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 آشنایی باهنر درمانی

  3، رضامیر2، علی کیخا1سجادساالرنیک

 کارشناسی علوم تربیتی گرایش آموزش ابتدایی دانشگاه فرهنگیان شهید مطهری زاهدان دانشجوی-1

 زاهدانکارشناسی علوم تربیتی گرایش آموزش ابتدایی دانشگاه فرهنگیان شهید مطهری  دانشجوی-2

 دانشجوی کارشناسی علوم تربیتی گرایش آموزش ابتدایی دانشگاه فرهنگیان شهید مطهری زاهدان-3

 چکیده

یززد در  هنردرمانی شامل واسطه های هنری است که از طریق آن درمان جو می تواند درون خودرا آشکار نماید و درمانگر ن

سزز   « هنر. »، قادر است رفتار او را تجدیه و تحلیل و ارزیابی کندقابلم نززی را  سززار درو جززارس و ا دا هززور ت نززد و می توا

تززری . شود  تجارس و ا داسار درونی ایی که گاه به شکل بی نظم ممکن است ابراز شود؛ در فرآیند هنر، به شکل منظم 

فززرد را  مواد هنری، وسایل قابل لمدی. خود را نشان می دهند را در اختیار ما می گذارند که جن ه های آگاهانه و ناآگاهانه 

هززد. نشان می دهند کززی از .این واسطه های هنری در واقع بهانه ای است که درمانگر بتواند درمانجو را مورد مطالعه قرار د ی

سززازد و  مززی  فززراهم  سززنی از ویژگی های هنر درمانی این است که امکان کار با گروه های مختلف را  هززای  گززروه  مززامی  ت

هززای . کودک تا مدن را تحت پوشش قرار می دهد نززایی  براساس نظریه هنردرمان ها، کارهنری عالوه بر بالفعل کردن توا

 درونی فرد، تعادل وهماهنگی بین انرژی های فیدیکی و ا داسی ایجاد می کند و فعالیتی التیام آور و تدکین دهنده است

ی ، کارکرد هنر درمانینر درمانآشنایی ، ه :کلید واژه
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 مقدمه

سززت مززی . هنر این چشمه زاینده که آس  یاط از آن می جوشد دارای ارزش جاودانگی و  یار بخشی، ابدی ا کزز   هززر 

بززا  نززد و  خواهد  یار جاودانه ای بیابد باید در آن وارد شود و شدتشو کند، تمام کائنار وعالم خلقت غرق در دریای هنر

مززد و . آورده و نماز می گذارند ت، سجود خود را در برابر سازنده خود به جاصدا، رقص و  رک پززر ر سززیع و  هنر مفهوم و

یززدن افکار خوس داشتن، عاشق بودن، مهررازی دارد، جن ه ای از تعریف هنر، آسمانی وذهنی است مانند ا داسار و  ورز

لم   ا جن ه ای از آن نید عینی و قابلام.... یگران و به زی ایی ها، لذر بردن ازخدمت به دیگران، نوع دوستی و بخشیدن د

یززفمانند خالق بودن در امری، شعر خوبی نوشتن، صدای دلنوازی د. است کززت لط کززردن،  ر گززاه زی ززا  شززتن، ن کززردن،  ا

گززران را نززر دی بززان ه بززا ز تززوان  درک  دلنشین بودن و توانایی در برقراری ارت اط با دیگران، اما مهمتر از همه، این است که ب

هززان . کرد بززا ج یززق آن  نززد از طر ال ته دامنه هنر بدیار گدترده و شامل انواع فعالیت های تخصصی می باشد که افراد می توان

طززی (. 13۸۵خوش کنش، )رابطه برقرار سازند  سززرعت در  بززه  شززد  3۰هنر درمانی همچون یک نظام معین  شززته ر سززال گذ

مززانی : ار  رفه ی جداگانههنر درمانی واژه عمومی است که به چه. کرده است قززص در هنردرمانی و روان درمانی هنری، ر

هنر درمانگران در جلدار درمانی از اشکال مختلف هنر جهت درمان . ، نمایش درمانی و موسیقی درمانی مربوط می شود

بززه  مززانی  نززر در دززار ه نززد، جل مززی کن صززورتفردی و افراد م تالبا طیف گدترده ای از مشکالر اجتماعی و بیماری استفاده 

سززتفاده . گروهی در مورد بدرگداالن و کودکان اجرا می شود سززطه ا صززر وا هنر درمانگر از اشکال مختلف هنر به عنوان عن

شززکالر  بززه م هززا را  یززار دارد و آن  کززافی در اخت عززار  فززراد اطال هززای ا می کند، ضمن اینکه از مشکالر جدمی و بیماری 

 (.2۰۰3اودل، ) روانی اجتماعی فرد مرت ط می کند 

نززر . استفاده همدمان چند روش هنری در فرایند درمان الزم است نززد ه کززان در  ززین فرای بززازی کود نززوع  با دقت به رفتار و 

