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 چکیده 

آزمایشی با  نیمه  این پژوهش از نوع    بوده است.  کودکان  یبر تاب آور  یهنردرمانتأثیر آموزش  هدف از پژوهش حاضر بررسی  

  صورت نیبدی دردسترس بود بود. ریگنمونه ی این پژوهش، ریگنمونه روش بود.  با گروه کنترل آزمونپس - آزمونش یطرح پ

ی  ریگنمونه است که به روش    شهر تهران  10به آموزشگاه موسیقی سرود مهر واقع در منطقه    کنندهمراجعه نفر از افراد     30که  

نفر بود(. گروه    15گروه  دردسترس انتخاب شدند و به شکل تصادفی در دو گروه کنترل و آزمایش جایگزین شدند )تعداد هر  

 کهی درحالقرار گرفتند    یهنر درمان  یهاآموزش مهارت تحت    ماه  ۴جلسه )سه جلسه در هفته( به مدت    ۴۴آزمایش به مدت  

ها با  داده به عمل آمد.    آزمونپس ی دریافت نکردند. بعد از پایان کار آموزش از هر دو گروه  امداخله وع  گروه کنترل هیچ ن

تاب  در  موردمطالعه یهانشان داد که بین گروه  شدند. تحلیل کوواریانس لیوتحلهیاستفاده از آزمون تحلیل کوواریانس تجز

بوده    مؤثرتاب آوری کودکان    در بهبود  یهنر درمان  یهاآموزش مهارت   ندنشان داد  هاافته. یتفاوت معناداری وجود دارد  آوری

 است. 

 

 کلیدی  هایواژه

 ، تاب آوری، کودکانیآموزش هنر درمان

 

 

 . مقدمه و بیان مسئله 1

یکی از ویژگی های توانمندسازی داخلی )منبع درون فردی( است. داشتن این منبع درونی، فرد را قادر   1آوری تاب

وجود شرایط و اتفاقات نامطلوب، رشد انطباقی خود را ادامه داده و سالمت روان را حفظ کند. افراد تاب آور از   می سازد با

نظر عاطفی آرام هستند و به صورت خالقانه و انعطاف پذیر به مشکالت نگاه و برای حل آنها برنامه ریزی می کنند. آنها در  

از منابع کاملی برای مقابله با مشکالت و فشارهای زندگی برخوردار هستند  صورت نیاز، از کمک دیگران دریغ نمی کنند و  

و کمتر در معرض اختالالت روانی و عاطفی قرار می گیرند. همه این عوامل باعث می شوند فرد از سالمت روانی باالیی  

نامطلوب    طیپاسخ به شرا  دربت فرد  مث  یرا سازگار   آوریتاب   (2001)  3والر   (.2013،  2گامیرو، کانوارو و بوین )برخوردار باشد  

  فیتعر  آمیزموفقیت   یسازگار   ای  ییتوانابه عنوان    زی دآمیتهد  طیشرا  باوجودرا  آوری  تاب(  1994)  4و ماتسن   گارمزی.  داندمی

 . اندکرده 

در واقع ، تاب آوری یک واکنش مثبت در پاسخ به شرایط نامطلوب است. تاب آوری عاملی است که انعطاف پذیری  

فقط مقاومت منفعالنه در برابر صدمات یا   آوریتاب  قابله مؤثر با عوامل استرس زا و موقعیت ها را ممکن می سازد.و م

موقعیتهای تهدیدآمیز نیست؛ در عوض ، یک فرد بسیار مقاوم یک شرکت کننده فعال و سازنده در محیط خود است. تاب  

روانشناختی و معنوی را ایجاد کند. -است که می تواند تعادل زیستآوری توانایی فرد در مواجهه با موقعیت های خطرناک 

 
1 . resilience 
2. Gameiro, Canavarro & Boivin 
3. Waller 
4. Garmezy & Masten 



 

افرادی که دارای تاب آوری باالیی هستند ، خود تخریبی ندارند. آنها از نظر عاطفی آرام هستند و قادر به کنار آمدن با شرایط  

از چالش های  فرد    یبهبودایی  معتقد است تاب آوری توان (،  ۲۰۱۱)  2ک یرزن.  (2003،  1کانر و دیویدسون )استرس زا هستند  

این نشانگر توانایی فرد برای سازگاری مجدد با غم ، تروما ، شرایط  که    اجتماعی، مالی و عاطفی و بازیابی مجدد تعادل است.

