
 

 

 

 

تاثير آموزش نقاشي براسترس وافسردگي دختران نوجوان هنرستانهاي ناحيه 
  يك زاهدان

 

  نام و نام خانوادگي نويسند ه : *منصوره استقامت

  بلوچستاندانشجوی کارشناسی ارشد ، رشته ی نقاشی ،دانشگاه سيستان و 

  09157477687تلفن: manesteghamat@gmail.com:ايميل

  عباس بزرگمهرنام و نام خانوادگي نويسنده:دكتر 

  استاديار،گروه نقاشي،دانشگاه سيستان و بلوچستان

  09155419549تلفن: bozorgmehr_abbas@yahoo.com:ايميل

   چكيده 
توسعه ،افسردگي و استرس در ميان زنان نسبت به مردان بيشتر با توجه شيوع اختالالت رواني در كشورهاي در حال  

در قالب فرصتهاي مختلف اجتماعي در دنياي مدرن امروزي ،  است .نقش پر رنگ دختران در خانواده و در اجتماع
ي تامين بهداشت رواني دختران به افزايش كارايي در زمينه هاي فردي و اجتماعباعث ايجاد مشكالتي شده از اين رو

مي انجامد .استرس  يكي از جنبه هاي اجتناب ناپذير زندگي انسان معاصر است و به عنوان تنش وفشار هيجاني در 
 آننوجوان به كمك است كه يك روش فرافكن ،  فرد در برابرمحرك هاي محيطي ايجاد مي شود .آموزش نقاشي

پردازد و اثر مخرب آنها را كاهش مي رس ميكند و به كنترل احساسات هنگام استدلهره هاي دروني را آشكار مي
توان بسياري از پژوهندگان بر اين عقيده هستند كه تشخيص و درمان نابساماني هاي روانشناختي نوجوان مي .دهد 

اين پژوهش با هدف بررسي تاثيرآموزش نقاشي بر استرس و افسردگي دختران نوجوان  . از نقاشي بهره گرفت
پس آزمون بود. جامعه آماري پژوهش شامل -روش پژوهش نيمه آزمايشي از نوع پيش آزمون (هنرستان)انجام گرفت.

 تشكيل 1399-1400 تحصيلي سال گانه ي شهر زاهدان در2 مناطق مدارس در هنرستان دختر آموزان كليه دانش
مداخله  مطالعه، پايان تا كنترل گروه اما شد، اجرا آزمايش گروه روي ايدقيقه45 جلسه 8 در ، نقاشي داد. آموزش

توان براي كاهش استرس افسردگي دختران نوجوان (هنرستان)، هاي پژوهش، ميبنابر يافته .نمود نخواهند دريافت اي
  از آموزش نقاشي سود جست.

  : آموزش نقاشي ، استرس،افسردگيهاي كليديواژه
  

  



 

  
  

  
  مقدمه

ندگي هم ز در كنارمعروف است  خانوادهكه به نام و زيستي  اقتصادي يافراد جامعه در واحدهاي اجتماعبيشتر 

و خانواده، اولين بخش جامعه و عامل اصلي انتقال فرهنگ، انديشه و اخالق از نسلي به نسل ديگر  كنند يم

بوده و با اهميت ترين و در عين حال بادوام ترين واحد عاطفي ،اجتماعي است كه در همه ي مراحل رشد 

از افراد تعدادي خانوارها داراي نمايد.  دارد و اساس چگونگي شخصيت او را پي ريزي مي انسان نقش مهمي

، و در ممكن است برسد تعداد بيشتري همنفر و  كي و هر يك بخشي از وظايف را بر عهده دارد كه از هستند

خانواده مي شود. گيرد، كه در صورت مفيد بودن  باعث پويايي مي بين آنها ارتباط و همكاريهايي صورت

از سوي  دختران يك عضو مهم در اجتماع مي باشند و با مسائل و مشكالت مختلفي گريبان گير هستند،

نقش  به شمار مي آيند. مهم بودنبه عنوان ركن اساسي تعادل، آرامش و تعالي نظام خانواده و جامعه  ديگر

مدرن و دردنياي  وتحصيلي اجتماعي ،هاي شغليفرصتچهارچوب چه در خانواده و چه در  اين دختران

كردن مسائل دختران  آنها شده است، حل و فصلرباعث برخي چالشهايي مهم روانشناختي دامروز،ماشيني 

ت روان يكي از مهمترين ابعاد المس"به ويژه در دوره هاي اخير همواره مورد بحثهاي زيادي بوده است. 

