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ان با آموزدانشدرماني بر بهبود شايستگي اجتماعي  بررسي اثربخشي تئاتر

  اختالل خاص يادگيري در رياضي

  3و بيتا عباسي 2، صاده ميرياري1حميدرضا شريفي جنداني

  چكيده

ان با آموزدانش شايستگي اجتماعي درماني بر منظور بررسي اثربخشي آموزش تئاترپژوهش حاضر به
آزمون با گروه پس -آزمونآزمايشي با طرح پيششد. اين پژوهش، يك مطالعه نيمه ااختالل رياضي اجر

گيري در دسترس از استان ساله با اختالل رياضي كه به روش نمونه 15تا  12پسر  آموزدانش 30شاهد بود. 
 15گروه صورت تصادفي به دو ها بهدر اين پژوهش شركت داشتند. آزمودني ،شده بودند كرمانشاه انتخاب

اي تحت دقيقه 45جلسه  10يك گروه آزمايش و يك گروه شاهد). گروه آزمايش در ( نفري تقسيم شدند
شده كه به گروه شاهد اين آموزش ارائه نشد. ابزارهاي استفادهدرحالي ،آموزش تئاتر درماني قرار گرفتند

بود. همكاران اعي فلنر و نامه شايستگي اجتمهوشي وكسلر كودكان و پرسش ، آزموندر اين پژوهش
با استفاده از تحليل كوواريانس چند متغيري تحليل شد. نتايج نشان داد كه بعد از  شدهآورياطالعات جمع

طور معناداري بيشتر از گروه شاهد بود. مداخله، ميانگين نمرات شايستگي اجتماعي گروه آزمايش به
)81/11=F  001/0و<=Pهاي شايستگي اجتماعيني بر همه خرده مقياس) همچنين، آموزش تئاتر درما 
هاي شناختي، رفتاري، شايستگي هيجاني و آمايه انگيزشي) اثر مثبت و معناداري داشت. برنامه مهارت(

  .ان با اختالل رياضي شدآموزدانشث بهبود شايستگي اجتماعي در آموزش تئاتر درماني باع

  اعي، اختالل خاص يادگيري رياضياجتم تئاتر درماني، شايستگي هاي كليدي:واژه
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  مقدمه

يي در هاچالشاست كه  متمركزشدهي انآموزدانشگران بر ي اخير توجه پژوهشهاسالدر 

، در سومين نسخه راهنماي 1980، در سال 1يادگيري رياضي اختالل يادگيري رياضي دارند.

اساس تغييرات جديد از يك اختالل مطرح شد كه بر  عنوانبهتشخيصي و آماري اختالالت رواني 

ي آن نقص در هامشخصهشود و يمياد  2اختالل يادگيري خاص با عنوان ديسكالكوليا عنوانبهآن 

درك اعداد، حفظ كردن قواعد حساب، دقت يا روان بودن محاسبات، صحت استدالل رياضي، با 

 و رضاعي نفرزي ؛ ترجمه2013ي آمريكا، پزشكروانانجمن است (شدت خفيف، متوسط و شديد 

درصد كودكان در سنين مدرسه با مشكلي به نام اختالل در محاسبه  8تا  5حدود  ).1393همكاران،

). وجود الگوهاي ضعيف شناختي و مشكالت جدي در 2004، 3گيريشوند (يمرياضي شناخته 

ي اطالعات موجب ضعف تحصيلي دهسازماني حركتي و هامهارتي ديداري، دهسازمان

 4و بوش ، بارث، بروشكلورسون سيلور، روف،شود (يمان آموزدانشر اين گروه از د توجهقابل

ان آموزدانش) نشان داد كه 1390بابالن (ابوالقاسمي، جمالويي، نريماني و  پژوهش). نتايج 2008

تري نسبت به كودكان عادي يينپاداراي ناتواني يادگيري در نمرات شايستگي اجتماعي نمرات 

خود به مدت  پژوهش) در 1391( يشيتجرليل آبكنار، عاشوري و پور محمدرضا كسب كردند. ج

ي شناختي، رفتاري، هامهارتي زندگي منجر به بهبود هامهارت آموزشجلسه دريافتند كه  9

شايستگي اجتماعي دربرگيرنده حاالت  شود.يمان با اختالل رياضي آموزدانشهيجاني و انگيزشي 

شود: احساس رضايت از خود، احساس يمر پنج احساس خالصه مهم رواني فرد است كه د

مومني، ( يريگيمتصمير، احساس اعتماد و توانايي تأثشايستگي، احساس خودكارآمدي احساس 

 مؤلفهكه شايستگي اجتماعي دربرگيرنده چهار  دارند اعتقاد) 1990( 5ليس و فليپس ). فلنر،1388
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ي پردازش و كسب هامهارتخزانه اطالعات، كه شامل  1ي شناختيهامهارتاست: الف) 

