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چكیده

پرخاشگری در نوجوانان امری شایع است و یکی از ویژگیهای روانشناختی نوجوانان افزایش گرایش به رفتارهای
پرخاشگرانه است و نوجوانان پرخاشگر معموال دارای مشکالتی در زمینه سازگاری اجتماعی هستند .بنابراین ،پژوهش
حاضر با هدف بررسی اثربخشی و ماندگاری نمایش خالق بر سازگاری اجتماعی در نوجوانان تیزهوش پرخاشگر
انجام شد .این مطالعه نیمهآزمایشی با استفاده از طرح پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیری یک ماهه با گروه کنترل بود.
جامعه پژوهش نوجوانان دختر تیزهوش پرخاشگر در مدارس استعدادهای درخشان دخترانه منطقه دو شهر تهران در
سال تحصیلی  1398-99بودند .تعداد  30فرد پس از بررسی مالکهای ورود به مطالعه با روش نمونهگیری در دسترس
انتخاب و به روش تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل گمارده شدند .گروه آزمایش  12جلسه دو ساعته (هفتهای یک
جلسه) در برنامه نمایش خالق شرکت کرد و گروه کنترل آموزشی ندید .دادهها با پرسشنامه پرخاشگری (باس و پری،
 )1992و خردهمقیاس سازگاری اجتماعی در آزمون شخصیت کالیفرنیا (تیگز و همکاران )1941 ،در مراحل پیشآزمون،
پسآزمون و پیگیری یک ماهه گردآوری شدند .همچنین ،دادهها با روشهای خیدو ،تحلیل واریانس با اندازهگیری
مکرر و آزمون تعقیبی بونفرونی در نرمافزار  SPSS-19در سطح معناداری  0/05تحلیل شدند .یافتهها نشان داد که
گروههای آزمایش و کنترل از نظر دوره تحصیلی و سن تفاوت معناداری نداشتند ( .)P<0/05همچنین ،روش نمایش
خالق باعث افزایش سازگاری اجتماعی در نوجوانان تیزهوش پرخاشگر شد و نتایج در مرحله پیگیری نیز ماندگار باقی
ماند ( .)P>0/001با توجه به نتایج ،مشاوران و روانشناسان میتوانند از روش نمایش خالق در کنار سایر روشها جهت
بهبود ویژگیهای روانشناختی نوجوانان بهویژه سازگاری اجتماعی آنان استفاده کنند.
واژه های کلیدی :نمایش خالق ،سازگاری اجتماعی ،نوجوانان تیزهوش پرخاشگر
 .1دانشجوی دکتری روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی ،گروه روانشناسی ،واحد علوم و تحقیقات ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران
 .2استادیار ،گروه روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی ،دانشکده ادبیات ،علوم انسانی و اجتماعی ،واحد علوم و تحقیقات ،دانشگاه آزاد
اسالمی ،تهران ،ایران (نویسنده مسئول) vakili75sa@gmail.com
 . 3استاد ،گروه مشاوره ،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ،دانشگاه الزهرا ،تهران ،ایران
 . 4استادیار ،گروه روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی ،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران
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مقدمه
نوجوانـی بـه دلیـل تغییـرات زیـاد و پیچیـده جسـمی ،شـناختی ،هیجانـی و اجتماعی یکـی از دوران
مهـم و سرنوشتسـاز زندگـی از لحـاظ فرهنگپذیـری و جامعهپذیـری اسـت و نوجوانـان از همسـاالن
خـود الگوپذیـری زیـادی دارند (هی ،یوآن ،سـان و بیان .)2019 ،1پرخاشـگری 2در نوجوانان امری شـایع
اسـت و یکـی از ویژگیهـای روانشـناختی نوجوانـان افزایـش گرایـش بـه رفتارهـای پرخاشـگرانه اسـت
(سـابول ،کرنسـمیت ،هیکـز و اسـمیت-داردن .)2020 ،3پرخاشـگری یکـی از اختاللهای روانشـناختی
شـایع در کـودکان و نوجوانـان بـه معنـای رفتارهایـی عمـدی بـا هـدف آسیبرسـانی جسـمیو روانـی
بـه دیگـران اسـت (قوسـوب ،چیـرو ،اکیـل و قرزدیـن .)2021 ،4نوجوانان تیزهـوش 5معمـوال از عملکرد
باالیـی در فعالیتهـای خالقانـه ،هوشـی و تحصیلـی برخوردارنـد کـه گاهی محیـط آموزشـی نمیتواند
پاسـخگوی نیازهـای آنان باشـد و به سـمت رفتارهای پرخاشـگرانه گرایش پیدا میکننـد (پیرس ،پوتاالز
