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  ه مقدم
ترين دستاورد انسان در دنيا، ارتباط بين شخصيت با شخصيت است. ارتباط ناموثر موجب عالي

هاي جامعه تجربه ميهاي زندگي و همه بخشجنبهگردد كه در همه فاصله فردي عميقي مي
اند سركوبي هاي گذشته نشان دادهاي در دههشواهد پژوهشي گسترده). 1386شود (سهرابي، 

احساسات پيامدهاي جسماني، رواني و اجتماعي منفي دارد. بازداري احساسات نه تنها ظرفيت 
دستيابي به اطالعات دروني جهت  دهد و در نتيجهها كاهش ميتحمل ما را در لمس هيجان

هاي مخرب را نيز بر ضد خود و گذارد، بلكه جنگ و گريز و واكنشگيري بهتر را عقيم ميتصميم
دهد. واكنش جنگ معموالً بر اثر هيجان خشم و تر افزايش ميتر و ظريفديگران به نحو پيچيده

و اضطراب و عمل فرار فرا خوانده مي گريز معموالً بر اثر هيجان ترساعمال پرخاشگرانه و واكنش
). پرخاشگري تاثيرات مخربي چون آسيب زدن به خود و ديگران و مرگ 1390شود (قرباني، 

  ).2007غيرمنتظره و رفتارهاي پرخطر را ممكن است به دنبال داشته باشد (جنتري، 
سازد. كودكان معموالً به تفاوت رفتار كودكان و بزرگساالن اين امر را بيشتر هويدا مينگاهي    

تدريج دهند. اما بهعنوان پاسخي فطري، با خشم و پرخاشگري واكنش نشان ميدر برابر ناكامي به
هاي اختالل جسماني، گيري، نشانهچون كنارههاي ديگر ناكامي، همشوند واكنشتر ميكه بزرگ

هاي مخرب و سازنده نظمن روشعنوابافي، مسئله گشايي سازنده و غيره را بهپناه بردن به خيال
هاي مقابله با هاي ارتباطي مهارت). يكي از مهارت1390آموزند (قرباني، دهي به خشم مي

ها با هاي خود و ديگران، شناخت ارتباط هيجانها است كه شامل شناخت هيجانهيجان
ترس و اضطراب و حوصلگي، مقابله با احساسات و تفكر و رفتار، مقابله با ناكامي و خشم و بي

  ).1389هاي شديد ديگران است (رئوف، مقابله با هيجان
روش گروهي اصالح رفتار و رويكردي رابطه محور است. در اين رويكرد  1نمايشگريروان 

 فرصتيكنند وشود كه در آن اعضا وضعيت احساسي و ذهني خود را كشف ميمحيطي فراهم مي
) از 2007و تجارب خود را امتحان كنند (سوكولوف، آورند كه وضعيت دست مياستثنايي به
نمايشگري به منظور تسهيل در ايجاد تغييرات سازنده در زندگي مراجعان استفاده رويكرد روان

هاي بازداري شده ها و تعارضنمايشگري امكان آزادسازي هيجان) روان1391شود (نوابي نژاد، مي
هاي ). نوجوانان نسبت به گروه1388آورد (لوتون، ميوجود يا سركوب شده را در فضايي امن به

هاي خالق هاي هنر درماني و يا مداخلهسني ديگر، بهترين و بيشترين نفع را از شركت در گروه
هاي مختلف را برند، به اين دليل كه نوجوانان نياز به فضاي امني دارند كه در آن گزينهديگر مي

  ).  1389؛ گرجي، 2006افزايش دهند (تولبرت،  شان راتجربه كرده و خالقيت ذاتي

                                                            
1. Psychodrama 
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اثربخشي اين شيوه درماني در رابطه با نوجوانان بسيار باال گزارش شده است چرا كه اين شيوه 
هاي خود را در مسيري درست كند تا بتوانند هيجانها فراهم ميدرماني فرصتي را براي آن

هاي انجام شده تاثير ونت خود شوند. پژوهشهاي مختلف مانع بروز خشتخليه كنند و در موقعيت
)، اختالل رواني و رفتاري 2009نمايشگري را بر كاهش پرخاشگري (كاراتاس و گوكاكان،  روان

)، كاهش افسردگي 2011)، پرخاشگري و افزايش مهارت حل مساله (كاراتاس زنپ، 2010(گاتا، 
)، افزايش سطح 2012فتاح جزات، )، رفتار تهاجمي و خشونت (خالد م2011(ابراهيمي بليل، 

هاي )، مهارت1384هاي رفع تعارض (زابلي، )، بهبود مهارت1384خود تمايز يافتگي (اسكيان، 
گرايي در ابراز گري هيجاني و كاهش دو سوافزايش ابراز )،1385اجتماعي و عزت نفس (نريماني، 
-ي و كاهش اضطراب (كياني)، افزايش خودگرداني هيجان1386هيجان و كنترل هيجان (زارع، 

)، افزايش عزت نفس نوجوانان 1389زاده، )، افزايش شادكامي و ابراز وجود (صادق1388نژاد، 
)، 1392)، افزايش شادي، لذت و سالمت (فروشاني، 1389داراي والدين طالق گرفته (گرجي، 

  نشان داده است. 
راز خشم دروني كه در شكل نمايشي بر پايه اين نظريه كه تخليه هيجاني و بيان احساسات و اب

طور مستقيم و غيرمستقيم تواند تنش نوجوان را كاهش دهد و بههاي حسي ميو بازنمايي
كند احساس خودارزشمندي و راحتي دروني را در او ايجاد و به ارتباط مثبت او با ديگران كمك 

دهد، انجام اين ست، افزايش ميهاي مهارت ارتباطي اترين مولفهو ابراز وجود را كه يكي از مهم
هاي ارتباطي و پرخاشگري نمايشگري بر مهارتپژوهش با هدف تعيين اثربخشي آموزش روان

دختران پرخاشگر از ضروري خاصي برخوردار است. لذا اين پژوهش انجام شد تا تاثير روان
آينده و خودگويي بر  نمايشگري را با استفاده از فن آينه، فن مضاعف، وارونگي نقش، فرافكني به

