
 

 

 ،مبتنی بر نمایش عروسکی بر کاهش مشکل جسمانی نقش آموزش

 فعالی کودکان پرخاشگرپیش -واکنشی کالمی و ایرابطه

 2، مژگان خزایی1فرامرز ملکیان

 فناوری آموزش و یادگیری

 99تا  16، ص 69 تابستان ،11 ، شمارهسوم سال

 10/31/69تاریخ دریافت: 

 16/39/60تاریخ پذیرش: 

 چکیده
 ایابطهر ،جسمانی مشكالت کاهش بر عروسكی نمایش بر مبتنی آموزش بررسی نقش هدف با پژوهش این

طرح  شبه تجربی در قالب انجام کار گرفت. روش انجام پرخاشگر کودکان فعالیپیش -کالمی واکنشی و

به مرکز مشاوره  69 سال تحصیلیکه در ه سال 9تا  9پسر  11با گروه کنترل  آزمونپس -آزمونپیش

( نمره 1109نامه پرخاشگری شهیم )آزمون پرسشکرمانشاه ارجاع داده شده بودند و در پس وپرورشآموزش

روه تصادفی در دو گروه جایگزین شدند. گ طوربهه بودند، کردیک انحراف معیار باالتر از میانگین کسب 

تغیر مستقل روش آموزش مبتنی بر نمایش عروسكی قرار گرفت و م تأثیرجلسه تحت  0آزمایش به مدت 

 أثیرتای دریافت نكرد. پس از پایان مداخله از هر دو گروه آزمون به عمل آمد تا گروه کنترل هیچ مداخله

برای  وواریانسکها با استفاده از روش تحلیل متغیر مستقل بر متغیر وابسته پرخاشگری مشخص شود. داده

پژوهش معلمان و والدین گزارش کردند  هاییافته بر اساسهای مكرر مورد تحلیل قرار گرفت. یگیراندازه

 –المی ای و واکنشی کهای پرخاشگری جسمانی، رابطهکه روش آموزشی مبتنی بر نمایش عروسكی نشانه

کاربرد شیوه  تقابلی ،آمدهدستبهگفت نتایج  توانمیدهد. بدین ترتیب فعال را در کودکان کاهش میپیش

 -کالمی واکنشی و ایرابطه ،جسمانی مشكالت کاهش آموزشی نمایش عروسكی و ساختار آن را در

 دهد.نشان می پرخاشگر کودکان فعالیپیش

 –اي، پرخاشگري واکنشی کالمی پرخاشگري جسمانی، پرخاشگري رابطه: یکلید هایواژه

 نمايش عروسکی پیش فعالی،

                                                           

1. تكنولوژی آموزشی، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد کرمانشاه، کرمانشاه، ایران. گروه یاراستاد 

faramarz.malekian45@yahoo.com 
 کارشناسی ارشد تكنولوژی آموزشی، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد کرمانشاه، کرمانشاه، ایران. .1
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 مقدمه

رایج بوده که بشر اصوالً آن را بدیهی تلقی کرده  چنانآندگی انسان در زن 1پرخاشگری

نامند کنیم به نام عصر پرخاشگری میای عصری را که ما در آن زندگی میاست و حتی عده

 مداخله کودکان، مشكالت تشخیص برای مناسبی هایسال کودکی دورانو از سوی دیگر 

 .است آینده در آنان تحصیلی و اجتماعی فی،عاط مشكالت بروز از گیریپیش و هنگام به

 موجب حساس، دوره این کودک در ناسازگار رفتارهای اصالح و هنگام به مداخله درواقع

 کودک و دشویم ساالنبزرگ و ساالنهم نزد محبوبیت و اجتماعی هایمهارت افزایش

 (.1106)نصیرزاده و روشن،  کندمی آماده آتی هایمسئولیت پذیرش برای را

، های اجتماعی مبهممداوم در موقعیت طوربهرسد این کودکان از طرف دیگر به نظر می

های های اجتماعی مربوط حساس نیستند، در موقعیتکنند و به نشانهنیات خصمانه استنباط می

های ساالن غیرپرخاشگر خود، پاسخدر مقایسه با هم هاآنگیری خصمانه دارند. مبهم، جهت

های بسیار حلدهند و راهتری نسبت به مسائل اجتماعی بروز میتر و پرخاشگرانههناشایست

ر این، گیرند. عالوه بیابی به پیامدهای مثبت در پیش میتری را برای دستپرخاشگرانه

ائل های باکفایت برای مسبرای ارائه پاسخ موردنیازرفتاری  هایمهارتکودکان پرخاشگر 

 (.1109آذر، حل تعارض دچار کاستی هستند )واحدی و فتحی ایهمهارتندارند و در 

یكی از  و اختالالت رفتاری استفاده از هنردرمانی گونهاینروش استفاده برای درمان  بهترین

شود که در آن . نمایش درمانی به روشی اطالق میاستهای هنر درمانی، نمایش درمانی راه

م( و کالای، عروسكی و نمایش بیی )صحنههای مختلف نمایشبه کمک شیوه درمانگر

کنندگانی که در قوای ادراکی، تعقلی و کالمی های روحی و روانی به مراجعهشناخت جنبه

 خلق»و « بازی بداهه»و « عمل نمایشی»کند تا به مدد اند کمک میخود دچار اشكال شده

های سیر شناخت جنبهشوند در مکه برای نخستین بار برای فرد ایجاد می« هاییموقعیت

وجودی خویش و ارزیابی آن و اصالح رفتاری، گفتاری و کرداری خود تالش کنند 

درمانی گروهی است که در آن ساختار شخصیت، ارتباطات چنین، روان(. هم1105)امرایی، 

                                                           
1. aggression 
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شود. های خاص نمایشی بررسی میبین فردی، تناقضات درونی و مسائل هیجانی با روش

است که بینش و رشد شخصیتی را تسهیل  درمانیگروههای یكی از روشنمایش درمانی 

کند، رفاه و و شناخت، عواطف و سطوح رفتاری فرد را یكپارچه و هماهنگ می کندمی

د جدی هایمهارتدهد و بهزیستی جسمی و هیجانی را افزایش داده، یادگیری را ارتقاء می

 به دنبالگر در این پژوهش پژوهش بنابراین؛ (1109دهد )امرایی، را در فرد رشد و توسعه می

ان یک عامل مؤثر در بهبود پرخاشگری کودک عنوانبهنمایش عروسكی را  تأثیرآن است که 

 نشان دهد.

