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نقش آموزش هنر بر درمان آسیب های اجتماعی و تقویت باورهای دینی دانش آموزان
مسعود علی

حسینی 1

 1کارشناسی ارشد تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش .آموزگار ابتدایی استان ایالم ،شهرستان مهران

چکیده
پژوهش حاضر به بررسی نقش آموزش هنر بر درمان آسیب های اجتماعی و تقویت باورهای دینی دانش آموزان می پردازد.
روش پژوهش از نوع تحقیقات نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون -پس آزمون با گروه کنترل است .جامعه آماری تحقیق مذکور
را کلیه ی دانش آموزان ششم ابتدایی شهر مهران (استان ایالم) تشکیل می دهند .با توجه به حجم باالی جامعه آماری از روش
نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای استفاده شد .واز بین مدارس منطقه مورد نظر  4مدرسه به صورت تصادفی انتخاب شده
و پس از آن  30نفر به صورت تصادفی به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند و به صورت تصادفی در دو گروه کنترل( 15نفر) و
گروه آزمایش(15نفر) تقسیم شدند.و از این آزمودنی ها ،پیش آزمون باورهای دینی و آشنایی با مسائل و آسیب های اجتماعی
گرفته  ،الزم به ذکر است جلسات آموزش هنر به مدت  2ماه و هر هفته  3جلسه و به میزان 30تا  45دقیقه جمعاً  16ساعت
برگزار گردید ،داده های حاصل از این پژوهش با استفاده از نرم افزار  SPSS23مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد وبرای طبقه
بندی و نمایش داده ها ابتدا از آمار توصیفی برای میانگین ها ،انحراف استانداردها و درصدها استفاده گردید .برای آزمون فرضیه
ها از تحلیل کوواریانس یک متغیره و چند متغیره استفاده شد .یافته ها نشان داد که آموزش هنر بر درمان آسیب های
اجتماعی و تقویت باورهای دینی دانش آموزان نقش موثری دارد.
واژههای كلیدی :آموزش هنر ،درمان آسیب های اجتماعی ،تقویت باورهای دینی ،دانش آموزان
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مقدمه:
هنر مهارتی است که می توان از طریق آن ،یا با زبان آن هر پیامی را به شکل ساده ،سریع ،روان و قابل فهم و درک برای اقشار
مختلف جامعه انتقال داد .رابط تنگاتنگی بین هنر ،نشاط و شادی وجود دارد؛ بدون شک یکی از نیازهای اولیه و اساسی انسان
برای بقا و تداوم زندگی ،شادی است و هنر به هر شکلی ،این قابلیت را در درون خود دارد که در نهایت منجر به افزایش نشاط
و رضایتمندی شود که این روند در کیفیت زندگی و سالمت جامعه و به ویژه در پیشگیری و درمان آسیب های اجتماعی مؤثر
است .هنر میتواند خوب و بد ،هنجار و ناهنجار را از هم تفکیک کند ،به همین لحاظ این ابزار در کاهش جرم و یا اطالع رسانی
و آگاهی دادن به جامعه میتواند بسیار موثر باشد و از طرفی پرداختن به هنر میتواند نیازهای روانی ،اجتماعی انسان را پاسخ
بدهد و از سرکوب شدن آنها پیشگیری میکند(جنتیان وهمکاران .)1387 ،
حدود یک قرن از شکل گیری هنردرمانی ب ه مفهوم جدید آن می گذرد .از اواسط قرن بیستم شماری از روان شناسان و
هنرمندان از اصطالح هنردرمانی استفاده کردند که در این میان چهار زن به نام های «الینور اولمان»« ،هانا کواتکوسکا»،
«ادیت کرامر» و «مارگارت نامبرگ در توسعه هنردرمانی سهم اصلی را داشتند .نامبرگ به عنوان نخستین پایه گذار هنردرمانی
شناخته شده است .مارگارت نامبرگ از سال  1940با ایده های یونگ و فروید آشنا بود و هنردرمانی را با رویکرد روان تحلیلی
مطرح می کرد .همه رویکردهای بالینی -فرافکنی در هنردرمانی براساس نظریه روان کاوی فروید شکل گرفتند .فروید معتقد
