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چکیده
مقدمه :مهارتهای اجتماعی میتواند ،توانایی فرد را برای برقراری ارتبا صحیح با دیگران افزایش
دهد و در کاهش کمرویی و مؤلفههرای آن نقرش داشرته باشرد .هردب ایرن پرژوهش اثربخشری
نمایشدرمانی بر مهارت اجتماعی و کمرویی دختران  77-6سالۀ شهرستان مریوان بود.
روش :پژوهش حاضر نیمهآزمایشی با طرح پیشآزمون_پسآزمون و گروه گواه بود .جامعه مرورد
مطالعه این پژوهش را تمامی دختران  6-77ساله مدرسه  99بهمن مریوان در سال تحصیلی -61
 7369تشکیل دادند که با نمونهگیری در دسترس 39 ،دانشآموز انتخاب و به طور تصادفی در یک
گروه آزمایش و یک گروه گواه جایگزین شدند .برای جمعآوری دادهها از پرسشنامههای مهارتهای
اجتماعی ماتسون ( )7613و کمرویی استنفورد ( )7661استفاده شد .برای گروه آزمایش  79جلسه
 69دقیقهای مداخله نمایش درمانی به صورت دو جلسه در هفته اجرا شد ،اما گروه گواه مداخله ای
دریافت نکرد .دادههای آماری با استفاده از تحلیل کوواریانس تکمتغیره تحلیل شدند.
یافتهها :نتایج نشان داد ،نمایشدرمانی اثر معنراداری برر مهرارتهرای اجتمراعی (،F=01/709
 )P>9/97و کاهش کمرویی ( )P>9/97 ،F=13/67داشت.
نتیجهگیری :براساس نتایج این پژوهش میتوان گفت ،نمرایشدرمرانی برر رفتارهرای اجتمراعی
مناسب ،پرخاشگری و رفتارهای تکانشی ،برتریطلبی و اطمینان زیاد به خود و رابطه برا همتایران
تأثیر میگذارد؛ بنابراین نقش مهمی در کاهش کمرویی دختران دارد.
کلمات کلیدی :کمرویی ،مهارتهای اجتماعی ،نمایشدرمانی.
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Abstract
Introduction: Social skills can increase a person's ability to
communicate properly with others and play a role in reducing
shyness and its components. The purpose of this study was the
effectiveness of drama therapy on social skills and shyness of
9–11-year-old girls in Marivan.
Method: The present study was a quasi-experimental with pretest-post-test design and control group. The study population
consisted of all 9–11-year-old girls in 22 Bahman Marivan
school in the 2018-2017 academic year. By available sampling,
30 students were selected and randomly assigned to an
experimental group and a control group. The Matson (1983)
and Stanford Shyness (1997) Social Skills Questionnaire were
used to collect data. For the experimental group, 10 90-minute
sessions of therapeutic intervention were performed twice a
week, but the control group did not receive any intervention.
Statistical data were analyzed using univariate analysis of
covariance.
Findings: The results showed that therapeutic demonstration
had a significant effect on social skills (F=57.51, P<0.01) and
reduction of shyness (F=73.91, P<0.01).
Conclusion: Based on the results of this study, it can be said
that drama therapy affects appropriate social behaviors,
aggression and impulsive behaviors, superiority and high selfconfidence and relationships with peers; therefore, it plays an
important role in reducing girls' shyness.
Keywords: Shyness, Social Skills, Demonstration Therapy.
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مقدمه
امروزه دانش آموزان از ارکان اصلي نیروی انساني کشور محسوب مويشووند و نقوش فراوانوي در
تحول ،پیشرفت و تعالي کشور دارند .از این رو توجه به سالمت و سرزندگي رواني ،اجتماعي آنها از
اهمیت ویژه ای برخووردار اسوت (خودابخش ،هاشومي و قاسوم آبوادی .)1411 ،بنوابراین هموواره
برنامهریزان ،مدیران ،معلمان و والدین این دانشآموزان در تالش هستند تا شرایطي را فراهم کنند
که کارایي اجتماعي و تحصیلي آنان باال رود (کوهي و محمدی مطهری .)1313 ،یکوي از اهوداف
مهم نظام تعلیم و تربیت ،رشد مهارتهای اجتماعي 1دانشآموزان است که فرد را قادر ميسازد بوا
دیگران روابط اجتماعي مثبتي داشته باشد (پورمحسني کلووری و صوبوری .)1313 ،مهوارتهوای
اجتماعي توانایي ارتباط و همکاری با دیگر افوراد بوه طوور شایسوته و موفقیوتآمیوزی در شورایط
اجتماعي متفاوت است (زایا ،پاریس ،مکدنی ،،براسول و زیمرمن .)2121 ،2مهارتهای اجتمواعي
شام ،رفتارهای قاب ،یادگیری هستند که فرد را قادر موي سوازند از عکوس العمو،هوای نوامعقول
اجتماعي خودداری کند (لو ،ریپ و کوپالن .)2113 ،3از مهمترین این مهارتها ميتوان همکاری،
مشارکت با دیگران ،آغازگر رابطه بودن ،تقاضای کمک کردن و تشکر و قدرداني از دیگران را نوام
برد (صانعي و رئیسیون .)1311 ،مهارتهای اجتماعي ،روش های موثر برای کسب بوروندادهوای
مثبت از تعام ،با دیگوران اسوت (فکتوور ،ریوا ،داهیوا ،آلبریوت و اولنودیک .)2122 ،4نارسوایي در
مهارت های اجتماعي بر عملکرد تحصیلي دانشآموزان تاثیر منفي مي گذارد ،مشکالت یادگیری را
تشدید ميکند و غالبا به بروز مشکالت سازشیوافتگي 5منجور مويشوود (رحیموي ،آرائوي و زارع،
 .)1313مهارت های اجتماعي رفتارهای آموختني هستند که بر روابط افراد تاثیر ميگذارند ،احتمال
دریافت تقویت اجتماعي را به بیشترین حد مويرسوانند (واحودی و چرخوابي .)1313 ،نارسوایي در
مهارتهای اجتماعي ،افراد را با مشکالت متعددی مواجه ميکند و باعث عدم مصوالحه و سوازش
در روابط بینفردی و اختاللهای رفتاری ميشود و بر تحول شخصیت کودک و سازشپذیری وی
با محیط ،تاثیر منفي ميگذارد (اوترو ،اسکات و مری .)2115 ،6،نتوایج پوژوهش باباپورخیرالودین و
گنجهای ( )1313نشان داد که مشک ،در کسب مهارتهای اجتماعي نیز مويتوانود عامو ،تقویوت
کننده اضطراب اجتماعي 3باشد زیرا باعث کاهش اعتماد به خود 3و ناتواني در بر قرار کردن ارتباط
اجتماعي موفق و اخذ واکنشهای مثبت و پذیرش از طرف دیگران ميشود .همچنین بهرهگیوری
مناسب از مهارتهای اجتماعي برای ایمني اجتماعي ،سالمترواني و در بسیاری موارد ،رفاه شغلي
1. social skills
2. Zaya, Paris, McDonnell, Brasoul & Zimmerman
3. Lou, Rip, & Coplan
4. Factor, Ria, Dahia, Albright, & Hollandik
5. Compromise
6. Otro, Scott, Mery
7. social anxiety
8. Self Confidence
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ضروری است (سمیعي و زارع .)1313 ،نتایج یک پژوهش نشان داد که مهارتهوای اجتمواعي بور
سازش یافتگي اجتماعي و بهبود تابآوری ،خودکارآمدی تاثیر دارد (فرهنگ اصفهاني ،مختواری و
عبادی.)1313 ،
1
در جامعه کنوني ایران کمرویي و پایین بودن حرمت خود ،یکي از مشکالتي است که بسیاری
از افراد دچار آن هستند (رامک ،همایوني و طالب زاده .)1313 ،که از نظر علوت شناسوي و هوم از
لحاظ نشانههای بالیني افراد مبتال به کمرویي نشخوار فکری زیادی در تعامو،هوای اجتمواعي دارا
ميباشند (ژائو ،سانگ و چن .)2113 ،2کمرویي ،توجه غیرعادی و مضطربانه به خویشوتن در یوک
موقعیت اجتماعي است ،که در نتیجه آن فرد دچار تنشرواني عضالني شده (ژو ،ژاو ،ژوان و لوي،3
 ،)2121شرایط عاطفي و شناختي وی مت ثر گردیده و زمینوه بوروز رفتارهوای خوام و نسونجیده و
واکنشهای نامناسب در وی فراهم ميکنود (بیرنوگ و علیونودی .)1311 ،هندرسوون ،گیلبورت و
زیمباردو )2114( 4معتقدند کمرویي سطحي باال ،از فردیسازی اسوت کوه ویژگوي آن تمایو ،بوه
خودمداری بیش از حد و نگراني بسیار در زمینه ارزیابي اجتماعي اسوت و پیامود آن کنوارهگیوری،
اجتناب و فرار از تعام،های اجتماعي است .کمرویي و کمبود در مهارتهای اجتمواعي فورد را بوه
سمت تعام،های مجازی ميکشاند ،به طوری که امکان اعتیاد به گوشي هوشمند را در افراد کمرو
افزایش ميدهد؛ همچنین کم رویي با ترس ،عاطفه منفي و دوری از موقعیتهای اجتمواعي اولیوه
حفظ مي شود و به نتایج رشدی نسوبتا ضوعیفي مويانجامود (پوول و اشومیت .)2111 ،5همچنوین
ویژگيهای شخصیتي افراد کمرو دو مقوله کمرویي روانآزدهوار و کومرویوي دروننگور اسوت ،در
حاليکه کمرویان روانآزرده در تعام،های اجتماعي دچار خودتنبیهي و احساس ناایمني ميشووند،
کمرویان درون نگر بیشوتر میو ،بوه تنهوایي دارنود (هواهن و سویمون .)2116 ،6کومرویوي بورای
پژوهشگران عالقهمند به روان شناسي رشد ،به یکي از منابع مهم برای مطالعه تبدی ،شوده اسوت
زیرا کمرویي به عنوان یکي از قویترین عوامو ،خطور بورای درونوي کوردن مشوکالت در دوران
کودکي ،نوجواني و بزرگسالي پدیدار شده است (لویي ،بوکر و کوپالن .)2111 ،3در هر جامعوهای،
درصد قاب ،توجهي از کودکان ،نوجوانان و بزرگساالن بوا ایون اخوتالل رفتواری و بازدارنوده رشود
شخصیت اجتماعي مواجه هستند؛ و در بسیاری از مواقع ،کومرویوي اصوليتورین موانع شوکوفایي
قابلیتها ،خالقیتها و ایفای مسئولیتها است (ویلسوون و هندرسوون .)2121 ،3چرایوي اهمیوت
کمرویي به این مهم بر ميگردد که تجربۀ آن در میزان بواال بوه رشود هموه جانبوۀ انسوان تواثیر
1. shyness
2. Zhao, Song, Chen
3. Zhou, Zhao, Xuan, & Li
4. Henderson, Gilbert, & Zimbardo
5. Powell, & Schmidt
6. Hahn, Simon
7. Louis, Booker, Coplan
8. Wilson, & Henderson
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ميگذارد؛ به طوری که رهاکردن ،بيتوجهي و عدم درموان بوه موقوع ایون مشوک ،روانشوناختي
ميتواند نتایج نامطلوب اجتماعي ،شناختي ،هیجاني و رفتاری را در پي داشته باشود (کویتکوسوکا و
رو گوزا.)2111 ،1
از جمله روشهایي که ميتوان در زمینه درموان معضو،هوا و مشوکالت روحوي بوه کواربرد،
نمایشدرماني 2است (سبحاني ،حمیدی و طهماسبي .)1311 ،ظهور نمایشدرماني به عنووان یوک
نظام خاص و به عنووان یوک حرفوه از دهوه  1131شوروع شوده اسوت (جوونز )2113 ،3و تواثیر
نمایشدرماني به وسیله ژاکوب مورنو )1331-1123( 4پایهریزی و گسترش یافتوه اسوت (بالنتور،5
 .)2111نمایش درماني به عنوان روشي نزدیک به طبیعت کودکان و نوجوانان و بدون پیامد جانبي
در سالهای اخیر به عنوان یکي از موثرترین شیوههای درماني از سوی متخصصان بهداشت روان،
اعم از روانشناسان ،روانپزشکان و رواندرمانگران پذیرفته شده (محمودپور ،حسویني و عمادیوان،
 )1313و عبارت است از روش گروهدرماني که در آن ،ویژگيهای برجسته شخصیت ،ارتبواطهوای
بینفردی اجتماعي ،تعارضها و کشمکشهای رواني ،اختاللهای احساسي و عاطفي با روشهای
مخصوص نمایش ،مورد مشاهده و بررسي قرار ميگیرند (شریفي ،میریاری و عباسي.)1313 ،
نمایشدرماني یکي از روش های خوالق در هنور درمواني اسوت کوه ایفوای نقوش ،داسوتان،
بداههگویي و دیگر فنوون تئاتر و نظریهها و روشهای درمانگری را با هوم ترکیب ميکند (مایور و
فریدمن)2121 ،6؛ نتیجه این عم ،فرایندی تجربي است که ظرفیت کودک را برای بوازی کوردن،
استفاده از بازی برای دسترسي به احساسها و بیان آنها ،دست یوابي بوه بیونش و در نظور گرفتن
موفقیت آمیز دیودگاههوا در موقعیتهای مختلف افزایش ميدهد (ایروین و هال .)2121 ،3استفاده از
نمایش در فرایند درماني زماني محوریت ميیابد که بحث از کاهش یوا رفوع کامو ،اخوتاللهوای
رواني و رفتاری در گروههای متفاوت باشد (ارکیبي .)2113 ،3نمایشدرماني به افراد این شوانس را
ميدهد که به جای صحبت کردن در مورد مسائلشان ،با به نمایش در آوردن ،آنها را ح ،کننود .در
نمایشدرماني حوادث گذشته ،ترسها و آرزوهای آینده به زمان حال منتق ،شوده و حو ،مويشوود
(صمدی ،شیرازی و اصفهاني .)1313 ،و با ترکیب داستان و دیگر فنون نمایش به دنبوال اسوتفاده
هدفمند از فرایندها و فرآوردههای نمایشي برای رسیدن به هدفهای خاص درماني از قبی ،رهایي
از نشانهها ،یکپارچگي جسمي و عاطفي و رشد فردی است (شهرکي ،خواجوند و اسدی.)1313 ،

