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Abstract
The purpose of this study was to investigate the effect of the educationalpedagogical theater on the responsibility and the moral development of the
elementary students. The research design was a quasi-experimental pretestposttest with a control group. The population of this study were all fifth and
sixth grade elementary students in Ardabil in 2020-2021. Thirty-two people
selected by the convenience sampling method were assigned into the
experimental and the control groups (N = 16 each). For the experimental
group, a designed educational-pedagogical theater program was
implemented, while the control group did not receive any training. The
research instruments included the Student Responsibility Questionnaire and
the Moral Development Test. The results showed that the educationalpedagogical theater intervention had a significant effect on increasing and
improving the responsibility and moral development (p<0.05). The findings
of this study provide useful information regarding the effect of the
educational-pedagogical theater curriculum on increasing the responsibility
and moral development. Moreover, using this intervention, the counselors
and psychologists can improve the responsibility and moral development of
the elementary students.
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مقاله پژوهشی

فصلنامه فرهنگ مشاوره و رواندرمانی

اثربخشی آموزش تئاتر تعلیمی-تربیتی بر مسئولیتپذیری و
رشد اخالقی در دانشآموزان ابتدایی
رؤیا زارع
سمیه تکلوی

استادیار گروه روانشناسی دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد اردبیل ،اردبیل ،ایران

چکیده
هدف از اين پژوهش بررسی اثربخشی آموزش تئاتر تعلیمی-تربیتی بر مسئولیتپذیير و ردذد اقی ذی در
دانشآموزان ابتدايی بود .طرح پژوهشی نیمه آزمايشی از نوع پذیشآزمذون – پذ آزمذون بذا وذروه رنتذر

تاریخ پذیرش88/99/72 :

عذرا غفاری



استادیار گروه روانشناسی دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد اردبیل ،اردبیل ،ایران

تاریخ ارسال88/80/91 :

دانشجوی دکتری روانشناسی دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد اردبیل ،اردبیل ،ایران.

نابرابر بود .جامعۀ آمار اين پژوهش دامل تمامی دانشآموزان پايه پنجم و دشذم ابتذدايی دذار اردبیذل در
سا  0911-0011بود .حجم نمونه دامل  93نفر ( 01نفر وذروه آزمذايش و  01نفذر وذروه وذواهز از جامعذه
وروه آزمايشی ،برنامه آموزدی طراحیدده تئاتر تعلیمی-تربیتی اجرا دذد درحذالیرذه وذروه رنتذر هذی
آموزدی دريافت نکردند .ابزار پذژوهش دذامل پرسشذنامه مسذئولیتپذیير دانذشآمذوزان و آزمذون ردذد
اقی ی بود .نتايج نشان داد ره مداقله تئاتر تعلیمذی-تربیتذی بذر افذزايش و با ذود مسذئولیتپذیير و ردذد
اقی ی تأثیر معنیدار دادته است .يافتهها اين پژوهش اطیعات مفیذد را در ارت ذاب بذا برنامذه آموزدذی

ISSN: 2345-6051

آمار به دیوه نمونهویر در دسترس انتخابدده و در دو وروه وواه و آزمايش جذا دهذی دذدند .بذرا

تئاتر تعلیمی-تربیتی بر افزايش مسئولیتپذیير و ردذد اقی ذی فذراهم مذیرنذد و مشذاوران و روانشناسذان

دانشآموزان..

کلیدواژهها :تئاتر تعلیمی-تربیتی ،مسئولیتپذیری ،رشد اخالقی،
اين مقاله برورفته از رساله درتر تخصصی ردته روانشناسی عمومی رؤيا زارع در واحد اردبیل میبادد.
 نويسنده مسئو staklavi@gmail.com :

eISSN: 2476-6178

میتوانند برا با ود مسئولیتپیير و ردد اقی ی در دانشآموزان ابتدايی از اين مداقله استفاده نمايند.
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مقدمه
انسذان موجذود اجتمذاعی اسذت و بذهمنظذور حفذذق بقذا ،نذاوزير اسذت دارمذاا در تعامذل بذذا
انسان ها ديگر بادد .لیا برا بر رار تعامل مذثثر ،همذواره بايذد بیذاموزد رذه گونذه در
جمع زندوی رند و گونه زمینه ارضا نیازها قود و ديگران را فراهم رند (هیجیذان و
سعد پور0911 ،ز .جوامذع امذروز سیسذتم مدرسذه را مسذئو ادامذه زنذدوی اجتمذاعی و
ارتقا فرد در ار وب انتظارات جامعه در نظر مذیویرنذد و امذروزه تقري ذاا همذه جوامذع،
آموزشوپرورش قود را با شمانداز جاانی و بر اساس نیازها جامعذه دذکل مذیدهنذد
(تورراهارمذذان3101 ،0ز و ازآنجارذذه دانذذشآمذذوزان بذذزر تذذرين سذذرمايههذذا انسذذانی هذذر
جامعها بهحساب مذیآينذد و بذا بذهرذارویر علذم و دانذش و ماذارتهذا آموقتذهدذده
میتوانند وام ها استوار در جاذت ردذد و آبذادانی جامعذه بردارنذد (نذوروز  ،پور ذاز،
مرزيه0911 ،ز ،بنابراين برا بر رار تعامل مثثر با ديگران ،نیازمند ماارتهايی هستند رذه
در صورت تسلط بر آنها ،میتواند منجر به دذکلویذر مسذئولیتپذیير در آنهذا دذود
(لنز  ،وينو ،سانتینلو ،نیشذن و ويذت3100 ،3ز .مسذئولیتپذیير  9يذ

انتخذاب آواهانذه و

بدون اج ار در تعیین رفتار قود و گونگی رفتار بذا ديگذران در مناسذ ات اجتمذاعی اسذت
(رارارس-پونسدا ،اسکارتی ،قیمنذز-اولمذدو و رورتذل-ترمذو3130 ،0ز .مسذئولیتپذیير
اداره به ح

وظیفهدناسی ،پاسخگو بودن و تعاذد دارد (تذووینن و اوربذانووي 3102 ،1ز و

دامل ويژویهايی ون تفکر ل از عمل ،به تذأقیر انذداقتن قواسذتههذا ،رعايذت ذوانین،
هنجارها ،سازمان دهی و اولويتبند تکالیف مذیدذود (زارع باذرامآبذاد و دره0921 ،ز.
اين ويژوی معموالا بهصورت ي
ي

نگرش در ساقتار روانی و رفتار فرد دکل میویذرد و

عامل مام در رفتارها اجتماعی محسوب مذیدذود (زارعذی و فرضذی0911 ،ز .افذراد

مسئولیتپیير ابل اعتماد و اطمینان هستند و نس ت به ساقتار اجتمذاعی بذزر تذر احسذاس
1. Turkkahraman, M.
2. Lenzi, M. Vieno, A. Santinello, M. Nation, M. & Voight, A.
3. Responsibility
4. Carreres-Ponsoda, F. Escartí, A. Jimenez-Olmedo, J.M. Cortell-Tormo,JM.
5. Tauginienė, L., Urbanovič, J.
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تعاد میرنند و امین و درسترارند (راظم پور و باباپور واجار 0911 ،ز .مسئولیتپیير
به عنوان يکی از مفاهیم تأثیرویار بر سیمت عملکرد و موفقیت تحصیلی دانشآموزان به
معنا پاسخگو بودن در ا نیازها قود ،ديگران و انجام وظذايف فذرد و اجتمذاعی بذه
باتذرين دذکل ممکذن مذیبادذد (سذان ز هرنانذدز و مینذاردس ،3101 ،0سیدحسذنطارانذذی،
رارابرايی و امیر 0011 ،ز .در همین راستا نتذايج پذژوهش مذ