پردازی برند؟ چون کودکان همیشه خیالچرا کودکان از نمایش عروسكی لذَت می

کنند و به نمایش پیدا می های شهودی دستپردازی به تجربهکنند و از طریق خیالمی

هدایت فیزیكی مستقیمی به کار  هاآن اگرچهنگرند. عروسكی نیز به همین صورت می

ها ککنند. کودکان با عروسبرند، امَا با یكی شدن با نمایش عروسكی در آن شرکت مینمی

کنند، یمها که به شكلی واقعی و مستقیم اجرا واقعی نیستند به نسبت انسان اجراکنندگانکه 

کشانند، جهان خود می سویبهها با ظرافت کودکان را کنند. عروسکبهتر رابطه برقرار می

 ذهنشاندهند و به آنان توانایی ساخت جهان نوینی در گسترش می را هاآنقدرت تخیل 

 (.1330دهند )کومینز و لونسون، می

ای داشته باشد زیرا در هتواند جایگاه ویژها، نمایش عروسكی میاز بین انواع نمایش

کند. ت میحرکت، حرکرسد که گویی عنصری بیهنگام تماشای تئاتر عروسكی به نظر می

گران تماشا چراکهرسند های ثابت عروسک، خندان، گریان یا خشمناک به نظر میصورت

خندند، گران میها در ذهن تماشاکنند و عروسکنگاه میها را با ذهن خودشان عروسک

بهترین  هاآناند، العادهفوق ارتباطدراینها بچه ؛ وشوندگریند و یا خشمگین مییم

گران کودک برای تئاتر عروسكی بسیار مهم است. اند. تماشاگران تئاتر عروسكیتماشا

 دهد، نبایدآزماید و گسترش میاش را میهای ذهنیفرصتی که کودکان و نوجوانان مرز

برای تكامل بشر ضروری است. به همین دلیل رفتن به نمایش  نادیده گرفته شود چون

ن دست برود. این مسئله اهمیت دید آرتجربه مهمی برای کودکان است که نباید  عروسكی

 کند )همان منبع(.تئاتر عروسكی را برای کودکان بیشتر می
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كل مش شناخت بهتر این منظوربهبررسی پرخاشگری کودکان و  و ضرورتنظر به اهمیت 

تلف ابعاد مخ رندهیدربرگهای درمانی مناسب که در فرهنگ ایرانی و به دلیل کمبود روش

پرخاشگری باشد، اولین قدم در این پژوهش تعیین روش مناسب برای درمان پرخاشگری 

این روش بر  رتأثیبنابراین اجرای روش درمانی مناسب و مقایسه ؛ دبستانی بودکودکان پیش

پیش  –ای، پرخاشگری واکنشی کالمی نی، پرخاشگری رابطهکاهش پرخاشگری جسما

های کاهش پرخاشگری نمایش درمانی است. از راه یكی فعالی کودکان پرخاشگر بود است.

ی هنر های دراماتیک و زیبایی شناسانهگیری از جنبه، بهره1دراماتراپی یا نمایش درمانی

ـت فـردی یک فـعـالـی کهآنـیـش از نمایش، جهت تأثیرگذاری بر شخصیت افراد است که ب

ب توجه به مطال با .باشـد بـنـا به ذات وجـودی نـمـایـش، یک فـعـالـیـت گـروهـی اسـت

 گردد:ارائه می صورتبدیناصلی پژوهش  فرضیه شدهارائه

 واکنش و ایرابطه ،جسمانی مشكل کاهش بر عروسكی نمایش بر مبتنی آموزش

 دارد. تأثیرن پرخاشگر کودکا فعالیپیش -کالمی

 روش

. ابتدا تاسآزمون با گروه کنترل پس –آزمون این پژوهش یک مطالعه آزمایشی از نوع پیش

با هماهنگی و مشورت حوزه آموزش ابتدایی و اداره بهزیستی استان کرمانشاه )مدارس 

باالیی از  مدرسه که آمار 19(، تعداد کننددبستانی زیر نظر اداره بهزیستی فعالیت میپیش

ر این د موردبررسی لذا جامعه آموزان پرخاشگر گزارش کرده بودند، انتخاب گردید.دانش

شهر کرمانشاه  69-1165 دبستانی ابتداییآموزان پرخاشگر پیشپژوهش شامل کلیه دانش

وجه ت با پژوهشبرای تعیین حجم نمونه در این باشند. نفر می 03بودند که حجم این جامعه 

در  گیریگر، از روش نمونهآزمایشی بودن و محدودیت زمانی و مالی پژوهشبه شبه 

 نفر بودند و در دو مدرسه انتخاب گردیدند. 11 هاآنتعداد  ؛ کهاستفاده شده است دسترس

 بوده( 1109 شهیم،)دبستانی  کودکان پرخاشگری نامهپرسششامل  هاداده یابزار گردآور

 ایچهارگزینه گویه 11 که دارای نامهپرسش این .رفت اربه ک پرخاشگری ارزیابی که برای

                                                           
1. drama therapy 
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شیراز  شهر دبستانی کودکان برای آن روایی و پایایی و ( ساخته1109شهیم ) توسط است،

 نامهپرسش کل برای را آلفای کرونباخ ( ضریب1109شهیم ). است گرفته قرار ارزیابی مورد

 محور اصلی با عامل تحلیل از استفاده اب نامهپرسش روایی است ارزیابی کرده گزارش 61/3

 از بیشتر ویژه ارزش با عامل سه به استخراج منجر نیز هاگویه مایل چرخش آن دنبال به و

 .کردمی تبیین را واریانس که درصد گردید یک

کنترل  ابزار مناسبی برای زیرا؛ ها از تحلیل کوواریانس استفاده شدهبرای آزمودن فرضیه

اس را بر اسدر این پژوهش مورد مقایسه  هایگروهها است. همچنین ین گروهتفاوت اولیه ب

تواند یگر همیشه نمیكسان کرده است. ازآنجاکه پژوهش کنندهکنترلیک یا چند متغیر 

كسان ی موردمطالعه یاستثنابههایی را برای مقایسه انتخاب کند که در تمام متغیرها گروه

اده شد. استف آزمونپس – آزمونپیش در طرح کوواریانسلیل تح از زینطرح  نیدر اباشند. 

آزمایشی قرار گیرند یک آزمون بر روی  ها در شرایطآزمودنی کهاینترتیب قبل از  نیبد

 اهآنانجام شد و سپس بعد از قرار گرفتن در شرایط آزمایشی همان آزمون بر روی  هاآن

 اجرا گردید.

یه و در بررسی اول شدهیمعرفمراجعه به مدارس  آرپس . عروسكی نمایش بر مبتنی آموزش

آموز دانش 133مدرسه تعداد  19با استفاده از یک نظرسنجی ابتدایی از اولیای مذکور، از کل 

( به معلمان 1109نامه پرخاشگری شهیم )گر معرفی شد. در گام بعدی پرسشبه پژوهش

 هارائدبستانی شهر کرمانشاه رسه پیشمد 19آموز در دانش 133دبستانی این های پیشکالس

های پرخاشگری مطابق پرسشنامه مذکور آموزی از دیدگاه معلم واجد مالکشد. اگر دانش

کرد. کودکی که را تكمیل می آموز پرسشنامه پرخاشگریبود، والد یا سرپرست آن دانش

هنجاریابی  ربنا ب)در مقیاس پرخاشگری شهیم نمره یک انحراف استاندارد باالتر از میانگین 

و  چنین دارای مشكالت شدید نبودو هم کرد( کسب می1109شهیم،  وسیلهبهگزارش شده 

کرد، در صورت رضایت درمانی دریافت نمیدر طول مدت پژوهش مداخله دارویی و روان

نفر رسید الزم به ذکر  03به  هاآنکرد که تعداد والدین و معلمان در پژوهش شرکت می

کودک از دو مدرسه که واجد همه این شرایط بودند و  11این مرحله تعداد است در 

مان همكاری معل هاآنگیری در دسترس به پژوهش وارد شدند. دلیل انتخاب نمونه صورتبه
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آموزان به دو آموزان این دو مدرسه بود. در دومین گام این دانشو رضایت اولیای دانش

 وسكی و گروه کنترل( جایگزین شدند.گروه نمایش عر)نفره  9و  9گروه 

دقیقه( در یک کالس  13الی  19هر جلسه )جلسه متوالی، هر روز  9گروه آزمایش در 

در معرض نمایش عروسكی قرار گرفتند. برای اجرای نمایش عروسكی بر اساس روند 

ان که دو های داستبر اساس شخصیت)داستان، ابتدا سه عروسک با شكل قورباغه تهیه شد 

اب شد. انتخ هاآن، قورقورک و سبزک برای یباباقورهای تر بودند( و نامبچه و یک بزرگ

(، 1161(، بوچانان )1161(، روشن )1101های سیدی )ها بر اساس پژوهشانتخاب این داستان

 ( انتخاب گردید1105( و کیانیان )1161(، یاری )1330کومینز و لونسون )

 های در حال انجام.های دیگر و فعالیتداستان اول: پیوستن به فعالیت

 داستان دوم: ابراز خشم با لحن آرام.

