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اثربخشی سایکودرام بر سالمت روان و شادکامی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه
اول شهر شیراز
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 1دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی ،دانشگاه پیام نور واحد شیراز ،شیراز ،ایران (نویسنده مسئول)
 2استادیار گروه رواشناسی ،دانشگاه پیام نور واحد شیراز ،شیراز ،ایران

چکیده
این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی روش نمایشگری بر سالمت روانی و شادکامی دانش آموزان مقطع متوسطه اول شهر
شیراز انجام شد .روش پژوهش نیمه آزمایشی از نوع طرح پیش آزمون -پس آزمون با گروه کنترل بود .جامعه آماری پژوهش
شامل کلیه دانش آموزان دختر دوره متوسطه اول پایه هشتم ناحیه  4شهر شیراز در سال تحصیلی  1398-1399بود .برای
تعیین حجم نمونه  30نفر دانش آموزان مدرسه پسرانه «اوریاد» ،با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس انتخاب ،و به
صورت تصادفی در گروههای گواه و آزمایشی گمارده شدند (گروه آزمایش 15 :نفر /گروه گواه 15 :نفر) .ابزار پژوهش
پرسشنامههای پرسشنامه سالمت عمومی ( )1972 ،GHQو پرسشنامه شادکامی آکسفورد هیلز و آرجیل ( ،2002فرم کودک)
بود .برای تحلیل داده ها در سطح توصیفی از میانگین و انحراف استاندارد و در سطح استنباطی از آزمون تحلیل کوواریانس تک
متغیری و چند متغیری استفاده شد .نتایج تحلیل کورایانس نشان داد که نمایش درمانی (سایکودرام) بر سالمت روان و
شادکامی دانش آموزان مقطع متوسطه اول مؤثر بوده است ( )p>0/01؛ به عبارت دیگر نمایش درمانی باعث افزایش میزان
سالمت روانی و شادکامی دانش آموزان شده است .میزان تأثیر درمان بر بر سالمت روانی  0/78و شادکامی  0/88بود.
واژههای کلیدی :نمایش درمانی (سایکودرام) ،سالمت روان ،شادکامی ،دانش آموزان

 1این مقاله مستخرج از پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور واحد شیراز می باشد
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مقدمه
از جمله مفاهیم بنیادی دنیای پیچیده انسان مفهوم سالمتی است ،که افراد باید در تمام جنبههای از زندگی خویش از جمله
مهارت در مراقبت از سالمت جسمی ،روانی و مهارت در ارزیابی و مدیریت چالشهای پیش رو در آن بهبود یابد (الیسا و
میتچل .) 2016 2،تا کنون تعریف دقیقی از سالمت ارائه نشده است ،چرا که مفهومی است که تعریف آن مشکل و نمیتوان به
طور واقعی آن را اندازه گیری کرد ،بنابراین نظریهپردازان و تعاریف گوناگونی از مفهوم سالمت روانی ارائه دادهاند که با وجود
تفاوتهای که با هم دارند ،اما تقریباً همه آنها موضوع مشترکی دارند و آن مسئولیت در قبال خود و انتخاب سبک زندگی
سالم است (توکلی و مقصودی .)1389 ،سازمان بهداشت جهانی سالمت روانی را حالتی از رفاه میداند که در آن فرد توانی-
هایش را باز میشناسد و قادر از با تنش های معمول زندگی مدارا کند و به مقاصد مورد نظر دست یابد (سازمان بهداشت
جهانی2001 3،؛ معینی ،بابامیری ،محمدی و همکاران.)1395 ،
براساس پژوهشهای انجام شده دانش آموزان زمانی که آمادگی ذهنی ،جسمی و روانی داشته باشند بهتر قادر هستند که یاد
بگیرد و بهتر آموختههای خود را سازماندهی میکنند و یادآوری برای آنها راحتتر خواهد بود .باگلز و منسال ( )2004اظهار
میکنند که زمانی که دانشآموزان از سالمت روانی مناسب برخوردار نباشند برنامهریزی علمی ،آموزشی و تربیتی نتیجهای
نخواهد داشت (باگلز و منسال .)2004 ،بنابراین یکی از قشرهایی که سالمت روان آنها میتواند در معرض خطر قرار بگیرد،
دانش آموزان نوجوان هستند .ژانگ و همکاران ( )2019بیان میدارند که دانشآموزان آسیایی در معرض ابتالء به افسردگی
هستند که ممکن است منجر به جلوگیری از حضور آنها در کالس درس در مدارس شود .عالوه بر این وایت ،اوزولت و