  هاي زير را آزمون كند.آموزان نوجوان بررسي و فرضيههاي ارتباطي و پرخاشگري دانشمهارت
 دهد.هاي ارتباطي دختران پرخاشگر را افزايش مينمايشگري مهارتآموزش روان .١
 دهد.نمايشگري پرخاشگري دختران پرخاشگر را كاهش ميآموزش روان .٢
هاي ارتباطي و پرخاشگري دختران پرخاشگر در مرحله شگري بر مهارتنمايتاثير آموزش روان .٣

 ماند.پيگيري پايدار مي
 

 روش
آزمون و گروه گواه و پيگيري يك ماهه بود. آزمون، پسروش پژوهش نيمه آزمايشي با طرح پيش

ز نفر بود كه ا 1950به تعداد  13آموزان دختر مقطع راهنمايي منطقه جامعه آماري كليه دانش
د. با اعالم همكاري كادر اجرايي صورت تصادفي انتخاب شمدرسه به 4مدرسه آن  13ميان 

صورت تصادفي انتخاب و كالس به 4كالس بود،  7كه داراي  »الريمعصومي«مدرسه راهنمايي 
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ها پرخاشگرند.  نفر آن 45دانش آموز آن اجرا شد. نتايج نشان داد  92رخاشگري بين پنامه پرسش
نفر انتخاب و همتاسازي شد و به دو گروه گواه و آزمايش  30ها ت تصادفي از بين آنبه صور

 اختصاص يافت. 
 

 ابزار پژوهش
است  سؤال30كه براي غربالگري استفاده شد شامل  نامهپرسش. اين پرخاشگري نامهپرسش. 1

پاسخ  3شه = و همي 2، گاهي اوقات =1ندرت = ، به0آزمودني به يكي از چهار گزينه هرگز = 
گذاري در آن معكوس است. نمره كه بار عاملي منفي دارد و جهت نمره 18گويد. به جز گويه مي

آيد. نمره كمتر از ميانگين دست ميها بهبا جمع نمرات سؤال 90از صفر تا نامه پرسشكلي اين 
ها ل آزمودنيمربوط به افرادي است كه پرخاشگري پايين دارند. ضرايب آلفاي كرونباخ براي ك

و ضرايب باز آزمايي به  89/0هاي پسر ، و براي آزمودني84/0هاي دختر ، براي آزمودني87/0
 79/0هاي پسر ، براي آزمودني64/0هاي دختر ، براي آزمودني70/0ها،ترتيب براي كل آزمودني

 .شد 87/0. ضريب آلفاي كرونباخ در اين پژوهش )1379(زاهدي فر، است 
خرده مقياس 3سؤال است كه داراي  34شامل نامه پرسش. اين هاي ارتباطيارت. آزمون مه2

ادراك  ؛31، 30، 23، 21، 20، 19، 17، 14، 13، 12، 4، 3هاي سؤالها شامل مديريت هيجان
و ابراز وجود شامل   32 ،28 ،27 ،24 ،22 ،18 ،15 ،10 ،9 ،7 ،5 ،1  هايسؤالديگران شامل 

ضريب پايايي با استفاده از آلفاي كرونباخ  34، 33 ،29 ،26 ،25 ،16 ،11 ،8 ،6 ،2هاي سؤال
و براي  63/0، براي خرده مقياس ادراك ديگران 73/0ها براي خرده مقياس مديريت هيجان

و در محاسبه پايايي به روش باز آزمايي ضريب همبستگي براي  55/0خرده مقياس ابراز وجود 
، خرده آزمون ابراز وجود 70/0، خرده آزمون ادراك ديگران 83/0ها خرده آزمون مديريت هيجان

). ساخت و هنجاريابي اين آزمون توسط نعيمه عطارها 1386 گزارش شده است (عطارها، 57/0
از الگوي  نامه¬پرسشها براي ساخت اين با نظارت ابوالفضل كرمي انجام شده است. آن )1386(

) استفاده 1993) و ديكسون و همكاران (1986شال (هاي ارتباط ميان فردي هارجي و مارمهارت
آلفاي كرونباخ ضريب و اين سه عامل را با توجه به اين الگو مشخص كردند در پژوهش حاضر 

  .دست آمدبهنامه پرسشاين براي  84/0
ابداع شد. هر يك از جلسات  1921. اين روش توسط مورنو در سال نمايشگري. آموزش روان3

خاتمه است.  ٣و مشاركت 2سازي، اجرايا آماده 1شامل سه بخش اصلي گرم كردننمايشگري روان

                                                            
1. warm –up 
2. enactment 
3. sharing  
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شوند در بخش گرم كردن با استفاده از فنون كالمي و غيركالمي خاص، اعضاء براي اجرا آماده مي
جلسه در هفته به  3ساعته،  2جلسه  12نمايشگري در ). در اين پژوهش روان1388(لوتون، 

بار در هفته، مدت زمان كوتاه مجوز  3ده شد. دليل برگزاري جلسات گروه آزمايش آموزش دا
با تعطيالت فروردين و امتحانات زود هنگام  پژوهشاداره آموزش و پرورش و برخورد زمان اجراي 

 طورخالصه آمده است.در زير شرح جلسات بهبود.  92در ارديبهشت ماه 
صندوقچه به منظور گرم شدن اجرا شد و در ابتداي جلسه بعد از آشنايي، فن  جلسه اول.   

