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 سرپرست شهر کرج اثربخشی نقاشی درمانی در افزایش عزت نفس و خوداثرمندی کودکان بی
 

 2آدیس کراسکیان موجمباری، 1مریم ناصری
 

 چكيده

  طيدر  است که  اي فرايند پيچيده ،روند ساختن، ترسيم و نقاشيباشد.  ميسالمت جسمي، رواني و هيجاني اشخاص  يبراي رشد و ارتقا يروش خالق ،هنردرماني :زمینه و هدف

يک اثر هنري، چيزي  دهد. در اين فرايند توليدي، کودک در قالب دار مورد استفاده قرار مي ياجزاي گوناگوني از تجربياتش را براي پديد آوردن کليت يک اثر معن  آن کودک

 اثربخشي بررسي حاضر، انجام پژوهش از هدف بيند؟ ، چه احساسي دارد و چگونه مي؟کند مي که چگونه فکر اين .نماياند بيش از محصول و در واقع بخشي از خود را به ما باز مي

 .بود کرج شهر ساله 12تا  5 سرپرست بي کودکان خوداثرمندي و نفس عزت بر درماني نقاشي

سرپرست  پسر( از کودکان بي 15دختر و  15آزمودني ) 30هاي تحقيق را  آزمون همراه با گروه شاهد بود. نمونه آزمون و پس اين مطالعه از نوع نيمه آزمايشي با طرح پيش ها: مواد و روش

 (،PDيا  Projective drawingفرافکن ) ابزار نقاشي سه ها، از آوري داده جمعجهت  دار انتخاب شدند. گيري تصادفي نظام ساکن بهزيستي شهرستان کرج تشکيل داد که به روش نمونه

 Coopersmithنوجوانان  و کودکان نفس عزت سياهه و( SEQ-Cيا  Self-Efficacy Questionnaire for Children) نوجوانان و کودکان خوداثرمندي نامه پرسش

(Coopersmith Self-Esteem Inventory  ياCSEI )طرفه  هاي آماري تحليل کواريانس يک ها، روش هاي به دست آمده و آزمون فرضيه براي تجزيه و تحليل داده. استفاده گرديد

 .هاي افتراقي مورد استفاده قرار گرفت تک متغيره و آزمون ميانگين دو گروه مستقل براي نمره

عمومي، نمره کل عزت نفس و همچنين، خوداثرمندي هيجاني، خوداثرمندي اجتماعي و نمره کل مداخله پژوهش در افزايش عزت نفس اجتماعي، عزت نفس  ها: یافته

 .سرپرست مؤثر بود خوداثرمندي کودکان بي

حمايتي مورد  سرپرست در مراکز تواند راهکار مناسبي جهت افزايش عزت نفس و خوداثرمندي کودکان بي شناختي، مي نقاشي درماني به عنوان يک مداخله روان گیري: نتیجه

 .استفاده قرار گيرد

 سرپرست بي کودکان خوداثرمندي، نفس، عزت درماني، نقاشي هاي کلیدي: واژه

 

مجله تحقیقات علوم . سرپرست شهر کرج اثربخشی نقاشی درمانی در افزایش عزت نفس و خوداثرمندی کودکان بی .ناصری مریم، کراسکیان موجمباری آدیس ارجاع:

 488-494(: 4) 15؛ 1396 رفتاری

 4/8/1396 پذيرش مقاله: 29/5/1396 مقاله: دريافت

 

 مقدمه
 شدود  مدی  دیدده  هنردرمانی، فرایندهای در حین کودکان بازی نوع و رفتار به دقت با
گد،، سدن ،    شدن،  بدا  زمدان  هم اند، شده غرق خود نقش در این که ضمن ها آن که

 در واقد،،  در. کنندد  مدی  بدازی  هم دیگر وسایل و مو موسیقی، قلم ها، ابزار عروسک
 تلفید   با هدم  ای گونه به هنرها این که گفت باید مختلف هنرهای بین ارتباط مورد
 درمدانی،  فرایندد  گسترش و بسط برای و نیست کافی تنهایی به نقاشی هنر. اند شده

در  و اسدت  نقاشدی  هنردرمانی، ابزار اولین. است ضروری دیگر های روش از استفاده
 (.1)کند  می باز را دیگر هنرهای از استفاده سوی به ای دریچه نقاشی واق،

 کدود   نفدس  عدزت  افدزایش  بده  کمکی تواند می درمانی نقاشی از استفاده
 الیه ابر شبیه و نیست زیاد ای کم خود خودی به کود  نفس عزت که باشد؛ چرا

 و کدود   هدر  خوی و خل  با و دهد می شدت و شکل تغییر روزانه که است الیه
 فدرق  اطدرا   مدردم  فکر طرز نیز و اش زندگی محیط به نسبت وی آگاهی میزان

