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مقدمه

یکووی از اساسوویتوورین عواموو در رشوود مولووو شخصوویت

دوره ابتوودایی در تمووام نمووامهووای آموووزش و پوورورش جهووان

نوجوانان و جوانان است .افراد دارای حرموت خوود بوام سوعی

مهمتوورین دوره تحصوویلی بووه شوومار موویآیوود و تووثثیر آن در

میکنند خود را با تغییرات محیط وفق دهند ،تمای به پوذیرش

شک گیری شخصویت و تحوول هموهجانبوه کوودک غیرقابو

و اصالح اشتباه خود دارند و نوعدوستی و عالقوه بوه همکواری

انکار است .کودکان در ایون دوره مویآموزنود کوه چگونوه بوا

در آنها دیده مویشوود درحوالیکوه افوراد دارای حرموت خوود

همسامن و افراد پیرامون خود ارتباط برقرار کنند و در نتیجه به

پایین از احساس کهتری ،احساس کافی نبودن ،احساس گناه و

تدریج درکی از خود به دست میآورند ( .)5یکوی از اهودا

شوورم نسووبت بووه خووود ،فقوودان خودبوواوری و خودپووذیری،

آموزش ابتدایی ،رشد مهارتهای اجتمواعی در بوین کودکوان

بیاعتمادی به خویشتن و دوست نداشوتن خوود رنوج مویبرنود

است زیورا ایون مهارتهوا امکوان برقوراری ارتبواط سوازنده بوا

( .)9همچنین حرمت خود بام بوه عنووان یو

عامو حفواظتی

دیگووران ،سووازشیافتگی 5مناسووب بووا محوویط و رفووع نیازهووای

عم میکند که میتواند فورد را از تجوار منفوی (مثو طورد

اجتماعی را فراهب میکنند ( .)2در شک گیوری سوازشیافتگی

اجتماعی و شکستها) محافمت کند (.)1

عواملی چون ویژگیهای روانشناختی فرد ،شیوههای تربیتوی،

ازآنجوواییکووه واژه حرمووت خووود بووه توانووایی مقابلووه بووا

ارزشها و اعتقادات حاکب بر فرد و جامعه ،همسامن ،خوانواده

چالشهووای زنوودگی و ارزشوومندی بوورای شوواد زیسووتن اشوواره
1

و آموزشوپرورش مؤثر هستند .در دوران کودکی و نوجووانی

میکند (الیس ) ،میتوان نتیجه گرفت که رابوه تنگاتنگی بین

به دلی اینکه ارتباط با همسامن اف ایش و وابستگی بوه والودین

حرمت خود و سازشیافتگی افراد وجوود دارد .دائوی جعفوری

کوواهش م وییابوود ،سووازشیافتگی و مؤلفووههای آن از اهمی وت

در پژوهش خود ارتباط بین حرمت خود و ابعاد سوازشیافتگی

ویژهای برخوردار اسوت ( .)9تحوول اجتمواعی جنبوه مهموی از

را در دانشآموزان دختر دبیرسوتانی در شوهر اصوفهان بررسوی

تحول فرد است که از طریوق ارتبواط بوا دیگوران بوه خصوو

کرد و نتایج نشان داد که حرمت خود و سازشیافتگی ارتبواط

والدین ،همسامن و معلمان به دست میآید ( .)1سازشیافتگی

معنووادای بووا یکوودیگر دارنوود و حرمووت خووود بووام منجوور بووه

اجتماعی در واقع تعام مناسب کودک با خوانواده ،دوسوتان و

سوووازشیافتگی بیشوووتر و روابوووط اجتمووواعی سوووازندهتر در

کارکنان مدرسه است که توانوایی دانشآمووز بورای پیوروی از

دانشآموزان میشود (.)0

قوانین و مقررات مدرسه در عین عملکرد موفق در تحصوی را

با در نمر گرفتن اهمیت سوازشیافتگی و حرموت خوود در
تحول کودکان ،استفاده از برناموههوای آموزشوی مهوارتهوای

نی در برمیگیرد (.)1
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یکی از عوام روانشناختی مؤثر بر سوازشیافتگی ،مسولله

اجتماعی به آنها اموری ضوروری محسوو مویشوود .از جملوه

حرمت خود 2اسوت کوه بوه اعتقواد دی رویتور ،9بوه احسواس و

برنامههای آموزشی مهارتهای اجتماعی به کودکان ،آموزش

دیدگاه کلی افراد درباره خودشان اشاره میکنود .افوراد دارای

از طریق ایفای نقش است که به دانشآموزان کمو

میکنود

حرمووت خووود بووام مسوولولیت رفتووار و انتخا هووای خووود را

با محیطهای اجتماعی جدید آشنا شووند و بوا قورار گورفتن در

م ویپذیرنوود ،دارای احساسووات و نگرشهووای مثبووت هسووتند و

موقعیووتهووایی کووه در زنوودگی واقعووی تجربووه خواهنوود کوورد،

مووویتواننووود از روشهوووای برقوووراری تعامووو سوووازنده بووورای

مهارتهای مزم برای برخورد مناسب با مسوائ مختلو

را در

سازشیافتگی با محیط اجتماعی بهره بگیرند ( .)9حرمت خوود

محیوی لذتبخش و به دور از تنش بیاموزند ( .)3عالء الودینی

1 Adjustment
3. Self-esteem
4. De ruiter

و همکاران در پژوهشی به بررسی اثربخشوی بوازیهوای ایفوای
5. Ellis
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نقش بر خالقیوت شوناختی و هیجوانی کودکوان مقووع ابتودایی

گروه گواه بود .جامعه آماری شام تمامی دانشآموزان دختر

پرداختنوود کووه نتووایج آن حوواکی از تثثیرگووذاری معنووادار ایوون

(پایه سوم تا پنجب) ابتدایی شهرستان خلخال (تعوداد  510نفور)

بازیها بر پرورش خالقیت ،بینش ،ح مسولله ،تفکور واگورا و

است که در سوال تحصویلی  5931-5939مشوغول بوه تحصوی

توانوایی تجربوه هیجووان و انتخوا کووردن بوود ( .)50ابارشوی و

بودنووود .پووویش از انتخوووا نمونوووه ،مجوزهوووای مزم از اداره

تیموری نی در پژوهشی بوا بررسوی توثثیر قصوهگویی هموراه بوا

آموزشوپرورش شهرستان خلخال به صورت کتبی گرفته شد.