به شرایط مطلوب است. تاب آوری با   واکنشنامساعد و فشارهای زندگی است. به عبارت دیگر، تاب آوری پاسخی مثبت در 

مسئله به کنترل استرس کمک می کند. تاب آوری یعنی نه تنها مقابله با استرس بلکه بهبود ، انعطاف پذیری و  تمرکز روی  

با موفقیت با استرسها ، چالشها و وقایع زندگی خود مقابله می کنند  آوری تاب بازگشت به حالت اولیه می باشد. افراد دارای 

 (. 1392پورافضل، سید فاطمی، اینانلو و همکاران،  )رکت می کنند  و همچنین به طور فعاالنه در محیط زندگی خود ش 

یکی از درمان    اندکرده ی مختلفی استفاده  هادرمان روانشناسان و مشاوران جهت افزایش تاب آوری از رویکردها و  

  درمان   یک   یدرمان  هنرهایی که به نظر می رسد می تواند در تاب آوری کودکان موثر باشد آموزش هنر درمانی می باشد.  

  و  پارچه چوب، رم، گل مدادشمعی، رنگی،: مانند) هنری مواد و تکنیکها ارائه با را حسی های  تحریک انواع که است تجربی

  فیزیکی  و  عاطفی  رشد  بهبود  به  که  است  هنر  ساخت  از  استفاده  درمانی  هنر  کند  می  فراهم  یافته  سازمان  امن  مکان  یک  در...(  

  رکسبرگ،   هلمکوئیست،)  کند  می  کمک  استرس  کاهش  و  نفس  عزت  افزایش  فردی،  های  رتمها  رشد  مسئله،  حل  افراد،

  های   توانایی  با  متناسب  که   کرد  طراحی  را  هایی   محرک  توان  می   هنر  از  استفاده  با(.  ۲۰۱۷  ،3پرسون -الندکوئیست  و  الرسون

  به   محرکها  از متنوعی دنیای  با  رهن.  باشد  دیداری محرک  از  خاصی  های  ویژگی  به  آنها عالیق  همچنین  و کودکان  شناختی

 تحریک  را  آنها  های  پاسخ  و  برقرار  ارتباط  کودکان  با  خوبی  به  تواند  می  کالمی  غیر  های  ارتباط   ایجاد  با  و  نافذ  روش  یک  عنوان

  مغز  اساسی ساختارهای دیگر با عمقی بطور کنند می پردازش هنری های محرک که  ذهنی کارهای و ساز همچنین. نماید

 (.  ۱۳۸۹  غریب  و  فرهبد  پیشیاره،  استکی،  و  مقدم)  دارند  همکاری  زبان  حتی  و  حافظه  احساسات،  و  هیجان  جمله  از

  سالمت   ارتقاء   و  رشد  برای  هنر  ایجاد  خالق  روش  از  که  است  روان  سالمت  برای  شده  ایجاد  روش  یک  هنردرمانی

  که   است  شده  گذاری  پایه  باور  این  ساسا  بر  روش  این.  کند  می  استفاده  سنین  همه  در  اشخاص  هیجانی  و  روانی  جسمی،

  و  کنند  حل  را  مشکالت  و  تعارضات  که  کند  می  کمک  افراد  به  هنر  طریق  از  حال  بیان  در  شده  گرفته  کار  به  خالق  فرآیند

 یابند  دست  بینش  به  داده،  گسترش  را  خودآگاهی  و  نفس  عزت  افزایش  اضطراب  کاهش  رفتار،  مدیریت  فردی،  بین  مهارتهای

  بیان   و  ارتباط  برای  هایی   فرصت  که  تصاویر خودانگیخته  ترسیم  از  است  عبارت  نقاشی.  است   نقاشی  هنر  های  هشاخ  جمله  از