لذود3102( 3ز و ووتلذین

9

(3101ز نشذذان مذذیدهذذد رذذه رفتذذار مسذذئوالنه در روابذذط بذذینفذذرد سذ ع انع ذذافپذذیير ،
سازوار اجتماعی و در ناايت موفقیت در زنذدوی قواهذد دذد و رفتذار سیرمسذئوالنه نیذز
موج ات رفتار قودقواهانه و استشاش در مناس ات اجتماعی را فراهم میسازد.
از سو ديگر انسان تناا موجود است ره در اين دنیا طالع سعادت اسذت و اقذی
يکی از ضرور ترين نیازها او جات دستیابی به سعادت محسوب میدود (سذهاريانآذر،
سدير صورمانآباد  ،ع دالمحمد  ،حسینی و رورلی0911 ،ز .نظريهپردازان اوايل ذرن
بیستم ،اقی را نهتناا وسیله ردد اجتماعی بلکه يکی از جن هها مام ردد فرد به دذمار
آوردهاند (استی و رولی

3130 ،0ز .ردد اقی ی 1به رونذد ادذاره مذیرنذد رذه در آن،

دخص منشها و رفتارها قوب يا بداقی ی را درونی میرند ،منشها و رفتارهايی ره از
جامعه قود دريافت ررده است (منتیزاده ،زمانی ،حیاتی و زي ذايی0911 ،ز .در وا ذع ردذد
اقی ی به تغییراتی وفته میدود ره با افزايش سذن در م ذانی دذناقتی ،هیجذانی ،رفتذار و
ارزشها حارم بر رفتار انسان پديد میآيد و رلیذه رفتارهذا را تحذت تذأثیر ذرار مذیدهذد
(داهل3101 ،1ز .سا هاسذت رذه شذم انذداز تحقیذد در مذورد ردذد اقی ذی تحذت سذل ه
رويکرد الرن

رل ر

است ره با تکیه بر نظريه پیاژه در مورد ردد اقی ی ،به دذدت بذر

استدال اقی ی بهعنوان اسذاس رفتذار اقی ذی متکذی اسذت (وارسذیا-موريذون ،وذونزالز-
1. Sanchez _ Hernandez, M. I. & Minardes, E. W.
2. Macleod, J.
3. Voegtlin, C.
4. Steć, M. Kulik, M.M.
5. Moral Development
6. Dahl, A.
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الماس ،بوتی ،وونزالز-وال ،میراندا-آلونسذو ،پاالسذیوس 0و همکذاران3131 ،ز .ط ذد نظريذه
پیاژه ردد اقی ی در رودران دارا توالی ثابت و نامتغیر است ره از يذ
ره مرحله وا عنگر اقی ی نام دارد آساز مذیدذود و پذ

مرحلذه اولیذه

از نذد سذا بذه يذ

راملتر به نام اقی توافقی يا اقی قودوردان منتقل مذیدذود و هذی رذ

مرحلذه
ذادر نیسذت

بدون طی مرحله وا عنگر اقی ی به مرحله راملتر پ ازآن راه يابد (رريمذی ،رذاظمی،
آ ايار و مداح ررانی0910 ،ز .همینطور ،بندورا نظريه دناقتی اجتمذاعی را عرضذه رذرد
ره استدال اقی ی ،تناا در ارت ذاب بذا سذاير عوامذل روانذی ذ اجتمذاعی مذیتوانذد رفتذار و
سلوك اقی ی را اداره رند .واه در برقی مو عیتها حتذی اصذولیتذرين افذراد هذم رفتذار
قود را با پیامدها پیشبینیدده اجتماعی تنظیم میرنند (وجدانی ،ايمانی نارینی ،ار ريذان
و صاد زاده مصر 0913 ،ز .از نظر رل ر

نیز مراحل ردد اقی ی بهصورت ذيل تحقد

میيابد :الفز س ح اقی پذیش ذرارداد

رذودك در ايذن سذ ح رفتارهذا قذود را بذر

اساس پیامدها ماد آن (تشويد و تن یهز و يا درت رسذانی رذه ذوانین را بذرايش وضذع
میرنند (مثیا پدر و مادرز تنظیم میرند .بز س ح اقی

رارداد ره رفتار فذرد در ايذن

س ح ،درجاذت سذازوار و هماهنذگ دذدن بذا نظذم اجتمذاعی اسذت .جز سذ ح اقذی
پ

رارداد و م تنی بر اصو اقی ی اقی فراتر از راردادها اجتماعی مذیرود و بذر

اساس اصذو عذام و فراویذر م تنذی مذیدذود (ع ذاسزاده ،رنذجدوسذت و عظیمذی0011 ،ز.
رل ر

بیان نمود ره از سه طريد دامل مواجاه دانشآموزان با استدال ها سذ ح بذاالتر،

مواجاه آنها با تنا ضات و الشها اقی ی و ايجاد جو از م ادله اطیعات میتذوان بذر
ردد اقی ذی دانذشآمذوزان تذأثیر ویادذت (پذرال 3101 ،3ز .م العذات نشذان داده اسذت
دانشآموزانی ره از س ح اقی ی بااليی برقوردارند تمايل دارند رفتار قوبی دادته بادذند
و موردپیيرش ديگذران ذرار ویرنذد (هیذدايا3130 ،9ز .از طذرف ديگذر مشذکیت اقی ذی
میتواند معضیت جد ديگذر ماننذد پرقادذگر و لذدر (ون دن بذر  ،رروسذن و
1 García-Moriyón, F. González-Lamas, J. Botella, J. González Vela, J. MirandaAlonso, T. Palacios, A.
2. Perales, A.
3. Hidayah,R.
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وروس3131 ،0ز ،فرار از مدرسه و تقلع در امتحانات (سامسون و ديسکهلشذی 3101 ،3ز،
هويت اقی ی ضعیف و فقدان رفتار نوعدوستانه در دانشآموزان ايجاد رند (يانگ ،ذا ،
يونگ و دا 3131 ،9ز .با توجه به نقش اقی در زندوی فرد و اجتماعی به نظر میرسد
ردد اقی و تربیت اقی ی برا موفقیت و ايفا نقش مث ت در جامعه میتوانذد بذه افذراد
رم

رند (سلیمانپور و يساو 0011 ،ز.
يکی از روشهايی ره در سا ها اقیر بهعنوان يکی از مثثرترين دیوههذا درمذانی

از سو متخصصان بادادت روان ،اعم از رواندناسان ،روانپزدکان و رواندرمذانگران در
بیمارستانها روانی ،رلینی

ها ،مدارس ،مادرودكها ،پروردذگاههذا ،مرارذز اصذیح و

تربیت و زندانها با دو هدف درمان و آموزش مورداسذتفاده رارورفتذه اسذت ،تئاتردرمذانی
اسذذت (محمذذدپور ورنذذد  ،حسذذینی ط قذذدهی ،عماديذذان0912 ،ز .بذذر همذذین اسذذاس امذذروزه
پژوهشگران و صاحعنظران عرصه هنر ،به وجه راربرد تئاتر بهعنوان يکی از ادذکا هنذر
تأرید دادتهاند و از اين طريد توانستهاند تئاتر را وارد حوزهها آموزدی ررده و نظريهها و
الگوهايی را پیشنااد دهند تا بر نارسايیها و راستیها تعلیم و تربیت ،بهويژه در رودرذان
و نوجوانان یره دذوند (دارلینذگ هامونذد3101 ،0ز .تئذاتر پذداووژي

