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چکیده
این پژوهش با هدف بررسی نقش آموزش مبتنی بر نمایش عروسكی بر کاهش مشكالت جسمانی ،رابطهای
و واکنشی کالمی -پیشفعالی کودکان پرخاشگر انجام گرفت .روش انجام کار شبه تجربی در قالب طرح
پیشآزمون -پسآزمون با گروه کنترل  11پسر  9تا  9ساله که در سال تحصیلی  69به مرکز مشاوره
آموزشوپرورش کرمانشاه ارجاع داده شده بودند و در پسآزمون پرسشنامه پرخاشگری شهیم ( )1109نمره
یک انحراف معیار باالتر از میانگین کسب کرده بودند ،بهطور تصادفی در دو گروه جایگزین شدند .گروه
آزمایش به مدت  0جلسه تحت تأثیر متغیر مستقل روش آموزش مبتنی بر نمایش عروسكی قرار گرفت و
گروه کنترل هیچ مداخلهای دریافت نكرد .پس از پایان مداخله از هر دو گروه آزمون به عمل آمد تا تأثیر
متغیر مستقل بر متغیر وابسته پرخاشگری مشخص شود .دادهها با استفاده از روش تحلیل کوواریانس برای
اندازهگیریهای مكرر مورد تحلیل قرار گرفت .بر اساس یافتههای پژوهش معلمان و والدین گزارش کردند
که روش آموزشی مبتنی بر نمایش عروسكی نشانههای پرخاشگری جسمانی ،رابطهای و واکنشی کالمی –
پیشفعال را در کودکان کاهش میدهد .بدین ترتیب میتوان گفت نتایج بهدستآمده ،قابلیت کاربرد شیوه
آموزشی نمایش عروسكی و ساختار آن را در کاهش مشكالت جسمانی ،رابطهای و واکنشی کالمی-
پیشفعالی کودکان پرخاشگر نشان میدهد.

واژههای کلیدی :پرخاشگري جسمانی ،پرخاشگري رابطهاي ،پرخاشگري واکنشی کالمی –
پیش فعالی ،نمايش عروسکی
 .1استادیار گروه تكنولوژی آموزشی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد کرمانشاه ،کرمانشاه ،ایران.
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 .1کارشناسی ارشد تكنولوژی آموزشی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد کرمانشاه ،کرمانشاه ،ایران.
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مقدمه
پرخاشگری 1در زندگی انسان آنچنان رایج بوده که بشر اصوالً آن را بدیهی تلقی کرده
است و حتی عدهای عصری را که ما در آن زندگی میکنیم به نام عصر پرخاشگری مینامند
و از سوی دیگر دوران کودکی سالهای مناسبی برای تشخیص مشكالت کودکان ،مداخله
به هنگام و پیشگیری از بروز مشكالت عاطفی ،اجتماعی و تحصیلی آنان در آینده است.
درواقع مداخله به هنگام و اصالح رفتارهای ناسازگار کودک در این دوره حساس ،موجب
افزایش مهارتهای اجتماعی و محبوبیت نزد همساالن و بزرگساالن میشود و کودک
را برای پذیرش مسئولیتهای آتی آماده میکند (نصیرزاده و روشن.)1106 ،
از طرف دیگر به نظر میرسد این کودکان بهطور مداوم در موقعیتهای اجتماعی مبهم،
نیات خصمانه استنباط میکنند و به نشانههای اجتماعی مربوط حساس نیستند ،در موقعیتهای
مبهم ،جهتگیری خصمانه دارند .آنها در مقایسه با همساالن غیرپرخاشگر خود ،پاسخهای
ناشایستهتر و پرخاشگرانهتری نسبت به مسائل اجتماعی بروز میدهند و راهحلهای بسیار
پرخاشگرانهتری را برای دستیابی به پیامدهای مثبت در پیش میگیرند .عالوه بر این،
کودکان پرخاشگر مهارتهای رفتاری موردنیاز برای ارائه پاسخهای باکفایت برای مسائل
ندارند و در مهارتهای حل تعارض دچار کاستی هستند (واحدی و فتحیآذر.)1109 ،
بهترین روش استفاده برای درمان اینگونه اختالالت رفتاری استفاده از هنردرمانی و یكی از
راههای هنر درمانی ،نمایش درمانی است .نمایش درمانی به روشی اطالق میشود که در آن
درمانگر به کمک شیوههای مختلف نمایشی (صحنهای ،عروسكی و نمایش بیکالم) و
شناخت جنبههای روحی و روانی به مراجعهکنندگانی که در قوای ادراکی ،تعقلی و کالمی
سال سوم ،شماره  ،11تابستان 69

خود دچار اشكال شدهاند کمک میکند تا به مدد «عمل نمایشی» و «بازی بداهه» و «خلق
موقعیتهایی» که برای نخستین بار برای فرد ایجاد میشوند در مسیر شناخت جنبههای
وجودی خویش و ارزیابی آن و اصالح رفتاری ،گفتاری و کرداری خود تالش کنند
(امرایی .)1105 ،همچنین ،رواندرمانی گروهی است که در آن ساختار شخصیت ،ارتباطات
1. aggression
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بین فردی ،تناقضات درونی و مسائل هیجانی با روشهای خاص نمایشی بررسی میشود.
نمایش درمانی یكی از روشهای گروهدرمانی است که بینش و رشد شخصیتی را تسهیل
میکند و شناخت ،عواطف و سطوح رفتاری فرد را یكپارچه و هماهنگ میکند ،رفاه و
بهزیستی جسمی و هیجانی را افزایش داده ،یادگیری را ارتقاء میدهد و مهارتهای جدید
را در فرد رشد و توسعه میدهد (امرایی)1109 ،؛ بنابراین پژوهشگر در این پژوهش به دنبال
آن است که تأثیر نمایش عروسكی را بهعنوان یک عامل مؤثر در بهبود پرخاشگری کودکان
نشان دهد.
چرا کودکان از نمایش عروسكی لذَت میبرند؟ چون کودکان همیشه خیالپردازی
میکنند و از طریق خیالپردازی به تجربههای شهودی دست پیدا میکنند و به نمایش
عروسكی نیز به همین صورت مینگرند .اگرچه آنها هدایت فیزیكی مستقیمی به کار
نمیبرند ،امَا با یكی شدن با نمایش عروسكی در آن شرکت میکنند .کودکان با عروسکها
که اجراکنندگان واقعی نیستند به نسبت انسانها که به شكلی واقعی و مستقیم اجرا میکنند،
بهتر رابطه برقرار میکنند .عروسکها با ظرافت کودکان را بهسوی جهان خود میکشانند،
قدرت تخیل آنها را گسترش میدهند و به آنان توانایی ساخت جهان نوینی در ذهنشان
میدهند (کومینز و لونسون.)1330 ،
از بین انواع نمایشها ،نمایش عروسكی میتواند جایگاه ویژهای داشته باشد زیرا در
هنگام تماشای تئاتر عروسكی به نظر میرسد که گویی عنصری بیحرکت ،حرکت میکند.
صورتهای ثابت عروسک ،خندان ،گریان یا خشمناک به نظر میرسند چراکه تماشاگران
عروسکها را با ذهن خودشان نگاه میکنند و عروسکها در ذهن تماشاگران میخندند،
تماشاگران تئاتر عروسكیاند .تماشاگران کودک برای تئاتر عروسكی بسیار مهم است.
فرصتی که کودکان و نوجوانان مرزهای ذهنیاش را میآزماید و گسترش میدهد ،نباید
نادیده گرفته شود چون برای تكامل بشر ضروری است .به همین دلیل رفتن به نمایش
عروسكی تجربه مهمی برای کودکان است که نباید آر دست برود .این مسئله اهمیت دیدن
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میگریند و یا خشمگین میشوند؛ و بچهها دراینارتباط فوقالعادهاند ،آنها بهترین