 زندگی   مسائل  همه  کودک  نقاشی،  چون  ابزاری  با   واقع  در(  2009و همکاران،    4ایوراچ، برایان، جونز )میکند   فراهم  غیرکالمی

  هیجانی   و  عاطفی  دنیای  از  انعکاسی  ترسیمی  خطوط.  کند  می  بنا  را  نخویشت  و  آزماید  می   را  خود  آورده،  در  تجربه  به  را  خود

  دیدگاه   از.  گرد   می  متحول  کودک  های  دگرگونی  و  هوشیاری  افزایش  موازات  به  که  است   جهانی  منزله  به  نقاشی  و  اوست

  ضمیر   در  که  را  چه  آن  تواند  می  فرد  نقاشی  طریق  از  یعنی.  است  فرافکنی  بالینی  فعالیتی  منزله  به  نقاشی  روانکاوی  نظریه

  در  فرافکنانه  بالینی  رویکردهای  تمام  واقع  در.  کند  بیان  را  شود  می  او  اضطراب  و   ناراحتی  باعث  احتماال  دارد و  ناخودآگاه

 هستند   گرفته  شکل  امیال  تصویر  که  رویاها  بود  معتقد  فروید.  است  گرفته  شکل  فروید روانکاوی  نظریه  اساس بر  هنردرمانی

  ارتباط  برقراری  تسهیل  باعث  نقاشی  از  استفاده  که  است  معتقد(  2005)  5ریسنکد(.  ۲۰)شوند   می  نمایان  و  فرافکنی  هنر،  با

  واقع   در.  شود  استفاده  روش  این  از  سنتی  های  روش  جای  به  کودکان  با  مصاحبه  در   که  کند  می   توصیه  و  شود  می  کودکان  با

  هوشیاری   افزایش  موازات  به  که  است  جهانی  منزله  به  شینقا  و  است  فرد  هیجانی  و  عاطفی  دنیای  از  انعکاسی  ترسیمی  خطوط

   (.2005گردد )دریسنک،    می  متحول  کودک  های  دگرگونی  و

  ناشنوای  کودکان  تنهایی  و  ناامیدی  کاهش  بر  نقاشی  رویکرد  با  هنردرمانی  ( به بررسی تاثیر1394فرامرزی، مرادی ) 

وه مورد و شاهد در متغیرهای احساس ناامیدی و تنهایی در نتایج پژوهش نشان داد که بین عملکرد دو گرپسر پرداختند  

براساس یافته ها می توان نتیجه گرفت که هنردرمانی با رویکرد نقاشی بر بهبود  د. پس آزمون تفاوت معنی داری وجود دار

م می توان برای  احساس ناامیدی و تنهایی کودکان ناشنوا موثر است و از آن به عنوان یک روش آموزشی و درمانی غیرمستقی

کاهش احساسات منفی کودکان ناشنوا به ویژه تنهایی و ناامیدی استفاده کرد و این روش را به درمانگران، مربیان و مشاورانی  

 
1. Connor & Davidson 
2. Resnick 
3 . Holmqvist, Roxberg, Larsson & Lundqvist-Persson 
4 . Iverach, O’Brian, Jones 
5 . Driessnack 



 

( در پژوهشی  1398زاده، فراهانی )  پوررضائیان، بشارت، کوچکد، همچنین  که با این کودکان کار می کنند پیشنهاد کر

  که   دادند  سرطان نشان  به  مبتال  کودکان  سازگاری  بر  محور  خانواده  هنردرمانی  برنامه  اثربخشی  بررسی  و  تحت عنوان طراحی

  راهبرد افزایش و سو، یک از اجتناب راهبرد و ناسازگاری نمودهای کاهش سبب معناداری طور به محور خانواده هنردرمانی

  خانواده   هنردرمانی  که   گرفت  نتیجه   توان  می  شپژوه   های  یافته   به  توجه  است. با  شده  دیگر  سوی  از  حمایت  جوی  و  جست

  ها   آن  سازگاری  راهبردهای  تغییر  و  بیمارستان  در  بستری  سرطان  به  مبتال  کودکان  ناسازگاری  کاهش  سبب  است  قادر  محور

