
 

در جوامع  و  شده  بیشتریکید أ ت  از طریق نمایش،  تعلیم و تربیتبر مقوله در جهان، نسبت به گذشته  اخیراً

سنی کودکان و نوجوانان   ۀبیشتر مخاطبان خود را در رد  .رشدی را طی کرده استبهتدریج مسیر رومختلف به 

د. با توجه به اهمیتی که این رده سنی برای مسئله تربیت و ایجاد مهارت دارد، بررسی این مقوله در نیابمی

را آشکار سازد. این پژوهش به روش توصیفی و تحلیلی و با تکیه   تواند نکات مهمیآموزان ابتدایی میدانش

را    انآموزنفر از دانش  361آماری    ۀآزمایشی بود. جامعهای کمی انجام شده است. روش تحقیق، نیمهبر داده

ای با استفاده از جدول مورگان انتخاب و پرسشنامه مهارت اجتماعی  گیری تصادفی مرحلهبه روش نمونه

نفری در دو گروه    180در دو گروه    ساده   طور تصادفی دند. سپس بهکر( را دریافت  1999الیوت )  گرشام و 

  چهار )مدارس غیردولتی( و کنترل)مدارس دولتی( جایگزین شدند. گروه آزمایش در یک ماه و طی    آزمایش

این مدت    که گروه کنترل طی حالی ای مفید در کالس هنری )نمایش( آموزش دیدند، دردقیقه  45  ۀجلس

می دنبال  را  خود  روزانه  هیچبرنامه  و  برنامه  کردند  اجرای  از  پس  نکردند.  دریافت  آموزشی  مداخله  گونه 

ها با استفاده از تحلیل کواریانس نشان  د. تحلیل دادهشآموزشی، مجدداً پرسشنامه بر روی هر دو گروه اجرا 

طور معناداری مؤثر آموزان به حصیلی دانشهای هنری نمایش بر ارتقای پیشرفت تداد که شرکت در کالس

داری دهد که نمایش بر مهارت اجتماعی در ابعاد همکاری، ابراز وجود، خویشتن بوده است. این نتایج نشان می

 داشته است.   یو همدلی، تأثیر مثبت و معنادار
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آموزان رفت تحصیلی و مهارت اجتماعی دانشثیر نمایش بر پیشتأ 581   
 رنوادهم صفدی ، مریسمیعی زفرقنفاطمه ناصری ، مرتضی 

 مقدمه 

از از    اخالقی  اصولاجتماعی محیط پیرامون کودك است.    های توانایی کسب مهارتدوران کودکی    مراحل  یکی  که 

درستکاری    ۀکنندتضمیناعمال خیر و    جرایی کردن برای ا  شخاصاعامل انگیزش    اجتماعی است،  هایهای مهارتبخش

ترین مراحل رشد و سازگارى کودك  سترین و حساخاص  دبستان یکى ازورود به      .اعمال خوب از بد است  ۀدهندتمیزو  

عالوه بر شروع رسمى آموزش خواندن و نوشتن و ریاضى، روابط اجتماعى    ددهد. در این مرحله کودك باییرا تشکیل م 

نری،  با تجربیات ه  انآموزآشنا کردن دانشبا گروه همسن را بیاموزد و این موضوع در سازگارى کلى وى تأثیر دارد.  

که  یطورهی است. بها ضروریادگیری در مدرسه  و  ثیر آن در فرآیند یاددهی أشناسی و تتفکرات و اصول بصری، زیبایی 

عد دیگر آموزش  عد در کنار سه بُشناسند. این بُم مهارت میرعد چهاعنوان بُی از اندیشمندان آموزش هنر را بهبسیار

کید دارند  أقین و اندیشمندان به این موضوع تای دارد. برخی از محق یعنی خواندن، نوشتن و سخن گفتن جایگاه ویژه

برنامه برای  که  که  تدوین میهایی  هنر  به  ، شودآموزش  از ظرفیتگونهباید  تا  باشد  و  ای  آموزشی سایر دروس  های 

که    در آموزش هنر چهار عامل نقش مهمی دارندد.  واحدهای درسی در راستای آموزش هرچه بهتر هنر استفاده شو

توجه به مطالب مذکور    باآموزشی.    ی آموزشی مناسب و فضایاانگیزه، محتوبا  ۀگیرندند از: معلم باانگیزه، آموزشاعبارت

-مهارت اجتماعی دانش  این پژوهش کوششی است در پاسخگویی به این سؤال که آیا نمایش بر پیشرفت تحصیلی و 

 ؟ استموزان تأثیرگذار آ

نیامده است اما آثار  درتحریر  رشتۀ  پژوهش حاضر باید گفت تاکنون اثر مستقلی با این عنوان به  پیشینۀ  درخصوص  

بر آموزش پرداخته تأثیر نمایش  به  با عنوان  ( در مقاله1398اند. سهیلی و همکاران )متعددی  به »ای  تأثیر آموزش 

طرح    که با روش  « مندی کودکان به مطالعهگیزش و عالقهخوانی و نمایش فیلم بر میزان انگویی، کتابی قصهشیوه

پژوهش   گروه  شبهاین  با  اپس،  آزمونپیشآزمایشی  پیگیری  و  روش  نتا ست.آزمون  سه  هر  داد  نشان  پژوهش  یج 

کتابگوییقصه فیلم می،  نمایش  و  متواند روشخوانی  و عالقههای  انگیزش  افزایش  برای  تا    7مندی کودکان  ؤثری 

نویسی برای کودکان در دوران    مطالعه روند نمایشنامه » ای با عنوان  در مقاله (1397)  غفاری د.  مطالعه باشساله به  11

  آزمون پس،  آزمونپیشتحقیق نیمه آزمایشی با طرح  که با روش    « معاصر براساس نظریه یادگیری اجتماعی آلبرت بندورا

انجام داده است.  با گروه کنترل از طریق    هایافته،  از رفتارها را  بندورا، کودکان بسیاری  رفتار    ۀ مشاهدطبق دیدگاه 

ثیرپذیری زیادی از هنر تقلیدی نمایش دارند و از بدو تولد با انجام  أبنابراین کودك و نوجوان، ت؛  گیرنددیگران یاد می

  ها از طریق هنر نمایش صورت اند و بهتر است تعلیم بسیاری از اصول فرهنگی و ارزششدههایشان با آن اخت  بازی

نیکشریعتپذیرد.   و  مقاله  (1397)  پورمداری  عنوان  در  با  مهارت»ای  آموزش  اجتماعیتأثیر  بر  -های  ارتباطی 

دانشمسئولیت سازگاری  و  نوع    «آموزانپذیری  از  پژوهش  طرح  نیمهروش  از  استفاده  با  و    - آزمون پیشآزمایشی 

رتباطی  ا  -های اجتماعی نتایج کلی پژوهش نشان داد که آموزش مهارت  .آزمون با گروه کنترل انجام گرفته استپس

  رحمانی  مصیر، نوروزی  شود.آموزان میپذیری و سازگاری با مدرسه در دانشر معناداری، باعث افزایش مسئولیتطوبه

  و برنامه فوق های فعالیت  دارای متوسطه  مقطع مدارس  آموزاندانش نمرات  مقایسه» عنوان تحت تحقیقی  در( 1395)

