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 چکیده
 انموزآدانش و سالمت روان بر معنای زندگی نقاشی درمانی هدف پژوهش حاضر، بررسی اثربخشی آموزش

آزمون پس-آزمونآزمایشی از نوع پیشپژوهش حاضر نیمه روش دختر دارای پیشرفت تحصیلی پایین بود.

د که آباد بوشهر خرم آموزان پایه دوم دوره متوسطه اولدانش آن شامل کلیه آماری . جامعهبودبا گروه گواه 

ای ی خوشهگیری تصادفنفر که دارای پیشرفت تحصیلی پایینی بودند به روش نمونه 01تعداد  هاآناز میان 

دند. و گواه تقسیم ش آزمایشتصادفی به دو گروه  صورتبهسپس نمونه منتخب  ای انتخاب وچندمرحله

ر د مورداستفاده ابزار ماه تحت نقاشی درمانی قرار گرفتند. 0ای به مدت دقیقه 91 جلسه 2طی  آزمایشگروه 

( 0678گلدبرگ ) ( و سالمت روان8119) استگر و همکاران های معنای زندگیاین پژوهش شامل پرسشنامه

توصیفی )میانگین و انحراف استاندارد( و آمار  آماریهای ها از شاخصداده وتحلیلتجزیه منظوربهبود. 

ایش معناداری را افز آزمایشنتایج نشان داد که گروه استنباطی )تحلیل کوواریانس چندمتغیره( استفاده شد. 

توان های پژوهش میبر اساس یافته در معنای زندگی و سالمت روان بعد از دریافت آموزش نشان دادند.

 آموزان دارای پیشرفتگفت نقاشی درمانی یک روش مؤثر در افزایش معنای زندگی و سالمت روان دانش

 تحصیلی پایین است.
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 مقدمه

ویژه مدارس های آموزشی بهمباحثی است که در محیط ازجمله 0عملکرد و پیشرفت تحصیلی

پیشرفت تحصیلی یک ساختار چندبعدی است که زیادی برخوردار است.  تیاهماز 

دید شغلی و هدایتگر مسیرهای شغلی جکننده اهداف تأییدکننده صالحیت شخصی، تقویت

 شوند، تخصصتر میهر چه جوامع پیشرفته درنتیجه(، 8109، 8سابتیریکا و پوپ-است )نگرو

یکی از  افت تحصیلی نیزکند. پیشرفت علمی اهمیت بیشتری پیدا می درنتیجهعلمی و 

 اتالف دلیل به که شودمی کشور محسوب عالی آموزش مراکز کیفیت در عمده مشکالت

آموزان و برای دانش اجتماعی و روانی_روحی مشکالت ایجاد و های جاریهزینه و وقت

 سطح آمدن پایین موجب کنترل آن عدم و بوده برخوردار زیادی اهمیت از دانشجویان

در  (.0068شود )جمالی، نوروزی و طهماسبی، می آتی هایدر سال کشور کارآیی و علمی

از اخذ ستواند زمینهسی عوامل مؤثر بر پیشرفت تحصیلی میهمین راستا، تحلیل و برر

ا فراهم های بهبود نظام آموزشی رتصمیماتی شود که کارایی درونی را بهبود بخشیده و زمینه

یکی از عواملی است که با پیشرفت  0معنای زندگی (. در این میان0060سازد )داودی، 

 (.8109، 4بایلی و فلیپستحصیلی رابطه دارد )

گذاری شده های گوناگون مفهوماست که به شیوه یچندوجهای معنا در زندگی سازه

طور گسترده به ارزش و دلیل زندگی، اهداف مهم زندگی و در مواردی به است. معنا، به

(. 8117، 5کروتز و اندرسون-ریچاردسون، گلدن ،پورنل کند )جیم،معنویت اشاره می

تواند قفل و گره مشکالت زندگی را باز است که می احساس معنا در زندگی مانند کلیدی

های مثبتی انجام دهند. به همین لحاظ اغلب متخصصین، زندگی معنادار نماید تا افراد کنش

 به نقل از زاهد؛ 0690و  0624، 7دانند )فرانکلمی 9شناختیروانرا از عوامل مهم سالمت 

                                                           

1. academic achivement 

2. Negru-Subtirica & Pop 

3. meaning in life 

4. Bailey& Phillips 
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 01  ... آموزانو سالمت روان دانش یزندگ یبر معنا یدرمان ینقاش یاثربخش

داشتن معنا در زندگی به حالتی  (.0068نژاد، قدمی و کاوه، پورکرایی، حمید، محمدعلی

شود که بر اساس آن دریافت شخص از تجارب زندگی بر این حس متکی است اطالق می

ر، گیرند )استجر، فریکه رویدادهای زندگی هدفمند هستند و در راستای آن هدف شکل می

از حیطه شهودی و متعالی دیدگاه  جزئیوجود معنا در زندگی  درواقع (.8119، 0اوشی و کالر

گردد که این دیدگاه شامل همه رویدادها و تجارب شخص فرد به زندگی خود محسوب می

دهی و تفسیر مجدد تجارب خود بهره شود که از نیروی معنای زندگی برای چارچوبمی

 (.1581، 8های گوناگون زندگی بیابد )لینگلهای منطقی برای موانع حیطهحلراه گیرد و

فرد  ترین نیروی محرکه هر، تالش برای معنی در زندگی، اساسیدرمانی معنااصول  بر بنا

 های خالق،، تحقق معنا در زندگی در جنبهدرمانی معنا دیدگاهدر دوران زندگی اوست. در 

پذیر است و جستجوی ناموفق برای معنا، نامشخص بودن تکلیف، تجربی و نگرش امکان

 زندگی پایه هایموقعیتگیری نامطلوب و مبهم کردن ها، جهتارزش ناکامی، تعارض در

 که اندداده نشان (. مطالعات0061هستند )ترخان و آقایوسفی،  رنجوری روانو اساس 

های چالش و اضطراب با توانندمی بهتر دارد، معنای بیشتری هاآن زندگی که افرادی

تر انداز وسیعتر بوده و چشمراحت هاآن برای جدید اطالعات پردازش کنند، مقابله زندگی

(. در این راستا، 8100، 0تری نسبت به زندگی خود دارند )گارسینی، شارت و نورودو مثبت

 هستند، معنا های ایجادو درگیر فعالیت دارند در زندگی معناداری اهداف که آموزانیدانش

 ؛ها(فعالیت دادن و با عالقه انجام شناختن کنند )یعنیمی را تجربه بیشتری هماهنگی خود

 مثبت انتظارات درگیر باشند، اهداف به دستیابی یا هافعالیت این بیشتر در بنابراین هرچه

ی بر عملکرد تحصیل درنهایتتر خواهند بود که این بینیعنی خوش داشت خواهند بیشتری

 (.8101، 4گذارد )یهو، چئونگ و چئونگمی تأثیرنیز  هاآن

                                                           

1. Steger, Frazier, Oishi & Kaler 

2. Lengle 

3. Garcini, Short  & Norwood 

4.Yee Ho, Cheun & Cheung 
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متغیر دیگری است که با پیشرفت تحصیلی رابطه دارد )اید، هوالتر و  0روان سالمت

سالمت روانی به حالت بهزیستی کامل  سازمان بهداشت جهانی ازنظر(. 8101، 8گلدهابر

ین سه بُعد شود که بین افقدان بیماری یا ناتوانی گفته می فقطنهجسمی، روانی و اجتماعی و 

 جهانی کارشناسان سازمان(. 8116، 0دارد )چانگ، چیو و چوو پویا وجود  متقابل تأثیر

 اصالح و تغییر با دیگران، هماهنگ و موزون ارتباط قابلیت را روان و فکر سالمت بهداشت،

