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Abstract
Aim: In this study, the effectiveness of painting-based art
therapy on reducing depression, anxiety and aggression in
preschool children has been investigated. Method: This
study was conducted as Semi-experimental study was
conducted in which 30 children aged 4-6 years with
psychological problems were randomly selected and
placed in two groups of 15 subjects. The instrument used
in this study was questionnaire of depression in children
of Coaxes, Spence children anxiety and a single preschool
aggression questionnaire. Participants were arranged on
the basis of art therapy for 10 sessions. Data were
analyzed by covariance test. Results: The findings
showed that the mean scores of depression, anxiety and
aggression in the experimental group had a significant
decrease in the post-test stage compared to the control
group (P = 0.001). The findings of the study showed the
effectiveness of painting-based art therapy on reducing
depression Anxiety and aggression in preschool children.
Conclusion: Regarding the reduction of depression,
anxiety and aggression of pre-school aging children, the
role of art therapy based on painting should be considered
as one of the strategies for treatment of disorders in
children.
Keywords: art therapy paintings, depression, anxiety,
aggression
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 در پژوهش حاضر هب رب رسی اث بر خشی هنر درمانی رب پایه نقاشی رب کاهش:هدف
  

تسا هد. ی اضطراب وپ خر اش رگ ی در کودکان پیش د سب تانی پرداخته ش، ا رسف دگ
 کودک پ رس30  این مطالعه هب صورت شبه آزمایشی وب ده بطوری هک تعداد:روش
د هب ص یفداصت ترو،  سال که دارای مش الک ت روانشناختی وب دن6  تا4 بین سنین
دندش هداد یا اا ااا رازب.   ن رـف ی آزمایـش و کنت لر ج15 ساده انتخاب و در دو گروه
       سکاوک ناکدوک یگدرسف، شهوژپ          پرسش مان ههه ه اا ای ا، نیا رد هدافتسا دروم
دوب. پی سبد ش ت دحاو ینا ییییییی

اضطراب کودکان اسپنس و پرسشنا هم پ خر اش یرگ

   دنتفرگ رار.  ج هسل تحت هنر درمانی رب پایه نقاشی ق10 شرکت کنندگان هب دم ت
 یافتهها نشان: یافتهها.دادهها هب وسی هل ی آز وم ن کوواریانس تجزیه و تحلیل شدند
،،،،، رگشاخرپ ی یی یییی در گ امزآ هور یش

یگدرسف، ا و بارطضا

دادکه میانگین نم تار

     ت هب تسا هتشاد لرتنک هورگ
 ن بس ت ت،،، کاهش معنی داری در رم ح هل پس آز نوم
   

 یافتههای پژوهش حاکی از اث بر خشی هن رب یشاقن هیاپرب ینامرد ر.)P=0/100(

 نتیجه.ی اضطراب و پ خر اش رگ ی در کودکان پیش د سب تانی است، کاهش ا رسف دگ
   رگشاخرپ ی یی یییی کودک شیپ نا

یگدرسف، ا و بارطضا

    با وت جه هب شهاک:گیری

د سب تانی باید هب نقش هنر درمانی رب پایه نقاشی هب عنوان ی یک از راهکارهای درمان
.اختالالت در کودکان بیشتر وت جه شود
 پ خر اش رگ ی،ی اضطراب، ی ا رسف دگ،  هنر درمانی رب پایه نقاش:كليد واژهها
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مقدمه
دوران کودکی سالهای مناسبی رب ای تشخیص مش الک ت کودکان ،دم ا هلخ بهنگام و پیشگیری از رب وز مش الک ت عاط ،یف اجتما یع و
تحصی یل آنان در آین هد است .در واقع دم ا هلخ بهنگام واصالح رفتارهای ناسازگار ک دو ککک در ایننن دوره ح ساس

 ،،،وم ج ببب ا یازف ش ش
ش

ش اهتیلوئسم ییی آتی دامآ ههههه ممم یس زا ددد
مهارتهای اجتما یع و محب بو یت نزد همساالن و بزرگساالن ممم یشوددد و ک دو ککک را ارب ییی پ ریذ ش ش
(شهیم.)6831،
پ خر اش رگ ی ی یک از شایعترین مش الک ت کودکان و ی یک از دالیل ارجاع آنان هب رواندرمان رگ ان است (س وخر دو ،یکسل کاسی ون ففف و

ی کن  د ((گ نیودو ،،،
گ مر ن .)4002،2شناخت این مش لک نزد کودکان رخ دسال و دم ا هلخ هب هنگام می وت اند از ادا هم این رفتار پیش ریگ ی ی