  داد   نشان   آمدهدستبه  نتایج.  اندداده  انجام   « ماتسون  اجتماعی  هایمهارت  رشد   آزمون  در  برنامه  فوق   هایفعالیت  فاقد 



آموزان تأثیر نمایش بر پیشرفت تحصیلی و مهارت اجتماعی دانش 582   

 فاطمه ناصری، مرتضی سمیعی زفرقندی، مریم صفرنواده 

  میانگین  در  برنامه  فوق  هایفعالیت  فاقد  مدارس  آموزاندانش  و  برنامهفوق  هایفعالیت  دارای  مدارس  آموزاندانش  بین  که

  رفتارهای   و  پرخاشگری  اجتماعی، غیر  رفتارهای   مناسب،  اجتماعی  های مهارت  شامل  آن  های لفهمؤ  و  مقیاس   کل

    .دارد  وجود ی معنادار تفاوت  آماری نظر  از همساالن،  با  تعامل و ارتباط و  خودبرتربینی و غرور  تکانشی،

  ی لیتحص  شرفت یپ   بر  دیک أت  و  نمایش  آموزش  ،صورت ویژهکالس هنری، به   کارکرد  یبررس  منظور  به  حاضر  پژوهش  در

  20  منطقه   در   دبستان   دوم  ۀ دور  دختر   آموزان دانش  یرو  بر   یش یآزما  طرح   با   دختر  آموزاندانش  ی اجتماع   ی هامهارت  و

  ش یآزما  مورد  ثابت  موضوع  با   یگروه  و  یانفراد  صورتبه  آموزاندانش  یرو  مطالعهمورد  ۀنمونو    شده  انجام  تهران

 .  دش یین تع کیستمات یس محور اساسبر نمونه شده دادهقرار

 ی ریادگیو  شینماهنر  رابطه .1

بازنمایی    کنشی برای تقلید و  نمایش کنشی تقلیدی است؛ .  کنش است یونانی است که به معنی ۀواژ فته از رنمایش برگ

استثن  )البته  بشر  نداردرفتار  وجود  ادبی مشخصی  قالب  برایش  که  همیشه هست(  را  ای  نمایش  یک  که  عناصری   .

یشی یکی از اشکال هنر  هنرهای نما پذیر کند.ها و نظرات خالقش را تحقق کنش و عملکرد است که اندیشه ، ازندسمی

خاطب بر روی صحنه  داستانی را برای م  ،که در آن بازیگر با بهره از بدن و کالم و استفاده از ذوق هنری  استهفتگانه  

بهآوردمیبه نمایش در از اجرا  نمایش  ،عبارت دیگر  .  اکلمه، مفهوم، رفتار، جمله  ک ی  یعبارت است    ای، تجربه  دهی، 

،  یآشکارساز یرا برا یاد ی ز یهافرصت ی شی نما یهاتی فعال  ی.باز کی و توسعه  ی خاص هاک یبا استفاده از تکن  دادیرو

  ی ندهایآفر، در  که به افرادشود  نیز محسوب می  یروش آموزش  کی  شیکند. نمایفراهم م   تیو توسعه خالق  تیحما

مختلف درك    یرا از منظرها  ی، زندگ ، خالق باشندکنند  ان ی، بتوانند خود را بفعال باشند  کند تاکمک می  یآموزش

 ( 2008،  1)اوزدمیر و چاکماك   خود را در ابعاد مختلف توسعه دهند  ی تا با همدل  باشند  یر یادگی و    قی، مشتاق تحق کنند 

  ی ها شینمادر    .آموزان استدانش  ن یب  ا یمحور است که مستلزم تعامل فعال و پوآموز دانش  ی ریادگی  ت یفعال  نوعی  شینما

ها  ، آنحال  نیکنند. با ای نم  افت ی توسط معلم در  یگریمرب  ا ی  ی فن   ارانی، دستلمنامهیگونه ف چ یآموزان هخالقانه، دانش

تجربکاوش  یبرا  معلم توسط   در  تأمل  بازنمایانسان   ات ی،  ب  یی،  در طول    می مفاه  ا یها  ده یا .شوندیم   یی راهنما  ان یو 

.  رندیبگ  میکنند و تصم   انیخود را ب  شنهادات ی ها و پدهی ، اکنند   قیتحق   که  شودیآموزان خواسته م، از دانشتیفعال 

،  زدیانگی، عالقه را برمدهدی م  ائه که دانش را اری حالرد  .کند یفرد را ادغام م   ی و عاطف  یشناخت   ی هاپاسخ  ،خالق  نمایش

م حل  را  تختیخالق،  کند ی مشکالت  تقو  قیعم   یریادگ ی  و  لی،  زندگ   اتیتجرب  نیهمچن  .کندی م  تیرا  دانش    ی و 

آموزان  دانشبر    ی ق ی عم  راتیتأث  ، تیخالقانه موفق   یهاشی دهد. مشخص شده است که نمای آموزان را گسترش مدانش

)گول    کندیم   تیرا تقو  یارتباط   یهاو مهارت  یاجتماع های  مهارت  ۀتوسع  و  زدیانگیرا برم  یحس کنجکاو  ،گذاردیم

 .(2015،  2و کوجون

  قیکند که از طری را فراهم م  یاکنند و رسانه  نیدهد تا رفتار سازنده را تمریفرصت را م   نیکنندگان ابه شرکت   نمایش

دانش همکارآن  اجتماعی و    ی آموزان  ا  رندیگی م  ادیرا    تعامل  باعث  همچنبهاعتماد  جاد یو  و  نفس  عزت  و    ن ینفس 

گروه است و    ک ی در    تیاست که به لطف عضو  یبالقوه اجتماع   یبر انرژ  دیتأک  نیشود. ای شدن م  یو اجتماع   یریادگ ی
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،  منفعل بودن  یمشارکت فعال را به جا   ن یهمچن  نمایش   یارتباط   ی هامهارت  و  دهد ی حل مسئله را توسعه م  ی هامهارت

 د.کن یخود فراهم م   یها شدن و توجه به مهارت  ک ی، دموکراتمستقل   یریگ می و تصم  ی وابستگ   یمستقل بودن به جا

هم هستند که   هینظر شب نیاز ا شی، آموزش و نمانیبنابرا ؛باشد دیمف ی در برنامه درس  یریادگی یتواند برایم شینما

  یعنوان برنامه درس بهتوان  یمرا    یو با کودکان سروکار دارند. آموزش سنت   ستند ه  کینزد  گریکدی آموزش به    ند یدر فرآ

محور را مطرح  کودكموزش  که مفهوم آ  در آموزش و پرورش   د ی، حرکت جدحال  نیخارج از کودك خالصه کرد. با ا

کودکان    ی به باز  شتریب  ورمحکودكاست که منظور از آموزش    قت یحق  کی   ن یشده است. ا  ب یکودکان ترک  ی، با باز کرده

هم  که در آن    شود یم   یتلق  ی باز  ۀویش عنوان  به  نمایش ،  نیابرعالوهمحور.  موضوعتا آموزش    کند اختصاص پیدا می

باز  لیتخ   از آموزش در مدارس است   ی ات یح  ی بخش  شی ، نمانیبنابرا  ؛ هستندثر  ؤمآموزش    یذات  ی هابخش  ی و هم 