( 1تعلیمذی تربیتذیز

اص یحی است رذه در زبذان آلمذانی رذاربرد دارد و بذه آن دسذته از نمذايشهذايی اطذی
میدود ره روند تمرينذات و تذأثیرات آن رو دذررترننذدوانش ماذمتذرين ويژوذی آن
است و اجرا محصو ناايی ،هذدف آن اسذت (فلذر و رمرلذی3101 ،1ز بنذابراين در ايذن
نمايش هدف مربذی يذا رذاروردان الزامذ اا دسذتیابی بذه دذکل پايذانی اجذرا بذرا عرضذه بذه
تماداوران نیست ،بلکه اين دیوه تئاتر ،فعالیتی جار  ،نمذادين و برانگیزاننذده اسذت رذه در
زمان حا رو میدهد .بدين ترتیع تعامل و مشاررت افراد در طو تمرين اهمیت دارد و
1. Van Den Berg, T. G. C. Kroesen, M. & Chorus, C. G.
2. Samson, B. & Discipleship, F.
3. Yang, L. Cai, G. Yong, S. & Shi, H.
4. Darling-Hammond, L.
5. Pedagogy Theater
6. Fleer, M. Kamaralli, A.
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همین تعامل و مشاررت است ره موجع تغییر در رفتار و نگرش آنان میدود (سرسذنگی و
امینی0911 ،ز .استفاده از داستانها تخیلی و هم نین بیذان احساسذی و فیزيکذی ،ابزارهذا
بسیار درتمند در تیش برا رشف سثاالت و تعیین معنا در تئذاتر تعلیمذی تربیتذی اسذت
(ماملی و پاپادوپولوس3130 ،0ز .تئاتر تعلیمی تربیتی ي

اص یح تروونه است ره انذواع

فعالیتها نمايشی ازجمله ايفا نقش ،3نگذارش نقذش ،9بداهذه نذواز  ،0تئذاتر قواننذده،1
نمايش قی  1و نمذايش فراينذد 1را دذامل مذیدذود (رانزارذو3101 ،2ز .يافتذههذا ايوانذوا-
وذذونگنی و النذذگ3101( 1ز نشذذان داد رذذه نمذذايش درمذذانی 01بذذر رو مسذذئولیتپذذیير
آزمودنیها تأثیر مث ت دادته و باعث دده است ره دررترنندوان رويکذرد پاسذخگوتر
و درویرتر را اتخاذ رنند .نتايج پژوهش جمیره و ديره (0911ز نشان داد رذه آمذوزش تئذاتر
در افزايش ماارتها تصمیمویر  ،مسئولیتپیير اجتمذاعی ،عذزتنفذ  ،مذديريت بذر
هیجان و رنتر استرس اثربخش بوده و باعث افزايش ماارتها فو میوردد .اسمت ذار،
الاويرديانی ،حاجیت ار ،محمدجانی و قسرو (0910ز دريافتند ره دررت در فعالیتها
نمايش قی باعث افزايش تحو اجتماعی رودران پیشدبستانی میدود .هم نذین نتذايج
م العه مامی و امیريان (0911ز نشان داد ره نمايش قی بر سذازوار اجتمذاعی ،ضذاوت
اقی ی و قی یت دانشآموزان دقتر پايه

اارم مق ع ابتدايی دارستان ايذیم اثذربخش

بوده است .تام و و ويشاالچ3100( 00ز نیز در م العه قود نشان دادند ره تئاتر تعلیمی تربیتی
پتانسیل آموزش به عنوان ي

روش تربیذت اقی ذی را دارد زيذرا دانذشآمذوزان را تشذويد

میرند تا در مواجاه با تعارضات اقی ی و اجتماعی ،انتقاد و فعاالنه فکر رنند .در همذین
1. Mamali, E. & Papadopoulos, S.
2. Role-Play
3. Writing-In-Role
4. Improvisation
5. Reader’s Theatre
6. Creative Drama
7. Process Drama
8. Ranzau, S. D.
9. Ivanova-Gongne, M. Lång, S.
10. Drama Therapy
11. Thambu, N. Vishalache B.
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راستا يافتهها امیرقانی ،سلیمی بجستانی و نورین (0919ز نشان داد رويکرد تئاتردرمانی در
با ود ردد استدال اقی ی دانشآموزان نوجوان تذأثیر شذمگیر دادذتهاسذت .ذونرذه
روحیات اين دوره سنی پرداقت مستقیم به مسارل اقی ی را ندان برنمیتابد و در مقابل،
مو عیتها وروهی و تجارب سیرمستقیمتر مانند تئاتر را ترجیح میدهند.
نین به نظر میرسد ره از طريد بازيابی دذیوههذا رذاربرد تئذاتر تعلیمذی -تربیتذی
میتوان به رسع ماارتهايی مانند مسئولیتپذیير و با ذود ردذد و اسذتدال اقی ذی در
مدارس رشور ،بهويژه مق ع حساس دبستان ره همزمان بذا دذکلویذر دخصذیت و ردذد
تفکر دناقتی و يادویر ماارتها زندوی در رودك است ،دستيافت و از ايذن طريذد
به میزان زياد از آسیعها روانی اجتماعی پیشگیر ررد .لیا با توجه اهمیت و ضرورت
ردد اقی ی و مسئولیتپیير در دانشآمذوزان و هم نذین نیذاز مذدارس و قذانوادههذا بذه
مقابله با مشکیت تربیتی و اقی ی و از طرف ديگر ،رم ود م العات انجذامدذده در ايذران،
پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی تئاتر تعلیمی-تربیتذی بذر مسذئولیتپذیير و ردذد
اقی ی دانشآموزان ابتدايی صورت ورفته است.

روش
طرح پژوهش نیمه آزمايشی از نوع پیشآزمون – پ آزمون بذا وذروه رنتذر نذابرابر بذود.
جامعه آمار پژوهش ،تمامی دانشآموزان پايه پنجم و دشم ابتدايی دذار اردبیذل در سذا
 0911-0011بود .حجم نمونه دامل  93نفر ( 01نفر وروه آزمايش و  01نفر وروه وواهز از
جامعه آمار میرور بود ره با توجه بذه عذدم دسترسذی بذه لیسذت تمذامی دانذشآمذوزان و
هم نین درايط ررونايی حارم بر جامعه به دیوه نمونهویر در دسترس انتخابدذده و در
دو وذذروه وذذواه و آزمذذايش جذذا دهذذی دذذدند .الزم بذذه ذرذذر اسذذت بذذه اسذذتناد م العذذات
نیمهآزمايشی مشابه لی و حجم نمونذه پیشذنااد بذرا م العذات نیمذهآزمايشذی در رتذع
آمار حذدا ل  01نفذر مذیبادذد (دالور0921 ،ز .مذیكهذا ورود بذه پذژوهش رضذايت
آواهانه برا دررت در پژوهش ،دادتن سن  00تا  03سا  ،عی ه دانذشآمذوز بذه دذررت
در جلسات آموزدی ،عدم ابتی به اقتیالت روانپزدکی و ن ذود مشذکیت و بیمذار هذا
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جسمانی قاص و میكها قروج دذامل سی ذت بذیش از  0جلسذه در جلسذات آموزدذی،
دريافت همزمان آموزشها رواندناقتی ديگر و عدم تمايل بذه ادامذۀ جلسذات آموزدذی
بود .بعد از رسع مجوزها الزم از آموزشوپرورش و مراجعذه بذه مذدارس دذار اردبیذل،
اطیعات رلی در مورد رودران بهدستآمد .سه

