فصلنامه روانشناسی افراد استثنایی

Quarterly of Psychology of Exceptional Individuals
Allameh Tabataba’i University

دانشگاه عالمه طباطبائی
سال نهم ،شماره  ،43بهار  ،89ص  89تا 111

Vol. 9, No. 34, Spring 2019

اثربخشی هنردرمانی (هنرهای بصری) در بهبود عالیم منفی بیماران
1
مبتال به اسکیزوفرنی در مرکز روزانه اعصاب و روان احبا
فاطمه حکاک خادم ،2سید سعید احمدی زاویه

3

تاریخ دریافت70/70/70 :
تاریخ پذیرش70/10/70 :

چکیده
هنردرمانی به عنوان یکی از شیوههای رواندرمانگری میتواند در تشخیص و درمان بسیاری از اختالالت
راهگشا باشد .بنابراین پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشیِ هنردرمانی (هنرهای بصری) ،بر روی عالیم
منفی بیماران مبتال به اسکیزوفرنی در مرکز اعصاب و روان احبا انجام شد .روش پژوهش ،توصیفی از نوع
نیمهآزمایشی با طرح پیشآزمون-پسآزمون بود .جامعه آماری پژوهش شامل کلیه بیماران مبتال به
اسکیزوفرنی در مرکز روزانه اعصاب و روان احبا بود که از این جامعه 11 ،بیمار مبتال به بیماری اسکیزوفرنی
با استفاده از روش نمونهگیری در دسترس انتخاب شدند .درمانجویان به مدت  17جلسه  77دقیقهای (سه
جلسه در هفته) در جلسات هنردرمانی شرکت کردند .برای گردآوری دادهها از آزمون ترسیمیِ شخصی در
حال کندن سیب از درخت ) ) PPATو مقیاس عناصر صوری در هنردرمانی ( )FEATSاستفاده شد .نتایج
این پژوهش نشان میدهد که هنردرمانی در کاهش عالیم منفی (مانند اضطراب ،بیتوجهی ،کمبود اعتماد به
نفس و افسردگی) در این بیماران مؤثر است ( .)p>7/70این تحقیق نشان میدهد که از هنردرمانی میتوان
به عنوان راهکار درمانی موثر برای عالیم منفی بیماران مبتال به اسکیزوفرنی سود جست.