ي هامهارتشود. ب) يمي اسنادي هاسبكگيري، باورهاي كارآمد و يمتصماطالعات، توانايي 

ي هاتعاملي، شروع و تداوم امحاورهي هامهارتكه مذاكره، ايفاي نقش، ابراز وجود،  2رفتاري

و عاطفي كه  3ي هيجانيهامهارتج)  گيرد.يبرم دري رفتار دوستانه را هامهارتاجتماعي و 

، دوجانبهو روابط حمايتي  يرنده برقراري روابط با ديگران، ايجاد و گسترش اعتماددربرگ

كه شامل  4ي انگيزشيهامهارتي مناسب به عالئم هيجاني و مديريت استرس است. د) دهپاسخ

 رشد اخالقي و احساس اثربخشي و احساس خودكارآمدي است.

ي ايران شده شناسرواني وارد ادبيات تازگبهيباً جديد است كه تقراصطالحي  5نيتئاتر درما

خبر هستند. تئاتر درماني يبي و ماهيت آن درمانرواناست و اكثريت جامعه از اثرات اين نوع 

ي به لحاظ درمانرواني، كاردرماني و بخشتواني هافن انواعيي است كه در بين هاروش ازجمله

، نآ دري كه درمانگروهدرماني ارزش بسياري دارد و عبارت است از روش  -يموزشآتربيتي و 

ي رواني، هاكشمكشفردي اجتماعي، تعارضات و خصوصيات برجسته شخصيت، ارتباطات بين

يمي مخصوص نمايش، مورد مشاهده و بررسي قرار هاروشي احساسي و عاطفي با هااختالل

يند آ). تئاتر درماني زماني در فر1383و اشكاني،  شناسحق ؛ ترجمه1996آدم،  بالنر،( يرندگ

ي رواني و رفتاري يا ارتقاء يك مهارت در هااختالليابد كه بحث از كاهش يمدرمان محوريت 

هاي تئاتر درماني تحت يتفعالتوانند در چارچوب يمي افراد عادميان باشد. اين تصور كه تنها 

تئاتر درماني حتي در رابطه با  چراكهكامل مردود است؛  طوربه ،قرار بگيرند آموزشدرمان و 

باشد بخش يجهنتتواند يمي رفتاري نيز هااختاللرشدي و مبتاليان به  - ي با اختالل عصبيهاگروه
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توان دريافت كه يمدر اين زمينه  شدهانجام). با نگاهي به تحقيقات 2011 ،1هورواتين و كرايبر(

اسنيپ و  -جيندالدارد (ي شناختي و حركتي هامهارتدي در تقويت ير زياتأثتئاتر درماني 

ير آموزش تئاتر درماني بر تأث) در پژوهش خود 1394جالليان و كاكابرايي ( .)2012، 2وترانيو

 آموزدانش 20 هاآن. قراردادند موردمطالعهذهني را  توانكمي اجتماعي در كودكان هامهارت

هاي . يافتهقراردادندتصادفي در دو گروه آزمايش و كنترل  طوربهذهني را برگزيدند و  توانكم

يش پس از پايان جلسات آموزشي، بهبود معناداري را آزمانشان داد كه گروه  آنانپژوهش 

يداكرده است و آموزش تئاتر درماني سبب بهبود رفتار سازشي در پي اجتماعي هامهارتينة درزم

) در پژوهشي نشان دادند كه 2015( 3اسنوميكو، اللوند و آ-ذهني شده است. د توانكمكوكان 

 به مبتالتئاتر درماني گروهي بر بهبود رفتارهاي اجتماعي و كاهش پرخاشگري در نوجوانان 

) نيز نشان دادند كه تئاتر 2014( يلياسماعاست. منظري توكلي، نامداري و  مؤثراختالل اتيسم 

و  آزمونپسيش نسبت به گروه كنترل در مرحله اآزمهاي گروه يآزمودندرماني گروهي در 

است. كرمي،  مؤثرمعناداري  طوربهيني بخوشپيگيري بر نمرات سبك زندگي، تعادل رواني و 

درماني گروهي با درمان يبازي نشان دادند كه تركيب پژوهش) در 1394و حيدري شريف ( شفيعي

درماني گروهي يبازاز  مؤثرترجوانان رفتاري در اصالح سازش نايافتگي اجتماعي نو -شناختي

ي درمانروانيك روش  عنوانبه) در پژوهشي نشان داد تئاتر درماني 2003( 4يي بود. كوانگتنهابه

يژه تخليه هيجاني، كنترل عصبانيت و حل تعارضات عاطفي نتايج وبهگروهي در حل مسائل فردي 

