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Abstract 
Background & Objectives: One of the most important and effective life–spans that significantly influence the development of personality and 

social skills is childhood.  Creativity plays an essential role in them. The prevalence of aggression is high in preschool children. Besides, 

aggression and decreased creativity adversely impact the subsequent growth stages, leading to delinquency, substance abuse, low self–esteem, 
diminished emotional well–being, defective new friendship relationships, depression, academic success, and academic achievement. The present 

research aimed to determine the effects of painting training on reducing aggression and increasing creativity in preschool students in Hamedan 

City, Iran. 
Methods: This was a quasi–experimental study with a pretest–posttest and a control group design. The statistical population of this study 

consisted of all pre–school students in Hamedan City, Iran, in the 2015–2016 academic year (N=14366). In total, 30 preschool girls (15) and boy 

(15) students were selected by a multistage sampling technique and randomly assigned to two groups of control and test. The experimental group 
was trained for painting instruction for 10 sessions, and the control group received no training. The data collection tool was a 43–item 

questionnaire about preschool children’s aggression (Vahedi et al., 2008) and Torrance Creative Thinking Scale (1966). To analyze the obtained 

data, mean (SD) and Multivariate Analysis of Variance (MANOVA) were used in SPSS. 
Results: To investigate the research results, the collected data analyzed at the level of descriptive statistics and inferential statistics. The achieved 

data suggested the below statistics: the pretest mean (SD) scores of the aggression scores in the experimental group (X=100.66, S2=11.48); the 

pretest mean(SD) aggression scores in the control group (X=101.2, S2=10.46); the pretest mean(SD) creativity scores in the experimental group 
(X=29.60, S2=6.40); the pretest mean(SD) creativity scores in the control group (X=28.13, S2=6.95); the posttest mean(SD) aggression scores in 

the experimental group (X=97.60, S2=11.64) the posttest mean(SD) aggression scores in the control group (X= 101.21, S2= 10.11), the mean and 

standard deviation of the posttest creativity scores in the experimental group (X=33.02, S2=6.20) ), and the posttest mean(SD) creativity scores 
in the control group (X=28.06, S2=7.33) Furthermore, painting significantly decreased aggression values in preschool children. Besides, this 

educational approach has led to a 54% improvement in aggression scores in preschool children (F=30.98, p<0.001, Eta=0.54). Additionally, 

painting training significantly increased preschool children; this educational approach has contributed to 54% improvement in the creativity of 
preschool children (F=19.55, p<0.001, Eta=0.43)  

Conclusion: Painting training by expressing unpleasant thoughts and feelings and enhancing flexural and fluidity skills have reduced aggression 

and improved creativity in the studied preschool children. Accordingly, it can be used as an effective teaching method for preschool children. 
Thus, it is recommended to exercise suitable practices with painting training to increase creativity and decrease aggression in preschool children. 
Keywords: Painting training, Aggression, Creativity, Preschool. 
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 : .۴۳(:1۰؛ )۹1۳۹ی ناتوان مطالعات مجله 1

 لیاصی پژوهش قالهم 1۳۹۹ دیبهشتار برخط انتشار 

 دبستانی شهر همدانتأثیر آموزش نقاشی در کاهش پرخاشگری و افزایش خالقیت کودکان پیش

  ۳، غالمحسین انتصار فومنی۳یز، مسعود حجا۲، *حسن اسدزاده1مینا بروجردی

 سندگانینو حاتیتوض

 ؛ ، زنجان، ایرانشناسی واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسالمی، گروه روانشناسی تربیتیی روانادانشجوی دکتر .1

 ؛ ، تهران، ایرانطباطبایی، دانشگاه عالمه طباطباییشناسی و علوم تربیتی عالمه روان شناسی، دانشکدٔهدانشیار روان .۲
 زنجان، ایران. شناسی واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسالمی،شناسی، گروه روان. استادیار روان۳
 asadzadehd@yahoo.com  مسئول: ۀنویسند رایانامٔه*

 1۳۹۷اسفند1 تاریخ پذیرش:؛ 1۳۹۷بهمن1۷ تاریخ دریافت: 
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 .دیکن عیتوز وی بردارنسخهی رتجاریغ طوربه ،یاصل نسخٔه به مناسب ارجاع شرط با را مقاله نیا در شده منتشر مواد که دهدیم اجازه شما به که است شده منتشر

 
 دهیچک

پژوهش حاضر با هدف تعیین ، های بعدیدبستانی و اهمیت خالقیت در این دوره از زندگی و تأثیر آن بر دورهپرخاشگری در سن پیش گستردٔه عبا توجه به شیو زمینه و هدف:
 دبستانی شهر همدان انجام شد.پیشآموزان اثربخشی آموزش نقاشی بر کاهش پرخاشگری و افزایش خالقیت در دانش

دبستانی شهر همدان در سال آموزان پیششامل تمامی دانش ،آزمون با گروه گواه بود. جامعٔه آماری پژوهشآزمون و پسآزمایشی با طرح پیش ،حاضر روش پژوهش روش بررسی:
1۳۹۵-1۳۹۶ (1۴۳۶۶=N بود. نمونٔه آماری )ای انتخاب ای چندمرحلهگیری خوشهنفر پسر( بودند که با روش نمونه 1۵نفر دختر و  1۵دبستانی )آموزان پیشنفر از دانش ۳۰

