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Abstract
Background & Objective: Due to the complexity of learning disorders and their associated symptoms varoius treatments and methods areused
to trat them. Recently, varoius forms of art threapy have caught researchers’ attention. Thus, this study investigated the effect of art therapy
(painting) on executive functions and visual-motor coordination in dyslexic students.
Methods: This is a two-group pretest-posttest quasi-experimental research. The population of the study included all dyslexic children enrolloing
in treatment centers in Mashhad-Iran in 2015. Conveience sampling was used to recruit 40 dyslexic children as the participants in the study. The
participants were assigned to the experimental and control groups randomly in equal numbers. Three participants in the experimental group and
three participants in the control group left the treatment before its conclusion. Consequently, the total number of experimental and the control
groups each decreased to 17 participants.The inclusion criteria were as follows: meeting diagnostic criteria for dysfunction, being in the age
range of 7 to 12, and being computer literate. The exclusion criteria were as follows: having disorders such as ADHD and ODD, taking psychiatric
medications, and being treated simultaneously with research. The research instruments were Tower of London, Stroop, and Continuous Operation
Test and Bender-Gestalt visual-motor coordination. MANCOVA procedures were used to analyze the data.
Results: Levin's test was run to test the default homogeneity of variance. The results assured the homogeneity of variance in the investigated
variables within both groups, allowing for parametric tests to be used. Besides, the result of Wilks Lambda indicated that there was a statistically
significant difference, between the experimental and control groups at least one of the variables, so to investigate the difference, ANCOVA was
used. The results showed the effect of art therapy (painting) on executive functions in terms of reduced time and increased total points in the
Tower of London, committing and removing errors and time in continuous operation test, and reducing the amount of time keeping, time
incongruent and inconsistent error in Stroop test (p˂0.05); and visual-motor coordination in terms of distortion, rotation, lack of integration and
repetition (p˂0.01).
Conclusion: It can be concluded that art therapy (painting) is an effective way to improve symptoms of dyslexia among children. The intervention
was shown to delay the progression of this disorder and the transmission of negative consequences to the next periods.
Keywords: Art Therapy (Painting), Executive Functions, Visual-Motor Coordination, Dyslexia.
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چکیده

هدف :هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی نقاشیدرمانی بر کارکردهای اجرایی و هماهنگی دیداری-حرکتی دانشآموزان نارساخوان بود.

روشبررسی :این پژوهش از نوع نیمهآزمایشی و با طرح پیشآزمون-پسآزمون دو گروهی است .جامعٔه آماری این پژوهش را تمامی کودکان مبتال به اختالل خواندن تشکیل

دادند که به مراکز درمانی شهرستان مشهد در سال  1۳۹۴مراجعه کرده بودند .نمونٔه پژوهش  ۴۰کودک مبتال به اختالل خواندن بود که بهصورت در دسترس انتخاب گردیده و

به صورت تصادفی در دو گروه آزمایشی و کنترل (هر گروه  ۲۰نفر) تقسیم شدند .دادههای پژوهش با استفاده از آزمونهای برج لندن ،استروپ و عملکرد پیوسته و همچنین
آزمون مداد کاغذی هماهنگی دیداری-حرکتی بندر گشتالت ،جمعآوری و با روش تحلیل کوواریانس چندمتغیره و با استفاده از نرمافزار  SPSS-19تجزیهوتحلیل شدند.

یافتهها :نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که نقاشیدرمانی بر کارکردهای اجرایی در ابعاد کاهش زمان کل و افزایش امتیاز در آزمون برج لندن ،کاهش خطای ارتکاب ،حذف

و زمان در آزمون عملکرد پیوسته؛ کاهش میزان زمان همخوان ،زمان ناهمخوان و خطای ناهمخوان در آزمون استروپ ( )p˂ ۰/۰۵و هماهنگی دیداری حرکتی در ابعاد تحریف،

چرخش ،عدمیکپارچگی و تکرار ( )p˂ ۰/۰1افراد نارساخوان مؤثر است.

نتیجهگیری :با توجه به یافتهها استنباط میشود که نقاشیدرمانی ،روشی مؤثر جهت بهبود دانشآموزان نارساخوان است.

کلیدواژهها :نقاشیدرمانی ،کارکردهای اجرایی ،هماهنگی دیداری-حرکتی،نارساخوانی.
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قلعهنی۳

۱

مقدمه

یا تأخیر در آن ،سبب بروز م شکل در مهارتهایی نظیر الگوبرداری از
نوشتهها میشود.

اختالل ی ادگیری نوعی اختالل اس ت که فرد مبتال با وجود هوش

با تو جه به اینکه ع لل مت عددی در بروز نارس اخوانی نقش دار ند،

بههنجار ،در امور خواندن ،نوشتن و ریاضی ،پایینتر از سطح سنی که

درمانهای متفاوتی نیز برای بهبود عالئم این اختالل موردبررس ی قرار

در آن قرار دارد ،رفتار میکند ( .)1محققان میزان ش یوع این اختالل

گرفته اس ت .امروزه یکی از درمان های نوین مطرحش ده برای این

در دانشآموزان کش ورهای مختلف را با ابزارهای تش خیص ی متفاوت

اختالل ،هنردرمانی است .این روش براساس این باور پایهگذاری شده

بررس ی و میزان آن را از حداقل  ۵تا حداکثر  ۲۸درص د گزارش
کردهاند ( .)۲میزان شیوع اختالالت یادگیری در کودکان  ۸تا 11سال

تعارض ات و مش کالت را حل کنند و مهارتهای بینفردی ،مدیریت

هندی1۵٫1۷ ،در صد و شیوع اختاللهای خواندن ،نو شتن و ریا ضی

رفتار ،کاهش اس ترس ،افزایش عزتنفس و خودآ گاهی را گس ترش

بهترتیب  11٫۲ ،1۲٫۵و  1۰٫۵گزارش ش ده اس ت ( .)۳جالب توجه

دهند و به بینش دس ت یابند ( .)1۶هنردرمانی نیز به ش کل های

است که اختالل خواندن ،شایعترین نوع از اختاللهای یادگیری است.