ایفووای نقووش بوور یووادگیری مهارتهووای اجتموواعی کودکووان

سووپس نمونووهگیووری بووه روش تصووادفی چندمرحلووهای انجووام

کبذهنی آمووزش پوذیر ،بوه ایون نتیجوه رسویدند کوه آمووزش

گرفووتب بووه ایوون ترتیووب کووه در مرحلووه اول از ب وین  1مدرسووه

مهارتهای اجتماعی از طریق قصهگویی به همراه ایفای نقوش

دخترانه ابتدایی شهرستان خلخال 9 ،مدرسه بهصورت تصادفی

باعووب بهبووود تحووول اجتموواعی و مهووارت اجتموواعی شوودن در

انتخووا شوودند .در مرحلووه بعوودی بوور اسوواس پرسشوونامههای

آزموودنیهووا مویشووود ( .)55سیمپسووون در مقالووه ای بووا عنوووان

سازشیافتگی و حرمت خوود غربوالگری انجوام شود و پوس از

"اهمیت قصهگویی" ،تاکید میکند که قصوهگوویی مویتوانود

غربالگری ،از بین  12نفر دانشآموزی که در هر دو پرسشونامه

تجربهای غنی برای کودکان باشد و زمینههای تحول اجتمواعی

نمرات مزم را کسب کرده بودند ،تعداد  90نفور انتخوا و بوه

آنها را فراهب کند ( .)52تثثیر بهرهگیری از روش ایفوای نقوش

روش تصادفی در گروه آزمایش و گوواه (هور گوروه  51نفور)

بر حرمت خود و سازشیافتگی دانشآمووزان در پژوهشهوای

جایدهی شدند .از آنجاییکه امکان آموزش گروه آزمایش در

پیشووین نیو مووورد بررسووی و تثییوود قوورار گرفتووه اسووت

گروه  51نفری به دلی عدم پذیرش والدین برای حضوور

مختلو

(.)59-29

ی

فرزند خود در خارج از ساعت آموزشوی در مدرسوهای دیگور

اجتماعی در تحول و نمویافتگی کودکوان و آمادهسوازی آنوان

نفره تقسیب شدند و هرکدام از دانشآمووزان در مدرسوه خوود

برای زندگی مولو در آینده ،پژوهش حاضر به بررسی توثثیر

توسط پژوهشگر تحت آموزش قرار گرفتند .مزم به ذکر است

آموزش مهارتهای اجتماعی با استفاده از روش ایفای نقش بر

کووه مووالکهووای ورود بووه پووژوهش کسووب نمووره مزم در

حرمت خود و سازشیافتگی دانشآموزان دختر مقوع سوم توا

پرسشنامههای سازشیافتگی و حرمت خود و معیار خروج نی

پنجب ابتدایی شهرستان خلخال پرداخته است .از آنجاییکوه در

عدم رضایت دانشآموزان برای تکمی پرسشنامه و عودم ارائوه

ای وران تحقیقووات بس ویار محوودودی در زمینووه اثرگووذاری روش

رضایتنامه کتبی والدین دانشآموزان برای شرکت در برناموه

ایفای نقش بر حرمت خوود و سوازشیافتگی کودکوان بهنجوار

مداخلهای بود.

صورت گرفته و گاه توجه به این مسلله به فراموشی سپرده شده

ب) ابزار

اسوت ،اجورای موفووق ایون پووژوهش مویتوانود بووه برناموهریو ان

 .5پرسشنامه سوازشیافتگی دانشآمووزان :در ایون پوژوهش از

آموزشووی راهکوواری بوورای تقویووت مهارتهووای اجتموواعی

پرسشنامه سازشیوافتگی سوینهوا و سوینگ )5339( 5بوهمنمور

دانشآموزان ارائه دهد.

تعیووووین سووووازشیافتگی اجتموووواعی ،هیجووووانی و تحصوووویلی

روش
الف) طرح پژووهش و شژرکتکننژدگان :روش پوژوهش
حاضرآزمایشی حقیقی بوا طورح پویشآزموون -پوسآزموون و

دانشآموزان استفاده شد .نمرهگذاری این آزمون بهصوورت 0
(خیر) و ( 5بله) است که نمره بام نشاندهنده سازشنایافتگی و
نمووره پووایین نشوواندهنده سووازشیافتگی اسووت .همچن وین ای ون
1. Sinha and sing
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با توجه به اهمیت و تثثیر انکارناپذیر آمووزش مهارتهوای

وجود نداشت ،بنابراین دانشآمووزان بوه سوه گوروه 1 ،1 :و 9
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پرسشووونامه ،دانشآمووووزان بوووا سوووازشیافتگی خوووو را از

که پایینتر از این مقیاس به دسوت آورد ،دارای حرموت خوود

در سه حووزه سوازشیافتگی (اجتمواعی،

پایین است .می ان اعتبار این آزمون با استفاده از ضریب آلفوای

هیجانی و تحصیلی) جودا مویکنود .هنجاریوابی ایون پرسشونامه

کرونباخ  0/13برآورد شده است ( .)21روایوی ایون پرسشونامه

توسط احقر در سال  5909در بین  90000نفر از دانشآمووزان

نی در پژوهشهای پیشین ،قاب قبول ارزیابی شده اسوت (نقو

ایرانووی انجووام شووده اسووت و اعتبووار و روایووی پرسشوونامه در

از .)20

پژوهشهای پیشین تثیید شده است ( 21و  )21و ضریب اعتبار

ج) برنامه مداخلهای :بسوته مهارتهوای اجتمواعی کوه بورای

ای ون آزمووون را بووا روش دونیمووه کووردن ،بازآزمووایی و کووودر

آموزش در نمر گرفته شودند ،بور اسواس رویآورد شوناختی-

ریچاردسون به ترتیب  0/39 ،0/31و  0/31به دست آوردهانود.