 .(2018،  3)کوکسال 

مهم  یکی فرصت خودشکوفا  نیا  ی شی نما  یندهاآیفر  ی هایژگ یو  نیتراز  افراد  به  گروهییاست که  کار  تقس  ی،    م ی و 

، با  داشته باشند  ی دیجد   اتی، تجربشوند  ق یدهد تا تشویم   ی به افراد فرصت  ن یهمچن  نمایششود.  می  ها دادهتیمسئول

فرصت را دارند که در    نیگروه ا  یاز اعضا  ک یهر    رای، زکنند  دارام  گرانیدر صلح باشند و نسبت به د  گرانیخود و د

،  کنندی م  ی باز  ، کنندمی  لیو تحل   ه ی، تجزکنندیم   یخاص را بررس  ی گروه موضوع  یشرکت کنند. اعضا   ند یفرآ  نیا

  رس خود د  اتی، از تجربکنندی استفاده م  ی واقع  ی شده در زندگکسب، از دانش  کنند ی م  ب ی، ترککنند ینظر م دیتجد

ا  رند یگیم زندگدرس  نیو  را در  م  ی واقع   ی ها  از طری منعکس  افراد  بهتر  یم  ش ینمااجرای    قیکنند.  را  توانند خود 

در    یش ینما  یهاتیفعال  .(2021،    4کایلی و اردال خود را درك کنند )  یهاخالق بسازند و مهارت  یت ی، شخصبشناسند

  الت یو تحص  یدانشگاه  الت یگرفته تا تحص  یدبستانشیپ از آموزش    ؛مکان اجرا داردحال حاضر در تمام مراحل آموزش ا

بهل یتکم نیاز  تنها  و  برای  دورۀ  گذراندن    ی  دارد.آموزشآموزشی  نمانیابرعالوه  دهندگان  و  نه  شی،  آموزش  در  تنها 

فرصت   نیبه فرزندان ا  شنامه ی شکل قابل ارتباط نما  شود.یم   ی مهم تلق   زین  گرید  یهانهیاز زم  یار یبلکه در بس   ؛پرورش

  ط یدهد تا در شرای را به کودکان م  رییتغ  نی، اجهینتدر  ؛ کنند  یمشترك همکار  ی زندگ  ک ی در    گریکدی دهد تا با  یرا م

بگذارند   ریتأث  گرانیچگونه بر د  اموزندیکند تا بیم  قیکودکان را تشو. نمایش  کنند  انیخود را به نحو احسن ب  ۀروزمر

دارد. همان افراد معتقدند که تالش    یارزش آموزش  تیفعال   نیشود که ایبگذارند. تصور م  گرانید  یو چگونه خود را جا

  بارۀ در  ای را به همراه دارد   یو فور  ی، بصریک یزیف   یاخاص، تجربه  ط یدر شرا  ل یو تخ  گرانید یقرار گرفتن در جا  یبرا

 .(2020 5، )اون و همکارانکند یموضوعات مشابه بحث م 

تواند با دیگران  شخص می  شود، رفتارهایی که مقبول جامعه اطالق میشده و  آموختههای اجتماعی به رفتارهای  مهارت

از کودکان    بسیاری  .های منفی بینجامد  پاسخ   های مثبت و پرهیز از پاسخبه نحوی ارتباط متقابل برقرار کند که به بروز  

نظیر برقراری ارتباطات    روانشناختی و این امر منجر به توسعه مشکالت  ده  کر نهای اجتماعی مناسب را کسب  مهارت

و انزوا، طرد شدن توسط همتایان،    های جانبیناموفق با همتایان، عملکرد نامناسب تحصیلی، عدم شرکت در فعالیت

از    یبرخوردار(.  2015  6، )سگرین و فلوراشد    اضطراب، افسردگی و عصبانیت در دوران کودکی و سنین باالتر خواهد
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پ م  یاجتماع   ی هامهارت مهارتیم افراد    شرفتی وجب  م  ی اجتماع  یها شود.  آنیکه  آموختهتوان  رفتار  را    یاشدهها 

  ش یافراد را افزا  ی زندگ  تی ف ی ، کسازدیرا ممکن م  گرانی قابل قبول است و ارتباط با د  ی کرد که از نظر اجتماع   فیتعر

شود. در طول  می  رفته یقابل استفاده پذ  ی عنوان خدمتبه  ، خود برسند  اهداف به    سازدیرا قادر م   آموزاندانش،  دهدیم

  گرانیبه اهداف خود در طول تعامل خود با د  دن ی رس  یاست که افراد برا  ی خاص   ی رفتارها  ی اجتماع  ی هامهارت ی زندگ

، دوست بودن  ، احترام گذاشتن گرانیاز د  ی ، آگاه درخواست کمک ،  یمانند آشت  ی فردنی ب  ی رفتارها  ن یبرند. ایبه کار م

د آن  گران یبا  اجازه  ی محتوا  یرفتارها   ، و حفظ  درخواست  مانند  تشکر، کمک یگذار اشتراكهب،  همساالن    ی آگاه  ، ، 

عاطف یاحساس تعامل  افزا  ت یکه موفق   یموارد   ، ی،  را  قاطعیم   شی مدرسه  مانند  به دستورالعمل  ت یدهند    ، ها و عمل 

خشم    کنترل   و  ی شیاندمثبت،  یریپذتی، مسئول یریگ می، تصم ارت حل مسئله، مبارزه با مشکالتمانند مه   ی کنترل فرد

را پوشش    یداشتن همدل   و  دهندیم  شینوبت را افزا  و  مانند گوش دادن  یارتباط   یهاکه مهارت   ی؛ موارداحساسات و  

مهم    گرانیهنگام تعامل با دمنافع خود    ۀاندازبه    گرانید  یهاو خواسته  ازهای، نقی، توجه به عالنیابرعالوه  .دهدمی

 .(2015 7، )کروکجو و همکاران  است

اما هنوز شانس کسب آشنایی    ؛های محدود مشابهی آغاز شده استرسد که در ایران نیز اخیراً حرکتنظر می  اگرچه به

ندرت و تنها برای تعداد کمی از کودکان و نوجوانان پیش  به  یا اجرای نمایش  از طریق دیدن نمایش نمایش  اولیه با هنر  

و برخی    صدا و سیما  ،ثیرگذار نیست. از طرفی، غیر از مراکزی مثل مدرسه أای مداوم و تکه اغلب نیز تجربه  آیدمی

دانشگاهی وجود ندارد. البته  های پیشبرای کسب آموزشدر این رشته مرکز آموزشی دولتی دیگری    مدارس غیردولتی 

های  اهداف و برنامه  بارۀهای خصوصی ریز و درشتی به وجود آمده است اما سیاست مدونی در های اخیر آموزشگاهدر سال

د  نآموزان نداردانشهمۀ  م را برای  کارآیی الز  و  فراگیر نیستند  چندان،  و به دلیل عمومی نبودناین مراکز وجود ندارد  

 (.1397، )غفاری

 مطالعه مورد جامعه .2

  و  یل یتحص شرفت یپ  بر دی تاک و نمایش  آموزش  ، به صورت ویژهکالس هنری  کارکرد  یبررس  منظور  به پژوهش  نیا در  