بززدار  هززا، ا سززک  سززن ، عرو درمانی دیده می شود، که آن ها ضمن اینکه در نقش خود غرق شده اندهمدمان با شن، گچ، 

هززا . موسیقی، قلم مو و وسایل دیگر هم بازی می کنند یززن هنر کززه ا درواقع در مورد ارت اط بین هنرهای مختلف باید گفت 

سززتفاده از روش .به گونه ای با هم تلفیق شده اند مززانی ا نززد در دززترش فرای هنرنقاشی به تنهایی کافی نیدت و برای بدط و گ

بزز. های دیگر کامالضروری است چززه ای  شززی دری قززع نقا سززت و در وا شززی ا مززانی، نقا سززتفاده از اولین ابدار هنر در سززوی ا ه 

شززود مززی  بززرده  کززار  و . هنرهای دیگر را باز می کند استفاده از نمایش در بحث هنر درمانی به مرات  بیشتر از موارد دیگر ب

مززی  بززرده  کززار  فززاور ب هززای مت در مورد همه افراد و در سنین متفاور و با هر نوع ناتوانی جدمی و در همه شرایط و محیط 

صززه کو(. 2۰۰۵، 2روبین )شود  نززه و ق نززد گو مززایش ط دک با نقاشی و رن  کردن می تواند وقایع زندگی اش را از طریق ن
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نززد و . گویی به شکل سریال در آورد بززه ک صززه اش تجر بعد می تواند با ترکی  عوامل خالقانه هنر و تخیل تغییراتی را در ق

سززت،  داستان قصه ای(. 13۸3محمد اسماعیل، )آن وقت به    تدلط و قدرتمندی برسد  نززان ا ضززاع آ در مورد افراد و او

یززد ظززه نما هززد آن را مال  قززع . درمانگر در بیان داستان به وضعیتی ماورای دنیای بیمار اشاره می کند و از وی می خوا در وا

نززد  مززی توا بیمار خود را فراموش کرده و به وقایع داستان جذس می گردد، و بدین گونه بیمار بهتر از روش مدتقیم درمانی 

ئززی (. 2۰۰۷بر گنر،)و ضعف خود را ق ول نماید قدرر یززر جد نززد، تغی کودکان ند ت به بدرگداالن خودپنداره ساده ای دار

یززد آورد شززکالر پد بززا م لززه  فزز  و مقاب عززدر ن مززایش . مث ت در آن میتواند کار کرد زیادی خصوصا در افدایش  صززه و ن ق

نززد و دربیانی نمادین و جذاس به گونه ای غیر مدتقیم تصور کودکان ر مززی ک سززازی  خززود باز هززای  نززایی  بززا توا لززه  ا در مقاب

 (.13۸۵زاده محمدی و کلهر، )خودپنداره و عدر نف  آن ها را باال می برد 

ظززرار . کودکان با ایجاد ارت اط با دیگران خود را می شناسند تزز  یر ن حززت  دززیار ت شززان ب بززاره خود نظرار و عقاید آن ها در

نززه، اطرافیان آن هاست، به واسطه نظر دی یززا  دززتند  شززتنی ه سززت دا یززا دو گران است که می فهمند، فرد خوبی هدتند یا نه، آ

پززرورش داده  خززود  تززی را در درون  نززداره مث  باهوش اند یا کودن، کودکانی که ند ت به خود ا داس خوبی دارند، خودپ

نززد. اند دززتن. و ند ت به دیگر کودکان ارت اط بهتری با بقیه برقرار می کن شززادی ه هززای  شززندآدم  مززی اندی یززت  بززه موفق . د و 

هززا  بززه آن  نززد،  هززا ارت ززاط دار ا داس خودپنداره کودکان زمانی رشد پیدا می کند که در می یابند افراد نددیکی که با آن 

بدرگداالن . درباره شان فکر می کنندو از بودن با آن ها لذر می برند و می خواهند که در کنارشان باشند. توجه می کنند

هززا را . داره کودکان جایگاه ویژه ای دارنددر رشد خودپن فزز  آن  عززدر ن و عمدتا با همکاری در انجام دادن کارها    

نززد مززی ده سززوق  بززا . باال می برند و با تشویق، تحدین و ت یید آن ها، کودکان را به انجام کارها و کد  موفقیت  نززین  همچ

دزز ت فرصت دادن به کودکان،    غرور را در آن ها شکوفا می کنند، و تززا ن الدین همچنین به کودکان کمک می کنند 

شززان . انتظارار والدین از کودکان ت  یر بددایی بر خودپنداره کودکان می گذارد. به خود ا داس خوبی داشته باشند این ن