) نشان داد كه گروه 1393( يننوئي و سودمندي به بار آورده است. اميرخاني، سليمي بجستان

ي در استدالل توجهقابليش نسبت به گروه كنترل بعد از مداخله با روش تئاتر درماني رشد آزما

خود به اين نتيجه دست  پژوهش) در 2010( 5بارون - اخالقي از خود نشان دادند. رادي و دنت
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تر فردي بيماران اسكيزوفرني شد. بيشيافتند كه تئاتر درماني منجر به بهبود مهارت فردي و بين 

ي در افراد شناخترواني هااختاللي هانشانهي اخير، پيرامون كاهش و درمان هاسالمداخالت در 

نتايج  متأسفانه. اندپرداختهذهني و اتيسم  توانكميژه اختالل وبهرشدي  -ي عصبيهااختاللداراي 

يم به افراد با اختالل تعمقابلرشدي  -ي عصبيهاتاللاخي ساير هادرمانو  هامدلاز  آمدهدستبه

ي مستقل و با اذعان اگونهبههاي درماني در اين گروه از افراد را يهنظربنابراين بايد ؛ رياضي نيستند

بررسي نمود. از سوي ديگر درمان افراد با اختالل يادگيري خاص از  هاآنبه تنوع رشدي و تحولي 

ي هاپژوهشرا از  پژوهشاين  آنچهموضوعات باليني و بهداشت رواني است.  ترينيزانگچالش 

را بر  ير تئاتر درمانيتأثسازد اين است كه پژوهش حاضر برخالف پژوهش قبلي، يمقبلي متمايز 

 سؤالكند و به دنبال پاسخ به اين يمبررسي  زمانهم طوربهي شايستگي اجتماعي هامؤلفهتمام 

؛ با اختالل رياضي تعيين كند انآموزدانشرا در تبيين شايستگي اجتماعي  لفهمؤاست كه سهم هر 

و  اجتماعي شايستگي بهبود بر درماني تئاتر اثربخشي بررسي بنابراين هدف پژوهش حاضر

 طوربه مهارت شناختي، مهارت رفتاري، شايستگي هيجاني و آمايه انگيزشي)آن (ي هامؤلفه

  رياضي استان كرمانشاه است. اختالل با انآموزدانشدر  زمانهم

  روش

با گروه  آزمونپس -آزمونيشپو از طرح  ع مطالعات نيمه آزمايشي استاين پژوهش از نو

  شاهد استفاده شد. 

تا  12ان پسر آموزدانشجامعه آماري اين پژوهش را  گيري:، نمونه و روش نمونهجامعه

در  1394-95شاه تشكيل دادند كه در سال تحصيلي ساله مبتال به اختالل رياضي در استان كرمان 15

مدارس اختالل يادگيري استان كرمانشاه در كالس اول، دوم و سوم راهنمايي مشغول به تحصيل 

يري تصادفي از ميان مدارس اختالل گنمونهها با استفاده از روش يآزمودنبودند. براي انتخاب 

انتخاب  تصادفبهو سرپل ذهاب  آباداسالمدگيري يادگيري استان كرمانشاه، دو مدرسه اختالل يا
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 15دو گروه ( آموزدانش 30از هر مدرسه با توجه به معيارهاي ورود به پژوهش، سپس شدند.

گروه آزمايش  2يكي از درنفري) با اختالل يادگيري در رياضي انتخاب شدند و به روش تصادفي 

آموزشگاه از چگونگي پژوهش آگاه شدند و از  و شاهد قرار گرفتند. قبل از شروع مداخله، اولياي

نامه كتبي گرفته شد. معيارهاي ورود به پژوهش يترضانيز  كنندهشركتان آموزدانشوالدين 

و پرونده تحصيلي)، بهره  key Mathآزمون تشخيصي  (بر اساس ياضيرشامل: داشتن اختالل 

سال، تحصيل در كالس  15تا  12نمره آزمون هوش وكسلر) دامنه سني  بر اساس( 85-115 يهوش

هفتم، هشتم و نهم متوسطه اول، نداشتن تجربه مردودي بيشتر از يك سال بود و معيارهاي خروج 

ي همبود مانند اختالل صرع كه منجر به هااختاللي آموزشي و داشتن هاجلسهاز مطالعه: غيبت در 

گوني عي كه باعث ناهماجتما - وقفه آموزشي شود. همچنين عواملي مانند سطح اقتصادي

تصادفي تا حدودي  صورتبهشد با انتخاب نمونه يمي اين پژوهش هاگروهان در آموزدانش

  است: شدهاستفادهي اطالعات از ابزارهاي زير آورجمعكنترل شد. براي 

 1949اين مقياس در سال  :1يدنظر شدهتجدالف) مقياس هوشي وكسلر كودكان  

خرده  12يدنظر قرار گرفت. اين مقياس مشتمل بر تجدمورد  1986و  1974ي هاسالشده و در يهته

