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مقدمه

اهداف پژوهش حاضددر با هدف تعیین اثر نةاشددیدرمانی بر اختالل نةص توجه– بیشاعالی دانشآموزان ابتدایی
مدارس عادی ناحیة  5تبریز ،بر اساس ارزیابی معلمان صورت گرات.
مواد و روشها این پژوهش از نظر روش شددبهتجربی اسددت .جامعة آماری آن را  120دانشآموز تشددکیل داد .این
تعداد ،همة دانشآموزان دارای نةص توجه– بیشاعالی در مدارس ابتدایی عادی آموزشوپرورش ناحیة  5تبریز
بودند .اختالل این دانشآموزان را روانپز شکان ت شخیص داده بودند و در پروندة سنجش سالمت آنها درج شده
بود .از این میان 40 ،دانشآموز برای نمونة آماری به شیوة نمونهگیری در دسترس در دو گروه بیست نفرة آزمایش
و کنترل انتخاب شدددند .طرح پژوهش عبارت بود از گروه آزمایش و کنترل با پیشآزمون و پ آزمون و انتسدداب
ت صادای .ب ستة درمانی نةا شی به تعداد دوازده جل سة  45دتیةهای روی دانشآموزان گروه آزمایش اجرا شد .برای
گردآوری دادهها از پرسشنامة عالی مرضی کودکان  )1984 ،CSI – 4با ارم ارزیابی معلمان استفاده شد.
یافتهها دادهها به کمک شاخصهای آمار توصیفی و آزمون استنباطیِ تحلیل کوواریان تجزیهوتحلیل شد .نتایج
حاکی از این است که بر اساس ارزیابی معلمان ،نةاشیدرمانی در کاهش نةص توجه– بیشاعالی دانشآموزان مؤثر
است .)p < 0/05
نتیجهگیری با توجه به ارتباط معلمان و دانشآموزان دارای اختالل نةص توجه– بیش اعالی  ،)ADHDمیتوان با
استفاده از مداخالت آموزشی ،در کاهش شدت نشانگان بیشاعالی یا ک توجهی دانشآموزان مبتال به این اختالل
اتدامات تابلتبولی انجام داد.

اختالل نةص توجه– بیشاعالی عبارت ا ست از اختالل ر شدی
در توجه ،کنترل تکانش ،بیتراری و هدایت راتاری که بهطور
طبیعی ایجاد می شود و ناشی از اختالالت عصب شناختی بزرگ
حسی ،حرکتی یا هیجانی نیست ].[1
اغلب کودکان مبتال به اختالل نةص توجه– بیشاعالی
مشددکالتی در زمینة توجه دارند .این کودکان ،در توجه خودکار
به اطالعات بصددری که میانجی آن مدارهای توجهی م ز اسددت،
نةص ع مدهای ندارند .در عوض ،در خصدددوص ابعادی از توجه

مشدددکالت اسددداسدددی دارند که به تداوم تالش یا حفظ توجه
پاسخدهی) به تکلی مربوط میشود ].[2
بررس دیها در کشددورهای مختل نشددان میدهد که این
اختالل در پسدددرها به نسدددبت  2به  1تا  9به  1در مةایسددده با
دخترها شایعتر است ] .[3در ایران ،بر اساس پژوه شی ] [4روی
 5136دانشآموز اب تدایی ،شدددیوب اختالل نوب بیتوجهی 3/1
درصد ،نوب بیش اعالی -تکانشگری  3/3درصد و نوب مرکب 3/4
در صد برآورد شد .میری و ا ستاگنیت ] [5شیوب این اختالل در
دانشآموزان مدارس ابتدایی شهر تهران را  9/7درصد ،یوسفی و
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توجه و بیشاعالی دانشآموزان مؤثر است؟

