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Abstract
The purpose of this study was to determine the effective-
ness of group play therapy, storytelling and creative drama
on anxiety reduction in elementary male students in Teh-
ran. The design of the study was quasi-experimental, pre-
test, and post-test with control group, which is considered
as an applied research in terms of purpose. The statistical
population included all male students of the first elemen-
tary school in Tehran. 45 students with anxiety syndrome
were selected randomly in a cluster, and randomly as-
signed to three groups of fifteen. Also, a group of 15 stu-
dents was selected as a control group. Group play therapy
in 9 sessions, storytelling with 5 stories and 7 sessions, and
creative drama in 10 sessions, each run for 30 to 45
minutes in experimental groups. The data collection tool
was Screen for Child Anxiety Related Disorders
(SCARED), and the data were collected in three stages,
pre-test, post-test and follow-up. The results of multivari-
ate analysis of covariance showed that group play therapy,
storytelling and creative drama had a significant effect on
the reduction of anxiety and this effect has been preserved
in the follow-up phase. The results of this study can be
recommended to mental health professionals working
with children.
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واستمؤثرآموزان،دانشسخنرانياضطرابكاهش

هايتكنيكازخالق،مايشنهايتكنيكهمچنين،
هستندتراثربخشدرسي،برنامةدرشدهگنجاندهعملكرديِ

بهبودوكنندتسريعراكودكانرشدفرايندتوانندميو
مشاركتتواندميچنينهمخالق،نمايشبخشند.

باودهدافزايشراخارجيزبانهايكالسدرآموزاندانش
بكاهدافراداضطرابزاكالس،اعضايصميميتبردنباال

اهدافباكهخالقينمايشهايتكنيك).2017(وبر،
اجتماعيابتكارافزايشدررود،ميكاربهمدارسدرتربيتي،

بودهمؤثرنيزآموزاندانشاجتماعيهايمهارتبردنباالو
وبراون؛2016همكاران،وموآكاي؛2017(ديميلير،است

).2015آتاس،؛2016شوليندر،
اجرايوگوييقصهوگروهيبازينقشبهتوجهبا

وكودكانمنفيهيجاناتفكنيبروندرخالقيهاشينما
وابتداييمقطعآموزاندانشدراضطرابكاهشويژهبه

نبودبهتوجهباوآنبامرتبطيرهايمتغبررسيلزوم
ايندرمحققموضوع،خصوصدرمنسجمپژوهشي
آياكه:برآمدهپرسشاينبهسخگوييپادرصددپژوهش

كاهشدرخالقنمايشوگوييقصهوگروهيبازي
دارد؟تأثيرابتداييمقطعپسرآموزاندانشاضطراب

روش
وآزمونپيشيهاطرحازوآزمايشينيمهتحقيقروش
تحقيقاتزمرةدرهدفازنظروشدهاستفادهآزمونپس

از.شوديمانجاميامداخلهنوعازومحسوبكاربردي
ابتدايياولدورةپسرآموزاندانشهمةكهنظرموردجامعة
باآموزدانش45ياخوشهتصادفيصورتبهتهرانشهر

گروهسهدرتصادفيگمارشباوانتخاباضطرابنشانگان
همنفرپانزدهگروهيكوشدندگماردهينفرپانزده

نُهدرگروهيبازيكهشدانتخابگواهگروهعنوانبه
وجلسههفتدروقصهپنجشاملكهگوييقصه،جلسه

45تا30مدتبههركدامكهجلسهدهدرخالقنمايش
باآزمايشهايگروهاضطراباجرا،ازبعدشد.اجراقهيدق

شد.مقايسهگواهگروه
اطالعاتآوريجمعبرايشدهگرفتهكاربهابزار
بامرتبطاختالالتشخيصتنامهپرسششاملپژوهش
بازييهابرنامهو)SCARED(كودكاناضطراب
بود.خالقنمايشوگوييقصهگروهي،
اضطراببامرتبطاختالالتتشخيصنامةپرسش)الف
ةوسيلبهاست،خودگزارشيابزاريككهآزموناينكودكان:

اضطرابياختالالتعالئمارزيابيمنظوربه)1999(ماهريب
هجدهتاهشتكودكاندرDSM-IVيارهايمعبقطبر

پنجوكلياضطرابمقياسيكشاملوشدهساختهساله
اضطرابجدايي،اضطرابيافته،تعميم(اضطرابزيرمقياس
)شكلجسمانيهراساختاللوهراسيمدرسهاجتماعي،