1. Quitcuska, & Ro Goza
2. Dramatherapy
3. Jones
4. Jacob Moreno
5. Blunter
6. Mayor, & Friedman
7. Irwin, & Hall
8. Orkebiy
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نتایج پژوهش محمودپور و همکواران ( )1313نشوان داد کوه نموایشدرمواني بور خالقیوت و
مهارتهای ارتباطي بینفردی دانشآموزان اثربخش بوده .شمالي ،محمدی ،سعیدمنش ( )1313در
پژوهشي دریافتند که آموزش مهارتهای ارتباطي به شیوه نمایش بر کمرویي و اضطراب اجتماعي
دانش آموزان کمرو تاثیر معنيداری دارد .خلیلي و شهیدی ( )1313نشان دادند که نموایشدرمواني
بر بهبود مهارتهای اجتماعي و بازشناسي هیجاني کودکان موثر بوده .پژوهش شریفي و همکاران
( )1313نشان داد که آموزش نمایشدرماني باعث بهبود شایستگي اجتمواعي در دانوشآمووزان بوا
اختالل ریاضي شده است .مطالعه رجبوي و علیمورادی ( )1316نشوان داد کوه نموایش درسوي در
افزایش مهارت های اجتماعي و یادگیری خواندن و نوشتن دانش آمووزان دختور اثور معنوي دار دارد.
پژوهش دیر )2113( 1نشان داد که نمایشدرماني بر افزایش بازشناسيهیجاني در کودکوان مبوتال
به اوتیسم اثربخش بوده است .رادی و دنت )2113( 2در پژوهش خود به این نتیجه دسوت یافتنود
که نمایش درماني منجر به بهبود مهارتفردی و بینفردی بیماران شوده اسوت .آمیکوو ،اللونود و
اسنو )2115( 3در پژوهشي نشان دادند که نمایشدرماني گروهي بر بهبوود رفتارهوای اجتمواعي و
کاهش پرخاشگری در نوجوانان مبتال به اختالل اوتیسم موثر است.
با توجه به اینکه مهارتهای اجتماعي ميتواند توانایي فرد را برای برقراری ارتباط صوحی بوا
دیگران افزایش دهد و اضطراب در موقعیتهای اجتماعي ،بازداری اجتماعي یا رفتارهای بینفردی
ناشي از نگراني درباره ارزیابي بینفردی را کاهش دهد ،ميتواند در کاهش کمرویي و مولفوههوای
آن نقش داشته باشد .همچنین از مهمتورین اهوداف آمووزش و پورورش دوران کوودکي ،پورورش
مهارتهای اجتماعي در کودکان است که میزان برخوداری آنها از این مهارتها بر سالمت فوردی
و اجتماعي و نیز موفقیت تحصیلي آنها اثرگذار است؛ بنابراین نقش مهارتهای اجتماعي در جامعه
پذیر کردن کودکان بورای زنودگي بهتور و تربیوت شوهروند مطلووب ،انکارناپوذیر اسوت و بهبوود
مهارتهای اجتماعي دانشآموزان ضروری است .با مرور پیشینه پژوهش ،اهمیت و اثربخش بودن
نمایشدرماني روی برخي از اختالالت اثبوات شوده اسوت ،نتوایج ایون پوژوهش مويتوانود بورای
روان شناسان ،مربیان تئاتر و نمایش ،معلمان ،مشاوران ،برنامهریزان آموزشي کشور ،کودکان دچوار
مشکالت شناختي ،دانشآموزان و کودکان مفید و کارگشا باشد .با توجوه بوه اهمیتوي کوه فراینود
جامعه پذیر کردن کودکان کمرو دارد ،مزایای نمایشدرمواني و عودم وجوود مطالعوات منسوجم و
کافي در بررسي همزمان متغیرها ،باعث ایجاد انگیزه الزم برای انجام پژوهش حاضر شد .در ایون
راستا هدف از انجام این مطالعه ،بررسي اثر بخشي نمایشدرماني بر مهارت اجتماعي و کمرویوي
دختران  11-1سالۀ شهرستان مریوان بود.

