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چکيده
مقدمه :نقاشیدرمانی نیز به عنوان روشی مناسب برای درمان و کااش
پیشنهاد شده است .لذا پژوش

اخاالالت رفالااری

حاضر با شدف بررسی اثربخشای نقاشایدرماانی بار کااش

اخالالت دان آموزان کمتوان ذشنی انجام شد.
روش :مطالعهی حاضر از نوع نیمهآزمایشی با طرح پی آزمون-پسآزمون با گروه کنالرل
بود .جامعهی آماری پژوش

شامل کلیهی دان آموزان پسر کمتوان ذشنی آموزشپذیر باه

تعداد  80نفر با دامنهی سنی  8تا  14سال واقع در مراکاز آماوزش اساالینایی شهرساالان ایاالم
بود .پس از تکمیل پرسشنامهی مهار شای اجالماعی گرشام و الیو ( )1990توسط مادران
این کودکان 20 ،نفر که واجد شرایط بودند ،انالخاب گردیدند و به صور تصاادفی در دو
گروه آزمای

و کنالرل جای داده شدند .گروه آزمای  ،باه ماد  8جلساهی شفالگای (45

الی  60دقیقهای) طبق پروتکل سیلور ( )2008به نقاشی کشیدن پرداخالند و گاروه کنالارل در
فعالیتشای عادی کالس شرکت کردند .شرکتکنندگان  10روز پس از آخارین جلساه و
سه ماه بعد نیز پرسشنامهشا را تکمیل کردند.
یافته ها :نالایج تحلیل کواریانس نشان داد که بین میانگین نمرا پی آزمون و پسآزماون
و کنالارل تفااو معنااداری وجاود دارد و نالاایج

اخالالت رفالااری د ر دو گاروه آزماای
پیگیری نیز حاکی از ثبا دسالاوردشا بود.

نتيجه گيری :باا توجاه باه نالاایج ایان مطالعاه ،اساالفاده از روششاای درماانی غیردارویای
شمچون نقاشیدرمانی ،در جهت کاش

اخالالت رفالاری دان آموزان کامتاوان ذشنای

توصیه میشود.
كليدواژهها :نقاشیدرمانی ،اخالالت رفالاری ،دان آموزان کمتوان ذشنی
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مقدمه
بااا توجااه بااه تعریاا

موجااود در راشنمااای تشخیصاای و آماااری اخااالالت

روانی ) ،(DSM-IV-TRکامتاوانی ذشنای1حاالالی اسات کاه در آن کاارکرد شاوش
عمومی فرد به میزان چشمگیری زیار حاد مالوساط باشاد و باه طاور شمزماان سابب
تخریب رفالارشای انطباقی وی گردد که شروع این اخاالالل قبال از سان  18ساالگی
میباشاد .کودکاان کامتاوان ذشنای ،از جملاه کودکاانی شساالند کاه در رفالارشاای
سازمانی ضع

عمدهای دارناد باه گوناهای کاه انجمان کامتاوانی ذشنای آمریکاا

2

( )2010دو ویژگی برجسالهی کمتوانی ذشنی را محادودیت چشامگیر در کاارکرد
شناخالی و رفالارشای سازشی میداند .طبق نظر انجمن کمتوانی ذشنی آمریکا ،ضع
عمده در رفالار سازشی کودکان کمتاوان ذشنای ،بار زنادگی روزمارهی آناان تایثیر
میگذارد و توانایی پاسخدشی آنان به یک موقعیت خاص یا محایط را تحات تایثیر
قرار میدشد .این کودکان ،تقریباً از شمان اوایل دوران کودکی با اخاالالت جادی
در رفالار و تعامال اجالماعی مواجه شسالند (کلمبی ،کریسالینلیبال ،توماسلو ،یانگ،
وارنکین و راجرز3و شمکاران.)2009 ،
اخالالت رفالاری و عاطفی کودکان ،به دو گروه اصلی اخالالت برونیسازی و
درونیسازی تقسیمبندی میشاوند .اخاالالت برونایساازی ،معطاوف باه خاار و
مشااالمل باار رفالارشااایی ماننااد باارونریاازی ،سااالیزهجااویی و نافرمااانی ،و اخااالالت
درونیسازی ،معطوف به درون و مشاالمل بار گوشاهگیاری ،افساردگی و اضاطراب
است .عالوه بر این ،معموتً کودکان از خود رفالارشایی از جمله اخاالالت خاواب،
تغذیه و مشکال مربوط به آداب توالت رفالن نشاان مایدشناد کاه در شای یاک از
1