اووکوآ4

( ) 2017در نتایج پژوهش خود نشان دادند که شیوه و شدت مشکالت سالمت روان در میان دانش آموزان افزایش یافته است و
این مسال تهدیدی برای سالمت و عملکرد تحصیلی آنهاست.
از جمله متغیرهای مهم دیگر در جوانب فردی و اجتماعی دانشآموزان دوره ابتدایی ،شادکامی5است .مفهوم شادکامی گاهی
تعاریف کامالً متضادی داشته است .در لغتنامه معین شادکام به معنی خوشحال ،کامروا ،کامران آمده است .شادکامی نوعی
حالتی عاطفی مثبت است که با رضایت مندی ،لذت همراه است ،و عالئمی همانند داشتن باورهای مثبت در مورد زندگی،
هیجانات مثبت و نداشتن هیجانات منفی همراه است .اهمیت جایگاه شادی در بهداشت روانی ،سالمت جسمانی و تمایل به
مشارکت اجتماعی باعث افزایش توجه پژوهشگران حوزههای روانشناسی و علوم تربیتی به زمینهها و عوامل مؤثر بر شادی
شده است (توکل و محمودی.)1390 ،
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شادکامی در بین نوجوانان و کودکان از اهمیت زیادی برخوردار است و آن بر بخشهای مختلف فرایند شناختی همانند
حافظه ،یادگیری ،خالقیت ،انعطافپذیری و کارامدی تأثیر گذار است (دیگیاسینتو ،فرانتو و ویستکو .)20086،با توجه به این-
که شادکامی یک از هیجانات اساسی بشر است ،از اینرو هر کس به فراخور خود آن را تجربه میکند .شادکامی را نمیتوان به
راحتی تعریف کرد .ارسطو شادی را زندگی معنوی میداند و جان الک اذعان میکنند که شادی مبتنی بر لحظات لذت بخش
است (هاشمی و ماهور .)1395 ،لیوبومیرسکی تاچ و دیماتئو )2005(7شادکامی را به عنوان تجربه احساس نشاط ،شادی و نیز
دارا بودن این احساس که فرد زندگی خود را خوب ،با معنا و ارزش بداند تعریف کردهاند (لیوبومیرسکی .)2005 ،یکی از جامع-
ترین و کامل ترین تعریف شادمانی را وینهوون ارائه کرده است .به اعتقاد او شادکامی به قضاوت فرد از درجه یا میزان مطلوبیت
کل زندگی تلقی می شود .به این معنی که فرد چقدر زندگی خود را دوست دارد .در این تعریف شادکامی از عناصری همانند
درجه یا میزان شادکامی ،شخصی بودن ،قضاوت درباره زندگی و مطلوبیت آن است (میرشاهجعفری ،عابدی و دریکوند.)1381 ،
نتایج پژوهشها نشان میدهد که شادی صرفنظر از چگونگی کسب آن میتواند سالمت جسمانی را ارتقاء دهد .افراد شاد
احساس امنیت بیشتری میکنند ،راحتتر تصمیم میگیرند ،روحیه مشارکت و همیاری بیشتری دارند و از زندگی با افراد
احساس رضایت بیشتری میکنند (رضا دوست ،نبوی و صالحی .)1394 ،در نظامهای آموزشی و فضای آنها شادمانی نقش و
جایگاه مهمی دارد ،به طوری که شوق و انگیزه تحصیل ،فعال شدن حس کنجاوی و افزایش خالقیت آنها را به دنبال دارد .در
مدرسه فراگیرانی که باالیی دارند به راحتی میتوانند از معلمان خود تقاضا کنند و در هنگام مواجه با مشکالت در در درسها از
آنها کمک بخواهند .علیپور ( ) 1389معتقد است که شادکامی ،پیامدهای مثبتی بر روی سبک زندگی و موفقیت تحصیلی
دارد و رفتارهای که باعث افزایش موفقیت تحصیلی شود را باال میبرد .به طور کلی میتوان گفت که شادی همانند اندوختهای
است که می توان آن را از دست داد یا آن را به دست آورد .استفاده از روشهای شادی بخش در جریان فرایند یاددهی-
یادگیری ،میتواند عالوه بر ایجاد محیطی رضایت بخش برای فراگیران ،با بسیاری از آسیبهای تحصیلی همانند بیحوصلگی،
ناخودکارآمدی ،کسالت ،مریضیهای جسمانی و روحی مقابله کند (صالحیعمران و عابدینی بلترک.)1397 ،
در افزایش سالمت روان و شادکامی عواملی چون شیوههای تربیتی و درمانی ،خانواده و آموزش و پرورش مؤثر هستند
(شریعتی ،فکوری و مردی1392 ،؛ بوم و جان2016 8،؛ کیم و جان2016 9،؛ هاس ،گلدبرگ و اسمیت و دیگران .)201510،در
این پژوهش از بین متغیرهایی که تأثیر گذار بر سالمت روان و شادکامی دانشآموزان است روش نمایش درمانی (تئاتر درمانی)
یا همان سایکو درام انتخاب میشود .نمایش درمانی از جمله روشهای جذاب در هنر درمانی است که ایفای نقش ،داستان،
بداههگویی و دیگر فنون تئاتر و نظریهها و روشهای درمانگری را با هم ترکیب میکند .اساس چنین شیوه درمانی این است که
ایفای نقش به افراد این فرصت را میدهد تا با چالشهای که با آنها مواجه میشود عکسالعمل مناسبی نشان دهد ،هیجاناتش
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را بروز دهد ،کشمکشهای باطنی خود را به سطح بکشاند و در نتیجه با آنها و محیط خود روبهرو شود (بیاتی ،پورمحمدرضای
تجریشی و زاده محمدی .) 1391 ،در واقع سایکودرام یک روش درمانگری با رویارویی بالینی است که ایفای نقش فرد در یک
موقعیت میتوان آن را نمونهای از شبیهسازی رفتاری تلقی کرد (انلو201511،؛ مورنو.)201412،
در سایکودرام دو بخش «درام و درمان» در نظر گرفته میشود؛ درام مراجع را با استفاده از ساختار دراماتیک درمان میبخشد
و به او کمک میکند در یک موقعیت اجتماعی و در زمان و مکان واحدی نسبت به هیجاناتش بینشی کسب کند (پوررضائیان،
 .)1395با وجود تالش های پژوهشی که در ارتباط با سالمت و شادکامی فراگیران انجام شده است ،اما این تالشها به صورت
محدود متوجه شناسایی نقش سایکودرام در سالمت روانی و شادکامی دانش آموزان مقطع ابتدایی بوده است .در این پژوهش
تأثیر نمایش درمانی بر سالمت روانی و شادکامی دانش آموزان دوره ابتدایی مد نظر محقق است؛ بنابرین هدف از انجام این
پژوهش بررسی اثربخشی نمایش درمانی (سایکو درام) بر سالمت روان و شادکامی دانشآموزان دور ابتدایی میباشد .با نظر به
آنچه گفته شد فرضیه زیر قابل تدوین است:
 روش نمایش درمانی بر افزایش سالمت روانی و شادکامی دانشآموزان دختر مقطع متوسطه اول شهر شیراز مؤثر است.

