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Abstract
Aim: Present research aimed to investigate the effect of
painting therapy on increase psychological well-being in
single parent adolescents. Method: This study was an
experimental with pre-test and post-test design with
control group. Research population included single parent
girl adolescents of member in Slouk Poya charity
foundation of Tehran in 2017 year, that from them 40
people selected through simple sampling method and
randomly assigned to two equal groups. The experimental
group trained painting therapy for ten sessions of 45
minutes (weekly two sessions) and the control group did
not receive any training. The groups completed the
questionnaire of psychological well-being (Ryff, 1989) in
the pre-test and post-test stages. Data was analyzed by
MANCOVA method. Results: The findings showed that
painting therapy led to increase psychological well-being
and
all
components
including
self-acceptance,
environmental mastery, positive relationships with others,
purpose in life, personal growth and autonomy in single
parent adolescents (P<0/05). Conclusion: The results
indicate the effect of painting therapy on increase
psychological well-being in single parent adolescents.
Therefore, counselors and therapists can use painting
therapy to improve the psychological well-being.
Keywords: painting therapy, psychological well-being,
adolescents, single parent.
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 پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر نقاشی درمانی بر افزایش بهزیستی:هدف
 این مطالعه تجربی با: روش.روانشناختی در نوجوانان تک سرپرست انجام شد
 جامعه پژوهش نوجوانان دختر.سآزمون با گروه کنترل بود
 شآزمون و پ
 طرح پی
 بودند6931 تک سرپرست عضو موسسه خیریه سلوک پویا شهر تهران در سال
 نفر با روش نمونهگیری تصادفی ساده انتخاب و به طور40 که از میان آنان
 دقیقهای45  گروه آزمایش ده جلسه.تصادفی در گروه مساوی جایگزین شدند
(هفتهای دو جلسه) با روش نقاشی درمانی آموزش دید و گروه کنترل آموزشی

سآزمون پرسشنامه بهزیستی
 شآزمون و پ
  گروهها در مراحل پی.دریافت نکرد
 دادهها با روش تحلیل کوواریانس. ) را تکمیل کردند1989 ،روانشناختی (ریف
 یافتهها نشان داد که نقاشی درمانی باعث: یافتهها.چندمتغیری تحلیل شدند
 تسلط،افزایش بهزیستی روانشناختی و همه مولفههای آن شامل پذیرش خود
 رشد فردی و استقالل در، هدفمندی در زندگی، روابط مثبت با دیگران،محیطی
 نتایج حاکی از تأثیر: نتیجهگیری.)P>0/ 05 ( نوجوانان تک سرپرست شد
.نقاشی درمانی بر افزایش بهزیستی روانشناختی در نوجوانان تک سرپرست بود
یتوانند از روش نقاشی درمانی برای بهبود
 بنابراین مشاوران و درمانگران م
.بهزیستی روانشناختی استفاده کنند
 تک، نوجوانان، بهزیستی روانشناختی، نقاشی درمانی:کلید واژهها
.سرپرست

6931/12/ 25 :تاریخ دریافت
7931/ 12 / 12 :تاریخ پذیرش
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مقدمه
مترین و ارزشمندترین نهاد اجتماعی است که نقش مهمی در سالمت اعضای خود دارد .در خانواده رابطه
خانواده کوچکترین ،مه 
والد-فرزندی نقش موثری در شکلگیری شخصیت دارد ،اما برخی خانوادهها ساختار کاملی ندارند و به اصطالح تک والدینی

1

هستند (مالژیک و لوسون .)7102 ،2در میان خانوادههای تک والدینی ،خانوادههایی که مادر سرپرست است بسیار حائز اهمیت
یشوند؛ بدین معنا که از هر  11خانواده کشور ،یک
یباشد .آمار حاکی از آن است که  9/4درصد خانوادهها توسط زنان سرپرستی م 
م 
یشود (زارع بهرامآبادی ،زهراکار ،صالحیان بروجردی و محمدیفر .)2931 ،بسیاری از زنان سرپرست
خانواده توسط زنان اداره م 
یدهند و دچار احساس حقارت ،درماندگی،
خانواده به دلیل مشکالت فراوان از جمله تعارض نقش ،آرامش روانی خود را از دست م 

یشوند (میا ،لئوناردو و سوالکووا .)8102 ،3بچههای خانوادههای تک والدینی اغلب به دلیل مشکالت متعدد در
دلتنگی و تنهایی م 

یشوند و میزان این مشکالت دو برابر بچههایی است که در خانوادههای دو والدینی
خانه دچار مشکالت رفتاری و روانشناختی م 

زندگی م 
یکنند (اماتو و پترسون.)7102 ،4

یکی از مشکالت نوجوانان در خانوادههای تک سرپرست ،بهزیستی روانشناختی 5پایین است (اوچینا .)3102 ،6بهزیستی روانشناختی

یها است (پیلر و تسانیوا.)8102 ،7
یکی از سازههای رویکرد روانشناسی مثبت و به معنای فرایند رشد همه جانبه استعدادها و توانای 
یهای بالقوه واقعی فرد است (پرز-گارین ،مولیرو و بأس،8
همچنین بهزیستی روانشناختی تالش برای کمال در جهت تحقق توانای 

 .)5102از نظر ریف ) 1989 ( 9بهزیستی روانشناختی دارای شش مؤلفه پذیرش خود (نگرش مثبت به خود و پذیرش جنبههای مختلف

