
فصلنامه علمی - ترویجی مطالعات هنرهای زیبا   دوره2، شماره4، تابستان1400
صفحات 46 - 53

چکید ه   
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 دیـده  می شـود. نوجوانـان محـات 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 می تواند به ایـن نوجوانـان در 
پیشـگیری از اعتیـاد بـه مـواد مخـدر کمـک کنـد؟ برای پاسـخ به ایـن پرسـش در تحقیـق ترکیبی، بـه مطالعات 
کتابخانـه ای 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 می دهد تئاتر بـه مثابۀ 
شـیوه ای بـرای درمـان در چارچـوب درام درمانـی از زیرمجموعه هـای هنرکاربـردی می تواند با افزایـش عزت نفس 
نوجوانـان، کاهـش میـزان خشـم، افزایـش توانایی تسـلط بـر هیجانـات و احساسـات و هم چنین کاهـش تمایل به 

رفتارهـای بزهکارانـه، در پیشـگیری نوجوانـان از اعتیاد مفید باشـد. 

واژه های کلید ی
 درام درمانی، نوجوانان، اعتیاد، ساری، حاشیۀ شهر، عزت نفس.

مطالعۀ کاربرد تئاتردرمانی از طریق بداهه سازی های
 اجرایی برای کمک به پیشگیری از اعتیاد در نوجوانان 

حاشیه نشین شهر ساری

ندا تسلیمیان    1، رفیق نصرتی2 ، شکوفه ماسوری3
1. کارشناس ارشد ادبیات نمایشی، دانشکده هنر، دانشگاه سوره، تهران، ایران.

2. دکترای تخصصی تئاتر، عضو هیئت علمی گروه ادبیات نمایشی، دانشگاه هنر شیراز، شیراز، ایران.

* ایـن مقالـه برگرفتـه از پایان نامـۀ نـدا تسـلیمیان با عنوان »تحلیل شـگردهای روایـی در بداهه سـازی های درام درمانی برای پیشـگیری از اعتیاد نوجوانان محات حاشـیه شـهر 
سـاری« در مقطع کارشناسـی ارشـد رشـتۀ ادبیات نمایشی دانشـگاه سوره است

3. عضو هیئت علمی گروه ادبیات نمایشی، دانشگاه سوره، تهران، ایران.

46

Neda.t1991@yahoo.com ،نویسندۀ مسئول **

** 

*



فصلنامه مطالعات هنرهای زیبا   دوره2، شماره4، تابستان1400

یکـی از کاربردهـای هنر، عـاوه بر لـذت، نوعی از درمان اسـت. طرفه 
آن کـه هنـر نـزد انسـان های بـدوی بیـش از لـذت، اهمیـت درمانـی 
داشـته و هنردرمانـی، امـری کهـن اسـت. به عبارتـی، »از گذشـته تا 
امـروز انـواع هنرهـا به عنوان شـیوه های درمانـی مخصوصـاً در درمان 
تألمـات روحـی مـورد اسـتفاده قـرار گرفته انـد. هنردرمانـی، نوعـی 
تکنیـک درمانـی اسـت کـه می کوشـد موقعیـت احساسـی بیمارانـی 
کـه از ناراحتی هـای روحـی و روانـی رنـج می برنـد را بهبـود بخشـد« 
)مظفریـان، 1387، 1(. امـروزه، در دانشـکده  های هنـر دانشـگاه  های 
بزرگـی چـون جـرج واشـنگتن، ایندیـا، چسـتر و ... تئاتر کاربـردی به 

عنـوان راهـکاری نویـن بـرای آمـوزش و درمـان تدریس می  شـود. 
از سـوی دیگـر، در بـاب نوجوانـی، بـه پیـروی از برخی نظریه  پـردازان 
روان  کاوی، »نوجوانی را باید وضعیتی دانسـت کـه نوجوان در آن دچار 
اختال روانی اسـت« )ماسـن و همکاران، 1380، 531(. فرایند انتقال 
از کودکی به بزرگسـالی، دشـوار و پرکشـمکش اسـت. نوجوان از یک 
سـو با سـرعت بی  سـابقه ای بلوغ جسـمی و جنسـی را می  گذراند و از 
سـوی دیگـر، خانـواده، فرهنـگ و جامعـه از او می خواهند تا مسـتقل 
باشـد، روابـط جدیـدی را بـا همسـاالن و بزرگسـاالن برقـرار کنـد و 
آمادگی  هـا و مهارت  هـای الزم را بـرای زندگـی شـغلی و اجتماعـی به 
دسـت آورد. نوجـوان بایـد عـاوه بـر پذیرش و سـازگاری بـا این همه 
تغییـر و تحـّول، هویـت منسـجمی نیـز بـرای خود کسـب کنـد و به 

