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 خالق و کتابخوانی بر کنترل خشم و حل مسأله مقایسه اثربخشی نمایش

 دانش آموزان دختر پایه پنجم ابتدایی شهر اصفهان 

 

 

 ملیحه اصفهانیان، هاجر احمدی دستجردی

 

 

 مدرس مدعو دانشگاه پیام نور واحد ورزنه. اصفهان. ایرانروانشناسی بالینی دانشگاه اصفهان. ارشد  ارشناسیکنویسنده رابط:

 ایران دانشگاه پیام نور واحد ورزنه. اصفهان . ،دانشجوی رشته روانشناسی 

 

 

این پژوهش به منظور تعیین اثربخشی اجرای نمایش و قصه گویی بر کنترل خشم و حل  :چکیده

پایه پنجم ابتدایی شهر اصفهان به اجرا در آمد. با استفاده از روش نمونه  دختر مساله دانش آموزان

دانش آموز انتخاب  15برداری خوشه ای چند مرحله ای، از بین دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی تعداد 

نفر( تقسیم شدند. گروه های مداخله  51نفری( و کنترل ) 51و به طور تصادفی به دو گروه مداخله )

هفته )دو جلسه یک ساعته در هفته( در فعالیت های اجرای نمایش و قصه گویی شرکت داده  1طی 

شد. کنترل خشم و حل مساله سه گروه در پیش آزمون و پس آزمون با استفاده از مقیاس های کنترل 

نتایج تحلیل کوواریانس نشان اندازه گیری شد.  PSI( و حل مساله هپنر 5935پرخاشگری کریمی )

و قصه گویی  بر کنترل خشم و حل مساله تاثیر دارد. بین نمرات کنترل خشم نمایش اجرای که  دادند

 و حل مساله در دو گروه اجرای نمایش وقصه گویی تفاوت معنی داری مشاهده نشده است.

 اجرای نمایش، قصه گویی، حل مساله، کنترل خشم، پایه پنجم ابتدایی واژه های کلیدی:

 

 مقدمه

 آن به تربیت و تعلیم متخصصان و شناسان روان از بسیاری که است موضوعی کودکان زندگی در اجتماعی ارتباط و محیط اهمیت

 و اجتماعی تعامل نتیجه را شناختی روان فرایندهای همه(  5991،  2فیشر از نقل، 5395) 5ویگوتسكی مثال برای،  اند داشته اشاره

امكان  9ذهن عالی کارکردهای ایجاد باو  یابدمی  تحول وی اجتماعی های تجربه خالل از اساساً کودك تفكر.   داند می فرهنگی

 با آمیزی موفقیت تعامل نهتنها ،اجتماعی های مهارت باالی سطوح فاقد کودکان ،بنابراین .شود می میسر وی در واقعیبرقراری 
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 مشكل رفتارهای ( و تنهایی و افسردگی ،غمگینی احساس)مانند  5شده سازی درونی دار مشكل رفتارهای بلكه ،ندارند خود همساالن

 می تجربه بیشتر نیز ( را دیگران با کردن بحث و خُلق ضعیف مهار ،کالمی یا جسمانی پرخاشگری مانند ) 2شدهسازی  برونی دار

 استفاده و آشنایی همچنین و مساعد محیط کردن فراهم ،ترتیب (. بدین5991نقل از عبدی  2001،  1پیانتاو  4کونولد،  9)والثالکنند 

 داشته کودکان آینده و حال زندگی کیفیت در اهمیتی با بسیار نقش تواند می اجتماعی تحول و پرورش در مناسب های روش از

 در و دیگران به نسبت بودن  حساس ، اطاعت از قوانین،6همیاری ،روابط پایداری در اجتماعی، های مهارت دارای کودکان. باشد

 دیگران با سالمی روابط توانند می ،شوند می ترگبزر کودکان این که هنگامی .هستند تر موفق خود منفی احساسات مهار لزوم صورت

 از ،بگذارند احترام دیگران احساسات و حقوق به ،باشند موفق و شاد خود زندگی در ،کنند مشارکت گروهی های فعالیت در و برقرار

 (.2050 ،داگرو و )اربای کنند  کمک درخواست دیگران از نیاز صورت در و کنند دوری نامناسب های خواست

 در ارتباطی و شناختی ،اجتماعی های مهارت فراگیری با. شود می آشكار همساالن با اجتماعی روابط گیری شكل کودکی دوران در

