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مقدمه
برطبق  ،DSM IV_TRعقبماندگي ذهني حالتي است که
در آن کارکرد هوش عمومي فرد به ميزان چشمگيري زير حد
متوسط و بهطور همزمان سبب تخريب رفتارهاي انطباقي او
شده و شروع اين اختالالت قبل از  81سالگي باشد .اين افراد
فقدان يا نقص در مهارتهاي مورد انتظار در هر ردهي سني
را دارند ( .)8عقبماندگي ذهني با مشکالت رفتاري از قبيل:
پرخاشگري ،آسيب به خود ،رفتارهاي مخرب ،بيشفعالي،
رفتار کليشهاي و رفتارهاي اجتماعي و جنسي نامناسب همراه
است .اين چنين رفتارهاي ناسازگارانه هم بر سالمت و امنيت
شخص داراي عقبماندگي ذهني و هم بر اطرافيان تأثير
منفي دارد ( .)2معموالً در بسياري موارد کودکان داراي
عقبماندگي ذهني به اين دليل مشکالت رفتاري آشکار دارند
که از نادرستي رفتار خود آگاه نيستند و والدين نيز گمان
ميکنند در ارتباط با آنها نميتوانند تغييرات بنيادي ايجاد
کنند .نتيجه اينکه يا مأيوسانه آنها را به حال خود رها
ميکنند و يا با همان شيوه تربيتي متداول کودکان عادي به
مقابله با آنها ميپردازند (.)3
اساساً رفتار پرخاشگري در کودکان ،مشکل متداولي است
که در همه جاي دنيا نياز به توجه فزايندهاي دارد و تحقيق
دربارهي راه حلهاي مؤثر ،چالش بزرگي براي متخصصان و
نظريهپردازان ايجاد کرده است ( .)4پرخاشگري را ميتوان
بهعنوان «رفتاري که هدف آن ،رنجاندن يا صدمه زدن به
اشخاص ديگر است » تعريف کرد (.)5
پرخاشگري تأثيرات زيان آوري بر فرايند رشد کودکان
دارد .آن چه باعث توجه محققان به رفتارهاي پرخاشگرانه
شده ،اثر نامطلوب آن بر رفتارهاي بين فردي و همچنين اثر
ناخوشايند آن بر حاالت دروني و رواني افراد است (آليس،
 ، 8991به نقل از هاشمي و همکاران .)6( )8319 ،رفتار
پرخاشگرانه ،يکي از مشکلترين و معمولترين مشکالت
رفتاري در بين افراد داراي عقبماندگي ذهني از خفيف تا
شديد است ( .)5ميزان شيوع اختالالت رفتاري در افراد
داراي عقب ماندگي ذهني بين  22تا  44درصد گزارش شده
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است ( )7که اين ميزان تقريباً  4برابر کودکان عادي است
( .)1ريس ( 8992به نقل از  Wileyو )9( )8997 ،Inc
گزارش کرده است که در يک نمونه  225نفري از افراد با
سطوح مختلف کم توان ذهني ،پرخاشگري بهعنوان
عمده ترين مشکالت هيجده تا بيست و پنج درصد افراد به
شمار مي رفت که يکي از موانع اساسي براي توانبخشي
آنها بوده و سبب محدوديت در تعاملهاي اجتماعي آنها
ميشد .بنابراين اراي ه راهبردها و برنامههاي مداخلهگرانه که
بتوانند باعث کاهش رفتارهاي پرخاشگرانه شوند ،امکان
اثربخشي و کارآيي برنامه هاي آموزشي و توانبخشي را ارتقا
ميبخشد .رفتار پرخاشگرانه با ضعف در پيشرفت تحصيلي،
اعتماد به نفس پايين ،ضعف در تحمل ناکامي ،مهارتهاي
اجتماعي اندک و وجود نشانه هاي افسردگي مرتبط است
( .)82در مورد کودکان داراي عقب ماندگي ذهني با توجه به
محدوديتهاي ويژه آن ها نسبت به کودکان عادي ميتوان
انتظار داشت که رفتارهاي سازش نيافته بيشتري داشته
باشند .اين کودکان به سبب محدوديتهاي مختلف که غالباً
از محدوديت هاي شناختي آنها ناشي ميشود ،با
شکست هاي متعددي روبرو ميشوند و پيامد اين همه عدم
موفقيت ،ناکامي است که خود سر آغاز پرخاشگري به
گونه هاي متعدد خواهد بود ( .)88انواع مختلف اختالالت
رفتاري ،پايداري متفاوتي نشان مي دهند و از اين ميان،
پرخاشگري بيشترين پايداري را دارد (.)1
روش هاي مختلفي براي درمان پرخاشگري کودکان و
نوجوانان داراي کم توان ذهني پيشنهاد شده که از آن جمله
مي توان به دارو درماني ،روشهاي مبتني بر نظريههاي
يادگيري اجتماعي ،رفتار درماني ،تنشزدايي ،آموزش
آرميدگي ،استفاده از ورزش هاي مختلف و هنر درماني اشاره
کرد .هنر درماني به اشکال گوناگوني مانند نقاشي درماني،
موسيقي درماني ،تئاتر درماني ،بازي درماني و نظاير آن
صورت مي گيرد که فرض اساسي همهي اينها اين است که