مختلف مانند نقاشیدرمانی ،فیلمدرمانی ،شعردرمانی ،موسیقیدرمانی

برخی از پژوهشها به این نتیجه رس یدهاند که تقریباً  ۸۰درص د از

و حرکات موزون برای در مان بی ماری های گو ناگون به کار میرود

کودکان مبتال به اختاللهای یادگیری ،نارس ایی خواندن دارند (.)۴

( .)1۷نقاش ی و طراحی از مهمترین عوامل در ب یان افکار ،عقا ید و

همچنین بررس ی ها نش ان دادهاند که حدود  ۵تا  1۰درص د کل

نیازهای درونی بشر محسوب می شود .در نقاشیهای کودکان میتوان

دانشآموزان ،به ویژه پسران ،دارای اختالل خواندن هستند ( .)۵میزان

اطالعات مناس بی از ویژگی های ش خص یتی ،توانایی های ذهنی،

ش یوع اختالل خواندن بین دانشآموزان اص فهانی  1۰درص د اعالم

ویژگی های عاطفی ،نا کامی ها ،فش ار ها و ت مایالت درونی را باز

شده است که از این میزان  ۶۶درصد مربوط به دانشآموزان پسر و ۳۴

ش ناخت ( .)1۸نقاش ی مانند دیگر قالبهای هنری ش یوهای مناس ب

درص د مربوط به دانشآموزان دختر اس ت ( .)۶همچنین ش یرازی و

برای بیان عواطف و عقاید ،نیازها و نابهس امانیهای کودکان بوده و

نیلیپور ( )۷ش یوع اختالل خواندن در جمعیت دانشآموزی ایران را

روش ی مؤثر در آموزش ،تربیت و درمان آنها به ش مار میرود .کودک

بین  ۴تا  1۲درص د گزارش کردهاند که با توجه به جوانبودن کش ور،

بهوس یلٔه نقاش ی همانند خواب و رؤ یا ،خود را از ممنوع یتها رها

حتی ش یوع کمتر از این میزان نیز میتواند جمعیت وس یعی را گرفتار

می سازد و به صورت ناخودآ گاه دربارٔه مسائل ،کشفیات و دلهرههایش

کند.

ص حبت میکند .در واقع در میان فعالیتهای کودک ،نقاش ی از جمله

برای نارس اخوانی علل متعددی از قبیل نقایص آواش ناختی ،نقص

فعال یتهایی اس ت که از تحول ش ناختی ،عاطفی و اجتماعی تأثیر

حافظٔه کوتاهمدت ،نقص پردازش دیداری ،عوامل عاطفی و هیجانی و

می پذیرد؛ به همین دل یل با ید بهطور گس ترده در تش خیص روانی و

غیره مطرح ش ده اس ت ( .)۸در مجموع میتوان به ترکیبی از تأثیرات

رواندرمانگری به کار گرفته ش ود ( .)1۹پژوهش های انجامش ده

زیستی (ژنتیک ،مغز و اعصاب) ،شناختی (انواع عملیات شناختی) و

درزمی نٔه اثربخش ی نقاش یدرمانی نش ان دادهاند که این درمان بر

رفتاری (ویژگیهای اولیه مثل خواندن و هِجی کردن) در سبب شناسی

پرخاش گری ( ،)۲۰خالقیت ( ،)۲1تنظیم هیجان ( )۲۲و هماهنگی

نارساخوانی اشاره کرد (.)۹

دیداری-حرکتی کودکان مبتال به اختالل یادگیری نوش تن ( )۲۳مؤثر

برخی از پژوهشها نش ان دادهاند که نقص در کارکردهای اجرایی از

است.

جمله عواملی اس ت که میتوا ند در بروز ناتوانی های یادگیری مؤثر

بیش از ۲۵درص د از اُفت تحص یلی کودکان دبس تانی از نارس ایی

باشد ( .)1۰-11کارکردهای اجرایی ،پروسههای شناختی هستند که

خواندن س رچش مه میگیرد ( )۲۴و بیشتر پژوهشها در این زمینه

ظرف یت توجه ،اس تدالل انتزاعی و یکپارچگی را با دیگر مهارتهای

بیانگر اثربخش ی نقاش یدرمانی بر کارکردهای اجرایی (و س ازههای

ش ناختی تنظیم میکنند ( .)1۲توانایی برنامهریزی ،س ازمانبندی،

مرتبط با آن نظیر خالقیت) و هماهنگی دیداری-حرکتی کودکان مبتال

تکم یل عمل ،مدلس ازی فعال یت ،رفتار یکپارچه ،خودنمایش ی و

به اختالالت یادگیری اس ت .با ابن حال تاکنون پژوهش ی به بررس ی

تش خیص دوبارٔه اش تباهات از وظایف س یس تم کارکردهای اجرایی

اثربخش ی نقاش یدرمانی بر کارکردهای اجرایی و هماهنگی دیداری-

است (.)1۳

حرکتی کودکان نارس اخوان نپرداخته اس ت .پژوهش حاض ر درص دد

طبق پژوهش ها از عوامل دیگری که میتواند زمی نهس از بروز اختالل

پاس خگویی به این س ؤال اس اس ی اس ت که آیا نقاش یدرمانی ،بر

خواندن باش د ،هماهنگی د یداری-حرکتی اس ت ( .)1۴هماهنگی

کارکرد های اجرایی و هم اهنگی دی داری-حرکتی کود کان مبتال به

دیداری-حرکتی ،نوعی توانایی عمومی اس ت که مهارتهای پردازش

اختالل خواندن تأثیر معنیداری دارد؟

اطالعات بینایی را با مهارتهای حرکتی هماهنگ میس ازد .یکی از
اجزای هماهنگی د یداری-حرکتی که بیشتر مورد تأک ید قرار میگیرد،

