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 ساله شهر تهران 8بر کاهش اضطراب و افسردگی کودکان  درمانی تاثیر تئاتر
  ، الله جاویدان پیمان دوستی

 
 
 

 :چکیده 

: روش. ساله شهر تهران انجام شد 8پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر تئاتر بر کاهش اضطراب و افسردگی کودکان : هدف

کودکان  جامعه آماری پژوهش، کلیه .پس آزمون با گروه کنترل بود-پژوهش، نیمه آزمایشی و طرح پژوهش از نوع پیش آزمون

پس از  .ندانتخاب شد در دسترسنفر به شیوه نمونه گیری  2  نمونه به منظور انتخاب حجم .می باشددبستانهای غرب تهران 

وه آزمایش و کنترل برای برای اضطراب و یک گرآزمایش و کنترل  یک گروهشامل ، نفری 5 گروهچهار همتا شدن در 

گروه کنترل چنین برای  ند، اماتئاتر رفت به تماشایهفته ای یک بار  ،ماه 3گروه آزمایش به مدت  .جایگزین شدند افسردگی

برای تحلیل  .کودکان اسپنس بودو آزمون اضطراب  کودکان رینولدزافسردگی ابزار سنجش آزمون  .مداخله ای صورت نگرفت

مشاهده تئاتر به صورت هفته ای یک بار می توان با  تایج نشان دادن : یافته ها. داده ها از روش آمار توصیفی استفاده شد

، فرضیه این پژوهش مبنی بر یافته ها و تحلیل های آماری: نتیجه گیری  .کودکان را کاهش داد میزان افسردگی و اضطراب

 .یر دارد را، مورد تایید قرار دادبر کاهش اضطراب و افسردگی کودکان تاثاینکه تئاتر 

 تئاتر، اضطراب کودکان، افسردگی کودکان: واژگان کلیدی 
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 مقدمه

که هر دو از مشکالت درونی سازی در دوران کودکی به حساب می آیند، غالبا به عنوان دو   و افسردگی 3اضطراب  

اختالل متمایز از یکدیگر مورد توجه قرار گرفته اند، ولی در موارد بسیار زیادی مشاهده شده است که این دو اختالل با هم در 

ردگی در کودکان و نوجوانان می تواند با نشانه های شدید به عبارت دیگر به احتمال زیاد افس. دوران کودکی اتفاق می افتد

کودکان دچار اختالالت اضطرابی اغلب از عالئم جسمانی شکایت دارند و نسبت به تغیرات بدنشان بسیار . اضطراب همراه باشد

نزول فاحش آن ها اغلب حساس تر از همساالنشان بوده و به راحتی اشکشان سرازیر می شود که نشان دهنده . حساسند

اختالالت اضطرابی جزو شایع ترین اختالالت رایج در کودکان می باشد که منجر به اختالل در . اعتماد به نفس آنها می باشد

از طرفی اختالل افسردگی نیز یکی از . عملکرد تحصیلی، سازگاری اجتماعی، زندگی خانوادگی و روابط با همساالن می گردد

اختالل افسردگی به عنوان یک مساله روانی که در آن شخص به گونه پایدار ناراحتی . دکی استرایج ترین مشکالت دوران کو

عمیق و مداوم و عالقه کاسته شده ای را در تمام فعالیت ها برای دوره ای حداقل دوهفته ای تجربه می کند، تعریف شده 

شیخ )نژاد، مذهب یا فرهنگ خاصی نیستافسردگی روی همه سنین از جمله کودکان تاثیر می گذارد و مخصوص . است

در ادبیات آسیب شناسی روانی تحولی، اختالالت روانی کودکان به دو طبقه کلی تقسیم شده  .( 33 ، و همکاران محمدی

مشکالت برونی شده مشکالتی هستند که ویژگی بارز آن ها رفتارهایی . مشکالت درونی شده- مشکالت برونی شده - : است

نارسایی توجه، اختالل سلوک و اختالل /حیط و افراد دیگر اثرگذار می باشند، مانند اختالل فزون کنشیاست که روی م

مشکالت درونی شده به مشکالتی اطالق می شوند . امروزه این اختالالت، اختالالت رفتاری نامیده می شوند. نافرمانی مقابله ای

این طبقه، مشکالت هیجانی از قبیل افسردگی و انواع اضطراب ها قرار می در . که ویژگی بارز آن ها تجربه درونی ناراحتی است

