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موسسه آموزشی امیدی دوباره  سواد آموز نوجوانان پرخاشگریبر  یدرمان هنر ریثأتبررسی هدف پژوهش حاضر 

نوع تحقیق نیمه تجربی با پیش و پس آزمون است. جامعه آماری  . روش پژوهش حاضر، ازمی باشد شهرستان لردگان

بود و از روش نمونه گیری در سواد آموز موسسه آموزشی امیدی دوباره شهرستان لردگان  پژوهش نوجوانان این

 یدیام یموسسه آموزشدر  آزمایشنفر به عنوان گروه 24که از این تعداد انتخاب شد  نفر به عنوان نمونه 14دسترس 

نفر به عنوان گروه کنترل انتخاب شدند. 24و  آموزش هنر درمانی بر پایه نقاشی دیدند  دوباره شهرستان لردگان

دقیقه برای گروه آزمایش  14جلسه ی  8( طی  2442اشی مارتین )قسپس بسته ی آموزشی هنر درمانی با رویکرد ن

درمانی بر گروه  هنربود. پس از آموزش دوره  AGQپرسشنامه پرخاشگری شامل گردآوری اطالعات ابزار  اجرا شد.

به عمل آمد. در نهایت، تحلیل آماری با استفاده از تحلیل  پرخاشگریآزمایش دوباره از کلیه نوجوانان آزمون 

  بوده است. شهرستان لردگان موثرسواد آموزان موسسه آموزشی امیدی دوباره بر  یدرمان هنرکواریانس نشان داد 

 

 دوباره یدیام یموسسه آموزشهنردرمانی درمانی، اضطراب، پرخاشگری،  های كلیدی:واژه
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 مقدمه

 ، یکی از مباحث توجه بر انگیز روانشناسی، تعلیم و تربیت بودهو نوجوانان های اخیر مسایل و مشکالت رفتاری کودکانسالدر

برای مشکالت مختلفی مانند پرخاشگری، رفتار ضد اجتماعی وگونه های دیگر ناهنجاری در کیلینیک  نوجواناناست. 

ها،بیمارستانها ومراکز بهداشت روانی تحت درمان قرار می گیرند. پرخاشگری در دروان کودکی عامل خطرناک و مهمی برای 

شیوه های درمان غیردارویی، هنر درمانی می باشد که بروزرفتارهایی چون ترک تحصیل و خشونت در بزرگسالی است. یکی از 

 دراین روش از تأثیرات روانی برخی هنرها بر ذهن و روان کودکان استفاده می شود. اهمیت و ضرورت تحقیق در این است که

 نی بهکودک پرخاشگر با استفاده از هنر درمانی به آرامش و ثبات روحی و روانی دست یابد. شناخت این روش های درما

هنر درمانی، یک  .(1321و سهیلی،  حسن پوربابایی)درمانگر کمک می کند تا در درمان از روش های موثرتری استفاده کند

وسیله ی درمان و یا حداقل یک امر جنبی برای تمرکز حواس، دقت، یادگیری و باال بردن روابط اجتماعی است و باعث میگردد 

 کیبه عنوان  ی(.کاربرد هنردرمان1321، خدادادی و رشیدیادل نظرو تفاهم بپردازند )افراد به جای تعارض و تمارض به تب

را  شیرا به خود جلب کرده استو نقش موثر خو نیدراز است که نظر محقق انیسال یتیو شخص یدر اختالالت روان یدرمان وهیش

نموده و بر انها غلبه  یخود را فرافکن یدرون یگره ها یبا استفاده از صور هنر ماریروش ب نیاست که در ا نیبا توجه به باور بر ا

 گذشته رشد کرده است یسال ها یبه سرعت در ط نینظام مع کیهمچون  ی. هنردرمانکندیم

ارتباط و بیان غیرکالمی فراهم می کند و منظور از  عبارت است از ترسیم خود انگیخته تصاویر که فرصتهایی برای نقاشی

روری و آموزش نقاشی نیست، بلکه ارائه فرصتهایی به فرد است تا از طریق رنگ ها و خطوط، احساسات، درمانی، نقاش پ نقاشی

