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ویروس  اثربخشی هنردرمانی بر پرخاشگری ناشی از وضعیت سکون و قرنطینه ناشی از شیوع

سال  01تا  6کرونا درکودکان بین   
 

 0,* راما هوشمند وزیری

 گروه روانشناسی، دانشکده علوم انسانی، واحد قائنات، دانشگاه آزاد اسالمی، قائنات، ایران -1
 omVaziri_rama@yahoo.cنویسنده مسئول: *

 

هدا  متللد ج مسد ی، عداو ی و  دن          شداییی اسدک وده صده  دورت     پرخاشدگر  در وودودان پدیدده   و هدد:    ینهزم

شدود  اگرهده ایدس مسدبله صتشدی ودییدی در روندد رشدد ودودا ش اسدک، امدا از او انل دار             قاصل  ومه در آنها دیده مدی 

هددا  شدد ا در ایددس زمیندده از سددس   رود ودده در مدرسدده احساسددا   را ونلددری و مدددیریک ونددد  هرهدده آمددوز    مددی

شدود  در ادامده نکدا ی را    ا  غلدده وندد صیشدلر مدی    و لر  آغداز شدود احل دای اینکده درزندد ان صلواندد صدر پرخاشدگر         

وودودانی وده ردلدار پرخاشدگرانه      هدا  مااصلده صدا آن را صیدان خدواهی  ودرد        دالیل پرخاشدگر  وودودان و رو   درصاره

اندد  پرخاشدگر  می دوال از ندا وانی ودودا شد ا دروندار آمددن صدا خشد ،           قدرار و زودرند   دارند می وال خودانگیتله، صدی 

احل ددای صددروز ردلارهددا    شددودهددا  ار ددداوی ناشددی مددی عوامددل صیوژددو،یکی، صدددردلار  واژدددیس یددا و دددود مهددارت  

رسدی صدا شدرای     هدایی وده صده مدا   ونندد صیشدلر اسدک  ص ده    ها  نداامس زنددگی مدی   پرخاشگرانه در وودوانی وه در محله

ونندد یدا وودودانی وده   دام روز را صده   اشدا         روند یا دوسدلانی دارندد وده صدا آنهدا پرخاشدگرانه صرخدورد مدی        ناامس می

در شددرای  ونددونی شددیوس ویددرو  ورونددا،    گذارننددد، ه گددی مسددلید ردلارهددا  غیرعدداد  هسددلند      لویزیددون مددی 

روانشناسددی دیگددر از م لدده ا ددمرای، صی ددار  هددا  پیشددگیر  ازایددس عامددل ودده خددود صاعدد  صومددود آمدددن اخددلالالت 

روانشددناخلی، ودداه  سددمال  یددامالت امل دداعی و صرقددرا  ار دددا  و     مددی شددود را خددائز اه یددک وددرده اسددک ژددذا در   

پدووه  حا در سدیی ودرده اید   دا صدا صهدره گیدر  از رو  هدا  وودوانده ه  دون نااشدی ایدس پدیدده را صده حدداقل                  

 صرسانی  

ووه  حا ددر ازنددوه نی دده آزمایشددی میداشددد صدددیس  ددورت ودده از میددان اع ددا  موسسدده       رو  پدد   حایدد  رو 

ن در از وودودان صدا نشدانه هدا  پرخاشدگر  را انلتدای ن دوده و صده دو گدروه            03درهنگی هنر  ودارآدریس هندر وزیدر     

مدای   دیریر ایدس    شاهد و آزمای   اسی  ن دوده اید  و در ادامده صدا صرگدزار  دوره هدا  آنالیدس هنردرمدانی صدا گدروه آز          

( صررسدی ن دوده اید  در نهایدک داده هدا  م د        AGQآموز  هدا را صدا اسدل اده از پرسشدنامه اسدلاندارد پرخاشدگر        

 آور  شده صا صهره گیر  از آزمون وواریانس مورد صررسی قرار گردله اند 

وده  واندایی وداه  سدمال      هندر یکدی از عدواملی صدوده اسدک     یادله ها و نلیجه گیر   صر اسا  یادله هدا  ایدس پدووه     

 سای را داشله اسک   13 ا  6پرخاشگر  وودوان صا سنیس 
 

 سای 13 ا  6اررصتشی، هنردرمانی، پرخاشگر ، وودوان صیس کلمات کلیدی: 
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 مقدمه