اجتموواعی بنوودورا و برگرفتووه از برنامووه درسووی مهارتهووای

پای وایی خووردهمقیاسهووای سووازشیافتگی اجتموواعی ،عوواطفی،

اجتماعی والکور و همکواران ( )5309اسوت .ایون برناموه در دو

آموزشوووی و کووو بوووه ترتیوووب  0/39 ،0/32 ،0/32و  0/31بوووه

سوح مربوط به پایههای کودکسوتان توا ششوب و برناموه درسوی

دستآمده است .همچنین روایوی محتووایی ایون آزموون را 20

مربوط به نوجووانی بورای اسوتفاده بوه وسویله معلموان آمووزش

نفر از متخصصان روانشناسی تثیید کردهاند ( 21و .)29

عمووومی و ویووژه طراحووی شووده اسووت و میتوانوود بهصووورت

دانشآموزان ضعی

 .2پرسشنامه حرمت خود :پرسشنامه حرمت خود کوپراسومیت

ی

دارای  10گویه است که احساسات ،عقاید یا واکنشهای فورد

آموزش داده شود .ایون برناموه شوام مهوارتهوای مربووط بوه

موویکنوود و آزمووودنی بایوود بووه ایوون مووواد بووا

کووالس درس ،برقووراری تعام و  ،همراه وی کووردن بووا دیگووران

عالمتگذاری در چهارخانه «به من شبیه است (بلی)» یا «به من

(سووازش بووا دیگووران) ،دوسووتی وابی و در نهای وت مهارتهووای

شووبیه نیسووت (خی ور)» پاسووخ دهوود 0 .گوی وه آن بووه درو سوونج

مقابلهای است ( .)59برنامه مداخلهای به مدت هشت جلسوه در

داده شده است و  10ماده دیگور آن  1خوردهمقیواس

دوره حدوداً  1هفتهای اجورا شود و مودت زموان هور

را توصووی

اختصا

بووهی

طول ی

 ،گروههووای کوچوو

 ،یووا در گروههووای بوو ر

حرمووت خووود کل وی ( 29گوی وه) ،حرمووت خووود اجتموواعی (0

جلسه  90تا  10دقیقه بود .شرکتکننودگان گوروه آزموایش و

گوی وه) ،حرمووت خووود خووانوادگی ( 0گوی وه) و حرمووت خووود

گواه ی

بوار پوس از اتموام

تحصویلی ( 0گویوه) را مووورد سوونجش قوورار مویدهوود .حووداق

آموزشها مورد آزمون قورار گرفتنود .گوروه آزموایش توسوط

نمرهای که ی

بار قب از اجرای پژوهش و یو

فرد میتواند بگیرد  0و حداکثر آن  10اسوت.

پژوهشگر تحت آموزش به روش ایفای نقوش قورار گرفوت در

افرادی که در این آزمون نموره بیشوتری کسوب کننود حرموت

حالی که گروه گواه این آمووزش را دریافوت نکورد .محتووای

خود بامتری دارندب به این صورت که فردی که در این آزمون

جلسوات آموزشووی در جودول  5بووه اختصووار بیوان شووده اسووت.
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نمره بامتر از  21را کسب کند دارای حرمت خود بام و فردی
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تاثیر آموزش روش ایفای نقش بر سازشیافتگی دانشآموزان
جدول  :1محتوای جلسات آموزشی
جلسات

محتوای جلسات

جلسه اول

معارفه و آشنایی با اعضای گروه و بیان مقررات گروه و توضیح درباره اهمیت مهارتهای اجتماعی

جلسه دوم

آموزش مهارتهای مربوط به کالس شام  :گوش دادن به معلب ،هنگامیکه معلب از کودک بخواهد کاری را انجام دهد باید آن را انجام دهد.

جلسه سوم

آموزش مهارتهای مربوط به کالس درس با محوریت پیروی از دستورات و پاکی ه نوشتن و پیروی از مقررات کالس درس و رعایت نمب

جلسه چهارم
جلسه پنجم
جلسه ششم و هفتم
جلسه هشتم

آموزش مهارتهای مرتبط و به تعام و توانایی برقراری ارتباط با نگاه و استفاده درست از لحن صدا و رعایت نوبت در صحبت کردن و سؤال
کردن
آموزش مهارتهای همراهی کردن با دیگران :به کاربردن واژههای مؤدبانه ،تشری

مساعی ،پیروی از مقررات (اجرای بازی به طریق مشابه)،

لمس کردن به طریق درست (منمور زدن به پشت و گذاردن دست روی شانه به طریق صحیح)
آموزش مهارتهای دوستیابی :ظاهر آراسته ،لبخند زدن ،تعری

و تمجید کردن ،ایجاد دوستی (پیشقدم شدن در دوستی ،رعایت نوبت در

سخن گفتن ،دعوت کردن)
آموزش مهارتهای مقابلهای :هنگامیکه شخص پاسخ منفی میدهد ،هنگام ابراز خشب ،هنگامیکه شخصی شما را اذیت میکند ،هنگامیکه
شخصی قصد آسیب رساندن به شما را دارد ،هنگامیکه کسی انجام کاری را از شما میخواهد و نمیتوانید انجام دهید.

