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چكيده
هدف :هدف از پژوهش حاضر ،بررسي اثربخشي تئاتر پداگوژیک (تعلیم و تربیتي) بر ارتقاء
هوش هیجاني در کودکان  12-7ساله شهر تهران است .روش :روش پژوهش حاضر ،تجربي و طرح
مورد استفاده در این پژوهش طرح پیشآزمون ـ پسآزمون دو گروهي است .جامعه آماری در این
پژوهش ،کلیه کودکان  12-7ساله ساکن در مناطق  22گانه شهر تهران است .گروه نمونه مشتمل بر
 40کودک ( 20پسر و  20دختر) است که با روش نمونهگیری تصادفي انتخاب شدند و به تصادف
در دو گروه آزمایش و گواه قرار گرفتند .شرکت کنندگان گروه آموزش در  12جلسه ی  90دقیقه
ای آموزش هوش هیجاني با تئاتر پداگوژیک شرکت کردند .ابزار پژوهش شامل پرسشنامه هوش
هیجاني کودکان و نوجوانان شات است که روایي و پایایي این ابزار در پژوهشهای متعددی مورد
تأیید قرار گرفته است .یافتهها :دادههای پژوهش با استفاده از تحلیل کوواریانس و با استفاده از نرم-
افزار SPSSتحلیل شد .نتایج تحلیل آماری نشان داد روش تئاتر پداگوژیک با اندازه اثر  0/62میزان
هوش هیجاني کودکان را افزایش ميدهد ( .)P>0/05نتیجهگیری :تئاتر پداگوژیک باعث ارتقاء
هوش هیجاني کودکان ميشود.
کليد واژهها :تئاتر پداگوژیک ،هوش هیجاني ،کودکان.
 . 1دانشجوی دکتری روانشناسي عمومي ،واحد علوم و تحقیقات ،دانشگاه آزاد اسالمي ،تهران ،ایران helia_opera@yahoo.com
 . 2استاد گروه روانشناسي ،واحد علوم و تحقیقات ،دانشگاه آزاد اسالمي ،تهران ،ایران (نویسندة مسئول) ahadiaut.ac.ir
 . 3دکترای تئاتردرماني ،استادیار دانشکاه تربیت مدرس ،تهران ،ایران masouddelkhah@yahoo.com
 . 4استاد گروه روانشناسي ،واحد علوم و تحقیقات ،دانشگاه آزاد اسالمي ،تهران ،ایران prof.bahrami114@gmail.com
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پيشگفتار
مفاهیم هوش 1و هیجان ،2از نظر بسیاری از مکاتب سنتي روانشناسي دو مفهوم نامربوط به
هم تصور ميشدند و در مقابل هم قرار ميگرفتند (مک کان ،جوزف ،نیومن و رابرتز،3
 .) 2014مفهوم هوش طبق دیدگاه سنتي عمدتاً به عنوان یک مفهوم تک بعدی و به معني
توانایي تفکر انتزاعي و توانایيهای شناختي تعریف شده است و هیجانها هم یک سری
پاسخهای سازمان نیافته و آشفته به محرکها پنداشته ميشدند .اما با پیدایش سازه هوش
هیجاني 4در اوایل دهه 1990؛ نسبت به هیجانها دیدگاهي مثبت به وجود آمد و در این زمینه
پژوهشهای زیادی انجام گرفت (پتر ایداز 5و فازنهام.)2003 ،6
تعداد و دامنه برنامههای مداخلهای به منظور آموزش هوش هیجاني در حال افزایش است
و در محیطهای مختلف به کار گرفته ميشود و از طریق افزایش توان کنترل و تقویت
راهبردهای رویارویي کارآمد به افراد و بویژه کودکان و نوجوانان کمک ميکند تا هوش
هیجاني شان را بهبود ببخشد(شهني و اژه ای.)1392 ،
نتایج پژوهشها (محمودعلیلو ،هاشمي نصرت آباد و فرشباف ماني صفت1394 ،؛جنگي،

تأثیر

شیرآبادی ،جاني و پوراسمعیلي1394 ،؛ عطاری ،شفیع آبادی و سلیمي )1390،نشان ميدهد

عوام

که هنر و هنردرماني از جمله روشهایي است که بر کاهش اختالالت اضطرابي کودکان

ل

تأثیرگذار است و استفاده از روش تئاتر آموزشي (پداگوژیک) در بسیاری از زمینههای

فرد

آموزشي یادگیرندگان در فرآیند یادگیری مؤثر است (اردم زنگین2014 ،7؛ سور2010 ،8؛

یو
سازم

اوتکور )2012 ،9و به عنوان اسلحه ای نیرومند برای رشد قدرت آفرینندگي در کودکان و

انی
بر
خالقی
ت
مدیرا
ن
….