تئاتر عروسكی را برای کودکان بیشتر میکند (همان منبع).
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نظر به اهمیت و ضرورت بررسی پرخاشگری کودکان و بهمنظور شناخت بهتر این مشكل
در فرهنگ ایرانی و به دلیل کمبود روشهای درمانی مناسب که دربرگیرنده ابعاد مختلف
پرخاشگری باشد ،اولین قدم در این پژوهش تعیین روش مناسب برای درمان پرخاشگری
کودکان پیشدبستانی بود؛ بنابراین اجرای روش درمانی مناسب و مقایسه تأثیر این روش بر
کاهش پرخاشگری جسمانی ،پرخاشگری رابطهای ،پرخاشگری واکنشی کالمی – پیش
فعالی کودکان پرخاشگر بود است .یكی از راههای کاهش پرخاشگری نمایش درمانی است.
دراماتراپی یا نمایش درمانی ،1بهرهگیری از جنبههای دراماتیک و زیبایی شناسانهی هنر
نمایش ،جهت تأثیرگذاری بر شخصیت افراد است که بـیـش از آنکه یک فـعـالـیـت فـردی
باشـد بـنـا به ذات وجـودی نـمـایـش ،یک فـعـالـیـت گـروهـی اسـت .با توجه به مطالب
ارائهشده فرضیه اصلی پژوهش بدینصورت ارائه میگردد:
آموزش مبتنی بر نمایش عروسكی بر کاهش مشكل جسمانی ،رابطهای و واکنش
کالمی -پیشفعالی کودکان پرخاشگر تأثیر دارد.

روش
این پژوهش یک مطالعه آزمایشی از نوع پیشآزمون – پسآزمون با گروه کنترل است .ابتدا
با هماهنگی و مشورت حوزه آموزش ابتدایی و اداره بهزیستی استان کرمانشاه (مدارس
پیشدبستانی زیر نظر اداره بهزیستی فعالیت میکنند) ،تعداد  19مدرسه که آمار باالیی از
دانشآموزان پرخاشگر گزارش کرده بودند ،انتخاب گردید .لذا جامعه موردبررسی در این
پژوهش شامل کلیه دانشآموزان پرخاشگر پیشدبستانی ابتدایی  69-1165شهر کرمانشاه
سال سوم ،شماره  ،11تابستان 69

بودند که حجم این جامعه  03نفر میباشند .برای تعیین حجم نمونه در این پژوهش با توجه
به شبه آزمایشی بودن و محدودیت زمانی و مالی پژوهشگر ،از روش نمونهگیری در
دسترس استفاده شده است؛ که تعداد آنها  11نفر بودند و در دو مدرسه انتخاب گردیدند.
ابزار گردآوری دادهها شامل پرسشنامه پرخاشگری کودکان دبستانی (شهیم )1109 ،بوده
که برای ارزیابی پرخاشگری به کار رفت .این پرسشنامه که دارای  11گویه چهارگزینهای
1. drama therapy
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است ،توسط شهیم ( )1109ساخته و پایایی و روایی آن برای کودکان دبستانی شهر شیراز
مورد ارزیابی قرار گرفته است .شهیم ( )1109ضریب آلفای کرونباخ را برای کل پرسشنامه
 3/61گزارش کرده است ارزیابی روایی پرسشنامه با استفاده از تحلیل عامل با محور اصلی
و به دنبال آن چرخش مایل گویهها نیز منجر به استخراج سه عامل با ارزش ویژه بیشتر از
یک گردید که درصد واریانس را تبیین میکرد.