 لی شدک  را او یانسدان  یزنددگ  اسدا   و هید پا ودودا  رشدد  یامل داع  ۀماذصد  و یامل داع  اسدک  مومدود   ا داژلا  انسدان 

 قددرت  و ن دس  صده  اعل داد  ،یامل داع  هدا   مهدارت  از صرخدوردار   ،یرواند  یآمدادگ  ،یامل داع  یزنددگ  ۀالزمد  .دهد یم

 اددراد  کیشتصد  یامل داع  صیدد  اددراد،  کیشتصد  صیدد  سیمه لدر  امل داس  ن در  از دید صدون  رد .اسک یامل اع سازگار 

 مهد   از یکد ی شدک  صددون  .اسدک  وودودان  مملدوی  کیشتصد  صسدلر رشدد   سی در  یاساسد  خانواده، والم، کی در و اسک

 یودودو  دوران رد؛ید گیم شدکل  و شدده  ز ید ه رید ددرد پا  کیشتصد  آن در وده  یآدمد  یزنددگ  دوران سیمدثرر ر  و سی در 

 مراقددک  و  ومده  صده  داد   سییس پدا یسدن  در وودودان  وده  اسدک  دهیرسد  ارددات  صده  ریانکارناپذ اکیحا سیا امروزه .اسک

 ؛ی؛ عداو  یامل داع  رشدد  شدامل  آنهدا  ومدود   اداصید  ۀه د  دید صا کید  رص و  ومده  سید ا صلکده  ندارندد؛  ازید ن یمسد ان 

 کید  هدا   کید قاصل و صرقدرار   یی واندا  یودودو  ه دان  از زید ن انسدان  درزندد  ودیدا   .ردید صرگ در را یهوشد  و یلیشتصد 

 [1].داراسک را یامل اع یزندگ

 صدر  هیدز  هدر  از صدی   آن و د   و مامیده  هدر  صادا   و هسدلند  آن صنیداد   هدا   سدرمایه  مامیده  هر نوموانان و وودوان

 میدزان  از شدان  مامیده  صده  نسددک  را وشدور  هدر  امدور  مسدبوالن    عالقده  میدزان  و اسدک  پایددار  آن و نوموانان وودوان

 صده  مملدوی  و سداژ   زنددگی  یدک  از آنهدا  سداخلس  صهدره مندد   صدرا    دال   و نومواندان  و صه وودوان آنها مراقدک و  ومه

 سداژ   زنددگی  از نومدوان  و ودودا  صرخدوردار   و د   و مامیده  سدیادت  میدان  عددارت دیگدر   صده  .دریادک میلوان راحلی

 صایدد  امل داعی  مومدود  یدک  عندوان  صده  و میکندد  زنددگی  امل داس  در نومدوان  .دارد ومدود  مسدلای   راصمه صت  ژذت و

 و شدد  خواهدد  منجدر  او نداصود   صده  نهایدک  در محدی  زنددگی   صدا  ددرد  سدازگار   عددم  ، شدده  سدازگار  آن صدا  صلواندد 

 اسدک  مل داوت  صسدیار  ناودامی  در مااصدل  اددراد  واونشدها   .میشدود  منجدر  و  ناودامی  هصد  سدازگار   عددم  ایس ه  نیس

 پاسد   گ دک   دوان  مدی  مج دوس  در .دارندد  گسدلرده  صسدیار  دامنده  شدونده  ناودام  درد شتصیک و وننده ناوام عوامل زیرا

 [2] .اسک پرخاشگر  ناوامی

پسددند ناۀدیاالن انجددام پرخاشددگر  .اسددک پرخاشددگر  ،یامل دداع ردلددار در اخددلالی گددرید هددا  ملددوه از یکددی

 وده  یوالمد  صددردلار   از متللد ،  هدا   شدکل  صده  اسدک  م کدس  پرخاشدگرانه  ردلدار  .اسدک  گدر  ید هید عل ندیناخوشدا 

 ندوس  هدر  صده  پرخاشدگر   واقد   در .صاشدد  نوسدان  در دیشدد  یکد یزید صرخدورد   دا  شدود یم یروانشدناخل   یآسد  مومد  

 صده  پرخاشدگر   می دوال   گدردد یم اودال   رد،یپدذ یم امانجد  گدر  ید شدت   صده  رسداندن   یآسد  قصدد  صده  وده  ردلدار  