1. intelligence
2. emotion
3. MacCann, Joseph, Newman & Roberts
4. Emotional intelligence4
5. Petrides
6. Furnham
7 . Erdem Zengin
8. Sever
9. Ütkür

نراقي ،شریعتمداری و نادری .)1387 ،
امروزه پژوهشگران و صاحبنظران عرصه تئاتر ،طي چند دهه اخیر به وجه کاربردی تئاتر
تأکید داشتهاند و از این طریق توانستهاند تئاتر را وارد حوزههای آموزشي کرده و نظریهها و
الگوهایي را پیشنهاد دهند تا بر نارسایيها و کاستيهای تعلیم و تربیت ،بویژه در کودکان و
نوجوانان چیره شوند (دارلینگ-هاموند.)2016 ،1
تئاتر پداگوژیا 2اصطالحي است که در زبان آلماني کاربرد دارد و به آن دسته از نمایشهایي
اطالق ميشود که روند تمرینات و تأثیرات آن روی شرکت کنندگانش مهمترین ویژگي آن است
و اجرای محصول نهایي هدف آن است .شرکتکنندگان در این تئاتر را گروههای مختلف
اجتماعي مانند کودکان ،سالخوردگان ،جوانان و زندانیان مهاجران و غیره تشکیل ميدهند (فلر و
کمرلي .)2017 ،3موضوع انتخابي برای تمرینات را نیازها و دغدغههای گروه هدف 4تشکیل

بررسی اثربخشی تئاتر پداگوژیک بر ارتقاء سطح هوش هیجانی ...

نوجوانان ،توسط پژوهشهای بسیاری مورد توجه و تأیید قرار گرفته است(ذکریایي ،سیف

185

ميدهد و این انتخاب با مشارکت همه شرکت کنندگان و با صالحدید پداگوگه 5صورت ميپذیرد بررس
ی
(اماستا و کاپل.)2015 ،6

شاید تنها معادلي را که بتوان جایگزین واژه پداگوژی نمود ،تعلیم و تربیت باشد .اما تعلیم

تأثیر

عوام

و تربیت معادل مناسبي برای واژه پداگوژی نیست زیرا هدف از تئاتر پداگوژی فقط تعلیم و

ل

تربیت نیست .به ناگزیر تئاتر پداگوژی به تئاتر تعلیم و تربیت ترجمه شده ،چرا که هنوز

فرد

معادل دقیقي که بتواند گستردگي این مفهوم را منتقل کند و گویای کامل تئاتر پداگوژی را

یو

داشته باشد وجود ندارد (فخری  .)1392 ،الزم به ذکر است در زبان انگلیسي این صطالح سازم
انی
تحت عناوین " "Educational Theater ، Drama Educationنیز کاربرد دارد.
بر

1. Darling-Hammond
2. Pedagogy theater
3. Fleer & Kamaralli
 .4منظور از گروه هدف گروهي است که متخصص تئاتر تعلیم و تربیت به آنها بر اساس نیازها و توانمدیهایشان مفهومي را در قالب نمایش آموش ميدهد.
 .5پداگوگه عنواني است که در زبان الماني آنرا برای متخصص تئاتر پداگوژی (تئاتر تعلیم و تربیت) به کار ميبرند.
6. Omast & Chappell

خالقی
ت
مدیرا
ن
….
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این تئاتر به انسانها کمک ميکند تا توانایيهای خود را کشف کنند .انسانها از طریق تئاتر
پداگوژی به یک سری شناختها و کشفها دست پیدا ميکنند و از این طریق آموزش
صورت ميپذیرد (هریس .)2016 ،1از مرور تاریخچه "تئاتر پداگوژی" ميشود این گونه
برداشت کرد که "تئاتر با بچه ها و " تئاتر برای بچهها" هر دو جزء منابعیست که در بررسي
کارکرد "تئاتر پداگوژی" اهمیت بسزایي دارد .هرچند که هدف اصلي در این تئاتر کامالً با
« تئاتر با بچه ها » و « تئاتر برای بچه ها » متفاوت است (باقری.)1389 ،
تئاتر پداگوژی در درجه اول یک کار فرهنگي  -هنری است و در مرحله بعد وظیفهاش
کار بر روی شخصیت افراد است تا خود را بشناسند و پرورش دهند و در جامعه نمود پیدا
کنند .تئاتر پداگوژی یک گفتگوی دو جانبه است .یک پداگوژیست باید گروهي فکر کند.
او باید دیدی انتقادی نسبت به گروهش و کار گروهش داشته باشد و با داشتن تسلط کافي بر
مشکالتي که ممکن است در طول تمرین یا اجرا پیش بیاید آگاه باشد .یک پداگوژیست در
ارتباط با کودکان باید توانایي ارائه بازیهای کودکانه رانیزداشته باشد تا بتواند با آنها وارد
بازی شود .کار او در ارتباط با زیبایيشناسي و پرورش زیبایي شناسي است .او باید از

