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مطالعۀ کاربرد تئاتردرمانی از طریق بداههسازیهای
اجرایی برای کمک به پیشگیری از اعتیاد در نوجوانان
حاشیهنشین شهر ساری*
ندا تسلیمیان**  ،1رفیق نصرتی ، 2شکوفه ماسوری

3

 .1کارشناس ارشد ادبیات نمایشی ،دانشکده هنر ،دانشگاه سوره ،تهران ،ایران.
 .2دکترای تخصصی تئاتر ،عضو هیئت علمی گروه ادبیات نمایشی ،دانشگاه هنر شیراز ،شیراز ،ایران.
 .3عضو هیئت علمی گروه ادبیات نمایشی ،دانشگاه سوره ،تهران ،ایران.

چکیده

امـروزه بـا توجـه به گسـترش پدیـدۀ اعتیـاد به مواد مخـدر ،به خصـوص در میـان نوجوانـان ،نیاز بـه راهکارهایی
بـرای پیشـگیری و درمـان اعتیـاد ،بیـش از پیـش دیـدهمیشـود .نوجوانـان محلات حاشـیۀ شـهرها بـا توجه به
امکانـات کـم ،فقـر و گسـتردگی بزهـکاری در ایـن مناطق ،بیـش از سـایر نوجوانان در معـرض اعتیاد قـرار دارند.
پرسـش کلیـدی کـه منجـر بـه انجـام ایـن پژوهش شـد ایـن بود کـه تئاتـر چگونـه میتواند به ایـن نوجوانـان در
پیشـگیری از اعتیـاد بـه مـواد مخـدر کمـک کنـد؟ برای پاسـخ به ایـن پرسـش در تحقیـق ترکیبی ،بـه مطالعات
کتابخانـهای و میدانـی نیـاز بـود .بـرای تبییـن چارچـوب نظـری پژوهـش ،تئاتردرمانی بـه عنـوان روش و نظریه،
مـورد اسـتفاده قـرار گرفـت و نتایـج مطالعـات بـه شـکل میدانـی بر تعـدادی از نوجوانان حاشـیۀ شـهر سـاری به
عنـوان نمونـۀ آمـاری ،در قالـب رویکـردی منسـجم بـه کار برده شـد .نتایـج تحقیق نشـان میدهد تئاتر بـه مثابۀ
شـیوهای بـرای درمـان در چارچـوب درامدرمانـی از زیرمجموعههـای هنرکاربـردی میتواند با افزایـش عزت نفس
نوجوانـان ،کاهـش میـزان خشـم ،افزایـش توانایی تسـلط بـر هیجانـات و احساسـات و همچنین کاهـش تمایل به
رفتارهـای بزهکارانـه ،در پیشـگیری نوجوانـان از اعتیاد مفید باشـد.

واژههای کلیدی

درامدرمانی ،نوجوانان ،اعتیاد ،ساری ،حاشیۀ شهر ،عزت نفس.

*

ایـن مقالـه برگرفتـه از پایاننامـۀ نـدا تسـلیمیان با عنوان «تحلیل شـگردهای روایـی در بداههسـازیهای درامدرمانی برای پیشـگیری از اعتیاد نوجوانان محالت حاشـیه شـهر
سـاری» در مقطع کارشناسـی ارشـد رشـتۀ ادبیات نمایشی دانشـگاه سوره است

**

نویسندۀ مسئولNeda.t1991@yahoo.com ،
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مقدمه
یکـی از کاربردهـای هنر ،علاوه بر لـذت ،نوعی از درمان اسـت .طرفه
آنکـه هنـر نـزد انسـانهای بـدوی بیـش از لـذت ،اهمیـت درمانـی
داشـته و هنردرمانـی ،امـری کهـن اسـت .به عبارتـی« ،از گذشـته تا
امـروز انـواع هنرهـا به عنوان شـیوههای درمانـی مخصوصـاً در درمان
تألمـات روحـی مـورد اسـتفاده قـرار گرفتهانـد .هنردرمانـی ،نوعـی
تکنیـک درمانـی اسـت کـه میکوشـد موقعیـت احساسـی بیمارانـی
کـه از ناراحتیهـای روحـی و روانـی رنـج میبرنـد را بهبـود بخشـد»
(مظفریـان .)1 ،1387 ،امـروزه ،در دانشـکدههای هنـر دانشـگاههای
بزرگـی چـون جـرج واشـنگتن ،ایندیـا ،چسـتر و  ...تئاتر کاربـردی به
عنـوان راهـکاری نویـن بـرای آمـوزش و درمـان تدریس میشـود.
از سـوی دیگـر ،در بـاب نوجوانـی ،بـه پیـروی از برخی نظریهپـردازان
روانکاوی« ،نوجوانی را باید وضعیتی دانسـت کـه نوجوان در آن دچار
اختالل روانی اسـت» (ماسـن و همکاران .)531 ،1380 ،فرایند انتقال
از کودکی به بزرگسـالی ،دشـوار و پرکشـمکش اسـت .نوجوان از یک
سـو با سـرعت بیسـابقهای بلوغ جسـمی و جنسـی را میگذراند و از
سـوی دیگـر ،خانـواده ،فرهنـگ و جامعـه از او میخواهند تا مسـتقل
باشـد ،روابـط جدیـدی را بـا همسـاالن و بزرگسـاالن برقـرار کنـد و
آمادگیهـا و مهارتهـای الزم را بـرای زندگـی شـغلی و اجتماعـی به
دسـت آورد .نوجـوان بایـد علاوه بـر پذیرش و سـازگاری بـا این همه
تغییـر و تحـ ّول ،هویـت منسـجمی نیـز بـرای خود کسـب کنـد و به