  دکان کو  برای  ویژه  به  بیمارستان  در  کاربردی  و  مفید  های  درمانی  روان  از   یکی  عنوان  به  توان می  را  روش  این  بنابراین.  شود

 . دانست  سرطان  به  مبتال

برای آموزش هنردرمانی برشمرده شد این رویکرد به لحاظ نظری یک شیوه درمانی  با توجه به ویژگی  هایی که 

ی این  اثربخشتالشی در جهت    گونهچیهی پژوهشگر  هایبررس، اما با توجه به  رودیممناسب در افزایش تاب آوری بشمار  

  خل توان یک  ، نادیده گرفتن هنردرمانی در افزایش تاب آوری را میرون یازااست.    نشدهنجام ا رویکرد بر افزایش تاب آوری  

این پژوهش    . لذابخشی از آن است  پر کردنآورد که هدف پژوهش حاضر    حساببه  جدی در ادبیات مداخله در تاب آوری

کودکان را افزایش    معناداری میزان تاب آوری  ورطبه   تواندی م  خواهد بود که آیا آموزش هنردرمانی  سؤالدر پی پاسخ به این  

 دهد؟

 

 . روش تحقیق 2

جامعه آماری این پژوهش عبارت    .بود  کنترل  گروه   با  آزمونپس   و  آزمونپیش   طرح  از   آزمایشی  نیمه  حاضر،  پژوهش  روش

  یریگروش نمونهشهر تهران تحت آموزش موسیقی بودند.    در آموزشگاه های موسیقی  98که در سال  کودکان  است از کلیه  

به آموزشگاه موسیقی   کنندهمراجعهنفر از افراد  30ی دردسترس بود. افراد نمونه این پژوهش شامل ریگنمونه وهش، پژ نیا

  ۴۴ی دردسترس انتخاب شدند. گروه آزمایش به مدت  ریگنمونه شهر تهران است که به روش    10سرود مهر واقع در منطقه  

گروه کنترل هیچ   کهی درحال،  قرار گرفتند  یهنر درمان  یهاآموزش مهارت تحت    ماه  ۴دت  جلسه )سه جلسه در هفته( به م

 به عمل آمد.   آزمونپس ی دریافت نکردند. بعد از پایان کار آموزش از هر دو گروه  امداخله نوع  

 

کانر و    یآور از پرسشنامه تاب   یآورسنجش تاب  یبرا  :1RISC-(CD(دیویدسون    -کانر   یآورمقیاس تاب  -

یاستفاده شد(  ۲۰۰۳)  دسونیوید پرسشنامه  این  تاب  یسؤال  ۲۵ابزار    ک.  اندازه   یآور است که سازه    ی هارا در 

صفر و حداکثر نمره    اسیمق  ن یدر ا  یآزمودن  یآورتاب   . حداقل نمرهسنجدیاز صفرتا چهار م  کرتیل  یا درجهپنج

  یآور نشانه تاب   ۵۰از    شتریکمتر و نمره ب  یر آونشانه تاب  ۵۰است، نمره کمتر از    ۵۰نمره    نیانگیصد است. م  یو

کرده    دییرا تأ  نآ  ییو روا  ییایپا  اس،یمق  نیا  یسنجروان   یهای ژگیمربوط به و  یمطالعه مقدمات  جیاست. نتا  شتریب

ضریب آلفای کرونباخ مقیاس تاب    (2003)  نر و دیویدسوناک:  روایی و پایایی(.  2003کانر و دیویدسون،  است )

  ۸۷/۰هفته ای  ۴گزارش کرده اند. همچنین ضریب پایایی حاصل از روش بازآزمایی در یک فاصله  ۸۹/۰آوری را 

منظور  آن به دست آمد. به   ییایو پا  ییشد و روا  یابیهنجار(  ۱۳۸۴)  یتوسط محمد   رانیدر ا  اسی مق  نیا.بوده است

در    .بود  89/0حاصله برابر    ییایپا  بیشده و ضرکرونباخ استفاده   یاز روش آلفا   یآورتاب  اسیمق  یی ایپا  نییتع

 به دست آمد.   98/0( ضریب الفای کرونباخ  1396پژوهش خانجانی، دنیوی، اسمری و رجبی )

 

