فصلنامه فرهنگ مشاوره و رواندرمانی

Quarterly of Counseling Culture and Psychotherapy

دانشگاه عالمه طباطبائی
سال هشتم ،شماره  ،23زمستان  ،69ص  26تا 93

Allameh Tabataba’i University
Vol. 8, No. 32, Winter 2018

اثربخشی نقاشی درمانی بر معنای زندگی و سالمت روان
دانشآموزان دختر دارای پیشرفت تحصیلی پایین
حسنعلی ویسکرمی ،1لیال منصوری ،3سمیه
تاریخ ارسال69/7/82 :

روشننیا2

تاریخ پذیرش69/01/89 :

چکیده
هدف پژوهش حاضر ،بررسی اثربخشی آموزش نقاشی درمانی بر معنای زندگی و سالمت روان دانشآموزان
دختر دارای پیشرفت تحصیلی پایین بود .روش پژوهش حاضر نیمهآزمایشی از نوع پیشآزمون-پسآزمون
با گروه گواه بود .جامعه آماری آن شامل کلیه دانشآموزان پایه دوم دوره متوسطه اول شهر خرمآباد بود که
از میان آنها تعداد  01نفر که دارای پیشرفت تحصیلی پایینی بودند به روش نمونهگیری تصادفی خوشهای
چندمرحلهای انتخاب و سپس نمونه منتخب بهصورت تصادفی به دو گروه آزمایش و گواه تقسیم شدند.
گروه آزمایش طی  2جلسه  91دقیقهای به مدت  0ماه تحت نقاشی درمانی قرار گرفتند .ابزار مورداستفاده در
این پژوهش شامل پرسشنامههای معنای زندگی استگر و همکاران ( )8119و سالمت روان گلدبرگ ()0678
بود .بهمنظور تجزیهوتحلیل دادهها از شاخصهای آماری توصیفی (میانگین و انحراف استاندارد) و آمار
استنباطی (تحلیل کوواریانس چندمتغیره) استفاده شد .نتایج نشان داد که گروه آزمایش افزایش معناداری را
در معنای زندگی و سالمت روان بعد از دریافت آموزش نشان دادند .بر اساس یافتههای پژوهش میتوان
گفت نقاشی درمانی یک روش مؤثر در افزایش معنای زندگی و سالمت روان دانشآموزان دارای پیشرفت
تحصیلی پایین است.
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مقدمه
عملکرد و پیشرفت تحصیلی 0ازجمله مباحثی است که در محیطهای آموزشی بهویژه مدارس
از اهمیت زیادی برخوردار است .پیشرفت تحصیلی یک ساختار چندبعدی است که
تأییدکننده صالحیت شخصی ،تقویتکننده اهداف شغلی و هدایتگر مسیرهای شغلی جدید
است (نگرو-سابتیریکا و پوپ ،)8109 ،8درنتیجه هر چه جوامع پیشرفتهتر میشوند ،تخصص
علمی و درنتیجه پیشرفت علمی اهمیت بیشتری پیدا میکند .افت تحصیلی نیز یکی از
مشکالت عمده در کیفیت مراکز آموزش عالی کشور محسوب میشود که به دلیل اتالف
وقت و هزینههای جاری و ایجاد مشکالت روحی_روانی و اجتماعی برای دانشآموزان و
دانشجویان از اهمیت زیادی برخوردار بوده و عدم کنترل آن موجب پایین آمدن سطح
علمی و کارآیی کشور در سالهای آتی میشود (جمالی ،نوروزی و طهماسبی .)0068 ،در
همین راستا ،تحلیل و بررسی عوامل مؤثر بر پیشرفت تحصیلی میتواند زمینهساز اخذ
تصمیماتی شود که کارایی درونی را بهبود بخشیده و زمینههای بهبود نظام آموزشی را فراهم
سازد (داودی .)0060 ،در این میان معنای زندگی 0یکی از عواملی است که با پیشرفت
تحصیلی رابطه دارد (بایلی و فلیپس.)8109 ،4
معنا در زندگی سازهای چندوجهی است که به شیوههای گوناگون مفهومگذاری شده
است .معنا ،به طور گسترده به ارزش و دلیل زندگی ،اهداف مهم زندگی و در مواردی به
معنویت اشاره میکند (جیم ،پورنل ،ریچاردسون ،گلدن-کروتز و اندرسون.)8117 ،5
احساس معنا در زندگی مانند کلیدی است که میتواند قفل و گره مشکالت زندگی را باز
نماید تا افراد کنشهای مثبتی انجام دهند .به همین لحاظ اغلب متخصصین ،زندگی معنادار
را از عوامل مهم سالمت روانشناختی 9میدانند (فرانکل 0624 ،7و 0690؛ به نقل از زاهد
1. academic achivement
2. Negru-Subtirica & Pop
3. meaning in life
4. Bailey& Phillips
5. Jim, Purnell, Richardson, Golden-Kreutz & Andersen
6. spychological health
7. Frankle
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پورکرایی ،حمید ،محمدعلینژاد ،قدمی و کاوه .)0068 ،داشتن معنا در زندگی به حالتی
اطالق می شود که بر اساس آن دریافت شخص از تجارب زندگی بر این حس متکی است
که رویدادهای زندگی هدفمند هستند و در راستای آن هدف شکل میگیرند (استجر ،فریر،
اوشی و کالر .)8119 ،0درواقع وجود معنا در زندگی جزئی از حیطه شهودی و متعالی دیدگاه
فرد به زندگی خود محسوب میگردد که این دیدگاه شامل همه رویدادها و تجارب شخص
میشود که از نیروی معنای زندگی برای چارچوبدهی و تفسیر مجدد تجارب خود بهره
گیرد و راهحلهای منطقی برای موانع حیطههای گوناگون زندگی بیابد (لینگل.)8115 ،8
بنا بر اصول معنا درمانی ،تالش برای معنی در زندگی ،اساسیترین نیروی محرکه هر فرد
در دوران زندگی اوست .در دیدگاه معنا درمانی ،تحقق معنا در زندگی در جنبههای خالق،
تجربی و نگرش امکان پذیر است و جستجوی ناموفق برای معنا ،نامشخص بودن تکلیف،
ناکامی ،تعارض در ارزشها ،جهتگیری نامطلوب و مبهم کردن موقعیتهای زندگی پایه
و اساس روان رنجوری هستند (ترخان و آقایوسفی .)0061 ،مطالعات نشان دادهاند که
افرادی که زندگی آنها معنای بیشتری دارد ،بهتر میتوانند با اضطراب و چالشهای
زندگی مقابله کنند ،پردازش اطالعات جدید برای آنها راحتتر بوده و چشمانداز وسیعتر
و مثبتتری نسبت به زندگی خود دارند (گارسینی ،شارت و نورود .)8100 ،0در این راستا،
دانشآموزانی که اهداف معناداری در زندگی دارند و درگیر فعالیتهای ایجاد معنا هستند،
خود هماهنگی بیشتری را تجربه میکنند (یعنی شناختن و با عالقه انجام دادن فعالیتها)؛
بنابراین هرچه بیشتر در این فعالیتها یا دستیابی به اهداف درگیر باشند ،انتظارات مثبت
بیشتری خواهند داشت یعنی خوشبینتر خواهند بود که این درنهایت بر عملکرد تحصیلی
آنها نیز تأثیر میگذارد (یهو ،چئونگ و چئونگ.)8101 ،4