 سیصنداصرا  .شدود یم گردلده  ن در  در صاشدد  خدود  اید  گدر  ید امدوای  و ایاشد  صده  رسداندن   یآسد  قصدد  صه وه ردلار  عنوان

 سیجلدر یرا از یکد ی پرخاشدگر   نکده یا و ردید گ انجدام  ع دد   ودور  صده  وده  اسدک  سید ا پرخاشدگرانه  ردلدار  ا دل  شدر  

 ردلارهدا   شدامل   نهدا  گدران، ید صده  ع دد   یرسدان   یآسد  .سدک ا هدا  یناودام  و هدا  ینداراحل  صده  نسدک درد واونشها 

 یرواند  آزارهدا   مل د س  یحلد  و شدده  ادهید پ هدا  وهیشد  اندواس  در  یآسد  سید ا اسک م کس صلکه داشد،ین  زیآم خشونک

 صده  یمسد ان  دها یآسد  جداد یا ع دد   مددادرت  حداو   خشدونک،  واقد   در .شدود  زید ن یدحاشد  و سی دوه  ر،ید  حا رید ن 

 و ا  لهیوسد  پرخاشدگر   اندد؛  ودرده  زیمل دا  گریکدد ی از را پرخاشدگر   ندوس  دو روانشناسدان    شدود یم ی لاد  گدران ید

 پرخاشدگر   یوژد  خدا،،  یهددد  صده  دنیرسد  صدرا   اسدک  ردلدار   ا ، لهیوسد  پرخاشدگر   .خصد انه  پرخاشدگر  

 مدر   اید  گدر  ید صده  مدد    یآسد  صده  منجدر  اسدک  م کدس  وده  گدران ید صه رساندن  یآس صرا  اسک ردلار  خص انه

 [1] .شود

گیددرد  هنردرمددانی صدده ادددراد امددازه مینددا  درمددان از وریدد  خلدد  یددا اصددراز نیددز نددام مددی اوقددات صدده هنردرمددانی، گدداهی

دهد وه خود را اصراز ونندد و ودی ایدس درایندد احساسدات و عواود  خدود را صیشدلر صشناسدند  رندم، ما،یدک، مدداد،             می
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هدا   هنردرمدانی  ل یادی اسدک از رو     اسدک  اصدزار الزم صدرا  ایدس ودار     وان ودر  وشدید،   د گچ و هر آن ه وه صا آن می

هددا  مددثرر در وددار گددردلس و شددناخک ویوگددیویددوه صدده؛ صددهخالقیددک اصیدداد درایندددشناسددانه از درمددانی و دروددی روانروان

پددردازد و هنردرمددانی صدده خلدد  هنددر در راسددلا  ادددزای  خودآگدداهی دددرد و دیگددران مددی   مصدداژال و اصزارهددا  متللدد 

لکردهددا  هدا و ع  هدا  متللدد  و صداال رددلس مهددارت   هددا  رویدارویی صددا هداژ   ، اددزای  مهدارت    دددرد  وسدیه  صاعد  

هدا  خدانوادگی   شناسدی، ن دام    انسدانی، روان هدا  شتصدیلی،  وسدیه   هنردرمدانی صراسدا  ن ریده    شدود شناخلی مدی 

  اندد شناسدی  حصدیل ودرده     هندر و هد  روان  گیدرد  ملتصصدان هنردرمدانی هد  در زمینده     و آموز  هنر  دورت مدی  

 صلکدده روانددی هددا  صی ددار  صددرا   نهددا ندده و اسددک اسددل اده قاصددل سددنیس   ددام صددرا  هنددر درمددانی(  1036شهدوسددک، 

نیدز قاصدل اسدل اده اسدک  صدرا  مردای در وودودان او یسد  و یدا وودودانی            ی ار  هدایی وده منشدا پزشدکی دارندد     ص صرا 

 ه  ندیس   صاشدد  م یدد   واندد  مدی  هندر درمدانی   وه احل دای مدی رود شدرای  پردشدار و اسدلر  زایدی را سدپر  ونندد؛        

 مدی  نیدز  امدر  ایدس  در هنردرمدانی  وده  وندد  مدی  ایجداد  را زایدی  اسدلر   رواندی  شدرای   نسدروا  مرل ودی صی ار  اغل 