و کاسـتنازو .)2019 ،6افـراد پرخاشـگر معموال توان مهار خـود را ندارند و معیارهـا و ارزشهای جامعهای
کـه در آن زندگـی میکننـد را رعایـت نمینمایند که این امر باعث ایجاد مشـکالتی در زمینه سـازگاری
اجتماعـی 7آنهـا میشـود (اه و ان .)2019 ،8سـازگاری یـک فراینـد روانشـناختی اسـت که بر اسـاس آن
فـرد بـا تمایلات و چالشهـای زندگی مقابله و یـا آنها را کنتـرل و مدیریت میکند (یانگ و رابینسـون،9
 .)2018سـازگاری اجتماعـی فرایندی روانشـناختی به معنـای توانایی ایجاد ارتباط متقابـل با دیگران در
زمینـه اجتماعـی خـاص به شـیوه خاص اسـت که در جامعه ارزشـمند و قابل قبول باشـد (لین ،تسـنگ
و گیـو .)2021 ،10در تعریفـی دیگـر ایـن سـازه بـه معنـای سـازگاری فـرد با محیـط اجتماعـی خودش
میباشـد کـه این سـازگاری ممکن اسـت بـا تغییر خـود یا تغییر محیـط ایجاد شـود (کـوران2018 ،11؛
بـه نقـل از ولینقنـدر وهاشـمیاننژاد .)1398 ،سـازگاری اجتماعـی نشـاندهنده ایـن واقعیت اسـت که
نیازهـا و خواسـتههای فـرد بـا منافـع و خواسـتههای گروهی کـه در آن زندگـی میکند در یک راسـتا و
هماهنـگ باشـد (پیوا ،لیما ،سـیکوئیرا ،رززاک ،کویک ،ماسـچیتا و همـکاران.)2020 ،12
یکـی از روشهـای آمـوزش جهت آمـوزش به نوجوانـان ،روش نمایش خالق 13اسـت (یـاووزر.)2012 ،14
خالقیت جزء جدانشـدنی هر هنری از جمله هنر نمایش اسـت و هدف این روش تخیل در مکانی از پیش
تعیینشـده مطابـق بـا سـاختار گروه و هـدف درس اسـت کـه در آن از فنون ایفـای نقـش و بداههپردازی
1. He, Yuan, Sun & Bian
2. Aggression
3. Sabol, Kernsmith, Hicks & Smith-Darden
4. Ghossoub, Cherro, Akil & Gharzeddine
5. Gifted Adolescents
6. Peairs, Putallaz & Costanzo
7. Social Adjustment
8. Oh & An
9. Yang & Robinson
10. Lin, Tseng & Gau
11. Curran
12. Paiva, Lima, Siqueira, Rzezak, Koike, Moschetta & et al
13. Creative Drama
14. Yavuzer
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اسـتفاده میشـود (کیلیکاسلان و وورال .)2018 ،1نمایـش خلاق بهعنـوان روشـی آموزشـی در ارتقـای
عالقـه و انگیـزه یادگیـری نقـش زیـادی دارد و باعـث بهبـود مهارتهای حل مسـاله میشـود (ادیگوزل و
تیموسـین .)2010 ،2این شـیوه فرایندی هدفمند و اندیشـمندانه اسـت که از طریق محرکهای گوناگون
مانند واژهها ،موسـیقی ،اشـیا ،رویدادها و غیره باعث فعالسـازی شـبکه ذهنی افراد میشـود (اکار و بیات،3
 .)2019نمایـش خلاق یـک فعالیت نیمهسـاختاریافته اسـت که اجراکنندگان بر اسـاس تفکـر ،خالقیت،
دانـش و تجـارب خـود به انجـام فعالیتهای مختلـف میپردازند (گـول و گـوکام.)2015 ،4
بـه طـور کلی پژوهشهای اندکـی درباره اثربخشـی روش نمایش خالق بر سـازگاری اجتماعی انجام
شـده و پژوهشـی کـه مانـدگاری اثـر آن را نیـز بررسـی کرده باشـد ،یافت نشـد .بـرای مثـال فانکورت
و اسـتپتو )2018( 5ضمـن پژوهشـی بـه ایـن نتیجـه رسـیدند کـه خالقیـت باعـث بهبـود سـازگاری
اجتماعـی و رفتـاری کودکان شـد .در پژوهشـی دیگر گونی ،ییلدیـز ،تویران و ازبـک )2014( 6گزارش
کردنـد کـه برنامـه حمایتـی مبتنـی بـر نمایش خلاق باعـث بهبـود سـازگاری روانشـناختی نوجوانان
مبتلا بـه اتیسـم شـد .نتایج پژوهـش جورونن ،کنـو ،رانکین و اسـتد-کورکی )2012( 7حاکـی از تاثیر
برنامـه نمایـش باعـث افزایـش روابـط اجتماعی و رفتارهـای ضدقلـدری در دانشآموزان دبسـتانی بود.
در پژوهشـی دیگـر فریمـن ،سـالیوان و فولتون )2003( 8گـزارش کردند که نمایش خلاق باعث بهبود
خودپنـداره و مهارتهـای اجتماعـی شـد .همچنیـن ،مـرادی مخلص ،هوشـمندی و صالحـی ()1397
ضمـن پژوهشـی بـه ایـن نتیجه رسـیدند که نمایـش خالق باعـث بهبود سـازگاری اجتماعـی کودکان
دارای اختلال کمتوجهـی /بیشفعالـی شـد .نتایـج پژوهـش زنداونیـان ،ابراهیمپـور و زارعـی ()1396