 93نفر از دانذشآمذوزان و بذا توجذه بذه

میكها ورود و قروج اداره دده ،از اين مدارس انتخاب ددند .بر اساس اصو اقی ی
از دررترنندوان رضايتنامه رت ی ورفته دد و به دررترننذدوان در مذورد موضذوع و
اهداف پژوهش اطیعات مختصر اراره دد .به دررترنندوان اطمینان داده دد ره نتايج
پژوهش بهصورت نتیجهویر رلی منتشر میدود و آنها اقتیار دارنذد در هذر مرحلذها از
آموزش انصراف دهند .پرسشنامه ها ابتدا توسط هر دو وروه تکمیل دد و سه

برا وروه

آزمايشی ،برنامه آموزدی طراحیدذد تئذاتر تعلیمذی-تربیتذی (رادان0912 ،ز ،بذه مذدت 01
جلسه  11د یقها  ،طی  1هفته ،توسذط درمذانگر مجذرب و دارا تجربذه بروذزار ورديذد و
وروه رنتر هی آموزدی دريافذت نکذرد .الزم بذه ذرذر اسذت بذا توجذه بذه دذیوع جاذانی
ويروس ررونا مداقله صورت ورفته در باار  0011در وضعیت آبی دار اردبیذل در حیذاب
مدرسه و فضا باز با رعايت پروتکلها بادادتی و فاصلهویار اجتمذاعی بروذزار دذد.
درناايت پ

از پايان جلسات آموزدی ،پرسشذنامههذا مسذئولیتپذیير و ردذد اقی ذی

بهعنوان پ آزمون تکمیل دد .در ايذن پذژوهش تجزيذهوتحلیذل دادههذا بذا آزمذون تحلیذل
رواريان

ندمتغیره انجام دد.

ابزار گردآوري دادهها
پرسشنامه مسئولیتپیير دانشآموزان :اين پرسشذنامه توسذط رردلذو در سذا  0921و بذر
اساس سلسلهمراتع مازلو ساقته دده است .اين پرسشنامه دارا  1قردهمقیاس است ره بذه
ترتیع در قرده مقیاس او فعالیتها دانشآمذوز در داقذل و قذارج از مدرسذه پرسذیده
میدود .در اين قردهمقیاس به هر وويه ي

نمره اقتصذاص پیذدا مذیرنذد .قذرده مقیذاس

دوم مسذذئولیتهذذا آزمذذودنی را در منذذز نشذذان مذذیدهذذد .قذذردهمقیذذاس سذذوم میذذزان
حضوروسیاب و يا تأقیر دانشآموزان را میسنجد .مقیاس اارم و پنجم پرسشنامه ،میذزان

 | 300فصلنامه فرهنگ مشاوره و رواندرمانی | سال سیزدهم| شمارة  | 00تابستان 0200

تعاد بیرونی ،تعاد درونی ،احساس امنیت ،عزتنف

و احساس تعلد را میسنجد (داید

و زربخش0910 ،ز .نمرهویار مقیاس اارم و پنجم بر اساس طیذف لیکذرت  0وزينذها
(از رامیا رضايت دارم تا اصیا رضايت ندارمز است .اعت ار اين آزمذون در پذژوهش رردلذو
(0921ز رو نمونۀ  023نفر از دانشآموزان دار تاران  1/21وزارش دده است .روايذی
اين آزمون از طريد هم سته رردن سثاالت  1/23و پايايی آن با اسذتفاده از ضذرايع آلفذا
ررون اخ برابر با  1/21میبادد ره نمايانگر روايی و اعت ار باال آزمون هست.
آزمون ردد اقی ی :0اين آزمون توسط ل فآباد (0921ز تایه دذد .سذثاالت ايذن
آزمون در  1مثلفه اقی ی و برا هر مثلفه سه سذثا داسذتانی طراحذی دذده اسذت رذه در
مجموع  02سثا را تشکیل میدهد .اين دش مقوله اقی ی ع ارتاند از :اقذی زيسذت-
محی ی ،اقی مرا ت از قود يا اقذی فذرد  ،اقذی در مناسذ ات قذانوادوی ،اقذی
اجتماعی ،اقی انسانی و اقی معنو  .هر ي
مقیاس دشدرجها

از هجده سذثا آزمذون بذا يذ

يذا نذد

ضاوت اقی ی موردسنجش رار ورفته است .برا سنجش امتیاز هذر

بعد ،مجموع امتیازات مربوب به آن بعد را با هم جمذع وذردد (فرجذی و همکذاران0912 ،ز.
سثاالت  9 ،3 ،0زير مقیاس اقذی زيسذت-محی ذی ،سذثاالت  1 ،1 ،0اقذی مرا ذت از
قود يا اقی فرد  ،سثاالت  1 ،2 ،1اقی در مناس ات قانوادوی ،سثاالت 03 ،00 ،01
اقی اجتماعی ،سثاالت  01 ،00 ،09اقی انسانی و سثاالت  02 ،01 ،01اقی معنذو
(يا متعالیز را اندازهویر میرند .ضرايع پايذايی زيرمثلفذههذا اقذی زيسذت-محی ذی
 ،1/19اقی مرا ت از قود يا اقی فرد  ،1/12اقذی در مناسذ ات قذانوادوی ،1/23
اقی اجتماعی  ،1/11اقی انسانی  1/11و اقی معنو (يا متعالیز  1/20وذزارشدذده
است (به نقل از ررامتی و عماديان0911 ،ز .فرجی و همکاران (0912ز پايايی رل مقیاس را
 1/21وزارش رردهاند.
در طی جلسات او تا اارم ،دانشآموزان م ابد با پکیج طراحیدد تئاتر تعلیمی-
تربیتی ،آموزش ديدند و در جلسات پنجم تا دهم تیش دد تا قوددان بتوانند به اجرا
1. Moral Development Scale

تپذیری و ...؛ زارع و همکاران | 300
اثربخشی آموزش تئاتر تعلیمی-تربیتی بر مسئولی 

در ب ه ها نس ت به تئاتر ايجاد و تقويت دود .قیصه محتوا

بهردازند و قودباور

جلسات در جدو  0وزارش دده است.
جدول  .1جلسات تئاتر تعلیمی-تربیتی (رادان)1931 ،
جلسات
جلسه

اهداف

محتوا

معارفه و ارارذه توضذیح رلذی

آدذذنايی رلذذی اعضذذا وذذروه بذذاهم ،بیذذان

رهنمودهذذذذذايی بذذذذذرا

جلسات برا اعضاء

اهداف وروه و مسئولیتهذا اعضذاء ،بیذان

مشذذذذذاررت اعضذذذذذاء و

وانین و ساقتار جلسههذا ،آدذنايی رلذی بذا

تشريح گذونگی انجذام

تئاتر تعلیمی-تربیتی

رار .اجرا پیشآزمون

تمذذذرين دخصذذذیتپذذذرداز

مثلفهها اصلی باز در تئاتر اعذم از بذدن،

تمرينات رفتار  .تمذرين

باتذذذر ،آدذذذنايی و دذذذناقت

بیذذان و احسذذاس و هم نذذین م ذذانی تئذذاتر از

حاالت روحی

رفتارهذذا متفذذاوت برحسذذع

م انی صحنه ،نحذوه راه رفذتن و ايسذتادن بذر

دخصیت فرد

رو صذذذذحنه ،مو عیذذذذتهذذذذا صذذذذحیح

او

جلسه
دوم

تکلیف

رارویذذر رو صذذحنه تئذذاتر نسذذ ت بذذه
بازيگران ديگذر و ...آمذوزش داده و تمذرين
دد.