كالمي، غيركالمي و كلي ارائه  بهرهوششود و سه نمره يمفردي اجرا  صورتبهآزمون است كه 

ماه تهيه گرديده است.  11سال و  16تا  6ان سنين آموزدانشدهد. مقياس فارسي آن براي يم

 -شده اسپيرمن يحتصحبستگي يمه كردن با استفاده از ضريب همضريب پايايي آن به شيوه دون

است.  ذكرشده 69/0 يزندر نوسان و ميانه ضرايب  98/0تا  42/0از براون محاسبه گرديده كه 

ي از ادامنهيي محاسبه گرديده است كه آزمابازهمچنين ضريب پايايي اين مقياس هوشي از طريق 

است. جهت تعيين روايي،  آمدهدستبه 73/0ب پايايي آن نيز داشته و ميانه ضري 94/0تا  44/0

دبستاني و دبستاني وكسلر مقايسه كرده است و ضرايب يشپ) اين مقياس را با مقياس 1373( يمشه

و  74/0تا  84/0ي كالمي، غيركالمي و كلي را در مقياس به ترتيب بهرهاهوشبستگي بين هم

                                                                                                                            
1. Wechsler intelligence scale for children- Revised 
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ي آزمايش و هاگروهان در آموزدانش). قبل از انتساب 1373شهيم، است (به دست آورده  85/0

ون هوش وكسلر استفاده شد تا به لحاظ بهره هوشي از آزم هاگروهكنترل، براي همتا كردن 

  شوند. سطحهمان هر دو گروه آموزدانش

همكاران نظريه فلنر و  بر اساسنامه اين پرسش :1نامه شايستگي اجتماعيب) پرسش

آيتم در چهار  47كه  است شدهساختههاي كودك و نوجوان يتظرفرخ سي نيم) براي برر1990(

مقياس مهارت شناختي، مهارت رفتاري، شايستگي هيجاني و آمايه انگيزشي دارد و مهارت فوق را 

دهند. يمي پاسخ ادرجه 7يك مقياس  صورتبههاي اين آزمون يتمآها با يآزمودنسنجد. يم

ي تا حد 2نمره ، مخالفم 1نمره ني گزينه كامالً مخالفم را انتخاب كند ترتيب كه آزمودينابه

 7نمره موافقم  كامالً، 6نمره  ، موافقم5نمره ي موافقم تا حد 4نمره ، نظري ندارم 3نمره مخالفم 

، 38، 37، 36، 32، 28، 26، 25، 21، 16، 15، 12، 11، 9، 8، 6، 3شماره  سؤاالتگيرد. همچنين يم

و حداكثر  سؤال 3شوند. مقياس مهارت شناختي يمي گذاررهمنمعكوس  صورتبه 45و  44، 43

 21و حداكثر  سؤال 3نمره، شايستگي هيجاني  247و حداكثر  سؤال 34نمره، مهارت رفتاري  21

ي اين پرسشنامه توسط سنجرواننمره دارد. شاخص  49و حداكثر  سؤال 7نمره و آمايه انگيزشي 

و روايي به روش تحليل  88/0كه ضريب پايايي آن با روش آلفاي كرنباخ شده يبررسپرندين، 

  ).1386پرندين، است ( شدهگزارش 82/0ي آن بردارنمونهيستگي مقدار شاييدشده كه تأعاملي 

استثنايي استان كرمانشاه،  وپرورشآموزشجهت انجام پژوهش، از مديريت  روش اجرا:

حاضر براي مديران و  پژوهشفت شد، اهميت و ضرورت نامه براي ورود به مراكز دريايمعرف

ي توجيهي براي والدين، ضمن تشريح اهداف اجلسهموردنظر تشريح شد. سپس در  مراكز معلمان

را  پژوهشنامه كتبي جهت شركت فرزندان خود در يترضاخواسته شد تا  هاآناز  پژوهش

 پژوهشدر اين  كنندهشركت انآموزدانشمدرسه و والدين  مسئوالنتكميل نمايند. در ضمن به 

                                                                                                                            
1. Social competency questionnaire 
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 محرمانه حفظ خواهد شد صورتبه انآموزدانشها و نام نامهاطمينان داده شد كه اطالعات پرسش

ي و عدم تجاوز به حريم اسرار شخصحفظ  منظوربه، در سطح كلي پژوهشنتايج حاصل از  و

ر اختيار روان شناسان و تا براي پيشبرد اهداف تعليم و تربيت د ،شود افراد گزارشخصوصي 