برای آزمودن فرضیهها از تحلیل کوواریانس استفاده شده؛ زیرا ابزار مناسبی برای کنترل
تفاوت اولیه بین گروهها است .همچنین گروههای مورد مقایسه در این پژوهش را بر اساس
یک یا چند متغیر کنترلکننده یكسان کرده است .ازآنجاکه پژوهشگر همیشه نمیتواند
گروههایی را برای مقایسه انتخاب کند که در تمام متغیرها بهاستثنای موردمطالعه یكسان
باشند .در این طرح نیز از تحلیل کوواریانس در طرح پیشآزمون – پسآزمون استفاده شد.
بدین ترتیب قبل از اینکه آزمودنیها در شرایط آزمایشی قرار گیرند یک آزمون بر روی
آنها انجام شد و سپس بعد از قرار گرفتن در شرایط آزمایشی همان آزمون بر روی آنها
اجرا گردید.
آموزش مبتنی بر نمایش عروسكی .پس آر مراجعه به مدارس معرفیشده در بررسی اولیه و
با استفاده از یک نظرسنجی ابتدایی از اولیای مذکور ،از کل  19مدرسه تعداد  133دانشآموز
به پژوهشگر معرفی شد .در گام بعدی پرسشنامه پرخاشگری شهیم ( )1109به معلمان
کالسهای پیشدبستانی این  133دانشآموز در  19مدرسه پیشدبستانی شهر کرمانشاه ارائه
شد .اگر دانشآموزی از دیدگاه معلم واجد مالکهای پرخاشگری مطابق پرسشنامه مذکور
بود ،والد یا سرپرست آن دانشآموز پرسشنامه پرخاشگری را تكمیل میکرد .کودکی که
گزارش شده بهوسیله شهیم )1109 ،کسب میکرد و همچنین دارای مشكالت شدید نبود و
در طول مدت پژوهش مداخله دارویی و رواندرمانی دریافت نمیکرد ،در صورت رضایت
والدین و معلمان در پژوهش شرکت میکرد که تعداد آنها به  03نفر رسید الزم به ذکر
است در این مرحله تعداد  11کودک از دو مدرسه که واجد همه این شرایط بودند و
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در مقیاس پرخاشگری شهیم نمره یک انحراف استاندارد باالتر از میانگین (بنا بر هنجاریابی

بهصورت نمونهگیری در دسترس به پژوهش وارد شدند .دلیل انتخاب آنها همكاری معلمان
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و رضایت اولیای دانش آموزان این دو مدرسه بود .در دومین گام این دانشآموزان به دو
گروه  9و  9نفره (گروه نمایش عروسكی و گروه کنترل) جایگزین شدند.
گروه آزمایش در  9جلسه متوالی ،هر روز (هر جلسه  19الی  13دقیقه) در یک کالس
در معرض نمایش عروسكی قرار گرفتند .برای اجرای نمایش عروسكی بر اساس روند
داستان ،ابتدا سه عروسک با شكل قورباغه تهیه شد (بر اساس شخصیتهای داستان که دو
بچه و یک بزرگتر بودند) و نامهای باباقوری ،قورقورک و سبزک برای آنها انتخاب شد.
انتخاب این داستانها بر اساس پژوهشهای سیدی ( ،)1101روشن ( ،)1161بوچانان (،)1161
کومینز و لونسون ( ،)1330یاری ( )1161و کیانیان ( )1105انتخاب گردید
داستان اول :پیوستن به فعالیتهای دیگر و فعالیتهای در حال انجام.
داستان دوم :ابراز خشم با لحن آرام.
داستان سوم :ترک صحنه.
داستان چهارم :نپذیرفتن تقاضاهای دیگران به شیوهای مؤدبانه.
داستان پنجم :یادآوری سودمندی و مزایای رفتار مناسب.
داستان ششم :نادیده انگاشتن رفتار نامناسب دیگران.
داستان هفتم :استفاده از جملههای تلقینی.
عروسکگردانها لباس مشكی پوشیده و به اجرای نمایش مبادرت ورزیدند .در انتهای
هر نمایش سؤالهایی از دانشآموزان پرسیده و از آنها خواسته میشد درباره تجارب مشابه
صحبت کنند .در زمان اجرای برنامه برای گروه آزمایش ،گروه کنترل در فعالیتهای عادی
کالس شرکت میکردند 13 .روز پس از آخرین جلسه اجرا مجدداً پرسشنامه پرخاشگری
سال سوم ،شماره  ،11تابستان 69
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شود که آیا این روش در کاهش پرخاشگری مؤثر بوده است یا خیر؟
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جدول  .1جلسات آموزشی نمايش عروسکی
عنوان جلسه

محتوای داستان
داســـتـان اول :یک روز قورقورک برای بازی خمیر را انتخاب کرد و
تصـمیم گرفت که یک جنگل درسـت کند .در کنار او سبزک هم با
اســباببازیهایش بازی میکرد .بعضــی وقتها به خمیر قورقورک
دسـت می زد .بعد از چند بار قورقورک عصـبانی شـد و سبزک را زد

پـیوســـتن بــه
فعــالیــت های
دیـــگـــر و
فعــالیــت های
در حال انجام.

و دسـت عروسک های او را کند و در آخر هم گریه کرد و داد زد تو
حیوان های من را خراب کردی .باباقوری با شـــنیدن ســـروصـــدای به
کنـار بچـه هـا آمـد و بـه قورقورک گفـت تو به خاطر خراب شـــدن
حیوان هایت از دسـت خواهرت خیلی عصبانی هستی .بیا با کمک هم
دوبـاره حیوان هـا را بســـازیم .اول قورقورک قبول نكرد بعـد کـه دید
باباقوری مشــغول ســاختن حیوانها شــده او هم با باباقوری حیوانها و
درخـت هـای جنگـل را درســـت کرد .بعـد از آمـاده شـــدن جنگل،
باباقوری گفت :اگر میخواســتی به گریه کردن و دعوای با خواهرت
ادامـه دهی این جنگـل زیبا را نداشـــتی؛ اما چون دوباره به بازیت ادامه
دادی هم از عصبانیت تو کم شد و هم جنگالت ساخته شد.

سؤالهای نیمه سازمانیافته
 .1سبزک چه کار کرده بود؟
 .1چرا قورقورک سبزک را زد؟
 .1وقتی ســبزک خمیرهای ســاخته شــده
را خراب کرد قورقورک چه احســاس ـی
داشت؟
 .5باباقوری وقتی ماجرا را فهمید چه کار
کرد؟
 .9در این نمـایش باباقوری به قورقورک
چه گفت؟
 .9می توانی بگویی در این جـا بـاباقوری
از چه روشی استفاده کرد؟
 .9می توانی چند موقعیت دیگر که بتوان
ازاینروش استفاده کرد را بگویی؟
 .0به نظر شـــما اســـتفاده ازاین روش چه
کمكی میتواند به ما بكند؟
 .1قورقورک چـه وســـیله ای برای بازی

داســـتان دوم :قورقورک با گیل یک ماشـــین فضـــایی ســـاخته بود
ماشـینش را به سـبزک نشان داد و برای بازی به کوچه رفت و وقتی
قورقورک از بازی برگشــت دید ســبزک ماشــین را خراب کرده
اســت .به طرف ســبزک رفت .فریاد کشــید و مشــتی به او زد و بین
آنها دعوا شـد .باباقوری با شـنیدن سـروصدا به اتاق آمد و آن ها را
ابراز خشـــم با جدا کرد باباقوری به ســبزک گفت :تو نباید بدون اجازه به وســایل
دیگران عصـــبانی می شـــویم .در این مورد بهتر بود تو به ســـبزک
توضـــیح می دادی که رفتارش چقدر تو را عصـــبانی کرد و این که
نبـاید دوباره این کار را تكرار کند .این طوری ســـبزک بهتر متوجه
رفتـار بــدش می شـــود وقتی تو او را کتـک بزنی او هم بیشـــتر لج
میکند و کار خرابتر میشود.

