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چکيده
 فزونکنشی و با طرح آزمايشی/اين پژوهش با هدف تعیین اثربخشی ترسیمگری گروهی بر کاهش پرخاشگری دانشآموزان پسر دارای اختالل نارسايی توجه
پرخاشگر مدارس ابتدايی- دانشآموز به صورت نمونهبرداری چندمرحلهای از بین کل دانشآموزان فزونکنش19 .دوگروهی با پیشآزمون و پسآزمون انجام شد
 ابزار پژوهش شامل. به عنوان گروه نمونه انتخاب و به تصادف در دو گروه آزمايش وکنترل گمارش شدند43-49  شهر کرمانشاه در سال تحصیلی3 ناحیه
)1004(  برنامه مداخله براساس پروتکل مارتین.) بود2335 ،) و مقیاس پرخاشگری رابطهای و آشکارکودکان دبستانی (شهیم2441 ،مقیاس کانرز معلمان (کانرز
 و واکنشی، رابطهای، نتايج آزمون تحلیل کوواريانس نشان داد ترسیمگری گروهی پرخاشگری جسمانی. دقیقهای و دو بار در هفته اجرا شد95-00  جلسه4 در
 بنابراين میتوان از ترسیمگری گروهی برای کاهش پرخاشگری دانشآموزان. فزونکنشی دانشآموزان مبتال به اختالل فزونکنشی را کاهش میدهد- کالمی
. پرخاشگر در همه سطوح بهره گرفت-فزونکنش
 دانشآموزان، ترسیمگری گروهی، پرخاشگری، فزونکنشی/ نارسايیتوجه:واژههای کليدی
Abstract

T

his study aimed to examine the effectiveness of group drawing on aggression reduction of boy students with Attention
deficit/hyperactivity disorder (ADHD). The study design was pretest-posttest with a control group. Twenty-four

hyperactive-aggressive students were selected from primary schools of the district 3 of Kermanshah, Iran in the academic year
2014.The participants were randomly assigned into either experimental or control group. The participants completed the Connors
Questionnaire for teachers (Connors, 1997) and the Relational and Overt Aggression Questionnaire for primary school children
5941  پاييز/94  شماره/ سال سيزدهم- روانشناسان ايراني:روانشناسي تحولي

(Shahim, 2006). The intervention based on Martin protocol (2009) was implemented 9 sessions for 45 to 60 minutes twice a week.

The results of covariance analysis indicated that group drawing decreased physical aggression, relational aggression, and reactive
verbal-hyperactive aggression in students with ADHD. The findings suggested that group drawing can be used in reducing
aggression in hyperactive-aggressive students at all levels.
Keywords: aggression, attention deficit/ hyperactivity disorder, group drawing, students
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اثربخشی ترسیمگری گروهی بر کاهش پرخاشگری دانشآموزان فزونکنش-پرخاشگر

