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Introduction: Diagnosis of cancer can cause significant psychological stress for the 

individuals and their family. Research shows social support has a positive and significant 

relationship with cellular immunity variables and some variables of blood cell count. Using tools 

such as painting, a child experiences all the issues of his life, tests and builds himself. The aim of 

this study was to evaluate the effectiveness of painting on cognitive regulation of emotion, 

anxiety and blood cells (CBC) in children aged 7 to 12 years with cancer. 
 

Methods: This research was conducted for 2 months from May 2016. The research method 

was quasi-experimental with pre- and post-test design and a control group. Among 43 children 

aged 7 to 12 years with cancer who referred to Dr. Sheikh Hospital in Mashhad and volunteered 

to cooperate with the study, 30 were selected according to the entry and exit criteria and were 

randomly assigned to the experimental and control groups. Then painting and free therapy were 

performed in the subjects of the experimental group . Garnfsky et al. (2001) Emotion Regulation 

Questionnaire, Spence Children's Anxiety Scale (SCAS) and blood cell count test were used to 

collect data in pre- and post-test. Analysis of covariance was used to analyze the data. 
 

Results: Findings show that painting therapy is based on emotion regulation (F=293.8; P 

value=0.001), anxiety (F=135.3; P value=0.001), blood cell count test in WBC (F=13.2; P 

value=0) and is effective in platelet count (F=152.77; P value=0.001) in children with cancer. 

Performing painting therapy increases the components of emotion regulation and blood cell 

counting and reduces the components of anxiety. 
 

Conclusion: The overall goal of painting therapists is to enable clients to grow and transform 

in a healthy and safe environment by using painting tools. Therefore, in this program, sick 

children are given the opportunity to express their thoughts and feelings and communicate with 

others. According to the research findings, this approach can be used to work with children with 

cancer in counseling centers, hospitals and schools. 
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  خ ی ش   دکتر   مارستان ی ب   سرطان   به  مبتل   کودکان   ( CBC) ی  خون ی  ها سلول   و   اضطراب   جان، ی ه   م ی تنظ   بر ی  نقاش   ر ی تأث 

 مشهد 
 

 * 2یموری ت  دیسع  ،1یپورخرمشاه  م یمر
 

 ران یا  ،یرضو   خراسان  ،جامتربت  واحد  ،ی اسالم  آزاد  دانشگاه  ،یشناس روان   ارشدی  کارشناسی  دانشجو .  1

 ران یا  ،یرضو  خراسان  ،جامتربت   واحد  ،یاسالم  آزاد  دانشگاه   ،یروانشناس  گروه  ،اریدانش  .2

 

 چکیده   اطلعات مقاله 

 12/06/1399: تاریخ وصول

 16/12/1399: رشیپذ تاریخ 

 30/06/1400: نیآنال  انتشار 

 

م  یماریب   صیتشخ:  مقدمه و    یبرا  یتوجهقابل  یشناختروان  ی هااسترس  تواندیسرطان  فرد 

ا خانواده مپژوهش.  کند  جادیاش  نشان  متغ  یاجتماع  تی حما  دهدیها  برخ  ی سلول  یمنیا   ی رهایبا    یو 

کودک با ابزاری چون نقاشی، همه    است.  داریرابطه مثبت و معن  ی خون دارا  ی هاشمارش سلول  یرهایمتغ

  هدف   با  حاضر  پژوهش  .کندیو خویشتن را بنا م  دی آزمایمسائل زندگی خود را به تجربه درآورده، خود م

  12  تا  7  کودکان(  CBC)   یخون   یهاسلول  و  اضطراب  جان،یه  یشناخت   میتنظ  بر ینقاش  یاثربخش  یبررس

 .گرفت  صورت سرطان  به   مبتال سال

  پژوهش  روش ماه انجام گردید.2به مدت    -   1399این پژوهش از تاریخ اردیبهشت ماه   کار: روش

  به  مبتال  ساله  12  تا  7  کودک  43    نیب  از.  بود  کنترل  گروه  با  آزمونسپ  - آزمونشیپ  طرح  با یشیآزما مهین 

  30  بودند،   پژوهش  بای  همکار   داوطلب   و   بودند  کرده   مراجعه   مشهد   خی ش  دکتر   مارستانیب   به  که   سرطان 