1. Steger, Frazier, Oishi & Kaler
2. Lengle
3. Garcini, Short& Norwood
4.Yee Ho, Cheun & Cheung
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سالمت روان 0متغیر دیگری است که با پیشرفت تحصیلی رابطه دارد (اید ،هوالتر و
گلدهابر .)8101 ،8ازنظر سازمان بهداشت جهانی سالمت روانی به حالت بهزیستی کامل
جسمی ،روانی و اجتماعی و نهفقط فقدان بیماری یا ناتوانی گفته میشود که بین این سه بُعد
تأثیر متقابل و پویا وجود دارد (چانگ ،چیو و چو .)8116 ،0کارشناسان سازمان جهانی
بهداشت ،سالمت فکر و روان را قابلیت ارتباط موزون و هماهنگ با دیگران ،تغییر و اصالح
محیط فردی و اجتماعی و حل تضادها و تمایالت شخصی بهطور منطقی ،عادالنه و مناسب
عنوان میکنند و معتقد هستند که سالمت روان تنها نداشتن بیماری روانی نیست ،بلکه توان
واکنش در برابر انواع گوناگون تجربیات زندگی بهصورت قابلانعطاف و معنادار است و
میتواند به ایجاد تحرک ،پیشرفت و تکامل در حوزه فردی و اجتماعی کمک نماید (سازمان
بهداشت جهانی8110 ،؛ به نقل از پارسافر ،نامداری ،هاشمی و محرابی.)0064 ،
امروزه سالمت روان یکی از ضروریات جامعه محسوب میشود که توجه به آن در رشد
و توسعه جامعه اثر مستقیمی دارد و پرداختن به آن شرط اساسی بهرهوری نیروهای کارآمد
و تحصیلکرده است (یزدانی و مؤمنی .)0060 ،مفهوم سالمت روانی احساس خوب بودن،
اطمینان از کارآمدی خود ،اتکا به خود ،ظرفیت رقابت و خودشکوفایی تواناییهای بالقوه
فکری و هیجانی است (سیاح ،اولیپور ،ادرمه ،شهیدی و یعقوبی عسگرآباد .)0060 ،سالمت
روانی ازجمله مفاهیم مهم و اساسی در روانشناسی است و رابطه آن با پیشرفت تحصیلی
موردتوجه محققان زیادی قرار گرفته است .عنبری ،جمیلیان ،رفیعی ،قمی و مسلمی ()0068
در پژوهش خود نشان دادند که بین سالمت روان و پیشرفت تحصیلی دانشجویان رابطه
معناداری وجود دارد ،بهعبارتدیگر ،هر چه دانشجویان از سالمت روان باالتری برخوردار
باشند ،پیشرفت تحصیلی باالتری خواهند داشت .اید و همکاران ( )8101در پژوهش خود به
این نتیجه رسیدند که سالمت روان باالتر ،عملکرد مطلوبتری را به دنبال دارد .دینگ ،لهرر،