تهای
خود مانند ویژگیهای مثبت و منفی و احساس مثبت درباره زندگی گذشته) ،تسلط محیطی (حس تسلط بر محیط ،کنترل فعالی 
بیرونی و بهرهگیری مؤثر از فرصتهای پیرامون خود) ،روابط مثبت با دیگران (احساس رضایت و صمیمیت از رابطه با دیگران و
درک اهمیت آنها) ،هدفمندی در زندگی (داشتن هدف در زندگی و باور به معنا دار بودن زندگی حال و گذشته) ،رشد فردی
(احساس رشد با دوام و دستیابی به تجربههای نو بهعنوان یک موجود دارای استعدادهای بالقوه) و استقالل (احساس استقالل و

یباشد (به نقل از موستری ،دلی و دیالنی .)8102 ،10افراد با بهزیستی باال
اثرگذاری در رویدادهای زندگی و نقش فعال در رفتارها) م 
هیجانات مثبت را تجربه و از حوادث و وقایع پیرامون خود ارزیابی مثبتی دارند ،در حالی که افراد با احساس بهزیستی پایین حوادث و
وقایع زندگی خود را نامطلوب ارزیابی کرده و بیشتر هیجانات منفی مانند اضطراب ،افسردگی ،خشم و غیره را تجربه میکنند (مکری
شهای مؤثر آن هنر درمانی
شهای متفاوتی وجود دارد که یکی از رو 
و لیمونی .)7102 ،11برای بهبود ویژگیهای روانشناختی رو 
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است (هاین ،ونهورن ،وندرولد و هاتچیمکرز .)8102 ،13هنر درمانی یک روش ایجاد شده برای سالمت است که از روش خالق
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یکند .این روش بر اساس این باور پایهریزی شده که فرایند خالق به
ایجاد هنر برای رشد و ارتقای سالمت در همه سنین استفاده م 
یکند که استرس ،اضطراب ،تعارضات و مشکالت را کاهش و
کار گرفته شده در بیان حال افراد از طریق هنر به آنان کمک م 

نفردی ،مدیریت رفتار ،عزت نفس و خودآگاهی را افزایش دهند (اگوئیالر .)7102 ،1هنر درمانی شاخههای بسیار
تهای بی 
مهار 

گستردهای دارد که یکی از آنها نقاشی درمانی 2است (ویلسون و فیشر .)8102 ،3نقاشی ترسیم خودانگیخته تصاویر است که
یک ن ن د
یکند و افراد از طریق نقاشی هیجانهای خود را منعکس و فرافکنی م 
فرصتهایی برای ارتباط و بیان غیرکالمی فراهم م 

(شهری ،معینیکیا ،زاهد و نریمانی .)4102 ،منظور از نقاشی درمانی ،آموزش نقاشی نیست ،بلکه ارائه فرصتهایی به فرد است تا از
گها و خطوط ،احساسات ،عواطف ،نیازها و دانستههای خود را بیان کند (رضایی ،خدابخشی کوالیی و تقوایی .)4931 ،از
طریق رن 
نقاشی درمانی بهعنوان روشی برای برونفکنی ،تخلیه هیجانی ،ارائه افکار و نشان دادن احساسات ،تعارضات و تمایالت درونی استفاده
یشود .به عبارت دیگر با ابزاری مانند نقاشی افراد همه مسائل زندگی خود را به تجربه درآورده ،خود آن را آزمایش میکند و
م 

یکند (ویسنوال ،اسپرودزا ،بک و پیک.)0102 ،4
خویشتن خود را بنا م 

شهای نسبت ًاًا زیادی درباره تأثیر نقاشی درمانی بر ویژگیهای روانشناختی منفی از جمله اضطراب ،افسردگی،
با اینکه پژوه 
شهای اندکی درباره تأثیر نقاشی درمانی بر ویژگیهای روانشناختی مثبت
پرخاشگری ،مشکالت رفتاری و غیره انجام شده ،اما پژوه 
یباشند .برای مثال
شها متناقض م 
از جمله سالمت ،خالقیت ،بهزیستی روانشناختی و غیره انجام شده است و گاهی نتایج این پژوه 
ناصری و کراسکیان موجمباری ( )6931ضمن پژوهشی گزارش کردند که نقاشی درمانی در افزایش عزت نفس و خوداثرمندی مؤثر
بود .سایر نتایج نشان داد که نقاشی درمانی بر مولفههای عزت نفس اجتماعی و عمومی و خواثرمندی هیجانی و اجتماعی مؤثر بود ،اما
تأثیر معناداری بر عزت نفس تحصیلی/شغلی و خانوادگی و خوداثرمندی تحصیلی نداشت .ویسکرمی ،منصوری و روشننیا ()6931
شآموزان دختر دوره متوسطه اول
ضمن پژوهشی به این نتیجه رسیدند که نقاشی درمانی باعث بهبود معنای زندگی و سالمت روان دان 
(نوجوان) شد .در پژوهشی دیگر شالنی ،کرمی و مؤمنی ( )5931گزارش کردند که هنر درمانی با رویکرد نقاشی باعث بهبود
تهای اجتماعی شد .رکنی ،زادهمحمدی و نوابینژاد ( )4931ضمن پژوهشی به این نتیجه رسیدند که نقاشی درمانی باعث
مهار 
افزایش خالقیت (و ابعاد ابتکار ،سیالی و انعطافپذیری) و رشد اجتماعی کودکان  4تا  6ساله شد .کارپاویسیوت و مکیجیوسکین

