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 Background and Purpose: The incidence of maladaptive behaviors among children is increasing; 

hence identification of factors effective in reducing these behaviors seems necessary. However, 

systematic studies on the effectiveness of painting therapy in reducing the psychological and 

behavioral problems of students have not been done. Accordingly, the present study aimed to 

investigate the effectiveness of group therapy on loneliness, control of anger, and adjustment among 

primary school students. 

Method: It was a quasi-experimental research with pretest-posttest control group design. The sample 

consisted of 40 female primary students of grade 3 in Khoramabad in 2016-2017, who were selected 

by convenience sampling and then randomly divided into the experimental group and control group. 

The instruments used in the present study included Loneliness Scale (Asher & Wheeler, 1985), 

Adjustment Scale (Dokhanchi, 1998), and Novaco Anger Scale (1986). The pretest was administrated 

to both the experimental and control group. The experimental group received ten 60-minute sessions 

of group painting therapy. Upon the end of the intervention, both groups were administrated the 

posttest.   

Results: Results obtained by the analysis of covariance showed that by controlling the pre-test scores, 

there was a significant difference between the experimental and control groups in terms of loneliness 

(F=24.3, P<0.001) and adjustment (F=19.8, P<0.001) at the post-test stage. Also, other findings 

showed that by controlling the pre-test scores, a significant difference was seen between the control 

group and experimental group in terms of anger control at the post-test stage (F=0.36, P<0.55).  

Conclusion: Based on the findings of this study, it can be concluded that painting is a tool to express 

the inner emotions and plays a significant role in identifying the child's intelligence and affection. 

The results emphasize on the importance of paining therapy for the reduction of loneliness and 

increase of social adjustment of the students and can be used as an efficient method.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Citation: Ghadampour E, Amirian L, Radpour F. The effect of group painting therapy on loneliness, control of anger, and social adjustment of 

primary school students. Quarterly Journal of Child Mental Health. 2019; 6(2): 119-131. 
         

     http://dx.doi.org/10.29252/jcmh.6.2.11 

* Corresponding author: Ezattolah Ghadampour, Associate Professor, Department of Psychology, Faculty of Literature and Humanities, Lorestan 

University, Khorramabad, Iran. 

E-mail addresses: Ghadampour.e@lu.ac.ir 

   

2476-5740/ © 2019 The Authors. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license  
(https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/). 

http://dx.doi.org/10.29252/jcmh.6.2.11
http://dx.doi.org/10.29252/jcmh.6.2.11
http://dx.doi.org/10.29252/jcmh.6.2.11
https://crossmark.crossref.org/dialog/?doi=10.29252/jcmh.6.2.11
https://childmentalhealth.ir/page/133/Open-Access-Policy
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/


 8931 تابستان، 2دوره ششم، شماره                                                فصلنامه سلامت روان کودک         

    
021 

مقاله پژوهشی

 آموزان ابتدایی یافتگی اجتماعی دانشدرمانی گروهی بر احساس تنهایی، مهار خشم، و سازشتأثیر نقاشی
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 09/02/96دریافت شده: 

 20/13/99پذیرفته شده: 

 23/10/99منتشر شده: 

 شناسایی عوامل اثربخش در کاهش این رفتارها ضرورینایافته در بین کودکان رو به افزایش اسات و بروز رفتارهای ساازشزمینه و هدف:  

جام آموزان اندرمانی در کاهش مشااکلات روانی و رفتاری دانشمندی در زمینه اثربخشاای نقاشاایرسااد. با این وجود ملالتات نظامبه نظر می

افتگی ینهایی، مهار خشم، و سازشدرمانی گروهی بر احساس تنگرفته اسات. بر همین اسااس پهوهش حاضار با هدر بررسی اثربخشی نقاشی

 آموزان ابتدایی انجام شد.دانش

  01د ملالته شاااامل زمون با گروه گواه بود. نمونه مورآپس-آزمونآزمایشااای و  رن آن از نوی پیشروش پهوهش حااضااار شااا ه روش: 

گیری در دسترس انتخاب و به تیادر به نمونهبود که به روش  0390-96آباد در ساا  تصییلی دختر پایه ساوم ابتدایی شاهر خرم آموزدانش

(، 0990های احساس تنهایی آشر و ویلر )های آزمایش و گواه جایدهی شادند. ابزار مورد اساتداده در پهوهش حاضار شاامل پرساشانامهگروه

جاام گرفت ولی گروه آزمون در هر دو گروه آزماایش و گواه انبود. پیش (0996(، و مهاار خشااام نواکر )0399یاافتگی دخاان ی )ساااازش

آزمون بر روی دو گروه آزمایش و درمانی گروهی قرار گرفت. در پایان مداخله، پسای تصت عنوان نقاشاایدقیقه 61 جلسااه 01آزمایش  ی 

 گواه انجام گرفت. 

اس تنهایی های آزمایش و گواه در نمرات احسآزمون، بین گروهنتایج با استداده از تصلیل کوواریانس نشان داد با کنتر  نمرات پیش ها:یافته

(110/1P<  3/20و=Fو نمرات ساااازش )( 110/1یاافتگیP<  9/09و=Fدر مرحلاه پس )دار وجود دارد. هم نین بخش آزمون تداوت متنی

 آزمون تداوته پسهای آزمایش و گواه در نمرات مهارخشااام در مرحلآزمون بین گروهها نشاااان داد با کنتر  نمرات پیشدیگری از یاافتاه

 (.  F=36/1و  >00/1Pداری وجود ندارد )متنی

توان اساتن ا  گرفت که نقاشی نوعی وسیله بیان هیجانات و دنیای درونی است و های حاصال از این پهوهش میبر اسااس یافتهگیری: نتیجه

درمانی برای کاهش احساااس تنهایی و افزایش اشاایای دارند. این نتایج بر اهمیت مداخله نقدر شااناسااایی هوش و عوا د کودش نقش ویهه

 گرفت.  آموزان تأکید کرد و از آن به عنوان یک روش مؤثر بهرهیافتگی اجتماعی دانشسازش
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 مقدمه
، کودکی به عنوان گستره سنی یکپارچه و 0شاناسی تصولیدر متون روان