گونه آموزشی دریافت نقاشی قرار گرفت و گروه گواه هیچ ای تحت آموزشدقیقه۴۵جلسٔه  1۰مدت صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه جایگزین شدند. گروه آزمایش بهو به
ها با استفاده ( بود. داده1۹۶۶( و مقیاس تفکر خالق تورنس )1۳۸۷دبستانی )واحدی و همکاران، سؤالی پرخاشگری کودکان پیش۴۳نامٔه ها، پرسشدهنکرد. ابزار گردآوری دا

 تحلیل شدند. ۰1٫۰داری ادر سطح معن ۲۳ویراست  SPSSواریانس چندمتغیره، با استفاده از واز آزمون تحلیل ک
 .منجر شددبستانی آموزان پیش(، دانشp<۰٫۰۰1( و افزایش خالقیت )p<۰٫۰۰1داری به کاهش پرخاشگری )اطور معنکه آموزش نقاشی بهنتایج نشان داد ها: یافته

موجب کاهش پرخاشگری و بهبود توانایی خالقیت  ،پذیری و بسط و سیالیهای انعطافآموزش نقاشی از طریق ابزار افکار و احساسات ابرازنشده و تقویت مهارت گیری:نتیجه
 دبستانی استفاده کرد.عنوان یک روش آموزش مؤثر در کودکان پیشتوان از آن بهدبستانی شده است. در نتیجه میدر کودکان پیش

 .دبستانیآموزش نقاشی، پرخاشگری، خالقیت، پیش ها:واژهکلید
 

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

32
22

84
0.

13
99

.1
0.

0.
82

.1
 ]

 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 jd
is

ab
ils

tu
d.

or
g 

on
 2

02
3-

05
-2

3 
] 

                               2 / 8

mailto:asadzadehd@yahoo.com
mailto:asadzadehd@yahoo.com
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.fa
https://dorl.net/dor/20.1001.1.23222840.1399.10.0.82.1
https://jdisabilstud.org/article-1-1340-fa.html


۲ 

 مقدمه ۱
ترین و مؤثرترین دوران زندگی افراد که تأثیر بسیار مهمی بر رشد از مهم

دوران کودکی است.  ،های اجتماعی انسان داردشخصیت و مهارت
زندگی اجتماعی کودکان را با مسائل و  ،شرایط موجود جامعه

کند که سبب رشد روزافزون مشکالت رو میبههای خاصی روپیچیدگی
 دوران ،بر همین اساس .رفتاری و شخصیتی در کودک شده است

 کودکان، تشخیص مشکالت برای مناسبی هایدبستانی، سالپیش

و  اجتماعی و مشکالت عاطفی از و پیشگیری بهنگام مداخلٔه
ترین مشکالت کودکان که در شایع (. از1است ) آنان آیندٔه تحصیلی

رفتار پرخاشگری  ،روز در حال گسترش استکشورهای جهان روزبه
باعث شود که رفتار پرخاشگرانه به هر نوع رفتاری گفته می .است
به دو  ودیدن نیست که خواهان آسیبشود میرساندن به شخصی آسیب
 ٔهپرخاشگران (. رفتار۲د )شویم تقسیم میمستقیم و غیرمستق ٔهدست

مصرف مواد، حرمت نفس پایین، دوران کودکی با بزهکاری، سوء
کاهش بهزیستی عاطفی، نقص در تشکیل روابط دوستی جدید، 

های آموزشی، افسردگی، مشکالت تحصیلی و ضعف در مهارت
ی هیجان یهاسالی، ناتوانی در خواندن نشانهبزرگ دوران هایناتوانی

ارتباط معنادار دارد  ،دیگران و نقص در توانایی ارتباط اجتماعی
(۳،۴.) 

های زیادی بر اهمیت رشد توانایی تفکر پژوهش ،های اخیردر سال
های مختلف زندگی صورت گرفته است و در خالق کودکان بر حوزه

تقویت  ،آن انفجار دانش و تکنولوژی است ٔهکه مشخص ۲1قرن 
 ،(. خالقیت۵های تفکر خالق به اولویت تبدیل شده است )مهارت

ها ظرفیت مغز انسان در تولید و ایجاد چیزهای جدید با استفاده از ایده
نقش اساسی آن در  دلیلجدید و نو است و به ،های حل مسئلهو روش

شناسی مثبت گنجانده روان ٔهرشد فردی و پیشرفت اجتماعی در زمین
 ٔهدور ،های مختلف(. در بسیاری از کشورها و پژوهش۶ت )شده اس
دبستانی را در توسعه و تقویت تفکر خالق با اهمیت در نظر پیش
توان با آموزش و گیرند و بر این اساس معتقدند که خالقیت را میمی

های مختلفی موجب یادگیری تقویت کرد و در بسیاری تحقیقات برنامه
(. با توجه به ۵،۷در افراد شده است ) تقویت و بهبود تفکر خالق

داری بر اتقویت خالقیت رابطه و تأثیر معن ،گرفتهمطالعات صورت
آموزان، تفکر انتقادی، تقویت تحصیلی دانش ٔهافزایش انگیز

های ارتباطی، پیشرفت اجتماعی، خودکارآمدی، موفقیت مهارت
بت نفس، حرمت نفس، تقویت نگرش تحصیلی مثتحصیلی، اعتمادبه

 شودمی آغاز از سنین پایین است خالقیت معتقد 1(. گاردنر۵،۶دارد )

با  ولی دارند؛بسیاری  ٔهخالقان هایتوانایی ،دبستان از قبل کودکان و
 و دیگران با شده، هماهنگی سوادآموزی ٔهوارد مرحل به مدرسه ورود
کاهش  نتیجه خالقیت کودکان در و آموزندرا می اطاعت و تبعیت