. mental retardation
. American Association of mental retardation
3
. Colombi, Kristin Liebal, Tomasello, Young, Warneken, Rogers et al
2
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این گروهشا قرار نمیگیرند (جانسون .)2012 1،اخالالت برونساازی در چاارچوب
سه اخالالل نارسایی توجه /بای

فعاالی ،)ADHD(2اخاالالل سالو  )CD(3و اخاالالل

نافرمانی مقابلهای )ODD(4تشخیص داده میشوند (مککاریک-دیکس.)2010 5،
میزان شیوع اخالالت رفالااری در افاراد کامتاوان ذشنای باین  20تاا  24درصاد
6

گزارش شده است که این میزان ،تقریباً  4برابر کودکان عادی است (داسان و دای،
 .)2008معموتً در بسیاری از موارد ،کودکان کمتوان ذشنی به این دلیال اخاالالت
رفالاری آشکاری دارند که از نادرسالی رفالار خود آگاه نیساالند و والادین نیاز گماان
میکنند که در ارتباط با آنان نمیتوانند تغییرا بنیادین ایجاد کنند و درنالیجه یاا باا
درماندگی ،آنان را به حال خود رشا میکنند و یاا باا شماان شایوهی تربیالای مالاداول
کودکان عادی به مقابلهی با آنها میپردازند (مددی.)1389 ،
درمااانشااای مربااوط بااه اخااالالت رفالاااری در سااه حااوزهی کااود محااور،
مدرسهمحور و خانوادهمحور جای میگیرد .یکی از روششاایی کاه از درماانشاای
کود محور باه شامار مایآیاد شنردرماانی اسات (سایلور .)2008 7،باه کاار بساالن
روانشناسی شنر به شکل کنونی توسط فرویاد آغااز شاده اسات (ناامبر .)2013 8،
شنردرمانی ،یک روش ایجاد شده برای سالمت روان است که از روش خالق ایجاد
شنر ،به افراد کمک میکند تا تعارضاا و مشاکال را حال کنناد و مهاار شاای
بینفردی ،مدیریت رفالاار ،کااش

اساالرس ،افازای

عاز نفاس و خودآگااشی را

گسالرش داده به بین 9دست یابناد (الکسااندرا .)201210،شنردرماانی ،زمیناهای بسایار
1

. Johnson
. attention deficit hyperactivity disorder
3
. conduct disorder
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. oppositional defiant disorder
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. Mccarrick-Dix
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. Dosen & Day
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. insight
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گسالرده دارد که از شاخهشای این رشاله مایتاوان باه فایلمدرماانی 1،نماای درماانی،
نقاشایدرماانی 3،موسایقیدرمااانی4و حرکاا ماوزون درمااانی 5اشااره کارد (اناااری،
.)1388
نقاشی ،عبار است از ترسایم خودانگیخالاهی تصااویر کاه فرصاتشاایی بارای
ارتباط و بیان غیرکالمی فراشم میکناد (لویاک .)2013 6،ناامبر