ت روان المت جسماني، اجتماعي و معنوي دارد. بدون سمالآيد كه تأثير جدي بر سمت به شمار ميالس

) 97-109: 1397(سلطاني زاده، منتظري و لطيفي، " اپذير استن ت امكانالمهاي ديگر سدستيابي به بخش

، از مرتبط استعملكرد فردي و اجتماعي فزايش همچنين بهداشت رواني از آن جهت كه با بهبود و ا"و 

هاي فردي و هم در زمينه ودن بازدهافز آن بهحقيقت فراهم نمودن در  و است زيادي برخوردارويژگي بسيار 

هومن، مهرابي (" ايجاد پويايي و آرامش هر جامعه بازي مي كند.ه نقش مهمي درك انجامدهم اجتماعي مي

 عالئم بر فراتشخيصي درمان )  در پژوهش خود مبني بر  اثربخشي153-142: 1395زاده هنرمند و زرگر 

 افسردگي و اضطراب به مبتال زنان عمومي و عملكرد هيجاني تنظيم ي،شناخت راهبردهاي افسردگي، اضطراب،

 دنبال به و افسردگي و استرس عالئم كاهش در گروهي فراتشخيصي درمانهمبود به اين نتيجه رسيدندكه 

   .باشدمي كارا درماني هيجاني، تنظيم بهبود آن

  



 

  

  

  اطالعاتروش و ابزار گردآوري 

:  اين پرسش نامه شامل 1نامه ي افسردگي، اضطراب، استرسروش ميداني ،كتابخانه اي ،اينترنتي و پرسش

سوال  7سه خرده مقياس افسردگي اضطراب و استرس مي باشد كه هر يك از مقياس هاي پرسش نامه شامل 

به دست مي آيد. هر  سوال از  است كه نمره نهايي هر كدام از طريق مجموع نمرات سوال هاي مربوط به آن

مقياس  .(كامال در مورد من صدق مي كند)، نمره گذاري مي شود 3(اصال در مورد من صدق نمي كند) تا 0

ها حاكي از وجود سه عامل افسردگي، اضطراب مذكور را مورد تحليل عاملي قرار دادند كه نتايج پژوهش آن

درصد از واريانس كل مقياس توسط اين سه عامل مورد  68و استرس بود. نتايج اين پژوهش نشان داد كه 

سنجش قرار مي گيرد. ارزش ويژه عوامل استرس، افسردگي و اضطراب در پژوهش مذكور به ترتيب برابر 

  بود. 95/0و  92/0، 97/0و ضريب آلفا به ترتيب  23/1و  89/2، 09/7

  پيشينه

بر تعيين رابطه تنظيم هيجان با عوامل استرس زا در )در پژوهش خود مبني 1394باقري، باباخانلو و شوقي (

زنان معتاد، به اين نتيجه رسيدند كه نارسايي ها در تنظيم هيجانات مي تواند تجربه عوامل استرس زاي 

  زنذگي را افزايش دهد.

 قايسه اثربخشي گروهي قصه درماني و هنر ـ بازي درماني)، در پژوهشي مبني بر م1398شجاعي و همكاران (

-بر اضطراب و افسردگي كودكان مبتال به سرطان: با تكيه بر چهارچوب، اصول و قواعد رويكرد شناختي

-رفتاري مي-درماني شناختي بازي -رفتاري و هنر-كه قصه درماني شناختي، به اين نتيجه رسيدند رفتاري

هاي سرطان در محيط توانند به عنوان يك شيوه درماني براي كاهش اضطراب و افسردگي كودكان مبتال به

  .با توجه به اينكه در گذشته به مطالعه در مورد ابعاد رواني پرداخته شده آموزشي و درماني به كار برده شوند

  

  

                                                           
1 . Depression, Anxiety, Stress Scale(DASS-21) 



 

  

  

 

 

است،ولي هيچگونه مطالعاتي از اين دست در هنرستان هاي ناحيه يك زاهدان انجام نشده واز اين جهت اين 

  .د ميباشدپژوهش در نوع خود بديع و منحصر به فر

  آموزش

آموزش فرايند تسهيل يادگيري، يا كسب دانش، مهارت، ارزش، اخالق،اعتقادات و عادتها است،كه ميتواند در 

شرايط رسمي يا غير رسمي ايجاد شود وهر تجربه اي كه تاثير شكل دهي بر نحوه تفكر ،احساس و عمل فرد 

ديويي آموزش را تكرار تجربه ها وگسترش آن براي تواند نوعي آموزش به حساب بيايد.جان  مي داشته باشد،

هدايت افراد تعريف ميكند.از نظرژان ژاك روسو آموزش هنر يا فني است كه به صورت راهنمايي يا حمايت 

نيروهاي طبيعي و استعدادهاي فراگير با رعايت قوانين رشد با همكاري خود او براي زيستن تحقق مي پذيرد. 

تعليم  است.اين دوواژه در انگليسي به معناي آموزش،Teachingيا Instructionيسيآموزش معادل واژه انگل

 دراصطالح ازهم متفاوتند وبه معاني :تحريك و راهنماي يادگيري، تدريس و آموزش”وتدريس آمده است .

يري را براي دانش گفراهم آوردن شرايط و اوضاع واحوالي كه ياد كردن به يادگيري درديگري، هنركمك

) www.fekr.maalem.ir.(صادقي حميد رضا ،”وزان و دانشجويان در داخل و خارج مدرسه آسان سازدآم

آموزش عبارت از فعاليت هايي است كه به منظور ايجاد يادگيري در يادگيرنده ،از جانب آموزگار و يك يا "

ر از پيش طراحي شده اي چند يادگيرنده ،به كنش متقابل جريان مي يابد.آموزش به هر گونه فعاليت يا تدبي

در كشور ) 1369:56، علي اكبر (سيف"گفته مي شود كه هدف آن ايجاد يادگيري در يادگيرندگان است.