 مناسب و عادالنه ،یطور منطقبه شخصی تمایالت و تضادها حل و اجتماعی و فردی محیط

 توان بلکه نیست، روانی نداشتن بیماری تنها روان سالمت که هستند معتقد و کنندمی عنوان

 و است معنادار و انعطافقابل صورتبه زندگی تجربیات گوناگون انواع برابر در واکنش

)سازمان  نماید کمک اجتماعی و فردی در حوزه تکامل و پیشرفت تحرک، ایجاد به تواندمی

 (.0064پارسافر، نامداری، هاشمی و محرابی،  از؛ به نقل 8110بهداشت جهانی، 

شود که توجه به آن در رشد امروزه سالمت روان یکی از ضروریات جامعه محسوب می

آمد وری نیروهای کارو توسعه جامعه اثر مستقیمی دارد و پرداختن به آن شرط اساسی بهره

احساس خوب بودن، مفهوم سالمت روانی  (.0060کرده است )یزدانی و مؤمنی، و تحصیل

ی بالقوه هااطمینان از کارآمدی خود، اتکا به خود، ظرفیت رقابت و خودشکوفایی توانایی

(. سالمت 0060، عسگرآباد یعقوبیپور، ادرمه، شهیدی و فکری و هیجانی است )سیاح، اولی

است و رابطه آن با پیشرفت تحصیلی  شناسیروانمفاهیم مهم و اساسی در  ازجملهروانی 

( 0068محققان زیادی قرار گرفته است. عنبری، جمیلیان، رفیعی، قمی و مسلمی ) وردتوجهم

در پژوهش خود نشان دادند که بین سالمت روان و پیشرفت تحصیلی دانشجویان رابطه 

، هر چه دانشجویان از سالمت روان باالتری برخوردار دیگرعبارتبهمعناداری وجود دارد، 

( در پژوهش خود به 8101باالتری خواهند داشت. اید و همکاران )باشند، پیشرفت تحصیلی 

لهرر،  تری را به دنبال دارد. دینگ،این نتیجه رسیدند که سالمت روان باالتر، عملکرد مطلوب

                                                           

1. mental health 

2. Edie, Howalter & Goldhaber 

3. Chung, Chiou & Chou 



 02  ... آموزانو سالمت روان دانش یزندگ یبر معنا یدرمان ینقاش یاثربخش

 ( در پژوهشی نشان دادند که سالمت روانی و8116) 0گاورنکویست، آدرین و مکروزن

 مرتبط است. تر با پیشرفت تحصیلی ضعیفجسمانی پایین

ند که اهای پژوهشی مختلف نشان دادهدر رابطه با معنای زندگی و سالمت روان نیز یافته

دار ظامن صورتبهعاطفی است و -وجود معنا در زندگی عنصری اساسی در بهزیستی روانی

ا هبا ابعاد گوناگونی از شخصیت، سالمت جسمی و ذهنی و سازگاری و انطباق با استرس

ی برای سالمت روان است توجهقابل کننده ینیبشیپ( و 8119، 8دارد )اسکنل و بکرارتباط 

بنابراین، برخورداری از یک زندگی ؛ (8100، 0آالندات، لوزانو، نوهالز و مارتینز-)گارسیا

ساز هستند، مهم آموزان که قشر جامعهویژه دانشسالم و با نشاط برای همه اقشار جامعه به

آسیبی که به این قشر وارد آید، مستقیماً بر سالمت جامعه  هرگونهو شود برشمرده می

، در شوندآموزانی که در دوران تحصیل دچار ضعف و شکست میاست. دانش تأثیرگذار

یابند که تداوم و تعمیم آن باعث اثر تکرار شکست، باور کاذب و محدودکننده می

ها و تحکیم احساس ضعف در مراحل بعدی خودانگاره منفی و ممانعت در برابر ابراز توانایی

بنابراین با در نظر گرفتن این مسئله که بسیاری از ؛ (0060شود )میکائیلی، افروز و قلیزاده، می

اختیار و سرکش هستند و به آموزان دارای ضعف تحصیلی؛ مضطرب، نامطمئن، بیدانش

های درمانی مناسب در وششوند، استفاده از ردرپی دچار ناکامی میهای پیدنبال شکست

آموزان از اهمیت بسیاری برخوردار تحصیلی و روانی این دانش-کاهش مشکالت رفتاری

 (.0064است )برزگربفرویی، میرجلیلی، شیرجهانی، 

های مختلفی برای بهبود بهداشت روانی دهد که روشبررسی ادبیات پژوهشی نشان می

، یمانرفتاردر، یدارودرمانتوان به آن جمله می کودکان و نوجوانان پیشنهاد شده است که از

های ، با گرایش افراد به درمانوجودنیباازدایی و آموزش آرمیدگی اشاره کرد. تنش

های کالسیک گذشته از طرف و به چالش کشیده شدن درمان طرفکیاز شناختیروان

آبادی و است )هاشمها آماده ساخته دیگر، زمینه را برای پیدایش گروهی جدید از درمان

                                                           

1. Ding, Lehrer, Rosenquist & Audrain-McGovern 

2. Schenell & Becker 

3. Garcia Alandete, Lozano, Nohales & Martinez 
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توان گفت یکی از جدیدترین مداخالت (. بر اساس نتایج مطالعات می0061نژاد، ابراهیمی

به  یهنر درماناختالالت رفتاری و روانی، روش  درماناخیر در  هایسالدر  شناختیروان

پرخاشگری  ازجملهاست که اثربخشی آن در مطالعات مختلف  0شیوه نقاشی درمانی

(، خودپنداره 8100مقدم، ای )خادر، باباپور و صبوری(، اختالل نافرمانی مقابله8119 ،8)سیلور

-آبادی و ابراهیمیهاشمفردی )بین هایمهارت( و 0061، انصاری اصلو شادکامی )نادری و 

 ای در خصوص استفاده از نقاشی درمانیاما تاکنون مطالعه؛ ( به تأیید رسیده است0061نژاد، 

آموزان دارای پیشرفت تحصیلی پایین انجام معنای زندگی و سالمت روان دانشدر بهبود 

هایی در زمینه بهداشت روان و معنای زندگی و استفاده بنابراین، انجام پژوهش؛ نشده است

ریزی هیجانی، ارائه افکار های درمانی مفید و مؤثر مانند نقاشی درمانی که در بروناز روش

در دوره نوجوانی است، ضرورت  تأثیرگذارکه از مسائل عمده و و نشان دادن احساسات 

 داشته و از اهمیت باالیی برخوردار است.