نززدازه . می دهد که والدین چقدر به توانمندی های کودکان اهمیت می دهند بززیش از ا کززان  لززدین از کود ظززارار وا اگر انت

نززایی  بززا توا سزز   یززد متنا باشد در آن ها ایجاد سرخوردگی می کند و دست از تالش می دارند، در واقع انتظارار والدین با

کززه در ( 2۰۰2، 3گلدپی ادواردز )کودک و معقوالنه باشد تا کودک آسی  ن یند  مززی  شززخاه مه سززوی ا شززدن از  یززد  ت ی

تزز  یر . هاست زندگی افراد  ضور دارند من ع قدرتمندی برای همه اندان حززت  شززدر ت از دوران نوزادی به بعد رفتار ها به 

مززاعی . ت ییدی که از دیگران دریافت می شود، شکل می گیرد یززدی اجت زمینه های ژنتیکی و بیولوژیکی، به همراه برنامه ر

یززرا هززد ز مززی د مززرور  دالیلی هدتند، برای کد  ت یید و تصدیق دیگران، راضی کردن دیگران به افراد ا داس خوبی  بززه 
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خززوس آن . زمان با تصدیق و ت یید آن ها همراه است دززاس  یززن ا  فززن ا بززرای   وقتی چیدی به فردا داس خوس می دهد 

باربارا فردریکدونه اوهار می دارد که هیجانار مث ززت (. 13۸۶، ترجمه ی قراچه داغی، 'بریکر)کار را بیشتر انجام می دهد 

شززا  و افک. در تکامل اندان نقش به سدایی دارند بززازی، اکت کززار،  کززار،  ر ار هیجانی مث ت محدوده ی گدترده ای از اف

مززی . ما را به سوی ایده های جدید و تجربه های نو فرا می خواند. خالقیت را در فرد بوجود می آورد در نتیجه به ماکمک 

خززود  کند تا ابتکارار شخصی پایدار را خلق کنیم، مانند روابط اجتماعی و دانش و آگاهی، مامی تززالش  سززعی و  توانیم با 

 (2۰۰۸ قیقت نامه ، )برای رسیدن به ابتکارار گام برداریم 

بززا  تززا  نززد  یززان ک خززود را ب هنردرمانگری به طور کلی به معنای به کارگیری ابدار متفاوتی است که بیمار بتواند از طریق آنها 

لززی، )مدائل و نگرانی های خود کنار بیاید  هززدا  و عن(.1۹۹۰کی  و دا نززی و ا یززه روا نززد از تخل مززانگری ع ارت صززر هنردر ا

بززر  دززلط  کززد و ت سززی  زا، تمر یززدادهای آ یززار رو یززان جدی دززهیل در ب عززاطفی، ت ضززهای  پاالیش ا داسی در مواجهه با تعار

شززده و  سززرکوس  کززار  سززار و اف نززه ا دا یززادآوری آزادا صززح ت و  نززه،  ضززاور گرا جززاعی و غیرق ا داسار خود،بیان ارت

عززاطفی یکپارچه کردن تجارس آسی بززدار (. 2۰۰3بززون، )  زادر جهت به ود اختالل های  یززک ا نززوان  بززه ع مززانگری  هنردر

بززه  هززا  سززیعی از نیاز یززف و سودمند اولیه و  انویه برای کودکان، نوجوانان و بدرگداالن در قال  فردی یا گروهی و برای ط

فززراد ب(. 2۰۰3ولف، )کار رود  تززا ا سززازد  شززیوه ای هنردرمانگری گروهی فرصتی رافراهم می  بززه  خززود را  طززف  نززد عوا توان

مززانگری . جدیدبیان کنند و از طریق آن ا داس اطمینان و اعتماد در روابط بین فردی را به دست آورند هززای در در جلده 

دززاس  بززدون ا  و به ویژه گروه درمانگری نیار درونی که ابراز آنها بدیار سخت فرض می شود، به آسانی و در عین  ال 

جززود (. 2۰۰۵هارتد و شیک، )میشود  تهدید و خطربیان بززه و سززریع  در روان هنردرمانگری، عناصر هنری نه تنها باید ا راتی 

شززند نززدگارتن، )آورند، بلکه نیازی به به کارگیری مهارر و تکنیک خاصی نداشته با هززای (.13۸۶/1۹۸1اال هززد  از فعالیت

حززور هنری بیانگر، تحول هویت، شخصیت، و نیدبرانگیختن ا داس موفقیت  در کودکان از طریق ابدارهای ابتکاری خودم

نززد "در واقع، هنردرمانگر با برقراری ارت اط هنری با مراجع، خودبیانگری نمادین. است (. 2۰۰۴ادواردز، )او را تفدیر می ک

نززدگی در طول استفاده از هنر درمانی بیانگر، افرادمی توانند به ارت اط با یکدیگر و محیط، استحکام بخشیده و بافر افکنی ز