 .(388 محمد زاده و نجفی، )گیرند

 کودک- والد ی رابطه شدن تر قوی و ارتباط برقراری برای تشویق مناسب ای شیوه گویی قصه و داستان از استفاده 

 درباره داستان خواندن. دهد می ا ر تخیل از استفاده امکان کودکان به، کردن صرف بحث مقابل در داستان از استفاده.  است

 کاهش برای مسیری عنوان به توانند ها می داستان.  است مستقیم ی مکالمه از تر آسان کودک بسیار برای دیگران زندگی ی

بسیار  را کودک شخصی بسیار احساسات ی درباره و گو گفت توان می داستان های شخصیت از استفاده با. کار روند به تنش

برای آن که روی زمین با هم  ،زمانی که آدم و حوا به فرمان خدا از بهشت رانده شدند(. 388 بانکی و همکاران، )نمود آسان

این دو آفریده ی خداوند از همان ابتدای . با هم حرف می زدند( میمیک)با حرکات دست و پا و صورت  ،ارتباط برقرار کنند

در . انسان ها با هنر بازیگری آشنایی داشتند ،بنابراین از همان آغاز. آفرینش با هنر بازیگری زندگی خود را پیش می بردند

داستان گویی نمایش یا نقل یک قصه و واقعه است که به صورت شعر  نقالی هنر. نقالی وجود داشته است ،ایران پیش از اسالم

با حرکات و حاالت و بیان مناسب در برابر جمع اجرا می شود و از نگاه پژوهشگران یکی از سه عامل پیدایش هنر  ،و یا نثر

ی و نقش آفرینی انسان در دو عامل دیگر پیدایش تئاتر عبارتند از آیین ها و مناسک مذهبی و زندگی اجتماع. است 5تئاتر

 نظام یک طریق از آدمی روزمره ارتباط اعظم بخش(.  33 آشفته، )زندگی روزانه که همانندی های بسیاری با هنر نمایش دارد

 می تنظیم متوالی ترتیبی به را ها آن که است اصوات ای دسته شامل نظام این .شود می منتقل زبان نام به بصری و سمعی نمادی

 قبول مورد که خاصی های قالب با مطابق باید ها، واژه و اصوات این ترتیب .دهد جمالت و عبارات ها، واژه تشکیل تا کنیم

ارسطو تاثیر بازی را در روان تماشاگر مورد  (.383  مهاجر، ترجمه .هورتن)شود القا معنا تا باشد است زبان آن به متکلمان

تماشای نمایش باعث آرامش تماشاگر و کاسته شدن از یار غم و اندوه و عقده  جستجو قرار می دهد و عقیده بر آن دارد که

یکی از دالیل افزایش (.  33 غالمی و همکاران، )های روانی او می شود و این که تئاتر پاالینده است و روح را تسکین می دهد

. شم و گوش فرد درگیر مسأله آموزش می شودآگاهی را این گونه می توان بیان کرد که با اجرای تئاتر در واقع عقل، هوش، چ
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ولی سایر روش های آموزشی هیچ کدام نمی توانند این . یعنی چهار عضو از اعضای فعالی که در یادگیری نقش وافری دارند

مثال در سخنرانی بعد از گذشت زمان ممکن است ذهن او به سوی مطالب دیگر کشیده شده ولی در . همه حس را درگیر کنند

تر این گونه نیست و هرچه تئاتر پیش می رود تماشاگر بیشتر به آن دقت می کند و یادگیری بهتر صورت می تئا

 به تئاتر از و داشت مشکل دچار افراد اصالح و درمان جهت طوالنی سابقه( 222 )  مورنو (. 33 مضلومی و همکاران، )گیرد

 او دوره به، درمانی روش یک مثابه به درمانی تاتر شروع .نماید استفاده آمیزی موفقیت بطور توانست درمانی شیوه یک عنوان

 سه هیجانی دارای تخلیه بر عالوه درمانی تأتر حقیقت در. داند می « حقیقت علم کشف »را  درمانی تئاتر ایشان. گردد می بر

 (3 و اجتماعی وظایف فراگیری سازی آسان ( ، خودش خالقیت شناخت جهت فرد به کمک ( :است  دیگر مهم خصوصیت

تنها  نمایش که معتقدند پردازان نظریه از برخی .( 33 زاده،  گاطع میر)اجتماع و خانواده با سازگاری روشهای یادگیری