 داستان سوم: ترک صحنه.

 ای مؤدبانه.داستان چهارم: نپذیرفتن تقاضاهای دیگران به شیوه

 داستان پنجم: یادآوری سودمندی و مزایای رفتار مناسب.

 داستان ششم: نادیده انگاشتن رفتار نامناسب دیگران.

 تلقینی. یهااز جملهتان هفتم: استفاده داس

ها لباس مشكی پوشیده و به اجرای نمایش مبادرت ورزیدند. در انتهای گردانعروسک

شد درباره تجارب مشابه خواسته می هاآنآموزان پرسیده و از هایی از دانشهر نمایش سؤال

ای عادی هل در فعالیتصحبت کنند. در زمان اجرای برنامه برای گروه آزمایش، گروه کنتر

روز پس از آخرین جلسه اجرا مجدداً پرسشنامه پرخاشگری  13کردند. کالس شرکت می

آموزان گروه آزمایش و کنترل اجرا گردید تا مشخص آزمون بر روی دانشپس عنوانبه

 شود که آیا این روش در کاهش پرخاشگری مؤثر بوده است یا خیر؟
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 ش عروسکیجلسات آموزشی نماي .1جدول 

 یافتهسازمانهای نیمه سؤال محتوای داستان عنوان جلسه

ــتن بــه   پـیوسـ

های فعــالیــت

ــر و   ــگـ دیـ

های فعــالیــت

 در حال انجام.

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   

ـباب ــی وقتکرد. هایش بازی مییبازاسـ  ها به خمیر قورقورکبعض

ـبانی شـد و سبزک را زد   دسـت می  زد. بعد از چند بار قورقورک عص

آخر هم گریه کرد و داد زد تو  های او را کند و درو دسـت عروسک 

ه ب یســـروصـــدابا شـــنیدن  یباباقورهای من را خراب کردی. حیوان

هـا آمـد و بـه قورقورک گفـت تو به خاطر خراب شـــدن     کنـار بچـه  

هایت از دسـت خواهرت خیلی عصبانی هستی. بیا با کمک هم  انحیو

د یهـا را بســـازیم. اول قورقورک قبول نكرد بعـد کـه د   دوبـاره حیوان 

ــاختن حیوان  ــغول س ــده او هم با باباقوری مش ها و حیوان باباقوریها ش

هـای جنگـل را درســـت کرد. بعـد از آمـاده شـــدن جنگل،     درخـت 

ـتی بگفت: اگر می باباقوری اهرت وه گریه کردن و دعوای با خخواسـ

اما چون دوباره به بازیت ادامه ؛ ادامـه دهی این جنگـل زیبا را نداشـــتی  

 دادی هم از عصبانیت تو کم شد و هم جنگالت ساخته شد.

 سبزک چه کار کرده بود؟ .1

 چرا قورقورک سبزک را زد؟ .1

وقتی ســبزک خمیرهای ســاخته شــده  .1

ی را خراب کرد قورقورک چه احســاســ

 داشت؟

باباقوری وقتی ماجرا را فهمید چه کار  .5

 کرد؟

در این نمـایش باباقوری به قورقورک   .9

 چه گفت؟

توانی بگویی در این جـا بـاباقوری   می .9

 از چه روشی استفاده کرد؟

توانی چند موقعیت دیگر که بتوان می .9

 روش استفاده کرد را بگویی؟ازاین

ــتفاده ازاین .0 ــما اسـ ش چه روبه نظر شـ

 تواند به ما بكند؟کمكی می

ابراز خشـــم با 

 لحن آرام

ــاخته بود   داســـتان دوم: قورقورک با گیل یک ماشـــین فضـــایی سـ

ماشـینش را به سـبزک نشان داد و برای بازی به کوچه رفت و وقتی   

قورقورک از بازی برگشــت دید ســبزک ماشــین را خراب کرده   

د و بین او ز اســت. به طرف ســبزک رفت. فریاد کشــید و مشــتی به 

ا را هبه اتاق آمد و آن سـروصدا ها دعوا شـد. باباقوری با شـنیدن   آن

ــایل   ــبزک گفت: تو نباید بدون اجازه به وس جدا کرد باباقوری به س

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

ــبانی می ــبزک دیگران عصـ ــویم. در این مورد بهتر بود تو به سـ شـ

که ادی که رفتارش چقدر تو را عصـــبانی کرد و ایندتوضـــیح می

ــبزک بهتر متینانبـاید دوباره این کار را تكرار کند.   وجه طوری سـ

ــتر لج  رفتـار بــدش می  ــود وقتی تو او را کتـک بزنی او هم بیشـ شـ

 شود.تر میکند و کار خرابمی

ــیله  .1 ای برای بازی قورقورک چـه وسـ

 درست کرده بود؟

اش وســیله بازی قورقورک وقتی دید .1

 چه احساسی پیدا کرد؟ شدهخراب

ــبزک  .1 چرا قورقورک از دســــت سـ

 عصبانی شده بود؟

وقتی قورقورک عصبانی بود باباقوری  .5

 چه کمكی به او کرد؟

اقی ین اتفچنهمبرای شــما  حالتابهآیا  .9

ــتید؟  افتاده اســـت؟ شـــما چه حالی داشـ

 کردی؟ کارچه

توان ه بتوانی چند موقعیت دیگر کمی .9

 روش استفاده کرد را بگویی؟ازاین

ــتفاده ازاین .9 ــما اسـ روش چه به نظر شـ

 تواند به ما بكند؟کمكی می
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 یافتهسازمانهای نیمه سؤال محتوای داستان عنوان جلسه