. باشدد  کودکدان  خوداثرمنددی  افدزایش  بده  کمکدی  تواندد  می همچنین، و کند می
 هنگدام  بده  را خدود  هدای  کوشدش  دارندد،  شک خود های توانایی به که کودکانی
 مورد در قوی، خودباوری با افراد مقابل، در. دهند می ها کاهش دشواری با مواجهه
 کودکدان . کنندد  مدی  اعمدا   را بیشدتری  کوشدش  چالش، بر غلبه برای ها توانایی

 والددین  صمیمی روابط و عش  و عاطفه مادرانه از که بدسرپرست و سرپرست بی
طدرد،   اید  وابسدتگی  ناایمنی، احساسعاطفی،  اختالالت از اغلب اند، بوده محروم
 ارتبداط  نیازمندد  جددی  طدور  بده  و. برندد  مدی  رنج حاد گرایی گروه ای گریزی گروه

 کده  بخشی توان ابزارهای و فرافکن های روش هستند. آنان به عاطفی و صمیمانه
 (.2دهند ) می نشان سازد، عالقه می تسهیل را ها آن مشکالت بروز

 کود  آن طی که است ای پیچیده فرایند ساختن، ای و نقاشی ترسیم فرایند
 اسدتفاده  مدورد  دار معندی  کدل  کی ساختن برای را تجربیاتش از گوناگونی اجزای
 را مجسدمه  کی ای تصویر کی از بیش چیزی ما به او فرایند این در. دهد می قرار

 مقاله پژوهشی
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 کندد،  مدی  فکدر  چگونده  این کده . نمایاند می باز ما به را خود از بخشی او. دهد می
 اید  نمدودار  کی رسم که گونه همان(. 3) بیند می چگونه و کند می احساس چگونه
 شدویم؛  کننده ترسیم نظر مورد موضوعات متوجه سرعت به شود می موجب نقشه
 بفهماندد،  مخاطب به مفاهیم را این لغات کارگیری به با تواند نمی او که حالی در
 افزودن بگوییم که است منطقی .دارد مشابهی اثر نیز مجسمه کی ای تصویر کی

 تصداویر  تجربیدات  معندی  ادگیریید  در او را تواندایی  بیمار، درمانی کار به نقاشی
 ادگیریید  در را موضدوع  ایدن  کدود   شدود  مدی  موجب و دهد می افزایش ذهنی

 (.1) برد کار به جهان واقعیات
پیشنهاد  1918در سا   Bleulerو  1912در سا   Kraplineنخستین بار 

توان ترسیم نقاشی را در مدورد تشدخیش شدرایط آسدیب شدناختی       کردند که می
نقداش   ،Hillتوسط  1942بیماران به کار برد. هنردرمانی به طور اساسی در سا  

هنرمند بریتانیایی آغاز شد. او هنر را برای درمان بیماران بسدتری در بیمارسدتان   
عندوان یدک حرفده، اولدین بدار در آمریکدا در نوشدته         مسلولین به کار برد، اما به

Naumburg        مادر هنردرمانی( تعریدف شدده اسدت. او کده نخسدتین پیشدگام(
شود، اطالعات خود را که از ارتباط بین نقاشدی   هنردرمانی در آمریکا محسوب می
اش به عنوان  اندوزی های اولیه تجربه شد، به سا  کودکان و روان درمانی اخذ می

داندد. وی پدس    مربوط می 1915در سا   Waldenننده و معلم هنر مدرسه گردا
هایشدان   ها هیجانات خود را در نقاشدی  از کار با کودکان در مدرسه دریافت که آن

کنند. بیان آزاد هنر توسط کودکان، معدر  گونده نمدادین     منعکس و فرافکنی می
دانگیختده هندر   ها نتیجه گرفت که بیدان خو  کالم است. وی پس از گذشت سا 

تواندد   شدود و مدی   یعنی نقاشی آزاد، یک مرحله اساسی در درمدان محسدوب مدی   
از بیدان هندری خدودانگیز     Naumburgاساس معالجدات روان درمدانی باشدد.    

هایشان هیجان زده شده بود. همچنین، از تجارب شخصی کده   کودکان در نقاشی
بده دسدت آورده بدود،     از تحلیل خود با ساختن تصاویری از رؤیاهدا و تخدیالتش  

کدرد. بندابراین، او رهاسدازی ناخودآگداه از      احساس آرامش و تسکین وافری مدی 
بخش و نیز روش بسیار مفیددی در   طری  تصویرسازی را به عنوان ابزاری درمان

 (.4دید ) ایجاد ارتباط می
 در خدوب  احسداس  این باشند، داشته خوبی احساس خود درباره کودکان اگر
 دیگدران  و خدواهران  و معلمان، والدین، برادران دوستان، با ها آن ارتباط چگونگی

