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 چکیده
آزمایشی با العه از نوع شبهروش این مطآموزان دختر دبستانی بود. هدف از پژوهش حاضر، اثربخشی آموزش مبتنی بر هنر بر اضطراب و حرمت خود دانش

ور، واقع در منطقه دو شهر تهران آموزان دبستان دخترانه صبای ندانش 120آزمون همراه با گروه گواه بود. جامعه آماری این پژوهش شامل پس -آزمونپیش
صورت که با استفاده از سیاهه نیگزینی تصادفی انجام شد. بدیصورت در دسترس و با جاگیری بهبود. از بین جامعه فوق، نمونه 1396-97در سال تحصیلی 

آموزان پایه ه دانش(، همAT( و پروتکل آموزش گروهی مبتنی بر هنر )SEI(، سیاهه حرمت خود کوپر اسمیت )STAICصفت کودکان ) -اضطراب حالت
و اضطراب  6/29طراب حالت=مره اضطراب باالتر از میانگین )اضها، افرادی که نپنجم انتخاب شده و مورد آزمون قرار گرفتند. برحسب این آزمون

تصادف در عنوان گروه نمونه انتخاب و بهنفر به 24ها ( داشتند، مشخص شدند و از بین آن7/34تر از میانگین )( و نمره حرمت خود کلی پایین3/37صفت=
بتنی بر هنر قرار گرفتند و ش، گروه آزمایش طی هشت جلسه تحت آموزش گروهی ممنظور اجرای پژوهنفره آزمایش و گواه قرار گرفتند. به 12دو گروه 

یان گروه آزمایش و گواه را در هر مآزمون هر دو گروه به سنجش درآمدند. نتایج حاصل از روش تحلیل کوواریانس چندمتغیره، تفاوت معنادار مجدداً در پس
ر کاهش اضطراب و افزایش بتوان گفت، آموزش گروهی مبتنی بر هنر های پژوهش میراساس یافته(. ب>05/0Pدو متغیر اضطراب و حرمت خود نشان داد )
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 مقدمه
رسند ای از رشد میبه مرحله ،به مدرسه ورودکودکان همزمان با 

د. در شونامیده می "های دبستانیسال"که اواسط کودکی یا 
ای محول های تازهلیتؤوسن، مس سرتاسر دنیا به کودکان این

شوند که سمت یادگیری تکالیفی سوق داده میو به گرددمی
بسیار شبیه به تکالیف در سنین بزرگسالی است. جدیت در کار و 

کوشی در اشتغال ذهنی با پیشرفت، موجب پرورش حس سخت
اساس، اریکسون معتقد بود که کودکان در این. برگرددکودک می

شوند و ترکیب شناس و جویای پیشرفت میوظیفه ،این سن
یافتن، زمینه را انتظارات بزرگساالن و انگیزه کودکان برای تسلط

کوشی در برابر سخت"شناختی اواسط کودکی، برای تعارض روان
ل طور مثبت حکند که در صورتی به، آماده می"1احساس حقارت

ها و تکالیف مفید احساس که کودکان در مهارت گرددمی
احساس  ،شایستگی کنند. خطری که در این مرحله وجود دارد
یابد که به حقارت است که در بدبینی کودکانی انعکاس می

دادن خوب کارها اطمینان کمی دارند. این توانایی خود در انجام
حرمت خود کودک را تضعیف کند و  ،تواندکفایتی میاحساس بی

 (. 2014به اضطراب و غمگینی و ناامیدی منجر شود )برک، 
احساس مبهم ترس و پاسخ به  ایمعنبه ،اضطراب

تواند عالئم رفتاری، های داخلی و خارجی است که میمحرک
ترین واکنش هیجانی، شناختی و فیزیکی داشته باشد و شایع

همه کودکان در  ،طور معمولکه به باشدمیروانی هنگام استرس 
اغلب قبل از تجربیات  ،کنند. اضطرابهر سنی آن را تجربه می

عنوان تهدیدی برای هویت و حرمت شود و بهجدید درک می
 ،(. در واقع اضطراب1392آید )زارعی و همکاران، شمار میخود به

آمیز عمومی و مبهم از دلواپسی است که با یک احساس هیجان
یا چند احساس جسمی )مانند تنگی نفس، طپش قلب، فشار یک 

خون باال( و در صورت تداوم با مشکالت روانی دیگر همراه 
(. کودکان مضطرب 1396شود )عاشوری، شجاعی و فتاحیان، می

اغلب از عالئم جسمانی شکایت دارند و نسبت به تغییرات بدنشان 
ی زیادی هاها و دلواپسیهستند و دچار تنش بسیار حساس

رسد که ای میها گاهی اوقات به اندازههای آن. نگرانیگردندمی
گرفتن و حتی فکرکردن در دادن کار یا تصمیمدیگر قادر به انجام

منجر  ،باشد. تداوم اضطراب در این کودکانمورد مسائل خود نمی

                                                           
1. industry versus inferiority 

به بروز مشکالتی از قبیل نداشتن رابطه دوستی با دیگران، 
های اجتماعی و کمبود شدید حرمت خود در آینده ها و ضربهشکست

 (.1391اصلی آزاد، عارفی، فرهادی و شیخ محمدی، )خواهد شد 
 خودبسیاری از مسائل کودک در ارتباط با حرمت ،از طرفی

و احساسات  دهندهاراست. اگر او به خود بها دهد، کمتر به افکار آز
ایجاد منفی دچار شده و بین ابعاد شخصیتی وی هماهنگی 

 . مفهوم حرمت خود درجه تأیید، تصویب و پذیرش وگرددمی
 که شخص نسبت به خود یا خویشتن باشدمیاحساس ارزشمندی 

ان کند. این احساس ممکن است در مقایسه با دیگراحساس می
الح (. اصط1390یا مستقل از آنان باشد )شریفی و همکاران، 

دارد  هایش اشارهیحرمت خود، به ادراک کودک از خود و توانای
کند ست که کودک احساس میا به این معنا ،و حرمت خود مثبت

د و به توانایی و مهارت الزم برای انجام کارهای بزرگ را دار
گیری میمنیروی خود، کنترل داشتن به وقایع اطراف و توانایی تص
فرد بهصرخود باور دارد. کودک باید احساس کند که ارزشمند، منح

شدن است داشتههایش شایسته دوستتوجه به موفقیتو بدون 
اس عالوه، کودکانی که دارای احس(. به1394)قاسمی صاحبی، 

نسبت به  ،توجهی هستندخود قابلخودارزشمندی و حرمت
ی همساالن خود در شرایط مشابه، پیشرفت تحصیلی و کارآمد

دهند )امیدی، ساجدی، رستمی و بیشتری از خود نشان می
تواند منجر به خود پایین، می(. در مقابل، حرمت1397 بخشی،

 پذیری و اضطراب دراحساس ناامنی، احساس طردشدگی، آسیب
ان برای کودک ،(. بنابراین2018کودکان شود )راواری و بالدوین، 

لقوه خود اهای بکه بتوانند از حداکثر ظرفیت ذهنی و توانمندیاین
 ی مثبت نسبت به خود وبایست از نگرش، میگردندمند بهره

مند شوند )امیدی ای غنی برای تالش بهرهمحیط اطراف و انگیزه
 (. 1397و همکاران، 

 ،خود و مقابله با اضطراب در کودکانمنظور افزایش حرمتبه
ها، اند که در بین آنتاکنون رویکردهای متعددی معرفی شده

دلیل ماهیت غیرکالمی و به ،2آموزش مبتنی بر هنر
که  شناسان و مشاوران مدرسهتوجه روانبودن آن موردمدتکوتاه

(. 2014با کودکان سروکار دارند، قرار گرفته است )موریس، 
استفاده از هنرهای دیداری همچون نقاشی، کار با گل در کنار 
هنرهای بیانی دیگر همچون حرکت، رقص، موسیقی، نمایش، 

