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 چکیده 

رجای کودکان ب و هیجانی ،وری رفتاری، جسطمانی، شناختیبر سطوو  کنشمدتی نمود آثار طولانیدرون هایاختلال زمینه و هدف:

 انجام شد.  دبستانیپیش نمود کودکان درون هایاختلالنمایش خلاق بر کاهش  تأثیربررسی  پژوهش حاضر به منظور  . بدین ترتیبگذارندمی

ستانی که در سال دبکودکان دختر پیشتمامی بود.  بر این اساس از بین آزمون با گروه گواه پس -آزمون   پیشطر آزمایشی باروش پژوهش  نیمه روش:

 طوربهو  انتخاب ایخوشططهتصططادفی  گیرینمونهکودک با روش  35غرب تهران مشططلول به تحصططید بودند  دبسططتانیپیشدر مراکز  7333-37تحصططیلی 

 آموزش بوسیله نمایش خلاق  تأثیر تحت ایدقیقه 75جلسه  75جایدهی شدند. سپس کودکان گروه آزمایش طی  گواهتصطادفی در دو گروه آزمایش و 

قرار  اسططتداده مورد آزمونو پس آزمونغربالگری و اجرای پیش در مراحد( به عنوان ابزار پژوهش 2557قرار گرفتند. سططیاهه رفتاری کودکان آخنخا)  

 شد. تحلیدتجزیه و  کوواریانسبا  روش  تحلید  شدهآوریجمع هایدادهدر پایان گرفت. 

ردگی انزوا/ افسردگی و اضوراب/ افس هایمؤلدهنمود کودکان در های دروناختلال کاهش نشان داد که نمایش خلاق بر آمدهدسطتبهی هایافته :هایافته

 ی نداشته است.تأثیر( اما در مؤلده شکایات جسمانی 55/5  معناداری دارد تأثیر

های ریزی احساساتی که زمینه بروز آن وجود نداشته است، موجب کاهش اختلالو پویایی ذهن و برون سطازیفعالنمایش خلاق از طریق  :گیرینتیجه

ورد م اهدر کنار سایر روش نمایش خلاق را به عنوان یک روش درمانیتوانند شناسان و درمانگران کودک میروان بنابراین  شطودمینمود کودکان درون
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 مقدمه 

دهند. در ای از جمعیطت جهطان را تشططکید میکودکطان بخش عمطده

 55ه ب تقریخاًسططها این قشططر از کد جمعیت،  توسططعهدرحالکشططورهای 

. شناخت صحیح این قشر از جمعیت دنیا و کوشش به رسدمیدرصطد 

آنها بر همگان روشططن است.  شطناختیروانمنظور سطلامت جسطمانی و 

 ییافتگسطططازشپیش از دبسططتان نقش حیاتی در تحول و  هایسططال

 ییافتگسططازشدر زمینه مشططکلات و  پژوهشکودکان در آینده دارد. 