  گمارده  کنترل  و  شی آزما  گروه   دو  در  ی تصادف  صورتبه  و   انتخاب  خروج  و  ورودی  هامالک  به  توجه   با   نفر

  جانیه  میتنظ  ی هاپرسشنامه  از .  شد  اجرا   ش یآزما   گروه   ی هایآزمودن   در   آزاد ی  درمان شینقا  سپس .  شدند

  سلول   شمارش   ش ی آزما  و   ( SCAS)   اسپنس   کودکان   اضطراب   اسیمق  ، (2001)  همکاران   و   یگارنفسک

  ازنیز  ها  داده  ل یتحل  و   هی تجز  جهت.  شد استفادهآزمون  پس  و   آزمونشیپ  در ها  داده  ی آورجمع  ی برای  خون 

 . شد گرفته  بهره انس یکووار  لیتحل آزمون

(، =0P value/ 001  ؛=F  293/ 8)  جانی ه   م ی تنظ   بر   یدرمان ی نقاش   که  دهد می   نشان   ها افته ی  ها: یافته 

 ؛ WBC(2 /13=  F     در ی  خون ی  ها سلول   شمارش   ش یآزما  ، ( =001/0P value  ؛ =3/135F)   اضطراب 

001 /0P value= )   پالکت   زانی م   در   و   (152/ 77=  F 0/ 001  ؛P value= )   مؤثر  سرطان   به   مبتال   کودکان  در 

 ی ها مؤلفه   و   ش یافزا   را ی  خون   ی ها سلول   شمارش   و   جان ی ه   م ی تنظ   ی ها مؤلفه   ی درمان ی نقاش   ی اجرا .  است 

 .دهد می   کاهش   را اضطراب 

هدف کلی نقاشی درمانگران این است که مراجع را قادر سازند با استفاده از ابزار نقاشی   : نتیجه گیری 

در محیطی سالم و امن در خود رشد و تحول ایجاد کند؛ بنابراین در این برنامه به کودکان بیمار فرصت داده 

 پژوهش یها افته ی  به  توجه اب شود تا افکار و احساسات خود را بیان کند و با دیگران ارتباط برقرار نمایند. می 

مدارس   و   ها مارستان ی ب   مشاوره،  مراکز   در   سرطان   به   مبتال  ماری ب   کودکان   با   کار  در  توانی م   کردی رو  ن یا   از 

 . کرد   استفاده

 

   سرطان   به  مبتال  کودکان  ، یخون   یهاسلول  شمارش  اضطراب،  جان،یه  میتنظ  آزاد، ی  نقاش  :هادواژهیکل

 : مسئول ۀسندینو

 ی موریت دیسع

  ، ی اسالم   آزاد   دانشگاه   ، ی روانشناس   گروه   ، ار ی دانش 

 ران ی ا   ، ی رضو   خراسان   ، جام تربت   واحد 

 یک:الکترون پست
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 مقدمه 

  کودکان،   رشد  و  تحول  ریمس  در  موجود  موانع  از  یکی

  ی اصل  علل  از  یکی  و  مزمن  یها ی ماریب  از  سرطان.  است  یماریب

  دو   هر  در  سرطان  وعیش  .[1]  است  کودکان   در  ریم  و   مرگ

 نسبت  ینوجوان  در  و  است  برابر   بلوغ  از  قبل  دوران  در  جنس

  مزمن   عتیطب  لیدلبه  .[ 2]  ابدی یم  شیافزا  1  به  2  پسر  به  دختر

  یداروها  با  مدتیطوالن  درمان  است  مجبور  ماریب  سرطان،

 زش یر  تهوع،  صورتبه  یجانب عوارض  رونیا  از  ؛ ردیبپذ  را  یسم

 یروح  مشکالت  و  وزن  راتییتغ  ،یعضالن  یدردها  ،یخستگ  مو،

mailto:steimory28@yahoo.com
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 یعیرطبیغ   شکل   رییتغ  با   سرطان.  [3]  کند یم  بروز   ی روان  و