همکاران ] 5 [6تا  8/5درصددد ،لشددکریپور و همکاران ] 5 [7تا
 12درصددد ،اینسددتان و همکاران ] 5 [8تا  7درصددد ،شددواب و
همکاران ] 3 [9تا  8درصددد ،و باالخره راسددل و همکاران ][10
 1/4تا  0/3درصد گزارش کردند.
علت یا علل م شخ صی را نمیتوان برای این اختالل بیان
کرد ] .[7اختالل در انتةالدهندههای عصدددبی ] ،[1پایین بودن
امواج تتا و کاهش جریان خون در جس مخطط و ناحیة پیشانی
م ز ] 1و  ،[3عوامل محیطی ،از جمله مسمومیت ناشی از سرب
] ،[11مکمل های خوراکی ،رنگ ها ،ثابتنگهدارنده ها و تندها،
مواجه مادر با دارو ،استفاده از دارو در دوران بارداری ،استفاده از
الکل و نیکوتین ،آسددیب به سددر در دوران حاملگی یا سددالهای
نخسدددت ز ندگی کودک ،و تأثیر امواج تلویزیونی و چراغ های
مهتابی از علل احتمالی این اختالل شمرده میشود ].[12
دارودر مانی ،رژی در مانی ،را تاردر مانی ،آموزش وا لدین،
مداخالت مدرسددددهای و رواندر مانی از جم له در مان های
شددناختهشددده و معمولی در کنترل و احیانا درمان این اختالل
اسدددت .از جمله روش های دیگر در کنترل و درمان این اختالل
که از حدود یک ترن پیش مطرحشدددده و بر اسددداس ن تایج
تحةیةات میتوان آن را رو شی مواف دان ست ،هنردرمانی ا ست
] .[13هدف ع مدة هنردر مانی ،خواه گروهی و خواه انفرادی،
کمک به کودکان در سازگارییااتن بهتر با دنیای اطراف و ت ییر
در الگوهای راتاری آنان است ] 14و  .[15بر اساس یااتة مطالعة
نادری و ان صاریا صل ] ،[16هنردرمانی بر خودپندارة تأییدجویی
و شدددادکامی کودکان مراجعهکننده به مراکز مشددداوره و درمان
شهر ستان اهواز اثربخش بوده ا ست .زاربزاده خبیر و همکاران
] [17نشان دادند که هنردرمانی موجب اازایش خودکارآمدی در
موتعیتهای تعارضی و غیرتعارضی میشود.
نةا شیدرمانی شاخهای از هنردرمانی ا ست که در بهبود
ب سیاری از اختالالت مؤثر ا ست .در سال  1985کرامر نخ ستین
هنرمند و آموزگاری بود که با کودکان دارای اختالل هیجانی به
کار نةاشدددیدرمانی پرداخت .به نظر وی هدف هنردرمانی ایجاد
موتعیتی برای انتخاب و ت ییر راتارهاسددت .همچنین ،به نظر او
این کار ارصتهایی را برای تجربة مجدد تعارضها پدید میآورد
تا از این راه به راع ،تحلیل یا پاسخگویی آنها بپردازد ].[18
اثربخشی نةاشیدرمانی بر کاهش راتارهای پرخاشگرانه،
ا ضطراب ،درمان اختالالت سلوک ،درمان اا سردگی ،ت سهیل در
تمرکز و خودکنترلی تأیید شدددده اسدددت ] .[24-18با توجه به
م طا لب او و با تو جه به نبود تحةی ةات مرتبط با تأثیر
نةا شیدرمانی بر اختالل کمبود توجه -بیشاعالی ،سؤال ا صلی
این پژوهش این اسدددت که آیا نةاشدددیدرمانی در کاهش نةص

