توجهی در حوزه های مختلف از جمله تجربه 
برخی روانشناسان اضطراب را هیجان درونی تعریف  (5)رخ می دهد

که می کنند که باعث احساس دردی عمیق و ناشناخته می شود 
تعادل است. ایجاد هیجانی شدید در افراد و بهم خوردن حاصل آن 

افراد مضطرب در مرحله پردازش اطالعات هیجانی نقص دارند و 
چار مشکل هنگام مواجهه با مسائل عاطفی در ابراز هیجانات د

ت ، ابراز و بیان هیجانابه نظر می رسدآن چه که مهم لذا  هستند. 
در  2برازگری هیجانیاهمیت ااز این رو و احساسات درونی است، 

  (7) کینگ و ایمونزبه نظر . (6) دوران نوجوانی مشهود است
 خویشتن است زگریساس زیربنایی شخص درباره ابراابرازگری اح

سه و از د کن مشخص را آن زیان آوری یا سودمندی تواند که می
انند م ، ابراز صمیمیتمانند شادی و خوشحالی بعد ابراز هیجان مثبت

ابراز . تشکیل شده است مانند خشم و ابراز هیجان منفی محبت
 علوم در گسترده طور به که است موضوعاتی از یکی هیجان ها

مورد مطالعه  بالینی غیر منظر از هم و بالینی منظر از هم اعصاب،
 حالت، ژست، صورت، در توان می را هیجان ها .قرار گرفته است

 ضربان دمانن فیزیولوژیکی پارامترهای بر که کردابراز  رفتار و صدا
اند که ها نشان دادهپژوهش. (6) گذارد می تأثیر بدن دمای یا قلب

افراد مبتال به اضطراب اجتماعی در ابراز و تنظیم هیجانات خود 
علی رغم آن که نوجوانان اضطراب  .(8)دچار مشکل هستند 

اجتماعی را تجربه می کنند، اما همواره به یک شایستگی و برجسته 
ی یکبودن در اجتماع و به ویژه در بین همساالن نیازمند هستند. لذا 

ای برخوردار است، دوران نوجوانی از اهمیت ویژهاز مسائلی که در 
اجتماعی با توجه به انگیزش شایستگی است.  3شایستگی اجتماعی

ای مؤلفه هدر رفتار نمایان می شود.  ایستگی و ارتباطش ،خودمختار
یعنی مهارت های  خودآگاهیشامل هیجانی اجتماعی  شایستگی

شناختی و درک ضعف ها و قوت هایی که بر روی عملکرد تأثیر 
به معنای توانایی درک و خواندن  آگاهی اجتماعیگذار است؛

یعنی  خود مدیریتی احساسات دیگران و پاسخ متناسب به آنها؛
ای به معن مدیریت رابطهی فردی؛ ها انگیزه اداره احساسات و قابلیت

 و تصمیم گیری امل و برقراری رابطه با دیگراناداره و کنترل تع
 به معنای قابلیت اتخاذ تصمیم از روی عقل، خرد و اخالق مسئوالنه

 با آن شده تثبیت ارتباط به توجه باشایستگی اجتماعی . (9) است
و ارزشمند  مهم هدف یک بلندمدت، و مدت کوتاه مثبت پیامدهای

3 . Social competence 
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 1401پاییز ، 3، شماره 6 دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

جهت  روانشناختی درمان های .(10)است انبرای رشد نوجوان
ه گرفت مورد استفاده سال ها است که، بهبودی و سالمت روان افراد

 (11)تجربی  مهم روش هایاز  )روان نمایشگری( 1سایکودراما ،است
و مبتنی بر عمل است که در آن افراد با نمایش وقایع گذشته خود به 

میالدی 1958در سال  سایکودراماروش بررسی مسائل می پردازند. 
شامل جنبه هایی از نقش آفرینی ، که (12)گزارش شد  2توسط مورنو

ی تا درک و بینش بیشتر به افراد کمک جهتو پویایی گروهی است 
از آن جایی  .(13)نسبت به زندگی و تجربیات خود به دست آورند 

که هدف و رسالت اصلی روش سایکودراما، بهبودی فرد مورد نظر 
ا کارگردان در طول اجرای روش سایکودراما از فنون است؛ لذ
 ؛5ایفای نقش؛ 4آینه سازی؛ 3دو برابر کردن فن هم چونمتعددی 

 فرضیه. (14)استفاده می کند 7تک گوییو  6معکوس کردن نقش
هد دآن است که بازیگری به فرد اجازه می فنون سایکودرامابنیادی 