 .1قورقورک وقتی دید وســیله بازی اش
خرابشده چه احساسی پیدا کرد؟
 .1چرا قورقورک از دســــت ســـبزک
عصبانی شده بود؟
 .5وقتی قورقورک عصبانی بود باباقوری
چه کمكی به او کرد؟
 .9آیا تابهحال برای شــما همچنین اتفاقی
افتاده اســـت؟ شـــما چه حالی داشـــتید؟
چهکار کردی؟
 .9می توانی چند موقعیت دیگر که بتوان
ازاینروش استفاده کرد را بگویی؟
 .9به نظر شـــما اســـتفاده ازاین روش چه
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لحن آرام

دیگران دســت بزنی و به قورقورک هم گفت :همه ما گاهی از کار

درست کرده بود؟

کمكی میتواند به ما بكند؟
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فصلنامه فناوری آموزش و یادگیری
عنوان جلسه

محتوای داستان
داســتان ســوم :یک روز قورقورک در حیاط مدرســه با دوســتانش
بازی میکردند که با ســبزک دعوایش شــد .قورقورک داد زد :تو
بازی بلد نیسـتی .پایت رفت روی خط و سـبزک را هل داد سبزک
هم عصـبانی شد و موی قورقورک را کشید .در این هنگام باباقوری
بچه ها را از هم جدا کرد و پرســـید :آیا با دعوایی که شـــما کردید

ترک صحنه مشــكلتان حل شــد؟ یکوقتهایی مثل اآلن که دعوایتان میشــود
شــما میتوانید از روش ترک موقعیت اســتفاده کنید .برای مثال اگر
شـــما دو نفر موقعیت که عصـــبانی شـــدید هرکدامتان بازی را رها
می کردید و می آمدید پیش من ،آن وقت هم دعوا نمی شـــد و هم
بدنتان درد نمی گرفت ،تازه من می آمدم و با کمک هم مشـــكل را
حل میکردیم.
داســتان چهارم :قورقورک با وجود داشــتن اســباببازیهای زیاد و
دوچرخه زیبا هیچ دوســتی نداشــت .یک روز از باباقوری پرســید:
چرا هیچکس با من دوســت نمیشــود؟ باباقوری توضــیح داد :بهتر
اســـت مـا گـاهی اجازه بدهیم که دیگران از بعضـــی وســـایل مثالً
نــپــذیــرفــتــن
تقـاضـــاهــای
دیــگــران بــه
شـــــیــوه ای
مؤدبانه

اســـبـاب بازی های ما اســـتفاده کنند البته بعضـــی وقت ها ما دلمون
نمی خواهد وسـایلمان را به کسـی بدهیم در این صـورت بهتر است
مؤدبانه به او بگوییم که نمی توانیم آن وســیله را به او بدهیم ،ولی تو
برای نـدادن اســـبـاب بـازی هـایت با بچه ها دعوا می کنی ،آن ها را
میزنی و وســایل را پرت میکنی به همین خاطر هیچکس دوســت
نـدارد پیش تو بیـایـد .مثالً اگر دلـت نمی خواهد دوچرخه ات را به
کســـی بـدهی ،می توانی مؤدبـانـه بگویی :می دانم دلتان می خواهد
سـوار دوچرخه من شـوید اما متأسفانه من نمیتوانم دوچرخهام را به
شـــمــا بــدهم؛ امــا حــاضـــرم بــا تو بــازی دیگری بكنم و یكی از
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اسباببازیهایم را به تو میدهم که بازی کنی.
داسـتان پنجم :امروز دوشنبه مثل هفتههای قبل قورقورک آمادهشده
یــــــادآوری و منتظر بـابـاقوری اســـت تـا به پارک بروند؛ اما باباقوری دیر کرده
ســـودمندی و قورقورک هم عصــبانی میشــود و فریاد میزند :چرا باباقوری دیر
مزایـای رفتــار کرده؟ پـاهـایش را بـه زمین می کوبـد و دادوفریاد می کند که چرا
مناسب

بـابـاقوری بـدقولی کرده اســـت؟ ســـبزک گفت :تو حاال ناراحت
هســـتی ،ولی می دانی که یكی از راه های کنترل عصـــبانیت صـــبر
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سؤالهای نیمه سازمانیافته
 .1در حیـاط مــدرســـه بین قورقورک و
سبزک چه اتفاقی افتاد؟
 .1نظرت در مورد کـار قورقورک چیه؟
چرا؟
 .1بـابـاقوری برای این کـه بچـه هـا کمتر
دعوا کنند به آن ها چه روشی را یاد داد؟
 .5می توانی چند موقعیت دیگر که بتوان
ازاینروش استفاده کرد را بگویی؟
 .9به نظر شـــما اســـتفاده ازاین روش چه
کمكی میتواند به ما بكند؟
 .1چرا قورقورک هیچ دوستی نداشت؟
 .1وقتی بچـه هـا بـه اســـبـاب بـازی های
قورقورک دســـت می زدنــد قورقورک
چهکار میکرد؟
 .1بــابــاقوری در مورد رفتــار قورقورک
چــه راه حـلی را برای حــل مشـــكلش
پیشنهاد کرد؟
 .5شــما می توانی چند موقعیت دیگر که
بتوان ازاین روش استفاده کرد را بگویی؟
می توانی چنــد جملــه مؤدبــانــه دیگر را
بگویی؟
 .9به نظر شـــما اســـتفاده ازاین روش چه
کمكی میتواند به ما بكند؟
 .1چرا قورقورک دوشــنبهها را دوســت
داشت؟
 .1وقتی بــابــاقوری دیر کرد قورقورک
چه حالی داشت؟
 .1چرا قورقورک عصبانی شده بود؟