 قددرار اسددل اده مددورد مدداندی درمددان یددا ا ددلی درمددان عنددوان صدده  وانددد مددی درمددان ایددس  صاشددد وننددده و ددک  وانددد

  ددریس  صددرا  اددراد  ودده در اصددراز ومدود مشددکل دارنددد مدی  ددوان از ن ددای  درمدانی صددرا     ( 1031 حسددس زاده،  گیدرد 

 حدوزه  اصراز ومدود اسدل اده ودرد و یدا از موسدیای درمدانی صدرا  وودودانی وده میلوژیدک حرولدی دارندد، اسدل اده شدود               

هنددر  مرددای صددرا   سددک روانددی صهداشددک در گیددرد قددرار اسددل اده مددورد  وانددد مددی هنددر درمددانی  ودده دیگددر 

در ایجداد آرامد  و    هندر درمدانی    وندد  مدی  و دک  صسدیار  دروندی  مریاندات  صده  صدردن  پدی  و ادراد خودشناسی صه درمانی

در نااشددی درمددانی اسددل اده از رنددم هددا و وشددیدن  صددویرها    ددریس   روددز وددردن صسددیار ارددر گددذار اسددک و ه  نددیس

  می  واند در اصراز صرخی هیجانات ه  ون خش  م ید صاشد

ا  صدرا   ا  مهد  و نگدران ونندده   پرخاشگر  وودودان یکدی از اخدلالالت ردلدار  وودودان اسدک وده اغلد  صده مسدبله          

ز ا ددمرای، خجاژددک، شددرم و حلددی عصدددانیک در   شددود  در واقدد  ایددس ردلددار نددوعی ا  واژدددیس و میل ددان  ددددیل مددی 

شددود گاهددا مسلا ددل شددده و نداننددد هگوندده در مااصددل آن صرخددورد وننددد     ونددد ودده صاعدد  مددی واژدددیس ایجدداد مددی 

 وانددد در مریددان رشددد ودییددی وددودا ایجدداد شددود و صندداصرایس ودییددی  لاددی شددود وژددی گاهددا از ایددس  پرخاشددگر  مددی

دارد ژدذا شدرای  اسدلر  زا  وندونی وده  ارید    دام اددراد          ومده و صررسدی    محدوده ودییی  جداوز ودرده و نیداز صده    

مامیه را صه خدود درگیدر ودرده اسدک مدا را صدر آن داشدله اسدک وده صا ومده صده اه یدک ایدس دوران در صدروز شتصدیک                

 وودوددان و ملددوگیر  از اخددلالالت صیددد  صدده دژیددل پرخاشددگر  وودوددان  ددیریر هنردرمددانی را صددر ایددس اخددلالی مددورد  

   صررسی قرار دهی  

 روش تحقیق

دسدلکار  نکدرده اسدک،    در رو   حای  نی ه  جرصدی  غیرآزمایشدی( محاد  رواصد  صدیس مليیرهدایی وده خدود آنهدا را          

ن در مدورد مشداهده    اندد مدورد صررسدی و مماژیده و  داریر آنهدا را صدر مليیرهدا  مدورد          ا  در گذشله ا  ا  ادلداده و صگونه

مليیرهددا  نی دده  جرصددی یددک مماژیدده  جرصددی ن امدددارد اسددک ودده محادد  نسدددک صدده   دهددد  رو   حایدد  قددرار مددی

مدورد  اوندون  اندد ییندی درگذشدله ا  دا  ادلداده و هد       آنهدا قددال  رد داده   اررگذار  مسلال( ونلدری مسدلای  نددارد، زیدرا    

اندد  و یدا اینکده در حدای مشداهده هسدلند، صددون دخاژدک و صددون دسدلکار ، نلیجده مدورد صررسدی              مماژیه قرار گردلده 

ژیده و ماایسده قدرار    گیرندد صنداصرایس محاد  در  حاید  نی ده  جرصدی مليیرهدا را آنگونده وده هسدلند مدورد مما           قرار می

صنداصرایس پدووه  حا در از م لده پدووه  هدا  نی ده آزمایشدی میداشدد وده صدرا  صررسدی  دیریر یدک مليیدر                .دهدمی
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از یدک پرو کدل درمدان  جرصدی اسدل اده شدده        مسلال   هنر درمدانی( صدر مليیدر واصسدله ردانی   پرخاشدگر  وودودان(        

