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چکـیده
این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی هنر سفالگری بر احساس امنیت روانی دختران مقطع متوسطه اول مدارس
فرهنگ و فرزانگان شهرستان کاشمر انجام شد .تحقیق حاضر به لحاظ هدف کاربردی از نوع پژوهش نیمه آزمایشی با
طرح پیشآزمون -پسآزمون با گروه کنترل بود .جامعه آماری پژوهش ،کلیه دختران مقطع متوسطه اول مدارس فرهنگ
و فرزانگان شهرستان کاشمر بود (بر اساس آمارآموزش و پرورش کاشمر 520نفر) .انتخاب نمونه آماری به روش چند
مرحله انجام شد ،بدین صورت که ابتدا کلیه دانشآموزان به پرسشنامه امنیت روانی مازلو بصورت آنالین (به دلیل شیوع
بیماری کرونا) پاسخ دادند .سپس از بین کسانی که تمایل به شرکت در پژوهش داشتند و نمرات پایین تر از میانگین کسب
کردند ،به صورت نمونه گیری تصادفی تعداد  05دانشآموز به عنوان نمونه انتخاب و به طور کامال تصادفی در دو گروه
آزمایش و کنترل انتساب شدند (هر گروه  55نفر) .گروه آزمایش تحت  00جلسه آموزش هنر سفالگری قرار گرفت و گروه
کنترل مداخله ای دریافت نکردند .اطالعات به دست آمده با نرم افزار  SPSS-22و امار استنباطی (تحلیل کواریانس)
مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .نتایج نشان داد هنر سفالگری بر احساس امنیت روانی دختران مقطع متوسطه اول
مدارس فرهنگ و فرزانگان شهرستان کاشمر موثر است.
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 -1مقدمه
بهزیستی نوجوانان به عنوان یک چالش کلیدی در زمینه سالمت عمومی شناخته شده است ( Imran, MacBeth,
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 .)2520 ،Quayle, & Chanنوجوانی یکی از دورههای مهم در ساخت و پایهریزی شخصیت و هویت فرد محسوب میشود
(باریکانی .)0536 ،در این دوره ،توجه به جنبههای روانی مانند احساس امنیت روانی ،نوجوان حائز اهمیت میباشد ،چرا که داشتن
امنیت روانی در این دوره تاثیر به سزایی در هویتیابیاو دارد  .احساس امنیت روانی ،از بارزترین ویژگیهای شخصیتی افراد خالق
و تواناست .احساس امنیت روانی به افراد این توانایی را میدهد تا بر راهکارهای مشکالت متمرکز شوند و ترسی از سرزنش شدن
به دلیل اظهارنظرهای خود نداشته باشند (شمس و خلیجیان .)0562 ،امروزه امنیت و سودمند بودن اهمیت انکارناپذیری پیدا کرده
است ،زیرا این احساس ناشی از تجربههای عینی و اکتسابی افراد از شرایط و اوضاع پیرامون است .تحقیقات نشان میدهند که
احساس ناامنی در رفتار یادگیری تاثیر دارد و عدم سودمندی موجب عدم تمایل افراد برای تالش برای حل مسائل و مشکالت می-
شود (شمسمورکانی ،مختاری و ارمندی0560 ،؛ .)Pan, Zhang, Hu& Pan,2503
 )0600( Maslow, Hirsh, Stein & Honigmannاولین کسانی بودند که مفهوم امنیت روانی /ناامنی را شناسایی
کردند ،در آن امنیت روانی ،احساس امنیت و رهایی از ترس و اضطراب است ،در حالی که عدم امنیت روانی ،احساسی متضاد شامل
انتظار خطر یا خطر برای خود می باشد .در نظریه سلسله مراتبی نیازهای بشر ،)Maslow,1943) 0نیاز ایمنی (برای ایمن بودن ،از
جمله آسیب ،بیماری و فاجعه) بسیار اساسی است که در صورت عدم تأمین کافی این نیاز ،بقا برای مردم دشوار است و در صورت
برآورده نشدن این نیاز ،سایر نیازهای مرتبه باالتر ،مانند تعلق ،آشکار نخواهد شد .به گفته  ،)1945( Etal &Maslowافراد از