. قرار گرفته است توجه موردر اخی هایدههرفتاری و روانی کودکان در 

سالگی( مشکلات  5درصطد از کودکان  از بدو تولد تا  5/77تا  5/3بین 

  ،ملکرد، تحولع برمندی  تأثیرعاطدی و اجتماعی را تجربه می کننند که 

بسططیاری به این نتیجه  هایپژوهش(. 7  و آمادگی تحصططیلی آنها دارد

ر دو دتوان عمدتاً اند که مشکلات هیجانی دوران کودکی را میرسیده

انی و رفتاری های هیجاختلالبندی کرد؛ بدین ترتیب بعد گسطترده طخقه

و درون  7نمودهای برونبه دو دسططته کلی اختلال کودکطان و نوجوانان

 (.2  شوندتقسیا می 2نمود

 ظاهر بیرونیتنمود دربرگیرنده مشکلاتی هستند که های بروناختلال

، گیرند. پرخاشططگریدارند و در تعارض با دیگر افراد و محیط قرار می

 نمودهای برونجز اختلال توانمیمواد را نیز  سططو مصططر و  کاریبزه

های و برخی از اختلال . الختطه بطایطد توجطه داشططت کهکرد بنطدیطخقطه

از این دو دسططته قرار  کطدامهیچن جز رفتطارهطای نطاهنجطار در کودکطا

نمود، رفتارهای های درون(. در مقابد مشخصه اصلی اختلال3  گیردنمی

ی هااختلالای است که معوو  به درون هستند. بیش از حد مهارشطده

شناسی و خلق است. نشانه هادر هیجان اساسی آشدتگی شامدنمود درون

، خودآگاهی زیاد، کهتری احسططاس دربرگیرندههطا اغلب این اختلطال

غا و  و گیری اجتماعی، کمرویی، ترس، دلخسططتگی بیش از حد،کناره

بندی نمود در پیوسططتار طخقههای دروناندوه مزمن اسططت. تمرکز اختلال

هایی اسططت که بر اسططاس مهارمین مجموعه ابعطادی منوخق بطا اختلطال

 ی های افسردگلهای روانی به صورت اختلاتشطخیصی و آماری اختلال

و  ،9، اضططوراب جدایی5یافتهتعمیا، اضططوراب 7خوییافسططرده، 3مهاد

                                                           
1. Externalizing Disorders 

2. Internalized Disorders 

3. Acute depression 

4. Dysthymia  

میزان ( 5  کسلر، میو، دملر و والتز .(7  شوندمتجلی می 4هراس خاص

  25تا  75 نمود را در خلطال کودکی حدودهطای درونشططیوا اختلطال

 اند. تخمین زده درصد

مود نهای دروناختلالشطناسطی طولی، شیوا طخق موالعات شطیوا

 و های افسردگی و اضوراب( از دوران کودکی تا نوجوانی مثد اختلال

مود نهای برونشططیوا اختلال کهدرحالی یطابطدمیبزرگسططالی افزایش 

اختلال  و هنجاری، کنشططی، اختلال رفتار اختلال نارسططایی توجه/ فزون

ها، . در صورت عدم درمان این اختلالیابدمی( کاهش اینافرمانی مقابله

علاوه بر این،  ؛مانندمیاز کودکی تا بزرگسالی با درجات مختلدی پایدار 

ها ( و همچنین این اختلال4و  9ها نیز رایج است  همخودی با دیگر اختلال

نمود در های دروناختلال واقع در(، 8  یابدمیپیوستار ادامه  به صطورت

 یبینپیشنمود در بزرگسطططالی را برون یهطاالدوران کودکی، اختلط

نمود در دختران کمتر از های برونشیوا اختلال .(4و برعکس   ندنکمی

بنابراین شناسایی کودکان در معرض خور و پیشگیری و  ،استپسطران 

در ها این نوا از اختلالبروز د برای جلوگیری از توانمی موقعبطهدرمطان 

 باشد.  مؤثربسیار مها و پسران 

وری مدتی بر سططوو  کنشنمود آثطار طولانیهطای دروناختلطال

(. 3ند  گذارو هیجانی کودکان برجای می ،رفتاری، جسمانی، شناختی

 -نمود بدون مداخله بالینینشان داده است که مشکلات درون هاپژوهش

ول در ط -ها داده شدهکودکانی که این تشخیص در مورد آن در نیمی از

اری ها معمولاً موجب درماندگی معنادیطابد. این اختلالتطداوم میزمطان 

گردد، بنططابراین هطا در نوجوانی میهطای آنبرای کودکطان و خطانواده

ست ای اهای شطناسایی عوامد خورساز و پیشگیری از آنها، حوزهبرنامه

 است.  موردتوجهکه در بحث سلامت عمومی 

 ازجملهکه هنر و هنردرمانی دهند ( نشططان می72-75   هاپژوهش

های اضططورابی کودکان مؤثر اسططت که بر کاهش اختلال هطاییروش

اسطت. استداده از هنر به عنوان ابزاری برای فعال کردن یادگیرندگان در 

ی و نیرومند برای سرکوبی کهنگ ایاسطلحهفرآیند یادگیری و به عنوان 

ط انان، توسططعاملی برای رشططد قدرت آفرینندگی در کودکان و نوجو

5. Generalized anxiety disorder 

6. Separation anxiety  

7. Specific phobia 
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(.  یکی از 77قرار گرفته است   تأییدو  توجه موردبسیاری  هایپژوهش

 ،آیندمیاز هنر به شمار  ایزیرمجموعهجدید و کارآمد، که  هایروش

 است. 7نمایش خلاق

 هاینمایش خلاق جریانی اسططت اندیشططمندانه که از طریق محرک

 یسازفعالرویدادها موجب  و  ها، موسطیقی، اشیا،،گوناگون مانند واژه

یش خلاق اجرایی اسططت که به نما واقع درشططود. افراد می 2شططخکه ذهنی

د هایی مانننمایش خلاق را نخاید با فعالیت(. 73 پردازد ها میبیان تداعی

مشططتخه ساخت.  3نمایش، تئاتر کودکان، ایدای نقش یا نمایش اجتماعی

از  کی هیچهایی با نمایش خلاق دارند، اما ها شخاهتاگرمه این فعالیت

نمایش خلاق به عنوان یک  (.77 توان نمایش خلاق خواند هطا را نمیآن

که در فرایند آن اجراکنندگان بر  (75  اسططت 7دارسططاختفعالیت نیمه

 ایهفعالیتبه انجام   و تجطارب خود ،اسططاس تدکر، خلطاقیطت، دانش

دهد (.  ایدای نقش به کودک این امکان را می79پردازنطد  مختلف می

هد و نما انجام دواقع به صورتکه بسطیاری از مسالد زندگی حقیقی را 

ایدطای نقش بیاموزد که مگونه در بین جمع زندگی کند و مه  حیندر 

  ضوابوی را برای زندگی در نظر بگیرد.