 و دوسدتان  بدا  ارتبداط  بهبود باعث سرپرست، بی کودکان در. گذاشت خواهد تأثیر
 خیلدی  مربیدان  و معلمدان  بدرای  بنابراین،. بود خواهد دیگران و مربیان و معلمان
 نفدس  عدزت  از مناسبی سطوح افزایش در سرپرست بی کودکان به که است مهم
 و برانگیزتدر  چالش اهدا  دارند، باالیی خوداثرمندی که کسانی(. 5)نمایند  کمک
 بیشدتری  پافشداری  و کوشدش  دارند و باور بیشتر را خود گزینند، برمی را باالتری
 تحدت  باشدد،  هدوش  های ویژگی تأثیر تحت این که از بیشتر خوداثرمندی. دارند
 و بودن تالشگر ،(نفس به اعتماد) خودباوری جمله از شخصیتی های ویژگی تأثیر
 (.6) دارد قرار (خودرهبری) ها تکانه درآوردن کنتر  تحت

باشدد،   با توجه به این که عزت نفس عامل تأثیرگذاری در زندگی افدراد مدی  
سرپرسدت در افدزایش    برای معلمان و مربیان خیلی مهم است که به کودکان بدی 

 خوداثرمنددی (. همچندین، افدراد بدا    5مک کنند )سطوح مناسبی از عزت نفس ک
های خود بداور دارندد و بدرای رسدیدن بده هدد  خدود پافشداری          باال، به توانایی

 (.7شوند ) کنند و تسلیم نمی می
بنابراین، به وسدیله نقاشدی درمدانی سدعی شدد کده میدزان عدزت نفدس و          

بده ایدن وسدیله    ها بتوانندد   سرپرست باال برده شود تا آن خوداثرمندی کودکان بی

ها و تغییرات را باال ببرند و آیندده روشدنی را بدرای     توانایی خود در کنتر  چالش
 افدزایش  در درمدانی  نقاشدی »خود رقم بزنند. پژوهش حاضر از دو فرضیه شامل 

 افدزایش  در درمدانی  نقاشدی . دارد تدأثیر  سرپرسدت  بی کودکان نفس عزت میزان
 .تشکیل شد« دارد تأثیر سرپرست بی کودکان خوداثرمندی میزان
 

 ها و روش مواد
 گدروه  همدراه بدا   آزمون آزمون، پس پیش طرح با آزمایشی نیمه نوع از این مطالعه
 کده  ساله 12 تا 5 سرپرست بی کودکان از نفر 30 های تحقی  را نمونه شاهد بود.

 نظدر  تحدت  مراکدز  در روزی شدبانه  طدور  بده  بدسرپرسدت  کودکدان  عنوان تحت
 رفتداری،  گوناگون دالیل به کودکان این. کردند، تشکیل داد می زندگی بهزیستی
 در والددین،  فدوت  و فقددان  اید  و فقر طالق، اعتیاد، جمله از اقتصادی و اجتماعی

 بده  و انتخداب  دار نظام تصادفی صورت به ها نمونه. شدند می نگهداری مراکز این
 هدر )شددند   تقسدیم  بود، کود  15 شامل کدام هر که شاهد و آزمایش گروه دو

 (.پسر 7 و دختر 8 شامل گروه
 فدددرافکن  ارزشدددیابی، نقاشدددی  ابدددزار سددده از هدددا بدددا اسدددتفاده   داده

(Projective drawing  یاPD،) نوجوانان و کودکان خوداثرمندی نامه پرسش 

(Self-Efficacy Questionnaire for Children   یداSEQ-C )سدیاهه  و 

 یددددا  Coopersmith (CSEIنوجوانددددان  و کودکددددان نفددددس عددددزت

Coopersmith Self-Esteem Inventory )،آوری گردید جم . 

 نقاشدی  کاغدذ  برگ کی روی که شود می درخواست آزمودنی از که هنگامی

 دیگدر  و هدا  تعدار   حداالت دروندی،   افکدار،  احساسدات،  ذهندی،  تصاویر او کند،

 از اسدتفاده  بدا . کندد  می فرافکنی کشد، می که آنچه به را خود ناهشیار های ویژگی

 خصدایش  و افدت ی راه آزمدودنی  دروندی  دنیدای  به توان می فرافکنی، های نقاشی

   .داد قرار ارزیابی مورد را او شخصیتی عمی  و ناهشیار

 آزمدایش  گدروه  برای جلسه 10 در حاضر پژوهش درمانی نقاشی های برنامه

دادن،  قدرار  کدود   اختیدار  در را نقاشدی  نیاز مورد شامل ابزار که شد برده کار به