روش تحقیق
پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و ازجمله طرحهای نیمه آزمایشی ،با عنوان طرح پیش آزمون -پس آزمون با گروه کنترل
میباشد که در پی بررسی تأثیر نمایش درمانی بر سالمت روان و شادکامی دانش آموزان است.
جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانش آموزان دختر دوره متوسطه اول پایه هشتم ناحیه  4شهر شیراز در سال تحصیلی
 1400-1399بود.
روش نمونه گیری بدین صورت بود که ابتدا از بین نواحی شیراز ناحیه  4و سپس از بین مدارس متوسطه اول این ناحیه،
مدرسه دخترانه «اوریاد» به صورت تصادفی انتخاب شد .بنابراین از بین کالسهای پایه هشتم مدرسه انتخاب شده ،بعد از
غربالگری با دو آزمون سالمت عمومی ( )GHQو شادکامی آکسفورد 30 ،نفر که نمرات پایینتری کنند ،انتخاب گردید و به
صورت تصادفی در دو گروه کنترل و آزمایش گمارده شدند ( 15گروه آزمایش 15 /گروه کنترل).
ابزار های اندازه گیری
آزمون شادکامی آکسفورد (فرم کودک) :این مقیاس به وسیله هلیز و آرجیل ) )2002گسترش داده شد در این مقیاس از
 8آیتم برای مشخص کردن شادکامی در کودکان استفاده شده است .مقیاسهای شادکامی که عبارتند از میزان شادکامی
کودک بر مبنای مقیاس چهرهها ،ندی ذهنی والدین در رابطه با شادکامی کودکشان ،میزان شادکامی ذهنی کودک و
پرسشنامه آکسفورد کودکان بطور قابل مالحظه ای با یکدیگر همبستگی دارند.
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شیوه نمره گذاری :پرسشنامه شادکامی آکسفورد 29ماده چهار گزینهای است که گزینههای آن ،به ترتیب از صفر تا سه نمره-
گذاری میشود .نمره هر آزمودنی بین 0و  87قرار میگیرد و در هر پرسش فرد درباره خود از احساس ناشادی تا احساس
شادی بسیار زیاد قضاوت میکند.گزینه «الف» نمره صفر و گزینه «د» نمره سه دارد .جمع نمرات مواد  29گانه ،نمره کل را
نشان میدهد.
روایی و پایایی پرسشنامه :آرجیل و همکاران پایایی این پرسشنامه را به کمک ضریب آلفای  0/90طی  7هفته با  347آزمودنی
 0/87گزارش کردهاند( ،فارنهام و برونیک .)1990 ،آلفای %87را با  101آزمودنی (ونور )1993 ،با فرم کوتاهتری از آن آلفای
0/84را با  180آزمودنی گزارش کرده اند .فرانسیس ( )1998آلفای  0/92و در یک بررسی میان فرهنگی در چهار کشورمختلف
ضرایب 0/0،89/0،89/0،90/89را بدست آورده است .الینات ( )1993ضمن بدست آوردن پایایی بازآزمایی  ،0/83پس از سه
هفته دریافت که پایایی بازآزمایی این پرسشنامه از پایایی پرسشنامه سالمت عمومی و مقیاس افسردگی نیز بیشتر است .در
ایران که توسط علیپور و نورباال ( )1378با نمونهای متشکل از 101نفر از دانشجویان دانشگاههای تهران صورت گرفت ،ضریب
همسانی درونی برای گروه مردان و زنان بترتیب 0/94و0/90و اعتبار بازآزمایی پس از 7هفته 0/87و ضریب پایایی بازآزمایی با
فاصله 3هفته ،در یک نمونه  25نفری  0/79بدست آمد .اما ازآنجاییکه در پژوهش علیپور و نورباال ،برای بررسی شادکامی تنها
از دانشجویان دانشگاههای تهران و باحجم نمونه کم(101نفر) استفاده شده بود .بنابراین پژوهش دیگری توسط احمدعلیپور و
مژگان آگاه ( )1386برای بررسی اعتبار و پایایی فرم تجدیدنظر شده  29گزارهای شادکامی با استفاده از حجم نمونه بیشتر و
نمونه آماری گسترده تر انجام شد و عالوه بر بررسی اعتبار و پایایی فرم تجدیدنظر شده ارتباط نمرههای حاصل از فهرست
مذکور با ریختهای شخصیتی آیزنک و نمرههای افسردگی بک نیز مشخص شد .و همچنین توسط نادری و انصاری اصل
( )1390پایایی پرسشنامه از طریق آلفای کرونباخ  0/86و بااستفاده از آزمون تنصیفی 0/83به دست آمده ست.
پرسشنامه سالمت عمومی ( :)GHQاین پرسشنامه توسط گلدبرگ در سال  1979ابداع شد .هدف از طراحی آن ،کشف و
شناسایی اختالالت روانی در مراکز و محیطهای مختلف بوده است .سؤاالت پرسشنامه که به بررسی وضعیت روانی فرد در یک
ماهه اخیر میپردازد ،شامل نشانههایی مانند افکار و احساسات نابهنجار و جنبههای از رفتارهای قابل بررسی بود ،به همین
دلیل پرسشها بر موقعیت «اینجا و اکنون» تأکید داشت .در انتخاب پرسشها بر روی چهار حوزه کار شده بود :اولین حوزه
مالیخولیا در نظر گرفته شد که در برگیرنده طیف گستردهای از پرسشها وضعیت جسمانی بود .دومین حوزه اضطراب و
احساس آشفتگی روانشناختی و سومین حوزه رفتار قابل بررسی عینی بود که پرسشهای مربوط به اختالل در کارکرد
اجتماعی در آن منظور شده شده بود و چهارمین حوزه به افسردگی اختصاص داشت .این پرسشنامه به صورت فرمهای ،60
 28 ،30و  12پرسشی طرح شده است .فرم استاندارد شده یا  28پرسشی که در این آزمون از آن استفاده شده است براساس
تحلیل عاملی بر روی فرم کامل سالمت عمومی یعنی نسخه  60پرسشی آن میباشد که  4مقیاس نشانههای جسمانی،
اضطراب ،اختالل در کارکرد اجتماعی و افسردگی را در بر میگیرد .پرسشنامه سالمت عموم مانند سایر فرمهای پرسشنامه
سالمت عمومی به صورت چهار گزینهای بوده که در آن طیف پاسخها به صورت «خیلی کمتر از همیشه ،کمتر از همیشه ،مثل
همیشه و بیشتر از همیشه» می باشد .اعتبار این پرسشنامه در مطالعات مختلف از جمله پالهنگ ( )1375و یعقوبی ()1391
مورد بررسی قرار گرفته که به ترتیب  0/91و  0/88بوده و وضعیت سالمت عمومی  0/91بدست آمد که بیانگر ثبات درونی
قابل قبول این پرسشنامهها می باشد .با توجه به جامعیت و استاندارد بودن آن ،در این مطالعه از این پرسشنامه استفاده می-
شود.
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برای اجرای تحقیق ،پس از مشخص شدن افراد دو گروه ،محقق پرسشنامههای مربوط به سالمت روانی و شادکامی را در بین
هر دو گروه کنترل و آزمایش انتخابی خود که شامل دانش آموزان مقطع متوسطه اول پایه هشتم بود توزیع شد و از آنان
خواسته شد تا حد امکان با دقت و تمرکز آن را تکمیل کنند .همچنین قبل از توزیع پرسشنامه ها در میان افراد ،توضیحاتی
در مورد پرسشنامهها و اینکه هر کدام چند سوال و چقدر زمان نیاز دارد تا تکمیل شود و چگونگی پاسخگویی داده شد .سپس
کالس های مداخله ای شروع و در پایان نیز مجددا پرسشنامه های مربوطه تکمیل گردید .سپس کالس های مداخله ای شروع
و در پایان نیز مجدداً پرسشنامه های مربوطه تکمیل شد .برای رعایت موازین اخالقی پس از اتمام مراحل پژوهش برنامه
نمایش درمانی بهطور فشرده در  1جلسه به گروه گواه نیز آموزش داده شد.