بيان عاطفه در هنر اثر شفابخش دارد .هنر درمانگران
استفاده از فرآيند هنر را در کمک به رشد مناسب تعامالت و
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کاهش تمايالت پرخاشگرانه بسيار مؤثر دانستهاند .تحقيقات
نشان دادهاند هنر درماني نيز به شکلهاي مختلفي مانند
نقاشي درماني ،نمايش درماني ،نمايش عروسکي ،فيلم
درماني ،موسيقي درماني و حرکات موزون براي درمان و
کنترل پرخاشگري بهکار ميروند ( .)82هنر درمانگران
استفاده از فرايند هنر را در کمک به رشد مناسب تعامالت و
کاهش تمايالت پرخاشگرانه بسيار مؤثر ميدانند ( .)83هنر
درماني بهعنوان يک حرفه ،اولين بار در آمريکا در نوشته
مارگارت نامبورگ (مادر هنر درماني) تعريف شده است .وي
پس از سالها تجربه بهعنوان مسؤول و آموزگار هنر در
مدرسه والدن ،پي برد که بيان آزاد هنر کودکان ،معرف نوعي
کالم نمادين است و نتيجهگيري کرد که بيان خود انگيختهي
هنر ميتواند اساس معالجههاي روان درماني باشد (.)84
از نقش تربيتي هنر ميتوان به سهولت يادگيري و ايجاد
شرايطي براي تغييرات مطلوب در ابعاد مختلف شخصيت و
رفتارهاي انسان اشاره کرد .انجام دادن فعاليتهاي جديد و
خالق با کمک مواد و روشهاي هنرهاي ديداري را ،هنر
درماني ميگويند ( .)85اين روش بر اساس اين باور
پايهگذاري شده است که فرآيند خالق بهکار گرفته شده در
بيان حال از طريق هنر به افراد کمک ميکند که تعارضات و
مشکالت را حل کنند و مهارتطهاي بين فردي ،مديريت رفتار،
کاهش استرس ،افزايش عزت نفس و خودآگاهي را گسترش
داده به بينش دست يابند ( .)86هدف از هنر درماني اين است
که کودکان از طريق خود ابرازي و با ايجاد احساس بهزيستي
و آرامشي که از طريق کارهاي خالق خود بهدست ميآورند
به سازگاري با محيط اطرافشان دست پيدا کنند .بهطور کلي
کودکان از بيان احساسات از طريق زبان ناتوان هستند و هنر
وسيلهاي است که کودک به کمک آن ميتواند با مشکالت
کمتر ،با ديگران ارتباط برقرارکند و از آن طريق احساسات،
اميال و انگيزههاي درونياش را آشکار کند (.)86
معلمان آموزش استثنايي بر اين باورند که هنر درماني
موجب برونريزي تمايالت و عواطف و باال رفتن قدرت
تحمل و ناکاميها و رفع مشکالت يادگيري ميشود (.)82
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در اين پژوهش با توجه به شرايط خاص کودکان داراي
عقبماندگي ذهني از روش « نقاشي درماني» براي اصالح
پرخاشگري استفاده شد .نقاشي عبارت است از ترسيم
خودانگيخته تصاوير که فرصتهايي براي ارتباط و بيان
غيرکالمي فراهم ميکند ( .)87نقاشي به تصوير درآوردن آن
تفکري است که در يک لحظهي خاص در ذهن کودک
بيشترين اهميت را دارد و وسيلهاي است که کودک ميتواند
به کمک آن با ديگران ارتباط برقرارکند .اولين عاملي که در
کودک انگيزه نقاشي کشيدن را بهوجود ميآورد اين مطلب
است که او ميفهمد توسط وسايلي ميتوان بر محيط اطراف
خويش اثر بگذارد .نقاشي نيز مثل خواب و رويا به کودک
امکان ميدهد تا اطالعات و اعمالي را که از دنياي بيرون
کسب ميکند از هم جدا سازد و سپس آنها را دوباره تنظيم
کند و با ما در حالتي ناخودآگاه دربارهي مسايل ،کشفيات و
دلهرهاش صحبت کند .اکثر افراد قادرند که تصاويري رسم
کنند و آنهايي که حتي قادر به دست گرفتن قلم نيستند و در
برابر اين کار از خود مقاومت و بيميلي نشان ميدهند حداقل
با حضور در محيط و يا بازي در محل به تحرک و تأمل
بيشتري ميپردازند ( .)81بنابراين از طريق نقاشيهاي
کودکان ميتوان اطالعات مناسبي از ويژگيهاي شخصيت،
تواناييهاي ذهني ،ويژگيهاي عاطفي ،ناکاميها ،فشارها و
تمايالت دروني آنها کسب نمود (.)89
نقاشي و رنگآميزي به کودکان امکان ميدهد که به
شيوهاي مفيد ،تخريبگر يا سازنده باشند .براي مثال ممکن
است با خط خطي کردن تصويري که او را عصباني کرده آن
را خراب کند و حتي ميتواند با پاره کردن و دور انداختن آن،
بهطور کلي آن را از بين ببرد .نقاشي و رنگآميزي با انگشت