5

تهای هنری باعث بهبود بهزیستی شامل بهزیستیهای اجتماعی ،روانشناختی و
( )6102ضمن پژوهشی به این نتیجه رسیدند که فعالی 
تهای ارتباطی
ذهنی شد .در پژوهشی دیگر شهری و همکاران ( )4102گزارش کردند که نقاشی درمانی باعث بهبود مهار 

شآموزان دختر کمرو شد .کیم ،کیم و کی )4102( 6ضمن پژوهشی به این نتیجه رسیدند که ترکیب هنر درمانی و مدیتیشن مبتنی
دان 
بر تنفس باعث بهبود بهزیستی ذهنی نوجوانان مبتال به اضطراب و افسردگی شد.
یکنند) به دلیل مشکالت فراوان خانوادگی دچار
نوجوانانی که در خانوادههای تک سرپرست (بهویژه زمانی که با مادر زندگی م 

مشکالت رفتاری و روانشناختی زیادی هستند و میزان این مشکالت دو برابر بچههایی است که در خانوادههای دو والدینی زندگی
شهای اندکی با هدف بهبود
یکنند (اماتو و پترسون .)7102 ،همچنین تعداد نوجوانان تک سرپرست رو به افزایش است و پژوه 
م 
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شها درباره تأثیر
بهزیستی روانشناختی آنان بهویژه بر اساس هنر درمانی یا نقاشی درمانی انجام شده است .عالوه بر آن نتایج پژوه 
یباشد .در نتیجه پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر نقاشی درمانی بر
نقاشی درمانی بر بهبود ویژگیهای مثبت روانشناختی متناقض م 
افزایش بهزیستی روانشناختی در نوجوانان تک سرپرست انجام شد.
روش
سآزمون با گروه کنترل بود .جامعه پژوهش همه نوجوانان دختر تک سرپرست عضو
شآزمون و پ 
این مطالعه تجربی با طرح پی 
موسسه خیریه سلوک پویا شهر تهران در سال  6931بودند که از میان آنان  40نفر با روش نمونهگیری تصادفی ساده انتخاب و به طور
تصادفی در گروه مساوی (  20نفر گروه آزمایش و  20نفر گروه کنترل) جایگزین شدند .در روش نمونهگیری تصادفی ساده پس از
کهای ورود به مطالعه شامل داشتن سن  12تا  18سال ،برخورداری
تهیه لیست همه اعضا با کمک قرعهکشی  40نفر انتخاب شد .مال 
تنامه شرکت در پژوهش ،عدم مصرف داروهای روانپزشکی و عدم رویدادهای فشارزا مثل طالق،
از سالمت جسمی ،امضای رضای 
کهای خروج از مطالعه شامل انصراف از ادامه همکاری ،غیبت دو جلسه و یا بیشتر،
مرگ عزیزان و غیره در شش ماه گذشته و مال 
شهای درمانی به طور همزمان و تکمیل پرسشنامه به صورت ناقص بود.
استفاده از سایر رو 
ابزار

پرسشنامه بهزیستی روانشناختی :1پرسشنامه بهزیستی روانشناختی توسط ریف در سال  1989ساخته شد .این ابزار دارای  84گویه
و شش مؤلفه پذیرش خود ،تسلط محیطی ،روابط مثبت با دیگران ،هدفمندی در زندگی ،رشد فردی و استقالل (هر مؤلفه  14گویه)
یشود .در این ابزار  47گویه به
ًال موافقم) نمرهگذاری م 
ًال مخالفم تا  =6کام ًال
است که بر اساس مقیاس شش درجهای لیکرت ( =1کام ًال
یشود .نمره کل ابزار با مجموع نمره همه گویهها و نمره هر مؤلفه با
صورت مستقیم و  37گویه به صورت معکوس نمرهگذاری م 
یآید ،لذا دامنه نمرات کل ابزار بین  84تا  504و دامنه نمرات هر مؤلفه بین  14تا 84
مجموع نمره گویههای آن مؤلفه بدست م 
یباشد .ریف (  ) 1989روایی همگرا ابزار را با پرسشنامه رضایت از زندگی
یباشد و نمره باالتر به معنای بهزیستی روانشناختی بیشتر م 
م 

نیوگارتن 2و حرمت خود روزنبرگ 3تأیید و پایایی کل ابزار و مولفههای پذیرش خود ،تسلط محیطی ،روابط مثبت با دیگران،