یء شود یک فرد، شنقاشی درمانی یک روش فرافکن است که در آن از فرد خواسته می

رد ارزیابی او مو شناختیروانفردی یا یا موضوعی را نقاشی کند تا عملکردهای شناختی، بین

نقاشی  درواقع(. 0060فرامرزی و مرادی،  از؛ به نقل 8111، 0قرار گیرند )کاکس و کات

ر . با جستجو داستفاکتورها در بیان افکار، عقاید و نیازهای درونی  ترینمهمیکی از 

 ایهویژگیتوان اطالعات مفیدی را در رابطه با ، میساالنبزرگهای کودکان و نقاشی

ه بعاطفی و هیجانی، فشارها و عالیق درونی  هایویژگیهای روانی، تی افراد، ظرفیتشخصی

، 4های فروید(. هنر درمانی از تئوری8109آورد )حاتمی، قهرمانی، کاوه و کشاورزی،  دست

ی است. از گرتحلیلتکنیک روان تأثیریافته و بخصوص تحت  نشأتو سایرین  5یونگ

عتقد بود که فرافکنی است. فروید م-فعالیتی بالینی منزلهبهشی دیدگاه نظریه روانکاوی نقا

تواند فرد می یعنی از طریق نقاشی؛ شوندبا هنر، فرافکنی و نمایان می گرفتهشکلتصویر امیال 

                                                           

1. painting therapy 

2. Silver 

3. Cox & Catte 

4. Freud 

5. Jung 



 04  ... آموزانو سالمت روان دانش یزندگ یبر معنا یدرمان ینقاش یاثربخش

ان شود را بیباعث ناراحتی و اضطرابش می احتماالًآنچه را که در ضمیر ناخودآگاه دارد و 

خودی (. در نقاشی درمانی بیان خودبه0061لیمی، آبادی و سکند )عطاری، شفیع

 دهشسرکوبدهد که آزادانه درباره افکار و احساسات گرانه به فرد اجازه میغیرقضاوت

 واردکردنبدون تهدید واکنش دیگران، صحبت کند. پایه و اساس نقاشی درمانی، 

خود است.  و احساساتها در فرآیند ساختاری هنر برای بیان غیرمستقیم افکار کنندهشرکت

بب توانند بر هیجانات خود غلبه کنند و سشان با نقاشی میافراد با فرافکنی زندگی درونی

طور و نقاشی درمانی به یطورکلبه(. هنر درمانی 8116، 0پویایی شخصیت خود شوند )رابین

د شمشکالت روانی افراد است که در آن از خالقیت هنری برای ر درمانخاص روشی برای 

، 8اهامن-شود )نیسیموو ارتقای سالمت جسمی، روانی و هیجانی افراد در سنین مختلف می

توان سطح خودآگاهی فرد را نسبت به عواطف و تعارضات خویش (. با این روش می8116

 در فرآیندهای مربوط به سالمت روانی جادشدهیاافزایش داد و وی را برای مقابله با مشکالت 

 (.8104، 0من، بیتس و بالسیآماده کرد )فیلد

آموزان، خودکنترلی و تقویت موجب افزایش تمرکز دانش یهنر درمانهمچنین 

ردد گشود که از این طریق موجب بهبود پیشرفت تحصیلی آنان میفردی میبین هایمهارت

( نیز طی پژوهشی دریافتند که نقاشی 0667) 5متاکالف و روزال-(. پلیزانت8100، 4)رامیرز

 شود. نتایج مطالعات پیشینآموزان میانی باعث افزایش پیشرفت تحصیلی دانشدرم

. در همین راستا، استبر معنای زندگی و سالمت روان  درماناین نوع  تأثیر دهندهنشان

( در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند 8109دار، بهاری و اکبری )، وظیفهییکوال یخدابخش

دارد.  یرتأثکه نقاشی درمانی بر کاهش پرخاشگری و اضطراب کودکان مبتال به سرطان 

( دریافتند که آموزش نقاشی به میزان چشمگیری 0061آبادی و سلیمی )عطاری، شفیع

 و ییکوال یخدابخشرضایی، دهد. اضطراب را در کودکان پیش از دبستان کاهش می

                                                           

1. Rubin 

2. Nissimov-Nahum 

3. Feldman, Betts & Blausey 

4. Ramirez 

5. Pleasant-Metcalf, & Rosal 
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ای دریافتند که نقاشی درمانی در بهبود مشکالت رفتاری چون ( طی مطالعه0064تقوایی )

سازی شده مؤثر است. آموزان دبستانی دارای اختالالت بروناضطراب و استرس در دانش

انی در ( در پژوهشی نشان دادند که نقاشی درم0068مقدم )و صبوری باباپورخادر، غالمزاده

 0های افسردگی کودکان دبستانی پسر مؤثر است. همچنین، کیم و کانگکاهش نشانه

( در پژوهشی عنوان کردند که رنگ درمانی باعث بهبود هدف در زندگی بیماران با 8100)

 شود.اختالل پس از ضربه می

ه عها در برخی اقشار جامبا توجه به ساخت فرهنگی ما و تغییر و تحوالت سریع ارزش

و نوجوانان، بررسی عواملی که به داشتن جامعه امیدوار، سالم و پویا  آموزاندانش ازجمله

ود، شرسد. در مقطعی از رشد که فرد وارد سنین نوجوانی میکمک کند، ضروری به نظر می

کسب هویت و یافتن معنا برای زندگی خود در گذشته، حال و آینده از اهمیت زیادی 

ی فشار روانی را به توجهقابلاین گروه در این مقطع از زندگی مقدار شود. برخوردار می

له با بنابراین جهت توانایی مقاب؛ شوندخاطر آینده شغلی، خانوادگی و تحصیلی متحمل می

ر بودن پذیهای آسیبیکی از ریشه درواقعاین فشارها به داشتن معنا در زندگی نیاز دارند. 

طه حی ژهیوبههای مختلف تواند در زمینهآنان است که میهدفی معنایی و بیافراد، بی

افکار بدبینانه و منفی ناسازگارانه و گذارد و موجب  تأثیرآموزان تحصیلی بر دانش

ی جامعه شناختجمعیت هایویژگیشان شود. با توجه به ، نسبت به خود و آیندهیرمنطقیغ

 ملهازجعوامل بسیاری  تأثیردر پژوهش حاضر، این شرایط ممکن است تحت  موردمطالعه

ها، سطح پایین تحصیالت والدین و نداشتن محیط امکانات رفاهی ضعیف برخی خانواده

دفی در بین همعنایی و بی، بیشناختیروانپذیرد و موجب مشکالت  تأثیرفیزیکی مناسب 

ومداخالت درمانیاثربخشیبررسیضرورت آموزان دچار افت تحصیلی شود، لذادانش

مشکالت  کهییازآنجاخورد. چشم میبهاین نوع اختالالتکاهشدرآموزشی-روانی

قرار گرفته و مطالعات موجود در این زمینه در  موردبررسیدر جوامع دیگر  شناختیروان

 تأثیر به بررسیشدیم که  بر آنآباد تاکنون صورت نگرفته، ویژه شهر خرمجامعه ما و به

                                                           

1. Kim & Kang 
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آموزان دختر دارای پیشرفت تحصیلی نقاشی درمانی بر معنای زندگی و سالمت روان دانش

 آباد بپردازیم.پایین در شهر خرم

 روش پژوهش

 آزمونپیش با نیمه آزمایشی طرح آن، ماهیت و اهداف به توجه با پژوهش این کلی طرح

آموزان این پژوهش شامل کلیه دانش آماریبود. جامعه  گواه با گروه همراه آزمونپس و

است. با توجه به  0065-69آباد در سال تحصیلی دختر پایه دوم دوره متوسطه اول شهر خرم

ای هکه حجم نمونه در طرحاینکه طرح پژوهش حاضر نیمه آزمایشی است و با عنایت به این

(، 0029شود )دالور، میو گواه توصیه  آزمایشنفر در دو گروه  01نیمه آزمایشی حداقل 

و  آزمایشدر قالب گروه  نفر 05نفر انتخاب شد که از نمونه مذکور،  01حجم نمونه برابر با 

ژوهش گیری در پشدند. روش نمونه تصادفی انتخاب صورتبهنفر در قالب گروه گواه  05

دا از میان ، ابتیاچندمرحلهای روش تصادفی خوشه حاضر به این صورت بود که با استفاده از

آباد یک ناحیه انتخاب شد و از بین مدارس متوسطه اول آن ناحیه، سه دو ناحیه شهر خرم

آموزانی که آموزان پایه دوم این مدارس، دانشانتخاب و از بین دانش تصادفبهمدرسه 

( بودند، مورد شناسایی قرار گرفتند. قبل 09دارای پیشرفت تحصیلی پایینی )معدل کمتر از 

نفر  97 آموزان دارای پیشرفت تحصیلی پایین که تعدادشانجرای طرح ابتدا کلیه دانشاز ا

 هانآبود توسط پرسشنامه سالمت روان و معنای زندگی مورد ارزیابی قرار گرفتند و از بین 

و  80نمره سالمت روان باالتر از )نفر با توجه به معیار انتخاب و مالک ورود به مداخله  01

و گواه  آزمایشنفری  05تصادفی در دو گروه  طوربهانتخاب و  (85تر از پایین معنای زندگی

ماه  0ای دو جلسه به مدت ای، هفتهدقیقه 91جلسه  2طی  آزمایشگروه  قرار گرفتند.