ا که افراد از طریق آن، ب داندمیفعالیتی  ( نمایش خلاق را5زنخرگر  

خود و یا افراد دیگر را به تصططویر  هایخواسططتهاسططتداده از تخید خود، 

. نمایش خلاق نوعی بازی تخیلی برای کودکان است که تمام کشندمی

ها ادغام کرده و مارموبی برای پردازش مسططالد  یادگیری را با منطابع

نمایش  با شناختی و عقلانیتحول پرورش  توانمیبنابراین پیچیده است؛ 

 هایتموقعیکه کودکان در آن ضططمن رویایی با  یابدافزایش میخلاق 

 علد رخدادها را درک ،پردازندمیدشططوار و پیچیطده بطه تدکر بیشططتر 

شرکت در  .پردازندمیمستقلانه  گیرینتیجهو به حد مسطالد و  کنندمی

، کندیمو کنجکاوی کمک نمطایش خلطاق بطه تحول خلاقیت، ابتکار 

اهی و باعث تحول خودآگ ،آموزدمیتوانایی پرسشگری را به کودکان 

سطازنده نمایش خلاق به حدی است  تأثیر. شطودمی هاو قدرت تخید آن

که امروزه از آن به عنوان یکی از ابزارهای تربیتی بسیار مؤثر در تعلیا و 

نمایش  نیز اثربخشی هاپژوهششطود. نتایج برخی تربیت معاصطر یاد می

                                                           
1. Creative drama 

2. Intellectual network 

3. Sociodrama 

4. Semi structured 

خودپنداشططت و حرمت  (،74ن  خلطاق  را بر تحول اجتمطاعی کودکطا

در  .انددادهقرار  تأیید( مورد 25و 73 خلاقیت کودکان   ، و(78  5خود

پژوهش دیگری نیز معلوم شطططد تطدریس از طریق نمطایش خلطاق و 

 خودی، نقشکلامی خودبه هایبازینمایشططی و بداهه مانند  هایتمرین

 أثیرتطبطازی کردن، و حرکطت فیزیکی در حرمطت خود و ارتخطای غنی 

 (.27مثخت دارد  

یت و با توجه به اهم شدهانجام  هایپژوهشو  خانی نظریبا توجه به م

هایی نمود و نارساییمشکلات درون توجهقابددوران کودکی و شطیوا 

کودک، توانند در زمینه سططوو  حرمت خود کطه این مشططکلطات می

اجتمطاعی و ارتخطاطی ایجاد کنند،  هطایمهطارتو  ،عملکرد تحصططیلی

بر کاهش  تعیین اثربخشططی نمطایش خلاق هطد  بطاپژوهش حطاضططر 

 انجام شد.   دبستانپیشنمود کودکان های رفتاری دروناختلال

  روش
پژوهش حططاضطططر،  کنننننننندگننان:الف( طرح پژوهش و شرکت

جامعه . بودآزمون با گروه گواه پس -آزمونطر  پیشبا آزمایشی نیمه

ال دبسططتانی که در سططکودکان دختر پیشتمامی آماری عخارت بود از 

د غرب تهران مشلول به تحصی دبستانیپیشدر مراکز  33-37تحصیلی 

ت تصادفی به صطور دبسطتانییشمرکز این مراکز، پنج از بین که  بودند

به عنوان نمونه پژوهش انتخاب انتخاب شده و از هر مرکز شش کودک 

کودکانی که نمره :پژوهش عخارت بود از  ورود به هایملاکشططدند. 

های اختلال بندیدرجه( در مقیاس 85بطالطایی  نمره بطالاتر از  صططدک 

. جنسیت دخترو ، سطال 4تا   5کودکان  سطن ،نمود کسطب کردند.درون

هطای نمایش خلاق ملاک غیخطت بیش از دو جلسططه در کلطاس همچنین

 طوربهکودک انتخاب شططدند و  35خروج از پژوهش بود. در مجموا 

 دهیندر( جطایط 75  هر گروه گواه گروه آزمطایش و  دو تصطططادفی در

سطال بود و همه آزمودنی ها  9ها حدود میانگین سطنی آزمودنی شطدند.

 دختر بودند.

، دبستانیپیشکودکان نمود درون سنجش مشکلاتبه منظور : ابزار ب(

ا) نظام آخنخ بر اساساین سیاهه استداده شد.  9از سیاهه رفتاری کودک

5. Self-concept and self esteem  

6. Child Behavior Checklist 
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و توسط والدین  ( 7  ساله کاربرد دارد 78تا  9سطاخته شده و برای افراد 