1. mental health
2. Edie, Howalter & Goldhaber
3. Chung, Chiou & Chou
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روزنکویست ،آدرین و مکگاورن )8116( 0در پژوهشی نشان دادند که سالمت روانی و
جسمانی پایینتر با پیشرفت تحصیلی ضعیف مرتبط است.
در رابطه با معنای زندگی و سالمت روان نیز یافتههای پژوهشی مختلف نشان دادهاند که
وجود معنا در زندگی عنصری اساسی در بهزیستی روانی-عاطفی است و بهصورت نظامدار
با ابعاد گوناگونی از شخصیت ،سالمت جسمی و ذهنی و سازگاری و انطباق با استرسها
ارتباط دارد (اسکنل و بکر )8119 ،8و پیشبینی کننده قابلتوجهی برای سالمت روان است
(گارسیا-آالندات ،لوزانو ،نوهالز و مارتینز)8100 ،0؛ بنابراین ،برخورداری از یک زندگی
سالم و با نشاط برای همه اقشار جامعه بهویژه دانشآموزان که قشر جامعهساز هستند ،مهم
برشمرده میشود و هرگونه آسیبی که به این قشر وارد آید ،مستقیماً بر سالمت جامعه
تأثیرگذار است .دانشآموزانی که در دوران تحصیل دچار ضعف و شکست میشوند ،در
اثر تکرار شکست ،باور کاذب و محدودکننده مییابند که تداوم و تعمیم آن باعث
خودانگاره منفی و ممانعت در برابر ابراز تواناییها و تحکیم احساس ضعف در مراحل بعدی
میشود (میکائیلی ،افروز و قلیزاده)0060 ،؛ بنابراین با در نظر گرفتن این مسئله که بسیاری از
دانشآموزان دارای ضعف تحصیلی؛ مضطرب ،نامطمئن ،بیاختیار و سرکش هستند و به
دنبال شکستهای پیدرپی دچار ناکامی میشوند ،استفاده از روشهای درمانی مناسب در
کاهش مشکالت رفتاری-تحصیلی و روانی این دانشآموزان از اهمیت بسیاری برخوردار
است (برزگربفرویی ،میرجلیلی ،شیرجهانی.)0064 ،
بررسی ادبیات پژوهشی نشان میدهد که روشهای مختلفی برای بهبود بهداشت روانی
کودکان و نوجوانان پیشنهاد شده است که از آن جمله میتوان به دارودرمانی ،رفتاردرمانی،
تنشزدایی و آموزش آرمیدگی اشاره کرد .بااینوجود ،با گرایش افراد به درمانهای
روانشناختی ازیکطرف و به چالش کشیده شدن درمانهای کالسیک گذشته از طرف
دیگر ،زمینه را برای پیدایش گروهی جدید از درمانها آماده ساخته است (هاشمآبادی و
1. Ding, Lehrer, Rosenquist & Audrain-McGovern
2. Schenell & Becker
3. Garcia Alandete, Lozano, Nohales & Martinez
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ابراهیمینژاد .)0061 ،بر اساس نتایج مطالعات میتوان گفت یکی از جدیدترین مداخالت
روانشناختی در سالهای اخیر در درمان اختالالت رفتاری و روانی ،روش هنر درمانی به
شیوه نقاشی درمانی 0است که اثربخشی آن در مطالعات مختلف ازجمله پرخاشگری
(سیلور ،)8119 ،8اختالل نافرمانی مقابلهای (خادر ،باباپور و صبوریمقدم ،)8100 ،خودپنداره
و شادکامی (نادری و انصاری اصل )0061 ،و مهارتهای بینفردی (هاشمآبادی و ابراهیمی-
نژاد )0061 ،به تأیید رسیده است؛ اما تاکنون مطالعهای در خصوص استفاده از نقاشی درمانی
در بهبود معنای زندگی و سالمت روان دانشآموزان دارای پیشرفت تحصیلی پایین انجام
نشده است؛ بنابراین ،انجام پژوهشهایی در زمینه بهداشت روان و معنای زندگی و استفاده
از روشهای درمانی مفید و مؤثر مانند نقاشی درمانی که در برونریزی هیجانی ،ارائه افکار
و نشان دادن احساسات که از مسائل عمده و تأثیرگذار در دوره نوجوانی است ،ضرورت
داشته و از اهمیت باالیی برخوردار است.
نقاشی درمانی یک روش فرافکن است که در آن از فرد خواسته میشود یک فرد ،شیء
یا موضوعی را نقاشی کند تا عملکردهای شناختی ،بینفردی یا روانشناختی او مورد ارزیابی
قرار گیرند (کاکس و کات8111 ،0؛ به نقل از فرامرزی و مرادی .)0060 ،درواقع نقاشی
یکی از مهمترین فاکتورها در بیان افکار ،عقاید و نیازهای درونی است .با جستجو در
نقاشیهای کودکان و بزرگساالن ،میتوان اطالعات مفیدی را در رابطه با ویژگیهای
شخصیتی افراد ،ظرفیتهای روانی ،ویژگیهای عاطفی و هیجانی ،فشارها و عالیق درونی به
دست آورد (حاتمی ،قهرمانی ،کاوه و کشاورزی .)8109 ،هنر درمانی از تئوریهای فروید،4
یونگ 5و سایرین نشأت یافته و بخصوص تحت تأثیر تکنیک روانتحلیلگری است .از
دیدگاه نظریه روانکاوی نقاشی بهمنزله فعالیتی بالینی-فرافکنی است .فروید معتقد بود که
تصویر امیال شکلگرفته با هنر ،فرافکنی و نمایان میشوند؛ یعنی از طریق نقاشی فرد میتواند
1. painting therapy
2. Silver
3. Cox & Catte
4. Freud
5. Jung
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آنچه را که در ضمیر ناخودآگاه دارد و احتماالً باعث ناراحتی و اضطرابش میشود را بیان
کند (عطاری ،شفیعآبادی و سلیمی .)0061 ،در نقاشی درمانی بیان خودبهخودی
غیرقضاوتگرانه به فرد اجازه میدهد که آزادانه درباره افکار و احساسات سرکوبشده
بدون تهدید واکنش دیگران ،صحبت کند .پایه و اساس نقاشی درمانی ،واردکردن
شرکتکنندهها در فرآیند ساختاری هنر برای بیان غیرمستقیم افکار و احساسات خود است.
افراد با فرافکنی زندگی درونیشان با نقاشی میتوانند بر هیجانات خود غلبه کنند و سبب
پویایی شخصیت خود شوند (رابین .)8116 ،0هنر درمانی بهطورکلی و نقاشی درمانی بهطور
خاص روشی برای درمان مشکالت روانی افراد است که در آن از خالقیت هنری برای رشد
و ارتقای سالمت جسمی ،روانی و هیجانی افراد در سنین مختلف میشود (نیسیمو-ناهام،8
 .)8116با این روش میتوان سطح خودآگاهی فرد را نسبت به عواطف و تعارضات خویش
افزایش داد و وی را برای مقابله با مشکالت ایجادشده در فرآیندهای مربوط به سالمت روانی
آماده کرد (فیلدمن ،بیتس و بالسی.)8104 ،0
همچنین هنر درمانی موجب افزایش تمرکز دانشآموزان ،خودکنترلی و تقویت
مهارتهای بینفردی میشود که از این طریق موجب بهبود پیشرفت تحصیلی آنان میگردد
(رامیرز .)8100 ،4پلیزانت-متاکالف و روزال )0667( 5نیز طی پژوهشی دریافتند که نقاشی
درمانی باعث افزایش پیشرفت تحصیلی دانشآموزان میشود .نتایج مطالعات پیشین
نشاندهنده تأثیر این نوع درمان بر معنای زندگی و سالمت روان است .در همین راستا،
خدابخشی کوالیی ،وظیفهدار ،بهاری و اکبری ( )8109در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند
که نقاشی درمانی بر کاهش پرخاشگری و اضطراب کودکان مبتال به سرطان تأثیر دارد.
عطاری ،شفیعآبادی و سلیمی ( )0061دریافتند که آموزش نقاشی به میزان چشمگیری
اضطراب را در کودکان پیش از دبستان کاهش میدهد .رضایی ،خدابخشی کوالیی و
1. Rubin
2. Nissimov-Nahum
3. Feldman, Betts & Blausey
4. Ramirez
5. Pleasant-Metcalf, & Rosal
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تقوایی ( )0064طی مطالعهای دریافتند که نقاشی درمانی در بهبود مشکالت رفتاری چون
اضطراب و استرس در دانشآموزان دبستانی دارای اختالالت برونسازی شده مؤثر است.
غالمزادهخادر ،باباپور و صبوریمقدم ( )0068در پژوهشی نشان دادند که نقاشی درمانی در
کاهش نشانههای افسردگی کودکان دبستانی پسر مؤثر است .همچنین ،کیم و کانگ