تأثیر

آموخته های بازیگری و کارگرداني بهره گیرد .درضمن بر نوع رفتارش با گروه هدف آگاه

عوام

باشد .او باید با شناخت کافي از گروه ،نحوه برخورد با آنها را مشخص کند و چگونگي

ل

رسیدن به هدف را طبق حساسیتهای گروه برنامهریزی کند تا هم ارتباطي صحیح و انساني

فرد

شکل بگیرد و هم گروه او را با شور و انرژی همراه کند .هدف اصلي تئاتر پداگوژی،

یو
سازم
انی

انسانها هستند نه هنر تئاتر .در واقع دو اصل مهم در تئاتر پداگوژی ،انسانها و برقراری
ارتباط بین انسانهاست .یکي از تفاوتهای این نوع تئاتر با تئاتر معمول در این است که تئاتر

بر

پداگوژی خارج از منافع مادی یا سیاسي شکل ميگیرد و اینکه آنها بر پایه دو مفهوم تعلیم و

خالقی

تربیت ،گروههای هدف را انتخاب کرده و در رشد آنها و کسب رضایت افراد گروه هدف

ت

از زندگي تالش ميکنند .در کارگاههایي که پداگوژیستها برگزار ميکنند تمرکز بر روی

مدیرا
ن
….

1. Harris

بتوانند از طریق آن با دیگران وارد کنش و واکنش شوند و در ادامه بتوانند به صورت دسته
جمعي به فضایي مشترک دست یابند.آنها سعي ميکنند که افراد بتوانند بدون استفاده از
کالم با همدیگر ارتباط برقرار کنند .تئاتر پداگوژی با از بین بردن مرزهای شخصي،
اجتماعي و فرهنگي ،ارتباطي انساني شکل مي دهد .در واقع تئاتر پداگوژی با بهرهگیری از
صدا ،بدن و احساسات مشترک بشری؛ در پي ایجاد زباني مشترک بین آدمهاست (دارابي-
پور.)1391 ،
برشت )2011( 1اعتقاد داشت که وجه مهم تئاتر ،همان ساحت بیدارکننده و تعلیم دهنده
آن است که با تکیه بر آن مي توان به تعلیم و تربیت پرداخت .بر این اساس تماشاگران را
مخاطب اصلي خود ميدانست و نه آنان که صرفا برای لذت و سرگرمي به تئاتر آمده بودند.
در حقیقت برشت از تماشاگر ميخواست تا درباره آن چه که روی صحنه ميبیند فکر کنند،

بررسی اثربخشی تئاتر پداگوژیک بر ارتقاء سطح هوش هیجانی ...

تمرینهای دسته جمعي است.آنها افراد را به خلق شخصیتهای مختلف تشویق ميکنند تا

187

آن را ارزیابي کرده و دربارهاش تصمیم بگیرند و سپس بیرون رفته و شرایط نامطلوب را بررس
تغییر دهند (هولتن .)2013،2بر این اساس لندی )2012( 3معتقد است که بسیاری از معلمان ی
تأثیر

کارکشته حتي بدون آشنایي با فن درام از روشهای نمایشي در آموزش بهره ميگیرند .در

عوام

حقیقت هر زمان که معلمین از روشهای گفتاری به سمت و سوی اعمال نمایشي حرکت

ل

کنند به نوعي وارد قلمروی آموزش نمایش ميشوند .نمایش تعلیمي-تربیتي مسیری رو به

فرد

رشد را بویژه در کشورهای صاحب نام در تئاتر ،پیموده و بیشتر مخاطبان خود را در رده سني

یو

کودکان و نوجوانان ميیابد .از جمله موضوعاتي که ميتواند در تئاتر پداگوژیک مورد سازم
توجه قرار گیرد تأثیر این گونه تئاتر بر ارتقاء سطح هوش هیجاني در کودکان است انی

(فریمبرگر .)2016 ،4بنابر دیدگاه بار ـ آن )1997(5هوش هیجاني مجموعهای از توانایيها،
1. Beresht
2. Holtan
3. Landi
4. Frimberger
5. Bar-on

بر

خالقی
ت
مدیرا
ن
….
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کفایتها و مهارت های غیرشناختي که توانایي فرد را برای موفقیت در مقابله با فشارهای
محیطي تحت تأثیر قرار ميدهد که ميتوان آن را آموزش داد و فرا گرفت .در این راستا
شواهد زیادی ثابت ميکنند افرادی که مهارت هیجاني دارند؛ یعني احساسات خود را به
خوبي ميشناسند و هدایت مي کنند و احساسات دیگران را نیز درک و به طور اثربخشي با
آن برخورد ميکنند در هر حیطهای از زندگي ممتازند خواه در روابط عاطفي و صمیمانه
باشد و خواه در فهم قواعد ناگفتهای که در خط مشي سازماني به پیشرفت ميانجامند .آنها
در زندگي خویش خرسند و کارآمدند و عادات فکری را در اختیار دارند که موجب
ميگردد آنها افرادی مولد و کارآمد باشند (گلمن .)1995،از سویي باید بر تفاوتهای تئاتر
کودکان و تئاتر تعلیمي ـ تربیتي برای کودکان تأکید کرد؛ زیرا تئاتر کودکان در واقع همان
وجه زیباشناسانه و سرگرم تئاتر را مد نظر قرار ميدهد در حالي که تئاتر تعلیمي ـ تربیتي
برای کودکان افزون بر وجوه ذکر شده بر وجه کاربردی و تعاملي تئاتر تأکید دارد
(لندبرگ.)2016 ،1
نتیجه پژوهش جعفری( )1389نشان داد که نمایش خالق بر رفتار کودکان پیش دبستاني

تأثیر

مؤثر است .پژوهش یعقوبي و همکاران( )1390نشان داد که فن بارش فکری بر خالقیت

عوام

دانش آموزان مقطع متوسطه تاثیر بیشتری نسبت به سایر فنون آموزش خالقیت دارد.