  20  منطقه  در  دبستان  دوم  دوره  دختر   آموزاندانش  یرو   ی شی آزما  طرح  با   دختر  آموزاندانش  یاجتماع   ی هامهارت

 نمونه  . شده  ش یآزما  ثابت  موضوع  با   یگروه  و  ی انفراد  صورت   به  آموزاندانش  بر  مطالعه مورد  ۀنمونو    شده   انجام   تهران

  انجام  یگروه بعد و یانفراد صورتبه آموزش از بعد نمایش ۀجی نت که شد یبررسو  یینتع ک ی ستماتی س محور اساسبر 

  ن یا  .کردندیم   برقرار  ارتباط  ی راحتبه  و   بودند  ترخالق  و تریاجتماع   ، کردند  شرکت   یگروه  نمایش   در  که   ی کودکان.  شد

  فراهم   کودکان   ی عاطف  و   یاجتماع   ، یجسم  ، یزبان  ، یذهن  رشد   یبرا  ی محرک  ،بوده  یگروه  صورت به  که   یتجرب  آموزش

  را   خانه  طی مح  یکمبودها  از   ی ناش   ت یمحروم  توانندیم   ، شوند  داده  سازمان   یثرؤم  ۀگون  به  ها برنامه  ن یا  اگر  .آوردیم

  هدف   .دنکن   ی اری  کاملش استعداد  کردنور  بار  و  فردی رشد   سهولت  بر  یقو یمبنا  ساختن  در را  کودك و  دن کن  جبران

 چگونه   نمایش   ، اینکهاست  ی اجتماع   ی هامهارت  و   یلیتحص  شرفتی پآموزان بر  دانش  نمایش  ثیر تأ  قیتحق  ن یا  انجام   از

   .کند کمک  کودکان به آموزش ند یآفر در  تواندیم
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این ترتیب  به    .شودای انجام میمرحله-تصادفی گیری به روش  نمونه  ، آماریجامعۀ  دلیل گستردگی    در تحقیق حاضر به

به صورت تصادفی انتخاب    20، منطقه  گانه شهر تهران22مناطق  از بین    ،دوم دخترانهدورۀ  مدارس ابتدایی    از بینابتدا  

با استفاده از  تهران،    آموزش و پرورش  20  ۀمنطق   چهارم و پنجم و ششم  هایپایهدختر    آموزدانش  6000ن  از میا  شد.

فتند.  نفر دیگر در گروه آزمایش قرار گر  180نفر در گروه کنترل و    180  ،نفر تصادفی انتخاب شده  361جدول مورگان  

 :ای به شرح زیر انتخاب شدچند مرحله گیریدر این پژوهش از روش نمونه

صورت تصادفی انتخاب  به  20شهر تهران، منطقه  گانۀ  22مناطق    مدارس ابتدایی دوره دوم دخترانه،  از بین   مرحله اول:

 شد.

 صورت تصادفی انتخاب شد.، چهار مدرسه به20دخترانه منطقه دبستان دوره دوم   22از بین مرحله دوم : 

 .نفر به صورت تصادفی انتخاب شدند 360، پایه چهارم و پنجم و ششم آموزدانش 6000از بین  مرحله سوم:

 کنترل و آزمایش انتخاب شدند.  ۀنفر 180 دو گروهصورت تصادفی به ،آموزاننفر از دانش 360 بین از  مرحله چهارم

)گروه کنترل( از بین مدارس دولتی   و دو مدرسه دولتیدولتی مایش( از بین مدارس غیر)گروه آز دولتیدو مدرسه غیر

 نفره( 90)از هر مدرسه یک گروه   به صورت تصادفی انتخاب شد.

  

 گروه  آزمون مرحله پیش   متغیر مستقل  آزمون پس  

2
T X1 1T  گروه آزمایش 

2
T - 

1
T گروه کنترل 

 

 آموزان دختر دوره دوم دبستان  های اجتماعی دانش. تأثیر هنر نمایش بر مهارت3

که تجزیه و  لذا ذکر این نکته ضروری است    ؛کند را تعیین می  های پژوهشخالصه کجی و کشیدگی متغیر 1-1جدول

ا  هدادهتعبیر و تفسیر این    .های پژوهش کافی نیستتنهایی برای یافتن پاسخ پرسشبه  آمدهدستهبهای  تحلیل داده

مورد تعبیر و تفسیر قرار  و سپس نتایج این تجزیه و تحلیل را    کردها را تجزیه و تحلیل  نیز الزم است. ابتدا باید داده

قرار    آزمونآلفای کرونباخ مورد    توسط روشای که اعتبار آن  زم برای تحقیق حاضر از پرسشنامهداد. این اطالعات ال

بود، جمع نرم  و   وری شدآگرفته  به  آزمونبا اعمال    SPSS  22افزاری نسخه  در محیط  با توجه  های آماری مناسب 

ها بر مبنای استنباط آماری و  داده  ۀ گرفتصورتهای  زیه و تحلیلتج  . آوری شدگرد  وتحلیل    ،هفرضیات تحقیق، تجزی

 شود. نظور تایید یا رد فرضیه ارائه میبه کمک فنون آماری مناسب، به م
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 های پژوهش خالصه کجی و کشیدگی متغیر  1-1دولج

 

( قرار دارد و مقادیر کشیدگی نیز  -2و2ها در بازه )حالتهمۀ تغیرها در م ۀهمبر اساس جدول فوق مقادیر کجی برای 

 هستند.های پارامتریک آزموناستفاده از  ۀ کنندتایید این متغیرها بهنجار بوده و بنابر ؛( قرار دارد- 3و3در بازه )

 

 

 

 پس آزمون  آزمون پیش  

 گروه کنترل  گروه آزمایش  گروه کنترل  گروه آزمایش 

 کشیدگی کجی کشیدگی کجی کشیدگی کجی کشیدگی کجی متغیرها 

 - 0.803 0.281 - 0.701 0.139 - 0.898 0.129 - 0.509 0.121 پیشرفت تحصیلی 

 مهارت اجتماعی 

 بعد همکاری  

0.163 0.703 - 0.064 - 0.0770 - 0958 0.059 0.214 0.802 - 

 مهارت اجتماعی 

 بعد از ابراز وجود  

0.140 0.852 - 0.184 0.695 - 1.708 1.223 0.148 - 0.451 - 

 مهارت اجتماعی 

 داری خویشتن بعد  

0.069 - 0.697 0.057 0.707 - 1.198 0.303 0.384 0.672 - 

 مهارت اجتماعی 

 بعد همدلی 

0.190 0.318 - 0.014 - 0.454 - 1.318 1.221 0.179 - 0.811 - 
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 اسمیرنوف   -تست نرمالیته کلموگروف   2-1جدول