جدول  .1جلسات و محتوای جلسات نمایش درمانی
تعداد جلسات
جلسه اول

محتوای جلسات
آشنایی و معرفی اعضای گروه با یکدیگر و مشاور ،بیان اهداف گروه و مسئولیتهای رهبر و اعضای گروه ،بیان قوانین و ساختار
جلسات ،افزایش شناخت مشاور از دانش آموزان جهت ایجاد رابطه مؤثر (این موضوع برای آغاز کارگروهی از اهمیت باالیی برخوردار
است ،خصوص ًا در این پژوهش به علت پایین بودن سن گروه آزمایش) ،بررسی مفاهیم کفایت اجتماعی ،عوامل شناختی و هیجانی و
خودباوری.

جلسه دوم

آغاز بررسی مسائل دانش آموزان از طریق واسطههای هنری (دادن نقش اصلی یکی از افسانهها و قصههای فولکلوریک) به آنها،
بهمنظور برونریزی احساسات واپس زده خود ،سنجش قدرت تصمیمگیری و کسب جرئت .از این طریق کودک میتواند حرفهای
ناگفته خود را به کسی که برای او ایجاد ناراحتی کرده و قادر به همکالمی با او نیست را در قالب نقش بازگو کند (با الهام از فن
صندلی خالی) .نحوه راه رفتن و ایستادن بر روی صحنه ،موقعیتهای صحیح قرارگیری روی صحنه تئاتر نسبت به بازیگران.

جلسه سوم

بازگویی یک قصه بهصورت ناتمام بهوسیله مشاور و درخواست او از دانش آموزان برای کامل کردن قصه ،بنا بر تخیل خودشان در
قالب ایفای نقش و اجرای نمایش ،به جهت رؤیت برداشت هریک از آنها از موقعیت زندگی واقعیشان و ایجاد خودباوری در آنها.
همچنین کودک این فرصت را پیدا میکند تا داستان را آنطور ی که دوست دارد به اتمام برساند و درمانگر را در قالب نقش تا
حدودی از امیال و آرزوهای خود مطلع کند (با الهام از فن پری رویایی) .بدن و بیان ،تمرینات تمرکزی ،تمرینات ریتمی ،تمرینات
شنیداری ،دیداری.

جلسه چهارم

گفتگوی دانشآموز با یک شخصیت خیالی یا شناختهشده (در این جلسه گفتگوی دانشآموز ،به جهت درد دل و صحبت در مورد
کارهایی که تابهحال انجام داده و کسی از آنها خبر ندارد و تمایلی به مطلع شدن دیگران ندارد صورت میگیرد .در این مرحله
دانشآموز میتواند اعالم کند تمایل به حضور همکالسیهایش در کالس ندارد) .این فن به جهت فرصت دادن به آنها برای بازگو
کردن خود و برونریزی احساسات متعارض ،تمرینات گفتاری و رفتاری ،بازی کالمی و ایمائی ،شناخت آنها و چگونگی مواجهشدن
با مسائل زندگی و نهایتاً ایجاد فضایی مناسب و بدون تشویش برای هدایت کودکان مفید است .موفق شدن در این جلسه مشروط
به ایجاد رابطه حسنه در جلسات ابتدایی میباشد (با الهام از فن پلیس مخفی)

جلسه پنجم

کار روی خودپنداره مثبت ،رشد عزتنفس ،طرز برداشت کودک از خود ،از طریق رسم تصاویری به دست کودک و همذات پنداری
با آن تصویر و رفتن کودک در قالب آن تصویر و صحبت بهجای آن ( .با الهام از فن جادو )

جلسه ششم

کار روی رضایت خاطر و جنبه های که آثار مثبتی بر روان کودک از طریق انتخاب واسطه هنری توسط کودک .به این صورت که
یکی از دانش آموزان در قالب نمایش نقش دختری غمگین و عصبانی را ایفا میکند و بااینوجود دانشآموزان دیگر او را ستایش
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میکنند و به او محبت میکنند و همکالسی خود را به همین شکل که هست میپذیرند و ضعفهای او را نادیده میگیرند.
(مشارکت گروهی و با الهام از فن عشق افسانهای)
جلسه هفتم

در این جلسه یکی از دانش آموزان جداگانه مینشیند و دیگر همکالسیها هرکدام در حد یک جمله او را وصف میکنند و با توجه
به شناختی که از او دارند وی را قضاوت میکنند .گویی شخصیت اصلی حرف آنها را نمیشنود .این شیوه به جهت شناخت هرچه
بیشتر دانش آموزان از یکدیگر و تخلیه عواطف و هیجاناتشان نسبت به هم بهدوراز درگیری و پرخاشگری و برای بازگو کردن
حرفهای ناگفته بینشان صورت میگیرد( .با الهام از فن اتاق تاریک)