ل

با توجه به انعطاف و وسعت مقوله تئاتر پداگوژی و اعتبار نتایج مثبت این مفهوم در امر

فرد

تعلیم و تربیت ،جهت گیریهای نو و تازه ای از حوزه های متفاوت فکری مشاهده ميشود

یو
سازم
انی

(دارابيپور.)1391 ،
چنین به نظر ميرسد از طریق بازیابي شیوههای کاربردی تئاتر تعلیمي ـ تربیتي ميتوان به

بر

کسب مهارتهایي چون حل مسأله و تصمیم گیری ،تفکر خالق و انتقادی ،روابط بین

خالقی

فردی ،خودآگاهي ،همدلي و مهارتهای مقابله با استرس در مدارس کشور ،بویژه مقطع

ت
مدیرا
ن
….

1. Lundberg

دست یافت و از این طریق به میزان زیادی از آسیبهای رواني اجتماعي پیشگیری کرد.
لذا در این پژوهش ،مسأله اصلي این است که تئاتر پداگوژیک قادر به ارتقای سطح هوش
هیجاني است؟

روش پژوهش
روش پژوهش حاضر ،تجربي و طرح مورد استفاده در این پژوهش طرح پیشآزمون ـ
پسآزمون دو گروهي است.
گروه

جایگزیني تصادفي

پیشآزمون

متغیر مستقل

پسآزمون

آزمایش اول

R

T1

X

T2

گواه

R

T1

-----

T2

شكل .1دیاگرام طرح پژوهش

بررسی اثربخشی تئاتر پداگوژیک بر ارتقاء سطح هوش هیجانی ...

حساس دبستان ،که هم زمان با شکل گیری شخصیت و رشد تفکر شناختي کودک است،

189
بررس
ی
تأثیر

جامعه آماری در این پژوهش عبارت از کلیه کودکان  12-7ساله ساکن در مناطق  22گانه عوام
ل

شهر تهران است .گروه نمونه مشتمل بر 40کودک ( 20پسر و  20دختر) است .در این پژوهش،
در مرحله اول نمونهگیری به شیوه تصادفي طبقهای انجام گرفت به طوری که ابتدا مناطق

فرد
یو

شهر تهران به پنج ناحیه شمال ـ جنوب ـ شرق ـ غرب و مرکزی تقسیمبندی شده و سازم
نمونه گیری در هر ناحیه بطور تصادفي در بین مدارس ابتدایي دخترانه و پسرانه انجام گرفت .انی
در هر ناحیه یک مدرسه ابتدایي پسرانه و یک مدرسه ابتدایي دخترانه انتخاب شد (جمعاً  5بر
مدرسه دخترانه و  5مدرسه پسرانه) و از بین آنها در پایه تحصیلي اول تا ششم ابتدایي تعدادی خالقی

دانشآموز بصورت تصادفي ساده انتخاب و در دو گروه آزمایشي و گواه تقسیمبندی شدند.
در این پژوهش تعداد  20دانشآموز پسر و  20دانشآموز دختر در نمونه آماری قرار

ت

مدیرا
ن
….
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بررس
ی

گرفتند .و از این تعداد دانشآموز ( 10نفر پسر و  10نفر دختر) در گروه آزمایشي و ( 10نفر
پسر و  10نفر دختر) نیز در گروه گواه قرار گرفتند .افراد گروه آزمایش مطابق با پکیج
طراحي شده تئاتر پداگوژی در  12جلسه ی  90دقیقه ای برای افزایش سطح هوش هیجاني
آموزش دیدند.
خالصه محتوی جلسات تئاتر پداگوژیک (بازیهای نمایشي مرتبط با ارتقای هوشهیجاني):
جلسه اول :چه کسي؟ (تمرینات رفتاری)
جلسه دوم :چه کسي؟( تمرین حاالت روحي)
جلسه سوم :شما همان چیزی هستید که انجام مي دهید؛
جلسه چهارم :آرامش و اعتماد؛
جلسه پنجم :جزئي از کل ،یک رابطه؛
جلسه ششم :خرس قهرمان برای یاری مي آید؛
جلسه هفتم :من مي توانم احساساتم را با دیگران در میان بگذارم؛
جلسه هشتم :خرس قهرمان برای حل مسائل به من کمک مي کند؛