 د،هیجاناتش را عرضه کنت خود بپردازد، تا به بیان مشکال

 ها و محیطتعارضات عمیق خود را به سطح بکشاند و سرانجام با آن
گذاری نقشبنابراین در روش سایکودراما، . (15)خود مواجه شود

 همچنین ار وکو اف تدن احساساف شباعث شفا مهم است و روانی
مطالعه های متعددی در  در فرد می شود. هیزگفضای امن و ان ایجاد

خصوص روش سایکودراما، اضطراب اجتماعی و هیجانات فردی 
ک و همکاران سی سیمهاپژوهشانجام شده است؛ بر این اساس، در 

که سایکودراما بر  داده شدنشان  (17) و همکاران و کاتمر(16)
دریافتند که  (18)احمدی و همکاران . اثربخش استاضطراب 

دی علی مراتأثیر دارد. کودراما بر تنظیم شناختی هیجان مداخله سای
سازی  بر خودتوانمند سایکودرامااثربخشی  (19) و همکاران
اعتمادی،  را تأیید کردند. ناگویی هیجانی دانش آموزان اجتماعی و

گروه درمانی به این نتیجه رسیدند که  (20) بیگدلی و کیمیایی
مؤثر است. شریفی جندانی،  هیجانیسایکودرام بر بهبود ابرازگری 

اعی بر بهبود شایستگی اجتم تئاتر درمانیتأثیر  (21)میریاری و عباسی
 را دریافتند. دانش آموزان با اختالل خاص یادگیری در ریاضی

 اضطراب برمی تواند  سایکودراما کهنشان داد  نیز (22)پوررضائیان
آمارها حاکی با توجه به مطالعه های موجود،  .موثر باشد اجتماعی

در نقاط مختلف اضطراب اجتماعی در نوجوانان از این است که نرخ 
الهی و زاده، فرجدر پژوهش حیدریدنیا سیر صعودی یافته است. 

نشان داده شد که اضطراب اجتماعی در بین  (23) زادهاسماعیل
اضطراب اجتماعی نیز  (24) سالمنوجوانان شایع و رو به رشد است. 

سال تهران را گزارش  18 تا 14  در نوجوانانپایین و خود شفقتی 
 تهدیدی ی اضطراب اجتماعیباال شیوع نظر به این کهکرده است. 

 مذکور تحقیقات نتایج ؛جدی در بین نوجوانان به وجود آورده است
 هایاجتماعی تفسیر اضطراب به مبتال افراد که است آن از حاکینیز 

 علت به مختلف رویدادهای در و دارند از اطالعات تهدیدآمیز
 ودخ زندگی مدیریت برای گیری به تصمیم قادر نگرانی و اضطراب

 سبتن منفی گیری و جهت شناختی اجتناب به نگرانی این و نیستند

_________________________________ 
1. Psychodrama 
2 .Moreno 
3 . Doubling 
4 . Mirroring 

 فراخوانی موجب سیستم این فعالیتشود و  می منجر مشکل به
آن  شود، ضمنپذیر میفعل اجتناب و برانگیختگی و اضطراب حالت

 اختالل بابه دلیل اضطراب اجتماعی پایین های اجتماعی مهارت که
 بر اختالل نیز اجتماعی شایستگیدر  نقص و است مرتبط یروان

 فنون سایکودراما برای تقویتتاثیر لذا آگاهی از اضطرابی نقش دارد. 
وانان با اختالل شایستگی های اجتماعی و ابراز هیجانات در نوج

نوجوانان مورد مطالعه در پژوهش حاضر و اضطراب اجتماعی 
همچنین ارائه پیشنهاد های کاربردی بر اساس نتایج به دست آمده از 

بنابراین این پژوهش با هدف ضرورت های انجام این پژوهش است. 
یر ابراز گری هیجانی و شایستگی  ااثربخشی فنون سایکودرام

 ن مبتال به اضطراب اجتماعی  انجام گرفت. اجتماعی نوجوانا
 

  ها روشمواد و 
پس  -با طرح پیش آزمون  آزمایشیروش پژوهش حاضر نیمه 

دو ماهه همراه با یک گروه آزمایش و یک گروه  پیگیریآزمون با  
جامعه آماری دانش آموزان دختر مقطع متوسطه دوم  بود.کنترل 

سال فهان مبتال به اضطراب اجتماعی در سه ماهه دوم شهر اص
نتخاب شدند انفر  30بودند که با روش نمونه گیری هدفمند  1400

نفر و گروه  15روه آزمایش به تعداد و به صورت تصادفی در گ
جایگزین شدند. معیار های ورودی مطالعه شامل  15کنترل به تعداد 

 در همزمان شرکت ، عدماجتماعی اضطراب اختالل تشخیص
نامه توسط دیگر، تکمیل فرم رضایت درمانی مداخلۀ هرگونه

مداخله  جلسات در شرکت آمادگی روانی برای آموز و والدین،دانش
برای  الزم معیار های خروجی نیز شامل عدم آمادگی همچنینبود. 