واژگان کلیدی :هنردرمانی ،عالیم منفی ،بیماری اسکیزوفرنی.
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مقدمه
هنردرمانی اساساً بر پایه دو رشته هنر و روانشناسی بنا شده است ،با اینکه خصوصیاتی از هر
یک از والدین (هنر و روانشناسی) به ارث میبرد ،ماهیتی جدید و منحصر به فرد شکل
میدهد .دربارهی ارتباط و نزدیکی هنر و ساحتِ روانِ انسان از دیرباز سخنهای بسیاری بیان
شده است ،اما در هم بافتن هنر و درمانگری از منظرِ علمِ نوین ،پدیدهای جدید است.
انجمنهای مطرح هنردرمانی مانند انجمن هنردرمانی آمریکا ( ،1)AATAانجمن هنردرمانی
بریتانیا ( 0)BAATو انجمن هنردرمانی کانادا ( 3)CATAتعاریف نسبتاً متفاوتی از
هنردرمانی ارائه کردند .اما به طور کلی میتوان گفت که هنردرمانی یکی از روشهای
رواندرمانگری است که در آن درمانجویان با کمک هنردرمانگر و استفاده از ابزار هنری و
فرآیندهای خالق در جهت احساس بهروزی شخصی و بازیابی یا بهبود کارکردشان گام
برمیدارند .برخی از این انجمنها مانند انجمن هنردرمانی بریتانیا وجه تشخیصی هنردرمانی
را موجه نمیداند .اجرای هنردرمانی نیازمند دانش در زمینهی هنر (هنرهای بصری ،موسیقی،
تئاتر و  )...و فرآیندهای خالقانه ،همچنین تئوریها و تکنیکهای مشاوره ،روانشناختی و
بالندگیِ انسان است (انجمن هنردرمانی آمریکا0712 ،؛ انجن هنردرمانی بریتانیا0711 ،؛
انجمن هنردرمانی کانادا.)0712 ،
اسکیزوفرنی ،اختالل روانپریشی است که نوعی اختالل در تفکر (شناخت)،
واکنش های هیجانی و رفتار است .برای تشخیص این اختالل باید دو یا چند نشانه از موارد
زیر وجود داشته باشد :هذیانها ،توهمات ،گفتار آشفته ،در همریختگی آشکار رفتار یا
نشانههای منفی (مانند فقدان واکنش هیجانی و بیاحساسی مفرط) .شدت این عالئم و نشانهها
به قدری است که آشکارا کارکرد اجتماعی یا شغلی فرد مختل میشود (انجمن روانپزشکی
آمریکا .)0713 ،1معموالً نشانههای بیماری اسکیزوفرنی با عالئم مثبت شامل هذیانها،
توهمها و اختالل تفکر ،و عالیم منفی توصیف میشود (هالجین و ویتبورن .)1370 ،عالئم
منفی را می توان ناتوانی در انجام اعمال عادی زندگی روزمره  ،تفکر منطقی ،مراقبت از
خود ،تعامل اجتماعی ،برنامهریزی ،آغاز کردن فعالیتها و انجام اعمال سازنده تعریف کرد
)1. American Art Therapy Association (AATA
)2. British Association of Art Therapists (BAAT
)3. Canadian Art Therapy Association (CATA
4. American Psychiatry Association
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که این عالیم به صورت بیاحساسی ،کندی عاطفی ،کنارهجویی عاطفی ،ارتباط ضعیف و
فقدان خودانگیختگی بروز میکنند (واندنبوس.)1371 ،
اگرچه درمان دارویی برای عالئم مثبت این بیماری موثر است ،اثربخشی آن بر عالئم
منفی و نقایص شناختی کمتر تایید شده است و یا اثربخشی کمتری برای عالئم منفی گزارش
شده است (گلدبرگ 1و همکاران .)0770 ،این در حالی است که عالئم منفی ناتوانی و
مشکالت بیشتری را برای بیمار به وجود میآورند (آلبرت 0و همکاران0711 ،؛ رابینیتز 3و
همکاران .)0710 ،موسسه ملی سالمت و مراقبت برتر )0717( 1اخیراً درمانهای روانشناختی
جدید و کارآمدی را برای بیماری اسکیزوفرنی پیشنهاد کرده است که در کاهش نشانههای
منفی تأثیرگذار میباشند .مداخالت روانشناختی از قبیل :درمان شناختی -رفتاری ،خانواده
درمانی ،آموزش حل مساله و مهارتهای اجتماعی که میتواند تأثیرات بلندمدتی را به همراه
داشته باشد (کم 0و همکاران .)0713 ،اما متأسفانه ،این مداخالت هم هزینهبر بوده و هم به
آسانی در دسترس بیماران نیستند (کمیسیون اسکیزوفرنی .)0710 ،2ازسوی دیگر ،با توجه به
عدم کارآمدی درمان دارویی در نشانههای منفی و ایجاد سندرم سوخت و ساز ،0روش
مذکور با اقبال کمتری مواجه شده است و کمتر توصیه میشود (هرت 0و همکاران.)0777 ،
بنابراین تاکید بر ترکیب مداخالت روانشناختی و دارویی است .یکی از روشهای مداخلهای
که در سال های اخیر مورد توجه روانشناسان حوزه درمان و توانبخشی قرار گرفته و به طور
وسیعی در حال فراگیر شدن میباشد ،هنردرمانی است (شار.)0711 ،7
هنردرمانی نسبت به دیگر روشهای رواندرمانگریِ کاووشی ،برای بیماران
اسکیزوفرنیا بسیار مناسب است .در این روش ،اثر هنری ،نقش یک ضربهگیر را برای کاهش
تنش در ارتباط بین رواندرمانگر و بیمار ایفا میکند .بواسطهی یک تصویر ،یک شخص
میتواند بین مواردِ منطقی و غیر منطقی ارتباط برقرار کند و یک پذیرش بین فردی پیدا کند
1. Goldberg
2. Albert
3. Rabinowitz
4. National Institute for Health and Care Excellence
5. Kim
6. Schizophrenia Commission
7. metabolic syndrome
8. Hert
9. Shore
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که تمامیتِ (یکپارچگیِ درونیِ) سازنده را تهدید نمیکند .این امر ،همچنین میتواند کمک
به تصدیقِ احساس هویت شخص کند که ممکن است در اسکیزوفرنیا شفاف نباشد و در
آینده در یک محیط آسایشگاهی تهدید شود (رودی و میلنس.)0770 ،
هنر ابزاری قدرتمند برای ارتباط است ،امروزه بطور گستردهای تصدیق میشود که بیان
هنری راهی است برای ارتباط که افکار و احساساتی را که دردآورند؛ بیان کنیم .فعالیتهای
خالق همچنین در رواندرمانگری و مشاوره نیز استفاده میشوند ،نه تنها به این دلیل که زبان
دیگری را به خدمت میگیرند بلکه عالوه برآن یک توانایی ذاتی است برای کمک به افراد
در تمام سنین که باورها و هیجاناتشان را جستجو کنند ،استرس را کاهش دهند ،تعارض و
مشکالت را حل کنند و احساس بهروزی را افزایش دهند (مالچیودی.)0773 ،
بسیاری از محققان و هنردرمانگران بر این باورند که هنردرمانی از نیمهی قرن بیستم دو
رویکرد متفاوت را در پیش گرفته است .رویکرد اول «هنر به عنوان درمان» 1نامیده میشود.
در این رویکرد ،فرآیندِ خلقِ یک اثر هنری به عنوان نوعی از درمان در نظر گرفته میشود.
در این روش تأکید بر توانبخشی هنر است .اما در رویکرد دوم که «رواندرمانی هنری» 0نام
دارد از فعالیتهای هنری در درمان استفاده میشود ،این رویکرد بیشتر بر اهمیت رابطهی
درمانی ایجاد شده میان هنردرمانگر ،درمانجو و اثر هنری تکیه میکند (خامسان1370 ،؛
ادوارز .)0771 ،الزم به ذکر است که بسیاری از هنردرمانگران تنها به یکی از این رویکردها
باور دارند اما عدهای نیز با توجه به مراجعانشان از یکی از آنها و یا از تلفیقی از دو رویکرد
استفاده میکنند.
« یکی از اثرات قابل توجهی که پرداختن به هنر بر انسان دارد ،ایجاد آرامش و کاهش
هیجانهای نامطلوب میباشد .هنگام انجام کارهای هنری ،به علت ایجاد تمرکز ،تنش از بین
میرود و عضالت در حالت وانهادگی قرار میگیرد .در نقاشی ،استفاده از رنگهای سرد
مانند آبی و ترکیبات آن میتواند تأثیر آرامبخشی بر فرد مضطرب داشته باشد ،استفاده از
رنگهای گرم مانند قرمز و ترکیبات آن برای افرادی که خلق افسرده دارند مناسب است.
همچنین ،قطعات موسیقی هر یک با ویژگیهای خاص خود میتوانند برای شنونده ایجاد