2

توانایی یکپارچهکردن مهارتهای درک ش کل با س یس تم حرکات

روش بررسی

این پژوهش از نوع نیمهآزمایش ی و با طرح پیشآزمون-پسآزمون دو

ظریف ،بهمنظور بازآفرینی الگوهای پیچیدٔه بینایی اس ت .یکپارچگی

گروهی بود .جامعٔه آماری این پژوهش را کل یٔه کودکان ۸-11س ال

بین چش م و دس ت ،برای انجام دامنٔه وس یعی از فعالیتها از جمله

مبتال به اختالل خواندن که به مراکز درمانی ش هرس تان مش هد مراجعه

تکم یل ر نگآمیزی ،خوا ندن و نوش تن موردن یاز اس ت .طبق نظر

کرده بودند ،تش ک یل میداد .در تحقی قات آزمایش ی حداقل حجم

موریس ون ( )1۵ایجاد هرگونه اختالل در هماهنگی دیداری-حرکتی

نمونه1۵ ،نفر در نظر گرفته شد ()۲۵؛ اما با درنظرگرفتن احتمال اُفت

۲

Downloaded from jdisabilstud.ir at 18:24 +0430 on Monday May 20th 2019

اس ت که خالقیت در بیان حال از طریق هنر به افراد کمک میکند که

به صورت نمونهگیریِ در د سترس انتخاب و به صورت ت صادفی در دو

ش دهاند ،نش ان میدهد .در کارت س وم ،از آزمودنی خواس ته میش ود

گروه آز مایش و کنترل قرار گرفت ند (هر گروه ۲۰نفر) .ش ا یان ذکر

واژه ها را بدون تو جه به ر نگ آن ها بخوا ند و در کارت چ هارم از

اس ت که در گروه آزمایش ۳ ،آزمودنی و در گروه کنترل ۳ ،آزمودنی،

آزمودنی خواس ته میش ود تا رنگ واژهها را بدون توجه به چیزی که

درمان را نی مهتمام رها کردند؛ از این جهت تعداد گروه نمونٔه آزمایش

نوش ته ش ده ،بگو ید .در هر چهار کارت (دو کارت همخوان و دو

ب ه 1۷آزمودنی و تع داد گروه کنترل ب ه 1۷آزمودنی ک اهش ی اف ت.

کارت ناهمخوان) زمان واکنش آزمودنی و تعداد خطاها ثبت می شود.

مالکهای ورود به پژوهش ش امل دارا بودن مالکهای تش خیص ی

پا یایی این آزمون برای کارت های اول و دوم  ۰٫۸۸و برای کارت های

برای اختالل نار ساخوانی ،دا شتن سن  1۲-۷سال و آ شنایی با رایانه؛

سوم و چهارم ۰٫۸۰گزارش شده است .این آزمون برای سنجش هر دو

مالک های خروج از پژوهش ،داش تن اختالل کمبود از قب یل اختالل

نوع پردازش خودکار و کنترلش ده کاربرد دارد .از کارت های اول و

 ADHDو  ،ODDمصرف داروهای روانپزشکی و تحتدرماننبودن،

دوم برای اندازهگیری پردازش خودکار و از کارتهای س وم و چهارم

بود .همچنین برای جلوگیری از ایجاد پراکندگی بین نمرات آزمودنیها

برای اندازهگیری پردازش کنترلشده ،استفاده شده است (.)۲۷

از ورود افراد  ۷و  1۲ساله به پژوهش خودداری شد .همچنین سعی بر

آزمون برج لن دن :این آزمون یکی از ابزاره ای مهم برای ان دازهگیری

آن ش د که گروه کنترل از لحاظ جنس یت و وض عیت س نی با گروه

کارکرد اجرایی ،برنامهریزی و س اماندهی اس ت .این آزمون در ایران

آزمایش همس انس ازی ش ود تا تفاوت ویژگیهای جمعیتش ناخی دو

توس ط مؤس س ٔه تحقیقات علوم رفتاری–ش ناختی س ینا بهص ورت

گروه به حداقل بر سد .شرح ویژگیهای جمعیت شناختی در جدول ۲

رایانهای ،برنامهنویس ی ش د .اجرای آزمون بهص ورت رایانهای میتواند

ارائه شده است .ابزارهای مورداستفاده در این پژوهش عبارتند از:

مزایای زیادی داش ته باش د از جمله دقت در اجرا ،اندازهگیری دقیق

آزمون عملکرد پیوس ته :در این پژوهش بهمنظور س نجش نگهداش ت

نتایج (تعداد موارد صحیح ،غلط) و نیز زمانسنجی دقیق مراحل .این

توجه از فُرم فارسی آزمون عملکرد پیوسته ( )۲۶استفاده شد .این فُرم

آزمون ش امل 1۲مس له اس ت و از آزمودنی خواس ته میش ود با

که از طریق رایانه اجرا میش ود ،دارای « 1۵۰عدد» فارس ی بهعنوان

حرکتدادن مهره های رنگی (س بز ،آبی ،قرمز) و قرار دادن آن ها در

محرک اس ت؛ از این تعداد  ۳۰محرک (۲۰درص د) بهعنوان محرک

جای مناس ب ،با حداقل حرکات الزم ش کل نمونه را درس ت کند.