پارتي ها و مادها به كودكان و نوجوانان راه و رسم كار و  داراي قدمت چندين هزار ساله است، ايران آموزش

توسط اخترشناسان و پيشگويان به مردم آموزش داده مي اصول و مراسم ديني نيز  جنگاوري را مي آموختند.

شد.در دوران هخامنشيان آموزش رسمي توسط موبدان در آتشگاه ها انجام مي شد.يكي از مراكز مهم آموزشي 

كه دانشمندان ايراني در كنار دانشمندان هندي ،يوناني و رومي  دانشگاه جندي شاپور بود، در دوران ساساني

  مي مي پرداختند.به فعاليتهاي عل



 

  

  

  

اولين مدرسه را كشيشي آمريكايي به نام ، آموزش و پرورش نوين در دوران قاجار پايه ريزي شد

هجري قمري بنا نهاد ،كه عالوه بر آموزش دانشهاي جديد قالي بافي و آهنگري 1254پركينزدراروميه در سال 

اميركبير در زمان ناصر الدين شاه قاجار تاسيس نيز به كودكان تعليم داده مي شد.مدرسه ي دارالفنون را نيز 

كه سه زبان فرانسه ،انگليسي وروسي دركنارعلوم مختلف ديگر آموزش داده مي شد.نخستين مدرسه ي  كرد،

هجري قمري تاسيس شد. ابتدا آموزش هنر در مدرسه ي دارالفنون در كارگاه و  1324دخترانه در سال 

ه از استاد به شاگرد انتقال مي يافت .آموزش عمومي در ايران از سال هنركده ي سنتي بصورت سينه به سين

 زيرمجموعه با درس تدريس نمي شد.از اين تاريخ درس هنر هنر به عنوان 1316شروع شد اما تا سال 1288

اي شامل سرود ،نقاشي،خوشنويسي و رسم در پايه هاي سوم تا چهارم در برنامه ي درسي گنجانده شد. در 

با تغيير نظام  1375كار دستي نيز افزوده شد وساعات درس هنر نيز افزايش پيدا كرد .از سال 1328سال 

آموزشي به سه دوره ابتدايي ،راهنمايي و متوسطه ساعت هنر به يك ساعت و سي دقيقه كاهش پيدا كرد.در 

كار كرد و سپس  در مركز شهيد مطهري تهران آغاز به 1361مراكز تربيت معلم رشته ي هنر ابتدا در سال 

  در شهر هاي اصفهان ،مشهد،تبريز وشيراز در مقطع كارداني پرداخت.

  نقاشي

 .هاي اصلي هنرهاي تجسمي است و قدمت آن به شش برابر زبان نوشتاري مي رسدنقاشي يكي از رشته

اولين نقاشي هاي يافت شده در غار ها حاكي از آن است كه انسان ها با زبان نقاشي با يكديگر و جهان اطراف 

ارتباط برقرار مي كردند قديمي ترين نقاشي ها مربوط به سه هزار و دويست هزار سال پيش در گروته شاوه 

تصاويري از حيوانات مختلف است  فرانسه قرار دارد كه با رنگ هاي طبيعي رنگ آميزي شده اند و شامل

كردند مثًال براي موفقيت در شكار تصوير حيوان را بر انسان ها از همان ابتدا آرزوهايشان را با نقاشي بيان مي

ديوار غار مي كشيدند و حتي معتقد بودند كه با نقاشي مي توانند بر طبيعت تاثير گذار باشند و نقاشي از 

نقاشي نگارگري و رسم اتفاقي است كه با استفاده ، ادويي براي انسان داشته استهمان ابتدا جنبه آييني و ج

  نقاشي آفرينش كيفيت هاي  .از رنگ بر روي سطح كاغذ يا بوم ايجاد نقش مي كند و اثري خلق مي شود



 

  

  

  

زيبايي شناختي معين در يك زبان بصري دو بعدي نيز تعريف مي شود و هنرمند نقاش احساس امكانات 

اني و عواطف و محدوديت هاي خود را با تواناييهاي تكنيكي بيان مي كند استفاده از ابزارهاي اثرگذار بي

مختلف بر زمينه هاي گوناگون نقاشي را به وجود مي آورد كه امروزه با دركي فراتر و مدرن هنرمندان از 

اي مدرن با سبك هاي متفاوت نقاشي ه .تكنيك هاي تازه اي براي خالقيت در كار هنري خود بهره مي برند

نشانگر ذوق و بيان احساس هنرمند است مخصوصاً انواع وسايل الكترونيكي مدرن امروزي تحول زيادي در 

هنر نقاشي ايجاد كرده است و نقاشي ديجيتالي به عنوان تكنيكي جديد به صورت فراگير در جامعه امروزي 

هاي جديدي چون نقاشي رسوم نبوده مانند نقاشي با دود يا روشكاربرد دارد و با استفاده از موادي كه قبًال م

عناصر بصري در نقاشي كودكان و نوجوانان بدون وابستگي به محتوا نيز داراي بارش  .هاي سه بعدي و غيره