0

( )8100در پژوهشی عنوان کردند که رنگ درمانی باعث بهبود هدف در زندگی بیماران با
اختالل پس از ضربه میشود.
با توجه به ساخت فرهنگی ما و تغییر و تحوالت سریع ارزشها در برخی اقشار جامعه
ازجمله دانشآموزان و نوجوانان ،بررسی عواملی که به داشتن جامعه امیدوار ،سالم و پویا
کمک کند ،ضروری به نظر میرسد .در مقطعی از رشد که فرد وارد سنین نوجوانی میشود،
کسب هویت و یافتن معنا برای زندگی خود در گذشته ،حال و آینده از اهمیت زیادی
برخوردار میشود .این گروه در این مقطع از زندگی مقدار قابلتوجهی فشار روانی را به
خاطر آینده شغلی ،خانوادگی و تحصیلی متحمل میشوند؛ بنابراین جهت توانایی مقابله با
این فشارها به داشتن معنا در زندگی نیاز دارند .درواقع یکی از ریشههای آسیبپذیر بودن
افراد ،بیمعنایی و بیهدفی آنان است که میتواند در زمینههای مختلف بهویژه حیطه
تحصیلی بر دانشآموزان تأثیر گذارد و موجب افکار بدبینانه و منفی ناسازگارانه و
غیرمنطقی ،نسبت به خود و آیندهشان شود .با توجه به ویژگیهای جمعیتشناختی جامعه
موردمطالعه در پژوهش حاضر ،این شرایط ممکن است تحت تأثیر عوامل بسیاری ازجمله
امکانات رفاهی ضعیف برخی خانوادهها ،سطح پایین تحصیالت والدین و نداشتن محیط
فیزیکی مناسب تأثیر پذیرد و موجب مشکالت روانشناختی ،بیمعنایی و بیهدفی در بین
دانشآموزان دچار افت تحصیلی شود ،لذا ضرورت بررسی اثربخشی مداخالت درمانی و
روانی-آموزشی در کاهش این نوع اختالالت به چشم میخورد .ازآنجاییکه مشکالت
روانشناختی در جوامع دیگر موردبررسی قرار گرفته و مطالعات موجود در این زمینه در
جامعه ما و بهویژه شهر خرمآباد تاکنون صورت نگرفته ،بر آن شدیم که به بررسی تأثیر
1. Kim & Kang
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نقاشی درمانی بر معنای زندگی و سالمت روان دانشآموزان دختر دارای پیشرفت تحصیلی
پایین در شهر خرمآباد بپردازیم.

روش پژوهش
طرح کلی این پژوهش با توجه به اهداف و ماهیت آن ،طرح نیمه آزمایشی با پیشآزمون
و پسآزمون همراه با گروه گواه بود .جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانشآموزان
دختر پایه دوم دوره متوسطه اول شهر خرمآباد در سال تحصیلی  0065-69است .با توجه به
اینکه طرح پژوهش حاضر نیمه آزمایشی است و با عنایت به اینکه حجم نمونه در طرحهای
نیمه آزمایشی حداقل  01نفر در دو گروه آزمایش و گواه توصیه میشود (دالور،)0029 ،
حجم نمونه برابر با  01نفر انتخاب شد که از نمونه مذکور 05 ،نفر در قالب گروه آزمایش و
 05نفر در قالب گروه گواه بهصورت تصادفی انتخاب شدند .روش نمونهگیری در پژوهش
حاضر به این صورت بود که با استفاده از روش تصادفی خوشهای چندمرحلهای ،ابتدا از میان
دو ناحیه شهر خرم آباد یک ناحیه انتخاب شد و از بین مدارس متوسطه اول آن ناحیه ،سه
مدرسه بهتصادف انتخاب و از بین دانشآموزان پایه دوم این مدارس ،دانشآموزانی که
دارای پیشرفت تحصیلی پایینی (معدل کمتر از  )09بودند ،مورد شناسایی قرار گرفتند .قبل
از اجرای طرح ابتدا کلیه دانشآموزان دارای پیشرفت تحصیلی پایین که تعدادشان  97نفر
بود توسط پرسشنامه سالمت روان و معنای زندگی مورد ارزیابی قرار گرفتند و از بین آنها
 01نفر با توجه به معیار انتخاب و مالک ورود به مداخله (نمره سالمت روان باالتر از  80و
معنای زندگی پایینتر از  )85انتخاب و بهطور تصادفی در دو گروه  05نفری آزمایش و گواه
قرار گرفتند .گروه آزمایش طی  2جلسه  91دقیقهای ،هفتهای دو جلسه به مدت  0ماه
بهصورت گروهی تحت آموزش نقاشی درمانی قرار گرفتند و گروه گواه هیچ مداخلهای را
دریافت نکرد .درنهایت ،از هر دو گروه آزمایش و گواه پسآزمون به عمل آمد .بعد از
پایان مداخالت آموزشی و جمعآوری دادههای آماری ،با استفاده از نرمافزار SPSSنسخه
بیست و دوم دادهها در دو سطح توصیفی و استنباطی مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفت .برای
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توصیف دادهها از جداول و شاخصهای آماری توصیفی مثل میانگین ،انحراف معیار و برای
استنباط آماری دادهها ،تحلیل کوواریانس چند متغیره محاسبه گردید.
بهمنظور گردآوری دادهها از ابزارهای زیر استفاده گردید:
پرسشنامه معنای زندگی :پرسشنامه معنای زندگی توسط استگر و همکاران ()8119
تدوین شده است و دارای  01است .گویهها نیز بر اساس طیف لیکرت  5درجهای از کامالً
مخالفم ( )0تا کامالً موافقم ( )5تنظیم شدهاند؛ و دارای دو خردهمقیاس وجود معنا 1و جستجو
برای معنا 2است که گویههای  0 ،4 ،5 ،9 ،6مربوط به وجود معنا و گویههای  2 ،7 ،0 ،8و
 01مربوط به جستجوی معنا است .استگر و همکاران ( )8119بین دو عامل وجود و جستجوی
معنا در زندگی همبستگی منفی اندکی را گزارش کردند ( .)R=-1/06همچنین آنان اعتبار
درونی را برای مقیاسهای فرعی وجود معنا ( )1/29و جستجوی معنا ( )1/27گزارش کرده-
اند .پرسشنامه معنای زندگی در پژوهشهای متفاوتی در ایران استفاده شده است ازجمله
سلطانیبناوندی ،خضریمقدم و بنیاسدی ( )0069برای احراز روایی این ابزار از روش
همبستگی هر گویه با ابعاد استفاده کردهاند که دامنه ضرایب همبستگی برای وجود معنا بین
 1/07تا  1/92و برای جستجوی معنا بین  1/46تا  1/70گزارش شده است .همچنین آنان برای
محاسبه پایایی ابزار با استفاده از روش آلفای کرونباخ برای دو بُعد وجود معنا ،جستجوی
معنا و کل مقیاس به ترتیب  1/72 ،1/20و  1/25گزارش کردهاند .در پژوهش حاضر نیز
پایایی پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برای دو بُعد وجود معنا و جستجوی معنا
و کل مقیاس به ترتیب  1/75 ،1/21و  1/27به دست آمد.
پرسشنامه سالمت روان :این ابزار توسط گلدبرگ )0678( 0با هدف تمایز بین بیماری
روانی و سالمت ساخته شده است و دارای  82سؤال و چهار خرده مقیاس است که سؤاالت
 0-7عالئم جسمانی 2-05 ،4اضطراب 09-88 ،5اختالل در عملکرد اجتماعی 9و سؤاالت
1. presence of meaning
2. search for meaning
3. Goldberg
4. somatic symptoms
5. anxiety
6. social dysfunction
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 80-07خرده مقیاس افسردگی 0را میسنجند .نمره کل سالمت روانی از مجموع خرده
مقیاسها به دست میآید و هر چه نمره فرد کمتر باشد بیانگر سالمت روانی بهتر است .نمره
برش ابزار برابر  80است و افرادی که نمره سالمت روانی آنها برابر یا بیشتر از  80باشد،
بیمار محسوب میشوند (کیانی .)0026 ،گلدبرگ ( )0678روایی و پایایی این پرسشنامه را
به ترتیب 1/26 ،و  1/20گزارش کرده است .در پژوهش کیانی ( )0026نیز پایایی این
پرسشنامه به روش آلفای کرونباخ  1/72گزارش شده است .تقوی ( )0021برای مطالعه روایی
این پرسشنامه از روشهای روایی همزمان و همبستگی بین خرده مقیاسها با نمره کل استفاده
کرد که ضریب همبستگی با پرسشنامه بیمارستان میدیکس ( 1/55 )M.H.Qو ضرایب
همبستگی بین خرده مقیاسهای این پرسشنامه نیز با نمره کل بین  1/78تا  1/27متغیر بود.
همچنین پایایی پرسشنامه را از طریق سه روش بازآزمایی ،تنصیفی و آلفای کرونباخ به ترتیب
 1/60 ،1/71و  1/61گزارش کرده است .در پژوهش احیاکننده و شیخاالسالمی ()0060
ضریب پایایی با استفاده از روش آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه برابر با  1/68و برای
مؤلفه های نشانگان جسمانی ،اضطراب ،اختالل در عملکرد اجتماعی و افسردگی به ترتیب
 1/71 ،1/25 ،1/21و  1/60گزارش گردید .در پژوهش حاضر پایایی پرسشنامه با استفاده از
ضریب آلفای کرونباخ برای ابعاد عالئم جسمانی ،اضطراب ،اختالل در عملکرد اجتماعی،
افسردگی و کل آزمون به ترتیب برابر با  1/29 ،1/25 ،1/29 ،1/96و  1/60به دست آمد.
در این پژوهش ،روش اجرا به این صورت بود که ابتدا پس از اخذ مجوزهای الزم و
مراجعه به مدارس موردنظر ،دانشآموزان دارای پیشرفت تحصیلی پایین مورد شناسایی قرار
گرفتند .مالک های ورود به پژوهش عبارت بودند از :عدم شرکت در هرگونه مداخله
درمانی ،رضایت آگاهانه ،توانایی شرکت در جلسات مداخله گروهی ،داشتن معدل کمتر از
 .09مالکهای خروج عبارت بودند از :غیبت بیش از سه جلسه ،شرکت در هر گونه مداخله
درمانی و عدم تمایل به ادامه درمان .پس از انتخاب نمونه اولیه پژوهش و گمارش تصادفی
نمونه در دو گروه آزمایش و کنترل ،پرسشنامههای پژوهش توسط اعضای هر دو گروه در
1. depression
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قالب مرحله پیشآزمون تکمیل گردید .سپس جلسات مداخالت نقاشی درمانی در قالب 2
جلسه گروهی هفتهای دو جلسه به مدت یک ماه برای گروه آزمایش اجرا شد ،درحالیکه
گروه کنترل ،هیچ مداخلهای دریافت نکرد و درنهایت از آزمودنیهای دو گروه پسآزمون
به عمل آمد .جلسات آموزشی بر اساس کتاب هنر درمانی ،زادهمحمدی ( )0027انجام
گرفت .جلسات آموزش نقاشی درمانی در جدول شماره  0آمده است.
جدول  .1جلسات آموزش نقاشی درمانی
جلسه
اول