 تعاملی های بازی در مشارکت به تمایل و رود می بین از کودکان در موازییا بازی های  1انفرادی های بازی به گرایش ،ندبستا دوران

می  پایدار نسبتاً کودکان بین استوار های دوستی که است دوره (. در این2006،پارکر و یرو) شود می نمایان آنها در 9اجتماعی

 متقابل های دوستی در را تری یافته سازمان و تر منسجم ،ترگبزر های شبكه نیدبستا کودکان 3نوپا کودکان با مقایسه در شوند.،

 (.5331)جانسون و دیگران، دهند   می نشان خاص همساالن با خود

 ،والدینو رفتارهای  50بازخورد ،فرهنگ ،محیط ،وراثت مانند مختلف  عوامل تأثیر تحت کودکان پرخاشگری و حل مساله است بدیهی

( با 2050باران )  و (. آکسوی2050 ،)سایالن گیرد می قرار آموزشی های برنامه و معلمان رفتار ،همساالن و نژادها هم با روابط

 ها روش از ،دبستانی کودکان اجتماعی های مهارت پرورش و تحول برای که یافتند دست نتیجه این به ها مروری بر پیشینه پژوهش

، 52،)درلی55اجتماعی آموزش مهارت:  از عبارتند آنها پرکاربردترین و ترین رایج که است شده استفاده مختلفی آوردهای روی و

 51(، برنامه آموزش مهارت اجتماعی بازی محور2006، 54)اکنسی ورال 59(، برنامه آموزش مهارت اجتماعی با مشارکت خانواده2009

                                                           
1 internalized problematic behaviors 
2 externalized problematic behaviors 
3 Walthall, J. K. 
4 Konold, R. T 
5 Pianta, C. R 
6 cooperation 
7 play alone 
8 social interactive plays 
9 toddlers 
10 attitude 

11 Social Skill Training Program 
12 Dereli, E. 
13 Program Family involved Social Skill Education 
14 Ekinci-Vural, D 
15 Play-based Social Skill Training Program  
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، 1، ویس6، کانرون1)هان 4مشاور-(، روی آورد معلم2006و دیگران،  9)والش 2(، برنامه درسی غنی شده بازی محور2003، 5)دوروالپ

 برنامه، ( 2004 ، 52)کاماراج 55(، فعالیت های نمایش خالق2009، 50)آکور 3(، برنامه آموزش فلسفه برای کودکان2001 ،9و مارشال

 های کتاب خواندن( و 2006، 51و وینسلر 56)لوپو 51رقص خالق-(، برنامه آموزش حرکت2001، 54)کارت 59محور هژپرو آموزشی

 (.5932هینیگ و استیل ول، )به نقل  (5020و دیگران،  53)استبان 59مصور داستانی

 است و پیشرفت آنان در حل مساله دبستانی کودکان رشد برای مؤثر و رایج های روش از یكی خالق نمایش دریافت توان می بنابراین

 تعاریف ،خالق نمایش های هدف و کارکردها به نسبت خود بازخورد نوع براساس ،خالق نمایش حوزه در اندیشمندان و صاحبنظران. 

 با مطابق ،شده تعییندر مكانی از پیش  20تخیل ،خالق نمایش درسی هدف ،تدریس یک عنوان به. اند داده ارائه آن از متفاوتی

، 29آدیگوزل) شود  میاستفاده  22نقش ایفای و 25پردازی بداهه مانند متفاوت فنون از آن در که است درس هدف و گروه ساختار

 (.2050از اربای و داگرو،  لنق 2006

 جریانی خالق نمایش که کرد تعریف گونه این را آن توان می ،کودکان در تفكر های مهارت پرورش در خالق نمایش نقش بر تأکید با 

 24ذهنی شبكه سازی فعال باعث...،  و رویدادها ،اشیا ،موسیقی ،ها هژوا مانند گوناگون های محرك طریق از که اندیشمندانه است

 بیانی و تر  جامع نگاهی در اما (. 2003،کاراکل) پردازد می ها تداعی بیان به که است اجرایی خالق نمایش ،درواقع. شودافراد می

 هدایت با واقعه یا مشكل ،رویداد ،صحنه ،فرایندی طی که است پردازی بداهه بر مبتنی 21وانمودبازی از شكلی  خالق نمایش ،تر ساده

  (. 5991،ناظمی) آید می در اجرا به و شود می طراحی ،گیرد می قرار بحث مورد کودکان توسط مربی