هدفمندی در زندگی ،رشد فردی و استقالل را با روش آلفای کرونباخ بهترتیب  0/ 87 ،0/ 90 ،0/ 91 ،0/ 90 ،0/39 ،0/ 95و 0/ 86
گزارش کرد .همچنین میکائیلی منیع (  ) 1389روایی سازه ابزار را با روش تحلیل عاملی تأیید و پایایی کل ابزار و مولفههای مذکور را
با روش آلفای کرونباخ بهترتیب  0/ 84 ،0/ 81 ،0/ 76 ،0/ 79 ،0/ 74 ،0/ 90و  0/ 72گزارش کردند .در پژوهش حاضر پایایی کل ابزار و
مولفههای مذکور با روش آلفای کرونباخ در مرحله پسآزمون بهترتیب  0/ 85 ،0/ 77 ،0/ 81 ،0/ 76 ،0/ 83 ،0/ 89و  0/88محاسبه شد.
روند اجرا
روند اجرای پژوهش به این صورت بود که پس از تصویب پایاننامه و دریافت معرفی نامه همکاری با پژوهشگر به موسسه خیریه
سلوک پویا مراجعه و پس از بیان هدف و اهمیت پژوهش برای مدیر موسسه همکاری وی جهت پژوهش جلب شد .سپس لیست
کهای ورود به مطالعه نمونهگیری و سپس به دو گروه مساوی تقسیم شدند .برای گروهها
اعضا تهیه و  40آزمودنی با توجه به مال 
اصل رازداری ،محرمانه ماندن اطالعات شخصی و تحلیل دادهها به صورت کلی بیان شد .سه روز قبل از شروع آموزش به گروه
آزمایش و سه روز پس از اتمام آموزش به گروه آزمایش ،گروههای آزمایش و کنترل از نظر بهزیستی روانشناختی مورد ارزیابی قرار
1

. psychological well-being questionnaire
. Neugarten
3
. Rosenberg
2
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گرفتند .گروه آزمایش ده جلسه  45دقیقهای (هفتهای دو جلسه) با روش نقاشی درمانی آموزش دید و گروه کنترل آموزشی دریافت
نکرد .آموزش توسط یک متخصص بالینی دارای گواهینامه دوره نقاشی درمانی ارائه شد .محتوی ،فعالیت و هدف نقاشی درمانی بر
اساس پکیج رضایی و همکاران ( )4931به تفکیک جلسات در جدول  1ارائه شد.
جدول  :1محتوی ،فعالیت و هدف نقاشی درمانی به تفکیک جلسات
جلسات
اول

محتوی

فعالیت

هدف

گرم کردن نقاشی با استفاده از

قطرهای جوهر یا رنگ روی کاغذ بچکانید ،کاغذ را تا بزنید و باز کنید .حال طرح را به تصویر تبدیل کنید

جذب اعضای گروه به موضوع

نقاشی و رنگ آمیزی
دوم

شناخت رسانههای هنری

یهایی که کشیدید ،یکی را که از همه بیشتر دوست دارید یا ندارید انتخاب کنید
از میان خط خط 

شناخت رسانههای هنری برای گسترس قدرت تصویرپردازی و خالقیت

سوم

تمرکز ،مهارت و حافظه

هر چیزی را که دوست دارید به کسی هدیه دهید ،نقاشی کنید

ایجاد و افزایش تمرکز ،مهارت و حافظه

چهارم

موضوعهای کلی

نقاشی با موضوع آزاد بدون تجزیه و تحلیل

سهای مهم
بروز احسا 

پنجم

درک خویشتن

احساسات متضادی مثل عشق و تنفر و یا عصبانیت و آرامش را در قالب یک نقاشی نشان دهید

بررسی ادراک نوجوان از خود

شش م

روابط خانوادگی (باورهای

یای از تمام اعضای خانواده خود بکشید
نقاش 

بررسی رابطه نوجوان با دیگر اعضای خانواده

خانواده)
هفتم

کار هنری دو نفره

دو نوجوان روی یک کاغذ نقاشی بکشند .میتوان برای نقاشی آنها قانون هم وضع کرد

تقویت رابطه بین دو نفر

هشتم

نقاشی گروهی

نوجوانان به صورت گروهی و بدون تعیین موضوعی خاص نقاشی بزرگ (روی کاغذ بزرگ) بکشند

یهای گروهی به صورت دقیق
شناخت تکتک افراد گروه و بروز پویای 

روی یک کاغذ بزرگ دایره بزرگی کشیده و آن را از قطر به تعداد اعضای گروه تقسیم کنید .هر نوجوان

بررسی ترسها و بازخورد به اعضا ،بررسی شیوه مراقبت از قلمرو خود ،بحث

میتواند مرز خود را به دلخواه ایجاد کند و یا وارد قلمرو دیگری شود و به طور آزاد نقاشی بکشد

گروهی و یافتن روشهای مراقبت

یشود ،نقاشی بکشند
نوجوانان بر اساس سفر خیالی که برای آنها تعریف م 

آشکارسازی بخشی از سطح هوشیاری

1

نهم

مانداال

دهم

تصویر ذهنی هدایت شده،
تجسم ،رؤیا و مراقبه

الزم به ذکر است که برای تجزیه و تحلیل دادهها از شاخصها  ي گرایش مرکزی و پراکندگی برا  ي توصيف توزيع متغيرها و از
ضها  ي آمار  ي استفاده شد .همچنين دادهها با استفاده از نرمافزار  SPSS-19در سطح
تحلیل کوواریانس چندمتغیری برا  ي آزمون فر 
معناداری  P<0/ 05تحلیل شدند.
يافتهها
یکردند؛ به طوری که  20نفر در گروه
تکنندگان  40نوجوان دختر بودند که همه آنها با مادر خود زندگی م 
در این پژوهش شرک 
آزمایش ( ) 50 %و  20نفر در گروه کنترل ( ) 20 %جایگزین شدند .همچنین میانگین سنی گروه آزمایش  15 / 80 ±2/ 83و میانگین سنی
نتر از سیکل ( 6 ،) 25 %نفر سیکل ( ) 30 %و 9
گروه کنترل  61/01±2/ 91بود .عالوه بر آن در گروه آزمایش تحصیالت مادر  5نفر پایی 