1. Dyer
2. Rady, & Dent
3. Amico, Lalund, & Snow
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روش
پژوهش حاضر نیمه آزمایشي با طرح پیش آزمون_ پس آزمون بوا گوروه گوواه بوود .جامعوه موورد
مطالعه این پژوهش را تمامي دختران  1-11ساله مدرسه  22بهمون مریووان در سوال  1316کوه
معیارهای کم رویي را داشتند ،تشکی ،دادند .در این پژوهش برای نمونهگیری و انتخاب آزمودنيها
از روش نمونهگیری در دسترس استفاده شد .بدینگونه کوه بوا همکواری مشواور مدرسوه ،در سوه
کالس (مقطع سوم ،چهارم و پنجم) ،پرسشنامه کمرویي استفنورد اجرا گردید و بر اساس معیارهای
ورود و خرو  31 ،دانش آموز انتخاب شدند .به دلی ،استفاده از روش پژوهش نیمهآزمایشي ،حجوم
مطلوب برای هر یک از گروهها  15نفر است (شریفي ،جوداني ،میریاری و عباسي)1313 ،؛ البته در
تعیین حجم نمونه به پیشینههای پژوهشي نیز توجه شده است .معیارهای ورود به پژوهش عبوارت
بودنداز کمرویي ،محدوده سني  1-11سال ،رضایت خانواده و عالقهمندی دانشآموز برای شرکت
در جلسههای آموزشي ،عدم ابتال به اختاللهای روانوي و عودم شورکت در پوژوهش هومزموان و
همچنین مالک خرو نیز ،غیبت بیش از دو جلسوه ،بیمواری ،عودم تمایو ،بوه اداموه شورکت در
پژوهش و عدم پایبندی به قوانین گروه بود .مالحظات اخالقي در پژوهش با جلب رضایت آگاهانه
انجام شده و همچنین به افراد شرکتکننده درباره محرمانه بودن نتایج اطمینان داده شد .کودکوان
در یک گروه آزمایش ( 15کودک) و یک گروه گواه ( 15کوودک) بوه صوورت تصوادفي جوایگزین
شدند.
ابزارهای پژوهش
الف)پرسشنامه مهارتهای اجتماعی کودکان ماتسون :1این پرسشنامه توسط ماتسون و
همکاران در سال ( )1133برای سنجش مهارتهای اجتماعي افراد  4تا  13سواله تودوین گردیوده
است .پاسخ دهي به این پرسشنامه بر اساس شاخص  5درجه ای از نوع مقیاس لیکرت با دامنه ای
از ( 1هرگز) تا ( 5همیشه) نمره گذاری شوده اسوت (یوسوفي و خیور .)1331 ،ایون پرسشونامه 56
سؤالي رفتارهای مناسب اجتماعي ،رفتارهوای غیور اجتمواعي ،پرخاشوگری و رفتارهوای تکانشوي،
برتری و اطمینان زیاد به خود و رابطه با همساالن را مي سنجد .پاسخ دهي به ایون پرسشونامه بور
اساس شاخص  5درجهای از نوع مقیاس لیکرت با دامنهای از ( 1هرگز) تا ( 5همیشه) نمرهگوذاری
شده است (رضایي و حافظي .)1311 ،دامنه نمرات  56تا  231است و کسب نمره بواال بوه معنوای
سط مهارتهای اجتماعي پایین در کودک است .ماتسون و همکاران ضریب پایایي این مقیاس را
 1/34گزارش کردند .در ایران یوسفي و خیر ( )1331پایایي این مقیاس را با استفاده از روش آلفای
کرونباخ و تصنیف برای ک ،مقیاس  1/36گزارش نمودند .همچنین در پژوهش رضایي و حوافظي
1. Matson Children's Social Skills Questionnaire
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( )1311پایایي با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ خرده مقیاسهای مهارت اجتماعي به شرح زیور
به دست آمد :مهارت اجتماعي مناسب  ،1/13رفتارهای غیر اجتمواعي  ،1/11پرخاشوگری و رفتوار
تکانشي  ،1/14برتری طلبي و اطمینان زیاد به خود داشتن  1/14و رابطه با همسواالن  1/13بوود.
در پژوهش حاضر ضریب آلفای کرونباخ برای نمره ک ،برابر با  1/36و برای خرده مقیاسهوا بوین
 1/31تا  1/11به دست آمد.
1
ب)پرسشنامه کمرویی استنفورد  :این پرسشنامه در سال ( )1133توسوط زیمبواردو در
دانشگاه استنفورد با استفاده از نظریه باس  1131ساخته شده اسوت و هودف آن سونجش میوزان
کمرویي در افراد است .فرم اصلي این پرسشنامه  44سوال دارد که پس از هنجاریابي آن در ایران
 4سوال آن حذف و  41سوال باقي مانده است .طیف پاسخگویي آن از نوع لیکرت بوده گزینههای
این پرسشنامه بسته به میزان کمرویي که به خود اختصاص ميدهند ،نمره  1تا  4ميگیرند .به این
ترتیب که گزینهای که نشاندهنده کمترین حالت کمرویي است نمره  1و به ترتیوب گزینوههوای
بعدی نمره  2و  3به گزینهای که بیشترین حالت کمرویي را نشان مي دهد نمره  4تعلق مي گیرد.
برای به دست آوردن امتیاز کلي پرسشنامه ،مجموع امتیازهای همه سواالت را با هم جمع ميشود.
این امتیاز دامنه ای از  41تا  161را خواهد داشت .هر چه نمره های فرد پاسخ دهنده بواالتر باشود،
بیانگر کمرویي بیشتر وی خواهد بوود و بورعکس .زیمبواردو ضوریب آلفوای کرونبواخ در دانشوگاه
استنفورد  1/36به دست آورد .راستگو ( )1332اعتبار پرسشنامه کومرویوي را در یوک نمونوه 143
نفری از دانش آموزان ناشنوا گزارش کرد .اعتبار برای پسوران شونوا  ،1/35پسوران ناشونوا ،1/35
دختران شنوا  ،1/34دختران ناشنوا  1/36و برای ک ،گروه  1/33بود .در پوژوهش حاضور پایوایي
پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 1/63به دست آمد.
برنامه مداخله
محتوای جلسه آموزشي برای گروه آزمایش از کتاب «تکنیکهای نمایش پداگوژیک» نوشته دکتر
رحمت امیني ( )1311انتخاب شد و برای روایي محتوا در اختیار  5نفر از استادهای روانشناسي قرار
گرفت .برنامه مداخله در  11جلسه  11دقیقهای در حدود یوک مواهونویم و هفتوهای دو جلسوه بوه
صورت گروهي در اتاق مشاوره مدرسه دخترانه  22بهمن برای گروه آزمایش اجرا شد .فاصله بوین
جلسات هم سه تا چهار روز بود .محتوای جلسات آموزشي برای گروه آزموایش در جودول  ،1ارائوه
شده است.

