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مقدمه
0

اختالل کاستی توجه/فزونکنشی یکی از شایعترین مشکالت کودکان و نوجوانان و علت
مراجعه به روانپزشک و روانشناس و الگویی رفتاری است که عالوه بر دوره کودکی ،در
بزرگسالی نیز ظاهر میشود و از نظر تکاملی با میزان نامتناسبی از کاستی توجه ،تکانشگری
و پرتحرکی بروز میکند .پژوهشهای شیوعشناسی در مورد اختالل کاستی توجه/فزونکنشی
نشان دادهاند؛ این اختالل در  6تا  01درصد جمعیت کودکان شایع است (زارع ،آقازیارتی،
ملکشیخی و شریفی .)0017 ،کودکان دچار اختالل کاستی توجه/فزونکنشی جمعیت
ناهمگونی را تشکیل میدهند و از لحاظ میزان نشانههای موجود ،فراگیر بودن آن نشانهها در
موقعیتهای مختلف و میزان همبودی اختاللهای دیگر همچون مشکالت رفتاری برونیسازی
شده و رفتارهای قانون شکنانه تفاوتهای قابل مالحظهای را نشان میدهند (اوتوسن ،الرسن،
فاراون ،چن ،هارتمن و همکاران2103 ،؛ بوسینگ ،زیما ،ماسون و میر .)2102 ،برآوردهای
مربوط به شیوع دچار اختالل کاستی توجه/فزونکنشی بسته به مالکهای تشخیصی به کار
رفته بین  3/1تا  7/0درصد متفاوت است (تاندون و پرجیکا .)2107 ،نارسایی در بازداری
رفتاری و اختالل در کارکردهای اجرایی مشکل اساسی کودکان دچار اختالل کاستی
توجه/فزونکنشی است .این کودکان مهارت کافی و الزم برای نظارت بر رفتار خود را ندارند و
نمیتوانند رفتار خود را برای زمانی طوالنی تنظیم کنند (مگنین و مورس.)2107 ،
نتای ج پژوهش ها حاکی از آن است که کودکان و نوجوانان دچار اختالل نارسایی توجه/فزون
کنشی در مقایسه با سایر کودکان ،دوستان کمتری دارند (گرو-پرادو ،ماردومینگو-سانز،
اورتیز-گورا ،گاریکا-گاریکا و سولر-لوپز .)2103 ،برخی متخصصان بر این عقیده اند که
مشکالت اجتماعی در ای ن کودکان باید یک ویژگی شاخص اختالل در تشخیص آن به حساب
آید .این کودکان در برخی از موارد حتی از کودکان پرخاشگر نیز ،بیشتر مورد تنفر همساالن
هستند .مشکالت اجتماعی این کودکان در برخی موارد تا سنین نوجوانی نیز ادامه مییابد.
پژوهشها نشان دادهاند که کودکان دچار این اختالل در مقایسه با همساالن بدون اختالل،
مشکالت بیشتری را در روابط اجتماعی با همساالن و والدین ،خواهر-برادرها و معلمان و
محدودیت در مهارتهای پیدا کردن دوست و نگهداری آن تجربه میکنند ،این مشکالت بر
ادراک خود مثبت کودکان دچار اختالل نارسایی توجه/فزون کنشی تأثیر میگذارد (سودر،
مانگالمورتی و شاو.)2103 ،
یکی از مشکالتی که کودکان و از جمله کودکان دچار اختالل کاستی توجه/فزونکنشی با آن
مواجه هستند ،اضطراب است .اضطراب ،با شروع زودرس و تأثیری که بر خط سیر تکاملی فرد