لد ای است که از تودیگر زندگی نیست، بلکه دورههای متمایزی از دوره

تااا نوجوانی ادامااه دارد و از  ریی تتیراتی درر در گساااتره آموزش، 

(. دوران دبسااتان 2و  0شااود )فردی مشااخم میبهداشاات، و روابم میان

زمان مناس ی برای تشخیم مشکلات عا دی، اجتماعی، و تصییلی آینده 

یافتگی کودکان دارد.   و ساااازشکودکاان بوده و نقش حیاتی در تصو

ترین مراحل زندگی اسااات، شاااخیااایت فرد این دوره که یکی از مهم

های یافتگی(. اغلب اختلالات و سازش3گیرد )ریزی شده و شکل میپایه

رفتاری پس از دوران کودکی، ناشای از نارساایی توجه به دوران حساس 

 توجهی منجربیکودکی و عدم هدایت صصیح در روند تصو  است. این 

باه عادم ساااازش و انل ااح باا مصیم و بروز انصرافات گوناگون در ابتاد 

 (.0) شودمختلد برای کودش می

یکی از مسااااوال و مشاااکلاات اجتمااعی امروز در جوام  گوناگون 

های مقابله با آنها است و تردیدی های رفتاری و روانی و روشناهنجاری

 هایری، و درمان ناهنجارینیساات که مساابله بهداشاات روانی، پیشااگی

امروزه ارزیابی ساالامت (. 0یابد )رفتاری روز به روز اهمیت بیشااتری می

آموزان یکی از مصورهای مهم ارتقاء بهداشااات روان جامته روانی دانش

دهی خدمات بهداشااات روانی در ساااازمان متتدد،اسااات. بناا باه دلایل 

آموزان و در شمدارس، راه رد اساااساای برای ارتقای ساالامت روان دان

کودکان ای شای  در ، تجربه2احساس تنهایی (.6) نهایت کل جامته است

مکرر اتداح افتد، اثرات   وربهنوجوانان اسااات اما وقتی این احسااااس و 

بر این . (9) گذاردمیو عا دی آنان  ،مخربی بر ساالامت جساامی، روانی

ن با دیگرااساااس، افرادی که مشااکلات مداومی در ایجاد و حدت ارت ا  

شاااناختی از ق یل احسااااس تنهایی دچار های رواندارناد، باه آشااادتگی

های انجام گرفته گویای آن است که بین احساس (. پهوهش9) شاوندمی

(. تنهایی، حالتی 9) تنهایی و ساالامت جساامی و روانی، رابله وجود دارد

 فردی که افراد خواهان آنناخوشااایند اساات که از تداوت در روابم بین

یرد. گهساتند و روابلی که با دیگران در شارایم واقتی دارند، نشأت می

این احساس به این دلیل اهمیت دارد که هم با حالات هیجانی افراد و هم 

با فقر اجتماعی، رفتار و سلامتی در افراد بالغ، نوجوان، و کودش هم سته 

                                                           
1. The Psychology of Development Lee 

احسااااس تنهاایی موجاب افزایش تنیادگی و اضااالراب،  (.01اسااات )

ش و کاه ،های پرخلر مانند گریز از مدرسااه، افسااردگی، کمروییرفتار

 سااوءمیررو  کشایدن، سایگار ،شاده و خلر خودکشای خود اعتماد به

(. از میااان اقشااااار 9) دهاادنوجوانااان افزایش می کودکااان و دررا  مواد

مختلد، تجرباه احسااااس تنهاایی در کودکی ممکن اسااات پیاامادهای 

و  توان نارساییاحساس تنهایی را می مختلدی داشاته باشاد. در درجه او 

ضااتد مصسااوس در روابم بین فردی دانساات که به تجربه نارضااایتی از 

( عقیده دارند از 02و هاماما ) کاتز(. 00شاااود )روابم اجتماعی منجر می

که کودکان نساا ت به بزرگسااالان، خزانه لتات مصدودی برای  ییجاآن

تواند به عنوان زبانی برای بیاان تجاارب هیجانی خود دارند، نقاشااای می

ریزی هیجاناتی نظیر خشام و پرخاشاگری باشد. پرین، اسمیت و یل برون

های اضااالراب کودکان در نمودهای ( مشااااهاده کردند که نشاااانه03)

 ند.کای مانند بازی نقاشای و تترید کردن داستان بروز پیدا میاساتتاره

ایی برای هفرصت نقاشای ع ارت است از ترسیم خودانگیخته تیاویر که

درمانی، ( و منظور از نقاشااای00کند )ارت اا  و بیان غیرکلامی فراهم می

ت تا هایی به فرد اسپروری و آموزش نقاشی نیست، که اراوه فرصتنقاش

هااا و خلو ، احسااااساااات، عوا د و نیااازهااا، و حتی از  ریی رناا 

 (. 00های خود را به نصوی که مایل است آزادانه بیان کند )دانسته

درمانی بر به ود احسااااس تنهایی اند نقاشااایهاا نشاااان دادهپهوهش

رمانی د ور خاص نقاشی ور کلی هنردرمانی و بهکودکان مؤثر است. به

ای برای بروز و تخلیه هیجانات کودش بر تواناد باا فراهم کردن زمینهمی

ا هاحساس تنهایی و ناامیدی مؤثر باشد. کودکان در جلسات نقاشی، ترس

ن کنند. کودش با بیاو احساااسااات مندی خود را در قالب نقاشاای بیان می

ها و حیوانات نقاشی شده، خود را فرافکنانه احساسات خود در وجود آدم

رساااند و همین موضااوی یافته میاز نظر تنظیم هیجانات به ساالح سااازش

شود که مشکلات عا دی وی به ود پیدا کرده و از نظر تلابی و سا ب می

 (.06ازش با خود و مصیم، در سلح بالاتری عمل کند )س

برای بروز احسااس تنهایی، روابم اجتماعی فرد باید در وضتی باشد 

که دیگر بخشای از توقتاتش را برآورده نساازد. هم نین احساس تنهایی 

است  ها ناکافینشاانگر این است که ارت ا ات شخیی در برخی از زمینه

های بیانگر وجود مشااکلات در مهارت و این خود یک شاااخم کلیدی

2. Loneliness 
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 ییافتگسااازششاادن، اجتماعی اساات. یکی از ابتاد و پیامد مهم اجتماعی