  برای  درمانی  هنر  کتابچهی هنر درمانی، از  هامهارت در این پژوهش برای آموزش    برنامه آموزش هنر درمانی: -

  و  نمونه  گروه  کودکان  توانایی  سطح  با  متناسب  و  (۲۰۰۸)  2سیلورز   بت  جنیفر  درخودمانده  نوجوانان  و  کودکان

  مدت   به(  هفته  در   جلسه  سه)  جلسه  ۴۴توسط پژوهشگر و به مدت    هامهارت استفاده شد. این    پژوهش،  متغیرهای

  در  جلسه  چهار  و  دقیقه  ۳۰  تا  ۲۰  مدت  به  فردی  صورت  به  جلسات  ابتدا  در.  شد  اجرا  آزمایش  گروه  برای  ماه  ۴

 
1. ConnorDavidson resilience scale 
2 . Silvers 



 

جدول  در    آموزشساختار جلسات  خالصه    شد.  برگزار  گروهی  صورت  به  انتهایی  جلسه  هفت  و  هنفر   دو  گروهها  قالب

 ه است. ارائه شد  لیذ

 هنردرمانی جلسات خالصه: 1جدول

 محتوا  اهداف  جلسات 

  تا اول  جلسه

 آمیزی رنگ : چهارم

نحوی   و رنگها   با  آشنایی

 قلم   گرفتن بدست

  سایزهای   با مو موهایی قلم و گواش رنگهای   کاغذ، دادن قرار

  بر   دارد دوست  که را آنچه هر تا  کودک اختیار  در  مختلف

 کند  پیاده کاغذ  روی

  تا پنجم  جلسه

  گل  با کار: هفتم

 رس 

  از  کودک امتناع  رفع

  بهبود و  گل دست زدن

 های حرکتی  مهارت

  باز  و کردن    لول دادن، ورز نحوی  با جلسات  این  در کودک

 شد  آشنا گل  کردن

  و هشتم جلسه

  نقش: اول هنر: نهم

  لوح  روی  بر  دست

 گلی

  ظریف، حرکتی کنترل

  و  دست و چشم هماهنگی

  سازی تصویر توانایی

  های فعالیت بهبود ذهنی

  پذیری انعطاف و حرکتی

 فیزیکی  رشد  و فتاری

  را  گوش  یک چهار   گل از  استفاده با   بایست می کودک

  بطوریکه بگذارد آن برای   خود را دست  محکم و کند درست

 بندد.   لوح نقش یرو  بر  دست

  و  دهم جلسه

  رنگ : یازدهم

 گردی آمیزی

  زمینه،  از شکل تشخیص

  های  مهارت بهبود

 آماده  حرکتی،

 برای   کودک شدن 

 گلی  لوح  آمیزی رنگ 

  رنگ  را  شده خشک گلی  لوح بتواند کودک اینکه منظور به

  که شد خواسته   او  از  و شد داده او  به گردی تعدادی بزند

  رنگ را  ها گردی  برند  بیرون  طخ  از آنکه بدون کند  سعی

 کند

  تا دوازدهم جلسه

  رنگ: چهاردهم

  بر دست آمیزی

 کاغذ  روی

 

  زمینه،  از شکل تشخیص

  های  مهارت بهبود

 آماده  حرکتی،

 برای   کودک شدن 

 گلی  لوح  آمیزی رنگ 

  یک روی  بر کودک هر  دست  گلی،  لوح  آمیزی رنگ منظور به

  خط  از  که آن  بدون باید   او مجددا  و شد کشیده A4 برگه

   کند  رنگ را خود  دست بزند  بیرون

  و پانزدهم جلسه

  رنگ: شانزدهم

  بر دست آمیزی

 گلی  لوح  روی

  های فعالیت  بهبود

  پذیری انعطاف و حرکتی

  فیزیکی،  رشد  و فتاری

 و دست  چشم هماهنگی

 