روششناسیتحقیق

روش انجام این پژوهش ،ترکیبی اسـت .در بخش کیفی ،در چارچوب
نوعـی پژوهـش نظـری  -توصیفـی ،روی مفاهیـم و چارچوبهـای
نظـری ماننـد تئاتردرمانـی ،نظریـه و روش ،اعتیـاد ،روانشناسـی
نوجوانـان و  ...مطالعاتـی انجام شـده اسـت .از دل این مطالعات اسـت
کـه بداههسـازیهای روایـی بـه عنـوان نوعـی شـگرد در تئاتردرمانی
برگزیـده شـده اسـت .مبانـی و مفاهیـم مطـرح در رابطـه بـا اعتیـاد
نوجوانـان نیـز حاصـل مطالعـات نظری روانشـناختی اسـت .سـپس،
آمارهـا و اطالعـات مربوط به اعتیـاد نوجوانان اسـتخراج و طبقهبندی
شـده اسـت .همچنیـن مفاهیـم و چارچوبهـای نظـری مربـوط بـه
اعتیاد نوجوانان اسـتخراج و طبقهبندی شـده اسـت .در بخش بعدی،
مطالعـات میدانـی -تجربـی در قالـب کار بـا  4نوجوان تحت پوشـش
جمعیـت امـام علی(ع) ،به عنوان نمونۀ موردی ،پیگرفته شـده اسـت.
در ایـن بخـش از پژوهـش ،تالش بـرای شـناخت روحیـات نوجوانان،
محیـط زندگـی ،گذشـته و  ...از طریـق مشـاهده ،پرسشـنامههای
پیمایشـی اسـتاندارد و مصاحبۀ هدفمند انجام شـده است و در نهایت
بـا اسـتفاده از تحلیلهای نظری ،دادههای پژوهشـی ارزیابی شـدهاند.
بـراي تجزيـه و تحليـل اطالعـات از دو روش آمـار توصيفـي و آمـار

سـواالت دشـوار و قدیمـی «مـن کیسـتم؟»« ،جـای مـن در هسـتی
کجاسـت؟» و «از زندگـی خـود چـه میخواهـم؟» پاسـخ مشـخص و
اختصاصـی بدهـد .حـال اگر نوجـوان در فرهنگی ویژه و یا در شـرایط
نابسـامان خانوادگـی رشـد کنـد ،میتـوان عـدم تسـلط حسـی او بـر
ِ
هیجانـات خـود را پیشبینـی نمود.
و باالخـره ،بنابـر آمار وزارت راه و شهرسـازی در سـال  ،1396در ایران
حـدود  19میلیون نفر حاشیهنشـین وجود داشـته اسـت .یعنی از هر
 4نفـر ایرانـی ،یـک نفـر در سـکونتگاههای غیـر رسـمی سـاکن بوده
اسـت .نوجوانـان مناطق حاشـیۀ شـهر بـه دلیل دسترسـی آسـان به
مـواد مخـدر و بعضـاً نداشـتن کانـون خانوادگـی گـرم ،عـدم آگاهی،
بیـکاری و  ...بـه اعتیـاد در سـنین پاییـن روی میآورند.
بـا توجـه بـه ایـن چند نکتـۀ مقدماتـی ،قابـل ذکر اسـت کـه در این
پژوهـش سـعی شـده اسـت تئاتردرمانـی بـرای پیشـگیری از اعتیـاد
نوجوانان محالت حاشـیۀ شهر سـاری مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد.
در این راسـتا ،مهمترین مسـائلی کـه به آنها پرداخته خواهد شـد این
اجرایـی زندگیهـای
اسـت کـه اوالً تئاتـر و بـهخصـوص ،روایتگـریِ
ِ
شـخصی ،چگونـه به پیشـگیری از اعتیـاد نوجوانان کمـک میکند؟ و
از سـوی دیگـر ،چگونه بداهههای این شـکل از تئاتردرمانی به تسـلط
نوجوانـان بـر هیجانـات لحظـهای و بازیابـی عـزت نفـس آنهـا کمک
میکنـد؟

اسـتنباطي اسـتفاده شده اسـت .آمار توصيفي شـامل جدول و نمودار
میباشـد و در آمار اسـتنباطي ،برای تعیین تأثیر شـگردهای روایی در
بداهههـای درامدرمانـی بر هیجان و احسـاس ،تمایل به اعتیاد ،خشـم
و عزت نفس نوجوانان ،از روش آماری  tوابسـته اسـتفاده شـده اسـت.
نمونههـای مـورد بررسـی در این پژوهش سـاکن مناطـق ترک محله،
غفاری 22 ،بهمن و راهبند در شـهر سـاری هسـتند و مشـخصات آنها
در جدول ( )1نشـان داده شـده اسـت.