2. art-based training 
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توان آموزش مبتنی مینویسندگی و داستان در فرآیند مشاوره را 
(. در این نوع آموزش، از بیان خالق 1394بر هنر نامید )لیبمن، 

نیا و زاده خیبری، رفیعیزارعشود )ثر استفاده میؤبرای تغییرات م
کند فرایندهای هنری به کودک کمک می (.1393اصغری نکاح، 

ها و تجربیات تا به ساختن و معنادادن به رویدادها، هیجان
اش بپردازد )غالمزاده خادر، باباپور خیرالدین و صبوری زندگی

معنای اساس، آموزش مبتنی بر هنر بهاین(. بر1393مقدم، 
ها کارگیری ابزار متفاوتی است که کودک بتواند از طریق آنبه

 ،خود را بیان کند و به درک شناختی وقایع برسد. در نهایت
نماید تا  کار و تصفیهاش را آشاحساسات دردناک و ناراحت کننده

بر اضطراب و دیگر مسائل عاطفی فائق آید؛ همچنین آموزش 
تا با استفاده از خلق اثر  کندبه کودک کمک می ،مبتنی بر هنر

به بازآفرینی رویدادهای زندگی بپردازند تا از این طریق به 
که احساس موفقیت و شایستگی دست یابد و ضمن این

ای خالق و مؤثر با گونهافزایش داده، بهنفس خود را اعتمادبه
پور، عبدالمنافی، های خود کنار بیاید )نظامیمسائل و نگرانی

(. مطابق با هاین، هورن، ولد و 1394نیا، نیا و ایزدیاعتمادی
قوت این رویکرد، ایجاد احساس (، نقاط2018هاتمیکر )

 ری،پذیهای مثبت و پرمعنا، انعطافخودکارآمدی، کسب تجربه
باشد. آمدن و سازگاری با مشکالت و مسائل زندگی میکنار

(، معتقدند هدف از 2015همچنین، هاین، هورن و هاتمیکر )
رشد و تثبیت هویت در کودکان از طریق  های هنری،فعالیت

 1تر، افزایش خودآگاهی و انسجام خودتشکیل تصویر خود مثبت
یابی در تمامی ت. در نتیجه، هنر نقش مهمی را در رشد هویاست
طور مستقیم و غیرمستقیم موجب تقویت کند و بهها ایفا میگروه

 (. 2012شود )سلونگ، روحیه گروه و ایجاد احساس وحدت می
های موجود در زمینه آموزش مبتنی بر هنر بررسی پژوهش

های هنری، نظر های اخیر فعالیتدهد که در سالنشان می
خود جلب داخل و خارج از کشور بهپژوهشگران بسیاری را در 
ثیر أهای گوناگونی در زمینه بررسی تکرده است. تاکنون پژوهش

سالمت رفتاری و هیجانی  ءهای هنری برای رشد و ارتقافعالیت
. شال و رشد خویشتن در کودکان و نوجوانان انجام گرفت است

هنردرمانی را بر  ،های پژوهش خود(، براساس یافته2018)
خوی بیماران زن بستری در وضطراب و بهبود خلقکاهش ا

عالوه کاستینینا و زاریپووا هثر دانسته است. بؤبیمارستان م

                                                           
1. self-cohesion 

درمانی با استفاده از ترسیم مانداال را در بهبود (، هنر2016)
اند ثر دانستهؤاضطراب مدرسه در بین نوجوانان مدارس روسیه م

کنند مدرسه پیشنهاد میشناسان و به معلمان، مشاوران و روان
سازی های آرامعنوان یکی از روشبه ،که از ترسیم مانداال

کار ببرند. همچنین آموزان مضطرب بههیجانی در مورد دانش
های خودشان، اساس یافتهبر (،2016) رزیکا، کراکوا، کراستینا

های داستان، فیلم و مواجهه از طریق تولیدات هنری، کتاب
خصوص برای کودکان ها و اضطراب بها ترسترسیم خالقانه ب

با رویکرد  هنردرمانیدانند و با استفاده از مطالعه موردی، ثر میؤم
ثر ؤها، اضطراب و پرخاشگری مشناختی رفتاری را در بهبود ترس

(، 1390سالحی ) و آبادیاند. در ایران نیز، عطاری، شفیعدانسته
نقاشی بر کاهش  اثربخشی آموزش هنر»در تحقیقی با عنوان 
های ، براساس پژوهش«آموزان پسر ابتداییمیزان اضطراب دانش

ای برای بیان احساسات، نیازها و ، هنر را وسیلهخود
سعیدیان  ،راستاهمیندانند. درهای کودکان مفید مینابسامانی

( و دیانی 1393(، شیخ ذکریایی، مریدی، اردالن، حدودی )1394)
در کاهش اضطراب کودکان سرطانی  (، نیز نقاشی را1390)

های اند و در نتایج یافتهثر دانستهؤبستری در بیمارستان م
دادن کودکان در برنامه نقاشی خودشان نشان دادند که شرکت

ها فکنی، هیجانبه کودک کمک کند تا از طریق برون تواندمی
به سازگاری  ،و در نتیجه نمایندو احساسات و افکار خود را ابراز 

نیا و زاده خیبری، رفیعیعاطفی و اجتماعی نائل گردند. زارع
(، نیز استفاده همزمان چند روش هنری 1393اصغری نکاح )

دانند و کاربرد هنر را در برای گسترش فرایند درمانی ضروری می
پنداره کودکان مقیم مراکز های هیجانی رفتاری خودبهبود مؤلفه

 راستا، نادری و انصاری اصلهمیندر دانند.ثر میؤشبه خانواده م
های هنری در فرایند (، در پژوهش خود به استفاده از روش1390)

، خودهای کنند و براساس یافتهکید میأدرمانی تمشاوره و روان
تأییدجویی و شادکامی کودکان  را بر خودپنداره هنردرمانی

 دانند.اثربخش میکننده به مراکز مشاوره و درمان اهواز مراجعه
ها نشان داده است که آموزش که پژوهشبا توجه به این

های با ابراز احساسات درونی از طریق رسانه، مبتنی بر هنر
اش شمار، به فرد در کشف هیجانات خود و تضادهای درونیبی

خطر و عنوان یک روش کم( و به1397کند )خدادادی، کمک می
تواند وشایند و بهبود عملکرد میسودمند در کاهش هیجانات ناخ

(. همچنین هنر 2019ورلی و فان،  -ثر باشد )چانگ، ردؤم
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دهد دست میهایی برای درک و حل مشکالت کودکان بهسرنخ
های خالق به و با ایجاد احساس به زیستی ناشی از فعالیت

های سازشی و سازگاری شخصی مهارت ءبهبودی روابط، ارتقا
کند. بنابراین، هنر با بیان اطرافشان کمک میکودکان با دنیای 

دهد تا گرانه به کودک این اجازه را میخودی غیرقضاوتبهخود
شده خود که آزادانه درباره افکار و احساسات سرکوبضمن این

کند؛ با فرافکنی زندگی بدون تهدید واکنش دیگران صحبت می
ود غلبه کنند شان به محصول هنری، بتوانند بر هیجانات خدرونی

(. 1393و سبب پویایی شخصیت خود شوند )فرامرزی و مرادی، 
(، جلسات 2016) در نهایت مطابق با واکر، کایمل، کافمن و دگرابا

آوردن محیطی امن برای بیان آموزش مبتنی بر هنر، با فراهم
سازی خاطرات، هایی را برای بیرونیواقعی احساسات، فرصت

و چندین راه برای سازش با احساس  امکان رشد احساسات مثبت
خود ثیر متقابل حرمتأ. در نتیجه، با توجه به تنمایدگناه ایجاد می

شناختی خود در سالمت روانو اضطراب و نیز اهمیتی که حرمت
مین نیازهای أکودکان دارد و همچنین نقش پررنگ هنر در ت

 هدف از پژوهش حاضر، بررسی ؛ بنابراینشناختی کودکانروان
اثربخشی آموزش گروهی مبتنی بر هنر بر اضطراب و حرمت خود 