1. art as therapy
2. art psychotherapy
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حاالت هیجان و یا آرامش نمایند ،که این قطعات باید بسته به نوع هیجان و خلق و نیاز به
کاهش یا افزایش آنها انتخاب شوند» (جبل عاملی.)1307،
انسانها معموالً نسبت به خود آگاه نیستند و به سختی میتوانند احساسات خود را به
صورتی شفاف بیان کنند ،در واقع معموالً سواد هیجانی ما بسیار پایین است ،و این کم سوادیِ
هیجانی ،موجب میشود که در بیان احساسات و هیجانات خود از دامنهی کلماتی کوچکی
استفاده کنیم ،مثالً شادم ،ناراحتم ،و یا به ندرت متنفرم .این دامنهی هیجانی بسیار گسترده
است  .هنگامی که افراد با یک اثر هنری روبرو میشوند چیزی را مییابند که برای آنان
تعریفِ مشخصِ احساسی خاص است که آن را تجربه کردهاند و در واقع آن اثر توانسته که
بیانی درست به آن احساس دهد و آن را به درستی به او بشناسد« .الکساندر پوپ کارکرد
اصلی شعر را این می دانست که به افکار نیمه شکل یافته ما بیانی واضح و آشکار میدهد
«آنچه اغلب به آن فکر شده ،اما هیچگاه به این خوبی ابراز نشده است» به عبارت دیگر بخشی
فرار و گریزان از افکار خود ما ،تجربیات خود ما ،انتخاب و ویرایش شده و بهتر از آن چه
قبالً بودهاست به ما بازگردانده میشود ،بهگونهای که نهایتاً احساس میکنیم شناخت
روشنتری از خود داریم» (دوباتن و آمسترانگ.)1370 ،
در هنردرمانی« ،ابزارِ هنری باید متناسب با سن فرد و حاالت درونی و عاطفی او انتخاب
ش وند به عنوان مثال برای افراد سالمند باید از وسایلی استفاده شود که به راحتی تغییر شکل
میدهند ،مثالً از خمیرهای نرم یا خاک رسی که به راحتی شکل میگیرند ،یا برای افراد
افسرده نباید از وسایل هنری گران قیمت و یا زیبا استفاده کرد که او از ترس خراب کردن
آنها از انجام کار هنری مضطرب شود» (الندگارتن .)1300 ،هنردرمانی متناسب با نیازهای
رجوع کننده به صورت گروهی یا شخصی ارائه میشود.
در حال حاضر درمانهای روانشناختی که برای اسکیزوفرنی به کار میرود بیشتر در
حیطه شناختی و عالئم مثبت مورد استفاده قرار گرفتهاند ،همچنین از هنردرمانی برای
ویژگیهای روانی بیماریهای روانی مزمن مانند اسکیزوفرنی استفاده شده است (گان 1و
همکاران .)0710 ،متأسفانه در ایران نیز هنوز هم تأکید عمده مداخالت درمانی در بیماران
مبتال به اسکیزوفرنی بر درمانهای دارویی است و از مداخالت غیر دارویی یا استفاده
نمیشود یا در صورت استفاده ،بسیار محدود است و بر عالئم منفی بیماری اسکیزوفرنی
1. Gühne
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متمرکز نمیشود .بنابراین استفاده از روشهای رواندرمانی ،به خصوص هنردرمانی ،در قالب
طرحهای تجربی ضروری به نظر میرسد .لذا سوال پژوهش حاضر این است که آیا
هنردرمانی (با محوریت هنرهای بصری) در بهبود عالیم منفی بیماران مبتال به اسکیزوفرنی
تاثیر معنادار دارد یا خیر؟