 صحبت زمان پژوهشگر، افزایش و دوستان با آن مورد در صحبت و نقاشی شروع

 هر کوچک که در گروه چند به کودکان بندی جلسه، تقسیم هر نقاشی در مورد در

 شددن  کردندد، اضدافه   می صحبت دوستانشان برای نقاشی مورد در کودکان گروه

 نقاشدی  شد می درخواست کود  از) کود  تمایل صورت در ها نقاشی به موضوع

 هیدوالی ) هیدوال  همچدون  موضدوعاتی  بکشدد،  موضوع با دارد تمایل اگر یا آزاد

 بددون  و مجدزا  برگه دو در) پسر و دختر پل، ،(بکشد دار خنده صورت به را ذهنش

 کید  بده  کوچک های گروه هم پایان درخت، در -خانه -آدم و آرزو ،(آمیزی رن 

 کردند. صحبت دقیقه 15 خود نقاشی مورد در و شدند تبدیل گروه

جهدت ارزیددابی   Murisایدن مقیداس توسدط     :SEQ-C نامش   پرسشش 

خوداثرمندی کودکان و نوجوانان در چهار حیطه اجتماعی، تحصدیلی، هیجدانی و   
هددای  (. طهماسددیان شدداخش8خددرده آزمددون تهیدده شددد ) 3مدداده و  23کلددی و 
آموزان مقط، متوسطه شهر تهران بده ایدن    سنجی ابزار مذکور را برای دانش روان

فاصدله دو هفتده بدرای     هبد  صورت گزارش کرد که پایدایی از طرید  بازآزمدایی   
 ، 81/0هددای اجتمدداعی، تحصددیلی، هیجددانی و نمددره کلددی بدده ترتیددب     حیطدده

 و همسددددانی درونددددی بدددده روش محاسددددبه ضددددریب   89/0و  88/0، 87/0
Cronbachs alpha و  84/0، 74/0، 66/0های فدوق بده ترتیدب     برای حیطه

محاسبه گردید. همچنین، برای بررسی روایی، همبستگی نمرات آزمون بدا   73/0
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یدا   Child Depression Inventoryهای سدیاهه افسدردگی کودکدان )    نمره
CDI) معنددی ( 01/0دار گددزارش شددد > P( )9 در مطالعدده حاضددر بددر اسدداس .)
تدا   64/0هدا و نمدره کدل بدین      شده، پایایی ابزار برای حیطهآوری  های جم، داده
، P < 01/0)دار بدود   به دست آمد که تمام ضدرایب از نظدر آمداری معندی     96/0
05/0 > P.) 

 1981میالدی تدوین و در سدا    1967این ابزار در سا   :CSEI مقیاس

سدؤا  آن   8سؤا  تشکیل شدده اسدت کده     58تجدید نظر شد. سیاهه مذکور از 
سؤا  سیاهه برای سنجش عدزت نفدس در چهدار زمینده      50باشد.  سنج می دروغ

برومندد در   .(10، 11) اجتماعی، خانوادگی، تحصیلی و کلدی تددوین شدده اسدت    
آمددوزان مقطدد، دبیرسددتان و   را بددرای دانددش  CSEI تحقیدد  خددود، مقیدداس 

دانشگاهی شهرستان اسالمشهر هنجاریابی نمود. ضریب اعتبار با اسدتفاده از   پیش
بده دسدت آمدد. جهدت بررسدی روایدی،        Cronbachs alpha ،89/0ضدریب  

نامده   هدای حاصدل از اجدرای پرسدش     همبستگی نمدرات ایدن مقیداس بدا نمدره     
Eysenck (Eysenck personality questionnaire   یداEPQ  مقایسده )

بیان کننده روایی مالکی قابل قبو  برای ابدزار   81/0گردید و ضریب همبستگی 
CSEI  (. در مطالعده حاضدر، پایدایی ابدزار بدرای      12باشدد )  در جامعه ایرانی مدی
گزارش گردید که تمدام ضدرایب از نظدر     81/0تا  63/0ها و نمره کل بین  حیطه

 (.P ،05/0 > P < 01/0)دار بود  آماری معنی

 روزی شدبانه  مرکدز  دو آمدد،  عمدل  بده  بهزیسدتی  مراکدز  با که هماهنگی با
 و مناسدب  تعدداد  و سدنی  شرایط واجد که مرکز دو کودکان از سپس. شد انتخاب
 انتخداب  نمونه عنوان به( نفر 15 مرکز هر در) نفر 30 بودند، مناسب زمانی برنامه
 دو در دار نظدام  تصدادفی  طدور  بده  شداهد  و آزمایش گروه دو ترتیب، بدین. شدند
 در درمدانی  نقاشدی  هدای  برنامه ش،یآزما گروه برای. شدند تشکیل متفاوت مرکز
  ایدن  شدد. از  مدی  برگدزار  بار کی ای هفته جلسات که این گرفت انجام جلسه 10
 آزمدون  پدیش  اجرای و کودکان با پژوهشگر آشنایی برای آن جلسه دو جلسه، 10
 ذهنشدان  بده  کده  را هرچده  تدا  شدد  می درخواست کودکان از جلسات این در. بود
 گونده  هدی، . کنندد  صدحبت  آن مدورد  در و بکشدند  سدفید  کاغذ روی بر رسد، می

 از آزمدون  پس جلسات، اتمام از بعد. نگرفت صورت شاهد گروه روی بر ای مداخله
 کواریدانس  های تحلیدل  آزمون از استفاده با ها در نهایت، داده شد. گرفته کودکان