  به   که  شود یم  مشخص  یسلول  زیتما  رفتن  دست  از  و ها  سلول 

  به  اطراف  طیمح  در  که  انجامدمیها  سلولی  عیرطبیغ   ریتکث

  تواندیم  سرطان  با  مواجهه  . دهند یم  ادامه  خود  نامنظم  رشد

  یفرد  سالمت  مختلف   یهابخش  ،زاتنش  ایهحادثعنوان  به

 خطر  به  را  یو  یخانوادگ  و   یروان   ،یجسم  سالمتازجمله    ماریب

  - ی جسمان  تیوضع  کیعنوان  به  سرطان.  [5,  4]  ندازدیب

 یندایفر  عنوانبه  را  یعیطبی  زندگ   روند   مزمن،   یشناختروان 

امر    که  کشاندیم  چالش  به  مستمر  و  منظم   تواند یماین 

  و   خانواده   فرد،   یبرا  را  ی متعدد  یشناختروان  ی امدهایپ 

  تیماهدلیل  به   سرطان.  [ 6]  باشد  داشته  انشیاطراف

  در   و  صیتشخ  بدو  از  آن،  نامشخص  یامدهایپ   و  زیبرانگچالش

  فراز  با   و  ابهام   ی باال  سطح  با  همواره  ی درمان  یهایریگیپ   طول

  خانواده   و  کودک  یبرا  یشناختروان  و  یجان یه  یهابینش  و

 در  سرطان  از جمله  مزمن  یها یماریب  با   افراد.  [7]  است  همراه

  که  کنند یم   تجربه  را  یفراوان  رنج   و  درد   عود  یماریب  طول

با وجود   .[8]  ستندین  مستثنا  قاعده   نیا  از  زین  ماریب  کودکان

با   کودکان  این، مقایسه    ی اساده  ة خودپندارساالن  بزرگ  در 

فراوانی،    کارکرد   تواند یم  آنان  در  مثبت  یجزئ  رییتغ  و   دارند

  . آورد  دی پد  مشکالت  با  مقابله  و  اضطراب  کاهش  در  ویژهبه

  و   ی روان  ، یکیزیف  یازهاین  یدارا  انسان  ک یعنوان  به  کودک

  سال   و  سن  با   متناسب  یسطح  در  ازها ین  نیاکه    است  یاجتماع 

  ارضا   و  یبررس  یعیطبطور  به  خانواده  و   کودک   ی واقع  تالش

 مخاطره  به  را  یسالمت  ،یماریب  و  رییتغ  هرگونه  اما  ،شودمی

  کند یم  جادیا  ی رعادیغ   و  نامتعادل  حالت  جهیدرنت  و   اندازدمی

  . [9] داردی  پ   در را کودک یازها ین نشدنارضا تیوضع که این

  در  یماریبدلیل  به  کودک  که  است  یزمان  موارد  نیاجمله    از

 مارستانیب  در  کودک  شدنیبستر   .شودیم  یبستر  مارستانیب

  د، یجد  طیمح  از  ترس  اندوه،  ،ییجدا  از  یناش  اضطراب  سبب

   .[10] شودیم ی زندگ ةادام و یناتوان از ترس

  ؛ شودیم  ها جانیه  در  راتییتغ  سبب  استرس،  با   یی ارویرو

  ی روان  سالمت  در  و  اضطراب  به  پاسخ   در  جانیه  میتنظ  نیبنابرا

مهم    یستیبهز  و راهبردها  د یمف  استفاده  .استبسیار    یاز 

  ی منف  ی دادهایرو  که  یافراد  در  یحت  ،جانیه  میتنظ  یانطباق

  کمک  هیجانی   بهزیستی  حفظ  در  تواند می  ، کنندیم  تجربه  را

  در  فرد  ییتوانا  روان،  سالمت  یهانشانه  از  یک ی.  [11]کند  

  که  دهدیم  نشان  شواهد.  [12]  است  جاناتیه  میتنظ

  حل   در  ی مهم  نقش   جانی ه  ی شناخت  میتنظ  یراهبردها

زا اضطراب   عیوقا   با  ییارویرو  از  پس   یرفتار  و  ی جانیه  مشکالت