کند دارد و از او مراقخت می بر عهدهو یا فردی که سرپرستی کودک را 

از  اندعخارتبه ترتیب  آزمونهطای این مقیطاس. خردهگرددمیتکمیطد 

شططکایات جسططمانی، مشططکلات  گیری/اضططوراب/ افسططردگی، گوشططه

نی، رفتار شططکانوناجتماعی، مشططکلات تدکر، مشططکلات توجه، رفتار ق

و مشططکلات کلی. در  نمود،نمود، برونمشططکلات درونپرخاشططگری، 

جود سططه مقیاس ومقیاس و خردهگذاری مختنی بر تحلید عاملی نه نمره

هططای نمود کطه از مجموا نمرهدارد: الف( مقیطاس مشططکلطات درون

های نشانگان اضوراب/ افسردگی، گوشه گیری/ افسردگی مقیاسخرده

مود از نب( مقیاس مشکلات برون ،آیدو شکایات جسمانی به دست می

و رفتارهای  شططکنیقانونرفتارهای های مقیاسخردههای مجموا نمره

ج( دیگر مشططکلات که از مجموا  ، وآیدانه به دسططت میپرخاشططگر

مشططکلطات اجتمطاعی، مشططکلات تدکر،  هطایمقیطاسخرده هطاینمره

 هایآید. مجموا نمرهمی به دستو سطایر مشطکلات  ،مشطکلات توجه

دهد که معر  هطای الف، ب و ج نمره کطد را بطه دسططت میمقیطاس

 773این بخش  سططؤالاتتعداد . (3مشططکلات رفتاری کودک اسططت  

بر اسططاس وضططعیت کودک در شططش ماه  دهندهپاسططخاسططت و  سططؤال

= تا حدی یا گاهی درست، 7نادرست؛  5را به صورت سؤالگذشته هر 

کند. در این پژوهش از بخش می بندیدرجهدرسططت،  غالخاًیا  کاملاً= 2

طور که  نمود به صطورت جداگانه اسطتداده شد. همانهای درونمقیاس

جد سنرفتاری را می -مشکد یا نشانگان عاطدی 8 نسطخهاین گدته شطد 

، گیری/ افسططردگیکه عخارت اسططت از: اضططوراب/ افسططردگی، گوشططه

 شکایات جسمانی، مشکلات اجتماعی، مشکلات تدکر، مشکلات توجه

رفتار  و ،شططکنیری(، رفتار قانون، تکانشططگکنشططیفزون، توجهیبی 

 (.22پرخاشگری  

مجدد با فاصله زمانی یک  آزمون -آزمونبر اسطاس  آزمون اعتخار

ک، گران در نمرات فهرست رفتاری کودبین مصطاحخه اعتخارهدته و نیز 

صططلطاحیطت  هطایمقیطاسبرای  اعتخطاربوده اسطططت. این  7تطا  33/5بین 

وری سططازشططی و نشططانگان عاطدی رفتاری در فهرسططت رفتاری کنش

ار مه دراین نظام سنجش بوده است. اعتخار محتوای  35/5کودک برابر

همسطططانی درونی  (. 7قرار گرفتطه اسطططت   تطأییطددهطه پژوهش مورد 

                                                           
1. Role playing 

بر اسططاس نظام سططنجشططی مختنی بر تجربه آخنخا) در  آزمونهای مقیاس

است. بر  85/5تا  95/5 از آلدا ضریبقرار دارد و دامنه  نسختاً بالاییسوح 

ندر از  727مجدد بر روی  آزمون -آزمون اعتخاراسططاس همین موطالعه 

بوده است.  >55/5pدر سوح  دارمعنیوالدین دارای ضریب همخستگی 

 های آماری ومختنی بر اختلال نشططانگانهای ضططرایطب آلدطای مقیطاس

تا  94/5بخشی قرار دارد و دامنه آن از در سطوح رضایت پزشطکیروان

این پرسشنامه نیز در  یسازه و محتوای رواییشطده اسطت.  گزارش 88/5

 امنه، دیپژوهشطط . درقرار گرفته اسططت تطأییدهنجطاریطابی ایرانی مورد 

 زمانی ثخات. بود 93/5-35/5 از هامقیاس درونی همسططانی ضططرایب

 8 مانیز فاصله یک با بازآزمون - آزمون روش از استداده با نیز هامقیاس

. آمد دست به 94/5 تا 32/5 از آن ضرایب دامنه و شد بررسی هدته 5 –

 این امنهد که گرفت قرار بررسططی مورد نیز دهندگانپاسططخ بین توافق

  (.23  داشت نوسان 94/5 تا 53/5 از ضرایب

نمایش خلاق شکلی از وانمود بازی است، یک ای: ج( برنامه مداخله

کان به . کودآیدمی درکه با دقت طراحی و به اجرا  یافتهسططازمانتجربه 

وسیله نمایش خلاق، صحنه رویداد، مشکد یا واقعه برخواسته از ادبیات 

ش خلاق . نمایکنندمی بازآفرینیکودکان را با هدایت آموزگار خلق یا 

آن بر انجام دادن  تأکیداست که بیشترین  اییافتهسازمانفعالیت نمایشی 

و خلاق  خودیبهمراحد کار است تا برحاصد کار. این فعالیت باید خود

دهد.  نهدته در نمایش را نشان هاینکتهو  هاشخصیتباشد و عمق بینش 

تری جداسططت و بخشی از طخیعت رسطمیت تئا هرگونهنمایش خلاق از 

نمایش خلاق از مخاحث و  اصططولاً(.  72  آیدمی حسططاب بهکودکی 

سال  55جدید آموزشطی در دنیاسطت که عمر آن به حدود  هایفعالیت

 أثیرتهنری و ادبی خلاق، تحت یافتهسططازمان. این فعالیت  رسططدمیاخیر 

رورش و پ آموزششناسی، در ی علوم تربیتی و روانهایافتهو  هاپژوهش

ی این رایج شد. طراح  هادبستانو  دبستانیپیشجدید و مراکز آموزشی 

و ازی نمادین بمختنی بر نیازهای طخیعی کودک نظیر  یافتهسازمانفعالیت 

شططناسططی جدید و ی روانهایافتهکه از  2، یا نمایش بازی7بازی در نقش

 ژه موطالعطاتی بود کهموطالعطه رفتطارهطای کودکطان بطه وی تطأثیر تحطت

خصططوص  معاصططر درشططنطاس سططولیسططی ژان پیطاژه روان  توسططط

 55از دهه  تقریخاًدر ایران نیز . کودکان، صططورت پذیرفت هطایبطازی

2. Dramatic play 
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ک کانون کود هایکتابخانهاین نوا از فعالیت در مراکزی نظیر   شمسی

 و آموزش، مراکز بهزیسططتی و  نپرورش فکری کودکطان و نوجوانطا

آغاز و پس از پیروزی انقلاب اسلامی توسعه و گسترش یافت   پرورش

های گوناگون و همچنین جلسططات آموزشططی بر اسططاس داسططتان (.75 

دبستانی، اس متناسب بودن با گروه پیشها بر اسهای کهن، داستانقصطه

اجرا بودن در قطالطب نمطایش خلطاق و سططاده بودن طر  وقایع یا قطابطد

(  انتخاب 27و  74، 79های داستان با الگو گیری از منابع مختلف  صحنه

اند های خود نشططان دادهو تنظیا شططدند. این پژوهشططگران در پژوهش

ی کودکان اثربخش شططناختنمطایش خلاق در کاهش مشططکلات روان

ها تدوین شد. است. مهارموب جلسات درمانی بر اساس این پژوهش

روایی صوری برنامه مداخله توسط متخصصان در این حوزه تأیید شد و 

پژوهشگر اجرای برنامه نمایش خلاق را بر عهده داشت  خلاصه جلسات 

اراله شطده است که توسط پژوهشگر و به صورت  7درمانی در جدول 

 ی آموزش داده شد(. گروه
 

 : خلاصه مباحث جلسات درمانی 1جدول 

 خلاصه مباحث جلسات درمانی جلسات درمانی

 جلسه اول
ترانه  ،و پانتومیا جهت آماده کردن آنها برای مشارکت فعال در نمایش گرمیدست، با کودکان پرسیاحوالآشنایی، ارتخای و ایجاد آمادگی در کودکان: سلام و 