نظر روانشناختی ناامن  ،جهان را تهدیدآمیز میدانند و خود زندگی را نیز ناامن میدانند )2003( Cong &An .مشاهده کردند که
احساس ناامنی میتواند روابط دشوار بین فردی و تمایالت وسواسی را ایجاد کند (بخ نقل از  .)Theormins & Sun, 2015در
واقع نیاز به امنیت مستلزم ثبات ،حمایت ،ساختار ،نظم و رهایی از ترس و اضطراب میباشد .امنیت روانی گاه به حالتی که در آن
ارضای احتیاجات و خواستههای شخص انجام مییابد و گاه به احساس ارزش شخصی ،اطمینان خاطر ،اعتماد به نفس و پذیرش از
طرف گروه گفته می شود ( .)Kwok, Crone, Ardern, & Norberg, 2503از دیدگاه آلپورت ،یکی از معیارها و یا ویژگی-
های شخصیتی فرد سالم ،برخورداری از احساس امنیت روانی است .به نظر آدلر ،برای ایجاد احساس امنیت روانی در فرد ،تنها
محفوظ بودن از خطر کافی نیست ،بلکه او باید حس کند با خطر فاصله زیادی دارد و احتمال آن بسیار کم است .نبود احساس
امنیت روانی در زندگی روزمره گاهی باعث فشار روانی و آسیب هایی در فرد میشود .احساس ناایمنی میتواند در جنبههای مختلف
زندگی ،شخصی ،تحصیلی ،خانوادگی و اجتماعی نمود پیدا کند .شخصی که دائما احساس عدم امنیت ،ترس و خطر از درون و
بیرون خود میکند ،نمیتواند انسان سالمی باشد (وریانی و شمساییHiggins, Ishimaru, Holcombe & ).)0560 ،
 )Fowler ,2012نشان داد که احساس امنیت روانی باعث فعالیتهای مرتبط با پیشرفت و نوآوری در عمل میگرددpatel, ) .
 )2012نشان داد که بین اعتماد با امنیت روانی رابطه وجود دارد و فقدان احساس امنیت روانی مانع رفتاریهای یادگیری مثل
آزمایشگری ،کوشش و خطا ،خطرپذیری فردی ،جستجوی کمک یا پرسشگری درباره تمرینهای جاری میشود (به نقل از
خلیجیان .) 0560 ،لذا ارائه راهکارهای درمانی مانند هنرسفالگری ،برای افزایش احساس امنیت روانی کاهش اثرات احساس ناامنی
در نوجوانان ضروری است وم حقق در این تحقیق به آن پرداخته است.
هنر بهعنوان پدیدهای زیباییشناختی از قدرت خاصی برخوردار بوده و عالوه بر درك و فهم حاالت هیجانی و عاطفی کودك از
هنر میتوان برای بهبود امر آموزش نیز استفاده کرد .در رابطه با قدرت آموزشی هنر مطالعات گوناگونی انجام گرفته و بررسیها
نشان میدهد یکی از بخشهای مهم هر آموزشی ابزار آن است .در حیطهی هنرسفالگری این ابزار خمیر مجسمهسازی و گل
سفالگری میباشد .هنرهای تجسمی چون سفالگری می تواند عاملی برای بیان مقاصد ،افکار ،عقاید و نیازهای درونی بشر
باشد.اشتﻐال به این فعالیت اعم از آفرینش و خلق یک اثر ،درست کردن یک مجسمه و کاربرد آن میتواند عالوه بر پرورش حس
زیبایی و ذوق هنری انسان ،می تواند در رشد شخصیت ،شناخت ،بینش و حل مشکالت و نابسامانیهای روانی و درمان فرد نقش
داشته باشد و همﭽنین عاملی در فهم و یادگیری دروس ،بیان مقاصد و افکار و مفاهیم انتزاعی باشد .آموزش هنر سفالگری می-
تواند فرآیند یادگیری و رشد تمام مهارت های مرتبط با یادگیری را تسهیل کند .در واقع هر دو نیم کره مﻐز ،هنر را از جنبههای
گوناگونی درك میکند و آموزش هنر سفالگری میتواند مشکالت شناختی و ادراکی را کاهش دهد و موجب رشد مهارتها و
تواناییهای افراد میشود (طهور .)0560 ،هنرسفالگری به عنوان برنامهای فرافکن مطرح است و از آن به عنوان ابزاری جهت تخلیه
هیجانات ،احساسات و تعارضات استفاده میشود و طی پژوهشهایی که افرادی چون  )2019( Silver, Feld & Andreasدر
این زمینه انجام دادهاند مشخص گردید هنرسفالگری ،در افزایش ادراك ،شناخت ،دقت ،توجه و تمرکز و در نتیجه یادگیری نیز موثر