نززد  سززت یاب عززاون د مززدلی و ت تززری از ه یززق  دززاس عم درونی به فعالیت هنری، با هیجان های خودارت اط برقرار کنند و به ا 

بدین ترتی  این روی آورد دارای نظام درمانی بین رشته ای منحصر به فرد خود است، نظامی که در (. 2۰۰3مالکوئیدی، )

بززی نززه  سززیم وآن هنردرمانگر و مراجع، آزادا یززا تر مززایش  شززعر، ن سززفال،  شززی،  ثززل نگارش،نقا نززر م نززد ه مززی  ...ن چ کززت   ر

سززت(. 2۰۰۵مالکوئیدی، )کنند شززده ا یززد  مززان ت ک نززد در بززدار . بنابراین، بر استفاده همدمان چند روش هنری در فرای لززین ا او
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دززت اما . در واقع نقاشی دریچه ای است به سوی استفاده از هنرهای دیگر. هنردرمانی،نقاشی است نقاشی به تنهایی کافی نی

بززه (. 2۰۰۵روبین، )و برای گدترش فرایند درمانگری استفاده از روش های دیگر کامالضروری است  یززد  گززل ن سززتفاده از  ا

طززور  بززه  مززانگری،  حززث هنردر پززذیری آن، در ب دلیل ایجادا داس نددیکی با ط یعت، یافتن آرامش از دستکاری وانعطا  

 (2۰13جان  و چوی،)با سنین متفاور به کار برده می شود مکرر مطرح ودر مورد افراد 

 

 پیشینه هنر درمانی

مززروزی  23میالدی یعنی تقری ا  ۵۰اگرچه پیشینه هنردرمانی به دهه  شززیوه ا بززه  مززانی  قرن ق ل باز می گردد، اما ردپای هنردر

بززل پززیش قا قززرن  شززود، از دو  سززت که روش های مختلف هنردرمانی و تحلیل روانی راشامل می  سززی ا سززال . برر  1۹۴2در 

قززرارداد یززد  مززورد تاک پززرورش را  قززد . دانشمندی به نام رید، استفاده از هنر به عنوان یک علم پایه ای در آموزش و  وی معت

بززرای : »همچنین« هنر باید پایه و اساس آموزش و پرورش را تشکیل دهد»بود  نززر  هززیم، ه مززی د جززام  مززا ان کززه  کززاری  درهر 

کززه در .« د داردارضاء ا داسار ما وجو تززا این بززود،  با این وجود،دنیا هنوز به اهمیت کاربرد هنر در روان درمانی، پی ن رده 

کززد  1۹۸1سال  هززا و مرا این رشته علمی به عنوان یک روش درمان، رسما پذیرفته شد و در بدیاری از بیمارستانها،کلینیک 

شززد سززال . آموزشی مطرح و به کارگرفته  قززرون ،  Edwards، ادواردز 1۹۸۹در  یززوانگی در  نززر و د ضززع ه صززیف و بززا تو

دززان  مززذه ی و ان هززای  سززنت  لززه  هززا از جم هیجده و نوزده میالدی، نشان داد که چگونه اندیشه ها و تصورار دیگر  ززوزه 

وی با بررسی تاریخ هنر و تاریخ روان پدشکی نتیجه می . شناسی زمینه محکم و استادانه ای برای هنردرمانی ایجاد می کند

ضززع . که ریشه های این روش در نئوکالسیدم قرن هیجده نهفته است گیرد بززه و در آن زمان بشر با رویت تصاویر ترسیمی 

 رو ی هم نوع خود پی می برده است

 

 هنر درمانگر

بززا  سززی و  نززر و روان شنا لززف ه نزز  مخت بززر جوا طززه  شززناخت و ا ا هنردرمانگر در اصطالح به شخصی اطالق می شود که با 

مززک  می شکل از پدشکان و هنرمندان تالشکمک یک تیم مت یززر ک مززان گ کند با بهرگیری از شیوه های هنری ویژه به در

سززاند هززار بر بززروز و او صززه  نززین . کند تا مکنونار غیر کالمی خود را در قال  ا ری بدیع و خالق به من بززا چ مززانگر  یززک در

نززدهدفی می تواندجلدار درمانی خود را بدته به شرایط به صورر انفرادی،  هززدایت ک هززی  یززا گرو نززین . خززانوادگی  همچ

نززر . تفکیک جندیتی در بعضی از مواردخاه جاید خواهد بود لززف ه هززای مخت شززیوه  یززری  کززار گ صززص در ب درمانگر متخ

www.SID.ir

http://www.SId.ir


Archive of SID

 

6 

 

مززادگی  قززدمار و آ درمانی معموال مطال  مورد بحث و ابدار مورد نیاز خود را از ق ل آماده کرده و هیچگاه بدون تمهید م