1. Stanford Shyness Questionnaire
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جدول  .0هدف و محتوای برنامه نمایش درمانی
جلسه

هدف
آشنایي

دوم

اعتماد سازی

سوم

تقویت ایگو (خود)

چهارم

درک متقاب ،و زمینوه
سازی برای مواجهه
مواجهه

ششم

هشتم

نشانه شناسي جسمي/
هیجاني
مواجهووه (پوواالیش و
تخلیه رواني /هیجاني)
تغییر باور

نهم

ارزیابي و جمع بندی

اول

پنجم

هفتم

دهم

محتوای جلسه
آشنایي اولیه با شرکتکنندگان و برقراری رابطه مناسب با هدف تکمیو ،کوردن
پرسشنامهها
بررسي احساسها و افکار اعضای گروه نسبت به جلسه قبو ،،انتخواب شوخص
اول و آماده کردن گروه بوا اسوتفاده از فون صوندليبواور جهوت مراحو ،بعودی
نمایش درماني ،بحث درباره مطالب اصلي تا جایي که مساله و پردازش آن بورای
گروه روشن شود.
هدایت و تشویق شخص اول به سمت صحنه توسط کارگردان و تشوویق بورای
نشان دادن مساله اش به صورت عملي بر روی صحنه ،استفاده از فنون وارونگي
نقش (چرخش نقش فني است که بر اساس آن شخص الف) در نقوش شوخص
ب) ایفای نقش ميکند و شخص ب) نقش شخص الف) را مي پذیرد و فن آینه
(خود شخص قادر نیست عملکرد خود را به نموایش بگوذارد و بوه هموین دلیو،
نقش او را «من یاور» به عهوده مويگیورد) ،توضوی دربواره مهوارت کالموي و
غیرکالمي بیوان تجوارب عواطفي و شوناختي اعضوای گوروه در موورد نموایش
(مشارکت)
تمرین گوشدادن ،سوال کردن و انعکاس مشارکت
گفتگو درباره مشارکت اعضا در زمینه روابط اجتماعي و نحوه آشنا شدن با یوک
خود غریبه و ایفای نقش با استفاده از فنون نمایشدرماني (فن وارونگوي نقوش؛
فن فرافکني در آینده؛ فن آینه) و مشارکت
گفتگو درباره باورهای معقول و نامعقول و توجه بوه پیامودها و ایفوای نقوش بوا
استفاده از فنون نمایشدرماني
تمرین دربواره شناسوایي هیجوانهوای ناخوشوایند ،شویوههوای کنوار آمودن بوا
هیجانها ،کنار آمدن با مسخره و طرد شدن
گفتگو درباره تاثیر افکار شخص در تخریب روابط اجتماعي و مشارکت
مرور کلي مطالب گذشته ،انجام تمرینهای مختلف رفتاری
ت کید بر تکرار و ادامه فعالیتهای آموزش داده شده و اجرای پسآزمون

شیوه اجرا :بعد از هماهنگي و کسب مجوز از آموزش و پورورش شوهر مریووان ،بوا رعایوت
مالحظات اخالقي و بیان اهداف پژوهش ،ضمن آگاهسازی والدین و مربیان و کسب اجازه از آنهوا،
رضایت دانشآموزان برای شرکت در این پژوهش جلب شد .پس از آن دانوشآمووزان بوه صوورت
تصادفي در گروه آزمایش و گواه جایدهي شدند .ضمن توجیه آزمودنيها و بیان اهداف پژوهش ،از
آنها درخواست شد تا در دوره نمایشدرماني شرکت کنند .قب ،از شروع مداخله هر دو گوروه موورد
مطالعه به عنوان پیشآزمون مورد ارزیابي قرار گرفتند و از والدین و مربيها خواسته شد تا به فورم
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والد_مربي پرسشنامه مهارت های اجتماعي کودکان پاسخ دهنود و از کودکوان درخواسوت شود توا
پرسشنامه کمرویي را تکمی ،کنند .گروه آزمایش تحت آموزش نمایش درماني قرار گرفتند ،اموا در
طي این جلسات به گروه گواه هیچ نوع آموزشي داده نشد .پس از اتمام دوره آموزش ،هر دو گوروه
در مرحله پسآزمون مورد ارزیابي مجدد قرار گرفتند .الزم به ذکر است که پس از اتمام پسآزمون
به لحاظ رعایت مسائ ،اخالقي ،جلسات نمایش درماني برای گروه گوواه هوم برگوزار شود .مودت
جلسات نمایشدرماني شام ،ده جلسه  11دقیقهای بود که به صورت گروهي و هفتهای دو بار اجرا
شد .مح ،جلسه ها به شک ،گروهي در اتاق مشاوره مدرسه که از لحاظ محیط ،فضوا و تجهیوزات
مناسب بود ،برگزار شد .مالحظات اخالقي در این پژوهش شام ،حضور داوطلبانۀ اعضا در جلسات
نمایش درماني ،تکمی ،کردن پرسشنامهها با می ،و رغبت توسط اعضا ،برنامه ریزی مناسب بورای
اجرای جلسات ،محرمانه ماندن اطالعات و نام افراد در پژوهش کامال رعایت شد .در پایان تحلیو،
دادهها با شاخص هایي مانند میوانگین و انحوراف معیوار و در بخوش اسوتنباطي از آزموون تحلیو،
کوواریانس تکمتغیره در سط معناداری  α=1/15و بوا اسوتفاده از نسوخه  22نورم افوزار SPSS
انجام شد.
یافته ها
دادههای جمعیت شناختي پژوهش نشان داد که میانگین و انحراف معیار سن در آزمودنيهای گروه
آزمایش )3 ± 13( 11/12 ،و گروه گواه )3 ± 63( 11/26 ،است .از میان شورکتکننودگان گوروه
آزمایش  1نفر ( )43/1مقطع سوم ،و  6نفر ( )43/2مقطوع چهوارم بودنود .و در گوروه گوواه  3نفور
( )44/5مقطع سوم ،و  3نفور ( )46/2مقطوع چهوارم بودنود .در جودول  2شواخصهوای توصویفي
مهارتهای اجتماعي و کمرویي و خرده مقیاسهای آن ،شوام ،میوانگین و انحوراف معیوار بورای
گروههای آزمایش و گواه در مرحله پیشآزمون و پسآزمون گزارش شدهاند .همچنین در این نتایج
آزمون کلوموگروف_اسمیرنف برای بررسي نرمال بودن توزیع دادهها ارائه شدهاند.
جدول  .۲شاخص های توصیفی متغیرهای پژوهش برای گروه آزمایش و گواه در پیشآزمون و
پسآزمون
شاخصهای آماری
متغیر
رفتار اجتماعی
مناسب