افتراقدی مدورد    نمدرات  بدرای  مسدتقل  گدروه  دو میانگین و متغیره طرفه تک کی
 .تجزیه و تحلیل قرار گرفت

 

 ها یافته
 نکتده  سده  پژوهش،ی ها هیفرض آزمون از شیپ ،یآماری ها داده لیتحل بخش در

 گرفت که در ادامه به تفصیل آمده است. قراری بررس مورد
ی گشدتاور ی همبسدتگ  بیضدر  منظدور،  بددین  اسدتفاده:  مدورد  ابدزار  اعتبار
Pearson آزمون و محاسبه شاهد گروه در آزمون پس و آزمون شیپ نمراتی برا 

ی آمدار  نظدر  از کل،ی ها نمره و ها مؤلفهی شده برا محاسبه بیضرا تمام. گردید
 ابدزار  قبدو   قابدل یی ایپا دهنده نشان که (P ،05/0 > P < 01/0) بود دار معنی
 .باشد یم حاضر پژوهش در استفاده مورد

 های داده پژوهش، از حاصل های داده پژوهش: های داده توزی، بودن بهنجار
 از کدی ی ایدن کده   بده  توجده  ای بودندد. بدا   فاصدله  گیدری  اندازه مقیاس با پیوسته
هدا   داده توزید،  بدودن  بهنجدار  پارامتریدک،  آمداری  هدای  آزمدون  های فر  پیش
 مدورد  نیدز  فدر   پدیش  این باید ها، آزمون از دسته این از استفاده برای باشد، می

  آزمدددون از اسدددتفاده بدددا منظدددور، ایدددن بدددرای گرفدددت. مدددی قدددرار بررسدددی
Kolmogorov-Smirnovاز حاصدددل هدددای داده توزیددد، بدددودن ، بهنجدددار 

 قدرار  بررسدی  مدورد  پدژوهش  نوبت دو هری برا گروه دو هر در متغیر گیری اندازه
 بدود  بهنجدار  ،یتوز با پژوهشی ها داده ،یتوز تفاوت عدم بیانگر نتایج که گرفت

(05/0 < P.) 

 آزمدون:  پدیش  های نمره در( شاهد/ آزمایش) پژوهشی گروه دو بودن همگن
 هدر ی بدرا  جینتا. شد استفاده مستقل گروه دو نیانگیم آزمون از منظور، نیای برا
 نمدرات  دری پژوهش گروه دو بودن همگن دهنده نشان آنی ها مؤلفه و ریمتغ دو
 (.P > 05/0) بود آزمون شیپ

 نوبدت  دو در شداهد  و شیآزمدا  گدروه  به دسدت آمدده دو  ی ها داده نیانگیم
 در هدا  آنی هدا  مؤلفده  و پدژوهش ی رهایمتغ کیتفک آزمون به پس و آزمون شیپ

 .است شده ارایه 1 جدو 
 انسید کوار لید تحلی هدا  فدر   شیپ ابتدا پژوهش،ی ها هیفرض آزمونی برا
 .است شده ارایه 2 جدو  در آن جینتا که شدی بررس

 
 دو گروه آزمایش و شاهدی ها داده و نیانگیم. 1 جدول

 (نفر 15) گروه آزمایش (نفر 15) شاهدگروه 

 آزمون پیش آزمون پس آزمون پیش آزمون پس لف ؤمتغیر/ م

 معیارانحراف  ±میانگین  معیارانحراف  ±میانگین  معیارانحراف  ±میانگین  معیارانحراف  ±میانگین 

 یشغلی/ لیتحص نفس عزت 80/2 ± 70/1 13/3 ± 46/1 73/2 ± 49/1 80/2 ± 61/1

 یاجتماع نفس عزت 80/3 ± 66/1 87/7 ± 36/3 87/3 ± 17/2 20/4 ± 24/2

 یخانوادگ نفس عزت 53/2 ± 19/1 67/2 ± 35/1 80/1 ± 01/1 60/1 ± 99/0

 یعموم نفس عزت 33/11 ± 99/2 93/18 ± 91/1 00/11 ± 93/2 27/11 ± 28/3

 (کل نمره) نفس عزت 40/20 ± 92/2 60/32 ± 14/4 40/19 ± 42/3 87/19 ± 56/2

 یجانیهی خوداثرمند 53/12 ± 72/3 40/19 ± 07/4 07/12 ± 94/3 33/12 ± 55/4

 یلیتحصی خوداثرمند 60/18 ± 95/4 53/21 ± 38/6 07/17 ± 32/6 07/18 ± 09/7

 یاجتماعی خوداثرمند 20/17 ± 63/4 53/30 ± 42/5 60/18 ± 82/4 87/17 ± 58/4

 (کل نمرهی )خوداثرمند 00/49 ± 13/6 40/71 ± 79/8 27/48 ± 34/5 27/49 ± 57/4
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 انسیکوار لیتحلی ها فرض شینتایج پ. 2 جدول