ک رف ددد س ررر میزن ددد
پسیی و گرین .)3002،3پ خر اش رگ ی هب هر گونه رفتاری اطالق میشود که هب قصد آسیب رساندن هب دی رگ ان از یک ک
(آندرسون و وب شمان .)2002،4از یک سو یافتههای رب آ هدم از پژوهشها نشان رگ آن است ک ،ه کودکان پ خر اش رگ در بزرگسا یل هم هب

ادا هم پ خر اش رگ ی تمای للل دارن  د ((کریک

تو
ش روز ا وزف ننن خش نو ت ت
 ،،،کاساسسس و ماش ررر  )7002،5و از سوییی دیگ ررر رب رسیهاا از گ رتس ش ش

ت لب ن ددد
رفتارهای پ خر اش رگ انه در دم ارس هب ویژه در سالهای اخیر حکایت یم کنند ( کم نیل؛ سی ول ر .)7002 ،6این وگ ن ههه رفتارها ا اریثأت ت ت

ف و ا گدرسف ییی )ما وست ررریا ،هاش تومیم ووو و
ت و جب ذپان نار ی ررررر ب ررر کودکاننن ب ررر جاییی ممم یگ راذ ددد .مانن ادنپدوخ د ر ههههه  5ض یع ف ف
دم ت ت

ت پیتر ،) 1995 ،، ،که وخ دد ددد
ک و گ ار ت ت
وت ی یک  ،)9002،7کت انش رگ ی و بیش فعالی (همل ) 2013 8و طرد شدننن از سوییی هم یرک( نالاس کک کک
ج از دم رس ههه و بزه یراک
ت هم وچ ننن ا ارخ ج ج
ی ازمش الک ت ت
ی وت اند زمینه ساززز سب ی را ی ی
م 
هارت.) 2011 ،9

 ،،،تش تالکشم دید یی ییی مانن ددد پ خر اشگ ررر ی (اس و تیم

ی یک از اختالال یت که هب طور معم لو در کودکان پیش د سب تانی و جود دارد اضطراب است .اضطراب شایعترین واکنش هب وع ا لم تنش
یهاییی بی ولو ژیک
زاست و فم ه مو پیچی هد ایست؛ که با متغیرهای شخصیت ،ی ویژگ 

 ،،،تا اثیرات رف هنگی  ،،،ات ثثیرات آ و شرورپ و شزوم

تهای مختلف وخ د را نشان میدهد .ش ببب ادراری،
اثرات ا وگل های برت یتی ارتباط دارد (شیرزاد .) 1394 ،اضطراب در کودکان هب صور 
اخت لال در وخ اب و غت ذی ،ه از تظاهرات اضطراب میباشد .تشخیص وع ا لم خطر ایجاد اضطراب پیش از رویههای درمانی ته یمجا

ای   

جراحی سب یار مهم میباشد .بارها گفته ش هد که کودکان سب یار آسیب پذیر رت از بزرگساالن میباشند .در این میان کودک نا  1-5س هلا
بیشترین احتمال را رب ای ایجاد اضطراب دارند (مک کین .)1002،10اضطراب کودک و اخت لال های آن مبتنی رب اخت لال های دلب یگتس

تعریف ممم یشوددد .پژوهش ارگ ننن تاکی ثاترب یرایسب د ی قارم هویش و یکدوک نارود یگتسبلد طباور ر بت نارود   
استی لر ینگ ) 1998 ،12رب رشد اضطراب و روند تح یلو اخت لال های اضطرا یب داشتهاند.

      ک دو کککی (بنتتت 11و

اختالالت ا رسف دگی در سنین کودکی ونوجوان ،ی از اختالالت شایع روان پزشک ییی در ایننن رده سن ییی مح وس ب بب ممم یش نو ددد  .در ده ههه
گذشته با رب وز فزاین هد این اختالالت در سنین پایین رت  ،وت جه زیادی هب تشخیص و درمان ا رسف دگی در کودکاننن ونوج او ننن معطوففف
2
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اثربخشی هنر درمانی برپایه نقاشی بر کاهش افسردگی...

ش هد است (انجمن روانپزش یک کودک ونوجوان آ رم یکا .) 1998 ،13ا رسف دگی در دوران کودکی در صورت دع ممم تش یخ صصص ودر ام ننن
مناسب احتمال سوء مصرف وم اد ،رفتار وخ دکشی واخت لال عم رکل د روان شناخت ،ی اجتما یع و تحصی یل کودک راافزایش ممم یده ددد

(بی مر اهر .) 1996 ،14اهمیت ارزیا یب و درمان نشانههای ا رسف دگی در دوران کودکی در مطالعه آرنون و همکارش رب رسی ش هد استتت .