  بود.آموزان دبستانی دانش

 روش 
 پژوهش ینمونه و روش اجرا ی،جامعه آمار

آزمون به پس -آزمونآزمایشی با پیشاز نوع شبه پژوهش حاضر
آماری پژوهش حاضر را همه  همراه گروه گواه بود. جامعه

صبای نور، واقع در منطقه دو شهر  آموزان دبستان دخترانهدانش
منظور اند. بهتشکیل داده 1396-97تهران در سال تحصیلی 

صورت در دسترس و گیری بهاجرای پژوهش حاضر، نمونه
صورت که یک دبستان جایگزینی تصادفی انجام شد. بدین

اضطراب  صورت در دسترس انتخاب و با استفاده از سیاههبه
همه  ،خود کوپر اسمیتسیاهه حرمت صفت اسپیلبرگر و -حالت
شده و مورد آزمون قرار آموزان پایه پنجم دبستان انتخابدانش

ضطراب باالتر از اگرفتند. برحسب این آزمون، افرادی که نمره 
( و نمره 3/37و اضطراب صفت= 6/29)اضطراب حالت= میانگین
 ( داشته باشند، مشخص7/34تر از میانگین )خود کلی پایینحرمت

عنوان گروه نمونه انتخاب و به نفر به 24ها ه، سپس از بین آنشد
نفره آزمایش و گواه قرار گرفتند.  12تصادف در دو گروه 

                                                           
1. Stat-Trait Anxiety Inventory for Children (STAIC) 

2. Cooper Smith Self-Esteem Inventory (SEI) 

های ورود به پژوهش شامل رضایت کودک در شرکت در مالک
، پایه تحصیلی (سال، جنسیت )دختر 11جلسات، میانگین سنی 

ها نمره آزموناساس نبودن و بر ، تحت آموزش دیگری)پنجم(
شده )اضطراب اسپیلبرگر و حرمت خود کوپر اسمیت( انتخاب

  .استباشند، 

 ابزار سنجش 
این سیاهه  ):STAIC( 1صفت کودکان -سیاهه اضطراب حالت

 بار با هدف بررسی اضطراب در کودکان توسط اسپیلبرگرنخستین

 (، طراحی شده است. این ابزار شامل دو زیرمقیاس است1983)
اضطراب حالت و اضطراب صفت.  های: زیرمقیاسکه عبارتند از

STAIC  ساله مناسب  12تا  9برای ارزیابی اضطراب کودکان
تری که توانایی نوشتن دارند سنولی برای کودکان کم ؛باشدمی

قابل  ،تری دارند نیزکم یا کودکانی که سن باالتر و توانایی ذهنی
استفاده است. این سیاهه چهل عبارت دارد. مقیاس اضطراب 

عبارت دارد که شدت، احساس تنش، تشویش و نگرانی  20حالت 
کند. مقیاس اضطراب کودکان را در مدت زمانی خاص ارزیابی می

عبارت دارد که کودکان، باید چگونگی احساسات  20صفت نیز 
حداقل  .نمایندی مشخص ادرجهکلی در مقیاس سهطورخود را به

. نمره برش برای است 60و حداکثر آن  20نمره برای هر مقیاس 
 3/37و نقطه برش برای اضطراب صفت  6/29اضطراب حالت 

 باشد. همسانی درونی این ابزار بسیار خوب گزارش شده استمی
(. نتایج حاصل از بازآزمایی این سیاهه گویای α=86/0تا  95/0)

 77/0تا  70/0که همبستگی میان دو اجرا بین  باشدامر میاین 
 STAIC (، اعتبار1377(. زمانی اصل )1983است )اسپیلبرگر، 

)برای  65/0آزمایی در اضطراب حالت روش باز با را در ایران
)برای  72/0)برای پسران( و در اضطراب صفت  68/0دختران( و 
معنادار )برای پسران( گزارش کرده است. تفاوت  80/0دختران( و 

، دارای شناسهای افرادی که توسط روانمیان میانگین نمره
اختالالت اضطرابی و افرادی که بهنجار تشخیص داده شده 

گزارش شده است  STAICعنوان شاخصی از روایی بودند، به
 (.1391فرد و پرند، )خدایاری

 به (،1967) 3اسمیت (:SEI) 2سیاهه حرمت خود کوپر اسمیت
(، این 1393و نظری ) پورنقل از اعتمادی، حاجی حسنی، نادعلی

 4نظری که بر روی مقیاس راجر و دیموندابزار را براساس تجدید

3. Smith, C. 

4. Rogers, C. R., & Dymond, R. F. 
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پور و نظری نقل از اعتمادی، حاجی حسنی، نادعلیبه (، 1954)
این ابزار برای کودکان و  .تدوین کرد ند،(، انجام داد1393)

باال کاربرد دارد. این آزمون دارای سال به  10ای نوجوانان مدرسه
یعنی  ؛باشدمیسنج ماده آن دروغهشت  ماده است و 58

که در مجموع  55 و 48، 41، 34، 27، 20، 13، 6های شماره
. این سیاهه احساسات، عقاید یا گرددنمرات محاسبه نمی

خود را در چهار کند و حرمتهای فرد را توصیف میواکنش
کردن خود با جمعسنجد. نمره کلی حرمتمیمقیاس اصلی خرده

ماده(،  8ماده(، خانوادگی ) 26مقیاس عمومی )نمرات چهار خرده
آید. حداکثر دست میماده( به 8ماده( و تحصیلی ) 8) اجتماعی

و در هریک از سه مقیاس  26نمره در مقیاس عمومی، مساوی 
 ای که فرد کسباست. همچنین حداقل نمره 8دیگر، مساوی 

 باشدمی 50خود، مساوی صفر و حداکثر نمره کلی حرمت ،کندمی
خود باالتری نشانگر حرمت ،تر باشدنزدیک 50که هرچه نمره به 

ضرایب روایی و پایایی . باشدمی 7/34 . نمره برش سیاههاست
قبول های مختلف قابلآن در خارج و داخل کشور و به شیوه

و  88/0بار این آزمون را اعت ،دست آمده است. کوپر اسمیتبه
نشان داده است. در ایران ضریب اعتبار و ثبات  70/0روایی آن را 

آموزی اجرا و نتایج، درونی این مقیاس بر روی یک نمونه دانش
ثبات، تکرارپذیری و دقت این مقیاس را نشان داد. ابراهیمی 

آموزان و (، نیز اعتبار نتایج پرسشنامه را در میان دانش1370)
های انشجویان بررسی کرده که ضریب اعتبار آن در نمونهد

گزارش داده 85/0های دانشجویی و در نمونه 80/0 آموزیدانش
 (.1393پور و نظری، است )اعتمادی، حاجی حسنی، نادعلی

برنامه آموزشی  (:AT) 1پروتکل آموزش گروهی مبتنی بر هنر
لیبمن این پژوهش مبتنی بر رویکرد هنرهای خالق است 

که در این حوزه از چند شیوه هنری متنوع استفاده  (1394)
ای خود را شود. پیروان این رویکرد، راهبردهای مداخلهمی

متناسب با نیازهای مراجع، از میان چند هنر برگزیده و معتقدند 
تواند بدن، اندازی تخیل، مراجع میاز طریق بیان خالق و راه

مورد بررسی قرار  فرایندهای تفکرش راها و ها، هیجاناحساس
های درونی مراجع، او با بیان و بازآفرینی ظرفیت ،دهد. بنابراین

ای فرد و انتخابی به شیوهبهرا برای بیان خالق تجارب منحصر
نیا و اصغری زاده خیبری، رفیعیرسانند )زارعهنری یاری می

زش مبتنی منظور طراحی جلسات آمو(. در مجموع به1393نکاح، 
خالق استفاده شده و  هنردرمانیاز چارچوب نظری  بر هنر