حاکـی از تاثیـر آمـوزش تفکـر خالق بـر بهبود مهـارت خالقیت و حل مسـاله دانشآموزان هنرسـتانی
بـود .در پژوهشـی دیگـر مامـیو امیریـان ( )1395گـزارش کردنـد کـه نمایـش خلاق باعـث بهبـود
سـازگاری اجتماعـی ،قضـاوت اخالقـی و خالقیـت دانشآموزان ابتدایی شـد.
یکـی از عواملـی مهمیکه میتواند مانع موفقیت نوجوانان تیزهوش شـود ،پرخاشـگری اسـت .نوجوانان
پرخاشـگر علاوه بـر مشـکل پرخاشـگری معموال با مشـکالت روانشـناختی دیگـری از جمله دشـواری در
سـازگاری اجتماعـی مواجـه هسـتند که برای بهبود سـازگاری آنان نیاز به اسـتفاده از روشهای مناسـبی
کـه روش نمایـش خلاق یکـی از ایـن روشها میباشـد .روش نمایش خالق ،روشـی اسـت که بیشـتر بر
روی کـودکان انجـام شـده و علاوه بـر آن اثربخشـی ایـن شـیوه کمتر بـر روی نوجوانان بررسـی شـده و
ماندگاری آن نیز بررسـی نشـده اسـت .از آنجایی که نوجوانان تیزهوش احتمال نقش بیشـتری در رشـد
و توسـعه آینـده کشـور دارنـد و نوجوانان تیزهوش پرخاشـگر نیاز بـه مداخالتی جهت بهبـود ویژگیهای
روانشـناختی خـود دارنـد ،لـذا پژوهـش حاضـر با هدف بررسـی اثربخشـی و مانـدگاری نمایـش خالق بر
سـازگاری اجتماعـی در نوجوانان تیزهوش پرخاشـگر انجام شـد.
1. Kilicaslan & Vural
2. Adiguzel & Timucin
3. Acar & Bayat
4. Gul & Gucum
5. Fancourt & Steptoe
6. Guney, Yildiz, Toyran & Ozbek
7. Joronen, Knu, Rankin & Astedt-Kurki
8. Freeman, Sullivan & Fulton
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روش پژوهش
ایـن مطالعـه نیمهآزمایشـی بـا اسـتفاده از طـرح پیشآزمـون ،پسآزمـون و پیگیـری یـک ماهـه
بـا گـروه کنتـرل بـود .جامعـه پژوهش نوجوانـان دختـر تیزهوش پرخاشـگر در مـدارس اسـتعدادهای
درخشـان دخترانـه منطقـه دو شـهر تهـران در سـال تحصیلـی  1398-99بودنـد .تعـداد  30فرد پس
از بررسـی مالکهـای ورود بـه مطالعـه بـا روش نمونهگیـری در دسـترس انتخاب شـدند .در این روش
نمونهگیـری پژوهشـگر از میـان نوجوانـان دختـر تیزهـوش پرخاشـگر کـه بـه آنهـا دسترسـی داشـت
تعـداد  30را بهعنـوان نمونـه انتخـاب کـرد .مالکهـای ورود بـه مطالعـه شـامل بهـره هوشـی باالتر از
 130بـر اسـاس آزمـون هـوش اسـتنفورد -بینـه 1طبـق پرونـده تحصیلی ،کسـب نمـره باالتـر  78در
پرسشـنامه پرخاشـگری بـاس و پـری ( ،)1992زندگـی همـراه بـا پـدر و مادر ،عـدم دریافـت خدمات
روانشـناختی در سـه مـاه گذشـته و عدم سـابقه آمـوزش نمایش خلاق و مالکهای خـروج از مطالعه
شـامل غیبـت بیشـتر از دو جلسـه و عدم تمایـل جهت ادامه آموزش بـود .در اجرای ایـن پژوهش ابتدا
از دانشـگاه معرفینامـه دریافـت و سـپس بـه آموزشوپـرورش منطقـه دو شـهر تهـران مراجعـه و پس
از هماهنگـی بـا مسـئوالن لیسـت مدارس اسـتعدادهای درخشـان دخترانـه تهیه و از میـان آنان تعداد
 30نفـر انتخـاب و فـرم رضایتنامـه کتبـی مبنـی بـر شـرکت در پژوهـش بـه امضـای آنـان و والدین
آنهـا رسـید .ایـن افـراد بـه روش تصادفـی با کمـک قرعهکشـی به دو گـروه مسـاوی شـامل گروههای
آزمایش و کنترل تقسـیم شـدند .گروه آزمایش  12جلسـه دو سـاعته (هفتهای یک جلسـه) در برنامه
نمایـش خلاق شـرکت کـرد و گروه کنتـرل آموزشـی ندید.
برنامـه نمایـش خالق توسـط پژوهشـگران بر مبنای کتـاب درام خلاق در کالس درس و فراتر از آن
(مککاسـلین 2ترجمـه فدایـی حسـین )1390 ،تهیـه و روایـی محتوایی آن توسـط  10نفـر از اعضای
هیـأت علمیدانشـگاه آزاد اسلامیواحد علـوم و تحقیقـات تهـران در گـروه آموزشوپرورش دبسـتانی
و پیشدبسـتانی تاییـد شـد .مداخلـه توسـط پژوهشـگر در یکـی از مـدارس منطقـه دو شـهر تهران به
صـورت گروهـی اجـرا که هـدف و محتـوی آن به تفکیـک جلسـات در جدول  1ارائه شـد.
جدول  .1هدف و محتوی جلسه به جلسه نمایش خالق
جلسات