هدف میباش د .فاص لٔه بین ارائٔه دو محرک ۵۰۰هزارم ثانیه و زمان

قس مت مثال آزمایش به فرد نش ان داده میش ود و آزمودنی باید طی

های

۳فرص ت و مطابق دس تورالعمل با حداقل حرکات الزم مثال را حل

درس ت ،غلط ،حذف و زمان کل پاس خگویی را میس نجد .محققان،

نماید .شیؤه نمرهگذاری در این آزمون بدین صورت ا ست که نمرٔه فرد

ضریب پایایی این آزمون را از طریق بازآزمایی با فا صلٔه زمانی ۲۰روز

براساس دفعات تالش برای حل مس له مشخص میشود .بدین ترتیب

روی ۴۳دانشآموز پسر دبستانی برای قسمتهای مختلف در دامنهای

زمانی که یک م س له در کو شش اول حل شود ۳ ،نمره ،کو شش دوم،

بین ۰٫۵۹تا  ۰٫۹۳بهدس ت آوردند که تمام ض رایب محاس بهش ده،

 ۲نمره و کوشش سوم 1 ،نمره و زمانی که  ۳کوشش به شکست منجر

معنیدار بودند ( .)˂p ۰٫۰۰1همچنین پژوهشها رواییِ مطلوبی را از

ش ود ،نمرٔه ص فر به فرد تعلق میگیرد .حداکثر نمرٔه فرد در این آزمون

طریق روایی سازه مالکی برای این آزمون گزارش کردهاند (.)۲۶

 ۳۶است .همچنین تعداد مس لههای حل شده ،تعداد کوششها در هر

ارائٔه هر محرک 1۵۰هزارم ثانیه اس ت .این آزمون تعداد پاس

آزمون اس تروپ :این آزمون در س ال 1۹۳۵م .توس ط اس تروپ برای

مس

ارزیابی توجه اختص اص ی و انعطافپذیری ش ناختی ابداع ش د .تعداد

است که از ارائٔه الگوی یک مس له تا آغاز اولین حرکت در یک کوشش

کارت های مورداس ت فاده در هر یک از این آزمون ها با هم مت فاوت

برای فرد محاس به ش ود) ،زمان آزمایش (کل لحظات از آغاز اولین

است .در پژوهش حاضر از نوع نرمافزاریِ این آزمون استفاده شد .این

حرکت در یک کوش ش تا کامل کردن حرکتها در همان کوش ش)،

آزمون از چهار کارت تش کیل ش ده اس ت W« :خواندن واژه»C« ،

زمان کل آزمایش (مجموع زمان تأخیر و زمان آزمایش) ،تعداد خطا و

نام یدن رنگ» CW« ،خواندن واژه ها بدون توجه به رنگ آن ها» و در

امتیاز کل به صورت دقیق تو سط رایانه محا سبه میگردد ( .)۲۸آزمون

کارت چهارم ،واژهها بدون توجه به چیزی که نو شته شده ا ست ،گفته

برج لندن برای اولینبار توسط شالیس در سال 1۹۸۲م .در مقالهای با

میش ود .هرکارت ۲۵محرک را نش ان میداد که بهترتیب در ۵س طر و

عنوان آس یبهای خاص در برنامهریزی معرفی ش د .این آزمون برای

۵س تون تنظیم ش ده بودند .از آزمودنی خواس ته میش ود به هر کارت

ارزی ابی ح داق ل دو جنب ه از کنشه ای اجرایی ،یعنی برن ام هریزی

نگاه کند و از سمت چپ به سمت راست ،بهطور افقی این کار را ادامه

راهبردی و حل مس له تدوین شده است .این آزمون دارای رواییِ سازٔه

مناس ب را س ریع و تا جایی که ممکن اس ت ،ارائه دهد.

خوب در سنجش برنامهریزی و سازماندهی افراد است .بین نتایج این

محرک در کارت  ،Wنام رنگهای پنجگانه میباشد (قرمز ،آبی ،سبز،

آزمون و آزمونهای پرت وس همبس تگی  ۰٫۴۰گزارش ش ده اس ت.

قهوهای و زرد) .در این قس مت ،از آزمودنی خواس ته میش ود تا فقط

پایایی این آزمون مورد قبول و  ۰٫۷۹گزارش شده است (.)۲۹

دهد و پاس

له ،زمان تأخیر یا زمان طراحی (در برگیرندٔه تعداد لحظه هایی

واژههایی را که به رنگ خاکس تری نوش ته ش دهاند ،بخواند .کارت C

آزمون ادراک دیداری

مربعهای رنگی را ن شان میدهد (قرمز ،آبی ،سبز ،قهوهای و زرد) .در

هوشی غیرکالمی شامل ۹کارت است که روی هر کارت طرحی تنظیم

این قس مت از آزمودنی خواس ته میش ود تا رنگ مربعها را بگوید و

ش ده و برای تش خیص آس یبهای مغزی ،ارزیابی کودکان از نظر

کارت  CWنیز واژههایی را که به نام رنگهای پنجگانه اش اره دارند و

آمادگی ورود به مدرس ه ،تش خیص دش واریهای خواندن و یادگیری،

۳

حرکتی بندر گ شتالت :این آزمون ،یک آزمون
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آزمودنیها و برای افزایش اعتبار بیرونی ،از افراد واجدش رایط۴۰ ،نفر

با رنگهای متعارض (مثالً واژٔه قرمز با رنگ آبی نو شته شده) نو شته

از دهٔه 1۹۵۰م .تا کنون کوش شهای فراوانی بهمنظور ایجاد یک نظام

در دو گروه آزمایش ی و کنترل قرار گرفتند .س پس برای آزمودنیها در

نمرهگذاری عینی از آزمون و گردآوری داده های هن جاری آن به ع مل

مورد منطق و هدف پژوهشی درمان توضیحاتی داده شد و همچنین به

آمده که در این میان ،س یس تم نمرهگذاری کوپیتز موفقتر بوده اس ت.