(نقاشي انگشتي) براي کودک يک تجربهي لمسي و جنبشي
آرامبخش و لذتآور نقاشي ميباشد و او را ترغيب ميکند که
بهصورت گستردهتر و با محدوديت کمتر به ابراز احساسات
بپردازد .نقاشي انگشتي به کودک امکان ميدهد با استفاده از
رنگ تصويرهايي را خلق کند و در صورت تمايل آنها را با
رنگ بيشتر تغيير دهد ،بپوشاند و يا پاک کند ( .)22نقاشي
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بيش از اينکه در تشخيص اختاللهاي روحي بزرگساالن مفيد
باشد ،در امر شناخت و درمان مشکالت کودکان سازش نايافته
و کمتوان ذهني مناسب است ( .)28نتايج تحقيقات انجام شده،
در داخل و خارج نشان ميدهد که انواع روشهاي هنر درماني
(نقاشي درماني ،بازي درماني ،نمايش عروسکي و )...و انجام
ورزشهاي مختلف جسماني باعث کاهش پرخاشگري و ساير
رفتارهاي نامطلوب مشابه از يک سو ،و افزايش مهارتهاي
اجتماعي و رفتارهاي سازگارانه از سوي ديگر ميشود .راسل در
پژوهشي نشان داد که نقاشي تآثير مثبتي بر کودکان در معرض
خطر دارد و رفتارهاي پرخاشگرانه ،بيشفعالي و کم توجهي
آنها را کاهش ميدهد (.)22
نتايج پژوهشهاي بهپژوه و نوري ( ،)85نزادي کاشاني و
همکاران ( )23نشان داد که ميزان رفتارهاي مشکل آفرين،
اختالالت رفتاري و پرخاشگرانه در کودکان با اجراي نقاشي
درماني بهطور معناداري کاهش يافت .مددي در پژوهشي
نشان داد که نقاشيدرماني ميتواند به کاهش مشکالت
هيجاني کودکان منجر شود ( .)24همچنين نوري ( )25در يک
پژوهش تجربي با نقاشي درماني که در مورد دو گروه 32
نفري از دانش آموزان داراي کمتوان ذهني داراي رفتارهاي
پرخاشگرانه انجام داد ،تفاوت آماري معناداري در کاهش
ميزان پرخاشگري دانش آموزان گروه آزمايش نسبت به گروه
کنترل بهدست آورد.
با توجه به نقش پر اهميت هنر درماني در فرآيند درمان و
توانبخشي اختالالت رواني ،ضرورت ارزيابي جايگاه آن در
الگوهاي توانبخشي کودکان استثنايي بهويژه در کودکان
داراي عقبماندگي ذهني که با مشکالت رفتاري و
پرخاشگريهاي غير قابل کنترل مواجه هستند ،بيش از پيش
حس ميشود .اثبات و کارآيي اين الگوي توانبخشي نيازمند
مطالعات و پژوهشهاي بيشماري است که اين مطالعه هم
در همين راستا صورت گرفته است .بنابراين با مرور ادبيات
ذکر شده در باال بهنظر ميرسد که نقاشي درماني بتواند
پرخاشگري را در کودکان داراي عقبماندگي ذهني تحت
تأثير قرار دهد .با اين حال پژوهشهاي بيشتري الزم است تا
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اين الگوي نظري و کاربردي را مورد بررسي قرار دهد مبني بر
اينکه اين درمان براي اين کودکان مؤثر است.
از آنجا که رفتار پرخاشگري مشکلي متداول ميان افراد
داراي عقبماندگي ذهني است و اينگونه رفتارها ،فرصتهاي
آموزشي و توانبخشي را از آنها ميگيرد و براي اطرافيان
آنها مشکلآفرين ميشود و همچنين پژوهشهاي گذشته از
تفاوت پرخاشگري در بين دختران و پسران صحبت ميکنند،
لذا با توجه به اهميت و ضرورت مطالعات بيشتر در اين زمينه،
پژوهش حاضر به اين سؤال پاسخ ميدهد که آيا استفاده از
نقاشي در کاهش پرخاشگري دانشآموزان پسر داراي
عقبماندگي ذهني مؤثر است؟
مواد و روشها
در اين پژوهش از روش شبهآزمايشي با طرح پيشآزمون-
پسآزمون با گروه کنترل استفاده شد .جامعه آماري اين
پژوهش تمام دانشآموزان پسر داراي عقبماندگي ذهني
استان کهکيلويه و بويراحمد در سال  8392 -98بودند .افراد
بررسي شده در اين تحقيق  62نفر از دانشآموزان پسر داراي
عقبماندگي ذهني مدرسه شکوفه  2شهرستان دهدشت بودند
که بهصورت نمونه در دسترس انتخاب شدند و بهصورت
تصادفي در دو گروه آزمايش و کنترل گمارده شدند .ميانگين
سني اين دانشآموزان  9سال و  6ماه بود و ميانگين هوشبهر
آنها  65و همه پسر بودند .مالک ورود براي گزينش افراد در
نمونه شامل موارد زير بود  )8ثبت نام و اشتغال به تحصيل در
آموزشگاه  )2موارد پرخاشگري انحصاراً از نشانههاي
عقبماندگي بود و لذا مواردي که ناشي از مصرف دارو يا