كهبودماده38داراينامهپرسشايناصلينسخة.است
آناجتماعياضطرابزيرمقياسبهدهماسه)1999(ماهريب
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درترشيبكهآزموناينكنونيشكل،نيبنابرا؛افزود
اينازكهاستعبارت41دارايرود،ميكاربههاپژوهش

هراس/جسمانيزيرمقياسبهمربوطمادهسيزدهتعداد
يافته،تعميمياضطرابزيرمقياسبهمربوطمادهنُهشكل،
مادههفتجدايي،اضطرابرمقياسزيبهمربوطمادههشت
مربوطمادهچهارواجتماعياضطرابزيرمقياسبهمربوط

استذكرشاياناست.هراسمدرسهاختاللزيرمقياسبه
است.شدهطراحيبالينينمونةمبنايبرنامهپرسشاينكه
كرونباخ،آلفايروشسهازآزموناينپاياييتعيينيبرا
استفادهثبات)(بازآزماييو)درونيهمساني(كردنمهيدون

درهاآزمونخردهدركرونباخآلفايبيضراگرديده،
سازيدونيمهروشدر،93/0كلدرو74/0-92/0محدودة

دربازآزماييدرو89/0كلدرو71/0-91/0محدودةدر
استآمدهدستبه92/0كلدرو82/0-92/0محدودة

مطالعةدر).1388اده،زفالحويعباسگيوي،قمري(
شدسنجيدهكرونباخآلفايوسيلةبهابزاراينپاياييحاضر،

اينقبولقابلرواييازنشانكهآمددستبه73/0مقدارو
دارد.ابزار

بازيآموزشيمداخالتطبقگروهي:بازيبرنامة)ب
هدرگروهي هايگروهدرياقهيدق45آموزشيجلسهنُ

جهتاولجلسةدر.رديگيمانجامينفرهشتتاهفت
بازياتاقبهكودكانامنيتاحساسوحساسيتكاهش
معرفييكديگربهگروهاعضايدوم:ةجلس،شونديمهدايت

وبسكتبالمانندگروهييهايبازسوم:ةجلس،شونديم
ازاستفادهچهارم:ةجلس.شوديمانجامنخباطراحيبازي

ياجراپنجم:ةجلسبازي،باباسهايانسانوحيوانات
كودكانازنظرخواهيششم:ةجلس،هابازياسباببانمايش
هشتمجلسةويربازيخمهفتم:ةجلسنمايشي،بازيدربارة
پيدابهكمكخياليبازيبرعالوهنهمجلسةوخياليبازي

).1383اسماعيل،محمد(مشكالتبرايحلراهكردن
محقققصهپنجشاملگوييقصهگويي:قصهبرنامة)ج
ارشدشناسروانومعتبراستادانتائيدموردبايدكهساخته

گوييقصهزمينةدركهيفنونگيرد.قراراستثناييكودكان
.1شامل:گيرديمقراراستفادهموردپژوهشايندر

بازي.3وخودزندگيتغيير.2؛هااستعارهباگوييقصه
صورتةجلسهفتدرگوييقصه.دوجانبهقصهنوشتن

واميدواريساختنجهتقصهبياناولةجلس،رديگيم
بهآموزشبرايياقصهبياندومةجلسكودك،درانگيزه

قصهانيبسوم:ةجلسكند،سرگرمراخودبتواندتاكودك
نگاهزندگيبهديگرياچهيدرازبتواندكودكتاآموزشي

تاتنهااردكجوجهمانندياقصهانيبچهارم:ةجلسكند،
پنجم:ةجلسكند،دلدردديگرافرادبابياموزدكودك
ةجلسبگويد،قصهديگرانبرايتانديبيمآموزشكودك
هفتم:جلسةواستشجاعتآموزشبرايياقصهششم:
وايرانييبرقآجورلو،(كندبيانخودشمورددرياقصه
).1395اكبري،علي

برنمايشدهابتدابرنامهايندرخالق:نمايشبرنامة)د
اجتماعيهايمهارتتحولوپرورشيهامالكاساس

سالنهتاهفتسنيگروهبابودنمتناسبوكودكان
تئاترقالبدربودناجراقابلبررسيهمچنينوانتخاب

ونمايشاصلييهاتيشخصبودنمحدودوعروسكي
نظردرداستانيهاصحنهياوقايعبازسازيبودنساده

ازيكيوسيلةبهجلسهدهدرخالقنمايش.شوديمگرفته
اجرامراحليطبقخالق،نمايشفعاليتبهآشنامربيان