 ترک صحنه

ــتانش   داســتان ســوم: یک روز قورقورک در حیاط مدرســه با دوس

ــد. قورقورک داد زد: تو  بازی می ــبزک دعوایش ش کردند که با س

زک را هل داد سب بازی بلد نیسـتی. پایت رفت روی خط و سـبزک  

هم عصـبانی شد و موی قورقورک را کشید. در این هنگام باباقوری  

ــما کردید بچه ــید: آیا با دعوایی که شـ ها را از هم جدا کرد و پرسـ

شــود یتان میدعواکه  اآلنهایی مثل وقتحل شــد؟ یک مشــكلتان

توانید از روش ترک موقعیت اســتفاده کنید. برای مثال اگر شــما می

ــما دو  ــبانی شـــدید موقعنفر شـ ا بازی را ره هرکدامتانیت که عصـ

ــد و هم هم دعوا نمی وقتآنآمدید پیش من، کردید و میمی شـ

آمدم و با کمک هم مشـــكل را گرفت، تازه من میبدنتان درد نمی

 کردیم.حل می

ــه بین قورقورک و   .1 در حیـاط مــدرسـ

 سبزک چه اتفاقی افتاد؟

ه؟ نظرت در مورد کـار قورقورک چی  .1

 چرا؟

ر هـا کمت کـه بچـه  بـابـاقوری برای این   .1

 ها چه روشی را یاد داد؟دعوا کنند به آن

توانی چند موقعیت دیگر که بتوان می .5

 روش استفاده کرد را بگویی؟ازاین

ــتفاده ازاین .9 ــما اسـ روش چه به نظر شـ

 تواند به ما بكند؟کمكی می

ــن   ــت ــرف ــذی ــپ ن

ــاهــای   تقـاضـ

ــه   ــگــران ب دی

ای شـــــیــوه 

 همؤدبان

 های زیاد وبازیداســتان چهارم: قورقورک با وجود داشــتن اســباب

ــید:    ــت. یک روز از باباقوری پرس ــتی نداش دوچرخه زیبا هیچ دوس

ــت نمییچهچرا  ــیح داد: بهتر  کس با من دوس ــود؟ باباقوری توض ش

ــایل مثالً    اســـت مـا گـاهی اجازه بدهیم که دیگران از بعضـــی وسـ

ــبـاب  ــتفاده کنند بازیاسـ ون ها ما دلمالبته بعضـــی وقتهای ما اسـ

یلمان را به کسـی بدهیم در این صـورت بهتر است   وسـا خواهد نمی

ی تو توانیم آن وســیله را به او بدهیم، ول مؤدبانه به او بگوییم که نمی

ــبـاب   ها را کنی، آنها دعوا میهـایت با بچه بـازی برای نـدادن اسـ

 س دوســتککنی به همین خاطر هیچزنی و وســایل را پرت میمی

ه ات را بخواهد دوچرخهنـدارد پیش تو بیـایـد. مثالً اگر دلـت نمی    

واهد خدانم دلتان میتوانی مؤدبـانـه بگویی: می  کســـی بـدهی، می 

ه ام را بتوانم دوچرخهسـوار دوچرخه من شـوید اما متأسفانه من نمی  

ــمــا بــدهم ــرم بــا تو بــازی دیگری بكنم و یكی از ؛ شـ امــا حــاضـ

 دهم که بازی کنی.به تو میهایم را بازیاسباب

 چرا قورقورک هیچ دوستی نداشت؟ .1

ــبـاب   . وقتی بچـه 1 های بـازی هـا بـه اسـ

ــت می زدنــد قورقورک قورقورک دسـ

 کرد؟می کارچه

بــابــاقوری در مورد رفتــار قورقورک  .1

ــكلش  چــه راه حـلی را برای حــل مشـ

 پیشنهاد کرد؟

ــما می .5 توانی چند موقعیت دیگر که ش

؟ روش استفاده کرد را بگوییبتوان ازاین

توانی چنــد جملــه مؤدبــانــه دیگر را می

 بگویی؟

ــتفاده ازاین .9 ــما اسـ روش چه به نظر شـ

 تواند به ما بكند؟کمكی می

ــادآوری  یــــ

ســـودمندی و 

مزایـای رفتــار  

 مناسب

 شدهمادهآهای قبل قورقورک داسـتان پنجم: امروز دوشنبه مثل هفته 

رده اما باباقوری دیر ک؛ رک بروندو منتظر بـابـاقوری اســـت تـا به پا   

ــبانی می ــود و فریاد میقورقورک هم عص زند: چرا باباقوری دیر ش

ا کند که چریاد میدادوفرکوبـد و  کرده؟ پـاهـایش را بـه زمین می   

ــبزک گفت: تو حاال ناراحت     بـابـاقوری بـدقولی کرده اســـت؟ سـ

ــتی، ولی می ــبر های دانی که یكی از راههسـ ــبانیت صـ کنترل عصـ

ــنبه .1 ــت چرا قورقورک دوش ها را دوس

 داشت؟

وقتی بــابــاقوری دیر کرد قورقورک  .1

 چه حالی داشت؟

 چرا قورقورک عصبانی شده بود؟ .1
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 یافتهسازمانهای نیمه سؤال محتوای داستان عنوان جلسه

دتر شوی باباقوری زون اسـت. قورقورک تو وقتی عصـبانی می  کرد

ــردرد هم میمی توانی بازی کنی اما اگر گیری و نمیآید؟ تازه سـ

کمتر  وقتآنآمده یشپصـبر کنی که شاید باباقوری کاری برایش  

ــبـانی می  ــردردیجه درنتشـــوی. عصـ توانی گیری و میهم نمی سـ

ی کدام راه را انتخاب کنکـارهـای دیگری انجـام دهی. تو فكر می   

کنی بهتر اســـت؟ بعـد از کمی فكر کردن قورقورک رفـت برنـامه    

 کودک را ببیند.

وقتی قورقورک عصـبانی شد سبزک   .5

 کرد؟به قورقورک چه کمكی 

 قورقورک کدام راه را انتخاب کرد؟ .9

توانی چند موقعیت دیگر که بتوان می .9

 روش استفاده کرد را بگویی؟ازاین

ــتفاده ازاین .9 ــما اسـ روش چه به نظر شـ

 تواند به ما بكند؟کمكی می

ــده   ــادیـــ نـــ

ار انگاشتن رفت

ــب   ــامنــاســ ن

 دیگران.