كردن اعضاء، به انتخاب رهبر  هاي خود را بيان كردند. بعد از گرمآموزان آرزوها و خواستهدانش
به  2هاي ياوربه صحنه آمد و به كمك من 1عنوان پروتاگونيستبه» مونا«نام گروه دانش آموزي به

من مضاعف عنوان پرداختند. من ياور به 3عففن مضابا استفاده از مرگ پدر  ياجراي خاطره
كرد. در هايش كمك ميريزي هيجاني پروتاگونيست در بيان احساسات و خواسته) به برون4سايه(

 بندي جلسه پرداختند.مرحله مشاركت، اعضاء به بيان بازخورد و جمع
ن كشيدن درخت، . بعد از گرم كردن با استفاده از ف5. فن مضاعف و وارونگي نقشجلسه دوم   

به صحنه آمد و به اجراي خاطرات خود در مورد رابطه پدر و » مونا«اعضاء گروه پروتاگونيست 
احساس بودن مادر نسبت به او و خواهرش پرداخت و افكار و احساساتش را بيان كرد. مادر و بي

اين صورت بهعنوان مضاعف، فن وارونگي نقش اجرا شد در اين جلسه عالوه بر وجود من ياور به
كه پروتاگونيست در جايگاه مادر قرار گرفت و از زبان مادر به گفتگو با خودش ادامه داد. در 

 بندي جلسه پرداختند.مرحله مشاركت اعضاء به بيان بازخورد و جمع
بعد از گرم كردن اعضاي گروه با استفاده از نقاشي  .صندلي خالي و وارونگي نقش .جلسه سوم    

به صحنه آمد و پيرامون درگيري » مونا«ها توسط اعضاي گروه، پروتاگونيست ي نقاشيگذارو نام
پدر و عمو به اجراي فن صندلي خالي و اظهار وجود در مقابل عمو و بعد از آن به اجراي وارونگي 

ها در نقش عمو حاضر شد و در جايگاه عمو، داليل رفتارهاي نقش پرداخت و بعد از بيان نگراني
 بندي جلسه پرداختند.بررسي كرد. در مرحله مشاركت اعضاء به بيان بازخورد و جمعاو را 

                                                            
1 .Protagonist شخصي كه داراي مشكالت رواني، اجتماعي و شخصيتي است و براي كسب بهبودي و دستيابي به ،

 ).1380شود (فتحي،شناختي به گروه معرفي ميمطلوب روان هايتغييرات و دگرگوني
2 .Ego helpers براي عينيت بخشيدن به دنياي ذهني پروتاگونيست الزم است عالوه بر شخص اول افراد ديگري ،

 ).1380نيز روي صحنه بيايند و نقش افراد تأثيرگذار در زندگي شخص اول را بر عهده بگيرند و بازي كنند (فتحي، 
3. Double techniqueكند خود را عيناً در وضعيت شخص اول (پروتاگونيست) قرار ، فن مضاعف يا سايه تالش مي

 ).1380دهد و حتي به او تبديل شود. (فتحي، 
4. Shadow 

5. Reversalكند و شخص ب نقش فرد الف را ، بر اساس وارونگي نقش شخص الف در نقش شخص ب نقش ايفا مي
 ).1380، پذيرد. (فتحيمي
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بعد از گرم كردن اعضاء گروه با استفاده از پرتاپ توپ،  .و مضاعف 1فن آينه .جلسه چهارم   
به انتخاب اعضاي گروه به صحنه آمد و ايفاي نقش كرد. در اين جلسه » مليكا«پروتاگونيست 

عنوان مضاعف در پشت يادآوري خاطره ديدار با همسر پدر اشاره كرد. من ياور به پروتاگونيست به
كرد. در ادامه فن آينه اجرا شد و پروتاگونيست از صحنه خارج شد و من سرش او را همراهي مي

ياور به ايفاي نقش پروتاگونيست پرداخت و پروتاگونيست در خارج از صحنه به مشاهده رفتار 
 بندي جلسه پرداختند.مرحله مشاركت، اعضاء به بيان بازخورد و جمع خود پرداخت. در

. فن مضاعف، آينه و وارونگي نقش. بعد از گرم كردن اعضاي گروه با استفاده از جلسه پنجم   
رو كردن پدر و مادرش روبه به صحنه آمد و به اجراي خاطره» مليكا«ساخت نقاب پروتاگونيست 

هاي ياور ندگي با مادر پرداخت و افكار و احساساتش را بيان كرد و منخاطر بازگشت پدر به زبه
هاي آينه و وارونگي نقش اجرا شد. در مرحله در نقش سايه، پدر و مادر مليكا حاضر شدند و فن

 بندي جلسه پرداختند.مشاركت، اعضاء به بيان بازخورد و جمع
با استفاده از بازي دوران كودكي  بعد از گرم كردن اعضاي گروه. فن مضاعف جلسه ششم.   

اش براي بازگشت پدر به خانه هاي گذشتهبه صحنه آمد و به اجراي تالش» مليكا«پروتاگونيست 
عنوان سايه، پدر و مادر به منظور ايجاد بينش و باال بردن توانايي ابراز هاي ياور بهپرداخت و من

مرحله مشاركت، اعضاء به بيان بازخورد و وجود در پروتاگونيست به ايفاي نقش پرداختند. در 
 بندي جلسه پرداختند.جمع

. بعد از گرم كردن اعضاي گروه با 3و فرافكني به آينده 2فن مضاعف، خودگويي جلسه هفتم.   
به صحنه آمد و در صحنه به اجراي فن » مليكا«استفاده از تكميل جمالت ناقص، پروتاگونيست 

كرد و من ياور در هاي خود را با صداي بلند بيان ميو احساسها خودگويي پرداخت و انديشه
به ايفاي نقش پرداخت و در انتهاي جلسه فن فرافكني به آينده اجرا شد تا به جاي » سايه«نقش 

ريزي براي آينده سوق داده شود. در مرحله مشاركت، اعضاء به تمركز بر گذشته به سمت برنامه
 پرداختند. بندي جلسهبيان بازخورد و جمع

. فن مضاعف و وارونگي نقش. بعد از گرم كردن اعضاي گروه با استفاده از بيان جلسه هشتم   
به صحنه آمد و داستان مشاجره با برادرش را در » محدثه«صفت خوب و بد، پروتاگونيست 

ت هاي ياور اجرا كرد و به سمت بررسي افكار، رفتارها و مديريهاي متفاوت با كمك منموقعيت
                                                            

1 .Mirror techniqueرود كه خود شخص قادر نيست عملكرد خود را به نمايش بگذارد و به ، هنگامي به كار مي
 )1380گيرد (فتحي، عهده ميهمين دليل نقش او را يك من ياور به

2 .Soliloquy1380حي، كند (فتهاي خود را با صداي بلند و در وسط صحنه بيان ميها و احساس، شخص انديشه( 
3 .Future projection techniqueجا و اكنون تبديل ، فن مواجه كردن شخص با اتفافات زندگي آتي خود و به اين

 )1380ها است (فتحي، ها و دلهرهكردن اين ترس
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بندي جلسه هاي خود هدايت شد. در مرحله مشاركت، اعضاء به بيان بازخورد و جمعهيجان
 پرداختند.