ی را اگروهی تحت آموزش نقاشی درمانی قرار گرفتند و گروه گواه هیچ مداخله صورتبه

ازآزمون به عمل آمد. بعدو گواه پس آزمایشدو گروه ، از هر تیدرنهادریافت نکرد. 

نسخه  SPSSافزارنرمازاستفادهباآماری،هایدادهآوریجمعوآموزشیمداخالتپایان

فت. برای قرار گر وتحلیلتجزیهها در دو سطح توصیفی و استنباطی مورد بیست و دوم داده
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توصیفی مثل میانگین، انحراف معیار و برای  آماریهای ها از جداول و شاخصتوصیف داده

 چند متغیره محاسبه گردید. کوواریانسها، تحلیل داده آماریاستنباط 

 ها از ابزارهای زیر استفاده گردید:گردآوری داده منظوربه

( 8119پرسشنامه معنای زندگی توسط استگر و همکاران ) پرسشنامه معنای زندگی:

 کامالًای از درجه 5ها نیز بر اساس طیف لیکرت . گویهاست 01تدوین شده است و دارای 

و جستجو  1مقیاس وجود معنادو خرده دارای ؛ واند( تنظیم شده5موافقم ) کامالً( تا 0مخالفم )

و  2، 7، 0، 8های مربوط به وجود معنا و گویه 0، 4، 5، 9، 6های که گویه است 2برای معنا

( بین دو عامل وجود و جستجوی 8119. استگر و همکاران )استمربوط به جستجوی معنا  01

(. همچنین آنان اعتبار R=-06/1معنا در زندگی همبستگی منفی اندکی را گزارش کردند )

-( گزارش کرده27/1معنا )( و جستجوی 29/1وجود معنا ) های فرعیرا برای مقیاس درونی

 ملهازجمتفاوتی در ایران استفاده شده است  هایپژوهشپرسشنامه معنای زندگی در اند. 

برای احراز روایی این ابزار از روش  (0069اسدی )مقدم و بنیبناوندی، خضریسلطانی

نا بین عاند که دامنه ضرایب همبستگی برای وجود مهمبستگی هر گویه با ابعاد استفاده کرده

گزارش شده است. همچنین آنان برای  70/1تا  46/1و برای جستجوی معنا بین  92/1تا  07/1

محاسبه پایایی ابزار با استفاده از روش آلفای کرونباخ برای دو بُعد وجود معنا، جستجوی 

اند. در پژوهش حاضر نیز گزارش کرده 25/1و  72/1، 20/1معنا و کل مقیاس به ترتیب 

پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برای دو بُعد وجود معنا و جستجوی معنا پایایی 

 به دست آمد. 27/1و  75/1، 21/1و کل مقیاس به ترتیب 

( با هدف تمایز بین بیماری 0678) 0این ابزار توسط گلدبرگ پرسشنامه سالمت روان:

 سؤاالتکه  استو چهار خرده مقیاس  سؤال 82روانی و سالمت ساخته شده است و دارای 

 سؤاالتو  9اختالل در عملکرد اجتماعی 09-88، 5اضطراب 2-05، 4عالئم جسمانی 7-0

                                                           

1. presence of meaning 

2. search for meaning 

3. Goldberg 

4. somatic symptoms 

5. anxiety 

6. social dysfunction 
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سنجند. نمره کل سالمت روانی از مجموع خرده را می 0خرده مقیاس افسردگی 07-80

. نمره تساآید و هر چه نمره فرد کمتر باشد بیانگر سالمت روانی بهتر ها به دست میمقیاس

باشد،  80برابر یا بیشتر از  هاآناست و افرادی که نمره سالمت روانی  80برش ابزار برابر 

( روایی و پایایی این پرسشنامه را 0678(. گلدبرگ )0026شوند )کیانی، بیمار محسوب می

( نیز پایایی این 0026گزارش کرده است. در پژوهش کیانی ) 20/1و  26/1به ترتیب، 

برای مطالعه روایی  (0021گزارش شده است. تقوی ) 72/1به روش آلفای کرونباخ  پرسشنامه

فاده ها با نمره کل استو همبستگی بین خرده مقیاس زمانهمهای روایی این پرسشنامه از روش

و ضرایب  55/1( M.H.Qکرد که ضریب همبستگی با پرسشنامه بیمارستان میدیکس )

متغیر بود.  27/1تا  78/1ن پرسشنامه نیز با نمره کل بین های ایهمبستگی بین خرده مقیاس

همچنین پایایی پرسشنامه را از طریق سه روش بازآزمایی، تنصیفی و آلفای کرونباخ به ترتیب 

( 0060االسالمی )و شیخ اکنندهیاحگزارش کرده است. در پژوهش  61/1و  60/1، 71/1

و برای  68/1برای کل پرسشنامه برابر با  ضریب پایایی با استفاده از روش آلفای کرونباخ

های نشانگان جسمانی، اضطراب، اختالل در عملکرد اجتماعی و افسردگی به ترتیب مؤلفه

در پژوهش حاضر پایایی پرسشنامه با استفاده از گزارش گردید.  60/1و  71/1، 25/1، 21/1

عی، در عملکرد اجتما ضریب آلفای کرونباخ برای ابعاد عالئم جسمانی، اضطراب، اختالل

 به دست آمد. 60/1و  29/1، 25/1، 29/1، 96/1افسردگی و کل آزمون به ترتیب برابر با 

در این پژوهش، روش اجرا به این صورت بود که ابتدا پس از اخذ مجوزهای الزم و 

آموزان دارای پیشرفت تحصیلی پایین مورد شناسایی قرار دانش، موردنظرمراجعه به مدارس 

های ورود به پژوهش عبارت بودند از: عدم شرکت در هرگونه مداخله مالکتند. گرف

درمانی، رضایت آگاهانه، توانایی شرکت در جلسات مداخله گروهی، داشتن معدل کمتر از 

های خروج عبارت بودند از: غیبت بیش از سه جلسه، شرکت در هر گونه مداخله . مالک09

پس از انتخاب نمونه اولیه پژوهش و گمارش تصادفی  .درماندرمانی و عدم تمایل به ادامه 

های پژوهش توسط اعضای هر دو گروه در و کنترل، پرسشنامه آزمایشنمونه در دو گروه 

                                                           

1. depression 
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 2آزمون تکمیل گردید. سپس جلسات مداخالت نقاشی درمانی در قالب قالب مرحله پیش

ه کاجرا شد، درحالی آزمایشای دو جلسه به مدت یک ماه برای گروه جلسه گروهی هفته

ون آزمهای دو گروه پساز آزمودنی تیدرنهاای دریافت نکرد و گروه کنترل، هیچ مداخله

( انجام 0027محمدی )، زادهیهنر درمانجلسات آموزشی بر اساس کتاب  به عمل آمد.