يادگيري قرار گيرد. براي ارزيابي شايستگي  مراكز اختاللو  پرورش و آموزشمتخصصان 

آزمون استفاده شد. محتواي يشپ عنوانبهنامه شايستگي اجتماعي ها از پرسشيآزمودناجتماعي 

اي به يقهدق 45ي آموزش جلسه 10 بود كه به مدت زير شرح يش بهآزمابراي گروه  آموزشي جلسه

  شرح زير آموزش داده شد.
  . خالصه محتواي جلسات تئاتر درماني1جدول 

  جلسات                                                     محتواي جلسات
  هانامهپرسشتكميل كردن  باهدفها و برقراري رابطه مناسب يآزمودنيي اوليه با آشنااول:  

 آمادهو  »پروناكونين«اول افكار اعضاي گروه نسبت به جلسه قبل، انتخاب شخص  دوم: بررسي احساسات و
ي، بحث درباره مطالب اصلي تا تئاتر درمانجهت مراحل بعدي » فن صندلي باور«كردن گروه با  استفاده از 

  براي گروه روشن شود. آنله و پردازش  أجايي كه مس
 اشلهأمسسط كارگردان و تشويق براي نشان دادن سوم: هدايت و تشويق شخص اول به سمت صحنه تو

آن  بر اساسي است كه فنعملي بر روي صحنه، استفاده از فنون وارونگي نقش (چرخش نقش  صورتبه
پذيرد و فن آينه يمرا  )نقش شخص الف )كند و شخص بيمشخص الف) در نقش شخص ب) ايفاي نقش 

به عهده  »من ياور«بگذارد و به همين دليل نقش او را (خود شخص قادر نيست عملكرد خود را به نمايش 
گيرد)، توضيح درباره مهارت كالمي و غيركالمي بيان تجارب عاطفي و شناختي اعضاي گروه در مورد يم

  مشاركت)( يشنما
  كردن و انعكاس مشاركت سؤالچهارم: تمرين گوش دادن، 

اعي و نحوه آشنا شدن با يك خود غريبه و ايفاي ينة روابط اجتمدرزمپنجم: گفتگو درباره مشاركت اعضا 
  نقش با استفاده از  فنون تئاتر درماني (فن وارونگي نقش؛ فن فرافكني در آينده؛ فن آينه) و مشاركت

  ششم : گفتگو درباره باورهاي معقول و نامعقول و توجه به پيامدها و ايفاي نقش با استفاده از فنون تئاتر درماني
با مسخره و  آمدنبا هيجانات، كنار  آمدني كنار هاشيوهدرباره شناسايي هيجانات ناخوشايند، هفتم: تمرين 

  طرد شدن
  هشتم: گفتگو درباره تأثير افكار شخص در تخريب روابط اجتماعي و مشاركت

  هاي مختلف رفتاريينتمرنهم: مرور كلي مطالب گذشته، انجام 
  آزمونپسو اجراي  شدهدادهاي آموزش هيتفعالدهم: تأكيد بر تكرار و ادامه 
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نامه شايستگي توسط پرسش آزمونپس عنوانبه گروه دو هر در پايان جلسات آموزشي،

از اين دو موقعيت آزمون براي  آمدهدستبهي هادادهاجتماعي مجدداً مورد ارزيابي قرار گرفتند. 

  .تحليل شد و يهتجز  19SPSS افزارنرميري در متغهر دو گروه با استفاده از تحليل كوواريانس چند 

  نتايج

شناسي گروه آزمايش و شاهد در متغيرهاي هوش و سن از يتجمعهاي يژگيوجهت بررسي 

  است. شدهارائه 2جدول نتايج آن در  ؛ كهمستقل استفاده شد tآزمون آماري 
  

  . مقايسه ميانگين هوش و سن در گروه آزمايش و شاهد2جدول 

 t p آماره گروه شاهد  گروه آزمايش                    

    M  SD M  SD  متغيرها

  52/0  40/0  84/1 23/64  93/1  44/63  هوش
 33/0 82/0  97/0  95/12  17/1  01/14  سن

ها در گروه آزمايش و شاهد، در متغيرهاي يآزمودنشود كه يممشاهده  2جدول با توجه به  

بنابراين، اختالف ؛ ) تفاوت معناداري ندارندt=82/0و  p=33/0و سن ( )t=40/0و  p=52/0هوش (

ها نيست. جدول يآزمودنناشي از اختالف متغيرهاي هوش و سن  هاآننمرات شايستگي اجتماعي 

آزمون و يشپهاي آزمون شايستگي اجتماعي در ياسمق، ميانگين و انحراف معيار خرده 3

  دهد.يمرا نشان  آزمونپس
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  عيار متغيرها در گروه آزمايش و شاهد. ميانگين و انحراف م3جدول 