 های تحلیل کواریانس فرض نتایج بررسی پیش

 ها فرض پیش

 متغیر
یکسانی شیب 

 ها رگرسیون

رابط  خطی بین 
 آزمون آزمون و پس پیش

یکسانی 
 ها واریانس

 F(26و  1) F(26و  1) F(26و  1)

 عزت نفس تحصیلی/ شغلی 314/3 **824/35 141/0 ها فر  برقراری پیش

 عزت نفس اجتماعی 078/3 **400/15 *016/7 ها فر  یکسانی شیب رگرسیون عدم برقراری پیش

 عزت نفس خانوادگی 721/3 **978/49 457/3 ها فر  برقراری پیش

 عزت نفس عمومی 590/0 **321/13 **272/12 ها فر  یکسانی شیب رگرسیون عدم برقراری پیش

 نمره کل عزت نفس 542/3 **556/10 309/0 ها فر  برقراری پیش

 هیجانیی خوداثرمند **206/17 **515/7 **166/21 ها ها و یکسانی شیب رگرسیون یکسانی واریانسهای  فر  پیشعدم برقراری 

 تحصیلیی خوداثرمند 672/3 **220/70 443/0 ها فر  برقراری پیش

 اجتماعیی خوداثرمند 247/2 *405/4 710/1 ها فر  برقراری پیش

آزمون و  ها و رابطه خطی بین پیش ی یکسانی واریانسها فر  پیشعدم برقراری 
 آزمون پس

 نمره کل خوداثرمندی **878/10 975/1 082/0

*05/0 > P ،**01/0 > P 
 

های تحلیل کواریانس برقرار است، برای آزمون  فر  در مواردی که پیش
شغلی، عزت نفس خدانوادگی، نمدره کدل عدزت     فرضیه عزت نفس تحصیلی/ 

نفس، خوداثرمندی تحصیلی و خوداثرمنددی اجتمداعی، از تحلیدل کواریدانس     
نتایج تجزیه و تحلیدل آزمدون کواریدانس و     طرفه تک متغیره استفاده شد. یک

در مدواردی کده    .ارایده شدده اسدت    3های تعددیل شدده در جددو      آزمون پس
نمرات افتراقی عزت نفس اجتماعی، عزت نفس ها برقرار نیست، برای  فر  پیش

عمومی، خوداثرمندی هیجانی و نمره کدل خوداثرمنددی، از آزمدون میدانگین دو     
 گروه مستقل استفاده گردید.

 

 طرف  تک متغیره . نتایج تجزی  و تحلیل کواریانس یک3جدول 

 ها آزمون میانگین پس
اندازه 
 اثر

F 
میانگین 
 مجذورات

درج  
 آزادی

مجموع 
 مجذورات

 منبع تغییر

آزمون  با حذ  اثر پیش
 )تعدیل شده(

بدون حذ  اثر 
 آزمون پیش

عزت نفس  آزمون( متغیر کمکی )پیش 786/38 1 786/38  
تحصیلی/ 

 شغلی

 -آزمایشمتغیر مستقل )نقاشی درمانی: گروه  605/0 1 605/0 598/0 -
 گروه شاهد(

 خطا 347/27 27 013/1   آزمایش شاهد آزمایش شاهد

 کل تصحیح شده 967/66 29    13/3 80/2 11/3 83/2

آزمون  با حذ  اثر پیش
 )تعدیل شده(

بدون حذ  اثر 
 آزمون پیش

عزت نفس  آزمون( متغیر کمکی )پیش 438/25 1 438/25  
 -متغیر مستقل )نقاشی درمانی: گروه آزمایش 261/1 1 261/1 523/2 - خانوادگی

 گروه شاهد(

 خطا 495/13 27 500/0   آزمایش شاهد آزمایش شاهد

 کل تصحیح شده 467/47 29    67/2 60/1 35/2 92/1

آزمون  با حذ  اثر پیش
 )تعدیل شده(

بدون حذ  اثر 
 آزمون پیش

نمره کل  آزمون( متغیر کمکی )پیش 898/92 1 898/92  
 -متغیر مستقل )نقاشی درمانی: گروه آزمایش 486/1080 1 486/1080 **353/122 819/0 عزت نفس

 گروه شاهد(

 خطا 435/238 27 831/8   آزمایش شاهد آزمایش شاهد

 کل تصحیح شده 367/1547 29    60/32 87/19 31/32 15/20

آزمون  با حذ  اثر پیش
 )تعدیل شده(

بدون حذ  اثر 
 آزمون پیش

خوداثرمندی  آزمون( متغیر کمکی )پیش 299/948 1 299/948  
 -متغیر مستقل )نقاشی درمانی: گروه آزمایش 415/26 1 415/26 199/2 - تحصیلی

 گروه شاهد(

 خطا 367/324 27 014/12   آزمایش شاهد آزمایش شاهد

 کل تصحیح شده 800/1362 29    53/21 07/18 75/20 85/18

آزمون  حذ  اثر پیشبا 
 )تعدیل شده(

بدون حذ  اثر 
 آزمون پیش

خوداثرمندی  آزمون( متغیر کمکی )پیش 122/101 1 1  
 -متغیر مستقل )نقاشی درمانی: گروه آزمایش 942/1095 1 1 **963/48 645/0 اجتماعی