نقش آموزش مبتنی بر نمایش عروسکی بر کاهش مشکل جسمانی ...
محتوای داستان

عنوان جلسه

سؤالهای نیمه سازمانیافته

کردن اسـت .قورقورک تو وقتی عصـبانی میشوی باباقوری زودتر  .5وقتی قورقورک عصـبانی شد سبزک
می آید؟ تازه ســـردرد هم می گیری و نمی توانی بازی کنی اما اگر به قورقورک چه کمكی کرد؟
صـبر کنی که شاید باباقوری کاری برایش پیشآمده آنوقت کمتر  .9قورقورک کدام راه را انتخاب کرد؟
عصـــبـانی می شـــوی .درنتیجه ســـردرد هم نمی گیری و می توانی  .9می توانی چند موقعیت دیگر که بتوان
کـارهـای دیگری انجـام دهی .تو فكر می کنی کدام راه را انتخاب ازاینروش استفاده کرد را بگویی؟
کنی بهتر اســـت؟ بعـد از کمی فكر کردن قورقورک رفـت برنـامه  .9به نظر شـــما اســـتفاده ازاین روش چه
کودک را ببیند.

کمكی میتواند به ما بكند؟

داســتان شــشــم :قورقورک امروز صــبح هم مانند هر روز با گریه
شــدیدتری به مدرســه آمد صــورتش کثیف ،لباســش پاره و دفتر و  .1چرا قورقورک هر روز گریـه کنان به
کتابش به هم ریخته بود و ســـبزک یكی از شـــاگردان کالس علت مدرسه میآمد؟
گریـه اش را پرســـیـد ،قورقورک گفت :هر روز صـــبح عده ای از  .1وقتی بچــه هــا قورقورک را مســـخره
نـــــادیـــــده شــاگردان در ماشــین مرا مســخره می کنند من هم داد می زنم و به میکردند قورقورک چه حالی میشد؟
انگاشتن رفتار آن هـا فحش می دهم و وقتی آن هـا دوبـاره بـه من می خندند من با  .1ســـبزک چه روشـــی را به قورقورک
نــامنــاســــب آنها دعوا میکنم و این وضــع برایم پیش میآید .ســبزک گفت :نشان داد؟
دیگران.

به نظر من تو باید یاد بگیری با آن ها چگونه برخورد کنی ،نه این که  .9شـــمـا می دانیـد نـادیده گرفتن به چه
بـا آن هـا درگیر شـــوی .می توانی از ســـالح پنهـانی نادیده گرفتن شكلهای دیگری است؟
اســـتفـاده کنی ،یعنی اگر شـــاگردی بــه تو توهین کرد ســـرت را  .9می توانی چند موقعیت دیگر که بتوان
بـرگـردانـی و بــه او توجهی نكنی .بعــد از چنــد روز قورقورک ازاینروش استفاده کرد را بگویی؟
خوشحال به مدرسه آمد.
داســتان هفتم :چندســاعتی طول کشــید تا قورقورک با اســتفاده از
کتاب کاردســتیاش یک هواپیما را درســت کرد .قورقورک رفت
تا هواپیما را به باباقوری نشـــان دهد باباقوری که ســـرگرم تلفن بود
توجهی نكرد قورقورک بـا نـاراحتی بـه طرف ســـبزک رفت اما او

جــملــه هــای
تلقینی

دیدم .قورقورک بیشــتر عصــبانی شــد و با خودش فكر کرد که آن
را دوبـاره بـه آن ها نشـــان دهد؛ اما آن ها این بار ســـرش داد زدند.
قورقورک با هواپیمای قشـــنگی که هیچ کس به آن توجهی نكرده
بود با عصـبانیت به طرف اتاقش رفت و شروع کرد به گریه کردن،
کتاب و کاردســتیاش را پاره کرد و درحالیکه پاهایش را به زمین
می کوبیــد یــا حرف هــای خــانم مجری برنــامــه کودک افتــاد کــه
می گفـت :بعضـــی وقت ها آدم یک کارهای خوبی انجام می دهد

قورقورک توجـه نكردند قورقورک چه
حالی داشت؟
 .1وقتی قورقورک از کــار بــابــاقوری و
سبزک ناراحت شد چهکار کرد؟
 .1آیا تابه حال برای شما هم اتفاق افتاده؟
شما چه حالی داشتید؟
 .5خـانم مجری در برنــامـه کودک چــه
گفته بود؟
 .9وقتی قورقورک بـه حرف هـای خانم
مجری عمل کرد چه احساسی داشت؟
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اســـتــفــاده از

هم کـه در حـال خوانـدن کتاب بود با بی میلی گفت :هواپیمایت را

 .1وقتی باباقوری و سـبزک به کاردستی
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سؤالهای نیمه سازمانیافته

محتوای داستان

ولی هیچ کس بــه آن توجــه نمی کنــد در این هنگــام آدم خیلی  .9شــما می توانی چند موقعیت دیگر که
عصـبانی میشـود و خوبه به خودش بگوید :درسته که کسی به کار بتوان ازاین روش اســـتفــاده کرد را مثـال
من توجه نكرده ولی من سـعی می کنم خونسـرد باشم .من به خودم بزنی؟
تبریـک می گویم کـه این کـار زیبـا را انجـام دادم .من عصـــبانی  .9بــه نظر تو اســـتفــاده ازاین روش چــه
نمیشـوم ،من با خودم قرار میگذارم که موقع عصـبانی شـدن بروم کمكی میتواند به ما بكند؟
جلوی آینـه و بخندم .بعد قورقورک رفت جلوی آینه و شـــروع به
خندیدن کرد و بعد احساس کرد دیگر عصبانی نیست.