 متغيرها
  گروه كنترل  گروه آزمايش  موقعيت

M  SD  M  SD  

  مهارت شناختي
  05/1  64/8  82/1  90/8  آزمونپيش

  85/1  02/9  61/1  19/13  آزمونپس

  مهارت رفتاري
  70/6  11/130  39/5  59/129  آزمونپيش

  86/5  91/130  10/5  05/153  آزمونپس

  تماعيشايستگي اج
  94/1  54/8  20/2  65/8  آزمونپيش

  01/2  80/8  41/1  76/12  آزمونپس

  آمايه انگيزشي
  34/2  01/22  49/2  35/21  آزمونپيش

  62/2  44/22  82/2  90/27  آزمونپس

  
مهارت شناختي، وابسته (برنامه تئاتر درماني) و چهار متغير مستقل (به علت وجود يك متغير 

هيجاني و آمايه انگيزشي) از آزمون آماري تحليل واريانس چند مهارت رفتاري، شايستگي 

ها، با آزمون يانسوار. قبل از تحليل واريانس چند متغيري، مفروضه برابري شداستفاده  1متغيري

 تربزرگ 05/0از  شدهمحاسبهي قرار گرفت كه در تمامي متغيرها سطح معناداري بررس موردليون 

توان از آزمون آماري تحليل يمها برقرار است، بنابراين يانسوارمگني يگر، فرض هدعبارتبهبود. 

، نتايج كلي تحليل واريانس چند متغيري روي 4واريانس چند متغيري استفاده كرد. در جدول 

در هاي شايستگي اجتماعي ياسمقدر خرده  آزمونپسآزمون و يشپي هانمرهميانگين تفاوت 

 شدهارائهمتغيري  تحليل واريانس با روش چند چهارگانهي هاونآزمآزمايش و شاهد توسط  گروه

 است.

                                                                                                                            
1. MANOVA 
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 . نتايج كلي تحليل واريانس چند متغيري در گروه آزمايش و شاهد4جدول 

 F Sig آماره  خطا df  فرضيه df مقدار  نوع آزمون

  0>/001  81/11  26  4  536/0  اثرپياليي

  0>/001  81/11  26  4  401/0  المبداي ويلكز

  0>/001  81/11  26  4  118/1  ينگاثر هاتل

  0>/001  81/11  26  4  118/1  ترين ريشه رويبزرگ

يكي از چهار خرده درحداقل  و شاهد، حاكي از آن است كه گروه آزمايش 4نتايج جدول 

جهت پي بردن به  .)P=0>/001و  F=81/11مقياس شايستگي اجتماعي تفاوت معناداري دارند (

ي هانمرهراهه در متن چند متغيري روي ميانگين تفاوت نس يكاين تفاوت، چهار تحليل واريا

هاي شايستگي اجتماعي در گروه آزمايش و شاهد انجام ياسمقدر خرده  آزمونپسآزمون و يشپ

  آمده است. 5گرفت كه نتايج آن در جدول 

  آزمايش و شاهد در گروه متغيري راهه در متن چند. نتايج تحليل واريانس يك5جدول 

 مجذور اتا  SS df  MS  F  Sig رهامتغي

 65/0  0>/001 11/7 25/85 1 25/85  مهارت شناختي

  53/0  0>/001  54/20  07/139  1  07/139  مهارت رفتاري

  60/0  0>/005  26/4  43/21  1  43/21  شايستگي هيجاني

  62/0  0>/001  82/18  71/111  1  71/111  آمايه انگيزشي
  

 يشناختاست آموزش برنامه تئاتر درماني بر مهارت  آمده 5با توجه به نتايجي كه در جدول  

)001/0<P 001/0( يرفتار)، مهارت<P 005/0( يجانيه)، شايستگي<P يزشيانگ) و آمايه 

)001/0<P (ان با اختالل رياضي اثر مثبت و معناداري داشت. با توجه به مجذور اتا و آموزدانش

تيجه گرفت كه اين تغييرات ناشي از تأثير توان نيمها ياسمقتغييرات آن در هر يك از خرده 

  مداخله است.
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  يريگجهينتبحث و 

ي بر بهبود شايستگي اجتماعي ي تئاتر درماناثربخشحاضر بررسي  هدف از پژوهش

هاي مهارت شناختي، لفهؤبه اين منظور شايستگي اجتماعي به م با اختالل رياضي بود. انآموزدانش

بر اساس  آمدهدستبههاي و آمايه انگيزشي تقسيم شد.  يافتهمهارت رفتاري، شايستگي هيجاني 

نشان داد كه مداخله با روش تئاتر درماني  پژوهش مورد تحليل قرار گرفت. نتايج پژوهشهدف 