فن آينه. بعد از گرم كردن اعضاي گروه با استفاده از بيان قصه براي نقاشي،  جلسه نهم.   
ا به صحنه آمد و مسئله عصبانيت زياد و نابجاي خود را مطرح كرد كه ب» مينا«پروتاگونيست 
ها هدايت هاي ياور او را در جهت مديريت هيجانهاي ياور فن آينه اجرا شد و منهمكاري من

 بندي جلسه پرداختند.كردند. در مرحله مشاركت، اعضاء به بيان بازخورد و جمع
. فن مضاعف. بعد از گرم كردن اعضاي گروه با استفاده از ماساژ شانه، پروتاگونيست جلسه دهم   
به صحنه آمد و احساس گناه خود را به خاطر مرگ استادش مطرح كرد و با » مه جبين«

) و استاد به ايفاي نقش پرداخت و به افكار سايههاي ياور در نقش مضاعف (همكاري من
بندي جلسه غيرمنطقي خود آگاه شد. در مرحله مشاركت، اعضاء به بيان بازخورد و جمع

 پرداختند.
هاي بعد از گرم كردن اعضاي گروه با استفاده از ترسيم نگراني. فن مضاعف. جلسه يازدهم   

به صحنه آمد و نگراني خود را از رابطه پدر و مادر مطرح » سحر«مراحل زندگي، پروتاگونيست 
هاي دوران كودكي خود پرداخت. من ياور در ريزي هيجانهاي ياور به برونكرد و با كمك من

بندي در مرحله مشاركت، اعضاء به بيان بازخورد و جمع به ايفاي نقش پرداخت.» سايه«نقش 
 جلسه پرداختند.

. فن صندلي خالي، وارونگي نقش و مضاعف. بعد از گرم كردن اعضاي گروه با جلسه دوازدهم   
به صحنه آمد و در فن صندلي خالي، با حضور » سحر«استفاده از فن سفر زمان، پروتاگونيست 

هاي خود را مطرح كرد و در ادامه فن داخت و نيازها و خواستهمضاعف، به گفتگو با پدر پر
بندي جلسه پرداختند. وارونگي نقش اجرا شد. در مرحله مشاركت، اعضاء به بيان بازخورد و جمع

كردند و به الزم به ذكر است در حين اجرا تماشاگران با رعايت قوانين جلسه اظهار نظر مي
  كردند.مطلوب تالش ميپروتاگونيست در رسيدن به نتيجه 

اي، قبل از شروع جلسات، آزمون چندمرحله گيرينمونهدر اين پژوهش پس از . شيوه اجرا
-معصومي«درسه راهنمايي آموز پايه سوم مدانش 92منظور غربالگري درمورد پرخاشگري به

همتاسازي  نفر پس از 30ها ها پرخاشگرند. از ميان آننفر از آ ن 45و مشخص شد  انجام »الري
هاي ارتباطي بهصورت تصادفي انتخاب و در دو گروه گواه و آزمايش جايگرين و آزمون مهارتبه

عنوان متغير مستقل در گروه نمايشگري بهآزمون اجرا شد. پس از مداخالت روانعنوان پيش
س اي دريافت نكرد. هرچند هر دو گروه در چهار كالآزمايش اجرا شد و گروه گواه مداخله
هاي جلسه براي گروه گواه هم وجود داشت. بعد از اتمام پراكنده بودند و احتمال تعريف داستان

جلسه و پس از گذشت يك ماه در مرحله پيگيري براي سنجش  12جلسه و بعد از اتمام  6
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هاي ارتباطي و پرخاشگري مجدد براي هر دو هاي مهارتثير مداخله آزمون مهارتأپايداري ت
  هاي مكرر تحليل شد.گيريدست آمده با استفاده از تحليل اندازهو در نهايت نتايج به گروه اجرا

  
 هاافتهي

درصد) سيكل  21/4نفر ( 3درصد) ديپلم و  64/3نفر ( 9نفر گروه آزمايش تحصيالت پدر  14از 
 2وه درصد) سيكل بود و در هر دو گر 57/1نفر (  8درصد) ديپلم و  28/6نفر ( 4و در گروه گواه 

 7/1( نفر 1درصد) تحصيالت ابتدايي داشتند. از نظر تحصيالت مادر در گروه گواه  14/3نفر (
 42/9نفر ( 6درصد) و در گروه گواه  50( نفر 7درصد ) ليسانس داشت و در گروه آزمايش 

درصد) تحصيالت  14/3( نفر 2درصد) سيكل و  35/7نفر ( 5درصد) ديپلم  و در هر دو گروه 
درصد) آزاد 100نفر ( 14گويان گروه آزمايش يعني هر داشتند. شغل پدر تمامي پاسخابتدايي 

درصد ) مشاغل آزاد، و بقيه نيز داراي مشاغل كارمندي بودند.  71/4نفر (10بود و در گروه گواه 
درصد) كارمند و  21/4نفر ( 3دار و درصد) خانه 78/6نفر ( 11در گروه آزمايش شغل مادر 

  دار بود.درصد) خانه 100( نفر 14كنندگان در گروه گواه يعني هر شركت مادران تمامي
پيش فرض استفاده از آزمون تحليل واريانس به عنوان يك آزمون پارامتريك طبيعي بودن     

ها براي بررسي طبيعي بودن توزيع نمره ها است.ها و همگني واريانس درون گروهتوزيع داده
 -اسميرنف و شاپيرو -هاي كولموگرافنفر يا كمتر باشند از آزمون 40كنندگان چه شركتچنان

دست آمده براي ها چون مقادير بهشود. در اين پژوهش پس از انجام اين آزمونويلك استفاده مي
توان گفت شرط برابري اين ميدار نبود، بنابرمعني 05/0ها در يك گروه در سطح اين آزمون