یافتگی اجتماعی را نظران ساااازشاسااات. برخی از صااااحب 0اجتمااعی

یافتگی (. پرین و همکاران سازش09دانند )مترادر با مهارت اجتماعی می

فرد را قااادر بااه درش و  داننااد کااهو مهااارت اجتماااعی را فرایناادی می

تتاملات  کهکند، ضااامن اینبینی رفتار دیگران و مهار رفتار خود میپیش

 (.03کند )ای تنظیم مییافتهاجتماعی خود را به نصو سازش

 گیریاکتسااب مهارت اجتماعی مصور اصالی رشاد اجتماعی، شکل

و  ی،یافتگی اجتماعهای اجتماعی، سازشروابم اجتماعی، کیدیت تتامل

یافتگی اجتماعی بر سازش (.00رود )حتی سالامت روان فرد به شامار می

های فرد با مناف  و این ضااارورت متکی اسااات کاه نیاازهاا و خواساااتاه

کنند، هماهن  و متتاد  شود های گروهی که در آن زندگی میخواسته

و تا حد امکان از برخورد و اصلکاش مستقیم و شدید با مناف  و ضوابم 

(. این ویهگی به عنوان نشااانه مهم ساالامت 00لوگیری شااود )گروهی، ج

ان، شناسهای اخیر توجه بسیاری از جامتهروان از م احثی است که در دهه

 (.09) استشناسان، و به ویهه مربیان مدارس را به خود جلب کرده روان

ای ساالم مساتلزم داشاتن افرادی سالم است و هر چه میزان داشاتن جامته

گی اجتماعی افراد بالاتر باشاد، سلامت جامته نیز بالاتر خواهد یافتساازش

بود. تلاش و کوشاااش متیااادیان تتلیم و تربیت کشاااورها برای رشاااد 

افراد اسات که پایه و اساس آن را کودکان و نوجوانان تشکیل  جان ههمه

(؛ از  رر دیگر در دوران کودکی و نوجوانی بااه دلیاال 09) دهناادمی

مساااالان افزایش یافته و وابساااتگی به والدین کاهش کاه ارت اا  با هاین

  (.21) ای برخوردار استیافتگی اجتماعی از اهمیت ویههیابد، سازشمی

یافتگی و های ساااازشاناد که ارتقای مهارتهاا نشاااان دادههوهشپ

اجتماعی در مهار خشااام و به ود کیدیت زندگی  -های روانیتوانمنادی

های هیجانی پرخاشگری یکی از واکنش کهجاییاز آن(. 20مؤثر است )

سااات های ناخوشاااایند انایافتگی و موقتیتو   یتی هر فرد در برابر کام

تواننااد بااه یااابناد کااه از  ریی ابراز خشااام میکودکاان خیلی زود درمی

تواند از اهانت لدظی تا خشونت های خود برسند. دامنه خشم میخواساته

خشونت  کنند از  رییساتی می فیزیکی متتیر باشاد. کودکان پرخاشاگر

فیزیکی یا لدظی بر کودکان دیگر مسلم شوند. آنها ممکن است عی انی، 

نگران، آزرده، و نااامیاد از خویش بااشااانااد اماا قاادر باه برخورد باا این 

                                                           
1. Social compromise 

آمیز را از الگوهای احساااسااات ن وده یا ممکن اساات رفتارهای خشااونت

نند از کامنی ستی میآنها به دلیل احساس نا شاخیایتی خاصی بیاموزند.

 ریی نااراحات کردن و ایجااد نااامنی برای دیگران باه آرامش و امنیت 

رمانی ددهند که کاربرد نقاشیها نشان میدست یابند. در این زمینه بررسی

ن تواند به ایدرمانی میویهه در گروهتواناد باه یاک الگوی درمانی، بهمی

، تیرا بیان کنند؛ به ع ار ای مناسااب خودکودکان کمک کند تا به شاایوه

های خود را به دهد هیجانهنردرماانی باه این گروه از کودکان اجازه می

مهار خشم  و یافتگیسازشوسیله یک واسله بیان کنند که باعث افزایش 

 (.22شود )آنها نیز می

( در پهوهش خود باه این نتیجه رسااایدند که 09رلیش و شااااچمن )

لی و تصیااای یافتگی اجتماعی، هیجانی،شتواند ساااازدرمانی مینقاشااای

ی بر درمانهای بسیاری به بررسی نقاشیکودکان را افزایش دهد. پهوهش

درمانی را روشااای مؤثر در اند و نقاشااایهاای اجتمااعی پرداختهمهاارت

(. در  و  اساااتداده از 20و  23اند )های اجتماعی دانساااتهافزایش مهارت

 ا  توانند به ارتمانی گروهی، افراد میدردرمانی و به  ورکلی هنرنقاشی

ان با شبا یکدیگر و مصیم، استصکام بخشیده و با فرافکنی زندگی درونی

هااای خود ارت ااا  برقرار کننااد و حس تواننااد بااا هیجااانکااار هنری، می

تری از همادلی و تتااون را با یکدیگر توساااته دهند. شااارکت در عمیی

ایجاد یک راه ارت ا ی غیرکلامی را درمانی برای کودکان، امکان نقاشاای

وپنجه توانند مشااکلاتی که با آن دسااتکه از این  ریی می کندفراهم می

 ها ونایافتگی ممکن است در بافتساازش(. 20بیان کنند ) کنند رانرم می

های مختلد ظاهر شااود و ساا ب بروز خشاام مهار نشااده شااود و موقتیت

م مهارنشاااده، اغلب به نتاایج ملاالتاات حااکی از آن اسااات کاه خشااا

(. در این ارت ا  26شاااود )ناایاافتگی منجر میپرخااشاااگری و ساااازش

درمانی روشای برای درمان مشکلات سلامت روانی افراد است که نقاشای

و  ،در آن از خلاقیت هنری برای رشااد و ارتقای ساالامت جساامی، روانی

ان وتبا این روش میشاااود. هیجانی افراد در سااانین مختلد اساااتداده می

سالح خودآگاهی فرد را نسا ت به عوا د و تتارضات خویش افزایش 

داد و وی را برای مقابله با مشااکلات ایجاد شااده در فرایندهای مربو  به 

ر درمانی دبا توجه به تأثیر و نقش نقاشی (.29کرد )سالامت روانی آماده 

هایی که هاای جسااامی و روانی، توجاه به پهوهشدرماان برخی بیمااری
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درمانی با مشااکلات رفتاری در کودکان اساات، ارت ا  بین نقاشای گویای

جا که رشد و پرورش کودکان در ایجاد رساد. از آنضاروری به نظر می

رفتارهای صااصیح در آنها از اهمیت زیادی برخوردار اساات و با توجه به 

درمانی در مشاااکلات رفتاری کم ود شاااواهاد داخلی در زمیناه نقاشااای

ه با . نتیجه این کدارای اهمیت استها ق یل پهوهشکودکان، بررسی این 

درمانی در ساالامت روان کودکان، هدر از انجام توجه به اهمیت نقاشاای

درمانی گروهی بر احساس تنهایی، بررسای اثربخشای نقاشیاین پهوهش 

 .آموزان بودیافتگی اجتماعی، و مهار خشم در دانشسازش

 روش
روش پهوهش حاااضااار کننردگران: الف( طرح پژوهش و شرررکر 

 امتهجآزمون با گروه گواه بود. پس-آزمونآزمایشی و  رن آن پیشش ه

آموزان دختر پایه سوم ابتدایی شهر تمامی دانش حاضر را پهوهش آماری

تشکیل داد. جهت انتخاب نمونه از  0390-96آباد در ساا  تصییلی خرم

ن نواحی بی گیری در دسترس استداده شد؛ بدین صورت که ازروش نمونه

 0آباد، ناحیه یک انتخاب و از بین مدارس این ناحیه، گانه شااهر خرمسااه

کلاس پایه ساوم این مدرسه انتخاب شد و از  0مدرساه ابتدایی دخترانه و 

ندر  21ندر در قالب گروه آزمایش و  21ندر ) 01ها تتداد میان این کلاس

ه به  ریی تیااادفی بدر قالب گروه گواه( به عنوان حجم نمونه انتخاب و 

هاای آزماایش و گواه تخیااایم داده شااادنااد. متیاارهااای ورود گروه

هاا، پایه تصیااایلی ساااوم ابتدایی، نمره مقیاس خشااام بالاتر از آزمودنی

ها، وجود میاانگین، و رضاااایات والادین؛ و متیاارهاای خروی آزمودنی

و عدم موافقت والدین برای  ،مشااکلات بارز جساامی، حساای و حرکتی

دادن آن بود. هم نین با توجه به اینکه  پهوهش و یاا اداماهشااارکات در 

( دارای ساه نقله برش خشم پایین، خشم 0996پرساشانامه خشام نواکر )