هدف
آشنننننایی اعضننناء بننا دوره
آموزشی و قوانین جلسه
اینجنناد یننا افزایش قنندرت

دوم

تمرکز ،مهننارت ،حننافظننه و
خالقیت.

سوم

ششم

هفتم

کردن وسایل مختلف (مدادرنگی ،ماژیک و ،)...گرم کردن با استفاده از
نقاشی و رنگآمیزی ،نقاشی آزاد.
از دانشآموزان خواسته شد تا قطرهای جوهر یا رنگ روی کاغذ سفیدی
بچکانند و کاغذ را خوب تا بزنند و دوباره باز کنند .سپس طرح ظاهرشده
را به تصویری مبدل کنند .همچنین از آنها درخواست شد تا هر چیزی را
که دوست دارند به کسی هدیه دهند ،نقاشی کنند.

درک خننویشنننتننن؛ یننعنننی
بررسنی میشود که فرد چه

عصبانیت و آرامش را در قالب یک نقاشی نشان دادند و سپس در مورد

ادراکی نسبت به خود دارد.

این احساسات از دانشآموزان توضیح خواسته شد.

دیگر اعضننننای خننانواده و
کاهش استرس و اضطراب

پنجم

معارفه درمانگر ،آشنایی اعضای گروه باهم ،بیان قوانین گروه ،آماده

در این جلسه دانشآموزان احساسات متضادی مثل عشق و تنفر یا

پی بردن بننه رابطننه خود بننا
چهارم

محتوا

تقویت حس خودکارآمدی
و مثبت اندیشی
پرورش صنننفننات مثبننت و
ایجاد انگیزه

روابط خانوادگی :در این جلسه دانشآموزان از تمام اعضای خانواده خود
نقاشی کشیدند .هدف :پی بردن به رابطه خود با دیگر اعضای خانواده و
کسانی که آنها را حمایت میکنند .سپس از آنها میخواهیم مکانی را
که در آن احساس امنیت و آرامش دارند ،نقاشی کنند.
دانشآموزان خود را به شکل یک مبارز یا قهرمان نقاشی میکنند .در این
تمرین دانشآموزان خود را بهعنوان یک شخص قوی ،توانا و کارآمد
تصور میکنند و در مورد آن داستانسازی میکنند.
دانشآموزان ویژگیها و صفات خوب خود در قالب نقاشی نشان می-
دهند .این تمرین به آنها کمک میکند تا بیشتر مثبت باشند و تصویری
خوب از خود ایجاد کنند.

رویننارویی بننا مسننننائننل و

از دانشآموزان خواسته شد تا خود را به شکل یک صخره نقاشی میکنند.

مشکالت و امید به زندگی

هدف این تمرین رویارویی با مسائل و مشکالت فائق آمدن بر آنها.
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هدف

محتوا

شنننناسنننایی افکار و تقویت

از دانش آموزان خواسته شد بر اساس سفر خیالی که برایشان تعریف می-

تمرکز

شود ،نقاشی بکشند و در مورد آنها توضیح دهند.

