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مقدمه :رضایت از زندگی به ارزیابی شناختی هر فرد از کل زندگی خود و یا یک حیطهی خاص زندگی اطالق میشود
(برای مثال؛ هیوبنر و همکاران2005 ،؛ میرز و دینر .)1996 ،سطوح باالی رضایت از زندگی در نوجوانی میتواند به
عنوان یک عامل حفاظتی در مقابل مشکالت درونیسازی شده و برونیسازی شده ،مشکالت تحصیلی ،مشکالت رفتاری
و هیجانی و روابط بین فردی مشکلدار عمل کند (سالدو و هیوبنر2006 ،؛ پارک و پترسون2006 ،ب) .صاحبنظران
بسیاری (جیانگ و همکاران2013 ،؛ سنکسون-آندر2012 ،؛ لوین و کاری )2010 ،بر این نظرند که علیرغم اهمیت
عوامل فردی و اجتماعی در سطح رضایت از زندگی نوجوانان؛ خانواده ،والدین و ویژگیهای آنها بیشترین نقش و
اهمیت را در تعیین میزان رضایت از زندگی در این دورة تحولی بر عهده دارند .از این رو ،لزوم مداخالتی در سطح
خانوادگی ،برای افزایش میزان رضایت از زندگی غیرقابل انکار است .از آنجایی که روشهای سنتی خانوادهدرمانی
چندان قادر به جذب نوجوانان در فرایند درمان خانوادگی نیستند ،استفاده از روشهای درمانی خالقانه میتواند تمایل و
انگیزه بیشتری برای شرکت نوجوانان در جلسات خانوادهدرمانی ایجاد کند (تامپسون و همکاران2011 ،؛ بری و
همکاران .)2003 ،با توجه به ماهیت وجودی نمایش و تئاتر ،یکی از انواع خالقانهی خانوادهدرمانیِ مناسب برای
نوجوانان میتواند پیوند نمایشدرمانگری و خانوادهدرمانی باشد .این شیوهی درمانی با استفاده از نمایشنامه ،بازی نقش،
ماسک و موسیقی و در فضایی استعاری ،به افراد خانواده این فرصت را میدهد که مشکالت و تعارضهای خود را با
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احساس امنیت کامل ابراز کنند و در درازمدت با پرورش انعطافپذیری ،تابآوری ،بیانگری و خودانگیختگی این
مشکالت کاهش یابد (مک فاروی2006 ،؛ جنینگز .)2009 ،به نظر میرسد این مطالعه یکی از اولین مطالعات در
زمینهی تدوین برنامه مداخلهای نمایشدرمانگری خانواده به صورت پژوهشی میباشد و میتواند دریچههای نوینی را در
پیوند خانوادهدرمانی و نمایشدرمانی بگشاید .همچنین در زمینهی افزایش میزان رضایت از زندگی در نوجوانی نیز
ادبیات پژوهشی چندانی یافت نشد و تدوین این برنامه مداخلهای گامی قابل توجه در این زمینه محسوب میشود .بر
این اساس هدف اصلی این پژوهش تعیین اثربخشی نمایش درمانگری خانواده بر بهبود کارکرد خانواده و سطح رضایت
از زندگی نوجوانان میباشد.