 .شوندمیموجب تقویت زبان و ارتخای  شدههدایتو تصور  جمعیدسته

 تا پنجا مجلسه دو

 به عمددتگو با کودکان بحث و گ هاشخصیتاز نمایش با کمک و مشارکت کودکان، در مورد رفتارها و مشخصات شخصیتی و ظاهری  هاییصحنهانتخاب صحنه یا 

اجتماعی.  ارتخاطی و هایمهارتبه منظور کمک به  جمعیدستهشد. تصنیف  گیریتصمیا هانقشمربوی به صحنه و  هایویژگیآمد. در مورد مقدار فضا و لوازم، 

، کودک هامایشن در اجرایحرکات فیزیکی با حرکات موزون محقق شد. دیدن و شنیدن اجرا شدند. تسلط بر حالات و  هایمهارت منظور تقویتو پانتومیا به  هاروایی

 های مثخت است.خودگوییبهخود  هانقشو هد  از اجرای  شودمیروبرو  هاتداوتبا 

 جلسه پنجا تا هشتا

مداهیا دوستی و  و درک گیردمیانتخاب و با جزلیات بیشتری مرور شد. در بازی نقش آشنایی با احساسات صورت  هاصحنهبرای درک بیشتر کودکان از نمایش، 

، بیان و هاندیتوانمبه کشف و تقویت  هابداههمشارکت فعال در . شوندمیتقویت  هانقشو انتظارات در قالب  هاخواسته. همچنین بیان یابدمیهمدلی ارتقا 

 .شوندمیمنجر  هااندیشهانتقال 

 جلسه هشتا تا دها
. با تحلید موقعیت ابندیمیبهخود  مسئلهحد  هایمهارت هانقشمیان  هایمالشدر نقش پرداخته شد، با تمرکز بر  هابازیو تحلید و بررسی  بندیجمعدر جلسات پایانی به 

 .شوندمید آنها تسهید و مشکلات مربوی به خود و همچنین مشارکت در ح مسالددرک  هانقش

 

های مربوطه، کسطب مجوزهای لازم از مؤسطسهپس از  د( روش اجرا:

مایش آز دو گروهدر کننده انتخاب شده و به تصاد  در افراد شطرکت

 75گروه آزمایش طی  هایآزمودنیاند. سططپس جایدهی شططده و گواه

ند. متلیر مستقد نمایش خلاق( قرار گرفت تأثیرتحت  ایدقیقه 75جلسطه 

ه بآموزشی مجدداً  هر دو گروه آزمایش و گواه   جلساتس از پایان پ

 قرار سنجش مورد( آزموناجرای پس هد  با  نظر موردسیاهه  وسیله

 گرفتند 

جهطت رعطایت اصططول اخلاقی از والدین  هقخطد از اجرای مطداخلط

شد.   تهگرفجهت شرکت فرزندانشان در پژوهش  نامهرضایتکودکان 

های به دسططت آمده در این همچنین بطه آنها اطمینان داده شططد که داده

شططود و در هر مرحله از اجرای موطالعه به صططورت گروهی تحلید می

توانند جلسططات مداخله را ترک کنند وبه مشططارکت خود پژوهش می

ها در هر دو گروه ه از آزمونآمددستهای بهپایان دهند. در نهایت داده

 آزمون تحلید کوواریانس مورد و توصیدی آمار هایروش با استداده از

 تجزیه و تحلید قرار گرفت.

 هایافته
اراله  2در جدول  بررسططی مورد هایمؤلدهاطلاعات توصططیدی 

خلاق بر  یشنما یاثربخشططط یمنظور بررسطططبطهاسطططت.  شطططده

 ،یافسردگ/ اضوراب ی،افسطردگ/ انزوا  نموددرون یهااختلال

 یانسواروک یداز تحل دبستانیپیشکودکان  (کردن و جسمانی

قخطد از انجام تحلید کوواریانس  اسطططتدطاده شطططد.یری متلمنطد

 ت.قرار گرفو تأیید  بررسی موردهای آن مندمتلیری مدروضه
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 نرمال بودن توزیع نمرات متغیرها اسمیرنف برای تعیین-لموگروفاک آزمون: 2لجدو

 آزمونپس آزمونپیش  

 هاشاخص هاگروه
انزوا 

 افسردگی

اضطراب 

 افسردگی

جسمانی 

 کردن

انزوا 

 افسردگی

اضطراب 

 افسردگی

جسمانی 

 کردن

 گواه

43/4 میانگین  3/73  25/3  84/4  24/77  24/3  

73/3 انحرا  معیار  54/5  57/2  34/2  39/5  58/7  

z 737/5 ارزش  775/5  778/5  785/5  745/5  794/5  

255/5 یدارمعنی  255/5  255/5  785/5  255/5  255/5  

 آزمایش

84/77 4 میانگین  24/3  53/5  33/72  74/3  

77/2 انحرا  معیار  73/7  38/7  88/7  79/7  55/7  

z 725/5ارزش  755/5  759/5  775/5  777/5  798/5  

255/5 یدارمعنی  255/5  255/5  255/5  255/5  255/5  

 