 آموزش خالقیت، برای مناسب سنی مراحل از بنابراین، یکی .یابدمی

 به کودکان و جدی رسمی قبل از ورود و دبستانیپیش ٔهدور

 ٔهدر مرحل خالق، هایشاز رو گیریبهره با تا است سوادآموزی
نقل از گیرند )به بهره خالق عملکردی هایاز روش سوادآموزی بتوانند

های مختلف زندگی (. با توجه به نقش مثبت تفکر خالق در حوزه۸
                                                      

1. Gardner 

شناسایی  ،دبستانی بر رشد تفکر خالقپیش ٔهافراد و نیز اهمیت دور
عوامل مؤثر بر تفکر خالق و تقویت آن از اهمیت بسیاری برخوردار 

 است.
توان گفت که رود و میبشری به شمار میبسیار مهم های هنر از ویژگی

ایت هنر در آن است که هرگونه احساس خفته، تمایالت و شوروشوق غ
چیز را را بیدار کند، به آن جان بدمد، نهاد آدمی را سرشار کند و همه

را (. هنردرمانی ۹پذیر کند )فرهیخته و رشدیافته، احساس برای انسان  
بار مارگارت نامبرگ معرفی نخستین ،شناختیعنوان یک مفهوم روانبه
آموزش نقاشی، نمایشگری،  همچونهای مختلفی که به شکلد کر

نمایش عروسکی، فیلم آموزشی، آموزش موسیقی و حرکات موزون 
شناختی به کار شود و برای حل بسیاری از مشکالت روانتقسیم می

عنوان یکی از ابعاد هنردرمانی در به ،(. آموزش نقاشی1۰رود )می
موزشی مؤثر در رفع مشکالت آ ٔهعنوان یک شیوبه ،های اخیرسال

البداهه (. نقاشی به طراحی فی11کودکان موردتوجه قرار گرفته است )
هایی را برای ارتباط و بیان غیرکالمی فراهم اشاره دارد که فرصت

کند تا به کودکانی که توانایی بیان کند. نقاشی فرصتی را ایجاد میمی
ها را ابراز کمک کند آن ،عواطف و افکار خود را در قالب کلمات ندارند

ابزاری برای بیان عواطف، افکار، عنوان هببنابراین نقاشی  ؛کنند
کودک در یک نقاشی (. 1۲رود )احساسات و تعارضات به کار می

کند و در واقع تمام وجود خویش را به روی شخصیت خود را معرفی می
من این »گوید که کشاند و به زبان نقاشی میسفید کاغذ می ٔهصفح
عاطفه، تخیل، رشد ذهنی، رشد جسمی، اجتماعی و رفتاری «. هستم

توانیم می ،خواسته باشیم از کودک به دست آوریمرا کودک و هرآنچه 
را برای کودک فراهم  موقعیتیجو کنیم. نقاشی وهایش جستدر نقاشی

احساسات و نارضایتی خود  و افکار ،فضایی امنسازد تا بتواند در می
ها و آرزوهای آشکار سازد و خواسته ،را ابراز کند تا آنچه در دل هست
احساس هویت و موجودیت خود را  ،خود را بیان کند. با ترسیم کودک

وسیله در محیط پیرامون خود کاوش دهد و بدینبه دیگران نشان می
آن افزایش خالقیت  ٔهسازد که نتیجمیاش را مطرح کودکانه من   ،کرده

نقاشی موجب بهبود مدیریت خشم، کاهش (. 1۳) استدر کودک 
همراه یادگیری پرخاشگری، افزایش خالقیت، بهبود درک عاطفی به

های حل مسئله، ها و مهارتای سازگار، بهبود تکنیکهای مقابلهپاسخ
ستفاده از های احساسی، ارتباطی و کالمی افراد، اتقویت مهارت

عاطفی در کودک  ٔههای پیچیدهای غیرتهاجمی در موقعیتشیوه
 (.11،1۳شود )می

اثربخشی  ٔه( در پژوهشی به مطالع1۲خدابخشی و همکاران )
درمانی بر کاهش پرخاشگری و اضطراب کودکان مبتال به نقاشی

دار ادرمانی باعث کاهش معنسرطان پرداختند و بیان کردند که نقاشی
خاشگری و اضطراب کودکان سرطانی گروه آزمایش در نمرات پر

( در پژوهش 1۰سه با گروه گواه شده است. هاشمیان و جراحی )یمقا
درمانی بر کاهش پرخاشگری کودکان اثربخشی نقاشیدربارٔه  ،خود

و به این نتیجه دست یافتند که  کردندمطالعه  ،مبتال به ناتوانی عقلی
کنندگان کاهش پرخاشگری این شرکت درمانی تأثیر معناداری برنقاشی

اثربخشی  ٔه( در پژوهشی به مطالع11دارد. رحمانی و رحمانی )
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۳ 

های یادگیری هنردرمانی بر رشد خالقیت کودکان مبتال به ناتوانی
درمانی موجب افزایش پرداختند و به این نتیجه رسیدند که نقاشی

و همکاران  خالقیت در این دسته از افراد شده است. در پژوهش رکنی
درمانی بر خالقیت و رشد اجتماعی کودکان اثربخشی نقاشیبر  ،(1۴)
ها نشان داد که وتحلیل دادهساله پرداخته شد و تجزیه۶تا  ۴

