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Abstract
The aim of this research is measuring
the effectiveness of the group art
therapy on the level of self-esteem of
male students at high school. The
methods which were used in this
research can be pointed out as
experimental and statistical study based
on all of the high students of Qods city.
For this study, among 352 students, 22
students that obtained the lowest scores
on the self-esteem questionnaire

چکیده
پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر هنردرمانی
گروهی با رویکرد موضوع محور بر عزتنفس دانش
.آموزان پسر مقطع متوسطه دوره اول صورت گرفت
روش پژوهش از نوع آزمایشی و جامعه آماری کلیه
دانش آموزان پسر مقطع متوسطه دوره اول شهرستان
352  از بین، به منظور انجام این پژوهش.قدس بود
 دانشآموز که در اجرای20  تعداد،دانشآموز
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پرسشنامه

عزتنفس

(کوپراسمیت،

،)1967

پایینترین نمره را داشتند انتخاب و به صورت
تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین
شدند .تکنیکهای هنردرمانی گروهی بر روی
دقیقهای اجرا شد و گروه گواه به جز یک جلسه،
مداخلهای دریافت نکرد .برای تحلیل دادهها از
تحلیل واریانس با اندازههای تکراری استفاده شد.
یافتهها نشان داد برنامه مذکور به طور معناداری
(درسطح  )0/05عزتنفس گروه آزمایش را افزایش
داد .این برنامه میتواند در بهبود مهارتهای
سازگارانه و اجتماعی و در نهایت در پیشرفت
عملکرد تحصیلی دانشآموزان مؤثر واقع شود.
کلیدواژهها :هنردرمانی گروهی ،موضوع محور،
عزتنفس ،دانشآموزان

مقدمه
عزتنفس 1جنبهای از خودپنداره است که از قضاوتهای فرد دربارهی ارزش خود و
احساسهایی که مرتبط با این قضاوتهاست ،ناشی میشود (شیهیان ،)1383 2،به عبارتی عزت
نفس رضایت فرد از خود و ارزشمند بودن است (آدیس کراسکیان1389 ،؛ برندن2011 3،؛
باتل ،)20024،احساس ارزشمند بودن باعث افزایش خود-اعتمادی میشود و فرد را قادر میسازد
تا با موقعیتهای سخت زندگی مقابله کند (کوپر اسمیت2002 5،؛  .)1981در این حالت شخص
خود را به عنوان فردی شایسته در نظر گرفته و به گونهای موفقیتآمیز با چالشهای زندگی
روبهرو میشود (دادپور ،پناهی شهری ،توکلی زاده .)1391 ،در مقابل ،عزتنفس پایین موجب
انزوا ،گوشهگیری و یا پرخاشگری و رفتارهای ضداجتماعی میشود (کریمیان1387 ،؛ پسکار
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آزمودنیهای گروه آزمایش به مدت  10جلسه 75

(Cooper Smith, 1967) were selected
and divided into two groups: Control
group and experimental group. The
techniques of group art therapy were
used on examinees about 10 sessions
for 75 minutes, and there was no
nnffffeeence on conoool gooupss
sessions, expect for one session. In this
research, a repeated measure ANOVA
was used for analyzing the data.
Findings reveal that using present
program,
significantly,
)(p>0/05
increases the experimental group’ eeffesteem. This program can improve and
ameliorate the social and adaptive skills
and finally leads to educational
improvement. The purpose of using
these programs is to improve selfesteem and creativity and critical
thinking.
Keywords: group art therapy, selfesteem, student
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و همکاران2010 ،؛ سویسلو و اورث2013 1،؛ بامیستر )2013 2،و تهدیدی برای سالمتی فرد
تلقی است (ارول و اورث .)2011 3،همچنین عزتنفس یکی از عوامل مؤثر در افت یا پیشرفت
تحصیلی محسوب میشود (الیس2005 4،؛ تایلور و تورک.)2010 5،
نوجوانی اغلب دچار کاهش میشود .اریکسون )1968( 6معتقد است که اغلب نوجوانان به
خصوص در اوایل نوجوانی کاهش عزتنفس را تجربه میکنند؛ با این توضیح که در فرآیند
جستوجوی یک هویت ثابت توسط نوجوانان؛ تغییرات جسمی ،شناختی و اجتماعی که در

دوران بلوغ اتفاق میافتد نوجوانان را دچار احساس منفی نسبت به خود میکند و به این نتیجه-