)1. attention deficit / hyperactivity disorder (ADHD
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دارد ،احتمال ابتال به اختالالت دوران بزرگسالی را افزایش میدهد (گولد ،پورتر ،لینهام و
هادسون .) 2103 ،راهنمای تشخیصی و آماری ،شش نشانه برای اضطراب در کودکان بیان
کرده که شامل بی قراری ،خستگی مفرط ،دشواری در تمرکز تحریکپذیری ،تنش عضالنی و
اختالل خواب است (برجعلی و محمدی .)0010 ،اضطراب ،جز اختاللهای درون نمود هستند.
اختاللهای درون نمود ،الگوهای رفتاری سازش نایافتهای هستند که بیش از آن که اطرافیان
را آزار دهد ،موجب رنجش خود کودک میشوند و هسته آنها اختاللهای خلق یا هیجان
است (موگ ،سالوم ،برادلی ،گادال ،پان و همکاران .)2103 ،این مشکالت اغلب در سنین پیش
دبستان شروع و در دبستان نمود رفتاری بیشتری پیدا میکنند (سونوگا-بارک ،کورتس،
فایرچایلد و استرینگریس.)2100 ،
اختالالت اضطرابی اغلب در کودکان تشخیص داده نشده و درمان نمیشوند ،زیرا به سادگی
توسط والدین و معلمها نادیده گرفته میشوند  .اگر اضطراب کودکان درمان نشوند ،در
فعالیتهای ذهنی و تحصیلی اختالل ایجاد میکند (محمدی پور و مزارعی ستوده.)0017 ،
مداخلهای کارآمد در دوران کودکی نهتنها سازگاری کنونی را بهبود میبخشد ،بلکه کاهش
چشمگیر اختاللهای رفتاری آینده را نیز در پی دارد (روف ،بست ،پیرلسون و استیونس،
 .)2107با توجه به شیوع زیاد و پایدار اختاللهای اضطرابی دوران کودکی و ارتباط آن با نقص
عملکرد اجتماعی و تحصیلی ،پیشگیری مؤثر و به هنگام و برنامههای مداخلهای برای این گروه
ویژه از کودکان اهمیت زیادی دارد (جارت .)2100 ،بنابراین یکی از روشهای مداخلهای برای
کاهش اضطراب کودکان دچار اختالل کاستی توجه/فزونکنشی بسیار مورد توجه بوده است
هنر درمانی 0است.
از جمله مهمترین شاخههای هنر درمانی ،نقاشی درمانی 2است .نقاشی عبارت است از
ترسیم خودانگیخته تصاویر که فرصتهایی برای ارتباط و بیان غیرکالمی فراهم میکند
(اریکسون و بلوک ) 2100 ،و منظور از نقاشی درمانی ،نقاش پروری و آموزش نقاشی نیست،
بلکه ارائه فرصتهایی به فرد است تا از طریق رنگها و خطوط ،احساسات ،عواطف و نیازها و
حتی دانستههای خود را به نحوی که مایل است آزادانه بیان کند (بیلبی .)2106 ،از نقاشی و
در کل هنرهای تجسمی به عنوان ابزاری برای برونفکنی ،ارائه افکار و نشان دادن احساسات
استفاده میشود  .در واقع با ابزاری چون نقاشی ،کودک همه مسائل زندگی خود را به تجربه
درآورده ،خود میآزماید و خویشتن را بنا میکند (تانگ ،فو ،گوآ ،شن ،چی و بای.)2103 ،
کروز ،دیدویزسوز ،گلین-کروز ،پرانگا ،ریف و همکاران ( )2100عقیده دارند از آنجا که
کودکان نسبت به بزرگ ساالن ،خزانه لغات محدودی برای بیان تجارب خود دارند ،نقاشی
1. art therapy
2. painting therapy
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میتواند به عنوان زبانی برای برونریزی هیجانات باشد .در نقاشیهای کودکان میتوان
اطالعات مناسبی از ویژگیهای شخصیت کودکان ،تواناییهای هوشی ،ویژگیهای عاطفی
کودک را باز شناخت .نقاشی میتواند برای حل مشکالتی که به تفکر انعطافپذیر و راهحلهای
ابتکاری نیاز دارند مورد استفاده قرار گیرد (روبین .)2100 ،در همین رابطه نتایج پژوهشهای
متعددی نشان داد که هنر نقاشی درمانی در کاهش اختالل کاستی توجه/فزونکنشی (فرید و
نجف زاده0010 ،؛ امیری و امیریان ،)0013 ،در کاهش اضطراب (جنگی قوجهبیگلو،
شیرآبادی ،جانی و پوراسمعیلی0016 ،؛ عطاری ،شفیعآبادی و سلیمی )0011 ،و در کاهش
اضطراب و پرخاشگری (رضایی ،خدابخشی کوالیی و تقوایی )0016 ،مؤثر است.
در مجموع ،با توجه به نتایج پژوهش ها ،اختالل کاستی توجه/فزونکنشی در ابعاد مختلف
زندگی کودک و جامعه تأثیر گذاشته و از این رو حل مشکالت این کودکان از اهمیت بسیاری
برخوردار است .همچنین به نظر میرسد که نقاشی از روشهای مؤثر برای کمک به کاهش
نشانههای کودکان دچار اختالل کاستی توجه/فزونکنشی است .از آنجایی که این اختالل با
توجه به نوع عمدتاً بیتوجه ،عمدتاً اختالل کاستی توجه/فزونکنشی و یا نوع مرکب تشخیص
گذارده میشود ،توجه به این مسئله که نقاشی بر نشانههای اختالل در هر یک از الگوهای
کاستی توجه/فزونکنشی به طور جداگانه و یا نوع مرکب در کودکان دارای این اختالل چگونه
تأثیر میگذارد ،میتواند از اهمیت برخوردار باشد؛ بنابراین پژوهشگر میخواهد به این مسئله
بپردازد:
 .0مداخله نقاشی درمانی موجب کاهش اضطراب کودکان دچار اختالل کاستی
توجه/فزونکنشی در مرحله پسآزمون میشود.
 .2تأثیر مداخله نقاشی درمانی بر کاهش اضطراب کودکان دچار اختالل کاستی
توجه/فزونکنشی در مرحله پیگیری پایدار میماند.
روش
پژوهش حاضر نیمه آزمایشی از نوع طرح پیشآزمون و پسآزمون با گروه گواه و پیگیری
یکماهه بود .جامعه آماری این پژوهش ،کلیه دانشآموزان  01-7ساله دچار اختالل کاستی
توجه/فزونکنشی مرکز مشاوره آموزش و پرورش و مراکز خصوصی شهرستان اسالمشهر در
سال  0017بود .نمونههای پژوهش به روش نمونهگیری در دسترس و هدفمند از مراکز
خصوصی شهرستان اسالمشهر انتخاب شدند .برای گزینش گروه نمونه نخست از بین کودکان
دچار اختالل کاستی توجه/فزونکنشی  01نفر از دانشآموزان  7تا  01ساله با استفاده از
پرسشنامه کانرز فرم والدین و مصاحبه تشخیص بر حسب تکنیک وارسی عالئم بر حسب عالئم
راهنمای آماری و تشخیصی اختالالت روانی پس از همگنسازی از نظر متغیرهایی همچون
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میزان تحصیالت دانشآموزان ،شدت عالئم اختالل ،سن و اعالم رضایت مادران برای شرکت در
مطالعه 01 ،نفر انتخاب و به شیوه تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه (هر گروه  03نفر)
جایگزین شدند .معیارهای ورودی عبارت بود از همگی بین  7تا  01سال سن ،انگیزه همکاری
و شرکت در درمان در کودکان و والدین و معلمین آنها و پر کردن فرم رضایت آگاهانه توسط
والدین و مالک خروجی پژوهش نیز غیبت بیش از دو جلسه در نظر گرفته شد.
ابزار پژوهش
 .7مقیاس اضطراب آشکار کودکان .0این مقیاس توسط رینولدز و ریچموند در سال 0173
طراحی شد و یک ابزار خودگزارشی  07گویهای است که  23گویه آن اضطراب را میسنجد و 1
گویه دیگر شامل گویههای شماره  02 ،26 ،21 ،00 ،02 ،3 ،6و  00مقیاس دروغسنج را
تشکیل میدهد .از آنجاییکه این مقیاس یکی از معتبرترین آزمونهای سنجش اضطراب
کودکان است (لست ،0110 ،به نقل از تقوی ،)0036 ،در این پژوهش بهعنوان ابزار همگرا
استفاده شد .سطﺢ خواندن سؤالهای این مقیاس برای کودکان  3تا  00سال تنظیم شده است
(تقوی و علیشاهی .)0032 ،این مقیاس عالئم جسمانی با سؤالهای شماره ،07 ،00 ،1 ،3 ،0
 21 ،23 ،20و 02؛ نگرانی با سؤالهای شماره  06 ،01 ،20 ،22 ،03 ،06 ،01 ،0 ،2و 07