پسآزمون

پیشآزمون

گروه

میانگین

انحرافمعیار

میانگین

انحرافمعیار

شاپیرو-ویلکز
سط
آماره
معنيداری

آزمایش

3/1

2/13

13/51

3/24

1/143

1/163

گواه

3/43

2/11

1/11

2/51

1/153

1/152
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شاخصهای آماری

پسآزمون

پیشآزمون

شاپیرو-ویلکز

رفتارهای

آزمایش

12/13

3/11

3/54

2/11

1/113

1/131

غیراجتماعی

گواه

12/56

3/25

12/62

3/15

1/131

1/133

پرخاشگری و

آزمایش

13/4

2/61

3/41

1/65

1/113

1/133

گواه

12/52

2/11

12/23

2/14

1/115

1/134

برتریطلبی

آزمایش
گواه

1/14
1/51

2/14
2/31

13/31
11/14

3/21
2/52

1/136
1/111

1/131
1/133

روابط با

آزمایش

11/21

2/11

3/13

3/46

1/114

1/111

همساالن

گواه

11/15

1/32

11/23

2/15

1/133

1/123

آزمایش

11/63

4/36

3/53

1/11

1/131

1/211

گواه

11/33

4/31

11/31

4/33

1/111

1/115

رفتار تکانشی

کمرویی

با توجه به جدول  ،2آماره شاپیرو-ویلکز برای مهارتهای اجتماعي و خرده مقیاسهوای آن و
کم رویي نشان داد که تمامي سطوح معناداری از مقدار مفروض باالتر ( )1/15هسوتند .کوه نشوان
ميدهد از مفروضه طبیعي بودن توزیع نمرههای گروه ها تخطي نشده است .همچنین یافتوههوای
جدول فوق نشان ميدهد که در متغیرهای پژوهش میانگین گروههای آزمایش از پویشآزموون توا
پس آزمون کاهش یافته است اما نمره رفتارهای اجتماعي مناسب در پوسآزموون افوزایش داشوته
است؛ همچنین میانگین گروه گواه در این مراح ،تغییر محسوسي پیدا نکرده است.
نتایج آزمون بررسي شیب رگرسیون پیشآزمون و پسآزمون مهارتهوای اجتمواعي در گوروه
آزمایش و گواه ،نشان داد که شیب رگرسویون در هور دو گوروه برابور اسوت (=1/156 ،p>1/251
54و .) F1نتایج آزمون لوین برای بررسي همگني واریانس متغیر وابسته در گروه هوا نشوان داد کوه
واریانس کمرویي در گروهها برابر است (52=1/43 ،P=1/43<1/15و .)F1نتایج آزمون بررسي شیب
رگرسیون پیشآزمون و پسآزمون کمرویي در گروه آزمایش و گواه ،نشان داد که شیب رگرسویون
در هر دو گروه برابر است (54=1/611 ،P>1/533و .)F1نتایج آزمون لووین بورای بررسوي همگنوي
واریانس متغیر وابسته در گروهها نشان داد که واریانس مهارتهای اجتماعي در گروه ها برابر است
(52=1/12 ،P=1/23<1/15و .)F1نتایج آزمون ام.باکس جهت بررسي پیشفرض همگني واریانس-
کوواریانس بین متغیرهای این پژوهش وجود دارد ( ،)F=1/312 ،P=1/31بنوابراین بورای تحلیو،
فرضیهها از آزمون المبدای ویلکز استفاده شد .نتوایج تحلیو ،کوواریوانس نشوان داد مقودار آمواره
المبدا در سط  1/11معنادار است (=1/133المبدا=1/525 ،p=1/11،F=36/611،اندازه اثر)؛ بدین
معنا که حداق ،یکي از خرده مقیاسهای متغیر مهارتهای اجتماعي و کمرویي در بوین گوروه هوا
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تفاوت وجود دارد .برای بررسي اینکه گروه آزمایش و گواه در کدام یک از مولفههای مهوارتهوای
اجتماعي و کمرویي با یکدیگر تفاوت دارنود در جودول  3نتوایج تحلیو ،کوواریوانس چنودمتغیری
گزارش شده است.
جدول  .۳نتایج تحلیل کوواریانس تکمتغیره در متن مانکوا روی میانگین نمرههای پسآزمون
متغیرهای پژوهش

معناداری

اثر

رفتار اجتماعی مناسب

16/112

1/31

53/151

1/111

1/64

رفتار غیر اجتماعی

21/455

1/43

25/233

1/111

1/45

221/12

1/33

16/61

1/111

1/51

برتری طلبی

61/564

1/31

31/611

1/111

1/41

روابط با همساالن

26/164

1/41

11/213

1/111

1/33

کمرویی

123/52

1/13

33/11

1/111

1/13

متغیر وابسته

پرخاشگری و رفتار
تکانشی

میانگین مجذورات

میانگین

سطح

اندازه

آزمایش

مجذورات

F

خطا

در این تحلی ،،متغیر پیشآزمون به دلی ،همبستگي با پسآزمون تعدی ،شده است .با توجه به
نتایج جدول  ،3تحلی ،کوواریانس تکمتغیره در متغیر مهارتهای اجتماعي و تمام مولفههای آن و
کمرویي در سط  P>1/111معنيدار است .که با توجه به مجذور اتا بوه ترتیوب ،41 ،51 ،45 ،64
 33و  13درصود تغییوورات هور یووک از متغیرهوای رفتووار اجتمواعي مناسووب ،رفتوار غیراجتموواعي،
پرخاشگری و رفتار تکانشي ،برتری طلبي ،روابط با همساالن و کمرویي در گروه آزمایش ،ناشي از
تاثیر برنامه نمایش درماني است.
جدول  : 4نتایج مقایسه میانگین گروه آزمایش و گواه در پیشآزمون و پسآزمون در متغیرهای
پژوهش
متغیر