 گروه آزمایش 

 آزمون پس  آزمون پیش 

پیشر

فت  

تحصی

 لی

همکار 

 ی

ابراز  

 وجود

خویشتن 

 داری 

همدل

 ی

پیشرفت  

همکار  تحصیلی 

 ی

ابراز  

 وجود

خویشتن

 داری 

 همدلی

 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 تعداد

پارامترها 

 ی نرمال 

 میانگین 
15.5 

32.38 
23.0

16 

18.9 19.51 18.5 42.05 
28.35 

25.15 25.01 

انحراف  

 استاندارد

2.53 
4.98 

3.55 3.39 3.26 3.02 2.05 
0.70 

1.47 1.23 

Min 12 24 17 12 13 12 40 28 24 24 

Max 18.5 43 30 25 27 18.5 47 30 29 29 

 داری معنی سطح 
0.196 

0.20 
0.13

4 

0.053 0.242 0.139 0.200 
0.200 

0.056 0.200 

 گروه کنترل 

 آزمونپس آزمونپیش

پیشرف

ت 

صیل تح

 ی

 همکاری 

ابراز 

 وجود 

خویشتن  

 داری 

پیشرفت  همدلی 

همکار تحصیلی

 ی

ابراز 

 وجود 

خویشتن

 داری 

 همدلی 

 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 تعداد

پارامترهای  

 نرمال 

 18.91 19.83 22.86 32.23 15.5 19.55 18.98 24.33 32.55 15.5 میانگین 

انحراف  

 استاندارد 

3.98 
7.32 

3.02 3.31 3.060 3.109 5.38 
3.55 

3.23 3.45 

Min 12.5 17 19 13 13 12.5 23 15 14 12 

Max 18.5 47 30 26 26 18.5 44 30 27 25 

 0.200 0.224 0.200 0.200 0.183 0.200 0.066 0.126 0.20 0.291 سطح معنی داری 
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در قسمت   اند.د متغیرهای پژوهش بررسی شدهرتانداکنیم که میانگین و انحراف اسبا توجه به جدول فوق مالحظه می

 0.05داری هر متغیر بیش از  متغیر پی برد. چنانچه سطح معنیر  های هتوان به نرمال بودن دادهداری میسطح معنی

داری متغیرها  با دقت به سطح معنی  کنند.آن متغیر از توزیع نرمال پیروی میهای  به این معنی است که داده  ،باشد

ها نرمال  دادهبوده و  نتیجه فرض صفر درست  در  ؛بوده  0.05ها این سطح باالتر از  دادههمۀ  شود که برای  میالحظه  م

 های پارامتریک استفاده کنیم.آزمونتوانیم از هستند و می

 فرضیات  آزمونتحلیل استنباطی  .3-1

 آموزان دختر ابتدایی تأثیر مثبت دارد. نمایش بر پیشرفت تحصیلی دانشاول:  ۀفرضی 1- 1-3

 های پیشرفت تحصیلی میانگینیسه  مقا  3-1جدول  

پیش  روه گ میانگین  اختالف 

 آزمون پسو   آزمون

میانگین خطای  انحراف معیار

 استاندارد

T 

 
 

سطح  

 معناداری 

 .0.000 8.86 0.52 1.97 4 زمایش آ

 0.087 2.89 0.35 1.08 1 کنترل

 

نشان    که   است  4  ،آزمایشالف میانگین در گروه  در متغیر پیشرفت تحصیلی مقدار اخت  ، شودطور که مشاهده میهمان 

دهد که بین حالت  یافته است. سطح معناداری نشان می آموزان در این گروه افزایش  دهد پیشرفت تحصیلی دانشمی

وت معنادار بین این دو حالت  وجود تفا  ۀ دهندنشانه و  بود  0.05تر از  زمایش پاییندر گروه آ  آزمون پسو    آزمونپیش

الفات معنادار در  اخت  ۀمشاهد توان گفت با  طور کلی میبه. استرت دیگر، اثرگذاری نمایش بر گروه آزمایش  عباو به

ثر بوده و سطح پیشرفت تحصیلی را  آموزان مؤکه نمایش بر پیشرفت تحصیلی دانش  توان دریافت گروه ازمایش می

 دهد. افزایش می 

 های خطا آزمون لون در ارزیابی برابری واریانس  4-1جدول  

 

 

 

 سطح معناداری  F 1df 2df متغیر 

 0.000 378 1 14.902 پیشرفت تحصیلی 
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  پیشرفت تحصیلی لون نشان داد که واریانس خطای تغییر    آزمونشود، استفاده از  که در جدول فوق دیده میهمچنان 

متغیر کمتر از  داری این  چون سطح معنی  . به عبارت دیگراستمعنادار    05/0و آزمایش در سطح  در دو گروه کنترل  

الذکر بین دو گروه کنترل و  ا قابل قبول بوده و در متغیر فوقهگیریم که فرض برابری واریانسنتیجه می  ،است  0.05

 تفاوت معناداری وجود دارد. زمایش آ

 ها های اثرات بین آزمودنیآزمون  5-1جدول  

مجموع  متغیر وابسته 

 مربعات

 سطح معناداری  F میانگین مربعات زادیآدرجه  

 0.003 32.083 109.76 1 109.76 بین گروهی 

 - - 3.862 378 98.591 درون گروهی

 - - - 379 208.35 کل 

 

گیریم بین دو گروه کنترل  ری متغیر پیشرفت تحصیلی نتیجه میداایج حاصل از جدول فوق و سطح معنیبا توجه به نت

کند در این متغیر  بیان می   ؛ لذا است  0.05غیر کمتر از  داری مت چون سطح معنی  .دار وجود داردمعنیو آزمایش تفاوت  

 وجود دارد.  ی دارتفاوت معنیآزمایش گروه کنترل و   بین دو

 آموزان دختر ابتدایی تأثیر مثبت دارد.های اجتماعی دانشنمایش بر مهارتدوم:  ۀفرضی. 2- 1-3

 آموزان دختر ابتدایی تأثیر مثبت دارد.نمایش بر همکاری دانش: مؤلفه اول مهارت اجتماعی 

 های همکاری مقایسه میانگین-6-1جدول  

اختالف میانگین پیش  گروه 

 آزمون پسو   آزمون

میانگین خطای  انحراف معیار

 استاندارد

T   سطح

 معناداری 

 .0.000 22.690 0.426 5.715 9.666 زمایش آ

 0.151 1.441 0.219 2.94 0.31667 کنترل

 

همکاری  دهد  میکه نشان  است    9.66ی مقدار اختالف میانگین در گروه آزمایش  در متغیر همکار  ،شودهمانطورکه مشاهده می

  توانشاهده اختالفات معنادار در گروه آزمایش میتوان گفت با مطور کلی میر این گروه افزایش یافته است. بهد  آموزاندانش

 دهد.  کاری را افزایش میثر بوده و سطح هممؤ آموزاندریافت که نمایش بر همکاری دانش
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 فاطمه ناصری، مرتضی سمیعی زفرقندی، مریم صفرنواده 

 خطا   هایواریانس  برابری  ارزیابی  در  لون  آزمون.  7-1  جدول

 

لون نشان داد که واریانس خطای تغییر همکاری در دو    آزمونشود، استفاده از  که در جدول فوق دیده میهمچنان 

 0.05متغیر کمتر از  داری این  چون سطح معنی  . به عبارت دیگراستمعنادار    05/0و آزمایش در سطح  گروه کنترل  

زمایش  کنترل و آالذکر بین دو گروه  ا قابل قبول بوده و در متغیر فوقهگیریم که فرض برابری واریانسنتیجه می   ،است

 تفاوت معناداری وجود دارد.