روش :روش پژوهش این مطالعه شبهآزمایشی با ساختار طرح تک آزمودنی است .جامعه آماری این پژوهش عبارت
است از کلیه دانشآموزان پایههای هفتم ،هشتم و نهم ( 14-12سال) که در دو مدرسه راهنمایی دخترانه و پسرانه در
منطقه یک شهر تهران در سال تحصیلی  1392-93مشغول به تحصیل بودند .روش نمونهگیری در پژوهش حاضر
دردسترس بوده است .دانشآموزانی که در این مدارس پایینترین نمرهها را در مقیاس رضایت از زندگی دینر به دست
آوردند از نظر مالکهای ورود و خروج مورد بررسی قرار گرفتند .در این مرحله بعد از صحبت و هماهنگی با خانوادهها و
در نظر گرفتن شرایط خانوادگی و مالکهای ورود و خروج ،در نهایت  4نوجوان (دو دختر و دو پسر) جهت شرکت در
جلسات نمایشدرمانگری خانواده با هدف ارتقای سطح رضایت از زندگی انتخاب شدند .پرسشنامه رضایت از زندگی
دینر و مقیاس سنجش خانواده ( )FADسه مرتبه پیش از اجرای مداخله (خط پایه) و در جلسات سوم ،پنجم و هفتم
نمایشدرمانی توسط آزمودنیها تکمیل گردید .عالوه بر این به منظور پیگیری روند تغییرات پس از مداخله نتایج
پژوهش دو مرتبه (دو هفته و چهار هفته پس از مداخله) به وسیلهی پرسشنامههای مذکور پیگیری شد .یافتههای
پژوهش با استفاده از روشهای تحلیل چشمی نمودار ،محاسبه اندازه اثر و درصد تغییرات تحلیل شدند.
یافتهها :نتایج این پژوهش افزایش نمرهی کارکرد خانواده و خردهمقیاسهای آن –نقشها ،حل مساله و ابراز عواطف-
در همهی آزمونیها در طی مداخله و پس از آن در مرحلهی پیگیری نشان داد .عالوه بر این یافتههای پژوهش حاکی از
اثربخشی نمایشدرمانگری در افزایش سطح رضایت از زندگی هر چهار آزمودنی میباشد .الزم به ذکر است که نتایج
پیگیری نیز نشاندهندهی افزایش معنادار نمرهی رضایت از زندگی نسبت به خط پایه بود.
بحث و نتیجهگیری :در راستای نتایج بدست آمده ،پژوهشهای بسیاری (از جمله بارکلی و رابین )2008 ،نشان داده-
اند آموزشهایی با محتوای افزایش تعامل مثبت بین اعضای خانواده ،فنون حل مسأله و مذاکره و قانونگذاری در
خانوادههایی که فرزندان نوجوان دارند به افزایش سالمت روانشناختی و جسمانی در نوجوانان منجر میشود .بیتردید
در پژوهش حاضر آموزش این مهارتها موجب افزایش کارکرد خانواده و کاهش تعارضات والد-نوجوان و از این طریق
موجب باالرفتن سطح رضایت از زندگی در نمونهی پژوهش شده است .عالوه بر این نمایش به عنوان یک وسیلهی بیانی

و ارتباطی نه تنها به بازآفرینی حالتهای عاطفی انسان و شرکت دادن تماشاگران در عواطف گوناگون میپردازد بلکه
گسترش تجربههای انسانی و ظرفیت شرکتکنندگان برای درک عواطف غنیتر ،ظریفتر و رفیعتر را در پی دارد
(اسلین .)1382 ،در نمایشدرمانی افزایش عمق و وسعت تجربهی درونی میتواند مهارتهای ارتباطی بینفردی را به
نحو چشمگیری افزایش دهد ( .)2005 ،NADTخانوادههایی که نوجوانان با سطح رضایت از زندگی پایینی دارند؛ بدون
شک در مهارتهای ارتباط میانفردی مشکالتی دارند .نمایشدرمانگری خانواده با آموزش مستقیم و غیر مستقیم این
مهارتها به افزایش میزان رضایت از زندگی در نوجوانان گروه نمونه در مرحلهی مداخله و پیگیری منتهی شد .اعضای
خانواده با شرکت در فرایند نمایشدرمانی به درک عمیقتری از یکدیگر دست یافته و در نهایت تعامالت بینفردی
مثبتتر موجب پدید آمدن فضای خانوادگی آرامتر و باالخره سطح رضایت از زندگی افزایش یافته در نوجوانان میشود.
واژههای کلیدی :نمایشدرمانی خانواده ،رضایت از زندگی ،کارکرد خانواده.