مواد و روشها
جام عة آ ماری این پژوهش ،ت مامی  120دانشآموزان دارای
ا خ تالل ن ةص توجدده– ب یش اعددا لی در مدددارس ا بتدددا یی
آموزشوپرورش ناح یة  5تبریز بود .این اختالل دانشآموزان را
روانپزشکان تشخیص داده بودند و در پروندة سالمت آنها درج
شده بود .از جامعة آماری ،نمونهای به تعداد شصت نفر به شیوة
نمونهگیری در دسددترس انتخاب شدددند .پ از اجرای ویرایش
چهارم پرسددشددنامة عالی مرضددی کودکان ،چهل نفری انتخاب
شدددند که بیشددترین نمرة نةص توجه – بیشاعالی را بهدسددت
آورده بودند .این چهل نفر پ از همتا سازی ،به صورت ت صادای
به دو گروه آزمایش و کنترل منت سب شدند بی ست نفر در هر
گروه)؛ لذا ،پژوهش حاضدددر پژوهشد دی شدددبهتجربی اسدددت که
به صورت پیشآزمون -پ آزمون با گروه کنترل انجام شد .ابزار
اندازهگیری عبارت بود از ویرایش چهارم پرسدددشدددنامة عالی
مرضی کودکان اسپرااگین و همکاران در  .1984این پرسشنامه
دارای زیرمة یاس های اختالل را تاری و هی جانی ،ناار مانی
مةابلهای ،و اختالل سلوک پرخا شگرانه و غیرپرخا شگرانه ا ست.
همچنین ،دو چکلیستِ والدین و معلمان دارد و در آن اهرست
عالی مر ضی  21اختالل راتاری و هیجانی مطرح شده ا ست و
شددامل یازده جدول اسددت که از  Aتا  Kنامگذاری شددده اسددت.
جدول  Aیا ال مربوط به اختالل نةص توجه– بیشاعالی است.
هر کدام از چکلیسدددتهای معلمان و والدین هجده گویه دارد
که منطبف با مالکهای ت شخی صی و آماری اختاللهای راتاری
است .اسپرااگین در  ،1994در مطالعهای روی  36کودک مبتال
به اختالالت هیجانی ،پایایی این پرسشنامه را با استفاده از روش
آزمون مجدد حدود  70درصد تا  80درصد گزارش کرد ].[25
بعد از هماهنگی با اولیا و مدرسه و کسب رضایت از آنان
جهت اجرای آموزشهای الزم روی کودکان دارای اختالل نةص
توجه– بیشاعالی  ،)ADHDب ستة آموز شی نةا شیدرمانی به
مدت دوازده جلسة  45دتیةهای به شرح زیر اجرا شد.

یافتهها
بعد از جمعآوری داده ها ،یااته ها با اسدددتفاده از نرماازارآماری
برای علوم اجتماعی  ،)SPSSبهصددورت توصددیفی و اسددتنباطی
تحلیل شد جدول .)2
بر اسددداس جدول  ،2م یانگین و انحراف مع یارِ ارز یابی
معلمددان از میزان بیشاعددالی و نةص توجدده دانشآموزان در
پیشآزمون گروه آز مایش بهترت یب  48/55و  2/39و در گروه
کنترل  49و  2/02بهد ستآمده ا ست .همچنین این شاخصها
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برای تحلیل دادهها به روش تحلیل کوواریان  ،نخسدددت
پیشارضهای این تحلیل بررسی شد.
سطم معناداری ن شان میدهد که توزیع نمرات در پیش
و پ آزمون نرمال بوده است.
سطم معناداری شیب رگر سیون ن شان میدهد که این
مفروضدده نیز برآورد شددده اسددت .همچنین ،مشددخص شددد که
مفروضة همسانی واریان ها نیز برآورد شده است .بعد از برآورده
شدن مفروضهها ،تحلیل کوواریان صورت گرات جدول .)5
بر اسدددداس جدددول  ،5بعددد ازکنترل اثر پیشآزمون،
نةاشدددیدرمانی در کاهش عالی بیشاعالی و نةص توجه تأثیر
معناداری داشته است.

در پ آزمون برای گروه آز مایش به ترت یب  28/05و  6/07و
برای گروه کنترل  49/75و  1/11بهدستآمده است.
جدول  .1مو ضوعات نقا شی جل سات دوازدهگانة نقا شی برای کودکان
گروه آزمایش
نةاشی آزاد بهدلخواه
جلسة نخست
نةاشی محل زندگی
جلسة دوم
رنگآمیزی اجسام
جلسة سوم
آموزش اشکال هندسی
جلسة چهارم
تبدیل اشکال هندسی به صورت
جلسة پنج
تکمیل اجزای صورت در اشکال هندسی
جلسة شش
آموزش مناظر محیط اطراف
جلسة هفت
رس یک منظرة طبیعی خیالی
جلسة هشت
کاملکردن نةاشی ناتص کشیده شده
جلسة نه
نةاشی معین باغ میوه ،سبد با میوه ،م ازة میوهاروشی)
جلسة ده
نةاشی اعضای خانوادة خود
جلسة یازده
نةاشی مکان برگزاری جلسة نةاشیدرمانی
جلسة دوازده

جدول  .3ن تایج اجرای آزمون کولموگروف -اسددمیرنوف برای
نرمالبودن توزیع نمرهها

جدول  .2توزیع پراک ندگی وضددع یت نقص تو جه -بیشف عالی در
پیشآزمون و پسآزمون (ارزیابی معلمان)
متغیر
پیشآزمون
پ آزمون