با اختالل رياضي  انآموزدانشهاي آن در ياسمقخرده  هاي شايستگي اجتماعي و همهياسمقبر 

جالليان و  ازجملهي پيشين هاپژوهشپژوهش حاضر با نتايج اثر مثبت و معناداري داشت. نتايج 

) و 2015( 3آميكو و همكاران - )، د2012( 2)، پندزايك و راويو2013( 1)، جونز1394( ييكاكابرا

با اجراي تئاتر درماني  ) همسو است.1393( يفرامرزيوه اصفهاني، بهرامي پور، حيدري و مشاه

يعني چهار عضو از اعضاي ؛ شوديمله آموزش أرگير مسفرد د و گوشعقل، هوش، چشم  درواقع

همه يناتواند ينمكدام يچهي آموزشي هاروشولي ساير  ،فعالي كه در يادگيري نقش وافري دارد

ي مطالب سوبهدر سخنراني بعد از گذشت زمان ممكن است ذهن او  مثالً ؛حس را درگير كنند

تر به آن رود تماشاگر بيشيمست و هرچه تئاتر پيش گونه نييناولي در تئاتر  ،ديگر كشيده شده

تئاتر از طريق يك  فن). 2010، 4عثمان و همكاران( يردگيمكند و يادگيري بهتر صورت يمدقت 

را تقويت  رفتار موجودو  آموختهشده را به مردم يمعرفباعث يادگيري شده و رفتار  مؤثرتجربه 

دهند پيام آموزشي از طريق يمحساسات واكنش نشان نمايد و چون مردم از روي عواطف و ايم

 ).2011، 6؛ اكپت و همكاران2011، 5دهد (سينگ و سينگيمير قرار تأثتئاتر رفتارها را تحت 

ي جدانشدني شناختي، رفتاري، هيجاني و انگيزشي جزء هامهارت آموزشبديهي است كه 

                                                                                                                            
1. Jones 
2. Pendzik & Raviv 
3. D , Amico, Lalonde & Snow 
4. Osman, Badwy &  Ahmad 
5. Singh, Singh & Singh 
6. Ekpete, Horsfall & Tarawou  
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شد اما نحوه اجرا و سرعت بازدهي نيز امر رشدي با -ي عصبيهااختاللي درماني افراد با هابرنامه

ي براي حل امداخله عنوانبهير تئاتر درماني تأثتالش شد  پژوهشي است. در اين تأملقابلمهم و 

با اختالل رياضي براي مواجه با مسائل  انآموزدانش يسازمادهمشكالت احساسي، عاطفي و آ

ي قرار بررس موردين فردي و مهارت اجتماعي پيرامون خود و همچنين بهبود و ارتقاي ارتباطات ب

توان در توسعه يميك روش خالق  عنوانبهاست كه تئاتر درماني  آنگيرد. نتيجه حاكي از 

ي در خوببه، پژوهشدر اين  مطالعه مورد انآموزدانشقرار گيرد.  مورداستفادهشايستگي اجتماعي 

كننده يلتسهدرماني استقبال و لذت بردند. نكته ي تئاتر هابرنامهاجرايي برنامه شركت داشته و از 

هايي بود كه در حين يتتقوو  هاپاداش، توجه به انتزاعي بودن كار نمايش، هاآندر امر يادگيري 

 مداخله دريافت كردند. همچنين، خانواده اين افراد نيز از تغيير رفتارشان در منزل رضايت داشتند.

هيچ شكلي از درمان  چراكه؛ يت گروهي بودن تئاتر درماني اشاره كرددر تبيين اين يافته بايد به ماه

ي تئاتر درمان، افراد با اختالل رياضي در درواقعگروهي نيست.  بر كارتئاتر درماني مبتني  اندازهبه

هاي اجتماعي مانند مشاركت گروهي، همكاري، رشد خودانگيخته بسياري از يادگيري طوربه

). همچنين، تئاتر درماني به افراد فرصت 1،2010ارباي و داگرو( يرندگيم رافهيجاني و شناختي را 

هاي مختلف نقش فعال داشته باشند. افراد با اختالل يادگيري رياضي در يتموقعدهد كه در يم

سازد تا يمرا قادر  هاآن امردهند. اين يممفهوم نقش خاص خويش را پرورش  آموزشيند اين آفر

ا بهتر بشناسند و حساسيت خود را نسبت به ديگران و محيط افزايش دهند. با ايجاد خود و ديگران ر

شود تا همكاري بهتري با ديگران يمجو صميمي در برنامه تئاتر درماني به افراد اين فرصت داده 

دهند ي ارتباطي درون فردي و بين فردي خويش را توسعه هامهارتيجه نت درد و نداشته باش

). افراد در تئاتر درماني به ارائه برخوردهاي اجتماعي در يك 2011، 2كرونكوآكرونكو و آ(