 به  جانیه  میتنظ  در  افراد  ییتوانا؛ بنابراین  [13]  کنندیم  فایا

  ی جان یه  میتنظ.  کندیم  کمک  اضطراب  برابر  در  آنان  محافظت

  گرفتن  ش یپ   در   آنها،   رشیپذ  جانات،یه  کامل  درک   ای معن  به

  یی توانا  و   یمنف  جاناتیه  ةتجرب  زمان  در  هدفمندانه  یرفتارها

 سازگارانه  یراهبردها  یریکارگبه  و  یاتکانه  یرفتارها  کنترل

  منظور به  دلخواه  یجانیه  یها پاسخ  جادیا  برای  جانیه  میتنظ

  ی هاخواست  به سازنده ییپاسخگو در و یشخص اهداف به لین

  سرکوب،  دهد یم  نشان  قاتیتحق.  [13]است    یتیموقع

 نیا  و  شودی م  یمنته  اضطراب  جادیا  به  تواندیم  یقو  جاناتیه

عالئم    بروزکند.    د یتشد  را  یماریب  عالئم   است  قادر  اضطراب

  کودکان   در  یانطباق  یهامهارت   هم   و   بهبود  ندایفر  هم  اضطراب

  با   دهدمی  نشانها  پژوهش  . [ 14]دهد  می  قرار  ریتأث  تحت  را

  یهاسلول   شمارش  یرهایمتغ  یبرخ  و  یسلول  یمنیا  یرهایمتغ

 .  [15]است داریمعن و مثبت ةرابط خون

  از  یمعمول  مراقبت  در  ی اجتماع   یروان  مراقبت  ادغام

  یالمللنیب  استاندارد   کیعنوان  به  سرطانمبتالبه    مارانیب

 مراقبت  در  که  ییهابرنامه  از  یکی  [16]  است  گرفته  قرارمدنظر  

ی طورجدبه  سرطانبه    مبتال  کودکان  یبرا  ی اجتماع   -یروان

 که  قدرتمند  یابزار؛  است  یهنردرمان  ،شودمیاستفاده  

  ی ذهن  و  یجسم  سالمت  یارتقا  برای  را  یهنر  انیب  یهاوه یش

  ردیگیبرم در یشناخت و یادراک یکارکردها بهبود نیهمچن و

  زین  یجسم  یهایماریب  عالئم  کاهش  در  تواندیم  هنر.  [17]

  یهاشاخه   نیترمهم  جمله  از.  [18]  باشد  داشته  نقش

 ر یتصاو  ةختیخودانگ  میترس  یعنی  ی،درمانینقاش  ،یهنردرمان

  عواطف   احساسات،  خطوط،  و   هارنگ   قیطر  از  بیماران  تااست  

  ، هستند  ل یما  کهی نحوبه  را  خود  یهادانسته  ی حت  و  ازها ین  و

  فراهم   یرکالم یغ   انیب  و  ارتباط  یبرا  یفرصت  وکرده    انیب  آزادانه

 عنوان به  یتجسم  یهنرها  درمجموع  و  ی نقاش  از  .[19]کنند  

  دادننشان  و   افکار   ةارائ  ، یجانیه  یةتخل  ، یفکنبرون   یبرا  یابزار

  ن یا.  شودیم   استفاده  یدرون  التیتما  و  تعارضات  احساسات،

  کودکان  به  و   [20]  شده   یمنف  عواطف  کاهش  موجب  درمان

  ة شدیمخف  قیعم  احساسات  کندیم  کمک  سرطانبه    مبتال

 و خوشحال گذشته از شیب و کنند ابراز  را اضطراب مانند خود

  داد   نشان  خود   ةمطالع  درShella  (2018  ).  [21]  باشند   شاد

 ةهم  در  یپزشکی  هادرمان  کنار  در  یهنردرمان  از  استفاده

 اضطراب  کاهش   موجب  یماریب  نوع   و   سن  از  نظرصرف  مارانیب

با   کودکان  که  آنجا  از  معتقدند  [22]  شودیم مقایسه    در 
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  ی جانیه  تجارب  انیب  یبرا  یمحدود  لغات  ةخزان  ساالن،بزرگ