ری گدرمانی، غربا متوسم، و خشم بالا است ق ل از اجرای مداخله نقاشی

آموزانی که نمره پرخاشااگری آنها بالاتر از متوساام انجام گرفت و دانش

 نمونه پهوهش انتخاب شدند.  بود به عنوان

 ب( ابزار پژوهش

(: این پرسااشاانامه توساام 0996)در کودکان نواکر  0پرسااشاانامه خشاام .0

سؤا   06( سااخته شاده اسات. این پرساشنامه دارای 29نواکر )به نقل از 

                                                           
1. Anger 

 9(، فکر پرخاشگرانه )9تا  0های است و سه بتد رفتار پرخاشگرانه )سؤا 

ای ( را در  ید چهار درجه06تا  03پرخاشاااگرانه )(، و احسااااس 02تا 

سااانجد. این ( می3، 2، 0، 1همیشاااه ) اوقات، و گاهی ندرت،به هرگز،

خواهد بود که  09و حداکثر  1پرسشنامه دارای نمره حداقل امتیاز ممکن 

میزان پرخاشگری فرد در سلح  06تا  1با توجه به نقله برش آن نمره بین 

میزان پرخاشاگری فرد در سلح متوسم، و نمره  20تا  06پایین، نمره بین 

میزان پرخاشاگری فرد در سالح بالا اسات. لازم به  کر است  20بالاتر از 

آموزانی که نمره پرخاشاااگری آنها در سااالح که در این پهوهش دانش

بالاتر از متوسااام بود به عنوان نمونه پهوهش انتخاب شااادند. پایایی این 

گزارش شااده اساات.  92/1کرون اخ برابر با پرسااشاانامه به روش آلدای 

هم نین به منظور بررساای روایی این پرسااشاانامه از روش روایی صااوری 

(. در پهوهش حاضر پایایی 29اساتداده شاده که مورد تأیید قرار گرفت )

 به دست آمد.  99/1نیز این پرسشنامه با استداده از ضریب آلدای کرون اخ 

در  این پرسشنامه توسم دخان ی :2عییافتگی اجتماپرساشانامه سازش. 2

 یانهیچهارگز سؤا  39دارای  که (29به نقل از  ساخته شد ) 0399ساا  

ت که اس (و بیشتر اوقات ،، گاهی اوقاتندرتبه، وقتچیه یهانهیگزبا )

که با وضتیت رفتاری فرزندشان هماهنگی ها را این گزینهمادران یکی از 

نمرات این پرسشنامه در یک  ید صدر  کنند.بیشاتری دارد، انتخاب می

 یافتگی بالا و پایین را مورد سنجشاین پرسشنامه سازش. تا ساه قرار دارد

، 00، 9، 3، 0ت الاااساااااؤدهااد، بااه ایاان صاااااورت کااه قاارار ماای

 یهابه گزینه سنجند ویافتگی را میسازش 39، 36، 06،21،20،22،32،30

تتلی  3=بیشاااتر اوقاتو  2=گااهی اوقاات، 0=نادرتباه، 1=وقات چیه

د نجساانرا می نایافتگیسااازشها که گیرد و برعکس در سااایر سااؤا می

 چیه یهانهیگزبه گیری اسااات و نمرات بالاتر در هر کدام، ملاش اندازه

تتلی نمره  1 =بیشاااتر اوقات، و 0= گاهی اوقات ،2= ندرتبه،  3 =وقت

 1در این پرساشنامه از  حداقل و حداکثر نمره کودش جهینت در ؛گیردمی

به منظور بررساای روایی این پرسااشاانامه،  (0399) یدخان اساات.  000تا 

را گزارش کرد. وی پایایی پرساشنامه حاضر  90/1ضاریب روایی ملاکی 

و به روش آلدای کران اخ برابر با  99/1را باه روش دو نیمه کردن برابر با 

اضااار برای مصاسااا ه (. در پهوهش ح29برآورد کردند )به نقل از  92/1

2  . Social Adjustment 
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ضریب اعت ار این پرسشنامه از روش آلدای کرون اخ استداده شد که برابر 

 مصاس ه شد. 60/1با 

 2: پرساشانامه احساس تنهایی آشر و ویلر0پرساشانامه احسااس تنهایی. 3 

 گذاری آن در قالب  ید پنجسااؤا  اساات که نمره 20( شااامل 0990)

این  .اسااات( 0موافقم =  کاملاًتاا  0دم = لمخاا ای لیکرت )کااملااًدرجاه

شر و آ پرساشانامه دارای دو بتد تنهایی عا دی و تنهایی اجتماعی اساات.

ای هم تنی بر گروهواگرا  روایی روش بهروایی این پرساااشااانامه را  ویلر

ارش کردند و به ترتیب از نظر روایی واگرا و همگرا زشاااناخته شاااده گ

گی ، هم ستخوبوضتیت اجتماعی با احساس تنهایی نشاان داده شد که 

و  تث دار و باا وضاااتیت اجتماعی نامناساااب هم ساااتگی میمندی و متن

نشااان دادند که مقیاس احساااس تنهایی بین کودکان . آنها دار داردیمتن

، و انگیزبصثشااده، غدلت)ها و کودکان سااایر   قات و گروه  ردشااده

و پایایی  91/1رابر با داای کرون ااخ بلکناد و آایجااد می ایزتما مص وب(

را برای این مقیاس  00/1ساااا  برابر باا  یاکباازآزماایی باا  و  مادت 

نیز ضاااریب آلدای  در پهوهش حاضااار (.29)به نقل از  ارش کردنادزگ

 دست آمد.به 63/1برای این پرسشنامه  شدهمصاس هکرون اخ 

 یدرماندر این پهوهش از جلساات نقاشی ای:ج( معرفی برنامه مداخله

( اسااتداده شااد. هدر از اجرای این 31مصمدی )ترجمه زاده ماریا لیمبن

ا در همداخله تخلیه هیجانی کودکان و بیان آزادانه احساسات و افکار آن

 0جلسااه بود که  ی  01درمانی لب نقاشاای بود. تتداد جلسااات نقاشاایقا

ای دو جلسه به صورت گروهی و برای کل کلاس و در یکی هدته و هدته

رن شهای خالی مدرسه توسم نویسنده دوم پهوهش برگزار شد. کلاساز 

 توضیح داده شد. 0 در جدو  درمانینقاشیجلسات 

 