هایی صورت گروهی و در قالب انجام فعالیتجلسات آموزشی به
. خالصه گردید در طی جلسات و تکالیفی بین جلسات تدوین

زاده خیبری، ( و زارع1394جلسات آموزشی برگرفته از لیبمن )
ارائه شده است.  1جدول (، در 1393نیا و اصغری نکاح )رفیعی

ای هر هفته دو دقیقه 60سپس گروه آزمایش در هشت جلسه 
جلسه در مدرسه صبای نور و توسط پژوهشگر در معرض متغیر 

که مستقل )آموزش گروهی مبتنی بر هنر(، قرار گرفت. در حالی
از هر  ،ای را دریافت نکرد. در نهایتگونه مداخلهگروه گواه هیچ

عمل آمده و تغییرات هر آزمون بهو گواه، پس دو گروه آزمایش
دو گروه مقایسه شد. برای تحلیل نتایج نیز از آزمون تحلیل 

 کوواریانس چندمتغیره استفاده شد. جلسات به شرح زیر بود:

 ساختار جلسات آموزش مبتنی بر هنر -1جدول 
 فعالیت عنوان هاجلسه

 .لی کارین و اهداف برنامه آموزشی، بیان رازداری، آشنایی با روند کبیان قوان معارفه و آشنایی اول
 .خانه، درخت، آدمکردن، ترسیم خطیکردن همچون خطهای گرمتکنیک 2کردنسازی و گرمآماده دوم
 .د درگیر را نشان دهیدخود را در حال فعالیت ترسیم کنید و هیجانات، مکان، زمان و سایر افرا نقاشی معرفی سوم

 .صورت حیوان یا درخت یا شیئ مورد عالقه ترسیم کنیدخود را به نگاری از خود خیالیچهره چهارم
 .مایش بگذاریداند و آن را به نپر از شیره( گیر افتادهتصور کنید در موقعیتی )اتاق  اجرای نمایش پنجم
 .مانداالی شب و روز، چهار عنصر طبیعت یا چهار فصل را ترسیم کنید ترسیم مانداال ششم
 .روندسازی میبه سفر خیالی همراه با آرام ءسپس اعضا ،شودابتدا یک قصه گفته می گویی و سفر خیالیقصه هفتم

 .دهید ءای را نقاشی کنید و به سایر اعضامرور کلی جلسات، هدیه نقاشی هدیه تمثیلیاختتام و  هشتم

 

 
 

                                                           
1. Art-based group Training (AT) 

 
 

2. warm up 
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 هایافته
آموز دختر پایه پنجم دبستان، دارای دانش 12ها شامل آزمودنی

تهران که تحت آموزش  دوسال و ساکن منطقه  11میانگین سنی 

های گردآوری شده در باشد. تحلیل دادهمی ،دیگری قرار نداشتند
آمار توصیفی و استنباطی های واسطه شاخصدو سطح و به
صورت گرفت.

 آزمون آزمون و پسهای توصیفی متغیرهای پژوهش در گروه آزمایش و کنترل در مرحله پیشآماره -2جدول 
 گروه کنترل گروه آزمایش مرحله اجرا متغیر

 انحراف استاندارد میانگین انحراف استاندارد میانگین  
416/43 آزمونپیش اضطراب صفت  337/4  181/42  384/6  

416/36 آزمونپس  503/2  636/43  463/5  

416/49 آزمونپیش اضطراب حالت  315/3  181/45  534/4  

083/28 آزمونپس  378/1  727/47  848/1  

916/20 آزمونپیش خود کلیحرمت  843/2  000/19  678/6  

250/40 آزمونپس  340/2  636/19  052/10  

500/9 آزمونپیش خود عمومیحرمت  876/2  272/9  437/3  

750/19 آزمونپس  005/2  818/9  473/5  

333/4 آزمونپیش خود خانوادگیحرمت  230/1  545/2  368/1  

833/5 آزمونپس  267/1  818/2  401/1  

083/3 آزمونپیش خود اجتماعیحرمت  083/1  000/3  732/1  

250/7 آزمونپس  452/0  000/3  612/1  

416/4 آزمونپیش شغلی خود تحصیلی/حرمت  514/0  090/5  256/2  

666/10 آزمونپس  370/1  909/5  879/2  

 
توان مشاهده کرد که میانگین نمرات می ،2با توجه به جدول 

خود در گروه آزمایش نسبت به صفت و حرمت -اضطراب حالت
طوری که اضطراب به .گروه کنترل تغییر چشمگیری داشته است

های آن افزایش داشته لفهؤخود و مکاهش و حرمتصفت  -حالت
نوعی نمایانگر اثربخشی آموزش گروهی تواند بهاست که این می

-یهای توصیفی، علّکه شاخصمبتنی بر هنر باشد. با توجه به این
مورد مداخله درمانی، اطالعات دقیقی  رغم ایجاد بصیرتی کلی در

ر بررسی معناداری این منظوبایست بهمی .دهندنمیارائه به ما 
ها از آزمون آماری مناسب استفاده نمود. پیش از استفاده تفاوت

ها مورد بایست مفروضات این آزمونمی ،های آماریاز آزمون
به اجرای  ،بررسی قرار گیرد و پس از برقراری این مفروضات

ابتدا مفروضه  ،منظوراینهای آماری پرداخت. بهآزمون

متغیرهای پژوهش در دو گروه و از طریق آزمون بودن نرمال
کولموگروف اسمیرنف مورد بررسی قرار گرفت. چون مقدار 

توان فهمید بنابراین می ؛است 05/0معناداری این آزمون باالتر از 
باشد بودن برای انجام تحلیل نهایی برقرار مینرمال که مفروضه

ازمون لوین ها از طریق و پس از آن مفروضه همگنی واریانس
انجام پذیرفت و چون مقدار معناداری آزمون لوِین برای اغلب 

توان فهمید بنابراین می ؛است 05/0 متغیرهای پژوهش باالتر از
برای انجام تحلیل نهایی  ،ها نیزهمگنی واریانس که مفروضه

باشد. در ادامه نتایج آزمون تحلیل واریانس برای بررسی برقرار می
 شود.ه میئیب رگرسیون ارامفروضه همگنی ش

 

 ها متغیرهای پژوهشمفروضه همگنی شیب رگرسیونآزمون تحلیل واریانس بیانگر  -3جدول 

 معناداری Fمقدار  متغیر
106/3 صفتاضطراب   094/0  

968/1 اضطراب حالت  177/0  
677/0 خودحرمت  421/0  
395/0 خود عمومیحرمت  537/0  
147/1 خانوادگیخود حرمت  298/0  
657/0 خود اجتماعیحرمت  222/0  
476/0 خود تحصیلی/شغلیحرمت  499/0  
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توان مشاهده کرد که چون مقدار می، 3با توجه به جدول 
بنابراین  ؛است 05/0معناداری آزمون تحلیل واریانس باالتر از 

ها برای رگرسیونهمگنی شیب  توان فهمید که مفروضهمی
 باشد.انجام تحلیل نهایی برقرار می

منظور تعیین تفاوت میانگین و مقایسه نمرات اضطراب دو به
دادن اثربخشی برنامه آزمون و نشانآزمون و پسگروه در پیش

وجود دو متغیر وابسته با توجه به آموزشی مبتنی بر هنر و
مستقل  )اضطراب حالت و صفت( و همچنین وجود یک متغیر

)گروه( که دارای دو سطح )گروه آزمایش و کنترل( با یک متغیر 
از آزمون تحلیل کوواریانس  ،باشدآزمون( میهمپراش )پیش

ه گردید. با توجه به معنادارنبودن آزمون باکس چندمتغیری استفاد
(05/0<P  503/2و=F ،) تصمیم گرفته شد تا از مقادیر آزمون

ها استفاده شود. سطح گروه المبدای ویلکز برای مقایسه
 (،F=298/307و  P<05/0معناداری آزمون المبدای ویلکز )

از  ،طورکلیبیانگر آن است که بین دو گروه آزمایش و کنترل به
لحاظ نمرات اضطراب حالت و اضطراب صفت تفاوت معنادار 

نتایج حاصل از آزمون اثرات بین  ،4وجود دارد. در جدول 
های تفکیک مؤلفهها بهشدن تفاوتصها برای مشخآزمودنی

 متغیر وابسته آمده است.