گریه  داســتان شــشــم: قورقورک امروز صــبح هم مانند هر روز با   

شــدیدتری به مدرســه آمد صــورتش کثیف، لباســش پاره و دفتر و  

یخته بود و ســـبزک یكی از شـــاگردان کالس علت رهمبهکتابش 

ــبح عده گریـه  ــیـد، قورقورک گفت: هر روز صـ ای از اش را پرسـ

زنم و به کنند من هم داد میشــاگردان در ماشــین مرا مســخره می  

خندند من با ه بـه من می هـا دوبـار  دهم و وقتی آنهـا فحش می آن

ــع برایم پیش میها دعوا میآن ــبزک گفت:کنم و این وض  آید. س

که ینها چگونه برخورد کنی، نه ابه نظر من تو باید یاد بگیری با آن

توانی از ســـالح پنهـانی نادیده گرفتن  هـا درگیر شـــوی. می بـا آن 

ــاگردی بــه تو توهین کرد ســـرت را    ــتفـاده کنی، یعنی اگر شـ اسـ

ردانـی و بــه او توجهی نكنی. بعــد از چنــد روز قورقورک  بـرگـ  

 حال به مدرسه آمد.خوش

کنان به چرا قورقورک هر روز گریـه  .1

 آمد؟مدرسه می

هــا قورقورک را مســـخره وقتی بچــه .1

 شد؟کردند قورقورک چه حالی میمی

. ســـبزک چه روشـــی را به قورقورک 1

 نشان داد؟

ــمـا می  .9 ه چدانیـد نـادیده گرفتن به   شـ

 های دیگری است؟شكل

توانی چند موقعیت دیگر که بتوان می .9

 روش استفاده کرد را بگویی؟ازاین

ــتــفــاده  از اسـ

ــه ــاجــمل ی ه

 تلقینی

ــتان هفتم:  ــاعتداس ــتفاده از  چندس ــید تا قورقورک با اس ی طول کش

اش یک هواپیما را درســت کرد. قورقورک رفت کتاب کاردســتی

ــا ود ن دهد باباقوری که ســـرگرم تلفن بتا هواپیما را به باباقوری نشـ

ــبزک رفت اما او     توجهی نكرد قورقورک بـا نـاراحتی بـه طرف سـ

ا میلی گفت: هواپیمایت رهم کـه در حـال خوانـدن کتاب بود با بی   

دیدم. قورقورک بیشــتر عصــبانی شــد و با خودش فكر کرد که آن 

ــان دهدرا دوبـاره بـه آن   د. ها این بار ســـرش داد زدناما آن؛ ها نشـ

ــنگی که هیچ ده کس به آن توجهی نكرقورقورک با هواپیمای قشـ

بود با عصـبانیت به طرف اتاقش رفت و شروع کرد به گریه کردن،  

ن که پاهایش را به زمییدرحالاش را پاره کرد و کتاب و کاردســتی

هــای خــانم مجری برنــامــه کودک افتــاد کــه کوبیــد یــا حرفمی

دهد ای خوبی انجام میها آدم یک کارهگفـت: بعضـــی وقت می

وقتی باباقوری و سـبزک به کاردستی   .1

قورقورک توجـه نكردند قورقورک چه  

 حالی داشت؟

وقتی قورقورک از کــار بــابــاقوری و  .1

 کرد؟ کارچهک ناراحت شد سبز

 برای شما هم اتفاق افتاده؟ حالتابهآیا  .1

 شما چه حالی داشتید؟

خـانم مجری در برنــامـه کودک چــه    .5

 گفته بود؟

هـای خانم  وقتی قورقورک بـه حرف  .9

 مجری عمل کرد چه احساسی داشت؟
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 یافتهسازمانهای نیمه سؤال محتوای داستان عنوان جلسه

کنــد در این هنگــام آدم خیلی بــه آن توجــه نمی کسهیچولی 

شـود و خوبه به خودش بگوید: درسته که کسی به کار  عصـبانی می 

کنم خونسـرد باشم. من به خودم  من توجه نكرده ولی من سـعی می 

ــبانی   گویم کـه این کـار زی  تبریـک می  بـا را انجـام دادم. من عصـ

گذارم که موقع عصـبانی شـدن بروم   ودم قرار میشـوم، من با خ نمی

ــروع به   جلوی آینـه و بخندم. بعد قورقورک رفت جلوی آینه و شـ

 خندیدن کرد و بعد احساس کرد دیگر عصبانی نیست.

ــما می .9 توانی چند موقعیت دیگر که ش

ــتفــاده کرد را مثــبتوان ازاین ل اروش اسـ

 بزنی؟

ــتفــاده ازاین .9 روش چــه بــه نظر تو اسـ

 تواند به ما بكند؟کمكی می

 هایافته

به بررسی  ،موردنظرگیری کلی از اجرای پژوهش های پژوهش و نتیجهبررسی فرضیه منظوربه

آموزش مبتنی بر نمایش های دو گروه آزمایش و کنترل در سه آزمون و مقایسه میانگین

لی پیش فعا -واکنشی کالمی و ایرابطهجسمانی کودکان،  عروسكی بر کاهش مشكل

 .کنیممی تفادهاس( کوواریانس تحلیل و مستقل تی آزمون) استنباطی آمار ازکودکان پرخاشگر 

 دارد. أثیرتآموزش مبتنی بر نمایش عروسكی بر کاهش مشكل جسمانی کودکان پرخاشگر 

ش عروسکی بر کاهش مشکل جسمانی آموزش مبتنی بر نماي نقشهاي آماري شاخص .2جدول 

  آزمونپسدر دو گروه آزمايش و کنترل در  کودکان پرخاشگر
 گروه تعداد نمونه میانگین انحراف معیار آماره T درجه آزادی یدارمعنیسطح 

3/ 33  10 1- / 113  3/005 11  آزمایش 9 61/

   3/091 11  کنترل 9 13/

آموزش مبتنی بر نمایش آزمون نترل در پسهای هر دو گروه آزمایش و کبررسی داده

 هایگینمیان بین که دهدمی نشان عروسكی بر کاهش مشكل جسمانی کودکان پرخاشگر

 درجه 31/٬3=  یدارمعنی سطح) دارد وجود داریمعنی تفاوت آزمونپس این در گروه دو

وه نادار بین دو گربراین با توجه به عدم تفاوت معبنا؛ (-131/1= آزمون و آماره 10=  آزادی

غیر مستقل مت تأثیرکه این اختالف عملكرد ناشی از  کردتوان استنباط آزمون میپیش در 

 .است ودهب آموزش مبتنی بر نمایش عروسكی بر کاهش مشكل جسمانی کودکان پرخاشگر
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های روش آموزش مبتنی بر بازی تأثیرتر و تعیین میزان بررسی دقیق منظوربهچنین هم

 دهیدموزشآ دبستانیپیش یدوره فراگیران در آدمک ترسیم توانایی بر حرکتی –انی جسم

 از ٬آزمونپیش اثر کنترل و نتایج تعدیل با و ندیده آموزش آموزاندانش با مقایسه در

 گردید. استفاده کوواریانس وتحلیلتجزیه

ش عروسکی بر کاهش آموزش مبتنی بر نماينقش  آزمونپستحلیل کوواريانس نمرات  .3جدول 

 نآزموپیش اثر کنترل با کنترل و آزمايش گروه دو آموزاندانش مشکل جسمانی کودکان پرخاشگر

 رتأثیضریب 

 اتا

سطح 

 یدارمعنی
 Fآماره 

میانگین 

 مجذورات

درجه 

 آزادی

مجموع 

 مجذورات
 منبع تغییر

3/191 163/3  1/ 699  1/ 593  1 5/ 613  شدهیحتصحالگوی  

3/560 33/3  19/ 599  11/ 953  1 11/ 953  مقدار ثابت 

3/331 3/909 3/ 993  3/ 639  1 3/ 639  آزمونپیش 

3/191 3/ 131  9/199 5/ 393  1 5/ 393  گروه 

   3/900 19 11/ 919  خطا 

    13 5999  مجموع 333/

ه و ردکهای رگرسیونی تبعیت از فرضیه همگنی شیب هادهد که دادهنتایج نشان می

های دهد که دادهها نشان میبرای بررسی همگنی واریانس چنین نتایج آزمون لونهم

 ٬است همگن گروه دو واریانس دیگرعبارتبه ٬ال نبرده ؤمفروضه تساوی واریانس را زیر س

 اثر ٬ن آزمونتایج پیش بر اساس نمرات تعدیل و کوواریانس وتحلیلتجزیه انجام از پس

بر کاهش مشكل جسمانی کودکان  آموزش مبتنی بر نمایش عروسكی کاربرد معنادار

 آماره مقدار و است 311/3 با برابر داریمعنی سطح زیرا؛ گرفت قرار تأیید مورد پرخاشگر

F  که از مقدار  است 199/9برابر با  19و  1با درجه آزادیF جهیدرنتتر بوده جدول بزرگ 

بتنی بر زش مآموتوان گفت روش شود و با در نظر گرفتن ضریب اتا میفرض صفر رد می

 اثر تعدیل از پس نمایش عروسكی بر کاهش مشكل جسمانی کودکان پرخاشگر

 .کندآزمون را تبیین میه پسنمر واریانس درصد 19 ،آزمونپیش

 دارد. أثیرتای کودکان پرخاشگر آموزش مبتنی بر نمایش عروسكی بر کاهش مشكل رابطه
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اي يش عروسکی بر کاهش مشکل رابطهآموزش مبتنی بر نمانقش هاي آماري شاخص .4جدول 