 درمانیجلسات نقاشی : شرح1جدول 

 اهداف فعالی  عنوان جلسات

 یزیآمرن گرم کردن با استداده از نقاشی و  یکم
جوهر یا رن  روی کاغذ ب کانید، کاغذ را خوب تا بزنید و دوباره باز کنید. ستی  ایقلره

 .کنید  رحی را که ظاهر شده به تیویری م د  کنید
 جذب اعضای گروه به موضوی

 هنری هایرسانهشناخت  دوم
که کشیدید، یکی را که از همه بیشتر دوست دارید یا از آن خوشتان  هاییخلیخماز میان 

 .، انتخاب کنیدآیدنمی

هنری به منظور  هایرسانهشناخت 

 یتقلاو خ تیویرپردازیگسترش قدرت 

 کنید. هر چیزی را که دوست دارید به کسی هدیه دهید، نقاشی و حافظه مهارتتمرکز،  سوم
 و مهارتایجاد یا افزایش قدرت تمرکز، 

 حافظه

 بروز احساسات مهم و تصلیل دقیقه بدون تجزیه 21تا  00نقاشی با موضوی آزاد ظرر  کلی هایموضوی چهارم

 .را در قالب یک نقاشی نشان دهید آرامش وحساسات متضادی مثل عشی و تندر یا عی انیت ا درش خویشتن پنجم
 ناکه کودک شودمیاین موضوی بررسی 

 .چه ادراکی نس ت به خود دارند

 تان را نقاشی کنید.خانوادهتمام اعضای  (باورهای خانواده) خانوادگیروابم  ششم
پی بردن به رابله خود با دیگر اعضای 

 خانواده

 کار هنری دوندره هدتم
وض   نهاآقوانین مختلدی برای نقاشی  توانمینقاشی بکشید.  ،کاغذ برگهدو کودش روی یک 

 .کنید
 تقویت روابم بین دو ندر

 نقاشی گروهی هشتم
یک  )روی بزرگ نقاشی ، یکتتیین موضوعی خاصکودکان باید به صورت گروهی و بدون 

 د.بکشنگ( کاغذ بسیار بزر

افراد گروه و ظاهر شدن  تکتکشناخت 

 ییدق کاملاًگروهی به صورت  هایپویایی

 لاماندا نهم

روی یک صدصه بزرگ کاغذ، دایره بزرگی کشیده و آن را از قلر به تتداد اعضای گروه 

د مرز خود را به دلخواه ایجاد کنند و یا وارد قلمرو نتوانمی انکودک یک از . هرکنیدتقسیم 

 .دیگری شوند و به  ور آزاد در آن نقاشی کنند

و بازخورد آن به اعضا،  هاترسبررسی 

بررسی شیوه مراق ت از قلمرو خود، بصث 

 ...مراق ت و هایروشگروهی و یافتن 

 دهم
، تجسم، رؤیا و شدههدایتتیویر  هنی 

 مراق ه

قاشی ، نشودمیبر اساس سدر خیالی که برایشان تترید  شودخواسته میاز کودکان گروه 

 .بکشند

آشکارسازی بخشی از سلح 

از آن آگاه  متمولاًکه  شانهوشیاری

 .نیستند

 

                                                           
1. Loneliness  2. Asher & Wheeler  
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های لازم با مسااابولان جهات انجاام پهوهش ابتدا هماهنگی روش اجرا:

آباد انجام گرفت. سپس با مراجته خرمآموزش و پرورش ناحیه یک شهر 

افزد نمونه انتخاب شدند. در مرحله  به مدارس ابتدایی دخترانه این ناحیه،

آموزان برای شرکت در دانش ءاولیا کسب رضایت آگاهانه ازبتد پس از 

و با مربیاان اهادار پهوهش برای کودکاان در حضاااور  و بیاان پهوهش

ر کامل توسم نویسنده دوم و در یکی به  و ایبرنامه مداخله ،آنهاکمک 

کودکان های خالی مدرساه به اجرا گذاشاته شد. ق ل از اجرا از از کلاس

به منظور پاسااد صااصیح و . ها پاسااد دهندخواسااته شااد که به پرسااشاانامه

با  انرتوساام پهوهشگ ساؤالاتتمامی  هاپرساشانامهنه کودکان به قلامسات

. پیش از اجرای اده شاادتوضاایح د زمانهمشااد و  صاادای بلند خوانده

و بر روی هر د آزمونپیشدرمانی برای گروه آزمایش، ابتدا یک نقاشاای

ای در مترض دقیقه 00جلسه  01سپس گروه آزمایش  ی  گروه اجرا شد

 واهگدر  ی این مدت گروه درمانی گروهی قرار گرفت و برنامه نقاشااای

 ه،مداخلبتد از اتمام جلساااات  ند.درمانی دریافت نکردگوناه برنامه هیچ

ی هر هاآزمون بر روی آزمودنیپهوهش به عنوان پس هاایمجادداً ابزار

. در این پهوهش باه منظور رعاایت اجرا شاااد دو گروه آزماایش و گواه

آباد، ملاحظات اخلاقی پس از اخذ مجوز از آموزش و پرورش شااهر خرم

د نها ا مینان داده شنامه کت ی از والدین کودکان اخذ شد و به آرضاایت

دست آمده توسم پهوهشگران پهوهش حاضر، به صورت که ا لاعات به

کاملاً مصرمانه باقی بماند. هم نین تلاش شد به منظور جلوگیری از ایجاد 

نها صاااورت آموزان، ارزیابی رسااامی از نقاشااای آجوّ رقابتی میان دانش

 نگیرد. 

ها با روش تصلیل دادهها، تجزیه و آوری دادهدر پایان پس از جم 

  آماری افزارراهه و با استداده از نرممتتیری یکتصلیل کوواریانس تک

20SPSS- .انجام شد 

 ها یافته
آزمون متتیرهای پس -آزمونمیانگین و انصرار اساااتاندارد نمرات پیش

اراوه شاده است. هم نین  2پهوهش دو گروه آزمایش و گواه در جدو  

برای  K-S Z) (اسااامیرند-آزمون کالموگروردر این جادو  نتایج 

هاا گزارش شاااده اسااات. بررسااای نرماا  بودن توزی  متتیرهاا در گروه

اسااامیرند برای تمامی متتیرها  –ماره آزمون کالموگرور ترتیب آبدین

دار ( متنی100/1آزمون متتیر مهااار خشااام در گروه گواه )بااه جز پس

 است. توزی  این متتیرها نرما توان نتیجه گرفت که نیست، بنابراین می

 
 (۰۴)تعداد:  آزمون در دو گروه آزمایش و کنترلپس -آزمونهای توصیفی نمرات پیش: شاخص2جدول 