 آمده است. 0گرفت. جلسات آموزش نقاشی درمانی در جدول شماره 

 نقاشی درمانی . جلسات آموزش1جدول 

 محتوا هدف جلسه

 اول
آشنننننایی اعضننناء بننا دوره   

 آموزشی و قوانین جلسه

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

و...(، گرم کردن با استفاده از  کردن وسایل مختلف )مدادرنگی، ماژیک

 .آزادنقاشی  ،آمیزینقاشی و رنگ

 دوم

قنندرت اینجنناد یننا افزایش  

تمرکز، مهننارت، حننافظننه و 

 خالقیت.

ای جوهر یا رنگ روی کاغذ سفیدی آموزان خواسته شد تا قطرهاز دانش

 اهرشدهظبچکانند و کاغذ را خوب تا بزنند و دوباره باز کنند. سپس طرح 

را  یزیهر چدرخواست شد تا  هاآن ازرا به تصویری مبدل کنند. همچنین 

 هند، نقاشی کنند.که دوست دارند به کسی هدیه د

 سوم

یننعنننی ؛ درک خننویشنننتننن

شود که فرد چه بررسنی می 

 ادراکی نسبت به خود دارد.

آموزان احساسات متضادی مثل عشق و تنفر یا در این جلسه دانش

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

 ان توضیح خواسته شد.آموزدانشاین احساسات از 

 چهارم

پی بردن بننه رابطننه خود بننا 

دیگر اعضننننای خننانواده و 

 کاهش استرس و اضطراب

آموزان از تمام اعضای خانواده خود : در این جلسه دانشیخانوادگروابط 

نقاشی کشیدند. هدف: پی بردن به رابطه خود با دیگر اعضای خانواده و 

ا ر مکانی خواهیممی هاآنکنند. سپس از را حمایت می هاآنکسانی که 

 که در آن احساس امنیت و آرامش دارند، نقاشی کنند.

 پنجم
 خودکارآمدیتقویت حس 

 و مثبت اندیشی

ن کنند. در ایآموزان خود را به شکل یک مبارز یا قهرمان نقاشی میدانش

یک شخص قوی، توانا و کارآمد  عنوانبهآموزان خود را تمرین دانش

 کنند.ی میسازکنند و در مورد آن داستانتصور می

 ششم
پرورش صنننفننات مثبننت و  

 ایجاد انگیزه

-ها و صفات خوب خود در قالب نقاشی نشان میآموزان ویژگیدانش

ی کند تا بیشتر مثبت باشند و تصویرکمک می هاآندهند. این تمرین به 

 خوب از خود ایجاد کنند.

 هفتم
رویننارویی بننا مسننننائننل و  

 مشکالت و امید به زندگی

نند. کخواسته شد تا خود را به شکل یک صخره نقاشی می آموزاناز دانش

 .هاآنبا مسائل و مشکالت فائق آمدن بر  هدف این تمرین رویارویی
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 محتوا هدف جلسه

 هشتم
 تقویت افکار وشنننناسنننایی  

 تمرکز

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

 توضیح دهند. هاآنشود، نقاشی بکشند و در مورد 

 های پژوهشیافته

آموز دختر پایه دوم متوسطه اول با نفر دانش 01کنندگان در این پژوهش شامل شرکت

نفر(  5) 0/00 آزمایشپیشرفت تحصیلی پایین بود که وضعیت تحصیالت مادر در گروه 

 4درصد ) 7/89نفر( دیپلم و در گروه گواه نیز  5) 0/00نفر( زیر دیپلم،  5) 0/00، سوادبی

نفر( دیپلم بود. همچنین این  9درصد ) 41نفر( زیر دیپلم و  5درصد ) 0/00، سوادیبنفر( 

 5/07نفر(،  4درصد ) 85 سوادبی، آزمایشهای گروه درصد فراوانی برای پدران آزمودنی

و در گروه  دیپلمفوقنفر(  0درصد ) 0/9نفر( دیپلم،  4درصد ) 85نفر( زیر دیپلم،  9درصد )

نفر(  0درصد ) 2/02نفر( زیر دیپلم،  2درصد ) 51/1، سوادبینفر(  8درصد ) 5/08کنترل 

درصد از  5/80وضعیت اقتصادی  ازلحاظبود.  دیپلمفوقنفر(  8درصد ) 5/08دیپلم و 

درصد  9/07، میلیونیکدرصد  5/80تومان،  میلیونیکزیر  آزمایشهای گروه آزمودنی

باالی دو میلیون تومان بود. در گروه  هانآدرصد از  5/80بین یک تا دو میلیون تومان و 

درصد بین یک  9/07، میلیونیکدرصد  4/86تومان،  میلیونیکدرصد زیر  9/07نیز  کنترل

باالی دو میلیون تومان بود. میانگین و انحراف  هاآندرصد از  5/80تا دو میلیون تومان و 

 ت.آورده شده اس 0استاندارد متغیرهای پژوهش در جدول شماره 

 و مرحله میانگین و انحراف معیار نمرات معنای زندگی و سالمت روان به تفکیک گروه .2جدول 

 متغیر
 آزمونپس آزمونپیش

 انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین گروه

 وجود معنای زندگی
 44/8 41/09 02/8 70/08 آزمایش

 09/8 91/08 02/8 41/08 گواه

 جستجوی معنای زندگی
 44/8 91/09 15/8 19/08 آزمایش

 00/8 99/00 68/0 11/08 گواه

 نمره کل معنای زندگی
 02/0 11/00 91/0 21/84 آزمایش

 60/0 70/80 76/0 41/84 گواه
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 متغیر
 آزمونپس آزمونپیش

 انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین گروه

  های جسمانینشانه
 20/8 89/5 57/0 60/2 آزمایش

 05/0 41/6 59/0 81/6 گواه

 عالئم اضطرابی
 01/0 19/4 57/5 60/6 آزمایش

 88/4 00/01 79/4 21/6 گواه

 اختالل عملکرد اجتماعی
 79/8 19/5 61/0 49/6 آزمایش

 70/0 70/6 20/0 91/6 گواه

 افسردگی
 26/8 49/0 79/4 91/2 آزمایش

 65/4 29/2 65/4 29/2 گواه

 نمره کل سالمت روان
 78/6 99/02 48/04 81/07 آزمایش

 80/08 00/07 04/00 00/07 گواه

های شود، میانگین نمرات معنای زندگی و مؤلفهمشاهده می 8که در جدول  طورهمان

بعد از مداخله در مقایسه با گروه گواه  آزمایشهای آن در گروه آن و سالمت روان و مؤلفه

بررسی اثربخشی مداخله آموزشی از آزمون پارامتریک تحلیل  منظوربهافزایش داشته است. 