بيماري حاد و يا شرايط بد خانوادگي بودند از نمونه حذف
شدند )3 .سطح عقبماندگي ذهني خفيف تا متوسط بود)4 .
کل نمونه پسر بودند.
پرسشنامه پرخاشگري کودکان داراي کمتوان ذهني بر
روي آنها توسط معلمان اجرا گرديد و پس از جمعآوري و
بررسي نمرات حاصله نمرات پيشآزمون براي  2گروه ثبت و
برنامه آموزش نقاشي براي گروه آزمايش به مدت  1هفته و
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هر هفته  2جلسه و هر جلسه  45دقيقه و جمعاً  86جلسه بهمدت
 2ماه اجرا شد .با توجه به هدف پژوهش که ارزيابي کارآيي
نقاشي درماني بر پرخاشگري اين کودکان بوده و نه آموزش
نقاشي به آنها و صحت برنامه مداخله که نيازمند جلسات بيشتر
و اجراي گروهي اين برنامه بوده تصميم گرفته شد اين سه معيار
(تعداد  86جلسه ،ترسيم آزادانه ،اجراي گروهي) در اجراي
پژوهش رعايت شود .روش کار به اين صورت بود که کليه
وسايل نقاشي از قبيل :انواع آب رنگها و مدادهاي رنگي ،مداد و
کاغذ در اختيار دانشآموزان قرار گرفت .در اولين جلسه چگونگي
استفاده از آنها را آموزش داديم .و بعد در هر جلسه تمام مواد در
اختيار آنها قرار ميگرفت و از آنها ميخواستيم هر نقاشي که
دوست دارند بکشند و در کشيدن يا نکشيدن نقاشي و موضوع آن
کامالً آزاد بودند و در آخر هر جلسه از آنها خواسته ميشد که
آنچه را که نقاشي کردهاند ،توضيح دهند .پس از پايان  86جلسه
نقاشيدرماني مجدداً مقياس مذکور براي هر  2گروه بهوسيله
معلمان اجرا گرديد و نمرات حاصله بهعنوان پسآزمون براي
گروه کنترل و آزمايش ثبت گرديد.
در اين پژوهش از پرسشنامه پرخاشگري کودکان داراي
کمتوان ذهني بهرامي ،داورمنش ،قزل سفلو ( )8317استفاده شد.
که تلفيقي از پرسشنامه پرخاشگري آيزنک (،)AGQ( )8995
پرسشنامه اختالالت رفتاري راتر ( ،)8967پرسشنامه عاليم
مرضي کودکان ( )CSI-4( )8914و پرسشنامه پرخاشگري
باس و پري ( )8992بهعالوه تعدادي سؤاالت ديگر است (.)23
اين پرسشنامه داراي  71سؤال ميباشد و داراي نمرهگذاري
بهصورت طيف ليکرت است به گزينه هرگز ،کمترين نمره ( )2و
به گزينه هميشه ،باالترين نمره ( )3تعلق ميگيرد .و داراي 4
مؤلفه است شامل )8 :پرخاشگري کالمي به خود (سؤاالت،4-8 :
دامنهي نمرات از صفر الي  )2 ،)82پرخاشگر غيرکالمي به خود
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(سؤاالت ،83-5 :دامنهي نمرات از صفر الي )3 ،)27
پرخاشگري کالمي به ديگران (سؤاالت ،38-84 :دامنهي
نمرات از صفر الي  )4 ،)54پرخاشگري غيرکالمي به ديگران
(سؤاالت ،71-32 :دامنهي نمرات از صفر الي  .)848دامنهي
پرخاشگري کل از صفر تا  234است .اعتبار و پايايي مقياس
بهوسيله قزل سفلو ( )26( )8317به اثبات رسيده است .ضريب
پايايي آن از طريق روش بازآزمايي براي پرخاشگري کالمي به
خود  ،2/19پرخاشگري غيرکالمي به خود  ،2/91پرخاشگري
کالمي به غير خود  ،2/91پرخاشگري غيرکالمي به غير خود
 2/99و براي پرخاشگري کل  2/99بهدست آمد ( .)26و با
استفاده از آلفاي کرونباخ براي پرخاشگري کالمي به خود ،2/18
پرخاشگري غيرکالمي به خود  ،2/16پرخاشگري کالمي به غير
خود  ،2/19پرخاشگري غيرکالمي بهغير خود  2/17و براي
پرخاشگري کل  2/16بهدست آمد (.)23
بهمنظور بررسي و تحليل دادهها ،دادههاي پژوهش وارد نرمافزار
رايانهاي  SPSSنسخه  )SPSS Inc. Chicago, IL( 81شد
و بر اساس اهداف پژوهش مورد تحليل و پردازش قرار گرفت.
بر اين مبنا ابتدا شاخصهاي توصيفي (ميانگين و انحراف استاندارد)
دو گروه اريه شده و سپس براي آزمودن فرضيههاي پژوهش از
تحليل کوواريانس استفاده شد .استفاده از تحليل کوواريانس اثر
پيشآزمون بر پسآزمون را کنترل و اعتبار دروني را افزايش ميدهد.
یافتهها
جدول ( )8شاخصهاي توصيفي مؤلفههاي پرخاشگري کودکان
را در پيشآزمون و پسآزمون نشان ميدهد .در پيشآزمون
بيشترين ميانگين مربوط به پرخاشگري غيرکالمي به ديگران و
کمترين ميانگين مربوط به پرخاشگري کالمي به خود بود.