 آزمون در دو گروه آزمايش و کنترل در پس کودکان پرخاشگر

 گروه تعداد نمونه میانگین انحراف معیار آماره T درجه آزادی یدارمعنیسطح 

3/33 10 9/961 11 / 951  11/11 91  آزمایش 

   15/ 305  19 /99 91  کنترل 

آموزش مبتنی بر نمایش آزمون یش و کنترل در پسهای هر دو گروه آزمابررسی داده

 دو هایینمیانگ بین که دهدمی نشان ای کودکان پرخاشگرعروسكی بر کاهش مشكل رابطه

 آزادی درجه ٬= صفر داریمعنی سطح) دارد وجود داریمعنی تفاوت آزمونپس این در گروه

  در گروه دو بین معنادار فاوتت عدم به توجه با بنابراین؛ (961/9=  آزمون و آماره 10= 

آموزش  ستقلم متغیر تأثیر از ناشی عملكرد اختالف این که کرد استنباط توانمی آزمونپیش

چنین هم .بوده است ای کودکان پرخاشگرمبتنی بر نمایش عروسكی بر کاهش مشكل رابطه

كی بر کاهش یش عروسآموزش مبتنی بر نماروش  تأثیرتر و تعیین میزان بررسی دقیق منظوربه

ا آموزان آموزش ندیده و بدر مقایسه با دانش دهیدآموزش ای کودکان پرخاشگرمشكل رابطه

 گردید. استفاده کوواریانس وتحلیلتجزیه از ٬آزمونتعدیل نتایج و کنترل اثر پیش

آموزش مبتنی بر نمايش عروسکی بر کاهش نقش  آزمونتحلیل کوواريانس نمرات پس .5جدول 

 آزموندو گروه آزمايش و کنترل با کنترل اثر پیش اي کودکان پرخاشگرشکل رابطهم

ه و ردکهای رگرسیونی تبعیت ها از فرضیه همگنی شیبدهد که دادهنتایج نشان می

های دهد که دادهها نشان میبررسی همگنی واریانس چنین نتایج آزمون لون برایهم

 ٬است همگن گروه دو واریانس دیگرعبارتبه ،ال نبردهؤمفروضه تساوی واریانس را زیر س

 رتأثیضریب 

 اتا

سطح 

 یدارمعنی
 Fآماره 

میانگین 

 مجذورات
 درجه آزادی

مجموع 

 مجذورات
 منبع تغییر

3/ 191  3/33 91 / 903  6355 / 919  1 0016/ 159  دهشیحتصحالگوی  

3/515 3/33 16/ 090  9111 / 191  1 9111 / 191  مقدار ثابت 

3/515 3/33 16/066 9911 / 511  1 9911 / 511  آزمونپیش 

3/966 3/33 91/ 990  9959 / 191  1 9959 / 191  گروه 

   110/ 036  91  3111 / 199  خطا 

    13 13391  مجموع 
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 اثر ٬ نآزموپیش نتایج بر اساس نمرات تعدیل و کوواریانس وتحلیلتجزیه انجام از پس

ان ای کودکهش مشكل رابطهآموزش مبتنی بر نمایش عروسكی بر کا کاربرد معنادار

با  F آماره ارمقد و است صفر با برابر داریمعنی سطح زیرا گرفت قرار تأیید مورد پرخاشگر

 جهیدرنتتر بوده جدول بزرگ Fکه از مقدار  است 909/91برابر با  19و  1درجه آزادی 

نی بر تآموزش مبتوان گفت روش و با در نظر گرفتن ضریب اتا می شودفرض صفر رد می

 ٬آزمونپیش اثر تعدیل از پس ای کودکان پرخاشگرنمایش عروسكی بر کاهش مشكل رابطه

 .کندمی تبیین را آزمونپس نمره واریانس درصد 91

عالی پیش ف -آموزش مبتنی بر نمایش عروسكی بر کاهش مشكل واکنشی کالمی

 دارد. تأثیرکودکان پرخاشگر 

بتنی بر نمايش عروسکی بر کاهش مشکل واکنشی آموزش م نقشهاي آماري شاخص .6جدول 

 آزموندر دو گروه آزمايش و کنترل در پسپیش فعالی کودکان پرخاشگر  -کالمی
 گروه تعداد نمونه میانگین انحراف معیار آماره T درجه آزادی یدارمعنیسطح 

3/33 10 9/ 196  9/ 115  10/99 91  آزمایش 

   0/ 011  01 /99 91  کنترل 

آموزش مبتنی بر نمایش آزمون های هر دو گروه آزمایش و کنترل در پسبررسی داده

 دهدمی شاننپیش فعالی کودکان پرخاشگر  -عروسكی بر کاهش مشكل واکنشی کالمی

 سطح) دارد وجود داریمعنی تفاوت آزمونپس این در گروه دو هایمیانگین بین که

بنابراین با توجه به عدم ؛ (619/9 آماره آزمون = و 10=  آزادی درجه ٬صفر=  داریمعنی

لكرد که این اختالف عم کردتوان استنباط آزمون میپیش تفاوت معنادار بین دو گروه در 

آموزش مبتنی بر نمایش عروسكی بر کاهش مشكل واکنشی متغیر مستقل  تأثیرناشی از 

تر و تعیین یققبررسی د منظوربهچنین هم .بوده استپیش فعالی کودکان پرخاشگر  -کالمی

 از) تجمعی الاشك انجام توانایی بر حرکتی –های جسمانی آموزش مبتنی بر بازی تأثیرمیزان 

 تعدیل با و ندیده آموزش آموزاندانش با مقایسه در دبستانیپیش یدوره فراگیران در( حفظ

 گردید. استفاده کوواریانس وتحلیلتجزیه از ،آزمونپیش اثر کنترل و نتایج
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آموزش مبتنی بر نمايش عروسکی بر کاهش نقش  آزمونپستحلیل کوواريانس نمرات  .7ل جدو

 آزمونپیش راث کنترل با کنترل و آزمايش گروه دو فعالی کودکان پرخاشگرپیش -مشکل واکنشی کالمی