هدف

محتوی

اول

آشنایی افراد با
یکدیگر

برقراری ارتباط متقابل بین روانشناس و اعضاء ،بیان قوانین جلسات ،توضیح درباره نحوه آغاز و
اتمام جلسات و بیان چارچوب نمایش خالق و لزوم مشارکت فعال

دوم

تعیین داستان

داستان کوتاهی بهعنوان هسته اصلی تعیین و بیان شد ،هر داستان توسط بازیگران آن بسط
داده و شکل کاملی به خود گرفت ،نظرخواهی از اعضاء درباره موضوع داستان و بحث و گفتگو
درباره آن

سوم

تقسیم داستان به
صحنهها

به کمک اعضاء داستان به صحنههایی تقسیم شد که توسط تمام افراد و با مشارکت آنها طبق
ظرافتهای ابعاد شخصیتی قابل اجرا باشد (برای مثال به ابعاد کمالگرایی شخصیت داستانی و
چگونگی رفتار شخصیتهای داستانی بر اساس آن توجه شد)

1. Stanford-Binet intelligence test
2. McCaslin
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چهارم

گروهبندی

گروهبندی اعضاء با توجه به تعداد نقشها و توجه به صحنههایی که افراد به تنهایی (مونولوگ)
یا در کنار دیگران (دیالوگ) صحبت میکنند

پنجم

شرح چگونگی اجرای
نمایش

شرح مفاهیمیمانند تخیل و تمرکز و نقش آنها در اجرای نمایش و بحث درباره مفهوم هیجانها
مثل پرخاشگری و خشم ،شکل ظاهری آن و عوامل ایجادکننده و بازدارنده آن

ششم

تصویرسازی ذهنی

همزادپنداری با شخصیتهای داستانی ،فرورفتن در نقش خود و تخلیه و برونریزی هیجانها و
عواطف خود و تعدیل راهبردهای تنظیم شناختی هیجان با بداههگوییها از طریق اجرای نمایش
خالق و ایفای نقش

هفتم

اصالح موقعیت

استفاده از افکار و تجارب خود برای بداههگویی و نقش آفرینی جهت تغییر موقعیتهای
برانگیزاننده هیجان و جلوگیری از انزوا اجتماعی ،اجرای داستان با بداههپردازی و بیان
اظهارنظرها تا جایی که به شکل اصلی داستان خیلی نزدیک شود

هشتم اجرای داستان و بحث اجرای بازی در نقش شخصیت داستانی با جایگزین کردن راهبردهای سازگار بر اساس دیدگاه
بازیگر و بحث و نتیجهگیری سایر افراد در مورد آن
درباره آن
نهم

بهبود اجرای داستان
و بحث درباره آن

افراد مشاهدهکننده نمایش ،ایده خالقانه خود را با هدف بهبود نمایش شخص قبلی اجرا میکنند
و سپس همه افراد به بحث و نتیجهگیری میپردازند و این فرایند ادامه داده میشود

دهم

ارزیابی و تغییر تفکر
قالبی

ارزیابی نمایش افراد توسط خود افراد با نظارت روانشناس ،بحث درباره تاثیر باورها و شناختها
بر تفکر قالبی و نقشآفرینی برخالف تفکر قالبیها

یازدهم

تخلیه هیجانی

آموزش آرمیدگی و استفاده از آن در هنگام اجرای نمایش ،کنترل هیجانها در هنگام ایفای نقش
جهت پیوستگی بین صحنهها و بحث و گفتگو درباره داستان