 .ا آغاز نخواهد کردکامل جلده درمان ر

 

 هنر درمانی گروهی

مززانی ( Group - Therapy)هنردرمانی گروهی  بززا روان در نززر را  مززانی ه خززش و در شززفا ب یززت  کززه کیف سززت  فرایندی ا

یززد . گروهی تلفیق می کند نززد و با فززرینش در گیر در اجرای هر گونه فعالیت گروهی هنردرمانی، افرادی در فرایند اصلی آ

هززم به نحوی کارشان را ب یززد و  ا دیگران به اشتراک بگذارند تا اعضای گروه بتوانند درباره کارشان هم در خالل فرایند تول

نززد لززی بپرداز هززای . پ  از آن به بحث و گفتگوی تحلی کززه جن ززه  سززت،  نززری ا لززق ا ززری ه عززی خ شززارکت جم یززن م مززد ا پیا

بززه  ا ر هنری  اصل شده. روانشناسانه آن بر توانمندیهای هنری ا ر ارجحیت دارد بززه مثا نززد  مززی توا در نتیجه چنین فرایندی 

نززار  ضززار و هیجا فرصتی باشد برای به اشتراک گذاشتن انگیده ها، تحلیل ها، شیرینی در ادراک دیداری و فرا فکنی تعار

 .سرکوس شده درمان گیران

 

 کارکردهنردرمانی

سززاختارهای  در ایجاد یک کار هنری، ذهن، بدن و روان در گیر است با این استدالل که در مززی از  سززتدالل کال بززا ا مززل  تعا

کززی، . مغدی کامال متفاور استفاده می شود شززد ادرا شززاهده از نددیک،ر پززذیری، م طززا   نززری، انع درتاس خلق یک ا ززر ه

دززتمر از  سززتفاده م نززایی ا تجدم فضایی دستکاری ابدارها و مواد از نظرمفهومی و فیدیکی، تحمل بی نظمی و دوگانگی، توا

شززکال . ی شناختی و یدی برای ایجاد شکل الزم استمواد و مهارتها کززه ا سززت  یززن ا یکی از کارکردهای مهم هنردرمانی ا

 :کار مندجم هنری می تواند. غیرقابل دیدن را قابل دید می سازد

 .خویشتن گدترده ای از مددجو ارائه می دهد بدین شکل توانایی او را برای مشاهده خود افدایش می یابد -1

ضززهای های برون سازی  افظه آسی  دیده یا موضوع -2 بززه تعار شززیدن  دززلی بخ نززی و  رشدی و ارت اطی ناتمام برای ت درو

 .با موضوع فراهم کردن ابداری برای پردازش مجدد  اد ه

 .کردن مجدد تعارضها ابدارهایی را فراهم می کند برای بازنگری و مطرح -3

 .میدهد مدارک پایداری را از کار درمانی ارائه -۴

یززدن  تجربه های شخصی که خود فرد فورا درک می کند -۵ را مانند معنای رمدهای نهانی که هنوز درک نشده اند قابل د

نززد  می کند هززت، تکرار،مان عززادل، ج ثززل ت بززه زی ززایی م چون در مراکد هنردرمانی، کارهنری تولید می شود، مفاهیم مربوط 
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نزز  و ... ، مقاومت، نرمی وویژگیهای فنی موضوعهای هنری مثل شکل پذیری را می توان با اصطال های روان شناسی یو

یززت و  -یک کار صنایع دستی را می توان مانند ترکی  آن بر د  روابط شکل . گشتالت دوباره طرا ی کرد نززه، کیف زمی

یززد  قززرار کامل بودن شکل، روابط اجدای درونی با همدیگرو مانند آن از منظر رمد نهانی ومفهوم تش یهی آن ن جززه  مززورد تو

سززتعاره ای. داد نززد ا یززک فرآی هززم  نززری در . بنابراین فرآیند ساخت صنایع دستی، هم یک فرایند واقعی است و  ضززوع ه مو

بززه  نززد  مززی توا کززه  سززت  فززوری ا اختیار مددجو قرار می گیرد و او فرایندی را ایجاد می کند که  اصلش اطالعار رفتاری 

مززورد  طور استعاره ای نید توسط درمانگر و یا نززدگی اش  هززای ز بززه موقعیت مددجو به عنوان تعمیمی از پاسخ عادتی مددجو 

مززددجو ( گفتن داستان)در قصه درمانی . توجه قرار بگیرد بززه  شززوند و  مززی  یزز   اصول روانشناسی و داستاندرایی با هم ترک

 .ابدارهای اضافی ارائه می گردد تا خویشتن خویش را درک و تجربه هایش را اصالح نماید

 

 نقاشی درمانی

کززار رود شززناختی ب سززی   شززرایط آ شززخیص  بززرای ت خززش  جززه ب یززک نتی یززک تکن نززوان  . ترسیم کردن تواندت خیلی زود بع