 آمدهدستبه یدارمعنیسوح  شودمیمشاهده  2در جدول 

 هططادادهگروه  72همططه  یرنو اسطططم -کططالموگرو  آزموندر 

روه از گ یکهیچ یعتوز یگرعخارت دبه  .است  55/5بزرگتر از 

 یعاز توز یدارمعنیجدول هستند به شکد  ینیی که در اهاداده

ه ب هادادهنرمال بودن توزیع  فرضپیشنرمطال انحرا  نطدارد و 

نمود برقرار است. های درونی نمرات اختلالبرا یشطکد مناسخ

 -همگنی مططاتریس واریططانس فرضپطیطشبطررسطططی جطهططت 

باکس اسططتداده شططد که به لحاا آماری  آزموننیز  کوواریانس

 اسططططتنیز برقرار  فرضپیشمعنططادار نشططططد و بنططابراین این 

 box,M=6.04  552/5و<P .)بارتلت برای بررسططی  آزمون

که  دهدمیشططده و نشطططان  دارمعنیهمخسططتگی بین متلیرها نیز 

همسانی  فرضپیش. (p<557/5 مدروضه مذکور برقرار است 

گروه  دتعامی دارمعنیسوح  رگرسیون متلیرها نیز با هایشیب

و  F=737/5افسططردگی  / در هر سططه متلیر انزوا آزمونبا پیش

474/5=P753/5افسردگی  / (، اضطوراب=F  537/5و=P)،  و

که  سططتین دارمعنی( P=447/5و  F=548/5جسططمانی کردن  

 پژوهش برقرار است. هایدادهبرای  مدروضطهاین  کندمی تأیید

 لوین استداده شد آزموننیز  هاواریانسبرای مدروضطه همگنی 

سططوح مقدار اسططت.  مشططاهده قابدکه نتایج آن در جدول زیر 

به لحاا  Fی هاشططاخصنشططان داد که  لوین آزمونی دارمعنی

ر برای ه هاواریانسهمگنی  فرضپیشو  ستیآماری معنادار ن

نتایج تحلید  3(. در جدول P>55/5  اسطططتبرقرار  سطططه متلیر

 خلاق بر یشنما اثربخشطططی آموزش منطدمتلیری کوواریطانس

 گزارش شده است. نموددرون یهااختلال هایمؤلده
 

 کودکان نموددرون یهااختلال هایمؤلفه خلاق بر یشنما آموزش اثربخشی متغیریچند :  نتایج تحلیل کوواریانس3جدول

 اثر حجم یدارمعنی 2درجه آزادی 1درجه آزادی F لامبدای ویلکز منابع تغییر

729/5 افسردگی /انزوا  37/75  3 23 555/5  547/5  

575/5 افسردگی /اضوراب  53/73  3 23 555/5  385/5  

353/5 جسمانی کردن  55/77  3 23 555/5  974/5  

739/5 گروه  33/37  3 23 555/5  857/5  

 

 آمدهدسططتبه Fکه مقدار  شططودمیمشططاهده  3در جدول 

افسردگی  /(، اضوراب37/75افسطردگی   /متلیرهای انزوا برای

 p<5557/5در سطططوح ( 55/77جسطططمانی کردن  و (، 53/73 

در  یکل دارمعنی هایتداوت دهندهنشطططانکه  اسطططت دارمعنی

 یریمنخع تل ی. حجا اثر برااسطططتوابسطططتططه پژوهش  متلیرهططای

 یقو یاسططت که مقدار آمدهدسططت به 857/5 هاگروهتداوت 

نمایش  آموزشمسططتقد که همان  یرمتل دهدمیاسططت و نشططان 

های لاختلطا هطایمؤلدطهبر  یاتوجطهقطابطد تطأثیراسطططت  خلطاق
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 یکودکططان داشطططتططه اسططططت. در ادامططه بططه بررسططط نموددرون

 است. شده پرداختههر متلیر در  هاتداوت تراختصاصی
 

 کودکان درون نمود یهااختلال هایمؤلفه خلاق بر یشنما آموزش اثربخشی :  نتایج تحلیل کوواریانس4جدول

 اثر اندازه یدارمعنی F میانگین مجذورات درجه آزادی مجموع مجذورات متغیرها منابع تغییر

 افسردگی/ انزوا آزمونپیش

52/89 انزوا افسردگی  7 52/89  34/28  555/5  534/5  

273/5 اضوراب افسردگی  7 273/5  944/5  778/5  529/5  

538/5 جسمانی کردن  7 538/5  579/5  832/5  552/5  

 افسردگی/ اضوراب آزمونپیش

873/5 انزوا افسردگی  7 873/5  287/5  533/5  577/5  

7/557 اضوراب افسردگی  7 7/557  7532 555/5  387/5  

757/5 جسمانی کردن  7 757/5  573/5  798/5  527/5  

 آزمونی جسمانی کردنپیش

477/7 انزوا افسردگی  7 477/7  58/7  273/5  595/5  

247/5 اضوراب افسردگی  7 247/5  497/5  337/5  535/5  

37/34 جسمانی کردن  7 37/34  34/77  555/5  973/5  

 گروه

82/25 انزوا افسردگی  7 82/25  97/8  554/5  254/5  

98/39 اضوراب افسردگی  7 98/39  3/757  555/5  853/5  

243/5 جسمانی کردن  7 243/5  323/5  547/5  573/5  

 خوا

99/47 انزوا افسردگی  25 38/2     

33/8 اضوراب افسردگی  25 395/5     

49/25 جسمانی کردن  25 835/5     

 

بین نمرات  دهدمینشططان  7شططده در جدول نتایج گزارش

اثر  داشططتننگهبا ثابت  آزموندر پس هاگروه افسططردگی/ انزوا

ی وجود  داشطططتططه اسططططت دارمعنیتطدططاوت   آزمطونپطیطش

 =8.641,25F 554/5و>p.)  اضطططوراببین نمرات همچنین /

اثر  داشطططتننگططهبطا ثططابطت  آزموندر پس هطاگروه افسطططردگی

ی وجود داشطططتططه اسططططت دارمطعطنیتطدططاوت  آزمطونپطیطش

 =101.91,25F،555/5>p)،  جسططمانی  مؤلدهولی بین نمرات

ت تداو، آزموناثر پیش داشطططتننگطهبطا ثطابطت  هطاگروهکردن 

در  (.p>547/5و 0.3291,25F=  ی مشطططاهده نشطططددارمعنی

های های اختلالمؤلده شطططدههطای اصطططلطا میطانگین 5جطدول 

 نمود اراله شده است.درون

 