جلسه هشتم

الهام از بازیهای ایرانی با اندکی تغییر و تبدیل آنها به نمایش .تکگویی دانشآموز وسط دایره دانشآموزان و صحبت درباره
خودش برای گروه .به جهت رشد اعتمادبهنفس و ایجاد خود پنداره مثبت در کودک(.با الهام از یک دقیقه تکگویی)

جلسه نهم

مواجه کودک با ترسها ،اضطرابها ،خاطرات ناخوشایند زندگی و اینکه اگر این ترسها را در خود نگه دارد چه اتفاقی میافتد
مشاور از دانشآموز میپرسد به عقیده تو  5سال بعد هنوز این ترس از امتحان را داری؟ این جلسه بهمنظور ایجاد حس آرامش ،از
طریق صحنهسازی یک جلسه امتحان یا صحنههایی که باعث ایجاد ترس در آنها شده به شیوه غیرمستقیم و در قالب سرگرمی
بازی و نهایتاً ارائه پاداش به آنها و کسب آرامش و آموزش شیوه تفکر و تصمیمگیری صحیح در دانش آموزان میباشد(.با الهام از
فن  5سال بعد)

جلسه دهم

گفتگو با دانشآموزان و بررسی نظر آنها در خصوص جلسات گذشته .اطالع از احساسات ،افکار و رفتار آنها قبل و بعد از پایان
جلسات .جمعبندی و نتیجهگیری از جلسات قبل و تشکر از دانشآموزان به خاطر حضورشان.

برای تجزیه و تحلیل دادهها از میانگین و انحراف استاندارد و در بخش استنباطی از طریق تحلیل کواریانس و آزمونهای پیش
شرط (کولموگرف-اسمرینف و لوین) و استفاده از نرم افزار  SPSSبه تبیین فرضیات تحقیق پرداخته شد.

یافتهها
در این بخش ابتدا بررسیهای حاصل با استفاده از شاخصهای آمار توصیفی انجام و سپس یافتههای حاصل از اجرای
آزمونهای آماری جهت پاسخ به سؤاالت پژوهشی ارائهشده است .جدول ( )2میانگین ،انحراف معیار را در مورد متغیرهای
شادکامی و سالمت روانی نشان میدهد.

16

فصلنامه مطالعات و تحقیقات در علوم رفتاری
سال سوم ،شماره  ،6بهار 1400
جدول  .2میانگین و انحراف استاندارد متغیرهای پژوهش
متغیر

شادکامی

سالمت روانی

مرحله آزمون

گروه کنترل

گروه آزمایش
میانگین

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

پیش آزمون

39/07

5/65

39/20

3/61

پس آزمون

53/47

4/94

39/80

2/70

پیش آزمون

36/93

5/50

37/07

5/73

پس آزمون

54/20

8/21

36/13

7/42

یافته های استنباطی
نتایج حاصل از بررسی پیش فرض نرمال بودن دادهها در مورد نمرات شادکامی و سالمت روانی در جدول ( )3آمده است .همان
طور که در جدول ( )3مشاهده میشود ،از آنجایی که مقادیر آزمون کولموگروف – اسمیرنوف برای متغیرهای شادکامی و
سالمت روانی در هیچ یک از مراحل پیش آزمون و پس آزمون در گروه های آزمایش و کنترل معنادار نمی باشند ()P < 0/05
لذا می توان نتیجه گرفت که توزیع نمرات در این متغیرها نرمال می باشد.
جدول  :3نتایج آزمون کولموگروف -اسمیرنوف جهت بررسی نرمال بودن توزیع نمرات
متغیر

شادکامی

سالمت روانی

مرحله آزمون

گروه کنترل

گروه آزمایش
مقدار Z

سطح معناداری

مقدار Z

سطح معناداری

پیش آزمون

0/641

0/805

0/680

0/744

پس آزمون

0/839

0/482

0/535

0/937

پیش آزمون

36/93

5/50

37/07

5/73

پس آزمون

54/20

8/21

36/13

7/42

همان طور که در جدول ( )3مشاهده میشود ،از آنجایی که مقادیر آزمون کولموگروف – اسمیرنوف برای متغیرهای شادکامی و سالمت
روانی در هیچ یک از مراحل پیش آزمون و پس آزمون در گروه های آزمایش و کنترل معنادار نمی باشند ( )P < 0/05لذا می توان نتیجه
گرفت که توزیع نمرات در این متغیرها نرمال می باشد.
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در آزمون لون نیز مقادیر آماره  Fکه نشان دهنده مقدار آزمون لون برای بررسی همگنی واریانس های گروه های آزمایش و کنترل می
باشد ،در هیچ یک از متغیرهای شادکامی و سالمت روانی معنادار نمی باشد ( .)P < 0/05با توجه به این نتیجه پیش فرض برابری واریانس
ها دو گروه آزمایش و کنترل در متغیرهای پژوهش تأیید می شود.
فرضیه پژوهش :روش نمایش درمانی (سایکودرام) بر افزایش سالمت روانی و شادکامی دانشآموزان دختر مقطع متوسطه اول شهر شیراز
مؤثر است.
جدول  : 4نتایج تحلیل کوواریانس چندمتغیری تأثیر متغیر مستقل بر نمرات سالمت روانی و شادکامی
متغیر