( )2010نخساالین

پیشگام شنردرماانی در آمریکاا ،بار اسااس درماان روانتحلیلگاری ،پاس از کاار باا
کودکان در مدرسه ،دریافت که کودکاان ،شیجاانشاای خاود را در نقاشایشایشاان
منعکس و فرافکنی میکنند .نقاشیدرمانی ،یکی از روششای شنردرمانی اسات کاه
در آن کودکان و نوجوانان به طور گروشی به نقاشی کشیدن مایپردازناد و معماوتً
نباید برای موضاوع نقاشای اجبااری در کاار باشاد .در جلساا اول ،روش کاار باا
شریک از مواد به کودکاان آماوزش داده مایشاود و در پایاان شار جلساه ،از آناان
درخواست میشود در مورد داسالان نقاشی خود توضیح دشند .زمانی که کود
نکاتی در مورد احساسات

باه

اشاره میکند ،با جمالتی به وی بازخورد داده میشود و

ترغیب به ارائهی توضیحا بیشالر میگردد (نوری و بهپژوه.)1382 ،
در سالشای اخیر ،نقاشیدرمانی برای درمان موارد مالنوعی شمچون پرخاشاگری
(یلین 2008 7،بهپژوه و نوری ،)1389 ،اخالالل نافرماانی مقابلاهای (غاالمزاده خاادر،
باباپور و صبوری مقدم )2013 ،و اخالالت رفالاری (زینعلی و خسرو جاوید1385 ،
زارع و جنالی )1387 ،در کودکان عادی به کار رفاله اسات اماا مطالعاا انادکی از
این روش در کودکان کمتوان ذشنی اسالفاده کردهاند .برای نموناه باهپاژوه و ناوری
1

. movie therapy
. dram therapy
3.
painting therapy
4
. music therapy
5.
rhythmic therapy
6
. Levick
7
. Yellin
2
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( )1389و ناازادی کاشااانی ( )1388از نقاشاایدرمااانی باارای درمااان پرخاشااگری در
کودکان کمتوان ذشنی اسالفاده کردهاند که تمام این مطالعا  ،حااکی از اثربخشای
این روش درمانی بوده است.
با توجه به اینکه اخالالت رفالاری ،از جمله مشکال مالداول میان افراد کمتوان
ذشنی است و با توجه به پژوش شاای گذشااله کاه نشاان مایدشاد تااکنون احالمااتً
مطالعهای که به تعیین اثربخشی نقاشی [با موضوعا مشخص] بر کاش

اخاالالت

رفالاری دان آموزان پسر کامتاوان ذشنای پرداخالاه باشاد صاور نگرفالاه اسات و
شمچنین از آنجا که نقاشی در کودکان کمتوان ذشنی شمچون کودکان عادی بسیار
مهم است و آماوزش آن در قاالبی شمچاون شنردرماانی و نقاشایدرماانی مایتواناد
موجب تسهیل یادگیری و آموزش مهار شای اجالماعی ،مهار ابراز وجود ،اعالماد
به نفس ،کاش
ادرا

اسالرس و اضطراب ،ایفای نقا

و نیاز افازای

قادر شاناخت و

در این دساله از کودکان شود (جانسون ،)2012 ،لذا انجام پاژوش شاایی در

این زمینه تزم به نظر میرسد .بنابراین مطالعهی پی رو ،درصدد پاسخ به این سا ال
است که آیا اسالفاده از نقاشای ،در کااش

اخاالالت رفالااری دانا آماوزان پسار

کمتوان ذشنی آموزشپذیر م ثر خواشد بود یا خیر؟
روش
روش تحقيققق  :پاااژوش

حاضااار از ناااوع نیماااهآزمایشااای باااا طااارح

پی آزمون ا پسآزمون با گروه کنالرل بود .براساس این روش ،نقاشیدرمانی

به

عنوان مالغیر مسالقل و اخالالت رفالاری ،به عنوان مالغیر وابساله درنظر گرفاله شد.
شركتكنندگان در تحقي  :جامعهی آماری شامل کلیاهی دانا آماوزان
پسر کمتوان ذشنی آموزشپذیر  8تا  14سالهی مراکز آماوزش اساالینایی شهرساالان
ایااالم بااه تعااداد  80نفاار در سالالحصاایلی 92اا 91بااود .پااس از اجاارای پرسشاانامهی
مشااکال رفالاااری 20 ،نفاار کااه باااتترین نماارهی اخااالالت رفالاااری را کسااب
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کرده و دارای معیارشای ورود به مطالعه بودند ،انالخاب شده و به صاور تصاادفی
در دو گروه آزمای

و گواه قرار گرفالند.