سـواالت دشـوار و قدیمـی »مـن کیسـتم؟«، »جـای مـن در هسـتی 
کجاسـت؟« و »از زندگـی خـود چـه می  خواهـم؟« پاسـخ مشـخص و 
اختصاصـی بدهـد. حـال اگر نوجـوان در فرهنگی ویژه و یا در شـرایط 
نابسـاماِن خانوادگـی رشـد کنـد، می تـوان عـدم تسـلط حسـی او بـر 

هیجانـات خـود را پیش  بینـی نمود.
و باالخـره، بنابـر آمار وزارت راه و شهرسـازی در سـال 1396، در ایران 
حـدود 19 میلیون نفر حاشیه  نشـین وجود داشـته اسـت. یعنی از هر 
4 نفـر ایرانـی، یـک نفـر در سـکونتگاه های 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 می آورند. 
بـا توجـه بـه ایـن چند نکتـۀ مقدماتـی، قابـل ذکر اسـت کـه در این 
پژوهـش سـعی شـده اسـت تئاتردرمانـی بـرای پیشـگیری از اعتیـاد 
نوجوانان محات حاشـیۀ شهر سـاری مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. 
در این راسـتا، مهم ترین مسـائلی کـه به آنها پرداخته خواهد شـد این 
اسـت کـه اوالً تئاتـر و بـه  خصـوص، روایتگـرِی اجرایـِی زندگی  هـای 
شـخصی، چگونـه به پیشـگیری از اعتیـاد نوجوانان کمـک می  کند؟ و 
از سـوی دیگـر، چگونه بداهه  های این شـکل از تئاتردرمانی به تسـلط 
نوجوانـان بـر هیجانـات لحظـه  ای و بازیابـی عـزت نفـس آنهـا کمک 

می کنـد؟

روش شناسی تحقیق
روش انجام این پژوهش، ترکیبی اسـت. در بخش کیفی، در چارچوب 
نوعـی پژوهـش نظـری - توصیفـی، روی مفاهیـم و چارچوب هـای 
روانشناسـی  اعتیـاد،  روش،  و  نظریـه  تئاتردرمانـی،  ماننـد  نظـری 
نوجوانـان و ... مطالعاتـی انجام شـده اسـت. از دل این مطالعات اسـت 
کـه بداهه سـازی های 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 اطاعـات مربوط به اعتیـاد نوجوانان اسـتخراج و طبقه  بندی 
شـده اسـت. هم چنیـن مفاهیـم و چارچوب  هـای نظـری مربـوط بـه 
اعتیاد نوجوانان اسـتخراج و طبقه  بندی شـده اسـت. در بخش بعدی، 
مطالعـات میدانـی- تجربـی در قالـب کار بـا 4 نوجوان تحت پوشـش 
جمعیـت امـام علی)ع(، به عنوان نمونۀ موردی، پی گرفته شـده اسـت. 
در ایـن بخـش از پژوهـش، تاش بـرای شـناخت روحیـات نوجوانان، 
محیـط زندگـی، گذشـته و ... از طریـق مشـاهده، پرسشـنامه  های 
پیمایشـی اسـتاندارد و مصاحبۀ هدفمند انجام شـده است و در نهایت 
بـا اسـتفاده از تحلیل  های نظری، داده  های پژوهشـی ارزیابی شـده  اند. 
بـراي تجزیـه و تحلیـل اطاعـات از دو روش آمـار توصیفـي و آمـار 

اسـتنباطي اسـتفاده شده اسـت. آمار توصیفي شـامل جدول و نمودار 
می  باشـد و در آمار اسـتنباطي، برای تعیین تأثیر شـگردهای روایی در 
بداهه  هـای درام  درمانـی بر هیجان و احسـاس، تمایل به اعتیاد، خشـم 
و عزت نفس نوجوانان، از روش آماری t وابسـته اسـتفاده شـده اسـت. 
نمونه  هـای مـورد بررسـی در این پژوهش سـاکن مناطـق ترک محله، 
غفاری، 22 بهمن و راهبند در شـهر سـاری هسـتند و مشـخصات آنها 

در جدول )1( نشـان داده شـده اسـت.

مقدمه
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گزارش پژوهش تجربی
ــرای  ــی)ع( ب ــام عل ــت ام ــر جمعی ــش در کاس تئات ــن پژوه ای
ــت.  ــده اس ــام ش ــاری انج ــهر س ــیۀ ش ــق حاش ــان مناط نوجوان
چهــار نفــر هنرجــو، بــه عنــوان مــورد پژوهــش در کاس شــرکت 
داشــته  اند. مربــی بــه همراه دســتیار مربــی و روانشــناس )مددکار( 
گــروه نیــز در کاس حاضــر بوده انــد. تمامــی روایت هــای بداهــه 
ــا  ــذ ثبــت شــده ت ــر کاغ ــده ب ــا، توســط نگارن و حاصــل تمرین  ه
در انتهــا، از داده  هــای حاصــل از شــگرد بداهه هــای روایــی بــرای 
ــی در  نوشــتن نمایشــنامه اســتفاده شــود. تمرین  هــای درام  درمان

12 جلســه بــه شــرح جــدول )2( برگــزار شــدند.
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مدت زمان فعالیت در تئاتر )سال(ویژگی روانی و رفتاریسن ابتال به اعتیادسنردیف

3افسردگی، مقادیری از پارانویا و وسواس ذهنی11914

7مشارکت در نزاع های خیابانی2173

5مشارکت در نزاع های خیابانی31710

2درون گرا و منظم41815

جدول 1. مشخصات نمونه های تحقیق )نگارندگان(.