مجموع مجذورات

درجه

میانگین

آزادی

مجذورات

F

سطح معناداری

اندازه اثر

سالمت روانی

2418/73

1

2418/73

53/23

0/001

0/78

شادکامی

1409/95

1

1409/95

195/90

0/001

0/88

همانگونه که در جدول ( )4مشاهده میشود مشاهده می شود نتایج تحلیل کواریانس چند متغیری تفاوت معناداری را بین دو گروه آزمایش و کنترل
نشان میدهد ) F= 53/23و  . ( P< 0/01با توجه به مقادیر میانگین این متغیر برای پس آزمون گروه آزمایش ( )53/47و پس آزمون گروه کنترل
( ،)39/80مشاهده می شود که اجرای رویکرد نمایش درمانی باعث افزایش میانگین نمرات آزمودنی ها در پس آزمون گروه آزمایش گردیده است .میزان
تاثیر درمان نیز  0/78بوده است.
در مورد شادکامی نیز مشاهده می شود نتایج تحلیل کواریانس چند متغیری تفاوت معناداری را بین دو گروه آزمایش و کنترل نشان میدهد )195/90
= Fو  . ( P< 0/01با توجه به مقادیر میانگین این متغیر برای پس آزمون گروه آزمایش ( )53/47و پس آزمون گروه کنترل ( ،)39/80مشاهده می شود
که اجرای رویکرد نمایش درمانی باعث افزایش میانگین نمرات آزمودنی ها در پس آزمون گروه آزمایش گردیده است .میزان تاثیر درمان نیز  %88بوده
است.