معیارشای ورود به پژوش

عبار بودند از :داشالن بهارهی شوشای  55تاا  70باا

توجه به نالایج ثبت شده در پروناده ،محادودهی سانی باین  8تاا  14ساال ،موافقات
دان آموز و اولیای وی جهت شرکت در پژوش
مد

یک سال .معیارشای خرو از پژوش

و حضور در مدرسه حاداقل باه

نیز شاامل داشاالن شرگوناه اخاالالت

بینایی ،شنوایی ،حرکالی و گفالاری مشخص ،بیماری صرع و مصرف دارو بود.
ابزار گردآوری دادهها :برای گردآوری دادهشا از ابزار زیر اسالفاده شد:
پرسشققنامهی مهققارتهققای اجتمققا ي :)SSRS(1مقیاااس درجااهبناادی
مهار شای اجالماعی که توسط گرشام و الیو ( )1990تهیه شده ،شامل  55س ال
برای سه مقطع پی دبسالانی ،دبسالان و دبیرسالان و نیز سه فرم ویژهی والدین ،معلمان
و دان آموزان میباشد .در این پژوش  ،فرم ویاژهی والادین ماورد اساالفاده قارار
گرفاله است .تزم به ذکر است کاه در پاژوش

حاضار صارفاً از بخا

اخاالالت

رفالاری  17س الی (با زیرمقیاسشای برونگرایی ،درونگرایی و بی فعالی) اسالفاده
شده و بخ

مهار شای اجالماعی حذف گردیده است .در مقیاس حاضر ،نمارهی

باتتر ،نشانگر اخالالت رفالاری بیشالر و نمرهی پایینتر ،نمایانگر اخالالت رفالاری
کمالر است .گرشام و الیو ( )1990پایایی این مقیااس را باا اساالفاده از روششاای
بازآزمایی و آلفاای کرونبااب برابار  0/94گازارش دادهاناد .شاهیم ( )1378پایاایی
پرسشنامهشای ویژهی والدین را در گروشی از کودکان کمتوان ذشنی مورد بررسی
قرار داد که در آن ،ضریب آلفای کرونباب از  0/77تا  0/92مالغیار باود .باه منظاور
بررسی روایی مقیاس ،ضریب شمبسالگی بین دو بخ

مسالقل پرسشنامهشای والدین

نیز محاسبه گردید .این ضرایب ،برای مهاار اجالمااعی در فارم والادین  -0/52و
1

. Social Skills Rating Scale
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معنادار بود .به عبار دیگر در شر دو فرم مهار اجالمااعی و اخاالالت رفالااری،
شمبسالگی منفی معناداری مشهود است (شهیم.)1377 ،
شيوهی مداخله
در این پژوش  ،از پروتکال نقاشایدرماانی سایلور ( )2008اساالفاده شاد .ایان
پروتکل ،بر اساس کالاب راشنماای شنردرماانی بارای کاار باا کودکاان و نوجواناان
کمتوان ذشنی ساخاله شده است .سیلور معالقاد اسات کاه اخاالالت و ماوانعی کاه
کودکان کمتوان ذشنی در برقراری ارتباط با دیگران دارند ،باعث ایجاد اخاالالت
رفالاری در آنان میشود که این پروتکل ،با افازای