 موردنیازهای فرضبنابراین، الزم بود در ابتدا پیش؛ ه گردیدچندمتغیره استفاد کوواریانس

اسمیرنف و آزمون لوین -قرار گیرد. نتایج آزمون کولموگروف موردبررسیاین آزمون 

فرض نرمال بودن توزیع نمرات معنای زندگی و سالمت روان و تساوی جهت بررسی پیش

 آمده است. 0در جدول  هاآنهای واریانس

 موردمطالعهدر متغیرهای  اسمیرنف و لوین-ج آزمون کولموگروف. نتای3جدول 

 کولموگروف اسمیرنف لوین
 متغیر

  داریسطح معنی آماره  داریسطح معنی آماره

 وجود معنا  08/1 02/0  86/1 08/0

44/1 

52/1 

900/1  

018/1  

16/0 

07/1 

02/1  

600/1  

 جستجوی معنا

 معنای زندگی کل
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 کولموگروف اسمیرنف لوین
 متغیر

  داریسطح معنی آماره  داریسطح معنی آماره

47/1 

40/1 

00/1 

09/1 

05/1 

509/1  

926/1  

40/8  

245/1  

05/8  

89/1 

80/1 

110/1 

19/1 

59/1 

0  

10/0  

28/0  

04/0  

01/0  

 های جسمانینشانه

 عالئم اضطرابی

 اختالل عملکرد اجتماعی

 افسردگی

 سالمت روان کل

نشان داده شده است، بر اساس آزمون کولموگروف اسمیرنف  0که در جدول  طورهمان

 مؤلفه جزبههای معنای زندگی و سالمت روان نرمال بودن توزیع نمرات در تمامی مؤلفه

گردد. نتایج آزمون لوین نیز ( تأیید میP=110/1و  F=28/0اختالل در عملکرد اجتماعی )

ر از یکی دیگ ها برای متغیرها رعایت شده است.سفرض تساوی واریاننشان داد که پیش

 بود که برای ارزیابی آن از کوواریانس-های واریانسهای الزم، تساوی ماتریسفرضپیش

 =54/0M= ،0=0df ،11/040081=8df،457/1آزمون ام باکس استفاده شد و نتایج آن )

F ،71/1 sig=) آزمون در جدوله پسچند متغیره در مرحل کوواریانس. نتایج تحلیل است 

 ارائه شده است. 4

 آزمونچند متغیره در مرحله پس کوواریانستحلیل  .4جدول 

 آزمون ارزش F خطا df داریسطح معنی اندازه اثر

 اثر پیالیی 609/1 04/009 85 110/1 60/1

 المبدای ویلکز 124/1 04/009 85 110/1 60/1

 اثر هتلینگ 617/01 04/009 85 110/1 60/1

 ریشه روی ترینبزرگ 617/01 04/009 85 110/1 60/1

آزمون، به روش شود پس از خارج کردن اثر پیشمشاهده می 4که در جدول  طورهمان

برای عامل عضویت گروهی وجود دارد. این  یداریاثر معنچندمتغیره،  کوواریانستحلیل 

افزایش معنای زندگی و سالمت دهد که آموزش نقاشی درمانی بر اثر چند متغیره نشان می

 گروه هایآزمودنی دارد و بین تأثیرآموزان دختر دارای پیشرفت تحصیلی پایین روان دانش

دارد  وجود داریمعنی تفاوت وابسته از متغیرهای یکی ازلحاظ حداقل گواه و آزمایش

های فردی مربوط به درصد از تفاوت 60است یعنی  60/1 با برابر تفاوت یا تأثیر میزان که
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 تعیین منظوربه. استعضویت گروهی  تأثیرمربوط به  و سالمت روان نمرات معنای زندگی

 وجود گواه و آزمایش گروه بین داریمعنی متغیرهای وابسته تفاوت از کیکدام در اینکه

 در آن نتایج که شد استفاده متغیره در متن مانکوا تک آزمون تحلیل کوواریانس از دارد

 است. گردیده ارائه 5 جدول

 های معنای زندگی و سالمتهای مؤلفهچند متغیری بر میانگین نمره کوواریانس. نتایج تحلیل 5جدول 

 آزمونروان در پس

 مراحل متغیر
مجموع 

 مجذورات

درجه 

 آزادی

میانگین 

 مجذورات
F 

سطح 

 داریمعنی

اندازه 

 اثر

معنای 

 زندگی

 45/1 110/1 61/80 15/041 0 15/041 آزمونپیش

 72/1 110/1 00/64 18/910 0 18/910 عضویت گروهی

 وجود معنا
 41/1 110/1 78/07 04/56 0 04/56 آزمونپیش

 58/1 110/1 40/82 05/65 0 05/65 عضویت گروهی

جستجوی 

 معنا

 07/1 110/1 05/06 19/08 0 19/08 آزمونپیش

 79/1 110/1 98/24 06/079 0 06/079 عضویت گروهی

 سالمت روان
 24/1 110/1 07/048 11/8016 0 11/8016 آزمونپیش

 29/1 110/1 20/056 76/8560 0 76/8560 عضویت گروهی

عالئم 

 جسمانی

 45/1 110/1 85/81 51/21 0 51/21 آزمونپیش

 55/1 110/1 50/86 40/007 0 40/007 عضویت گروهی

 اضطراب
 99/1 110/1 64/47 00/089 0 00/089 آزمونپیش

 20/1 110/1 70/014 49/875 0 49/875 عضویت گروهی

اختالل 

عملکرد 

 اجتماعی

 51/1 110/1 74/84 50/60 0 50/60 آزمونپیش

 98/1 110/1 02/41 94/058 0 94/058 عضویت گروهی

 افسردگی
 42/1 110/1 09/88 47/019 0 47/019 آزمونپیش

 90/1 110/1 11/48 79/810 0 79/810 عضویت گروهی

چند متغیری برای معنای زندگی و سالمت روان دو  کوواریانسنتایج تحلیل  5در جدول 

معناداری  طوربهکه نقاشی درمانی توانسته است  دهدآزمون نشان میگروه در مرحله پس

وجود معنا  های آن یعنیو مؤلفه (=P،00/64F<110/1) موجب افزایش در معنای زندگی
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( در =P،98/24F<110/1( و جستجوی معنا در زندگی )=P،40/82F<110/1) در زندگی

روه تفاوت معنادار بین گ دهندهنشانمقایسه با گروه گواه شود. همچنین نتایج جدول فوق 

های آن یعنی عالئم ( و مؤلفه=P،20/056F<110/1سالمت روان ) ازلحاظو گواه  آزمایش

 (، اختالل در عملکرد=P،70/014F<110/1)(، اضطراب =P،50/86F<110/1جسمانی )

آزمون ( در مرحله پس=P،11/41F<110/1( و افسردگی )=P،02/41F<110/1اجتماعی )

 است.

 گیریبحث و نتیجه

پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش نقاشی درمانی بر معنای زندگی و سالمت 

تایج آباد انجام گرفت. نخرم شهرنییپاآموزان دختر دارای پیشرفت تحصیلی در دانش روان

 آموزان گروهدرمانی موجب بهبود معنای زندگی دانشپژوهش حاضر نشان داد که نقاشی 

در این  مطالعات هرچندکه چنین تغییری در گروه کنترل معنادار نیست. شد درحالی آزمایش

ژوهش حاضر پ یافت نشد اما یافته ارتباطنیدرازمینه بسیار اندک است و پژوهش مستقیمی 

رنگ  ای نشان دادندطی مطالعه( که 8100مشابه همچون کیم و کانگ ) هایپژوهشبا 

ارد. شود، همخوانی ددرمانی باعث بهبود هدف در زندگی بیماران با اختالل پس از ضربه می

کند تا یک متوان چنین عنوان کرد که معنای زندگی به افراد کمدر تبیین این یافته می

ها و نامالیمات زندگی را به خاطر وجود معنا تحمل کنند. زندگی را هدفمند دیده و رنج

تواند زیستن را توجیه کند. این معنا معنای زندگی جستجوی معنای زندگی است که می

های واال و یا تحمل رنج و تواند از طریق انجام کاری ارزشمند یا با تجربه کردن ارزشمی

(. 0068فر، کاظمی و جاوید، ؛ به نقل از خلیلی0075ر زندگی به دست آید )فرانکل، درد د

قات شود انسان بتواند از اوای مفیدی است که سبب میمقابله داشتن معنا در زندگی مهارت

 (.0068خویش لذت برده و اوقات بد را تحمل کند )زاهدپورکرایی و همکاران، 

هدف زندگی انسان، زندگی کردن در آرامش و ثبات  ( معتقدند که8100کیم و کانگ )