روش
روش پژوهش حاضر توصیفی از نوع نیمه آزمایش با طرح پیشآزمون و پسآزمون است.
جامعه آماری پژوهش شامل کلیه بیماران مبتال به اسکیزوفرنی است که در مرکز روزانه
اعصاب و روان احبا در سال  1370حضور داشتند .نمونه این پژوهش شامل  11نفر ( 13مرد
و  1زن) از بیماران این مرکز است که به صورت در دسترس انتخاب شدند .پیش از انجام
هنردرمانی از اعضای گروه تست ترسیمی 1 PPATگرفته شده است .نتایج این تستِ
ترسیمی با استفاده از مقیاس عناصر صوری به عدد درآمده و مشخص کننده چگونگیِ عالیم
منفی این بیماران پیش از جلسات هنردرمانی است .در آخرین جلسهی هنردرمانی نیز این
آزمون تکرار شده است .نتایج این آزمونها با استفاده از مقیاس عناصر صوری 0ارزیابی و
چگونگی این تغییرات با استفاده از آزمون تی وابسته محاسبه شد .مالکهای ورود عبارت
بود از حضور در مرکز اعصاب و روان احبا ،داشتن سن  37تا  00سال و اینکه حداقل یکسال
از شروع بیماری سپری شده باشد .مالکهای خروج شامل آسیب مغزی ،دمانس ،داشتن
مشکالت حسی و حرکتی ،بودن بیماری در مرحله و فاز حاد بود .همچنین نداشتن هر یک
از مالکهای ورود منجر به خروج از برنامه مداخله میشد .شرکت کنندهها به مدت 17
جلسهی  77دقیقهای (سه روز در هفته به طور متوالی) مداخله هنردرمانی را دریافت کردند.
ابزارهای سنجش و ارزیابی بر مبنای هنر:
هنردرمانگران این ابزارها را با اهداف گوناگونی استفاده میکنند .به عنوان مثال در این
پژوهش ،از یکی از این ابزارها با عنوان تست ترسیمی  PPATبرای ارزیابی پیشرفت بیماران
در طی جلسات هنردرمانی استفاده شده است ،همچنین از این ابزارها میتوان در جهت
مشخص کردن سطح عملکرد درمانجو ،جمعبندی (فرمولبندی) اهداف معالجه ،ارزیابی
1. Person Picking an Apple from a Tree
2. The Formal Elements Art Therapy Scale
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تواناییهای درمانجو ،به دست آوردن درک عمیقتری از مشکالت فعلی درمانجو و
ارزیابی کردن پیشرفت آنان استفاده کرد (بتس .)0770 ،1با توجه به اینکه در این پژوهش از
تست ترسیمی  PPATو مقیاس ارزیابی  FEATSاستفاده شده است ،در ادامه توضیحاتی
در مورد آنها ارائه میشود.
«ترسیم شخصی در حال کندن سیب از درخت»  :PPATدر این تستِ ترسیمی فرض بر
این است که اطالعات تشخیصی در موردِ درمانجو در چگونگیِ انجام کارهای هنری وی
نهفته است .در این روش هنردرمانگران بر روی متغیرهای جهانشمول که برای هنرمندان
اهمیت دارد ،مانند استفاده از رنگ ،یکپارچگی (تلفیق) و کیفیت خط متمرکز هستند.
بسیاری از محققان بر این باورند که نوسانات و تغییرات این ویژگیها در کارهای هنری
بیماران روانی بازتاب دهندهی حاالت بالینی آنان میباشند .پژوهشهای الینور اولمن و برنارد
لوی 0نشان داد که با تأکید بر ساختار نقاشی ،به جای توجه به محتوا ،احتماالً تفاوت بین
گروههای تشخیصی بیشتر آشکار میشود .تحقیقات نشان داده که  PPATبیماران در چهار
اختاللِ افسردگی عمده ،اختالل دوقطبی ،اسکیزوفرنی و اختالل روانتنی از سایر بیماریهای
روانی بسیار متفاوت است .لذا شاید بتوان گفت که  PPATدر این اختالالت مورد توجه
بیشتری قرار میگیرد .این ترسیم اولین بار توسط ویکتور لوئنفلد( 3در سالهای 1737و
 )1710برای مطالعهی کاربرد فضا در هنر کودکان استفاده شد .در ترسیمِ مذکور ،کاغذ
سفید به دست درمانجو داده میشود تا او خود تصمیم بگیرد که کدام جهت-افقی یا
عمودی-آن را برای نقاشی استفاده کند به او گفته میشود« :آدمی را بکش که در حال
چیدن سیبی از یک درخت باشد» .اگر درمانجو سوأل کند که آیا او باید یک مرد را بکشد
یا یک زن ،باز هم با تکرار همان جمله ،روی کلمهی «آدم یا شخص» تأکید میکنیم و هیچ
محدودیت زمانی برای ترسیم در نظر نمیگیریم .در نقاشیهایی که از ترسیم تصاویر انسانی
استفاده میشود ،فرض بر این است که شخصی که به تصویر کشیده شده است ،نمایانگر
برخی از جنبههای خود اوست .معموالً پس از پذیرش بیمار در بیمارستان و در اولین جلسهی
گروهیِ هنردرمانی که در آن حضور مییابد از بیمار درخواست میکنند تا نقاشی PPAT