مي تواند به  طشديد بياني و قدرت وجودي خاصي است كه پويايي و بنيان شكل از آن ناشي مي شود خ

ممكن است براق يا مات . افقي و غيره ،عمودي ،مداوم ،نقطه چين ،نازك ،ضخيم ،شود اشكال مختلف ظاهر

هوس  ،شادي ،غم:يا شفاف باشد بنابراين خط به تنهايي توانايي آن را دارد كه حالت هاي رواني مختلف مانند 

نيروي زندگي با اطمينان به خود را نشان دهد مثالً تركيب چند خط نمادي از نور چراغ است است . و خشم 

عالئم و خطوط بلند به طرف باال كشيده مي شود و زماني كه كودك و نوجوان خوشحال است حركات دست 

هنرمند ماهر و با تجربه از رنگ براي به وجود آوردن  .تر و بلندتر استزدوم و سي و پردامنه است و خطوط با

رانه سطح دو يا سه بعدي به نحوي دلپذير پنداري دوري و نزديكي و بيان يك قدرت پويا و آرايش مبتك

استفاده مي كند بنابر گفته بولوگ ، هاي مخاطب خود استواكنش هاي هيجاني نزد بيننده و ،دپديدآورن

ارتباط درك ما از زيبايي با رنگ بسيار ساده و آني است اگر هم هيچ شناخت تئوريك نسبت به رنگ نداشته 

كند و گرما و توناليته آن يعني رار داريم كه رنگ به راحتي درمانفوذ ميباشيم به طور غريزي در موقعيتي ق

كيفيت عيني آن با بعضي از احساسات و تألمات ما آميخته مي گردد. كودكان و نوجوانان عالقه وافري به 

ور سالگي در حد اعالي خود است اما همينط ٦تا  ٣استفاده از رنگ دارند  كه اين عالقه دركودكان در سنين 

  شود عالقه ي او كاهش ميابد.كه بزرگتر مي 



 

  

  

  

  استرس

سترس، موضوع محرك يا تغيير در محيط داخلي و خارجي است كه ممكن است باعث اختالل حيـاتي ا 

دهد كه ميزان  هاي ساليان اخير نشان مي نتيجه پژوهشو  و در شـرايط خاصـي بيماري زا باشد يدهگرد

حدي در زندگي مـردم افـزايش يافتـه كـه موجب نگراني بسياري از  اسـترس و عوارض ناشي از آن به

عامـل مراجعـه افـراد بـه بيشترين  سـازمان هـا از جملـه سـازمان بهداشت جهاني شده است؛ به طوري كه

، راضي نبودن از زندگيباعث افزايش ميزان افسردگي،  تواند استرس ميو  پزشـكان اسـترس و افسردگي است

استرس و فشار روحي نوعي تنش و هيجان در فرد  .خودكشي شودفكرارتباطـات فـردي و حتـي  كم شدن

است كه به دليل عوامل روانشناختي محيطي و ساير موارد در فرد ايجاد مي شود همه استرس ها به نوعي 

جان زياد يك هيجان و واكنش منفي در برابر عاملي كه آن را به وجود آورده هستند اما چنانچه شدت هي

شده به طوري كه نوعي واكنش منفي و بي قراري و اضطراب را در فرد به وجود آورد نياز به راهكار و درمان 

نقش چشمگيري داشته باشد نقاشي است كه باعث ايجاد سترس دارد يكي از مواردي كه مي تواند در كاهش ا

و اجتنـاب ناپـذير زنـدگي انسان هـاي طبيعـي  سترس را يكي از جنبـها".حس آرامش در فرد مي شود

برخي آن را در يك كلمه به فشار رواني يا  ، كه به اشكال مختلف تعريف شده اسـتو  اند معاصر خوانده

 هاي محيطي تهديد كننده دانسته تنيـدگي تعريـف كـرده و گروهي آن را پاسخ فيزيولوژيك انسان به محرك

 دهد كه روش بررسي ادبيات پژوهشي نشان مي )126- 123: 1391سيمبر و رمضانخاني،  ،(كشاورزف" اند

 توان به دارو پيشنهاد شده است كه از آن جمله ميدانش آموزان  هاي مختلفي براي بهبود بهداشت رواني

طرف و به چالش  ازيك ناسيهاي روانش افراد به درمان تمايل وجود، با  اين اشاره كرد. با درماني، رفتاردرماني

ر . بآماده ساخته استدرمانهاي جديد ديگر، زمينه را براي پيدايشسوي هاي گذشته از  درمانكشيده شدن 

در درمان  گذشتههاي  روانشناختي در سالدرمانهاي توان گفت يكي از جديدترين  اساس نتايج مطالعات مي

  ن در مطالعات آ تاثير مفيدرفتاري و رواني، روش هنر درماني به شيوه نقاشي درماني است كه  تالالتاخ

  



 

  

  

  

نقاشي "و مهارت هاي به تاييد رسيده است.  پرخاشگرياحساس شادي، اعتماد به نفس و مختلف ازجمله 

  شود يك فرد، شيء يا موضوعي را نقاشي كند تا  درماني يك روش فرافكن است كه در آن از فرد خواسته مي