  ی جاناتیه  یزیربرونی  برا  ی زبان   تواند یم  ی نقاش  دارند،   خود

  در  یهنردرمان  یاثربخشی  بررس  با  .[23]  باشد  اضطراب  مانند 

  شواهد  ،یپزشک  بهداشت  طی شرا  ریتأث  تحت  کودکان  تیجمع

  نشان   یبهداشت  ی هامراقبت  مراکز  در   را  مداخالت  نیا  یاثربخش

 زانیم  بر  یهنردرمان  مثبت  ریتأث  به  یپژوهش  در  دادند

  سرطان  مبتالبه  مارانیب  درد  و  اضطراب  ، ی شانیپر  ،یافسردگ

 عنوان  با ی  پژوهشدر    زین  (2019)  و همکاران  Ding  .دست یافتند

  ی درمانینقاش  دادند  نشان  سرطان  از  مراقبت  در  یدرمان ینقاش

 دارد  یمثبت  ریتأث  سرطان  به  مبتال  مارانیب  یبهداشت  جینتا  بر

  رات ییتغبا    را  مبتال  افراد  جاناتیه  سرطان  که  آنجا  از  .[24]

  افراد  ن یا  بهی  درمان  مداخالت  با  توانیم  کند، یمی مواجه  اریبس

ی  دادهایرو  و ی  زندگ  راتییتغ  بای  سازگار  در   تا  کرد  کمک

،  دارندی  ستیزی  مبنا  جاناتیه   گرچه  . کند  عملی  خوببه  زاتنش

  کنند یم   ابراز  را  هاجانیه  ن یا  کهیی  ها وهیش  بر  قادرند  افراد

 زانیم  بری  نقاش  ریتأث،  حاضر  پژوهش  در  .باشند  اثرگذار

  کودکان  دری  خونی  هاسلول   و   جان یه  م یتنظیی  توانا  اضطراب،

 .ی شده است بررس سرطان به مبتال
 

 روش کار 

  طرح  با  یشیآزمامه ین ة  مطالع  کی  حاضر  پژوهش 

  کد   با   که  بود  کنترل  گروه  با   همراه  آزمونپس  -آزمونشیپ 

  ها یآزمودن  . شد  د ییتأ .....................    تهیکم..................در     اخالق 