شززی  مززون نقا هززارا آز بطوریکه از همین امکان تشخیص ابتدایی، به تدریج روشهای منظم بدیاری به وجود آمد که امروز آن

یززک  1۹2۵در سال . آورنده ا ر نقش به سدایی دارد این آزمون ها در تحلیل روانکاوانه پدید. مینامند نززوان  نوالن لوئی  بع

کززرد سززی  . تحلیل گرروانی استفاده از نقاشی آزاد را برای تحلیل رفتار بدرگداالن روان رنجور آغاز  تززازه تا شززاخه  یززن  وا

 .بدرعت بعنوان یک پارامتر اساسی در کار روانشناسان جای مناس ی یافت

 

 یهدف ازنقاشی درمان

خززود را  هززای  دززته  تززی دان هززا و   سززار، عواطف،نیاز فراهم آوردن فرصتی برای افراد بود تا از طریق رنگها و خطوط ا دا

 .آزادانه و به نحوی که مایل اند بیان کنند

صززله  یززانجی در فا یززک م نقاشی و سایر هنرها مانند پلی میان دنیای درون و واقعیت های بیرونی قرار میگیرند وتصویر مانند 

 .این دو عمل کرده و جن ه های خود آگاه و ناخودآگاه،گذشته،  ال و آینده فرد را بازگو می کند

سززازش  نقاشی بیش از آنکه در تشخیص اختالل های روانی بدرگداالن مفید باشد، در شناخت ودرمان مشکالر کودکان 

خززود را نیافته، پرخاشگر و بیقرار مناس  تر است و برای این گونه کودکان زمینه ا یززت  یززت و خالق تززا قابل نززد  فززراهم میک ی 

یززاتش . بروز دهند نززاگونی از تجرب جززدای گو کززودک ا روند ساختن، ترسیم و نقاشی فرایند پیچیده ای است که در طی آن 

یززک ا ززر . رابرای پدید آوردن کلیت یک ا ر معنادار مورد استفاده قرار میدهد لزز   کززودک در قا یززدی،  نززد تول در این فرای
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سززی دارد هنری، چید ی بیش از محصول و در واقع بخشی از خود را به ما باز می نمایاند؛ اینکه چگونه فکرمیکند، چه ا دا

 و چگونه می بیند؟

 

فززردیش را  بززین  به هنگام ترسیم، فرد نه تنها خود را به شکل غیرکالمی، بیان میدارد و از این طریق پویایی روانی و ارت ززاط 

تززوان . رضار بدیار عمیق خودرا نید فرا فکن می سازدبه نمایش می گذارد بلکه تعا مززی  بززدار  یززن ا سززتفاده از ا بززا ا بنا بر این 

 نخدتین عالئم آسی  های روانی افراد را شناسایی کرد

 

 شیوه های اجرای نقاشی درمانی

شززی -1 سززایل نقا یززه و کززه کل صززورر  بززدین  شززود؛  مززی  یزز  داده  نززد  جلدار متوالی نقاشی آزاد برای دانش آموزان ترت مان

ماژیک، مداد، مدادرنگی، مداد شمعی، گواش، آبرن  در رنگهای متنوع در اختیار دانش آموزان قرار گرفته و طی یک :

سززفید . جلده ابتدایی شیوه استفاده از هر کدام از این ابدارها برای آنان تشریح و امتحان میشود قززه ای  عززدی ور در جلدار ب

صززورر در اختیار هر کدام از آنان قرارگرفت نززد ب ه و از افراد خواسته میشود تا هر موضوعی را که به آن عالقه و اشتیاق دار

 .کامال آزادانه و فارغ از دغدغه های تکنیکی و پرداختن به جدئیار، نقاشی کنند

صززرار و   عززرض ا تززا در م نززد  مززی ک جززاس  مززانی ای اگر در طول جلده کودکی از کشیدن نقاشی امتناع کند تعقی  هد  در

کززه . قرار نگیردتحمیل  چززه  مززورد آن صززار در  بززه اخت تززا  شززود  مززی  سززته  اما در صورر ترسیم و اتمام نقاشی از کودکان خوا

نززد کززالس و . کشیده اند و آنچه که دیگران ترسیم کرده اند اوهار نظر نموده و به بحث و گفتگو بپرداز هززا در  نززه بحث اینگو

سززاختار و در پایان جلدار نقاشی می باید صرفا در خصوه محور محت بززه  بززوط  وایی نقاشیها بوده و از ورود به م ا ث مر

یززان دوره . تکنیک بدور باشد شززود و در پا آ ار نقاشی شده در پایان هر جلده جمع آوری شده و تا آخر دوره نگهداری می

قززرار یززرد و  یک ار دیگر تمامی آ ار نقاشی شده به وسیله دانش آموزان در معرض تماشای همه و مورد بررسی گروهی  میگ