می باشد  .همﭽنین هنر سفالگری خودانگیختگی و جریان درونی را بهبود بخشیده و به خود شناسی و خود اظهاری کمک کرده و
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اعتماد به نفس و عزت را افزایش میدهد ( .)Novak & Canas, 2018گل به عنوان یک رسانه به روشهای مختلف توسط
درمانگران هنرهای مختلف و رواندرمانی استفاده گردیده است .کار کردن با گل رس به فرد فرصت میدهد تا احساساتش را آزادانه
بیان کند .افراد احساسات خود مانند اضطراب ،خشم و هیجان را به شیوههای مختلفی مانند فشار دادن و دستکاری گل رس نشان
میدهند.استفاده از خاك رس به افراد اجازهی قالب دهی به رفتارها ،نگرشها و خویشتن شناسی میدهد .افراد میتوانند از طریق
کار با گل به بینشهای جدید و روشهای نوین جهت مقابله با استرس و حل مشکالت دست یابند .فرد از طریق کار با گل حالت-
پذیر میتواند عالیق خود را به کارگرفته و بدن و ذهن خود را با یکدیگر در راهی که آنها را به اهداف عاطفی خود میرساند ،همراه
کند .گل بیش از رنگ کردن و نقاشی کشیدن ،آزادی خالقیت دارد و در کار با آن ،فرد میتواند شکلهای واقعی ،خیالی یا
سمبولیک بسازد .گل احساسات لمسی و جنبشی فرد را تحریک میکند .مراجع میتواند به سادگی پرخاشگری و خشم خود را با
گل ،برونی سازی کند به عنوان مثال به گل ضربهای بزنند یا آنرا از هم جدا یا تکه تکه کند .به نظر )0636( Wodsonگل رس،
بیش از هر رسانهی دیگری شخص را به بازی ،بیان احساس ،شکل دادن دعوت میکند .کیفیت لمسی آن میتواند احساس را از
طریق ورز دادن ،کشیدن ،تحرك بیان کند .براساس گفتههای )2505( Henliگل ،دارای توانایی برای اتصال چیزها با یکدیگر ،از
جمله یکپارچگی تضادهای درونی بیماران است .دست ورزی با گل دارای خاصیت پویا و شاعرانه است که منجر به بیان احساسات
شده و خاصیت درمانی دارد )2503(Niz .نشان داد که گل نسبت به سایر رسانهها ،بیان خودجوش بیشتر و کنترل کمتری دارد و
همﭽنین کار با گل ،بیمار را در تماس با احساس فیزیکی و احساس بدوی و صمیمی با آن قرار میدهدAtlas, Smith & .
 )2525( Sessomsنشان دادند که کار با گل میتواند بیمار را از احساس طرد شدگی و یا تلقین منفی دورکند .آنها در انجام این
پژوهش با نوجوانان دریافتند که گل به عنوان یک رسانهی بیانی ،به نگرانیها و دلواپسیهای آنها ،واقعیت خارجی داده و دوباره
توانستند بر زندگی روزانه خود تمرکز کنند .لذا با توجه به اینکه متخصصان و روانشناسان معتقدند که دانشآموزان مقطع متوسطه،
در سن نوجوانی بسر میبرند و نوجوانی و بلوغ از مهمترین دورههای زندگی هر فردی است که با تﻐییرات و دگرگونیهای بسیاری
همراه است ،و فرد در این مقطع با رویدادهای متعددی مواجه میشود که بیشتر آنها با استرس و اضطراب همراه بوده و در صورت
عدم احساس امنیت و مدیریت میتواند به بحرانها و حتی آسیبهای متعددی منجر شود .بنابراین با استفاده از برنامههای مختلف
مانند آموزش هنرسفالگری ،میتوان به نوجوانان کمک نمود تا زندگی مفیدتر و رضایتمندانهتری داشته باشند .هدف آموزش
هنرسفالگری فراهم آوردن تجاربی است که از آن طریق بر توانائیهای دانشآموزان در رویارویی با استرسهای محیطی و شرایط
نامساعد زندگی بیفزاید .همﭽنین با توجه به کمبود تحقیقات داخلی و خارجی در زمینه موضوع پژوهش ،محقق بر آن شده تا به این
سوال پاسخ دهد که آیا هنر سفالگری بر احساس امنیت روانی دختران مقطع متوسطه اول مدارس فرهنگ فرزانگان شهرستان
کاشمر تاثیر دارد؟