 ها اثرات بین آزمودنیهای  آزمون  8-1جدول  

 سطح معناداری  F میانگین مربعات زادیآ  ۀدرج محموع مربعات  متغیر وابسته 

 0.000 30.451 177.633 1 177.633 بین گروهی 

 - - 5.833 378 163.333 درون گروهی

 - - - 379 340.967 کل 

 

گروه کنترل و آزمایش    گیریم بین دومی   داری متغیر همکاری نتیجه ایج حاصل از جدول فوق و سطح معنیبا توجه به نت

کند در این متغیر بین  بیان می  ؛ بنابرایناست  0.05غیر کمتر از  داری متدار وجود دارد چون سطح معنیتفاوت معنی

 وجود دارد.  ی دارگروه کنترل و آزمایش تفاوت معنی دو

 آموزان دختر ابتدایی تأثیر مثبت دارد. نمایش بر ابراز وجود دانش: مؤلفه دوم مهارت اجتماعی

 های ابراز وجود مقایسه اختالف میانگین.  9-1جدول

اختالف میانگین پیش  گروه 

 آزمون پسو   آزمون

انحراف 

 معیار 

میانگین خطای 

 استاندارد

T   سطح

 معناداری 

 0.000 20.164 0.264 3.54 5.33 زمایش آ

 0.058 7.987 0.192 2.57 1.46 کنترل

   

 سطح معناداری  F 1df 2df متغیر 

 0.001 378 1 13.45 همکاری
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ابراز وجو  ، شودطور که مشاهده میهمان که نشان    است   5.33زمایش  د مقدار اختالف میانگین در گروه آدر متغیر 

  آزمون پسو    آزمونپیشدهد که بین حالت  یافته است. سطح معناداری نشان میدهد ابراز وجود در این گروه افزایش  می

دیگر اثرگذاری  رت  وجود تفاوت معنادار بین این دو حالت و به عبا  ۀدهندنشانبوده و    0.05از    ترزمایش پاییندر گروه آ

ریافت که نمایش بر  توان داختالفات معنادار در گروه آزمایش میشاهدۀ م با طور کلی . بهاستنمایش بر گروه آزمایش 

 دهد. ش میثر بوده و سطح ابراز وجود را افزایداری مؤخویشتن

 خطا  های¬برابری واریانس یابیآزمون لون در ارز 10-1جدول  

در دو    ابراز وجودلون نشان داد که واریانس خطای تغییر    آزمونشود، استفاده از  که در جدول فوق دیده میهمچنان 

 0.05داری این متغیر کمتر از  به عبارت دیگر، چون سطح معنی .  استمعنادار    05/0زمایش در سطح  گروه کنترل و آ

  ، زمایشالذکر بین دو گروه کنترل و آا قابل قبول بوده و در متغیر فوقهگیریم که فرض برابری واریانسمی  نتیجه  ،است

 تفاوت معناداری وجود دارد.

 ها های اثرات بین آزمودنیآزمون  11-1جدول  

 سطح معناداری  F میانگین مربعات آزادی  ۀدرج مربعات مجموع  متغیر وابسته 

 0.000 236.146 208.033 1 208.033 بین گروهی 

 - - 0.881 378 24.667 گروهیدرون 

 - - - 379 232.700 کل 

 

گیریم بین دو گروه کنترل و  داری متغیر ابراز وجود نتیجه میایج حاصل از جدول فوق و سطح معنیبا توجه به نت

کند در این متغیر  بیان می پس    ، است  0.05غیر کمتر از  داری متوجود دارد چون سطح معنی   ی دارمعنی آزمایش تفاوت  

 وجود دارد.  ی دارگروه کنترل و آزمایش تفاوت معنی  بین دو

 ابتدایی تأثیر مثبت دارد.آموزان دختر داری دانشنمایش بر خویشتن: لفه سوم مهارت اجتماعیمؤ

 

 سطح معناداری  F 1df 2df تغیر م 

 0.012 28 1 7.304 ابراز وجود 
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 فاطمه ناصری، مرتضی سمیعی زفرقندی، مریم صفرنواده 

 داری خویشتنهای  مقایسه اختالف میانگین  12-1جدول  

اختالف میانگین پیش  گروه 

 آزمونو پس   آزمون

میانگین خطای  انحراف معیار

 استاندارد

T   سطح

 معناداری 

 0.000 18.42 0.3391 4.55 6.25 ازمایش 

 0.045 7.91 0.1064 1.42 0.85 کنترل

 

که نشان    است  6.25مقدار اختالف میانگین در گروه آزمایش  داریدر متغیر خویشتن  ،شودمشاهده میطورکه  همان

افزایش  خویشتندهد  می این گروه  و    آزمونپیشدهد که بین حالت  یافته است. سطح معناداری نشان میداری در 

وجود تفاوت معنادار بین این دو حالت و به عبارت    ۀدهندنشانبوده و    0.05تر از  یش پایینزمادر گروه آ  آزمونپس

ریافت  توان دالفات معنادار در گروه آزمایش میاخت  ۀمشاهدبا  طور کلی  . بهاستثرگذاری نمایش بر گروه آزمایش  دیگر ا

 دهد.  داری را افزایش میو سطح خویشتن  بودهثر داری مؤکه نمایش بر خویشتن 

 خطا   های¬برابری واریانس   یابی.آزمون لون در ارز13-1جدول  

 

در    داری خویشتن لون نشان داد که واریانس خطای تغییر    آزمون شود، استفاده از  که در جدول فوق دیده میهمچنان 

 0.05تر از  داری این متغیر کم . به عبارت دیگر چون سطح معنیاستمعنادار    05/0دو گروه کنترل و آزمایش در سطح  

زمایش  گروه کنترل و آالذکر بین دو  فوق  ها قابل قبول بوده و در متغیرگیریم که فرض برابری واریانسنتیجه می   ،است

 تفاوت معناداری وجود دارد.

 ها های اثرات بین آزمودنیآزمون.14-1جدول  

سطح   F میانگین مربعات درجه آزادی مجموع مربعات  متغیر وابسته 

 معناداری 

 0.000 105.156 202.800 1 202.800 گروهیبین

 - - 1.929 278 24 گروهیدرون 

 - - - 279 256.800 کل 

 سطح معناداری F 1df 2df تغیر م 

 0.080 378 1 1.887 داریخویشتن
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گیریم در دو گروه کنترل و  داری نتیجه میداری متغیر خویشتنایج حاصل از جدول فوق و سطح معنیبا توجه به نت

غیر کمتر  داری متسطح معنی  که . از آنجاییوجود دارد  ی دارتفاوت معنی  آزمونپسو    آزمون پیشآزمایش بین سطوح  

 وجود دارد. یدار این متغیر بین دو سطح تفاوت معنی در ؛ لذا است 0.05از 

 آموزان دختر ابتدایی تأثیر مثبت دارد.نمایش بر همدلی دانش: مؤلفه چهارم مهارت اجتماعی
 های همدلی.مقایسه اختالف میانگین15-1جدول  

اختالف میانگین پیش  گروه 

 آزمونو پس   آزمون

انحراف 

 معیار 

میانگین خطای 

 استاندارد

T  سطح معناداری 

 0.000 18.19 0.30 4.05 5.5 زمایش آ

 0.0.30 6.02 0.10 1.36 0.63 کنترل

دهد  که نشان می  است  5.5مقدار اختالف میانگین در گروه آزمایش  ی همدلشود در متغیر  طورکه مشاهده میهمان