کنندگان تأثیر درمانی بر بهبود خالقیت و رشد اجتماعی شرکتنقاشی
یر دبستانی و تأثبنابراین، با توجه به اهمیت دوران پیش؛ معناداری دارد
شیوع  زیادهای رفتاری و شخصیتی افراد، میزان آن بر مهارت

، دبستانی و نقش مهم خالقیت در این دورهپیش ٔهپرخاشگری در دور
های پرخاشگری و خالقیت در سن همیت سازههمچنین با توجه به ا

، دبستانی بر تحول رشدی بعدی افراد و خأل پژوهشی در این زمینهپیش
با هدف شناخت اثربخشی آموزش  بوده وآوری پژوهش حاضر دارای نو

آموزان نقاشی بر کاهش پرخاشگری و افزایش خالقیت دانش
 دبستانی انجام شد.پیش

 روش بررسی 2
)تجربی( و طرح مورداستفاده از نوع  1آزمایشیپژوهش حاضر از نوع 

آموزش  ،. در پژوهش حاضربودآزمون با گروه گواه آزمون و پسپیش
متغیرهای  ،مستقل و متغیرهای پرخاشگری و خالقیتنقاشی، متغیر 

آموزان آماری شامل تمامی دانش ٔه. جامعبودند مطالعه ٔه اینوابست
-1۳۹۶دبستانی )دختر و پسر( شهر همدان در سال تحصیلی پیش

نفر بودند )گزارش  ۳۶۶هزار و 1۴ ا  بود که حدود 1۳۹۵
مدرسه  ۲۰ابتدا (. از این جامعه 1۳۹۶وپرورش شهر همدان، آموزش

ای انتخاب شدند. سپس از بین گیری تصادفی خوشهصورت نمونهبه
نفر  ۳۰۰ها کالس درس انتخاب شدند که تعداد آن ۲۳ ،این مدارس
پرخاشگری و مقیاس خالقیت تکمیل شد. سپس از  ٔهنامبود. پرسش
کننده در آنان از میانگین کل افراد شرکت ٔهآموزانی که نمربین دانش
پرخاشگری  ٔهمعیار باالتر از میانگین گروه در مؤلفیک انحراف پژوهش

تعداد  بود، خالقیت ٔهتر از میانگین در مؤلفمعیار پایینو یک انحراف
صورت تصادفی به دو آموزان بهنفر انتخاب شدند. سپس این دانش ۳۰

نفره )آزمایش و گواه( تقسیم شدند. برای گروه آزمایش، 1۵گروه 
آموزشی را دریافت  ٔهگزار شد؛ ولی گروه گواه هیچ دورآموزش نقاشی بر

ای آموزان تمایل و رضایت آگاهانهدانش یاولیا ،نکرد. در این پژوهش
منظور رعایت اصول برای شرکت در پژوهش داشتند و مقرر شد به

این  ،پس از پایان جلسات و مؤثربودن آموزش نقاشی ،اخالقی پژوهش
ها، د. پس از پایان آموزششونیز اجرا  روش آموزشی بر روی گروه گواه

تفکر  ٔهنامدر یک جلسه، با پرسش ا  گواه( مجدد هر دو گروه )آزمایش و
پرخاشگری کودکان  ٔهنامخالق تورنس )فرم تصویری الف( و پرسش

بار  آزمون(. در واقع هر گروه دودبستانی، ارزیابی شدند )پسپیش
بار قبل  یک ،های پژوهشنامه؛ بدین صورت که پرسششدگیری اندازه
های دو توسط والدین آزمودنی ،بار بعد از دوره آموزشی و یک ٔهاز دور

داشتن سواد  ،پژوهش به های ورودگروه تکمیل شد. یکی از مالک
                                                      

1. experimental design 
2. Statistical Package for the Social Sciences 
3. Torrance Test of Creativity Thinking (Figural Form A) 
4. Picture Construction 
5. Picture Completion 

داشتن سالمت جسمی  ،خواندن و نوشتن توسط اولیا بود و مالک دیگر
ختیار را داشتند آموزان این ادبستانی بود و اولیا و دانشکودکان پیش
ها نامهاز پژوهش خارج شوند. سپس پرسش خواستند، که هر زمان
 و ندشد ۲۳ ٔهنسخ ۲SPSSآماری  ٔهها وارد برنامو دادهشده کدگذاری 

 .ندوتحلیل آماری قرار گرفتتجزیه مورد
: بود شامل دو ابزار ،ـ ابزار سنجش: ابزار مورداستفاده در این پژوهش

 ٔهنامپرسش .۲مقیاس تفکر خالق تورنس )فرم تصویری الف(؛  .1
دبستانی که در زیر به توضیح هرکدام از این پرخاشگری کودکان پیش

 شود:ابزارها پرداخته می
: مقیاس تفکر خالق ۳مقیاس تفکر خالق تورنس )فرم تصویری الف(

( ساخته است. این فرم 1۹۶۶تورنس ) راتورنس )فرم تصویری الف( 
( بازهنجاریابی شده 1۹۹۸، 1۹۹۰، 1۹۸۴، 1۹۷۴های )سال در

ها و افکار تازه و جالب در قالب است. آزمودنی برای بیان اندیشه
تکمیل »  4،«تصویرسازی»گرفته و شامل سه بازی تصاویر شکل

است. در  6«ساختن تصویر با استفاده از خطوط موازی»و  5«تصاویر
ند، انتخاب کرای تصاویری که رسم میاین آزمون، فرد باید عناوینی را ب