محققان دراین مقا هل نشان دادند که گزارش نشانههای ا رسف دگی در سن  10 -11سا گل ی با استفاده از پرسش نا هم ا گدرسف ییی کودک نا
ن در
س پ یا ین ن
( )CDIپیش گویی کنن هد نشانههای روان پزش یک ( هب خصوص پ خر اش رگ ی) ،عم رکل د انطباقی ضعیف و اعتماددد ب ههه نفس س

یباشد (آرنون .)0002،15هر چه سن شروع ا رسف دگی پایین رت باش ،د پیش آگهی ضعیف رت است (کریسن.) 1997 ،16
دوران جوانی م 
پژوهشها نشان دادهاند هنر درمانی رب پایه نقاشی می وت اند با ثع

کاهش اضطرا ،ب ا رسف دگی و پ خر اش رگ ی درکودکان ش دو  ..ازجمل ههه

پژوهش کاتز ،هاماما ) 2013 (17نشان یم دهدکه کودکان نسبت هب بزرگساالن ،خزانه غل ات محدودي رب اي يب ان تجارب هيجاني وخ د

ی وت اند هب عنوان زباني ورب يارب نن ننن ر زي ييي هيجان تا ييي نظي ررر پ خر اش رگ ييي باشد ..همچن ننین پی لاف ووو  18و هم  ناراک (()6002
دارن ،د نقاشي م 
درمطالعه ط یلو  4سا هل دریافتندکه رت کیب هنردرمانی ودرمان شناختی رفتاری هب صورت گروهی درکاهش الع ئم اخت لال استرس پس
از سانحه (ازجم هل اضطراب) در کودکانی که وم رد تجاوز جن یس قرارگ فر تهاند ،وم ثراست.

پ ير ن ،اسميت و لي  )0002( 19مشاه هد کردند که نشانههای اضطراب کودکان درنمودهاي استعارهای مانند :باز ،ي نقاش ييي و تع ير ففف
کردن داستان رب وز پ دي ا میکند .جنگی قوجه بی ،ولگ شیرآبادی ،جانی (  ) 1394در پژوهشی هب شخبرثا یسررب یی ی یییی هنردر نام ییی ب ررر پای ههه
نقاشی درمانی در کاهش اضطراب کودکان دچار کل نت زبان پرداختن ،د نتایج نشان داد که هنر درمانی شور ینامرد یشاقن هیاپ رب
وم ثری در کاهش اضطراب دارای کودکان دچار کل نت زبان میباشد .در پژوهشی رضای ،ی

   

دخ ابخشی یی ک یالو ی  ،،،تقواایی (  ) 1394هب

ت رب ون ييي س زا ييي ش هد
رب رسی اث بر خشی نقاشي درماني رب کاهش اضطراب و پ خر اش يرگ دانش آ وم زان د سب تاني پس ررر داراي ا الالتخ ت ت
ش آ ازوم ننن د يناتسب
پرداختن ،د نتایج نشان دادکه نقاشي درماني در بهبود مش الک ت رفتاري چون اختالالت رب ون سازي شد ههه در دانش ش
مؤثر است .همچنین غ مال زاده و همکاران (  ) 1394در پژوهشی نشان دادن ،د که هنر درمانی رب پایه نامرد یشاقن ی رد 

مئالع شهاک

   

اخت لال یبوف خاص پ رس ان  7- 12سا هل مؤثر است.
ی یک از روشهای درمانی نسبت ًاًا جدید که می وت ان از آن در درمان اختالالت کودکان استفاده کرد هنردر ینام تسا یشاقن هیاپ رب ...... .....
هنردرمانی یک روش ایجاد ش هد رب ای س مال ت روان است که از روش الخ ق ایجاد هنر رب ای رشد و ارتقاء س مسج تمال ی  ،،،،،روان ننی و
هیجانی اشخاص در همه سنین استفاده میکند .این روش رب اساس این باور پایه گذاری ش هد است که رف ایند الخ ق هب کار گ فر ته ش هد
ش
دربیان حال از طریق هنر هب ا رف اد کمک میکند که تعارضات و مش الک ت را حل کنند و مهارتهای بین رف دی ،دم یریت رفت را  ،،،ک ها ش ش
اضطرا ،ب افزایش عزت نفس و وخ دآگاهی را گسترش داد ،ه هب بینش دست یابند ( دخ ر.) 2013 ،
ازجم هل شا هخ های هنر ،نقاشی است .نقاشی عبارت است از رت سیم وخ دانگیخته تصاویر که رف صتهایی رب ای ارتباط و بیان غیرک یمال
رف اهم میکند (آیوریچ .)9002،20در واقع همه کدوک یشاقن نوچ یرازبا اب

لئاسم یگدنز هباردوخ ت هدروآرد هبرج  ،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،وخ ددد را