جلسه

از رذذار بذذر رو بذذدن و تمذذرينهذذا

توانايی ابراز انواع احساسذات

پذ

و درك احساسات ابرازدذد

مخصذذوص بذذه آن ،نحذذو بیذذان صذذحیح و

ديگران

هم نذذین نحذذو صذذحیح دذذناقت و ابذذراز

بروه دناسايی احساسات
مختلف

احساس و هیجانات مختلف از طريد اذره

سوم

(میمی ذ

صذذورتز ،بذذدن و بیذذان آمذذوزش

داده و تمرين دد.

جلسه
اارم

دناقت رفتار فذرد از رو

نحو بررسی نقذش و پرداقذت آن (از ديذد

عمل و رردارش.

فیزيولوژ  ،جامعهدناقتی و مامتذر از همذه

معرفی دخصذیت نمايشذی از

از منظر رواندناقتیز آموزش داده دد.

ايفا نقش

طريد راب هها نمايشی
جلسه
پنجم تا
نام

دسترسی به تجربیذات تذازه و

نقش ها به اعضاء واویار ورديد و به تمرين

اجذذرا حکايذذات تعلذذیم

دناقت دخصذیت هذايی رذه

نمايشنامهها انتخابدده و نگادته دذده از

ملذذذ

زاده ،پارسذذذازاده

در نمذذايش بذذه ايفذذا نقذذش

رتاب ولستان سعد پرداقته دد.

اسذذراف پیشذذه و میذذرا

آنهذذا مذذیپردازنذذد .تقويذذت

عَمّان ،درمذان شذم درد
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اهداف

جلسات
ح

محتوا

همکار و دوستی

تکلیف
از بی ار قواستن ،قواجه
و بنده و ص ر.

ايجذذذاد تقويذذذت و روحذذذی
مسئولیتپیير
آمذذوزش در الذذع نمذذايش و
انتقا مفذاهیم مختلذف بذرا
ارتقاء ردد اقی ذی بذه نحذو
راربرد و مثثر
پ آزمون و جمعبند

اجذذرا ناذذايی تئاترهذذا ،بیذذان احساسذذات و
نظرات هر ي

جلسه
دهم

از اعضاء نس ت به اين دوره

تئاتر وروهی ،جمعبند  ،نتیجهویر  ،پايان
دادن به وروه و تشذکر از اعضذاء بذا اهذدا
هذذدايا .در انتاذذا جلسذذات ،اعضذذا تشذذويد
ددند ره نس ت به آن ه طذی جلسذات لذی
آموقتهاند پاي ند بادند .اجرا پ آزمون

یافتهها
میانگین و انحراف معیذار سذنی در وذروه آزمذايش 1/13± 00/11 ،و وذروه رنتذر 00/11
 1/11±بود .در وروه آزمايش  2نفر ( 11درصدز دقتر و  2نفر ( 11درصدز پسر بودنذد ،در
وروه رنتر  2نفر ( 11درصدز دقتر و  2نفر ( 11درصذدز پسذر بودنذد هم نذین در وذروه
آزمايش ازلحاظ معد تحصیلی  01نفر ( 13/1درصدز قیلی قوب و  1نفر ( 91/1درصذدز
قوب بودند و در وروه رنتر ازلحاظ معد تحصیلی  2نفر ( 11/1درصدز قیلذی قذوب و
 2نفر ( 11/1درصدز قوب بودند .دادهها مربوب به مسذئولیتپذیير و مثلفذههذا ردذد
اقی ی در پیشآزمون و پ آزمون با داقصها توصیفی میذانگین و انحذراف اسذتاندارد
به تفکی

وروهها در جدو دماره  3وزارش دده است.
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جدول  .1شاخصهاي توصیفی متغیرهاي پژوهش به تفکیک گروه آزمایش و کنترل
متغیر
مسئولیتپیير
اقی زيستمحی ی
اقی فرد
مناس ات قانوادوی
اقی اجتماعی
اقی انسانی
اقی معنو
ردد اقی ی رلی

گروه

پسآزمون

پیشآزمون
میانگین

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

آزمايش

013/19

1/21

313/31

1/10

رنتر

010/92

1/11

011/11

00/91

آزمايش

2/92

0/11

01/11

0/21

رنتر

2/11

3/09

2/12

0/11

آزمايش

00/11

3/01

01/00

3/11

رنتر

00/00

0/11

00/19

3/11

آزمايش

01/11

3/19

01/11

3/19

رنتر

01/20

3/90

01/10

3/92

آزمايش

30/00

3/33

30/11

9/11

رنتر

30/19

9/11

30/20

9/01

آزمايش

90/20

3/01

92/09

3/11

رنتر

90/11

3/21

90/10

9/11

آزمايش

93/92

0/21

91/20

3/91

رنتر

93/90

3/91

93/22

0/11

آزمايش

031/03

1/12

009/10

01/11

رنتر

032/90

2/19

031/22

1/23

همانطور ره در جدو  3مشاهده میدود نمرات پ آزمون وروه آزمايشی در
مسئولیتپیير و مثلفهها ردد اقی ی افزايش دادته است اما در وروه رنتر نمرات
تفاوت ندانی با هم ندارند .بهمنظور تحلیل دادهها از آزمون تحلیل رواريان
و ندمتغیره استفاده دد ،لیا ابتدا مفروضهها
ورفت .از آزمون داپیروويل

ت

متغیره

زيربنايی اين آزمون موردبررسی رار

برا بررسی نرما بودن توزيع نمرات استفاده دد .نتايج

نشان داد ره پیشفرض نرما بودن توزيع دادهها بر رار است (>P1/10ز .آزمون امبار
برا بررسی همسانی ماتري ها واريان
=Fو  <p(1/201میتوان نتیجه ورفت ماتري

رواريان

استفاده دد ره با توجه به (1/133

واريان -روواريان

متغیرها وابسته در
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وروه آزمايش و رنتر همسان است .هم نین از آزمون لوين برا رعايت پیشفرضها
استفاده دد ره نتايج آن نشان داد ،نمرات وروهها

آزمون روواريان

پژوهش در

همگن هستند (>P1/10ز .عیوه براين آزمون

پ آزمون متغیرها وابسته دارا واريان

تعامل وروه و پیشآزمون در مرحله پ آزمون سیر معنیدار است و لیا اين پیشفرض نیز
رد نشد (>P1/11ز .بهاينترتیع درايط الزم برا اجرا آزمون تحلیل روواريان

بر رار

است.
جدول  .9نتایج تحلیل کوواریانس تکمتغیري براي بررسی تفاوت گروه آزمایش و کنترل در متغیر
مسئولیتپذیري
متغیر

P
منبع تغییرات مجموع مجذورات  dfمیانگین مجذورات F
1/110 10/319
3921/121
0
3921/121
پیشآزمون