جدول  .0ميانگين و انحراف استاندارد مؤلفههای پرخاشگری کودکان
مؤلفهها

پيشآزمون

پسآزمون

کالمي به خود

M ± SD
0/10±0/50

M ± SD
8/1±0/50

غير کالمي به خود

05/80±2/00

00/68±0/00

کالمي به ديگران

08±00/02

00/05±00/82

غير کالمي به ديگران

56±58/4

20/0±56/24
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با توجه به همساني واريانس نمرات و نرمال بودن توزيع
نمرات و حجم مساوي گروه آزمايش و کنترل براي آزمون
معناداري تفاوت مشاهده شده بين دو گروه آزمايش و کنترل

در پسآزمون وکنترل اثر نمرههاي پيشآزمون از تحليل
کوواريانس استفاده شد.

جدول  .2نتایج تحليل کوواریانس برای مقایسه پرخاشگری در دو گروه کنترل و آزمایش
مؤلفههای پرخاشگری
کالمي به خود
غير کالمي به
خود
کالمي به
ديگران
غير کالمي به
ديگران
کل

مجموع
مجذورات

F

سطح معناداری

اندازه
اثر

توان آزمون

پيشآزمون (همپراش)

500/08

028

6/666

6/28

0

گروه

55/46

06/0

6/666

6/00

6/11

پيش آزمون (همپراش)

0200

501

6/666

6/54

0

گروه

060/50

01/2

6/666

6/08

6/11

پيش آزمون (همپراش)

0540

450

6/666

6/55

0

گروه

502

00/8

6/666

6/05

6/11

پيش آزمون (همپراش)

50050

065

6/666

6/25

0

گروه

2140

44/2

6/666

6/44

0

پيش آزمون (همپراش)

1566

540

6/666

6/58

0

گروه

08450

80/5

6/666

6/411

0
P < 6/60

جدول  2نتايج تحليل کوواريانس براي مقايسه گروههاي
پرخاشگري را نشان ميدهد .نتايج جدول  2نشان ميدهد
که تفاوت بين دو گروه آزمايش و کنترل در پسآزمون با
کسر اثر پيشآزمون در مؤلفه هاي پرخاشگري کالمي به خود
( ،) F= 22/51 ،P < 2/28پرخاشگري غيرکالمي به خود
( ،)F = 89/72 ،P < 2/28پرخاشگري کالمي به ديگران
( ،)F = 22/53 ،P < 2/28پرخاشگري غيرکالمي به ديگران
( )F = 44/78 ،P < 2/28و نمره کل پرخاشگري (،P < 2/28
 ،)F = 56/15معنادار است .اين بدان معناست که مداخله در
کاهش پرخاشگري کودکان مؤثر بوده است.
بحث
هدف از اين پژوهش تعيين اثربخشي نقاشي درماني بر ميزان
پرخاشگري دانشآموزان پسر داراي عقبماندگي ذهني خفيف
تا متوسط بود .بررسي نتايج بهدست آمده از اين پژوهش و
مشاهده تفاوت معنادار در کاهش ميزان پرخاشگري
دانشآموزان گروه آزمايش نسبت به گروه کنترل پس از
اجراي نقاشيدرماني بهعنوان يک برنامه مداخلهاي نشان
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ميدهد که نقاشيدرماني بر کاهش رفتارهاي پرخاشگرانه
دانشآموزان پسر داراي عقبماندگي ذهني مؤثر بوده است.
يافتههاي اين پژوهش نشان ميدهد که دانشآموزان داراي
عقبماندگي ذهني قادر به استفاده از برنامه نقاشيدرماني بوده
و شرکت در اين برنامهها به فرد کمک ميکند تا از طريق
برونفکني هيجانات ،احساسات و افکار خود را ابراز کند و در
نتيجه به سازگاري عاطفي و اجتماعي نايل گردد .يافتههاي
اين پژوهش با نتايج حاصل از پژوهشهاي قبلي از جمله:
 ،Rastleبهپژوه و همکاران ،نزاريکاشاني و همکاران ،نوري
( )25 ،23 ،32 ،22همخواني دارد .اين همخواني در يافتههاي
پژوهشهاي مختلف نشان ميدهد که نقاشيدرماني روشي
مؤثر در کاهش رفتارهاي پرخاشگرانه کودکان داراي
عقبماندگي ذهني است که صرفنظر از تفاوتهاي فرهنگي
اثربخشي خود را ثابت کرده است.
 Rastleدر پژوهش خود نشان داد که نقاشي تأثير مثبتي
بر کودکان در معرض خطر دارد و رفتارهاي پرخاشگرانه،
بيشفعالي و کم توجهي آنها را کاهش ميدهد ( .)22نوري
( )25در يک پژوهش تجربي با نقاشي درماني که در مورد دو
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گروه  32نفري از دانشآموزان داراي کمتوان ذهني داراي
رفتارهاي پرخاشگرانه انجام داد ،تفاوت آماري معناداري در
کاهش ميزان پرخاشگري دانشآموزان گروه آزمايش نسبت به
گروه کنترل بهدست آورد.
در تبيين اين يافتهها ميتوان گفت که نقاشي بهعنوان بيان
مستقيم روياها ،تخيالت و ساير تجارب شخصي را بهصورت
تصاوير امکانپذير ميسازد ،نمايشهاي تصويري از محتواي
ناخودآگاه ،راحتتر برونريزي ميشوند تا با بيان کالمي .در
حقيقت اثربخشي نقاشيدرماني به اين علت است که در اين
روش فرصتي براي فرد فراهم ميشود که به دور از مقررات
خشک و رسمي و در محيطي کامالً آزاد هيجانات و احساسات
خود را تخليه کند و از تخليه انفجاري و پرخاشگري آن
جلوگيري شود .در نقاشي چون ما بدون قيد و شرط و در نظر
گرفتن تواناييهاي دانشآموزان به آنها توجه ميکنيم ،اين
رفتار مثبت را تقويت کردهايم و بنابراين پرخاشگري کمتري
نشان ميدهند .يافتههاي ديگر اين پژوهش ،تأثير نقاشي بر
کاهش انواع پرخاشگري شامل پرخاشگري کالمي به خود،
پرخاشگري غير کالمي به خود ،پرخاشگري کالمي به غير خود
و پرخاشگري غير کالمي به غير خود را مورد تأييد قرار داد.
اين دانشآموزان در نقاشي ميتوانند عواطف خويش را به
شکلي که از لحاظ اجتماعي نا بههنجار محسوب نميشود،
بيان کنند .اساساً نقاشي تصميم براي انتقال احساسات را
آسانتر ميکند ( .)23نقاشي وسيلهي بياني گيرا و ممتازي
است که ميتواند تأثير قابل مالحظهاي در تکامل هوشي و
افزايش قابليتها و رشد نيروي خالق داشته باشد .کودک
ميتواند به کمک آن نوعي ارتباط روحي با ديگران برقرار
کند .ميتوان از اين طريق به روحيات و تمايالت و شخصيت
آنها پي برد و به آنها کمک کرد تا تعارضات و مشکالت را
حل کنند ( .)89زيرا نقاشي به شکلي است که آنها ميتوانند
رفتارهاي خشونتآميز را با کشيدن نقاشي کاهش دهند .بر
اين مبنا ،مدارس ،معلمان ،والدين و ساير کساني که با اين
کودکان سر و کار دارند ميتوانند از نقاشي براي کاهش
پرخاشگري آنها استفاده کنند .آشنا کردن گروههاي مذکور