                                                           
1 Durualp, E 
2 Play-based Enriched Curriculum 
3 Walsh, G 
4 Teacher-Consultation Approach 
5 Han, S. S 
6 Catron, T 
7 Weiss, B. 
8 Marciel, K. K. 
9 Philosophic Education 
10 Okur, M. 
11 Creative Drama Activities 

12  Kamaraj, I.   

13 Project-based Training Program 

14 Kurt, F 

15 Creative Dancing-Action Program 

16 Lobo, Y. B 

17 Winsler, A. 

18 illustrated story books 

19 Esteban, M 

20 imagination 

21 improvisation 

22 role play 

23 Adigüzel 
24 intellectual network 
25 pretend play 



78-001، ص 6121 اردیبهشت،  1، جلد 32روانشناسی، علوم تربیتی و علوم اجتماعی، شماره   

 
ISSN: 1394-0041 

   http://www.jopbs.jseas.ir 

 

90 
 

 فعالیت این اگرچهساخت.  مشتبه  5اجتماعی نمایش یا نقش ایفای ،کودکان تئاتر ،نمایش مانند هایی فعالیت با نباید را خالق نمایش

 یک خالق نمایش( .5999،  2چمبرز) خواند خالق نمایش توان نمی را آنها از یک هیچ اما ،دارند خالق نمایش با هایی شباهت ها

 کنندگان اجرا خالق نمایش فرایند در .( 2005  ،لیبمان) دارد تمرکز فرایند بر تنها که (2003)کاراکل،  است 9دار ساخت نیمه فعالیت

 (.5339،روبینسون و تیت ،گرگور مک) پردازند می مختلف های فعالیت انجام به خود تجارب و دانش ،خالقیت ،تفكر براساس

 یاد معاصر تربیت و تعلیم در مؤثر بسیار تربیتی ابزارهای از یكی عنوان به آن از امروزه که است حدی به خالق نمایش سازنده تأثیر 

 وجود زیادی مشترك اهداف خالقو 4نوین تربیت و تعلیم ( بین5390) کاسلین مک(. به اعتقاد 2055 ،آکرونكو و آکرونكو) شود می

 با گروهی کار توانایی و اجتماعی تحول ، توانایی تقویت حل مساله، 1شناختی زیبایی و خالقیت رشد به توان می جمله از که دارد

 کرد اشاره  6و شناخت خود معنوی و اخالقی های  ارزش تحول ،ارتباطی های مهارت بهبود ،دیگران

 می آموزان دانش به را پرسشگری توانایی ،کند می کمک کنجكاوی و ابتكار ،خالقیت تحول به خالق نمایش های فعالیت در شرکت

 وی ،دهد می گسترش را  کودك بینش خالق (. نمایش2000 ،آنارال) شود می آنان تخیلو قدرت  خودآگاهی تحول باعث و آموزد

 کند کشف را خود خاص عالئق و زبانی و حرکتی های ظرفیت ،ضعف و قوت نقاط ،شخصیت و بشناسد را خود تا سازد می قادر را

 به و سریع ،خودانگیخته طور به که گیرد می یاد و دهد می رشد را خود افكار و عقاید ،عواطف مهار توانایی او که کشد نمی طولی.

 (.2055 ،آکرونكو و آکرونكو) بپردازد خود عقاید انتقال   و بیان به مناسب ای شیوه

روشی است تا با آن می توان ذهن کودك را تا دنیای پریان و دیو ها ببرید. این روش بسیار موثر باعث می نیز اب و کتابخوانی کت

تخیالت قوی تری داشته باشد و در مواقع نیاز از خود خالقیت بروز دهد چرا که ذهن او باز شده و می تواند تمام  کودکانشود تا 

در دوران طفولیت، یكی از کودکان خواندن)کتاب( برای باید فراموش شود. نجوانب را به خوبی درك کند. پس معجزه ی کتاب 

و خواندن در طول زندگی اش است. خواندن یک کتاب لعه و القا کردن تدریجی عشق به مطا ابزارهای موثر برای گسترش ذهن او

ا ندیده و گسترش فهم و آگاهی او برای هایی که آنجا نبوده است، مالقات افرادی که هرگز او ر به مكان کودكخوب امكان مسافرت 

مواجه شدن با موقعیتهای فیزیكی و احساسی متفاوت را مهیا می سازد. همچنین خواندن برای کودك باعث ایجاد و گسترش ارتباط 

  (.5932، دیویس) می شود کودکانعاطفی میان 

  .«وآسایش از او سلب نمی گردد هرآن کس که با کتاب آرامش یابد،راحتی»ضرت علی علیه السالم میفرماید:ح

 «.هرآن کس که با کتاب آرامش یابد،راحتی وآسایش از او سلب نمی گردد»هم چنین ایشان می فرمایند:

انسان موجودی کمال گراست وبا سكون وسكوت سازگاری ندارد. او همیشه به دنبال راهی است که یک قدم پیش گذارد و گرهای از 

بنابراین او برای پیشرفت در عرصه های زندگی،احتیاج به شناخت نسبتا کاملی از خود و جامعه دارد وباید با مشكالت خود بگشاید. 