یافتهها
بهمنظور بررسی فرضیههای پژوهش و نتیجهگیری کلی از اجرای پژوهش موردنظر ،به بررسی
و مقایسه میانگینهای دو گروه آزمایش و کنترل در سه آزمون آموزش مبتنی بر نمایش
عروسكی بر کاهش مشكل جسمانی کودکان ،رابطهای و واکنشی کالمی -پیش فعالی
کودکان پرخاشگر از آمار استنباطی (آزمون تی مستقل و تحلیل کوواریانس) استفاده میکنیم.
آموزش مبتنی بر نمایش عروسكی بر کاهش مشكل جسمانی کودکان پرخاشگر تأثیر دارد.
جدول  .2شاخصهاي آماري نقش آموزش مبتنی بر نمايش عروسکی بر کاهش مشکل جسمانی
کودکان پرخاشگر در دو گروه آزمايش و کنترل در پسآزمون
گروه

تعداد نمونه

میانگین

انحراف معیار

Tآماره

درجه آزادی

سطح معنیداری

آزمایش

9

11/61

3/005

-1/131

10

3/33

کنترل

9

11/13

3/091

بررسی دادههای هر دو گروه آزمایش و کنترل در پسآزمون آموزش مبتنی بر نمایش
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عروسكی بر کاهش مشكل جسمانی کودکان پرخاشگر نشان میدهد که بین میانگینهای
دو گروه در این پسآزمون تفاوت معنیداری وجود دارد (سطح معنیداری =  ٬3/31درجه
آزادی =  10و آماره آزمون =)-1/131؛ بنابراین با توجه به عدم تفاوت معنادار بین دو گروه
در پیشآزمون میتوان استنباط کرد که این اختالف عملكرد ناشی از تأثیر متغیر مستقل
آموزش مبتنی بر نمایش عروسكی بر کاهش مشكل جسمانی کودکان پرخاشگر بوده است.

نقش آموزش مبتنی بر نمایش عروسکی بر کاهش مشکل جسمانی ...

همچنین بهمنظور بررسی دقیقتر و تعیین میزان تأثیر روش آموزش مبتنی بر بازیهای
جسمانی – حرکتی بر توانایی ترسیم آدمک در فراگیران دورهی پیشدبستانی آموزشدیده
در مقایسه با دانشآموزان آموزش ندیده و با تعدیل نتایج و کنترل اثر پیشآزمون ٬از
تجزیهوتحلیل کوواریانس استفاده گردید.
جدول  .3تحلیل کوواريانس نمرات پسآزمون نقش آموزش مبتنی بر نمايش عروسکی بر کاهش
مشکل جسمانی کودکان پرخاشگر دانشآموزان دو گروه آزمايش و کنترل با کنترل اثر پیشآزمون
مجموع

درجه

میانگین

مجذورات

آزادی

مجذورات

الگوی تصحیحشده

5/361

1

1/359

1/969

مقدار ثابت

11/395

1

11/395

19/959

3/33

پیشآزمون

3/396

1

3/396

3/399

3/909

3/331

گروه

5/393

1

5/393

9/199

3/311

3/191

خطا

11/199

19

3/900

مجموع

9959/333

13

منبع تغییر

آماره F

سطح

ضریب تأثیر

معنیداری

اتا

3/361

3/191
3/560

نتایج نشان میدهد که دادهها از فرضیه همگنی شیبهای رگرسیونی تبعیت کرده و
همچنین نتایج آزمون لون برای بررسی همگنی واریانسها نشان میدهد که دادههای
مفروضه تساوی واریانس را زیر سؤال نبرده  ٬بهعبارتدیگر واریانس دو گروه همگن است٬
پس از انجام تجزیهوتحلیل کوواریانس و تعدیل نمرات بر اساس نتایج پیشآزمون  ٬اثر
معنادار کاربرد آموزش مبتنی بر نمایش عروسكی بر کاهش مشكل جسمانی کودکان
پرخاشگر مورد تأیید قرار گرفت؛ زیرا سطح معنیداری برابر با  3/311است و مقدار آماره
فرض صفر رد میشود و با در نظر گرفتن ضریب اتا میتوان گفت روش آموزش مبتنی بر
نمایش عروسكی بر کاهش مشكل جسمانی کودکان پرخاشگر پس از تعدیل اثر
پیشآزمون 19 ،درصد واریانس نمره پسآزمون را تبیین میکند.
آموزش مبتنی بر نمایش عروسكی بر کاهش مشكل رابطهای کودکان پرخاشگر تأثیر دارد.
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جدول  .4شاخصهاي آماري نقش آموزش مبتنی بر نمايش عروسکی بر کاهش مشکل رابطهاي
کودکان پرخاشگر در دو گروه آزمايش و کنترل در پسآزمون
تعداد نمونه

گروه

میانگین

انحراف معیار

آزمایش

19

11/11

11/159

کنترل

19

91/99

15/053

آماره T

9/961

درجه آزادی

سطح معنیداری

10

3/33

بررسی دادههای هر دو گروه آزمایش و کنترل در پسآزمون آموزش مبتنی بر نمایش
عروسكی بر کاهش مشكل رابطهای کودکان پرخاشگر نشان میدهد که بین میانگینهای دو
گروه در این پسآزمون تفاوت معنیداری وجود دارد (سطح معنیداری = صفر ٬درجه آزادی
=  10و آماره آزمون = )9/961؛ بنابراین با توجه به عدم تفاوت معنادار بین دو گروه در
پیشآزمون میتوان استنباط کرد که این اختالف عملكرد ناشی از تأثیر متغیر مستقل آموزش
مبتنی بر نمایش عروسكی بر کاهش مشكل رابطهای کودکان پرخاشگر بوده است .همچنین
بهمنظور بررسی دقیقتر و تعیین میزان تأثیر روش آموزش مبتنی بر نمایش عروسكی بر کاهش
مشكل رابطهای کودکان پرخاشگر آموزشدیده در مقایسه با دانشآموزان آموزش ندیده و با
تعدیل نتایج و کنترل اثر پیشآزمون ٬از تجزیهوتحلیل کوواریانس استفاده گردید.
جدول  .5تحلیل کوواريانس نمرات پسآزمون نقش آموزش مبتنی بر نمايش عروسکی بر کاهش
مشکل رابطهاي کودکان پرخاشگر دو گروه آزمايش و کنترل با کنترل اثر پیشآزمون
سطح