گزارش پژوهش تجربی

ایــن پژوهــش در کالس تئاتــر جمعیــت امــام علــی(ع) بــرای
نوجوانــان مناطــق حاشــیۀ شــهر ســاری انجــام شــده اســت.
چهــار نفــر هنرجــو ،بــه عنــوان مــورد پژوهــش در کالس شــرکت
داشــتهاند .مربــی بــه همراه دســتیار مربــی و روانشــناس (مددکار)
گــروه نیــز در کالس حاضــر بودهانــد .تمامــی روایتهــای بداهــه
و حاصــل تمرینهــا ،توســط نگارنــده بــر کاغــذ ثبــت شــده تــا
در انتهــا ،از دادههــای حاصــل از شــگرد بداهههــای روایــی بــرای
نوشــتن نمایشــنامه اســتفاده شــود .تمرینهــای درامدرمانــی در
 12جلســه بــه شــرح جــدول ( )2برگــزار شــدند.
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جدول  .1مشخصات نمونههای تحقیق (نگارندگان).
ردیف

سن

سن ابتال به اعتیاد

ویژگی روانی و رفتاری

مدت زمان فعالیت در تئاتر (سال)

1

19

14

افسردگی ،مقادیری از پارانویا و وسواس ذهنی

3

2

17

3

مشارکت در نزاعهای خیابانی

7

3

17

10

مشارکت در نزاعهای خیابانی

5

4

18

15

درونگرا و منظم

2

جدول  .2جلسات تمرین درامدرمانی (نگارندگان).

جلسات

محتوای جلسات
معارفــۀ گروهــی :هــر چهــار نفــر بــه همــراه مربــی ،دســتیار مربــی و روانشــناس گــروه در کالس حضــور دارنــد .همگــی بــرای
شــروع دوبــارۀ تمرینهــای تئاتــر هیجــانزده هســتند .دائمــا بــا یکدیگــر گفتگــو و شــوخی میکننــد .از ایــن کــه کالسشــان از گــروه
کــودک جــدا شــدهاســت ،راضــی هســتند.

اول

بیــان اصــل رازداری گروهــی :همگــی ایــن اصــل را قبــ ً
ا آمــوزش دیدهانــد .تأکیــد میکننــد حرفــهای هســتند و بــا مربــی
شــوخی میکننــد« .پ» ،گــروه را دوبــاره بــه تأکیــد بــر ایــن موضــوع همنظــر میکنــد.
پیمان بستن« :پ» پیمان را بیان کرد و بقیه تکرار کردند« .م» ،لحن صدایش را در طول پیمان عوض کرده بود.
گفتگــوی آزاد از رویاهــا و ترســها :بــا اینکــه «ع» دیرتــر از بقیــه بــه تمریــن پیوســته ،امــا اولیــن داوطلــب اســت .او از آرزوی
ســتارۀ فوتبالشــدن میگویــد« .م» آرزو دارد در دانشــگاه هنــر قبــول شــود« .ش» آرزو دارد بازیگــر معروفــی شــود و «پ» آرزو دارد
کاری کنــد هیــچ بچــهای از پــدر و مــادرش دور نمانــد .هنرجویــان روی مســأله ترسهــا بــه انــدازۀ مســأله رویــا متمرکــز نمیشــوند.
هنــوز گــروه از بیــان درونیاتــش فاصلــه دارد.
گرم کردن« :م» ،تمرین دادن بقیه را بر عهده گرفته و بیشترین فعالیت فیزیکی را دارد.

دوم

تمریــن آشــناییزدایی از دســت راســت :متمرکزشــدن بــرای «پ» بســیار ســخت اســت .دائم ـاً از تمریــن خــارج شــده و بــا
مربــی حــرف میزنــد« .م» ،تأکیــد بــه ســکوت دارد و گــروه را بــه ســمت هماهنگــی بیشتــر میبــرد« .ع» و «ش» ،بــه شــکل
دقیــق مشــغول تمریــن هســتند.
تمریــن آشــناییزدایی از زبــان و واژههــا« :پ» و «ش» در ایــن تمریــن بهتــر از دو نفــر دیگــر ظاهــر میشــوند« ،م» بــه
طــور آشــکار ،بــرای بیــان مقاومــت دارد امــا «ع» ،سختکوشــانه مشــغول تمریــن اســت.
تمریــن صحبتکــردن بــدون آمادگــی و بیوقفــه بــه مــدت  10دقیقــه (محامــدی :)1386 ،در ایــن مرحلــه از کالس ،بــه
گذشــتۀ «پ» و خاطــرات او از پــدرش ،غــم «ع» از فراهمنشــدن امکانــات بــرای خواهــر نوجوانــش ،خشــم «ش» از معتادشــدن پــدر
در زنــدان پرداختــهشــد« .م» بیشتــر از تالشهایــش در فوتبــال حــرف زد.
گرم کردن« :ش» ،قواعد یک بازی فیزیکی خراسانی را به بقیه بچهها آموزش داد و مشغول بازی با هم شدند.