نتر از سیکل ( 6 ،) 30 %نفر سیکل ( ) 30 %و  8نفر دیپلم ( ) 40 %بود.
نفر دیپلم ( ) 45 %و در گروه کنترل تحصیالت مادر  6نفر پایی 
شآزمون و
میانگین و انحراف معیار بهزیستی روانشناختی و مولفههای آن به تفکیک گروههای آزمایش و کنترل در مراحل پی 

سآزمون در نوجوان تک سرپرست جدول  2ارائه شد.
پ 
جدول  :2میانگین و انحراف معیار بهزیستی روانشناختی و مولفههای آن به تفکیک گروهها در مراحل ارزیابی در نوجوانان تک سرپرست
گروه آزمایش
متغیرها/گروهها

شآزمون
پی 

گروه کنترل
پسآزمون

شآزمون
پی 

پسآزمون

پذیرش خود

M
52 / 12

SD
12 / 66

M
68 / 62

SD
6/17

M
54 / 00

SD
13/93

M
52 / 50

SD
12 / 25

تسلط محیطی

59 / 66

8/61

65 / 74

8/ 31

58 / 12

11 / 24

57 / 37

01/ 43

روابط مثبت با دیگران

63 / 42

15 / 24

74 / 69

7/ 34

62 / 25

61/ 19

63 / 62

15 / 40

هدفمندی در زندگی

64 / 97

61/55

74 / 75

12 / 31

66 / 52

9/ 37

68 / 75

7/ 30

رشد فردی

69 / 56

9/ 95

75 / 62

01/ 83

17/ 12

01/ 69

70 / 38

01/ 51

استقالل

53 / 12

9/ 92

66 / 37

01/ 14

55/ 70

11 / 78

57 / 12

01/ 35

بهزیستی روانشناختی

362 / 85

93/ 64

524/ 79

44/ 68

367 /17

41 / 20

963/ 74

42 / 75

. Mandala

1
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در جدول  ،2نتایج میانگین و انحراف معیار بهزیستی روانشناختی و مولفههای آن شامل پذیرش خود ،تسلط محیطی ،روابط مثبت با
دیگران ،هدفمندی در زندگی ،رشد فردی و استقالل به تفکیک گروهها در مراحل ارزیابی در نوجوانان تک سرپرست در نوجوانان
تک سرپرست قابل مشاهده است.
برای بررسی تأثیر نقاشی درمانی بر بهزیستی روانشناختی و مولفههای آن از روش تحلیل کوواریانس چندمتغیری استفاده شد .قبل از
شفرضهای آن مورد بررسی و تأیید قرار گرفت .یعنی آزمون کولموگروف–اسمیرنوف برای هیچ یک از متغیرها در
اجرای آن پی 
سآزمون معنادار نبود ،لذا نرمال بودن متغیرها تأیید شد .همچنین آزمونهای  Mباکس و لوین معنادار نبودند،
شآزمون و پ 
مراحل پی 
سهای کوواریانس و فرض برابری واریانسها تأیید شد .نتایج آزمون تحلیل کوواریانس چندمتغیری
لذا بهترتیب فرض برابری ماتری 
برای بررسی تأثیر نقاشی درمانی بر بهزیستی روانشناختی و مولفههای آن در نوجوانان تک سرپرست در جدول  3ارائه شد.
جدول  :3نتایج آزمون تحلیل کوواریانس چندمتغیری برای بررسی تأثیر نقاشی درمانی بر بهزیستی روانشناختی
و مولفههای آن در نوجوانان تک سرپرست

اثر

مقدار

آزمونها

آماره F

مجذور اتا

معناداری

اثر پیالیی

0/39

61/ 53

0/100

0/39

المبدای ویلکز

0/ 07

61/ 53

0/100

0/39

اثر هاتلینگ

13 / 07

61/ 53

0/100

0/39

گترین ریشه روی
بزر 

13 / 07

61/ 53

0/100

0/39

نقاشی درمانی

طبق نتایج جدول  ،3نقاشی درمانی بر بهزیستی روانشناختی و مولفههای آن در نوجوانان تک سرپرست اثر معنادار دارد .به عبارت
دیگر گروههای آزمایش و کنترل حداقل در یکی از متغیرهای بهزیستی روانشناختی و مولفههای آن شامل پذیرش خود ،تسلط
محیطی ،روابط مثبت با دیگران ،هدفمندی در زندگی ،رشد فردی و استقالل در نوجوانان تک سرپرست تفاوت معناداری دارند
( .)F=6/ 53 ،P<0/100نتایج آزمون تحلیل کوواریانس تکمتغیری در متن تحلیل کوواریانس چندمتغیری برای بررسی تأثیر نقاشی
درمانی بر هر یک از متغیرهای وابسته در نوجوانان تک سرپرست در جدول  4ارائه شد.
جدول  :4نتایج تحلیل کوواریانس تکمتغیری در متن چندمتغیری برای بررسی تأثیر نقاشی درمانی بر متغیرهای وابسته در نوجوان تک سرپرست
مجموع مجذورات