بحث و نتیجه گیری
هدف از انجام پژوهش حاضر اثربخشی سایکودرام بر سالمت روان و شادکامی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه اول شهر
شیراز بود .نتایج فرضیه پژوهش نشان داد که نمایش درمانی (سایکودرام) بر شادکامی و سالمت روانی دانش آموزان مؤثر بوده
است .به عبارت دیگر بین میانگین پس آزمون گروه آزمایش و پس آزمون گروه کنترل از نظر میزان شادکامی و سالمت روانی
تفاوت معنیدا ری وجود دارد و نمایش درمانی باعث افزایش میزان شادکامی و سالمت روانی در بین دانش آموزان شده است
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( .)P<0/01نتایج این پژوهش با نتایج پژوهش کیانینژاد و همکاران ( ،)1395فرامرزی و همکاران (( ،)1393ابوالقاسمی
 ،)1393پاکپور و همکاران ( )1395و پژوهش فونگ ( )2014همسو است.
در تبیین این یافتهها میتوان گفت که رواننمایشگری موجب میشود ویژگی خودانگیختگی و آفرینندگی به بهرین صورت
متجلی شود و صحنه مکانی است روانشناختی که اجازه میدهد تخیالت و گرایشهای درونی ،تجسم بیرونی یابند ،از حالت
انتزاعی خارج و شکل عینی و انضمامی پیدا کنند و نهایتاً در صحنه ،اجرا شوند .در رواننمایشگری همه چیز امکانپذیر می-
شود .فرا واقعیت ناشی از صحنه به شخص اول اجازه می دهد تا آنچه را که در زندگی واقعی اتفاق افتاده ،در صحنه اجرا کند و
در نتیجه ،واقعیتهای جدید خلق کند .اکثر مشکالت انسان ناشی از نفی واقعیت است .بنابراین سعی گروه بر این است که
دوباره رابطه فرد را با واقعیت برقرار کند .اعضاء ممکن است برای روبهرو شدن با واقعیت مقاومت کنند .لذا هم فرد و هم گروه
به حمایت از فراد ممکن است به نفی یا مسخ واقعیت دست بزنند (کیانینژاد .)1390 ،عالوه بر اینها تأصیرات فراوان روان-
شناختی ،عصبشناسان نیز حضور در صحنه را مؤثر می دانند .بخش راست مغز انسان ،مرکز آگاهی فضایی و حافظه هیجانی
است .نمایش ،این بخش از مغز را تحریک میکند ،در نتیجه شناخت فضایی بازیگر تقویت میگردد و توانمندیهای حافظه
هیجانی او افزایش مییابد .فضا و نمادهای فراوان نمایش ،زمینهساز این تحول عصب شناختی است (فتحی .)1380 ،نتایج
پژوهش دادجو ( )1376تحت عنوان «علل مؤثر بر پیدایش اضطراب مدرسه دانشآموزان و اثربخشی روش نمایشگری در
درمان حاالت اضطرابی آنها» حاکی از این بود که میزان اضطراب مدرسه دانشآموزانی که با روش رواننمایشگری آموزش
دیده بودند ،کمتر از میزان اضطراب مدرسه دانشآموزانی بود که با این روش آموزش ندیده بودند .آلتمن ( )2003در بررسی
نشانگان مرضی پس از سؤ استفادهگری در زنان مورد سؤاستفاده قرار گرفته شده ،به این نتیجه رسیدند که شرکت در گروههای
رواننمایشگری در تسکین نشانه های اضطراب و افسردگی این دسته از بیماران کمک کرده ،در حالی که از میان احساس گناه
و بازداری عاطفی آنها کاسته میشود توانایی ابرازگری آنها در بیان عواطف و رفتارهای جسارتآمیز آنها افزوده میشود.
نتایج پژوهشهای کاراتاس و همکاران ،)2008(13فونگ )2007(14نشان میدهد که جایگاه هنر در پیشگیری ،تشخیص و
تأثیر در درمان بسیار مورد توجه قرار گرفته است .هنر در طول تاریخ ،آگاهانه و ناآگاهانه مورد استفاده درمانی قرار گرفته است.
امروز هنر میتواند شفا دهنده ،آرام بخش ،آموزش دهنده و هماهنگ کننده باشد.