سوم

تمریــن رهاســازی بــا موســیقی:ابتدای تمریــن ،هنرجویــان بــه حــرکات مربــی مــرد و رهاســازی بــا موســیقی خندیدنــد و از
همراهشــدن ســرباز زدنــد .در ادامــه« ،ش» و ســپس «ع» و بعــد «پ» و «م» بــه تمریــن پیوســتند .در انتهــای تمریــن ،از انجــام
تمریــن خرســند هســتند.
تمریــن بداههســازی بــا گوشســپاری بــه یکدیگر(بــوگارت و النــدو«:)1397 ،ش» بــه راحتــی ایــن تمریــن را انجــام داد،
او دربــارۀ خودکشــی مــادرش صحبــت کــرد« .ع» دربــارۀ تنهایــی مــادرش گفــت« .م» از رابطــۀ صمیمانــه بــا مــادر و همتیمــی
بودنشــان گفــت و «پ» بیــان داشــت آشــپزی تنهــا مــوردی اســت کــه مــادرش انجــام نمیدهــد ،امــا مــادر بســیار خوبــی اســت.
گــرم کــردن« :م» یــک بــازی مازندرانــی بــه اســم «چــوگان» را بــرای ســایر هنرجویــان توضیــح داد و بــه عملــی نزدیــک بــه بــازی
چــوگان ،امــا ســادهتر از آن مشــغول شــدند.

چهارم

تمریــن بیــان بداهههــای گفتهشــده توســط دیگری(همان)«:پ»مدیریــت تمریــن را بــه عهــده گرفــت .هــر یــک از
هنرجویــان ،روایــت کوتاهــی را بیــان کردنــد و بعــد بــا قرعهکشــی «پ» ،آنهــا بــه تکــرار و تقلیــد روایــت یکدیگــر پرداختنــد.
تمریــن همحســی در گوشســپاری و بیــان دوبــاره« :پ» در ایــن تمریــن ،درخشــان ظاهــر شــد .پــس از آن« ،ع» بــه
ـی
اجــرای اتــودش پرداخــت و در نهایــت« ،ش» و «م» بــا هــم یــک اتــود گروهــی بــه روی صحنــه بردنــد کــه در آن «ش» نقــش دایـ ِ
«ع» را بــازی میکــرد.
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پنجم

گــرم کــردن« :پ» یــک بــازی آذری را بــه همگروهیهــا آمــوزش داد .اعضــاء ،یــک بــه یــک بــه انجــام حــرکات بــازی مشــغول
شــدند.
تمریــن گروهــی تکمیــل جمــات یکدیگــر (لیبمــن :)1394 ،در ایــن تمریــن« ،ش» و «پ» ،ســادهتر از دیگــران مشــارکت
داشــتند« .ع» تــاش بســیاری بــرای مفهومیســاختن داســتان میکــرد« .م» ،بیشتــر بــه بیــان نقــاط قــوت شــخصیتها و اعمــال
قهرمانــۀ آنهــا میپرداخــت.
گرم کردن :مربی مرد ،تمرینهای متعارف بدن و بیان را درکالس اجرا و هنرجویان را حین انجام فعالیتها چک کرد.

ششم

تمریــن حافظــۀ حســی (بــه یــادآوردن تــرس و خشــم) :در ایــن تمریــن« ،پ» و «ش» ،بــه ابــراز درونیاتشــان پرداختنــد.
خشــم «م» و «ع» ،بیشتــر در بدنشــان دیــدهمیشــد .در انتهــا ،از آنهــا خواســته شــد دو بــه دو بــه آرامکــردن یکدیگــر بپردازنــد.
تمریــن حافظــۀ حســی (بــه یــادآوردن شــادی و اشــتیاق) (محامــدی :)1386 ،هــر چهــار نفــر بــا شــور و هیجــان بــه
شــادمانی و بیــان لحظــات تجربــۀ احســاس اشتیاقشــان پرداختنــد .در انتهــا ،هــر چهــار نفــر و مربــی مــرد ،دســت در گــردن یکدیگــر
انداختــهبودنــد و میچرخیدنــد.
گرم کردن :در حیاط خانۀ ایرانی ،به کاپیتانی «ع» ،بچهها به پاسکاری توپ فوتبال مشغول شدند.

هفتم

هشتم

تمریــن گروهــی توضیــح کاراکتــر قهرمــان مــورد عالقــه (همــان) :هــر یــک از حاضریــن بــه توصیــف ویژگیهــای کاراکتــر
مــورد عالقــهاش میپــردازد« .ع» ،از کاراکتــر پــدرش میگویــد« .پ» ،از رابطــهاش بــا خالــه «م» کــه در دوران تــرک وی ،در
کنــارش بــود و «ش» از بهــرام افشــاری بازیگــر تئاتــر و «م» از مربــی فوتبالــش حــرف میزنــد.
گــرم کــردن« :پ» اصــرار داشــت تــا در حیــاط ،فوتبــال دســتی بــازی کننــد« ،م» و «ع» ســریعاً میــز فوتبــال دســتی را بــه جــای
آن منتقــل کردنــد و بــازی شــروع شــد.
تمریــن ســفر ذهنــی (پاییــن رفتــن در آب اســتخر و توصیــف مــکان مــورد عالقه)(همــان) :در ایــن تمریــن« ،پ» از
تبریــز و خانــۀ پدربزرگــش گفــت« .م» ،زمیــن فوتبــال نســاجی مازنــدران را توصیــف کــرد« .ش» از دشـتهای زعفــران تربــت گفــت
و «ع» ،از حــرم امــام رضــا(ع) بــه عنــوان مــکان مــورد عالقـهاش یــاد کــرد.
گرم کردن :پسرها مانند جلسۀ قبل ،به بازی با فوتبال دستی پرداختند.