محتوای جلساتجلسات

اول

ــرای  ــد. همگــی ب ــه همــراه مربــی، دســتیار مربــی و روانشــناس گــروه در کاس حضــور دارن ــۀ گروهــی: هــر چهــار نفــر ب معارف
شــروع دوبــارۀ تمرین هــای تئاتــر هیجــان زده هســتند. دائمــا بــا یکدیگــر گفتگــو و شــوخی می  کننــد. از ایــن کــه کاسشــان از گــروه 

کــودک جــدا شــده  اســت، راضــی هســتند. 

ــی  ــا مرب ــه ای هســتند و ب ــد حرف ــد می  کنن ــد. تأکی ــوزش دیده ان ــًا آم ــن اصــل را قب ــی: همگــی ای ــل رازداری گروه ــان اص بی
ــد. ــر می  کن ــوع هم نظ ــن موض ــر ای ــد ب ــه تأکی ــاره ب ــروه را دوب ــد. »پ«، گ ــوخی می  کنن ش

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 این کــه »ع« دیرتــر از بقیــه بــه تمریــن پیوســته، امــا اولیــن داوطلــب اســت. او از آرزوی 
ســتارۀ فوتبال شــدن می  گویــد. »م« آرزو دارد در دانشــگاه هنــر قبــول شــود. »ش« آرزو دارد بازیگــر معروفــی شــود و »پ« آرزو دارد 
کاری کنــد هیــچ بچــه  ای از پــدر و مــادرش دور نمانــد. هنرجویــان روی مســأله ترس هــا بــه انــدازۀ مســأله رویــا متمرکــز نمی شــوند. 

هنــوز گــروه از بیــان درونیاتــش فاصلــه دارد. 

دوم

گرم کردن: »م«، تمرین دادن بقیه را بر عهده گرفته و بیش ترین فعالیت فیزیکی را دارد. 

تمریــن آشــنایی زدایی از دســت راســت: متمرکزشــدن بــرای »پ« بســیار ســخت اســت. دائمــاً از تمریــن خــارج شــده و بــا 
ــکل  ــه ش ــرد. »ع« و »ش«، ب ــر می ب ــی بیش ت ــه ســمت هماهنگ ــروه را ب ــه ســکوت دارد و گ ــد ب ــد. »م«، تأکی ــرف می زن ــی ح مرب

دقیــق مشــغول تمریــن هســتند.

ــه  ــر می شــوند،  »م« ب ــر ظاه ــر دیگ ــر از دو نف ــن بهت ــن تمری ــا: »پ« و »ش« در ای ــان و واژه  ه ــنایی زدایی از زب ــن آش تمری
ــن اســت. ــا »ع«، سخت کوشــانه مشــغول تمری ــرای بیــان مقاومــت دارد ام طــور آشــکار، ب

تمریــن صحبت کــردن بــدون آمادگــی و بی وقفــه بــه مــدت 10 دقیقــه )محامــدی، 1386(: در ایــن مرحلــه از کاس، بــه 
گذشــتۀ »پ« و خاطــرات او از پــدرش، غــم »ع« از فراهم نشــدن امکانــات بــرای خواهــر نوجوانــش، خشــم  »ش« از معتادشــدن پــدر 

در زنــدان پرداختــه  شــد. »م« بیش تــر از تاش هایــش در فوتبــال حــرف زد. 

سوم

گرم کردن: »ش«، قواعد یک بازی فیزیکی خراسانی را به بقیه بچه ها آموزش داد و مشغول بازی با هم شدند. 

ــا موســیقی خندیدنــد و از  ــا موســیقی:ابتدای تمریــن، هنرجویــان بــه حــرکات مربــی مــرد و رهاســازی ب تمریــن رهاســازی ب
ــن، از انجــام  ــای تمری ــن پیوســتند. در انته ــه تمری ــد »پ« و »م« ب ــه، »ش« و ســپس »ع« و بع ــد. در ادام همراه شــدن ســرباز زدن

تمریــن خرســند هســتند. 

ــن را انجــام داد،  ــن تمری ــی ای ــه راحت ــدو، 1397(:»ش« ب ــوگارت و الن ــه یکدیگر)ب ــپاری ب ــا گوش س ــازی ب ــن بداهه س تمری
ــادر و هم تیمــی  ــا م ــه ب ــت. »م« از رابطــۀ صمیمان ــادرش گف ــی م ــارۀ تنهای ــرد. »ع« درب ــت ک ــادرش صحب ــارۀ خودکشــی م او درب
بودنشــان گفــت و »پ« بیــان داشــت آشــپزی تنهــا مــوردی اســت کــه مــادرش انجــام نمی  دهــد، امــا مــادر بســیار خوبــی اســت. 