 آزمونپس آزمونپیش مرحله

 K-SZ انحراف استاندارد میانگین K-SZ انحراف استاندارد میانگین متغیر وضعی 

 گروه آزمایش

 20/1 39/6 0/03 96/1 09/9 21/60 تنهاییاحساس 

 60/1 36/9 0/30 00/1 19/6 0/29 خشممهار 

 92/1 06/9 31/99 39/1 09/9 10/99 یافتگی اجتماعیسازش

 گروه گواه

 30/1 09/0 30/61 29/1 10/0 30/62 احساس تنهایی

 20/1 16/6 01/20 100/1 00/0 90/20 خشممهار 

 60/1 31/9 90/99 20/1 00/9 90/99 یافتگی اجتماعیسازش

 

درمااانی گروهی بر احسااااس تنهااایی برای بررسااای تااأثیر نقاااشااای

راهه اساااتداده شاااد. متتیری یکآموزان از تصلیل کوواریانس تکدانش

زمون آآزمون و پسنتایج آزمون بررساای همگنی شاایب رگرساایون پیش

نشان داد که این مدروضه برقرار احساس تنهایی در گروه آزمایش و گواه 

آزمون لوین برای بررسی همگنی  نتایج. (P, 69/1= 0۳36F<01/1است )

 ها نشااان داد که واریانسواریانس متتیر وابساته احسااس تنهایی در گروه

در . P30/3= 0۳30(F ,<90/1ها برابراسااات )احسااااس تنهایی در گروه

ی راهه برای بررسااایکمتتیری نتاایج تصلیال کوواریانس تک 3جادو  

آزمون متتیر آزمون بااا پسهااای آزمااایش و گواه در پیشتداااوت گروه

 احساس تنهایی گزارش شده است.
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 متغیره برای بررسی تفاوت گروه آزمایش و گواه در احساس تنهایی: نتایج تحلیل کوواریانس تک3جدول 

 اندازه اثر F p آماره میانگین مجذورات درجه آزادی مجموع مجذورات منبع

 090/1 110/1 90/9 03/200 0 03/200 پیش آزمون

 399/1 110/1 3/20 00/099 0 00/099 عضویت گروهی

    00/20 39 00/992 خلا

 

( 3/20آزمون )احسااااس تنهایی در پس Fآماره  3با توجه به جدو  

دهد بین دو گروه اسات که نشان می دارمتنی 110/1اسات که در سالح 

نیز  39/1دار وجود دارد. اندازه اثر در میزان احساااس تنهایی تداوت متنی

 Fدهاد که این تداوت در جامته نسااا تا بزرگ اسااات. آماره نشاااان می

دار است. این یافته متنی 110/1( در سالح 90/9آزمون نیز با مقدار )پیش

. آزمون داردداری بر نمرات پسمتنیآزمون تأثیر دهد که پیشنشااان می

نتاایج تصلیل کوواریانس نشاااان داد که میانگین تیاااصیح شاااده گروه 

( با 16/03( و میانگین گروه گواه )90/61آزماایش در احسااااس تنهایی )

دار اسااات. با توجه به این یافته متنی 110/1در سااالح  Fتوجاه به آماره 

ی موجب کاهش احساس درمانی گروهتوان گدت که مداخله نقاشایمی

 شود. آموزان ابتدایی میتنهایی در دانش

موزان آبرای بررسای تأثیر نقاشی درمانی گروهی بر مهار خشم دانش

راهه اساتداده شد. نتایج آزمون بررسی همگنی از تصلیل کوواریانس یک

آزمون مهار خشم در گروه آزمایش و آزمون و پسشیب رگرسیون پیش

 ,09/1شاایب رگرساایون در هر دو گروه برابراساات ) گواه، نشااان داد که

>P00/1= 0۳36F).  نتااایج آزمون لوین برای بررسااای همگنی واریااانس

ها نشان داد که واریانس مهار خشم در متتیر وابساته مهار خشام در گروه

نتایج تصلیل  3در جدو   (.P, 09/3= 3910F<196/1) ها برابر استگروه

بررسااای تداوت گروه آزمایش و گواه در متتیری برای کوواریانس تک

 آزمون متتیر مهار خشم گزارش شده است.آزمون با پسپیش

 

 متغیره برای بررسی تفاوت گروه آزمایش و گواه در مهار خشم: نتایج تحلیل کوواریانس تک۰جدول 

 اثر اندازه F pآماره  میانگین مجذورات درجه آزادی مجموع مجذورات منبع

 099/1 116/1 03/9 31/320 0 31/320 پیش آزمون

 101/1 00/1 360/1 96/03 0 96/03 عضویت گروهی

    119/03 39 2/0016 خلا

 

( است 360/1آزمون )مهار خشم در پس Fآماره  0با توجه به جدو  

 دهد بین دو گروه دردار اساات که نشااان میغیرمتنی 00/1که در ساالح 

نیز نشاااان  101/1داری وجود ندارد. اندازه اثر مهاار خشااام تداوت متنی

آزمون نیز پیش Fدهد که این تداوت در جامته کوچک اساات. آماره می

دهد دار اساات. این یافته نشااان میمتنی 116/1( در ساالح 03/9با مقدار )

ل آزمون دارد. نتایج تصلیداری بر نمرات پسآزمون تاأثیر متنیکاه پیش

وواریانس نشااان داد که میانگین تیااصیح شااده گروه آزمایش در مهار ک

( است که با توجه به آماره 10/29( و میانگین گروه گواه )00/20خشام )

F  ت توان گددار اساات. با توجه به این یافته میغیرمتنی 00/1در ساالح

آموزان درمانی گروهی موجب مهار خشااام در دانشکه مداخله نقاشااای

 ه است.ابتدایی نشد

جتماعی ا یافتگیسااازشدرمانی گروهی بر برای بررساای تأثیر نقاشاای

راهه اسااتداده شااد. نتایج آزمون آموزان از تصلیل کوواریانس یکدانش

تگی یافآزمون سازشآزمون و پسبررسای همگنی شایب رگرسیون پیش

های آزمایش و گواه نشاان داد که شیب رگرسیون در اجتماعی در گروه

نتایج آزمون لوین برای  .(P, 90/1= 0۳36F<01/1گروه برابراست )هر دو 

ها روهیافتگی اجتماعی در گبررسی همگنی واریانس متتیر وابسته سازش

ها برابر اسااات اجتماعی در گروه یافتگیساااازشنشاااان داد که واریانس 

(320/1>P, 99/1= 90۳3F .)  نتایج تصلیل کوواریانس تک 3در جادو 

ون با آزمهای آزمایش و گواه در پیشبررساای تداوت گروهمتتیری برای 

  اجتماعی گزارش شده است. یافتگیسازشآزمون متتیر پس
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 یافتگی اجتماعیمتغیره برای بررسی تفاوت گروه آزمایش و گواه در سازش: نتایج تحلیل کوواریانس تک5جدول 

 اندازه اثر F pآماره  میانگین مجذورات درجه آزادی مجموع مجذورات منبع

 203/1 110/1 01/02 22/662 0 22/662 پیش آزمون

 309/1 110/1 93/09 0/0101 0 0/0101 عضویت گروهی

    99/02 39 9/0909 خلا

 