یافتههای پژوهش
شرکتکنندگان در این پژوهش شامل  01نفر دانشآموز دختر پایه دوم متوسطه اول با
پیشرفت تحصیلی پایین بود که وضعیت تحصیالت مادر در گروه آزمایش  5( 00/0نفر)
بیسواد 5( 00/0 ،نفر) زیر دیپلم 5( 00/0 ،نفر) دیپلم و در گروه گواه نیز  89/7درصد (4
نفر) بیسواد 00/0 ،درصد ( 5نفر) زیر دیپلم و  41درصد ( 9نفر) دیپلم بود .همچنین این
درصد فراوانی برای پدران آزمودنیهای گروه آزمایش ،بیسواد  85درصد ( 4نفر)07/5 ،
درصد ( 9نفر) زیر دیپلم 85 ،درصد ( 4نفر) دیپلم 9/0 ،درصد ( 0نفر) فوقدیپلم و در گروه
کنترل  08/5درصد ( 8نفر) بیسواد 1/51 ،درصد ( 2نفر) زیر دیپلم 02/2 ،درصد ( 0نفر)
دیپلم و  08/5درصد ( 8نفر) فوقدیپلم بود .ازلحاظ وضعیت اقتصادی  80/5درصد از
آزمودنیهای گروه آزمایش زیر یکمیلیون تومان 80/5 ،درصد یکمیلیون 07/9 ،درصد
بین یک تا دو میلیون تومان و  80/5درصد از آنها باالی دو میلیون تومان بود .در گروه
کنترل نیز  07/9درصد زیر یکمیلیون تومان 86/4 ،درصد یکمیلیون 07/9 ،درصد بین یک
تا دو میلیون تومان و  80/5درصد از آنها باالی دو میلیون تومان بود .میانگین و انحراف
استاندارد متغیرهای پژوهش در جدول شماره  0آورده شده است.
جدول  .2میانگین و انحراف معیار نمرات معنای زندگی و سالمت روان به تفکیک گروه و مرحله
متغیر
وجود معنای زندگی
جستجوی معنای زندگی
نمره کل معنای زندگی

پیشآزمون پسآزمون
گروه میانگین انحراف معیار میانگین انحراف معیار
آزمایش 8/44 09/41 8/02 08/70
گواه 8/09 08/91 8/02 08/41
آزمایش 8/44 09/91 8/15 08/19
گواه 8/00 00/99 0/68 08/11
آزمایش 0/02 00/11 0/91 84/21
گواه 0/60 80/70 0/76 84/41
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متغیر

پیشآزمون پسآزمون
گروه میانگین انحراف معیار میانگین انحراف معیار
آزمایش 8/20 5/89 0/57 2/60

نشانههای جسمانی

گواه 0/05 6/41 0/59 6/81
آزمایش 0/01 4/19 5/57 6/60

عالئم اضطرابی

گواه 4/88 01/00 4/79 6/21
آزمایش 8/79 5/19 0/61 6/49

اختالل عملکرد اجتماعی

گواه 0/70 6/70 0/20 6/91
آزمایش 8/26 0/49 4/79 2/91

افسردگی
نمره کل سالمت روان

گواه 4/65 2/29 4/65 2/29
آزمایش 6/78 02/99 04/48 07/81
گواه 08/80 07/00 00/04 07/00

همانطور که در جدول  8مشاهده میشود ،میانگین نمرات معنای زندگی و مؤلفههای
آن و سالمت روان و مؤلفههای آن در گروه آزمایش بعد از مداخله در مقایسه با گروه گواه
افزایش داشته است .بهمنظور بررسی اثربخشی مداخله آموزشی از آزمون پارامتریک تحلیل
کوواریانس چندمتغیره استفاده گردید؛ بنابراین ،الزم بود در ابتدا پیشفرضهای موردنیاز
این آزمون موردبررسی قرار گیرد .نتایج آزمون کولموگروف-اسمیرنف و آزمون لوین
جهت بررسی پیش فرض نرمال بودن توزیع نمرات معنای زندگی و سالمت روان و تساوی
واریانسهای آنها در جدول  0آمده است.
جدول  .3نتایج آزمون کولموگروف-اسمیرنف و لوین در متغیرهای موردمطالعه
متغیر

کولموگروف اسمیرنف

لوین

سطح معنیداری

آماره

سطح معنیداری

آماره

وجود معنا

1/08

0/02

1/86

0/08

جستجوی معنا

1/02

0/16

1/900

1/44

معنای زندگی کل

1/600

1/07

1/018

1/52
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لوین

سطح معنیداری

آماره

سطح معنیداری

آماره

نشانههای جسمانی

0

1/89

1/509

1/47

عالئم اضطرابی

0/10

1/80

1/926

1/40

اختالل عملکرد اجتماعی

0/28

1/110

8/40

1/00

افسردگی

0/04

1/19

1/245

1/09

سالمت روان کل

0/01

1/59

8/05

1/05

همانطور که در جدول  0نشان داده شده است ،بر اساس آزمون کولموگروف اسمیرنف
نرمال بودن توزیع نمرات در تمامی مؤلفههای معنای زندگی و سالمت روان بهجز مؤلفه
اختالل در عملکرد اجتماعی ( F=0/28و  )P=1/110تأیید میگردد .نتایج آزمون لوین نیز
نشان داد که پیشفرض تساوی واریانسها برای متغیرها رعایت شده است .یکی دیگر از
پیشفرضهای الزم ،تساوی ماتریسهای واریانس-کوواریانس بود که برای ارزیابی آن از
آزمون ام باکس استفاده شد و نتایج آن (=1/457،df8=040081/11 ،df0=0 ،M=0/54

 ) sig=1/71 ،Fاست .نتایج تحلیل کوواریانس چند متغیره در مرحله پسآزمون در جدول
 4ارائه شده است.
جدول  .4تحلیل کوواریانس چند متغیره در مرحله پسآزمون
آزمون

ارزش

F

 dfخطا

سطح معنیداری

اندازه اثر

اثر پیالیی

1/609

009/04

85

1/110

1/60

المبدای ویلکز

1/124

009/04

85

1/110

1/60

اثر هتلینگ

01/617

009/04

85

1/110

1/60

بزرگترین ریشه روی

01/617

009/04

85

1/110

1/60

همانطور که در جدول  4مشاهده میشود پس از خارج کردن اثر پیشآزمون ،به روش
تحلیل کوواریانس چندمتغیره ،اثر معنیداری برای عامل عضویت گروهی وجود دارد .این
اثر چند متغیره نشان میدهد که آموزش نقاشی درمانی بر افزایش معنای زندگی و سالمت
روان دانشآموزان دختر دارای پیشرفت تحصیلی پایین تأثیر دارد و بین آزمودنیهای گروه
آزمایش و گواه حداقل ازلحاظ یکی از متغیرهای وابسته تفاوت معنیداری وجود دارد
که میزان تأثیر یا تفاوت برابر با  1/60است یعنی  60درصد از تفاوتهای فردی مربوط به
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نمرات معنای زندگی و سالمت روان مربوط به تأثیر عضویت گروهی است .بهمنظور تعیین
اینکه در کدامیک از متغیرهای وابسته تفاوت معنیداری بین گروه آزمایش و گواه وجود
دارد از آزمون تحلیل کوواریانس تک متغیره در متن مانکوا استفاده شد که نتایج آن در
جدول  5ارائه گردیده است.
جدول  .5نتایج تحلیل کوواریانس چند متغیری بر میانگین نمرههای مؤلفههای معنای زندگی و سالمت
روان در پسآزمون
مجموع