ای هدار بودن گذشته و حال، شناخت ارزشروانی، دنبال کردن هدف زندگی، اعتقاد به معنی

زندگی و بهبود رشد شخصی از طریق برقراری ارتباطات مثبت با دیگران است. در این راستا، 
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ن، ارزش دارای پیشرفت تحصیلی پایی توان گفت که افرادهای پژوهش حاضر مییافته بر بنا

عه که نتیجه مطال طورهمان، حالباایندهند. شان را از دست میو معنای زندگی و ثبات روانی

موجب افزایش معنای  هنر درمانیهای یکی از روش عنوانبهحاضر نشان داد، نقاشی درمانی 

کننده تجربه شناختی شی بیان( نقا8100شود. طبق نظر کیم و کانگ )زندگی در این افراد می

ای هتحریک قشر بصری و ایجاد پدیده وسیلهبهطور احساسی و هیجانی فرد است. افراد به

بنابراین، هدف نقاشی درمانی حذف افکار  ؛دهندها واکنش نشان می، به رنگشناختیروان

ی انواع نقاشآمیزی و که با بیان افکار منفی از طریق رنگ استمنفی فرد در مورد خودش 

گیرد. در بازگرداندن معنای زندگی، نقاشی مختلف الگوهای هندسی پیچیده صورت می

ه های خاکستری کرا از رنگ شناختیروانکند تا تغییرات درمانی به بیماران کمک می

اد که های شدهنده وضعیت نامطبوع یا میل کم به پیروی از هدف زندگی است تا رنگنشان

، ورکلیطبه یط بهتر ذهنی برای پیروی از هدف زندگی است، تجربه کنند.شرا دهندهنشان

 دهدمی گسترش را درمانیروان فرایند که است مراقبتی روش یک درمانی، نقاشی

 شود ومی مراجع احساسی و دیداری کالمی، هایواکنش شامل این فرایند کهیطوربه

 دیدنقابل است آوررنج و دشوار هاآن آوردن زبان یا به دیدن که را چیزهایی آن همه

 خود وجود در را زندگی از حسی ببیند و ترواضح کندمی کمک به مراجع کند ومی

 (.0068خادر و همکاران، کند )غالمزاده احساس

موزان آیافته دیگر پژوهش حاضر این بود که نقاشی درمانی بر بهبود سالمت روان دانش

اران و همک خدابخشی کوالیی مشابه همچون هایپژوهشدارد. این یافته با نتایج  تأثیر

خادر و ( و غالمزاده0064(، رضایی و همکاران )0061(، عطاری و همکاران )8109)

س توان بیان کرد هر فرهنگی بر اسا( همخوان است. در تبیین یافته حاضر می0068همکاران )

روانی است. هدف هر جامعه این است که شرایطی فراهم معیارهای خود به دنبال سالمت 

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 

ا مشکالت ین ظرفیت مقابله بشود که توانایی برقراری ارتباط با دیگران و همچنفرد کامل می

آموزان با موفقیت تحصیلی بنابراین، دانش؛ (0065زندگی را داشته باشد )یزدانی و مؤمنی، 
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کنند، خود را ضعیف و به دلیل بازخوردهای منفی که از اطرافشان دریافت می کم نیز

ن در خود جدید هراس دارند، چو هایموقعیترو شدن با پندارند و از روبهپذیر میآسیب

ا تواند با نقاشی، رنگ کردن و ببینند، اینجاست که فرد میرویی با آن را نمیتوان رویا

ی آورد و در طول فرآیند نقاشی درمان به وجودترکیب عوامل خالقانه هنر تغییراتی را در خود 

خود ( در پژوهش 8100این پندار منفی را از بین ببرد. در همین زمینه، رامیرز ) طورکلیبه

آموزان، خودکنترلی و تقویت موجب افزایش تمرکز دانش هنر درمانیکه نشان داد 

ود. ششود که از این طریق موجب بهبود پیشرفت تحصیلی آنان میفردی میبین هایمهارت

 شناخت یا و درمان در تأثیری تواند،می غیر دارویی درمانیک نوع  عنوانبهنقاشی درمانی 

 فرایندی ساختن، یا ترسیم فرایند زیرا باشد، داشته ساالنبزرگ و مشکالت کودکان

 کل یک ساختن برای را هایشتجربه از گوناگونی فرد اجزای آن طی که است پیچیده

 نقاشی درواقع .(0068خادر و همکاران، دهد )غالمزادهمی قرار مورداستفاده دارمعنی

 تعارضات و تمایالت احساسات، نشان دادن و افکار ارائه هیجانات، فکنیبرون برای ابزاری

 که دهندمی انعکاس را پیرامون محیط از خود تصور طریق نقاشی از افراد است. درونی

 اضطراب بروز .باشد آنان هاینگرانی و هااضطراب بیانگر تواندمی تصورات این بخشی از

به  درنتیجهشود می هاآن بروز باعث کاهش ترسیمی تصاویر و نقاشی قالب در هانگرانی و

 (.0064کند )رضایی و همکاران، بهبود سالمت کلی فرد کمک می

نتایج حاصل از پژوهش حاضر بیانگر اثربخشی نقاشی درمانی بر معنای زندگی  درمجموع

ه نتایج کبود. با توجه به این آموزان دارای پیشرفت تحصیلی پایینو سالمت روان دانش

مشابه  هایپژوهشبا نتایج حاصل از  یاگونهبهها داده وتحلیلتجزیهاز  آمدهدستبه

دهد تا احساسات فرصت می نقاشی روشی است که به فرد ازآنجاکههمخوانی داشت و 

را به نمایش درآورد و  هاآنآزارنده و مشکالت درونی فرد را از طریق نقاشی بروز دهد و 

وان اذعان تفرد بتواند تعارضات خود را حل کند، میکند که درمانگر نیز فرصتی را فراهم می

ا توجه و مورد تأیید است. ب شدهرفتهیپذهای درمانی یکی از روش مثابهبهداشت که این روش 

قش تواند نیک فن درمانی مؤثر می عنوانبهصورت گرفته نقاشی درمانی  هایپژوهشبه 

 هایژگیویباشد. همچنین با توجه به  مؤثری در افزایش معنای زندگی و سالمت روان داشته
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بیان کرد  گونهاینتوان اند، میآموزانی که در این مطالعه شرکت داشتهشناختی دانشجمعیت

 موردمطالعهآموزان اقتصادی دانش-که پایین بودن سطح سواد والدین و سطح اجتماعی

ابی یدر کاهش انگیزش تحصیلی، سالمت روان و هویت تأثیرگذارتواند یکی از دالیل می

ای گیری هویت در تحول آتی معندر آنان باشد. با توجه به اینکه در سنین نوجوانی، شکل

نی و ریزی هیجازندگی حیاتی و ضروری است و مشکل در این زمینه باعث اختالل در برون

شود، لذا مطابق با نتایج یآموزان مدانش گونهایناضطراب و تضعیف سالمت روان در 

افزایش  تواند دریک روش درمانی خالق می عنوانبهپژوهش حاضر، نقاشی درمانی 

ت روان آن در سالم تبعبهبا مشکالت و یافتن معنای زندگی و  کنار آمدنو  نفساعتمادبه

راین بناب؛ رددگ نقش داشته باشد و باعث بصیرت، امیدواری و بهبود کیفیت زندگی در افراد

به مشاوران و مسئوالن آموزش و پروش و آموزش عالی پیشنهاد  آمدهدستبهبر اساس نتایج 

روشی مؤثر در بهبود معنای زندگی و سالمت روان  عنوانبهرا  درماناین نوع  گردد کهمی

که پژوهش حاضر قرار دهند. با توجه به این موردتوجهآموزان دارای افت تحصیلی دانش

که ردد گوزان دختر با پیشرفت تحصیلی پایین انجام گرفت، پیشنهاد میآمروی دانش

های سنی و جنسی و با سطح اقتصادی متفاوت اجرا گردد. همچنین مشابهی در گروه پژوهش

های بالینی با حضور آتی از این نوع آموزش روی گروه هایپژوهششود تا در پیشنهاد می

و  درمانی استفاده شودهای روانو یا سایر شیوه ودرمانیدارای دیگر مانند یک برنامه مداخله

ی که در هایدر این پژوهش نیز مانند سایر پژوهشاثربخشی هر دو برنامه با هم مقایسه گردد. 