قادر تعامال ،خاود افشاایی،

کارکردشای حرکالی درشت ،شماشنگی دیداری ا حرکالای و افازای

شمکااری باا

شمساتن ،موجب بهبود اخالالت رفالاری آنان میگردد .ایان پروتکال ،در ششات
جلسهی شفالگی ( 45الی 60دقیقهای) طبق برناماهی موجاود در جادول ذیال انجاام
میشود .شمچنین جهت بات بردن میزان شمکاری در گروه آزمای  ،در شار جلساه
سعی بر آن بود که از وساایل مالناوع و ناوین اساالفاده شاود و پاس از پایاان شماهی
جلسا  ،آن وساایل باه خاود دانا آماوزان داده مایشاد .محالاوای شار جلساه در
جدول ( )1آمده است:
جدول  :1پروتکل درماني نقاشيدرماني سيلور ()2008

محتوا

جلسه

(خندیدن ،گریه کردن ،اخم و )...

اول

ترسیم شیجانا مخالل

دوم

ترسیم اعضای گروه

سوم

چه چیزی مرا ناراحت میکند؟

چهارم حیوانی را ترسیم کنید که دوست دارید باشید.
پنجم نقاشی دیواری گروشی (با موضوع دلخواه کودکان)
ششم

وقالی باران می بارد ،شوا چگونه است؟

هفتم

نقاشی از بدن

هشتم

نقاشی شمراه با موسیقی (موسیقی با ریالم کند و تند و موضوع دلخواه کودکان)
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روند اجرای پژوهش :پس از مشخص شادن نموناهی ماورد نظار ،پروتکال
نقاشیدرمانی سیلور ( )2008به مد ششت شفاله و در قالب جلسا شفالگای  45تاا
 60دقیقهای برای گروه آزمای

اجارا شاد و در زماان اجارای برناماه بارای گاروه

آزمای  ،گروه کنالرل در فعالیتشای معمول کاالس شارکت مایکردناد .تزم باه
ذکر است که محقق یا مجری طرح ،فقط نق

راشنما را داشت و دان آماوزان در

ایاان جلسااا کااامالً آزاد بودنااد .در نهایاات ،پااس از گذشاات  10روز از آخاارین
جلسهی مداخله ،پسآزمون برای دان آموزان گروه آزمای

و گواه اجرا شد .سه

ماه بعد نیز آزمون پیگیری انجام شد .برای تجزیه و تحلیل دادهشاا ،از روش آمااری
تحلیل کواریانس اسالفاده شد.
یافتهها
یافالهشای توصایفی ایان پاژوش

شاامل شااخصشاای آمااری مانناد میاانگین،

انحراف معیار و تعداد آزمودنیشای نمونه برای کلیهی مالغیرشا در این پاژوش  ،در
جدول ( )2ارائه شده است.
جدول  :2ميانگين و انحراف معيار نمرهی اختالالت رفتاری گروههای آزمایش و كنترل در
مراحل پيشآزمون ،پسآزمون و پيگيری
آزمای
مالغیر

پی آمون
M

SD

کنالرل

پسآزمون
M

SD

پیگیری
M

SD

پی آمون
M

SD

پسآزمون
M

SD

پیگیری
M

SD

اخالالت رفالاری 4/85 8/60 3/29 5/00 6/33 19/10

4/59 14/60 2/71 16/60 7/16 11/80

برون گرایی

1/79 2/90 1/35 1/50 3/23 6/70

2/57 6/20 1/49 5/30 3/21 5/10

درون گرایی

1/66 2/90 1/66 1/90 2/39 5/20

1/33 2/30 0/875 4/90 2/00 2/00

2/20 2/80 1/17 1/60 2/74 7/00

2/42 6/10 1/95 6/40 3/59 4/70

بی

فعالی

شمانطور که در جدول بات مشاشده میشود ،میانگین برونگرایی ،درونگرایای
و بی فعالی ،از پی آزمون به پس آزمون در گروه آزمای

کاش

میانگین پیگیری نیز با توجه به نمرا میانگین پای آزماون ،کااش

یافاله و نمرا
داشااله اسات.
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برای رد فرض نامساوی بودن میانگین و واریانسشای نمرهشای پی آزمون مقیااس
و کنالرل و شمگنی واریانسشاا ،آزماون لاوین