 نتیجه بهبود در و ها مقاومت شکستن، خود شناخت، بینش تغییر ،و ناهشیار هشیار بخش بین ارتباط آن در که است مکانی

مقابل  در تکالیف این در اجرای آموزان دانش موفقیت، درمانی نمایش در تعاملی و تکالیف ساده از استفاده. شود می حاصل

 تکلیف یک انجام در وی موفقیت یا سطح مشارکت با متناسب آموز دانش به درمانگر سوی از ارائه تشویق، دیگر آموزان دانش

و  شود می آموزان دانش پرتی حواس و اضطراب موجب کاهش درمانی نمایش جلسات طی در که است از مواردی، خاص

 برای روشی منزلة به هنردرمانی(.  33 بیاتی و همکاران، )کند فراهم می آنها موفقیت برای را مشوقی فضای آن متعاقب

به ... و  3آدلر ،8، یونگ فرافکنی مسائل و مصائب درون بعد از دستاوردهای فروید یا بازآفرینی، بازسازی و ناخودآگاه گشودن

در شاهنامه سام به سبب داشتن فرزندی عیبناک دچار احساس حقارتی دیرسال می شود که . صورتی مدون و مشخص درآمد

این کار به شکل مراسمی آیینی و باشکوه اجرا می شود که با تعریف و کارکردهای نمایش . تا زادن رستم به درازا می کشد

 به نسبت ،بیایند کنار خویش هیجانی تعارضات با بیماران که است این هنردرمانی رد کلی هدف. درمانی همگونی دارد

استفاده از فعالیت های (.  33 صدیقی، )کنند  حل را خود بیرونی و درونی مشکالت و شوند تر آگاه خویش احساسات

نمایش در فرایند درمان زمانی  .نمایشی، نه تنها به لحاظ درمانی بلکه از حیث تربیتی و آموزشی نیز دارای اهمیت است

این تصور که صرفا افراد عادی می . محوریت می یابد که بحث از کاهش یا رفع کامل اختالالت روانی و رفتاری در میان باشد

توانند در چهارچوب فعالیت های نمایشی تحت درمان قرار گیرند کامال مردود است چرا که نمایش درمانی حتی در رابطه با 

 (.  38 فخری و همکاران، )ی کم توان ذهنی، مبتالیان به اختالالت روانی و رفتاری نیز می توانند نتیجه بخش باشدگروه ها

 روش

جامعه آماری پژوهش، کلیه  .پس آزمون با گروه کنترل بود-پژوهش، نیمه آزمایشی و طرح پژوهش از نوع پیش آزمون 

. نفر به شیوه نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند 2  انتخاب حجم نمونهبه منظور . کودکان دبستانهای غرب تهران می باشد

نفری، شامل یک گروه آزمایش و کنترل برای اضطراب و یک گروه آزمایش و کنترل برای  5پس از همتا شدن در چهار گروه 

اما برای گروه کنترل چنین  ماه، هفته ای یک بار به تماشای تئاتر رفتند، 3گروه آزمایش به مدت  .افسردگی جایگزین شدند

برای تحلیل . ابزار سنجش آزمون افسردگی کودکان رینولدز و آزمون اضطراب کودکان اسپنس بود. مداخله ای صورت نگرفت

توضیحات الزم در . سعی شد مالحظات اخالقی رعایت شود .داده ها از روش آمار توصیفی و تحلیل واریانس ساده استفاده شد

اطمینان داده شد که اطالعات دریافتی به  آنهابه . ش و محتوای آزمون ها به والدین آزمودنی ها داده شدمورد اهداف پژوه

عبارت  38عبارت تشکیل می شود که  5 از  کودکان ی نسخه ،اس اضطراب اسپنسمقی .صورت محرمانه باقی خواهند ماند

همچنین این آزمون دارای  .هستند ، محاسبه نمی شوندآن که عبارت های پرسشی مثبت آن نمره گذاری شده و شش عبارت 

مقیاس  .سال تهیه شده است 5 تا  8یک سوال باز است که کودک به طور تشریحی به آن پاسخ خواهد داد و برای سنین 
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جدایی؛  اضطراب - باز؛  فضای از ترس و هراس - .شرح می باشند این اضطراب اسپنس دارای زیر مقیاس هایی است که به

آزمون افسردگی  .عمومی اضطراب- عملی؛  – فکری وسواس -5؛ ( فوبی)  اجتماعی ترس - فیزیکی؛  آسیب از ترس -3