د) روش اجرا :روش اجرای برنامه آموزشی بوه ایون صوورت

نگردید .موارد اخالقی انجام پژوهش از جمله داوطلبانوه بوودن

بووود کووه ابتوودا مجوزهووای مزم بوورای اجوورای پووژوهش از اداره

تکمی پرسشنامه توسط دانشآمووزان و دریافوت رضوایتنامه

آموزشوپرورش شهرستان خلخال گرفتوه شود و پوس از ارائوه

کتبوی از والودین دانشآمووزان پوس از جموعآوری و ارزیوابی

این مجوزها به مدارس ،پرسشنامههای سازشیافتگی و حرموت

پاسخنامهها ،رعایت شد .بورای تج یوه و تحلیو دادههوای ایون

خود در بین دانشآموزان دختور مقواطع سووم و پونجب ابتودایی

پژوهش ،از شاخصهای آمار توصیفی نمیر میانگین و انحرا

توزیع شد .پوس از انتخوا نمونوه مووردنمر ،برناموه آموزشوی

معیار استفاده شد و در بخش آمار استنباطی نی  ،آزمون تحلیو

بهصورت گروهی برای دانشآموزان گروه آزمایش اجرا شود.
از آنجووایی کووه امکووان اجوورای برنامووه در یو

کوواریانس چندمتغیری ی

مدرسووه وجووود

راهه مورد استفاده قرار گرفت.

یافتهها

نداشت ،دانشآموزان به سه گروه تقسیب شودند و بورای اینکوه

در جوودول  2شوواخصهای توصوویفی متغیرهووای پووژوهش در

تفاوتی در نحوه آموزش وجود نداشوته باشود و شویوه یکسوانی

پیشآزمووون و پسآزمووون بووه تفکی و

رعایت شود ،تعداد جلسات ،مفاهیب آموزشوی در هور جلسوه و

گروههووا و نی و نتووایج

پیشآزمووون و پسآزمووون آزمووون کووالموگرو

اب ارهای موردنیاز برای آموزش در هر  9گروه یکسان در نمور

– اسوومیرن

بووورای بررسوووی نرموووال بوووودن توزیوووع متغیرهوووای پوووژوهش،

گرفته شد .برای سنجش تثثیرگذاری یا عدم تثثیر متغیر مسوتق

گ ارششووودهاند .غیرمعنوووادار بوووودن آمووواره کوووالموگرو

(آموزش ایفوای نقوش) بور متغیرهوای وابسوته (سوازشیافتگی،

اسمیرن

حرمت خود) ،گروه آزموایش برناموه آمووزش ایفوای نقوش را

–

نشاندهنده نرمال بودن توزیع متغیرهاست.

دریافت کردند درحالیکه این برناموه بورای گوروه گوواه اجورا

متغیر

حرمت خود عمومی
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وضعیت

گروه

میانگین

انحراف استاندارد

آماره کالموگروف-اسمیرنف

سطح معنیداری

پیش آزمون

آزمایش

59/59

1/22

5/09

0/25

کنترل

59/01

9/00

5/00

0/53

آزمایش

51/19

9/35

5/92

0/09

پس آزمون
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جدول  :2شاخصهای توصیفی متغیرهای پووهش به تفکیک گروه آزمایش و کنترل (تعداد 93 :نفر)
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پیش آزمون

حرمت خود اجتماعی

پس آزمون
پیش آزمون

حرمت خود خانوادگی
پس آزمون
پیش آزمون

حرمت خود تحصیلی

پس آزمون
پیش آزمون

حرمت خود ک

پس آزمون
پیش آزمون

سازشیافتگی اجتماعی

پس آزمون

پیش آزمون

زینب کاظمی علی آباد و همکار

کنترل

55/90

9/05

0/33

0/21

آزمایش

1/99

5/13

0/01

0/11

کنترل

1

5/15

0/11

0/99

آزمایش

1/39

5/20

5/01

0/20

کنترل

9/91

5/11

0/91

0/11

آزمایش

1/59

5/10

0/12

0/31

کنترل

1/21

5/15

0/15

0/90

آزمایش

9/99

0/30

5/01

0/20

کنترل

1/21

5/31

0/19

0/39

آزمایش

9/01

5/52

0/99

0/19

کنترل

9/59

5/11

0/00

0/19

آزمایش

1/00

5/92

5/01

0/20

کنترل

1

5/11

0/15

0/90

آزمایش

21/11

9/21

0/32

0/99

کنترل

21/10

9/31

0/00

0/15

آزمایش

91/20

9/09

5/25

0/50

کنترل

29/20

9/59

0/10

0/00

آزمایش

1/90

2/19

5/50

0/51

کنترل

52/19

51/92

0/39

0/95

آزمایش

1/11

5/00

5/20

0/01

کنترل

1/91

5/11

5/52

0/59

آزمایش

3/01

9/01

0/19

0/91

2/95

0/12

0/99

2/15

0/11

0/10

2/10

0/99

0/11

آزمایش

1/20

9/11

0/99

0/05

کنترل

1/19

2/19

0/30

0/20

کنترل

0

سازشیافتگی هیجانی
پس آزمون

پیش آزمون

آزمایش
کنترل

1/00
3/01
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سازشیافتگی تحصیلی
پس آزمون
پیش آزمون

آزمایش

1

2/99

5/00

0/53

کنترل

0/91

2/90

0/32

0/99

آزمایش

29/00

0/11

0/39

0/90

کنترل

29/11

1/53

5/09

0/29

سازشیافتگی ک
پس آزمون

آزمایش

52/39

1/13

0/31

0/99

کنترل

21/99

1/19

0/91

0/11
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یافتههای جدول  2نشان میدهند میوانگین گوروه آزموایش