اخالالت رفالاری دو گروه آزمای

به کار رفت و تساوی واریانسشای نمرهشای دو گروه در کلیهی مالغیرشای پژوش
تییید گردید .برای بررسی تیثیر نقاشیدرمانی در اخالالت رفالاری پسران کمتاوان
ذشنی ،نالایج تحلیل کواریانس یک راشه در جدول ( )3ارائه شده است.
جدول  :3نتایج آزمون بررسي پيش فرض همگني شيبهای خط رگرسيون متغيرهای پژوهش
دو گروه در جامعه
مرحله
مالغیر

پی

منبع تغییرا

اخالالت رفالاری
م لفه برون گرایی

تعامل
گروه *پی

م لفه درون گرایی
م لفه بی

فعالی

آزمون

مرحله

آزمون ا پس آزمون

پی

منبع تغییرا

آزمون ا پیگیری

( Fتعامل)

p

( Fتعامل)

p

3/11

0/097

2/01

0/175

2/93

0/106

2/74

0/117

0/296

0/954

2/44

0/138

3/45

0/082

3/15

0/095

تعامل
گروه * پی

آزمون

شمانگونه که در جدول شماره ( )3مشااشده مایشاود ،مقادار ( Fتعامال) بارای
یکسان بودن شیب خط رگرسیون برای کلیهی مالغیرشای تحقیق غیرمعنادار میباشد.
به عبار دیگر ،شمگنی شیب خط رگرسیون پذیرفاله شده است .برای بررسی تیثیر
نقاشیدرمانی بر اخاالالت رفالااری [و م لفاهشاای آن] در پساران کامتاوان ذشنای
آموزشپذیر ،نالایج تحلیل کواریانس یک راشه در جدول شماره ( )4آمده است.
جدول  :4نتایج تحليل كواریانس یک راهه برای مقایسهی ميانگين نمرات پسآزمون گروه-
های آزمایش و كنترل با كنترل پيشآزمون

مالغیر

مجموع مجذورا

 dfمیانگین مجذورا

F

p

اخالالت رفالاری

523/21

1

523/21

0/0001 54/25

برون گرایی

23/58

1

23/58

0/002 14/56

درون گرایی

13/59

1

13/59

8/94

0/009

83/55

1

83/55

0/0001 31/59

بی

فعالی
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شمانطور که در جدول ( )4مشاشده میشود ،با کنالارل پای آزماون باین گاروه
آزماااای

و کنالااارل از لحااااخ اخاااالالت رفالااااری ( P > 0/0001و ،)F =54/25

باارونگرایاای ( P > 0/0001و  ،)F =14/56درونگرایاای ( P > 0/009و  )F=8/94و
بی فعالی ( P > 0/0001و  )F =31/59تفاو معنااداری مشاهود اسات .باه عباار
دیگر ،نقاشیدرمانی موجب کاش
آزمای

اخاالالت رفالااری و م لفاهشاای آن درگاروه

شده است .برای بررسای مانادگاری دساالاوردشا در مرحلاهی پیگیاری ،از

تحلیل کواریانس یک راشاه اساالفاده شاده کاه نالاایج آن در جادول شامارهی ()5
مشاشده میشود.
جدول :5نتایج تحليل كواریانس یک راهه بر روی ميانگين نمرات پيگيری گروههای آزمایش و
كنترل با كنترل پيشآزمون

مالغیر
اخالالت رفالاری
برون گرایی
درون گرایی
بی فعالی

مجموع مجذورا
202/78
26/48
1/32
52/24

 dfمیانگین مجذورا
202/78
1
26/48
1
1/32
1
52/24
1

F
9/17
6/02
0/811
10/48

سطح معنیداری
0/008
0/027
0/382
0/006

شمانطور که در جدول فوق مشاشده مایشاود ،در مرحلاهی پیگیاری باا کنالارل
پاااای آزمااااون ،گاااروه آزمااااای

و کنالاااارل از لحاااااخ اخااااالالت رفالاااااری

( p< 0.008و  ،)F= 9.17باااارونگرایاااای ( p >0.027و  ،)F=6.02درونگرایاااای
( p < 0.057و  ،)F= 0.382بی فعالی ( p >0.006و  )F= 10.48تفااو معنااداری
دارند .به عبار دیگر ،نقاشیدرمانی ،موجب تاداوم کااش
م لفهشای آن در گروه آزمای

شده است.