روش تحقیق حاضر کاربردی از نوع پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیشآزمون -پسآزمون با گروه کنترل است.
جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دختران مقطع متوسطه اول مدارس فرهنگ و فرزانگان شهرستان کاشمر بودند (بر اساس
آمار به دست آمده از اموزش و پرورش 520نفر) .انتخاب نمونه آماری به روش چند مرحله انجام شد ،بدین صورت که ابتدا کلیه
دانشآموزان به پرسشنامههای تحقیق به صورت آنالین (به دلیل شیوع بیماری کرونا) پاسخ دادند .سپس از بین کسانی که تمایل
به شرکت در پژوهش داشتند و نمرات پایین تر از میانگین در پرسشنامه احساس امنیت روانی کسب کردند ،به صورت نمونه گیری
تصادفی تعداد  05دانش آموز انتخاب و به طور کامال تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل انتساب شدند (هر گروه  55نفر) .گروه
آزمایش تحت  00جلسه آموزش هنر سفالگری قرار گرفت و گروه کنترل مداخله ای دریافت نکرد.
مالکهای ورود به تحقیق شامل تمایل به شرکت در پژوهش ،نداشتن مشکالت جسمانی و روانی حاد ،نداشتن غیبت بیش از
دو جلسه در آموزش ،دامنه سنی  02تا  00سال ،کسب نمره پایین تر از میانگین در پرسشنامه احساس امنیت روانی بود.
ابزار پژوه پرسشنامه احساس امنیت روانی (فرم کوتاه) بود .پرسشنامه امنیت روانی (فرم کوتاه) توسط مازلو ( )2550طراحی و
اعتباریابی شده است ،پرسشنامه امنیت روانی از  03گویه و  0خرده مقیاس خرده مقیاس اطمینان به خود ( 6سوال) سوال 6-0؛
احساس ناخشنودی ( 5سوال) ،سوال های 05-3؛ ناسازگاری محیطی ( 0سوال) ،سوال های  00تا 00؛ دید مردم نسبت به فرد (5
سوال) سوالهای  00تا  03است .در پژوهش شمس و خلیجیان ( )0562پایایی پس از اجرای آزمایشی بر روی  55نفر با استفاده از
روش آلفای کرونباخ محاسبه شد که مقدار آن  5/35بدست آمد.
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برای ایجاد
تصاویر ذهنی