 مارستانیب  به  کهانتخاب شدند    ساله  12  تا  7  کودکان  نیب  از

  با ی  همکار  داوطلب   و   بودند  کرده   مراجعه  مشهد   خیش  دکتر

  نیب از نمونه یاعضا و اجرا آزمونشیپ   ابتدا در. بودند  پژوهش

  پرسشنامه  در   را  ی نییپا  جانیه  م یتنظ  یی توانا  که   ی ناداوطلب

  اضطراب   زانیم  و(  2001)  همکاران  و  یگارنفسک  جانیه  میتنظ

(  SCAS)  اسپنس  کودکان  اضطراب   ةپرسشنام  در  را  ییباال

  نفر   43  که  دردسترس  افراد  از  .شدند   انتخاب  کردند،  گزارش

  تصادف به  و   انتخاب  کوکران  یریگنمونه  روش  به  نفر  30  بودند، 

  در   .شدند  یگذاریجا  کنترل  و  ش یآزما  ینفر  15  گروه  دو  در

  نوبت  دو  از  شیب  افتیدر  شامل  ورود  یارهایمع  پژوهش  نیا

 اضطراب  ةنمر  بودنباال  ،ینقاش  انجام  یی توانا  ، یدرمانیمیش

 ی بستر  و  سال  12  تا   7  کودکانو    اسپنس  ةپرسشنام  براساس

نیز  خروج یهامالک بود. روز 5 حداقل مدت به مارستانیب در

 نکردن یهمکار  مداخله،  نی ح  در  کودک  شدنبدحال  شامل

 .بود  مداخله  نیح  در  کودک  فوتو    مداخله  نیح  در  خانواده

؛  کردند  افتیدر  رای  درمان ینقاش   ش یآزما  گروه ی  اعضا  سپس

. نگرفتند  قراری  امداخله   گونهچ یه  تحت  کنترل  گروه  کهیدرحال

 دو   هری  اعضا  در  آزمونپس  ، ی درمانینقاش  جلسات  اتمام  از  بعد

  گری کدی  با   گروه   دو   ج ینتا  تیدرنها   و  اجرا  کنترل  و  شی آزما  گروه

  ها ه ی فرض  آزمون  و  اطالعات  لیتحل  و  هیتجز  یبرا  .شد  سهیمقا

 استاندارد  یخطا  و  استاندارد  انحراف  ن، یانگیم  یهاشاخص   از

 انسیکووار  لیتحل  آزمون  از  یاستنباط  آمار   بخش  در  و  استفاده

 انجام   یبرا  نیهمچن.  شد  استفاده(  MANCOVA)  رهیچندمتغ

 ,.SPSS   (SPSS Inc  افزارنرم  از  مذکور  یآمار  اتیعمل

Chicago, Ill., USA شد  استفاده 21( نسخة . 
 

 ها یافته 

 کی تفک   به  پژوهش  ن یا ی  ف ی توص   آمار  از   حاصل  جی نتا 

 جدول  در   آزمون پس   و  آزمون ش ی پ   و  کنترل  و  شیآزما ی  ها گروه 

 .است   آمده  1

 
 آزمون پس و آزمونشیپ درها گروه کیتفک به پژوهش یرهایمتغ استاندارد انحراف و نیانگیم .1 جدول

 آزمون پس  آزمون ش ی پ  گروه  متغیر گروه 

 انحراف استاندارد  میانگین  انحراف استاندارد  میانگین   

 تنظیم هیجان 
 5/ 5 101/ 67 6/ 7 88 آزمایش 

 8/ 3 79 8/ 3 81/ 53 کنترل 

 اضطراب 
 3/ 64 126/ 53 4/ 09 134/ 8 آزمایش 

 3/ 4 133/ 4 3/ 5 133/ 67 کنترل 

WBC 
 1/ 6 5/ 6 2/ 2 4/ 3 آزمایش 

 2/ 95 4/ 98 3/ 6 6 کنترل 

PLT  4323/ 8 23866 4259 19000 آزمایش 
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 آزمون پس  آزمون ش ی پ  گروه  متغیر گروه 

 4703/ 6 17533 5450 18466 کنترل 

Hb1 
 1/ 75 10/ 97 1/ 5 11/ 14 آزمایش 

 1/ 5 10/ 9 2/ 11 9/ 9 کنترل 

HCT2 
 5/ 07 32/ 59 4/ 22 32/ 9 آزمایش 

 4/ 32 32/ 68 6/ 06 30/ 07 کنترل 

MCV3 
 4/ 46 83/ 08 4/ 47 82/ 65 آزمایش 

 4/ 46 81/ 54 5/ 73 80/ 9 کنترل 

4MCH 
 2/ 03 28 1/ 67 28 آزمایش 

 1/ 46 27/ 18 2/ 24 26/ 43 کنترل 

MCHC5 
 1/ 2 33/ 67 1/ 07 33/ 85 آزمایش 

 0/ 93 33/ 33 1/ 05 32/ 78 کنترل 

 

  و   نیانگیم  شود، یم  مشاهده  1  جدول  در   که  گونههمان

  شمارش  شیآزما  و  اضطراب  جان،یه  میتنظ  استاندارد  انحراف

 . ی داشته استشتریب  راتییتغ  ش،یآزما  گروه  دری  خون  سلول

  سطح  رنوف،یاسم  -لموگروفوک  آزمون  جینتا  به  توجه  با

فرضیة است  05/0  از  شتریب  رهایمتغ  تمام  در  یداریمعن  ، 

  ها انسیوار  یهمگن  یبررس  برای   .است  شده  محقق  بودننرمال

  سطح  دهد، یم   نشان  آن  جینتا  که  شد   استفاده  نیلو  F آزمون  از

.  است  کسانی  هاگروه  انسیوار  و  05/0  از  شتریب  یداریمعن

  در   رهایمتغ  یتعامل  اثرات  تمام  در  آمدهدستبه  احتمال  ریمقاد

  ی هابیش  ی همگن  فرضیة  نیبنابرا  ست؛ین  معنادار  05/0  سطح

  پژوهش   یهاه یفرض  یبرا  توانیم   و  است  شده   تیرعا  ونیرگرس

 . کرد استفاده  انسیکووار لیتحل روش از

  انس یکووار  لیتحل  ،یدرمان ینقاش  اثر  یبررس  منظوربه

 کنترل  با آزمون  پس  ی هانمره  یرو  یریچندمتغ

   .شد انجام وابسته یرهایمتغ  یهاآزمون شیپ 

 