  ها برقرار است. نيز توزيع طبيعي بودن داده هاي درون گروهي وواريانس
آزمون يك گروه با استفاده از آزمون لوين هاي پيشچنين مفروضه همگني كواريانس نمرههم    

دار نبود، بنابراين مفروضه معني α=  05/0لوين در سطح  Fكه مقدار بررسي شد و با توجه به اين
چنين نتيجه گرسيون مورد استنباط قرار گرفت. همها و برقراري شيب رهمگني كواريانس داده

-توان نتيجه گرفت كه مفروضه كُرويت برقرار نبود و نميدار بود. بنابراين ميآزمون موچلي معني
  هاي درون گروهي بدون تعديل درجات آزادي استفاده كرد.توان از نتيجه آزمون
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 لعه در گروه آزمايش و گواههاي توصيفي متغيرهاي مورد مطا. خالصه داده1جدول
 انحراف معيارميانگينانحراف معيارميانگينگيريزمان اندازه متغير

مديريت 
هاهيجان  

7692/3363957/45000/3648775/5آزمونپيش  
9231/3623548/50714/3985024/5آزمونميان  
3846/4100897/51429/3940030/4آزمونپس  

2308/4139988/45000/3662019/4پيگيري  

ادراك 
 ديگران

6923/3882379/68571/3924562/5آزمونپيش  
0769/4410656/52857/4339024/6آزمونميان  
1538/4421992/48571/4295917/4آزمونپس  

8462/4412910/52143/3820949/4پيگيري  

 ابراز وجود
2308/3150990/50000/3121056/3آزمونپيش  
8462/3533782/38571/3384225/5آزمونميان  
8462/3471587/30714/3504540/5آزمونپس  

0769/3253185/23571/3120113/3پيگيري  

 كل
6923/10343908/123571/10717863/9آزمونپيش  
8462/11661636/92143/11605869/12آزمونميان  
3846/12071944/70714/11790310/9آزمونپس  

1538/11858118/70714/10655522/9پيگيري  

 پرخاشگري
3077/5719944/80000/5744894/8آزمونپيش  
1538/4686624/115714/5750072/9آزمونميان  
6154/4652689/126429/5616185/9آزمونپس  

3077/4798776/107143/5679969/7پيگيري  
 

ها، ادراك ديگران، ابراز هاي توصيفي را براي متغيرهاي مديريت هيجانخالصه يافته 1جدول 
آزمون، ميانگيري، پيشهاي ارتباطي و پرخاشگري در چهار زمان اندازهوجود و نمره كلي مهارت

دهد. اطالعات اين جدول حاكي از آزمون، و پيگيري در گروه آزمايش و گواه نشان ميآزمون، پس
-هاي ارتباطي و كاهش نمرههاي گروه آزمايش نسبت به گروه گواه در متغير مهارتش نمرهافزاي

 ها در متغير پرخاشگري است.هاي آن
  

 . آزمون موچلي براي بررسي مفروضه كرويت2جدول 
آزمون درون گروهي

 متغير
مون موچليزآ

Wداريسطح معنيدرجه آزاديخي يكموچلي 
 594/0363/125030/0هاي ارتباطيمهارت

 899/0534/25771/0ميزان پرخاشگري
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دار شده است، بنابراين مفروضه كرويت برقرار نتيجه آزمون موچلي معني 2چون در جدول 
هاي درون گروهي بدون تعديل درجات آزادي استفاده كنيم. توانيم از نتيجه آزموننمي نيست و

  فلت گزارش خواهد شدهين هاي درجات آزادياز اين رو نتيجه تعديل
  

  هاي مكرر در مورد اثر آموزش گيريتحليل اندازه Fهاي چهارگانه مشخصه. 3جدو ل
 هاي ارتباطي و پرخاشگري دختراننمايشگري بر مهارتروان

 
  
 

 شاخص
 منابع تغييرات

مجموع 
 مجذورات

درجات 
 آزادي

ميانگين 
 F مجذورات

هاي مهارت
 ارتباطي

اثر 
 زمان

 597/11** 193/27433398/914شدهكرويت فرض
 597/11** 193/2743239/2176/1225گيسر-گرينهاوس
 597/11** 193/2743568/2161/1068فلت-هوين

 597/11** 193/2743000/1193/2743باند باال
تعامل
زمان 

و 
 گروه

 778/3* 712/8933904/297كرويت فرض شده
 778/3* 712/893239/2153/399گيسر-هاوسگرين

 778/3* 712/893568/2999/347فلت-هوين
 778/3* 712/893000/1712/893باند باال

 پرخاشگري

اثر 
 زمان

 784/6* 249/5743416/191كرويت فرض شده
 784/6* 249/574805/2710/204گيسر-هاوسگرين

 784/6* 249/574000/3416/191فلت-هوين
 784/6* 249/574000/1249/574باند باال

تعامل
زمان 

و 
 گروه

 869/6* 434/5813811/193كرويت فرض شده
 869/6* 434/581805/2271/207گيسر-هاوسگرين

 869/6* 434/581000/3811/193فلت-هوين
 869/6* 434/581000/1434/581باند باال

*P< 05/0     **P< 01/0       

ن توادار است. پس در عامل زمان معني 597/11با مقدار  Fمقدار مشخصه آماري  3جدول  در
چنين مقدار دار بوده است. همشود تغيير افزايش در مراحل مختلف آزمون معنينتيجه مي

در متغير پرخاشگري در  869/6هاي ارتباطي و در مهارت 778/3با مقدار  Fمشخصه آماري 
  دار است .تعامل زمان و گروه نيز معني
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هاي مكرر در تعيين اثر آموزش . نتايج آزمون تعقيبي بونفروني در مورد تحليل اندازه4جدول 
  هاي ارتباطي و پرخاشگري دختراننمايشگري در مهارتروان