بود رویاها که تصاویر امیال تغییر شکل یافته هستند ،با هنر فرافکنی و نمایان می شوند.
اما کارهای یونگ بیشتر از نظریه فروید بر گسترش هنردرمانی اثر داشت .یونگ یک دوره طوالنی دچار افسردگی بود .او برای
تسکین خود هر روز به ساحل دریا می رفت و با استفاده از گل ،آب و سنگ ریزه شکل های خالق می ساخت .او بین خودش و
تصاویر و چیزهایی که ساخته بود گفت و گویی را شکل می داد و مسائل درونی خود را آشکار و بازنمایی می کرد(جعفری
.)1393،
یونگ هر وقت به بحران های شخصی دچار می شد برای بازنمایی تجارب و تصورات درونی خویش به طراحی ،نقاشی و مجسمه
سازی می پرداخت و این روش را به بیماران خود نیز توصیه می کرد .او این تکنیک را تخیل فعال» نام گذاشت که بعدها به
عنوان یکی از تکنیک های مهم روان شناسی تحلیلی و در هنردرمانی تحلیلی یونگ مطرح شد .یونگ بیمارانش را به ساختن
تصاویر بصری از رویاهایشان فرا می خواند  .هنردرمانی عبارت است از کار برد مواد هنری برای بیان و توانمند ساختن بیمار از
طریق شناخت و حل تعارضات درونی خود در حضور هنردرمانگری آموزش دیده .در هنردرمانی ،بیماران به مهارت یا تجربه
قبلی در زمینه هنر نیاز ندارند؛ بلکه بیمار از طریق خلق اثر هنری و بازتاب آن در محصول و فرایند کار خودش ،آگاهی از
خویشتن و دیگران را افزایش داده و احساسات مثبت و اعتماد به نفس را در خود تقویت می کند(جاللی و مولوی .)1389 ،
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فعالیت هنری می تواند فضایی جذاب و گروهی بسازد ،به طوری که بیمار پیرامون موضوع مورد نظر به آسانی تمرکز پیدا می
کند و درباره راه حل های مشکل خود فکر می کند .تجربیات هنردرمانگران می گوید فضای هنردرمانی ،جوی ایمان و سازنده
به وجود می آورد که در آن بیمار احساس تهدید نمی کند و به راحتی آن را می پذیرد .
کودکان برای نمایش زلزله ،حرکت ،لرزش صدا و امواج زلزله را نشان می دادند .گروهی نقش آوار را بازی می کردند و بر سر
دیگران فروریختند و گروهی نیز نقش اعضای خانواده را بازی و گروهی نیز نقش ناجی را بازی می کردند .آن ها با این نمایش
ها وقایع زلزله را به نمایش درآوردند .این دست برونی سازی ها با نقاشی ،گل ،کالژ و نمایش به کودکان بسیار کمک می کند.
در تجربه دیگری با کودکان بی سرپرست ،آن ها یاد گرفتند که براساس مشکالت خانوادگی مانند طالق و اعتیاد والدین شان و
سوءاستفاده های جنسی که شده بودند ،نقاشی بکشند و قصه هایی بسازند .آن ها برای شخصیت های داستان عروسک ها و
ماسک هایی درست کردند و سپس نقش آن ها را بازی کردند  .این گونه نقاشی ها و بازی های نمایشی کمک کرد تا تعارضات
و فشارهای حاد زندگی خود را بهتر بپذیرند و باورها و راه حل های سازنده ای برای کنار آمدن با فشارها تجربه کنند .در این
جا هنر درمانگر جهت دادن مثبت به ذهن کودکان بود(صفری و همکاران .)1393 ،
درون نقاشی و نمایش و قصه مجموعه ای از رفتارهای کالمی و غیرکالمی وجود دارد که می توان از آن برای تقویت رفتار و
تعامالت اجتماعی بیماران کمک گرفت .وقتی بیماران نقاشی می کشند یا نمایش و داستانی می سازند ،در ماجرای آن قرار می
گی رند و تا مدت ها به خاطر می سپارند و مثل آن زندگی می کنند و تجربه هایشان را در قالب آن سازمان می
دهند(برزگروهمکاران .)1391،اهمیت مطالب و مباحث ذکر شده ،محقق را بر این سوق می دهد تا در این تحقیق به بررسی
نقش هنردرمانی بر درمان آسیب های اجتماعی و تقویت باورهای دینی دانش آموزان و واکاوی و تحلیل آن بپردازد و سوال
اصلی تحقیق را می توان به این شرح مطرح کرد  :آیا آموزش هنر بر درمان آسیب های اجتماعی و تقویت باورهای دینی دانش
آموزان تاثیر گذار است ؟