 ؛شوندگذاری میبرای ابتکار و بسط نمره ،کند. هریک از سه تکلیف
پذیری ها، برای سیالی و انعطافولی دو تکلیف تکمیل تصاویر و دایره

کشد. این آزمون دقیقه طول می ۳۰د. اجرای آن شوگذاری مینیز نمره
 ٔهعامل جداگان خالقیت را در چهاربر این فرض استوار است که توانایی 

کند. با توجه گیری میاندازه 1۰پذیریو انعطاف ۹ابتکار ۸،بسط ۷،سیالی
اساس  های احتمالی برشده در راهنمای آزمون، پاسخهای ارائهمالکبه 

گذاری نمره شوند. بنابراینطبقه تعریف می ۵میزان قدرت خالق، در 
شود. در انجام می 1تا  ۰سی با دامنٔه برای مؤلفٔه ابتکار، بر روی مقیا

وابسته به شکل اصلی، مرزها یا فضای  ءگذاری بسط، به هر جزنمره
زنی آگاهانه، تزیین و هر تغییر مهم در کیفیت اطراف آن، رنگ، سایه

تکمیل  ،شود. نمرٔه سیالی برای دو تکلیفطرح، یک امتیاز داده می
آید شده به دست میهای کاملشکل ها، با محاسبٔه تعدادتصاویر و دایره

پذیری نیز با محاسبٔه تعداد . نمرٔه انعطافاست 1۰ترین نمره، یشو ب
آید. ها در آن اتفاق افتاده است، به دست میهای مختلفی که پاسخمقوله

 ٔهشیوای بهای دوهفتهدر فاصله ۰٫۸۰ضریب پایایی  ،ایرانی ٔهدر نسخ
، ۰٫۷۴، ابتکار ۰٫۷۸در عناصر سیالی  آموزدانش ۴۸بازآزمایی بر روی 

گزارش شده است. همچنین روایی  ۰٫۹۰و بسط  ۰٫۸1پذیری انعطاف
شناسی سنجی و رواننامه به تأیید متخصصان روانمحتوایی پرسش
 (.1۵رسیده است )

برای را نامه دبستانی: این پرسشپرخاشگری کودکان پیش ٔهنامپرسش
 ٔهنامگیری از پرسش( با بهره1۳۸۷واحدی و همکاران ) ،باراولین

پرخاشگری اهواز  ٔهنامپرخاشگری کودکان دبستانی شهیم و پرسش
ور سنجش ابعاد مختلف پرخاشگری در کودکان سنین ظمنبه

سؤالی با ۴۳ ٔهنام. این مقیاس یک پرسشنددکردبستانی طراحی پیش
ای، گری جسمانی، رابطهبندی لیکرت، برای ارزیابی پرخاشمقیاس رتبه

6. Circles 
7. Fluency 
8. Elaboration 
9. Originality 
10. Flexibility 
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۴ 

های مربوط به هر دبستانی است. گویهواکنشی و کالمی کودکان پیش
مربوط به پرخاشگری  1۴تا  1های سؤال به این صورت است:مؤلفه 
های سؤال ،مربوط به پرخاشگری فیزیکی ۲۷تا  1۵های سؤال ،کالمی
ربوط م ۴۳تا  ۳۷های مربوط به پرخاشگری ارتباطی و سؤال ۳۶تا  ۲۸

نامه که توسط مربی یا پرخاشگری کنشی هستند. این پرسش ٔهبه مؤلف
 کلی و چهار زیرمقیاس ٔهشامل یک نمر ،شودوالدین کودک تکمیل می

 .۲ ؛تهاجمیپرخاشگری کالمیزیرمقیاس   .1 اند از:است که عبارت
خشم  .۴ ؛ایپرخاشگری رابطه. ۳ ؛تهاجمیپرخاشگری فیزیکی

ای درجه۵نامه، در یک مقیاس لیکرتی ن پرسشدهی ایتکانشی. نمره
، اغلب ۳، یک بار در هفته=۲، یک بار در ماه=1ندرت=، به۰=)اصالً
های مربوطه سؤال ٔههر زیرمقیاس از جمع نمر ٔهکه نمر است( ۴روزها=
منظور د. بهشوها حاصل میکل، از جمع تمامی زیرمقیاس ٔهو نمر

بستگی اسپیرمن استفاده شد که زمان از ضریب همبررسی روایی هم
. برای شدمعنادار  p<۰٫۰1در سطح  و بوده ۰٫۶1این ضریب برابر با 

از آلفای کرونباخ بهره گرفته شد.  ،نامهضریب پایایی پرسش ٔهمحاسب
های و در عامل ۰٫۹۸ضرایب اعتبار آلفای کرونباخ در کل مقیاس 

ای و خشم رابطهتهاجمی، تهاجمی، فیزیکیپرخاشگری کالمی ٔهچهارگان

به دست آمده است  ۰٫۸۸و  ۰٫۹۴، ۰٫۹۲، ۰٫۹۳ترتیب تکانشی به
(1۶.) 