1/10

1/110 001/331

1/20

مسئولیتپیير عضويت وروهی
ق ا

0111/111

0

0111/111

110/010

31

99/022

مجذور اتا

3

نتايج جدو  9نشان میدهد ،اثر وروه بذر متغیذر مسذئولیتپذیير (ƞ, 001/0P<, =1/291

=220/149Fز در دانشآموزان معنادار است و نتايج نشان میدهد ره تفاوت بذین دو وذروه
معنادار و میزان اين تفاوت در جامعه  20درصد است .بدين ترتیذع مداقلذه تئذاتر تعلیمذی-
تربیتی بر با ود مسئولیتپیير دانشآموزان تأثیر معنادار دارد.
جدول  .0نتایج آزمونهاي چند متغیره پسآزمون ابعاد رشد اخالقی
نام آزمون

مقدار

اثر پییيی

1/101

F
1/120

1

الم دا ويلکز

1/320

1/120

1

01

اثر هتلینگ

3/130

1/120

1

01

1/110

بزر ترين ريشه ق ا

3/130

1/120

1

01

1/110

نتايج آزمونها

درجه آزادی فرضیه

درجه آزادی خطا
01

P
1/110
1/110

ااروانه تحلیل رواريان

ندمتغیره ره در جدو (0ز آمده است،

نشان داد ره وروه آزمايش و رنتر دسترم در يکی از مثلفهها مورد مقايسه تفاوت
معنیدار

دارند (<P1/111ز .بهمنظور پی بردن به اين تفاوت آزمون آمار

تحلیل
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ت

رواريان

متغیر در متن مانکوا استفاده دده است ره نتايج آن در جدو (1ز اراره

دده است.
جدول  .0نتایج تحلیل کواریانس میانگین مؤلفههاي رشد اخالقی با کنترل اثر پیشآزمون
مؤلفه

مجموع

F

P

31/111

0

31/111

02/109

1/111

1/091

31/311

0

31/311

1/100

1/100

1/320

مناس ات قانوادوی

01/313

0

01/313

01/311

1/111

1/911

اقی اجتماعی

11/909

0

11/909

2/911

1/100

1/312

اقی انسانی

10/113

0

10/113

02/021

1/113

1/091

اقی معنو

11/031

0

11/031

30/110

1/111

1/111

اقی زيستمحی ی
اقی فرد

مجذورات

نتايج جدو  1نشان میدهد ،پ

df

میانگین

مجذور

مجذورات

از حیف تأثیر پیشآزمون برمتغیرها

اتا

وابسته ،بین

میانگینها تعديلدده نمرات دررترنندوان برحسع عضويت وروهی (وروه آزمايش
و وروه رنتر ز تفاوت معنیدار وجود دارد (<P1/111ز .لیا میتوان نتیجه ورفت ره
مداقله تئاتر تعلیمی-تربیتی بر افزايش نمرات مثلفه اقی زيستمحی ی ،اقی فرد ،
مناس ات قانوادوی ،اقی اجتماعی ،اقی انسانی و اقی معنو

تأثیر معنیدار

دادته (<P1/111ز ره میزان اين تأثیر بین  1/31تا  1/10میبادد.

بحث و نتیجهگیري
پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی تئاتر تعلیمی-تربیتذی بذر مسذئولیتپذیير و ردذد
اقی ی دانشآموزان ابتدايی صورت ورفت .نتذايج پذژوهش نشذان داد رذه تئذاتر تعلیمذی-
تربیتی بر مسئولیتپیير دانش آمذوزان اثروذیار بذوده اسذت .ايذن يافتذه بذا نتذايج ايوانذوا-
وذذونگنی و النذذگ (3101ز ،دذذريفی جنذذدانی ،میريذذار و ع اسذذی (0911ز ،جمیذذره و ديذذره
(0911ز ،هیجیان و سعد پور (0911ز ،اسمت ار و همکاران (0910ز ،همسو مذیبادذد .در
ت یین اين يافته میتوان بیان ررد ره تئاتر تعلیمی-تربیتی ابزار است ره همکار میطل د،
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افراد را وامذیدارد رذه تجربذه هذا قذود را در يذادویر نذوين بذه رارویرنذد ،انسذانهذا را
وامیدارد ره درآن واحد در دو دنیا زنذدوی رننذد بذدون اينکذه آنهذا را در هذم بیامیزنذد،
انسانها را به درك مشترك میرساند و باعث د ت در ارت ذاب مذیدذود (مذراد مخلذص،
هودذذمند و صذذالحی0911 ،ز .دروا ذذع رودرذذان در تئذذاتر تعلیمذذی و تربیتذذی بسذذیار از
ماارتها اجتماعی مانند همکار  ،رعايت حقو ديگران ،تعاد بذه قذانواده و دوسذتان و
مسئولیتپیير را از طريد فعالیتها وروهی و جمعی و ايفا نقش ياد میویرند (اربا
و داوذذرو3101 ،0ز .هم نذذین تئذذاتر تعلیمذذی-تربیتذذی بذذه رذذودك فرصذذت مذذیدهذذد رذذه در
مو عیتها مختلف نقش فعا دادته بادد .رذودك در فراينذد ايذن نمذايش ،مفاذوم نقذش
قاص قويش را پرورش میدهد ،اين امر او را ذادر مذیسذازد تذا قذود و ديگذران را باتذر
بشناسد و حساسیت قود را نس ت به ديگران افزايش دهد و با ايجذاد جذو صذمیمی در تئذاتر
تعلیمی-تربیتی به رودك اين فرصت داده میدود تا همکار باتر با ديگران دادته بادذد
و در نتیجه ،ماارتها ارت اطی درونفذرد و بذینفذرد و بذهت ذع آن مسذئولیتپذیير او
توسعه مذیيابنذد ( اسذمت ذار و همکذاران0910 ،ز .از سذو ديگذر در تئذاتر تعلیمذی-تربیتذی
فراویران با عملیات نمايش و ايفاوران نقذش ارت ذاب عذاطفی بذر ذرار مذیرننذد بذا هیجذان،
نمايش را پی میویرنذد و قذود را در صذحنه احسذاس مذیرننذد و ذون در روش مذیرور
مجموعه وا حسی فراویران فعا میدود ،يادویر تسريع دده و در نتیجه انگیزه آنذان
برا مسئولیتپیير افزايش قواهد يافت (هیجیان و سعد پور0911 ،ز.
يافته ديگر اين پژوهش نشذان داد رذه تئذاتر تعلیمذی تربیتذی بذر رو ردذد اقی ذی
دانشآموزان اثربخش بوده است .اين يافته با نتايج امیرقذانی و همکذاران (0919ز ،مذامی و
امیريان (0911ز ،تام و و ويشاالچ (3100ز ،فري اد 3101( 3ز ،همسو میبادد .در ت یین ايذن
يافته میتوان وفت ره تئاتر تعلیمی و تربیتی بر ي

وضعیت منحصربهفرد تمررز میرند و

با فراقواندن آزاد مخاطع او را دعوت به مشاررت میرنذد و از او مذیقواهذد رذه ايذن
وضعیت قاص را در حا زندوی رند ،در مو عیت دخصیتها رو صحنه ،ذرار بگیذرد
1. Erbay, F. Doğru, S. Y.
2. Freebody, K.
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و متناسع با درايط موجود راه درست را انتخاب رند و با انتخاب قود حکم اقی ی عملی
اراره رند .در نین دراي ی اسذت رذه مخاطذع مذیآمذوزد گونذه بايذد در وضذعیتهذا
انسانی ،اقی ی عمل رند و در اين صورت است رذه ديگذر صذورتهذا قیذالی یزهذا
بیمعنی نیستند ره رب ی به وا عیت ندادته بادند صورتها قیذالی وا عیذت را دوروذون
میرنند و اين دوروون رردن دیوه ربط يافتن آنهذا بذه وا عیذت اسذت (ع اسذی ،اسذیمی،
حجتی سعید 0911 ،ز .دروا ع رودران در پروسه تمرينات تئاتر تعلیم و تربیذت مذیتواننذد
فکر رنند ،تخیل رنند ،بذاور رننذد ،بذاز رننذد و آداب رذار وروهذی و ارت ذابجمعذی را
بیاموزند و در ي