 رتأثیضریب 

 اتا

سطح 

 یدارمعنی
 Fآماره 

میانگین 

 مجذورات
 درجه آزادی

مجموع 

 مجذورات
 منبع تغییر

3/ 139  3/33 91 /566 1119 / 199  1 9591  دهشیحتصحالگوی  391/

561/3  3/33 19/ 093  0111 / 111  1 0111 / 111  مقدار ثابت 

3/199 3/09 6/969 959 /391 1 959  آزمونپیش 391/

619/3  3/33 59/ 395  1199/ 613  1 1199/ 613  گروه 

   59/599 91  خطا 1101/915 

 مجموع 16533 13    

ه و ردکهای رگرسیونی تبعیت ها از فرضیه همگنی شیبدهد که دادهنتایج نشان می

های دهد که دادهها نشان میچنین نتایج آزمون لون برای بررسی همگنی واریانسهم

 ٬استمگن ه گروه دو واریانس دیگرعبارتبه ٬ال نبردهؤمفروضه تساوی واریانس را زیر س

 اثر ٬ نآزموپیش نتایج بر اساس نمرات دیلتع و کوواریانس وتحلیلتجزیه انجام از پس

پیش  -آموزش مبتنی بر نمایش عروسكی بر کاهش مشكل واکنشی کالمی کاربرد معنادار

فر است و داری برابر با صمعنی سطح زیرا گرفت قرار تأیید موردفعالی کودکان پرخاشگر 

تر جدول بزرگ Fقدار که از م است 953/59برابر با  19و  1با درجه آزادی  Fمقدار آماره 

روش  توان گفتشود و با در نظر گرفتن ضریب اتا میفرض صفر رد می جهیدرنتبوده 

کودکان  پیش فعالی -آموزش مبتنی بر نمایش عروسكی بر کاهش مشكل واکنشی کالمی

 .کندمی تبیین را آزمونپس نمره واریانس درصد 91 ٬آزمونپس از تعدیل اثر پیشپرخاشگر 

 گیرییجهو نتبحث 

 شكلم کاهش بر عروسكی نمایش بر مبتنی آموزش بر نقشپژوهش  اول نتایج فرضیه

(، عابدی 1161های فؤادالدینی )با نتایج پژوهش .دارد تأکید پرخاشگر کودکان جسمانی

( که با هدف تأثیر نمایش درمانی مبتنی بر مهارت اجتماعی رفتار 1109( و اناری )1109)

شناختی بر مشكالت  -هنردرمانی خالق با رویكرد روایتی اثربخشیسازگارانه و 
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های در کاهش نشانه یدرمانگرسازی شده و خودکارآمدی و اثربخشی نمایش درونی

ب نمایش درمانی موجنتایج نشان داد  ؛ کهاستاختالل اضطراب اجتماعی در کودکان همسو 

 یدی نوجوانان و کاربردهاسازی شده و خودکارآمدرونیبهبود رفتار سازگارانه و مشكالت 

 بالینی هنر درمانی در پیگیری و درمان اختالل اضطراب اجتماعی در کودکان داشته باشند.

رین فوایدی که تمهم ازجملهکه  کردتوان به این نكته اشاره در تبیین نتیجه این فرضیه می

من، ا و یداشتندوستاثرگذاری این رویكرد را سبب شده است: ایجاد فضایی بسیار 

سازی مشكل، مقابله با افكار غیرمنطقی در قالب روایتی، افزایش خودآگاهی کاهش برونی

دوستی، توسعه فنون معاشرت، همبستگی انزوای اجتماعی، ایجاد امید، انتقال اطالعات، نوع

های هنردرمانی، یكپارچگی گروهی و پاالیش بوده است. این تأثیرات با توجه به تلفیق شیوه

رفتاری و کاربرد هنردرمانی گروهی  –كرد هنردرمانی: روایت درمانی و شناختی دو روی

های کالمی و برقراری رابطه درمانی قابل توجیه است. مقاومت نوجوانان در برابر درمان

تواند کنند لذا نتایج این پژوهش میترین مشكل درمانگرایی است که با نوجوانان کار میمهم

های مناسب و نیز افزایش کارایی درمان شناختی از رویكرد گیریبهرهدرمانگران را در جهت 

آموزش مبتنی بر نمایش عروسكی بر  تأثیر رفتاری یاری دهد. فرضیه دوم پژوهش بر –

(، 1106نتایج پژوهش اکبرلو ) با دارد. تأکیدای کودکان پرخاشگر کاهش مشكل رابطه

( با 1161جعفری ) و( 1336) 1ناهوم و (، نیسمو1339) 1(، هیپسكی1161محمودی )یحیی

گویی بر مشكالت اجتماعی مبتنی بر قصّه هایمهارتاثربخشی آموزش گروهی عناوین 

اتر رفتاری در تنظیم کودکان ناسازگار و تئ یدرمانیبازشده کودکان و سازیرفتاری برونی

اری و اطفی و رفتآموزان با نیازهای عکشف: زمینه نمایش یادگیری درباره خود برای دانش

ن ایهای یافته .خوانی دارداجتماعی کودکان هم هایمهارتنمایش خالق بر میزان  تأثیر

ها از اثر تئاتر درمانی واجد کاربردهای بالینی در قلمرو پیشگیری و درمان مشكالت پژوهش

ی اشده کودکان در فضاهای بالینی و مدارس است و باعث کاهش رفتارهسازیرفتاری برونی

وهای توان الگمی یدرمانیبازو با استفاده از  شودشكنانه در کودکان میپرخاشگرانه و قانون

                                                           
1. Hipsky 
2. Nissimov & Nahum 
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سازی شده را در کودکانی که در مدرسه دچار مشكالت سازشی بودند، اصالح رفتار برونی

های سازه)اجتماعی کودکان  هایمهارتچنین کارگاه نمایش خالق بر تقویت کرد. هم

 مثبت دارد. تأثیررزی و کارگروهی( وهمدلی، جرأت

های ترین راهکه یكی از موفق کردتوان به این نكته اشاره در تبیین نتیجه این فرضیه می

مر تربیتی را تواند هر اتربیت غیرمستقیم، هنر است که به علت زیبایی و انتزاعی بودنش می

اطر دارا بودن تحرک، در پوششی در اوج اثرگذاری بر ذهن مخاطب بنشاند. نمایش به خ

واند تکودک است. نمایش مانند دیگر هنرها می موردتوجهها، فضای خاص و دیگر ویژگی

، رفتار مناسب، اخالق جوگری، مطالعهوی حس اندیشه، جستبرای کودک، پدیدآورنده

کمک به او در ایجاد ارتباط  درنهایتو  یدوستنوعنیكو، دیدن درست پیرامون خود، حس 

ثیر تأسوم پژوهش  هیدر فرضبا دنیای اطراف و درک متقابل از همدیگر باشد. صحیح 

کودکان  پیش فعالی -آموزش مبتنی بر نمایش عروسكی بر کاهش مشكل واکنشی کالمی

(، واحدی 1106های هاشمی )که با نتایج پژوهشگرفته است  قرارتأیید  پرخاشگر مورد

(، مارتین و بوکامپ 1101)(، جلیلوند 1196ی )الهنعمت(، 1103بروجنی )(، بختیاری1109)

همراه با )( با عناوین اثربخشی نمایش عروسكی 1330) 1گونگور( و 1336و مک کانویل )

اجتماعی از طریق  هایمهارتآموزان، آموزش ( در کاهش پرخاشگری دانش UV نور

ت د خالقینمایش خالق در رش تأثیرآموزان عادی و پرخاشگر، نمایش عروسكی به دانش

ر استفاده از اثر درام دهای نوجوانان و تئاتر بر شكوفایی استعدادها و خالقیت تأثیرکودکان، 