 ادامه به تمایل عدم و جلسه دو از بیش غیبت ،اجرای فنون درمان
در طی اجرای این پژوهش، کلیه اصول اخالقی از جمله . بوددرمان 

ت آمده و اجرایی کردن قوانین محرمانه نگاه داشتن اطالعات به دس
 مورد توجه  قرار گرفت. پژوهش 

 
 ابزار 

 (1999) 8( پرسشنامه اضطراب اجتماعی نوجوانان الجرکا1
 (25) (1999پرسشنامه اضطراب اجتماعی نوجوانان توسط الجرکا )

و شامل مولفه  سؤال 16ه و تدوین شده است. این پرسشنامه شامل تهی
(، اجتناب اجتماعی و اندوه 7تا  1ارزیابی منفی )سواالت از های ترس

 اندوه و اجتماعی  (، اجتناب12تا  8جدید )سواالت  هایدرموقعیت

نمره گذاری پرسشنامه براساس (، است. 16تا  13عمومی )سواالت 
= تا حدودی 4، شبیه من "کامال= 5درجه ای و از  5طیف لیکرت 

متفاوت از  "= کامال1= متفاوت ازمن، 2= نظری ندارم، 3شبیه من، 
 80و حداکثر  16حداقل امتیاز ممکن در این پرسشنامه،  است. من

با  این پرسشنامه ییروا ،(26) استوار و رضویهدر پژوهش است. 
 با استناد به روش آلفای آن نیز و پایایی استناد به نظر متخصصان

  .د تأیید قرار گرفترکرونباخ مو

5 . Role-playing 
6 . Role reversal 
7 . Soliloquy 
8.Lajerka  
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 (1990) 1کینگ و امونز پرسشنامه ابرازگری هیجانی( 2

 1990پرسشنامه ابرازگری هیجانی را در سال  (7)کینگ و امونز 
مؤلفه دارد گویه است و سه  16کرده اند. این پرسشنامه شامل تهیه 

، ابراز 7تا1که عبارت است از:  ابراز هیجان مثبت با سؤال های 
، ابراز هیجان منفی با سؤال های 12تا  8صمیمیت با سؤال های 

درجه  5. نمره گذاری پرسشنامه هم براساس طیف لیکرت 16تا13
نه موافقم نه = 3موافقم، تا حدودی = 4موافقم،  "= کامال5 ای 

. در این استمخالفم  "کامال= 1مخالفم، دی تا حدو= 2، مخالف
 روایی خواهد بود. 80و حداکثر  16حداقل امتیاز ممکن  پرسشنامه

این پرسشنامه در پژوهش های ایرانی مورد تأیید  محتوایی و صوری
این مقیاس با استفاده از روش همسانی  پایاییقرار گرفت. همچنین 

  (.27) به دست آمد 68/0درونی و محاسبه ضریب آلفای کرونباخ  
 (2012) 2شایستگی اجتماعی زو و جی ( پرسشنامه3

برای  (28) (2012پرسشنامه شایستگی اجتماعی توسط زو و جی )
 5سوال و شامل  25نوجوان طراحی شده است. این پرسشنامه دارای 

، آگاهی اجتماعی با سؤال های 5تا  1خودآگاهی با سؤال های مولفه 
، مدیریت رابطه با 15تا  11، خود مدیریتی با سؤال های 10تا  6

 25تا  21با سؤال های  و تصمیم گیری مسئوالنه 20تا  16سؤال های 
موافقم،  "= کامال6طیف شش گزینه ای لیکرت  می باشد و بر اساس

= تا حدودی 2= مخالفم، 3= تا حدودی موافقم، 4= موافقم، 5
مخالفم سنجش می شود. در این پرسشنامه، حد  "= کامال1مخالفم، 

و حد باالی  75، حد متوسط نمرات برابر با  25پایین نمرات برابر با 
پاشا و  ی وند، کدیورامام قلدر پژهش  است. 150نمرات برابر با 

این پرسشنامه مناسب ارزیابی محتوایی و صوری  ، روایی(29) شریفی

 زیر مقیاس های برای نیزضریب آلفای کرونباخ محاسبه شده  .شد
 گزارش شده است.  80/0تا  77/0بین این پرسشنامه 

 
           روش اجرا 

شیوه اجرای پژوهش به این صورت بود که پس از اخذ مجوزهای 
، ابتدا محقق با به آموزش و پرورش شهر اصفهان ورودالزم برای 

دانش آموزانی که احتمال می رفت مبتال همکاری مربیان آموزشی، 
نفر از دانش آموزانی  30به اضطراب اجتماعی باشند را انتخاب سپس 

را کسب کردند را تعیین نمره معیار اضطراب اجتماعی  که در آزمون
نفری آزمایش و کنترل به صورت تصادفی  15و در دو گروه 
در ادامه پرسشنامه های ابراز گری هیجانی و  جایگزین شدند.