میآزماید و وخ یشتن را بنا میکند .خطوط رت سیمی انعکاسی از دنیای عاط یف و هیجانی اوست و نقاشی هب منز هل جه ینا هب هک تسا   
13
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وم ازات افزایش هوشیاری و دگرگونیهای کودک متح لو میگردد (دادستان .)3831،با وت جه هب مطا بل ذکر ش هد سم ا هل اساسی پژوهش
حاضر این است که آیا هنر درمانی رب پایه نقاشی رب کاهش ا رسف دگ ،ی اضطراب وپ خر اش رگ ی در کودکان پیش د سب تانی مؤثر است؟
رو ش
این پژوهش از نوع شبه آزمایشی از نوع پیش آز وم ن-پس آز وم ن با گروه کنت لر است .جامعه آ ژپ یرام وو وووهش را کودک نا پ رس 4-6
 1394 - 95تشکیل دادند .دب ین منظور ابتدا از بین کلیهی رم اکز پیش

سا هل رم اکز پیش د سب تانی منطقه یک شهر تهران در سال تحصی یل

د سب تانی منطقه یک شه تر هران  10رم کز هب طور تصاد یف انتخاب گردید .سپس از برم یاننن رم اکززز وخ است ههه ش ددد تا ا با ا پرسش مان هههها ای
ا رسف دگ ،ی اضطراب و پ خر اش رگ ی کودکان پیش د سب تان ،ی مش الک ت روانشناختی را ارزیا یب کنند .پس ازاجراي پرسشنا هم ها 30 ،ن رف هب
س گ امزآ هور ی رد ش    10
روش تصاد یف ساده انتخاب ودر گروههای آزمایش و کنت لر گمارده شدند ( رب ای هر زیر گروه  15ن رف ) سپس س
ج هسل  30دقیقهای دم ا هلخ هنردرمانی رب پایه نقاشی دریا و دندرک تف

نیا رد لرتنک هورگ تدم

   

دم ا لخ هههای دریا دندرکن تف  ... ..ب ههه

ن جهتتت ج ریگول ييي از أت ثثیر
منظورج ول گی ير از افت شرکت کنندگان ،ج سل ات هنردر ام ننی رب پایه نقاش ششی  30دقیق ههه وب ددد و همچنین ن
س از اتما ممم
تهای رم اکز رب شرکت کنندگان ،ج سل ات هنردرمانی رب پایه نقاشی با فاص هل ی نزدیک (هردو روز) رب گزار ش ددد .پس س
فعالی 
ج سل ات هنردرمانی رب پایه نقاشی ،پرسشنا هم های وبرم طه ،مجدد ًاًا وت سط برم یان رم اکز پیش د سب تانی کت میل گردید.

ابزار

الف) پرسشنامه افسردگی کودکان  :CDIپرسشنا هم ا رسف دگی کودک یهد شرازگدوخ سایقم کی نا

تسا

هب هک

هلیسو

     

کواکس ( ) 199 2که با وت جه هب لدم پرسشنا هم ا رسف دگی بک ساخته ش هد و مبتنی رب نشانگان روانشناختی است که رب ای سنجش الع ئم
رفتاری ،شناختی و عاط یف ا رسف دگی در کودکان و نوجوانان  7تا  17سا هل طراحی ش هد است و گ عیسو هرتس ی گناشن زا  ان ا گدرسف ی    
شا لم

لخ ق آشفت ،ه مش تالک ی در فرظ یت لذت رب دن ،عم رکل د نبا ،یت وخ دارزیا یب پایین ،ناامیدی و مش الک ت بین رف دی را ان ریگ هزاد ی   

میکند (لندرث و گری ) 2010 ،مطالعههای بین الم یلل قب یل نشان دادهاند .اعتبار و روای :ی پرسش مان ههه ا یگدرسف

کودک  نا (( )CDIیک ک
ک

اندازه گیری معتبر با همسانی درونی باال با آ فل ای کرونباخ  0/ 71تا  0/ 89هب دست میدهد (جونز ،2002،تا وسپم ننن و هم ناراک .)8002 ،،،
همچنین هب منظور رب رسی روایی پرسشنا هم ا رسف دگی کوکان ،این پرسشنا هم هب هم  هاتوک مرف هار ا گدرسف ی کب 

سایقم و یگدرسفا       

کودکان رب روی  42آز وم دنی اجرا شد وسپس ضریب همبست یگ میان آنها محاسبه شد .نتایج این رب رسی نشان داد که همبست یگ نم هر
کل پرسشنا هم ا رسف دگی کودکان با پرسشنا هم ا رسف دگی بک و مقیاس ا رسف دگی کودکان هب ترت یب