تأثیر

جلسه نهم :من برای بهتر انجام دادن کارم ،از سخنان کمک کار استفاده مي کنم؛

عوام

جلسه دهم :بله من مي توانم ،برای این که فکر مي کنم مي توانم؛

ل

جلسه یازدهم :خودآگاهي :ابراز احساسات؛

فرد

جلسه دوازدهم :خودآگاهي :نمایش احساسات؛

یو
سازم
انی

در جلسات مداخله تالش شد خودشان بتوانند به بازی بپردازند و هدف دیگر ایجاد
خودباوری در بچهها نسبت به تئاتر بود .کودکان؛ زیبایيشناسي مخصوص ،نگاه ،برداشت و

بر

تجربه خودشان از اجتماع را دارند .زماني که این بچهها به روی صحنه ميآیند برداشت

خالقی

زیبایيشناسي خودشان را از طریق صحنه به بچههای دیگر منتقل ميکنند .همچنین در طي

ت

جلسات تالش شد فرصت هایي را در اختیار کودکان قرار دهیم تا مستقیماً درباره آزردگيها

مدیرا
ن
….

کمک ميکند که بر شرم و احساسات منفي دیگری که در او شکل گرفته غلبه کند.
نقشهای نمایانگر احساسات شناخته شده و احساساتي که قرار است شناخته شوند نام-
گذاری شد و بچه ها ميتوانستند در یافتن نقشهایي که مي خواهند در موردشان حرف
بزنند کامالً خالق عمل کنند .هدف اصلي کار تئاتر تعلیم و تربیت با بچهها این است که
خودشان را بشناسند ،پرورش دهند ،آگاهانه به خواستههایشان فکر کنند و آنها را فرم تئاتر
تغییر دهند .در این مرحله است که تئاتر تعلیم و تربیت تأثیر خود را ميگذارد و کودکان
وارد مرحله رشد جدیدی ميشوند.
ابزار پژوهش شامل پرسشنامه هوش هیجاني کودکان و نوجوانان شات است .این
پرسشنامه توسط شات و همکاران در سال  1998براساس مدل نظری هوش هیجاني سالووی
و مایر ( )1990و برای سنجش هوش هیجاني کودکان و نوجوانان ساخته شده است .شات و

بررسی اثربخشی تئاتر پداگوژیک بر ارتقاء سطح هوش هیجانی ...

و رنجشهایي که متحمل شده اند حرف بزنند .شنیدن حرفهای کودکان دیگر به بچه

191

همکاران با استفاده از تحلیل عامل و تحلیل مؤلفههای اصلي پاسخ  316آزمودني به  62ماده بررس
و مقیاسي که بر مبنای این مدل ساخته بودند چهار عامل به دست آوردند .پرسشنامه حاضر ی

شامل  33ماده و دارای ارزش ویژه  10/79بود 33 .مادهای که در پرسشنامه قرار گرفتند نشان

تأثیر

عوام

دهنده مدل مفهومي سالووی و مایر ( )1990از هوش هیجاني بودند .برای نمرهگذاری

ل

پرسشنامه از مقیاس لیکرت  5درجهای استفاده ميشود .بررسي دنهامز و همکاران ( )1994بر

فرد

روی نوجوانان  12تا  15ساله پایایي کلي این پرسشنامه را  0/84نشان ميدهد.

یو
سازم
انی

یافته هاي پژوهش
میزان هوش هیجاني در جدول  1به تفکیک پیش آزمون و پس آزمون در گروههای
آزمایشي و گروه گواه ارائه شده است .همچنان که مالحظه ميشود میانگین گروههای

بر
خالقی
ت
مدیرا

آزمایش در مرحله پس آزمون ،نسبت به پیش آزمون افزایش نشان ميدهد .بر اساس نتایج ن
….
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بررس
ی
تأثیر
عوام
ل

مندرج در جدول ،مي توان به این نتیجه رسید که تئاتر پداگوژیک نسبت به گروه گواه باعث
افزایش هوش هیجاني کودکان شده است.
جدول  .1میزان هوش هیجاني به تفکیک مرحله سنجش در گروهها
عوامل

پیش آزمون

پس آزمون

شاخص آماری
تعداد

20

20

میانگین

117/85

129/10

انحراف استاندارد

5/27

5/29

تعداد

20

20

میانگین

116/90

119/15

انحراف استاندارد

5/14

5/77

گروه تئاتر پداگوژیک

گروه گواه

جهت بررسي فرضیات پژوهش ،ابتدا مفروضات روش تحلیل کوواریانس"استقالل
مشاهدات ،نرمال بودن توزیع متغیر وابسته ،همگني واریانسها و همگني شیبهای
رگرسیون" در گروههای مختلف مورد بررسي قرار گرفتند و با توجه به جدول  2مشاهده
ميشود که شرط استقالل آزمودنيها برقرار است؛ زیرا پاسخهای آزمودنيها به سؤاالت
تحت تأثیر آزمودنيهای دیگر نبود و سطح معناداری بهدست آمده هریک از متغیرهای
پژوهش که بزرگتر از  0/05است.