روش شناسی تحقیق :
روش پژوهش از نوع تحقیقات نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون -پس آزمون با گروه کنترل است .جامعه آماری تحقیق مذکور
را کلیه ی دانش آموزان ششم ابتدایی شهر مهران (استان ایالم) تشکیل می دهند .با توجه به حجم باالی جامعه آماری از روش
نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای استفاده شد .واز بین مدارس منطقه مورد نظر  4مدرسه به صورت تصادفی انتخاب شده
و پس از آن  30نفر به صورت تصادفی به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند و به صورت تصادفی در دو گروه کنترل( 15نفر) و
گروه آزمایش(15نفر) تقسیم شدند.و از این آزمودنی ها ،پیش آزمون باورهای دینی و آشنایی با مسائل و آسیب های اجتماعی
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گرفته  ،الزم به ذکر است جلسات آموزش هنر به مدت  2ماه و هر هفته  3جلسه و به میزان 30تا  45دقیقه جمعاً  16ساعت
برگزار گردید ،داده های حاصل از این پژوهش با استفاده از نرم افزار  SPSS21مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد وبرای
طبقه بندی و نمایش داده ها ابتدا از آمار توصیفی برای میانگین ها ،انحراف استانداردها و درصدها استفاده گردید .برای آزمون
فرضیه ها از تحلیل کوواریانس یک متغیره و چند متغیره استفاده شد.

یافته های تحقیق
فرضیه اول :آموزش هنر بر درمان آسیب های اجتماعی دانش آموزان اثر گذار است.
جدول .3بررسی مفروضه همگنی شیب رگرسیون پیش آزمون و پس آزمون آموزش هنر بر درمان آسیب های
اجتماعی
F

سطح معنی داری

1/79

0/154

نتایج حاصل از جدول باال که مربوط به آماره  Fمی باشد نشان می دهد که شیب رگرسیون پیش آزمون و پس آزمون نمره
آموزش هنر بر درمان آسیب های اجتماعی در دو گروه آزمایش و کنترل معنی دار نمی باشد ( ρ> 0/154و .)f =1/79
بنابراین می توان نتیجه گرفت که شیب رگرسیون پیش آزمون و پس آزمون نمره آموزش هنر بر درمان آسیب های اجتماعی
برابر است.
جدول  4میانگین و انحراف معیار پیش آزمون و پس آزمون فرضیه اول در بین آزمودنی های دو گروه
گروه ها
گروه آزمایش

گروه گواه

پیش آزمون

21/80

21/96

پس آزمون

33/12

22/24

پیش آزمون

2/39

2/68

پس آزمون

3/11

3/41

شاخص های آماری
میانگین
انحراف معیار
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نتایج حاصل از جدول باال نشان می دهد که میانگین نمره های آموزش هنر بر درمان آسیب های اجتماعی در بین آزمودنی
های گروه آزمایش در پس آزمون تغییر چشمگیری کرده است در صورتی که میانگین نمره های مذکور در گروه گواه تغییر
محسوسی نداشته است.
جدول .10آزمون لون جهت بررسی برابری واریانس ها
F

درجه آزادی 1

درجه آزادی 2

3

96

سطح معنی
داری

1/79

0/154

نتایج حاصل از جدول باال نشان می دهد که چون سطح معنی داری آماره  Fبزرگتر از  0/05است ،بنابراین باید گفت که
واریانس خطای دو گروه با همدیگر برابر بوده و تفاوتی بین آنها مشاهده نشده است.

جدول  .11نتایج حاصل از تحلیل كوواریانس روی میانگین نمره های آموزش هنر بر درمان آسیب های اجتماعی
منبع تغییرات

مجموع
مجذورات

درجه
آزادی

میانگین
مجذورات

F

سطح معنی
داری

گروه

2321/00

3

773/66

90/11

0/000

خطا

824/16

96

8/58

كل

3145/16

99

نتایج جدول باال که مربوط به تحلیل کوواریانس می باشد نشان می دهد که چون مقدار آماره )F=90/11 ;Sig.=0/000( F
کوچکتر از  0/05است ،لذا فرض  H0رد و فرض  H1تأیید میشود .بنابراین میتوان نتیجه گرفت که آموزش هنر بر درمان
آسیب های اجتماعی مؤثر می باشد .این یافته را با  %99اطمینان می توان به جامعه آماری مورد مطالعه تعمیم داد.
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فرضیه دوم :آموزش هنر بر تقویت باورهای دینی اثر گذار است..
جدول  .12بررسی مفروضه همگنی شیب رگرسیون پیش آزمون و پس آزمون
F