مقدمه

پرخاشگرانه دارند و آغازگر دعوا هستند (هاالهان و کافمن،

نارسايی توجه/فزونکنشی 2اختالل مزمن فراگیرنده تحولی

1004؛ هارتمن ،ويلکات ،ری و پنینگتون1009 ،؛ اوهان و

و رايجترين اختالل در دوره کودکی است که به دوران کودکی

جاناستون .)1001 ،کودکان با اختالل نارسايی توجه/فزونکنشی

محدود نمیشود (يانگ و امرسینگ .)1020،شیوع اين اختالل

پايینترين سطح کنشوری اجتماعی را نشان میدهند و

در حال افزايش و در پسران  3تا  4بار بیشتر از دختران است

مشکالت بیشتری در دوستيابی و حفظ دوستی دارند .به طور

(فلتز-چانزين و رينولدز .)1003 ،کودکان مبتال به نارسايی

کلی اين کودکان به مشکالت اجتماعی زيادی در موقعیتهای

توجه/فزونکنشی در تعامل با ديگران ،پیروی از قوانین عمومی

مختلف دچار میشوند (بهبودی .)2331 ،پرخاشگری بر کیفیت

و خانوادگی ،مهار رفتار خشونتآمیز ،و امور تحصیلی مشکل

زندگی فرد در طول تحول تأثیر میگذارد و پیامدهای وخیم

دارند (لئونیدوناکونووالوا و يوريوناماتويوا .)1023 ،نارسايی

کوتاهمدت يا درازمدت دارد (لطفیعظیمی .)2340 ،هنردرمانگری

3

توجه/فزونکنشی در کودکان با خطرات بلندمدتی چون

روشی است که برای رشد و ارتقای سالمت جسمانی،

مشکالت هیجانی همراه است (اسپنسر ،بیدرمن و میک،

روانی و هیجانی افراد در همه سنین استفاده می شود

1

( نیسیمو -ناهوم .) 1004 ،هنردرمانگری تلفیقی از رشتههای

است .پرخاشگری رفتاری است که ممکن است موجب آسیب

مختلف چون هنر ،روانشناسی ،پزشکی و آموزش است .در 50

به ديگران و اموال آنها شود (بورک و ديگران1022 ،؛ وزيری

سال گذشته مشاوران ،بازیدرمانگران ،مددکاران اجتماعی و

و لطفیعظیمی .)2340 ،پرخاشگری به صورت رفتار آشکار

روانشناسان از هنردرمانگری يا رویآوردهای مبتنی بر هنر در

فیزيکی و کالمی 3مانند هل دادن ،پرت کردن اشیاء و  ...يا به

درمان استفاده میکنند (مالچیودی .)1022 ،اين روش بر

شکل تهديد به انجام اين اعمال و بهصورت کالمی نظیر

اساس اين باور پايه گذاری شده که فرايند خالق بیان

ناسزاگويی ،تحقیر ،مسخره کردن و داد و فرياد است .همچنین

هیجان ها از طريق هنر به افراد کمک می کند تعارض ها را

به دو صورت واکنشی 9و فعال5بروز میيابد .پرخاشگری

 های بین فردی ،مديريت رفتار ،کاهش
حل کنند و مهارت

واکنشی يا خصمانه پاسخ تهاجمی به تهديد يا تحريک ،مانند

تنیدگی و اعتمادبه خود 4را در خود گسترش دهند و به

اقدامات تالفیجويانه است و پرخاشگری فعال به عنوان رفتار

بینش دست يابند (نامبرگ .)1002 ،ترسیمگری به فرد امکان

پیشبینیکننده پاداش و منافع تعريف شده است (برگمن و

میدهد به دور از قضاوت ،آزادانه و بدون نگرانی از واکنش

ديگران 1029 ،نقل از میرزايیکوتنايی ،حسینخانزاده ،اصغری

ديگران ،افکار و احساسهای سرکوبشده خود را بیان کند.

و شاکرینیا .)2349 ،در مواردی که پرخاشگری به صورت بر

افراد با فرافکنی زندگی درونی خود از راه ترسیم گری بر

هم زدن روابط اجتماعی و دوستی بین افراد ،طرد و منزوی

هیجان های خود غلبه می کنند و سبب پويايی شخصیت

کردن عمدی ساير کودکان از گروه ،آزار و اذيت از طريق

خود می شوند (ولف .)1003 ،هنردرمانگری عالوه بر کاهش

پخش شايعه و بدگويی و وادار کردن افراد به قطع ارتباط با فرد

مقاومت کودکان نسبت به درمان مبتنی بر بیان احساسها و

مورد نظر بروز میيابد ،به آن پرخاشگری رابطهای 0میگويند

تجربههای شخصی خود ،موجب تداوم درمان با درمانگر نیز

(فرنچ و جانسون و پیدا .)1001 ،پرخاشگری معموالً با

میشود (ايتون ،دوهرتی و وايدريک .)1001،راسل ( )1003در

اختاللهای رفتاری ديگر در کودکان همراه است که از
مهمترين آنها فزونکنشی و برانگیختگی 1است )شتمن و

پژوهش خود نشان داد که ترسیم گری و سفالگری تأثیرات
مثبتی بر کودکان در معرض خطر دارند و رفتارهای

نساراالدين .)1000 ،بسیاری از پژوهشها نشان میدهد که

پرخاشگـرانه آنـان را کـاهـش میدهنـد .در پـژوهشهای

کودکان با اختالل نارسايی توجه/فزونکنشی ،رفتارهای

ديگـ ری نیز به بررسی تأثیر ترسیم گری بر کاهش رفتارهای
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7. impulsivity
8. art therapy
9. self confidence