دوازدهم

مرور جلسات قبل ،تشریح نقش نمایش خالق در تنظیم شناختی هیجان و کمالگرایی ،خالصه
جلسات توسط اعضاء و تشکر و قدردانی برای مشارکت فعال

ابزارهـای پژوهـش شـامل فـرم اطالعـات جمعیتشـناختی ،پرسشـنامه پرخاشـگری و خردهمقیاس
سـازگاری اجتماعـی در پرسشـنامه روانشـناختی کالیفرنیـا بـه شـرح زیر بود.
پرسشـنامه پرخاشـگری :1ایـن پرسشـنامه توسـط بـاس و پـری )1992( 2بـا  29گویه سـاخته شـد
کـه بـا اسـتفاده از طیـف  5درجـهای لیکـرت از ( 1کاملا مخالفـم) تـا ( 5کاملا موافقـم) نمرهگذاری
میشـوند ،لـذا حداقـل نمـره  29و حداکثـر نمـره  145اسـت و نمـره باالتر نشـاندهنده پرخاشـگری
بیشـتر میباشـد و نقطـه بـرش ایـن ابـزار نمـره  78اسـت .آنـان روایـی سـازه ابـزار را بـا روش تحلیل
عاملـی تاییـدی ،تاییـد و بـرای ابـزار چهـار عامـل پرخاشـگری بدنـی ،پرخاشـگری کالمـی ،خشـم و
خصومـت را شناسـایی و پایایـی کل آن را بـا روش آلفـای کرونبـاخ  0/89گـزارش کردنـد .در ایـران،
بختیـاری ،اسـدی و بیانـی ( )1399روایـی محتوایـی ابـزار را بـا نظر  15نفـر از متخصصان گـروه علوم
تربیتـی و روانشناسـی تاییـد و پایایـی آن را بـا روش آلفای کرونبـاخ  0/84گزارش کردنـد .در پژوهش
حاضـر مقـدار پایایـی بـا روش آلفـای کرونبـاخ  0/88بدسـت آمد.
1. Aggression Questionnaire
2. Buss & Perry
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خردهمقیـاس سـازگاری اجتماعـی در آزمـون شـخصیت کالیفرنیـا :1این آزمون توسـط تیگز ،کالرک
و تـورپ )1941( 2بـا  180سـوال و  12خردهمقیـاس سـاخته کـه در ایـن پژوهـش از خردهمقیـاس
سـازگاری اجتماعـی اسـتفاده شـد و در این ابزار سـوالها بـه صورت بلـه و خیر نمرهگذاری میشـوند.
آنـان روایـی سـازه ابـزار را بـا روش تحلیـل عاملـی تاییـدی ،تاییـد و پایایـی سـازگاری اجتماعـی را با
روش آلفای کرونباخ  0/85گزارش کردند .در ایران،هاشـمیان ،شـفیعآبادی و سـودانی ( )1387پایایی
سـازگاری اجتماعـی را با روش آلفـای کرونباخ  0/91و روش تنصیف  0/82گـزارش کردند .در پژوهش
حاضـر مقـدار پایایی بـا روش آلفـای کرونباخ  0/90بدسـت آمد.
دادههـای پژوهـش بـا روشهای آمـار توصیفی و اسـتنباطی در نرمافزار  SPSSنسـخه  19در سـطح
معنـاداری  0/05تجزیـه و تحلیـل شـدند .در سـطح توصیفـی از شـاخصهای میانگین ،انحـراف معیار،
فراوانی و درصد فراوانی و در سـطح اسـتنباطی از آزمون کولموگروف -اسـمیرنوف برای بررسـی نرمال
بـودن ،آزمـون لویـن بـرای همگنـی واریانسهـا ،آزمـون کرویت موخلـی بـرای همگنـی کوواریانسها،
آزمـون خـیدو بـرای مقایسـه اطالعـات جمعیتشـناختی و تحلیـل واریانـس بـا اندازهگیـری مکـرر و
آزمـون تعقیبـی بونفرونـی بـرای آزمون فرضهای آماری اسـتفاده شـد.
یافتههای پژوهش
در ایـن پژوهـش  30نفـر در دو گـروه مسـاوی (هـر گـروه  50درصـد) شـرکت داشـتند .در هـر دو
گـروه  6نفـر در دوره اول متوسـطه و  9نفـر در دوره دوم متوسـطه و علاوه بـر آن ،در هـر دو گـروه 4
نفـر  13-14سـال 5 ،نفـر  15-16سـال و  6نفـر  17-18سـال داشـتند .نتایـج آزمـون خـیدو نشـان
داد کـه گروههـای آزمایـش و کنتـرل از نظر دوره تحصیلی و سـن هیـچ تفاوتی نداشـتند (.)P=0/001
میانگیـن و انحـراف معیـار سـازگاری اجتماعـی گروههـا در مراحـل پیشآزمون ،پسآزمـون و پیگیری
در جـدول  2ارائه شـد.
جدول  .2میانگین و انحراف معیار سازگاری اجتماعی گروهها در مراحل ارزیابی
گروهها /مراحل
گروه آزمایش