درجه

میانگین

مجذورات

آزادی

مجذورات

0

041/15

80/61

910/18

64/00

1/110

07/78

1/110

1/41

1/110

1/58
1/07

F

سطح

اندازه

معنیداری

اثر

1/110

1/45
1/72

متغیر

مراحل

معنای

پیشآزمون

041/15

زندگی

عضویت گروهی

910/18

0

پیشآزمون

56/04

0

56/04

عضویت گروهی

65/05

0

65/05

82/40

جستجوی

پیشآزمون

08/19

0

08/19

06/05

1/110

معنا

عضویت گروهی

079/06

0

079/06

24/98

1/110

1/79

پیشآزمون

8016/11

0

8016/11

048/07

1/110

1/24

عضویت گروهی

8560/76

0

8560/76

056/20

1/110

1/29

عالئم

پیشآزمون

21/51

0

21/51

81/85

1/110

1/45

جسمانی

عضویت گروهی

007/40

0

007/40

86/50

1/110

1/55

پیشآزمون

089/00

0

089/00

47/64

1/110

1/99

عضویت گروهی

875/49

0

875/49

014/70

1/110

1/20

پیشآزمون

60/50

0

60/50

84/74

1/110

1/51

عضویت گروهی

058/94

0

058/94

41/02

1/110

1/98

پیشآزمون

019/47

0

019/47

88/09

1/110

1/42

عضویت گروهی

810/79

0

810/79

48/11

1/110

1/90

وجود معنا

سالمت روان

اضطراب
اختالل
عملکرد
اجتماعی
افسردگی

در جدول  5نتایج تحلیل کوواریانس چند متغیری برای معنای زندگی و سالمت روان دو
گروه در مرحله پسآزمون نشان میدهد که نقاشی درمانی توانسته است بهطور معناداری
موجب افزایش در معنای زندگی ( )F=64/00،P>1/110و مؤلفههای آن یعنی وجود معنا
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در زندگی ( )F=82/40،P>1/110و جستجوی معنا در زندگی ( )F=24/98،P>1/110در
مقایسه با گروه گواه شود .همچنین نتایج جدول فوق نشاندهنده تفاوت معنادار بین گروه
آزمایش و گواه ازلحاظ سالمت روان ( )F=056/20،P>1/110و مؤلفههای آن یعنی عالئم
جسمانی ( ،)F=86/50،P>1/110اضطراب ( ،)F=014/70،P>1/110اختالل در عملکرد
اجتماعی ( )F=41/02،P>1/110و افسردگی ( )F=41/11،P>1/110در مرحله پسآزمون
است.