جلسه  1۰آموزش نقاشی در  ،برای گروه آزمایشطور کلی بهـ روش اجرا: 
اساس  دقیقه بر ۴۵مدت صورت دو روز در هفته و هر جلسه بهو به

صورت ذیل آموزش دبستانی همدان به، در محل مدارس پیش1جدول 
داده شد: برای آموزش متغیر مستقل که همان آموزش نقاشی است، 

کن و مدادتراش ک، مدادرنگی، ماژیک، پا4Aدهنده از کاغذ آموزش
شد که خارج از ها خواسته میاستفاده کرد. در طول هفته از آزمودنی

های جلسات قبل را با کمک دقیقه تکنیک ۲۰مدت جلسات هر روز به
آخر  ٔهها در جلسوالدین خود تمرین کنند. ارزیابی نهایی از آزمودنی

های پژوهش در سطح آمار وتحلیل داده. برای تجزیهشدانجام 
 از ،و در سطح آمار استنباطی ۲معیارو انحراف 1از میانگین ،توصیفی

ده شده بود. همچنین استفاده از تحلیل کوواریانس چندمتغیره استفا
هایی است که فرضنیازمند بررسی پیش ،واریانس چندمتغیرهوتحلیل ک

بودن متغیرهای پژوهش حاضر، از فرض نرمالمنظور بررسی پیشبه
ها از فرض برابری واریانسآزمون شاپیرو ویلک و برای بررسی پیش
 د.شن استفاده های رگرسیوآزمون لوین، آزمون بارتلت و همگنی شیب

 . ساختار جلسات آموزش نقاشی1جدول 
 عنوان و روند جلسات جلسات آموزش

 اول ٔهجلس
 آموزش ،قراردادهای رفتاری ،بیان اهداف جلسات ،تعداد و محل تشکیل جلسات و بیان ساعات ،گوییمداخوش

 ،ایجاد عالقه به مداد و کاغذ برایتمرین  ،به موضوعهای انگیزشی با هدف جذب اعضای گروه روانی و بحث
 جلسه ٔهبازخورد و خالص

 جنگل و ترسیم حیوان موردعالقه بارٔهبیان نظرات در دوم ٔهجلس
 ل و مدادشمعیآشنایی با خطوط نازک و ضخیم با استفاده از پاست سوم ٔهجلس
 آشنایی با تکنیک کار بافت چهارم ٔهجلس
 زندهترسیم مدل  پنجم ٔهجلس
 شدهبازی عموزنجیرباف و ترسیم صداهای درآورده ششم ٔهجلس
 شده از داستانکچل و ترسیم پاسخ به سؤال پرسیدهبیان داستان حسن هفتم ٔهجلس
 خالقیت ٔهترسیم آسمان و فضا با استفاده از قو هشتم ٔهجلس
 معناکردن خطوط بیتجسم شکل در ذهن و کامل نهم ٔهجلس
 صورت مسابقه و در نهایت تشکر از اعضای گروههشده و نقاشی گروهی باشکال آمادهتکمیل  دهم ٔهجلس

 هایافته ۳
نفر بودند که در دو گروه  ۳۰کنندگان پژوهش حاضر برابر با شرکت

گمارش شده بودند.  یصورت تصادف( به1۵نفر( و گواه ) 1۵آزمایش )
ها آن ٔهاین صورت بود که همآموزان به وضعیت تحصیل دانش

منظور بررسی تأثیر آموزش نقاشی بر کاهش دبستانی بودند. بهپیش
وتحلیل دبستانی از تجزیهپرخاشگری و افزایش خالقیت کودکان پیش

 واریانس استفاده شد.وک
( MANCOVAچندمتغیره ) اریانسووتحلیل کواستفاده از تجزیه

آمده  ۲و نتایج آن در جدول هایی است نیازمند برقرارشدن مفروضه
 است.

                                                      
1. Mean 

 MBoxاز آزمون  ،های همگنی شیبفرضمنظور بررسی پیشبه
بر این اساس  .بود p=۰٫۶۵1استفاده شد و مقدار احتمال برابر با 

واریانس رد نشد. برای آزمون وجود وفرض همگنی واریانس کپیش
از آزمون بارتلت استفاده شد  ،بستگی بین متغیرهای وابستهحداقل هم

 ۰٫۰۵بود و چون سطح معناداری کمتر از  p=۰٫۰۴۰و مقدار احتمال 
توان از فرض آزمون بارتلت رد نشد و بنابراین میپیش ،بود

واریانس چندمتغیره استفاده کرد.ووتحلیل کتجزیه

2. Standard deviation 
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۵ 

 

 چندمتغیرهواریانس وهای تحلیل کفرض. پیش۲جدول 
 هابودن دادهنتایج آزمون شاپیرو ویلک برای فرض نرمال

 آزمونپس آزمونپیش 
 مقدار احتمال آزادی ٔهدرج آماره مقدار احتمال آزادی ٔهدرج آماره گروه

 ۰٫۶۸۸ ۳۰ ۰٫۹۷۵ ۷۷۸٫۰  ۳۰ ۰٫۹۸۷ پرخاشگری آزمایش
 ۰٫۶۳۴ ۳۰ ۰٫۹۷۰ ۰٫۲۶۴ ۳۰ ۰٫۹۵1 خالقیت گواه

 لوین برای فرض برابری واریانسنتایج آزمون 
 مقدار احتمال ۲آزادی  ٔهدرج 1آزادی  ٔهدرج F ٔه آمار 

 پرخاشگری
 خالقیت

۳٫۶۴ 
۲٫۴۵ 

1 
1 

۲۸ 
۲۸ 

۰٫۰۷۳ 
۰٫1۲۷ 

 اریانسوهمراه نتایج تحلیل کومعیار نمرات پرخاشگری و خالقیت گروه آزمایش و گواه به. میانگین و انحراف۳جدول 