 اسک 

درصرگردلدده اسددک ودده پددس از  نگددی هنددر  وددارآدریس هنددر وزیددر اع ددا  موسسدده درهمامیدده آمددار  ایددس پددووه  را 

دراخوان آنالیس مهدک شدروک در ایدس پدووه ، از واژددیس خواسدله شدد  دا درزنددانی وده نشدانه هدا  پرخاشدگر  صده               

علددک مدددت زمددان قرنمیندده از خددود صددروز داه انددد را در  ددبرت ر ددایک صدده ایددس موسسدده میردددی ن اینددد  صدده من ددور   

( در اخلیددار AGQپرخاشددگر   والعددات ارائدده شددده از ماندد  واژددیس، پرسشددنامه اسددلاندارد     او ینددان از  ددحک ا 

ن ددر از  03واژدددیس صصددورت یددک پرسشددنامه آنالیددس قددرار داده شددد  ددا صددر اسددا  ن ددرات وسدد  شددده درزندددان صلددوان  

 وودوانی وه نشانه پرخاشگر  صیشلر  داشله اند را انلتای ن ود  

ن ددره  حددک عنددوان گددروه شدداهد و ازمددای   اسددی  صنددد   11وددان آنهددا را در دو گددروه ن ددر از وود 03پددس از انلتددای 

را صصدورت مجداز  صدا     ملسده ا   11پرو کدل هندر درمدانی صدرا  وودودان ا یسد ی       ن ودی   سپس صرا  گدروه آزمدای    

ادید   دا سدمال    و ک واژدیس صرگزار ن دودی   پدس از ا  دام دوره، ژیندک پرسشدنامه را مجدددا در اخلیدار واژددیس قدرار د         

 پرخاشگر  وودوان مجددا مورد صررسی قرار گیرد 

اسد یرنو: مهدک    -صدا صهدره گیدر  از آزمدون هدا  ول دوگرو:       SPSS23داده ها  پدووه  صدا اسدل اده از ندرم اددزار      

صررسددی نرمددای صددودن یددا ندددودن  وزیدد  داده هددا و آزمددون وواریددانس صدده من ددور صررسددی میددزان  ددیریر پددذیر  وودوددان 

 از آموز  ها  دوره صرگزار شده، مورد  جزیه و  حلیل قرار گردلند   پرخاشگر 

 یافته ها

اوژددیس مرحلدده در امددرا  اسددلنداوی  جزیدده و  حلیددل پددووه ، صررسددی پایددایی موژ دده هددا  پددووه  در دو موقییددک    

صددر زمددانی پددی  از صرگددزار  آزمددون و پددس از صرگددزار  آزمددون صددرا  دو گددروه مسددلال شدداهد و آزمددای  صددوده اسددک  

و پددس از  113/3، پایددایی صددرا  مليیددر پرخاشددگر  گددروه شدداهد پددی  از صرگددزار  دوره      1اسددا  مدددوی شدد اره  

صددوده  207/3و پددس از صرگددزار  دوره   217/3و صددرا  گددروه آزمددای  پددی  از صرگددزار  دوره     107/3صرگددزار  دوره 

 اسک وه ولیه عوامل از سمال پایایی قاصل قدوژی صرخوردار هسلند 

 ضرایب آلفای کرونباخ -0جدول 

ضریب آلفای  دوره مطالعه گروه مورد مطالعه نام متغیر

 کرونباخ

 113/3 پی  از دوره شاهد پرخاشگری

 107/3 پس از دوره شاهد پرخاشگری

 217/3 پی  از دوره آزمای  پرخاشگری

 207/3 پس از دوره آزمای  پرخاشگری

داده هددا را نشددان مددی دهددد  یینددی اینکدده  وزیدد  یددک  دد ک در  اسدد یرنو: نرمددای صددودن  وزیدد  -آزمددون ووژ ددوگرو:

ن در ن ونده پرسدلاران صدا  دوزییی وده صدرا  مامیده م دروا اسدک  صدرا  مردای              133یک ن ونده را  مدرال سدس در صدیس     