آنها اطمینان داده ش د که تمام اطالعات آنان محرمانه خواهد ماند.

نظام کوپیتز بهمنظور ارزیابی ترسیمهای کودکان به کار میرود و شامل

همچنین از والدین کودکان جهت ش رکت در پژوهش ،رض ایتنامه

 ۳۰مادٔه نمرهگذاری براس اس ۴نوع خطای تحریف ،عدمیکپارچگی،

اخذ ش د .در مرحلٔه بعد که همان پیشآزمون اس ت ،مق یاس ها و

چرخش و تکرار اس ت .اعت بار بازآز مایی این آزمون با ن ظام کوپیتز

آزمونها بهمنظور اندازهگیری متغیرهای وابس ته اجرا گردیدند .بعد از

برحس ب س ن و فاص لٔه زمانی در اجرا از  ۰٫۵۳تا  ۰٫۹۰گزارش ش ده

این مرحله ،با آزمودنیهای گروه آزمای شی بهمنظور شرکت در جل سات

اس ت .رواییِ بهدس تآمدٔه آن از طریق محاس بٔه همبس تگی با آزمون

درمانی قرارداد بسته شد .هشت جلسٔه درمانی (دو بار در هفته) و هر

ادراک دیداری فراس تیگ اس ت .طبق پژوهش مهرینژاد و همکاران

جلس ه بهمدت ۶۰دقیقه اجرا گردید .در پسآزمون ،یعنی بعد از اتمام

( )۳۰میانگین خطاها در ۵س الگی 1٫۸ ،اس ت و با افزایش س ن،

جلس ات درمانی ،مجدداً مق یاس ها و آزمون ها بهمنظور اندازهگیری

کاهش مییابد و در  11س الگی به  1٫۴۴میرس د .ض ریب پایایی

متغیرهای وابس ته اجرا ش دند .در نهایت ،دادههای بهدس تآمده از

آزمون با روش بازآزمایی ،ب سته به سطوح سنی در دامنهای از  ۰٫۸1تا

پ یشآزمون و پسآزمون از طر یق تحلی ل واری انس چن دمتغ یری

 ۰٫۹۶گزارش شده است.

( )MANCOVAو با اس تفاده از نرمافزار کامپیوتری  SPSSنس خٔه

شیؤه اجرای پژوهش :بعد از کسب مجوزهای الزم و مراجعه به مراکز

نوزدهم تجزیهوتحلیل شدند.

درم انی ،از بین آزمودنیه ایی ک ه مالکه ای پژوهش در مورد آنه ا
جدول  .1محتوای جلسات نقاشیدرمانی ()۳1
جلسه

محتوای جلسات

1

شناخت رسانههای هنری :بهمنظور گسترش قدرت تصویرپردازی و خالقیت ،به کارگیری ابزار هنری برای برانگیختن حس
شادی و ایجاد انگیزٔه الزم ،خطخطی کردن و ترسیم خط موازی.

۲

تکمیل نقاشی :از کودک خواسته میشود با دنبالکردن دستورالعمل کشیدن خطوط و شکلهای ساده ،نقاشی ارائهشده را
تکمیل کند.

۳

ردپای حیوانات :به کودک گفته میشود که فرض کند مدادش یک مل است و با آن روی کاغذ عالمتهایی ایجاد کند .میتوان
این کار را بهصورت حیوانات مختلف مثل مار و غیره انجام داد.

۴

لکهها و پروانه :از کودک خواسته میشود ،قطرهای رنگ روی کاغذ بچکاند و تا بزند و باز کند .به او گفته میشود سعی کند
طرحی را که ایجاد شده ،به تصویری مبدل کند یا آن قسمت از لکٔه رنگی را که دوست دارد ،از کاغذ جدا کند.

۵

فعالیتهای که در این جلسه بهکار گرفته میشود بیشتر بهمنظور افزایش قدرت تمرکز ،مهارت و حافظه هستند؛ مانند طراحی
یک باغچه که از کودک خواسته میشود باغچهای نقاشی کند.

۶

نقاشی دیواری حیوانات خانگی :در این جلسه ،کودک با استفاده از شابلونهای آماده ،نقاشیاش را میکِشد و رنگآمیزی
میکند؛ بهطوریکه رنگها دقیقاً درون یک خط باشند.

۷

برگٔه سفیدی در اختیار کودک قرار داده میشود که روی آن فروشگاهی خالی نقاشی شده است و باالی فروشگاه عنوان آن
ال فروشگاه کفاشی یا سبزیفروشی .از کودک خواسته میشود وسایل مربوط به آن مغازه را در آن نقاشی
نوشته شده است؛ مث ً
کند و یا طرح بخشهای بیرونی خانه در اختیار کودک قرار داده میشود و از او خواسته میشود تا وسایل خانه را در آن نقاشی
کند.

۸

مضامینی که حالت عمومی و کلی دارند و در فرآیند نقاشی به افراد در بروز احساسات مهمشان کمک میکنند .این تمرینات
شامل درک خویشتن ،آرزوها و غیره است.

۳

یافتهها

ی پژوهش حاضر در جدول  ۲آورده شده است .همچنین میانگین (و انحراف معیار) سن گروه آزمایش ( ۹٫۷۶و )۰٫۳۸1
یافتههای جمعیتشناخت ِ
و گروه کنترل (۹٫۳۵و  )۰٫۲۳1میباشد.