 نمود های دروناختلال هایمؤلفه شدهاصلاح هایمیانگین: 5 جدول

 یدارمعنی انحراف معیار هامیانگینتفاوت  آزمایش گواه متغیرها

97/4 افسردگی /انزوا  45/5  83/7  977/5  554/5  

42/77 افسردگی/ اضوراب  74/72  25/2  223/5  555/5  

29/3 جسمانی کردن  79/3  735/5-  333/5  547/5  

 

میانگین که دهد نشطططان می 5همطان طور کطه نتایج جدول 

افسططردگی در گروه  /افسططردگی و اضططوراب /انزوا هایمؤلده

ی بططا دارمعنینمططایش خلطاق تدططاوت  آموزشآزمطایش بعطد از 

ردن جسمانی ک مؤلدهولی این تلییرات در  اندداشتهگروه گواه 

 نخوده است. دارمعنی
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 گیرینتیجهبحث و 
نمطایش خلاق بر کاهش  تعیین اثربخشططی هطد  بطاموطالعطه حطاضططر 

نتطایج  انجطام شطططد. دبسططتطانیپیشنمود کودکطان هطای دروناختلطال

نمایش خلاق بر نشططان داد که  پژوهش هایدادهاز تحلید  آمدهدسططتبه

انزوا/ افسططردگی و  هطایمؤلدطهنمود کودکطان در هطای دروناختلطال

د اما در معناداری دار تأثیراضطوراب/ افسردگی در مقایسه با گروه گواه 

پژوهش با ن ایاز  آمدهدستبهتایج ن ندارد. تأثیرمؤلده شکایات جسمانی 

رار ق بررسططی موردکه اثربخشططی نمایش خلاق را  یهایپژوهشنتایج 

 (. 25و  27، 25، 73   ، هماهنگ و همسو استاندداده

با توجه به پیشططینه پژوهشططی و موالعاتی که در زمینه نمایش خلاق 

 رسیبر مورد مندان نمودهای دروناین روش بر اختلال تأثیرشده،  انجام

قرار نگرفتطه اسططت. در یطک پژوهش نمایش خلاق در مورد کودکان 

مرویی در ک حاکی از کاهش معنادار کار برده شد که نتایج آنه کمرو ب

 نتطایج توانمیگرفتطه، کودکطان بود. بر اسطططاس موطالعطات صططورت

ه به ماهیتی با توج - تخیین کرد که  نمایش خلاق گونهنایرا  آمدهدستبه

 ای کهرفتارهای بیش از حد مهارشططدهکند کمک می  -که دارا اسططت

ریزی حالات هیجانی در و به برون ابراز شططوند معوو  به درون هسطتند

یک محیط امن، یعنی در فضای نمایش کمک کرده و منجر به افزایش 

ود د، و از این طریق به بهخشططونمود میبینش نسططخت به مشططکلات درون

ند تا ککند. همچنین به کودک کمک میهای اختلال کمک مینشطانه

هار مها، احسططاس کارگیری آنرا یاد گرفته و با بههای حد مسططئله روش

اش را افزایش دهد و از این طریق سلامت روانی خود بر محیط پیرامونی

 دهدق به کودک این امکان را مییش خلانماواقعدرخود را ارتقا، دهد. 