4. reactive
5. proactive
6. relational aggression

1. attention deficit/hyper activity
2. aggression
3. physical and verbal

خدامراد مومنی ،بیتا شالنی

پرخاشگرانه پرداختند و آن را روشی مؤثر در کاهش

مدارس افراد واجد شرايط بودند که از اين تعداد 19 ،نفر به

پرخاشگری دانستند (بالجون1022 ،؛ بهپژوه و نوری2332 ،؛

عنوان گروه نمونه انتخاب و به تصادف به گروههای آزمايش و

لی1001 ،؛ نزادیکاشانی و ديگران2334 ،؛ کرمی ،علیخانی،

کنترل تقسیم شدند .برای گروه آزمايش 4جلسه  95-00دقیقه-

زکیيی و خدادادی2342 ،؛ رجبپورفرخانی ،جهانشاهی و

ای برگزار شد .برنامه ترسیمگری گروهی برگرفته از پروتکل

رجبپـورفرخـانـی2341 ،؛ صـادقپـور و واحـدی2341 ،؛

مارتین ( )1004بود .برای تشخیص اختالل نارسايی

اصغرینکاح و باقرینژاد2340 ،؛ هاشمیان و جراحی1029 ،؛

توجه/فزونکنشی از مقیاس کانرز و مصاحبه روانپزشک استفاده

علوینژاد ،موسوی و سهرابی1023 ،؛ نظامیپور ،عبدالمنافی،

شد .برای پاسخگويی به اين ابزارها به معلمان آموزشهای الزم

اعتمادینیا و ايزدینیا ،2349 ،نیمیسو-ناهوم.)1004 ،

داده شد.

پرخاشگری رفتاری متداول و نیازمند توجه بیشتر متخصصان

مقيـاس درجهبنـدی رفتـار کـانـرز (فرم معلم؛ کانرز،

است .نارسايی توجه/فزونکنشی همراه با پرخاشگری ،تأثیر

 .)2440اين مقیاس برای تشخیص نارسايی توجه /فزونکنشی

منفی بیشتری بر فرد و روابطش با ديگران میگذارد .در

استفاده شد .مقیاس درجهبندی معلم کانرز  33مادّه چهارگزينهای

بسیاری از پژوهشها بر اين نکته تاکید شده که پرخاشگری در

دارد و نمرهگذاری آن در طیف لیکرت از صفر تا سه انجام می-

کودکان دچار نارسايی توجه/فزونکنشی به رفتارهای ضداجتماعی

شود .نمره کل آزمون دامنهای از صفر تا  229دارد و اگر نمره

و قانونشکنانه آتی منجر و همچنین موجب میشود اين

کودک باالتر از  51باشد ،بیانگر اختالل نارسايی توجه است.

کودکان در ارتباط با همساالن رفتارهای جامعهپسندانه کمتری

هرچه امتیاز باالتر برود ،میزان اختالل کودک بیشتر است و

از خود نشان دهند و از سوی ديگر اين ويژگیها مانع برقراری

برعکس .مقیاس کانرز دو فرم والدين و معلمان دارد و با توجه به

رابطه با همساالن میشود و کودک را در يادگیری ناتوان

احتمال سوگیری والدين در گزارشدهی و گزارش غیرواقعی

میسازد (استوارت و دنیسون1001 ،؛ کاول و الج .)1001 ،از

ناخواسته ،از فرم معلمان استفاده شد .کانرز اعتبار بازآزمايی اين

اين رو هدف اين پژوهش شناسايی کودکان دچار نارسايی

مقیاس را  0/11تا  0/41گزارش کرده است .ضريب آلفای

تـوجه/فـزونکنـشی و مـداخلـههـای درمانگری برای کاهش

کرونباخ برای کل مقیاس 0/30گزارش شده است (شهیم ،يوسفی

مشکالت پرخاشگری در آنان است.