پیشآزمون
انحراف معیار±میانگین
70/71±7/45

پسآزمون
انحراف معیار±میانگین

پیگیری
انحراف معیار±میانگین

گروه کنترل

70/20±7/67

70/60±7/64

70/20±7/19

80/76±4/74

82/29±4/76

نتایـج پیشفرضهـای تحلیـل واریانـس بـا اندازهگیـری مکـرر نشـان داد کـه فـرض نرمـال بـودن
بـر اسـاس آزمـون کولموگـروف -اسـمیرنوف و فـرض همگنـی واریانسهـا بـر اسـاس آزمـون لویـن
تاییـد شـد ( ،)P<0/05امـا فـرض همگنـی کوواریانسهـا بر اسـاس آزمـون کرویت موخلی تایید نشـد
( .)P>0/05بنابرایـن ،در تحلیلها از شـاخص گرینهاوس -گیسـر اسـتفاده شـد .نتایـج تحلیل واریانس
بـا اندازهگیـری مکـرر بـرای تعییـن اثربخشـی و مانـدگاری نمایـش خلاق بـر سـازگاری اجتماعی در
جـدول  3ارائه شـد.
1. social Adjustment Subscale in the California Test of Personality
2. Tiegs, Clark & Thorpe
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جدول  .3نتایج تحلیل واریانس با اندازهگیری مکرر برای تعیین اثربخشی
و ماندگاری نمایش خالق بر سازگاری اجتماعی
میانگین مجذورات

مقدار F

مقدار P

توان آماری

منبع اثر

مجموع مجذورات درجه آزادی

گروه

769/11

1

769/11

5/24

0/001

0/75

زمان

423/82

1/40

302/72

10/92

0/001

0/89

زمان*گروه

517/23

1/40

369/45

17/35

0/001

0/96

نتایـج جـدول  3نشـان داد کـه اثـر گـروه ،زمـان و تعامل زمـان و گروه معنـادار بـود ( .)P<0/001با
توجـه بـه اثـر گـروه روش نمایـش خلاق در گـروه آزمایـش در مقایسـه بـا گـروه کنترل باعـث بهبود
سـازگاری اجتماعـی شـد و بـا توجـه بـه اثـر زمـان و تعامـل زمـان و گـروه بیـن مراحـل پیشآزمون،
پسآزمـون و پیگیـری آن تفـاوت معنـاداری وجـود دارد .نتایج آزمـون تعقیبی بونفرونی برای مقایسـه
سـازگاری اجتماعـی در مراحـل ارزیابـی در جدول  4ارائه شـد.
جدول  .4نتایج آزمون تعقیبی بونفرونی برای مقایسه سازگاری اجتماعی در مراحل ارزیابی
اختالف میانگینها