 1393(فرامرزي و مرادي،  ".دقرار گيرن يفردي يا روانشناختي او مورد ارزياب عملكردهاي شناختي، بين

درواقع نقاشي يكي از مهمترين فاكتورها در بيان افكار، عقايد و نيازهاي دروني است. با جستجو در ")82:

هاي شخصيتي افراد،  ت مفيدي را در رابطه با ويژگيالعاتوان اط ن، مياالهاي كودكان و بزرگس نقاشي

(حاتمي و همكاران، "د آور دستق دروني به عاليهاي عاطفي و هيجاني، فشارها و  هاي رواني، ويژگي ظرفيت

2016 :24  .(  

  افسردگي

كنند و معموال مي توانند علت افسردگي را ها در مقطعي از زندگي خود احساس افسردگي ميهمه  انسان 

دارند: فقدان(از دست دادن)  به رويدادهاي مشخصي ربط دهند. در ايجاد افسردگي دو نوع رويداد اهميت ويژه

اي از غم و تواند باعث آغاز دورههايي مثل از دست دادن شغل يا فوت بستگان نزديك ميو شكست. تجربه

توانند به نااميدي ها، مثل ردشدن در امتحان يا عدم موفقيت ميتكرار هميشه ي افكار منفي شوند. شكست

توانند اين احساسات منفي را در باعث  شوند. بيشتر  مردم ميو ايجاد احساسات و افكار منفي مثل بدبيني 

افسردگي  زمان نسبتا كوتاه مثال چند روز از بين ببرند و به زندگي عادي خود باز گردند، اما براي بعضي افراد

مي اين مشكل اهميت با رابطه كنند. درمانند و در تمام جنبه هاي زندگي نفوذ ميبه مدت طوالني باقي مي

را كه  افسردگي مسأله شماره يك سالمت در دنياست و به قدري شيوع پيدا كرده است كه آن گفت توان

 حاضر حال شود. دراند و چهارمين بيماري شايع جهان ناميده ميسرماخوردگي اختالالت رواني ناميده

جهاني،  بهداشت سازمان سوي از اعالم شده آمار اساس بر و شودمي محسوب جهان شايع بيماري افسردگي

 2020سال تا شودمي بيني پيش شده انجام برآوردهاي و طبق برندمي رنج افسردگي از نفر ميليون 3400

  هاي در سال و با توجه به تحقيقات به عمل آمدهده است ش تبديل شايع جهان بيماري دومين به اين بيماري

  



 

  

  

  

اي داشته ميان كودكان و بزرگساالن رشد تكان دهندهاخير، تعدادافرادي كه خودكشي مي كنند حتي در 

آيندي مرضي افسردگي و در جامعه ايران  اندكي كمتر دهند همهمچنين از آنجا كه تحقيقات نشان مي است.

يك  تقريباً كه است شده زده تخمين ديگر درصد واين عاليم در جامعه ايراني بسيار باالست. ازطرف60از 

 در كه ملّي همبودي مطالعة در تكرار طور هستند. همين عمده افسردگي اختالل به مبتال جمعيت پنجم

در صد به 2/6آن  سالة يك درصد و شيوع6/6افسردگي  عمر طول شيوع ،شد اجرا 2002-2001 هاي سال

  .آمد دست

نياز دارند امروزه با توجه به پيشرفت تكنولوژي و دنياي مدرن وماشيني امروز ،انسان ها به خصوص نوجوانان 

كه از تنهايي و احساسات منفي و آزار دهنده رهايي بيابند و نقاشي مي تواند به صورت يك فعاليت فرافكنانه 

مسائل و اتفاقات را از ذهن ناخودآگاه بيرون كشيده و فرد با به تصوير كشيدن مي تواند خود را از بار غم و 

ند درمان نوجواناني كه داراي اختالل هستند نقش به نگراني فارغ كند و نقاشي به عنوان يك مكمل در رو

سزايي دارد. نوجوان مي تواند خشم و استرس خود را به طريقي موثر و مفيد مهار كند و آن را به شيوه هاي 

  .مسالمت آميز بروز دهد در ضمن اين كه از آموختن مهارت نقاشي نيز لذت و بهره كافي مي برد

گفته شد و از آنجا كه افسردگي و استرس در دختران شيوع زيادي داشته و با توجه به آنچه  مجموع در 

كمتر از راهكارهاي درماني روانشناختي براي برطرف كردن عاليم آنان استفاده گرديده است، اين پژوهش 

در نظر دارد مشخص كند كه آيا آموزش نقاشي بر افسردگي و استرس دختران نوجوان (هنرستان) تأثير 

  دارد؟

  

  

  

  

  



 

  

  

  

شود كه شامل ميانگين و انحراف استاندارد هاي توصيفي پژوهش ارائه ميدر اين قسمت يافته

  متغيرهاي وابسته در سه بازه زماني مي باشد. 