چهارم

گــرم کــردن:  »م« یــک بــازی مازندرانــی بــه اســم »چــوگان« را بــرای ســایر هنرجویــان توضیــح داد و بــه عملــی نزدیــک بــه بــازی 
چــوگان، امــا ســاده تر از آن مشــغول شــدند.

ــک از  ــر ی ــت. ه ــده گرف ــه عه ــن را ب ــت تمری ــط دیگری)همان(:»پ«مدیری ــده توس ــای گفته ش ــان بداهه ه ــن بی تمری
ــد. ــر پرداختن ــت یکدیگ ــد روای ــرار و تقلی ــه تک ــا ب ــی »پ«، آنه ــا قرعه کش ــد ب ــد و بع ــان کردن ــی را بی ــت کوتاه ــان، روای هنرجوی

ــه  ــس از آن، »ع« ب ــد. پ ــر ش ــان ظاه ــن، درخش ــن تمری ــاره: »پ« در ای ــان دوب ــپاری و بی ــی در گوش س ــن هم حس تمری
اجــرای اتــودش پرداخــت و در نهایــت، »ش« و »م« بــا هــم یــک اتــود گروهــی بــه روی صحنــه بردنــد کــه در آن  »ش« نقــش دایــِی 

ــرد. ــازی می ک »ع« را ب

جدول 2. جلسات تمرین درام درمانی )نگارندگان(.
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پنجم

گــرم کــردن: »پ« یــک بــازی آذری را بــه هم گروهی هــا آمــوزش داد. اعضــاء، یــک بــه یــک بــه انجــام حــرکات بــازی مشــغول 
شــدند.

ــن گروهــی تکمیــل جمــالت یکدیگــر )لیبمــن، 1394(: در ایــن تمریــن، »ش« و »پ«، ســاده تر از دیگــران مشــارکت  تمری
داشــتند. »ع« تــاش بســیاری بــرای مفهومی ســاختن داســتان می  کــرد. »م«، بیش تــر بــه بیــان نقــاط قــوت شــخصیت ها و اعمــال 

ــا می پرداخــت. ــۀ آنه قهرمان

ششم

گرم کردن: مربی مرد، تمرین های متعارف بدن و بیان را درکاس اجرا و هنرجویان را حین انجام فعالیت ها چک کرد.

تمریــن حافظــۀ حســی )بــه یــادآوردن تــرس و خشــم(: در ایــن تمریــن، »پ« و »ش«، بــه ابــراز درونیاتشــان پرداختنــد. 
خشــم »م« و »ع«، بیش تــر در بدنشــان دیــده  می شــد. در انتهــا، از آنهــا خواســته  شــد دو بــه دو بــه آرام کــردن یکدیگــر بپردازنــد. 

ــه  ــا شــور و هیجــان ب ــر ب ــار نف ــر چه ــدی، 1386(: ه ــتیاق( )محام ــادی و اش ــادآوردن ش ــه ی ــی )ب ــۀ حس ــن حافظ تمری
شــادمانی و بیــان لحظــات تجربــۀ احســاس اشتیاقشــان پرداختنــد. در انتهــا، هــر چهــار نفــر و مربــی مــرد، دســت در گــردن یکدیگــر 

ــد. ــد و می چرخیدن ــه  بودن انداخت

هفتم

گرم کردن: در حیاط خانۀ ایرانی، به کاپیتانی »ع«، بچه ها به پاس کاری توپ فوتبال مشغول شدند. 

تمریــن گروهــی توضیــح کاراکتــر قهرمــان مــورد عالقــه )همــان(: هــر یــک از حاضریــن بــه توصیــف ویژگی هــای کاراکتــر 
ــرک وی، در  ــه در دوران ت ــه »م« ک ــا خال ــه  اش ب ــد. »پ«، از رابط ــدرش می   گوی ــر پ ــردازد. »ع«، از کاراکت ــه اش می پ ــورد عاق م

ــد. ــش حــرف می زن ــی فوتبال ــر و »م« از مرب ــود و »ش« از بهــرام افشــاری بازیگــر تئات ــارش ب کن

هشتم

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 دشــت های زعفــران تربــت گفــت 

و »ع«، از حــرم امــام رضــا)ع( بــه عنــوان مــکان مــورد عاقــه ا ش یــاد کــرد.

نهم

گرم کردن: پسرها مانند جلسۀ قبل، به بازی با فوتبال دستی پرداختند. 