را بکشد (خامسان.)1370 ،
1. Betts
2. Elinor Ulman & Bernard Levy
3. Victor Lowenfeld
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مقیاس عناصر صوری هنر درمانی (« :)FEATSمقیاس عناصر صوری هنردرمانی» یک
سیستم اندازهگیری برای به عدد درآوردن متغیرهای جهانی در هنرهای دوبعدی (مانند نقاشی
و طراحی) است .این مقیاس در سال  1707توسط لیندا گانت 1و کارملو تابون 0ارائه شد.
خصوصاً از این روش برای اندازهگیریِ تست ترسیمی «شخصی در حال کندن سیب از
درخت» استفاده میشود .این ابزارِ ارزیابی شامل چهارده مقیاس اندازهگیری عناصر صوری
در ترسیم (مانند :کیفیت خط ،فضا ،رنگ )..،است که معادلِ گرافیکی نشانههای بیماری
است .براساسِ گفتهی گانت و تابون ( ،)1770چندین مطالعهی آزمایشیِ بر روی فیتز ،پایایی
و روایی ِ معناداری را در تفاوت های ترسیمِ چهار گروه اختالالتِ بالینی شامل اسکیزوفرنیا،
دوقطبی (اختالالت خلقی) ،افسردگی عمده ،اختالل روانی عضوی از یکدیگر و از
ترسیمهای تکمیل شده با موضوعِ مشخص را اثبات میکنند (نان و هینز.)0710 ،
چهارده مقیاس عناصر صوری عبارتند از( :گانت و میل0777 ،3؛ خامسان و همکاران،
)1370
 .1برجستگی رنگ :مقیاسِ برجستگی رنگ به چگونگیِ بکاربردن رنگ بر روی اشیاء
طراحی و فضای طراحی اشاره دارد .در هنگام ارزیابی ،اگر رنگ تنها برای خطوط خارجیِ
یک شی یا فرم استفاده شده باشد .ارزیاب امتیاز  1را در آن مقیاس به آن اثرهنری خواهد
داد .نیز اگرتمام سطح کار با رنگ پوشانده شده باشد ارزیاب امتیاز  0را به آن خواهد داد.
 .0برازندگی رنگ :این مقیاس چگونگی واقعگرایانه بودن و متعارف بودن رنگهای
بکار رفته را اندازهگیری میکند .مقیاسِ مذکور را میتوان برای ارزیابی آثار طراحی و
نقاشیای که در آنها اجزا (اشیا ) نسبتاً واقعگرایانه هستند ،به کار برد .بنابراین برای ارزیابی
هنر انتزاعی ،کاربردی نیست.
 .3انرژی نهفته :این مقیاس ،درجهی تالشی را که برای یک طراحیِ بکار رفته است را
میسنجد .کمترین مقدار انرژی ممکن 1 ،درنظر گرفته میشود و مقدار گزاف و افراطی آن
نمره  0میگیرد.
 .1فضا :این مقیاس برای انواع هنرهای دو بعدی به راحتی قابل استفاده است و تنها
متغیری است که میتوان آن را به طور دقیق اندازهگیری کرد (با استفاده از عملیات ریاضی)
1. Linda Gant
2. Carmello Tabone
3. Gantt & Mills
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این مقیاس مشخص میکند که آیا کمتر از  ،%00حدود  %00تا  ،%17حدود  %07تا ،%01
حدود  %00تا  %77و یا  %177فضا استفاده شده است.
 .0یکپارچگی (تمامیت) :این مقیاس به طور نظری کاربرد گستردهای در انواع هنر دارد.
خصوصاً این مقیاس در ترکیب بندیهایی که شامل دو و یا تعداد بیشتری شی و یا انسان
هستند به سادگی بکار گرفته میشوند (گانت و میل .)0777 ،در این مقیاس چگونگی ارتباط
سه جزء اصلی ترسیم یعنی انسان ،سیب و درخت سنجیده میشود .شایان ذکر است که عدم
ارتباطِ بین اجزای اثر هنری ،در بیماران اسکیزوفرنی با اصطالحاتی چون «چند پارگی»« ،پس
رفت و تباهی ترکیب»« ،سازمانیافتگی فضایی» و «از هم پاشیدگی» توصیف میشود.
 .2منطق :مقیاس منطق به مشمولِ وهم و خیال بودن و یا بی منطق بودنِ عناصری
می پردازد که بخشی از پاسخِ درخواست شده نبودند .ارزیاب باید بین شوخیهای عمدی و
آیتمهایی که هیچ دلیلی برای وجودشان در تصویر نیست ،تمییز دهد.
 .0واقعگرایی :در ارزیابی این مقیاس ،باور بر این است که افرادی که دارای ضریب
هوشی متوسطی هستند قادرند تمامی اجزای این نقاشی را به شکلِ قابلِ تشخیصی ،ترسیم
کنند.
 .0مسئلهگشایی (حل مسئله) :در هنگام ترسیمِ این نقاشی افراد با این مسئله روبرو
میشوند که چگونه شخص ،در نقاشی دستش به سیب برسد .چگونگیِ این حل مسئله،
ارزیابان را در نمرهگذاری یاری میدهد .به عنوان مثال ممکن است دستِ شخص به طور
غیرِ منطقی دراز شده باشد و سیب را چیده باشد و یا اینکه شخص برای رسیدن به سیب از
صندلی و یا نردبانی استفاده کرده باشد.
 .7سطح رشدی (بالشی) :این مقیاس به مقایسهی کارهای هنری بزرگساالن با کودکان
در مراحل مختلف رشدی میپردازد در شیوهنامهی ارزیابیِ اولیه  FEATSاز تفسیرِ مفصلی
از سطوحِ رشدی لوئنفلد استفاده میشد.
 .17جزئیات اشیاء و محیط :این مقیاس به طور کلی این موضوع را میسنجد که آیا
شخص دستورالعملها را در یک اسلوب معین و تنها با آیتمهای مشخص شده دنبال میکند
و یا چیزهایی به آن اضافه میکند و محرک اولیه را برای رسیدن به یک تصویر پُرتر (تمامتر)
تزیین میکند .جزییات فروان و خالقانه امتیاز  0را میگیرد.
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 .11کیفیت خط :این مقیاس به کیفیت تمامیِ خطوط میپردازد و درجهی کنترلی را که
هنرمند اعمال نموده بررسی میکند .ارزیاب به میانگین خطوط بکار برده شده امتیاز میدهد.
 .10شخص(آدم) :این مقیاس به بررسی آدم کشیده شده در ترسیم میپردازد .یعنی اینکه
آیا آدم ترسیم شده در تصویر سه بعدی به نظر میآید یا مثل یک تکه چوب است .به طور
معمول تصوری که شخص از بدن خود دارد تا حدودی با ترسیمی که از یک آدم میکشد،
مرتبط است .لهمان 1در هنر بیماران اسکیزوفرنی به وجودِ «اعوجاج و پیچیدگی فاحش از
تصور بدن انسانی» اشاره میکند.
 .13مقیاس چرخش :مقیاس چرخش ،انحراف هر یک از آیتمها را از جایی که انتظار
میرفت باشند ،میسنجد(عمودی یا افقی) (گانت و میل .)0777 ،به بیانی دیگر ،این مقیاس
به بررسی میزان خمیدگی و انحنای درخت یا آدم میپردازد.
 .11تکرار غیر عادی :در این مقیاس به ارزیابی تکرارهای غیرعادی که در ترسیم صورت
گرفته ،پرداخته می شود .به عنوان مثال ممکن است که شخص آنقدر در کشیدن یک خط
تکرارهای غیر الزم انجام دهد ،تا کاغذ سوراخ شود .الزم به ذکر است که عناصری مانند
سیب ،قابلیت تکرار دارند و لزوماً آسیبشناختی نیستند.
الزم به توضیح است که ارزیاب در هنگام نمرهگذاریِ هر یک از  11مقیاسی که در
باال ذکر شد  ،با مقایسه تصویری که در حال ارزیابی آن است با سه مثالی که در دفترچه
راهنمای این مقیاس عناصری (برای هر یک از مقیاس ها) وجود دارد ،امتیازی از  7تا  0را
برای آن مقیاس در نظر میگیرد.
برنامهی جلسات هنردرمانی (هنرهای بصری) برای بیماران مبتال به اسکیزوفرنی در مرکز
اعصاب و روان احبا( :تعداد جلسات ،17 :مدت زمان هر جلسه 77 :دقیقه ،تعداد نفرات گروه:

)11

1. Lehmann
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جدول  .1خالصه جلسات هنردرمانی
جلسه
اول

موضوع جلسه

اهداف جلسه

معارفه و آشناسازی درمانجویان با روند کار

باال بردن اعتماد به نفس درمانجویان از طریق کار با

جلسات ،انجام تست  ،PPATساخت خانه

مواد حاضر و آماده و ساخت اشیایی زیبا با صرف

رویاها با استفاده از ماکتهای چوبی

کمترین میزان تالش.
تجربه احساسات متفاوت از طریق موسیقی ،غلبه بر

جلسه

نقاشی با موسیقی ،نقاشی با چشمان بسته ،و

دوم

انجام یک نقاشی گروهی

جلسه

طراحی از اسکلت بدن انسان در ابعاد

آشنایی با اعضای بدن ،افزایش توجه و دقت ،ترغیب

سوم

کوچک و بزرگ.

به برونریزی و انتقال احساسات.

جلسه
چهارم

جلسه
پنجم

تکمیل اسکلتهای کشیده شده و شخصیت
بخشی به نقاشی ،ترسیم و صحبت کردن به
صورت همزمان

صحبت در مورد آرزوها و خواستهها و ترسیم آن.
تخلیه هیجانی و بیان آزادانه.

نقاشی از صورت بر روی چوب ،استفاده از

باالبردن توجه ،شناخت نشانههای احساسات مختلف

تجربیات نو در نقاشی (نقاشی روی چوب به
جای کاغذ).

جلسه
ششم

(فشاری) در سفالگری.

جلسه

ساخت ظروف سفالی از طریق تکنیک

هفتم

فشاری.

جلسه
هشتم

ساخت مجسمه سردیس با گِل.

جلسه

انجام نقش برجسته با استفاده از طرحهای

نهم

مشخص.

دهم

بسته ،تقویت به خاطر آوردن رویدادها با جزییات.

بر روی صورت ،برون ریزی و کسب شناخت بهتر از
درمانجو.

کار با گِل سفالگری و آموزش تکنیک پینچ

جلسه

ترس از ترسیم ،با استفاده از تکنیک نقاشی با چشمان

تخلیه احساساتی چون خشم از طریق ورز دادن گل.

افزایش اعتماد به نفس.
استفاده از گل برای بیان احساسات .افزایش آگاهی
هیجانی و ارتقای عزت نفس.
افزایش حس توجه و تشریک مساعی.

آشنایی اعضای گروه با چگونگی ساخت
ظروف با چرخ سفالگری و در صورت تمایل
تجربهی کار با آن ،انجام تست .PPAT

افزایش توجه و دقت ،ابزاز احساسات و عواطف.
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نتایج
ابتدا موارد مربوط به اطالعات توصیفی بررسی شد .الزم به ذکر است به علت محدودیت در
دسترسی به نمونه کافی ،از گروه کنترل استفاده نشد .برای ارزیابی چگونگی اثر بخشیِ
جلسات هنردرمانی بر بیماران مورد نظر از نرم افزار  sspsاستفاده شده است .برای ارزیابی
چگونگی تغییرات در پیشآزمون و پسآزمونِ بیماران از آزمون تی استیودنت 1استفاده شده
است .شایان ذکر است که این آزمون انواع مختلفی دارد و در این بخش «آزمون تی با
نمونههای جفت(وابسته)» بکار گرفته شده است .اطالعات توصیفی در جدول  0گزارش
شده است.
جدول  .2نتایج آماری مربوط پیش آزمون و پس آزمون
گروه
برجستگی رنگ
برازندگی رنگ
انرژی
فضا
یکپارچگی
منطق
واقعگرایی
مسئلهگشایی
سطح رشدی
جزئیات اشیا و محیط