J I انحراف معيارميانگيناختالف  

هاي مهارت
 ارتباطي

 آزمونپيش
 354/2-005/11* آزمونميان
 571/2-203/13*آزمونپس

 061/2 -588/6* پيگيري

 آزمونميان
 005/11354/2* آزمونپيش
 737/1-198/2آزمونپس

 418/4861/2پيگيري

 آزمونپس
 203/13571/2* آزمونپيش

 198/2737/1 آزمونيانم
 615/6737/2پيگيري

 پيگيري
 061/2 588/6* آزمونپيش
 861/2-418/4 آزمونميان
 737/2-615/6آزمونپس

 پرخاشگري

 آزمونپيش
 291/5270/1* آزمونميان
 525/5472/1*آزمونپس

 143/5653/1*پيگيري

 آزمونميان
 270/1-291/5* آزمونپيش
 303/1 234/0 آزمونپس

 446/1-148/0پيگيري

 آزمونپس
 472/1-525/5* آزمونپيش
 303/1-234/0 آزمونميان

 502/1-382/0پيگيري

 پيگيري
 653/1-143/5* آزمونپيش
 148/0446/1 آزمونميان
 382/0502/1آزمونپس

*P< 05/0     **P< 01/0  
آزمون و آمون، پسآزمون، ميانها در چهار مرحله پيشدهد تفاوت ميانگينن مينشا 4 جدول

هاي ارتباطي  و نمايشگري در افزايش مهارتدار است. بنابراين اثرات آموزش روانپيگيري معني
توان چنين ها پس از گذشت يك ماه از آموزش پايدار مانده است. ميكاهش پرخاشگري آزمودني

هاي ارتباطي دختران پرخاشگر مقطع راهنمايي را نمايشگري مهارتآموزش روان عنوان نمود كه
  ها را كاهش داده است.افزايش و ميزان پرخاشگري آن
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  گيري بحث و نتيجه
هاي ارتباطي داري بر مهارتنمايشگري تاثير معنينتايج پژوهش حاضر نشان داد آموزش روان

هاي مكرر نيز نشان داد اثرات تايج آزمون تحليل اندازهچنين ندختران پرخاشگر داشته است. هم
آزمون پايدار مانده است. الزم به ذكر اين آموزش بعد از گذشت يك ماه نسبت به مرحله پيش
توان هاي ارتباطي انجام نشده بود كه بهاست پژوهشي در زمينه تاثير روان نمايشگري بر مهارت

نمايشگري بر ) كه اثر روان2010د. در پژوهش دوگان (نتيجه اين پژوهش را با آن مقايسه كر
نمايشگري در درك كنندگان در جلسات روانالگوي دلبستگي جوانان بررسي شده بود، شركت

تر تر و طبيعيها بهبود يافته بود و در روابط خود صميميخويشتن پيشرفت كردند و بينش آن
) كه اثر روان 2009راتاس و گوكاكان (كردند. نتيجه پژوهش حاضر با پژوهش كارفتار مي

توان نمايشگري را بر كاهش پرخاشگري بررسي كرده بود، همسو است. درتبيين اين نتيجه مي
نمايشگري گروهي، همانندسازي با رهبر گروه و يا سايرين، تخليه چنين عنوان نمود كه در روان

خورد. گاه با رشد چشم ميها به عاطفي، احساس همدردي و سبك شدن بيش از ساير درمان
هاي موجود در استعدادهاي سركوب شده و يادگيري نحوه رويارويي با مشكالت از طريق پتانسيل

تواند تغييرات چشمگيري در روابط خود با اعضاي خانواده و ديگران ايجاد كند فرد، مراجع مي
 ). 1384(اسكيان، 

» تُو«ست و در اين نظريه است كه سخن از مواجه ا» تُو«در روي صحنه شخص اول همواره با    
رو شدن با ديگران، در لحظه حال بودن و تا حد امكان آگاه و بيدار بودن است. است و توان روبه

هاي شود. منپذير مينمايشگري رويارويي نه تنها با ديگران، بلكه با خود نيز امكاناز طريق روان
شوند. عنوان ظاهري از درون مراجع نمايان ميبهياور هم در نقش افراد زندگي مراجع و هم 

گيرد كه تري از صراحت ارتباطي است. نوجوان در فضايي قرار ميرويارويي شامل درجه عميق
جا و اكنون همه چيز به اين» تو-من«برقرار كند. در رابطه » تو-من«تواند رابطه راحتي ميبه

ها و افكار آيد و احساسن تغيير به وجود مياست كه امكا» تو-من«شود. در رابطه آورده مي
 يكند و ديگران در غم و شادپنداري را ايجاد ميذاتها، پديده هممشترك در ميان انسان

  ).1380شوند (فتحي، پروتاگونيست (شخص اول) شريك مي
كه كند. زماني فرايند نمايش كمك به رشد مناسب تعامالت و كاهش تمايالت پرخاشگرانه مي    

شخص اول، خشم خود را نسبت به عمو، پدر، مادر، برادر، معلم و همسايه در فضايي آزاد، بدون 
كند كه منجر به كند، نسبت به رفتار خود و ديگران بينش پيدا مينقد شدن در صحنه اجرا مي

شود. مورنو در رويكرد روان نمايشگري، به زندگي در زمان حال، اش ميدرك عميقي از رابطه
اي داشت و ازجمله اهداف روان نمايشگري را ايجاد احساس خودانگيختگي در زمان وجه ويژهت

  ). 2004دانست (هينشلوود، حال مي
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پارچه شدن در واقع روان نمايشگري ازطريق رشد خودانگيختگي و خالقيت، منجر به يك
تمركز بر يك كه شخص با طوريشود. بهها و تجسم ميفرايندهاي مربوط به تفكر، هيجان

اش، نظام باورهايش در مورد خود، ديگران و هاي رفتاري شخصيموقعيت خاص درباره پاسخ
كند، مي تواند نسبت به احساسات خود در آن موقعيت و پيامدهاي دنيايي كه در آن زندگي مي

كند. پس از اكتساب چنين بينشي فرد فرصت ميهاي رفتاري و هيجاني خود بينش پيدا پاسخ
  ). 2005تجربه كند (جفريز،  ها را عمالًهاي كارآمدتر را نيز در نظر گرفته و آنابد تا گزينهي

شناسي رواني و سالمتي بر مبناي سه عنصر هيجان، تفكر و رفتار بنا شده است كه روش آسيب   
كار بهاي آشكار شود، شناختي مسئلهاي كه نياز باشد تا ابعاد رواننمايشگري در هر حيطهروان
تواند بر هر يك يا همه قلمروهاي رفتاري، هيجاني، نمايشگري ميعبارت ديگر روانرود، بهمي