  آمیزی رنگ   به شروع   کودک جلسه  این در  نهایت در

  کودک  که صورتی  در. کرد گلی  لوح روی  بر  دست انگشتان

  را  او پژوهشگر بود مشکل دچار  مراحل این از  کدام  هر در

 کرد   می کمک و راهنمایی 

  هنر: هفدهم جلسه

  های صورتک : دوم

 فومی

  ها هیجان  درک گسترش

 احساسات  و

  های چشم مختلف، رنگهای در  صورت  شکل به  هایی فوم

  می او  و گرفت قرار کودک اختیار در کاموا  و پر مصنوعی،

  از  یکی  داشت لحظه  آن در که  احساسی با   قمطاب  بایست

  روی بر   را  صورت اجزای  و انتخاب را فومی  های صورتک 

 بچسباند.  صورتک 

  هجدهم  جلسه

:  سوم هنر: تاییستم

 چهره  از  نقاشی

  کودک ذهن شدن درگیر

  مهارتهای بدنی،  تصویر با

  و ظریف حرکتی

 سازی   مفهوم مهارتهای

  قبل. گرفت فرار  ودکک اختیار  در  انسان از قد تمام تصویری

  داده  نشان  او به  نمونه  یک  کند کار   به  شروع کودک اینکه

  از  هریک  این که  و بدن  مختلف قسمتهای مورد  در و شد

  بگیرند،  قرار ناحیه  کدام در  باید صورت  اعضای  و خطوط

 صحبت شد. 

  یکم و  بیست  جلسه

:  ششم بیست  تا

  های  مهارت بهبود

  درشت،  و ظریف تیحرک

  داخل  را آنها و کرد می درست فوم   با  را گلهایی باید کودک

  نهایت  در و دهد  قرار بود  کرده درست  چوب با که   گلدان  یک

 . بگذارد بود  کرده  تزیین قبل از که ای جعبه  داخل  را گلدان



 

  مکان: چهارم هنر

 رشد   برای  امن

  به مربوط  مشکالت بهبود

 حساسیت 

 

  و  بیست  جلسه

:  دوم و سی تا هفتم

جعبه  : پنجم هنر

 ساسات اح

  احساسات  کاو کندو

  و درک منفی، و مثبت

  مفهوم  گسترش هیجانات،

 نگری   خویشتن و سازی 

  برای   که مواردی از  لیست  یک  شد  خواسته کودک  مریی از

  موارد بعد کند،  تهیه را ناخوشایند است  و خوشایند کودک

  هر به   مربوط تصاویر و  شد  تبدیل تصاویر  به   شده لیست

  تا شد خواسته   او  از  و شد هداد قرار  اختیارش در کودک

  قرار بود  قرمز  و سبز های رنگ به   که ای  جعبه  در را تصاویر

  قسمت در مثبت احساس به   مربوط تصاویر  که  ای  بگونه دهد

  جعبه قرمز  قسمت  در  منفی  احساس به   مربوط تصاویر  سبز و

 .گیرد  قرار

  سوم   و سی  جلسه

:  هفتم و سی تا

  دو های  نقاشی

 نفره 

  ابتدا در  اجتماعی، تعامالت  در  کودک این  مشکل به  توجه با جتماعیا تعامالت  بهبود

  همدیگر همکاری با   و نفره  دو گروههای قالب در کودکان 

  حین  در آنها . بکشند تصویر  به  را  دلخواه نقاشی یک  باید

  از  و درخواست  مقابل  طرف  از را  خود نیاز   مورد وسایل نقاشی

 .کردند  می تشکر همدیگر

  هشتم و سی  جله

:  چهارم و  چهل ات

  گروهی نقاشی

 دیواری 

  را  دریا  یک نفره   چهار های گروه  قالب  در کودکان نهایت در اجتماعی تعامالت  بهبود

 کردند  رسم  گواش رنگهای   از استفاده   با کاغذ روی  بر

 

  پرسشنامه  یدرباره   مختصری  توضیحاتها  نامه پرسش   توزیع  از  قبل  پژوهش،  اخالقی  مالحظات  رعایتمنظور  به

ها  آن   به  و  دارد  تحقیقاتی  یجنبه صرفاً    کار  این  شد  گفتهنامه  پرسش   تکمیل  شروع  در.  شد  داده  افراد حاضر در پژوهش  به