رب ا رب  0/97و  0/ 87ممم یباش ددد که

بیان رگ روایی هم رگ ایی باالی این پرسشنا هم است.
ب) پرسشنامة اضطراب کودکان اسپنس :این پرسشنا هم وت سط اسپنس (  ) 1997ساخته ش هد است .این مقیاس از  28کشت هدام یل
ش هد است که از وا دل ین وخ استه یم شود رب اساس رف اوانی رفتار کودک آنها را در یک مقیاس  5درجهای لی رک ت دسته بن نک ید ن .د   
اعتبار بین اطالع دهندگان شا لم همبست یگ بین اط عال ات ک بس

ش هد از مادر و پدر بیش از  0/ 60و همبست یگ بی ومزآ ن نن ننن -آزاب ززز وم ن

(در ط لو یک دوره زمانی  12ماه) بیشتر از  0/ 60وب ده است .نتایج تحلیل عا یلم نشان داده است که وخ شه بندی نش نا هههها ای رم ضی با   
سهای آن با مش الک ت درونی سازی ش هد در فهریت
فهرست اخت لال های روانی  DSMمطابقت داشته است .الع وه رب این تمام زیر مقیا 
رفتاری کودک ( )CBCLهمبست یگ قا لب وت جه و مثبتی داشته است و همه همبستگیها باال رت از  0/ 42دوب هههان ددد (اس راکمه و سنپ ا ،ن   
.)1002

اثربخشی هنر درمانی برپایه نقاشی بر کاهش افسردگی...
ج) مقياس پرخاشگري پيش دبستاني :اين مقياس كي
پ خر اش يرگ جسمان ،ي رابطهای و واكنشي  -يمالك
واح ،يد فتحي آذر ،ح يس ني ن بس

47

پرسش مان ههه  43س لاؤ ييي با ا مق اي سسس رت ببب ه بند ييي تركيل

 ،،،بايزرا يارب ييييي

وك دكان پيش د سب تاني است .اين پرسشنا هم رب اي او يل ن باردر سا للل  7831وت سططط
م و پرسش مان ههه پ خر اش رگ ييي
وك د سبد ناك ت نا ييييي ش يه م م

ومق مد با به هر گ يري از پرسشنا هم پ خر اش يرگ

اهواز هب منظورسنجش ابعاد مختلف پ خر اش يرگ در وك دكان سنين پيش د سب تاني طراحي گردي ددد .ايننن پرسش مان ههه ك ههه وت سططط برم ييي
ياوا يدل ن وك دك کت میلم رگي دد شا لم

كي

 ،،،ب) پ خر اش رگ ييي

نم هر يلك و چهار ز مري قياس :ا فل )) پ خر اش رگ ييي مالك ييي  -ته يمجا

ف تحق قي  ،،،از س ههه
ش حاضر ،، ،با ا وت ج ههه هب ده فف فف
يف ز يكي -تهاجم ،ي ج) پ خر اش يرگ رابطهای ود) خشم كت انشي میباشد هك در پ هوژ ش ش
ز مري قياس اول استفاده شد .نم هر دهي اين پرسشنا هم در كي
كي

بار در هفته =  ،3اغ بل

ًال =  0هب ندرت = ،1كي
مقياس يتركيل  5درجهای اص ًال

بار در ماه =،2

روزها = 4میباشد .هك نم هر هر ز ري مقياس از جمع نم هر سؤالهای وبرم طه و نم هر لك از جمععع تم ما ييي

ز مري قيا س ها حاصل میگردد .همچنين نقطه رب ش در انتخاب ا رف اد پ خر اشگ ررر ب ررر اساسسس ايننن پرسش همان  ،،،دو انح ار ففف مع اي ررر تالاب ررر
از يم ان يگ ن است .ض بير

يمالك  -تهاجم ،ي يف ز يكي -

اعتبار آ فل اي رك ونباخ در لك مقياس  0/ 98و در عا لم های چهارگانه پ خر اش يرگ

تهاجم ،ي رابطهای و خشم كت انشي هب ترت یب  0/ 0،88 / 0،94 / 92 ،0/ 93هب دست آ هدم است.

شیوهی اجرا
ج سل ات هنردرمانی رب پایه نقاشی شا لم

 10ج هسل ی  54دقیقهای وب د که با فاص هل ی زمانی دو روز در میان در اطاق بازی رم کز مشاوره

ت ان دارف ييي ب ههه اطاققق محل
ی یک از رم اکزپیش د سب تانی اجرا شد .شی هو ی اجرا هب این صورت وب د که ابتدا هم هههی کودکاننن ب ههه ص رو ت ت
اجرای نقاشی آ دم ند وبا محیط درمان و پژوهش رگ آشنا شدند تا از اضطراب آنان کاسته شود.
جدول  .1ساختار جلسات نقاشی درمانی
فعالیت

ج سل ات

کودکان هب ی دک ی رگ مع یفر شدند .آشناسازی آنها با روند ک یل کار ،انجام فعالیتهای هنری با وم ض عو ات اختیاری با استفاده از دم اد شمعی و آ رب نگ.