گیری میرسند که من آنچه که باید باشم نیستم (هادیان)1380 ،؛ بنابراین توجه به عزتنفس در
دوره نوجوانی از اهمیت خاصی برخوردار است و نیاز آن وجود دارد که به مسئله عزتنفس
نوجوانان توجه شود (بامیستر.)2013 ،
خوش کنش ( )1388اعتقاد دارد که هر انسانی نیاز به پوشش و جایگاهی دارد که هویت
رضامندانهای از وی ارائه نماید و احساس حقارت او را از بین ببرد و این جز به دست هنر و
حوزه زیباشناسی میسر نمیشود .همانگونه که تحقیقات نیز نشان میدهند خلق فعالیتهای
هنری؛ افزایش امید به زندگی و احساس کارآمدی و ارزشمندی را در پی دارد (پونتری20017،؛
کوزلوسکا .)20018،هنردرمانی روشی برای درمان مشکالت سالمت روانی است که در آن از
خالقیت هنری برای رشد و ارتقای سالمت جسمی ،روانی و هیجانی افراد در سنین مختلف
استفاده میشود (پونتری ما .)2001 ،به عبارتی هنر درمانی تالش سازمان یافتهای جهت کمک
به فرد است تا ارتباط سازگارانهی بهتری بین درون خود و جهان بیرون پیدا نماید (لیبمن،
)1389؛
از سویی نوجوانان در گروه احساس امنیت و اطمینان میکنند و آزادانه میتوانند احساسات
خود را بیان کنند و در گروه ،آرمان و ارزشی متناسب با توقعات خود به دست آورند (ترکاشوند،
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کرمانشاهی و آزاد فالح ،)1389 ،هنر درمانی گروهی نیز مبتنی بر یک فعالیت گروهی است که
دارای چنین شاخصهایی است (هارتز و ثیک.)2013 1،
جوی لیولین )2011(2در پژوهش خود به این نتیجه دست یافت که فرد از طریق هنر درمانی
مثبت از خود بسازد؛ هنر در فرد این توانایی را ایجاد میکند تا خودش را ببخشد و خود را
گرامی بدارد و برای ایجاد آینده معنیداری تالش کند.

رقیبی ( )1388در پژوهش خود با عنوان " تأثیر هنردرمانی گروهی بر بیماران روانی مزمن"

به این نتیجه رسید که هنر درمانی گروهی باعث افزایش مهارتهای اجتماعی و درمان آشفتگی
های روانی بیماران میشود و خلق بیمار را نشاط و عزتنفس و خودآگاهی فرد را افزایش

میدهد؛ همچنین کیم جانگهی )2010(3در تحقیقی با عنوان"تأثیرات هنر درمانی گروهی بر

عزتنفس و وابستگی همتای کودکان در خانوادههای کم درآمد و تک والد" به این نتیجه دست
یافت که هنر درمانی بر عزتنفس کودکان تأثیر میگذارد؛ همچنین زارع ( )1388با رویکرد هنر
درمانی گروهی توانست مشکالت رفتاری دختران بیسرپرست را کاهش دهد (زارع.)1388 ،
بنابراین با توجه به اهمیت عزتنفس در نوجوانان و تدوین مداخالت درمانی مناسب در جهت
افزایش عزتنفس این گروه ،پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر هنردرمانی گروهی با رویکرد
موضوع محور در افزایش عزتنفس نوجوان انجام شد.