  

و استرس دختران  يافسردگآزمون و پيگيري ،آزمون، پس): ميانگين و انحراف معيار نمرات پيش1جدول (
  گواه)در دو گروه (آزمايش و نوجوان 

  
  
 افسردگي

15  80/22 46/5 15  06/17 09/5 15  60/17 16/5 

 15  33/19 14/5 15  66/30 27/6 15  66/27 85/6 

 استرس
15  06/22 83/3 15  40/16 93/4 15  80/16 19/5 

 15  80/18 82/3 15  20/19 23/3 15  06/18 28/3 

 

 

 

 06/17كه در مرحله پس آزمون به  80/22آزمون  شيدر مرحله پ شيدر گروه آزما افسردگيميانگين نمرات 

.و است افتهيكاهش  توجهي اين متغير نيز در گروه آزمايشاست كه به طور قابل  دهيرس 60/17به  يريگيو پ

كه در مرحله پس آزمون به  06/22آزمون  شيدر مرحله پ شيدر گروه آزما استرسميانگين نمرات نهايتا 

جهت  .كاهش ميانگين نسبت به پيش آزمون در آن مشهود استاست كه  دهيرس 80/16به  يريگيو پ 40/16

استفاده شده است. نتايج اين  رهيچند متغ  انسيكووار ليتحلهاي حاصله از روش آماري تجزيه و تحليل داده

  تحليل در جداول زير ارائه شده است. 

  

  



 

  

  

  

  

  

  و پيگيري افسردگي در دو گروه (آزمايش و گواه) آزمونآزمون، پسميانگين و انحراف معيار نمرات پيش 2جدول 

  

  

  گروه  متغير
 پيگيري آزمونپس آزمونپيش

 ميانگين  تعداد
انحراف 

 استاندارد
 ميانگين تعداد

انحراف 
 استاندارد

 ميانگين تعداد
انحراف 

 استاندارد

 16/5 60/17  15 09/5 06/17  15 46/5 80/22  15  آزمايش افسردگي

 85/6 66/27  15 27/6 66/30  15 14/5 33/19  15  گواه 

   

  

  

كه در مرحله پس  80/22) ميانگين نمرات افسردگي در گروه آزمايش در مرحله پيش آزمون 2طبق جدول (

رسيده است كه به طور قابل توجهي كاهش يافته است. جهت تجزيه و  60/17و پيگيري به 06/17آزمون به 

استفاده شده است. قبل از استفاده از  رهيچند متغ  انسيكووار ليتحلهاي حاصله از روش آماري تحليل داده

الزم است پيش فرض هاي آزمون از جمله توزيع نرمال، همساني ماتريس  رهيچند متغ انسيكووار ليتحلآزمون 

هاي كواريانس و برابري واريانس هاي دو گروه مورد بررسي قرار گيرد. نتايج اين بررسي ها در ادامه گزارش 

پيش فرض نرمال بودن توزيع نمرات: اساس اين پيش فرض آن است كه تفاوت بين توزيع نمونه و است.  شده

شود ويلك استفاده مي –توزيع نمرات نرمال در جامعه صفر است. براي آزمون اين پيش فرض از آزمون شاپيرو 

.  

  



 

  
  
  
  
  
  آزمون و پيگيريدو گروه آزمايش و گواه در نمرات افسردگي در دو مرحله پس مقايسه ): نتايج3جدول ( 

درجه  F  ضريب  متغير  منبع
آزادي 

  فرض

درجه 
آزادي 

  خطا

    معناداري

اثر     
  پياليي

956/0  406/190  3  26  000/0  956/0  1  

  المبداي    
  ويلكز

044/0              

  پيش  
  آزمون

اثر 
  هتلينگ

970/21              

  
 

 افسردگي

بزگترين   
ريشه 

  روي

970/21              

اثر     
  پياليي

783/0  305/31  3  26  005/0  321/0  866/0  

    
  

  المبداي
  ويلكز

217/0              

اثر  گروه  
  هتلينگ

612/3              

بزگترين     
ريشه 

  روي

612/3              

  

رابطه بين پيش   ي حاكي از آن است كهريگيدر دو مرحله پس آزمون و پيافته هاي استنباطي متغير افسردگي 

زاهدان معنادار شده دختران نوجوان (هنرستان) شهر با پس آزمون و پيگيري در نمرات افسردگي >Pآزمون ).

  با كنترل اين رابطه، ميانگين نمرات افسردگي در مرحله پس آزمون و پيگيري در دو گروه آزمايش 05/0است (



 

  

  

  

تفاوت دوگروه در درصد  32براساس ضريب تاثير بدست آمده  005/0معناداري دارد (=P).و كنترل تفاوت 

مي باشد. به عبارت ديگر آموزش نقاشي باعث كاهش افسردگي در گروه  متغير افسردگي ناشي از آموزش نقاشي

  آزمايش شده است.