حرمت خود آماره  Fآزمون ام باکس ( )50/30معنیدار نیست

در پسآزمووون مؤلفووههای حرمووت خووود یعنووی حرمووت خووود

( .)F=5/90 ،p<0/01همچنین برای مؤلفههای سوازشیوافتگی

عمومی ،اجتماعی ،خوانوادگی و تحصویلی و همچنوین حرموت

آموواره  Fآزمووون ام بوواکس ( )1/30معنوویدار بووه دسووت نیاموود

خود ک بیشتر از میانگین گروه کنترل میباشد .در مؤلفوههای

()F=0/01 ،p<0/01ب بنابراین با توجه به معنویدار نبوودن ایون

سازشیافتگی یعنی سازشیافتگی اجتماعی ،هیجانی ،تحصیلی

آماره ،میتوان نتیجه گرفت که ماتریس کواریوانس متغیرهوای

و همچنین سازشیافتگی ک نیو میوانگین گوروه آزموایش در

وابسته در دو گروه برابر اسوت .همچنوین بورای بررسوی وجوود

پسآزمون کمتر از گروه کنترل اسوت .از آنجوایی کوه آمواره

رابوه معنی دار بین متغیرهای وابسته (کرویت) از آزموون خوی

برای تمامی متغیرهوای پوژوهش در دو

دو بارتلت یا معنیداری رابوه بوین مؤلفوههای حرموت خوود و

گروه آزمایش و کنترل معنیدار نیست ،میتوان نتیجوه گرفوت

سازشیافتگی استفاده شد که با توجه بوه نتوایج بدسوت آموده،

که توزیع متغیرها نرمال است و در نتیجه میتوان در مورد ایون

آموواره خووی دو بارتلووت بوورای بررسووی معنوویداری همبسووتگی

ماننوود تحلیوو کوواریووانس

مؤلفووههای حرمووت خووود  21/11اسووت کووه در سوووح 0/005

کالموگرو

اسمیرن

متغیرهووا آزمونهووای پارامتریوو

معنوویدار اسووت .ایوون آموواره خووی دو بارتلووت بوورای بررسووی

استفاده کرد.
نتوووایج بررسوووی همگنوووی واریانسهوووای پیشآزموووون و

معنیداری همبستگی مؤلفههای سازشیافتگی  59/05است که

پسآزمون متغیرهای پژوهش در گروههای آزموایش و کنتورل

در سوح  0/05معنیدار استب بنوابراین رابووه معنویداری بوین

نی نشان داد که آماره  Fآزموون لووین در گروههوای پوژوهش

ایووون مؤلفوووهها وجوووود دارد و میتووووان از آزموووون تحلیووو

برای متغیرهوای حرموت خوود عموومی ( ،)2/95حرموت خوود

کوواریانس چندمتغیری استفاده کرد.

اجتماعی ( ،)5حرمت خود تحصیلی ( ،)5/32حرمت خود ک

سوال اول پژووهش :آیوا آمووزش ایفوای نقوش در افو ایش

( ،)9/10سوووازشیافتگی اجتمووواعی ( ،)5/19هیجوووانی (،)0/90

حرمت خود و مؤلفههای آن در دانشآموزان دختر تثثیر دارد؟

تحصیلی ( )0/05و سازشیافتگی ک ( )0/05معنیدار نیسوت.

برای بررسی تثثیر آموزش ایفای نقش بور افو ایش حرموت

این یافته نشان میدهود کوه واریوانس ایون متغیرهوا در گروههوا

خود ک دانشآموزان از تحلی کوواریانس ی

راهه اسوتفاده

همگن است .همچنین آماره  Fلوین برای متغیور حرموت خوود

شد .بر اساس نتایج بدستآمده ،آماره  Fحرمت خود کو در

خووانوادگی ( )1/32معنوویدار اسووت .مووایل و بانیووارد،)2001( 5

پسآزمووون ( )11/01اسووت کووه در سوووح  0/005معنوویدار

پیشنهاد میکنند درصورتیکه تعداد نمونهها در گروههوا برابور

میباشد و این نشان میدهد که بین دو گروه در میو ان حرموت

باشند ،واریانس متغیر وابسته در این گروهها برابر در نمر گرفته

خود ک تفاوت معنیدار وجود دارد .اندازه اثر  0/92نی نشوان

میشود .در پژوهش حاضر نی تعداد افوراد هور دو گوروه برابور

میدهد که این تفواوت در جامعوه بو ر

و قاب توجوه اسوت.

میباشد و هر گروه دارای  51نفر عضو استب بنابراین با توجوه

همچنین برای بررسی اینکه میانگین کودام یو

به نمور موایل و بانیوارد ،واریوانس متغیرهوا در گروههوا همگون

پسآزمون حرمت خود کو پوس از تعودی و کنتورل نمورات

است.

پیشآزمون بیشتر است ،میانگینهای تصحیحشده مورد بررسی
قرار گرفت که میانگین گروه آزموایش در حرموت خوود کو

متغیرهای وابسته در گروها از آزمون ام باکس استفاده شد کوه

( )99/31و میانگین گروه کنترل ( )29/12بود .تفاوت میوانگین

نتایج بدست آموده حواکی از ایون اسوت کوه بورای مؤلفوههای

بین این دو گروه ( )50/11است که در سووح  0/005معنویدار

1. Miles and banyard
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استب بنابراین میتوان گفوت کوه میوانگین گوروه آزموایش در
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بوورای بررسووی پیشفوور

همگن وی موواتریس کوواری وانس

از گروههوا در

زینب کاظمی علی آباد و همکار

تاثیر آموزش روش ایفای نقش بر سازشیافتگی دانشآموزان

از مؤلفوههای حرموت

حرمت خود ک بهصورت معنیداری بیشتر از میوانگین گوروه

گروه آزمایش و کنتورل در کودام یو

کنترل است و در نتیجه آموزش ایفای نقش در اف ایش حرمت

خود با یکدیگر تفاوت دارند از تحلیو کوواریوانس ی

خود ک دانش آموزان تثثیر داشته است .بورای بررسوی اینکوه

استفاده شد که نتایج آن در جدول  9گ ارش شده است.