روش پژوهش
طرح پژوهشی ،آزمایشی و از نوع پیش آزمون-پس آزمون با گروه گواه بود .جامعه آماری
این پژوهش را کلیهی دانشآموزان دورهی اول دبیرستان شهرستان قدس در نیمسال اول سال
تحصیلی  93-94تشکیل دادند .روش نمونهگیری چند مرحلهای4بود بدین ترتیب که دو مدرسه
به صورت تصادفی از بین مدارس انتخاب گردید و سپس با توجه به نسبت جمعیت هر مدرسه
نمونهگیری طبقهای انجام شد و به طور کل  352نفر انتخاب شدند و پرسشنامه عزتنفس
کوپراسمیت روی این گروه اجرا شد و  20نفر از دانشآموزان که کمترین نمره در این آزمون
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قادر است که احساسات خود را بروز بدهد و از عهدهی استرسهای خود برآید و یک تصویر
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کسب کرده بودند انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه کنترل و آزمایش جایگزین شدند
( 10نفر در گروه آزمایشی و  10نفر در گروه کنترل) .سپس مداخله هنر درمانی که با رویکرد
موضوع محور از کتاب ماریان لیبمن ترجمهی زاده محمدی انتخاب شده بود؛ روی گروه آزمایش
شد .در انتها نیز همان پرسشنامه عزتنفس که در پیشآزمون اجرا شده بود ،در پس آزمون نیز
اجرا گردید .برای تحلیل دادهها نیز از تحلیل واریانس با اندازههای تکراری 1استفاده شد .در
ضمن مداخله هنردرمانی گروهی در یک جلسه  75دقیقهای نیز پس از اجرای پس آزمون روی
گروه کنترل اجرا شد.
ابزار پژوهش
الف -پرسشنامه عزتنفس کوپراسمیت 2:این پرسشنامه دارای  58ماده است که  8ماده آن
دروغسنج هستند و بوسیله کوپراسمیت در سال  1975ساخته شد .در مجموع  50ماده آن چهار
خرده مقیاس عزتنفس کلی ،عزتنفس اجتماعی ،عزتنفس خانوادگی و عزتنفس تحصیلی
را مورد سنجش قرار میدهند .شیوه نمرهگذاری این آزمون به صورت صفر و یک است .برومند

( )1380پرسشنامه عزتنفس کوپر اسمیت را برای دانشآموزان دورهی دبیرستان و پیش-
دانشگاهی شهرستان اسالم شهر مورد اعتباریابی3قرار داده است و ضریب پایایی پرسشنامه را با
استفاده از ضریب آلفای کرونباخ  0/89و روایی همگرای آن را با پرسشنامه عزتنفس آیزنگ
رضایتبخش گزارش کرده است.
ب -جلسات هنردرمانی گروهی :برای اجرای جلسات هنردرمانی گروهی از رویکرد
موضوع محور بر اساس تکنیکهای تنظیم شدهی ماریان لیبمن ترجمهی زاده محمدی ()1389
استفاده شد .در رویکرد هنردرمانی گروهها با تمرکز بر مشکالت خاص یا جنبهای از تجربههای
انسانی یا تحوالت زندگی ،با هدف مشترکی دور هم جمع میشوند .این روش بخصوص برای
دورههای کوتاهمدت مناسب است که افراد گروه به منظور خاص گرد هم میآیند؛ در این رویکرد،
جلسات گروهها ساختار ثابتی دارند که شامل معرفی ،انتخاب موضوع (از سوی درمانگر یا
اعضای گروه) ،اختصاص زمانی برای نقاشی و طراحی و در ادامه زمانی برای تقسیم کار می
1.

Mixed Repeate Mesure of ANOVA
Coopersmith self-esteem inventory.
3. validation
2.
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باشد .گاهی هم موضوعها با گفتوگوی اعضا در آغاز جلسه شکل میگیرند (لیبمن.)1389 ،
این برنامه در  10جلسه  75دقیقهای اجرا شد؛ این جلسات در  5هفته و هر هفته نیز در دو جلسه
برگزار شد .جلسات هنردرمانی شامل «گرم کردن»« ،تمرین اصلی»« ،بحث پیرامون تصاویر» و
«چهرهنگاری از خود«« ،ترس» و «نقاشی آزاد» بود .تمامی جلسات تدوین شده برای افزایش
عزتنفس به پیشنهاد دو متخصص هنردرمانی که هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی بودند،
صورت گرفت .در زیر جلسات هنردرمانی به طور مختصر شرح داده شدهاست:
جدول  :1جلسات و موضوعات برگزار شده جلسات هنردرمانی
(استفاده از تکنیک بازی نامها) :در جلسه اول جهت آشنایی گروه ،از
جلسه

گرم کردن

اول

دانشآموزان خواسته شد که نفر اول خود را معرفی کند و نفر دوم اسم
خود را همراه با اسم نفر قبلی بگوید و نیز نفر سوم اسمش را همراه با اسم
دو نفر قبلی بگوید که این کار تا آخر ادامه پیدا کرد

تمرین

(چهرهنگاری از خود واقعی) :از دانشآموزان خواسته شد خود را از حفظ

اصلی

نقاشی کنند و چهره یا همهی بدن خود را بکشند.
(بازی نامها فرم ج) :در جلسه دوم توپ به یکی از بچهها داده شد تا پرتاپ
کند و خواسته شد که اسم کسی را بگوید و فردی که توپ را گرفت میآید

گرم کردن

و جلوی فردی که اسم را صدا زد مینشیند این شکل ادامه پیدا کرد تا
دانشآموزان روبروی هم نشستند ،بعد از اینکه همهی آنها روبروی هم

جلسه

نشستند هر کدام در مورد خودشان  3دقیقه به دوستشان تعریف کردند.