                                                           
1 sociodrama 
2 Chambers, D. W. 
3 semi structured 

4 modern education 

5 aesthetic 

6 knowledge of self 
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آیین مقدس اسالم ،فراگیری علم ودانش را عاملی برای رشد،پویایی و تعالی جامعه برشمرده است.از  .گذشته وآینده ارتباط برقرار کند

باید دانش فرا گیرد و هرکس به آخرت دل بسته  هرکس در جستجوی دنیاست،»ه است: پیامبر عظیم الشان اسالم نیز روایت شد

خوب است که  با کتاب«. خواهد، باز هم گریزی از دانش آموزی ندارد. است،باید از علم بهره گیردو هرکس دنیا وآخرت هردو را می

 .العه و تاثیر آن در کودکی ونوجوانی پایدار استعادت به مط .برای حرکت آماده می شود و انسان شناخته می شود،رشد می کند

ایه ای اول زندگی پ بسیاری از دانشمندان وروانشناسان معتقدند که اساس وزیربنای شخصیت انسان در ساله(. 5932، یدالهی خانقاه)

خواندنی مفید و سازنده در  گذاری می شود و آموخته های این دوران،تاثیر عمیقی بر آینده ی زندگی فرد دارد.بنابراین اگر مطالب

اختیار کودکان و نوجوانان قرار گیردو آنها از همان سنین کودکی به مطالعه عادت کنند،راه و رسم زندگی را خواهند آموخت و تحت 

گرفت.  ددر آینده نیز برای حل مشكالت خود از کتاب کمک خواهن به رشد و تعالی خواهند رسید و تاثیر داستانها و کتابهای آموزنده،

نیازمند بینش وآگاهی است و آموخته های دوران کودکی و نوجوانی،مقدمه ای برای زندگی  آدمی برای داشتن یک زندگی سعادتمند،

پریرخ، ) راه آنهاست کتابخوانی، چون چراغی فرا فرد است.کودکان راه زندگی سعادتمندانه فردا را امروز باید بیاموزند و در این مسیر،

5999). 

خواندن کتابها و داستانهای مختلف موجب شكل گیری . مطالعه ی صحیح زمینه ساز تفكر و خالقیت کودکان و نوجوانان است

ارزشهای گوناگون در ذهن کودك می شود،حساسیت اورا رشد می دهد و احترام به دیگران در او شكل می گیرد.رضایتی که کودك 

خود بار خواهد آورد.سؤاالتی که بر اثر مطالعه برای کودك مطرح می شود و مقایسه هایی از مطالعه به دست می آورد او را متكی به 

با بهره گیری از تخیل  .(5991یان، طهماس)که او بین مسائل مختلف می کند، در مجموع موجب می شود که او فردی خالق بار بیاید

کودك گشوده می شود و او قادر است آزادانه خیال پردازی  که ضرورت اساسی خالقیت است دنیایی بزرگ و پهناور در مقابل چشمان

مطالعه باعث پیشرفت تحصیلی  .کند.کودك در این شرایط هرگز خود را محدود ومحبوس در حصار واقعیتها و امور مشهود نمی بیند

فكر دانش آموزی باال مطالعه غیر درسی،باعث باال رفتن سطح فكر و فعال شدن ذهن کودکان و نوجوانان است.وقتی سطح  .است

رفت و ذهن او فعال شد،امكان فراگیری درسهای مدرسه برایش بهتر فراهم می شود.یعنی ذهن او آمادگی بیشتری را برای یادگیری 

 .(5935رحماندوست، ) و پرورش تفكر حل مساله در کودك تقویت می گردد داشت خواهد …ادبیات،تاریخ و ریاضی،

   روش

 استفاده با آنها بین از که بود شهر اصفهان کالس پنجم ابتداییدختردانش آموزان  کودکان تمامی شامل حاضر پژوهش آماری جامعه