جلسه
هشتم

قالبهای
گﭽی

جلسه
نهم

ساخت مهره

جلسه
دهم

رنگ آمیزی
قالبهای و
مهره ها

جلسه
یازدهم

ساخت
گردنبند

جلسه
دوازدهم

رنگ امیزی
دست
ساختهها

جدول  -1ساختار جلسات هنر سفالگری
روش اجرا
بعد از معرفی پژوهشگر به گروه و بیان اهداف پژوهش ،اعضا نیز خود را معرفی نمودند .بعد از معارفه،
پژوهشگر مقداری گل به یکایک اعضاء میدهد تا آنان هر آنﭽه که به آن می اندیشند و یا عالقمندند
بسازند .در انتهای جلسه ا فقط چهار نفر موفق به ساختن موضوع دلخوواه شودند .هودف از ایون کوار
آشنایی بیمار با ماده گل و چگونگی برقراری ارتباط با آن و همﭽنین اثبات این فرضیه که کار گروهی
می تواند بازده بیشتری نسبت به کار انفرادی داشته باشد .در انتهای جلسه از اعضاء نظر خوواهی شود
که "آیا دوست دارند که یک کار با همکاری همدیگر بسازند؟ " و پاسخ آنها به این سوال مثبت بود.
در این جلسه ،تکنیک فتیله ای به آنان آموزش داده شد .پژوهشگر از دانش آموزان می پرسد" :دوست
دارید با استفاده از این روش با همکاری هم چه بسازیم؟" که تعداد بیشوتر آنهوا بوا سواختن "خانوه"
موافقند .بعد همگی با هم شروع به ساختن یک خانه گلی می کنند .بدین ترتیب که آنها فتیلوه هوا را
می سازند و پژوهشگر نیز آنها را با هدف ساختن خانه روی هم می گذارد .در این بین نیوز نظراتوی از
دانش آموزان از قبیل " :خانه چند تا پنجره داشته باشد؟" و "در خانه در کدام قسومت تعبیوه شوود؟"
گرفته می شود .همه اعضاء از اینکه خانه خیالی خود را وجود خارجی بخشیده اند خووش حوال بنظور
میرسند.
پژوهشگر از دانش آموزان می خواهددرمورد خانه خود نظرشان رابگویند "دوست دارند که در این خانه
خیالی چه کار کنند؟ "هر کس نظری می دهد و یکی از آنها دوست دارد در حیاط خانوه زیور درخوت
بنشیند  ...پژوهشگر از او می خواهد درختی برای حیاط خانه بسازد و او نیز با کمال میول شوروع موی
کند .با تشویق پژوهشگر تقریبا همه تشویق به ساختن درخت برای خانه خیالی می شوند.
پژوهشگر از اعضاء خواست تا با همکاری یکدیگر کوزه ای با روش فتیله ای بسازند ،آنها نیز بوا دقوت
مشﻐول ساختن فتیله ها شدند.
پژوهشگر هشت قالب چوبی را که از قبل آماده کرده بود در اختیار دانش آمووزان قورار داد و مقوداری
گل نیز به آنها داده و چگونگی استفاده از قالبها را نیز آموزش داد .آنها از این کار استقبال فوق العواده
ای داشته و تا آخرین لحظات کالس مشﻐول شدند.
دانشآموزان از پژوهشگر قالیهای جلسه پیش را طلب کردند و دوباره مشﻐول قالب زدن شدند.
پژوهشگر از دانش آموزان می پرسد " :بنظر شما این قالب های زیبا به چه کار می آیند ؟ " هر کس
نظری می دهد که بهترین آنها ساختن قاب بود .پژوهشگر دانش آموزان را در ساختن قاب آینه یواری
می دهد.این امر دانش آموزان را راضی می کند.
بعد از احوال پرسی از دانش آموزان ،پژوهشگر متوجه شد تعدادی از دانوش آمووزان در ایون جلسوه از
حوصله و انرژی کافی برخوردار نیستند ،برای اینکه از این حوال و هووا خوار شووند ،پژوهشوگر لووح
کوچکی از گل برای تک تک آنان آماده کرده و در اختیار آنان قرار می دهد و از ایشان می خواهد تا با
یک ابزار نوك تیز تصویری روی گل ترسیم کنند (هر چیوزی کوه بوه آن موی اندیشوند و یوا بوه آن
عالقمندند).با کمال تعجب آنان شروع می کنند و هر کس تصاویر جالب و منحصر بوه فوردی را روی
لوح گلی ایجاد می کند.
پژوهشگر تعدادی قالب گﭽی را که مناسب برای ساخت گردنبند است آماده کرده و آنهوا را در اختیوار
دانش آموزان قرار می دهد و چگونگی قالب زدن با آن را نیز به دانش آمووزان موی آمووزد .آنهوا بوا
اشتیاق مشﻐول قالب زدن شده و عالیق خود را بیان می دارند.
پژوهشگر از دانش آموزان می خواهد تا این جلسه فقط مهره بسازند و آنها با خوشحالی اسوتقبال موی
کنند و پژوهشگر هدف از ساخت مهره را برای آنان شرح می دهد( .شرح سرانجام کار به بیمار کموک
میکند تا با انگیزه به کار مشﻐول شود ).پژوهشگر ساخت انواع مهره ها را آموزش می دهد توا آنوان از
انجام کار دچار یکنواختی نشوند.
مهرهها و قالبهای ساخته شده توسط دانش آموزان که در کوره رفتوه انود ،توسوط پژوهشوگر آمواده
رنگآمیزی میشوند .بعد از فراهم کردن تعدادی قلمو ،رنگ گواش) و پالت های رنگی با رنگ هوای
متنوع ،پژوهشگر دانش آموزان را دعوت به همکاری می کند ،آنها ابتدا با بی میلی شوروع موی کننود
ولی پس از اندك زمانی همه مشﻐول رنگآمیزی میشوند .شور و هیجان زیادی در کالس ایجاد موی
شود.
دانش آموزان بسرعت سراغ کارهای رنگ شده جلسه پیش را می گیرند و با اشتیاق آنها را وارسی می
کنند .پژوهشگر نخ و حلقه و ابزار و لوازم الزم برای ساخت گردنبند را آماده کورده و در اختیوار دانوش
آموزان قرار داده و چگونگی ساخت گردنبند با مهره ها و قالب های ساخته شده را آموزش موی دهود.
دانش آموزان با حوصله مشﻐول ساختن می شوند.
دانش آموزان که به رنگ آمیزی عالقه زیاد نشان داده اند ،پژوهشگر کارهای جلسات پیشین را در
اختیار آنان فرار می دهد تا رنگ آمیزی کنند .این جلسات دانش آموزان را به ذوق آورد.

یافتههای پژوهش
اطالعات به دست آمده با نرم افزار  SPSS-22در دو بخش امار توصیفی (میانه ،میانگین ،انحراف استاندارد) و امار
استنباطی (تحلیل کواریانس) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .جدول  ،0شاخصهای توصیفی و نمرات پیش آزمون و پس آزمون
متﻐیر امنیت روانی و خرده مقیاسهای را نشان می دهد.
جدول  -1شاخصهای توصیفی-نمرات پیش آزمون و پس آزمون امنیت روانی و خرده مقیاس آن
گروه کنترل