دوم

(نقاشی آزاد) :مدت  30دقیقه به دانش آموزان فرصت داده شد تا نقاشی
تمرین

مورد دلخواه خود را بکشند و آن را به گروه نشان دهند و هر چه میخواهند

اصلی

در موردش بگویند .در این تمرین محیطی فراهم شد که دانش آموزان به
راحتی نظراتشان را بروز دهند.

جلسه
سوم

(خط خطی کردن) :از دانش آموزان خواسته شد تا چشمهایشان را ببندند
گرم کردن

و به مدادی که در دستشان هست اجازه دهند آزادانه حرکت کند و بعد
چشمها را باز کنند و تصویر ایجاد شده را گسترش دهند.
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(ترس) :به دانشآموزان گفته شد که یک ،دو یا چند مورد از ترسها یا
تمرین

بدترین ترس خود را نقاشی کنند این نقاشی میتواند از موقعیتهای

اصلی

تهدید کننده باشد و یا ترسی باشد که شما به آن علت خواستهاید از آنجا
فرار کنید.

چهارم

پانتومیم با یکی از ویژگیهایی که دارند به گروه معرفی کنند.

تمرین

(چهرهنگاری از خود واقعی) :از دانشآموزان خواسته شد خود را از حفظ

اصلی

نقاشی کنند و چهره یا همهی بدن خود را بکشند.
(برو بگیر) :در این جلسه از دانشآموزان خواسته شد دور اتاق را بگردند

گرم کردن

و زمانی که درمانگر بگوید «گروه سه نفره» همه سریعاً سه تا سه تا جمع
بشوند .دوباره این کار با تشکیل گروههایی با تعداد و اندازههای مختلف

جلسه

انجام شد.

پنجم

(نقاشی آزاد) :مدت  30دقیقه به دانشآموزان فرصت داده شد تا نقاشی
تمرین

مورد دلخواه خود را بکشند و آن را به گروه نشان دهند و هر چه میخواهند

اصلی

در موردش بگویند .در این تمرین محیطی فراهم شد که دانش آموزان به
راحتی نظراتشان را بروز دهند.
(رنگها) :در این جلسه درمانگر اسم رنگی را نام برد و بقیهی دانشآموزان
آن را روی لباس خود یا دیگری پیدا کرده و به آن اشاره میکردند .این کار

گرم کردن

با نام رنگ یا چیز دیگری ادامه پیدا کرد .سپس هر یک از دانش آموزان
روی برگها اسم رنگ گفتهشده را رنگآمیزی کردند و در آخر دانش

جلسه

آموزان کارهای خود را ارائه دادند

ششم

(ترس) :به دانشآموزان گفته شد که یک ،دو یا چند مورد از ترسها یا
تمرین

بدترین ترس خود را نقاشی کنند این نقاشی میتواند از موقعیتهای

اصلی

تهدیدکننده و یا ترسی باشد که شما به آن علت خواستهاید از آنجا فرار
کنید

جلسه
هفتم

(تمرین اعتماد) :در این جلسه چشم یکی از اعضا را بستیم و او با لمس
گرم کردن

چهرهها آنها را شناسایی میکرد .این کار در تشخیص چهرهها ،اعتماد و
شناخت افراد به دانش آموزان کمک میکرد.
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جلسه

گرم کردن

گرم کردن (پانتومیم) :از دانش آموزان خواسته شد خودشان را با نمایش
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تمرین

(چهرهنگاری از خود واقعی) :از دانشآموزان خواسته شد خود را از حفظ

اصلی

نقاشی کنند و چهره یا همهی بدن خود را بکشند
(نقاب کشیدن) :در این جلسه همه دانشآموزان دور هم جمع شدند و نفر
روی صورت نفر بعد برچسب زد و نفر بعد این نقاب را عوض کرد و

جلسه

نقاب جدیدی برای دانشآموز بعدی منتقل کرد

هشتم

(نقاشی آزاد) :مدت  30دقیقه به دانشآموزان فرصت داده شد تا نقاشی
تمرین

مورد دلخواه خود را بکشند و آن را به گروه نشان دهند و هر چه میخواهند

اصلی

در موردش بگویند .در این تمرین محیطی فراهم شد که دانش آموزان به
راحتی نظراتشان را بروز دهند
(تمرینات حرکتی) :از دانشآموزان خواسته شد تا حرکات سادهای مثل

گرم کردن

نرمش دستها و پاها ،عضله گردن ،کششهای عضالنی و غیره را انجام
بدهند.