 در گروه آزمایش و کنترلها بر روی نمرات اضطراب حالت و صفت آزمون اثرات بین آزمودنی -4جدول 

 

مشاهده شد که بین دو گروه ، 4با توجه به نتایج حاصل از جدول 
صفت تفاوت  -زمایش و کنترل از نظر متغیر اضطراب حالتآ

اثربخشی آموزش  دهندهنشانامر دار وجود دارد که این امعن
 باشد. گروهی مبتنی بر هنر می

در ادامه برای تعیین تفاوت میانگین و مقایسه نمرات 
دادن آزمون و نشانآزمون و پسخود دو گروه در پیشحرمت

وجود چهار با توجه به اثربخشی برنامه آموزشی مبتنی بر هنر و
خود عمومی، خانوادگی، اجتماعی و تغیر وابسته )حرمتم

وجود یک متغیر مستقل )گروه( که  ،شغلی( و همچنین تحصیلی/
دارای دو سطح )گروه آزمایش و کنترل( با متغیر همپراش 

باشد از آزمون تحلیل کوواریانس چندمتغیری آزمون( می)پیش

 P<05/0باکس )بودن آزمون با توجه به معنادار استفاده گردید و
زمون اثر پیالی آتصمیم گرفته شد تا از مقادیر (، F=672/2و 

و سطح معناداری آزمون اثر  گرددها استفاده گروه برای مقایسه
بیانگر آن است که بین دو (، F=943/67و  P<05/0پیالی )

خود طورکلی از لحاظ نمرات حرمتگروه آزمایش و کنترل به
شغلی تفاوت معنادار  و تحصیلی/عمومی، خانوادگی، اجتماعی 

نتایج حاصل از آزمون اثرات بین  ،5وجود دارد. در جدول 
های تفکیک مؤلفهها بهشدن تفاوتها برای مشخصآزمودنی

 .متغیر وابسته آمده است
 

 در گروه شغلی  تحصیلی/خود عمومی، خانوادگی، اجتماعی و نمرات حرمت آزمون اثرات بین آزمودنی -5جدول 

 آزمایش و کنترل

 

مجذوراتمیانگین  درجه آزادی مجموع مجذورات متغیر وابسته  F یسطح معنادار  مجذور اتا 

صفت اضطراب  353/114  1 353/114  047/13  001/0  138/0  

939/1616 اضطراب حالت  1 939/1616  120/606  001/0  970/0  

 مجذور اتا سطح معناداری F میانگین مجذورات درجه آزادی مجموع مجذورات متغیر وابسته

045/460 خود عمومیحرمت  1 045/460  419/305  001/0  947/0  

429/41 خود خانوادگیحرمت  1 429/41  855/28  001/0  629/0  

629/96 خود اجتماعیحرمت  1 629/96  443/143  001/0  894/0  

943/164 شغلی خود تحصیلی/حرمت  1 943/164  885/74  001/0  815/0  
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مشاهده شد که بین دو گروه ، 5با توجه به نتایج حاصل از جدول 
خود عمومی، خانوادگی، های حرمتزمایش و کنترل از نظر متغیرآ

دار وجود دارد که این اشغلی تفاوت معن اجتماعی و تحصیلی/
 باشد. اثربخشی آموزش گروهی مبتنی بر هنر می دهندهنشان

 گیریبحث و نتیجه
بررسی اثربخشی آموزش گروهی مبتنی  ،پژوهش حاضراز هدف 

آموزان دختر دبستان بود. بر هنر بر اضطراب و حرمت خود دانش
های پژوهش حاکی از آن است که میانگین اضطراب گروه یافته

طور معناداری کاهش آزمایش نسبت به قبل از دریافت آموزش به
برتری معنادار گروه آزمایش نسبت به گروه  ،یافته است. همچنین

گواه نشانگر آن است که آموزش مبتنی بر هنر موجب کاهش 
آموزان دختر دبستان شده است. این یافته میانگین اضطراب دانش

بر  هنردرمانینی بر تأثیر (، مب2018شال ) هایبا نتایج پژوهش
خوی بیماران زن بستری در وکاهش اضطراب و بهبود خلق

(، مبنی بر استفاده از ترسیم 2016کاستینینا و زاریپووا ) بیمارستان؛
سازی هیجانی در مورد های آرامعنوان یکی از روشمانداال به

(، مبنی بر 2016آموزان مضطرب، رزیکا، کراکوا، کراستینا )دانش
یق تولیدات هنری و ها و اضطراب کودکان از طرمواجهه با ترس
(، شیخ ذکریایی و همکاران 1394؛ سعیدیان )ترسیم خالقانه

(، مبنی بر اثربخشی آموزش مبتنی بر 1390( و دیانی )1393)
هنر بر اضطراب کودکان سرطانی بستری در بیمارستان؛ عطاری، 

بخشی آموزش هنر ثرا»با عنوان  (،1390) آبادی و سلیمیشفیع
، «آموزان پسر ابتدایینقاشی بر کاهش میزان اضطراب دانش

جایی که توان گفت، از آنها میست. در تبیین این یافتها همسو
توانند در راه کاهش کودکان با بیان احساسات و عواطف خود می

اضطراب گام بردارند و آموزش مبتنی بر هنر به کودکان این 
شان ا احساسات آزار دهنده و مشکالت درونیدهد تفرصت را می

به  شان رارا ابراز کنند و از این طریق آرزوها و تمایالت درونی
های هنری، کودک بنابراین از طریق فعالیت ؛نمایش بگذارند

را بیان  گرددچه که باعث نگرانی و اضطرابش میتواند آنمی
و از این طریق از اضطرابش بکاهد )شیخ ذکریایی و  نماید

دادن کودکان در جلسات آن، شرکتبر(. افزون1394همکاران، 
آموزش مبتنی بر هنر از طریق توجه و تمرکز بر عالیق و تنفرها، 

ها با استفاده از ترسیم انواع ضعف و شناسایی تفاوتونقاط قوت
منجر  ،تبع خودیده و بههای درونی گردمانداال موجب حل تعارض

همانند کاستینینا و  ،صورتاین. درشودبه کاهش اضطراب می
(، باید گفت درگیری عمیق کودکان در این نوع 2016زاریپووا )

سازی احساسات متضاد، های پیچیده ضمن یک پارچهفعالیت
کردن گفتار درونی حالتی شبیه به مراقبه و فرصتی برای متوقف

 آورد.وجود میهیجانات منفی بهاز افکار و ها و رهایی آن
نر های پژوهش، آموزش مبتنی بر هاساس یافتهبر عالوه،به

اب یعنی اضطراب حالت و اضطر ،های درونی اضطرابلفهؤبر م
ش مبتنی بر صفت نیز اثر مثبت دارد. در زمینه تأثیر معنادار آموز
اری، عط هایهنر بر اضطراب حالت، این یافته با نتایج پژوهش

. ردمطابقت دا(، 1394(، سعیدیان )1390آبادی و سلیمی )شفیع
دک توان گفت، در اضطراب حالت، کودر تبیین این یافته می

کند و ناخشنود بودن میهشیارانه احساس ترس، نگرانی و عصبی
شی هایی مانند نقاپژوهشگر با طرح موضوع ،اساسایناست. بر

های خود را احساسات و نگرانی معرفی، به کودکان کمک کرد تا
 از بدن که عالوه آن قسمتهبیان کرده و ب «در زمان حال»

و از  گیرند را شناسایی کردههنگام اضطراب تحت فشار قرار می
شی آن بهره از اثر پاالی ،این طریق به نمایش بگذارند و در نهایت