  یکشهر اصفهان تعداد مدارس بین از ابتدا منظور بدین شدند انتخاب کودك 15ای  چندمرحله ای خوشه برداری نمونه  روش از

 در تصادفی صورت به و انتخابدانش آموز پایه پنجم ابتدایی  15 مدرسه آموزاندانش  بین از سپس. شد انتخاب به تصادف مدرسه

 شرکت برای آزمایش های گروه دانش آموزان و معلمان، مدیر همكاری با ،درنهایت. شدند جایگزین کنترل و مداخله نفر 51  گروه سه

 و توانایی حل مساله کنترل خشماز هر سه گروه پیش آزمون کنترل  شدند حاضر مدرسه  در و کتابخوانیخالق  نمایش  برنامه در

 نمایش های فعالیت در ساعته یک جلسه دو هفته هر ،هفته پنج طی در مداخلههای  گروهئانش آموزان  سپس. شد گرفته آزمون

 عادی های فعالیت در تنها گروه این های آزمودنی و نگرفت صورت ای مداخله کنترل گروه مورد در. کردند شرکت و کتابخوانی خالق
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 گیری اندازه(  آزمون پس عنوان به) دهم جلسه پایان از پس گروه سه هر و توانایی حل مساله کنترل خشم . کردند شرکت مدرسه

 . شد تكمیل کودك مربیان توسط و توانایی حل مساله کنترل خشمکنترل  مقیاس ،حاضر پژوهش در. شد

های قصه های  مجموعه براساس ابتدا. شد انتخاب داستان و قصه خالق نمایش ،خالق نمایش انواع و ها روش بین از پژوهش این در

 داستان و نمایشنامه برای کودکان انتخاب گردیدو سپس این قصه ها و نمایش ها در کالس اجرا شد. 50خوب برای بچه های خوب 

 دادن گوش برای آنها کردن آماده برای سازی زمینه و کودکان با پرسی احوال و سالم: کودکان در آمادگی ایجاد و چینی مقدمه-5

 قصه به،

  شد بازگو دانش آموزان، برای شده تعیین قصه مرحله این در: داستان بازگوکردن-2

 ،وقایع توالی از دانش آموزان بیشتر درك برای وهله این در: دانش آموزان مشارکت با داستان از هایی صحنه یا صحنه انتخاب-9

 ،  ها شخصیت ظاهری مشخصات و رفتارها درمورد دانش آموزان با ،همچنین. شد مرور بیشتر جزییات با انتخابشده صحنههای

 آمد عمل به گفتوگو و بحث

 از هریک نقش و بازیگران تعداد ،صحنه ظاهری وضع ،نیاز مورد لوازم و فضا مقدار مورد در مرحله این در: اجرا در سازی شفاف-4 

 شد گیری ، تصمیم اجرا زمان مدت و نمایش در آموزاندانش 

 ،شد تعیین نمایش  پایان و شروع ،معلم راهنمایی با: خالق نمایش اجرای -1

 نمایش اجرای و قصه از گیری نتیجه -6

 

 مرحله انجام شد که عبارتند از:  9قصه در گروه کتابخوانی طی  50الزم به ذکر است که همین 

 گوش برای آنها کردن آماده برای سازی زمینه و دانش آموزان با پرسی احوال و سالم: کودکان در آمادگی ایجاد و چینی مقدمه--5

 قصه به، دادن

  شد بازگو دانش آموزان، برای شده تعیین قصه مرحله این در: داستان بازگوکردن-2

 توسط مربی و کودکان قصه از گیری نتیجه -9

 

 کودکان  کنترل خشممقیاس 

نواکو ساخته شده است. این  کنترل خشمو با اقتباس از سیاهه  5935در کودکان توسط کریمی در سال  کنترل خشمرسشنامه پ

ای )هرگز، به ندرت، گاهی اوقات، همیشه( درجه4توزی را در طیف لیكرت ، تهاجم و کینهکنترل خشمماده است که  56مقیاس شامل 
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های آنان کمتر از کنند، پرخاشگری زیاد و افرادی که نمرهره باالتر از میانگین کسب میسنجد. افرادی که در این مقیاس نممی

ی کودکان دبستانی و راهنمای دانش آموزانمیانگین است، پرخاشگری کم خواهند داشت. این پرسشنامه توسط والدین و یا معلم و یا 