مراحل

تعداد

میانگین

انحراف استاندارد

پیش آزمون

11

0/30

1/02

پس آزمون

11

0/03

1/11

پیش آزمون

11

3/30

1/30

پس آزمون

11

3/20

1/70

پیش آزمون

11

0/00

1/10

پس آزمون

11

0/00

7/71

پیش آزمون

11

0/00

1/00

پس آزمون

11

3/01

7/00

پیش آزمون

11

3/10

7/73

پس آزمون

11

3/37

7/00

پیش آزمون

11

1/21

7/23

پس آزمون

11

0/77

7/77

پیش آزمون

11

3/73

1/70

پس آزمون

11

3/01

7/01

پیش آزمون

11

0/03

1/11

پس آزمون

11

3/30

7/70

پیش آزمون

11

0/00

7/71

پس آزمون

11

3/73

7/02

پیش آزمون

11

0/73

7/71

پس آزمون

11

0/01

7/00
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کیفیت خط
آدم
چرخش

تکرار غیر عادی
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پیش آزمون

11

0/72

7/70

پس آزمون

11

3/00

7/01

پیش آزمون

11

3/30

7/22

پس آزمون

11

3/00

7/01

پیش آزمون

11

1/20

10

پس آزمون

11

1/01

7/10

پیش آزمون

11

1/03

7/00

پس آزمون

11

0/77

7/77

در جدول فوق شاخصهای توصیفی شامل میانگین و انحراف استاندارد شرکتکنندهها
در مراحل پیشآزمون و پسآزمون ارائه شده است .همانگونه که مشاهده میشود نتایج نشان
میدهند بین دو مرحله پیشآزمون و پسآزمون تفاوت وجود دارد .برای بررسی معنیداری
برنامه هنردرمانی (هنرهای بصری) در بهبود عالیم منفی بیماران مبتال به اسکیزوفرنی از
آزمون تی همبسته استفاده شد .ابتدا مفروضههای آزمون تی وابسته شامل مستقل بودن
مشاهدات و نرمال بودن توزیع با آزمون کلموگروف-اسپیرنوف مورد بررسی و برقراری
آنها مورد تأیید قرار گرفت ( .)p<7/70نتایج آزمون تی وابسته برای عناصرِ صوری در
مراحل پیشآزمون و پسآزمون در جدول  3ارائه شده است.
جدول .3آزمون تی وابسته برای عناصرِ صوری در مراحل پیشآزمون و پسآزمون
گروه
برجستگی رنگ
برازندگی رنگ
انرژی
فضا
یکپارچگی
منطق
واقعگرایی

مراحل

میانگین

درجه آزادی

پیش آزمون

0/30

13

پس آزمون

0/03

13

پیش آزمون

3/30

13

پس آزمون

3/20

13

پیش آزمون

0/00

13

پس آزمون

0/00

13

پیش آزمون

0/00

13

پس آزمون

3/01

13

پیش آزمون

3/10

13

پس آزمون

3/37

13

پیش آزمون

1/21

13

پس آزمون

0/77

13

پیش آزمون

3/73

13

آزمون تی

سطح معناداری

-7/02

7/10

-1/10

7/11

-1/01

7/17

-1/03

7/01

-1/00

7/70

-0/11

7/70

-1/00

7/13
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مسئلهگشایی
سطح رشدی
جزئیات اشیا و محیط
کیفیت خط
آدم
چرخش

تکرار غیر عادی

پس آزمون

3/01

13

پیش آزمون

0/03

13

پس آزمون

3/30

13

پیش آزمون

0/00

13

پس آزمون

3/73

13

پیش آزمون

0/73

13

پس آزمون

0/01

13

پیش آزمون

0/72

13

پس آزمون

3/00

13

پیش آزمون

3/30

13

پس آزمون

3/00

13

پیش آزمون

1/20

13

پس آزمون

1/01

13

پیش آزمون

1/03

13

پس آزمون

0/77

13

-0/00

7/71

-3/00

7/770

-1/77

7/07

-0/07

7/70

-3/07

7/770

-7/03

7/01

-0/00

7/71

همانطور که در جدول باال قابل مشاهده است ،در تمامی مقیاسهای عناصر صوری در
پس آزمون ،تغییر صورت گرفته است .اما تنها پنج مقیاس از چهارده مقیاسِ عناصرِ صوری
تغییر معناداری را به صورت آماری نشان میدهند .این مقیاسها ،شاملِ مسئلهگشایی ،سطح
رشدی ،شخص ،کیفیت خط و تکرار غیرعادی است ( .)p>7/70در بقیه عناصر تفاوت
معناداری مشاهده نشده است .پژوهشها نشان داده است که افراد افسرده نمیتوانند
قابلیتهای آشکار موقعیت خود را ببینند ،لذا رشد در مقیاسِ «مسئلهگشایی» ،بهبودی را در
سطح افسردگی بیماران نشان میدهد .همچنین ،پیشرفت در مقیاس«شخص» نیز میتواند
گویای کاهش افسردگی این بیماران باشد .عالوه بر این ،مقیاس مذکور نشاندهندهی
پیشرفت در مهارتهای اجتماعیِ درمانجویان نیز میباشد .مقیاس «مسئلهگشایی» همچنین
بازتاب دهندهی این حقیقت است که بیماران در طی جلسات هنردرمانی توانایی حلمسئله
را بدست آوردهاند ،که این موضوع به لحاظ روانشناختی ،در فرآیند درمان ،گام مهمی
است .همچنین پیشرفت در مقیاس «کیفیت خط» نشان دهندهی کاهش اضطراب در بیماران
است (گوسساک .)0771 ،1افزایش در مقیاسِ «سطح رشدی» افراد ،نشاندهندهی این واقعیت
است که در جلسات هنردرمانی یادگیری برخی مهارتها نیز صورت گرفته است و این امر
1. Gussak
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نشان میدهد ،بیتوجهی آنان نسبت به فرآیند آموزش کاهش یافته است (گوسساک،
 .)0770افزایش دو مقیاسِ«شخص» و «کیفیت خط» نشاندهدهی افزایشِ اعتماد به نقس در
این بیماران است (کنراد .)0717 ،1به طور کلی میتوان اظهار داشت که اثربخشی هنردرمانی
(هنرهای بصری) در بهبود عالیم منفی بیماران مبتال به اسکیزوفرنی تاثیر معناداری دارد.