ج هسل اول

آماده سازی با استفاده از فنون گ مر کردن ،مانند خط خطی کردن و یافتن تصاویر از میان خطوط و سپس رنگ آمیزی آنها اجرا شد.

ج هسل دوم

رت سیم و نقاشی گروهی آزاد درقا بل

ج هسل س مو و چهارم

فعالیتهای هنری ه فد مند با استفاده از دم ادرن ،یگ دم ادشمعی و ماژیک اجرا شد.

تج هبر نقاشیهای گروهی و وت سعه و کت میل کارها با استفاده از دم ادرن ،یگ دم اد شمعی و ماژیک با تمرکز رب پسخوراندهای مثبت و تعا لم سازن هد بین اعضای گروه انجام شد
یها و صفات آنها انجام شد
ساخت مجسمه سفا یل از اعضای گروه و کت میل سفال گروه ،ی نمایش مجسمهها هب دی رگ اعضای گروه و بحث در وم رد ویژگ 
رت سیم اعضای گروه با استفاده از دم ادهای رن ،یگ شمع ،ی گواش و رنگهای آکرولیک ،با بحث در وم رد اح ناجیه و ساس  ،،،،،ش خان تتت لالخ زا دوخ

ج هسل پنجم و ششم
ج هسل هفتم

نیا هبرجت      فعالیتتتها ا

ج هسل هشتم

سلج زا دعب و ا تتت تت تت تتتتتتت
ت

ج هسل نهم

رب گزاری نمایشگاهی از نمونه آثار رت سیمی و تجسمی ساخته ش د هد ررر ج سل هههها ا

ج هسل دهم

تج هبر کردند
رکت ار و یادآوری مطا بل

پیشین ،آماده سازی کودکان رب ای اختمام گرو ،ه جمع بندی کل ج سل ات ،مقای هس احساسات و رفت لبق شدوخ طسوت کدوک را

انجام شد.
آماده سازی رب ای خاتمه ج هسل ها ،انسجام بخشی هب ای هد ها و ی پک ارچه سازی دستاوردها در قا بل
انجام شد.

یافتهها
جدول  :2میانگین و انحراف استاندارد متغیرهای پژوهش در پیش آزمون و پس آزمون در گروه آزمایش و کنترل
متغیر

وضعیت

ا رسف دگی

پیش آز وم ن
پس آز وم ن

اضطراب

پیش آز وم ن
پس آز وم ن

پ خر اش رگ ی

پیش آز وم ن
پس آز وم ن

گروه
آزمایش

میانگین

انحراف استاندارد

کمترین

بیشترین

27 / 80

6/ 02

20

43

کنت لر

28 / 47

5/ 57

24

46

آزمایش

16 / 60

1/ 84

13

19

کنت لر

27 / 33

5/ 55

23

42

آزمایش

63 / 33

9/ 04

45

87

کنت لر

62 / 40

9/ 72

50

85

آزمایش

39 / 33

2/ 92

35

43

کنت لر

63 / 47

12 / 09

43

88

آزمایش

79/ 27

9/ 28

85

021

کنت لر

96 / 47

10 / 58

81

821

آزمایش

59 / 67

9/ 84

40

75

کنت لر

95 / 47

9/ 99

97

021

تعداد
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
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همانطور که در جدول  2مشاه هد میکنید ،بین میانگینهای پیش آز وم ن و پس آز غتم رد نوم ی اهر ی راد دوجو توافت شهوژپ  د و     .
رب ای رب رسی معناداری این فت اوت در ادا هم در رف ضیههای پژوهش (تحلیل استنباطی) با استفاده از تحلیل کواریانس وم رد رب رسی رارق   
یگیرد.
م 
جدول  :3نتایج تحلیل کواریانس نمرات متغیر افسردگی در کودکان
متغیر

مجموع مجذورات

منبع غت ییرات

درجه          

می گنا ین           

آزادی

مجذورات

پیش آز وم ن

285 / 81

1

ا رسف دگی

گروه

308/ 15

1

خطا

197 / 12

27

کل

15823 /00

30

سطح معناداری

F

ضریب اتا

285 / 81

39 / 14

0/ 100

0/ 592

308/ 15

011/00

0/ 100

0/308

در راستای رب رسی این رف ضیه پژوهشی که اثر هنر درمانی رب پایه نقاشی رب ک یناتسبد شیپ ناکدوک رد یگدرسفا شها     

ثؤم ررر اس .ت

نمرات ا رسف دگی در بین دو گروه آزمایشی و کنت لر با استفاده از روش آ رارق هسیاقم دروم سنایراوک لیلحت یرام .تفرگ