۴
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ارزیابی مش کالت هیجانی و مطالعٔه ناتوانیهای رش دی بهکار میرود.

صدق میکرد۴۰ ،نفر به صورت در دسترس انتخاب و بهطور تصادفی

جدول  .۲یافتههای جمعیتشناختی دو گروه آزمایش و کنترل
کنترل

آزمایش
پسر

11

۶۴٫۷

1۲

۷۰٫۶

دختر

۶

۳۵٫۳

۵

۲۹٫۴

کالس دوم

۴

۲۳٫۵

۴

۲۳٫۵

کالس سوم

۴

۲۳٫۵

۵

۲۹٫۴

کالس چهارم

۴

۲۳٫۵

۶

۳۵٫۳

کالس پنجم

۵

۲۵٫۹

۲

11٫۸

راستدست

1۲

۷۰٫۶

1۴

۸۲٫۴

چپدست

۵

۲۹٫۴

۳

1۷٫۶

قبل از استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس برای تعیین اثربخشی

همچنین قبل از استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس ،برای تعیین

نقاشیدرمانی بر کارکردهای اجرایی ،پیشفرض همگنی واریانس با

اثربخشی نقاشیدرمانی بر هماهنگی دیداری-حرکتی ،پیشفرض

آزمون لوین بررسی شد .براساس نتایج ،پیشفرض همگنی واریانسها

همگنی واریانس با آزمون لوین بررسی شد .براساس نتایج ،پیشفرض

در متغیرهای بررسی در دو گروه تأیید شد .این آزمون برای هیچکدام از

همگنی واریانسها در متغیرهای مطالعه در دو گروه تأیید شد .این

متغیرها معنادار نبود؛ در نتیجه استفاده از آزمونهای پارامتریک بالمانع

آزمون برای هیچکدام از متغیرها معنادار نبود؛ در نتیجه استفاده از

شناخته شد .همچنین نتیجٔه آزمون المبدای ویلکز (،p=۰/۰۰1

آزمونهای پارامتریک بالمانع شناخته شد .همچنین نتیجٔه آزمون

 )F=۳۸٫۶۳نشان میدهد که در میان گروههای آزمایش و کنترل،

المبدای ویلکز ( )F=۵۷٫۲۵،P=۰٫۰۰1نشان میدهد که در میان

حداقل از نظر یکی از متغیرهای وابسته ،تفاوت معنادار وجود دارد.

گروههای آزمایش و کنترل ،حداقل از نظر یکی از متغیرهای وابسته،

همانطور که در جدول  ۳مشاهده میشود ،بین میانگین تمامی ابعاد

تفاوت معنادار وجود دارد .همانطور که در جدول  ۳مشاهده میشود،

کارکردهای اجرایی (بهاستثنای خطای همخوان) در دو گروه آزمایش

بین میانگین تمامی ابعاد هماهنگی دیداری-حرکتی در دو گروه آزمایش

و کنترل تفاوت معناداری به دست آمده است (.)p>۰٫۰۵

و کنترل تفاوت معناداری به دست آمده است (.)p>۰٫۰۰1

بهعبارتدیگر ،نقاشیدرمانی موجب بهبود کارکردهای اجرایی در

بهعبارتدیگر ،نقاشیدرمانی موجب بهبود هماهنگی دیداری-حرکتی

مرحلٔه پسآزمون در گروه آزمایش شده است.

در مرحلٔه پسآزمون در گروه آزمایش شده است.

جدول  .۳میانگین و انحرافمعیار نمرات پیشآزمون و پسآزمون متغیرهای پژوهش و مقدار معناداری نقاشیدرمانی در دو گروه آزمایش و
کنترل
گروه

نقاشیدرمانی

مرحله

پیشآزمون
میانگین

زمان کل
برج لندن

عملکرد

پیوسته
کارکردهای

۶۸۸٫۷۶

1۴٫۵۸

۵۹۶٫۸۲

۴۶٫۷۲

۷۲۰٫۰۲

1۴٫۷۲

امتیاز

11٫۳۵

۰٫۳۸

1۹٫۵۲

۳٫1۲

11٫۰۵

۰٫۵۳

1۲٫۲۹

۲٫۰۵

۰٫۰۰1
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۲٫۷۶

۰٫۲۷

۰٫۹۴

۰٫۶۵

۲٫۶۴

۰٫۲۰

۲٫۰۰

1٫۰۰

۰٫۰۰۸

حذف

۲٫۳۵

۰٫۲۵

۰٫۴1

۰٫۵۰

۲٫۸۲

۰٫۲۳

۲٫۰۵

۰٫۶۵

۰٫۰۰1
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۷۸۷٫۲۹

1۶٫۸۴

۵۸۲٫1۸

۵۰٫۶۴

۷۷۸٫۵۳

1۸٫۹۶

۷۲۹٫۵۳

۸۲٫۴۴

۰٫۰1۷

۰٫۴1

۰٫1۲

۰٫۲۳

۰٫۴۳

۰٫۴1

۰٫1۲

۰٫۴1

۰٫۵۰

۰٫۰۹1

1۳۴۳٫۳۰

1۳٫۵1

11۵1٫۸۰

۶۹٫۳۲

1۳۳۶٫۴۰

۸٫۹۸

1۳۵۸٫۸۰

۶۵٫۴۵

۰٫۰۰1

۳٫۰۵

۰٫۳۰

1٫۰۵

۰٫۵۵

۲٫۳۵

۰٫۲۵

۲٫۲۹

1٫1۵

۰٫۰۰1

1۴۸۴٫۸۰

۲۰٫۴۶

1۲۲۴٫۶۰

۶۴٫۰۸

1۴۹۴٫۷۰

۲۳٫۴۳

1۴۶۲٫۴۰

۲۲٫۹۴

۰٫۰۰1

تحریف

۲٫۲۳

۰٫۲۰

۰٫۷۰

۰٫۴۶

۳٫۰۰

۰٫۲۵

۲٫۳۵

۰٫۷۸

۰٫۰۰1

چرخش

۲٫1۷

۰٫۰۹

۰٫۵۲

۰٫۵1

۲٫11

۰٫۲۵

۲٫۵۲

۰٫۹۴

۰٫۰۰1

(ثانیه)