سطح معنی داری

5/59

0/001

نتایج حاصل از جدول باال که مربوط به آماره  Fمی باشد نشان می دهد که شیب رگرسیون پیش آزمون و پس آزمون نمره
رشد تقویت باورهای دینی در دو گروه آزمایش و کنترل معنی دار می باشد ( ρ< 0/001و  .)f =5/59بنابراین می توان نتیجه
گرفت که شیب رگرسیون پیش آزمون و پس آزمون نمره باورعای دینی در گروه ها برابر نمی باشد.
جدول .13میانگین و انحراف معیار پیش آزمون و پس آزمون فرضیه دوم در بین آزمودنی های دو گروه
گروه ها
گروه آزمایش

گروه گواه

پیش آزمون

38/08

26/96

پس آزمون

50/84

27/04

پیش آزمون

3/18

2/68

پس آزمون

5/30

3/11

شاخص های آماری
میانگین
انحراف معیار

نتایج حاصل از جدول باال نشان می دهد که میانگین نمره های آموزش هنر و تقویت باورهای دینی در بین آزمودنی های
گروه آزمایش در پس آزمون تغییر چشمگیری کرده است در صورتی که میانگین نمره های مذکور در گروه گواه تغییر
محسوسی نداشته است.

جدول  .14آزمون لون جهت بررسی برابری واریانس ها
F
5/59

درجه آزادی 1

درجه آزادی 2

3

96

سطح معنی
داری
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نتایج حاصل از جدول باال نشان می دهد که چون سطح معنی داری آماره  Fکوچکتر از  0/05است ،بنابراین باید گفت که
واریانس خطای دو گروه با همدیگر برابر نبوده و بین آنها تفاوت مشاهده می شود.
جدول  .15نتایج حاصل از تحلیل كوواریانس روی میانگین نمره های تقویت باورهای دینی
منبع تغییرات

مجموع
مجذورات

درجه
آزادی

میانگین
مجذورات

F

سطح معنی
داری

گروه

9656/59

3

3218/86

233/19

0/000

خطا

1325/12

96

13/80

كل

10981/71
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نتایج جدول باال که مربوط به تحلیل کوواریانس می باشد نشان می دهد که چون مقدار آماره ;Sig.=0/000( F
 )F=233/19کوچکتر از  0/05است ،لذا فرض  H0رد و فرض  H1تأیید میشود .بنابراین میتوان نتیجه گرفت که آموزش
هنر بر تقویت باورهای دینی دانشآموزان مؤثر می باشد .این یافته را با  %99اطمینان می توان به جامعه آماری مورد مطالعه
تعمیم داد.
فرضیه سوم :بین اثربخشی آموزش هنر ومولفه های باورهای دینی(خودتوان سازی رفتاری  ،خودتوان سازی
ادعایی  ،خودتوان سازی كلی) دانش آموزان رابطه ی معناداری وجوددارد .
جدول  .16بررسی مفروضه همگنی شیب رگرسیون پیش آزمون و پس آزمون نمره بین آموزش هنر ومولفه های
باورهای دینی گروه های آزمایش و كنترل
F

سطح معنی داری

0/36

0/779

نتایج حاصل از جدول باال که مربوط به آماره  Fمی باشد نشان می دهد که شیب رگرسیون پیش آزمون و پس آزمون نمره
پیشرفت هماهنگی بین اثربخشی آموزش هنر ومولفه های باورهای دینی در دو گروه آزمایش و کنترل معنی دار نمی باشد
( ρ> 0/779و  .)f =0/36بنابراین می توان نتیجه گرفت که شیب رگرسیون پیش آزمون و پس آزمون نمره آموزش هنر
ومولفه های باورهای دینی در گروه ها برابر است.
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جدول  .17میانگین و انحراف معیار پیش آزمون و پس آزمون فرضیه سوم در آزمودنی های دو گروه
گروه ها
گروه آزمایش