حساسیت افراطی/تمرکز با سؤالهای شماره  03 ،27،00 ،20 ،01 ،03 ،00 ،7 ،0را ارزیابی
میکند .پاسخدهی به این سؤالها به صورت بلی/خیر است و به هر گویه نمره صفر یا یک تعلق
میگیرد .برای این مقیاس ،ضریب آلفای  1/73تا  1/31و برای اعتبار بازآزمایی آن ضریب
همبستگی  1/03تا  1/70گزارش شده است (کندال و تریدول .)2117 ،در پژوهش تقوی
( )0036ضریب اعتبار بازآزمایی  1/07برای این مقیاس گزارش شده است .در پژوهش مشهدی،
سلطانی شال ،میردورقی و بهرامی ( )0010نیز ضریب اعتبار مقیاس با روش آلفای کرونباخ
 1/77بهدست آمد .در پژوهش حاضر ضریب آلفای کرونباخ برای نمره کل برابر  1/31و برای
عالئم جسمانی  ،1/71نگرانی  1/36و حساسیت افراطی/تمرکز  1/33به دست آمد.
 .0بسته آموزشی هنر نقاشی .در این پژوهش برای تدوین بسته آموزشی نقاشی درمانی از
کتاب هنر درمانی و نقاشی درمانی زادهمحمدی ( )0031استفاده شد که خالصه جلسههای
آموزشی در ادامه گزارش شده است.
جلسه اول .در ابتدای جلسه درمانگر خود را به کودکان معرفی کرد و سپس نحوه برگزاری و
چگونگی انجام کار کالسی به کودکان گفته شد .پس از آن هر کودک خود به معرفی کرده و
اسم خود را بر روی برگه نوشته و به سینه خود چسباند .پس از آن با استفاده از نقاشی و
رنگآمیزی در جهت ایجاد فضای صمیمانه اقدام شد .برای مثال از بچهها خواسته شد قطرهای
)1. Revised Children's Manifest Anxiety Scale (RCMAS
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جوهر یا رنگ روی کاغذ را بچکانند ،کاغذ را خوب تا زده و دوباره باز کنند و سعی کنند
طرحی را که ظاهر شده به تصویری مبدل کرده و به دوستان خود نشان دهند.
جلسه دوم .در این جلسه به شناخت رسانههای هنری به منظور گسترش قدرت تصویرپردازی
و خالقیت کودکان پرداخته شد .به کودکان گفته شد تا از میان خطخطیهایی که کشیدهاند،
یکی را که از همه بیشتر دوست دارند یا از آن خوششان نمیآید ،انتخاب کنند .این کار به
قدرت تصویرپردازی و قوه تخیل کودکان عمق میبخشد.
جلسه سوم .در این جلسه به ایجاد یا افزایش قدرت تمرکز ،مهارت و حافظه پرداخته شد
بهطوری که به آنها گفته شد هر چیزی را که دوست دارید به کسی هدیه دهید ،نقاشی کنید
و با این کار به کودکان در جهت افزایش دقت ،قدرت تمرکز ،حافظه دیداری و مهارتهای
تمرکز و کنترل حواس کمک شد.
جلسه چهارم .در این جلسه با استفاده از نقاشی به بروز احساسات مهم و تعبیر و تفسیر آنها
با زبان خود کودکان پرداخته شد .به این منظور از آنها خواسته شد نقاشی با موضوع آزاد
ظرف  03تا  21دقیقه بکشند و سپس دو به دو روبروی هم نشسته و نقاشی خود را برای
دوستشان توضیﺢ دهند .این کار به بروز احساسات در کودکان کمک کرد.
جلسه پنجم .در این جلسه این موضوع بررسی شد که کودک چه ادراکی نسبت به خود و
محیط دارد؛ در این جلسه به تشریﺢ احساسات متضادی مثل عشق و تنفر یا عصبانیت و
آرامش را در قالب یک نقاشی و به صورت عملی به کودکان نشان داده شد تا با توجه به نوع
نقاشی بتوانند ادراک دقیقی از حاالت خویشتن داشته باشند و با توجه به رنگهای هر احساس
بتوانند وضعیت خود را توضیﺢ دهند.
جلسه ششم .در این جلسه با استفاده از نقاشی جهت شناسایی و پی بردن به رابطه خود با
دیگر اعضای خانواده پرداخته شد .بدین شکل که از کودکان خواسته شد نقاشیای از تمام
اعضای خانواده خود بکشند و پس از آن در مورد هر یک توضیﺢ دهند.
جلسه هفتم .در این جلسه جهت تقویت روابط بین دو نفر از کودکان خواسته شد دو به دو
کنار هم بنشینند ،سپس از هر دو کودک خواسته شد روی یک برگه کاغذ نقاشی بکشند و از
آنها خواسته شد که در طول فرایند نقاشی با دوست خود میتوانند قوانین مختلفی برای
نقاشی کشیدن وضع کنند؛ این تمرین در جهت تقویت حس همکاری و تفاهم بسیار مؤثر بود.
جلسه هشتم .در این جلسه به جهت افزایش پویایی گروهی از کودکان خواسته شد به صورت
گروهی و بدون تعیین موضوعی خاص نقاشیا ی بزرگ (روی یک کاغذ بسیار بزرگ) بکشند؛
این کار به شناخت تکتک افراد گروه و ظاهر شدن پویاییهای گروهی به صورت کامالً دقیق
کمک کرد.
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جلسه نهم .در این جلسه به صورت ویژه به بررسی ترسها و بازخورد آن به اعضاء ،بررسی
شیوه مراقبت از قلمرو خود ،بحث گروهی و یافتن روشهای مراقبت پرداخته شد .در این
جلسه از کودکان خواسته شد روی یک صفحه بزرگ کاغذ ،دایره بزرگی کشیده و آن را از قطر
به تعداد اعضای گروه تقسیم کنند .هر کودک میتواند مرز خود را بهدلخواه ایجاد کرده و یا
وارد قلمرو دیگری شوند و به طور آزاد در آن نقاشی کنند؛ این نقاشی که به ماندال معروف
است ترسها و اضطرابهای کودکان را نمایان میسازد.
جلسه دهم .در این جلسه ابتدا به آشکارسازی بخشی از سطﺢ هوشیاری کودکان با استفاده از
داستان و نقاشی پرداخته شد؛ به این شکل که از کودکان گروه درخواست شد بر اساس سفر
خیالی که برایشان تعریف میشود ،نقاشی بکشند تا تصویر ذهنی هدایتشده ،تجسم ،رؤیا و
مراقبه در آنها پرورش یابد.
شیوه اجرا .بعد از کسب مجوز و هماهنگی با مدیر مرکز مشاوره آموزش و پرورش شهرستان
اسالمشهر  01دانشآموز شناسایی و در دو گروه کاربندی شدند .گروه آزمایش با رعایت اصول
اخالقی و با توجه به محدودیت زمانی ،جلسهها به شکل گروهی در  01جلسه به مدت 01
دقیقه و در روزهای سهشنبه هر هفته در مرکز مشاوره آموزش و پرورش انجام شد .گروه گواه
هیچ نوع آموزشی را در این مدت دریافت نکردند از اینرو به دلیل مسائل اخالقی به گروه گواه
نیز پس از پایان جلسههای گروه آزمایش ،تحت آموزش قرار گرفتند؛ سپس هر دو گروه در
مرحله پیشآزمون ،پسآزمون و پس از گذشت یک ماه در مرحله پیگیری به مقیاس اضطراب
آشکار پاسخ دادند .دادهها با استفاده از آخرین نسخه بیست و چهارم نرمافزار اس .پی .اس .اس
و به روش تحلیل واریانس مختلط با اندازهگیری مکرر تحلیل شد.
یافتهها
دانشآموزان شرکتکننده در گروه آزمایش  21درصد ( 0نفر) در محدوده سنی  7سال0030 ،
درصد ( 3نفر) در محدوده سنی  3سال 2037 ،درصد ( 6نفر) در محدوده سنی  1سال و 21
درصد ( 0نفر) در محدوده سنی  01سال قرار داشتند .همچنین دانشآموزان شرکتکننده در
گروه گواه  21درصد ( 0نفر) در محدوده سنی  7سال 6037 ،درصد ( 7نفر) در محدوده سنی 3
سال 21 ،درصد ( 0نفر) در محدوده سنی  1سال و  0030درصد ( 2نفر) در محدوده سنی 01
سال قرار داشتند.
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جدول  .7شاخصهای توصیفی اضطراب و خرده مقیاسهای آن برای گروه گواه و آزمایش در
سه مرحله پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیری ()n=06
شاخصهای آماری
متغیر
عالئم جسمانی
نگرانی
حساسیت
افراطی/تمرکز
اضطراب کل