جلسه نهم
تمرین
اصلی

(ترس) :به دانشآموزان گفته شد که یک ،دو یا چند مورد از ترسها یا
بدترین ترس خود را نقاشی کنند این نقاشی میتواند از موقعیتهای تهدید
کننده و یا ترسی باشد که شما به آن علت خواستهاید از آنجا فرار کنید.

جلسه

به مرور فعالیتهای دانش آموزان که طی جلسات قبلی انجام شده بود ،پرداختهشده و

دهم

در آخر پس آزمون اجرا شد.

یافتهها
این پژوهش بر روی  20دانشآموز در دو گروه آزمایش و گواه اجرا گردید که هر یک از
گروهها شامل  10نفر دانشآموز دوره اول دبیرستان بود .دامنه سنی دانشآموزان شرکتکننده در
آزمایش بین  11الی  13سال بود .میانگین سنی گروه آزمایش و گروه کنترل  12سال بود .میانگین
و انحراف استاندارد نمرات عزتنفس در مرحله پیشآزمون و پسآزمون در جدول 2
گزارششده است.
جدول  .2میانگین و انحراف استاندارد نمره عزتنفس به تفکیک گروه پژوهشی و گروه گواه
و نوبت اجرا
مراحل

پس آزمون

پیشآزمون
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گرم کردن

اول با ادا نقاب فرضی از خودش ساخت و با دستهایش این نقاب را
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انحراف استاندارد

میانگین

انحراف استاندارد

میانگین

گروه کنترل

7/51

20/50

6/75

22/3

گروه آزمایش

8/50

25/90

4/26

19/80

عامل درونگروهی و عامل گروه به عنوان عامل بین گروهی بود .در ضمن قبل از انجام تحلیل
پیشفرضهای تحلیل ،بررسی و رعایت شد.
جدول  .3نتایج بهدستآمده از تحلیل واریانس عزتنفس کلی دانش آموزان

عزتنفس کلی

عامل

درجه آزادی

F

سطح معنیدار

درونگروهی

 18و 1

2/41

0/137

بین گروهی

 18و 1

0/27

0/61

تعامل بین زمان و گروه

 18و 1

8/15

0/01

نتایج جدول  3نشان میدهد که نمرهی کل پرسشنامه عزتنفس ،عامل درونگروهی معنادار

نیست( 18،value p>0/05و  ،)F=2/41،df =1عامل تعامل بین زمان و گروه معنادار به دست

آمد ( 18 ،p<0/05و )F=8/15 ،df=1؛ اما عامل بین گروهی معنادار نشد ( .)p>0/05با معنادار

شدن عامل تعامل بین زمان و گروه میتوان بیان کرد که متغیر مستقل بر روی متغیر وابسته تأثیر
گذاشته است.
عالوه بر نتایج آماری ،مشاهدات بالینی نیز در فرایند هنردرمانی مشاهده شد؛ بدین ترتیب
که دانشآموزان گروه آزمایش در جلسه دوم با موضوع نقاشی از خود« ،خود» را کوچکتر در
گوشهای از کاغذ ترسیم کردند و این «خود» در جلسه پنجم با همان موضوع نسبت به جلسه
دوم بزرگتر و متمایل به مرکز کاغذ ترسیم شد و در نهایت در جلسه هشتم با همان موضوع،
«خود» بزرگتر و در کنار اجزای دیگر نقاشی قرار گرفت و این نشاندهندهی شکلگیری
خودآگاهی و عزتنفس در دانشآموزان ،طی فرآیند هنردرمانی است.