آزمون یافتگی اجتماعی در پسساااازش Fآماره  3با توجه به جدو  

دهد که دار اسات که نشاان میمتنی 110/1( اسات که در سالح 93/09)

ود دار وجیاافتگی اجتمااعی تداوت متنیبین دو گروه در میزان ساااازش

 دهد که این تداوت در جامته نسااا تاًنیز نشاااان می 30/1دارد. انادازه اثر 

 110/1( در ساالح 0/02آزمون نیز با مقدار )پیش Fبزرگ اساات. آماره 

اری بر دآزمون تأثیر متنیدهد که پیشیدار اسات. این یافته نشان ممتنی

آزمون دارد. نتاایج تصلیل کوواریانس نشاااان داد که میانگین نمرات پس

( و 29/99یافتگی اجتماعی )تیاااصیح شاااده گروه آزمایش در ساااازش

در سااالح  F( اسااات کاه باا توجه به آماره 12/99میاانگین گروه گواه )

توان گدت که مداخله میدار اسااات. باا توجاه باه این یاافته متنی 110/1

یااافتگی اجتمااعی در درماانی گروهی موجاب افزایش ساااازشنقااشااای

 شود.آموزان ابتدایی میدانش

 گیریبحث و نتیجه
درمانی گروهی بر احسااااس تتیین تأثیر نقاشااایهدر پهوهش حاضااار 

ه آموزان دختر پاییافتگی اجتماعی در دانشتنهایی، مهار خشم، و سازش

ین آزمون، ب. نتااایج نشاااان داد بااا کنتر  نمرات پیشساااوم ابتاادایی بود

هااای آزمااایش و گواه در نمرات احساااااس تنهااایی در مرحلااه گروه

بنابراین  ؛(F=3/20و  >110/1P)دار وجود دارد آزمون تداوت متنیپس

ی دارآموزان تأثیر متنیدرمانی بر احسااااس تنهایی دانشمداخله نقاشااای

آزمون احساس تنهایی در مرحله پسدرصادی  39دارد و موجب کاهش 

 های پهوهشااگران دیگردر گروه آزمایش شااده اساات. این یافته با یافته

ها نشااان داد با (. هم نین بخش دیگری از یافته09و  06همخوان اساات )

های آزمایش و گواه در نمرات مهار آزمون بین گروهکنتر  نمرات پیش

و  >00/1Pوجود ندارد ) داریآزمون تداوت متنیخشااام در مرحله پس

36/1=Fدرمانی نتوانسته است در مهار خشم در مرحله ( و مداخله نقاشای

 آزمون در گروه آزمایش اثرگذار باشد. پس

ی بر احساس درماندر ت یین یافته پهوهش حاضار م نی بر اثربخشای نقاشی

 ور خاااص درمااانی و بااه ور کلی هنربااه توان گداات تاناهااایای می

ای برای بروز و تخلیااه توانااد بااا فراهم کردن زمینااهمی درمااانینقاااشااای

هیجانات کودش بر احساااس تنهایی و ناامیدی مؤثر باشاااد. کودکان در 

ها و احسااسات مندی خود را در قالب نقاشی بیان جلساات نقاشای، ترس

 ها وکنناد. کودش با بیان فرافکنانه احسااااساااات خود در وجود آدممی

افته یرا از نظر تنظیم هیجانات به سلح سازشحیوانات نقاشای شده، خود 

شود که مشکلات عا دی وی به ود رسااند و همین موضاوی س ب میمی

با خود و مصیم در سلح بالاتری عمل  سازشپیدا کرده و از نظر تلابی و 

توان سلح خودآگاهی فرد را نس ت به عوا د (. با این روش می09کند )

وی را برای مقابله با مشااکلات ایجاد  و تتارضااات خویش افزایش داد و

(. از سویی دیگر، 29شاده در فرایند مربو  به سلامت روانی آماده کرد )

آن  اثربخشااای گیرد، احتمالاًزمانی که این فرایند در قالب گروه قرار می

اسی های اسبیشاتر خواهد شاد زیرا کودکان در تتامل با یکدیگر مهارت

تتاملات بتدی در دوره نوجوانی و بزرگساااالی نیاز اجتمااعی را که پیش

ه گیرند و با ترکیب آنها با یکدیگر و تتمیم این تجربیات بهسااتند فرا می

توانند از نظر عملکرد اجتماعی و ارت ا ی در وضتیت زندگی روزمره، می

بهتری قرار گیرند. زمانی که این روابم هدفمند و پایدار شد و در کودش 

توان انتظار داشت که سلح تنهایی ه ایجاد کرد، میاحسااس تتلی به گرو

 نایافتگی وی کاهش یابد.و سازش

ی درمانهای این پهوهش نشااان داده که نقاشاایبخش دیگری از یافته

این یافته  .آموزان نداشاااته اساااتداری بر مهار خشااام دانشتاأثیر متنی

مث ت  اثرات که (،29پور و همکاران )های نظامیپهوهش حاضااار با یافته

کنشی، نفزو درمانی را بر رفتارها و هیجانات انل اقی، پرخاشگری،نقاشی

د وپهوهش خدر  آنها. نیستهمسو  اند،دادهتوجه نشان  و نارساایی توجه

 تواند باعث کاهش رفتارهایدرمانی میبه این نتیجه رساایدند که نقاشاای

وان اشاره تی. در ت یین این یافته پهوهشی مآموزان شوددانش پرخاشگرانة
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لیه های اوهایی که در سااا کرد   ی نظر پهوهشااگران بتضاای از ویهگی

شوند، به پایداری و ث ات در  و  زندگی کودکی تصو  یافته و ظاهر می

سد رهاسات، بنابراین به نظر میتمایل دارند و خشام از جمله این ویهگی

آموزان مورد پهوهش، ممکن اساااات بااه دلیاال ث ااات خشااام در دانش

گذار باشااد، زیرا خشاام به درمانی نتوانسااته در مهار خشاام آنها اثرنقاشاای

های فیزیولودیک ها، و واکنشعنوان نشااانگانی از احساااسااات، شااناخت

(. 26زدن به هدفی همراه است )نسا تاً مشاخیی است که با میل به آسیب

اند از: توان بیان کرد ع ارتدلاایال دیگری کاه برای ت  ین این یاافتاه می

گیری تأثیر پرساااشااانااماه خشااام ممکن اسااات بهترین ابزار برای اندازه

 ؛ نصوهباشدآموزان این پهوهش ن وده درمانی بر مهار خشام دانشنقاشای

این پهوهش به  درمانی توسااام پهوهشاااگران دراجرای مداخله نقاشااای

صاااورت صاااصیح انجاام نگرفتاه و موجاب ایجااد رقاابات بیشاااتر میان 

رمانگر و در نتیجه بروز احسااس خشم بیشتر نظر د آموزان در جلبدانش

 آنها، شده است.