 گروه شاهد(

 خطا 344/604 27 27  27 آزمایش شاهد آزمایش شاهد

 کل تصحیح شده 300/1726 29 29  29 53/30 87/18 82/30 58/18
**01/0 > P 
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 های افتراقی . نتایج آزمون میانگین دو گروه مستقل برای مقایس  نمره4جدول 

آزمون یکسانی  آزمون میانگین دو گروه مستقل

 ها واریانس
انحراف 

 معیار
 متغیر گروه میانگین 

 درج  آزادی t اندازه اثر
خطای استاندارد 

 ها تفاوت

تفاوت 

 ها میانگین
F 

 عزت نفس اجتماعی آزمایش -07/4  28/3 093/3 733/3 957/0 00/28 **902/3 352/0

 شاهد -33/0  72/1

 عزت نفس عمومی آزمایش -60/7  50/3 865/3 333/7 034/1 00/28 **092/7 642/0

 شاهد -27/0  94/1

 خوداثرمندی هیجانی آزمایش -87/6  17/6 **342/15 600/6 634/1 *41/15 **039/4 368/0

 شاهد -27/0  -39/1

 نمره کل خوداثرمندی آزمایش -40/22 76/9 **026/8 400/21 855/2 *35/21 **496/7 667/0

 شاهد -00/1 20/5
 P < 01/0**. است شده استفاده Welch اصالح از ،مستقل گروه دو میانگین آزمونآزادی  درجه اصالح برای ها، واریانس یکسانی فر  پیش برقراری عدم به توجه با*

 
آزمون( و نتیجه  آزمون و پس های افتراقی )تفاضل نمرات پیش میانگین نمره

 آمده است. 4ها در جدو   آزمون آماری مقایسه آن
 

 گیری بحث و نتیجه
 سرپرست بی کودکان نفس عزت میزان افزایش در درمانی نقاشی: نخست فرضیه
 .دارد تأثیر

 در درمدانی  نقاشدی  داد کده  نشدان  پدژوهش حاضدر   از آمدده  دست به نتایج
 کواریدانس  تحلیدل  باشد. نتایج می مؤثر سرپرست بی کودکان نفس عزت افزایش

 نفدس  عمدومی، عدزت   نفدس  عدزت  همچدون  نفدس  عزت فرعی های فرضیه در
 نفدس  عزت میزان درمانی نقاشی که بود کل حاکی از آن نفس عزت و اجتماعی
 نفس عزت و تحصیلی نفس میزان عزت دهد، اما در می افزایش را آزمایش گروه

 و بودندد  محدروم  خدانواده  نعمدت  از کودکان این که چرا ندارد؛ تأثیری خانوادگی
 این توجیه در. است بوده اجتماعی و عمومی نفس عزت روی بر مداخالت تمرکز

 تعریدف  تمدرین  بدا  است، پایین نفسشان عزت که کودکانی رسد می نظر به افتهی
 ایدن کده   دلیدل  بده  هایشدان،  نقاشدی  مورد در توضیح و زندگی حا  شرح مختصر
 نیدز  ها آن معرفی به و کنند معرفی شریکانشان به را خود تا شود می باعث مداخله
 باعدث  کنندد،  بدازگو  گدروه  بدرای  را هدا  آن توضیحات دهند و سپس گوش خوب

 کمدک  هدا  آن بده  و شود می ها آن در بودن باارزش احساس و نفس عزت افزایش
 .باشند داشته دیگران با مؤثرتری تعامل تا کند می

 کده  اسدت  متعددی تحقیقات راستای در فرضیه این در آمده دست به نتایج
مطالعده   در رود پیلده  دهد. نژادی می نشان نفس عزت افزایش در را هنردرمانی اثر
 عدزت  افدزایش  بدر  قبدولی  قابدل  تأثیر هنردرمانی، از روش این که داد نشان خود
 هدا  آن ادگیریید  و رشدد  بدر  مثبتی تأثیر نفس نیز عزت و دارد آموزان دانش نفس
 نظدر  بدا  بچه وقتی که داد نشان Dalley و Case نتایج تحقی  (.13)گذارد  می

 بیشدتری  خدود  بده  ارزش احسداس  کند، می پیدا مشکل برای حل راه کی خودش
همکاران در پژوهش خود به ایدن نتیجده    و همچنین، روغنچی. (14کرد ) خواهد

رسیدند که هنردرمانی سبب افزایش عزت نفس و بازگشت به زندگی افدراد پدس   
 (.15شود ) از دوران رکود می

 کودکددان خوداثرمندددی میددزان افددزایش در درمددانی نقاشددی: دوم فرضددیه
 .  دارد تأثیر سرپرست بی