گروه

تعداد

میانگین

آزمایش
کنترل
آزمایش
کنترل

20
20
20
20

48/55
49
28/05
49/75

تعداد

آزمون

سطح
معناداری

40

1/04

0/22

40

1/76

0/051

نةص توجه و بیشاعالی -تکانشگری
در ارزیابی معلمان پیشآزمون)
نةص توجه و بیشاعالی -تکانشگری
در ارزیابی معلمان پ آزمون)

انحراف
استاندارد
2/39
2/02
6/07
1/11

جدول  .4نتایج تحلیل یکسانی شیبخط رگرسیونی پیشفرض تحلیل کوواریانس در کاهش نقص توجه و بیشفعالی -تکانشگری
منبع تغییرات
گروه و کاهش نةص توجه و بیش اعالی -تکانشگری
خطا
کل

مجموع مجذورات
19/78
702/42
65962

درجات آزادی
1
36
40

میانگین مجذورات
19/78

F

1/01

سطح معناداری
0/32

19/51

جدول  .5نتایج تحلیل کوواریانس پسآزمون کاهش نقص توجه -بیشفعالی و تکانشگری در ارزیابی معلمان پس از تعدیل پیشآزمون

کاهش نةص توجه و بیشاعالی -تکانشگری در پیشآزمون در ارزیابی معلمان
گروهها
خطا
مجموب

مجموع
مجذورات
2/48
4680/73
722/21
65962

درجة
آزادی
1
1
37
40

میانگین
مجذورات
2/48
4680/73
19/51

مقدار
واریانس
0/12
239/8

سطح
معناداری
0/72
0/000

اسددددت ] 32 -26و  [34که ن ةاشدددیدر مانی را در کاهش
نابهنجاریهای متنوب راتاری کودکان معنادار دانسدددته بودند و
باعث بهبود راتارهای اجتماعی آنان شد.
در تبیین این یاا ته میتوان گ فت با تو جه به این که
اعال یت های هنری با ایجاد عالته و لذت و درگیرکردن هر چه
بیشددتر این کودکان ،آنان را ترغیب میکند با احسدداس آزادی و

بحث
نتایج ن شان داد که نةا شیدرمانی در کاهش شدت عالی نةص
توجه -بیشاعالی کودکان مؤثر بوده است؛ به این صورت که در
گروهی از کودکان ابتدایی که نةاشیدرمانی شدند ،نةص توجه–
بیشا عالی بهصدددورت مع ناداری پایینتر از گروهی بود که
نةاشیدرمانی نشدند .این یااته همسو با یااتههای پژوهشهایی
355
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اسدددت .پژوهشهای دیگر از جمله بهپژوه و نوری ] ،[27باتری و
پددارکر ] [40و اسدددمیجسدددتر و همکدداران ] [30اثربخشدددی
ن ةاشدددیدر مانی را بر اازایش م هارت ارت باطی کود کان تأی ید
میکند .بر اساس مطالعة باورز ] ،[31نةاشیدرمانی باعث تسهیل
در تمرکز ،تعامل اجتماعی ،برتراری رابطه و بیان احسددداسدددات
میشدددود .از نتی جة این پژوهش ها مشدددخص میشدددود که
هنردرمانی ،بهویژه نةاشیدرمانی ،یکی از روشهای درمانی برای
درمان برخی اختالالت کودکان ،بهخ صوص اختالل نةص توجه-
بیشا عالی ،به کار گرا ته میشدددود .معل مان مدارس و مرب یان
مهدکودکها میتوانند از نتیجة پژوهش حاضر بهمنظور تعامل و
کنارآمدن بهتر با مشکالت راتاری ،بهویژه اختالل نةص توجه –
بیشاعالی  ،)ADHDاستفاده کنند.