 ازجملههایی وجود داشت. گیرند، محدودیتصورت می شناسیروانحوزه علوم رفتاری و 

حله پیگیری بود تا بتوان اثر روش های پژوهش حاضر، عدم امکان انجام مرمحدودیت

 قرار داد. همچنین، به دلیل تک جنسیتی بودن موردبررسیآموزشی را در درازمدت 

اید ها و مقاطع سنی بهای آن به پسران و دیگر فرهنگهای پژوهش در تعمیم یافتهآزمودنی

 جانب احتیاط را رعایت نمود.
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های هویت و معنای زندگی در سبک نقش(. 0060االسالمی. )، منیژه و راضیه شیخاکنندهیاح

 .007-007(، 00)0، کاربردی شناسیروانبهداشت روانی دانشجویان دختر. 
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 تحصیلی کودکان دارای-حرکتی، نقاشی و موسیقی در کاهش مشکالت رفتاری

 .58-98(، 7)05، تعلیم و تربیت استثناییشکالت یادگیری. م

درمانی، تهران: های مشاوره و رواننظریه (.0061ترخان، مرتضی و آقایوسفی، علیرضا. )

 نور.انتشارات دانشگاه پیام

(. 0064و محرابی، حسینعلی. ) لیاسماع دیسپارسافر، سارا؛ نامداری، کوروش؛ هاشمی، 

های بخشش، نبخشیدن و نشخوار فکری با سالمت مذهبی، سبکبررسی رابطه تعهد 

 .006-098(، 08)9، درمانیفرهنگ مشاوره و روانروان. 

مجله (. بررسی روایی و اعتبار پرسشنامه سالمت عمومی. 0021تقوی، محمدرضا. )
 .020-026(، 4)5، شناسیروان

 خودکارآمدیل مؤثر بر (. عوام0068و طهماسبی، رحیم. ) جمالی، مکیه؛ نوروزی، آزیتا

تحصیلی و ارتباط آن با موفقیت تحصیلی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بوشهر 

 .940-986(، 2)00، مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی. 0060-0068سال 

-گری جهت(. نقش واسطه0060اله. )و جاویدی، حجت فر، مینا؛ سلطانعلی، کاظمخلیلی

 آموزان پایهای فرزندپروری و معنای زندگی در دانشهگیری مذهبی برای سبک

 .56-70(، 05)4، شناختیروان هایمدلها و روشسوم دوره دبیرستان شهر شیراز. 

 .ویرایش :تهران .تربیتی علوم و شناسیروان در تحقیق روش .(0029علی. ) دالور،

اثربخشی نقاشی درمانی  (.0064، آناهیتا، تقوایی، داوود. )خدابخشی کوالییرضایی، سعید؛ 

آموزان دبستانی پسر دارای اختالالت بر کاهش اضطراب و پرخاشگری دانش

 .01-06(، 8)8، کودکان نشریه پرستاریریزی شده. برون
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 و کاوه، پروین. نژاد، اعظم؛ قدمی، امیرزاهدپورکرایی، آذر؛ حمید، نجمه؛ محمدعلی

موزان آبر رضایت از زندگی و عملکرد تحصیلی دانش معنا درمانی(. اثربخشی 0068)

 .79-61(، 42)08، مشاوره هایپژوهش دختر.

(. کنکاش در 0069اسدی، حسن. )و بنی مقدم، نوشیروانبناوندی، الهام؛ خضریسلطانی

بینی سرزندگی تحصیلی بر اساس معنای نگر: پیشمثبت شناسیروانهای سازه

 .887-827(، 4)01، علوم پزشکی راهبردهای آموزش درزندگی. 

سماعیل. ، اعسگرآباد یعقوبیو  پور، علیرضا؛ اردمه، علی؛ شهیدی، شکوهسیاح، مهدی؛ اولی

بینی سالمت روان و عملکرد تحصیلی دانشجویان از طریق راهبردهای (. پیش0060)

 .شاپور اهوازشناختی تنظیم هیجان در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی جندی

 .07-44(، 0)5، فصلنامه مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی

 یهنر نقاش(. اثربخشی آموزش 0061و سلیمی، حسین. ) آبادی، عبداهللعطاری، بهناز؛ شفیع

، یدرمانفرهنگ مشاوره و روانآموزان پسر ابتدایی. بر کاهش میزان اضطراب دانش

8(2 ،)94-47. 

(. رابطه 0068و مسلمی، زهرا. ) یعی، محمد؛ قمی، مهینعنبری، زهره؛ جمیلیان، حمیدرضا؛ رف

رضایت از رشته تحصیلی و سالمت روان و پیشرفت تحصیلی در بین دانشجویان 

-426(، 9)00، مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکیدانشگاه علوم پزشکی اراک. 

467. 

بخشی نقاشی درمانی (. اثر0060مقدم، حسن. )خادر؛ مجتبی، باباپور، جلیل، صبوریغالمزاده

 اسیشنروان هایپژوهشهای اختالل افسردگی کودکان دبستانی. در کاهش نشانه
 .06-08(، 8)4 بالینی و مشاوره،

درمانی با رویکرد نقاشی درمانی بر  هنر تأثیر(. 0060فرامرزی، ساالر و مرادی، محمدرضا. )

 .85-00(، 9)80، شناسیشنواییکاهش ناامیدی و تنهایی کودکان ناشنوای پسر. 

گروهی بر مهارت  هنر درمانی تأثیر(. 0061نژاد، مریم. )آبادی و ابراهیمیهاشم قنبری

مبتال به اختالالت روانی مزمن بستری در مرکز نگهداری و بازتوانی  زنانارتباطی 

 .888-886(، 0)00، اصول بهداشت روانی بیماران روانی مزمن.
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آوری و سازگاری اجتماعی در دانشجویان هیجانی، تاب رابطه هوش(. 0026کیانی، سعید. )

مه عالنامه کارشناسی ارشد، دانشگاه . پایانشاهد جهت تبیین مدل سالمت روانی

 و علوم تربیتی. شناسیروان، دانشکده طباطبایی
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بر خودپنداره تأییدجویی و  هنر درمانی تأثیر(. 0061، زینب. )انصاری اصلنادری، فرح و 

های هیافتشهرستان اهواز.  درمانبه مرکز مشاوره و  کنندهمراجعهشادکامی کودکان 

 .00-07(، 2)9، شناسیرواننو در 

آوری در (. نقش سبک زندگی و تاب0065و مؤمنی، خدامراد. ) محمد رسولیزدانی، 

ورزی دانشجویان دانشگاه رازی کرمانشاه در شفقت بینی سالمت روان و خودپیش

 .005-084(، 8)5، مجله تحقیقات بالینی در علوم پیراپزشکی. 0060سال 
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