فرد

جدول .2آزمون کولموگروف اسمیرنوف تک نمونهای

یو
سازم

متغیرها شاخص

هوش هیجاني

Z

1/08

انی

P

0/18

سطح معناداری

0/05

بر
خالقی
ت

برای بررسي مفروضه همگني واریانسها از آزمون لوین استفاده شد که نتایج آن در جدول3

مدیرا

ذکر گردیده است.

ن
….

متغیرها شاخص

هوش هیجاني

درجه آزادی1

1

درجه آزادی2

38

F
سطح معناداری

2/68
0/11

همان گونه که مشاهده ميشود فرض تساوی واریانسها برای متغیر برقرار است (. )P<0/05
همگني شیبهای رگرسیون بدین معني است که ضریب رگرسیون متغیر وابسته از روی
متغیرهای همپراش در گروهها یکسان باشد .برای بررسي این مفروضه از آزمون تحلیل
واریانس (آزمون  ) Fاستفاده شد.
جدول .4آزمون تحلیل واریانس برای بررسي یکساني ضرایب رگرسیون
شاخص آماری متغیرها

مجموع مجذورات

درجه آزادی

F

سطح معناداری

گروه * هوش هیجاني

2/71

1

0/17

0/68

همان گونه که نتایج جدول  4نشان ميدهد با توجه به ضرایب  Fمحاسبه شده برای تعامل

بررسی اثربخشی تئاتر پداگوژیک بر ارتقاء سطح هوش هیجانی ...

جدول .3آزمون  Fلوین برای بررسي همگني واریانسها در گروه های گواه و آزمایش

193
بررس
ی
تأثیر
عوام
ل
فرد

گروه و پیش آزمون در هیچ یک ازگروهها معنادار نیست( .)P<0/05در نتیجه تفاوت

یو

فرض همگني ضرایب رگرسیون در گروههای آزمایش و گواه برای متغیر برقرار است.

انی

معناداری میان ضرایب رگرسیون بین متغیر وابسته و همپراش در دوگروه مشاهده نميشود و سازم
بر
خالقی
ت

مدیرا
ن
….
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جدول .5آزمون تحلیل کوواریانس
شاخص آماری

مجموع مجذورات

درجه آزادی

F

سطح معناداری

اندازه اثر

توان آزمون

پیش آزمون

182/60

1

11/73

0/002

0/24

0/99

گروه

933/03

1

59/96

0/001

0/62

0/99

خطا

575/75

37

کل

1748/37

39

متغیرها

نتایج جدول  5نشان مي دهد با حذف تأثیر متغیر پیش آزمون و با توجه به ضریب F
محاسبه شده ،مشاهده ميشود که بین میانگینهای تعدیل شده نمرات شرکتکنندگان
برحسب عضویت گروهي «آزمایش و گواه» در مرحله پس آزمون تفاوت معناداری مشاهده

بررس

ميشود ( .)P>0/05بنابراین با توجه به میانگینهای اصالح شده در نمودار 1و نتایج جدول 5

ی

نتیجه گرفته ميشود که فرض صفر رد شده و تئاتر پداگوژیک در شرکت کنندگان گروه

تأثیر

آزمایشي به نسبت گروه گواه ،تأثیر بیشتری بر ارتقاء هوش هیجاني در کودکان  12-7سال

عوام
ل
فرد

داشته است .میزان این تأثیر «معنادار بودن عملي» 0/62بوده است؛ یعني  62درصد کل
واریانس یا تفاوتهای فردی در ارتقاء هوش هیجاني در کودکان  12-7سال مربوط به تئاتر

یو

پداگوژیک بوده است .به عالوه توان باالی آزمون آماری در پژوهش حاضر بیانگر این نکته

سازم

است که با احتمال  99درصد فرض صفر به درستي رد شده است.

انی
بر
خالقی
ت
مدیرا
ن
….

بحث و نتيجهگيري
مطالعه حاضر با هدف بررسي اثربخشي تئاتر پداگوژیک (تعلیم و تربیتي) بر ارتقاء هوش
هیجاني در کودکان  12-7ساله شهر تهران انجام شد .نتایج به دست آمده از تحلیل داده های

کنندگان گروه آزمایشي نسبت به گروه گواه داشته است.
در تببین یافتههای پژوهش باید گفت که ،ایفای نقش به کودک این امکان را ميدهد که
بسیاری از مسائل زندگي حقیقي را به صورت واقعنما انجام دهد و در ضمن ایفای نقش
بیاموزد که چگونه در بین جمع زندگي کند و چه ضوابطي را برای زندگي در نظر بگیرد.
تأثیر سازنده نمایش به حدی است که امروزه از آن به عنوان یکي از ابزارهای تربیتي بسیار
مؤثر در تعلیم و تربیت معاصر یاد ميشود(آکرونکو و آکرونکو2011 ،1؛ به نقل از قاسم تبار
و همکاران .)1391 ،نتایج این پژوهش مطابق با نتایج به دست آمده از پژوهش سلسي اوغلو
دمیروزوز )2010 (،2است .همچنین نتایج پژوهش اورمانسي ،)2011( 3مشخص ساخت که
تئاتر پداگوژیک در افزایش انگیزه یادگیرندگان مؤثر است .ییلماز )2012( 4نیز در پژوهشي
نشان داد که این نوع آموزش در افزایش مهارتهای همدلي دانشآموزان مؤثر است .نتایج

بررسی اثربخشی تئاتر پداگوژیک بر ارتقاء سطح هوش هیجانی ...