گروه آزمایش
نمره کلی امنیت
روانی

پیش آزمون

2/20

5/000

2/20

5/005

پس آزمون

2/06

5/000

2/20

5/056

پیش آزمون

5/55

0/526

5/52

5/605

پس آزمون

5/30

0/056

2/60

0/520

پیش آزمون

0/00

5/662

0/65

5/602

پس آزمون

0/56

0/005

0/60

0/350

پیش آزمون

2/60

5/600

2/05

5/603

پس آزمون

5/06

5/602

2/06

5/650

پیش آزمون

0/05

5/306

0/00

5/306

پس آزمون

0/50

0/003

0/06

5/606

اطمینان به خود
احساس
ناخشنودی
ناسازگاری محیطی
دید مردم نسبت
به فرد

داده های جدول فوق نشان میدهد ،میانگین نمره کلی امنیت روانی گروه آزمایش ،در مرحله پس آزمون ،به اندازه 5/20نمره
افزایش یافته است و در مقابل آن میانگین گروه کنترل ،تﻐییر نکرده است .میانگین خرده مقیاس «اطمینان به خود» در مرحله پس
آزمون ،به اندازه  5/32نمره افزایش یافته است و در مقابل آن میانگین گروه کنترل 5/50 ،نمره کاهش یافته است .میانگین خرده
مقیاس «احساس ناخشنودی» در مرحله پس آزمون ،به اندازه  5/06نمره کاهش یافته است و در مقابل آن میانگین گروه کنترل،
 5/50نمره افزایش یافته است .الزم به توضیح است در پرسشنامه خرده مقیاس «احساس ناخشنودی» به نحوی است که در آن
نمره بیشتر ،نشان دهنده ناخشنودی بیشتر می باشد .نتایج همﭽنین نشان میدهد که در مولفههای بلوغ عاطفی نیز بین نمرات
پیش آزمون و پس آزمون گروه آزمایش و کنترل تفاوت وجود دارد .میانگین خرده مقیاس «ناسازگاری محیطی» در مرحله پس
آزمون ،به اندازه  5/66نمره افزایش یافته است و در مقابل آن میانگین گروه کنترل 5/50 ،نمره افزایش یافته است .میانگین خرده
مقیاس «دید مردم نسبت به فرد» در مرحله پس آزمون ،به اندازه  5/20نمره افزایش یافته است و در مقابل آن میانگین گروه
کنترل 5/52 ،نمره افزایش یافته است .نتایج همﭽنین نشان میدهد که در مولفههای بلوغ عاطفی نیز بین نمرات پیش آزمون و
پس آزمون گروه آزمایش و کنترل تفاوت وجود دارد.
برای آزمون فرضیهها از تجزیه و تحلیل کوواریانس استفاده شد .ابتدا و قبل از اجرای آزمون ،پیش شرط های استفاده از آزمون
های پارامتریک بررسی شد .بدین صورت که ابتدا پیش فرض نرمال بودن توزیع دادهها در گروهها با استفاده از آزمون شاپیروویلک
بررسی گردید .در جدول()2آماره های شاپیروویلک متﻐیر های پژوهش ارائه شده است.
جدول  -2آزمون شاپیروویلک امینیت روانی و خرده مقیاسهای آن
گروه کنترل
گروه آزمایش
درجه آزادی
مقدار آماره
معنی داری
درجه آزادی
مقدار آمار
55
5/655
5/522
55
5/366
نمره کلی امنیت روانی
55
5/630
5/056
55
5/633
اطمینان به خود
55
5/660
5/665
55
5/606
احساس ناخشنودی
55
5/600
5/655
55
5/666
ناسازگاری محیطی
55
5/606
5/553
55
5/600
دید مردم نسبت به فرد
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متﻐیر

نوع آزمون

میانگین

انحراف استاندارد

میانگین

انحراف استاندارد

معنی داری
5/005
5/505
5/602
5/003
5/055

05

نتایج آزمون شاپیروویلک نشان داد که سطوح معنیداری به دست آمده در مورد متﻐیرهای پژوهش به تفکیک گروه آزمایش و
کنترل بیشتر از  5/50میباشد .بنابراین پیش فرض برقرار است و اجرای آزمونهای پارامتریک بالمانع میباشد .در گام بعدی
پیششرط تساوی واریانسها با استفاده از آزمون لوین بررسی شد
جدول شماره  -3آزمون لوین (همگنی واریانسها) مربوط به متغیر های پژوهش
سطح معنی داری
درجه آزادی 2
درجه آزادی 0
آماره لوین
5/660
03
0
5/550
نمره کلی امنیت روانی
5/606
03
0
5/536
اطمینان به خود
5/300
03
0
5/526
احساسناخشنودی
5/620
03
0
5/556
ناسازگاری محیطی
5/662
03
0
5/550
دید مردم نسبت به فرد
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نتایج آزمون لوین نشان میدهد که در مورد متﻐیر های پژوهش سطح معنی داری به دستآمده بیشتر از  5/50می باشد،
بنابراین پیش شرط همگنی واریانسها بر قرار است(.)P-value<5/50
با توجه به مفروضههای پژوهش نمره کلی امنیت روانی برای آزمون این فرضیه (هنر سفالگری بر احساس امنیت روانی
دختران مقطع متوسطه ی اول مدارس فرهنگ و فرزانگان شهرستان کاشمر تاثیر دارد) از تحلیل کوواریانس ()ANCOVA
استفاده شد .خالصه تحلیل کواریانس بررسی اثر بخشی هنر سفالگری بر احساس امنیت روانی در جدول  0ارایه شده است.
جدول -4تحلیل کواریانس بررسی اثر بخشی هنر سفالگری بر احساس امنیت روانی