و شهائیان.)2330 ،
پرسشنامه پرخاشگری رابطهای و آشکار کودکان
روانشناسي تحولي :روانشناسان ايراني -سال سيزدهم /شماره  /94پاييز 5941

روش

دبستاني( 7فرم معلم؛ شهیم .)2335 ،اين فرم  12مادّه دارد که

)1. Canners Teacher Rate Scale(CTRS

19

اين بررسی طرح تجربی با پیشآزمون-پسآزمون و گروه

سه بعد پرخاشگری جسمانی ،رابطهای و واکنشی را میسنجد .اين

کنترل و جامعه آماری شامل همه دانشآموزان پسر

پرسشنامه را معلم تکمیل میکند .نمرهگذاری در طیف لیکرت از

کنش ـپرخاشگر  3تا  21ساله مدارس ابتدايی ناحیه  3شهر
فزون 

يک تا چهار صورت میگیرد .ضريب آلفای کرونباخ برای کل

کرمانشاه بود .مالکهای ورود به پژوهش شامل تشخیص

پرسشنامه  ،0/42و برای پرخاشگری جسمانی ،رابطهای و واکنشی

نارسايی توجه /فزونکنشی بر اساس مقیاس کانرز و تشخیص

به ترتیب  ،0/33 ،0/32و  0/32است (شهیم .)2335 ،ارزيابی

روانپزشک ،رضايت والدين ،حضور دانشآموز حداقل به مدت

روايی پرسشنامه با استفاده از تحلیل عامل با محور اصلی و به

چهار ماه در کالس ،و مالک خروج از آن نیز شامل انجام

دنبال آن چرخش مايل مادّهها نیز منجر به استخراج سه عامل

مداخلههای همزمان بود .از طريق نمونهبرداری چندمرحلهای

پرخاشگری جسمانی ،رابطهای و واکنشی با ارزش ويژه بیشتر از

پنج مدرسه از مدارس ناحیه  3انتخاب شد .بر اساس مقیاس

يک شد که  54درصد واريانس را تبیین میکند و ضريب KMO

درجهبندی رفتار کانرز( 2فرم معلم؛ کانرز ،)2440 ،تشخیص


 0/41و آزمون بارتلت برای دادهها معنادار بود.

روانپزشک و پرسشنامه پرخاشگری  00نفر از دانشآموزان اين

محتوای برنامه ترسیمگری گروهی در جدول  2آمده است.

2. Overt and Relational Aggression Questionnaire of School Children

اثربخشی ترسیمگری گروهی بر کاهش پرخاشگری دانشآموزان فزونکنش-پرخاشگر

جدول 2
برنامه ترسیمگری گروهی (مارتین)1004 ،
جلسه
1

عنوان
ترسيم سايه

2

ترسيم بدن

3
4
5

تصور کردن
ترسيم صورت
ترسيم تعاملي صورت

6

ترسيم بدن يکديگر

7

نقاشي برپارچه

8
9

جعبههاي دوستي
نمايشگاه هنري

فعاليت
يکي از دانشآموزان يک چراغقوه را نگه ميدارد ،دانشآموز ديگر جلو کاغذ ميايستد و سايه ايجاد ميکند و نفر سوم
بايد سايه را نقاشي کند.
دانشآموزان بهنوبت به هر حالتي که مايل هستند روي کاغذ دراز ميکشند تا نفر دوم خطوط کلي بدنشان را رسم کند.
سپس طرح را با جزئيات بدن خود يا بدن همگروه خود پر ميکنند.
کودکان در قالب يک گروه بهنوبت موضوع انتخابشده را نقاشي ميکنند.
هر نفر براي خود يک همگروه انتخاب ميکند .سپس روبهروي يکديگر مينشينند و صورت همگروه خود را ميکشند.
کودکان به نوبت يک قسمت از صورت دوست خود را ميکشند (براي مثال يک نفر چشمها را ميکشد ،بعد ماژيک را به
نفر ديگر ميدهد تا بيني را بکشد و .)...
کودکان به صورت دايره مينشينند و بهنوبت يکي از آنها انتخاب ميشود (هر بار يک نفر) و بهعنوان مدل وسط
مينشيند .مدل بايد بتواند تا زمانيکه ديگران نقاشي را تمام ميکنند منتظر بماند.
هر نفريک تکهپارچه را به سليقه خود با رنگ تزئين ميکند (با استفاده آزادانه از ماژيک ،چسباندن نخ و  .)...پس از
خشکشدن پارچهها تکهها را به هم بچسبانيد و يک روتختي درست کنيد.
هر نفر يک طرف جعبهاي را نقاشي و با سليقه خود تزئين ميکند .نقاشي بايد درمورد صاحب جعبه باشد.
همه آثار هنري جلسههاي قبل به نمايش گذاشته ميشود.