 اثدر  حدذ   بدا  آزمدایش  و شداهد  گدروه  دو آزمدون  پس نمرات نتایج مقایسه
 پسدران  و دختدران  در درمدانی  نقاشدی  مداخلده  از پدس  که داد نشان آزمون پیش
 ایدن  توجیده  در بندابراین، . کندد  مدی  پیدا افزایش ها آن سرپرست، خوداثرمندی بی

 افزایش با زمان هم دارند، پایینی خوداثرمندی که کودکانی رسد می نظر به فرضیه
 اعتماد درمانی نقاشی که چرا دهند؛ را نشان می خوداثرمندی افزایش نفس، عزت
 بده  که است امری این. دهد می افزایش کودکان از گروه این بین در را فردی بین

 کودکدان  خوداثرمنددی  و نفدس  عدزت  افدزایش  در مهدم  عوامدل  از کدی ی عنوان
 خوداثرمنددی  فرعدی  هدای  فرضیه در کواریانس نتایج تحلیل. است بوده تأثیرگذار
 نشدان  کدل  خوداثرمندی و اجتماعی هیجانی، خوداثرمندی خوداثرمندی همچون

 در داد، امدا  افدزایش  را آزمدایش  گدروه  خوداثرمندی میزان درمانی نقاشی که داد
 روی بددر مددداخالت تمرکددز کدده نداشددت؛ چددرا تددأثیری تحصددیلی خوداثرمندددی

 .نبود کودکان تحصیلی های برنامه
 نفس عزت و خوداثرمندی بر تأثیرگذاری زمینه در پژوهش حاضر های یافته

 و Omizo ،(17) همکاران و Green ،(16) همکاران و Chin مطالعات نتایج با
Omizo (18)، Springer ( و 19) همکدددددداران  وTibbetts و Stone (20 )
رسدیدند کده افدزایش    نیدز بده ایدن نتیجده     و همکداران   حاتمی. داشت همخوانی

(. نتدایج  21شدود )  خودآگاهی به وسیله نقاشی، باعث افدزایش خوداثرمنددی مدی   
حاکی از آن بود که هنردرمانی )خل  اثدر هندری آزاد(    Rayو  Kaimalتحقی  

 دروندی  نیات بیان (. تجربه22بر افزایش خوداثرمندی و سالمت افراد مؤثر است )
 بده  هندری،  کار کی مهار قابل ظر  داخل در تهدید کننده و زا آسیب خاطرات و

 .دهدد  رامدی  خدود  حرمت و کارامدی آن، به دنبا  و مهار از عظیمی احساس فرد
 خود برای چه ایمنی روش به را خود مهم عواطف فرد که شود می موجب امر این
 (.23، 24کند ) بیان دیگران برای و چه

 

 سپاسگزاری
شناسدی عمدومی    مقط، کارشناسی ارشدد روان نامه  مطالعه حاضر برگرفته از پایان

 سرپرسدتی  تحدت  کودکدان  و بهزیسدتی  مراکز مسؤوالن باشد. بدین وسیله از می
 از حاصل نتایج شدن تر غنی هرچه خود باعث صمیمانه همکاری با که مراکز این

 .آید به عمل می تشکر و قدردانی شدند، پژوهش
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The Effectiveness of Painting Therapy on Increase of Self-Esteem and Self-Efficacy 

among Unaccompanied Children in Karaj City, Iran 
 

Maryam Nasseri
1
, Adis Kraskian-Mujembari

2 

 

Abstract 
Aim and Background: Art therapy has been known as an innovative way of growth and development of human’s 

physical, mental, and emotional health. Through the intricate process of painting and drawing, a child would be able 

to engage discrete elements of his/her experiences to create the totality of a meaningful work. Within this productive 

mechanism, a child, in format of artwork, is representing something beyond a simple work which is his/her attempts 

to display a part of his/her ego as well as how he/she thinks feels, and sees. This study aimed to evaluate the 

effectiveness of painting therapy on of self-esteem and self-efficacy among unaccompanied children of 5-12 years 

old in Karaj City, Iran. 
Methods and Materials: This was a semi-experimental study with pretest/posttest method and control group. The 

sample was 15 boys and 15 girls at the age of 5-12 years who were randomly selected from unsupervised children at 

Karaj Welfare. Children and adolescents’ self-efficacy questionnaire (SEQ-C), Coopersmith children and 

adolescents’ self-esteem questionnaire, and the projection painting were utilized as evaluation tools. In order to 

analyze the data and test the hypothesis, one-way univariate analysis of covariance, and the average evaluation of 

two independent groups for differential grading were used.  

Findings: The intervention in research affected the enhancement of unaccompanied children’s general self-esteem, 

social self-esteem, and self-esteem total score as well as emotional, social, and general self-efficacy. 

Conclusions: Painting therapy as a psychological intervention could be used as effective strategy to increase self-

esteem and self-efficacy in child advocacy centers. 

Keywords: Painting therapy, Self esteem, Self efficacy, Unaccompanied children 
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