متﻐیر
پیش آزمون
گروه
خطا
کل

مجموع مجذورات
5/535
5/665
0/600
503/000

درجه آزادی
0
0
06
05

میانگین مربعات آماره f
26/600
5/535
0/502
5/665
5/022

سطح معنی داری اندازه اثر
5/526
5/550
5/055
5/500

نتایج در شده در جدول ( )0نشان می دهد که پس از کنترل اثرات پیش آزمون  ،تفاوتهای ناشی از عضویت گروهی معنادار
است ( P-value>5/50و  06(=26/600و .)f)0میزان تأثیر عمل آزمایشی  5/55می باشد .لذا فرضیه پژوهش تأیید می شود یعنی
هنر سفالگری بر احساس امنیت در دختران مقطع متوسطهی اول تأثیر دارد .میانگین های تعدیل شده در جدول( )0ارایه شده است.
جدول  -5میانگین های تعدیل شده پس آزمون امنیت روانی

گروه
آزمایش
کنترل

میانگین
2/06
2/20

انحراف استاندارد
5/056
5/056

در جدول  0افزایش میانگین امنیت روانی در طول جلسات آموزش نشان داده شده است که در آن احساس امنیت روانی بعد از
آزمایش افزایش یافته است.

بحث و نتیجهگیری
نتایج نشان داد که پس از کنترل اثرات پیش آزمون ،تفاوتهای ناشی از عضویت گروهی معنادار است .میزان تأثیر عمل
آزمایشی  5/55میباشد .لذا فرضیه پژوهش تأیید میشود یعنی هنر سفالگری باعث افزایش احساس امنیت در دختران مقطع
متوسطهی اول میگردد .نتایج این پژوهش با نتایج تحقیقات نعمت خواه و همکاران ()0560؛ طهور ()0560؛ خوش مشرب
()0536؛ وریانی و شمسایی ()0560؛ عطارزاده ()0533؛ ابوالقاسمزاده ()0533؛ )2018( Cohen-Yatziv & Regev؛
)2010(Etal & Heather؛  )2018(Yu؛ )2017( Balogun & Afolabi؛ )2500( Khudair Abbas؛ Etemadi
()2500؛ همسو و همخوان است.
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در تبیین یافتههای این بخش از پژوهش باید گفت که دختران مقطع متوسطه اول در دوران نوجوانی بسر میبرند ،تﻐییرات
هورمونی ،رفتاری و شخصیتی بسیاری در این دوره سنی در نوجوانان دیده میشود و این تﻐییران باعث ایحاد ناسازگاریهای
رفتاری ،شخصیتی در آنها شده و گاها نیز آنها در مهارت های ارتباطی و اجتماعی مشکل دارند .این دختران در این دوره سنی
نگرانیهای فراوانی دارند که ان منجر بر بروز احساس ناامنی در آنها میگردد .آموزش سفالگری شامل مهارتهایی از قبیل
هماهنگی چشم و دست ،هماهنگی چشم و پا ،دستکاری اشیاء ،تعقیب بینایی ،هماهنگی کل بدن ،کنترل نیروی حرکت ،ریتم و
زمان بندی ،مشارکت ،توجه ،سرعت عمل ،تعامل با دیگران و ارتباط میباشند .این عوامل همه دست در دست هم ابتدا موجب
بازی و سرگرمی در این دختران میشود و همسو با نتایج پژوهش حاضر احساس امنیت روانی را افزایش میدهد .در تبیین دیگر
باید به ویژگی قابل انعطاف گِل اشاره کرد .این ویژگی باعث میشود تا از طریق آن نوجوانان ،احساسات خود را بیان و پاسخ به
احساس خود را دریافت کنند .برای مثال وقتی گلها را در دست خود فشار میدهند ،سریع همان شکل را به خود میگیرد ،گویا
سریع به احساس مراجع پاسخ داده است .در واقع گِل به دلیل قابل لمس ،محسوس و قابل انعطاف بودنش باعث میشود فرد
زندگی درونی خود را روی آن منقوش کند .این عوامل همراه با ویژگی بازی و سرگرمی بودن استفاده از گل موجب ابراز احساسات
و هیجانات ،افزایش درگیری دختران سن نوجوانی در فعالیتها و افزایش تعامالت اجتماعی و احساس امنیت روانی آنها میشود.