اخاالالت رفالااری و
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بحث و نتيجهگيری
شدف پژوش

حاضر ،بررسی تیثیر نقاشیدرمانی بر کاش

اخاالالت رفالااری

کودکان کمتوان ذشنی آموزشپذیر بود .نالایج نشان داد که نقاشیدرمانی،
کاش

بر

اخالالت رفالاری کودکان کمتوان ذشنی آموزشپذیر ما ثر اسات.

تبیین نالایج پژوش

در

میتوان گفت که نقاشیدرمانی از جمله روششاایی اسات کاه

نالایج مفید و جالب توجهی را به دنبال دارد و فرصتشای مناسبی را بارای تخیلاهی
رفالارشای پرخاشگرانه و برونگرایانهی کودکان فراشم مایساازد و باا شایوهشاای
میبت ،رفالارشای تکانشی و شیجانی را مالعادل میسازد .در تبیین یافالهشاای پاژوش
میتوان گفت از آنجا که کودکان کمتوان ذشنی قادر به برقاراری ارتبااط مناساب
نیسالند ،در نالیجه نسبت به کودکان عادی اخالالت رفالاری بیشالری دارند که یکای
از شمین اخالالت  ،بروز رفالارشایی در زمینهی برونگرایی اسات.
نقاشیدرمانی ،به سبب افزای

در فرایناد

ارتباطا بینفردی م ثر و به تبع آن افزای

به نفس ،راشکارشای حل مسیله نیز بهبود یافاله و کود

اعالمااد

احساس بهالر بودن میکند.

به عالوه نقاشیدرمانی میتواند از طریق ایجاد فرصالی بارای تخلیاهی شیجاناا در
محیطی امن و آرام از طریق نقاشی کشیدن ،موجب پاتی

شیجانی کود

گاردد

و شمچنین خشم و عصبانیت و اخاالالت رفالااری در زمیناهی بارونگرایای وی را
کاش

دشد (شلیمی.)2009 1،
نالایج نشان داد کاه نقاشایدرماانی ،بار کااش

اخاالالت رفالااری در زمیناهی

درونگرایی کودکان کمتوان ذشنی آموزشپذیر نیز م ثر است .این نالایج،

با

یافالهشای زارع و جنالی ( )1387و زینعلی ( )1385شمساو اسات .آناان در تحقیقاا
خود نشان دادند که نقاشیدرمانی ،از جمله روششای م ثری است که به کودکاان
کمک میکند تا بهگونهای غیرکالمی ،به بیان احساسا و تعارضا خود بپردازند.

. Hellymie

1
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در تبیین این یافالهشا میتوان گفت که کودکاان کامتاوان ذشنای ،باه علات داشاالن
مشاکل در ارتباااط باا محاایط و بااازخورد غلاط جامعااه بااه آناان ،معمااوتً مناازوی و
درونگاارا شسااالند .کودکااان کاامتااوان ذشناای ،بااا بااازی ،ترساایم و نقاشاای کااردن،
احساسا و شیجانا درونی خود را بروز داده که از این طریق مایتاوان باه درون
کود