ی فرد با (، در نقاشی معرف1394ببرند. چرا که مطابق با لیبمن )
قعیتی االن در چه مو» و «االن چه احساسی دارم؟»که بیان این

بسیاری از  شود وبه زمان حال نزدیک می «قرار دارم؟
آن، برکاهد. افزونهای خود را ابراز و از بار منفی آن مینگرانی

بخشی آموزش دهد که اثرهای پژوهش حاضر نشان میهیافت
آموزان دختر مبتنی بر هنر در کاهش اضطراب صفت دانش

د. این باشآزمون معنادار میآزمون و پسدبستان در ارزیابی پیش
(، 0102) های ویزنوال، اسپروتزا، باکه و پیکهنتیجه با یافته

توان گفت، می. در تبیین این یافته ستا (، همسو2014موریس )
اری های بسیوقتی که فردی اضطراب صفت باالیی دارد، موقعیت

بی به پندارد و مستعد واکنش اضطرارا تهدیدآمیز و خطرناک می
طریق  مواجهه از ،بنابراین .باشدبرانگیز میهای استرسموقعیت

تواند در کاهش زا میتصویرسازی با رویدادهای اضطراب
 ثر باشد. ؤاضطراب صفت م

خود یافته دیگر پژوهش، حاکی از آن است که میانگین حرمت
طور معناداری گروه آزمایش نسبت به قبل از دریافت آموزش به

افزایش یافته است. همچنین برتری معنادار گروه آزمایش نسبت 
به گروه گواه نشانگر آن است که آموزش مبتنی بر هنر موجب 
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دختر دبستان شده آموزان خود دانشافزایش میانگین حرمت
های درونی آن همچون لفؤاست. این تأثیر بر تمامی م

ثر بوده ؤخود عمومی، خانوادگی، اجتماعی و تحصیلی محرمت
نژاد، های علویها با بخشی از نتایج پژوهشاین یافتهاست. 

شناختی  هنردرمانیتأثیر (؛ مبنی بر 2014) موسوی و سهرابی
روغنچی،  کودکان پرخاشگر،خود رفتاری بر خشم و حرمت
(، مبنی بر تأثیر 2013) محمدیمحمد، می، مؤمنی و گل

پذیری شناختی خود و انعطافهنردرمانی شناختی بر حرمت
ثیر هنردرمانی أ(، مبنی بر ت1394دانشجویان، صانعی قالیباف )

خود و شادکامی نوجوانان شناختی رفتاری بر پرخاشگری، حرمت
(؛ 1393نیا و اصغری نکاح )یبری، رفیعیزاده خپرخاشگر؛ زارع

های هیجانی مبنی بر تأثیر هنردرمانی خالق در بهبود مؤلفه
رفتاری خودپنداره کودکان مقیم مراکز شبه خانواده؛ نادری و 

(، که به شناسایی تأثیر هنردرمانی بر 1390انصاری اصل)
مراکز کننده به جویی و شادکامی کودکان مراجعهییدأت خودپنداره

در تبیین این  .مطابقت دارد ،اندمشاوره و درمان اهواز پرداخته
خود در ارتباط جایی که مفهوم حرمتاز آن ،توان گفتها مییافته

آگاهی، تشکیل و رشد خودآگاهی است و مفهوم خودبا مسئله 
های خود را در ها، رفتارها و نگرششناخت و آگاهی از هیجان

اساس، جلسات آموزش این( بر2016ایکوا، گیرد )فدرنکو و بمیبر
مبتنی بر هنر با موضوع نقاشی از خود واقعی یا خیالی، یک ابزار 

نظیر برای کودکان است که با استفاده از آن احساسات، بی
ضعف خویش را شناسایی کرده و وها و نقاط قوتعالیق، نگرانی

(، در طول فرایند 2007چرا که مطابق با موری ) ؛ها را بپذیرندآن
آموزش مبتنی بر هنر، خودآگاهی کودکان افزایش پیدا کرده و در 

خود به رشد حرمت ،تبع آندرک خویشتن، گسترش هویت و به
جایی که یکی دیگر از عالوه، از آنهکند. بها کمک میآن
بنابراین  ؛آمیز استعملکرد موفقیت ،خودهای رشد حرمتلفهؤم

آمیز طی جلسات آموزش مبتنی بر هنر یتتجارب مثبت و موفق
هویت شخصیت خود را از یک شخص  ،شود تا کودکانموجب می

 ،نمایدتواند یک شی مثبت خلق میناتوان به یک فرد خالق که 
تبع آن دهد و اتمام یک اثر هنری اغلب احساس غرور و به ءارتقا

فدرنکو و بایکو، کند )ایجاد میها احساس ارزشمندی را در آن
(، 1394نژاد )محمدی، نوابیچرا که مطابق با رکنی، زاده ؛(2016
ثر بوده ؤهای هنری در افزایش تجربیات موفق کودکان مفعالیت

سوی کارهای نو و خالق ها بهو موجب تشویق و تحریک آن
آنان نقش واقعی خود را در جهان تا  گرددشود و باعث میمی

 یافته و شخصیت خود را نیز پرورش دهند.
دهد که آموزش های پژوهش نشان میآن، یافتهبرافزون

خود حرمت ؛خود یعنیهای حرمتلفهؤگروهی مبتنی بر هنر بر م
ر زمینه ثر بوده است. دؤعمومی، خانوادگی، اجتماعی و تحصیلی م

ی خود عمومتأثیر معنادار آموزش گروهی مبتنی بر هنر بر حرمت
ی هاآموزان دختر دبستان، این یافته با نتایج پژوهشدانش
رمانی ثیر هنردأ(، مبنی بر ت2014) نژاد، موسوی و سهرابیعلوی

 . در تبیینستا خود همسوبر رشد خودآگاهی و افزایش حرمت
ین خود عمومی پایتوان گفت، کودکانی که حرمتاین یافته می

هایشان دارند اغلب شناخت منفی نسبت به خود و توانایی ،دارند
دارند تا  شمارند. این کودکان به فرصتی احتیاجو خود را حقیر می

ارند. ها و استعدادهای خود را به نمایش بگذبتوانند توانایی
نر اساس، پژوهشگر در تمامی جلسات آموزش مبتنی بر هاینبر

لق آثار درست و غلطی برای خ با تأکید بر این مطلب که هیچ راه
هر  تواند راه خودش را برود وهنری وجود ندارد و هرکس می

 آموزان کمک کردعالمتی روی صفحه ارزشمند است، به دانش
انند. این تا یک فعالیت هنری را آغاز و با موفقیت به پایان برس

ا احساس موفقیت، سبب شد درباره خودشان احساس بهتری پید
 ؛ها شدخود عمومی در آنبع آن سبب افزایش حرمتتکنند و به

اجع (، در طی فرایند هنر مر2011چرا که مطابق با تگبارگ )
تمام باشد و اغلب ا ءتواند خالق یک شیکه می نمایداحساس می

دنبال کند و بهها ایجاد مییک اثر هنری احساس غرور را در آن
 خود عمومی راگیرد و افزایش حرمتآن هویت توفیق شکل می

 دارد. در پی
ثیر معنادار آموزش گروهی مبتنی بر هنر أدر زمینه ت ،همچنین

آموزان دختر دبستان، خود اجتماعی دانشموجب افزایش حرمت
نگماتلینا و گراسیمنکو های با نتایج پژوهشاین یافته همسو 

طور مستقیم موجب ابراز به هنردرمانیکه مبنی بر این (،2016)
خود  ،رشد شخصی، تقویت هویت شخصی و در نهایتخود، 

ساترلند، والدمن  شود؛های خالقانه میشکوفایی از طریق فعالیت
که آموزش مبتنی بر هنر، از این(؛ مبنی بر 2010و کولینس )