درجه آزادی

میانگین مجذورات

آماره F

معناداری

مجذور اتا

388/8

1

388/8

51 / 42

0/100

0/ 86

1311 /39

1

1311 /39

26 / 82

0/100

0/ 68

روابط مثبت با دیگران

346/ 50

1

346/ 50

61/ 85

0/ 005

0/ 47

هدفمندی در زندگی

826/ 78

1

826/ 78

61/ 49

0/ 005

0/ 45

رشد فردی

614 / 75

1

614 / 75

23 / 31

0/100

0/ 63

استقالل

618 /4

1

618 /4

31 / 73

0/100

0/ 73

بهزیستی روانشناختی

4376 / 21

1

4376 / 21

38 / 46

0/100

0/ 79

متغیرها
پذیرش خود
تسلط محیطی

طبق نتایج جدول  ،4نقاشی درمانی اثر معناداری بر پذیرش خود ،تسلط محیطی ،روابط مثبت با دیگران ،هدفمندی در زندگی ،رشد
فردی ،استقالل و بهزیستی روانشناختی در نوجوانان تک سرپرست دارد .با توجه به مجذور ِاِاتا  86درصد تغییرات پذیرش خود68 ،
درصد تغییرات تسلط محیطی 47 ،درصد تغییرات روابط مثبت با دیگران 45 ،درصد تغییرات هدفمندی در زندگی 63 ،درصد
تغییرات رشد فردی 73 ،درصد تغییرات استقالل و  79درصد تغییرات بهزیستی روانشناختی ناشی از تأثیر نقاشی درمانی است .بنابراین
یتوان گفت نقاشی درمانی باعث افزایش معنادار پذیرش خود ( ،)F= 51 / 42 ،P<0/100تسلط محیطی (،)F= 26 / 82 ،P<0/100
م 
روابط مثبت با دیگران (  ،)F=61/ 85 ،P<0/ 005هدفمندی در زندگی (  ،)F=61/ 49 ،P<0/ 005رشد فردی (،)F= 23 / 31 ،P<0/100
استقالل ( )F= 31 / 73 ،P<0/100و بهزیستی روانشناختی ( )F= 38 / 46 ،P<0/100در نوجوانان تک سرپرست شد.
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بحث و نتیجهگیری
یکنند ،بهزیستی روانشناختی پایین است و این سازه نقش
یکی از مشکالت نوجوانانی که در خانوادههای تک سرپرست زندگی م 
مهمی در سالمت دارد .بنابراین هدف این پژوهش بررسی تأثیر نقاشی درمانی بر افزایش بهزیستی روانشناختی در نوجوانان تک
سرپرست بود.
شهای ویسکرمی و همکاران
نتایج نشان داد که نقاشی درمانی باعث افزایش بهزیستی روانشناختی شد .این نتیجه با نتیجه پژوه 
( ،)6931کیم و همکاران ( )4102و کارپاویسیوت و مکیجیوسکین ( )6102همسو بود .برای مثال ویسکرمی و همکاران ( )6931ضمن
پژوهشی به این نتیجه رسیدند که نقاشی درمانی باعث بهبود سالمت روان دختران نوجوان شد .در پژوهشی دیگر کارپاویسیوت و
تهای هنری باعث افزایش بهزیستی روانشناختی شد .در تبیین این یافته بر مبنای نظر
مکیجیوسکین ( )6102گزارش کردند که فعالی 
یتوان گفت که هنر درمانی روش درمانی مؤثر در ارتباط با افرادی است که به هر دلیلی از لحاظ
رضایی و همکاران ( )4931م 
روانشناختی دارای مشکالتی هستند .نقاشی و تجسم انعکاس افکار و نارضایتیهای فرد نسبت به محیط پیرامون است که فرد با استفاده
یتواند ادراک هیجانی و
یتواند این احساسات را منتقل کرده و بدون خطر برونریزی کند .از سوی دیگر هنر درمانی م 
از آن م 
کها و مهارتهای حل مساله ،افزایش احساس تعلق و ارائه
خهای صحیح مقابلهای ،تکنی 
مدیریت خشم را از طریق یادگیری پاس 
راهکارهای غیرتهاجمی برای برقراری ارتباط احساسی پیچیده بهبود بخشد .در نتیجه هنر درمانی با توجه به ویژگیهای مذکور
یتواند بهزیستی روانشناختی را افزایش دهد.
م 
شهای پیوگ ،لی ،گودوین و شرارد
دیگر نتایج نشان داد که نقاشی درمانی باعث افزایش پذیرش خود شد .این نتیجه با نتیجه پژوه 

1

(  ) 2006و کیم و همکاران ( )4102همسو بود .برای مثال پیوگ و همکاران (  ) 2006گزارش کردند که هنر درمانی باعث افزایش
پذیرش خود بیماران سرطانی شد .در پژوهشی دیگر کیم و همکاران ( )4102به این نتیجه رسیدند که هنر درمانی گروهی باعث
یتوان گفت که نقاشی ابزاری
افزایش پذیرش خود نوجوان مضطرب و افسرده شد .در تبیین این یافته بر مبنای نظر باچلتر )5102( 2م 