از نقاشی و درکل هنرهای تجسمی به  کند.بیان  نیازها و حتی دانسته های خود را به نحوی که مایل است آزادانه عواطف و

 احساسات، تعارضات و تمایالت درونی استفاده می شود نشان دادن ابزاری برای برون فکنی، تخلیه هیجانی، ارائه افکار و عنوان

های تشخیص داده شده از این رو پژوهشگران در صدد یافتن روشی مناسب جهت درمان اختالل .(1321)رضایی و همکاران، 

ای که های مداخلهروش اند. یکی ازدر این کودکان و پیشگیری از مشکالت احتمالی آنها در دوران نوجوانی وبزرگسالی برآمده

های هنردرمانی، نقاشی باشد. ازجمله مهمترین شاخهبرای کودکان آسیب دیده بسیار مورد توجه بوده است هنر درمانی می

 ای استعاره درنمودهای کودکان های اضطرابنشانه که کردند طی مطالعه ای مشاهده (2444) درمانی است. پرین، اسمیت ویل

 بهبود در درمانی نقاشی که دادند نشان رضایی و همکاران .کندمی پیدا داستان بروز کردن تعریف و یبازی، نقاش مانند:

اینرو،  از .(1321)محمدی و رادین، است دبستانی مؤثر آموزان دانش در شده سازی برون اختالالت چون رفتاری مشکالت

 .گیرد قرار استفاده مورد نوجوانان رفتاری مشکالت کاهش در درمانی مداخالت از یکی عنوان به تواندمی درمانی نقاشی
 درزیر به برخی از پژوهش های انجام گرفته در ایران و خارج اشاره شده است.

بررسی اثربخشی آموزش هنر درمانی بر پرخاشگری کودک مبتال به اختالل طیف پژوهشی با عنوان (1321خدادادی و رشیدی)

جامعه ی آماری پژوهش حاضر کودکان مبتال به اختالل طیف اتیسم شهر اصفهان بود. از بین  انجام دادند.اتیسم شهر اصفهان 

نفر به طور تصادفی انتخاب شدند و والدین آن ها به پرسشنامه ی پرخاشگری رابطه ای و آشکار  244جامعه ی آماری پژوهش 

پرخاشگری رابطه ای و آشکار داشتند انتخاب و به  نفر که 34نفر،  244( پاسخ دادند. از بین این 1323کودکان سیما شهیم )

نفری تقسیم شدند. سپس بسته ی آموزشی هنر درمانی با  14نفری و گواه  14صورت گمارش تصادفی به دو گروه آزمایش 

انی مداخله ی هنر درم نتایج نشان داددقیقه برای گروه آزمایش اجرا شد.  14جلسه ی  8( طی  2442اشی مارتین ) قرویکرد ن

با رویکرد نقاشی توانسته است تاثیر معناداری بر نمرات پرخاشگری کلی، پرخاشگری رابطه ای، پرخاشگری کالمی بیش فعال 

آزمودنی ها در مرحله ی پس آزمون داشته باشد ولی مداخله ی هنر درمانی با رویکرد نقاشی تاثیر معناداری بر نمرات 

 پرخاشگری جسمانی نداشته است

اثربخشی هنر درمانی برپایه نقاشی بر کاهش افسردگی، اضطراب و پرخاشگری در  پژوهشی با عنوان(1321دین)محمدی و را

کودک انجام دادند. در دو گروه کنترل و آزمایش قرار گرفتند و پس از اجرای هنردرمانی بر  34تعداد  کودکان پیش دبستانی

هنر درمانی  ه کمک آزمون تحلیل کواریانس تحلیل شد نتایج نشان دادپایه نقاشی بر گروه آزمایش نتایج حاصل از پرسشنامه ب
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( به 2418و همکاران ) 1پژو اثرگذار است. برپایه نقاشی بر کاهش افسردگی، اضطراب و پرخاشگری در کودکان پیش دبستانی

به منظور  نی هوشی پرداختند.کم توادر کودکان مبتال به اختالل  یخارج یدرمان رفتارها یبرا نقاشی درمانیبرنامه  یاثربخش