تمریــن ایســتادن مقابــل آینــه و بررســی خــود )همــان(:»ع«و »م« بــه نســبت، راحت تــر بــا بــدن خــود ارتبــاط برقــرار کــرده 
و »ش«، بــا ســکوتش بــه نظــر غمگیــن می آیــد. »پ«، دندان هایــش را دوســت نــدارد ولــی بــا دیــدن تصویــرش می خنــدد. 

تمریــن گروهــی بیــان خاطــرات مــادر: اجــرای ایــن تمریــن بــه خاطــر فشــاری کــه بازســازی  خاطــرات بــرای بچه هــا داشــت، 
در نیمــۀ راه متوقــف شــد. مربیــان و هنرجویــان بــه آشــپزخانه رفتنــد و بســتنی و چــای خوردنــد.

دهم

گرم کردن: مربی مرد با بچه ها به تمرین میمیک صورت پرداختند. 

کامپوزیشــن و آفرینــش اثــری بداهــه بــر اســاس ایده  ها)بــوگارت و النــدو، 1397(: در ایــن جلســه، ترکیــب آنچــه تــا امــروز 
ــد. یکــی از مربیــان، لیســت  ــر تــم نمایــش، جهــان فیزیکــی نمایــش و یکــی از صحنه هــا اتــود زدن ــا تمرکــز ب ــد را ب آموختــه  بودن
عناوینــی کــه بچه هــا در تمرینــات قبلــی دربــارۀ تــم و مــکان بیــان کــرده  بودنــد را تیتــروار خوانــد و همــه در مــورد آن کلمــه، نظــر  

دادنــد. ســپس بــه شــرح اشــتراکات پرداختــه شــد و مربــی، یادداشــت هایی بــر اســاس اتودهــای بچه هــا انجــام داد. 

یازدهم

گرم کردن: به درخواست »م«، هنرجویان به حیاط رفتند و در مسیر بین دیوارها دویدند. 

کامپوزیشــن و آفرینــش اثــری بداهــه بــر اســاس ایده  هــا )همــان(: در ایــن جلســه، ترکیــب آنچــه تــا امــروز آموختــه  بودنــد 
را بــا تمرکــز بــر یکــی از شــخصیت های نمایــش و روابــط موجــود در نمایــش، اتــود زدنــد. یکــی از مربیــان، لیســت عناوینــی کــه 
بچه هــا در تمرینــات قبلــی در زمینــۀ شــخصیت و نمایــش بیــان کــرده  بودنــد را تیتــروار خوانــد و همــه در مــورد آن کلمــه، نظــر 

 دادنــد. ســپس بــه شــرح اشــتراکات پرداختــه شــد و مربــی، یادداشــت هایی بــر اســاس اتودهــای بچه هــا انجــام داد. 

دوازدهم

گرم کردن: هنرجویان به رهبری »ش« به دست زدن و خواندن اشعار گروهی پرداختند. 

کامپوزیشــن و آفرینــش اثــری بداهــه بــر اســاس ایده  هــا )همــان(:در ایــن جلســه، بــا کمــک مربیــان، هنرجویــان بــه یــک 
روایــت مشــترک بــرای اجــرا رســیدند.  ابتــدا در کام بــا یکدیگــر بــه روایــت مشــترک رســیدند و ســپس جزییــات را در اتودهایــی 
بــه دســت آوردنــد. »ع«، در خانــه، تمریــن فراوانــی کــرده  بــود. »م« و »ش«، ایده هــای مشــترکی بــرای اجــرا داشــتند و »پ«، در 

ــاده  می کــرد. ــل را پی لحظــه، بســیار تکنیکــی و حســی، نقش هــای مقاب
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معیــار  انحــراف  و  میانگیــن  توصیــف  از  حاصــل  یافته هــای 
متغیرهــای مــورد مطالعــه در پیــش آزمــون و پــس آزمــون، نشــان 
ــاد،  ــه اعتی ــل ب داد کــه در پــس آزمــون، نمــرات متغیرهــای تمای

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

یافته های تحقیق

انحراف معیارمیانگینگروه هامتغیر

68/255/18پیش آزمونهیجان و احساس

59/253/77پس آزمون

52/504/65پیش آزمونتمایل به اعتیاد

43/505پس آزمون

29/504/04پیش آزمونعزت نفس

33/752/98پس آزمون

461/11پیش آزمونخشم

40/738/99پس آزمون

ــار  ــری، بهنج ــای چندمتغی ــم تحلیل ه ــای مه ــی از مفروضه ه یک
ــی  ــت بررس ــت. جه ــع متغیرهاس ــودن توزی ــال  ب ــا نرم ــودن ی ب
بهنجــار بــودن، چندیــن روش وجــود دارد کــه در پژوهــش حاضــر 
ــج  ــدول )4(، نتای ــد. ج ــتفاده گردی ــک1 اس ــاپیرو ویل از روش ش
ــه  ــا توجــه ب آزمــون نرمــال بــودن متغیرهــا را نشــان می دهــد. ب
نتــاج جــدول می تــوان گفــت متغیرهایــی کــه ســطح معنــاداری 
آنهــا بزرگتــر از 0/05 باشــد، دارای توزیــع نرمــال )فرضیــه 