زمون آبا کنتر  نمرات پیشپهوهش هم نین نشااان داد  های اینیافته

درمااانی گروهی در نمرات هااای آزمااایش و گواه، نقاااشااایبین گروه

ود وجدار بهآزمون تداوت متنیاجتماعی در مرحله پس یاافتگیساااازش

های مشاااهده ( و با توجه به میانگینF=9/09و  >110/1Pآورده اساات )

 30درمانی موجب افزایش توان نتیجه گرفت که مداخله نقاشیشاده، می

آزمون در گروه اجتماعی در مرحله پس یافتگیسااازشدرصاادی نمرات 

 نهادیو ابراهیم های قن ریاین یافته با نتایج پهوهش آزمایش شده است.

( همسااو اساات که همگی مؤید 20رین)( و شااوویزر، نورو و اسااپ22)

تماعی اج یافتگیساااازشدرمانی بر به ود اثربخش بودن مداخله نقاشااای

ت اار، رحیمیان بوگار، و مکرمی در ت یین این یافته بیان جماالیهساااتناد. 

ه ود تواند در ببه عنوان یک تکنیک ارزشمند میدرمانی نقاشایکنند می

یم ته اثرگذار باشاد زیرا فرایند ترسنایافهای افراد ساازشبرخی از ویهگی

یا سااااختن، فرایندی پی یده اسااات که  ی آن فرد اجزای گوناگونی از 

هد و ددار مورد استداده قرا میهایش را برای ساختن یک کل متنیتجربه

ادن د فکنی هیجانات، اراوه افکار، نشااانآن را به عنوان ابزاری برای برون

 دهند تات درونی مورد اسااتداده قرار میاحساااسااات، تمایلات، و تتارضااا

بااعث تخلیه هیجانات مندی شاااده و در به ود روابم فرد با دیگران به او 

شااته فتالیت نمایشاای باعث بالا ر درمانی به عنوان یک(. نقاشاای6کمک )

به خود، اساااتقلا  فردی و  های فردی، تقویت حس اعتمادبردن مهاارت

ی یااافتگدر نتیجااه به ود سااااازشتقویاات برقراری روابم اجتماااعی، و 

شاااود و به برخورد مناساااب کودش در اجتماعی و هیجانی کودش می

درمانی به  ور مستقیم (. نقاشی00شود )خانه، مدرسه، و اجتمای منجر می

و غیرمساااتقیم بر هیجااانااات متمرکز بوده و از  ریی کاااوش هیجااانی و 

نند هتر بتواشاااود تا باجتمااعی باعث آگاهی و بیااایرت در کودکان می

ی ادهند دریافت هدتهها نشان میمشاکلات خودشان را بشناسند. پهوهش

های درمانی همراه با کمکیاک سااااعت هنردرمانی و از جمله نقاشااای

ی، و اجتماعی، عا د یافتگیساااازشآموزشااای، نتایج مث تی را در به ود 

 (. 09تصییلی کودکان با و بدون اختلا  به همراه داشته باشد )

توان اشاره کرد هر چند این شیوه به درمانی میشیوه اجرای نقاشیدر 

 شودهای کوچک و بزرگ( انجام میصورت اندردای و یا گروهی)گروه

ا هشااود. گروههای متنوعی در آن به کار گرفته میها و روشولی شاایوه

موضوی  ابیافته باشاند به  وری که کودکان در انتخانتوانند ساازمانمی

توانند در کار هنری در این جلسات کودکان میود آزاد باشند )نقاشی خ

دیگران مشاارکت داشاته باشند و کار انجام شده در مترض تماشای همه 

تگی یافهای ارت ا ی و سازشگیرد. این روش برای تقویت مهارتقرار می

 یافته باشد که در آنتواند به صورت سازمانبسایار مؤثر اسات( و هم می

موضاااوعاات نقاشااای را با توجه به توانایی و علایی کودکان،  گردرماان

گر نقش خود را به عنوان کناد و در فرایناد ماداخلاه، درماانانتخااب می

ند کگر، یا به صورت مستقل یا به صورت عضوی از گروه ایدا میهدایت

یافتگی کودکان هاای ارت اا ی و ساااازش)در این جلساااات نیز مهاارت

های یتشود با فراهم کردن فتال. در نتیجه پیشنهاد میتواند به ود یابد(می

ای هیافته در اجرای مداخلهسازمانیافته و نیمهگروهی به صاورت سازمان

های ایجاد رفتارهای مناسب درمانی، زمینهدرمانی مختلد از جمله نقاشی

های باا توجاه باه مصدودیت آموزان ایجااد کرد.اجتمااعی را برای دانش

از جمله فقدان دروه پیگیری، داشتن مصدوده سنی خاص،  پهوهش حاضر

های دیگر، ملاالته بر روی یک جنس، و عدم امکان مقایساااه با آموزش

هایی به صااورت شااود که هماهن  با این پهوهش، پهوهشپیشاانهاد می

مدت ی ولان ولی انجام پذیرد تا پهوهشااگران از اثربخشاای این نتایج در 

های سااانی ام این پهوهش در پساااران و گروهآگاهی یابند. هم نین انج

رسااشاانامه کند. پپذیری بیشااتر نتایج پهوهش کمک میمختلد به تتمیم
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مورد اسااتداده در این ملالته یک مقیاس خودساانجی بوده اساات که در 

دهد و آموز با آرامش به آن پاسااد میتکمیل آن در  ی پهوهش، دانش

ای هممکن اساات با موقتیت دهد، در نتیجهبا تدکر به سااؤالات پاسااد می

ساات ا نایافتگیسااازشواقتی که برانگیزاننده احساااس تنهایی، خشاام، و 

های وهششود در پهمتداوتی اراوه کند؛ بنابراین پیشانهاد می پاساد کاملاً

های دیگر ارزیابی همانند مشااااهده، آتی علاوه بر پرساااشااانامه از روش

نجش متتیرهای مورد میااح ه، و گزارش متلمان و همسالان نیز جهت س

نظر این پهوهش اسااتداده شااود. در پایان به پهوهشااگران و متخیاایااان 

صورت درمان فردی و گروهی و ترکیب شود این پهوهش را بهتوصیه می

 زاهایی با تتداد بیشاااتر و در فضااااهای مختلد این دو درمان و در گروه

نتایج  ارکلینیاک و مراکز مشااااوره تکرار کنناد تاا به دقت و اعت  جملاه

 دست آمده افزوده شود.به

نامه ایانحاصل پ به صورت مستقل اجرا شده است و این ملالته تقدیر و تشکر:

جوز اجرای آن بر روی افراد نمونه از سوی یا  رن پهوهشای میوب نیست و م

 09/9/96در تارید  023آباد با شماره مجوز سازمان آموزش و پرورش شهر خرم

آموزان گرامی که در اجرای وساایله از تمامی متلمان و دانشبدین صااادر شااد. 

 این پهوهش مشارکت داشتند تشکر و قدردانی می شود.

نافتی گونه تضاااد م این پهوهش برای نویسااندگان این مقاله هیچ تضراد منافع:

  نداشته است و نتایج آن به صورت کاملاً شدار اراوه شده است.
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