نهم

تمریــن ایســتادن مقابــل آینــه و بررســی خــود (همــان)«:ع»و «م» بــه نســبت ،راحتتــر بــا بــدن خــود ارتبــاط برقــرار کــرده
و «ش» ،بــا ســکوتش بــه نظــر غمگیــن میآیــد« .پ» ،دندانهایــش را دوســت نــدارد ولــی بــا دیــدن تصویــرش میخنــدد.
تمریــن گروهــی بیــان خاطــرات مــادر :اجــرای ایــن تمریــن بــه خاطــر فشــاری کــه بازســازی خاطــرات بــرای بچههــا داشــت،
در نیمــۀ راه متوقــف شــد .مربیــان و هنرجویــان بــه آشــپزخانه رفتنــد و بســتنی و چــای خوردنــد.
گرم کردن :مربی مرد با بچهها به تمرین میمیک صورت پرداختند.

دهم

کامپوزیشــن و آفرینــش اثــری بداهــه بــر اســاس ایدهها(بــوگارت و النــدو :)1397 ،در ایــن جلســه ،ترکیــب آنچــه تــا امــروز
آموختــهبودنــد را بــا تمرکــز بــر تــم نمایــش ،جهــان فیزیکــی نمایــش و یکــی از صحنههــا اتــود زدنــد .یکــی از مربیــان ،لیســت
عناوینــی کــه بچههــا در تمرینــات قبلــی دربــارۀ تــم و مــکان بیــان کــرده بودنــد را تیتــروار خوانــد و همــه در مــورد آن کلمــه ،نظـر
دادنــد .ســپس بــه شــرح اشــتراکات پرداختــه شــد و مربــی ،یادداش ـتهایی بــر اســاس اتودهــای بچههــا انجــام داد.
گرم کردن :به درخواست «م» ،هنرجویان به حیاط رفتند و در مسیر بین دیوارها دویدند.

کامپوزیشــن و آفرینــش اثــری بداهــه بــر اســاس ایدههــا (همــان) :در ایــن جلســه ،ترکیــب آنچــه تــا امــروز آموختـه بودنــد
یازدهم را بــا تمرکــز بــر یکــی از شــخصیتهای نمایــش و روابــط موجــود در نمایــش ،اتــود زدنــد .یکــی از مربیــان ،لیســت عناوینــی کــه
بچههــا در تمرینــات قبلــی در زمینــۀ شــخصیت و نمایــش بیــان کــردهبودنــد را تیتــروار خوانــد و همــه در مــورد آن کلمــه ،نظــر
دادنــد .ســپس بــه شــرح اشــتراکات پرداختــه شــد و مربــی ،یادداش ـتهایی بــر اســاس اتودهــای بچههــا انجــام داد.
گرم کردن :هنرجویان به رهبری «ش» به دستزدن و خواندن اشعار گروهی پرداختند.
کامپوزیشــن و آفرینــش اثــری بداهــه بــر اســاس ایدههــا (همــان):در ایــن جلســه ،بــا کمــک مربیــان ،هنرجویــان بــه یــک
دوازدهم روایــت مشــترک بــرای اجــرا رســیدند .ابتــدا در کالم بــا یکدیگــر بــه روایــت مشــترک رســیدند و ســپس جزییــات را در اتودهایــی
بــه دســت آوردنــد« .ع» ،در خانــه ،تمریــن فراوانــی کــردهبــود« .م» و «ش» ،ایدههــای مشــترکی بــرای اجــرا داشــتند و «پ» ،در
لحظــه ،بســیار تکنیکــی و حســی ،نقشهــای مقابــل را پیــاده میکــرد.
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مطالعۀ کاربرد تئاتردرمانی از طریق بداههسازیهای اجرایی برای کمک به پیشگیری از اعتیاد در نوجوانان حاشیهنشین شهر ساری

یافتههای تحقیق
یافتههــای حاصــل از توصیــف میانگیــن و انحــراف معیــار
متغیرهــای مــورد مطالعــه در پیــش آزمــون و پــس آزمــون ،نشــان
داد کــه در پــس آزمــون ،نمــرات متغیرهــای تمایــل بــه اعتیــاد،

هیجــان و احســاس و خشــم ،کاهــش و نمــرۀ عــزت نفــس ،افزایش
یافتــه اســت.

جدول  .4میانگین و انحراف معیار متغیرهای مورد مطالعه (نگارندگان).
متغیر

گروهها

میانگین

انحراف معیار

هیجان و احساس

پیش آزمون

68/25

5/18

پس آزمون

59/25

3/77

پیش آزمون

52/50

4/65

پس آزمون

43/50

5

پیش آزمون

29/50

4/04

پس آزمون

33/75

2/98

پیش آزمون

46

1/11

پس آزمون

40/73

8/99

تمایل به اعتیاد

عزت نفس
خشم

یکــی از مفروضههــای مهــم تحلیلهــای چندمتغیــری ،بهنجــار
بــودن یــا نرمــالبــودن توزیــع متغیرهاســت .جهــت بررســی
بهنجــار بــودن ،چندیــن روش وجــود دارد کــه در پژوهــش حاضــر
از روش شــاپیرو ویلــک 1اســتفاده گردیــد .جــدول ( ،)4نتایــج
آزمــون نرمــال بــودن متغیرهــا را نشــان میدهــد .بــا توجــه بــه
نتــاج جــدول میتــوان گفــت متغیرهایــی کــه ســطح معنــاداری
آنهــا بزرگتــر از  0/05باشــد ،دارای توزیــع نرمــال (فرضیــه

 H0 0تأییــد و فرضیــه  H1رد میشــود) و متغیرهایــی کــه ســطح
معنــاداری آنهــا کوچکتــر از  0/05باشــد ،دارای توزیــع غیــر نرمال
میباشــند (فرضیــه  H1تأییــد و فرضیــه H 0رد میشــود) .بــا
توجــه بــه اینکــه میــزان ســطح معنــاداری هریــک از متغیرهــای
مذکــور در جــدول ( )4باالتــر از میــزان خطــا  0/05میباشــد،
بنابرایــن میتــوان گفــت دادههــا ،نرمــال میباشــند.