این آزمون توسط ویلیام رینولدز در . کودک رینولدز یک مقیاس خود سنجی کوتاه است که به آسانی می توان آن را اجرا کرد

 2   سال طراحی و بر روی    تا  8در کودکان سنین  افسردگیمیالدی برای سنجش شدت نشانه های   383 سال 

این آزمون . تدوین شده است HSو  Gدر دو نسخه پرسشنامه مذکور . آمریکا هنجاریابی شده استکودک شهری و حومه 

بیان هیجانی متفاوت در دامنه ای از خوشحال تا غمگین به  5چهره با  5در آخرین سوال موجود، . سوال است 32مشتمل بر 

ضریب اعتبار آزمون در . چهره نشان دهد 5تصویر کشیده می شوند که کودک می بایست احساس خود را با انتخاب یکی از 

محاسبه شده    28گزارش شده و همچنین ضریب باز آزمایی در گروه عادی  2832و در گروه بالینی   288گروه عادی 

 .(228 فیگورس ماسیپا و همکاران، )است

 یافته ها

آماره های توصیفی پژوهش  .انجام گرفته استSPSS-22 تجزیه و تحلیل داده های پژوهش با استفاده از نرم افزار   

 افسردگی، میانگین نمرات  با توجه به داده های جدول .آورده شده است  و    در جدول( میانگین و انحراف استاندارد)حاضر

یافته در حالیکه در گروه کنترل تغییری ایجاد  کاهش( پس آزمون) 2 88 به ( پیش آزمون)   2 8  در گروه آزمایش از 

به ( پیش آزمون)   2 338یش از در گروه آزما اضطراب کودکان، میانگین نمرات  با توجه به داده های جدول.  .است نشده

لذا با توجه به داده ها می توان  .تغییری ایجاد نشده استچنین کاهش یافته در حالیکه در گروه کنترل ( پس آزمون) 2 38 

 .نتیجه گرفت که تئاتر درمانی باعث کاهش اضطراب و افسردگی کودکان می شود

 

 N=5 در گروههای آزمایش و کنترل رینولدزشاخص های توصیفی نمره افسردگی - جدول 

انحراف  میانگین مرحله گروه متغییر

 استاندارد

میزان 

 افسردگی

 3  3852 2 8   پیش آزمون آزمایش

 8832525 2 88  پس آزمون 

   3  8   28  پیش آزمون کنترل

  832 88 33 پس آزمون 

 

 N=5در گروههای آزمایش و کنترل  اسپنس کودکان اضطرابشاخص های توصیفی نمره - جدول 

انحراف  میانگین مرحله گروه متغییر

 استاندارد

میزان 

 افسردگی

 33 823  2 338 پیش آزمون آزمایش

 3 5  8  2 38  پس آزمون 

  88823  33882 پیش آزمون کنترل

 8    38 2 8 3 پس آزمون 

 

 بحث و نتیجه گیری

همان . ساله شهر تهران انجام گرفت 8اضطراب و افسردگی کودکان بر کاهش  یدرمانتئاتر تاثیر تعیین پژوهش حاضر با هدف 

 تئاتر درمانی بر کاهش اضطراب و افسردگی کودکانطور که تحلیل های آماری نشان داد فرضیه این پژوهش مبنی بر اینکه 
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اجرای تئاتر باعث نشان دادند که  پژوهشیدر (  33 )مضلومی محمود آباد و همکاران  .موثر است، مورد تأیید قرار گرفت

لذا می توان از تئانر به . ارتقاء آگاهی، تغییر نگرش و بهبود عملکرد زنان گروه مورد پیرامون مصرف روغن و چربی گردیده است

ا باید عنوان یک روش آموزشی جهت موضوعات مختلف در زمینه سالمت استفاده نمود و همچنین اجرا و استمرار این برنامه ه

در پژوهش دیگری مضلومی محمود آباد و  .( 33 مضلومی محمود آباد و همکاران، )مورد توجه سیستم بهداشتی باشد

نشان دادند تئاتر می تواند به عنوان یکی از استراتژی های آموزش بهداشت در دانش آموزان مقطع ابتدایی ( 388 )همکاران 

 تحول افزایش باعث خالق های نمایش فعالیت در شرکت که داد همچنین نتایج پژوهشی نشان .مورد استفاده قرار گیرد