کید بر أآموزان و با تطریق ایجاد احساس موفقیت در دانش
تعلق  تشکیل هویت گروهی، انسجام و همکاری و ایجاد احساس
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آموزان به رفتن و ماندن در مدرسه تا دانش گرددو اعتماد سبب می
ها، کمک ترغیب شوند و به رفع نیازهای بهداشت روانی آن

توان گفت، کودکانی که در تبیین این یافته می کند.می
خود اجتماعی ضعیفی دارند، ترس از ارزشیابی از جانب حرمت

های بین دارند و در موقعیت همساالن و معلمان و سایر بزرگترها
 شوند.فردی که ممکن است مورد قضاوت قرار بگیرد، بیمناک می

ها فرصت داد تا تجربه حضور در این نوع آموزش به آن ،بنابراین
احساسات و افکار خود را بدون احساس شرم و مورد قضاوت 

شدن و بدون ترس از نتایج آن در قالب نمایش و نقاشی، واقع
(، هنر با بیان 1393زیرا مطابق با فرامرزی و مرادی ) ؛ندابراز کن

دهد تا گرانه به کودک این اجازه را میقضاوتخودی غیربهخود
آزادانه درباره افکار و احساسات سرکوب شده خود  کهضمن این
فکنی زندگی د واکنش دیگران صحبت کند؛ با فرابدون تهدی

یجانات خود غلبه کنند شان به محصول هنری، بتوانند بر هدرونی
زمانی که این  ،. از طرفیگردندو سبب پویایی شخصیت خود 

گیرد، اثربخشی بیشتری دارد. زیرا کودکان فرایند در گروه قرار می
انگیزند و از میبخش یکدیگر بوده و همدیگر را برالهام

های هیجانی یکدیگر همچون همدلی بهره ببرند. آموزش حمایت
های کودکان در تعامل با یکدیگر مهارتگروهی سبب شد 

تقاضاها و کردن اساسی اجتماعی )همچون مهارت درخواست
ها، احساس تعلق به گروه گرفته و در آنمهارت نه گفتن( را فرا

رعایت قوانین اولیه گروه همچون  ،عالوهه. بگردید ایجاد
موجب شد تا محیطی  ءنکردن اعضارازداری، احترام و قضاوت

تا افراد بتوانند آزادانه در مورد  گرددراحت و آرام ایجاد امن و 
(، 1394) چرا که مطابق با لیبمن کنند؛نظر هایشان اظهارفعالیت

 ای برای برقراری ارتباط و حمایت اجتماعی است. هنر وسیله
همچنین، در مورد تأثیر معنادار آموزش گروهی مبتنی بر هنر 

دختر دبستان در ارزیابی آموزان خود تحصیلی دانشبر حرمت
های آزمون، این یافته با بخشی از نتایج پژوهشپس -آزمونشیپ

های خالقانه ثیر فعالیتأ(، مبنی بر ت2016نگماتلینا و گراسیمنکو )
آموزان، همسوست. در هنری بر بهبود مشکالت آموزشی دانش

خود توان گفت، کودکانی که حرمتتبیین این یافته نیز می
عوامل های تحصیلی خود را بهضعیفی دارند، شکستتحصیلی 

هایشان را به عوامل بیرونی درونی مانند توانایی خود و موفقیت

                                                           
1. attribution retraining 

واقعا سعی کنند،  کهدهند و بدون اینهمچون شانس نسبت می
بازخوردهایی که والدین و  ،عالوههدارند. بمیدست از تالش بر
ها تأثیر های آندهند، بر انتسابآموزان میمعلمان به دانش

چنین کودکانی نیاز به  ،کند. بنابراینگذارد و آن را تشدید میمی
اساس، اینفرصتی دارند تا این چرخه معیوب را بشکنند. بر

ها را به چالشی پژوشگر با تدوین تکالیف هنری نسبتاً سخت آن
با بازخوردهای مکرری که  آمیز باشد وطلبید که تا حدی موفقیت

 «شویموفق می ،اگر تالش کنی»آموزان داد از جمله به دانش
ها مطمئن های آنتا بفهمند از توانایی ،«تالش تو عالی است»و 

هست و برای پیشرفت و تالش برای موفقیت ارزش قائل 
ها موفقیت خود را ناشی از توانایی و آن ،. به این طریقباشدمی

چرا که مطابق با برک  ؛تالش خودشان و نه شانس دانستند
و از  است(، هنر از سلسله مراتب شایستگی تحصیلی 2014)

خود تحصیلی را توان حرمتمی ،1طریق بازآموزی انتسابی
 شده پیشگیری کرد.افزایش داد و از درماندگی آموخته

در زمینه تأثیر معنادار آموزش گروهی مبتنی بر  ،در نهایت
آموزان دختر دبستان در ارزیابی خود خانوادگی دانشهنر بر حرمت

های شین، آزمون، این یافته با نتایج پژوهشپس -آزمونشیپ
(، مبنی بر استفاده از هنر در بهبود روابط 2016) چویی و پارک

توان گفت، استفاده از . در تبیین آن میمطابقت داردفرزند،  -والد
بسیاری نقاشی درخت خانواده و نقاشی خانه درخت آدم، کودکان 

خانواده را شناسایی کردند و همچنین  ءاز روابط و مسائل با اعضا
شان در خانواده آگاه توانستند از رفتارهای مخرب و ناسازگارانه

 ءها از اعضاشوند و این آگاهی موجب تغییر مثبت ادراک آن
(، از طریق نقاشی با 1394چرا که مطابق با لیبمن ) ؛خانواده شد

فرزند نمایان  -های والده بسیاری از تعارضهای خانوادموضوع
تواند به رسد و میتری از آن میو فرد به درک صحیح گرددمی
اساس باید گفت، از طریق اینتری برسد. برهای درستحلراه

توان به کاهش اضطراب و افزایش آموزش مبتنی بر هنر می
ها را در آشکارسازی خود کودکان کمک کرده و آنحرمت

جانات و بازآفرینی رویدادهای زندگی و افزایش احساس تسلط هی
بر موضوعات روزمره، همچنین برانگیختن احساس موفقیت و 

توان به می ،آنبرشایستگی از طریق هنر یاری رساند. افزون
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ثر ؤعنوان راهبردی مثمربخشی این نوع آموزش خوشبین بود و به
 ود.جهت رشد و تثبیت هویت کودکان پیشنهاد نم

هایی محدودیت پژوهش حاضر نیز همانند هر پژوهش دیگر،
پژوهش  ها و پیشنهادهایتواند یافتهها میداشته است که بیان آن

 بعدی، جهت مقابله باهای را صراحت بخشیده و برای پژوهش
کننده باشد. کننده روایی درونی و بیرونی، کمکعوامل محدود

 محدودیت در تعمیم نتایج است. ،محدودیت اصلی این پژوهش
که  فقط قابل تعمیم به کودکانی ،های پژوهشطوری که یافتهبه

لی دارای مالک ورود به پژوهش از جمله سن، جنس، مقطع تحصی
اوت است و برای کودکانی که متف ت آموزش دیگری نباشند؛و تح

در پایان  قابلیت تعمیم ندارد. ،های این پژوهش هستنداز آزمودنی
 هزمج های مشاوره به اتاق هنردرمانیکلینیک ،شودپیشنهاد می

دکی تری به نقش هنر در حل مسائل دوران کوبشوند و توجه بیش
ز نیرو و توانند امی ،داشته باشند. معلمان و مشاوران مدارس نیز

کنار سایر آموزان در ثر با دانشؤجذابیت هنر جهت برقراری ارتباط م
 ای بهره ببرند. های مشاورهروش

 منابع
وم (. تعیین ضریب پایایی و همبستگی سه مفه1370ابراهیمی، ص. )

آموزان. نفس و مرجع کنترل بر روی دانشحمایت اجتماعی، عزت
 ل تهران.نامه کارشناسی ارشد: دانشگاه آزاد اسالمی واحد شماپایان

(. 1391. )افرهادی، ط.، و شیخ محمدی، ر. آزاد، م.، عارفی، م.، اصلی
محور بر اضطراب و افسردگی درمانی کودکاثربخشی بازی

کودکان دختر دارای اختالل اضطراب و افسردگی در دوران 
 . 71-90 (،9)2شناختی. های روانها و مدلروشدبستان. 