رفتارهای اجتماعی
مناسب

تفاوت میانگین

خطای

گروه آزمایش با

استاندارد

گواه

برآورد

پیش آزمون

1/23

1/51

1/13

پس آزمون

5/63

1/51

1/111

مرحله
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متغیر

مرحله

تفاوت میانگین

خطای

گروه آزمایش با

استاندارد

گواه

برآورد

سطح معناداری

رفتارهای

پیش آزمون

1/21

1/23

1/35

غیراجتماعی

پس آزمون

5/23

1/63

1/111

پرخاشگری و

پیش آزمون

1/53

1/31

1/14

پس آزمون

3/25

1/41

1/111

پیش آزمون

1/15

1/34

1/11

پس آزمون
پیش آزمون
پس آزمون

2/51
1/13
2/61

1/24
1/23
1/42

1/111
1/11
1/111

پیش آزمون

2/54

1/32

1/11

پس آزمون

1/11

1/31

1/111

رفتار تکانشی
برتری طلبی
روابط با همساالن
کمرویی

با توجه به جدول  4در خرده مقیاس رفتار اجتماعي مناسب تفاوت میانگین گوروه آزموایش بوا
گروه گواه در مرحله پیشآزمون ( )1/23معنادار نیست و نشان ميدهد بین دو گروه تفواوت وجوود
ندارد .تفاوت میانگین دو گروه در مرحله پسآزمون ( )5/63معنادار است و نشان ميدهد میوانگین
گروه آزمایش در این مرحله به صوورت معنواداری بیشوتر از گوروه گوواه اسوت .در خوردهمقیواس
رفتارهای غیراجتماعي نیز تفاوت میانگین گروه آزمایش با گروه گواه در مرحله پیشآزمون ()1/21
معنيدار نیست و نشان مي دهد بین دو گروه تفاوت وجود ندارد .تفاوت میانگین دو گروه در مرحله
پسآزمون ( )5/23معنادار بوده و نشان ميدهد میانگین گروه آزمایش در ایون مرحلوه بوه صوورت
معناداری بیشتر از گروه گواه است .در خردهمقیاس پرخاشگری و رفتار تکانشي نیز تفاوت میانگین
گروه آزمایش با گروه گواه در مرحله پیش آزمون ( )1/53معنيدار نیست و نشان مويدهود بوین دو
گروه تفاوت وجود ندارد .تفاوت میانگین دو گروه در مرحله پس آزمون ( )3/25معنادار بوده و نشان
مي دهد میانگین گروه آزمایش در این مرحله به صورت معناداری بیشوتر از گوروه گوواه اسوت .در
خرده مقیاس برتری طلبي نیز تفاوت میانگین گروه آزمایش با گوروه گوواه در مرحلوه پویش آزموون
( )1/15معنيدار نیست و نشان ميدهد بین دو گروه تفاوت وجود ندارد .تفاوت میانگین دو گروه در
مرحله پس آزمون ( )2/51معنادار بوده و نشان مي دهد میانگین گروه آزموایش در ایون مرحلوه بوه
صورت معناداری بیشتر از گروه گواه است .در خردهمقیاس روابط با همساالن نیز تفواوت میوانگین
گروه آزمایش با گروه گواه در مرحله پیش آزمون ( )1/13معنيدار نیست و نشان مويدهود بوین دو
گروه تفاوت وجود ندارد .تفاوت میانگین دو گروه در مرحله پس آزمون ( )2/61معنادار بوده و نشان
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مي دهد میانگین گروه آزمایش در این مرحله به صورت معناداری بیشوتر از گوروه گوواه اسوت .در
متغیر کم رویي نیز تفاوت میانگین گروه آزموایش بوا گوروه گوواه در مرحلوه پویش آزموون ()2/54
معني دار نیست و نشان مي دهد بین دو گروه تفاوت وجود ندارد .تفاوت میانگین دو گروه در مرحله
پسآزمون ( )1/11معنادار بوده و نشان ميدهد میانگین گروه آزمایش در ایون مرحلوه بوه صوورت
معناداری بیشتر از گروه گواه است؛ بنابراین با توجه به یافتوههوای پوژوهش مويتووان گفوت کوه
نمایشدرماني بر مهارتهای اجتماعي و کمرویي کودکان اثر معناداری دارد.
بحث و نتیجهگیری
مطالعه حاضر با هدف بررسي اثربخشي نمایشدرماني بر مهارت اجتماعي و کمرویي دختران11-1
سالۀ شهرستان مریوان انجام شد .یافتهها نشان داد که نمایشدرماني باعث افزایش مهوارتهوای
اجتماعي و کاهش کم رویي در دختران شده است .این نتیجه با نتوایج پوژوهشهوای محمودپور و
همکاران ( ،)1313شریفي و همکاران ( ،)1313رادی و دنت ( )2113و آمیکو و همکواران ()2115
همسو بود .در این راستا محمد پور و همکاران ( )1313نشان دادند که نمایشدرماني بر خالقیت و
مهارتهای ارتباطي بینفردی دانشآموزان اثربخش بوده است.
در تبیین نتیجه به دست آمده باید گفت که نمایشدرماني الگویي از مهارتهوای اجتمواعي و
شیوههای مناسب برخورد در موقعیتهوای مختلوف بور اسواس رویآورد تحلیو ،رفتوار مويتوانود
رفتارهای جدید را به کودکان آموزش دهد؛ رفتارهای هودف را بهبوود و سوازمان بخشویده کوه در
خزانه رفتاری آنها وجود داشته است؛ آنها را به عم ،به شیوهای خواص برانگیختوه و همچنوین بوا
انجام موفقیت آمیز یوک مهوارت از طریوق نموایش و بوازی ،اضوطراب کوودک را کواهش داده و
رفتارهای مثبت و اجتماعي او را بهطور غیر مستقیم تشویق مويکنود (خلیلوي و شوهیدی.)1313 ،
همچنین بازسازی موقعیتهای اجتماعي در صحنه نمایش ميتواند فرصت مناسبي برای تجربوه و
یادگیری بسیاری از مهارتهای اجتماعي بدون هیچ آسیب اجتماعي ایجاد کند .بنابراین مداخلوه از
این طریق توانسته است مهارت های اجتماعي کودکان را افزایش دهد .در فراینود نموایشدرمواني
شرکتکنندگان مفهوم نقش خاص خود را پرورش ميدهند .این امر آن ها را قادر ميسازد تا خوود
و دیگران را بهتر بشناسند و حساسیت خود را نسبت به دیگران و محیط افزایش دهند .با ایجاد جو
صمیمي در برنامه نمایشدرماني به دختران این فرصت داده ميشود تا همکاری بهتری با دیگران
داشته باشند و در نتیجه مهارتهای ارتباطي درونفردی خویش را توسعه دهند و در نظور گورفتن
توانایي های خود و دیگران ،گرایش به برتری طلبي را در آنها کاهش مي دهد (شریفي جووداني و
همکاران .)1313 ،در واقع تمرینهای نمایشدرماني مي تواند با فراهم کردن ابراز هیجانها بدون
مانع و سرکوبي ها و نوعي ایجاد تداعي و تخلیۀ آزاد هیجاني به شناخت هرچه بیشتر هیجوانهوا و
تمرکز بیشتر بر هیجانها و نیز ابراز آن کمک کنود .اجورای نقوشهوا و حالوتهوای گونواگون در