جدول1
میانگین و انحراف استاندارد پرخاشگری و مؤلفههای آن
گروه آزمايش

پرخاشگري جسماني
پرخاشگري رابطهاي
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M
07/20
7/80
07
58/17
02/20
50/61

پيشآزمون
پسآزمون
پيشآزمون
پسآزمون
پيشآزمون
پسآزمون

گروه كنترل

SD
2/25
5/70
1/20
5/76
./77
5/77

SD
0/76
0/06
2/72
2/80
0/06
0/77

M
07/80
05/20
00/72
02/22
05/20
00/22

برای بررسی تأثیر هنردرمانگری بر پرخاشـگری از آزمـون

پیشآزمون کاهش دارد ،اما در گروه کنترل میانگین در پسآزمون

تحلیل کوواريانس استفاده شد .همانطور که در جـدول  1آمـده

تغییـــر نداشـــته اســـت .بـــرای وارســـی فرضـــیه پـــژوهش از

اســت ،می ـانگین پــسآزمــون در گــروه آزمــايش در مقايســه بــا

تحلیلکوواريانس استفاده شد (جدول.)3

جدول3
نتايج تحلیل کوواريانس چندمتغیری میانگین نمرههای پسآزمون متغیرهای پژوهش در گروههای
آزمايش و کنترل
متغير وابسته
پرخاشگری جسمانی
پرخاشگری رابطهای
پرخاشگری کالمی واکنشی-بیشفعال

SS
67/67
77/78
02/10

MS
67/67
77/78
02/10

مجذور اتا
7/15
7/56
7/82

F
*07/76
**8/71
*58/10
**

P<0/002

P<0/05

*

با توجه به نتايج جدول  ،3مقادير Fبرای پرخاشگری جسمانی،

پرخاشگری جسمانی0/21 ،تغییر در پرخاشگری رابطهای0/93 ،

 ،)P<0/002( 10/01پرخاشگری رابطهای ،)P<0/05( 9/05 ،و

تغییر در پرخاشگری کالمی واکنشیفزونکنش ،ناشی از تأثیر

پرخاشگری کالمی واکنشی-فزونکنش )P<0/002( 29/51 ،به

متغیر مستقل (ترسیمگری گروهی) بوده است ،درواقع حضور در

دست آمد .با توجه به اندازه اثر محاسبهشده  0/52تغییر در

گروه آزمايشی و دريافت برنامه آموزشی ،موجب کاهش

خدامراد مومنی ،بیتا شالنی

پرخاشگری و مؤلفههای آن در اين گروه شده است.

مهار آن را میآموزند و درونی میکنند .ترسیمگری با کمک به
ابراز هیجانها در نظمجويی هیجانی مؤثر است و هر چه میزان