در گروه   آزمونپسو   آزمونپیشدهد که بین حالت  نشان مییافته است. سطح معناداری  در این گروه افزایش   ی همدل

  وجود تفاوت معنادار بین این دو حالت و به عبارت دیگر اثرگذاری نمایش  ۀ دهندنشان بوده و    0.05تر از  زمایش پایینآ

  ی همدل توان دریافت که نمایش بر میآزمایش ات معنادار در گروه با مشاهده اختالف طور کلی . بهاسته آزمایش بر گرو

 دهد.  را افزایش می یهمدل ثر بوده و مؤ

 های خطا برابری واریانس  یابیلون در ارز  آزمون  16-1  جدول

 

در دو گروه    همدلیلون نشان داد که واریانس خطای تغییر    آزمون شود، استفاده از  که در جدول فوق دیده میهمچنان 

است،    0.05متغیر کمتر از  داری این  عبارت دیگر، چون سطح معنی. بهاستمعنادار    0/ 05کنترل و آزمایش در سطح  

  آزمونپسو    آزمونپیشالذکر بین دو سطح  متغیر فوقا قابل قبول بوده و در  هواریانسگیریم که فرض برابری  نتیجه می 

 زمایش تفاوت معناداری وجود دارد.دو گروه کنترل و آ

 

 

 

 سطح معناداری  F 1df 2df متغیر 

 0.026 278 1 5.522 همدلی 
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 فاطمه ناصری، مرتضی سمیعی زفرقندی، مریم صفرنواده 

 ها های اثرات بین آزمودنیآزمون17-1جدول  

سطح   F میانگین مربعات درجه آزادی مجموع مربعات  متغیر وابسته 

 معناداری 

 0.000 88.731 410.7 1 410.7 گروهیبین

 - - 4.629 278 129.6 گروهیدرون 

 - - - 279 540.3 کل 

 

و    آزمونپیشگیریم بین دو سطح  نتیجه می  داری متغیر همدلیایج حاصل از جدول فوق و سطح معنیبا توجه به نت

  0.05غیر کمتر از  داری متمعنی سطح  از آنجایی که    .وجود دارد  ی دارمعنیدو گروه کنترل و آزمایش تفاوت    آزمونپس  

 وجود دارد.ی  ی دارمعنیزمایش تفاوت  دو گروه کنترل و آ  آزمون پسو    آزمونپیشدر این متغیر بین دو سطح  لذا    ،است

 گیرینتیجه

ی که در نمایش  آموزانتوان نتیجه گرفت دانشمیکنترل    گروه با مقایسه آزمایش در گروهمقایسۀ     از  آمدهدستبه نتایج  

  های اجتماعی بهتریمهارتو    تحصیلیپیشرفت  دارای    ، اندآموزانی که شرکت نکردهنسبت به دانش  ، اندشرکت کرده

ها و  های مهم در ارزیابی آموزش و پرورش است و تمام کوششیکی از شاخص آموزانتحصیلی دانشپیشرفت  .اند بوده

های مربوط به فرضیه  عمل پوشاندن به این امر است. در تبیین و تحلیل یافته  واقع برای جامۀدرای این نظام،  هکشش

طور مستقیم و غیرمستقیم بر پیشرفت تحصیلی  بهکه عوامل بسیاری وجود دارد که  د  کرتوان اذعان  اول تحقیق می

 . دارد  ناپذیریانکارتأثیر  آموزاندانش

پژوهش    این  نتایج  از  که  عوامل  این  از  اثبات  مییکی  را  آن  است.  کالس  کرد، توان  بررسی  های هنری  به  توجه  با 

توجه جدی به هنر موجب    .پردازان توجه به هنر بودهای عوامل مؤثر بر پیشرفت تحصیلی نظر بیشتر نظریهچرایی

به یادگیری سایر  بیشتری  شوق و رغبت    آموزانطور عام شده است و دانشبهای  مدرسه  ۀتجربشدن  تربخشلذتچه  هر

  ش ینما  راتیتأثمطالعات بر    عمدتاً،  توان استنباط کردنتیجه میدر  ؛(2004،  8دهند )فلوریدا دروس از خود نشان می

نیز  مطالعات  .بودهعلم متمرکز    یریادگ ی  ایبر  یآموزش  یاستراتژ  ک یعنوان  به تأث  دیگر  پ  شینما  راتیبر    شرفت یبر 

،  تی، خالقی لیتحص  شرفتی بر پ  شی نشان داد که نما . این امرندامتمرکز شده  ی و هنریعلم   یهاو نگرشتحصیلی  

انتقاد  ی هامهارت عاطف ،  اجتماعی،  یتفکر  نگرش    ی حوزه  توجه  راتیتأثو  قابل  بخواهیم  دارد.    ی مثبت  چنانچه 

های هنری را مدنظر برنامه  فعالیت  آموزش و پرورش باید  ، از پیشرفت تحصیلی بیشتری برخوردار باشند  آموزاندانش

 درسی مدارس قرار دهد. 
  ،ی همکار رینظ  یاجتماع  ی هامهارت کسب قیطر از  نوجوانان و کودکان نیز است که  مسئلهپژوهش حاضر بیانگر این  

  دهند یم   لیتشک   را   یاجتماع  ی زندگ  اساس  و  هیپا  و  افتهی  راه  خود،  همساالن  گروه  درون  به  یابیدوست  و  ارتباط  ، یسازش

که عوامل    کردتوان اذعان  دوم تحقیق می  ۀفرضیهای مربوط به  در تبیین و تحلیل یافته  (.1995  9، نیسند و  استوارت)
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بر مهارت اجتماعی دانش این پژوهش هم    .تأثیر دارد  آموزانبسیاری وجود دارد که  نتایج  از  این عوامل که  از  یکی 

اثبات  می را  آن  تربیت هنری  فعالیت  ، دکرتوان  نظام  بههای هنری است.  و  مهم  اساسی  کارکردهای  از  عنوان یکی 

  زمان  هم   آنان   کنش  که   ی اخالق   گران کنش  تیترب  جهت  در   بخواهند  آموزشی   ی هانظام  چنانچه.  استآموزشی مطرح  

  تیترب بستر در نخست درجه   در را آن د یبا ،ابدی قیتوف  ، است برخوردار احساس و یعاطف   و یعقالن  ،یشناخت صفحه  از

  هنر  ابراز  با  هاارزش  آموزش  رسدیم  نظر  به  .ببرند  بهره   یباشناس یز  تجربه  ازاتیامت  از   و  کنند  جووجست  یهنر

،  ییمدارس ابتدا  تمامی در    پیشرفت تحصیلی و مهارت اجتماعی   ند آیدر فر  ش ینما  ی سازادهی پ  ی برا  .است  ی شدننیتضم

 : استبرخوردار  ییباال ت یاز اهم ریموارد زاجرای 

  ش یاستفاده از نما  بارۀدر  .رندیبگ  ادیبتوانند  کادر آموزش    ۀهمتا  یی نیاز است  مدارس ابتدا  جمعی در مشارکت  برای    (1