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نمایش درماني ،الگوبرداری از میمیک صورت مربي و بازسازی یک حالت هیجاني از جمله عوامو،
موثر در نمایشدرماني است که ميتواند باعث بهبود شوناخت و بازشناسوي کودکوان کومرو شوود.
بازشناسي هیجانها و اطالعات چهرهای جنبۀ مهموي از مهوارتهوای اجتمواعي اسوت و مرحلوه
ابتدایي در تعام،های اجتماعي و روابط با همساالن محسوب ميشود (خلیلي و انصواری شوهیدی،
 .)1313از آنجایي که نمایشدرماني ،از طریق بداهه سازی منجر به رشد و گسوترش اسوتعدادهای
بالقوه و مستور و سرکوب شده حیات ذهني و خاصه حیات عاطفي ميشود ،ميتواند آن چه را کوه
هست به آن چه ميتواند باشد بهبود دهد .با اجازه دادن به افراد برای انجوام مکورر عمو ،در یوک
محیط امن ،این فرصت را فراهم ميکند تا فرد عملکردش را بازبیني و مجدداً تنظیم کند .همچنین
نمایشدرماني موجب شکوفایي قدرت تخی ،و افزایش تنوع در دامنه ایدهها و پاسخهایي ميشوود
که در داخ ،گروه در زمان اجرای آن مي شود .از سوی دیگر نمایشدرماني با ایجواد فضوایي امون،
فرصت بیرونریزی چیزهایي را ميدهد که هرگز در جهان واقعي امکان یوا اجوازه آن بورای افوراد
فراهم نميشود و موجب کاهش رفتارهای غیر اجتماعي ،پرخاشگری و تکانشي ميگردد (محمدپور
و همکاران.)1313 ،
یافته دیگر این پژوهش نشان داد که نمایشدرماني باعث کاهش کمرویوي در دختوران شوده
است .این یافته با نتایج پژوهش شمالي و همکاران ( ،)1313احمدآبادی و همکواران ( ،)1313دیور
( )2113همسو بوود .در ایون راسوتا رسوولي و همکواران ( )1411دریافتنود کوه نموایشدرمواني و
قصهگویي بر کاهش کمرویي و بهبود هوشهیجاني دانشآموزان دختر دبستاني موثر بووده اسوت.
در تبیین یافتههای این بخش ميتوان گفت کوه کومرویوي مشوکلي اسوت کوه عمودتا در روابوط
بینفردی و اجتماعي خود را نشان ميدهد .در واقع افراد کمرو مهارت الزم برای برقوراری روابوط
بینفردی موثر را ندارند (رادوی .)2111 ،نمایشدرماني باعث شد تا اعضوای گوروه بتواننود نقواط
ضعف خود را در برقراری ارتباط شناخته و آن را اصالح کنند .از سووی دیگور اسوتفاده از نموایش،
مداخله را از حالت خشک و انعطاف ناپذیر خار ساخت و باعث شد تا اعضای گروه عالقه بیشتری
برای شرکت در فعالیتها داشته باشند .برای انجام نموایش فورد بایود بتوانود از تموامي تجوارب و
تخی ،های خود استفاده کند ،خوب گوش کند ،از مهارتهای زباني خووب اسوتفاده کنود ،توجوه و
تمرکز باالیي داشته باشد و همچنین با سایر اعضای گروه نیز همکاری داشته باشد (کویتکوسوکي
و روگوزا .)2111 ،انجام این فعالیت ها باعث تقویت مهارت برقراری ارتباط ميشود .در جلسههوای
آموزشي بر تمامي این مهارت ها ت کید شد .همچنین در شیوه نمایش افراد فعال بوده و به صوورت
معنادارتری یاد ميگیرند چرا که همزمان تمامي بخشهای فیزیکي ،رواني و هیجاني فرد در حوال
مشارکت با اجرای نمایش است ،بنابراین با بهبود تعام،های اجتماعي و بهبود روابط با همسواالن،
کمرویي نیز کاهش ميیابد (صانعي و همکاران .)1311 ،در نهایت در نمایش و انجام برناموههوای
گروهي مبتني بر نمایشدرماني به فعالسازی رفتاری در فرد ميانجامد .در واقع نمایشدرماني بوه
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فرد این امکان را ميدهد که با سایر اعضای گروه همکاری داشته و به شک ،موثرتری ابراز وجوود
نماید .بنابراین برنامه مداخله نمایشدرماني به گونهای طراحي شد که حداکثر تعام ،،ایفای نقش و
همچنین مهارت های الزم برای برقراری ارتباط موثر به فرد آموزش داده شود .بر اساس یافتههای
پژوهش حاضر ميتوان نتیجه گرفت که نمایشدرمواني مويتوانود در کواهش کومرویوي و بهبوود
مهارتهای اجتماعي دختران 1-11سال مورد استفاده قرار گیرد.
پژوهش حاضر همچون سایر پژوهشها از محدودیتهایي برخودار بوده است .نمونهگیری بوه
روش در دسترس انجام شد؛ آزمودني ها از لحاظ سني به  1تا  11سال ،و بوه لحواظ جنسویت بوه
دخترها محدود شده بودند؛ عدم مهار متغیرهای مداخله گر همچون وضعیت اجتماعي و اقتصوادی
به دلی ،محدودیتهای اجرایي و دسترسي به جامعه هدف از عواملي است که ميتواند روی نتوایج
تاثیر گذار باشد .پیشنهاد ميشود که در پژوهشهای آتي به دانشآموزان پیشدبستاني و دورههای
تحصیلي باالتر توجه شود و نتایج به دست آمده مقایسه شوند .نمونوهگیوری بوه روش تصوادفي و
پژوهش در گروههای سني مختلف و در هر دو جنس انجام شود و آزمون پيگیری به عم ،آید .بر
اساس یافتههای پژوهش پیشنهاد ميشود آموزش مهارت های اجتمواعي بوه عنووان یوک برناموه
مکم ،آموزشي در قالب نمایشدرماني در برنامه مشاورههای مدارس برای دانشآموزان گروههوای
مختلف سني و تحصیلي برگزار شود.
مالحظات اخالقی
پیروی از اصول اخالق پژوهش :این مقاله برگرفته از پایان نامه کارشناسيارشد روانشناسوي
با کد  25/1/2351است .در این پژوهش سایر مالحظات اخالقي مانند رضایت کام ،افوراد نمونوه،
رعایت اص ،رازداری و محرمانه ماندن اطالعات نیز در نظر گرفته شده است.
تشکر و قدردانی :بدین وسیله از کادر اداری و معلمان مدارس و افراد نمونه که در اجورای
این طرح به ما کمک کردند ،تشکر و قدرداني ميشود.
منابع
 امیني ،رحمت .)1311( .تئاتر پداگوژیک (تعلیمي_ تربیتي) مباني و معیارها ،تهوران :انتشواراتافراز.
 باباپور خیرالدین ،جلی ،و گنجه ای ،نسرین .)1411( .پیش بیني اضطراب اجتماعي بور اسواسباورهووای فراشووناختي و مهووارت هووای اجتموواعي نوجوانووان .فصوولنامه پووژوهش هووای نوووین
روانشناختي.33-21 :)61(16،
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بیرنگ ،نسرین و علیوندی وفا ،مرضیه .)1311( .اثربخشوي بوازیدرمواني خالقیوتمحوور بور