بحث و نتیجهگیری
پژوهش حاضر با هدف تأثیر هنردرمانی گروهی بر عزتنفس دانشآموزان پسر مقطع متوسطه
دوره اول انجام شد و نتایج نشان داد که تکنیکهای هنردرمانی با رویکرد موضوع محور باعث
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برای تحلیل دادهها از تحلیل واریانس با اندازههای مکرر استفاده شد که عامل زمان به عنوان
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افزایش عزتنفس دانشآموزان گروه آزمایش شد .نتایج این تحقیق همسو با تحقیقات جانگهی
( ،)2011زارع ( )1388و رقیبی ( )1388است .این یافته با در نظر گرفتن دیدگاه لیبمن ()1388
قابل تبیین است .او معتقد است هنر ،مشکالت به وجود آمده و راهحلهای آن را تصویرسازی
هنری میتوانند فضای جذاب با مشارکت گروهی فعالی را ایجاد کند تا افراد گروه به راحتی
بتوانند بر روی مسئله تمرکز کنند و راهحلهای خالق و گوناگونی را ارائه دهند .لیولین ()2011
نیز معتقد است که جلسات هنر درمانی محیط امن برای افراد جهت انجام فعالیتهای خود به
وجود میآورد ،در این محیط امن است که افراد احساس آرامش و امنیت میکنند و میتوانند
آزادانه احساسات خود را بیان کنند و با اضطرابها و استرسهای خود مقابله کنند و یک تصویر
مثبتی از خود بسازند .در این فرآیند است که هنردرمانی گروهی این امکان را برای فرد ایجاد
میکند که ارزشی مطابق با توقعات خود به دست آورد؛ و برای آینده امیدوار باشد .افرادی
همچون ترکاشوند ،کرمانشاهی و آزاد فالح ( )1389استدالل میکنند که فعالیتهای گروهی
باعث میشود که فرد از عقاید و تجربههای دیگران بهرهمند شود و به عنوان عضوی از کل جامعه
احساس ارزشمندی کند؛ از طرفی به عقیده خوشکنش (1385؛  ،)1388هنردرمانی بر پایهی
تئوریهای روانشناختی قرار دارد و دربرگیرنده طیف کاملی از مفاهیم آموزشی ،روان پویایی،
مسائل بین فردی ،سازگاری با تعارضات هیجانی ،رشد خودآگاهی و مهارتهای اجتماعی است
که باعث میشود فرد مشکالت خود را حل کند و اضطراب خود را کاهش داده و در نهایت
موجب افزایش عزتنفس خود شود .همچنین قابل تبیین است که روشهای هنردرمانی در
مدارس متوسطه در شکلگیری هویت آنها تأثیر موفقی نسبت به روشهای رسمیتر دارد زیرا
دانشآموزان میتوانند خود را از طریق فعالیتهای هنری که مورد عالقه آنهاست ،بشناسند.
شناخت خود یکی از عوامل افزایش عزتنفس است (قریشیراد.)1388 ،
از سویی چون هنر درمانی گروهی مبتنی بر یک فعالیت گروهی است بر روی حس
ارزشمندی نوجوانان تأثیر میگذارد .رویکردهای هنردرمانی گروهی نیز ،جوی ایمن و سازنده
را به وجود میآورد که در آن کسی تهدید نمیشود به این دلیل است که درمانگر در این
رویکردها به راحتی میتواند از نیرو و نفوذ گروهی بهره بگیرد و به دور از رقابت بتواند مشکالت
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میکند و با برونسازی مشکل ،ارتباط و تسلط بر آن را قویتر میسازد .از سویی فعالیتهای
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نوجوانان را کاهش بدهد (پونتری2001 ،؛ اسپیر .)2010 1،همچنین یافته این پژوهش را میتوان
اینگونه تبیین کرد که فعالیتهای هنری خالقیت نوجوان را تحت تأثیر قرار میدهد و با بروز
خالقیت در فعالیتهای هنری ،نوجوان احساس ارزشمندی میکند.
ایجاد احساس کفایت ،توانایی مؤثر بودن ،غلبه بر مشکالت ،سازگاری با ناکامیها ،خالقیت،
توانایی برنامهریزی ،خودآگاهی و حل مسائل در برابر مشکالت را دارد .همانگونه که نتایج
پژوهش حاضر نیز نشان داد هنردرمانی بر یکی از مهمترین سیستمهای خود-2عزتنفس -تأثیر
میگذارد .قابل ذکر است با اینکه پژوهش حاضر یک طرح آزمایشی است ولی دارای
محدودیتهایی نیز است .یکی از این محدودیتها پدیده بازگشت آماری است که احتمال دارد
روایی درونی پژوهش را تحت تأثیر بگذارد .با در نظر گرفتن نتایج پژوهشها در رابطه با تأثیرات
هنردرمانی ،میتوان از رویکردهای هنردرمانی در کنار فعالیتهای پرورشی برای کاهش
مشکالت رفتاری دانشآموزان بهره گرفت.
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