گروه گواه

پیش آزمون

11/84

11/60

پس آزمون

17/84

11/56

پیش آزمون

2/39

2/34

پس آزمون

2/54

2/64

شاخص های آماری
میانگین
انحراف معیار

نتایج حاصل از جدول باال نشان می دهد که میانگین نمره های آموزش هنر ومولفه های باورهای دینی در بین آزمودنی های
گروه آزمایش در پس آزمون تغییر چشمگیری کرده است در صورتی که میانگین نمره های مذکور در گروه گواه تغییر
محسوسی نداشته است.
جدول  .18آزمون لون جهت بررسی برابری واریانس ها
درجه آزادی 1

سطح معنی

درجه آزادی 2

داری

F
0/36

3

0/779

96

نتایج حاصل از جدول باال نشان می دهد که چون سطح معنی داری آماره  Fبزرگتر از  0/05است ،بنابراین باید گفت که
واریانس خطای دو گروه با همدیگر برابر بوده و تفاوتی بین آنها مشاهده نشده است.
جدول  .19نتایج حاصل از تحلیل كوواریانس روی میانگین نمره های آموزش هنر ومولفه های باورهای دینی
منبع تغییرات

مجموع
مجذورات

درجه
آزادی

میانگین
مجذورات

F

سطح معنی
داری

گروه

715/71

3

238/57

38/63

0/000

خطا

592/88

96

6/17

كل

1308/59

99
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نتایج جدول باال که مربوط به تحلیل کوواریانس می باشد نشان می دهد که چون مقدار آماره )F=38/63 ;Sig.=0/000( F
کوچکتر از  0/05است ،لذا فرض  H0رد و فرض  H1تأیید میشود .بنابراین میتوان نتیجه گرفت که آموزش هنر ومولفه
های باورهای دینی در دانشآموزان مؤثر می باشد .این یافته را با  %99اطمینان می توان به جامعه آماری مورد مطالعه تعمیم
داد.
فرضیه چهارم :آموزش هنر بر مولفه های آسیب های اجتماعی (ناهنجاری های رفتاری ،ناهنجاری های روحیی ،
خوبیگانگی ،احساس بی معنایی ) دانش آموزان رابطه ی معناداری وجوددارد .
جدول  .20بررسی مفروضه همگنی شیب رگرسیون پیش آزمون و پس آزمون نمره در گروه های آزمایش و كنترل
F

سطح معنی داری

0/03

0/990

نتایج حاصل از جدول باال که مربوط به آماره  Fمی باشد نشان می دهد که شیب رگرسیون پیش آزمون و پس آزمون نمره
اثربخشی آموزش هنر و مولفه های آسیب های اجتماعی در دو گروه آزمایش و کنترل معنی دار نمی باشد ( ρ> 0/990و
 .) f =0/03بنابراین می توان نتیجه گرفت که شیب رگرسیون پیش آزمون و پس آزمون نمره اثربخشی آموزش هنر و مولفه
های آسیب های اجتماعی در گروه ها برابر است.
جدول  .21میانگین و انحراف معیار پیش آزمون و پس آزمون فرضیه چهارم در آزمودنی های دو گروه
گروه ها
گروه آزمایش

گروه گواه

پیش آزمون

1/88

1/84

پس آزمون

2/88

1/84

پیش آزمون

0/78

0/74

پس آزمون

0/78

0/74

شاخص های آماری
میانگین
انحراف معیار
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نتایج حاصل از جدول باال نشان می دهد که میانگین نمره های آموزش هنر و مولفه های آسیب های اجتماعی در بین
آزمودنی های گروه آزمایش در پس آزمون تغییر چشمگیری کرده است در صورتی که میانگین نمره های مذکور در گروه گواه
تغییر محسوسی نداشته است.
جدول  .22آزمون لون جهت بررسی برابری واریانس ها
درجه آزادی 1

سطح معنی

درجه آزادی 2

داری

F
0/03

3

0/990

96

نتایج حاصل از جدول باال نشان می دهد که چون سطح معنی داری آماره  Fبزرگتر از  0/05است ،بنابراین باید گفت که
واریانس خطای دو گروه با همدیگر برابر بوده و تفاوتی بین آنها مشاهده نشده است.
جدول  .23نتایج حاصل از تحلیل كوواریانس روی میانگین نمره های اثربخشی آموزش هنر و مولفه های آسیب
های اجتماعی
منبع تغییرات