تن ایج      

حاصل از این روش در جدول  3نشان میدهد که بین نمرات گ و یشیامزآ هور

رادانعم توافت لرتنک ی ((((( (((((()F=110.00, p<0.001

وجود دارد .این نتیجه نشان میدهد که اثر هنر درمانی رب پایه نقاشی رب کاهش ا رسف دگی در کودکان پیش د سب تانی مؤثر است و رف ضیه
یگردد.
پژوهشی تأیید م 
جدول  :4نتایج تحلیل کواریانس نمرات متغیر اضطراب در کودکان
متغیر

منبع غت ییرات

درجه آزادی

مجموع مجذورات

میانگین مجذورات

سطح معناداری

F

ضریب اتا

اضطراب

پیش آز وم ن

327/ 51

1

327/ 51

13 / 53

0/ 100

0/ 334

گروه

0454/ 93

1

0454/ 93

84 / 93

0/ 100

0/ 59 7

خطا

1443 /45

27

کل

94 7 85 /00

30

53 / 46

در راستای رب رسی این رف ضیه پژوهشی که اثر هنر درمانی رب پایه نقاشی رب ک  بارطضا شها د یناتسبد شیپ ناکدوک ر     

ثؤم ررر اس .ت

نمرات اضطراب در بین دو گروه آزمایشی و کنت لر با استفاده از روش آماری تحلیل کواریانس وم رد مقای هس قرار گ فر ت .نتایج حاصل
از این روش در جدول  4نشان میدهد که بین نمرات گروه آزمایشی و کنت لر فت اوت معناداری ( )F=84.93, p<0.001وج .دراد دو
این نتیجه نشان میدهد که اثر هنر درمانی رب پایه نقاشی رب کاهش اضطراب در کودکان پیش د یناتسب

ثؤم ررر اس یشهوژپ هیضرف و ت   

یگردد.
تأیید م 
جدول  :5نتایج تحلیل کواریانس نمرات متغیر پرخاشگری در کودکان
متغیر

منبع غت ییرات

مجموع مجذورات

پیش آز وم ن

1 51 1/ 74

درجه آزادی
1

پ خر اش رگ ی

گروه

9914 / 86

خطا

1243 / 32

27

1

کل

192865 /00

30

میانگین مجذورات

F

سطح معناداری

ضریب اتا

1511/ 74

32 / 82

0/100

0/ 549

9914 / 86

512/ 31

0/100

0/ 889

46 / 04

در راستای رب رسی این رف ضیه پژوهشی که اثر هنر درمانی رب پایه نقاشی رب کاهش پ خر اش رگ ی در کودکان پی سبد ش ت ینا

ثؤم ررر اس .ت

نمرات پ خر اش رگ ی در بین دو گروه آزمایشی و کنت لر با استفاده از روش آماری تحلیل کواریانس گ رارق هسیاقم دروم ر ن .تف ت جیا     
حاصل از این روش در جدول  5نشان میدهد که بین نمرات گ و یشیامزآ هور

رادانعم توافت لرتنک ی ((((( (((((()F=215.31, p<0.001

وجود دارد .این نتیجه نشان میدهد که اثر هنر درمانی رب پایه نقاشی بر کاهش پ خر اش تسبد شیپ ناکدوک رد یرگ انی    
رف ضیه پژوهشی تأیید میگردد.

ثؤم ررر اس و ت
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اثربخشی هنر درمانی برپایه نقاشی بر کاهش افسردگی...
بحث ونتیجه گیری