پیشآزمون

گروه

میانگین

انحراف
معیار

3/21
6/10
0/21
0/30
7/60
7/20
03/30
03/70

0/06
0/10
0/21
0/61
1/30
1/33
0/11
0/73

آزمایش
گواه
آزمایش
گواه
آزمایش
گواه
آزمایش
گواه

پسآزمون
میانگین
0/70
6/30
6/30
0/10
3/60
7/21
06/10
03/00

انحراف
معیار
1/33
0/10
1/30
0/11
1/00
0/02
0/00
0/31

پیگیری
میانگین

انحراف
معیار

0/60
3/11
6/60
0/21
3/20
7/11
00/21
03/21

0/02
1/36
1/30
1/30
1/71
0/23
0/67
0/61

اطالعات جدول  0حاکی از کاهش نمرههای اضطراب کل و خرده مقیاسهای عالئم جسمانی،
نگرانی ،حساسیت افراطی/تمرکز در گروه آزمایش نسبت به گروه گواه در مرحله پسآزمون
است.
جدول  .0نتایج بررسی نرمال بودن و آزمون کرویت موخلی برای متغیرهای پژوهش
متغیر

گروه

عالئم جسمانی آزمایش
گروه
آزمایش
نگرانی
گروه
آزمایش
حساسیت
افراطی/تمرکز گروه
آزمایش
گروه
اضطراب کل

آزمون شاپیرو-ویلک
درجه
آزادی

آماره

03
03
03
03
03
03
03
03

1/10
1/10
1/11
1/33
1/10
1/16
1/10
1/16

آزمون لوین

درجه
سطﺢ
معناداری آزادی
1/00
1/21
1/00
1/02
1/23
1/03
1/02
1/01

 Wموخلی

23
23
23
23
23
23
23
23

آماره

سطﺢ
معناداری

مقدار آماره
2
χ

سطﺢ
معناداری

1/03

1/36

**1/00 00/00

1/110

2/01

1/03

**3/07

1/70

1/107

1/10

1/10

**1/70

1/01

1/113

1/11

1/70

**1/00 02/61

1/112

نتایج جدول  ،2نشان میدهد آزمون شاپیرو ویلک حاکی از برقراری شرط توزیع طبیعی نمرهها
و نتیجه آزمون لوین نیز نشان دهنده برقراری شرط همسانی واریانسها در اضطراب کل و
خرده مقیاسهای عالئم جسمانی ،نگرانی ،حساسیت افراطی/تمرکز است .همچنین آماره W
موخلی برای متغیرهای پژوهش در سطﺢ  1/10معنیدار است .این یافته نشان میدهد که
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واریانس تفاوتها در بین سطوح متغیر وابسته بهصورت معنیداری متفاوت است؛ بنابراین
پیشفرض کرویت رعایت نمیشود .در این شرایط باید از اصالح اپسیلن گرینهاوس گیسر
استفاده شود؛ بنابراین در ادامه برای تفسیر نتایج آزمون اثرهای درون آزمودنیها از این آماره
استفاده شد.
جدول  .0نتایج تحلیل واریانس مختلط با اندازهگیریهای مکرر در گروههای آزمایش و گواه
در مراحل پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیری
منابع
تغییرات