پژوهش در علوم توانبخشی/سال  /01شماره  /6بهمن و اسفند 0131

احمد یارمحمدیان و همكار

با شيوه کارايي روشهاي مختلف هنر درماني ميتواند کمک
بيشتري را به سازگاري کودکان و حل مشکالتشان بکند.
نقاشي عالوه بر اينکه وسيلهاي براي تشخيص ناسازگاري
در کودکان است ،ابزاري بسيار مؤثر براي درمان نيز محسوب
ميشود ،رواندرماني بهوسيلهي نقاشي توسط «اشترن»
پيشنهاد و بهکار بسته شد .اشترن ميگويد «نقاشي بهعنوان
ابزاري براي رواندرماني بيشتر براي کودکان ناسازگار ،بيقرار
و عقبمانده مناسب است .نقاشي به کودک اين امکان را
ميدهد که قدرت و قابليت خالقيت خويش را بشناسد و در
نتيجه حل مشکالت آموزشي برايش آسانتر شود .نقاشي
براي کودکاني که نقايص عضوي سطحي دارند ،بهترين ابزار
درماني است» .کودکان از طريق نقاشي سخن ميگويند و به
بيان افکار ،عقايد و عواطف خويش ميپردازند ،نيازها،
تمايالت ،مشکالت و محدوديتهاي زندگي خود را بازگو
ميکنند و از طريق نقاشي ميتوان در تشخيص چگونگي رشد
ذهني ،عقالني و مشکالت عاطفي استفاده نمود .نائومبرگ،
نيز بيان ميکند که فرآيند هنردرماني در آنجا نهفته است که
عميقترين افکار و احساسات بشر از ضمير ناخودآگاه او بيشتر
از آنکه در قالب کلمات بتوانند بيان شوند ،در تصوير متجلي
ميشوند ( .)27ارزش نقاشي فقط در کشيدن آن است ،نه در
تماميت يا زيبايي يا درست بودن آن و از اين طريق به
رهاسازي عواطف متراکم و فشارهاي رواني ميپردازد.
ترسيمهاي اوليه ممکن است تکراري بوده و منظوري را بيان
نکند ولي بهتدريج که کودک در مصاحبه آرامش بيشتري پيدا
ميکند در ترسيمهاي خود مطالبي بيان ميکند و در واقع اين
نوعي روش برونفکنانه است و کودک را بايد تشويق نمود که
راجع به ترسيمهايش صحبت نمايد ( .)21غالب روانشناسان
بر اين باورند که رنگ کردن با انگشت در درمان کودکاني که
از عدم سازگاري با محيط و اختالل رواني رنج ميبرند اثر
بسيار مطلوبي دارد (.)29
اثربخشي نقاشيدرماني بر پرخاشگري عقبماندگان ذهني
با بررسي و تحليل نقاشي کودکان ميتوان دريافت که بعضي
کودکان خيلي زود ميتوانند به کمک نقاشي با ديگران ارتباط
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برقرار کنند در حاليکه بعضي ديگر ديرتر عواطف و احساسات
خود را نشان ميدهند و تعدادي ديگر تا چند جلسه از کشيدن
نقاشي خوداري ميکنند .اين تفاوتها بستگي به شرايط خاص
هر دانشآموز دارد و بين تفاوتهاي فردي و شرايط محيطي
يک رابطه نزديکي وجود دارد .اگر محيط از نظر آموزشي و
عاطفي مناسب باشد ،باعث رشد و تحول فرد ميشود .بنابراين
استفاده از انواع روشهاي هنر درماني مانند نقاشي ،موسيقي
درماني ،نمايش درماني ،شن درماني و بازي درماني و ساير
روشها باعث فراهم آوردن محيط غني و جذاب از نظر
آموزشي ،عاطفي و درماني ميشود .فراهم کردن محيطي
براي شکوفايي همه جانبه و ارضاي تمام نيازهاي فردي و
همچنين تدارک ديدن امکانات براي آسايش جسماني ،عاطفي
و ايجاد شرايطي که احساس امنيت و پايداري داشته و امکان
پيشبيني و کنترل را باال ببرد (.)32
استفاده از هنر درماني براي کودکان معلول ميتواند يکي
از مؤثرترين راههاي رساندن آنها به آگاهي و پلهاي
ارتباطي و انگيزشي باشد .کودکي که مورد خشم قرار گرفته،
ميتواند يک بيان بدون انتقام داشته باشد .کودک خود
تخريب ميتواند چيز ارزشمندي براي بيان خود پيدا کند.
کودکي که تأخير در رشد دارد ،ميتواند رفته رفته و با روشي
مناسب دنياي پيچيده خود را کشف کند .حتي کودکان داراي
نقص عضو نيز ميتوانند از تجربههاي هنري بهرهمند شوند.
براي کودک ناشنوا ،نابينا و يا کودکي که ادراکهاي حسي او
آسيب ديده است ،پاسخهاي نامنظم و جزيي ميتواند باعث
رشد فرآيندهاي شناختي شود ( .)38چون اين گروه از افراد
نمايانگر گروهي از افراد بسيار متفاوت و چالش برانگيز
هستند ،بنابراين منطقي بهنظر ميرسد روشهايي که براي
کمک به اينگونه افراد مورد استفاده قرار ميگيرند نيز متنوع
و ويژه باشند .بررسيها نشان ميدهد کاربرد هنردرماني
بهعنوان يک الگوي درماني بهويژه گروه درماني احتماال
ميتواند به اين کودکان کمک کند تا به شيوههاي مناسب
خود را بيان کنند ( .)32نقاشي ميتواند براي کودک
عقبمانده ذهني مفيد باشد و از لحاظ باليني بهترين روش
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تشخيص عقبماندگي ذهني در کودکان توجه به نقاشي آنها
ميباشد .کمبود مهارتهاي اجتماعي در اين دانشآموزان