(. 1393) پور، ح.، و نظری، ا.اعتمادی، ا.، حاجی حسنی، م.، نادعلی
نفس اثربخشی گشتالت درمانی گروهی بر میزان اضطراب و عزت

 .438-452 (،4)18شناسی. مجله روانآموزان طالق. دانش

. اثربخشی (1397امیدی، ح.، ساجدی، ف.، رستمی، ر.، و بخشی، ع. ا. )
ه آموزان مبتال بنفس دانشهای اجتماعی بر عزتآموزش مهارت

 توانمندسازی کودکانیه نشر. فعالیتوجهی و بیشاختالل کم
 .27-37 (،2)9ی. ئاستثنا

بر  (. اثربخشی هنردرمانی با رویکرد نقاشی1397خدادادی، ن. )
شریه نبازشناسی هیجانی چهره کودکان اُتیسم با عملکرد باال. 

  .89-98 (،1)9توانمندسازی کودکان استثنائی. 

. شناختیروان ارزیابی و آزمونگری(. 1391فرد، م.، و پرند، ا. )خدایاری
 تهران: دانشگاه تهران.

راساس های کاردستی و نقاشی ب(. اثربخشی فعالیت1390دیانی، ن. )
ل سا 4-6عدی بر کاهش اضطراب کودکان ریزی چندبُمدل برنامه

 نامه کارشناسی ارشد رشتهپایانشیرخوارگاه آمنه تهران. 
عالمه  اهشناسی و علوم تربیتی، دانشگتربیتی. دانشکده روانعلوم

 طباطبایی.
ی اثربخشی (. بررس1394نژاد، ش. )محمدی، ع.، و نوابیرکنی، م.، زاده

 اله. س 6تا  4نقاشی درمانی بر خالقیت و رشد اجتماعی کودکان 
 .173-196 (،3)5 .ابتکار و خالقیت در علوم انسانی

(. 1393) نیا، پ.، و اصغری نکاح، س. م.زاده خیبری، ش.، رفیعیزارع
های رفتاری لفهؤاثربخشی هنردرمانی گروهی بیانگر بر افزایش م

شناسی روانو هیجانی خودپنداره کودکان مراکز شبه خانواده. 
 .41-51 (،2)6بالینی. 

نی، ح.، و قافاطمی، ن.، خوشبخت، ف.، حزارعی، خ.، پرنده مطلق، ز.، سید
، نگرانی گویی بر اضطراب فیزیولوژیکثیر قصهأ(. ت1392زارعی، م. )

 و اضطراب اجتماعی کودکان سن مدرسه بستری در بیمارستان.
 .115-121 (،3-4)2 .جراحی -نامه پرستاری داخلیفصل

کودکان  (. تأثیر نقاشی تعاملی بر کاهش اضطراب1394سعیدیان، ا. )
شی. نامه کارشناسی ارشد رشته نقاپایانسال.  8تا  6سرطانی 

 دانشکده هنرهای تجسمی، دانشگاه اصفهان. 
ریان، شریفی، خ.، مسعودی علوی، ن.، تقریبی، ز.، سوکی، ز.، عسگ

دران و نفس ماتبطه عزراسی ر(. بر1390ف. س.، و اکبری، ح. )

 ،(4)15پژوهشی فیض.  -نامه علمیفصل. هاآنان نوجوان خترد
352-358. 

(. 1393ذکریایی، ن.، مریدی، گ.، اردالن، م.، و حدودی، ف. )شیخ
تان. ثیر نقاشی بر اضطراب کودکان سرطانی بستری در بیمارسأت

 .63-68 (،1)15. پایش

ی رفتاری (. بررسی تأثیر هنردرمانی شناخت1394صانعی قالیباف، ن. )
نامه پایان خود و شادکامی نوجوانان.بر پرخاشگری، حرمت

 دانشگاه تهران، پردیس البرز.، ارشدکارشناسی 
ای ایسه(. بررسی مق1396عاشوری، م.، شجاعی، س.، و فتاحیان، ف. )

ه نشریافسردگی، اضطراب و استرس در افراد نابینا و عادی. 
 .71-80 (،4)8 .توانمندسازی کودکان استثنائی

خشی (. اثرب1390آبادی، ع. ا.، و سلیمی، ح. )عطاری، ب.، شفیع
آموزان ابتدایی. نر نقاشی بر کاهش اضطراب دانشآموزش ه

  .47-64 (،2)8 .درمانیفرهنگ مشاوره و روان

(. 1393غالمزاده خادر، م.، باباپور خیرالدین، ج.، و صبوری مقدم، ح. )
های اختالل افسردگی کاهش نشانه اثربخشی نقاشی درمانی در
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 .مشاورهشناسی بالینی و های روانپژوهشکودکان دبستانی. 
4(2،) 19-32. 

ا رویکرد (. تأثیر هنردرمانی ب1393فرامرزی، س.، و مرادی، م. ر. )
امیدی و تنهایی کودکان ناشنوای پسر. نا نقاشی بر کاهش

 .25-31 (،6)23 ،شناسیشنوایی

ر بر (. اثربخشی هنردرمانی دلبستگی محو1394قاسمی صاحبی، م. )
 رفتاری -مشکالت هیجانیهای اختالل دلبستگی و کاهش نشانه

نامه کارشناسی ارشد. دانشکده پایانکودکان بدسرپرست. 
 شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه شهید بهشتی.روان

زاده محمدی  ، ترجمه علیهاهنردرمانی ویژه گروه(. 1394) لیبمن، م.
 و حوری توکلی. تهران: قطره. 

ودپنداره خهنردرمانی بر (. تأثیر 1390نادری، ف.، و انصاری اصل، ز. )
ره و درمان کننده به مراکز مشاوتأییدجویی و شادکامی کودکان مراجعه

 .17-32 (،6)18 .شناسیهای نو در روانیافتهشهرستان اهواز. 

(. 1394نیا، ن. )نیا، م.، و ایزدیپور، ا.، عبدالمنافی، ع.، اعتمادینظامی
پرخاشگرایانه اثربخشی نقاشی درمانی در کاهش رفتارهای 

 .31-38(، 3)15 .تربیت استثنائیوتعلیمشنوا. آموزان دختر کمدانش

 -التح(. هنجاریابی مقدماتی سیاهه اضطراب 1377زمانی اصل، زهره )
نامه کارشناسی پایان آموزان شهر تهران.صفت کودکان روی دانش

 ارشد، دانشگاه تربیت معلم تهران.
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Effectiveness of art-based group training on anxiety and self-esteem of students  
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Abstract 
The present study aims to study the effectiveness of art-based group training on anxiety and self-esteem of 

elementary female students. This study was quasi-experimental with pre-test and post-test design and a control 

group. The statistical population of this study included all the students of Sabaye Noor Girls' Elementary School, 

located in Tehran's second district in the academic year of 2017-18. From the above population, the sample was 

obtained via available sampling methodology and randomly placed. Spielberger's State-Trait Anxiety Inventory 

(STAIC), and Coopersmith's Self-Esteem Inventory (SEI), was used to evaluate all fifth-grade students. Those with 

anxiety score above the mean (state anxiety=29/6 and trait anxiety=37/3) and a lower general self-esteem score 

(34/7) were identified and from among them 24 individuals were selected as the sample and were assigned to two 

experiment and control groups of 12. In order to conduct the research, the experiment group underwent Art-based 

group training (AT) in eight sessions and were reassessed in the post-test phase. Results of multivariate covariance 

analysis showed significant differences in anxiety and self- esteem between the experiment and control groups. 

(P<0.05). According to research findings, it can be concluded that art-based group training has been effective in 

reducing anxiety and increasing self-esteem in students.  
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