اجزاء

مجموع
مجذورات

درجه
آزادی

میانگین مجموع
مجذورات

نسبت F

سطﺢ
معناداری

اندازه
اثر

عالئم
جسمانی

مراحل مداخله

02/30

0/60

3/16

**21/13

1/110

1/31

مراحل × گروه
گروه

00/61
06/61

0/60
0

1/00
06/61

**01/23
*3/03

1/110
1/12

1/30
1/00

مراحل مداخله
مراحل × گروه
گروه
مراحل مداخله

03/13
7/63
20/07
20/23

0/33
0/33
0
0/30

00/13
6/72
20/07
07/00

01/20
00/16
01/60
**00/10

1/110
1/110
1/110
1/110

1/30
1/21
1/27
1/36

مراحل × گروه
گروه
مراحل مداخله
مراحل × گروه
گروه

03/03
20/07
071/01
002/03
011/30

0/30
0
0/60
0/60
0

02/00
20/07
000/72
70/70
011/30

**26/02
**02/66
**70/76
**67/00
**03/10

1/110
1/110
1/110
1/110
1/110

1/60
1/60
1/70
1/01
1/33

نگرانی

حساسیت
افراطی/تمرکز
اضطراب کل

جدول  0نشان میدهد که تعامل مراحل با گروههای آزمایش در سه مرحله اندازهگیری در
خرده مقیاس های عالئم جسمانی ،نگرانی ،حساسیت افراطی/تمرکز و نمره کل اضطراب در
سطﺢ  1/110و خرده مقیاس عالئم جسمانی در سطﺢ  1/12معنیدار است .میزان این تأثیر
«معنادار بودن عملی» در خرده مقیاس عالئم جسمانی  ،1/00در خرده مقیاس نگرانی ،1/27
در خرده مقیاس حساسیت افراطی/تمرکز  1/60و نمره کل اضطراب  1/33بوده است ،یعنی 00
درصد کل واریانس یا تفاوتهای فردی در کاهش عالئم جسمانی 27 ،درصد کل واریانس یا
تفاوتهای فردی در کاهش نگرانی 60 ،درصد کل واریانس یا تفاوتهای فردی در کاهش
حساسیت افراطی/تمرکز و  33درصد کل واریانس یا تفاوتهای فردی در کاهش اضطراب کل
در دانشآموزان دچار اختالل کاستی توجه/فزونکنشی در گروه آزمایش از طریق متغیرهای
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آزمایشی قابل تبیین است .با توجه به نتایج به دست آمده نتایج سه مرحله به تفکیک گروه
انجام شد.
جدول  .4نتایج آزمون تعقیبی بنفرینی در سه مرحله پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیری
پیشآزمون -پسآزمون

شاخصهای آماری

پسآزمون -پیگیری

پیشآزمون -پیگیری

تفاوت
تفاوت انحراف سطﺢ
تفاوت انحراف سطﺢ
میانگین معیار معناداری میانگین معیار معناداری میانگین