 .از این طریق میدان پیشرفت ارزیابی و درک تغییرار  اصل شده برای هر یک از آنان مقدور می گردد

 

پززاک : یک جع ه مداد رنگی شامل هفت رن   -2 آبی، س د، زرد، بنفش، قهوه ای، قرمد، سیاه و یک مداد معمولی، یک 

کززه بصورر عمودی در اختیار کودکان قرا  A۴کن و یک برگ کاغذ  یززک »رمیگیرد و به آنان گفته میشود  غززذ  روی کا

 .آدم بکشند و تاآنجاکه امکان دارد قشن  باشد
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یززار و آزادی  نزز  اخت در مورد انتخاس محل قرارگیری آدمک، جندیت، اضافه کردن عناصر و استفاده یا عدم استفاده ازر

تززوالی و تفاور آشکار این تکنیک با آزمایش آدمک گودینا  د. کامل داده می شود دززار م رامکان تکرار تمرین در جل

نززداز . نید آزادی عمل دراضافه کردن تصاویر  اشیه ای به نقاشی است مززی توا کززه  یززر  1۰تززا  ۵در پایان جلدار  دززه متغ جل

بززه  تززه و  شززا قرارگرف باشد کلیه نقاشیهای ترسیم شده هرکودک در جلده ای با  ضور همه شرکت کنندگان در معرض تما

 .ارده میشود این تمرین می تواند بصورر فردی و گروهی باشدبحث وبررسی گذ

 

 

 درمانیرشع

شعر درمانی از تکنیکهای هنر درمانی خالق است که از قدیم و  تی ق ل از تاریخ خط در شکل اوراد و اذکار و دعا برای 

یززان . و امروزه ابداری برای بیان و بینش است. شفا و درمان استفاده می شد هززا ب جززاری تا واژه  مززوزون  شززکلی  شززوند و در  ن

مززانی . نگردند ا داساتی که ریشه در خشم، ناکامی، افدردگی و نگرانی است برون نمیریدند و التیام پیدا نمی کند شعر در

شززعر و . چه فردی و گروهی برای خود اکتشافی و خود اوهاری و ایجاد نیرو واعتماد به نف  مو ر است بززه  یززران  فرهن  ا

هززا و از . دادبیار تجلی دار نززدوه  هززا و ا شعر و شاعری درتاریخ ایران ابداری سترگ در بیان سرکوبی هیجان ها ، اضطراس 

گززرش و . طرفی مولد الهام و امید وشهود بوده است بززر ن تززی  شززعاربه را  بززا ا دززاالن  نززه و بدرگ هززای کودکا کودکان با ترانه 

سززاختن . می اموزندباورهای خود تا یر می گذارند و راه اصالح و تغییر رفتار را  شززارکت در  شززعر، م نززدن  نوشتن شعر، خوا

 .شعر روش هایی برای پرورش تخیل فعال و خالقیت کودکان و بدرگداالن است

 

 خط درمانی

نززی دارد هززای ذه شززناختی و باور هززای  پززردازش  بززر  بززارزی  . خط به دلیل ویژگی بصری و تجدمی و همچنین مفهومی ا ززر 

مززالر و کششهای و اندازه های گوناگون  ر و  با ریتم و ضرس آهنگهای مختلف و اشکال هندسی موزون کلمار و ج

هززارر  یززت م همچنین معنای جمالر و ترانه ها و اشعار به عنوان وسیله ای برای ارت اط با ذهنیار و نیازهای مراجعین و تقو

خط . هنی استفاده می شودهتی  دی و  رکتی و افدایش درک و مهارر های شناختی برای تصحیح ومقابله با باورهای ذ

شززته  یززان دا یززدی ایران در فرهن  و هنر ایرانی جایگاه ویژه ای در تقویت   ار خلقی و کنترل ذهنی و معرفت و ایمان تو 

لززث، و . است فززاهیم و ... شعرنویدی و کتی ه نگاری و ترسیم مفاهیم ادبی با خطوط ندتعلیق، شکدته ندتعلیق،   قززال م راه انت

نززی . بدیار آسان کرده است معرفت اندانی را لززم در فرافک در این مرکد از شیوه های کالسیک و مدرن خطاطی و بازی با ق
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طززوط  سززیمی خ ضززای تر بززا ف و بیان ا داسار و همچنین تقویت باورهای مث ت ذهنی استفاده می شود مراجع ضمن آن که 

 .ی استفاده می کندآشنا می شود از آن به عنوان ابداری برای بیان خویشتن و یکپارچگی درون

 

 سفال درمانی

سززت  بززر آن ا گززاهی  دززلط و آ شززتن و ت جززود خوی بززا .سفالگری روشی عینی برای مشاهده مشکالر جدا شده ازو کززان  کود