شایستگی اجتماعی در دو گروه ذکر شده اجرا و داده های به دست 
اجرای این دوره،  آمده به عنوان پیش آزمون جمع آوری شد. بعد از

 (30)            (1982)مورنوما براساس رویکرد اسایکودر مداخله
هفته )هر  5در  قهیدق 90 مدت به جلسه هر وجلسه درمانی  10طی 

در یکی از مدارس منتخب دخترانه  ای گروه آزمایشرروز( ب 2هفته 
پس از دو هفته از اجرای مداخله . شد اجرامتوسطه دوم شهر اصفهان 

پرسشنامه های ابراز گری هیجانی و شایستگی اجتماعی  "مجددا
داده های به دست  گروه کنترل اجرا شد و  برای گروه آزمایش و

بعد از دوماه هر دو گروه آمده به عنوان پس آزمون گردآوری شد. 
 جلساتخالصه در مرحله پیگیری مورد سنجش قرار گرفتند. 

 مطرح شده است. 1درمانی در جدول 
 

 

 مااسایکودر مداخله فنون جلسات. خالصه 1جدول 
 شرح جلسات جلسه
 مشکل تشخیص و پذیرشمعارفه،  اول
 نمایشی کنندگان دانش آموز و اجرای بازی هایمشارکت برای نگرانی  از دور به و صمیمانه جوی ایجاد دوم

 سوم
 خود. کردن معرفی و آینه تکنیک های از استفاده

نیاز به فاصله یا  ودستیابی به دیدگاه مفید  جهت در حین اجرای رویدادها در صحتهرویدادها و مکالمات دیگران مشاهده 
 درک بهتر احساسات خودعاطفی برای 

 چهارم
 نقش تعویض روش از استفاده
شخص دیگر یا  توسط درمانجو و ارئه نقش فرد مضطرب اجتماعی )درمانجو( توسط  قهرمان و درمانگرنقش شخص بازی  

 درمانگر  و راهنمایی فرد مضطرب اجتماعی که در نقش جدید است برای مدیریت نگرانی و رفتارهای مضطربانه

 پنجم
 نقش ایفای تکنیک از استفاده

فرد است و یا درگیری در زندگی  اضطرابشخص یا شی خاصی که منبع مواجه سازی نمادین درمانجو با موقعیت ها و یا 
 و ایفای نقش  همان موقعیت ها توسط درمانجو و درمانگر تجسم سازی آن ها 

 ششم
 خالی صندلی تکنیک از استفاده

درمیان گذاشتن احساسات خود و برقراری ارتباط و تمایل به دوستی  با فردی دیگر که غایب است  و ابراز نگرانی خود از 
 ی که نمادی از یک فرد استفرد موردنظر با گفتگو با صندلی خال

 هفتم
 اضطراب و ابراز هیجان میزان آزمون برای واقعی موقعیت یک ایجاد

 ایجاد  یک موقعیت تنش برای فرد مضطرب و ارزیایس واکنش و میزان نگرانی و ثبت

_________________________________ 
1. King & Emmons 

 

2. Zhu & Ji's  
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  259...و هیجانی برابرازگری سایکودراما فنون اثربخشی 

 1401پاییز ، 3، شماره 6 دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

 سطح ابراز احساسات آنها

 هشتم
 همساالن، با شدن دوست اجتماعی موقعیت تمرین و جادویی فروشگاه تکنیک از استفاده

 ها و آرام سازیدر رابطه با تعارض  و پیداکردن شهامت برانگیختن اهداف و خواسته های فرد  مضطرب اجتماعی 

 یابی،  برقراری ارتباط و ابراز هیجانبرای دوست واقعی موقعیت ایجاد نهم
 فرد  به طور واقعی در وضعیتی قرار می گیرد که بتواند با دیگران تعامل داشته باشد و احساسات خود را بیان نماید.

مرور جلسات گذشته، ترغیب  فرد مضطرب اجتماعی به  مواجهه واقعی و شرکت در جلساتی که احساس کمرویی یا  دهم
 اضطراب دارد.