شد. تحلیل واریانس دو طرفه نشان داد که  لیتکم یبرنامه درمان نقاش انیو پا یدر کودکان در ابتدا یخارج یرفتارها یابیارز

 لیو تحل هیتجز ن،یمیانگین سطوح رفتارهای بیرونی در گروه مداخله پس از برنامه درمان نقاشی کاهش یافته است. عالوه بر ا

متفاوت بود. یافته ها نشان  یدار یگروه مداخله و گروه کنترل به طور معن نیب یخارج یرفتارها سطوح نیانگینشان داد که م

خدا بخشی   را کاهش دهد. کم توانی هوشیداد که برنامه آموزش رنگ آمیزی می تواند رفتارهای بیرونی کودکان مبتال به 

این مطالعه به  پرداختند. و اضطراب کودکان مبتال به سرطان یبر پرخاشگر قاشی درمانین ریتاث(، به 2411کوالیی و همکاران )

 11 یرا برا نقاشی درمانی یها کیبا گروه پیشآزمون و پس آزمون و درمان انجام شد. گروه مداخله تکن یروش نیمه تجرب

 لیو تحل هیمورد تجز انسیبا استفاده از کووار کرد. داده ها افتیهر جلسه، دو بار در هفته( در یبرا قهیدق 14جلسه درمان )

قرار گرفتند. یافته ها نشان داد که درمان رنگ آمیزی بر کاهش پرخاشگری و اضطراب در کودکان مبتال به سرطان تأثیر می 

در کودکان مبتال به سرطان در نظر گرفته  یاحساسات منف یآزاد ساز یبرا یآن را به عنوان مداخالت درمان ن،یگذارد. بنابرا

 شود. یم

 روش تحقیق

سواد آموز  پژوهش نوجوانان نوع تحقیق نیمه تجربی با پیش و پس آزمون است. جامعه آماری این روش پژوهش حاضر، از

که انتخاب شد  نفر به عنوان نمونه 14موسسه آموزشی امیدی دوباره شهرستان لردگان بود و از روش نمونه گیری در دسترس 

آموزش هنر درمانی بر پایه  دوباره شهرستان لردگان یدیام یموسسه آموزشدر  نفر به عنوان گروه آزمایش24از این تعداد 

اشی مارتین قنفر به عنوان گروه کنترل انتخاب شدند. سپس بسته ی آموزشی هنر درمانی با رویکرد ن24و  نقاشی دیدند 

 AGQشامل پرسشنامه پرخاشگری گردآوری اطالعات ابزار  دقیقه برای گروه آزمایش اجرا شد. 14جلسه ی  8( طی  2442)

در نهایت، تحلیل . به عمل آمد پرخاشگریدرمانی بر گروه آزمایش دوباره از کلیه نوجوانان آزمون  هنربود. پس از آموزش دوره 

 د.آماری با استفاده از تحلیل کواریانس انجام ش

 یافته ها

 تأثیر دارد.پرخاشگری سواد آموزان موسسه آموزشی امیدی دوباره شهرستان لردگان بر  یدرمان هنر فرضیه پژوهش:

پیش فرض نرمال بودن توزیع نمرات گروه های نمونه در مرحله  ابتدا به بررسی مفروضات تحلیل کواریانس پرداخته می شود.

پیش آزمون، پس آزمون نقاشی درمانی هدف از بررسی پیش فرض نرمال بودن آن است که نرمال بودن توزیع نمرات همسان با 

گروه نمونه و جامعه را مورد بررسی قرار دهد. این پیش فرض حاکی از آن است که تفاوت مشاهده شده بین توزیع نمرات 

اسمیرنوف استفاده گردید. نتایج حاصل از اجرای  -توزیع نرمال در جامعه برابر با صفر است. بدین منظور از آزمون کلموگروف

 آمده است. 1این پیش فرض در مورد نمرات متغیرهای این پژوهش در جدول 

ات متغیرهای پژوهش در مرحله پیش آزمون، پس اسمیرنف جهت ارزیابی نرمال بودن توزیع نمر -: آزمون کلموگروف 1جدول