ضریب تأثیر

معنیداری

اتا

الگوی تصحیحشده 0016/591

1

5536/919

19/309

3/33

3/911

مقدار ثابت

1191/119

1

1191/119

16/090

3/33

3/515

پیشآزمون

1199/115

1

1199/115

16/066

3/33

3/515

گروه

9599/911

1

9599/911

91/909

3/33

3/966

خطا

1113/919

19

110/630

مجموع

91133

13

منبع تغییر

مجموع
مجذورات

درجه آزادی

میانگین
مجذورات

آماره F
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نتایج نشان میدهد که دادهها از فرضیه همگنی شیبهای رگرسیونی تبعیت کرده و
همچنین نتایج آزمون لون برای بررسی همگنی واریانسها نشان میدهد که دادههای
مفروضه تساوی واریانس را زیر سؤال نبرده ،بهعبارتدیگر واریانس دو گروه همگن است٬
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پس از انجام تجزیهوتحلیل کوواریانس و تعدیل نمرات بر اساس نتایج پیشآزمون  ٬اثر
معنادار کاربرد آموزش مبتنی بر نمایش عروسكی بر کاهش مشكل رابطهای کودکان
پرخاشگر مورد تأیید قرار گرفت زیرا سطح معنیداری برابر با صفر است و مقدار آماره  Fبا
درجه آزادی  1و  19برابر با  91/909است که از مقدار  Fجدول بزرگتر بوده درنتیجه
فرض صفر رد میشود و با در نظر گرفتن ضریب اتا میتوان گفت روش آموزش مبتنی بر
نمایش عروسكی بر کاهش مشكل رابطهای کودکان پرخاشگر پس از تعدیل اثر پیشآزمون٬
 91درصد واریانس نمره پسآزمون را تبیین میکند.
آموزش مبتنی بر نمایش عروسكی بر کاهش مشكل واکنشی کالمی -پیش فعالی
کودکان پرخاشگر تأثیر دارد.
جدول  .6شاخصهاي آماري نقش آموزش مبتنی بر نمايش عروسکی بر کاهش مشکل واکنشی
کالمی -پیش فعالی کودکان پرخاشگر در دو گروه آزمايش و کنترل در پسآزمون
گروه

تعداد نمونه

میانگین

انحراف معیار

Tآماره

درجه آزادی

سطح معنیداری

آزمایش

19

10/99

9/511

9/619

10

3/33

کنترل

19

10/99

0/110

بررسی دادههای هر دو گروه آزمایش و کنترل در پسآزمون آموزش مبتنی بر نمایش
عروسكی بر کاهش مشكل واکنشی کالمی -پیش فعالی کودکان پرخاشگر نشان میدهد
که بین میانگینهای دو گروه در این پسآزمون تفاوت معنیداری وجود دارد (سطح
معنیداری = صفر ٬درجه آزادی =  10و آماره آزمون = )9/619؛ بنابراین با توجه به عدم
تفاوت معنادار بین دو گروه در پیشآزمون میتوان استنباط کرد که این اختالف عملكرد
کالمی -پیش فعالی کودکان پرخاشگر بوده است .همچنین بهمنظور بررسی دقیقتر و تعیین
میزان تأثیر آموزش مبتنی بر بازیهای جسمانی – حرکتی بر توانایی انجام اشكال تجمعی (از
حفظ) در فراگیران دورهی پیشدبستانی در مقایسه با دانشآموزان آموزش ندیده و با تعدیل
نتایج و کنترل اثر پیشآزمون ،از تجزیهوتحلیل کوواریانس استفاده گردید.
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جدول  .7تحلیل کوواريانس نمرات پسآزمون نقش آموزش مبتنی بر نمايش عروسکی بر کاهش
مشکل واکنشی کالمی -پیشفعالی کودکان پرخاشگر دو گروه آزمايش و کنترل با کنترل اثر پیشآزمون
سطح

ضریب تأثیر

معنیداری

اتا

الگوی تصحیحشده 1599/391

1

1911/919

19/566

3/33

3/913

مقدار ثابت

1110/111

1

1110/111

19/309

3/33

3/561

پیشآزمون

599/391

1

599/391

6/969

3/09

3/199

گروه

1199/361

1

1199/361

59/953

3/33

3/916

خطا

1101/915

19

59/599

مجموع

16533

13

منبع تغییر

مجموع
مجذورات

درجه آزادی

میانگین
مجذورات

آماره F

نتایج نشان میدهد که دادهها از فرضیه همگنی شیبهای رگرسیونی تبعیت کرده و
همچنین نتایج آزمون لون برای بررسی همگنی واریانسها نشان میدهد که دادههای
مفروضه تساوی واریانس را زیر سؤال نبرده ٬بهعبارتدیگر واریانس دو گروه همگن است٬
پس از انجام تجزیهوتحلیل کوواریانس و تعدیل نمرات بر اساس نتایج پیشآزمون  ٬اثر
معنادار کاربرد آموزش مبتنی بر نمایش عروسكی بر کاهش مشكل واکنشی کالمی -پیش
فعالی کودکان پرخاشگر مورد تأیید قرار گرفت زیرا سطح معنیداری برابر با صفر است و
مقدار آماره  Fبا درجه آزادی  1و  19برابر با  59/953است که از مقدار  Fجدول بزرگتر
بوده درنتیجه فرض صفر رد میشود و با در نظر گرفتن ضریب اتا میتوان گفت روش
آموزش مبتنی بر نمایش عروسكی بر کاهش مشكل واکنشی کالمی -پیش فعالی کودکان
پرخاشگر پس از تعدیل اثر پیشآزمون 91 ٬درصد واریانس نمره پسآزمون را تبیین میکند.
سال سوم ،شماره  ،11تابستان 69
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بحث و نتیجهگیری
نتایج فرضیه اول پژوهش بر نقش آموزش مبتنی بر نمایش عروسكی بر کاهش مشكل
جسمانی کودکان پرخاشگر تأکید دارد .با نتایج پژوهشهای فؤادالدینی ( ،)1161عابدی
( )1109و اناری ( )1109که با هدف تأثیر نمایش درمانی مبتنی بر مهارت اجتماعی رفتار
سازگارانه و اثربخشی هنردرمانی خالق با رویكرد روایتی -شناختی بر مشكالت

نقش آموزش مبتنی بر نمایش عروسکی بر کاهش مشکل جسمانی ...