خطای استاندارد

مقدار P

مراحل ارزیابی
پیشآزمون

پسآزمون

-9/36

0/26

0/001

پیشآزمون

پیگیری

-11/59

0/43

0/001

پسآزمون

پیگیری

-1/53

0/32

0/864

نتایـج جـدول  4نشـان داد کـه اختلاف میانگین پیشآزمـون با پسآزمـون و پیگیری در سـازگاری
اجتماعـی معنـادار بـود ( ،)P>0/001امـا اختلاف میانگیـن پسآزمـون و پیگیـری آن معنـادار نبـود
( .)P<0/05تفـاوت معنـادار مرحلـه پسآزمـون در مقایسـه بـا پیشآزمـون حاکـی از اثربخشـی روش
نمایـش خلاق و تفـاوت معنـادار مرحلـه پیگیـری در مقایسـه بـا پیشآزمـون حاکـی از مانـدگاری
اثربخشـی روش نمایـش خلاق در مرحلـه پیگیـری بود.
بحث و نتیجهگیری
بـا توجـه بـه نقـش نوجوانـان بهویـژه نوجوانان تیزهوش در رشـد و توسـعه آینـده کشـور ، ،پژوهش
حاضـر بـا هـدف بررسـی اثربخشـی و مانـدگاری نمایـش خلاق بـر سـازگاری اجتماعـی در نوجوانان
تیزهـوش پرخاشـگر انجام شـد.
یافتههـای پژوهـش حاضـر نشـان داد کـه نمایـش خلاق باعث بهبـود سـازگاری اجتمـای نوجوانان
تیزهـوش پرخاشـگر شـد و نتایـج در مرحلـه پیگیـری نیـز مانـدگار باقـی مانـد .ایـن یافتـه بـا یافتـه
پژوهشهـای فانکـورت و اسـتپتو ( ،)2018گونـی و همـکاران ( ،)2014جورونن و همـکاران (،)2012
فریمـن و همـکاران ( ،)2003مـرادی مخلـص و همـکاران ( ،)1397زندوانیـان و همـکاران ( )1396و
مامـیو امیریـان ( )1395همسـو بود.
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برنامـه نمایـش خلاق بـا توجه بـه ماهیتی که دارد کمـک میکند تـا رفتارهای بیش از حد مهارشـده
ابـراز شـوند و ایـن برونریـزی حـاالت هیجانـی در یـک محیـط امن یعنـی در فضـای نمایـش منجر به
افزایـش بینـش نسـبت بـه مشـکالت هیجانـی میشـود و از این طریـق این مشـکالت کاهـش مییابند.
در واقـع نمایـش خلاق بـه فـرد ایـن امـکان را میدهـد کـه بسـیاری از مسـائل زندگـی حقیقـی را بـه
صـورت واقـع نمایـی انجـام دهـد و در ضمـن ایفـا نقـش بیاموزد کـه چگونه در بیـن جمع زندگـی کند،
چـه ضوابطـی بـرای زندگـی خـود تعیین کنـد و چطـور هیجانهای خـود را کنتـرل و مدیریـت نماید و
آنهـا را بـه شـکل سـازشیافتهای بـروز دهـد .نکته حائـز اهمیت دیگـر اینکه افـراد ضمـن نقشهایی که
بـازی میکننـد فرصتهای بسـیاری بـرای تعبیر و تفسـیر احساسـات و عواطف خود بدسـت میآورند و
ایـن امـر منجـر به رشـد و تکامل عواطف و احسـاسهای آنها میشـود (یه و لـی .)2008 ،1علاوه بر آن،
نمایـش خلاق بهعنـوان یکـی از شـاخههای هنـر یکی از روشهـای اساسـی یادگیری مبتنی بـر عمل و
تجربـه جهـت یادگیری مهارتهای شـناختی و اجتماعی اسـت کـه ماهیت گروهـی دارد و تصور نمایش
خلاق بـدون گـروه ممکـن نیسـت .پـس ،در روش نمایـش خلاق تمرینهـای نمایشـی بـدون مراعات
قواعـد رسـمینمایش بـه اجـرا درمیآیـد و افـراد در نمایـش خلاق هنـگام خلـق صحنههـای مبتنی بر
بداهـه و شـرکت در آنهـا بسـیاری از مهارتهـای ارتباطی و اجتماعی که الزمه مشـارکت در گروه اسـت
(مثـل مدیریـت هیجانهـا) را یادمیگیرند (مککاسـلین ترجمه فدایی حسـین .)1390 ،همچنین ،فعال
بـودن افـراد در فراینـد نمایـش خلاق ،تاکیـد بـر حـل مسـاله خلاق ،انعطافپذیـری محتـوی و نحوی
اجـرای نمایـش خلاق و هدفمنـد و نیمهسـاختاریافته بـودن آن باعـث افزایـش درک و بینـش افـراد از
موقعیتهـای مختلـف و شـناخت هـر چـه بهتر افـراد موجود در ایـن موقعیتها میشـود .علاوه بر آن،
برنامـه نمایـش خالق باعـث یادگیری بسـیاری از یادگیریهای اجتماعی مانند مشـارکت در کار گروهی،
همـکاری ،پیـروی از آداب و رسـوم ،مهارتهـای ارتباطـی ،رعایـت نوبـت ،تبعیـت از قوانیـن اجتماعی و
آگاهـی و اسـتفاده از احسـاسها و شـناختها بـه طـور خودانگیختـه میشـود .ایـن برنامـه آموزشـی به
افـراد فرصـت میدهـد تـا در موقعیتهـای مختلف نقش فعال داشـته باشـند و مفهوم نقـش خاص خود
و دیگـران در نمایـش را بـه خوبـی درک کننـد .ایـن امر منجر بـه درک و شـناخت بهتر خـود و دیگران
و افزایـش حساسـیت نسـبت بـه ویژگیهـای دیگـران میشـود (ساسـلی و دمیرهـان .)2017 ،2با توجه
بـه توضیحاتـی کـه ذکر شـد برنامه نمایش خلاق میتواند نقـش موثـری در بهبود سـازگاری اجتماعی
نوجوانان تیزهوش پرخاشـگر داشـته باشـد.
مهمتریـن نقطـه قـوت پژوهـش حاضر بررسـی تداوم اثربخشـی نمایش خلاق بر سـازگاری در مرحله
پیگیـری کـه پژوهشهـای قبلـی بـه آنها توجـه نداشـتند .مهمتریـن محدودیتها نیـز اسـتفاده از روش
نمونهگیـری در درسـترس ،تک جنسـیتی بودن نمونه و محدودشـدن جامعه پژوهش بـه نوجوانان دختر
تیزهوش پرخاشـگر در مدارس اسـتعدادهای درخشـان دخترانه منطقه دو شـهر تهران بودند .بر اسـاس
محدودیتهـا پیشـنهاد میشـود کـه در پژوهشهـای آتـی از روش نمونهگیـری تصادفـی اسـتفاده ،این
پژوهـش بـر روی نوجوانـان پسـر حتی کـودکان انجـام و نتایج آن با نتایج پژوهش حاضر مقایسـه شـود.