محدودیت کمتری به بیان صدددریمتر تجارب آسددد یبزای خود
بپردازند ،و با توجه به اینکه ااراد با شناخت احساسات و عواط
خود توان ت سلطی بی شتری بر عواط و هیجانات خود بهد ست
آورند ،اختالالت راتاری کاهش و سالمت روانی کودکانِ مبتالبه
این مشکل اازایش یاات .این مطلب هماهنگ با یااتههای پیفالو
] [28است.
از سوی دیگر ،بیان شده است که نةاشی و نةاشیدرمانی
باعث اازایش خالتیت و بهدنبال آن باعث کاهش احسددداسهای
شددددید مثل پرخاشدددگری در کودکان میشدددود و اعالیتهای
خالتانه در کاهش احسدداس خشدد تأثیر بسددیاری دارد ].[33
نةاشددی خروجی امن و خالتانهای برای بیان احسدداسددات و ااکار
بهکار میرود و ارصتی برای کودکان اراه می سازد تا بهراحتی
و با آزادی کا مل به تخل یة درون خود بپرداز ند و ت جارب و
خاطرهها و احسددداسدددات خود را بیان کنند .نةاشدددی کودک را
تادرمی سازد که بهطور شفاهی ارتباط زبانی م شترک بین خود
و درمانگر بهوجود آورد که در نتیجه باعث تسدددهیل روابط بین
کودک و درمانگر میشدددود و روش درمان مؤثری برای کودکان
دارای آسددیب روانی و اجتماعی میشددود ] .[34این مطالب نیز
هماهنگ و همسددو با یااتههای اسددمیجسددتر و همکاران ] [30و
آلن ] [35ا ست .بر اساس این دو مطالعه ،بیان هنری اح سا سات
و عواط  ،به سددبب کاهش پرخاشددگری ،در درمان پرخاشددگری
کودکان مؤثر است.
هنر ،بهویژه نةا شی ،شکلی از درمان مح سوب می شود،
زیرا تصاویر و نةاشیهای ترسی شدة ااراد بهخصوص کودکان)،
اغلب ن شانگرِ تنش ،م شکالت روحی و حتی م شکالت یادگیری
اسددت .با تکیه بر این جنبه از تصدداویر و نةاش دیها و تالش برای
آوردن آن به سدددطم خودآگاه با روشد دی کنترلشدددده در طول
جلسات درمانی ،روش نةاشیدرمانی روش درمانی مؤثری است.
بنابراین ،هنر درمانگران با استفاده از تطهیر آزاد ،تمام احساسات
منفی بیمار را از بین میبرد و باعث حل تعارضدددات در بیمار
میشدددود و ثبات عاطفی بیمار را برترار میسدددازد .هنردرمانی
به صورت اع و نةاشیدرمانی به صورت اخص ،عالوه بر اثربخشی
در کاهش شدددت نشددانههای بیشاعالی -نةص توجه ،در مورد
سایر اختالالت نیز اثربخش بوده ا ست .پژوهشهای انجام شده
[ 36 ،34 ،33 ،27و  ]37و نیز پژوهشهددای بین و همکدداران
] ،[21کرمی و همکاران ] ،[18نادری و انصددداری اصدددل ]،[16
جنتیان ] [38و مددی ] ،[26در مورد اثربخشی نةاشیدرمانی بر
کاهش اختالالت پرخاشگری و سلوک شواهد مثبتی دربرداشته

نتیجهگیری
میتوان از طریف مداخالت آموزشدددی ،اتدامات تابل تبولی برای
تعددامددل بددا کودکددان دارای اختالل نةص توجدده– بیشاعددالی
 )ADHDانجام داد .نتایج پژوهش حاضدددر نشدددان میدهد که
برای کاهش نشدددانههای این اختالل ،اةط اتدامات پزشدددکی و
دارویی تنها روش موجود یا احتماال بهترین روش درمان نی ست،
بلکه تعامل والدین این کودکان با معلمان و روانشدددناسدددان و
م شاوران در درمان بهتر یا حتی تةلیل شدت ن شانهها خالی از
اایده نخواهد بود .بنابراین ،نظام آموزشدددی کارآمد از نتایج این
پژوهش در جهت اتدامات آموزشددی و درمانی اسددتفاده میکند.
همچنین ،نتایج پژوهش حاضددر برای اسددتفادة والدینِ کودکان
دارای این اختالل تابلا ستفاده ا ست .این والدین میتوانند برای
درمان کودکان خود مسددتةی یا غیرمسددتةی با اارادی ارتباط
داشددته باشددند که در موضددوب این اختالل مطالعه داشددتهاند و
اتدامات آموزشددی مناسددبی در کاهشددی نشددانههای این اختالل
انجام دهند و از اتدامات آنها استفاده کنند .بهرهمندی از تالش
صدداحبنظران میتواند با اتدام مسددتةل والدین اما هماهنگ با
سایرین در خانه و یا به شکل شرکت در گروههای چندوجهی
درمان تحت مدیریت درمانگر متخصص در مراکز ویژه باشد.
تشکر و قدردانی

از تمامی معلمان ناحیة  5آموزشوپرورش تبریز و م سنوالن این
اداره که ام کان اجرای این تحةیف را اراه کرد ند و از ت مامی
کسانی که در انجام این پژوهش محةةان را یاری کردند تشکر و
تدردانی مینمایی .