راهوه

جدول  :9نتایج تحلیل کوواریانس یکراهه تفاوت گروه آزمایش و کنترل در مؤلفههای حرمت خود
مؤلفه

آزمایشیSS

خطاSS

آزمایشیMS

خطاMS

F

P

اندازه اثر

حرمت خود عمومی

220/01

250/31

220/01

0/13

21/31

0/005

0/12

حرمت خود اجتماعی

21/90

93/90

21/90

5/91

59/11

0/005

0/15

حرمت خود خانوادگی

91/10

12/09

91/10

2/20

59/25

0/005

0/10

حرمت خود تحصیلی

51/90

19/99

51/90

2/10

1/33

0/02

0/20

با توجه به جدول  ،9آماره  Fبرای مؤلفههای حرمت خوود

اثر  0/93نی نشان میدهد که این تفواوت در جامعوه بو ر

عمومی ( ،)21/31اجتماعی ( )59/11و خانوادگی ( )59/25در

قاب توجه است .آمواره  Fپیشآزموون سوازشیافتگی کو نیو

سوح  0/005و برای مؤلفه حرمت خوود تحصویلی نیو ()1/33

( )1/01اسوووت کوووه در سووووح  0/01معنووویدار اسوووتب یعنوووی

در سوح  ،0/01معنیدار است .این یافتوهها نشوان میدهنود کوه

پیشآزمووون تووثثیر معنوویداری بوور نموورات پووس آزمووون دارد و

بووین گروههووای آزمووایش و کنتوورل در ایوون مؤلفووهها تفوواوت

استفاده از تحلی کوواریانس ضروری است.

معن ویداری وجووود دارد .بووا توجووه بووه اینکووه انوودازه اثوور بوورای

همچنووین نتووایج بررسووی میووانگین گروههووا در پسآزمووون

مؤلفووههای حرمووت خووود عمووومی ( ،)0/12اجتموواعی (،)0/15

سازشیافتگی ک پس از تعدی و کنترل نمورات پیشآزموون

خووانوادگی ( )0/10و تحصویلی ( )0/20اسووت ،ایون تفوواوت در

نشان داد که میوانگین گوروه آزموایش در سوازشیوافتگی کو

جامعه ب ر

و قاب توجه است و در نتیجه می توان گفوت کوه

( )52/31و میووانگین گووروه کنتوورل ( )21/92اسووت .تفوواوت

روش آموزش ایفای نقش در اف ایش مولفههای حرموت خوود

میانگین بین این دو گروه ( )-52/91است که در سووح 0/005

دانشآموزان تثثیر داشته است.

معنیدار است .با توجه به اینکه در این پرسشنامه نمورات پوایین

سوال دوم پژووهش :آیوا آمووزش ایفوای نقوش در افو ایش
سووازشیوافتگی و مؤلفووههای آن در دانشآموووزان دختوور تووثثیر
دارد؟
بوورای بررسووی تووثثیر آموووزش ایفووای نقووش برافوو ایش
سووازشیووافتگی کوو دانشآموووزان از تحلیوو کوواریووانس
ی
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و

راهه استفاده شد که بر اساس نتایج بدسوتآمده ،آمواره F

سازشیافتگی ک در پسآزمون ( )10/91است کوه در سووح
 0/005معنیدار است و این نشان میدهد که بوین دو گوروه در
می ان سازشیافتگی ک تفواوت معنویدار وجوود دارد .انودازه

در سازشیافتگی کو بوه معنوای سوازشیوافتگی بیشوتر اسوت،
میتوان گفت که میوانگین گوروه آزموایش در سوازشیوافتگی
کوو بهصووورت معنوویداری بیشووتر از میووانگین گووروه کنتوورل
میباشوود .در نتیجووه روش آموووزش ایفووای نقووش در افوو ایش
سازشیافتگی ک در آموزان تثثیر داشته است.
برای بررسی اینکه گروه آزمایش و کنترل در کودام یو
از مؤلفههای سازشیافتگی با یکدیگر تفاوت دارنود از تحلیو
کوواریانس ی

راهه اسوتفاده شود کوه نتوایج آن در جودول 1

گ ارش شده است.
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تاثیر آموزش روش ایفای نقش بر سازشیافتگی دانشآموزان

جدول  :4نتایج تحلیل کوواریانس یکراهه تفاوت گروه آزمایش و کنترل در مؤلفههای سازشیافتگی
مؤلفه

 SSآزمایشی

 SSخطا

 MSآزمایشی

 MSخطا

سازشیافتگی اجتماعی

13/01

11/59

13/01

9/59

F
53/55

P
0/005

0/11

سازشیافتگی هیجانی

513/13

529/11

513/13

1/51

95/09

0/005

0/19

سازشیافتگی تحصیلی

595/01

559/91

595/01

1/12

21/35

0/005

0/19

بووا توجووه بووه نتووایج جوودول  ،1آموواره  Fبوورای مؤلفووههای

مهارتهای مختل

اندازه اثر

ح مسلله در جلسات آموزشی با تکیه بور

سازشیافتگی اجتماعی ( ،)53/55هیجانی ( )95/09و تحصیلی

همدلی ،حمایت ،همکاری برای ح مسلله و احترام متقابو بوه

( )21/35در سوح  0/005معنیدار است .این یافتهها نشانگر آن

کودکووان آموووزش داده شوود .در ایوون جلسووات ،دانشآموووزان

هستند که بوین گروههوای آزموایش و کنتورل در ایون مؤلفوهها

بهتوودریج یوواد گرفتنوود کووه بووا همکوواری یکوودیگر ،بووه ایفووای

تفوواوت معنوویداری وجووود دارد .انوودازه اثوور بوورای مؤلفووههای

نقشهایی که به هرکدام از آنها داده میشد ،بپردازنود و بورای

سازشیوافتگی اجتمواعی ( ،)0/11هیجوانی ( )0/19و تحصویلی

کننوود.