H0 0 تأییــد و فرضیــه H1 رد می  شــود( و متغیرهایــی کــه ســطح 
معنــاداری آنهــا کوچکتــر از 0/05 باشــد، دارای توزیــع غیــر نرمال 
ــا  ــود(. ب ــه  H 0رد می  ش ــد و فرضی ــه H1 تأیی ــند )فرضی می  باش
توجــه بــه اینکــه میــزان ســطح معنــاداری هریــک از متغیرهــای 
ــد،  ــا 0/05 می  باش ــزان خط ــر از می ــدول )4( باالت ــور در ج مذک

ــند. ــال می  باش ــا، نرم ــت داده  ه ــوان گف ــن می  ت بنابرای

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

سطح معنی داری pشاپیرو ویلکگروه هامتغیر

0/9070467پیش آزمونهیجان و احساس

0/9940/976پس آزمون

0/9180/528پیش آزمونتمایل به اعتیاد

0/9820/911پس آزمون

0/9120/492پیش آزمونعزت نفس

0/9890/952پس آزمون

0/9570/759پیش آزمونخشم

0/9630/795پس آزمون

جدول 4. آزمون بهنجاری شاپیرو ویلک متغیرهای مورد مطالعه )نگارندگان(.
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ــون t اســتفاده شــده  ــا از آزم ــل فرضیه ه ــرای تحلی ــه، ب در ادام
اســت )جــدول 5(. در بررســی فرضیــۀ اول تحقیــق مبنــی بر این 
کــه شــگردهای روایــی در بداهه  هــای درام درمانــی، بــر هیجــان 
ــه  ــد ک ــان می ده ــج نش ــر دارد، نتای ــان تأثی ــاس نوجوان و احس
چــونt  محاسبه شــده )8/69=مt( بــرای مقایســۀ پیــش آزمــون – 
پــس آزمــون بــا درجــۀ آزادی DF =3  در ســطح  احتمــال 0/95 
از t بحرانــی جــدول )3/18= ب t ( بیش تــر اســت، بنابرایــن، 
ــه  ــود. نتیج ــد می  ش ــق تأیی ــۀ تحقی ــر رد و فرضی ــۀ صف فرضی
ــر  ــی ب ــای درام درمان ــی در بداهه  ه ــگردهای روای ــم ش می  گیری
هیجــان و احســاس نوجوانــان تأثیــر دارد و نمــرات آنــان، در دو 
مرحلــۀ پیــش آزمــون و پــس آزمــون، متفــاوت بــوده اســت و بــا 
ــت  ــه گرف ــوان نتیج ــه، می  ت ــا در دو مرحل ــه میانگین ه ــه ب توج
شــگردهای روایــی در بداهه  هــای درام درمانــی، موجــب کاهــش 

هیجــان و احســاس در نوجوانــان شــده اســت.
در بررســی فرضیــۀ دوم تحقیــق مبنــی بــر ایــن کــه شــگردهای 
روایــی در بداهه هــای درام درمانــی بــر تمایــل بــه اعتیــاد 
نتایــج نشــان می دهــد کــه چــون تأثیــر دارد،  نوجوانــان 

  tمحاسبه شــده )8/33=مt( بــرای مقایســۀ پیــش آزمــون– پــس 
آزمــون بــا درجــۀ آزادی DF =3 در ســطح  احتمــال 0/95 
از  tبحرانــی جــدول )3/18= ب t ( بیش تــر اســت، بنابرایــن، 
ــه  ــود. نتیج ــد می  ش ــق تأیی ــۀ تحقی ــر رد و فرضی ــۀ صف فرضی
ــر  ــی ب ــای درام درمان ــی در بداهه  ه ــگردهای روای ــم ش می گیری
ــان در دو  ــرات آن ــر دارد و نم ــان تأثی ــاد نوجوان ــه اعتی ــل ب تمای
ــا  ــت و ب ــوده اس ــاوت ب ــون متف ــون و پس  آزم ــۀ پیش  آزم مرحل
ــت  ــه گرف ــوان نتیج ــه، می  ت ــا در دو مرحل ــه میانگین ه ــه ب توج
شــگردهای روایــی در بداهه  هــای درام درمانــی، موجــب کاهــش 