 آزمون 

 معنی داری آماره گروه ها متغیر مرحله پژوهش

 111/4 122/4 پیش آزمون پرخاشگری آزمایش

 114/4 184/4 پس آزمون

 21/4 144/4 پیش آزمون پرخاشگری کنترل

 114/4 124/4 پس آزمون

                                                           
1 Pajooh 
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پرخاشگری در مرحله پیش  متغیرشود، فرض صفر مبنی بر نرمال بودن توزیع نمرات در مشاهده می1همان طور که در جدول 

آزمون، پس آزمون نقاشی درمانی باقی است یعنی توزیع نمرات نمونه نرمال و همسان با جامعه است و کجی و کشیدگی 

 باشد(. می 44/4تر از حاصل اتفاقی است)همه سطوح معنی داری بزرگ

های مورد پژوهش نیز از آزمون لوین استفاده شد. نتایج آزمون برای بررسی پیش فرض همگنی واریانس پرخاشگری در گروه

 آمده است: 2لوین در جدول 

 آزمون لوین برای بررسی همگنی واریانس برای پس آزمون پرخاشگری: 2جدول 

 F سطح معناداری

241/4 231/1 

 

دهد که از مفروضه برابری واریانس تخطی می است نشان 44/4بیانگر این است که مقدار سطح معناداری بزرگتر از  2جدول

 نشده است و نشان دهنده برقرار بودن این مفروضه در این مقیاس است. 

ن تحلیل کواریانس های آزموبا توجه به نرمال بودن متغیرهای پژوهش، همگنی شیب رگرسیون و یکسانی واریانس، مفروضه

خشی نقاشی اثر بها استفاده کرد. به منظور بررسی توان از این آزمون برای تحلیل دادهمی یک متغیری رعایت شده است و

 ارائه شده است. 3استفاده شد که نتایج آن در جدولاز تحلیل کواریانس یک متغیری درمانی بر پرخاشگری 

 رسی تاثیر عضویت گروهی بر میزان نمرات پرخاشگری: نتایج تحلیل کواریانس جهت بر 3جدول

 

( کمتر از مقدار سطح معناداری 441/4( مقدار سطح معناداری آزمون برای گروه برای متغیر پرخاشگری )3با توجه به جدول )

است، در نتیجه تفاوت بیان شده در فرضیه معنادار می باشد، یعنی تفاوت بین نمرات کنترل و گروه آزمایش بیان کننده آن 

 است که نقاشی درمانی بر پرخاشگری موثر بوده است. 

از این رو بر مبنای نتایج جدول فوق  .می دهد نشان را پژوهش متغیر بر گروه نوع متغیر تاثیر میزان اتا، ضریب که اییآنج از

غییرات ایجاد شده در نمرات پس آزمون درصد ت 2/42بود. بنابراین 422/4میزان تاثیر گروه آزمایش بر پس آزمون پرخاشگری 

 نشان می دهد که حجم نمونه برای بررسی این فرضیه نسبتاْ کافی بوده است. 24/4ناشی از نقاشی درمانی بوده و توان آماری 

 نتایج

شهرستان سواد آموزان موسسه آموزشی یادگیری امیدی دوباره بر  یدرمان هنراز تحلیل کواریانس نشان داد نتایج حاصل 

 همخوانی دارد. (1321رادین )و  محمدیو ( 1321نتایج پژوهش با تحقیقات خدادادی و رشیدی) بوده است. لردگان موثر

 احساس بار نوجوان هیجانات تخلیه و بروز برای ای زمینه کردن فراهم با تواند می درمانی به طور خاص نقاشی و درمانی هنر

 کنند. نوجوانمی بیان نقاشی غالب در را خود منفی احساسات ها وترس نقاشی جلسات در باشد.نوجوانانموثر  نامیدی و تنهایی

 می سازگارانه سطح به هیجانات تنظیم نظر از را شده، خود نقاشی حیوانات ها وآدم وجود در خود فرافکنه احساسات بیان با

 در محیط و خود با سازگاری و تطابق نظر از و کرده پیدا بهبود وی عاطفی مشکالت که شود می سبب موضوع و همین رساند

در  یا باشند نداشته را جزییات به دقیق توجه توانایی است کند. نوجوانان مبتال به کم توانی ذهنی ممکن عمل سطح باالتری