  متغیر
میانگین و 

 معیارانحراف
 مجذور اتا pمقدار  Fمقدار  گواه آزمایش

 پرخاشگری
 آزمونپیش

 1۰1٫۰۲ 1۰۰٫۶۶ میانگین

۳۰٫۹۸ ۰٫۰۰1> ۰٫۵۴ 
 1۰٫۴۶ 11٫۴۸ معیارانحراف

 آزمونپس
 1۰1٫۲1 ۹۷٫۶۰ میانگین
 1۰٫11 11٫۶۴ معیارانحراف

 خالقیت
 آزمونپیش

 ۲۸٫1۳ ۲۹٫۶۰ میانگین

1۹٫۵۵ ۰٫۰۰1> ۰٫۴۲۹ 
 ۶٫۹۵ ۶٫۴۰ معیارانحراف

 آزمونپس
 ۲۸٫۰۶ ۳۳٫۰۲ میانگین
 ۷٫۳۳ ۶٫۲۰ معیارانحراف

مشاهده شد، نتایج آزمون تحلیل نشان داد  ۳طور که در جدول  همان
دبستانی مؤثر که آموزش نقاشی بر کاهش پرخاشگری کودکان پیش

در پژوهش که (. مجذور سهمی اتا p<۰٫۰۰1و  F=۳۰٫۹۸)بوده است 
درصد واریانس کل ۵۴بود، حاکی از آن است که  ۰٫۵۴حاضر برابر با 

متغیر پرخاشگری مربوط به آموزش نقاشی بود. همچنین نتایج نشان 
دبستانی تأثیر داد که آموزش نقاشی بر افزایش خالقیت کودکان پیش

(. مجذور سهمی اتا در p<۰٫۰۰1و  F=1۹٫۵۵است ) همعناداری داشت
درصد ۴۳، حاکی از آن است که است ۰٫۴۲۹برابر با که پژوهش حاضر 

 واریانس کل متغیر خالقیت توسط آموزش نقاشی تبیین شده است.

 بحث 4
درمانی بر کاهش پرخاشگری این پژوهش با هدف بررسی تأثیر نقاشی

 همدان انجام شد.دبستانی در استان و افزایش خالقیت کودکان پیش
درمانی بر کاهش پرخاشگری وتحلیل داده نشان داد که نقاشیتجزیه

دبستانی تأثیر معناداری داشته و این رویکرد درمانی کودکان پیش
دبستانی درصدی کاهش پرخاشگری کودکان پیش۵۴موجب بهبود 

(، 1۲های خدابخشی و همکاران )ها با پژوهششده است. این یافته
برای مثال  ؛سوست( هم1۷روبین ) و (1۰همکاران ) هاشمیان و

اثربخشی  ٔه( در پژوهشی به مطالع1۲خدابخشی و همکاران )
درمانی بر کاهش پرخاشگری و اضطراب کودکان مبتال به نقاشی

درمانی باعث کاهش معنادار سرطان پرداختند و بیان کردند که نقاشی
( 1۷وهش روبین )در پژ. کنندگان شده استنمرات پرخاشگری شرکت

نیز روش هنردرمانی برای کودکان با مشکل پرخاشگری ارائه شده است. 
توان گفت که کار هنری کودکان پرخاشگر، ها میدر تبیین این یافته

هاست و روند خلق آن ٔهانعکاسی از موضوعات دردناک و پرخاشگران
استرس دهد و این عامل، رونی انتقال مییهنر، پرخاشگری را به اشکال ب

دهد در ها اجازه مینشاند و به آنجوها را فرو میو پرخاشگری درمان
های دنیای درونی خودشان تأمل کنند و از هنردرمانی در مجموعه

بنابراین کودکان با  ؛الگویی کنند ٔهآموزش با کودکان پرخاشگر استفاد
آمیز خود را کاهش دهند و عواطف توانند رفتارهای خشونتنقاشی می

شود، شکلی که از لحاظ اجتماعی نابهنجار محسوب نمییش را بهخو
 .(1۷ها کاهش یابد )بر این اساس رفتارهای پرخاشگری آن .بیان کنند

توان درمانی را در کاهش پرخاشگری میطور کلی فواید نقاشیبه
درمانی بیان مستقیم رؤیاها، تخیالت و گونه بیان کرد: اول، نقاشیاین

دوم،  ؛سازدپذیر میصورت تصاویر امکانخصی را بهسایر تجارب ش
مواقعی که فرد باید پرخاشگری خود  درشود استفاده از نقاشی باعث می

سوم،  ؛های خود را کمتر سانسور و بازداری کندتکانه ،را نشان دهد
ها، کند تا از طریق خطوط و رنگنقاشی فرصتی را برای فرد فراهم می

های خود را به هر نحوی که احساسات، عواطف، نیازها و حتی دانسته
شود. از بیان کند که باعث تسهیل انتقال احساسات می ،خواهدمی
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۶ 

درمانی با تأکید بر مکانیزم دفاعی تصعید یند نقاشیاسوی دیگر، فر
خاصیت  ،صورت ذاتیکند که بههای پرخاشگری خود را ابراز میتکانه

یابد یند درمانی سرعت بیشتری میابنابراین فر ؛درمانی و شفابخش دارد
(1۳،1۸.) 