با و پیگیری داده های به دست آمده از پیش آزمون و پس آزمون 
ل تحلی موردبا اندازه گیری مکرر  استفاده از روش تحلیل واریانس

 . گرفتقرار 

 
 یافته ها

آزمودنی های پژوهش از نظر پراکندگی سنی در گروه آزمایش و 
 16نفر  8سال ، تعداد  15نفر  7 دسال ، تعدا 14نفر  9کنترل تعداد 
نفر  9سال بودند. از نظر پایه تحصیلی تعداد  17نفر  6سال و تعداد 
نفر پایه دوازدهم بوده اند.  8نفر پایه یازدهم و  13پایه دهم ، 

آزمون  ف استاندارد نمرات پیش آزمون و پسمیانگین و انحرا
 ارائه شده است.  2در جدول  متغیرهاهریک از 

 

 متغیرهای پژوهش. آمار توصیفی 2جدول 

 مولفه آزمایش کنترل
  پیش آزمون پس آزمون پیگیری پیش آزمون پس آزمون پیگیری

971/1 ± 
20/17 

589/1 ± 33/16 289/2 ± 
67/16 

262/3 ± 
07/21 673/2 ± 22 257/2 ± 

33/16 
ابراز هیجان 

 مثبت
158/3 ± 
32/12 

738/2 ± 27/12 722/2 ± 
87/12 

114/3 ± 
53/16 

890/2 ± 27/17 664/2 ± 
67/11 

 ابراز صمیمیت

624/2 ± 
21/12 

731/2 ± 20/12 305/3 ± 
27/12 

552/1 ± 
87/12 

ابراز هیجان  12 ± 449/2 18 ± 732/1
 منفی

580/2 ± 
73/41 570/2 ± 80/40 

648/2 ± 
81/41 64/2 ± 47/50 41/2 ± 27/56 568/2 ± 40 

ابراز گری 
 هیجانی

645/3 ± 13 595/3 ± 73/13 
722/2 ± 
53/13 

008/4 ± 
27/20 987/2 ± 73/20 

777/3 ± 
 خودآگاهی 47/13

441/3 ± 
87/11 674/3 ± 07/11 595/3 ± 

27/12 
314/3 ± 
87/20 470/4 ± 53/21 955/3 ± 

27/12 
آگاهی 
 اجتماعی

134/2 ± 
47/10 187/2 ± 07/10 995/2 ± 

40/10 
637/2 ± 
33/18 535/3 ± 07/18 849/2 ± 

 خود مدیریتی 60/10

848/4 ± 
53/13 688/5 ± 27/13 267/4 ± 

07/13 
432/3 ± 
73/21 321/3 ± 20/22 116/5 ± 

 مدیریت رابطه 20/13

161/4 ± 
20/11 992/4 ± 73/11 941/4 ± 

53/10 
796/3 ± 
87/19 595/3 ± 27/20 944/3 ± 

47/10 
تصمیم گیری 

 مسئوالنه
645/3 ± 
07/60 

027/4 ± 87/59 70/3 ± 80/59 437/3 ± 
07/101 

58/3 ± 80/102 139/3 ± 
01/60 

شایستگی 
 اجتماعی

آزمون پیش فرض داده ها نشان داد که شاخص شاپیرو ویلک 
متغیرهای ابراز گری هیجانی و شایستگی اجتماعی در هر سه مرحله 

غیرمعنادار است. این موضوع بیانگر توزیع نرمال آن  05/0در سطح 
. نتیجه ( P≥0/05)گروهها و مراحل پژوهش استمولفه ها در 

آزمون لون نیز نشان داد که تفاوت خطای واریانس نمرات مربوط 
به هیچ یک از مولفه های ابراز گری هیجانی و شایستگی اجتماعی 

در گروهها و در سه مرحله پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری در 
معنادار نیست. این یافته نشان می دهد که مفروضه  05/0سطح 

در بین داده های مربوط به مولفه های همگنی واریانس های خطا 
ابراز گری هیجانی و شایستگی اجتماعی برقرار است. همچنین نتایج 
تحلیل واریانس چند متغیری نشان داد که پیش از اجرای متغیر 
مستقل بین گروهها به لحاظ مولفه های ابرازگری هیجانی و 
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وان می تشایستگی اجتماعی تفاوت معناداری وجود ندارد. بنابراین 
گفت مفروضه استقالل پیش آزمون از عضویت گروهی برای داده 

نتایج آزمون مفروضه برابری  4ها برقرار بود. در ادامه جدول 
تحلیل چند متغیری در مقایسه اثر ماتریس های کواریانس و 