پی برد .ترسیم کردن میتواند به گوناهای غیرمساالقیم ،کاود

تعارضا و احساسا درونی خوی
کن

را باه بیاان

وادارد .از این جهت ،نقاشی کردن که دارای

پاتیشی است ،میتواند به برونریزی تان شاایی کاه باه دتیال مخاللا

کود

به وجود میآید کمک کند .کود

خشم ،ترس و دیگر احساسا

میتواند خود را ابراز کند و احساس

منفای خاود را کااش

جلسا نقاشیدرمانی کمک میکند تا کود

در

دشاد .شمچناین شارکت در

اعالماد به نفاس بیشاالری باه دسات

آورده و به گونهای م ثر با مشکال کنار بیاید (شلیمی.)2009 ،
شمچنین نالایج پژوش

نشان داد که نقاشیدرماانی باه طاور معنااداری ،کااش

اخالالت رفالاری در زمینهی بی فعالی را در کودکان کمتوان ذشنی آموزشپذیر
به دنبال دارد .نقاشی کردن ،موجب رشد عمومی شناخت در کودکاان شاده ،حال
مسیله را در آنان تقویت میکناد .شمچناین در ایان جریاان ،نقاشای بارای کاود
بهصور یک فعالیت اجالماعی عمل کرده و وسیلهای میشود برای ایجاد ارتباط و
مشارکت با واقعیت اشیا و افراد .به شمین دلیل ،نقاشی ،رشد شیجانی را افزای
و به روشی مفید برای کاش

داده

اخالالت رفالاری در زمیناهی شیجاانی ،بایقاراری و

بی فعالی مبدل میگردد (شلیمی .)2009 ،بزرگالارین حسان شنردرماانی و نقاشای
آن است که کیفیت غیرکالمی فرایند شنری ،به سطح پی کالمی خودآگاه کاه از
طریق حواس حمایت میشوند ،نفوذ میکند و آن را شنگام کار با کودکان به طاور
ویژهای م ثر میساازد .اثار شناری ،درماانجو و درماانگر را باا نموناهای ملماوس از
مشکال آشنا میسازد که شااید درماانگر و درماانجو از آن آگااشی نداشااله و یاا
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عالقهای به توجه کردن به آن نداشالهاند و میتواند در درمان ،به صور غیرکالمی
ظاشر شود (ملکویست.)2008 1،
از جمله محدودیتشای این پژوش  ،اجرای پروتکل توسط خود پژوششگر بود
که ممکن است باعث سوگیری در اجرای دسالورالعمل شده باشد .شمچنین اسالفاده
از آزمودنیشایی که حداقل نمره را در مرحلهی غربالگری بدسات آورده بودناد و
به عنوان گروه نمونه انالخاب شده بودند که این خاود ممکان اسات باعاث کااش
روایی درونی پژوش
پااژوش

شود .با توجه باه ایان محادودیتشاا و بار اسااس یافالاهشاای

ماایتااوان پیشاانهاد کاارد کااه از مقولااهی نقاشاایدرمااانی و بااه طااور کلاای

شنردرمانی ،در تمام مدارس کودکان کمتوان ذشنی به عنوان یک مکانیسم دفااعی
و روانی در مواجهه با نااتوانیشاا اساالفاده کارد .علیارغم عادم اساالفادهی کامال از
مقولهی شنردرمانی در مدارس و جدید بودن آن ،با توجه به مطالعا و پژوش شا،
شنردرمانی میتواند در رشد و تحول ابعاد گوناگون کودکان دارای نیازشاای ویاژه
فوق العاده م ثر و مفید باشاد .شمچناین پیشانهاد مایشاود باه منظاور جلاوگیری از
سوگیری ،برای اداره کردن کارگاهشاا از تساهیلگار اساالفاده شاود و نیاز باه جاای
اسالفاده از نمرا پایین ،بهالر اسات در صاور امکاان از پرسشانامهای کاه نقطاهی
برش داشاله باشد اسالفاده گردد .در نهایت پیشنهاد میشاود ایان پاژوش
گروهشای سنی ،جنسی ،تحصیلی و جغرافیایی مخالل

در دیگار

انجام گیرد.

سپاسگزاری
از کلیهی والدین و دان آموزانی که در پژوش

حاضار شمکااری داشاالهاناد،

صمیمانه سپاسگزاریم.

. Melkowits
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