پردازند و تا زماني كه اين برخوردها به شكل مناسب ارائه نگردد يمموقعيت قابل تكرار است 

                                                                                                                            
1. Erbay & Dogru  
2. Okoronkow  & Okoronkow 
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توان از يمها را نيز يتموقعرا تكرار كرد. حذف اضطراب به خاطر نمايشي بودن  آنتوان يم

با ناتواني يادگيري،  انآموزدانش. بسياري از آوردوب تئاتر درماني به شمار امتيازات بسيار خ

عادي پايگاه اجتماعي  انآموزدانشممكن است نسبت به  هاآنشايستگي اجتماعي بااليي ندارند. 

؛ ترجمه عليزاده و همكاران، 2005هاالهان و همكاران، باشند (تري داشته تر و دوستان كميينپا

در اين شيوه مداخالتي اين مشكالت وجود ندارد و دور از انتظار نيست كه شايستگي  ؛ كه)1394

  بهبود يابد. آناناجتماعي 

با اختالل رياضي نيازمند  انآموزدانشيابيم كه يدرميت، بر اساس نتايج اين پژوهش نها در

به  انآموزشداناين  .ي موقعيتي، فهم اهداف و درگير شدن در تعامالت زندگي هستندهانشانه

قبلي تركيب كنند و به سطوح باالتري  مهارت باي جديد را هامهارتتوانند يمكمك تئاتر درماني 

 انآموزدانشتگي اجتماعي در هاي شايسياسمقيجه بهبود خرده درنت. از شايستگي اجتماعي برسند

ر اين است كه حاض پژوهشهاي يتمحدود ازجملهبا اختالل رياضي دور از انتظار نخواهد بود. 

با اختالل  انآموزدانشعوامل مختلفي مانند ساختار كالس، سن، سابقه و نگرش معلمان، پذيرش 

گذارد يمير تأثان آموزدانشرياضي از طرف مدرسه، خانواده و جامعه بر شايستگي اجتماعي اين 

اوت باشد، نكته مهم متف هااستاناستان كرمانشاه با ساير  رود اين متغيرها در مدارسيمو احتمال 

 انتخابيري در دسترس گنمونهكه با روش  پژوهشديگر اين است كه احتمال دارد آزمودني اين 

هاي يافته يمتعمبنابراين در ؛ با اختالل رياضي نباشند انآموزدانشبراي جامعه  معرفنمونه  ،اندشده

پسر و دختر در محدوده  انآموزدانشي، آت پژوهشگردد در يماين مطالعه احتياط شود. پيشنهاد 

پرداخته  آني قرار گيرد و به مقايسه نتايج حاصل از بررس موردسني مختلف و با حجم نمونه بيشتر، 

گيري ميزان مراحل زماني مختلفي، جهت پي پژوهشكه بعد از پايان يناين پيشنهاد آخرشود. 

 انآموزدانشاند از مدير، همكاران و ديموظيفه  بر خودمحقق  اثربخشي نتايج در نظر گرفته شود.

يري، گنمونهينة درزمغرب كه  آباداسالممدرسه اختالل يادگيري خاص شهرستان سرپل ذهاب و 

  ي شود.گزارسپاسنهايت همكاري را داشتند،  هادادهوري آو گرد پژوهشاجرايي 
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Investigating the effectiveness of psychodrama therapy on the 
social competency improvement in students with 

mathematical disorder  

H. Sharifi1, S. Miryari2 & B. Abbasi3 

 

Abstract     

The purpose of the present study is to investigate the effectiveness of 
psychodrama therapy on improving the social competency in students with 
mathematical disorder in Kermanshah. The design of this study is quasi-
experimental with pretest- posttest and control group. In this study, 30 
mathematically disorder boys, who were 12-15 years old, were selected by the 
convenient method, and were randomly divided into two groups (experimental 
and control group), each consisted of 15 students. The experimental group 
received psychodrama therapy training in 10 sessions of 45-minutes, while the 
control group did not receive any special treatment. The instruments used were 
Wechsler Intelligence Scale for children and Social Competency Questionnaire. 
The obtained data were statistically analyzed using MANCOVA. The findings 
of this research showed that a significant increase in social competency mean of 
the experimental group in the post intervention in comparison with the control 
group was observed. Furthermore, psychodrama therapy training had positive 
and significant effects on all subscales of social competency (cognitive skills, 
behavioral skills, emotional competency and motivational sets) in these 
students. The psychodrama therapy instructional program improved social 
competency of students with mathematical disorder. Applying psychodrama 
therapy training improved social competency of the students with mathematical 
disorder.  

Key words: Psychodrama therapy, social competency, mathematical disorder. 
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