سس   دام پرسدلاران( ماایسده مدی وندد  اگدر داده هدا دارا   وزید  نرمدای صاشدند امکدان اسدل اده از آزمدون پارملریدک               

 spss رد و در غیدر ایدس  دورت صایدد از آزمدون ناپارملریدک اسدل اده وندی   نکلده صسدیار مهد   پدس از  حلیدل             ومود دا

 ددم صدود، صده میندی      1ووهدک  در از    p اسد یرنو: اگدر آزمدون میندی دار صدود ییندی       -در صرونداد آزمون ووژ دوگرو:  

در نلیجدده مینددادار  منددل  شددده از  ی   نرمددای نیسددک و صایددد از آزمددون ناپارملریددک اسددل اده ونددیددایددس اسددک ودده  وز
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صدوده اسدک    733/3اسد یرنو: سدمال میندادار  صدسدک آمدده صدرا  داده هدا  ایدس پدووه  ماددار            -آزمون ول وگرو:

 وه نشان از نرمای صودن  وزی  داده ها و قاصلیک اسل اده از آزمون ها  پاراملریک میداشد 

صدر اسدا    دودان از آزمدون وواریدانس اسدل اده ن دوده اید  وده        صه من ور اردات ارر پدذیر  اخدلالی پرخاشدگر  در وو   

صراصدر صدا    هندر درمدانی  سدمال میندادار  صدرا   دری   دیریر مليیدر مسدلال  دیریر         نلیجه حا ل شدده از ایدس آزمدون    

پدووه   و لدر اسدک ژدذا ایدس  دیریر میندادار صدوده و در دیه          31/3میداشد وه از سدمال میندادار  اسدلاندارد     376/3

رار میگیرد ه  نیس مددی پدووه  در مدورد ایدس  دیریر نیدز میندادار میداشدد وده ایدس مو دوس از سدمال             مورد  ییید ق

 ارائه شده اسک  4و  0و  7منل  شده اسک وه نلای  حا ل در مداوی  33/3مینادار  

 آمار توصیفی داده های گروه آزمایش -2جدول 

 انحراف معیار استاندارد میانگین جایگاه گروه آزمایش

از دوره هنر درمانیقبل   366/47  712/2  

600/43 بعد از دوره هنر درمانی  121/4  

 

 یکسان بودن واریانس هانتایج آزمون لوین جهت  -3جدول 

 سطح معناداری نوع آزمون

710/3 لوین  

 

 نتیجه آزمون کواریانس  -4جدول 

 نتیجه نهایی معناداری 

33/3 مدل پژوهش  مدی پوو  مدی مناس  و مینادار  

 میداشد

تأثیر دوره هنر درمانی بر پرخاشگری 

 کودکان

376/3  مليیر مسلال صر واصسله  یریر 

 مینادار  میگذارد 

 

 بحث و نتیجه گیری

بوده است که نشان از  203/1بر اساس یافته های این پژوهش، سطح معناداری برای آزمون لوین برابر با 

زم برای آزمون کواریانس را تأیید می نماید، یکسانی واریانس استخراج شده میباشد که شرط ال

وضعیت سکون و قرنطینه فرضیه پژوهش مبنی بر اثرگذاری دوره هنردرمانی بر پرخاشگری ناشی از 

حاصل از آزمون  126/1با سطح معناداری  سال 01تا  6ناشی از شیوع ویروس کرونا درکودکان بین 

سمیرا افتخاری و همکاران ) نتیجه همراستا با پژوهش کواریانس مورد تأیید قرار گرفته است که این 

اثربخشی هنردرمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر استرس،افسردگی،اضطراب و کیفیت زندگی  ( تحت عنوان 0331

اجرای هنر درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بیان میکند میباشد که  مادران دارای کودکان با اختالالت طیف اتیسم

و استرس و افزایش کیفیت زندگی آنها شد  کودکان اتیسم موجب کاهش اضطراب، افسردگیدر مادران دارای 

هنر درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی به عنوان یک روش جدید  بنابراین درصد معنی داری تایید شد.  31فرضیه با 
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مادران دارای  که ترکیبی از درما ن های روا نشناختی و هنردرمانی است، دربهبود افسردگی و کیفیت زندگی

که بر اساس این پژوهش میتوان اثر گذاری هنر درمانی بر مولفه با اختاللت طیف اتیسم موثر است کودکان 

 های روانشناختی را مورد تأیید قرار داد.