، p=219/0 )متغیرهای مستقل بر مولفه های ابرازگری هیجانی

379/1=F ،374/9=BOX)  062/0)اجتماعی و شایستگی=p ،
713/1 =F ،926/31=BOX.)  .را نشان می دهد 

 
 
 

 
مولفه های ابرازگری هیجانی و شایستگی . نتایج تحلیل کوواریانس چند متغیری با اندازه گیری مکرر برای بررسی تفاوت معناداری 3جدول 

 اجتماعی

 درجه آزادی مجموع مجذورات منبع مولفه
میانگین 
 مجذورات

F  معناداریسطح 
مجذور 

 اتا

 ابراز هیجان مثبت

 114/0 034/0 60/3 23/20 2 46/40 مراحل
 273/0 003/0 51/10 10/44 1 10/44 گروه

 211/0 011/0 50/7 20/84 1 20/84 تعامل گروه و مراحل

 ابراز صمیمیت

 176/0 038/0 31/3 90/19 2 80/39 مراحل
 286/0 003/0 51/10 178/82 1 17/82 گروه

 106/0 001/0 05/3 156/18 1 15/18 تعامل گروه و مراحل

 ابراز هیجان منفی

 056/0 091/0 991/1 920/18 2 48/37 مراحل
 196/0 040/0 303/3 60/25 1 60/25 گروه

 013/0 103/0 895/1 067/20 1 06/20 تعامل گروه و مراحل

 شایستگی اجتماعی

 391/0 001/0 340/27 50/835 2 39/1671 مراحل
 355/0 001/0 651/29 19/1852 1 19/1852 گروه

 429/0 001/0 480/14 361/789 1 36/789 تعامل گروه و مراحل

 اثر تفاوت بین نمرات 3در جدول براساس یافته های بدست آمده 
روه در گو شایستگی اجتماعی ابرازگری هیجان مثبت، و صمیمیت 

رل و در مرحله زمان معنادار است ولی این آزمایش و گروه کنت
تفاوت در مرحله زمان بر ابرازگری هیجان منفی معنادار نبود. 
همچنین تعامل زمان و گروه نیز معنی دار است همچنین تعامل اثر 

متغیر ابراز هیجان مثبت و زمان و عضویت گروه و آزمون نیز در 
ت عبارت دیگر تفاواست. به صمیمیت و شایستگی اجتماعی معنادار 

نمرات بین متغیرها در مراحل پس آزمون و پبگیری نسبت به پیش 
اثر مراحل و ولی  (. P≤0/05)آزمون در کل نمونه معنادار بود

تعامل اثر زمان و گروه برای متغیر ابراز هیجان منفی معنادار نشد. 
درصد از تفاوت مربوط به دو گروه در  3/27نتایج نشان می دهد 

 6/28مربوط به اثر سایکودراما است . همچنین  هیجان مثبتبراز ا
در ابراز  درصد از تفاوت مربوط به دو گروه آزمایش و کنترل

درصد  6/19مربوط به اثر سایکودراما می باشد و  صمیمیتهیجان 
وط مرب هیجان منفیگروه آزمایش و کنترل در ابراز  از تفاوت در دو

یج مورد متغیر شایستگی اجتماعی نتا به تاثیر سایکودرام می باشد. در
درصد از تفاوت مربوط به دو گروه آزمایش و کنترل  5/35نشان داد 

 نتایج آزمون تعقیبی بونفرونیمربوط به اثر سایکودراما می باشد. 
برای مقایسه گروه آزمایش و کنترل در مراحل پژوهش در 

 ارائه شده است.  4پژوهش در جدول  متغیرهای
 
 

 
 نتایج آزمون بونفرونی جهت بررسی پایداری اثر سایکودراما بر متغیرهای وابسته در نوجوانان با اضطراب اجتماعی. 4جدول 

 در مرحله پس آزمون و پیگیری

 معناداری خطای استاندارد تفاوت میانگین (J)گروه  (Iگروه ) متغیرهای وابسته

 ابراز هیجان مثبت
 پیش آزمون

 001/0 46/0 - 67/5 پس آزمون
 001/0 76/0 - 74/4 پیگیری

 210/0 49/0 87/0 پیگیری پس آزمون

 ابراز صمیمیت
 پیش آزمون

 001/0 21/0 - 60/5 پس آزمون
 001/0 23/0 - 86/4 پیگیری

 191/0 45/0 74/0 پیگیری پس آزمون
 001/0 98/0 6 پس آزمون پیش آزمون ابراز هیجان منفی
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  261...و هیجانی برابرازگری سایکودراما فنون اثربخشی 