برای ابراز وجود و خود اکتشافی است و نقاشی درمانی به توسعه استعداد و تصدیق نقاط قوت و ارزشگذاری خود بهعنوان بخشی از
یتواند به نوجوانان در کشف جنبههای مثبت خود که نادیده گرفته شده در محیطی
جامعه کمک میکند .بنابراین نقاشی درمانی م 
یکند تا دیدی
امن ،خالق و بدون قضاوت کمک کند .همچنین بیان کتبی (نقاشی) نقاط ضعف و جنبههای منفی خود به فرد کمک م 
یتر پیدا کند .در نتیجه این عوامل از طریق شناخت بهتر جنبههای مثبت و منفی خود باعث افزایش پذیرش خود
حتر و واقع 
واض 
یشوند.
م 
همچنین نتایج نشان داد که نقاشی درمانی باعث افزایش تسلط محیطی شد .این نتیجه با نتیجه پژوهش پیوگ و همکاران ( ) 2006
همسو بود .برای مثال پیوگ و همکاران (  ) 2006گزارش کردند که هنر درمانی باعث افزایش تسلط محیطی بیماران سرطانی شد .در
یتوان گفت که نقاشی درمانی به فرد در دستیابی به روزنههایی برای بیان احساسات شدید و کاهش تنش به صورت
تبیین این یافته م 
خالقانه و یادگیری تکنیکهای خالقانه مدیریت استرس ،به اشتراکگذاری مشکالت و نگرانیها از طریق بیان هنری و رشد
یکند و از طریق شناخت احساسات و افکار باعث حل تعارضات درونی و بیرونی
خودآگاهی و شناسایی زمینههای نگرانی کمک م 
یشوند.
یشود که این عوامل باعث بهبود تسلط فرد بر محیط م 
م 

. Puig, Lee, Goodwin & Sherrard
. Buchalter

1
2
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شهای قنبری هاشمآبادی و
نتایج دیگر نشان داد که نقاشی درمانی باعث افزایش روابط مثبت با دیگران شد .این نتیجه با نتیجه پژوه 
مآبادی و
ابراهیمینژاد ( ،)0931پیوگ و همکاران (  ) 2006و کارپاویسیوت و مکیجیوسکین ( )6102همسو بود .برای مثال قنبری هاش 
نفردی زنان مبتال به
ابراهیمینژاد ( )0931ضمن پژوهشی به این نتیجه رسیدند که هنر درمانی گروهی باعث بهبود مهارت ارتباط بی 
تهای هنری باعث بهبود روابط
اختالل روانی شد .در پژوهشی دیگر کارپاویسیوت و مکیجیوسکین ( )6102گزارش کردند که فعالی 
با دیگران شد .در تبیین این یافته بر مبنای نظر هاین ،ونهورن ،و هاتچیمکرز )5102( 1میتوان گفت که نقاشی درمانی به افراد در حل

یکند .همچنین در نقاشی درمانی امکان
تعارضات ،مدیریت رفتارهای مشکلآفرین ،کاهش استرس و دستیابی به بینش کمک م 
یشود .همچنین
مهای یکدیگر وجود دارد که این فرایند باعث تسهیل ارتباطات م 
تعامل ،تجزیه و تحلیل و بازخورد نسبت به ترسی 
یکند و در
نقاشی درمانی از طریق ایجاد محیطی امن همراه با آزادی و خالقیت مؤثر به رشد ارتباط مثبت و تعامل با دیگران کمک م 
یتواند تجارب ارتباطی خود از جمله رابطه با والدین و افراد مهم زندگی را ترسیم کند و دید بهتر و
این روش درمانی فرد م 
نتری نسبت به آنها بدست آورد که این عوامل باعث بهبود روابط مثبت با دیگران میشوند.
روش 
شهای ویسکرمی و
عالوه بر آن نتایج نشان داد که نقاشی درمانی باعث افزایش هدفمندی در زندگی شد .این نتیجه با نتیجه پژوه 
همکاران ( )6931و پیوگ و همکاران (  ) 2006همسو بود .برای مثال ویسکرمی و همکاران ( )6931ضمن پژوهشی به این نتیجه
رسیدند که نقاشی درمانی باعث بهبود معنای زندگی دختران نوجوان شد .پیوگ و همکاران (  ) 2006گزارش کردند که هنر درمانی
باعث افزایش هدفمندی در زندگی بیماران سرطانی شد .در تبیین این یافته بر مبنای نظریه ابات ،پلوبیدیز ،هاپرت ،کوه ،وادزورث و

یتوان گفت که هدفمندی در زندگی یعنی اینکه فرد برای پیدا کردن یک معنا و جهت در تجربیات خود و تعیین
همکاران ) 2006 ( 2م 
اهداف در زندگی توانمند باشد و زندگی گذشته و حال خود را معنادار درک کنند .در مقابل افراد فاقد هدفمندی احساس میکنند
یکنند .از آنجایی که نقاشی درمانی توانسته پلی به سمت
زندگی آنها معنای خاصی ندارد و در زندگی هیچ هدف خاصی را دنبال نم 
تجارب و رویدادهای گذشته و درونی برای نوجوانان تک سرپرست ایجاد کند و در جریان این شیوه درمانی درباره آنها آگاهی
یتوانند در آن معنا و مفهومی کسب کنند و برای آینده خود مسیری را ترسیم نمایند .در نتیجه نقاشی درمانی از
یکنند و م 
کسب م 
یشود.
طریق ایجاد و افزایش معنا در زندگی باعث افزایش هدفمندی در زندگی م 
شهای رکنی و همکاران ( ،)4931پیوگ
دیگر نتایج نشان داد که نقاشی درمانی باعث افزایش رشد فردی شد .این نتیجه با نتیجه پژوه 
و همکاران (  ) 2006و کارپاویسیوت و مکیجیوسکین ( )6102همسو بود .برای مثال رکنی و همکاران ( )4931ضمن پژوهشی به این