عزت نفس ،خالقیت و کمرویي دانش آموزان کمروی مقطع ابتدایي .نشوریه علموي آمووزش و
ارزشیابي (فصلنامه.151-133 :)52(13 ،
پورمحسني کلوری ،فرشته؛ صبوری ،فاطموه و مووالیي ،مهوری .)1313( .اثربخشوي آمووزش
مهارت خالقیت بر تفکر انتقادی ،مهارت اجتماعي و خالقیت دانش آموزان پایه ششم ابتدائي.
تفکر وکودک.45-23 :)2(11،
خدابخش ،مهدی؛ هاشمي رزیني ،هادی و نوری قاسم آبادی ،ربابه .)1411( .الگوی ساختاری
مهارت اجتماعي کودکان با ناتواني های یادگیری بر اسواس سوبک هوای دلبسوتگي بوا نقوش
واسطهای خودکارآمدی تحصیلي .فصلنامه سالمت روان کودک.13-1 :)1( 3 ،
خلیلي ،زهرا و انصواری شوهیدی ،مجتبوي .)1313( .بررسوي اثربخشوي نموایش درمواني بور
مهارت های اجتماعي و بازشناسي هیجاني در کودکان اتیسم بوا عملکورد بواال .توانمندسوازی
کودکان استثنایي.33-65 :)1(1 ،
رحیمي ،مهدی؛ آرایي ،مهدیه و زارع ،مریم .)1313( .اثربخشي کتابدرماني تحولي بر مهوارت
اجتماعي و مشکالت رفتاری دانشآموزان .مجله مطالعات آمووزش و یوادگیری-146 :)1(11 ،
.162
رضایي ،اکبر و حافظي ،علیرضا .)1311( .مقایسه مهوارت هوای اجتمواعي دانوش آمووزان بوا
نارسایي های یادگیری ویژه کم توان ذهني اوتیسم و عادی در مدارس ابتدایي تبریز ،فصلنامه
کودکان استثنایي.363-334 :)1(4 ،
رجبي ،سوران و علي مرادی ،خدیجه .)1316( .اثربخشي تئاتر درسي در افزایش مهوارت هوای
اجتماعي و یادگیری دروس پایه در دانش آموزان ابتدایي .رویکردهای نووین آموزشوي:)2(12 ،
.113-13
رسولي ،رویا؛ محمدی سیرت ،فاطمه و حسینیان ،سیمین .)1411( .اثربخشي آمووزش هووش
هیجاني به روش قصه گویي بر کاهش کمرویي و ارتقای هوش هیجاني دانش آموزان دختور.
فصلنامه علمي  -پژوهشي تعلیم و تربیت.161-153: )1( 36 ،
رامک ،ناهید؛ همایوني ،علیرضا؛ سنگاني ،علیرضا و طالب زاده ،محسون .)1313( .ارایوه مودل
جهت پیش بیني کمرویي از طریق ناگویي خلقي ،احساس تنهایي و هویت اجتماعي در دانش
آموزان دختر متوسطه دوم .رویش روان شناسي.111-11 :)3( 3 ،
راستگو ،حسین .)1311( .رابطه مولفه های کمرویي و دلبسوتگي بوه والودین و همسواالن در
دانش آموزان ناشنوا و عادی .پایان نامه کارشناسي ارشد ،دانشگاه تهران.
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رستم پور ،حسین و حسین ثابت ،فریده .)1313( .اثربخشي نمایش درماني بر ذهون آگواهي و
تنظیم هیجان دانش آموزان پسر دبیرستاني .پژوهش های نوین روانشوناختي-136 :)41(13 ،
.163
سمیعي زفرقندی ،مرتضي و زارع بیدکي ،لیال .)1311( .رابطوه محویط خوانواده بوا مهارتهوای
اجتماعي و ح ،مس له دانش آمووزان دختور دوره دوم متوسوطه .فصولنامه علموي -پژوهشوي
خانواده و پژوهش.32-61 :)4( 13 ،
سووبحاني تبووار ،شووعیب؛ حمیوودی ،فریووده و طهماسووبيپووور ،نجووف .)1311( .اثربخشووي روان
درمانگری نمایشي در کاهش مشکالت عصب روانشناختي دانش آموزان مبتال به استرس پوس
از سانحه .فصلنامه علمي و پژوهشي عصب روانشناسي.146-121 :)1(6 ،
شمالي احمدآبادی ،مهودی؛ محمودی احمودآبادی ،ناصور؛ سوعیدمنش ،محسون؛ برخوورداری
احمدآبادی ،عاطفه و آقایي میبدی ،فاطمه .)1313( .اثربخشي آموزش مهارتهای ارتباطي بوه
شیوه نمایش بر کمرویي و اضطراباجتماعي دانشآمووزان کمورو .نشوریه علموي روانشناسوي
اجتماعي.111-111 :)53(3 ،
شریفي جنداني ،حمیدرضا؛ میریاری ،صاده و عباسوي ،بیتوا .)1313( .بررسوي اثربخشوي تئواتر
درماني بر بهبود شایستگي اجتماعي دانش آمووزان بوا اخوتالل خواص یوادگیری در ریاضوي.
ناتواني های یادگیری.114-33 :)4(3 ،
شهرکي قدیمي ،شیما؛ خواجوند خوشلي ،افسانه و اسدی ،جوانشیر .)1313( .اثربخشي نموایش
درماني بر مولفه های عواطفي ،جسومي و روانوي دلزدگوي زناشوویي در زنوان .نشوریه علموي
روانشناسي اجتماعي.44-35 :)51(6 ،
صانعي ،عفت و رئیسون ،محمدرضا .)1311( .نقوش مهوارت هوای اجتمواعي در پویش بینوي
انسجام رواني و کیفیت زندگي دانش آموزان در مدرسه .فصلنامه سالمت روان کودک:)2( 3 ،
.113-16
صمدی ،حمیده؛ شیرازی ،عفت و صادق اصفهاني ،نگوار .)1313( .بررسوي اثور بخشوي تئواتر
درماني بر سالمت عمومي زنان نابارور .مجله دانشکده پزشکي دانشگاه علوم پزشکي مشوهد،
.163-161 :)4(62
فرهنگ اصفهاني ،علي رضا؛ فرهنگ اصفهاني ،میترا؛ مختاری یوسف آباد ،سیده الهام؛ عبادی،
طیبه و حقیقت ،سارا .)1313( .تاثیر آموزش مهارتهای اجتمواعي بور سوالمت روان ،کیفیوت
زندگي و سازگاری اجتماعي مادران دارای دانوشآمووز پسور کومتووان ذهنوي .نشوریه علموي
روانشناسي اجتماعي.25-15 :)46(5 ،
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 بررسي ت ثیر عوزت نفوس و مهوارت هوای.)1313( . رضوان، کمال و محمدی مطهری،کوهي
 دانش آمووزان دختور مقطوع متوسوطه ناحیوه دو:اجتماعي بر اضطراب اجتماعي (مورد مطالعه
.141-123 :)13(3 ،) پژوهش های جامعه شناسي معاصر (علمي – پژوهشي.)کالنشهر تبریز
 تو ثیر.)1313( . سویده علیوا، سیده لویال و عمادیوان، الهه؛ حسیني طبقدهي،محمدپور ورندی
. روابط بین فردی و خالقیت دانش آموزان مقطع ششوم ابتودایي،تئاتردرماني بر رشد اخالقي
.156-145 :)6( 3 ،رویش روان شناسي
 تاثیر آموزش مفاهیم علوم به شیوه.)1313( . پریسا، عباس و چرخ آبي، مهدی؛ قلتاش،واحدی
.قصه گویي بر مهارتهای اجتماعي و هوش کالموي نوآمووزان دو زبانوه دوره پویش دبسوتاني
.111-31 :)33(11 ،فرهنگ مشاوره و روان درماني
 بررسي پایایي و روایي مقیاس سونجش مهوارت هوای.)1331( . محمد، فریده و خیر،یوسفي
 فصلنامه علوم اجتمواعي.اجتماعي ماتسون و مقایسه عملکرد دختران و پسران در این مقیاس
.143-152 :)2(12 ،دانشگاه شیراز
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