ــده اســت. ــان ش ــاد در نوجوان ــه اعتی ــل ب تمای
در بررســی فرضیــۀ دوم تحقیــق مبنــی بــر ایــن کــه شــگردهای 
ــر  ــان تأثی ــم نوجوان ــر خش ــی ب ــای درام درمان ــی در بداهه  ه روای
 )tمحاسبه شــده )3/84=مt  دارد، نتایــج نشــان داد کــه چــون
ــۀ آزادی  ــا درج ــون ب ــس آزم ــون – پ ــش آزم ــرای مقایســۀ پی ب
ــدول )3/18=  ــی ج ــال 0/95 از t بحران ــطح  احتم DF =3  در س
ب t ( بیش تــر اســت، بنابرایــن، فرضیــۀ صفــر رد و فرضیــۀ 
ــی  ــگردهای روای ــم ش ــه می  گیری ــود. نتیج ــد می  ش ــق تأیی تحقی
ــر دارد و  ــان تأثی ــم نوجوان ــر خش ــی، ب ــای درام  درمان در بداهه  ه
ــاوت  ــون متف ــون و پس  آزم ــۀ پیش  آزم ــان در دو مرحل ــرات آن نم
ــه میانگین هــا در دو مرحلــه، می  تــوان  ــا توجــه ب ــوده اســت و ب ب
ــی  ــای درام  درمان ــی در بداهه  ه ــگردهای روای ــت ش ــه گرف نتیج

ــان شــده اســت. موجــب کاهــش خشــم در نوجوان
در بررســی فرضیــۀ دوم تحقیــق مبنــی بــر ایــن کــه شــگردهای 
ــان  ــس نوجوان ــزت نف ــر ع ــی ب ــای درام درمان ــی در بداهه ه روای
ــده  ــونt  محاسبه ش ــه چ ــد ک ــان می ده ــج نش ــر دارد، نتای تأثی
)4/97=مt( بــرای مقایســۀ پیــش آزمــون – پــس آزمــون بــا درجــۀ 
آزادی DF  =3 در ســطح  احتمــال 0/95 از tبحرانــی جــدول 
)3/18= ب t ( بیش تــر اســت؛ بنابرایــن، فرضیــۀ صفــر رد و فرضیــۀ 
تحقیــق تأییــد می  شــود. نتیجــه می  گیریــم شــگردهای روایــی در 
ــان تأثیــر دارد و  ــر عــزت نفــس نوجوان بداهه  هــای درام  درمانــی ب
ــاوت  ــون متف ــون و پس  آزم ــۀ پیش  آزم ــان در دو مرحل ــرات آن نم
ــه میانگین هــا در دو مرحلــه، می  تــوان  ــا توجــه ب ــوده اســت و ب ب
ــی  ــای درام  درمان ــی در بداهه  ه ــگردهای روای ــت ش ــه گرف نتیج

ــان شــده اســت. ــس در نوجوان ــش عزت  نف موجــب افزای

شاخص های متغیر
آماری

میانگینتعداد

68/255/18پیش آزمونهیجان و احساس
0/003

33/752/98پس آزمون

52/504/65پیش آزمونتمایل به اعتیاد
8/33

43/505پس آزمون

4611/13پیش آزمونعزت نفس
0/045

40/768/99پس آزمون

29/504/04پیش آزمونخشم
0/016

33/752/98پس آزمون

سطحآزمون تیدرجۀ آزادیانحراف استاندارد
 معناداری

4

4

4

4

3

3

3

3

0/004

8/69

3/84

4/97

جدول 5. تأثیر شگردهای روایی در بداهه  های درام درمانی بر متغیرهای موردنظر )نگارندگان(.
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روایــی  شــگردهای  می دهــد  نشــان  حاصلــه  نتایــج 
ــاد  ــه اعتی ــل ب ــش تمای ــر کاه ــی ب ــازی های درام درمان بداهه س
نوجوانــان و خشــم آنهــا، افزایــش عــزت نفــس و تســط آنــان بــر 
هیجانــات و احساساتشــان تأثیــر می گذارنــد و فرضیــات را تأکیــد 
ــیاری  ــی بس ــردی و محیط ــل ف ــی، عوام ــور کل ــه ط ــد. ب می کنن
می تواننــد در اعتیــاد یــک فــرد مؤثــر باشــند کــه از میــان ایــن 
عوامــل، چهــار ویژگــی فــردی برجســته توســط روانشــناس گــروه 
انتخــاب شــد تــا مــورد بررســی دقیق تــر قــرار بگیرنــد. ایــن چهــار 
عامــل شــامل تمایــل بــه اعتیــاد، خشــم، هیجانــات و احساســات و 
عــزت نفــس می باشــند. تمرین هــای درام درمانــی مــورد اســتفاده 
ــه  ــد ک ــی بودن ــگردهای روای ــا ش ــط ب ــش، مرتب ــن پژوه در ای
ــن  ــه ســاخت بداهــه توســط هنرجوهــا می شــوند. در ای منجــر ب
ــای  ــی در بداهه  ه ــگردهای روای ــه ش ــج نشــان داد ک ــتا، نتای راس
ــان  ــاس در نوجوان ــان و احس ــش هیج ــب کاه ــی موج درام درمان
ــان لیمبمــن )1394،  ــن نتیجــه، یافته هــای ماری شــده اســت. ای
ــرار  ــد ق ــورد تأیی ــاری نیا )1395، 98( را م ــی و افش 335( و الئ
می دهــد. از ســوی دیگــر، شــگردهای روایــی در بداهه  هــای 
ــان  ــاد در نوجوان ــه اعتی ــل ب ــش تمای ــب کاه ــی، موج درام درمان
ــه یکــی از  شــده اســت. در حالــی کــه امــروزه، معضــل اعتیــاد ب
مهم تریــن مشــکات جوامــع تبدیــل شــده اســت، ایــن پژوهــش 
ــود در  ــای موج ــی از راهکاره ــوان یک ــه عن ــی ب ــر درام درمان ب
کاهــش اعتیــاد جوانــان و نوجوانــان تأکیــد می نمایــد. در همیــن 
ــردی در  ــر کارب ــای تئات ــز کارکرده ــور )1395( نی ــتا، پاکپ راس
حــوزۀ اجتمــاع را مــورد بررســی قــرار داده و بــر تأثیــرات مثبــت 
ایــن نــوع درام در اجتمــاع در عیــن داشــتن برخــی از مشــکات 
و تازگی  هــا، بهبــود وضعیــت زندگــی روانــی، اجتماعــی و سیاســی 
و در نتیجــه، ارتقــای کیفیــت زندگــی افــراد، تأکیــد نمــوده اســت. 
ــی، موجــب کاهــش  ــای درام  درمان ــی در بداهه  ه شــگردهای روای
ــاده ترین  ــا س ــن، ب ــده اســت. بنابرای ــز ش ــان نی خشــم در نوجوان
روش، می تــوان بــا درام درمانــی، خشــم و درگیــری را در نوجوانــان 