بـا توجـه به نتایـج این مطالعه یعنی اثربخشـی و مانـدگاری نمایش خلاق بر بهبود سـازگاری اجتماعی
در نوجوانـان تیزهـوش پرخاشـگر ،برنامهریـزی برای اسـتفاده از نمایـش خالق جهت بهبـود ویژگیهای
1. Yeh & Li
2. Sacli & Demirhan
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روانشـناختی نوجوانـان از جملـه سـازگاری اجتماعـی آنان ضروری اسـت .پس ،مشـاوران و روانشناسـان
میتواننـد از روش نمایـش خلاق در کنار سـایر روشها جهت بهبود سـازگاری اجتماعی اسـتفاده کنند.
منابع
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آمـوزش تـابآوری بـر اضطراب و پرخاشـگری کودکان مبتال به افسـردگی .فصلنامـه مدیریت ارتقای
سالمت.34-47 ،)5(9 ،
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و کاردانـش.40-46 ،)3(12 ،
مامـی ،شـهرام و امیریـان ،کامـران .)1395( .تاثیـر نمایـش خلاق بـر سـازگاری اجتماعـی ،قضـاوت
اخالقـی و خالقیـت دانشآمـوزان .نشـریه آمـوزش و ارزشـیابی.75-92 ،)36(9 ،
مـرادی مخلـص ،حسـین؛ هوشـمندی ،مریـم و صالحـی ،وحیـد .)1397( .بهبـود سـازگاری اجتماعی
کـودکان دارای اختلال کمتوجهـی /بیشفعالـی بـا توسـعه منطقـه تقریبـی رشـد در بسـتر نمایش
خلاق .فصلنامـه کـودکان اسـتثنایی.73-84 ،)1(18 ،
مککاسـلین ،نلی .)1390( .درام خالق در کالس درس و فراتر از آن (ترجمه حسـین فدایی حسـین).
ویرایش اول ،تهران :انتشـارات نمایش.
ولینقنـدر ،ریحانـه وهاشـمیاننژاد ،فریـده .)1398( .تاثیر بـازی درمانی گروهی بر رفتارهای تکانشـی،
سـازگاری اجتماعی و بهزیسـتی روانی .مجله روانشناسـی اجتماعی.47-58 ،)53(13 ،
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Abstract
Aggression is common in adolescents and one of the psychological characteristics of adolescents is an increase
in the tendency to aggressive behaviors and aggressive adolescents usually have problems in social adjustment.
Therefore, the present research aimed to investigate the effectiveness and sustainability of creative drama on
social adjustment of aggressive gifted adolescents. This was a quasi-experimental study with pretest, posttest
and one month follow-up study and a control group. The research population was aggressive gifted adolescents
in talented girls’ schools in the second district of Tehran city during the academic years 2019-20. Considering
the inclusion criteria, 30 people were selected by available sampling method and randomly assigned into two
experimental and control groups. The experimental group participated in 12- two-hour sessions weekly in the
creative drama program and the control group did not receive any training. The data were collected in the
pretest, posttest and one month follow-up stages by aggression questionnaire (Bass & Perry, 1992) and the
social adjustment subscale in the California test personality (Tiegs & et al, 1953). The data were analyzed by
chi-square, repeated measures analysis of variance and Bonferroni post hoc test in SPSS-19 software in the
significant level of 0.05. The results showed that the experimental and control groups did not have a significant
difference in terms of course of study and age (P>0.05). Also, the creative drama method led to increase social
adjustment in aggressive gifted adolescents and the results remained stable in the follow-up phase (P<0.001).
According to the results, counselors and psychologists can use the creative drama method along with other
methods to improve the psychological characteristics of adolescents, especially their social adjustment.
Keywords: creative drama, social adjustment, aggressive gifted adolescents
1. PhD Student of Psychology and Education of Exceptional Children, Department of Psychology,
Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2. Assistant Professor, Department of Psychology and Education of Exceptional Children, Faculty
of Literature, Humanities and Social Sciences, Science and Research Branch, Islamic Azad
University, Tehran, Iran (Corresponding Author) vakili75sa@gmail.com
3. Professor, Department of Counseling, Faculty of Educational Sciences and Psychology, Alzahra
University, Tehran, Iran
4. Assistant Professor, Department of Psychology and Education of Exceptional Children, Faculty
of Educational Sciences and Psychology, Tehran University, Tehran, Iran

Sample output to test PDF Combine only