 1401پاییز ، 3، شماره 6 دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

 278/0 78/0 - 87/0 پیگیری
 001/0 36/0 13/5 پیگیری پس آزمون

 شایستگی اجتماعی
 پیش آزمون

 001/0 64/0 - 79/42 پس آزمون
 001/0 73/0 - 06/41 پیگیری

 173/0 81/0 - 73/1 پیگیری پس آزمون

پس آزمون  –نشان می دهد بین پیش آزمون  4یافته ها در جدول 
در متغیر ابراز هیجان مثبت، منفی و صمیمیت و شایستگی اجتماعی 
تفاوت معنادار وجود دارد و اثر مداخله تایید می گیرد. همچنین بین 

و بین پس آزمون و پیگیری در متغیرهای پیش آزمون و پیگیری 
د وتفاوت مشاهده می شو شایستگی  ابراز هیجان مثبت و صمیمیت
ثبات داشته است و ماندگاری مداخله که نشان می دهد اثر مداخله 

اما سایکودر یاثربخشو این بدان معنی بوده است که  تایید می شود
در دو زمان پس آزمون بر متغیرهای وابسته به جز ابراز هیجان منفی 

ت. وجود نداشته اس یبوده و تفاوت معنادار کسانی یریگیو پ
(P≥0/05 ثبات مد .)اخله برای ابراز هیجان منفی تایید نشد 

P≤0/05  .) 
 

 نتیجه گیری
سایکودراما بر ابراز فنون  تعیین اثربخشیپژوهش حاضر با هدف 

گری هیجانی و شایستگی اجتماعی در نوجوانان مبتال به اضطراب 
انجام شد. بر این اساس، یکی از یافته های به دست آمده  اجتماعی

ابرازگری هیجان نوجوانان مبتال حاکی از آن شد که سایکودراما بر 
ضمن آن که این نتیجه به به اضطراب اجتماعی تاثیرگذار است. 

یز نبرای ابراز هیجان مثبت و صمیمیت  پیگیریدست آمده در دوره 
 (18)  احمدی و همکارانثبات داشته است که با یافته های پژوهش 

سایکودراما بر تنظیم شناختی هیجانات مداخله از این جهت که 
که  (19)علی مرادی و همکاران ن راستا، تأثیر دارد و در همی مثبت

ناگویی هیجانی دانش آموزان تحت اثربخشی  مطرح کردند
به  در تبیین یافته های تغییر داشته است همسو می باشد. سایکودراما

از سازه های که ابراز گری هیجانی دست آمده می توان مطرح کرد 
در دوره نوجوانی که سرشار از انرژی، نشاط، مهم روانشناختی است 

. هیجان شور و یا حتی تنش و عصیان گری است قابل توجه است
های دوران نوجوانی تحت تاثیر رشد الزم است که به صورت 

-5) مدیریت شودمخرب درون فرد تنش های بیان شود تا مناسب 
راهبردهای در  یقعیت های اجتماعمضطرب از موجوانان . نو(6

ندارند و همواره در را اجتماع جرأت ابراز هیجان مقابله با شرایط 
 که صدد مخفی نگاه داشتن هیجان های مثبت و منفی خود هستند

عالوه بر شرایط منفی از نظر روانی آن ها را آماده می کند که 
مینه زنتوانند با اجتماع تعامل مثبت برقرار کنند و از نظر اجتماعی 

د که برای رشسایکودراما بنابراین آسیب برای آن ها فراهم می شود. 
فرد را قادر می سازد احساس های و شکوفایی توانایی به کار می رود 

دیگران منتقل کند، چگونگی پاسخ دهی دیگران به فردرا  خود را به
تنظیم کند و تعامل اجتماعی را آسان سازد و رفتار اجتماعی را 

احساسات خوب و هیجان های ترغیب کند. آن ها یاد می گیرند 
ه از با استفادد را بدون هیچ نگرانی ابراز کنند. همچنین خوشایند خو

ن رویاد می گیرد نگرانی ها ی د فن صندلی خالی و ایفای نقش فرد
کودرام با خلق موقعیت های نمایشی به افراد خود را ابراز کند. سای

کمک می کند تا گره های روانی خود را شناخته و باز کنند، از 
حالت سکون خارج شوند و با بیان هیجانات خود حالت تعادل در 

از هیجان ابرتاثیر سایکودرام بر  این پژوهشرفتار را یاد بگیرند. در 
اثربخش نبود و به مرحله قبل  پیگیری دوماههمنفی در دوره 

اینگونه تبیین می شود که در مورد ابراز هیجان منفی ، بازگشت
متوجه بخش های عمیق  را کهسایکودرام تعارض های عاطفی فرد 

 حال و آینده افراد، و در گذشتهرا برطرف کرده عواطف فردی است 
با توجه به برانگیختگی مغزی براساس نظام فعال حرکت می کند. 