فضا دوستانه ره سردار از باز ها داد است با همساالن قود ارت ذاب

بر رار رننذد و مشذاررت و همکذار را تجربذه رننذد (طايفذه ماذديخان ،احذد  ،دلخذواه،
بارامى ،با ر 0911 ،ز .بنابراين ،ماهیت وروهی بودن تئاتر تعلیم و تربیت بذه رودرذان ايذن
امکان را میدهد ره بهطذور قودانگیختذه بسذیار از فضذیلتهذا اقی ذی و تربیتذی ماننذد
مشاررت در رار وروهی ،همکار  ،مقید دذدن بذه آدابورسذوم ،ماذارتهذا ارت ذاطی،
رعايت نوبت ،آواهی و اسذتفاده از احساسذات و ت عیذت از ذوانین اجتمذاعی را فذرا بگیرنذد
( اسمت ار ،الاويرديانی ،حاجی ت ار ،محمدجانی ،قسرو 0910 ،ز.
هم نین ازآنجاره در برقی از جلسات تئاتر تعلیمی و تربیتی از داسذتانهذا اقی ذی
ولستان سعد استفاده ورديد میتذوان وفذت رذه اقذی و تربیذت اقی ذی افذراد جامعذه،
محور انديشه و سخن سعد در رتاب ولستان است راره سعد بهواس ه نفوذ ریمذش
در اذهان و تأثیر ره در زمینهها فکر و اقی ی و رفتار مردمان دادته اسذت ،مذیتوانذد
متنفیترين مربی و معلم اقی عملی در میان همه ا شار جامعه بادد .ال ته ناوفته نماند يکذی
از جن هها فرهنگ ومی تربیت و اقی یات مربوب به آن وم است به همذین دلیذل رذیم
سعد در بارور رردن فرهنگ افراد جامعه تأثیر بسزايی دارد (ذوالفقار  ،يذدالپن ذهزار ،
0911ز .مامترين عاملی ره بر رذیم سذعد در ولسذتان حذارم بذوده ،پاي نذد بذه فضذايل
اقی ی است میانهرو  ،اعتدا  ،احترام و ناعت ره از اصو ضرور برا زنذدوی سذالم
فرد و اجتماعی هستند ،از موضوعات مام و موردتوجه سعد میبادند .از منظر و ايذن
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اصو قود فضیلت محسوب مذی دذوند و دذالوده علذم اقذی و راه رسذع سذعادت ،جذز
رعايت اين اصو نیست (میرزايیا دم ،حاجیاننژاد0911 ،ز .دروا ع مکتع اقی سذعد ،
راربرد است راره به آموقتهها نظر ره عمر طوالنی صرف نموده ،ارتفا نکرده و
رمز موفقیت تربیت را در مواجاه مسذتقیم بذا ا شذار مذردم مذیدانذد ،او معتقذد اسذت بذدون
آدنايی و دناقت روحی افراد متفاوت جامعه ،حکم رلی اقی ی نمذیتذوان صذادر رذرد و
ازاينروست ره امروز مکتع اقی ايذن حکذیم ،از ديذدواه جامعذهدناسذی و رواندناسذی
ابلتحلیل است (سمسار قیابانیان ،پادايی فخر  ،عاد زاده0911 ،ز بنذابراين بذا توجذه بذه
سنا اقی ی و عینی بودن داستانها ولستان سعد ره در جلسات تئاتر تعلیمی و تربیتذی
اين پژوهش استفاده ورديد ،میتوان وفت ره به اجذرا در آوردن ايذن داسذتانهذا در الذع
نمايش و تئاتر میتواند بر رو ردد اقی ی دانشآموزان مثثر بادد.
با توجه به دیوه نمونهویر در دسترس در اين پژوهش ،تعمیم يافتهها آن بايد با
احتیاب صورت ویرد .انتخاب نمونه تصادفی میتواند متغیرها مداقلهور تأثیرویار در
پژوهش را به میزان بیشتر رنتر نمايد .هم نین پیشنااد میدود پژوهشها بیشتر در
زمینه راربرد تئاتر تعلیمی-تربیتی در حوزه تعلیم و تربیت انجام ویرد .با توجه به اثربخشی
تئاتر تعلیمی و تربیتی بر رو ردد اقی ی ،پیشنااد میوردد رارواه باز ها نمايشی ،در
جات بیان احساسات فرد  ،افزايش ماارت در زمینۀ مقابله با مسارل بین فرد  ،با ود
ماارتها اجتماعی ،افزايش ارت اب با همداورد ها ،افزايش مسئولیتپیير و دستیابی
به ردد اقی ی در مقاطع پیشدبستانی و دبستانی بروزار وردد.
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منابع
امیرقانی ،سوده سلیمی بجستانی ،حسین نورین ،ارمیتا (0919ز .بررسی اثربخشی تئاتر درمانی بر
س ح استدال اقی ی .مجله طع نظامی3( 01 .ز.23-11 :
جمیره ،جواد ديره ،عزت (0911ز .بررسی تأثیر آموزش تئاتر بر يادویر ماارتها زندوی در
دوره نوجوانی در بودار ،فصلنامه تئاتر011( 13 .ز.001-090 :
دالور ،علی (0911ز .روش تحقید در رواندناسی و علوم تربیتی ،اپ پنجاه و دوم ،تاران:
انتشارات ويرايش.
ذوالفقار  ،محسن يدالپن هزار  ،زهرا (0911ز .نقد جايگاه انديشهها تعلیمی و اقی یات در
آثار سعد  .پژوهشنامه ادبیات تعلیمی03(9 .ز.20-013 :
رادان ،سیما (0912ز .بررسی راررردها
پداووژي

تربیتی اندرزنامهها

ران فارسی از منظر تئاتر

(با تأرید بر ابواب هفتم و هشتم ولستان سعد ز .پاياننامه راردناسی اردد

ردته ادبیات نمايشی .دانشگاه هنر ،دانشکده پردي
زارع بارامآباد  ،ماد

فرابی.

دره ،ايمان (0921ز .راب ه بین دل ستگی دغلی ،مسئولیتپیير و تحلیل

عاطفی با رضايت دغلی .فرهنگ مشاوره و رواندرمانی0(0 .ز.1-30 :
زارعی ،حیدر علی فرضی ،حمیده (0911ز .بررسی راب ه بین مسئولیتپیير با قودرارآمد

تحصیلی دانشآموزان پايه دشم دارستان داهین دژ در سا تحصیلی  .19-10رويش
رواندناسی1( 1 .ز.930-911 :
سهاريان آذر ،فیروزه سدير

صورمانآباد  ،فرهاد ع دالمحمد  ،رريم حسینی ،رتايون

رورلی ،معصومه (0911ز .بررسی تأثیر همنوايی اجتماعی بر ضاوتها اقی ی رودران

پیشدبستانی .نامین رنفران

ملی رواندناسی ،علوم تربیتی و اجتماعی .بابل.