يبراكودكان:دريآمادگيجاداوچينيمقدمه.1،شوديم
داستانكردنبازگو.2كردن،گوشبرايآنهاكردنآماده

بانمايشداستانازييهاصحنهياصحنهانتخاب.3شينما
مورددركودكانبابحثهمچنينوكودكانمشاركت

.4نمايش،يهاتيشخصظاهريمشخصاتورفتارها
وفضامقدارمورددرمرحلهايندركهاجرادرسازيشفاف
نقشوبازيگرانتعدادصحنه،ظاهريوضعنياز،موردلوازم

گيريتصميمااجرزمانمدتونمايشدركودكانازهريك
اجرايازگيرينتيجه.6خالقنمايشاجراي.5،شوديم

بهورودمعيارهاي).1391اللهويردياني،وتبارقاسم(شينما
متخصصوسيلةبهاضطرابهايمالكتشخيصپژوهش،

ازخروجهايمالكبود.ابتدايياولپايةدرتحصيلو
بهبودنمبتالواضطرابرفعبرايدارومصرفپژوهش،
بود.روانياختالل
كهاستفادهياستنباطويفيتوصآمارازتحقيقايندر
انحراف،نيانگيمفراواني،جداوليفيتوصآماريهاشاخص

نتايجشدنترعينيجهتنمودارهاترسيمواستاندارد
بين(هانيانگيمتفاوتبررسيجهتوآمدهدستبه

به(كوواريانسحليلتآزموناز)آزمونپسوآزمونپيش
دروشدخواهداستفاده)آزمونپيشهاينمرهكنترلدليل
افزارنرمازپژوهشاينآماريهايتحليلوتجزيههمة

SPSSشد.استفاده
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هايافته
اضطرابنمرةشود،ميمشاهده1جدولدركهطورهمان

بهنسبتآزمونپسمرحلهآزمايشيهايگروهدر
دروليدارند؛چشمگيريتفاوتواستركمتآزمونپيش
شود.نميمشاهدهچشمگيريتفاوتگواهگروه

شدهحفظآزمايشگروهدرپيگيريمرحلةدرنتايج
مرحلهدرآزمونپسمرحلهتغييراتثباتگواهواست

نشانچشمگيريتغييراتگواه،گروهوهستيمپيگيري
ابتداكوواريانس،آزمونازتفادهاسمنظوربهدهد.نمي

شد.بررسيآن،هايفرضپيش

بهتوجهباشود،ميمشاهده2جدولدركهطورهمان
فرضردبرايكافيشواهد،آمدهدستبهمعناداريسطح

معنياينبهنيامد؛دستبهمتقابل)اثر(وجودآزمونصفر
رايكديگررگرسيونيخطوطونداردوجودمتقابلاثركه

است.همگنآنهاشيبوكنندنميقطع
فرضردبرايكافيشواهد،3جدولنتايجبهتوجهبا
نيامد،دستبهها)گروهبينواريانس(تساويآزمونصفر
برايتوانميلذااست.همگنهاگروهواريانسپس

.گرفتبهرهكوواريانستحليلنتايجازتحقيقهايفرضيه
وگوييقصهگروهي،بازياخلةمدتأثيرمحاسبهجهت

ازآموزان،دانشاضطرابميزانكاهشدرخالقنمايش

مطالعهموردهايگروهامتحاناضطرابهاينمرهمعيارانحرافوميانگين.1جدول

ازانحرافخطايمعيارانحرافميانگينتعدادگروهمتغير
باالتريننمرهترينپايينميانگين

نمره

آزمونپيش

1561,86674,470011,154155168ازيب
1561,26673,788450,978175769قصه

1563,06675,284301,364405269نمايش
1562,93334,113861,062195668گواه
6062,28334,399890,568025169كل

1527,33335,601871,446401834بازي

آزمونپس
1525,40006,378541,646931533قصه

1530,20005,226311,349432038نمايش
1556,733311,435952,952752068گواه
6034,916714,796121,910171568كل

پيگيري

1522,60004,762951,229791732بازي
1525,26675,522251,425841833قصه

1525,53334,778911,233911834نمايش
1557,73339,315632,405293268گواه
6032,783315,842542,045261768كل

هاگروهرگرسيونيهايخطشيببررسي.2جدول

مجموعمنبع
مجذورات

درجه
آزادي

ميانگين
Fمجذورات

سطح
معناداري

آزمون*پيش
103,319334,4400,6180,607مستقلمتغير

برابريفرضپيشبررسيبرايلوينآزموننتايج.3جدول
هاواريانس

معناداريسطحFآمارة
1,4160,248
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ستحليل نتايجشد.استفاده)ANCOVA(1كوواريان
است.شدهارائه،4جدولدركوواريانستحليل
،5و4جدولدرشدهآوردهمعناداريسطوحبهتوجهبا