مجموع
مجذورات

درجه
آزادی

میانگین
مجذورات

F

سطح معنی
داری

گروه

19/79

3

6/59

11/30

0/000

خطا

56/00

96

0/58

كل

75/79

99

نتایج جدول و نمودار باال که مربوط به تحلیل کوواریانس می باشد نشان می دهد که چون مقدار آماره ;Sig.=0/000( F
 )F=11/30کوچکتر از  0/05است ،لذا فرض  H0رد و فرض  H1تأیید میشود .بنابراین میتوان نتیجه گرفت که اثربخشی
آموزش هنر و مولفه های آسیب های اجتماعی در دانشآموزان مؤثر می باشد .این یافته را با  %99اطمینان می توان به جامعه
آماری مورد مطالعه تعمیم داد.
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بحث و نتیجه گیری :
در این پژوهش با توجه به ویژگی های فرضیه ها و نوع مقیاس داده ها از آزمون پارامتریک تحلیل کوواریانس آنکوا استفاده
شد بر همین اساس نتایج را می توان به تفکیک فرضیات به شرح ذیل بیان کرد :
فرضیه اول:

آموزش هنر بر درمان آسیب های اجتماعی دانش آموزان اثر گذار است.

باتوجه به نظریه ی روان پریشی فروید میتوان اشاره کرد که هنردرمانی میتواند بر درمان آسیب های اجتماعی دانش آموزان
نقش موثر و قابل توجهی داشته باشد و نتایج حاصل به دست آمده که مربوط به آماره  Fمی باشد نشان می دهد که شیب
رگرسیون پیش آزمون و پس آزمون آموزش هنر بر درمان آسیب های اجتماعی دانش آموزان در دو گروه آزمایش و کنترل
معنی دار نمی باشد ( ρ> 0/154و  .) f =1/79بنابراین می توان نتیجه گرفت که شیب رگرسیون پیش آزمون و پس آزمون
نمره آموزش هنر بر درمان آسیب های اجتماعی دانش آموزان برابر است.
و همچنین نتایج حاصل از نتایج نشان می دهد که میانگین نمره های آموزش هنر بر درمان آسیب های اجتماعی دانش آموزان
در بین آزمودنی های گروه آزمایش در پس آزمون تغییر چشمگیری کرده است در صورتی که میانگین نمره های مذکور در
گروه گواه تغییر محسوسی نداشته است.
باتوجه به نتایج تحلیل کواریانس می توان شاره کرد که چون مقدار آماره  )F=90/11 ;Sig.=0/000( Fکوچکتر از 0/05
است ،لذا فرض  H0رد و فرض  H1تأیید میشود .بنابراین میتوان نتیجه گرفت آموزش هنر بر درمان آسیب های
اجتماعی دانش آموزان مؤثر می باشد .این یافته را با  %99اطمینان می توان به جامعه آماری مورد مطالعه تعمیم داد ،الزم به
ذکر است که نتایج به دست آمده با یافته های تحقیقات یاوری ( ، )1395فوادالدینی ( ، )1391جعفری ( ، )1391گوپتا
( )2008همخوانی و مطابقت دارد .
فرضیه دوم :آموزش هنر بر تقویت باورهای دینی دانش آموزان اثر گذار است..
باتوجه به نظریه ی رایویچ میتولن اشاره کرد که  ،باورهای دینی موجب یک جهت گیری امیدوارانه با داشتن این باور که
«سرانجام خوبی غالب خواهد شد» می گردد .دومین مفهوم باورهای دینی در نظریات ایشان به این اشاره دارد اشاره دارد که
این جهان ،بهترین جهان ممکن است» نتایج حاصل نتایج که مربوط به آماره  Fمی باشد نشان می دهد که شیب رگرسیون
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پیش آزمون و پس آزمون نمره رشد باورهای دینی در دو گروه آزمایش و کنترل معنی دار می باشد ( ρ< 0/001و .)f =5/59
بنابراین می توان نتیجه گرفت که شیب رگرسیون پیش آزمون و پس آزمون نمره رشد باورهای دینی در گروه ها برابر نمی
باشد.
نتایج تحلیل کوواریانس نشان می دهد که چون مقدار آماره  )F=233/19 ;Sig.=0/000( Fکوچکتر از  0/05است ،لذا
فرض  H0رد و فرض  H1تأیید میشود .بنابراین میتوان نتیجه گرفت که آموزش هنر بر تقویت باورهای دینی دانشآموزان
مؤثر می باشد .این یافته را با  %99اطمینان می توان به جامعه آماری مورد مطالعه تعمیم دادو می توان گفت که نتایج مورد
نظر با پژوهش های کت ( ، )2008کلیمون ( ، )2016برگن ( )2008نجف آبادی ( )1393همخوانی دارد .
فرضیه سوم:

بین آموزش هنر ومولفه های باورهای دینی(خودتوان سازی رفتاری  ،خودتوان سازی ادعایی  ،خودتوان

سازی کلی) دانش آموزان رابطه ی معناداری وجوددارد .
نتایج حاصل از نتایج نشان می دهد که میانگین نمره های آموزش هنر ومولفه های باورهای دینی در بین آزمودنی های
گروه آزمایش در پس آزمون تغییر چشمگیری کرده است در صورتی که میانگین نمره های مذکور در گروه گواه تغییر
محسوسی نداشته است.
می توان اشاره کرد که چون سطح معنی داری آماره  Fبزرگتر از  0/05است ،بنابراین باید گفت که واریانس خطای دو گروه با
همدیگر برابر بوده و تفاوتی بین آنها مشاهده نشده است.
الزم به ذکر است می توان گفت که چون مقدار آماره  )F=38/63 ;Sig.=0/000( Fکوچکتر از  0/05است ،لذا فرض  H0رد
و فرض  H1تأیید میشود .بنابراین میتوان نتیجه گرفت که آموزش هنر برمولفه های باورهای دینی در دانشآموزان مؤثر
می باشد .این یافته را با  %99اطمینان می توان به جامعه آماری مورد مطالعه تعمیم داد که نتایج مذکور با نتایج سنی ()2014
 ،استورسکی ( ، )2010عابدی ( ، )1387وطن باف ( )1391مطابقت دارد
فرضیه چهارم :آموزش هنر بر مولفه های آسیب های اجتماعی (ناهنجاری های رفتاری ،ناهنجاری های روحی ،
خوبیگانگی ،احساس بی معنایی ) دانش آموزان رابطه ی معناداری وجوددارد .
شیب رگرسیون پیش آزمون و پس آزمون نمره اثربخشی آموزش هنر و مولفه های آسیب های اجتماعی در دو گروه آزمایش و
کنترل معنی دار نمی باشد ( ρ> 0/990و  .)f =0/03بنابراین می توان نتیجه گرفت که شیب رگرسیون پیش آزمون و پس
آزمون نمره اثربخشی آموزش هنر و مولفه های آسیب های اجتماعی در گروه ها برابر است.
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نتایج تحلیل کوواریانس نشان می دهد که چون مقدار آماره  )F=11/30 ;Sig.=0/000( Fکوچکتر از  0/05است ،لذا
فرض  H0رد و فرض  H1تأیید میشود .بنابراین میتوان نتیجه گرفت که آموزش هنر و مولفه های آسیب های اجتماعی در
دانشآموزان مؤثر می باشد .این یافته را با  %99اطمینان می توان به جامعه آماری مورد مطالعه تعمیم داد و تحلیل یافته های
موجوب با یافته های عابدی ( ، )1387کت ( ، )2008مهرداد ( ، )1390دیونگ (، )2015جاللی ( )1390همخوانی دارد .
پیشنهادهای كاربردی
 .1با توجه به تاثیرگذاری آموزش هنر در بهبود تقویت باورهای دینی و کاهش آسیب های اجتماعی باتوجه به نتایج حاصل از
فرضیه ی اول و دوم  ،پیشنهاد می شود آموزش هنر در زمانی مجزا و در چارچوبی مشخص و هدف های معین و کالس(برنامه
زمانی معلوم) و معلمی مخصوص(مشاور-روانشناس-کاردرمانگر و ) ...برای دانش آموزان استفاده شود.
 .2باتوجه به نتایج حاصل از فرضیه ی سوم و چهارم و همانطور که نتایج این پژوهش نشان داد ،آموزش هنر می تواند
مجموعه ای از مسائل و مشکالت ارتباطی دانش آموزان  ،را برطرف کند .بنابراین پیشنهادمی شود این مهارت ها به شکلی
عملی و ملموس و با تمرین های کافی در آموزش و توانبخشی این دانش آموزان مورد توجه قرار گیرد.

منابع :
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