ــان، ســعید ارشــادی و  کاهــش داد. همان طــور کــه مقــدم، راوری
ــی را در کاهــش اختــاالت  ــز تأثیــر مثبــت درام درمان گرجــی نی
ــد )1398، 108(. در  ــزارش نموده ان ــم گ ــه اوتیس ــا ب ــراد مبت اف
ــی، موجــب  ــای درام  درمان ــی در بداهه  ه ــت، شــگردهای روای نهای
ــزت  ــألۀ ع ــت. مس ــده اس ــان ش ــس در نوجوان ــزت   نف ــش ع افزای
نفــس و مقولــۀ خودارزشــمندی، از اساســی ترین عوامــل در رشــد 
ــورداری از  ــت. برخ ــان اس ــودکان و نوجوان ــخصیت ک ــوب ش مطل
ــدرت تصمیم گیــری و ابتــکار،  ــوی، ق ــه نفــس ق اراده و اعتمــاد ب
ــۀ  ــی، رابط ــت روان ــر و بهداش ــامت فک ــوآوری، س ــت و ن خاقی
مســتقیمی بــا میــزان و چگونگــی عــزت نفــس و احســاس 
ــان  ــه توســط م ــی ک ــی مطالعات ــرد دارد. در پ خودارزشــمندِی ف
ــه  ــد ک ــخص گردی ــد، مش ــام ش ــکاران )2004, 368( انج و هم
ــی  ــا طیــف گســترده ای از اختــاالت روان عــزت نفــس ضعیــف ب
و مشــکات اجتماعــی )ماننــد افســردگی، تمایــل بــه خودکشــی، 
ــد  ــی )مانن ــکات بیرون ــراب( و مش ــوردن و اضط ــاالت خ اخت
خشــونت و ســوء مصرف مــواد(، همــراه اســت. از دســت دادن 
ــای  ــی از جنبه ه ــردی، یک ــی ف ــاد نارضایت ــرل و ایج ــس کنت ح
ــوده اســت. در بررســی هایی کــه  مشــخص عــزت نفــس پاییــن ب
بــر روی افــراد دارای عــزت نفــس پاییــن صــورت گرفتــه، گرایــش 
ــواد  ــرف م ــه مص ــه ب ــزوا و عاق ــردگی، ان ــه گیری، افس ــه گوش ب
ــن  ــن پژوهــش بیانگــر ای ــج ای ــزارش شــده اســت. نتای مخــدر گ
ــش  ــای افزای ــی از راهکاره ــد یک ــی می توان ــه درام درمان ــت ک اس
اعتمــاد بــه نفــس در نوجوانــان باشــد. ایــن نتیجــه بــا یافته هــای 
لیــدر و کیلــی )2019, 11(، جانســون )2018, 21( و محمــدی، 
آقاجانــی و زهتــاب ور )1390، 5( همســو اســت. در راســتای نتایج 
ــداد  ــا تع ــش ب ــن پژوه ــردد ای ــنهاد می گ ــت آمده، پیش ــه دس ب
ــی، از  ــار درام درمان ــود. در کن ــام ش ــان انج ــری از هنرجوی بیش ت
ــا شــرکت  موســیقی درمانی نیــز اســتفاده شــود. ایــن پژوهــش، ب
دختــران نوجــوان، در شــهرهای دیگــر و در دبیرســتان های 

مناطــق مختلــف شــهر انجــام شــود. 
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