انحراف
معیار

سطﺢ
معناداری

*1/70

1/06

1/110

*1/30

1/00

1/110

1/10

1/17

1/13

*1/11

1/00

1/110

*0/10

1/07

1/110

1/00

1/00

1/73

*0/10

1/00

1/110

*0/20

1/01

1/110

1/21

1/00

1/20

*2/71

1/20

1/110

*

1/03

عالئم جسمانی
نگرانی
حساسیت افراطی/تمرکز
اضطراب کل

0/01

1/110

1/61

1/21

1/01

در جدول  6نتایج آزمون بنفرینی نشان میدهد تفاوت میانگین نمرات خرده مقیاسهای عالئم
جسمانی ،نگرانی ،حساسیت افراطی/تمرکز و نمره کل اضطراب بین مراحل پیشآزمون با
پسآزمون و پیگیری معنادار است ()P=1/110؛ اما تفاوت میانگین بین پسآزمون و پیگیری در
هیچ یک از متغیرهای پژوهش معنادار نیست که بیانگر آن است که نتایج حاصل در مرحله
پیگیری بازگشت نداشته و اثر مداخله پایدار بوده است (.)P=1/03
بحث و نتیجهگیری
نتایج پژوهش حاضر نشان داد که هنر درمانی بر پایه نقاشی درمانی در کاهش اضطراب کودکان
دچار اختالل کاستی توجه/فزونکنشی مؤثر است که این یافتهها با نتایج پژوهشهای جنگی
قوجه بیگلو و همکاران ()0016؛ رضایی و همکاران ()0016؛ عطاری و همکاران ()0011؛
مارتی-پارنو و همکاران ( )2107و استالماکر و ری ( )2103مبنی بر اثربخشی هنر درمانی بر
پایه نقاشی در کاهش اضطراب کودکان دچار اختالل کاستی توجه/فزونکنشی همسو است.
بسیاری از کودکانی که به مراکز درمانی مراجعه میکنند ،درگیر دامنهای از مشکالت هیجانی
هستند این کودکان با توجه به این که تجارب آسیبزایی را تجربه کردهاند ،معموالً از صحبت
کردن در مورد نگرانیهای خود عاجزند و به سؤاالت مستقیم پاسخ نمیدهند (جنگی قوجه
بیگلو و همکاران .)0016،عالوه بر این ،در تحقیقی مروری تأثیرات انواع هنر درمانی را اضطراب
و مشکالت شناختی نشان داده شد بدین معنا که هنر درمانی روش درمانی مؤثر در ارتباط با
کودکانی است که به هر دلیلی چون؛ ترس ،خجالت یا عدم دانش زبانی کافی قادر به تکلم و
بیان احساسات خویش نیستند؛ از این رو ،نقاشی و تجسم ،انعکاس افکار و نارضایتیهای درونی
کودک نسبت به محیط پیرامون است که کودک با استفاده از آن میتواند این احساسات را
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منتقل کرده و برونریزی بیخطر نماید .از سوی دیگر ،هنر درمانی میتواند ادراک هیجانی و
مدیریت خشم را از طریق یادگیری پاسخهای صحیﺢ مقابلهای ،تکنیکها و مهارتهای حل
مسئله ،افزایش احساس تعلق و ارائه راههای غیرتهاجمی برای برقراری ارتباطهای احساسی
پیچیده در کودکان دچار اختالل کاستی توجه/فزونکنشی بهبود بخشد (رضایی و همکاران،
 .)0016این کودکان میترسند که بیان عواطف و در برخی مواقع مسائل و رازهای خانوادگی
باعث شرمساری شود؛ در نتیجه این کودکان شرم درونی شده قوی و عزتنفس پایینی دارند
(جنگی قوجه بیگلو و همکاران .)0016،نقاشی درمانی از مداخالت مؤثری است که به کودک
فرصت میدهد تا فارغ از شرمساری و در شرایطی ایمن عواطفش را بیان کند؛ عالوه بر این
نقاشی کردن زمینه کسب موفقیت و تجارب لذتبخش ،کند و کاو ،تصور ،طراحی ،اختراع و
برقراری ارتباط را برای این کودکان فراهم میآورد؛ از این رو ،مطالعات نشان میدهد که نقاشی
گروهی به صورت موضوع آزاد و تخیلی میتواند افکار جدید را بین کودکان رد و بدل کرده و
نیز موجب افزایش همکاری و تعامل اجتماعی بهتر در آنها شود (عطاری و همکاران.)0011 ،
هدف نقاشی درمانی فراهم آوردن فرصتی برای افراد است تا از طریق رنگها و خطوط
احساسات ،عواطف ،نیازها و حتی دانستههای خود را آزادانه بیان کنند؛ نقاشی بیانکننده
احساسات و شخصیت افراد بوده و باعث پرورش خالقیت آنها میشود (زاده محمدی و خالقی،
 .)0016نقاشی درمانی وقتی به صورت گروهی انجام میپذیرد مزیتهای آن مضاعف میشود
چرا که فرصت بودن در کنار یک گروه نزدیک با فرهنگ کودک باعث تجربه رشد هیجانی
میشود ،بهویژه کسانی که تجربههای خوبی در خانواده و یا کالس درس نداشتهاند و کودکانی
که نسبت به بودن در کنار بزرگساالن رغبت نشان نمیدهند ،میتوانند پسخوراند بیشتری از
همساالن دریافت کنند؛ کودکانی که میترسند احساسات خصمانه آنها غیرقابل قبول باشد در
گروه نسبت به موقعیتهای دو نفری جایگاه بیشتری خواهند داشت؛ از سوی دیگر ،فرایند
آفرینش هنری به صورت ذاتی توانایی درمان و شفابخشی دارد و مطالعات انجام گرفته بر نقش
محوری که مکانیسم دفاعی پاالیش در این تجربه بازی میکند ،تأکید مینمایند (رضایی و
همکاران.)0016 ،
مطالعات انجام شده در زمینه هنر درمانی نشان میدهد اجزای هنر میتواند برای ارزیابی و
درمان افراد مبتال به اختالالت اضطرابی مورد استفاده قرار گیرد به این علت که میتواند به
بیماران در درک بهتر از خویش کمک کند و تصویر ذهنی فرد را تغییر دهد و به بیمار در
یکپارچه سازی ایگویی مستحکم کمک قابل توجهی نماید (زاده محمدی)0031 ،؛ از سویی
دیگر مطالعات نشان میدهند هنر درمانی بر سایر متغیرهایی چون خود پنداره کودکان،
مهارتهای بین تعریف هویت خود مؤثر است که به نظر میرسد بهبود متغیرهای ذکر شده
نقش بسزایی در کاهش اضطراب کودکان دارد؛ در واقع نقاشی ابزاری برای برونفکنی هیجانات،
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ارائه افکار و نشان دادن احساسات ،تمایالت و تعارضات درونی است؛ از این رو ،کودکان از طریق
نقاشی تصور خود از محیط پیرامون را انعکاس میدهند که بخشی از این تصورات میتواند
بیانگر اضطرابها و نگرانیهای آنان باشد .بروز اضطراب و نگرانیها در قالب نقاشی و تصاویر
ترسیمی باعث کاهش بروز آنها میشود و در بیان احساسات به عنوان ابزار غیرکالمی مدد
میرساند (مارتی-پارنو و همکاران.)2107 ،
پژوهش حاضر نشان داد که هنر درمانی بر پایه نقاشی درمانی کمک میکند که کودکان دچار