درمانی موجب تقویت ها نشان داد که نقاشیتحلیل داده ،در گام بعدی
درصد از افزایش خالقیت ۴۳دبستانی شده و خالقیت کودکان پیش

درمانی بود. این نندگان در پژوهش حاضر ناشی از نقاشیکشرکت
(، 1۹(، راشر و زوپان )11های رحمانی و رحمانی )ها با پژوهشیافته

سو است. رکنی و همکاران ( هم1۴نژاد )محمدی و نوابیرکنی، زاده
بررسی اثربخشی »( در پژوهش و تحقیقات خود با عنوان 1۴)

به این نتیجه دست  «ساله۶تا  ۴ درمانی بر خالقیت کودکاننقاشی
درمانی بر خالقیت )در ابعاد ابتکار، سیالی، بسط و یافتند که نقاشی

 (. راشر1۴سال تأثیر معناداری دارد ) ۶تا  ۴پذیری( کودکان انعطاف

 بر نقاشی جمعیآموزش دسته تأثیر به بردنپی منظوربه (1۹زوپان ) و

 سطح در اقتصادی نظر از که را ساله۶و  ۵ کودک ۶۲رشد خالقیت،

 داد نتایج پژوهش نشان (.1۹کردند ) بودند، انتخاب جامعه متوسط

 نمرات خالقیت بوده و معنادار گروه )آزمایش و گواه(، تفاوت دو که
 اختالف این افزایش یافته است و ،افراد گروه آزمایش در طی جلسات

توان ها میبود. در تبیین این یافته هم شده بارزتر ماه هشت از پس
های هنری در افزایش تجربیات کودکان مؤثر بوده و گفت که فعالیت

شود و سوی کارهای نو و خالق میموجب تشویق و تحریک آنان به
تر و شود آنان نقش واقعی خود را در جهان یافته، ذهن قویباعث می
(. با توجه به ۲۰تری داشته و شخصیت خود را پرورش دهند )انتزاعی
های چپ و راست کرهتأثیر هنر نقاشی بر نیم ٔهکه در زمین یهایپژوهش

های مغزی کرهنیمدو ها حاکی از آن است که هر مغز صورت گرفته، یافته
شدن در درک هنر مؤثرند و هنرهای تجسمی چون نقاشی باعث فعال

ممکن راست و چپ مغزی  ٔهکرشود و تقویت نیممغزی می ٔهکرهر دو نیم
با افزایش فعالیت  ،ایش ادراک دیداری فضایی شدهموجب افز است

 ،هاای و قشر پس سری راست و افزایش ارتباط بین آنقشر آهیانه
های جدید نگریستن راه ،موجب تقویت خالقیت شود. همچنین نقاشی

ها آموزد و به آنهای مختلف را به فرد میبه دنیا، خودشان و موقعیت
های ابتکاری برای حل حلپذیر و راهکند از تفکر انعطافکمک می

قابلیت فرد و تقویت خالقیت  ینند که موجب ارتقاکمشکالت استفاده 
 (.1،11د )شوهای مختلف میافراد در موقعیت

در شهر  فقط که متغیرها بودهای این پژوهش این از جمله محدودیت
های بنابراین، یافته شدند؛بی سنی خاص ارزیا ٔههمدان و یک محدود

است و محدودیت  پذیرها با احتیاط تعمیماین پژوهش در سایر استان
. با دیگر آن بود که مانع از پیگیری شدهای زمانی نیز یکی از محدودیت

د این پژوهش در شوپیشنهاد می ،آمدهدستهتوجه به اهمیت نتایج ب
انجام شود. مدیران مدارس های سنی دیگر شهرهای دیگر ایران و گروه

آموزان دارای پرخاشگری پایین و خالقیت کم را به د دانشنتوانمی
های آموزش نقاشی را برای ادارات معرفی کنند تا ادارات کالس

د که در مراکز تحصیلی، برای شود. پیشنهاد مینآموزان برگزار کندانش
ش میزان های کنترل و مدیریت خشم و کاهتقویت و افزایش مهارت

های آموزشی دبستانی، کارگاهپرخاشگری در والدین و کودکان پیش
های کارگیری آموزش نقاشی در سایر گروههتوان با ببرگزار شود. می

سرپرست و بدسرپرست، از مانند نوجوانان و کودکان بی ،پذیرآسیب
 اثرات آن بهره برد.

 گیرینتیجه ۵
قاشی بر کاهش پرخاشگری نتایج پژوهش حاضر نشان داد که آموزش ن

آموزش دبستانی شهر همدان مؤثر بود. و افزایش خالقیت کودکان پیش
نقاشی از طریق ابراز افکار و احساسات ناخوشایند و افزایش 

شناختی، به کاهش پرخاشگری پذیری روانهای روانی و انعطافمهارت
شد. در نتیجه،  منجر یدبستانو افزایش خالقیت در کودکان پیش

دبستانی عنوان روش آموزشی مؤثر برای کودکان پیشآن به از توانمی
، که با استفاده از تمرین نقاشی شودمی بنابراین توصیه کرد؛استفاده 
و موجب  یافته های مناسب صورت گیرد تا خالقیت افزایشتمرین

 .گردددبستانی کودکان پیش ٔهکاهش رفتارهای پرخاشگران

 قدردانیتشکر و  6
شناسی دانشگاه و مسئولین و کادر اداری گروه روان اندااست تماماز 

برای ها و افراد نمونه ها و همچنین خانوادهدبستانیمحترم پیش
ها که بدون مساعدت و همکاری آناجرای پژوهش حاضر  درهمکاری 

 نیم.کشد، صمیمانه تشکر و قدردانی میسر نمییاین پژوهش م انجام

 هینایب 7
و تضاد  استشناسی عمومی دکتری روان ٔهناماین مقاله برگرفته از پایان

منافع بین نویسندگان وجود نداشت.
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