همخوان

خطای

ناهمخوان
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ناهمخوان
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دیداری-

معیار

معیار

معیار

معیار

۶۷۳٫۸۸

زمان

بندرگشتالت

انحراف

انحراف

میانگین

انحراف

میانگین

انحراف

مقدار
P

۷۲٫۵۹

همخوان

استروپ

پسآزمون
میانگین

پیشآزمون

۰٫۰1۸

خطای

اجرایی

کنترل
پسآزمون

۵
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فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

حرکتی

عدم

یکپارچگی
تکرار

4

1٫۸۲

۰٫1۵

۰٫۶۴

۰٫۶۰

۳٫1۷

۰٫1۷

۲٫۵۲

۰٫۸۷

۰٫۰۰1

۲٫۰۰

۰٫1۹

۰٫۴۷

۰٫۵1

۳٫۰۵

۰٫۲۷

۲٫۵۲

۰٫۷۹

۰٫۰۰1

ب
سرآغاز یادگیری ا ست و فرآیندهای ذهنیِ عالیتر پس از ر شد منا س ِ

بحث

س یس تم حرکتی و ادراکی و پیوندهایی که بین حرکت و ادراک ایجاد

هدف پژوهش حاض ر ،تعیین اثربخش ی نقاش یدرمانی بر کارکردهای
اجرایی و هماهنگی د یداری-حرکتی کودکان نارس اخوان بود .نتایج

پردازش د یداری میتواند به اختالل در عملکرد خواندن منجر ش ود

حاصل از پژوهش نشان داد که نقاشیدرمانی موجب بهبود کارکردهای

( )۳۶و بهبود کنترل حرکتی چش م میتواند منجر به بهبود مهارتهای

اجرایی در زمی نه های کاهش زمان کل و افزایش امت یاز در آزمون برج

حرکتی کودک و همچنین بهبود مهارتهای تحص یلی مانند خواندن،

لندن ،کاهش خطای ارتکاب ،حذف و زمان در آزمون عملکرد پیوس ته

نوشتن و تواناییهای ریاضی وی شود ( .)۳۷نتایج حاصل از پژوهش

و کاهش میزان زمان همخوان ،زمان ناهمخوان و خطای ناهمخوان

نش ان داد که نوروفیدبک در کاهش خطای همخوان آزمون اس تروپ

در آزمون استروپ در کودکان نارساخوان میشود .این یافتهها با نتایج

مؤثر نبوده اس ت .در تبیین این یافته میتوان چنین توض یح داد که

پژوهشهای س یادتیان و همکاران ( )۳۲و نریمانی و همکاران ()۳۳

آزمودنی های گروه کنترل و آزمایش از مرح لٔه پیشآزمون در زمی نٔه این

که نشان دادند هنردرمانی بر بهبود کارکردهای اجرایی کودکان مبتال به

نوع خطا تفاوت معنیداری نداش تند؛ پس با توجه به تعداد کم این

اختالالت یادگیری مؤثر ا ست ،همخوان ا ست .جهت تبیین اثربخ شی

خطا در هر دو گروه ،در مرحلٔه پسآزمون نیز تفاوت خاص ی بین دو

نقاش یدرمانی بر کارکردهای اجرایی با ید بهنحؤه تأثیر نقاش ی بر

گروه مشاهد نشد.

کارکردهای مغز اش اره کرد .کارکردهای اص لی نیمکرٔه چپ و راس ت

همچنین نتایج پژوهش نش ان داد که نقاش یدرمانی موجب بهبود

مغز که در هنردرمانی دخیل هس تند ،توس ط هنردرمانگران ش ناس ایی

ه ماهنگی د یداری-حرکتی در ت مامی اب عاد تحریف ،چرخش ،عدم

شده ا ست .نیمکرٔه چپ در فعالیتهای تحلیلی و فعالیتهای دائمی،

یکپارچگی و تکرار در کودکان نارس اخوان میش ود .این یافته با نتایج

وظیفٔه اص لی را بر عهده دارد؛ درحالیکه نیمکرٔه راس ت عمدتاً در

پژوهش بحرینی ( )۲۳که نش ان میدهد نقاش یدرمانی موجب بهبود

فرآی ندهای حس ی و فعال یت های التقاطی ،ش ب یه نیمکرٔه چپ عمل

هماهنگی دیداری-حرکتی کودکان مبتال به اختالل نوش تن میش ود،

میکند .نقاشی با اثرگذاری بر نیمکرههای مغز ،موجب تقویت و بهبود

همخوان اس

این کارکردها در افراد می شود .بهبود کارکردهای نیمکرٔه چپ و راست

ت .در تبیین این ی افت ه میتوان گف ت ک ه اهمی ت

نقا شیدرمانی در این ا ست که در کنار افزایش انگیزه و تخلیٔه هیجانی

در لوبهای متفاوت موجب بهبود کارکردهای اجرایی افراد میش ود.