356

5  شمارة،24  دورة،1396  آذر و دی،دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

...  بیشفعالی-اثربخشی نقاشیدرمانی بر اختالل نقص توجه

[1] Alizadeh H. Attention- deficit hyperactivity. Evaluation and
Treatment. Tehran, Roshd, 2004. [in Persian]
[2] American Psychiatry Association. Diagnostic and Statistical
Manual of Mental Disorders. Tehran, Sokhan, Translated by
Nikkhoo M. et al., 2000. [in Persian]
[3] Sadok B, Sdok V. Psychiatry. Translated by Poorafkari N,
Tehran, Shahrashoob, 2009. [in Persian]
References
[4] Abolgasemi A, Narimani M, Keyamarsi A. The prevalence
and comorbidity of behavioral disorders in elementary
students and its relation with academic achievement. Journal
of Science and Technology, 2005; 4: 3-4. [in Persian]
[5] Miri N, Stagniti K. A study on fine motor skills of Iranian
children with attention deﬁcit/ hyper activity disorder aged
from 6 to 11 Years. Occup. Ther. Int, 2010; 18: 106-14. [in
Persian]
[6] Yoosefi F, Mehrangiz L, Shahim S. Prevalence of attentiondeficit hyperactivity in elementary schools. Journal of
Children Diseases, 2007; 17(2): 211-16. [in Persian]
[7] Lashgaripoor K, Arabgol F, Bakhshani N. Prevalence of
attention- deficit hyperactivity sighs in Zahedan medical
students. Journal of Toloee Behdasht, 2009; 8(3), 24 pp.
[8] Instanes JT, Halmøy A, Engeland A, Haavik J, Furu K,
Klungsøyr K. Attention-deficit/ hyperactivity disorder in
offspring of mothers with inflammatory and immune system
diseases. Biological Psychiatry, 2015 Dec 9.
[9] Štuhec M, Švab V, Locatelli I. Prevalence and incidence of
attention- deficit/ hyperactivity disorder in Slovenian
children and adolescents: a database study from a national
perspective. Public Health Croat Med J, 2015; 56: 159-65.
[10] Russell G, Rodgers LR, Ukoumunne OR, Ford T. Prevalence
of parent-reported ASD and ADHD in the UK: Findings from
the millennium Cohort study. J Autism Dev Disord, 2014; 44:
31-40.
[11] Khodayarifard M. Psychopathology of child and
adolescence. University of Tehran, 2006. [in Persian]
[12] Jons K. Attention- deficit and hyperactivity in adolescents.
Translated by Gaffari, Andishmand, 2010. [in Persian]
[13] Zadehmohammadi A. Seeking healing art. Translated by
Sepideyeh Danaei, 2008; 22 pp. [in Persian]
[14] Lipmann M. Art therapy: manual of subjects and exercise.
Traslated by Zadeh Mohammadi A, Tavakkoli A. Gatreh
Publitions, 2009; 141-142. [in Persian]
[15] Nouri F. Art and handicapped children. Journal of
Exceptional Education, Organization of Exceptional
Education Publication, 2003; 22, 23. [in Persian]
[16] Naderi F, Ansarieasl Z. The effects of art therapy on
confirmative self-concept and welfare of clients to counseling
center. Journal of New Founds in Psychology, 2011; 6(18): 1733. [in Persian]
[17] Zareezadeh Khabiri SH, Rafieinya P, Asgarinya M.
Effectiveness of expressive art therapy on the interactive selfefficacy of children that damaged from orphans. Journal of
Developmental Psychology, 2014; 10(40). [in Persian]
[18] Karami J, Alikhani M, Zaki A, Khodadadi K. Effectiveness
of drawing therapy on aggression of Dyslexic female
students. Journal of Learning Disability, 2012; 1(2): 105-17.
[19] Attari B, Shafieabadi A, Salimi H. Effectiveness of drawing
therapy on anxiety of male students. Journal of Counseling
and Psychotherapy, 2011; 8: 64-67. [in Persian]