 .گردد)که شناخت خوبی از کودك مورد نظر دارند( تكمیل می

( اندازه گیری شد که از روایی و پایایی باالیی برخوردار بود پایایی پرسشنامه 5935یی و روایی این پرسشنامه توسط کریمی )پایا

 گزارش شده است. 93/0مذکور از طریق آلفای کرونباخ  

 PSIپرسشنامه حل مسئله هپنر 

این پرسشنامه افراد براساس مقیاس لیكرت به پرسش گزینه ای لیكرت است . در  6سوال براساس مقیاس  91این پرسشنامه حاوی 

ها پاسخ می دادند که درجه بندی آن عبارتند از : کامال موافقم ، موافقم، اندکی  موافقم، اندکی مخالفم، مخالفم ،کامال مخالفم . این 

ستفاده شد ) خسروی و همكاران ترجمه و برای اولین بار در ایران ا 5911پرسشنامه توسط رفعتی و با راهنمایی خسروی در سال 

گزارش شده  19/0(، 5999( و در تحقیق بذل )5911( آلفای کرونباخ به دست آمده در تحقیق خسروی ، درویزه و رفعتی)5911

 است که در حد قابل قبولی است.

 یافته ها

 : مقایسه میانگین و انحراف معیار نمرات حل مساله و کنترل خشم 5جدول 

 شاخص های آماری      

 متغیرها

 کنترل قصه گویی اجرای نمایش 

 انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین 

 15/6 16/500 09/54 34/503 59/56 51/500 پیش آزمون حل مساله

 21/1 31 56/59 91/554 29/56 29/509 پس آزمون

 11/4 23/91 21/2 91/95 11/1 45/95 پیش آزمون کنترل خشم

 15/4 45/99 09/6 51/94 96/1 99/99 پس آزمون

 

( نشان می دهد میانگین نمرات حل مساله، کنترل خشم در گروه های آزمایش اجرای نمایش و قصه گویی در مرحله 5نتایج جدول )

له در مرح کنترلمیانگین نمرات حل مساله، کنترل خشم در گروه های آزمایش  وپس آزمون نسبت به مرحله پیش آزمون بیشتر 

 شده است کمترپس آزمون نسبت به مرحله پیش آزمون 
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 در مرحله پس آزموننمرات حل مساله و کنترل خشم : مقایسه میانگین 1نمودار 

 

 پیش فرض تساوی واریانس ها

 زادر مرحله پس آزمون  برای بررسی تساوی واریانس نمرات حل مساله و کنترل خشمبه منظور استفاده از آزمون های پارامتریک 

  آمده است. 2آزمون لوین استفاده شد که نتایج در جدول 

 : آزمون لوین در مورد همسانی واریانس حل مساله و کنترل خشم 2جدول 

 سطح معنی داری درجه آزادی دوم درجه آزادی اول Fنسبت  متغیرها

 039/0 49 2 449/2 مسالهحل 

 202/0 49 2 614/5 کنترل خشم  

 

را نشان می دهد. نتایج حاکی از آن است که برای  حل مساله و کنترل خشمنمرات آزمون لوین تساوی واریانس های  2نتایج جدول  

 تساوی واریانس ها برقرار است. حل مساله و کنترل خشمنمرات 
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 پیش فرض نرمال بودن داده ها

 آمده است  3استفاده شد نتایج در جدول کلوموگروف اسمیرنف از آزمون  بررسی نرمال بودن نمرات حل مساله و کنترل خشم جهت

  حل مساله و کنترل خشمنمرات : آزمون کلوموگروف اسمیرنف 3جدول 

 سطح معنی داری درجه آزادی  آماره گروه متغیرها

 آزمایش )اجرای نمایش( حل مساله

 گویی( آزمایش )قصه

 کنترل

565/0 

039/0 

550/0 

51 

51 

51 

200/0 

200/0 

200/0 

 آزمایش )اجرای نمایش( کنترل خشم  

 آزمایش )قصه گویی(

 کنترل 

506/0 

530/0 

519/0 

51 

51 

51 

200/0 

501/0 

200/0 

 

را نشان می دهد. نتایج حاکی از آن است که نمرات  حل مساله و کنترل خشمنمرات آزمون کلوموگروف اسمیرنف  3نتایج جدول  

 .نرمال است حل مساله و کنترل خشم

 های رگرسیون متغیرها شیبپیش فرض همگنی 

 ارائه شده است. نمرات حل مساله و کنترل خشمهای رگرسیون  شیبجهت بررسی همگنی  4نتایج مندرج در جدول  