پژوهش نشان داد که تئاتر پداگوژیک تأثیر بیشتری بر ارتقاء هوش هیجاني در بین شرکت

195

پژوهش یوساکل ) 2006( 5نیز بیاگر آن است که هدایت و آموزش گروهي مبتني بر تئاتر در بررس
ی
افزایش سطح اعتماد به نفس مؤثر است اما بر افزایش عزت نفس تأثیری ندارد.

نتایج برخي تحقیقات نیز اثربخشي نمایش خالق را بر خودپنداشت و حرمت

تأثیر

عوام

خود(کونارد و آشر)2000 ،6؛ تحول اجتماعي کودکان (قاسم تبار و همکاران)1391 ،؛

ل

خالقیت کودکان(عبدی و پویامنش1394 ،؛ عسگری ،احمدی ،سلطاني و یلفاني)1393 ،؛

فرد

مورد تأیید قرار دادهاند .تویوانن ،کوموالینن ،رویسماکي )2011(7نیز در پژوهشي تدریس از

یو

طریق نمایش خالق و تمرینهای نمایشي و بداهه مانند بازیهای کالمي خود به خودی ،سازم
انی
بر
1. Acrocco & Acronco
2. Selçioğlu Demirsöz
3. Ormanci
4. Yılmaz
5. Uşakl
6. Conard & Asher
7. Toivanen, Komulainen & Ruismaki

خالقی
ت
مدیرا
ن
….
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بررس
ی

نقش بازی کردن و حرکت فیزیکي در اعتماد به نفس و ارتباط غني مورد بررسي و تأیید
قرار داد.
کاریمان )2014( 1در مطالعه ای که بر روی معلمان پایه سوم انجام داد مشخص نمود که
هرچند که تئاتر پداگوژیک روش خوبي در آموزش است اما نیازمند آماده سازی و آموزش
است و نمي توان آن را برای هر موضوعي به کار برد.
در تبیین این یافتههای پژوهش ميتوان گفت دنیای کودکان سرشار از کنجکاوی است.
کودک نگاه سرد و باورپذیری عمیقي نسبت به جهان پیرامون خود دارد .با توجه به خصلت-
های کودکانه ،تئاتر تعلیم و تربیت به عنوان یک ابزار سودمند وارد شده و سبب تقویت
نیروی تفکر و اندیشه شده و باعث ميشود احساس و خالقیت کودکان شکوفاتر شود.
کودکان سرشار از تخیل خالق هستند .آنها برای هر یک از وسایل خود موارد استفاده
فراواني پیدا ميکنند .برای مثال یک تکه چوب ساده ميتواند برای آنها یک ماشین ،خانه،
عروسک ،گچ ،صندلي و یا  ...را جلوهگر سازد .باورپذیری آنها نسبت به تخیلشان آنقدر
قوی است که ساعتها ميتوانند با آن وسیله سرگرم شوند و لذت ببرند .نگاه کودکان

تأثیر

آنقدر ساده و بيپیرایه است که باعث ميشود بالهای آنها بيهیچ مانعي ،دروازههای تخیل

عوام

را یکي پس از دیگری در نوردند .کودکان در پروسه تمرینات تئاتر تعلیم و تربیت ميتوانند

ل

فکر کنند ،تخیل کنند ،باور کنند ،بازی کنند و آداب کار گروهي و ارتباط جمعي را

فرد

بیاموزند و در یک فضای دوستانه که سرشار از بازیهای شاد است با همساالن خود ارتباط

یو
سازم
انی

برقرار کنند و مشارکت و همکاری را تجربه کنند .تئاتر پداگوژی( تعلیم و تربیت) ،راهي
است که امکان بهتر زیستن را برای سطوح مختلف اجتماعي فراهم مي کند؛ زیرا از همه آن

بر

چیزهایي بهره مي گیرد که یا به صورت بالقوه در همه انسانها از دیرباز تا امروز وجود داشته

خالقی

و دارد و یا مطابق با توانایيها و امکانات گروهي که با آن سر و کار دارد به سمت هدف

ت

نهایي خود حرکت ميکند.

مدیرا
ن
….