در دوران خردسدالی بیشدتر باشدد     هدای پرخاشدگرانه کدود    رفتدار  به گفته کارشناسان هر انددازه میدزان  

یابدد. برخدی از کودکدان    ی خشن و تند در آینده بده ویدژه در بزرگسدالی افدزایش مدی     هااحتمال بروز رفتار

هدای پرخاشدگرانه دوران خردسدالی هسدتند کده بایدد بده وسدیله والددین و          بیش از دیگران دچدار رفتدار  

هدای خشدن، اسدتعمال مدواد دخدانی، اعتیداد       مربیان تحت نظر قرار بگیرند تا در آینده کمتدر دچدار رفتدار   

هددای تنددد و پرخاشددگرانه در دوران روانشناسددان اعتقدداد دارنددد رفتددار مخدددر و جددرم شددوند بدده مددواد

بده طدور طبیعدی کودکدان تدا حددود        هدای بزهکارانده در بزرگسدالی   خردسالی زمینه ساز بروز جرم و رفتار

ن آن شدوند، در ایدن بدی   هایی تند دارند، اما به تدریج با افدزایش سدن مالیدم و متعدادل مدی     سالگی رفتار 4

 های پرخاشدگرانه شددید دارندد بیشدتر در معدرال اخدتالالت رفتداری هسدتند        دسته از کودکانی که رفتار

هدای خشدن و تندد دوران خردسدالی و بده دنبدال       سداز رفتدار  های مختلفی بین دختران و پسران زمینهالگو

ح تحصدیالت  هدای مختلدف، طدالس، سدط    تدوان ابدتالی والددین بده بیمداری     آن در بزرگسالی است کده مدی  

پایین خانواده و اطرافیان، تعدداد زیداد خدواهر و بدرادر و نیدز سدطح درآمدد پدایین خدانواده را ندام بدرد           

هدای پرخاشدگرانه و   هدای ویروسدی، رفتدار   استرس مادر در دوران بدارداری و ابدتالی او بده برخدی عفوندت     

 د  بدده پرخاشددگری اسددتتنددد اطرافیددان مددادر بددا او دردوران بددارداری همگددی زمیندده سدداز ابددتالی کددو

سددالگی  4سددالگی و پایددان آن را در حدددود   2هددای پرخاشددگرانه را از سددن  کارشناسددان شددروع رفتددار 

دانندد و بده   هدای پرخاشدگرانه را بدیش از پسدران مدی     دانند. محققان آسیب دیدن دختران در اثر رفتدار می

شدته باشدند و درصدورتی کده     کنند نظدارتی ویدژه بدر سدالمت فرزنددان دختدر خدود دا       والدین توصیه می

پرخاشددگری هدای پرخاشددگرایانه اسدت از راهنمددایی مشدداورپر بهدره بگیرنددد   هددا دچدار رفتددار فرزندد آن 

هدا بدا دیگدران، افدت کیفیدت آموزشدی، عالقده منددی بده          هدای ارتبداطی آن  کودکان سبب افدت مهدارت  

کدود  پرخاشدگر بده     دشدو هدای پرخاشدگرایانه مدی   هدای نوجدوانی و سدایر رفتدار    مصرف سیگار در سال

ای زیداد بده دعدوا کدردن، درگیدری فیزیکدی       دهدد، عالقده  های منفی نشان میخوردن مواد خوراکی واکنش

با اطرافیدان، گریده و بهانده گیدری دارد، سداعت خدواب او نامشدخم و آرام نگده داشدتن او کداری سدخت            

د و عالقده زیدادی بده شکسدتن     شدون این کودکان با همساالن خود معمدوال  دچداراختالف و دعدوا مدی    است

بندابراین نتدایج حاصدل از ایدن پدژوهش میتواندد در راسدتای جلدوگیری از یدک اخدتالل بدا             وسایل دارند

 اثرات به مراتب بیشتر در آینده کودکان، اثرات سودمندی داشته باشد.

 

 تقدیر و تشکر

اعضدای  داندش آمدوزان    والددین محتدرم   همکداری  را از حسدن خدود  بدین وسیله مراتب قدردانی و سدااس  

اعدالم مدی نمدایم.برای     طدی فرایندد انجدام ایدن پدژوهش        موسسه فرهنگی هنری کارآفرین هندر وزیدری  

 .نمایمهای زندگی آرزوی موفقیت و بهروزی میشما در تمام عرصه
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