اغلب به کنترل ضعيف تکانهها ،تحمل اندک ناکامي ،توانايي
محدود براي تعميم پاسخهاي متناوب ،فشار رواني و بينش
ضعيف نسبت به احساسهاي خود و ديگران مربوط ميشود.
بنابراين نقاشي از نظر باليني ابزار مهمي براي شناسايي رشد
عاطفي اين کودکان است .نقاشي در شناخت قوهي خالقانه،
مطالعه رفتار ،بيان افکار و خواستهها و تمايالت کودک اهميت
فراوان دارد .رنگآميزي و نقاشي ،بهمنزله بهترين ابزار جهت
ابراز عاليق و عواطف کودک ميباشد .کودک عقبمانده
ذهني ميتواند احساسات و عواطف ،تنفرات و يا عاليق خود را
در نقاشي نشان دهد .از نقاشي ميتوان براي شناخت بهتر اين
کودکان نيز استفاده کرد .از طريق نقاشي ،اين کودکان
ميتوانند حرفهايي را که نميتوانند به زبان بياورند ،با قلم و
کاغذ بيان کنند .روانشناسان از ساليان گذشته بر اين باور
بودهاند که نقاشي کودک فرآوردهاي وراي جنبههاي شناختي
و ادراکي -حرکتي است و احساسها و عواطف نيز در آفرينش
آن دخالت دارند .نقاشي شرايطي را براي کودک فراهم
ميسازد تا بتواند ابراز وجود کند تا آنچه را که در دل دارد،
آشکار سازد و خواستهها و آرزوهاي خود را بيان کند .با
ترسيم ،کودک احساس هويت و موجوديت خود را به ديگران
نشان ميدهد و بدينوسيله در محيط پيرامون خود کاوش
کرده و من کودکانهاش را مطرح مي سازد (.)32
به اين ترتيب نقاشي درماني ميتواند روشي مطمئن و
جذاب براي درمانگران در توانبخشي با کودکان داراي
عقبماندگي ذهني تلقي گردد .در اينجا منظور از نقاشي
درماني ،نقاشي پروري و آموزش نقاشي نيست ،بلکه ارايهي
فرصتهايي به فرد است تا از طريق رنگها و خطوط،
احساسات ،عواطف و نيازها و حتي دانستههايش را بهنحوي
که مايل است ،آزادانه بيان کند ( .)33در حاليکه ويژگيهاي
ذاتي هنر با مفاهيم راهبردهاي روانشناسي همچون
شناختدرماني رفتاري توأم شود ،هنر درماني ميتواند نوعي
مداخله قابل توجه بهويژه براي کودکان باشد ( .)34هنر
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درماني گروهي ترکيبي از دو رشته است :هنر و درمان .در يک
جلسه هنر درماني ،کودک درگير توليد هنر ميشود (نقاشي،
مجسمهسازي ،نوشتن شعر ،نقل داستان ،رقص ،نمايش بازي).
بنابراين ،هنر درماني بازتابي از اين دو فرآيند است .فرآيند
ترسيم ،نقاشي يا طراحي و ساخت ،پديدهي پيچيدهاي است
که در آن کودکان عناصر مختلفي از تجارب خود را در يک
مجموعه گردآوري ميکنند تا از آن يک آفرينش جديد و
معنادار بسازند و در اين فرايند گزينش ،تفسير و سازماندهي
عناصر ،چيزي بيش از يک تصوير يا نقاشي به ما ارايه
ميدهند .در حقيقت آنها بخشي از خودشان را به ما ارايه
دادهاند که چگونه فکر ميکنند ،چگونه موقعيت خود را
ميبينند و احساس ميکنند ( .)35و با اين عمل خشم خود را
با انتقال مثبت کاهش ميدهند.
اساساً نقاشي گروهي روي يک سطح ميتواند باعث دوري
از تفاوتهاي فردي شده و راهي باشد که گروه بتواند با
احساسات مشترک ،هم در سطح هوشيار و هم ناهشيار،
دربارهي يک موضوع مشترک کار کند .همچنين در نقاشي
گروهي ،کودکان افرادي را که همانند خود هستند ميبينند و
به اين ترتيب فضاي محيطي آنها آرامتر و پذيراتر ميشود.
در صورتيکه موضوع نقاشي آزاد باشد هر يک از کودکان
ميتوانند با انتخاب موضوع دلخواه ،به بيان آرزوها و
خواستههاي خود بپردازند ( .)32کودک پرخاشگر چون اعتماد
به نفس پايين دارد ،نقاشي گروهي باعث ميشود وي به
ارزش خود پي برده و درجمع دوستان مورد توجه قرار گرفته و
ميتواند حرفي براي گفتن داشته باشد .همچنين در نقاشي
کشيدنهاي گروهي ،کودک پرخاشگر ديگر مجبور نيست
باريک بينيها و تحقيرهاي ديگران را تحمل کند و مشکل
آنها به رويشان آورده نميشود .در چنين فضايي او ميتواند
خود را ابراز کند و عزت نفس خود را افزايش دهد .با باال رفتن
عزت نفس کودک پرخاشگر ميتواند به گونهاي خالق با
مشکالت کنار بيايد .در همين نقاشيهاي گروهي کودک ،با
سليقه ،عقايد و رفتارهاي دانشآموزان ديگر آشنا ميشود و
ميتواند بسياري از رفتارهاي مطلوب ديگران را ياد بگيرد .از
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آنجا که دانشآموز پرخاشگر بهعلت همين رفتار بد ،کمتر
مورد توجه ديگران است و معموالً از جمع و گروه طرد
ميشود ،از طريق نقاشي گروهي ميتواند بسياري از روابط
اجتماعي را ياد بگيرد و هنگامي که به لذت در جمع بودن پي
ببرد ،درکاهش رفتار نامطلوب خود تالش بيشتري ميکند.
کودک پرخاشگر با استفاده از نقاشي و رنگآميزي ميتواند