درونیسازی شده و خودکارآمدی و اثربخشی نمایش درمانگری در کاهش نشانههای
اختالل اضطراب اجتماعی در کودکان همسو است؛ که نتایج نشان داد نمایش درمانی موجب
بهبود رفتار سازگارانه و مشكالت درونیسازی شده و خودکارآمدی نوجوانان و کاربردهای
بالینی هنر درمانی در پیگیری و درمان اختالل اضطراب اجتماعی در کودکان داشته باشند.
در تبیین نتیجه این فرضیه میتوان به این نكته اشاره کرد که ازجمله مهمترین فوایدی که
اثرگذاری این رویكرد را سبب شده است :ایجاد فضایی بسیار دوستداشتنی و امن،
برونی سازی مشكل ،مقابله با افكار غیرمنطقی در قالب روایتی ،افزایش خودآگاهی کاهش
انزوای اجتماعی ،ایجاد امید ،انتقال اطالعات ،نوعدوستی ،توسعه فنون معاشرت ،همبستگی
گروهی و پاالیش بوده است .این تأثیرات با توجه به تلفیق شیوههای هنردرمانی ،یكپارچگی
دو رویكرد هنردرمانی :روایت درمانی و شناختی – رفتاری و کاربرد هنردرمانی گروهی
قابل توجیه است .مقاومت نوجوانان در برابر درمانهای کالمی و برقراری رابطه درمانی
مهمترین مشكل درمانگرایی است که با نوجوانان کار میکنند لذا نتایج این پژوهش میتواند
درمانگران را در جهت بهرهگیری از رویكردهای مناسب و نیز افزایش کارایی درمان شناختی
– رفتاری یاری دهد .فرضیه دوم پژوهش بر تأثیر آموزش مبتنی بر نمایش عروسكی بر
کاهش مشكل رابطهای کودکان پرخاشگر تأکید دارد .با نتایج پژوهش اکبرلو (،)1106
یحییمحمودی ( ،)1161هیپسكی ،)1339( 1نیسمو و ناهوم )1336( 1و جعفری ( )1161با
عناوین اثربخشی آموزش گروهی مهارتهای اجتماعی مبتنی بر قصّهگویی بر مشكالت
رفتاری برونیسازیشده کودکان و بازیدرمانی رفتاری در تنظیم کودکان ناسازگار و تئاتر
کشف :زمینه نمایش یادگیری درباره خود برای دانشآموزان با نیازهای عاطفی و رفتاری و
پژوهشها از اثر تئاتر درمانی واجد کاربردهای بالینی در قلمرو پیشگیری و درمان مشكالت
رفتاری برونیسازیشده کودکان در فضاهای بالینی و مدارس است و باعث کاهش رفتارهای
پرخاشگرانه و قانونشكنانه در کودکان میشود و با استفاده از بازیدرمانی میتوان الگوهای
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تأثیر نمایش خالق بر میزان مهارتهای اجتماعی کودکان همخوانی دارد .یافتههای این

1. Hipsky
2. Nissimov & Nahum
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رفتار برونیسازی شده را در کودکانی که در مدرسه دچار مشكالت سازشی بودند ،اصالح
کرد .همچنین کارگاه نمایش خالق بر تقویت مهارتهای اجتماعی کودکان (سازههای
همدلی ،جرأتورزی و کارگروهی) تأثیر مثبت دارد.
در تبیین نتیجه این فرضیه میتوان به این نكته اشاره کرد که یكی از موفقترین راههای
تربیت غیرمستقیم ،هنر است که به علت زیبایی و انتزاعی بودنش میتواند هر امر تربیتی را
در پوششی در اوج اثرگذاری بر ذهن مخاطب بنشاند .نمایش به خاطر دارا بودن تحرک،
فضای خاص و دیگر ویژگیها ،موردتوجه کودک است .نمایش مانند دیگر هنرها میتواند
برای کودک ،پدیدآورندهی حس اندیشه ،جستوجوگری ،مطالعه ،رفتار مناسب ،اخالق
نیكو ،دیدن درست پیرامون خود ،حس نوعدوستی و درنهایت کمک به او در ایجاد ارتباط
صحیح با دنیای اطراف و درک متقابل از همدیگر باشد .در فرضیه سوم پژوهش تأثیر
آموزش مبتنی بر نمایش عروسكی بر کاهش مشكل واکنشی کالمی -پیش فعالی کودکان
پرخاشگر مورد تأیید قرار گرفته است که با نتایج پژوهشهای هاشمی ( ،)1106واحدی
( ،)1109بختیاریبروجنی ( ،)1103نعمتالهی ( ،)1196جلیلوند ( ،)1101مارتین و بوکامپ
و مک کانویل ( )1336و گونگور )1330( 1با عناوین اثربخشی نمایش عروسكی (همراه با
نور  ) UVدر کاهش پرخاشگری دانشآموزان ،آموزش مهارتهای اجتماعی از طریق
نمایش عروسكی به دانشآموزان عادی و پرخاشگر ،تأثیر نمایش خالق در رشد خالقیت
کودکان ،تأثیر تئاتر بر شكوفایی استعدادها و خالقیتهای نوجوانان و اثر درام در استفاده از
استراتژیهای درک مطلب خواندن و نگرش آنها نسبت به مطالعه همخوانی دارد .نتایج این
پژوهشها نشان داد نمایش عروسكی بر پرخاشگری کالمی و غیرکالمی کودکان تأثیر دارد
سال سوم ،شماره  ،11تابستان 69

و آمیزش هنر و آموزش برای کودکان مفید است همچنین با همگانی کردن هنر تئاتر برای
نوجوانان در مدارس ،زمینه رشد شناختی ،اجتماعی و عاطفی بهویژه رشد خالقیتها مهیا
میشود و این امر میتواند عامل مهمی در موفقیت آنان بهحساب آید و میتوان با استفاده
از هنرهای نمایشی در کودکان تأثیر مثبتی در رشد اجتماعی و درنتیجه کیفیت زندگی
1. Gungor
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آنان ایجاد کرد .در تبیین این نتیجه میتوان به این نكته اشاره کرد که نمایش عروسكی یک
وسیله مهم آموزشی معرفی شده است که در ضمن موردپذیرش کودکان بوده و نیاز او را
ارضاء میکند ،زیرا کودک از بازی و نمایش ذاتاً لذَت میبرد؛ زیرا کـودکان تصویری
میبینند (خصوصاً دوران دبستان) و بهکارگیری این دو گامی مؤثر در جهت رشد و شكوفایی
استعدادهای کودکان است.
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