[20] Najhadie Kashani Gh, Mirzamani M, Davarmanesh A,
Salehi M. The effect of drawing therapy on male mentally
retarded elementary students. Journal Children Nerves
Rehabilitation, 2010; 11(5): 78-84. [in Persian]
[21] Bin H, Bin S, Hu S, Song AI. Study on drawing therapy on
behavior problems in preschool children. Modern Preventive
Medicine, 2011; 22: 30-38.
[22] Mi Lim I, In Lee J. Effects of art and music therapy on
depression and cognitive function of the elderly. Technology
and Health Care, 2014; 22: 453-58.
[23] Reynolds F. Art therapy after stroke: Evidence and a need
for further research. The Arts In Psychotherapy, 2012; 39(4):
239-44.
[24] Baggerly J, Parker M. Child– centered group play therapy
with African American boys of the elementary school level.
Journal of Counseling & Development, 2005; 83: 387-96.
[25] Mohammad Esmaeil E. Reliability and validity of (CSI-4).
Journal of Research in Exceptional Children, 2002; 3: 241-54.
[in Persian]
[26] Madadi N. The effect of drawing therapy on the emotional
disorders of 7-11 old children. Thesis for M.A. in Psychology,
Islamic Azad University, Tehrane Markaz Branch, 2000.
[27] Behpajhooh A, Noori F. Effectiveness of drawing therapy on
aggressive behaviors of mentally retarded students. Journal
of Education and Psychology, 2002; 32(2): 36-42. [in Persian]
[28] Pifalo T. Pulling out the thorns: Art therapy with sexually
abused children and adolescents. Art Therapy, 2002 Jan 1;
19(1): 12-22.
[29] Slayton SC. Building community as social action: An art
therapy group with adolescent males. The Arts in
Psychotherapy, 2012 Jul 31; 39(3): 179-85.
[30] Smeijsters H, Kil J, Kurstjens H, Welten J, Willemars G. Arts
therapies for young offenders in secure care- A practice-based
research. The Arts in Psychotherapy, 2011 Feb 28; 38(1): 4151.
[31] Bowers JJ. Therapy through art: Facilitating treatment of
sexual abuse. Journal of Psychosocial Nursing and Mental
Health Services, 1992 Jun 1; 30(6): 15-24.
[32] Murphy J. Art therapy with sexually abused children and
young people. International Journal of Art Therapy: Inscape,
1998 Jan 1; 3(1): 10-6.
[33] Nissimov-Nahum E. Use of a drawing task to study art
therapists’ personal experiences in treating aggressive
children. The Arts in Psychotherapy, 2009 Jul 31; 36(3): 140-7.
[34] Eaton LG, Doherty KL, Widrick RM. A review of research
and methods used to establish art therapy as an effective
treatment method for traumatized children. The Arts in
Psychotherapy, 2007 Dec 31; 34(3): 256-62.
[35] Allen P. Commentary on community– based art studios:
Underlying principles art therapy. Journal of the American
Art Therapy Association, 2008: 25(1): 11-3.
[36] Hashemi N, Fadavi M. Children painting analysis. Journal
of Analytical Research, 2009; 12: 107-17. [in Persian]
[37] Warson E. Healing pathways: Art therapy for American
Indian cancer survivors. Springers Science Bussiness Media,
2012; 1: 47-56.
[38] Jannatinan S. The role of play on reducing of attentiondeficit hyperactivity disorders of elementary thirth and
fourth grade male students in Isfahan town. Thesis for M.A.

357

5  شمارة،24  دورة،1396  آذر و دی،دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

فرید و نجفزاده
in Psychology, Isfahan, Khorasgan Islamic Azad University,
2006; 90-94. [in Persian]
[39] Aryamanesh A. Effectiveness of drawing therapy on selfefficacy and learning of orphans children of welfare
organization. Thesis for MD in psychology, Islamic Azad
University, Tabriz Branch, 2013; 65-71. [in Persian]
[40] Baggerly J, Parker M. Child‐centered group play therapy

with African American boys at the elementary school level.
Journal of Counseling & Development, 2005 Oct 1; 83(4): 38796.
[41] Reynolds F. Art therapy after stroke: Evidence and a need
for further research. The Arts in Psychotherapy, 2012 Sep 30;
39(4): 239-44.

358