هدف از پژوهش حاضر اث بر خشی هنر درمانی رب پایه نقاشی رب کاهش ا رسف دگ ،ی اضطراب وپ خر اش رگ ی در کودکان پیش د سب تانی وب د
همانطور که نتایج پژوهش نشان داد ،هنر درمانی رب پایه نقاشی رب کاهش ا رسف دگ ،ی اضطراب وپ خر اش رگ ی کودکان وم رد مطالعه مؤثر
وب ده است  .هب نح يو که میانگین نم هر ی ک یل ا رسف دگ ،ی اضطراب وپ خر اش رگ ی در تمام شاخصها ،پس از انجام دم ا هلخ های درمان ،ی
ت
کاهش یافته است .این نتایج با نتایج دم ا الخ ت هن شاقن هیاپرب ینامرد ر ییی ی ییییی س یا ررر پژوهش ارگ ننن و در ارگنام ننن در رابط ههه با ا مش الک ت ت
کودکان پیش د سب تانی همخوان است .در مطالعهای که وت سط جن یگ قوجه بی ،ولگ شیرآبادی ،جانی (  ) 1394صورت گ فر ته است ،هنر
درمانی رب پایه نقاشی درمانی روش وم ثری در کاهش اضطراب دارای کودکان دچار کل نت زبان وب ده است .در پژوهشی دی رگ رضایی
وهکاران (  ) 1394نشان دادند که نقاشي درماني در بهبود کاهش اضطراب و پ خر اش يرگ دانش آ وم زان د سب تاني پ رس داراي اختالالت
رب وني سازي ش هد مؤث وبر ده است است .همچنین غ مال زاده و همکاران (  ) 1394در پژوهشی نشان دادن ،د که هنر درمانی رب پایه نقاشی
ش هاما  ام ((  ) 2013نش کداد نا ههههه کودکاننن
درمانی در کاهش الع ئم اخت لال ف یبو خاص پ رس ان  7- 12سا هل مؤثر است .همچن ننین پ هوژ ش ش
نسبت هب بزرگساالن ،خزانه غل ات محدودي رب اي يب ان تجارب هيجاني وخ د دارن ،د نقاشي می وت اند هب عنوان زباني رب اي ورب ننن ر زي ييي
شها ای آییوری ،چ ( ،)9002پ ير ننن ،اس  تيم ( ( , )6002لي (( )0002نیز
هيجانا يت نظ ري پ خر اش يرگ باشد .نتایج پژوهش حاض ب ر ا    پ هوژ ش ش
همخوانی دارد .در تبیین این یافته می وت ان گفت که شاخص هههای که با ناکدوک یور رب یشاقن هیاپرب ینامردرنه یراذگریثات ثع

       

م 
تهای وم اجه ،ه باال رب دن وخ د کنت لر ى ،و افزایش وخ د کارآ دم ى است .هب گونهای می اوت ننن گ تف
یشود تأکید آن رب آ وم زش مهار 
تهای الزم را رب ای ارتقا عم رکل د در
روش هنردرمانی رب پایه نقاشی از عمل گذاری تاثیرگذار را رب ای کودکان رف اهم میکنند که مهار 
اختیار آنان قرار داه و مهمتر از این ،این مهارتها را هب آنان آ وم زش میدهد .مشارکت فعال کودکان در کشف احساس  تا ووو عقای ددد
آنها از طریق مشارکت با درمان رگ ى که یکى از چه هر های کلیدى درمان است شرایط را رب ای ن یعو تعا لم
یکند .ازطرف د رگي
رف اهم م 

و وردور

ثؤم ررر و واقعی

وك دك در طی این نقاشیها پدی هد ها را درك میکند ،روابط را میفهمد و احساس راحتي میکند و از

تهای ريب وني استفاده میکند.
آن هب عنوان ابزاري رب اي ايجاد ارتباط ،مباد هل وآزمايش و لست ط رب واقعی 
هنردرمانی یک روش ایجاد ش هد رب ای س مال ت روان است که از روش الخ ق ایجاد هنر رب ای رشد و ارتقاء س مسج تمال ی  ،،،،،روان ننی و
هیجانی اشخاص در همه سنین استفاده میکند .این روش رب اساس این باور پایه گذاری ش هد است که رف ایند الخ ق هب کار گ فر ته ش هد
ش
دربیان حال از طریق هنر هب ا رف اد کمک میکند که تعارضات و مش الک ت را حل کنند و مهارتهای بین رف دی ،دم یریت رفت را  ،،،ک ها ش ش
اضطرا ،ب افزایش عزت نفس و وخ دآگاهی را گسترش داد ،ه هب بینش دست یابند ( دخ ر .) 2013 ،ازجم هل شا هخ های هنر ،نقاشی است..
نقاشی عبارت است از رت سیم وخ دانگیخته تصاویر که رف صتهایی رب ای ارتباط و بیان غیرک یمال

رف اهم ممم یکن ددد (آی چیرو  .)9002 ،،،در

واقع با ابزاری چون نقاشی کودک همه سم ائل زندگی وخ درا هب تج هبر درآورد ،ه وخ د را میآزماید و وخ یشتن را بنا ممم یکن ددد  .خطوططط
رت سیمی انعکاسی از دنیای عاط یف و هیجانی اوست و نقاشی هب منز هل جهانی است که هب زاوم ا زفا ت ای رایشوه ش ی یاهینوگرگد و       
یگردد (دادستان.)3831،
کودک متح لو م 
ت انها ا همتاس زا ييي نشد ههه وب ددد .ش خا صصصها ای مقیاسسس ا یگدرسف
پژوهش حاضر رب روي کودکان پیش د سب تانی اجرا شد ک ههه جنسیت ت

،،،

ن
اضطراب و پ خر اش رگ ی قابل مقای هس در دوگروه دختران و پ رس ان است .پیشنهاد ممم یشوددد در آیند ههه پژوهش یاه ی یی با ا در نط ررر گ تفر ن ن
همتاسازي هر دو جنس انجام شود.
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