جدول  .4آزمون بهنجاری شاپیرو ویلک متغیرهای مورد مطالعه (نگارندگان).
متغیر

گروهها

شاپیرو ویلک

سطح معنیداری p

هیجان و احساس

پیش آزمون

0/907

0467

پس آزمون

0/994

0/976

پیش آزمون

0/918

0/528

پس آزمون

0/982

0/911

پیش آزمون

0/912

0/492

پس آزمون

0/989

0/952

پیش آزمون

0/957

0/759

پس آزمون

0/963

0/795

تمایل به اعتیاد

عزت نفس
خشم
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فصلنامه مطالعات هنرهای زیبا دوره ،2شماره ،4تابستان1400
در ادامــه ،بــرای تحلیــل فرضیههــا از آزمــون  tاســتفاده شــده
اســت (جــدول  .)5در بررســی فرضیــۀ اول تحقیــق مبنــی بر این
کــه شــگردهای روایــی در بداهههــای درامدرمانــی ،بــر هیجــان
و احســاس نوجوانــان تأثیــر دارد ،نتایــج نشــان میدهــد کــه
چــون tمحاسبهشــده (=8/69م )tبــرای مقایســۀ پیــش آزمــون –
پــس آزمــون بــا درجــۀ آزادی  DF =3در ســطح احتمــال 0/95
از  tبحرانــی جــدول ( =3/18ب  ) tبیشتــر اســت ،بنابرایــن،
فرضیــۀ صفــر رد و فرضیــۀ تحقیــق تأییــد میشــود .نتیجــه
میگیریــم شــگردهای روایــی در بداهههــای درامدرمانــی بــر
هیجــان و احســاس نوجوانــان تأثیــر دارد و نمــرات آنــان ،در دو
مرحلــۀ پیــش آزمــون و پــس آزمــون ،متفــاوت بــوده اســت و بــا
توجــه بــه میانگینهــا در دو مرحلــه ،میتــوان نتیجــه گرفــت
شــگردهای روایــی در بداهههــای درامدرمانــی ،موجــب کاهــش
هیجــان و احســاس در نوجوانــان شــده اســت.
در بررســی فرضیــۀ دوم تحقیــق مبنــی بــر ایــن کــه شــگردهای
روایــی در بداهههــای درامدرمانــی بــر تمایــل بــه اعتیــاد
نوجوانــان تأثیــر دارد ،نتایــج نشــان میدهــد کــه چــون
tمحاسبهشــده (=8/33م )tبــرای مقایســۀ پیــش آزمــون– پــس
آزمــون بــا درجــۀ آزادی  DF =3در ســطح احتمــال 0/95
از tبحرانــی جــدول ( =3/18ب  ) tبیشتــر اســت ،بنابرایــن،
فرضیــۀ صفــر رد و فرضیــۀ تحقیــق تأییــد میشــود .نتیجــه
میگیریــم شــگردهای روایــی در بداهههــای درامدرمانــی بــر
تمایــل بــه اعتیــاد نوجوانــان تأثیــر دارد و نمــرات آنــان در دو
مرحلــۀ پیشآزمــون و پسآزمــون متفــاوت بــوده اســت و بــا
توجــه بــه میانگینهــا در دو مرحلــه ،میتــوان نتیجــه گرفــت
شــگردهای روایــی در بداهههــای درامدرمانــی ،موجــب کاهــش

تمایــل بــه اعتیــاد در نوجوانــان شــده اســت.
در بررســی فرضیــۀ دوم تحقیــق مبنــی بــر ایــن کــه شــگردهای
روایــی در بداهههــای درامدرمانــی بــر خشــم نوجوانــان تأثیــر
دارد ،نتایــج نشــان داد کــه چــون tمحاسبهشــده (=3/84م)t
بــرای مقایســۀ پیــش آزمــون – پــس آزمــون بــا درجــۀ آزادی
 DF =3در ســطح احتمــال  0/95از  tبحرانــی جــدول (=3/18
ب  ) tبیشتــر اســت ،بنابرایــن ،فرضیــۀ صفــر رد و فرضیــۀ
تحقیــق تأییــد میشــود .نتیجــه میگیریــم شــگردهای روایــی
در بداهههــای درامدرمانــی ،بــر خشــم نوجوانــان تأثیــر دارد و
نمــرات آنــان در دو مرحلــۀ پیشآزمــون و پسآزمــون متفــاوت
بــوده اســت و بــا توجــه بــه میانگینهــا در دو مرحلــه ،میتــوان
نتیجــه گرفــت شــگردهای روایــی در بداهههــای درامدرمانــی
موجــب کاهــش خشــم در نوجوانــان شــده اســت.
در بررســی فرضیــۀ دوم تحقیــق مبنــی بــر ایــن کــه شــگردهای
روایــی در بداهههــای درامدرمانــی بــر عــزت نفــس نوجوانــان
تأثیــر دارد ،نتایــج نشــان میدهــد کــه چــون tمحاسبهشــده
(=4/97م )tبــرای مقایســۀ پیــش آزمــون – پــس آزمــون بــا درجــۀ
آزادی  DF =3در ســطح احتمــال  0/95از tبحرانــی جــدول
( =3/18ب  ) tبیشتــر اســت؛ بنابرایــن ،فرضیــۀ صفــر رد و فرضیــۀ
تحقیــق تأییــد میشــود .نتیجــه میگیریــم شــگردهای روایــی در
بداهههــای درامدرمانــی بــر عــزت نفــس نوجوانــان تأثیــر دارد و
نمــرات آنــان در دو مرحلــۀ پیشآزمــون و پسآزمــون متفــاوت
بــوده اســت و بــا توجــه بــه میانگینهــا در دو مرحلــه ،میتــوان
نتیجــه گرفــت شــگردهای روایــی در بداهههــای درامدرمانــی
موجــب افزایــش عزتنفــس در نوجوانــان شــده اســت.