  واه)آزمون و پيگيري استرس در دو گروه (آزمايش و گآزمون، پسميانگين و انحراف معيار نمرات پيش 4جدول 

  

 

  گروه  متغير
 پيگيري آزمونپس آزمونپيش

 ميانگين  تعداد
انحراف 

 استاندارد
 ميانگين تعداد

انحراف 
 استاندارد

 ميانگين تعداد
انحراف 

 استاندارد

 19/5 80/16  15 93/4 40/16  15 83/3 06/22  15  آزمايش استرس

 28/3 06/18  15 23/3 20/19  15 82/3 80/18  15  گواه 

  

كه در مرحله پس  06/22) ميانگين نمرات استرس در گروه آزمايش در مرحله پيش آزمون 4(طبق جدول 

رسيده است كه به طور قابل مالحظه اي كاهش يافته است. جهت تجزيه 80/16و پيگيري به 40/16آزمون به 

از استفاده از استفاده شده است. قبل  رهيچند متغ  انسيكووار ليتحلهاي حاصله از روش آماري و تحليل داده

الزم است پيش فرض هاي آزمون از جمله توزيع نرمال، همساني ماتريس  رهيچند متغ انسيكووار ليتحلآزمون 

  هاي كواريانس و برابري واريانس هاي دو گروه مورد بررسي قرار گيرد. نتايج اين بررسي ها در ادامه گزارش 

اين پيش فرض آن است كه تفاوت بين توزيع نمونه و شده است. پيش فرض نرمال بودن توزيع نمرات: اساس 

  توزيع نمرات نرمال در جامعه صفر است.

  



 

  

  

  

 

  آزمون و پيگيريدو گروه آزمايش و گواه در نمرات استرس در دو مرحله پس مقايسه ): نتايج5جدول (
درجه  F  ضريب  متغير  منبع

آزادي 
  فرض

درجه 
آزادي 

  خطا

    معناداري

اثر     
  پياليي

969/0  506/274  3  26  000/0  969/0  1  

  المبداي    
  ويلكز

031/0              

  پيش  
  آزمون

اثر 
  هتلينگ

674/31              

  
 

بلوغ 

 عاطفي

بزگترين   
ريشه 

  روي

674/31              

اثر     
  پياليي

583/0  126/12  3  26  000/0  583/0  999/0  

  المبداي    
  ويلكز

417/0              

اثر  گروه  
  هتلينگ

399/1              

  

 

.  

  



 

  

  

  

  

رابطه بين   ي حاكي از آن است كهريگيدر دو مرحله پس آزمون و پيافته هاي استنباطي متغير استرس 

آزمون با پس آزمون و پيگيري در نمرات بلوغ عاطفي دختران نوجوان هنرستان معنادار شده است >Pپيش ).

ي در دو گروه آزمايش و با كنترل اين رابطه، ميانگين نمرات افسردگي در مرحله پس آزمون و پيگير 05/0(

تفاوت دوگروه در درصد  58براساس ضريب تاثير بدست آمده  000/0معناداري دارد (=P).كنترل تفاوت 

مي باشد. به عبارت ديگر آموزش نقاشي باعث كاهش استرس در گروه  متغير استرس ناشي از آموزش نقاشي

هش ميتوانيم بگوييم آموزش نقاشي بصورت آزمايش شده است.بر اساس آزمونهاي انجام گرفته در اين پژو

آكادميك واصولي ميتواند نقش موثر و خوبي بربهبود حاالت رواني و كاهش افسردگي و استرس  دختران 

هنرمند در  .تفكر انتقادي را نيز رشد مي دهد ،نقاشي عالوه بر تقويت مهارت هاي خالقانه نوجوان ايفا كند،

ديد هنري  .هاي متعددي را ارائه دهدحلزمان نقاشي بايد تفكر انتقادي و مفهومي داشته باشد تا بتواند راه

ند نقاشي تكامل مي يابد و مهارت هاي حل مسئله را براي نقاش به ارمغان مي آورد  نگرش خوشبينانه آيطي فر

موجب به وجود آمدن نگرش خوشبينانه به زندگي مي يابد خلق تابلوهاي زيبا با نقاشي كردن افزايش مي

شود يك نقاش براي خود هدف گذاري مي كند تا مهارت هاي خود را ارتقا داده و به هنرمند چيره دست 

گيرد به مرور زمان تبديل شود و زماني كه به اين هدف مي رسد عكس العمل احساسي مثبتي در به شكل مي

شود و لذت و خشنودي را براي فرد به ارمغان مي حساسات منفي ميهاي نقاشي موجب كاهش اپيشرفت

آورد همچنين نظر هاي مثبت ديگران نسبت به دستاوردهاي فرد به وي احساس غرور و رضايت از زندگي را 

مي دهد نقاشي به نوعي هوش احساسي افراد را تقويت و به آنها كمك مي كند تا احساسات دروني خود را 

ممكن است نقاشي خيلي به تناسب بدن ما كمك كند اما مزاياي كلي آن آن براي سالمتي بهتر بشناسند 

انكار ناپذير است واضح هست كه انجام نقاشي يك سرگرمي مهم براي رشد ذهني همه سنين است و حس 

  داراي نقاشي درماني به عنوان يافته و علم جديد براي كمك به كودكان و نوجوانان كه  كند شادي را القا مي

  



 

  

  

  

  

مشكل مشكالت هيجاني و شناختي و اختالالت رفتاري هستند در دنيا شناخته شده است و به كار گرفته 

مي شود نقاشي درماني مي تواند اختالل هاي رفتاري ناتواني يادگيري افسردگي و پرخاشگري را درمان كند 

توسط نوالن لوييز به عنوان يك  1٩٢٥و به تخليه خشم هيجان نوجوانان كمك كند نقاشي درماني در سال 