در همان    د یبا   ، بازرسان و متخصصان موضوعاترانیمد،  ی، کارکنان اداربر معلمانعالوه،  مدارس  روش در  نوعیعنوان  به

 .نندی آموزش بب یش ینما یهادوره

ود  پرداخته ش  بیشترنویسی و روش تدریس نمایشی  شنامه، نمای موضوع نمایشبه    آموزش و پرورش باید  ات ینشر( در  2

 .کسب کنندو مشتقاتش  ش ینما ۀ نیزمدر  را  ضروری اطالعات نیز  هاآن  .ردیمعلمان قرار گ  اری در اختتا 

آموزش و پرورش    وزارت  و  طور خاصبه  یآموزش  یهاها، دانشکده معاصر، دانشگاه  یهاشنامهی نما  نمایش و  انجمن (3

آموزشیهاکارگاه،  نارهایسم  دیبا از   یهاروشو    ا یمزا  بارۀدر  یی هاکنفرانس  ا ی   ی  و  اجرای  استفاده    نمایش 

توان  میاین پژوهش    هایجمله محدودیتاز  دهد.  بیترت  یی در مدارس ابتدا  تدریس   روش  کی عنوان  بهنویسی  نمایشنامه

های تحصیلی  دورههمۀ  دختر و پسر    آموزاننشکل دانتایج پژوهش حاضر قابل تعمیم به  اشاره کرد که    مسئلهبه این  

همۀ  ه  در صورت نیاز  به تعمیم باست و    بررسی شده دختر دوره دوم ابتدایی شهر تهران    آموزاندانشچراکه  ؛  نیست

 .با احتیاط و دانش کافی این کار صورت بگیرد آموزاندانش

 

 

 

 

 

 

 

 



آموزان تأثیر نمایش بر پیشرفت تحصیلی و مهارت اجتماعی دانش 596   

 فاطمه ناصری، مرتضی سمیعی زفرقندی، مریم صفرنواده 

 منابع 

 مقاالت

زهرا دانش»  (.1392)  .دورودیان،  تحصیلی  پیشرفت  و  اجتماعی  سازگاری  بر  نقش  ایفای  روش  آموزان حساب  تأثیر 

 .2 ۀ شمارنشناسی افراد استثنایی،  روا ۀفصلنام. «استان تهران 91-92در سال تحصیلی  نارسای دبستانی

یادگیری اجتماعی   ۀنظرینویسی برای کودکان در دوران معاصر براساس نمایشنامهروند  ۀ مطالع» (.1397. )، نداغفاری

 .58-78 صص ، 75  ۀشمار  ،تئاتر، «آلبرت بندورا 

رحمان  ر،یمص  ینوروز دانش  ۀ سیمقا»(.  1395)  .ج  ، یر.  دارانمرات  متوسطه  مقطع  مدارس    ی هاتیفعال  ی آموزان 

  ، یدرس   یزیر. پژوهش در برنامه«ماتسون یاجتماع  یهامهارترشد  آزمونبرنامه در فوق  یهاتیبرنامه و فاقد فعالفوق

 .145-155صص ، 21 ۀ شمار

محمدباقر  ،ییهما کجباف،  مطالعات  «کودکان  یسازگار   بر  ییگوقصه  ریثأت»  .(1388)  .یدعل یس   ادت،یس  و  رضا؛   .

 . 133-149صص  ،52مارۀ ش  ،یشناخت روان

 هانامهپایان

)م  امیدی، آسیب1392.  هنرهای(.  آموزش  رشته  نمایش  درسی  واحدهای  سرفصل    ۀنامپایان  تجسمی.  شناسی 

 .هنر دانشگاه شاهد ۀدانشکد مرکز تربیت معلم. .کارشناسی ارشد

 ی انگلیسمنابع 

:Aksoy, P., & Baran, G. (2014). Review of studies at bringing social skills for children in 

preschool period. Procedia Social and Behavioral Science, 9, 663- 669. 

Eisner, E. (1998). The, Role of the Arts in Curriculum planning. Allyn and Bacon Inc. 

Florida, r. (2004). The rise of the creative class: And bow it’s transforming work, Leisure, 

community and every life, New York: Basic Books Ranco, m.a (2004). Creativity, Annual 

Review of psychology, 55,657,687.  

Gökhan, K. , Zeynep, E.  (2021).  Children’s problem solving skills: Does Drama Based 

Storytelling Method work? , Journal of Childhood, Education & Society Volume 2, Issue 1, 

2021, 43-57. 

https://www.sid.ir/fa/journal/JournalList.aspx?ID=8470
https://www.sid.ir/fa/journal/JournalListPaper.aspx?ID=151867
https://www.sid.ir/fa/journal/JournalListPaper.aspx?ID=151867


 1400آذر، 43 ۀ شمار، 18 ۀدور  597 
580  -  597 

Gul, E., & Gucum, E. B. (2015). Creative drama applications as complementary for 

constructivist approaches for science courses: Teacher and student’s evaluations. Procedia - 

Social and Behavioral Sciences, 174, 2043-2050. 

https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.01.875. 

Kiah-Ju Ong , Ying-C.&, Ding-Y., & Chi-Chau, L. (2020). Creative Drama in Science 

Education: The Effects on Situational Interest, Career Interest, and Science-Related Attitudes 

of Science Majors and Non-Science Majors , EURASIA Journal of Mathematics, Science and 

Technology Education, 16(4), em1831. 

Köksal Akyol, A. (2018). Examination of the effect of drama education on multiple 

intelligence areas of children. Early Child Development and Care, 188(2), 157-167. 

https://doi.org/10.1080/03004430.2016.1207635. 

McCaslin, N. (2006). Creative drama in the classroom and beyond (8th ed.). Boston, MA: 

Allyn & Bacon. Mji, A., & Makgato, M. (2006). Factors associated with high school learners’ 

poor performance: a spotlight on mathematics and physical science. South African Journal of 

Education, 26(2), 253-266. 

Ozlem, K., & Ceyhun Ersan & Neriman, A. (2015). The Effect of Drama Education on Social 

Skill Levels of the Students Attending Child Development Associate Program , International 

J. Soc. Sci. & Education 2015 Vol.5 Issue 2, ISSN: 2223-4934 E and 2227-393X Print. 

Soner Mehmet Ö., & Aygen Ç. (2008). THE EFFECT OF DRAMA EDUCATION ON 

PROSPECTIVE TEACHERS’ CREATIVITY , International Journal of Instruction January 

2008 , Vol.1, No.1 ISSN: 1694-609X. 

Segrin, C., & Flora, J. (2015). Poorsocial skills are a vulnerability factor in the development 

of psychosocial problems. Human Communication Research, 26, 489-514. 

Stuart, G. W., & Sundeen, S. J. (1995). Principles and Practice of Psychiatric Nursing. Fifth 

Edition. St. Louis: Mosby. 

Rahimi Pordanjani, S. (2021). Effectiveness of Drama Therapy on Social Skills of Autistic 

Children. Journal of Practice in Clinical Psychology, 9(1), 9-18. 

https://doi.org/10.32598/jpcp.9.1.344.1. 

 

https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.01.875
https://doi.org/10.1080/03004430.2016.1207635