جدول  .5تأثیر شگردهای روایی در بداهههای درامدرمانی بر متغیرهای موردنظر (نگارندگان).
متغیر

شاخصهای
آماری

هیجانواحساس

پیشآزمون
پس آزمون

تمایلبهاعتیاد

پیشآزمون
پس آزمون

عزتنفس

پیشآزمون
پس آزمون

خشم

پیشآزمون
پس آزمون

تعداد

4

4

4

4

میانگین

انحراف استاندارد

68/25

5/18

33/75

2/98

52/50

4/65

43/50

5

46

11/13

40/76

8/99

29/50

4/04

33/75

2/98

درجۀ آزادی

آزمون تی

سطح
معناداری

3

8/69

0/003

3

8/33

0/004

3

3/84

0/045

3

4/97

0/016
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مطالعۀ کاربرد تئاتردرمانی از طریق بداههسازیهای اجرایی برای کمک به پیشگیری از اعتیاد در نوجوانان حاشیهنشین شهر ساری

نتیجهگیری
نتایــج حاصلــه نشــان میدهــد شــگردهای روایــی
بداههســازیهای درامدرمانــی بــر کاهــش تمایــل بــه اعتیــاد
نوجوانــان و خشــم آنهــا ،افزایــش عــزت نفــس و تســط آنــان بــر
هیجانــات و احساساتشــان تأثیــر میگذارنــد و فرضیــات را تأکیــد
میکننــد .بــه طــور کلــی ،عوامــل فــردی و محیطــی بســیاری
میتواننــد در اعتیــاد یــک فــرد مؤثــر باشــند کــه از میــان ایــن
عوامــل ،چهــار ویژگــی فــردی برجســته توســط روانشــناس گــروه
انتخــاب شــد تــا مــورد بررســی دقیقتــر قــرار بگیرنــد .ایــن چهــار
عامــل شــامل تمایــل بــه اعتیــاد ،خشــم ،هیجانــات و احساســات و
عــزت نفــس میباشــند .تمرینهــای درامدرمانــی مــورد اســتفاده
در ایــن پژوهــش ،مرتبــط بــا شــگردهای روایــی بودنــد کــه
منجــر بــه ســاخت بداهــه توســط هنرجوهــا میشــوند .در ایــن
راســتا ،نتایــج نشــان داد کــه شــگردهای روایــی در بداهههــای
درامدرمانــی موجــب کاهــش هیجــان و احســاس در نوجوانــان
شــده اســت .ایــن نتیجــه ،یافتههــای ماریــان لیمبمــن (،1394
 )335و الئــی و افشــارینیا ( )98 ،1395را مــورد تأییــد قــرار
میدهــد .از ســوی دیگــر ،شــگردهای روایــی در بداهههــای
درامدرمانــی ،موجــب کاهــش تمایــل بــه اعتیــاد در نوجوانــان
شــده اســت .در حالــی کــه امــروزه ،معضــل اعتیــاد بــه یکــی از
مهمتریــن مشــکالت جوامــع تبدیــل شــده اســت ،ایــن پژوهــش
بــر درامدرمانــی بــه عنــوان یکــی از راهکارهــای موجــود در
کاهــش اعتیــاد جوانــان و نوجوانــان تأکیــد مینمایــد .در همیــن
راســتا ،پاکپــور ( )1395نیــز کارکردهــای تئاتــر کاربــردی در
حــوزۀ اجتمــاع را مــورد بررســی قــرار داده و بــر تأثيــرات مثبــت
ایــن نــوع درام در اجتمــاع در عيــن داشــتن برخــی از مشــکالت
و تازگیهــا ،بهبــود وضعيــت زندگــی روانــی ،اجتماعــی و سياســی
و در نتيجــه ،ارتقــای کيفيــت زندگــی افــراد ،تأکیــد نمــوده اســت.
شــگردهای روایــی در بداهههــای درامدرمانــی ،موجــب کاهــش
خشــم در نوجوانــان نیــز شــده اســت .بنابرایــن ،بــا ســادهترین
روش ،میتــوان بــا درامدرمانــی ،خشــم و درگیــری را در نوجوانــان