و ع اطفی کودک ،مه ارته ای دی داری-حرکتی و رون د پردازش

در واقع نقاشیدرمانی عالوه بر تأثیر بر نیمکرههای مغز ،موجب بهبود

اطالع ات بین ایی و مه ارته ای حرکتی ظریف ،ب هویژه هم اهنگی

کارکردهای اجرایی میش ود .فرآیند نقاش ی بهدلیل جذابیت و نش اطی

انگش تان دس ت با چش م را افزایش داده و تقویت میکند .اس تفاده از

که بههمراه دارد ،برای آموزش مفاهیم ش ناختی (نظیر حل مس اله،

نقاش یدرمانی با مدادرنگی ،پاس تل ،آبرنگ ،رنگ انگش تی ،بهعنوان

تفکر ،توجه و غیره) در کودکان نار ساخوان مؤثرتر ا ست .همچنین به

ابزاری در این درمان میتواند مهارتهای الزم برای نو شتن ،طراحی و

این دلیل که بیان هنری تنها بر کلمات تکیه نمیکند ،کودکانی که دامنٔه

کپیبرداری و فعال یتهای ترس یمی را تقو یت کند .اهم یت این یافته

واژگانش ان برای بیان ش دت احس اس ات واقعیش ان ناکافی اس ت،

ش ا ید به علت ماه یت رویکرد نقاش یدرمانی اس ت که با انجام

ممکن اس ت با این درمانِ غیرکالمی بتوانند این احس اس ات را بیان

فعالیتهای هنری و با ایجاد احس اس بهزیس تی ناش ی از این نوع

کنند .نقاش ی میتواند به دیگران (خص وص اً معلمان و والدین) کمک

فعال یت ها میتواند به بهبودی کودک و برونریزی ترس ها و نگرانی ها

کند تا تجارب کودکان را که با کلمات توض یح داده نمیش ود ،درک

و آس ایش روان او ب یان جامد .چنین ف عالیتی میتوا ند با عث ارت قای

کنند .از س وی دیگر ،فرآیند آفرینش هنری ،بهص ورت ذاتی ،توانایی

مهارتهای اجتماعی و پی شرفت تح صیلی کودک شود و به دنبال آن،

درمان و ش فابخش ی دارد و بر نقش محوریِ مکانیس م دفاعی پاالیش

سازگاری و انطباق بیشترِ کودک با جامعه را ممکن سازد .پژوهشگران

در این تجربه ،تأک ید میکند ( .)۳۴همچنین به دل یل اینکه نقاش ی،

نش ان دادها ند که مش کالت ه ماهنگی کود کان ،بهطور معمول تا

فعالیتی ا ست که کودکان در مدر سه با آن آ شنا شدهاند ،نیاز به مهارت

بزرگس الی ادامه دارد ( )۳۸و این میتواند موجب بروز مش کالت

برنامهریزی ،سازماندهی ،تمرکز روی تنها یک تکلیف ،ت سهیم ف ضا و

ثانوی مانند اجتناب از ش رکت در فعالیتهای حرکتی و ورزش ی ،و

مواد و غیره دارد .از آنجاکه هنردرمانی رفتار خودانگیخته را تش ویق

درنتی جه ،چاقی ( )۳۹و برخی مش کا لت روانی -اجت ماعی مان ند

میکند ،میتواند راهی برای م شاهده و ارزیابی کودکان نار ساخوان نیز

کاهش عزتنفس ،خودپنداره ،بدنی ض عیف ،قدرت تحمل پایین،

باش د .در تبیین این یافته میتوان اذعان داش ت که رش د پردازش

رض ایتنداش تن ،فقدان هیجان و غیره ش ود ( .)۴۰با ش رکت کودکِ

بینایی-فضایی که در نقاشیدرمانی میسر میگردد ،باعث درک بیشتر

مبتال به اختالالت گوناگون در جلس ات نقاش یدرمانی ،میتوان از

از مف اهیم انتزاعی در کودک ان میش ود؛ همچنین ب ا بهبود ادراک

پیش رف ت ا ین اختالل و پی ام ده ای منفی آن جلوگ یری کرد .از

بینایی-ف ضایی ،به ر شد شناختی کودکان کمک میکند .در این را ستا

محدودیتهای پژوهش حاضر میتوان به موارد زیر اشاره نمود:

طرفداران روش ادراکی-حرکتی کپارت معتقدند که یادگیری حرکتی،

اجرای پژوهش در مش هد و در نمونهای با مالک های ورود خاص،

۶
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می شود ،انجام میگردد ( .)۳۵به عبارتی دیگر نقص در فرآیند توجه و

نتیجهگیری

۵

 اس تفاده از چند پایٔه تحص یلی و،یکس انبودن ارزیاب و درمانگر
همچنین نداش تن مطالعات پیگیری از محدودیتهای پژوهش حاض ر

نتایج حاصل از پژوهش بیانگر اثربخشی نقاشیدرمانی بر کارکردهای

 پی شنهاد، براساس یافتههای به دست آمده از پژوهش.به شمار میرود

 با.حرکتی دانشآموزان نارساخوان بود-اجرایی و هماهنگی دیداری

 به مراکز درمان،میش ود کودکان نارس اخوان بهمحض ش ناس ایی

 استنباط میشود که این درمان،توجه به نتایج حاصل از پژوهش

 قبل از ورود، پیش نهاد میش ود کودکان.نوروفیدبک ارجاع داده ش وند

میتواند راهکاری برای درمانگران حوزٔه ناتوانیهای یادگیری و

به مدرس ه از ل حاظ نحؤه عملکرد کارکرد های اجرایی و ه ماهنگی
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.راهگشای پژوهشهای آتی در نظر گرفته شود

 همچنین ب ا توج ه ب ه.حرکتی مورد بررس ی قرار گیرن د-دی داری
اثربخش ی نوروفیدبک در درمان نارس اخوانی پیش نهاد میش ود مراکز
.درمان اختالالت یادگیری به روش نوروفیدبک مجهز شوند
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