 وتحلیلیهتجز  جهت  پژوهش  این  در  24  نسخه  SPSSافزار  نرم   از.  ماند   خواهد  محرمانهها  پاسخ   که  شد  داده  خاطر  اطمینان

  آزمون   جهت  کوواریانس  تحلیل  آزمون  از  آماری،  مفروضات  وها  داده   نجشس  سطح  با  متناسب  وآمده  دست به  یهاداده 

 . شد  استفاده  هایهفرض
 

 . یافته ها 3

  مفروضه  یدتائ از پس. داشتند قرار آزمایش گروه در نیز نفر ۱۵ و کنترل گروه در نفر ۱۵ پژوهش، در حاضر نفر ۳۰ میان از

بهگروه   بین  در  وابسته  رهایمتغی  واریانس  همگنی  و  هایانس کووار  ماتریس  همسانی  تحلیل  آزمون  مفروضاتعنوان  ها 

 پرداختیم.   کوواریانس  تحلیل  انجام  به  کوواریانس،
 

 نمرات توزیع بودن نرمال بررسی برای اسمیرنوف -کالموگروف آزمون نتایج :2جدول.

 داری یمعنسطح  اسمیرنوف  -کالموگروف Z تعداد  متغیر 

 0/ 978 0/ 632 30 تاب آوری آزمون یشپ

 0/ 946 0/ 568 30 تاب آوری  آزمونپس

 

  آورده آزمون  پس   و  آزمونیش پ  نمرات  توزیع  بودن  نرمال  بررسی  جهت  اسمیرنوف  -  کالموگروف  آزمون  نتایج  ،2  جدول  در

 05/0از  تر  بزرگ   یرهامتغ  تمامی  برایشده  محاسبه  آماره  معناداری  سطح  جدول،  در  مندرج  نتایج  اساس  بر  است،  شده

 . شود یم  پذیرفته  نمرات  یعتوز  بودن  نرمال  فرض  بنابراین؛  باشدیم
 

 واریانس نتایج آنالیز همراه  به  گواه  آزمایش گروه  دو تفکیک بهآزمون پس و آزمونیشپ مرحله یر تاب آوری درمتغ توصیفی یهاشاخص .3۲ جدول

 آزمونپسمقایسه  آزمون پس آزمون یشپ گروه متغیر 



 

 مجذور اتا  Pمقدار  Fمقدار  انحراف معیار گینمیان انحراف معیار میانگین

 0/ 542 <0/ 001 15/ 83 3/ 53 129/ 73 5/ 51 84/ 86 آزمایش  تاب آوری 

 10/ 05 79/ 02 10/ 85 80/ 31 کنترل 

 

  نشان   گواه، و  آزمایش  یهاگروه   در  کودکان  تاب آورینمرات    مقایسه  برای  یانسکووار  تحلیل  آزمون  نتایج  3جدول    مطابق

 نتیجه  توانیم  ،آزمون پس   در  آزمایش  گروه  نمرات  میانگین  بودن  باالتر  به  توجه  با  و  آزمونیش پ  اثر  حذف  از  پس  که  داد

 بوده است.   مؤثرتاب آوری کودکان    در بهبود  یهنر درمان  یهاآموزش مهارت   که  گرفت
 

 . بحث و نتیجه گیری 4

نیمه  این پژوهش از نوع    بوده است.  کانکود  یبر تاب آور  یهنردرمانآموزش  تأثیر  هدف از پژوهش حاضر بررسی  

پ طرح  با  کنترل  آزمونپس -آزمونش ی آزمایشی  گروه  پژوهش،  ریگنمونه روش  بود.    با  این  بود.  ریگنمونه ی  دردسترس  ی 

شهر تهران که به روش    10به آموزشگاه موسیقی سرود مهر واقع در منطقه    کنندهمراجعهنفر از افراد     30که    صورتن یبد

  15گروه  ی دردسترس انتخاب شدند و به شکل تصادفی در دو گروه کنترل و آزمایش جایگزین شدند )تعداد هر  ریگنمونه 

  ی هنر درمان  یهاآموزش مهارت تحت    ماه  ۴جلسه )سه جلسه در هفته( به مدت    ۴۴مدت  نفر بود(. گروه آزمایش به مدت  

  آزمون پس نکردند. بعد از پایان کار آموزش از هر دو گروه    ی دریافتامداخله گروه کنترل هیچ نوع    کهیدرحالقرار گرفتند،  

  ی ها نشان داد که بین گروه   شدند. تحلیل کوواریانس  لیوتحلهیها با استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس تجزداده به عمل آمد.  