اختالل کاستی توجه/فزونکنشی احساسات محصور شده خود را از طریق نقاشی رها سازند و
همین امر موجب کاهش میزان اضطراب و تنش درونی این افراد میشود .در واقع فایده بزرگ
هنر درمانی ،کیفیت غیرکالمی فرآیند هنری و آثار هنری است .فرایند هنری به سطﺢ پیش
کالمی خودآگاه نفوذ میکند که از طریق حواس حمایت میشوند و آن را هنگام کار با کودکان
به طور ویژهای مؤثر میسازد .اثر هنری ،درمانجو و درمانگر را با نمونهای ملموس از مشکالت
آشنا میسازد که شاید درمانجو از آن آگاهی نداشته یا عالقهای به توجه کردن به آن ،نداشته
باشد که میتواند در درمان ،به صورت غیرکالمی ظاهر شود (زاده محمدی و خالقی.)0016 ،
عالوه بر آن ،با توجه به نتایج به دست آمده از تجزیهوتحلیل دادهها بهگونهای با نتایج حاصل از
پژوهش های مشابه همخوانی داشت و از آنجا که نقاشی روشی است که به کودک فرصت
می دهد تا احساسات آزار دهنده و مشکالت درونی فرد را از طریق نقاشی بروز دهد و آنها را به
نمایش درآورد و درمانگر نیز فرصتی را فراهم میکند که به کودک کمک کند تا یاد بگیرد
تعارضات خود را حل کند ،میتوان اذعان داشت که این روش مثابه یکی از روشهای درمانی
پذیرفته شده و مورد تائید است .با توجه به تعداد کم آزمودنیها و محدودیت سنی آنان،
یافتههای پژوهش حاضر را نمیتوان به جوامع یا گروههای دیگر تعمیم داد .پیشنهاد میشود که
در پژوهشهای آتی اثر سایر جنبههای هنر درمانی در اضطراب و دیگر مشکالت هیجانی
کودکان دچار اختالل کاستی توجه/فزونکنشی مورد بررسی قرار گیرد .همچنین با توجه به
اثربخشی استفاده از هنر نقاشی در کاهش اضطراب و شیوع باالی اضطراب در کودکان ،توصیه
میشود متصدیان آموزش و پرورش برنامههایی برای استفاده از نقاشی درمانی در مدارس
تدوین کنند.
موازین اخالقی
در این پژوهش موازین اخالقی شامل اخذ رضایت آگاهانه از والدین کودکان دچار اختالل
کاستی توجه/فزونکنشی و تضمین رعایت اصول اخالقی در ابتدای پژوهش انجام شد .با توجه
به شرایط و زمان تکمیل پرسشنامه پژوهش ضمن تأکید به تکمیل تمامی سؤالها توسط
مادران ،شرکت کنندگان در مورد خروج از پژوهش مختار بودند .به مادران اطمینان داده شد که
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اطالعات محرمانه میماند و این امر نیز کامالً رعایت شد؛ پس از اتمام پژوهش گروه گواه نیز
تحت مداخله نقاشی درمانی قرار گرفتند.
سپاسگزاری
از همه شرکتکنندگان در پژوهش ،مدیر مرکز مشاوره آموزش و پرورش شهرستان اسالمشهر و
همهکسانی که ما را در اجرای این پژوهش یاری کردند تشکر و قدردانی به عمل میآید.
مشارکت نویسندگان
در تدوین این مقاله همه نویسندگان در طراحی ،روششناسی ،مفهومسازی ،گردآوری و تحلیل
دادهها ،پیشنویس ،ویراستاری و نهایی سازی نقش یکسانی داشتند.
تعارض منافع
بنا بر اظهار نویسندگان ،این مقاله حامی مالی و تعارض منافع ندارد.
منابع
امیری ،حسن ،.و امیریان ،کامران .)0013( .اثربخشی نقاشی درمانی در کاهش کاستی توجه بیش
فعالی کودکان پسر کمتوان ذهنی آموزش پذیر .فصلنامه نسیم تندرستی.0-3 :)2( 3 ،
برجعلی ،زهرا ،.و محمدی ،محمدرضا .)0010( .رابطه میان مصرف متیل فنیدات و اضطراب
کودکان مبتال به اختالل کمبود توجه-بیش فعالی .دو فصلنامه علمی پژوهشی دانشگاه شاهد،
.07-66 :)0( 01
تقوی ،سیدمحمدرضا  .)0036(.هنجاریابی مقیاس اضطراب آشکار کودکان ( )RCMASبرای
دانشآموزان مقاطع مختلف تحصیلی در شیراز .مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز،
.033-071 :63
تقوی ،سیدمحمدرضا ،.و علیشاهی ،محمدرضا .)0032( .بررسی پایائی و روایی مقیاس اضطراب
آشکار کودکان ،مجله روانشناسی.037-062 :23 ،
جنگی قوجه بیگلو ،شهال ،.شیرآبادی ،علی اکبر ،.جانی ،ستاره ،.و پوراسمعیلی ،اصغر.)0016( .
اثربخشی هنر درمانی بر پایه نقاشی درمانی در کاهش اضطراب کودکان دچار لکنت زبان .مجله
دانشگاه علوم پزشکی ایالم.02-30 :)10( 06 ،
رضایی ،سعید ،.خدابخشی کوالیی ،آناهیتا ،.و تقوایی ،داوود .)0016( .اثربخشی نقاشی درمانی بر
کاهش اضطراب و پرخاشگری دانشآموزان دبستانی پسر دارای اختالالت برونیسازی شده.
نشریه پرستاری کودکان.01-01 :)2( 2 ،
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زارع ،محبوبه ،.آقازیارتی ،علی ،.ملکشیخی ،سمیه ،.و شریفی ،مسعود .)0017( .اثربخشی آموزش
ذهن آگاهی در مقایسه با تنظیم هیجان بر سازگاری دانشآموزان نوجوان دچار اختالل کاستی
توجه/فزون کنشی .فصلنامه روانشناسی کاربردی220-210 :)2(60 ،
زاده محمدی ،علی .)0031( .هنر درمانی :مقدمهای بر هنر درمانی ویژهی گروهها .تهران :نشر قطره
زاده محمدی ،علی ،.و خالقی ،مهرنوش .)0016( .نقاشی :کاربرد آن برای مشکالت رفتاری کودکان
و نوجوانان .تهران :نشر قطره
عطاری ،بهناز ،.شفیعآبادی ،عبداهلل .و سلیمی ،حسین .)0011( .اثربخشی آموزش هنر نقاشی بر
کاهش میزان اضطراب دانشآموزان پسر ابتدایی .فصلنامه فرهنگ مشاوره و رواندرمانی2 ،
(.06-67 :)3
فرید ،ابوالفضل ،.و نجف زاده ،علی .)0010( .اثربخشی نقاشی درمانی بر اختالل نقص توجه بیش
فعالی دانشآموزان مقطع ابتدایی مدارس عادی (ارزیابی معلمان) .مجله دانشگاه علوم پزشکی
و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار.030-033 :)16( 00 ،
محمدی پور ،محمد ،.و مزارعی ستوده ،احمد .)0017( .اثربخشی مداخله دلبستگی محور بر بهبود
رابطه والد-کودک و کاهش نشانههای اضطراب جدایی در کودکان  7تا  01ساله .فصلنامه
روانشناسی کاربردی.220-262 :)00( 60 ،
مشهدی ،علی ،.سلطانی شال ،رضا ،.میردورقی ،فاطمه ،.و بهرامی ،بتول .)0010( .ویژگیهای
روانسنجی مقیاس چندبعدی اضطراب کودکان .روانشناسی کاربردی.37-71 :)0(0 ،
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***
مقیاس اضطراب آشکار کودکان -بازنگری شده
سئواالت