ايندررفتهكاربهمداخالتكهبگيريمنتيجهتوانيممي
كاهشبرپيگيري،وآزمونپيشمرحلةدرپژوهش،
اند.بودهمؤثرمعناداريطوربهاضطراب

مداخلةسهبينتفاوتبودنمعناداربررسيمنظوربه
شد.استفادهبونفرونيآزمونازگواه،گروهوشدهانجام
هركهگرفتنتيجهتوانمي،6جدولنتايجبهتوجهبا

وگوييقصهدرماني،بازييعنيشده،انجاممداخلةسه
اند.بودهمؤثراضطرابكاهشبرخالق،نمايش

1. Analysis of Covariance

بحثوگيرينتيجه
گروهي،بازي،آمدهدستبهمعناداريسطحبهتوجهبا

آمارينظرازاضطرابكاهشبرخالقنمايشوگوييقصه
ازيكهرنتايج،بهترببينتمنظور،بهاست.بودهمعنادار

شوند.ميتبيينجداگانهصورتبهدرماني،مداخالت
اضطراببهبودرويبرمعنادارياثربخشيدرماني،بازي

ريواستالميكريهاپژوهشباتحقيقاينجينتااست.داشته
همكارانوسوآنو)2019(سولومونوسونيا)،2015(
گفتتوانميهايافتهنايتبييندراست.همسو)،2019(

طبيعتآنوسيلةبهكهاستتكنيكيگروهيدرمانيبازي
برايكهاستروشيوشودميمعنيبيانيصورتبهكودكان،

بهتكنيكاينرود.ميكاربهآشفتگيواسترسبامقابله
محيطدرتوانندنميكهرامسائليدهدمياجازهكودكان

هيجاناتودهندارائهبازيالبقدركنند،مطرحاطرافشان
سازند.نمايانراخودمنفي

راهيبهآنوسيلهبهكودكانكهاستاييوهشي،باز
ابرازمحيطازراهايشانرنجشويتينارضانگراني،مناسب

كهكنندميفرضهابچهگروهي،بازيجرياندردارند.يم
دركنند،ميادارهبزرگترهاكهرادنياييكنترللحظاتيبراي
آزادانهراخودهيجانيتجربياتتوانندميواندگرفتهدست
هايشيوهآنهابهدرمانگرها،بازياينحيندرودهندبروز

دهد.مييادرامشكالتباروياروييجايگزين

اضطرابمتغيرآزمونپسكوواريانستحليل.4جدول
توانايتامربعمعناداريسطحFآمارهجذوراتمميانگينآزاديدرجهمجذوراتمجموعتغييراتمنبع
1117,90111117,90120,4830,0000,2710,994مبدأازعرض
220,5001220,5004,0400,0490,0680,506آزمونپيش
9898,51433298,83860,4430,0000,7671بنديگروه
3001,7675554,578خطا
86067,00060كل

پيگيريمرحلهدرگواهوآزمايشهايآزمودنيدراضطرابمتغيركوواريانستحليلنتايج.5جدول
توانايتامربعمعناداريسطحFآمارهمجذوراتميانگينآزاديدرجهمجذوراتمجموعتغييراتمنبع
589,2791589,27914,5150,0000,2090,963مبدأازعرض
46,348146,3481,1420,2900,0200,183آزمونپيش
12564,79834188,266103,1660,0000,8491بنديگروه
2232,8525540,597خطا
79293,00060كل

گواهوبازيگروهمقايسهجهتبونفرونيهايآزمون.6جدول
معناداريسطحمعيارانحرافميانگينتفاوت2گروه1گروه
2,7080,000- 29,876گواهبازي
معناداريسطحمعيارانحرافميانگينتفاوت2گروه1گروه
2,7230,000- 32,077اهگوقصه
معناداريسطحمعيارانحرافميانگينتفاوت2گروه1گروه

2,6980,000- 26,474گواهنمايش
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طوربهآموزاندانشاضطرابكاهشدرنيزگوييقصه
دختايهپژوهشباهمسوكهاستبودهمؤثرمعناداري

اكبريعليوايرانيبرقيآجرلو،)،1395(نريمانيومحمد
رمضاني،)،1395(چگنيويچگن)1395(يدهكرد

و)2014(همكارانوكانچان)،1391(محمديويانجهان
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