ن خوانی دارد. نتایج اینسبت به مطالعه هم هاآنهای درک مطلب خواندن و نگرش استراتژی

 دارد أثیرتها نشان داد نمایش عروسكی بر پرخاشگری کالمی و غیرکالمی کودکان پژوهش

چنین با همگانی کردن هنر تئاتر برای آمیزش هنر و آموزش برای کودکان مفید است همو 

ا ها مهیرشد خالقیت ویژهبهنوجوانان در مدارس، زمینه رشد شناختی، اجتماعی و عاطفی 

 استفاده با توانآید و می حساببهتواند عامل مهمی در موفقیت آنان شود و این امر میمی

 زندگی کیفیت درنتیجه و اجتماعی رشد در مثبتی تأثیر کودکان در ایشینم هنرهای از

                                                           
1. Gungor 
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وسكی یک نمایش عر که کردتوان به این نكته اشاره تبیین این نتیجه می در .کرد ایجاد آنان

کودکان بوده و نیاز او را  موردپذیرشوسیله مهم آموزشی معرفی شده است که در ضمن 

زیرا کـودکان تصویری ؛ بردو نمایش ذاتاً لذَت میکند، زیرا کودک از بازی ارضاء می

ایی این دو گامی مؤثر در جهت رشد و شكوف کارگیریبهبینند )خصوصاً دوران دبستان( و می

 استعدادهای کودکان است.

 منابع

 .تهران: افراز .خیابانی در ایران و جهان تئاتر .(1106) .اکبرلو، منوچهر

ان های روانی جانبازتئاتر درمانی و تأثیر آن بر ویژگی (.1109کنشلو، مجید. ) امرایی، مجید و

 انجمن، همایش پژوهشی تئاتر مقاومت مجموعه مقاالت چهارمین. اعصاب و روان

 .تئاتر انقالب و دفاع مقدس

 . تهران: دانژه.نمایش درمانی در مسیر تكامل(. 1106امرائی، مجید. )

های اختالل در کاهش نشانه درمانگرییش بررسی اثربخشی نما(. 1109)اناری، آسیه. 
کارشناسی ارشد، دانشكده علوم تربیتی و  نامهپایان. کودکان اضطراب اجتماعی در

 ، دانشگاه شهید بهشتی تهران.شناسیروان

. سال 0-6نمایش خالق در رشد خالقیت کودکان  تأثیر(. 1103بختیاری بروجنی، سكینه. )

 پرورش فكری کودکان و نوجوانان. تهران: آموزش از راه دور کانون

. ترجمه منوچهر اکبرلو، های نمایشی برای کودکان و نوجوانانبازی(. 1161بوچانان، مت. )

 تهران: افراز.

 .139-60، 13، نشریه بینابتعلیم و تربیت.  (. نقش هنر در1109جعفری، زهره. )

اجتماعی کودکان. نشریه  هایمهارتنمایش خالق بر میزان  تأثیر(. 1161جعفری، نرگس. )

 .19-13، 103، کتاب ماه کودک و نوجوانرسانی و کتابداری، اطالع

هنر نمایشی در رشد اجتماعی  تأثیر(. بررسی 1101)غباری بناب، باقر.  و جلیلوند، مریم

-5)5 ،پژوهش در حیطه کودکان استثناییپذیر. توان ذهنی آموزشآموزان کمدانش

1) ،95-90. 
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 تهران: جوانه رشد. .. ترجمه: بهزاد یزدانی و مژگان عمادیگوییقصه(. 1161. )روشن، آرتور

عاطفی:  –(. کاربرد قصه در درمان مشكالت رفتاری 1101طاهره. )ه سیدی، سید

 .51-19، (11و  11)، استثنایی کودکان تعلیم و تربیتپرخاشگری. 

های پژوهشدبستانی.  ای در کودکان. پرخاشگری آشكار و رابطه(1109شهیم، سیما. )

 .55-19، (1و1)6، شناختیروان

تی بر شناخ -بررسی اثربخشی هنردرمانی خالق با رویكرد روایتی(. 1109)رضا. عابدی، علی

نامه کارشناسی ارشد، دانشكده . پایانسازی شده و خودکارآمدیمشكالت درونی

 ، دانشگاه شهید بهشتی تهران.شناسیروانعلوم تربیتی و 

ثیر نمایش درمانی مبتنی بر مهارت أت( 1161لدینی، منصوره و بیدختی، حسین. )فؤادا

در دامنه سنی  99-93بهر توان ذهنی با هوشاجتماعی رفتار سازگارانه دختران کم

 .610-611، (9)0، بخشیتوانپژوهش در علوم . سال 13-15

مسعودی، تهران:  . ترجمه شیوازبان عروسک(. 1330کومبیز، لورنس و لونسون، مارک. )

 نمایش )وابسته به مؤسسه انجمن نمایش(.

 . تهران: مؤسسه فرهنگی منادی تربیت.نمایش کودک(. 1105کیانیان، داوود. )

در کاهش پرخاشگری پسران  گوییقصه تأثیر(. 1106نصیر زاده، راضیه و روشن، رسول. )

 .119-110، (1)19 ،بالینی ایران شناسیروانو  پزشكیروانمجله . سالههشتشش تا 

. انانهای نوجوتئاتر بر شكوفایی استعدادها و خالقیت تأثیر(. 1196نعمت الهی، مسرور. )

 نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد تهران مرکزی.پایان

 پرخاشگری کاهش در اجتماعی کفایت آموزش(. 1109. )اسكندر آذر، فتحی شهرام و واحدی،

 .153-111، (11و11)0 ،روانی بهداشت اصول نامهفصل. تانیدبسپیش پسران

(. 1109. )محمد ،و مقدمداوود  سید نسب، حسینی اسكندر؛ آذر، فتحی شهرام؛ واحدی،

 اشگریپرخ میزان ارزیابی و دبستانیپیش پرخاشگری مقیاس روایی و پایایی بررسی

 .15-19، (19)13 ،یروان بهداشت نامه اصولفصل .ارومیه دبستانیپیش کودکان در

و نزادی  هاشمی، محبوبه؛ میرزمانی، سید محمود؛ داورمنش، عباس؛ صالحی، مسعود

( در کاهش uvهمراه با نور )نمایش عروسكی  تأثیر(. 1106)کاشانی، غزاله 
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 یبخشتواننامه ویژهپذیر. ذهنی آموزش ماندهعقبآموزان دختر پرخاشگری دانش

 .61-00، (9)11، اعصاب کودکان

روش آموزش مبتنی بر نمایش خالق بر کاهش مشكل  تأثیربررسی (. 1161یاری، افشین. )
ی ارشد. نامه کارشناس. پایانآموزان پسر مقطع پنجم ابتداییرفتار پرخاشگری دانش

 دانشگاه آزاد اسالمی کرمانشاه.

خشی اثرب(. 1161یحیی محمودی، ندا؛ ناصح، اشكان؛ صالحی، سیروس و تیزدست، طاهر. )

گویی بر مشكالت رفتاری اجتماعی مبتنی بر قصّه هایمهارتآموزش گروهی 

 .156 -199، (19)6، شناسان ایرانیتحولی: روان شناسیروان. شده کودکانسازیبرونی
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