جويان نياز به تجربه كردن دارند، متمركز چه كه درمانافكار و روابط بين فردي با توجه به آن
هاي پاسخ هاي مخدوش، نارسايي ارتباطي،). در شرايط درمان گروهي، ادراك2003شود (بالتنر، 

شود و تغيير هاي تكانشي و ازخود بيگانگي بررسي مياي، عملعاطفي نارسا، رفتارهاي كليشه
  ). 1390كند (كوري، مي
 محامدي،هاي درمان معضالت و مشكالت روحي و رواني است (جا كه نمايش يكي از راهاز آن   

عنوان شود از نمايش بهشنهاد ميدست آمده از پژوهش حاضر پي). لذا با توجه به نتايج به1386
-هاي آتي قبل از اجرا، ميزان مهارتاستفاده شود. و در پژوهشيك شيوه آموزشي براي تدريس 

ارتباطي ضعيفي دارند تحت آموزش قرار  يهاهاي ارتباطي سنجيده شود و كساني كه مهارت
پرخاشگر سبك ارتباطي آموزان بگيرند چرا كه در اين پژوهش فرض ما بر اين بو د كه دانش

هاي ارتباطي از طريق روانطور اين پژوهش نشان داد با يادگيري مهارتغيرموثر دارند، و همان
هاي عاطفي نارسا، رفتارهاي هاي مخدوش، نارسايي ارتباطي، پاسخنمايشگري توانستند ادراك

خود را كاهش  هاي تكانشي و ازخود بيگانگي خود را بشناسند و پرخاشگرياي، عملكليشه
  دهند.

 
  عمناب
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*** 
  AGQپرخاشگري  نامهپرسش

  .بگذاريد × هاي شخصيتي شما انطباق دارد عالمتبهترين وجه با ويژگيگزينه كه به 4يكي از مقابل  در
ندرتبه گاهي هميشه.كنديميعصبانمرازيناچويجزئمسائلي برخ .1  هرگز 
ندرتبه گاهي هميشه.مشويمدهيرنجارياختيبكنم،يمنظرگذشتهعيوقا بهي وقت .2  هرگز 
ندرتبه گاهي هميشه .كنميميمانيپشاحساسبعداكهكنميمياديزي كارها .3  هرگز 
ندرتبه گاهي هميشه.شوميميعصبانشوند،يمميهانقشهوهابرنامهافتنيتحققمانعييزهايچي وقت .4  هرگز 
ندرتبه گاهي هميشه.شوميميعصبانگرانيديانصافيب از .5  هرگز 
ندرتبه گاهي هميشه.استمشكليليخميبرايناكاموشكست تحمل .6  هرگز 
ندرتبه گاهي هميشه.كنميمفكرآندربارهيطوالنيمدتكنم،يميمخفگرانيدازرامتيعصبانيوقتي حت .7  هرگز 
ندرتبه گاهي هميشه.كنديمنيخشمگاريبسمراكهدارنديعاداتدوستانم ازي بعض .8  هرگز 
ندرتبه گاهي هميشه.كنميمسرزنش را خودم .9  هرگز 

ندرتبه گاهي هميشه.شوميميعصبانگرانيداحمقانهي كارها از .10  هرگز 
ندرتبه گاهي هميشه.كنميماحساسدوشميروينيسنگ بار .11  هرگز 
ندرتبه گاهي هميشه .شوميمنيخشمگدايشدرم،يگيمقرارانتقادموردي وقت .12  هرگز 
ندرتبه گاهي هميشه.شوميميعصبانگرانيدتعلل و ريتاخ از .13  هرگز 
ندرتبه گاهي هميشه.شوميمريدلگيليخند،ينشينميكرسبهحرفمي وقت .14  هرگز 
ندرتبه گاهي هميشه.ندارمميهاحرفيرويكنترلشوم،يميعصباني وقت .15  هرگز 
ندرتبه يگاه هميشه.دهميمدشنامگرانيدبهشوميمنيخشمگ كهي وقت .16  هرگز 
ندرتبه گاهي هميشه.زنديمسرمنازيمنطقريغيرفتارهاكهشوميمنيخشمگ آنقدر .17  هرگز 
ندرتبه گاهي هميشه.هستمداريپاومقاومخود،يفكر مواضع در .18  هرگز 
ندرتبه گاهي هميشه.زنميمگرانيدگوشيتوروم،يمبدركوره ازي وقت .19  هرگز 
ندرتبه گاهي هميشه.كنميمپرتابرايزيچكهمشويميعصبان آنقدر .20  هرگز 
ندرتبه گاهي هميشه.كنديميشرمندگاحساسدچارمراكهپرورانميمسردري بد افكار .21  هرگز 
ندرتبه گاهي هميشه.كننديميتلقپرخاشگروخشنيفردمرا گرانيد .22  هرگز 
ندرتبه گاهي هميشه.اندازميمراهبهجنجالوجاركند،يرفتاربدمنبايافروشنده،يامغازه در اگر .23  هرگز 
ندرتبه گاهي هميشه.گذارميمدستشكفراحقشد،يبگواحمقانهيمطلبي فرد اگر .24  هرگز 
ندرتبه گاهي هميشه.زنميماديفررانندهسربرنكند،اطياحتكنارم،ازعبورنيحدرلياتومب كي اگر .25  هرگز 
ندرتبه گاهي هميشه.شوميمريدرگكند،نيتوهامخانوادهايمنبهكهيكس هر با .26  هرگز 
ندرتبه گاهي هميشه .زنميمصدمهاوبههممنبزند،صدمهمنبهي فرد اگر .27  هرگز 
ندرتبه گاهي هميشه.دارمعالقهخشنيهاورزش به .28  هرگز 
ندرتبه گاهي هميشه.خواهديمكتكدلشاندهند،يمآزارم كهي مردم .29  هرگز 
ندرتبه گاهي هميشه.كنميم بحثوجرهاآنباكنند،يممخالفتمنباگرانيدي وقت .30  هرگز 
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  هاي ارتباطيآزمون مهارت
  پاسخ نگذاريدعبارتي را بي جمالت زير با دقت و با صداقت گزينه مورد نظرتان را با عالمت ضربدر مشخص كنيد.در