پینوشت

کاهــش داد .همانطــور کــه مقــدم ،راوریــان ،ســعید ارشــادی و
گرجــی نیــز تأثیــر مثبــت درامدرمانــی را در کاهــش اختــاالت
افــراد مبتــا بــه اوتیســم گــزارش نمودهانــد ( .)108 ،1398در
نهایــت ،شــگردهای روایــی در بداهههــای درامدرمانــی ،موجــب
افزایــش عــزتنفــس در نوجوانــان شــده اســت .مســألۀ عــزت
نفــس و مقولــۀ خودارزشــمندی ،از اساسـیترین عوامــل در رشــد
مطلــوب شــخصیت كــودكان و نوجوانــان اســت .برخــورداری از
اراده و اعتمــاد بــه نفــس قــوی ،قــدرت تصمیمگیــری و ابتــكار،
خالقیــت و نــوآوری ،ســامت فكــر و بهداشــت روانــی ،رابطــۀ
مســتقیمی بــا میــزان و چگونگــی عــزت نفــس و احســاس
خودارزشــمندیِ فــرد دارد .در پــی مطالعاتــی كــه توســط مــان
و همــکاران ( )368 ,2004انجــام شــد ،مشــخص گردیــد كــه
عــزت نفــس ضعیــف بــا طیــف گســتردهای از اختــاالت روانــی
و مشــکالت اجتماعــی (ماننــد افســردگی ،تمایــل بــه خودکشــی،
اختــاالت خــوردن و اضطــراب) و مشــکالت بیرونــی (ماننــد
خشــونت و ســوءمصرف مــواد) ،همــراه اســت .از دســتدادن
حــس كنتــرل و ایجــاد نارضایتــی فــردی ،یكــی از جنبههــای
مشــخص عــزت نفــس پاییــن بــوده اســت .در بررس ـیهایی كــه
بــر روی افــراد دارای عــزت نفــس پاییــن صــورت گرفتــه ،گرایــش
بــه گوشــهگیری ،افســردگی ،انــزوا و عالقــه بــه مصــرف مــواد
مخــدر گــزارش شــده اســت .نتایــج ایــن پژوهــش بیانگــر ایــن
اســت کــه درامدرمانــی میتوانــد یکــی از راهکارهــای افزایــش
اعتمــاد بــه نفــس در نوجوانــان باشــد .ایــن نتیجــه بــا یافتههــای
لیــدر و کیلــی ( ،)11 ,2019جانســون ( )21 ,2018و محمــدی،
آقاجانــی و زهتــابور ( )5 ،1390همســو اســت .در راســتای نتایج
بــه دســتآمده ،پیشــنهاد میگــردد ایــن پژوهــش بــا تعــداد
بیشتــری از هنرجویــان انجــام شــود .در کنــار درامدرمانــی ،از
موســیقیدرمانی نیــز اســتفاده شــود .ایــن پژوهــش ،بــا شــرکت
دختــران نوجــوان ،در شــهرهای دیگــر و در دبیرســتانهای
مناطــق مختلــف شــهر انجــام شــود.

1. Shapiro-wilk

منابع
پاکپــور ،رضــوان« .)1395( .بررســی اثربخشــی ســایکودرام بــر
افســردگی و عــزت نفــس دختــران چهــارم ابتدایــی منطقــه
ســه شــهر تهــران» .پایاننامــه کارشناســی ارشــد .دانشــکده
روانشناســی و علــوم تربیتــی ،دانشــگاه الزهــرا (س).
الئــی ،اصغــر و افشــارینیا ،کریــم .)1395( .ســایکودرام و ابــراز
وجــود در روان شناســی .تهــران :انتشــارات قانــون یــار.
لیبمــن ،ماریــا .)1394( .راهنمــای موضوعهــا و تمرینهــای
هنردرمانــی .ترجمــۀ حــوری توکلــی و علــی زادهمحمــدی.

تهــران :نشــر قطــره.
ماســن ،پــاول هنــرى؛ کیــگان ،جــروم؛ هوســتون ،آلتــاکارول
و کانجــر ،جانجیــنوی .)1380( .رشــد و شــخصیت کــودک.
ترجمــۀ مهشــید یاســایى .تهــران :نشــر مرکــز ،کتــاب مــاد.
محمــدی ،ابوالفضــل؛ آقاجانــی ،میتــرا و زهتــابور ،غالمحســین.
(« .)1390ارتبــاط اعتیــاد ،تــابآوری و مولفههــای هیجانــی».
مجلــه روانپزشــکی و روانشناســی بالینــی ایــران-136 ،)2( 17 ،
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 «انسانشناســی هنــر بــرای.)1387( . رایحــه،مظفریــان
 همایــش.»)درمــان بیماریهــای روانــی و جســمی (هنــر درمانــی
، دانشــگاه آزاد اســامی،روانشناســی و کاربــرد آن در جامعــه
.واحــد مرودشــت
، فرهــود و گرجــی، آیــدار؛ ســعید ارشــادی، کاوه؛ راوریــان،مقــدم
 «اهمیــت تئاتردرمانــی (ســایکودرما) در درمــان.)1398( .علــی
.»کــودکان و نوجوانــان مبتــا بــه اختــال طیــف اوتیســم
.115-107 ،)2( 7 ،فصلنامــۀ علــوم اعصــاب شــفاي خاتــم
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