بلی

خیر

 -0تصمیم گیری برایم مشکل است.
 -2وقتی کارها مطابق میل من پیش نمی روند ،ناراحت می شوم[ .وقتی کارها به دلخواهم نباشد ،عصبی می شوم]
 -0به نظر میرسد که دیگران کارها را راحت تر از آنچه من میتوانم ،انجام می دهند [به نظر می رسد که دیگران کارهایشان را راحت تر از من
انجام میدهند].
 -6هر کسی را که می شناسم دوست دارم[ .تمام کسانی را که می شناسم ،دوست دارم] .
 -3خیلی از اوقات دچار تنگی نفس می شوم[.بیشتر وقتها ،راحت نفس نمی کشم].
 -0بیشتر اوقات [وقتها ]،نگران هستم.
 -7من از بسیاری [خیلی] چیزها میترسم.
[ -3من] همیشه مهربان هستم.
 -1خیلی زود ناراحت [عصبانی] می شوم.
 -01نگرانم از این که در آینده والدینم به من چه خواهند گفت[ .نگران این هستم که پدر و مادرم به من چه خواهند گفت] .
 -00احساس میکنم که دیگران از راه و روش من در انجام کارها خوششان نمی آید[ .احساس میکنم که دیگران از روش انجام کارهایم،
خوششان نمی آید].
 -02همیشه رفتار خوبی با اطرافبانم دارم[ .همیشه رفتارم خوب و پسندیده است].
 -00سب ها به سختی به خواب می روم[ .شبها راحت نمی خوابم].
 -06نگرانم از این که مردم درباره ام چه فکر میکنند[ .نگران این هستم که دیگران در مورد من چگونه فکر می کنند].
 -03حتی وقتی در جمع افراد هستم احساس تنهایی می کنم[ .حتی موقعی که با دیگران هستم ،احساس تنهایی می کنم].
 -00همیشه خوشحال هستم[ .من همیشه آدم خوبی هستم].
 -07بیشتر اوقات در شکمم احساس درد می کنم[ .من بیشتر وقتها دلشوره دارم].
 -03خیلی زود به من بر می خورد و ناراحت می شوم[ .خیلی زود ناراحت می شوم].
 -01احساس می کنم دستهایم عرق میکنند[ .دستهایم عرق میکنند].
 -21من همیشه خوش اخالق هستم[ .همیشه با دیگران خوش برخورد هستم].
 -20خیلی زیاد احساس خستگی می کنم[ .بیشتر وقتها خسته هستم].
 -22در مورد آن چه قرار است اتفاق بیفتد ،نگران هستم[ .نگران این هستم که چه اتفاقی ممکن است نیفتد].
 -20بچه های [کودکان] دیگر خوشحالتر از من هستند.
 -26همیشه حقیقت را می گویم.
[ -3من] خوابهای بد میبینم.
 -20وقتی [هر وقت کسی] از من ایراد می گیرند [می گیرد][ ،خیلی زود] ناراحت و عصبانی می شوم.
 -27احساس می کنم کسی به من خواهد گفت که کارها را نادرست انجام می دهم .احساس می کنم که یک نفر به من خواهد گفت که
کارهایم را درست انجام نمی دهم.
 -23من هرگز خشمگین [عصبانی] نمی شوم.
 -21بعضی [گاهی] اوقات با حالت وحشت زده از خواب بیدار می شوم[ .می پرم].
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 -01وقتی می خواهم بخوابم نگران هستم[ .شبها ،وقتی که میخواهم بخوابم ،نگرانی دارم].
 -00جمع کردن حواس روی تکالیف مدرسه برایم مشکل است[ .به سختی می توانم فکرم را روی تکالیف مدرسهام متمرکز کنم].
 -02من هرگز پشت سر دیگران حرف نمی زنم[ .حرفهایی را که نباید بزنم ،هرگز به زبان نمی آورم].
 -00در جایی که می نشینم خیلی تکان می خورم[ .روی صندلی خود خیلی بیقرار و ناآرام هستم].
[ -06من آدمی] عصبی هستم.
 -03خیلی ها با من مخالفند[ .افراد زیادی با من مخالفت می کنند].
 -00هرگز دروغ نمی گویم.
 -07بیشتر وقتها نگران هستم که اتفاق بدی برایم بیفتد[ .می افتد].
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Abstract
Aim: This study aimed to determine the effectiveness of painting therapy on
anxiety in children with attention-deficit/hyperactivity disorder aged 7 to 10
years. Method: The research was quasi-experimental with a control group
and pre-test, post-test, and one-month follow-up design. The statistical
population included 60 students with attention-deficit/hyperactivity disorder
identified in Islamshahr education. Using purposive sampling, 30 students
were selected and randomly assigned to experimental and control groups.
The experimental group received painting therapy intervention (Zadeh
Mohammadi, 2010) weekly as a group in 10 sessions of 60 minutes. Both
groups responded to the Children's Manifest Anxiety Scale (Reynolds and
Richmond, 1978) before and after the intervention, and were re-evaluated
one month later. Data were analyzed using repeated measures analysis of
variance (ANOVA). Results: The results showed that painting therapy
significantly reduced the level of total anxiety (F=38.91, P=0.001). Also
painting therapy significantly reduced physical symptoms (F=5.35,
P=0.021), anxiety (F=10.46, P=0.003), and extreme sensitivity/concentration
(F=12.44, P=0.001) and these results were stable at the follow-up stage
(p<0.05). Conclusion: The results of the study suggest evidence that
educational intervention and the use of painting to reduce anxiety in children
with attention-deficit/hyperactivity disorder are appropriate.
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