يمدنبالراحرفم ايآكهپرسميمشنوندگانازدهمحيتوضرايمطلبدارميسعي وقت .1
 كنند؟

 هميشه معموالً گاهي ندرتبه هرگز

 هميشه معموالً گاهي ندرتبه هرگز .فهمندينمميگويمراآنچه مردم .2
 هميشه معموالً گاهي ندرتبه هرگز .كنميمكنترلوتيريمديخوببهرانظراتموديعقا انيب من .3
پردازميمنظراتمحيتوضبهگرانيديهمكارومشاركتبدون وقتي .4

 هميشه معموالً گاهي ندرتبه هرگز .شوميم مشكل وي نگران دچار

 هميشه معموالً گاهي ندرتبه هرگز .خواهميميشتريبحاتيتوضفهممينمرايسؤالي وقت .5
 هميشه معموالً گاهي ندرتبه هرگز .استدشوارميبراگرانيديتقاضا رد .6
 هميشه معموالً گاهي ندرتبه هرگز .استآسانميبراگرانيدنظراززهايچ دنيد .7
گوشحالدر كهكنميموانمودنباشد،جالبميبرايمطلباگري حت .8

 هميشه معموالً گاهي ندرتبه هرگز .هستم دادن

 هميشه معموالً گاهي ندرتبه هرگز .ببرميپآنها هيروحايخووخلقبهتوانميمگرانيدبهكردن نگاه با .9
گرانيدحرف قطعباشم،داشتهارائهيبرامناسبيمطلبكهيصورت در .10

 هميشه معموالً گاهي ندرتبه هرگز .نداردي مانع

 هميشه معموالً گاهي ندرتبه هرگز .استمشكلميبرااحساساتمكردن انيب .11
واظهاراتمتوجهكهشوميممشغولميگويمكهيزيچبه قدر آن .12

 هميشه معموالً گاهي ندرتبه هرگز .گردمينم شنوندگانمي اهواكنش

دهميمحيترج وهستمخودضعفنقاطاصالحبهقادرييتنها به من .13
 هميشه معموالً گاهي ندرتبه هرگز .رمينگ كمكي كس از

 هميشه معموالً گاهي ندرتبه هرگز .ترسمينماشتباهآنرشيپذازوامكردهاشتباهكنم،يماشتباهي وقت .14
كهاستنيا كننددركمرانكهيايبراگرانيدبهكمكوهيش نيبهتر .15

 زيچ چه به و كنميم فكر زيچ چه به دارم،ي احساس چه ميبگو آنها به
 .دارم اعتقاد

 هميشه معموالً گاهي ندرتبه هرگز

 هميشه معموالً گاهي ندرتبه هرگز .كنمعوض راموضوعدارمدوستشود،يمياحساسيامكالمهي وقت .16
خدشهرايگريدشخصاحساساتاحتماالكنميمفكركهي هنگام .17

 هميشه معموالً گاهي ندرتبه هرگز .كنميمي خواه معذرت او از ام،كرده دار

 هميشه معموالً گاهي ندرتبه هرگز .رميگيميدفاعحالتشود،يمانتقادمنازكهي هنگام .18
سؤالمنازتميعصبانمورددرنفركيوهستميعصبانكهي هنگام .19

 هميشه معموالً گاهي ندرتبه هرگز .كنميمي آزاد احساس تميعصبان رشيپذ در كند،يم

 هميشه معموالً گاهي ندرتبه هرگز .دارمكردنيريگجهينتزودبه شيگرا .20
 هميشه والًمعم گاهي ندرتبه هرگز .بگذارماويجاراخودمكنميميسعكنم،يمصحبتيكس باي وقت .21
مسئلهنياازخودمچندهركنم،يمبلندراميصداكهنديگويممن به مردم .22

 هميشه معموالً گاهي ندرتبه هرگز .ندارمي آگاه

ارائهازمندارد،مشكلمناسبكلماتكردندايپدريفردي وقت .23
 هميشه معموالً گاهي ندرتبه هرگز .شوميم خوشحال او مشكل درباره شنهاديپ

 هميشه معموالً گاهي ندرتبه هرگز .كنميمصحبتمنشتريبگفتگوكي در معموالً .24
 هميشه معموالً گاهي ندرتبه هرگز .برسانمانيپابهوشروعيراحتبهرابحثكيتوانمينماوقات اكثر .25
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 هميشه معموالً گاهي ندرتبه هرگز .عالقمندمگوينديمديگرانكهمطالبي به .26
بهشوم،يمناراحتكنديممخالفتمنباخصيشكههنگامي .27

 هميشه معموالً گاهي ندرتبه هرگز .باشد نداشته مرا تجارب او وقتي خصوص

اشارهرفتارش واعمالبهكهمطمئنمكنميمانتقادكسي از وقتي .28
 هستيد، بدي والدين شما بگويم كهاين جاي به الًمث .او خود به نه دارم

 .مخالفم كودكان با شما كردن برخورد شيوه با من گويميم
 هميشه معموالً گاهي ندرتبه هرگز

رامشكالتندهم،دستازهيجاناتمبرراكنترلماينكهبدونتوانم مي .29
 هميشه معموالً گاهي ندرتبه هرگز .كنم حل

دركهآنچهبه نسبت)شاديوخشممثل(امهيجانييهاواكنش از .30
 هميشه معموالً گاهي ندرتبه هرگز .هستم گاهآ شود،يم مطرح گفتگو يك

 هميشه معموالً گاهي ندرتبه هرگز .بيندازمتعويقبهراحساسموضوعاتمورددرصحبتدارم دوست .31
 هميشه معموالً گاهي ندرتبه هرگز .شومروبرواستكردهدارجريحهرااحساساتمكهكسي با قادرم .32
منازاستممكنزيراكنم،يمرهيزپمردمبانظرهايماختالف بيان از .33

 هميشه معموالً گاهي ندرتبه هرگز .شوند ناراحت

 
 
 