بحث و نتیجهگیری
پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش نقاشی درمانی بر معنای زندگی و سالمت
روان در دانشآموزان دختر دارای پیشرفت تحصیلی پایینشهر خرمآباد انجام گرفت .نتایج
پژوهش حاضر نشان داد که نقاشی درمانی موجب بهبود معنای زندگی دانشآموزان گروه
آزمایش شد درحالیکه چنین تغییری در گروه کنترل معنادار نیست .هرچند مطالعات در این
زمینه بسیار اندک است و پژوهش مستقیمی دراینارتباط یافت نشد اما یافته پژوهش حاضر
با پژوهشهای مشابه همچون کیم و کانگ ( )8100که طی مطالعهای نشان دادند رنگ
درمانی باعث بهبود هدف در زندگی بیماران با اختالل پس از ضربه میشود ،همخوانی دارد.
در تبیین این یافته میتوان چنین عنوان کرد که معنای زندگی به افراد کمک میکند تا
زندگی را هدفمند دیده و رنجها و نامالیمات زندگی را به خاطر وجود معنا تحمل کنند.
معنای زندگی جستجوی معنای زندگی است که میتواند زیستن را توجیه کند .این معنا
میتواند از طریق انجام کاری ارزشمند یا با تجربه کردن ارزشهای واال و یا تحمل رنج و
درد در زندگی به دست آید (فرانکل0075 ،؛ به نقل از خلیلیفر ،کاظمی و جاوید.)0068 ،
داشتن معنا در زندگی مهارت مقابلهای مفیدی است که سبب میشود انسان بتواند از اوقات
خویش لذت برده و اوقات بد را تحمل کند (زاهدپورکرایی و همکاران.)0068 ،
کیم و کانگ ( )8100معتقدند که هدف زندگی انسان ،زندگی کردن در آرامش و ثبات
روانی ،دنبال کردن هدف زندگی ،اعتقاد به معنیدار بودن گذشته و حال ،شناخت ارزشهای
زندگی و بهبود رشد شخصی از طریق برقراری ارتباطات مثبت با دیگران است .در این راستا،
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بنا بر یافتههای پژوهش حاضر میتوان گفت که افراد دارای پیشرفت تحصیلی پایین ،ارزش
و معنای زندگی و ثبات روانیشان را از دست میدهند .بااینحال ،همانطور که نتیجه مطالعه
حاضر نشان داد ،نقاشی درمانی بهعنوان یکی از روشهای هنر درمانی موجب افزایش معنای
زندگی در این افراد میشود .طبق نظر کیم و کانگ ( )8100نقاشی بیانکننده تجربه شناختی
فرد است .افراد بهطور احساسی و هیجانی بهوسیله تحریک قشر بصری و ایجاد پدیدههای
روانشناختی ،به رنگها واکنش نشان میدهند؛ بنابراین ،هدف نقاشی درمانی حذف افکار
منفی فرد در مورد خودش است که با بیان افکار منفی از طریق رنگآمیزی و نقاشی انواع
مختلف الگوهای هندسی پیچیده صورت میگیرد .در بازگرداندن معنای زندگی ،نقاشی
درمانی به بیماران کمک میکند تا تغییرات روانشناختی را از رنگهای خاکستری که
نشاندهنده وضعیت نامطبوع یا میل کم به پیروی از هدف زندگی است تا رنگهای شاد که
نشاندهنده شرا یط بهتر ذهنی برای پیروی از هدف زندگی است ،تجربه کنند .بهطورکلی،
نقاشی درمانی ،یک روش مراقبتی است که فرایند رواندرمانی را گسترش میدهد
بهطوریکه این فرایند شامل واکنشهای کالمی ،دیداری و احساسی مراجع میشود و
همه آن چیزهایی را که دیدن یا به زبان آوردن آنها دشوار و رنجآور است قابلدیدن
میکند و به مراجع کمک میکند واضحتر ببیند و حسی از زندگی را در وجود خود
احساس کند (غالمزادهخادر و همکاران.)0068 ،
یافته دیگر پژوهش حاضر این بود که نقاشی درمانی بر بهبود سالمت روان دانشآموزان
تأثیر دارد .این یافته با نتایج پژوهشهای مشابه همچون خدابخشی کوالیی و همکاران
( ،)8109عطاری و همکاران ( ،)0061رضایی و همکاران ( )0064و غالمزادهخادر و
همکاران ( )0068همخوان است .در تبیین یافته حاضر میتوان بیان کرد هر فرهنگی بر اساس
معیارهای خود به دنبال سالمت روانی است .هدف هر جامعه این است که شرایطی فراهم
کند که سالمت اعضای جامعه را تضمین کند .فرد دارای سالمت روان فردی است که از
هرگونه اضطراب و ناتوانی مبراست و هنگامی سالمت عاطفی ،اجتماعی ،روانی و جسمی
فرد کامل میشود که توانایی برقراری ارتباط با دیگران و همچنین ظرفیت مقابله با مشکالت
زندگی را داشته باشد (یزدانی و مؤمنی)0065 ،؛ بنابراین ،دانشآموزان با موفقیت تحصیلی
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کم نیز به دلیل بازخوردهای منفی که از اطرافشان دریافت میکنند ،خود را ضعیف و
آسیبپذیر میپندارند و از روبهرو شدن با موقعیتهای جدید هراس دارند ،چون در خود
توان رویارویی با آن را نمیبینند ،اینجاست که فرد میتواند با نقاشی ،رنگ کردن و با
ترکیب عوامل خالقانه هنر تغییراتی را در خود به وجود آورد و در طول فرآیند نقاشی درمانی
بهطورکلی این پندار منفی را از بین ببرد .در همین زمینه ،رامیرز ( )8100در پژوهش خود
نشان داد که هنر درمانی موجب افزایش تمرکز دانشآموزان ،خودکنترلی و تقویت
مهارتهای بینفردی میشود که از این طریق موجب بهبود پیشرفت تحصیلی آنان میشود.
نقاشی درمانی بهعنوان یک نوع درمان غیر دارویی میتواند ،تأثیری در درمان و یا شناخت
مشکالت کودکان و بزرگساالن داشته باشد ،زیرا فرایند ترسیم یا ساختن ،فرایندی
پیچیده است که طی آن فرد اجزای گوناگونی از تجربههایش را برای ساختن یک کل
معنیدار مورداستفاده قرار میدهد (غالمزادهخادر و همکاران .)0068 ،درواقع نقاشی
ابزاری برای برونفکنی هیجانات ،ارائه افکار و نشان دادن احساسات ،تمایالت و تعارضات
درونی است .افراد از طریق نقاشی تصور خود از محیط پیرامون را انعکاس میدهند که
بخشی از این تصورات میتواند بیانگر اضطرابها و نگرانیهای آنان باشد .بروز اضطراب
و نگرانیها در قالب نقاشی و تصاویر ترسیمی باعث کاهش بروز آنها میشود درنتیجه به
بهبود سالمت کلی فرد کمک میکند (رضایی و همکاران.)0064 ،
درمجموع نتایج حاصل از پژوهش حاضر بیانگر اثربخشی نقاشی درمانی بر معنای زندگی
و سالمت روان دانشآموزان دارای پیشرفت تحصیلی پایین بود .با توجه به اینکه نتایج
بهدستآمده از تجزیهوتحلیل دادهها بهگونهای با نتایج حاصل از پژوهشهای مشابه
همخوانی داشت و ازآنجاکه نقاشی روشی است که به فرد فرصت میدهد تا احساسات
آزارنده و مشکالت درونی فرد را از طریق نقاشی بروز دهد و آنها را به نمایش درآورد و
درمانگر نیز فرصتی را فراهم میکند که فرد بتواند تعارضات خود را حل کند ،میتوان اذعان
داشت که این روش بهمثابه یکی از روشهای درمانی پذیرفتهشده و مورد تأیید است .با توجه
به پژوهشهای صورت گرفته نقاشی درمانی بهعنوان یک فن درمانی مؤثر میتواند نقش
مؤثری در افزایش معنای زندگی و سالمت روان داشته باشد .همچنین با توجه به ویژگیهای
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جمعیتشناختی دانشآموزانی که در این مطالعه شرکت داشتهاند ،میتوان اینگونه بیان کرد
که پایین بودن سطح سواد والدین و سطح اجتماعی-اقتصادی دانشآموزان موردمطالعه
میتواند یکی از دالیل تأثیرگذار در کاهش انگیزش تحصیلی ،سالمت روان و هویتیابی
در آنان باشد .با توجه به اینکه در سنین نوجوانی ،شکلگیری هویت در تحول آتی معنای
زندگی حیاتی و ضروری است و مشکل در این زمینه باعث اختالل در برونریزی هیجانی و
اضطراب و تضعیف سالمت روان در اینگونه دانشآموزان میشود ،لذا مطابق با نتایج
پژوهش حاضر ،نقاشی درمانی بهعنوان یک روش درمانی خالق میتواند در افزایش
اعتمادبهنفس و کنار آمدن با مشکالت و یافتن معنای زندگی و بهتبع آن در سالمت روان
نقش داشته باشد و باعث بصیرت ،امیدواری و بهبود کیفیت زندگی در افراد گردد؛ بنابراین
بر اساس نتایج بهدستآمده به مشاوران و مسئوالن آموزش و پروش و آموزش عالی پیشنهاد
میگردد که این نوع درمان را بهعنوان روشی مؤثر در بهبود معنای زندگی و سالمت روان
دانشآموزان دارای افت تحصیلی موردتوجه قرار دهند .با توجه به اینکه پژوهش حاضر
روی دانشآموزان دختر با پیشرفت تحصیلی پایین انجام گرفت ،پیشنهاد میگردد که
پژوهش مشابهی در گروههای سنی و جنسی و با سطح اقتصادی متفاوت اجرا گردد .همچنین
پیشنهاد میشود تا در پژوهشهای آتی از این نوع آموزش روی گروههای بالینی با حضور
یک برنامه مداخلهای دیگر مانند دارودرمانی و یا سایر شیوههای رواندرمانی استفاده شود و
اثربخشی هر دو برنامه با هم مقایسه گردد .در این پژوهش نیز مانند سایر پژوهشهایی که در
حوزه علوم رفتاری و روانشناسی صورت میگیرند ،محدودیتهایی وجود داشت .ازجمله
محدودیتهای پژوهش حاضر ،عدم امکان انجام مرحله پیگیری بود تا بتوان اثر روش
آموزشی را در درازمدت موردبررسی قرار داد .همچنین ،به دلیل تک جنسیتی بودن
آزمودنیهای پژوهش در تعمیم یافتههای آن به پسران و دیگر فرهنگها و مقاطع سنی باید
جانب احتیاط را رعایت نمود.
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