 مساله و کنترل خشمنمرات حل های رگرسیون  شیبهمگنی : 4جدول 

سطح معنی  F مجذور میانگین درجه آزادی  مجموع مجذورات منبع

 داری

توان  مقدار اتا

 آماری

290/50 حل مساله* گروه  2 540/1  156/0  436/0  099/0  562/0  

159/22 کنترل خشم* گروه  2 216/55  202/5  955/0  014/0  249/0  

 

( در p=955/0و  436/0کمتر است ) 01/0مشاهده شده از مقدار بحرانی در  سطح   Fنشان می دهد   4نتایج مندرج در جدول  

 برقرار است. نمرات حل مساله و کنترل خشمهای رگرسیون  شیبنتیجه همگنی 
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 .دارد تأثیر دانش آموزانحل مساله بر میزان و قصه گویی  اجرای نمایشفرضیه اول: 

 (: تحلیل کوواریانس نمرات حل مساله در گروه های مورد مطالعه 1جدول )

سطح معنی  F مجذور میانگین درجه آزادی  مجموع مجذورات منبع

 داری

توان  مقدار اتا

 آماری

 000/5 665/0 005/0 696/91 030/5393 5 030/5393 پیش آزمون

 936/0 223/0 009/0 635/6 041/549 2 093/236 گروه

 

در مرحله پس آزمون در سطح  دانش آموزانحل مساله نشان می دهد بین گروه ها در نمرات  (1که نتایج جدول )همان طور 

05/0>P  در گروه  آزمایش و کنترل در مرحله پس آزمون تفاوت  حل مسالهتفاوت معنی دار وجود دارد. یعنی تفاوت بین نمرات

را در مرحله پس آزمون افزایش دهد. آزمون زوجی  دانش آموزانحل مساله معنی دار است. یعنی اجرای نمایش توانسته است نمرات 

 تفاوت بین گروه ها را نشان می دهد. 6ارائه شده در جدول 

 در گروه های مورد مطالعه آموزاندانش : آزمون زوجی نمرات حل مساله 6جدول 

 سطح معنی داری تفاوت میانگین گروه گروه

 031/0 326/2 قصه گویی اجرای نمایش

 005/0 532/56 کنترل اجرای نمایش

 005/0 266/59 کنترل قصه گویی

 

گروه قصه گویی با در گروه آزمایش اجرای نمایش و  دانش آموزانن است که بین نمرات حل مساله آحاکی از  6یافته های جدول 

و قصه گویی در مرحله در گروه اجرای نمایش  دانش آموزانکنترل تفاوت معنی دار وجود دارد. هم چنین میانگین نمرات حل مساله 

. یعنی استویی و قصه گنسبت به گروه کنترل بیشتر بوده است پس این تفاوت به نفع گروه آزمایش اجرای نمایش پس آزمون 

تفاوت بین  را افزایش دهد. دانش آموزانتوانسته است به طور معنی داری نمرات حل مساله  قصه گویی و آموزش اجرای نمایش

 در گروه آزمایش اجرای نمایش و قصه گویی معنی دار نیست.حل مساله میانگین نمرات 
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 .دارد دانش آموزان تأثیرکنترل خشم بر میزان و قصه گویی  اجرای نمایشفرضیه دوم:  

 (: تحلیل کوواریانس نمرات کنترل خشم در گروه های مورد مطالعه 1جدول )

سطح معنی  F مجذور میانگین درجه آزادی  مجموع مجذورات منبع

 داری

توان  مقدار اتا

 آماری

 000/5 103/0 005/0 612/503 461/313 5 461/313 پیش آزمون

 249/0 043/0 041/0 996/9 136/23 2 132/13 گروه

 

در مرحله پس آزمون در سطح  کنترل خشم دانش آموزان( نشان می دهد بین گروه ها در نمرات 1همان طور که نتایج جدول )

05/0>P  آزمایش و کنترل در مرحله پس آزمون  هایدر گروه  کنترل خشمتفاوت معنی دار وجود دارد. یعنی تفاوت بین نمرات

را در مرحله پس آزمون افزایش دهد.  کنترل خشم دانش آموزانتفاوت معنی دار است. یعنی اجرای نمایش توانسته است نمرات 