دهد و  انجام نماواقع به صورتکه بسطیاری از مسالد زندگی حقیقی را 

در ضمن ایدای نقش بیاموزد که مگونه در بین جمع زندگی کند و مه 

 هططایضططوابطوطی را بطرای زنطدگی در نظر بگیرد و مگونطه هیجططان

کودکان ضططمن  بروز دهد. یافتهششططده را به شططکلی سططازریزیدرون

آورند تا های بسیاری به دست میفرصطت کنندمیهایی که بازی نقش

ترین مسططتقیا تعخیر و بیان کنند. مها طوربهبتوانند احسططاسططات خود را 

ارزش بازی نمایش خلاق در این اسطت که فرصت خوبی برای رشد و 

برخی از (.  24و  29کنطد  تطکطامطد و تطعطخطیطر عطواطف فراها می

اعتقاد دارند که تئاتر تنها جایی اسطططت که ( 28  انپردازنظریه

 ، فرایندهایشططودمیارتخای بین هشططیار و ناهشططیار ذهن برقرار 

ناختی و پیشرفت ش تحولو مقدمات  گیردمیعاطدی بشر شکد 

ی شناختی و عاطد هایآمادگی. اکتساب این شودمینیز فراها 

 ه وجودبو برقراری ارتخای بین سطوو  هشیار و ناهشیار، باعث 

 درو  شودمی هامقاومتآمدن بینش و خودآگاهی و شطکستن 

 ودبه وجهای روانی ر اختلالبیشطططت، کاهش معناداری در نتیجطه

نمود در کودکان با استداده های درون. بهخود در اختلالآوردمی

به دلاید مذکور نسططخت داد. توانایی  توانیماز نمایش خلاق را 

دگرگونی و تلییر، توانایی به تصویر درآوردن دیگران، توانایی 

ی کل هایویژگیعاطدی از  هایحالتتلییر سططوح هشططیاری و 

قدرت و توانایی تلییر خود  همطه انواا نمایش هسطططتند؛ ایجاد 

؛ اسطططت شطططناختیروانهای انمیکی از مدطاهیا اصطططلی در در

بینش پیدا کردن و خودآگاهی و از سططوی  سططویکبنابراین از 

 علططالاد درمططان توانططمیدیگر ایجططاد و توانططایی تلییر کردن 

 (.23  نمود را تسهید کندهای دروناختلال

 شودمیموجب ماهیت گروهططططی بططططودن نمططططایش خلاق 

اثربخشطططی این روش درمانی در کاهش مشطططکلات اجتماعی و 

 دازهانبههیچ شطططکد هنری  مراکهفردی مشطططمگیر باشطططد، بین

اق کودکان در نمایش خل. نمطایش مختنی بر کار گروهی نیست

د اجتماعی مانن هاییادگیریخودانگیختططططه بسططیاری از  طوربه

مشارکت در کططار گروهططی،  همکاری، مقید شدن به آداب و 

ده اارتخاطی، رعایطططت نوبت، آگاهی و استد هایمهارترسوم، 

آموزند. می و تخعیطططت از قطططوانین اجتمطططاعی را ،از احساسات

 هایموقعیتکه در  دهدمیبه کودک فرصطططت  نمایش خلاق

مختلطف نقطش فعال داشته باشد. کودک در فرایند این نمطایش 

او موضوا . این دهدمیمدهطوم نقطش خاص خویش را پرورش 

 بشناسد و حساسطیتسازد تطا خود و دیگران را بهتر را قادر می

صمیمی  دیگران افزایش دهد. با ایجاد جوبه  خطططود را نسطططخت

تا  شطططودمیدر نمایش خلاق بططططططه کودک این فرصطططت داده 

 هایمهارت، درنتیجههمکاری بهتری با دیگططران داشته باشد و 

 (.37و  35یابند  پرورش میارتخاطی او 
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غرب  دبسططتانیپیشمحدود بودن نمونه پژوهش به کودکان دختر 

  را دهی نتایج، لزوم رعایت احتیای در تعمیامحدود رسهتهران و مند مد

 هایجلسططه. محطدودیت زمانی در اجرای هر یک از سططازدمیمور  

مطداخلطه و در یطک مطدت طولطانی جهطت بررسططی میزان پطایداری و 

بر این محدودیت دیگر پژوهش حاضططر بود.  هطاآموزشمطانطدگطاری 

 حجا بیشتر و با هایینمونه روی بر این پژوهش شودمی اساس  پیشنهاد

 .نتایج بیشتر شود تعمیا امکان شود تا در قشطرها و شهرهای دیگر انجام

یی در یططک فرآینططد هططاپژوهشمنین  شططودمیهطمچنین پیشططنهطاد 

ی هر دو بر رو نتایج انجام شود و و با اجرای مرحله پیگیری مدتطولانی

نهاد پیشططهمچنین  دختر و پسططر( اجرا و مورد مقایسططه قرار گیرد.  جنس

از  نظری متداوت هایگیریجهتنمایش مختلف با  هایبرنامه شودمی

های نظر اثربخشی با ها مقایسه شوند و اثربخشی نمایش خلاق در اختلال

ع ه معلمان مقوکطاربسططته بدر سططوح بطهنمود نیز بررسططی شططود. برون

ایش خلاق را شود برنامه نمها توصیه میدبستان و مربیان کودکستانپیش

در کطار عملی کلطاس بگنجطاننطد زیرا علطاوه بر پرورش خلاقیت، باعث 

شططود. میتعطارضطططات  ریزیبهخود عملکرد کودک و همچنین برون

ت ساختوانند ریزان درسی سازمان آموزش و پرورش میهمچنین برنامه

 آموزشطی و درسیرا در برنامه هایی در زمینه نمایش و بازی خلاقامهبرن

راها فخلاقیت کودکان تحول زمینه مورد تأکید قرار دهند تا  مطدارس،

 شود.
 

 تشکر و قدردانی

ایی و راهنم رشططته در نامه خانا نیکو فرحزادیپطایان از برگرفتطه پژوهش این

 7337در سال   واحد ابهر آزاد دانشگاه از  25427953332558با کد  مشطاوره 

با صدور  که تهران 5منوقه  وپرورشآموزش اداره مسئولین از وسیلهبدین. است

 جهت مطدارس بطا همطاهنگیو   7337اردیخهشططت  78مجوز اجرا در تطاریخ 

 تانیدبسپیش مربیان و اداری کادر از همچنین و دادند انجام را پژوهش و آموزش

 و تشططکر کردند کمک ما به طر  این اجرای در که آموزانوالدین دانش و

 شود.می قدردانی
 

 تضاد منافع

 لازم به ذکر است که در این پژوهش هیچ تضاد منافعی وجود ندارد. 
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Abstract 

Background and Purpose: Internalizing disorders have long-term impacts on the level of 

behavioral, physical, cognitive and emotional reactions in children. The present study was conducted 

to investigate the effect of creative drama on decreasing internalizing disorders in pre-school children.  
Method: This quasi-experimental study was of pretest-posttest control group design. The research population 

consisted of all preschool girls studying at West Tehran preschools in the academic year of 2014-2015. The 

sample included 30 children selected by cluster sampling and assigned randomly either to the experimental 

or the control group. Then, the children of the experimental group underwent ten 45-minute sessions of 

creative drama training. child behavior checklist (Achenbach, 2001) was used as the research tool in the 

screening, pretest and posttest phases. Finally, the collected data were analyzed through SPSS by using 

analysis of covariance.     

Results: Findings revealed that creative drama had a significant effect on decreasing the isolation/depression 

and anxiety/depression sub-scales of internalizing disorders in the experimental group (p<0.05). However, it 

had no effect on the physical complaints. 

Conclusion: By creating mental dynamism and by leading to externalization of feelings which could not be 

previously expressed, creative drama can decrease internalizing disorders in children. Therefore, child 

psychologists and therapists can consider creative drama as a therapeutic method in the treatment of 

internalizing disorders. 
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