سرسنگی ،مجید امینی ،رحمت (0911ز .تئاتر تعلیمی ذ تربیتی (پداووژي

ز :م العها ت یقی.

نشريه هنرها زي ا -هنرها نمايشی و موسیقی91(3 .ز.11-21 :
سلیمان پورعمران ،مح وبه يساو  ،ناهید (0011ز .تأثیر برنامه درسی ( P4Cفلسفه برا رودرانز

بر عشد به يادویر و ضاوت اقی ی رودران .تفکر ورودك0(03 .ز.331-301 :
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سمسار قیابانیان ،فتانه پادايی فخر  ،رامران عاد زاده ،پروانه (0911ز .تأملی بر اقی مرا ت

در مکتع تربیتی سعد  .فصلنامه علمی تفسیر و تحلیل متون زبان و ادبیات فارسی
(دهخداز93(1 .ز.10-10 :
سید حسن طارانی ،محمد رارابرايی ،ریوان امیر  ،حسن (0011ز .تدوين الگو

ااروجای

مشاوره پیش از ازدواج «آواه» با نگاه بومی و فرهنگی و بررسی اثربخشی آن بر آواهی،

پیيرش ،مسئولیتپیير و سازوار زنادويی زوجین .فرهنگ مشاوره و رواندرمانی.
01(03ز.39-13 :
دريفی جندانی ،حمیدرضا میريار  ،صاده ع اسی ،بیتا (0911ز .بررسی اثربخشی تئاتر درمانی بر

با ود دايستگی اجتماعی دانشآموزان با اقتی قاص يادویر در رياضی .ناتوانیها
يادویر 0(1 .ز.21-010 :
داید  ،مريم زربخش ،محمد رضا (0910ز .راب ه بین فرادناقت حالتی و مسئولیتپیير با
قودنظم دهی تحصیلی .فصلنامه سیمت روانی رودك (تحو رواندناقتی رودكز1 ،
(0ز.11-01 :
طايفه ماديخان ،هلیا احد  ،حسن دلخواه ،مسعود بارامى ،هادى با ر  ،فري رز (0911ز.
بررسی اثربخشی تئاتر پداووژي

بر ارتقاء س ح هوش هیجانی در رودران  1تا  03ساله

دار تاران .ابتکار و قی یت در علوم انسانی0(2 .ز.029-313 :
ع اس زاده ،آذر رنج دوست ،دارام عظیمی ،محمد (0011ز .ت یین مثلفهها ردد اقی ی برا

دانشآموزان دوره او متوس ه در اار وب فلسفه تعلیموتربیت اسیمی .فصلنامه
پژوهش در مسارل تعلیم و تربیت اسیمی01(32 .ز.000-011 :
ع اسی ،باب

اسیمی ،دای حجتی سعید  ،منیره (0911ز .بازقوانی آراء سارتر در باب تئاتر و

اقی  :هنرمند و مخاطع بهمثابه آفرينندوان ارزشها اقی ی .فصلنامه تئاتر.001 ،11 .
فرجی ،ماهرخ .مکوند  ،بانام بختیارپور ،سعید افتخار صعاد  ،زهرا احتشام زاده ،پروين
( 0912ز .اثربخشی آموزش فلسفه بر ردد ضاوت اقی ی ،رفتار جامعه يار و ماار قشم در
دانشآموزان دار اهواز .مجله م العات رواندناسی تربیتی91(01 ،ز.033-11 :
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اسمت ار ،سید ن یاله الاويرديانی ،قلیل حاجی ت ار ،محسن محمدجانی ،هیوا قسرو  ،فرزاد

(0910ز .تأثیر نمايش قی بر تحو اجتماعی رودران پیشدبستانی .رواندناسی تحولی:
روانشناسان ايرانی93(2 .ز.011-009 :
راظم پور ،اسماعیل باباپور واجار  ،مريم (0911ز .تأثیر آموزش صلح بر مسئولیتپیير
دانشآموزان .دوماهنامه علمی  -پژوهشی رهیافتی نو در مديريت آموزدی93(2 .ز-23 :
.11
ررامتی ،میسره عماديان ،سیده علیا (0911ز .راب ه ردد اقی ی ،اعتیاد به پیام

و افت تحصیلی

دانشآموزان .مجله فنآور اطیعات و ارت اطات در علوم تربیتی0( 1 ،ز.031-000:
رردلو ،منیره (0921ز .ساقت و هنجاريابی مقیاس سنجش مسئولیتپیير دانشآموزان .پاياننامه
راردناسی اردد.

رريمی ،ناهید راظمی ،محمود آ ايار  ،سکینه مداح ررانی ،سیده زهرا (0910ز .بررسی فرايند
ردد اقی ی از منظر تحو دناقتی ،سومین همايش ملی سارورد  ،دانشگاه زنجان-01:
0
ل فآباد  ،حسین (0920ز .نقد نظريه ها ردد اقی ی پیاژه و رل ر

و بندورا و ارارۀ الگويی نو

برا پژوهش در ردد اقی ی دانشآموزان ايران .فصلنامه نوآور ها آموزدی00( 0 ،ز:
.011-11
مامی ،دارام امیريان ،رامران (0911ز .تأثیر نمايش قی بر سازوار اجتماعی ،ضاوت اقی ی

و قی یت دانشآموزان .نشريه علمی آموزش و ارزدیابی (فصلنامهز91(1 .ز.11-13 :
محمدپور ورند  ،الاه حسینی ط قدهی ،سیده لیی عماديان ،سیده علیا (0912ز .تأثیر تئاتردرمانی

بر ردد اقی ی ،روابط بین فرد و قی یت دانشآموزان مق ع دشم ابتدايی .رويش
رواندناسی1( 2 .ز.011-001 :
مراد

مخلص ،حسین هودمند  ،مريم صالحی ،وحید (0911ز .با ود سازوار

اجتماعی

رودران دارا اقتی رمتوجای /بیشفعالی با توسعۀ من قۀ تقري ی ردد در بستر نمايش
قیّ  .فصلنامه رودران استثنايی0( 02 .ز.20-19 :
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ردد

 واراو.ز0911(  منصور. داريوش زي ايی. سیمحسین حیاتی، میثم زمانی،منتی زاده

دارستان

(موردم العه

از منابع آب رشاورز

اقی ی رشاورزان در بارهبردار

.11-21 :ز0(00 .  علوم ترويج و آموزش رشاورز.قرمآبادز
مضامین حکمی در

دناسی بسامد

دناسی نظم و نثر فارسی

 س.ز0911(  علیرضا، ح ی ه حاجیاننژاد،میرزايیا دم

 فصلنامه تخصصی س.  بر م نا اقی ناصر، ولستان سعد
.319-903 :ز3(03 .(باار ادبز

 نقش میانجیور رما ورايی در.ز0911(  افسانه، ع دالوهاب مرزيه، محمد پور از، نوروز

 مجله م العات رواندناسی.دانشآموزان

هدفی با مسئولیتپیير

راب ه جاتویر

.010-011 :ز01(01 .تربیتی
 بررسی اثربخشی آموزش روش ايفا نقش بر.ز0911(  اسماعیل، ماديه سعد پور،هیجیان
.010-011 :ز3(1 . رواندناسی مدرسه.آموزان دقتر او دبیرستان-مسئولیّتپیير دانش
.ز0913(  علیرضا،  رضا صاد زاده مصر، محسن ار ريان، فاطمه ايمانی نارینی،وجدانی
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