1. Kahriman

به نفس در آنها بیشتر و بیشتر شود .تخیل و باورپذیری که در کودکان بسیار ناب و خالص
هستند همان چیزهایي هستند که هنرپیشگان در تئاترهای حرفهای بسیار تالش ميکنند تا
بدانها دست یابند و یا آنها را در وجود خویش تقویت نمایند.
یکي از فرمهای سنتي تئاتر تعلیم و تربیت به کودکان برميگردد .در اروپا سعي ميکنند
که از کودکان بین سنهای  3-1ساله در تئاتر تعلیم و تربیت استقبال کنند .در آلمان تئاتری
وجود دارد که مربوط به بچههایي است که ميخواهند زود به تکامل برسند .هدف این تئاتر
این است که بچهها را خیلي جلوتر از دبستان و کودکستان آموزش بدهند و آنها را برای
آموزشها بعدی آماده کنند .آموزش تئاتر پداگوژیک تأثیر مثبتي بر اکتساب و توسعه
مهارتهای اجتماعي و ارتباطي ،شناختي و ادراک فرد دارد (آلتینتاس2010 ،1؛ کاریمان،2
 .)2014کودکان ضمن نقشهایي که بازی ميکنند فرصتهای بسیاری به دست ميآورند تا

بررسی اثربخشی تئاتر پداگوژیک بر ارتقاء سطح هوش هیجانی ...

این تئاتر ابزاری است که باعث ميشود توانایيهای کودکان شکوفا شده و حس اعتماد
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بتوانند احساسات خود را به طور مستقیم تعبیر و بیان کنند .مهمترین ارزش بازی نمایش بررس
ی
خالق در این است که فرصت خوبي برای رشد و تکامل و تعبیر عواطف فراهم ميکند.

همسو با این یافته ،نیکلسون ( )2009در کتاب خود هدف تئاتر کاربردى را در رابطه با

تأثیر

عوام

هوش هیجاني ( )EQاستفاده از هنر نمایش براى به بهبود زندگى افراد و ساختن جامعهاى

ل

بهتر و تأکید بر فعال بودن و درگیر شدن در خلق تئاتر به جاى انفعال و مصرفگرایي غیر

فرد

انتقاد ميداند و از مشارکت کنندگان دعوت شد تا به لحاظ جسمي و عاطفى خود را درگیر

یو

اثر کرده و به جاى بيتفاوتي و انفعال ،فرآیند کار کردن را مجسم و با آن درگیر شوند .در سازم
مجموع باید گفت تئاتر پداگوژیک تنها سامانه آموزشي خواهد بود که در آن ضمن توجه به انی

کلیت انساني وانواع تفکر ،مدیریت همه جانبه فرآیند تفکر در امر آموزش و پرورش ممکن
خواهد بود (یزداني وفا .)1393 ،در تئاتر پداگوژیک ،تماشاگر هیچ گاه اطمینان نمي یابد چه

بر

خالقی
ت
مدیرا

1. Altıntaş
2. Kahriman

ن
….
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چیز واقعي ،اصیل ،شخصي یا خیالي است .این دوگانگي منجر به پذیرش نسبيِ شخصت بر
صحنه مي شود و باعث ميگردد تا تماشاگر با عمق و دقت بیشتری به اتفاقات توجه نماید.
در مقابل از تولیدکنندگان و بازیگران انتظار ميرود که در اجرای خود ،شیوه بازی و
طراحي کار بسیار دقیقتر تجزیه و تحلیل نمایند و با این ویژگيها در تئاتر پداگوژیک،
جوی هیجان انگیز و آزمایشگاهي ایجاد ميشود که اجرای یک تئاتر در مدرسه ،خارج از
مدرسه و همچنین در فضاهای هنرمندانه را تقویت مينماید .در تئاتر پداگوژیک کار روی
متن و نقش،در اولویت قرار ندارد در حالي که تمرینات بیشتر و نوین تئاتری ،بازیهای
آموزشي و آزمایشي گستردهتر ميشود و این موارد بهرهبرداری از هیجانات را افزایش مي-
دهد.
محدود بودن نمونه پژوهش ،لزوم رعایت احتیاط در تعمیم دهي نتایج را مطرح ميسازد.
محدودیت زماني در اجرای هر یک از جلسههای مداخله ،از محدودیت دیگر پژوهش
حاضر بود.
بر این اساس پیشنهاد مي شود برای نمونههایي با حجم بیشتر و در قشرها و شهرهای دیگر

تأثیر

انجام شود تا امکان تعمیم نتایج بیشتر شود .همچنین پیشنهاد ميشود چنین پژوهشهایي در

عوام

یک فرآیند طوالني مدت انجام شود .به معلمان مقطع دبستان توصیه ميشود برنامه نمایش

ل

پداگوژیک را در کار عملي کالس بگنجانند؛ زیرا عالوه بر پرورش خالقیت و افزایش

فرد

هوش هیجاني ،باعث بهبود عملکرد کودک و همچنین برونریزی ميشود .همچنین توصیه

یو
سازم
انی
بر
خالقی
ت
مدیرا
ن
….

ميشود مسئولین آموزشي و خصوصاً صدا و سیما و برنامههای مربوط به کودکان ،با ساخت
برنامه هایي در زمینه نمایش و بازی به صورت هر چه بیشتر زمینه رشد خالقیت و هیجاني
کودکان را فراهم آورند.

تحقیقات است .نویسندگان مقاله بر خود الزم ميدانند که از زحمات کلیه کساني که ما را در اجرای
این پژوهش یاری رساندهاند تشکر و قدرداني نمایند.
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