از طریق هنر سفالگری ،نوجوانان در طی جلسات میتوانند با استفاده از رنگها و اشکال هندسی مختلف و به کارگیری
مهارتهای حرکتی ظریف دست ،هیجانهای سرکوب شده خودشان را نشان دهند و لزومی به استفاده از کلمات در آنها نیست.
سفالگری و استفاده از گِل ،یکی از مواردی است که افراد از کودکی به شیوههای مختلف با آن آشنا بودهاند و هر فردی میتواند با
آن ارتباط برقرار کند .هنر سفالگری راهی برای ابراز هیجانها و عواطف نوجوانان بوده ،به آنها کمک میکند تا با شرایطشان
راحتتر کنار بیایند .نوجوانان در طی سفالگری با به کارگیری گِل ،حالتهای هیجانی خویش را به گِل و خاك انتقال میدهند و به
دنبال آن با کمک درمانگر و استفاده از گِل سفالگری ،هیجانهای خود را تعدیل میکنند .همﭽنین هنرسفالگری مثل تمرینی
رفتاری است که به نوجوانان آموزش میدهد در موقعیتهای مختلف چگونه میتوانند هیجانهای خود را شناسایی کرده و برای
سازگاری با آن ،از مهارتهای آموخته شده قبلی استفاده کنند .هنرسفالگری با خاصیت شفادهندگى خود همانطور که احساس
شایسته بودن ،خودکفایى و مورد تأیید بودن را از البالى گِلها ،قصه ها و شکلها به نوجوان ارزانى مىدارد آرام ،آرام احساس فرح
بخشى را در جان و روح نوجوان تزریق مىکند .در واقع جداى از اینکه فعالیتهاى هنرى خود شادى بخش ،سرگرم کننده و
محرك هستند ،با تﻐییراتى که از طریق اصالح ،ترمیم ،تﻐییر ،و جایگزینى در رفتارهاى منفى ایجاد مىکنند باعث افزایش سازگاری
میگردند و احساس امید ،رضایت ،خوشنودى و شادکامى را براى آنها به ارمﻐان مىآورند .در تبیین دیگر باید به دیدگاه عصب
شناختی توجه کرد .پژوهشهای عصب شمیایی اثبات کردهاند که انتقال دهندههای عصبی مانند سرتونین و اکسی توسین نقش
مهمی در عملکرد اجتماعی و احساسات نوجوانان دارد .به طوری که سطح انتقال دهندههای عصبی سرتونین و اکسیتوسین پایین
موجب کاهش تعامالت اجتماعی و بروز ناامنیهای روانی میشود .از طرفی ،محققان دریافتند که شرکت در بازی ،فعالیتهای
حرکتی و سرگرمیهای جسمانی که مستلزم کار با دست است ،تأثیرات مفیدی بر تعدیل انتقال دهندههای عصبی سرتونین و
اکسیتوسین دارد .در پژوهش حاضر هیﭻ گونه داده مرتبط با تﻐیرات این دو انتقال دهنده عصبی جمعآوری نشده است ،با وجود
این ،پژوهشگران تحقیق حاضر معتقدند که احتمال آموزش سفالگری به خاطر خاصیت سرگرمی و بازی بودن و همﭽنین تقویت
مهارتهای حرکتی از طریق فعالیت با دستها ،سهم قابل توجهی در تعدیل انتقال دهندههای عصبی سرتونین و اکسی توسین دارد
و در نتیجه به بهبود احساس امنیت روانی دختران منجر میشود.
از محدودیتهای پژوهش میتوان به محدود بودن نمونه آماری به تعداد  05نفر از دختران مقطع متوسطه اول مدارس فرهنگ
و فرزانگان شهرستان کاشمر ،لذا تعمیم نتایح با احتیاط باید انجام شود .همﭽنین خودگزارشی بودن ابزارهای پژوهش که پیشنهاد
میشود در تحقیقات آتی از روشهای جمعآوری اطالعات مانند مشاهده و مصاحبه استفاده گردد .همﭽنین پیشنهاد میشود آموزش
و پرورش از هنرسفالگری برای بهبود وضعیت تحصیلی ،اجتماعی ،شخصیتی دانشآموزان در همه گروههای سنی استفاده کنند و
نیز مراکز مشاوره و روان درمانی از نتایج این تحقیق برای مراجعین خود بهره گیرند.
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