بحث و نتیجهگیری
هدف از پژوهش حاضر تعیین اثربخشی هنردرمانی (با محوریت هنرهای بصری) در بهبود
عالیم منفی بیماران مبتال به اسکیزوفرنی بود .نتایج پژوهش حاضر نشان داد که هنردرمانی
در بهبود عالیم منفی بیماران مبتال به اسکیزوفرنی مؤثر است.
در پژوهشهایی دیگر ،هاتری و همکاران ( )0711نشان دادند که استفاده از تکنیکهای
هنردرمانی میتواند در بهبود مهارتهای شناختی افراد مبتال به آلزایمر موثر باشد .همچنین
کیم ( )0713نشان داد که استفاده از هنردرمانی میتواند سالمت روان را در افراد سالمند
ارتقا بخشد .مونتی و همکاران ( )0710نشان دادند که هنردرمانی همراه با ذهن آگاهی
میتواند در کاهش اضطراب بیماران مبتال به سرطان موثر باشد .لذا نتایج مذکور ،با یافتههای
این پژوهش همسو است.
در تبیین نتایج بدست آمده میتوان گفت که اثرگذاری هنردرمانی در بهبود عالیم منفی
بیماران مبتال به اسکیزوفرنی در گسترش میزان ارتباط بین افراد اسکیزوفرن با یکدیگر و با
درمانگر ،افزایش صمیمیت ،خود آشکارسازی ،بیپردهگویی ،و کشف احساسها در یک
رابطه مبتنی بر کشیدن نقاشی و هنر است .زمانی که این فرایند در قالب گروه قرار بگیرد،
اثربخشی آن بیشتر خواهد شد و سطح ارتباط و تعامل افراد را بهبود میبخشد و هیجانهای
منفی را کاهش میدهد و بر اهداف مشترک بر موقعیتها و حیطههای عملکرد شخصی مانند
تعامل با دیگر افراد تأثیر میگذارد (کلیلک .)0710 ،0در جریان هنردرمانی ،فرد اسکیزوفرن
آگاهی بیشتری به خود پیدا میکند و بینش او افزایش مییابد و همچنین ،حسِ خالقانه
مفیدتری پیدا مینماید (موریتز و وودوارد .)0770 ،3یکی دیگر از مشکالتی که بیماران مبتال

1. Selby M. Conrad
2. Killick
3. Moritz & Woodward
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به اسکیزوفرنی دارند ناتوانی در ادراک حاالت درونیشان است (بون .)0770 ،1ابراز
هیجانات و حاالت درونی با بهبود نشانهها در ارتباط است و میتواند در تقلیل این حاالت
موثر باشد (وناستوهات 0و همکاران .)0712 ،در جریان هنردرمانی گروهی است که شاهد
آگاهی هیجانی باال و همدلی با سایرین میتوان بود (کور 3و همکاران.)0713 ،
به طور کلی هنردرمانی میتواند مواردی مانند افزایش حضور در حال ،شکلدهی به
ساختارهای جدید ،معنادهی به رویدادها ،افزایش حس بیواسطه از خود ،ایجاد بافت
اجتماعی خاص و جدید ،تحریک خالقیت مفید و بازی هدفدار را بهبود بخشد .یکی از
ویژگیهای هنردرمانی ،نیاز به حضور در لحظه است .درجلسات هنردرمانی فرد نیاز دارد که
به رنگ ،نور و اشکال آگاهی داشته باشد ،این حضورِ در لحظه فرد را به سمت واقعیت سوق
میدهد (تگلبرگ.)0711 ،1
این پژوهش نیز مانند هر پژوهش دیگری با محدودیتهایی مواجه است .نخستین
محدودیت پژوهش ،نبود گروه کنترل است که در تعمیم نتایج باید احتیاط صورت گیرد.
محدودیت دیگری که میتوان بیان داشت ،طول زمان اجرای برنامه آموزشی است که اگر
زمان بیشتری اجرا میشد چه بسا دوام و پایداری رفتارهای مثبت بیشتر میشد .محدودیت
احتمالی دیگر پژوهش ،عدم بررسی آزمودنیها در مرحله پیگیری است .با توجه به نتایج
حاصل از این پژوهش پیشنهاد میشود در آموزش و مداخله برای افراد مبتال به اسکیزوفرنی
به پیشنیازهای آموزش هنردرمانی همچون حضور در لحظه و ادراک خود توجه شود .با
توجه به اثربخشی هنردرمانی در بهبود نشانههای منفی بیماران مبتال به اسکیزوفرنی ،پیشنهاد
میگردد آموزشهایی در این زمینه انجام شود ،ضروری است که متولیان آموزش و درمان،
منطبق با یافتههای حاصل از این پژوهش برای بهبود نشانههای منفی بیماران مبتال به
اسکیزوفرنی به کار گیرند.

1 Brüne
2 Van Oosterhout
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