تحليلگر رواني به كار گرفته شد اين شاخه تازه تاسيس به سرعت به عنوان يك پارامتر اساسي در كار 

نقاشي درماني فراهم آوردن فرصتي براي افراد بود تا از طريق رنگ ها و .روانشناسان جاي مناسبي پيدا كرد

هاي خود را آزادانه و به نحوي كه مايل هستند بيان كند ستهخطوط احساسات عواطف نيازها و حتي دان

هاي بيروني قرار مي گيرد نقاشي بيش از آنكه در تشخيص نقاشي مانند پلي ميان دنياي درون واقعيت

اختالالت رواني بزرگساالن مفيد باشد در شناخت و درمان مشكالت كودكان و نوجوانان سازش نيافته و 

ناسب تر است و براي اين گونه كودكان و نوجوانان زمينه اي فراهم مي كند تا قابليت و پرخاشگر و بي قرار م

خالقيت خود را بروز دهند در فرايند نقاشي كودك در قالب يك اثر چيزي بيشتر از يك محصول به ما نشان 

 .نماياند مي مي دهد در واقع بخشي از خود را

  بحث و نتيجه گيري

تاثيرآموزش نقاشي برافسردگي و استرس دختران نوجوان (هنرستان) انجام اين پژوهش با هدف تعيين 

گرفت. نتايج پژوهش نشان داد كه آموزش نقاشي بر كاهش ميانگين نمرات افسردگي و استرس دختران 

)، 1396هاي پژوهش ويسكرمي و همكاران (نوجوان (هنرستان)  موثر بوده است.يافته هاي اين پژوهش با يافته

تاثير نقاشي درماني بر كاهش ميزان اضطراب و افسردگي دانش آموزان دختر داراي پيشرفت تحصيلي مبني بر 

  پايين همسو مي باشد. 

از انجايي كه افراد افسرده داراي كندي رواني و حركتي در تبيين يافته هاي فوق مي توان اذعان داشت كه 

% از نيمكره راست 80هاي مغزي را فعال و در نتيجه فعاليت ا ميباشند.در زمان نقاشي اشي نورونهستند نق

  يشود . در افراد هاي مغزي جديد حتي در افراد آلزايمر مطراحي ونقاشي موجب رشد سلول .شودفعال مي



 

  

  

  

 –ها در فرستنده هاي عصبي مغز ميشود در نتيجه اطالعات در مغز قوي تر عادي نيز باعث افزايش سيناپس

 از را افسرده افراد و دارند نياز بيشتري تمركز به نقاشي زمان در افراد.  ميشوند تر دسترس قابل و تر برجسته

  ميدارد . به گفته  باز) كردن سير گذشته در را حال – گذشته افكار و ت خاطرا مكرر مرور(  فكري نشخوار

 نزديكي و دوري – مكان و شكل – ورنگ جسم – نور –عملكرد چشم : تاريكي 10داوينچي :نقاشي تمامي 

 احساسات و افكار ريزي برون باعث ميتواند اطرافكه با بهتر ارتباط برقراري. ميگيرد بر در را سكون و حركت و

ي يا ناتوان در برقراري ارتباط كالمي ميباشد .. خجالت افراد براي كننده كمك نقاشي خصوصيت اين شودكه

با توجه به مفيد ديگران را به همراه دارد . پذيرش و انگيزه – رضايت احساس – نفس عزت افزايش نقاشي

بودن آموزش نقاشي به نوجوانان مطالعات نشان مي دهد كه اگر ما آموزش نقاشي را در جامعه به طور گسترده 

آموزش نقاشي ايده ي خوبي در جهت . تعالي قشر جوان و نوجوان ميتواند موثر واقع شود نهادينه كنيم در

ارتقاي سطح فرهنگ جامعه است و ايده ي خوبي براي رشد و بالندگي و سالمت روان نوجوانان به شمار مي 

   آيد.

شاره نمود: اين پژوهش توان به موارد زير اانجام اين پژوهش با محدوديت هايي همراه بود كه از آن جمله مي

صرفاً بر روي دختران نوجوان (هنرستان)، انجام گرفته است، از اين رو براي تعميم نتايج به ساير جوامع و 

هاي باليني، بايستي جانب احتياط رعايت گردد. عالوه بر آن دوره پيگيري به دليل محدوديت زماني نمونه

ري به صورت همزمان مورد مقايسه قرار نگرفته است، لذا انجام نگرفت و تاثير آموزش نقاشي با روش ديگ

هاي رايج هاي آتي با توجه به اينكه مزيت آموزش نقاشي در مقايسه با درمانگردد كه در پژوهشپيشنهاد مي

تر (حداقل دو الي شش ماه) براي بررسي باشد لذا دوره بلند مدتها ميقبل، پيشگيري از برگشت نشانه

هاي روان شناختي به طور ش نتايج صورت بگيرد، به عالوه پيشنهاد مي گردد از ديگر درمانپايداري اثر رو

همزمان براي مقايسه تاثيرآموزش نقاشي در دختران نوجوان (هنرستان) استفاده گردد. همچنين اين پژوهش 

  برروي جوامع ديگر و نمونه هاي ديگر نيز انجام گردد. 
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