خشم و نفرت و احساسات خود را نسبت به معلم و والدين و
همساالنش برونفکني کند .براي مثال ممکن است با خط
خطي کردن تصويري که او را عصباني کرده آن را خراب کند
و حتي ميتواند با پاره کردن و دور انداختن آن ،بهکلي آن را
از بين ببرد (.)32
نتیجهگیری
در مجموع ميتوان نتيجه گرفت که دانشآموزان داراي
عقبماندگي ذهني قادر به بهرهگيري از نقاشي درماني بوده و
شرکت در اينگونه برنامهها ميتواند به فرد کمک کند تا از
طريق برونفکني ،هيجانها ،احساسات و افکار خود را ابراز
کند و در نتيجه به سازگاري عاطفي و اجتماعي نايل گردد و
رفتار پرخاشگرانه خود را کاهش دهد.
محدودیتها
از جمله محدوديتهاي اين پژوهش اين بود که پژوهش
حاضر ،بر روي دانشآموزان پسر داراي عقبماندگي ذهني
آموزشپذير مقطع ابتدايي انجام گرفته ،بنابراين در تعميم
نتايج به کودکان دختر داراي عقب ماندگي ذهني و ساير
مقاطع تحصيلي عقب ماندهها و نيز ساير اختالالت دوران
کودکي بايد جوانب احتياط را مد نظر قرار داد .از
محدوديتهاي ديگر پژوهش حاضر ،ميتوان به عدم کنترل
وضعيت اقتصادي و اجتماعي خانوادهها و همچنين عدم انجام
برنامه پيگيري اشاره نمود .بهرغم اينکه يکي از مالکهاي
ورودي براي انتخاب نمونهها ،کنترل دانشآموزاني بود که
پرخاشگري آنها ناشي از عوارض دارويي يا آسيبها و
بيماريهاي طبي نبوده باشد ،با اين حال موارد نادري بودند
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تئاتر درماني نيز بر کاهش پرخاشگري اين کودکان و ديگر
کودکان با نيازهاي خاص بررسي شود و نيز اجراي اين
آزمايش بر روي هر دو جنس بهطور همزمان و مقايسه آنها
.با همديگر پيشنهاد ميشود
تشکر و قدردانی
 شهرستان دهدشت و2 از تمامي کارکنان مدرسه شکوفه
والدين دانشآموزان اين آموزشگاه و افرادي که در انجام اين
. صميمانه تشکر و قدرداني ميشود،پژوهش همکاري نمودند
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که هر چند در طول دوره درمان مصرف دارو و بيماري طبي
 با اين حال عوارض مزمن قبلي آنها خارج از،خاصي نداشتند
.کنترل پژوهشگر بود
پیشنهادها
پيشنهاد ميشود اين روش درماني بر روي کودکان عادي
پرخاشگر و ساير کودکان با نيازهاي خاص از جمله کودکان
 بيشفعال و اوتيسم اجرا شده و،مبتال به اختالل سلوک
اثربخشي آن ارزيابي شود و همچنين اثربخشي ساير
، قصهدرماني،روشهاي هنر درماني از جمله موسيقي درماني
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The effectiveness of painting therapy on reducing aggressive behavior in
boy students with mild to moderate mental retardation
Ahmad Yarmohammadian*, Abdul-Khaliq Akhlaghi1
Original Article

Abstract
Introduction: Aggressive behavior is a common problem among children with mental retardation. One of the
methods proposed for reducing aggressive behaviors is painting therapy. This study investigated the effects of
painting therapeutic interventions on aggressive behaviors in primary school boys with mental retardation.
Materials and methods: 60 students with intellectual disability were selected using the convenience sampling
method. Semi-experimental method, with pretest-posttest design with control group, was used in this study. The
mental retarded aggressive children's questionnaire (teacher form, B. D. GH) was used in the present study.
Results: The difference between experimental and control groups in the fraction of pre-test was found meaningful
in such components as verbal aggression to self, Non-verbal aggression to self (F=19.72, P<0.01), verbal aggression
to others (F=22.53, P<0.01), non-verbal aggression to others (F = 44.71, P<0.01) and total aggression score
(F=56.85, P<0.01) using the covariance analysis.
Conclusion: This study showed painting therapy significantly reduces aggressive behavior in children with mental
retardation. These results might be due to the act that this group of children got opportunity to show their feelings,
emotions and the stresses accumulated from these feelings through painting prosaically.
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