  ی هنر درمان  ی هاآموزش مهارت   دندنشان دا  هاافتهی  نشان دادند  هاافتهی.  تفاوت معناداری وجود دارد  تاب آوریدر    موردمطالعه

 بوده است.   مؤثرتاب آوری کودکان    در بهبود

ود  تفاوت معناداری وج   تاب آوریدر    موردمطالعه  یهاکه بین گروه نشان داد    شدهگزارش نتایج تحلیل کوواریانس             

تاب آوری  و موجب افزایش   بوده است.  مؤثرتاب آوری کودکان    در بهبود  یهنر درمان  یها آموزش مهارت بدین معنا که    .دارد

 است.   شده  کودکان

  ی ا   ینهتواند با فراهم کردن زم  یم  یهنر درمان  یبه طور کل  یرسدتوان گفت که به نظر م  یها م  یافته   ینا  ییندر تب        

ترسها  زمانی  آموزش هنر دمؤثر باشد. کودکان در جلسات    یدیو ناام  ییکودک بر احساس تنها  یجاناته  یهبروز و تخل  یبرا 

  یوانات فرافکنانه احساسات خود در وجود آدمها و ح  یانکنند. کودک با ب  ی م  یانب  نقاشیخود را در غالب    یو احساسات منف

شود که مشکالت    یموضوع سبب م  ینرساند و هم  یبه سطح ساز گارانه م  یجاناته  یمشده، خود را از نظر تنظ  ینقاش

  یف لط  یا  یوه ش  نقاشیعمل کند.    یسطح باالتر  در  یطبا خود و مح  یطابق و سازگار کرده و از نظر ت  یدابهبود پ  یو  یعاطف

و    یان(،  پوررضائ1394)  یمراد   ی،فرامرز،  پژوهش  یهاافتهیبا    ه یفرض  نیا  جینتا.است  یپنهان  یجاناته  یآزادساز   یبرا 

 . همسو است  (1398همکاران)

 

 . منابع 5

استرس درک شده با    یهمبستگ  یبررس(.  1392)  دیحمی،  حقان؛  مهرنوش   ،لونانیا  ؛نعیمه  ی،سید فاطم  ؛فرزانه   ،پورافضل   [1]

(  اتیتهران )ح   یدانشگاه علوم پزشک  ییو ماما  یجله دانشکده پرستار ی. مپرستار   یکارشناس  انیدر دانشجو  یآور تاب

 .41-  ۵۲  صص  ،۱، شماره  19دوره  

لیلی؛  کوچک  بشارت، محمدعلی؛  پوررضائیان، هدی؛  [2]   اثربخشی   بررسی  و   (. طراحی1398اهلل )  حجت  فراهانی،  زاده، 

  سال   استثنایی،  کودکان  توانمندسازی  سرطان، نشریه  به  مبتال  کودکان  سازگاری  بر  محور  خانواده  هنردرمانی  برنامه

 .102-89، صص  ۴  شماره  دهم

ن مبتنی بر (. اثربخشی آموزش گروهی درما 1396خانجانی، سجاد؛ دنیوی، وحید؛ اسمری، یوسف،  رجبی، مسلم )  [3]

پذیرش و تعهد بر دیسترس اخالقی و تاب آوری پرستاران، فصلنامه پرستار و پزشک در رزم، شماره شانزدهم، سال پنجم،  

 .58-50صص  

  کودکان   تنهایی  و   ناامیدی  کاهش  بر  نقاشی  رویکرد  با  هنردرمانی  (. تاثیر1394مرادی، محمدرضا )  فرامرزی، ساالر؛  [4]

 .31-25، صص  ۶  شماره   سوم  و  بیست  سال  دهلیزی،  و  شنوایی  قاتتحقی  پسر، مجله  ناشنوای
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