بحث

نظمجويی هیجانی در کودکان فزونکنش -پرخاشگر افزايش

اين پژوهش با هدف بررسی اثربخشی ترسیمگری گروهی

يابد پرخاشگری کاهش میيابد .عالوه بر اين کودکان

بر کاهش نشانههای پرخاشگری و مؤلفههای آن در

احساسهايی را که برای ابراز آنها تحت فشار بودهاند آزاد

دانشآموزان پسر انجام شد .يافتههای پژوهش نشان داد که

میسازند و از مشکل خود آگاه میشوند .در نتیجه ترسیمگری

ترسیمگری بر کاهش نشانههای پرخاشگری دانشآموزان مؤثر

گروهی با ايجاد فرصت برای برونريزی انرژی درونی ،ابراز

است .نتايج اين پژوهش با يافتههای پژوهشهای بالجون

رفتارها و احساسها به تسهیل رفتارهای اجتماعی مناسب کمک

( ،)1022بهپژوه و نوری ( ،)2332لی ( ،)1001نزادیکاشانی و

میکند .میتوان گفت کودکان با قرار گرفتن در گروه و بحث

ديگران ( ،)2334کرمی و ديگران( ،)2342رجبپورفرخانی و

درباره آثار خود میآموزند که واکنش سريع نشان ندهند و در

ديگران ( ،)2341صادقپور و واحدی ( ،)2341اصغرینکاح و

کارهای گروهی همکاری میکنند .ترسیمگری برای کودکان

باقرینژاد ( ،)2340هاشمیان و جراحی ( ،)1029علوینژاد و

دارای پرخاشگری باال روشی مناسب است و سبب خنثی شدن

ديگران( ،)1023نظامیپور و ديگران ( )2349و نیمیسو-ناهوم

خشم سرکوبشده میشود (نیمیسو-ناهوم .)1004 ،از نظر فرويد

( )1004مبنی بر اثربخشی ترسیمگری بر کاهش پرخاشگری

با استفاده از ترسیمگری ،خشم و محتوای ناخودآگاه فرد بدون

همسوست.

سانسور برونريزی میشود و درنتیجه فرايند درمانگری سرعت

فرضیه در بروز هیجان خشم و پرخاشگری است .بر اساس

آسانتر میکند (نزادیکاشانی و ديگران .)2334 ،عالوه بر اين

فرضیه ناکامی ـپرخاشگری وقتی فرد احساس کند که نیازهايش

فرايند آفرينش هنری ،به صورت ذاتی توانايی درمان و

ارضا نمیشود احساس ناکامی میکند و اين ناکامی زمینهساز

شفابخشی دارد (مالچیودی .)1022 ،ترسیمگری به مديريت

خشم میشود .ناکامی هنگامی شديدتر میشود که هدف

هیجانهای دشوار مانند پرخاشگری کمک میکند و فهم و

ملموس و دردسترس باشد و به نحوی غیرموجه از دستیابی فرد

مديريت هیجانی را ارتقا میدهد (بوش 2441 ،نقل از علوینژاد

به هدف ممانعت شود .ناکامی همچنین خشم را افزايش میدهد.

و ديگران .)1023 ،با استفاده از فرايند تجسم در ترسیمگری

آثار هنری عالوه بر امکان همخوانی و تفسیر ،در درک و حل

میتوان پرخاشگری مخرب را به نیروی سازنده تبديل کرد

مشکالت هیجانی مانند پرخاشگری نقش مؤثر دارد .همچنین

(بالجون.)1022 ،

بیان خودبهخودی غیرقضاوتگرانه به فرد اجازه میدهد آزادانه

نتايج اين پژوهش نشان میدهد که از ترسیمگری میتوان

درباره افکار و احساسات سرکوبشدهاش ،بدون نگرانی از

به عنوان روش مجزا يا به صورت تلفیقی با ساير روشهای

واکنش ديگران ،صحبت کند (ولف .)1003 ،هنر وسیلهای برای

درمانگری در درمان پرخاشگری و مؤلفههای آن در کودکان

ارتباط غیرکالمی است و ترسیمگری گروهی با ايجاد فضايی

فزونکنش-پرخاشگر و بهبود و ارتقای سطح کیفی روابط و

برای ابراز احساسات شخص و تخلیه خشم و هیجانها به مهار

زندگی اين کودکان استفاده کرد .از محدوديتهای اين

اين احساسات کمک میکند .در هنردرمانگری به ويژه در

پژوهش اجرای برنامه آموزشی توسط محقق ،که ممکن است

ترسیمگری موانع محیطی از قبیل تأثیر والدين برداشته میشود

بر نتايج اثر گذاشته باشد ،و همچنین انجام نشدن مرحله

و کودکان به راحتی میتوانند پرخاشگری خود را بروز دهد .از

پیگیری به دلیل محدوديت زمانی است .پیشنهاد میشود در

اين رو ناکامیهای انباشتهشده خود را در بستری مناسب از

پژوهشهای آتی برنامه آموزشی را تسهیلگر اجرا کند و مرحله

طريق پرخاشگری بروز میدهند و از طريق بازتاب مناسب نحوه

پیگیری نیز انجام شود.
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در تبیین يافتهها میتوان به ناکامی اشاره کرد که مهمترين

بیشتری میيابد ،ترسیمگری همچنین انتقال احساسات را
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