در رابطه با شادکامی کودکان باید با دنیای کودکانه خود ارتباط برقرار کنند و با تجربه رویدادهای زیبا ،شاد بمانند اما متاسفانه
برخی از کودکان گرایش خاصی به انزوا و غمگینی دارند .یکی از مهم ترین عوامل در غمگینی کودکان این است که والدین
خود فرصتهای کودکی را از فرزندان خود گرفتهاند و گاه با سختگیریهای بیجا اجازه شادی و شاد زیستن را به آنها نمی-
دهند .کودکان باید با نظارت والدین به کسب تجربه از محیط اطراف بپردازند و طبق سن و سال خود شادی و خنده و احساس
خوشبختی را تجربه کنند اما برخی از والدین با رفتارهای سخت گیرانه خود حق کودکی و شاد زیستن را از فرزندان می گیرند
و با تهدید ،تنبیه و یا تحریم اجازه شاد بودن به فرزندان خود نمی دهند .احساس تحقیر،سرزنش ،خودکم بینى ،طرد شدن،
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شایسته نبودن و مورد تأیید واقع نشدن و اضطراب ،دنیاى کوچک کودک را سرشار از غم ،مى کند .در این شرایط است که
کودک در دنیاى خود همواره احساس تنهایى و رها شدگى مىکند و جهان خود را ناامن و ناشاد ارزیابى مىکند .اینجاست که
هنر با خاصیت شفادهندگى خود همانطور که احساس شایسته بودن ،خودکفایى و مورد تأیید بودن را از البالى رنگ ها ،قصه
ها و عروسکها به کودک ارزانى مى دارد آرام ،آرام احساس فرح بخشى را در جان و روح کودک تزریق مى کند .در واقع جداى
از اینکه فعالیت هاى هنرى خود شادى بخش ،سرگرم کننده و محرک هستند ،با تغییراتى که از طریق اصالح ،ترمیم ،تغییر ،و
جایگزینى در رفتار هاى منفى ایجاد مى کنند ،احساس امید ،رضایت ،خشنودی و شادکامی را برای آنها به ارمغان می آورند.
وقتی کودک در فضاى امن هنرى موفق مى شود تا از دردهاى غیر قابل تحمل رهایى یابد و بر موانع غلبه کند و یا تدابیر
تقلیدى موفقى را کسب کند ضرورتاً احساس امید و به طبع شادکامى او افزایش مى یابد.
وقتی خالقیت ضربه ای عطفی را به صورت نمادهایی نظیر نقاشی ،نمایش ،قصه شکل می دهد به از بین بردن درد کمک
نمی کند ،بلکه این ادامه فرایند هنر درمانی است که با خلق نمادهای جدید و تحول مثبتی که در نمادها ایجاد می کند
شادکامی را جایگزین اندوه می کند .خلق اثری هنری و لذت بردن از آن هر دو می تواند عالوه بر رشد باعث فرح و شادی
کودک شود .آزادانه بودن فضای هنری نیز به شادی و نشاط کمک می کند .وقتی کودک در فضای امن هنری موفق می شود تا
از دردهای غیرقابل تحمل رهایی یابد و بر موانع غلبه کند و یا تدابیر تقلیدی موفقی را کسب کند ضرورتاً احساس امید و به
طبع شادی او افزایش می یابد (نادری و انصاری اصل.)1390 ،
این پژوهش همانند سایر پژوهشها با محدودیتهای مواجه بود .از جمله اینکه ممکن است متغیرهای دیگری در پاسخ
آزمودنیها دخالت داشته و نتایج را تحت تأثیر قرار داده باشد .از این رو تعمیم یافته ها به سایر موقعیتها باید با احتیاط
صورت بگیرد .براساس یافته های پژوهش ،نمایش درمانی روش موثری در افزایش میزان سالمت روانی و شادکامی دانش
آموزان بوده است بدین جهت پیشنهاد می شود که مسئولین محترم آموزش و پرورش برای مشاوران مدارس کالسها و دوره
های آموزشی نمایش درمانی تدارک ببینند.
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