 تفاوت بین گروه ها را نشان می دهد. 9آزمون زوجی ارائه شده در جدول 

 در گروه های مورد مطالعه: آزمون زوجی نمرات کنترل خشم دانش آموزان 9جدول 

 سطح معنی داری تفاوت میانگین گروه گروه

 005/0 219/4 قصه گویی اجرای نمایش

 005/0 959/9 کنترل اجرای نمایش

 005/0 140/4 کنترل قصه گویی

حاکی از آن است که بین نمرات کنترل خشم دانش آموزان در گروه آزمایش اجرای نمایش و قصه گویی با گروه  9یافته های جدول 

کنترل تفاوت معنی دار وجود دارد. هم چنین میانگین نمرات کنترل خشم دانش آموزان در گروه اجرای نمایش و قصه گویی در 

بیشتر بوده است پس این تفاوت به نفع گروه آزمایش اجرای نمایش و قصه گویی است.  مرحله پس آزمون نسبت به گروه کنترل

یعنی آموزش اجرای نمایش وقصه گویی توانسته است به طور معنی داری نمرات کنترل خشم دانش آموزان را افزایش دهد. تفاوت 

است یعنی اجرای نمایش بهتر از قصه گویی ی دار در گروه آزمایش اجرای نمایش و قصه گویی معنکنترل خشم بین میانگین نمرات 

 توانسته است نمرات کنترل خشم دانش آموزان را افزایش دهد.

 بحث و نتیجه گیری

حل مساله و کنترل  زایشــاف ثــباعو داستان خوانی  القــخ ایشــنم های فعالیت در شرکت که داد نشان حاضر پژوهش یجنتا

به ، 2004(، کامارچ )2050اربای و داگرو ) ایـه ژوهشـپ ایـه هـیافت با نتیجه این. شود می ابتداییخشم دانش آموزان پایه پنجم 

 ودنـب یـگروه ماهیت به باید یافته این تبیین در( همسوست. 5999( و غباری بناب )2002(، کاترال )2050نقل از اکسوی و باران، 
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در واقع، نیست.  گروهی کار بر مبتنی خالق ایشـنم دازهـان هـب هنری شكل هیچ که چرا. کرد اشاره و داستان خوانیخالق  ایشـنم

 از بسیاری  هـخودانگیخت ورـط و داستان خوانی به خالق نمایش در کودکان ،بنابراین .نیست ممكن گروه بدون خالق نمایش تصور

کنترل خشم،  ،ارتباطی های مهارت ،رسوم و آداب به شدن مقید ،همكاری حل مسائل،  ،یـارگروهـک در مشارکت مانند  یادگیری

و قصه  القـخ ایشـنم ،ینـهمچنگیرند.  می فرا را اعیـاجتم وانینـق از تـتبعی و احساسات از استفاده و آگاهی ،نوبت  تـرعای

  شـنق ومـمفه ایشـنم این فرایند در کودك .باشد داشته فعال شـنق فـمختل ایـه موقعیت در که دهد می فرصت کودك بهگویی 

 هـب بتـنس را ودـخ یتـحساس و بشناسد بهتر را دیگران و خود  اـت سازد می قادر را او امر این. دهد می پرورش را خویش خاص

 با بهتری همكاری تا شود می داده فرصت این کودك  هـبو قصه گویی  خالق نمایش در صمیمی جو ایجاد با. دهد افزایش دیگران

. حل مسئله به شیوه علمی یكی از مهارت های اجتماعی دـیابن می توسعه او ارتباطی های مهارت ،نتیجه در و باشد داشته  رانـدیگ

آموخته شده توسط کودك است. کنترل خشم نیز یک مهارت اجتماعی به حساب می آید که کودك می تواند به موقع از خود عكس 

 نتایج و مردم با تعامل از و کند درك را دیگران و خود تا گیرد می یاد کودك دیگران با کردن کار با العمل های مناسب بروز دهد.

 فراهم کودکان برای فرصتی امر این. کنند  می فعالیت مشترك هدفی برای اغلب گروه در کودکان. شود آگاه دیگران بر خویش اعمال

 دارند که آنچه هر و موجود اشیای از کودکان که هنگامی .گیرند فرا را گفتوگو پیروی و ،رهبری ،همیاری های مهارت تا سازد می

 از استفاده با کودکان که زمانی. گیرند می یاد را تدبیر و مسئله حل ،کنند می استفاده متفاوت اهداف برای خود تخیالت کمک به

 .  شود می تقویت آنها حل مساله و کنترل خشم های مهارت ،کنند می استفاده خودشان ابراز برای بدن و چهره ،ها دست ،صدا
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