به جهت بازداری رفتار در افراد دارای اضطراب اجتماعی و سازی 
سایکودراما بکارگیری سایر درمان ها در مقایسه با ثبات نداشتن 

 قابل توجه است. درمان مذکور 
 یسایکودرام بر شایستگی اجتماعنتایج دیگر پژوهش نشان داد 

نوجوانان مبتال به اضطراب اجتماعی تاثیرگذار است که نتایج آن با 
سایکودراما بر  که (19[لی مرادی و همکاران یافته های ع

ی شریفتأثیر دارد و یافته خودتوانمند سازی اجتماعی دانش آموزان 
شایستگی اجتماعی  سایکودراماکه  (21[جندانی، میریاری و عباسی

 را افزایش می دهد همسویی نشان می دهد.  دانش آموزان 
 ندافراد می توانشایستگی اجتماعی مولفه مهمی است که با وجود آن 

از شرایط محیطی و قابلیت های آن استفاده مثبت داشته باشند و 
 فنوند. نبر دیگران اثربخش باشند و توانایی خود را افزایش ده

هایی که تعامالت سایکودرام با فراهم کردن فرصت ها و تجربه 
موجب می  اجتماعی را در افراد مضطرب اجتماعی افزایش می دهد

ا رشود نوجوانان بتوانند نقش مهارت های اجتماعی در تنظیم هیجان 
فرابگیرند و با تغییر نگرش به خود و خودپنداشت مثبت توانایی 
خود را ارتقا داده و به سازگاری باالتری دست یابند. سایکودرام با 

تعارض های عمیق و ارزیابی منفی که افراد مبتال به اضطراب  حل
این ترس از قضاوت دیگران را بی اجتماعی دارند یاد می گیرند که 

نقش و  تعویضتوجه باشند ویادبگیرند که با رفتارهایی در موقعیت 
را فرا ابراز هیجان و ارتباط با دیگران مهارت های ایفای نقش 

رات مندانه  بدون ترس از قضاوت های بگیرند و با رفتارهای ج
دیگران توانمندی های اجتماعی خود را افزایش دهند و با مدیریت 
رابطه خود در تعامل با دیگران  رفتار مسئوالنه تری داشته باشند. 

 رهادارای اضطراب اجتماعی را قادر به افراد همچنین سایکودرام 
 نگران کنندههای  اضطراب ناشی از موقعیتمدیریت سازی عاطفی و 

مثبت به نگرانی  های جدید برای واکنشراهایجاد کرده و با  مشابه
، نسبت به وضعیت خود و محیط اجتماعی آمدههای به وجود 

موجود آگاه شده و سطح مقاومت خود را با مدیریتی مناسب باال 
و  هردفرد از هیجان های خود و دیگران بیشتر اطالع پیدا کببرند. 
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به جهت رشد مهارت های کند که می را بیشتر درک آن ها 
 شایستگی اجتماعی فرد تاثیر می گذارد. اجتماعی بر

دانش این است که جامعه آماری محدودیت های این مطالعه از 
آموزان دختر دارای اضطراب اجتماعی در شهر اصفهان بوده اند که 

اده از در تعمیم آن به دانش آموزان پسر توجه شود. همچنین استف
ابزارهای خودگزارشی می تواند بر نتایج تاثیرگذار باشد که پیشنهاد 
می شود تحقیقات آتی به ارزیابی دانش آموزان پسر و بررسی اثر 

مشاهده و مصاحبه جنسیت پرداخته شود. همچنین از روش های 
جهت کاهش سوگیری استفاده شود. باتوجه به ماندگار نبودن اثر 

ر ابراز هیجان منفی این روش درکنار سایر مداخله سایکودرام ب
بنابراین با توجه به اینکه درمان های دیگر مورد بررسی قرار گیرد. 

سایکودرام با برخورداری از تکنیک های خالقانه نمایش محور با 
فراهم سازی امکان بازسازی موقعیت های هیجانی منفی و اضطراب 

مثبت آن هیجانات  آور کمک می کند تا با بهره گیری از اثرات
و هیجانات مثبت و شایستگی اجتماعی دانش مدیریت شود منفی 

، پیشنهادات می شود آموزان مبتال به اضطراب اجتماعی را ارتقا دهد
از فنون سایکودرام برای  نوجوانان مبتال به اختالل اضطراب 

 اجتماعی در مدارس و مراکز مشاوره استفاده شود. 
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