از دیگر یافته های می توان به پژوهش میرگاطع زاده  (. 33 قاسم تبار و همکاران، )شود می دبستانی کودکان پیش اجتماعی

 با مقایسه در آزمایش گروه پسر آموزان دانش کاهش پرخاشگری باعث درمانی اترئت نشان دارد، اشاره کرد که(  33 )

 تئاتر پژهش حاضر می تواند راهگشای پژوهش های بعدی در زمینه تعیین تاثیر .کنترل شد گروه آموزان دانش پرخاشگری

همچنین به نظر می رسد که، تعمیم نتیجه این پژوهش به جامعه، . باشد بزرگساالن بر کاهش اضطراب و افسردگی یدرمان

اگر این امر محقق شود می توان از روش های پیشرفته . ند انجام مجدد این تحقیق بر روی نمونه های بیشتر استنیازم

 .ترآماری نیز بهره گرفت و با توجه به اهمیت این مسئله آنرا از جنبه های بیشتری مورد مطالعه و بررسی قرار داد

 منابع

 چاپ اول. تهران. نشر افق. سرگذشت نمایش در ایران(.  33 . )آشفته، رضا. 

 و جدایی اضطراب بر میزان گروهی درمانی کتاب اثربخشی(. 388 . )اسعدی، سمانه. امیری، شعله. بانکی، یاسمن 
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 .  -32ص. سال دوم. شناختی

 پارسی ادب نامة کهن .درمانی نمایش و آدلر نظریة پایة بر سام شخصیت یلتحل (. 33 . )صدیقی، مصطفی ،
 . 83-   ص. دوم شمارة .سوم سال. فرهنگی مطالعات و انسانی علوم پژوهشگاه

 مهارت افزایش در درمانی نمایش تاثیر بررسی (. 38 ... . )خواجه حسینی، حمدا. آقایی، حکیمه. فخری، فاطمه 

 دوره. توانبخشی-پژوهشی مقاالت .2 -5  سنی دامنه در 55-2  بهر هوش با ذهنی توان کم شنیداری حافظه و حرکتی های

 .8 -  ص . دوم شماره .ششم

 تأثیر (. 33 . )، فرزادخسروی. هیوامحمدجانی، . محسن تبار،  حاجی .خلیل الهویردیانی،  .اهلل نبی سیدتبار،  قاسم 

ص  . 3شماره. سال هشتم .روان شناسان ایرانی: روانشناسی تحولی .دبستانی پیش کودکان اجتماعی تحول بر خالق نمایش

  3- 25. 

 ،روش ها  .مطلقه زنان روان سالمت بر درمانی تئاتر اثربخشی(.  33 . )، عزیمهرفیعی .کیومرثبشلیده ،  .علیغالمی
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.   دوره. مجله دندانپزشکی جامعه اسالمی دندانپزشکان. در آموزش بهداشت دهان و دندان( تئاتر)  Role Modelingتاثیر 
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 بررسی  (. 33 ) .، شکوهفاضل پور .حسین فالح زاده، .حسن مظفری، .احمد زارع، .د، سید سعیمظلومی محمود آباد

میزان تأثیر بر روی آگاهی ، نگرش و عملکرد زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر یزد در زمینه مصرف روغن و 

 .  -38ص   .شماره دوم . سال دوازدهم .فصلنامه علمی پژوهشی دانشکده بهداشت یزد -طلوع بهداشت. چربی

 نقش اضطراب و افسردگی در تبیین اختالالت نارسایی توجه در کودکان (. 388 . )نجفی، محمود. محمد زاده، علی

 .53-  ص.، شماره .سال اول .مجله روانشناسی بالینی. دبستانی

 مجله .پسر آموزان دانش پرخاشگری بر( دراما سایکو) درمانی تأتر تأثیر بررسی (. 33 ... . )زاده، عبدا گاطع میر 
 .3 -8  ص.8  شماره .هشتم سال .اجتماعی شناسی روان

 ،سیما و صدا انتشارات .تهران .پنجم چاپ (.383 )مهاجر محبوبه ترجمه /.طبیعت آینه :تئاتر بر مقدمه .اورلی هورتن. 

 Figueras Masip,A ,Amador Campos, J.A & Guardia Olmos, J. (2008). Psychometric 

properties of the Reynolds Child Depression Scale (RCDS) in community and clinical 

samples. Spanish Journal of Psychology, 649-641. (2)11. 
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