نتیجه رسیدند که نقاشی درمانی باعث افزایش رشد اجتماعی شد .در پژوهشی دیگر کارپاویسیوت و مکیجیوسکین ( )6102گزارش

تهای هنری باعث بهبود رشد شخصی شد .در تبیین این یافته بر مبنای نظر باچلتر )5102( 3میتوان گفت که نقاشی
کردند که فعالی 

درمانی با تاکید و فراهم آوردن مواردی مثل تاکید بر حل مشکالت در زندگی ،تشویق به خودشکوفایی از طریق بیان خالقانه ،تاکید
یکند .همچنین نقاشی درمانی به فرد
بر صمیمیت و اعتماد در روابط شخصی و جستجوی اهداف در زندگی به رشد شخصی کمک م 
اجازه هویت سازی ،افزایش ارتباط و اعتماد به نفس ،بیان احساسات ،نگرشها و افکار را میدهد .در نقاشی درمانی این موارد همراه
یتوانند به رشد شخصی کمک کنند.
یشود ،لذا م 
با آسودگی خاطر و بدون قضاوت انجام م 
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شهای پیوگ و همکاران (  ) 2006و
سایر نتایج نشان داد که نقاشی درمانی باعث افزایش استقالل شد .این نتیجه با نتیجه پژوه 
کارپاویسیوت و مکیجیوسکین ( )6102مبنی بر تأثیر نقاشی درمانی بر بهبود استقالل همسو بود .در تبیین این یافته بر مبنای نظر کیم و

یتوان گفت که بزرگترین مزیت نقاشی درمانی غیرکالمی بودن فرایند آن است .این فرایند به سطح پیشکالمی
کانگ )3102( 1م 
یسازد .همچنین اثر هنری
یشود و آن را هنگام نقاشی به طور ویژهای مؤثر م 
یکند که از طریق حواس حمایت م 
خودآگاه نفوذ م 
درمانجو و درمانگر را با نمونهای ملموس از مشکالت آشنا میسازد که شاید درمانجو از آن آگاهی نداشته و یا عالقهای به توجه
یشود .حل مشکالت باعث افزایش خودکارآمدی و
کردن به آن نداشته باشد ،اما نقاشی درمانی باعث توجه به آن و حل مشکالت م 
ییابد.
عزت نفس افراد شده و از طریق آن میزان استقالل افراد افزایش م 
به طور کلی نتایج پژوهش حاضر نشان داد که نقاشی درمانی باعث افزایش بهزیستی روانشناختی و همه مولفههای آن شامل پذیرش
خود ،تسلط محیطی ،روابط مثبت با دیگران ،هدفمندی در زندگی ،رشد فردی و استقالل در نوجوانان تک سرپرست شد .بنابراین
نتایج حاکی از اهمیت نقاشی درمانی در افزایش بهزیستی روانشناختی در نوجوانان تک سرپرست بود .در نتیجه روش نقاشی درمانی
شها از روش
یتوانند در کنار سای رو 
در مراکز آموزشی و درمانی قابلیت کاربرد توسط مشاوران و درمانگران را دارد و آنان م 
یهای روانشناختی مثبت از جمله بهزیستی روانشناختی استفاده نمایند .با توجه به نتایج به مسئوالن و
نقاشی درمانی برای بهبود ویژگ 
یشود اهمیت روش مذکور را در نظر داشته باشند و اقدام به تربیت متخصص برای آموزش روش نقاشی درمانی
برنامهریزان توصیه م 
یشود در افزایش ویژگیهای مثبت روانشناختی در
کنند .بدون شک استفاده از روش مذکور که یک روش نسبت ًاًا ارزان محسوب م 
نوجوانان تک سرپرست نقش مهمی دارد.
تهای پژوهش عدم استفاده از مرحله پیگیری به دلیل عدم دسترسی به نوجوانان تک سرپرست و استفاده از
مترین محدودی 
مه 
شدهی برای جمعآوری دادهها بود .محدودیت دیگر ،محدود شدن جامعه پژوهش به نوجوانان تک سرپرست
ابزارهای خودگزار 
شهای آتی از پیگیریهای کوتاهمدت و بلندمدت برای بررسی تداوم اثربخشی نتایج
یشود در پژوه 
دختر بود .بنابراین پیشنهاد م 
استفاده شود .پیشنهاد دیگر استفاده از مصاحبههای ساختاریافته و نیمه ساختاریافته برای جمعآوری دادهها است .با توجه به وجود
یشود پژوهشگران بهطور مجزا به بررسی تأثیر نقاشی درمانی بر بهزیستی ذهنی نوجوانان دختر
تفاوتهای جنسیتی احتمالی پیشنهاد م 
و پسر تک سرپرست بپردازند و نتایج را با هم مقایسه کنند .همچنین با توجه به اینکه در این پژوهش فقط یک گروه آزمایش وجود
شهای هنر
شهای آتی تأثیر نقاشی درمانی بر بهزیستی ذهنی نوجوانان تک سرپرست با سایر رو 
داشت ،پیشنهاد میشود در پژوه 
درمانی مثل فیلم درمانی ،نمایش درمانی ،موسیقی درمانی و غیره مقایسه شود.
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