اجوورای بهتوور نمایشهووای مختلو

بووه یکوودیگر کمو

و

همچنین الگوسازی توسط پژوهشگر قبو از اجورای نموایش و

قاب توجه استب در نتیجه می تووان گفوت کوه آمووزش ایفوای

استفاده از تصاویر رنگی و فلش کارتهای مرتبط بوا موضووع

نقش در اف ایش مولفههای سازشیافتگی دانوشآمووزان توثثیر

دانشآموزان را به مشارکت فعال در نمایشها تشوویق کورد توا

داشته است.

بوودون توورس از مسووخره شوودن توسووط دوسووتان ،در فضووایی

( )0/19است که نشان میدهد این تفاوت در جامعوه بو ر

لذتبخش به اجرای نمایش بپردازند که ایون بوه نوبوه خوود بوه

بحث و نتیجه گیری
پژوهش حاضر بوا هود

بررسوی توثثیر روش آمووزش ایفوای

نقش در اف ایش حرمت خود و سوازشیوافتگی دانوشآمووزان
ابتوودایی دختوور انجووام شوود .بووه طووور کلووی ،بوور اسوواس نتووایج
بهدستآمده ،میوانگین گوروه آزموایش در حرموت خوود کو
بهصورت معنیداری بیشتر از میانگین گروه کنتورل اسوت و در
نتیجه مویتووان گفوت کوه آمووزش از طریوق ایفوای نقوش در
اف ایش حرموت خوود و مؤلفوههای آن در دانشآمووزان توثثیر
دارد .یافتههای این پژوهش با یافتههای پژوهشهای پیشین کوه
توووثثیر آمووووزش مهارتهوووای اجتمووواعی بووور حرموووت خوووود
دانشآموزان را بررسی کردند همسو است ( 51 ،59 ،51 ،51و
گفت که استفاده از روش ایفای نقش با تکیه بور الگوسوازی و
مشوووارکت دانشآمووووزان در اجووورای نموووایش بوووه یوووادگیری
مهارتهووایی از قبی و خووو گوووش دادن ،رعایووت نوبووت در
گفتگووو ،اسووتفاده از لحوون مناسووب صوودا هنگووام گفتگووو ،مهووار
خشب ،تعام صحیح با دوستان کم
559

کرد .همچنین استفاده از

کرد.
از طوور

دیگوور میتوووان گفووت کووه در نمووام آموزشووی

مدارس هد

آموزش صرفاً انتقال مستقیب دانش به دانشآموز

نیست بلکه دانشآموزان باید با یادگیری درسوت مهوارتهوای
ارتباطی ،بتوانند راهح های خالقانهای برای ح مسائ بیابند و
روحیه تفکر نقادانه را در خود تقویت کنند .در پژوهش حاضر
مشاهده شد که اجرای نمایشهای مختل

توسط همسامن در

کالس بهمنمور آموزش مهارتهای ارتبواطی بوه کودکوان ،بوه
تدریج باعب میشود آنها با مشاهده دقیق و پردازش اطالعوات
در ذهن خود بیاموزند در شرایط مختل

بهتر است چه رفتاری

را از خود بروز دهند.
همچنین نتایج پژوهش حاضر نشوان داد تفواوت معنواداری
یوین گوروه آزموایش و گووروه گوواه در سووازشیوافتگی کو و
مولفههای آن وجود دارد و در نتیجه میتوان گفت آموزش از
طریووق ایفووای نقووش بووه دانشآموووزان دختوور ابتوودایی منجوور بووه
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 .)50در تبیین یافتههای بهدستآمده از پژوهش حاضر میتوان

اف ایش حرموت خوود و سوازشیافتگی دانوشآمووزان کمو

تاثیر آموزش روش ایفای نقش بر سازشیافتگی دانشآموزان

اف ایش سازشیافتگی و مؤلفوههای آن در آنوان میشوود .ایون

با توجه به اینکه به دلی برخورد پوژوهش حاضور بوا فصو

یافتهها با نتایج پژوهشهای مشابه پیشین (،25 ،20 ،53 ،59 ،9

امتحانووات و تعویلووی موودارس و همچنووین عوودم همکوواری مزم

 2و  )29همسو اسوت .در تبیوین ایون یافتوه میتووان گفوت کوه

مسلولین مدارس و اولیا ،امکان بررسوی مجودد نمونوهها فوراهب

کودکان در سنین ابتدایی به دلی نیاز به تعام بیشتر باهمسامن

نشد ،نداشتن موالعه پیگیری را میتوان یکی از محدودیتهای

و همچنین ب رگسال در دوران مدرسوه ،بایود بتواننود بوا محویط

پژوهش حاضر دانست .همچنین از آنجایی که نمونوه پوژوهش

پیرامون خود سازش پیدا کنند تا به تحول مولوو اجتمواعی و

حاضر تنها در ی

منوقه و بور روی دانشآمووزان دختور پایوه

شووکوفا شوودن شخصوویت خووود برسووند .در پووژوهش حاضوور،

سوم تا پنجب ابتدایی محدود گردیود ،تعمویب یافتوهها بوه دیگور

پژوهشووگر بووا اسووتفاده از الگوسووازی نقشهووا ،دانشآموووزان را

دانشآموووزان بووا محوودودیت همووراه اسووت .در نتیجووه پیشوونهاد

این نمایشها

میشود که در پژوهشهای آینده موالعات پیگیرانوه نیو انجوام

توانستند ارتباط واقعی بوا نقشهوا برقورار کننود و ضومن لوذت

شود تا پایوداری اثربخشوی آمووزش از طریوق ایفوای نقوش بور

فضای دوستانه با حمایت و همکاری

سازشیافتگی و حرموت خوود دانشآمووزان مشوخص گوردد.