 وجود دارد نظمی بی فعالیتها انجام شوند. اغلب، در اشتباه مرتکب احتیاطی بی روی از فعالیتها سایر یا مدرسه، کار تکالیف انجام

 منابع تغییرات مجموع مجذورات درجه آزادی میانگین مجذورات F سطح معناداری مجذورات توان آماری

 پیش آزمون 414/42 1 414/42 142/1 /432 /132 211/4

 عضویت گروهی 314/311 1 314/311 314/34 /444 /422 242/4

 خطا 144/312 31 221/14 - - - -

 کل 444/3124 14 - - - - -
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 به است. و دشوار غالبا افراد این برای تکالیف و بازی در توجه حفظ شوند. می انجام کافی تفکر بدون و دقتی بی با وظایف و

 توان ذهنینقاشی، نوجوان کم  چون ابزاری با واقع کند. در متمرکز را خود توجه تکالیف رساندن پایان به برای توانند می سختی

 دنیای از ترسیمی، انعکاسی کند. خطوط می بنا را و خویشتن آزماید می را آورده، خود در تجربه به را خود زندگی مسائل همه

گردد.  می متحول های کودکدگرگونی و هوشیاری افزایش به موازات که است جهانی منزله به نقاشی و اوست هیجانی و عاطفی

شود دانش آموزان را به کشیدن نقاشی تشویق کند و رنگها و تمام وسایل الزم برای نقاشی را در می پیشنهادبنابراین به معلمان 

ها، آرزوها و اختیار آنها قرار دهد . موضوع نقاشی را آزاد بگذارد تا دانش آموزان با انتخاب موضوع دلخواه، به بیان خواسته

شود تا کودک پرخاشگر کمتر از موارد دیگری مانند می کشیدن نقاشی باعث احساسات خود بپردازند. همین تشویق کودک به

 آزار و اذیت دوستان، دعوا کردن با دیگران و ... برای کاهش پرخاشگری خود و صرف انرژی فعاالنه خود استفاده کند. 

برای های درمانی  کنار دیگر روشبا توسعه به نتایج و پژوهش های پیشین پیشنهاد می شود هنر درمانی با رویکرد نقاشی در 

 به کار رود.  دانش آموزان 

 منابع

، بررسی تطبیقی مطالعات در زمینه تاثیر هنردرمانی بر پرخاشگری کودکان، 1321حسن پوربابایی, الناز و جمال الدین سهیلی، 

 علم آوران دانش،، مازندران، موسسه علمی تحقیقاتی کومه کنفرانس ملی روانشناسی علوم تربیتی و اجتماعی

(. اثربخشی هنر درمانی برپایه نقاشی بر کاهش افسردگی، اضطراب و پرخاشگری در 1321محمدی, اکبر, رادین, عاطفه. )

 41-13(, 28)8, فصلنامه روان شناختی تحلیلی شناختیکودکان پیش دبستانی. 

اشی بر پرخاشگری کودکان مبتال به اختالل طیف ، اثر بخشی هنر درمانی با رویکرد نق1321خدادادی, نفیسه و سمیه رشیدی، 

، تهران، انجمن توسعه ششمین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی وروانشناسی، آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایراناتیسم، 

 و ترویج علوم و فنون بنیادین، 

بر کاهش اضطراب و پرخاشگری دانش  . اثربخشی نقاشی درمانی(1321)رضایی سعید، خدابخشی کوالیی آناهیتا، تقوایی داوود

 12-14( :2) 2 ;1321آموزان دبستانی پسر دارای اختالالت برونی سازی شده. مجله پرستاری کودکان. 
Bozcuk, H., Ozcan, K., Erdogan, C., Mutlu, H., Demir, M., & Coskun, S. (2017). A 

comparative study of art therapy in cancer patients receiving chemotherapy and improvement 

in quality of life by watercolor painting. Complementary Therapies in Medicine, 30, 67-72. 

Khodabakhshi Koolaee, A., Vazifehdar, R., & Bahari, F. (2016). Impact of painting therapy on 
aggression and anxiety of children with cancer. Caspian Journal of Pediatrics, 2(2), 135-141. 

 