نززد مززی گیر ضززای . دستکاری گل به تفکر درباره تجارس خود می پردازند اعتماد به نف  پیدا می کنند و آرام  سززفالگری ف

کار کردن با خاک رس به فرد فرصت . و کاستن اضطراس، افدردگی و پرخاشگری است امنی برای پذیرش رنجیدگی ها

فززی . می دهد تا ا داساتش را آزادانه بیان کند هززای مختل شززیوه  بززه  جززان را  افراد ا داسار خود ماننداضطراس، خشم و هی

قال  دهی به رفتارها ، نگرش  استفاده از خاک رس به افراد اجازه. مانند فشار دادن و دستکاری خاک رس نشان می دهند

بززا . ها و خویشتن شناسی می دهد لززه  هززت مقاب نززوین ج افراد می توانند از طریق کار با گل به بینش های جدید وروش های 

بززدن و . استرس و  ل مشکالر دست یابند تززه و  فرد از طریق تعامل با گل  الت پذیر می تواند عالیق خود را به کار گرف

کززردن و ذهن خود را با یکد نزز   بززیش از ر گززل  نززد  غززام ک سززاند، اد مززی ر یگر در راهی که آنها را به اهدا  عاطفی خود 

یززا  یززالی  عززی، خ هززای واق شززکل  نززد  مززی توا نقاشی کشیدن چون دو بعدی است، آزادی خالقیت دارد و در کاربرد آن، فرد 

 .سم لیک بدازد
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 نتیجه گیری

نززر یهززا نشیاز آفر یریبهره گکند با  یاست که به افراد کمک م یروش ینر درمانه نززد ه یه نززاریبتوان سززار و  جا ، ا دا

سززاز ،ی، نقاش یکاربرد دارد . طرا  یهنر یها نهیدر همه زم یخود را ابراز کنند . هنر درمان یتعارضار درون ،  یمجدمه 

نززو ا داس جاناریاز ه یآزادانه ا انیآمده ب دیپد یو آ ار هنر یدست یکوالژ، دکوپاژ ، انواع کارها خززاطرار  یار درو  ،

سززاختارها  یم انیبه پا یکه ا ر یفرد است. هنگام یاهایو رو یقل  الریگذشته ، تما اریو تجرب هززا و  رسد رن  ها ، نماد

مزز یبه قدر مززک  فززرد ک گززام یشاخص هدتند که به  بززردارد . هن گززام  خززود  شززناخت  نززد در راه  شززخص  یکن  خززودشکززه 

و بر  ردیتواند آنها را بپذ یشناسد و بهتر م یارضار و مشکالر خود را بهتر متع ردیگ یا ر را به عهده م ییاجرا تیمدئول

جززا یم فایرا ا یبخش و آزاد کننده ا یینقش رها نیهمچن یشود . آ ار هنر رهیآنها چ بززه  گززرفتن  یکنند و  شززکل  دادن و 

نززفراو یدززتگیو شا تیززاز قابل دیززبا یهنردرمان متخصصکنند .  یمورد انتظار کمک م رارییتغ هززم در  یا شززد  خززوردار با بر

صززان  یاریرا گذرانده باشد. بد یآموزش و دوره هنردرمان نیهمچن دی. او با یروانشناس نهیو هم در زم یهنر نهیزم ازمتخص

شززو یکند ول ینم ییراهنما یخلق ا ر هنر نهیدر زم یروانشناس هدتند . متخصص هنردرمان یهنر درمان  یمزز قیشخص را ت

دزز انیار خود را بکند که آزادانه ا داس بززرا یرهایکند و برداشت ها و تف هززا  نززه تن مززان  نززدازد . در حززرک ا بززه ت  یخززود را 

 یکه نقاش یاست . همه افراد یبدرگ اریکودکان خردسال کمک بد یبرا ژهیافراد سالخورده و به و یبدرگداالن بلکه برا

مززومکنند  یم انیا داسار خود را ب یکالم ریغ طور بهکنند  یم یکار هنر ای لززت ع مززان ی. در  ا دززان یهنردر مززه ک را  یه

سززت  یسالمت نهیدر زم یجیو کاربرد را نیتمر نیهمچن یخود را بهتر بشناسند . هنر درمان لندیدهد که ما یمخاط  قرار م ا

عززاطف یو نگران شیدرمان دلهره و اضطراس ، تشو یبرا دیمف یادیو در موارد ز نززدوه  غززم و ا دززردگ ی،  شززکالر  ی، اف و م

تززار یکززاری، مرگ ، ب ییجدا ی، مشکالر مقطع دمیاز آن ، اوت یناش شززکالر رف شزز یا هیززتغذ یو م شززکالر آموز ،  ی، م

 و ... است . ینی، اندوا ، گوشه نش یفعال شی، ب یجند یاز خشونت ها یناش یرو  یضربه ها
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