کردن ،مسلولیتپذیری و

همچنین از آنجایی که روش آموزش ایفای نقش بوه تقویوت و

تقسوویبکار ،اظهووارنمر کووردن و ارائووه راهحو  ،گوووش دادن بووه

بهبود روابط بینفوردی ،جرئوتورزی و بهبوود سوالمت روانوی

دیگران ،رعایت نوبت در گفتگو ،مهار خشب و استفاده از لحن

آنهووا کم و

میکنوود ،پیشوونهاد میشووود کووه معلمووان موودارس

مناسب هنگوام صوحبت کوردن را بیاموزنود .همچنوین میتووان

ابتدایی از این روش در فضای آموزشی کالس استفاده کنند تا

گفت که طی جلسات آموزشی ،دانشآموزان در حوین ایفوای

محیوی دوستانه و لذتبخش برای آموزش ایجاد کنند که این

شوورایط شبیهسازیشووده در مووورد

بهنوبهی خود منجر به اف ایش حرمت خود تحصیلی و درنتیجوه

احساسات خود صحبت کننود ،مکالموات اجتمواعی مناسوب و

یادگیری بهتر دانشآموزان خواهد شد و زمینههای موفقیت در

طرز برخورد در شرایط تنشآور و ح مسلله را یاد بگیرند ،بوا

زندگی آینده را برای آنها فراهب خواهد کرد.

برای اجرای نمایش هدایت کرد و آنها به کم
بردن از یادگیری در ی

یکدیگر ،مهارتهایی از قبی کم

نقووش توانسووتند در یوو

عو

کردن نقششوان در موقعیوت فورد مقابو قورار بگیرنود و

فرصووتی بوورای فکوور کووردن در مووورد مسووائ اجتموواعی و حو
تعارضات خود پیدا کنند کوه در نهایوت موجوب رشود فراینود
اطالعوواتی و تصوومیبگیری مناسووب منوقووی و حرمووت خووود و
اف ایش سازشیافتگی آنها شد.
در نهایت ،با توجه به نتایج بدست آمده از پژوهش حاضر،
می توان گفت کوه اسوتفاده از روش آمووزش ایفوای نقوش در
مدارس ابتدایی که زمینه ورود کودکان به اجتماع را فراهب می
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آورند ،می تواند به اف ایش حرمت خود و سوازشیافتگی آنهوا
کم و

کنوود و آنهووا بوورای زنوودگی موفووق توور و رویووارویی ب وا

چالشهای زندگی آینده آماده کند.

تشکر و قدردانی :این مقاله برگرفته از پایوان ناموه کارشناسوی
ارشد خانب زینب کاظمی علیآباد در رشته روانشناسوی بوالینی
از دانشوووووگاه آزاد اسوووووالمی واحووووود رشوووووت بوووووا کووووود
 95920105312011است .مجوز اجرای این پوژوهش بور روی
افووراد نمونووه از اداره آموووزشوپرورش شهرسووتان خلخووال در
تاریخ  31/2/0به شوماره  502939صوادر شود .بودین وسویله از
تمامی کسانی که در اجرای این پوژوهش مشوارکت داشوتند و
همچنین استاد راهنمای این پژوهش دکتر مهناز خسوروجاوید،
تشکر و قدردانی میشود.
تضاد منافع :یادآور می شود که این پژوهش هیچ گونه تضواد
منافعی را برای نویسندگان به دنبال نداشته است.
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Abstract
Background and Purpose: The acquisition of social skills from childhood is essential for
constructive interaction with others and optimal social adjustment. One of the effective ways to
teach these skills is role-playing method. The purpose of this study was to investigate the effect
of role-playing teaching on self-esteem and adaptation of female elementary school students.
Method: The method of this study was experimental. The statistical population of this study
included all 3rd to 5th grade elementary girls from Khalkhal city in the academic year 20162017. In the screening stage, based on the required score in self-esteem questionnaire (Cooper
Smith, 1967) and adjustment inventory questionnaire (Sinha & Singh, 1993), among 308
students (178), 30 were selected by random cluster sampling method. They were randomly
divided into experimental and control groups (15 subjects in each group).
Results: The results of univariate covariance analysis showed that role-playing method has a
significant effect on self-esteem and adjustment of students (p <0.001). The results of
multivariate analysis of covariance showed that education through role play has a significant
effect on each components of self-esteem (general, family, educational, and social) and
adjustement (emotional, social, and academic) (p <0 / 001).
Conclusion: The role-playing by providing an enjoyable environment for learning, increases
self-esteem and adjustment of students, and providing them with the opportunity to use the
learned skills in the real-life environments.

5931  بهار،5  شماره،1  دوره،فصلنامه سالمت روان کودک

Keywords: Role-playing, self-esteem, adjustment, female primary school students

Citation: Kazemi Aliabad Z, Khosrojavid M. Effect of role play training on self-esteem and adjustment of students. Quarterly Journal of
Child Mental Health. 2018; 5(1): 105-116.
*Corresponding author: Zeinab Kazemi Aliabad, M.A. in Clinical Psychology, Faculty of Humanities, Islamic Azad University, Rasht
Branch, Rasht, Iran.
Email: Z.kazemi315@gmail.com
Tel: (+98) 045-32428453
551

10