 آزمون شیپ کنترل باها گروه در رهایمتغ آزمونپس نیانگیم یرو یری چندمتغ انسیکووار لیتحل .2  جدول

 اتا   ب ی ضر  احتمال   مقدار  ی آزاد   درجه ی  خطا  ه ی فرض ی  آزاد   درجه  F مقدار  گروه 

 0/ 947 0/ 000 21 4 93/ 6 0/ 95 یی ل ی پ   اثر 

 

 کنترل  و شیآزما گروه نیب 2 جدول از حاصل جینتا بر بنا

  مشاهده  یداریمعن  تفاوت  وابسته  ی رهایمتغ  از  ی کی  حداقل در  

 . شودیم

 

 
 وابسته  یرهایمتغ بر یریمتغتک انسیکووار لیتحل جینتا .3جدول 

 اتا   ب ی ضر  احتمال   مقدار  F مجذورات   ن ی انگ ی م  Df مجذورات   مجموع   ر ی متغ 

 جان ی ه   م ی تنظ 
 آزمون ش ی پ 

 ( گروه )   مداخله 

4 /1229 

071 /1806 

1 

1 

4 /1229 

071 /1806 

03 /200 

8 /293 

000 /0 

000 /0 

88 /0 

9 /0 

 
1. Hemoglobin 
2. Hematocrit 
3. Mean Cell Volume 
4. Mean Cell Hemoglobin 
5. Mean Cell Hemoglobin Concentration 
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 6/ 15 27 165/ 9 خطا 

 اضطراب 

 آزمون ش ی پ 

 ( گروه )   مداخله 

 خطا 

263 

3 /443 

4 /88 

1 

1 

27 

263 

3 /443 

27 /3 

3 /80 

3 /135 

000 /0 

000 /0 

75 /0 

53 /0 

WBC 

 آزمون ش ی پ 

 ( گروه )   مداخله 

 خطا 

5 /116 

9 /20 

9 /42 

1 

1 

27 

5 /116 

9 /20 

6 /1 

3 /73 

2 /13 

000 /0 

000 /0 

73 /0 

33 /0 

 خون   پلکت 

 آزمون ش ی پ 

 ( گروه )   مداخله 

 خطا 

525530566 

256807499 

45936100 

1 

1 

27 

525530566 

256807499 

1701337 

9 /308 

77 /152  

000 /0 

000 /0 

92 /0 

85 /0 

 

  در  شی آزما و کنترل گروه  نیب 3 جدول ریمقاد به توجه با

  گری د  عبارت  به  دارد؛  وجودی  داریمعن   تفاوت   ها مؤلفهی  تمام

سبب  درمان ینقاش   کاهش   جان،یه  میتنظ  توان  شیافزای 

 زانیم  .است  شده   WBC  و  خون  پالکت  شیافزا  و  اضطراب

آزمون پس  نمرات  تفاوت  درصد  90  که  دهدیم  نشان  اتا  بیضر

  از درصد    33  و  اضطراب  از  درصد  53  جان،یه  میتنظ  ریمتغ

WBC    به  خون  پالکت   ریمتغ  ازدرصد    85  از  شیب  نیهمچنو 

 .ی مربوط استدرمانینقاش ریتأث
 

 گیری  بحث و نتیجه 
 درونی  های  نارضایتی  و  افکار  انعکاس  تجسم،  و  نقاشی 

 از   استفاده  با   کودک   که   است   پیرامون   محیط   به   نسبت   کودک 

 خطر  بی   ریزی برون   و   نموده   منتقل  را   احساسات   این   تواند می   آن 

 و  هیجانی   ادراک  تواندمی   درمانی  نقاشی  سویی،  از .  نماید 

 های  پاسخ   یادگیری   طریق   از   را  هیجان   تنظیم  راهبردهای 

 افزایش  مسئله،  حل  هایمهارت   و  هاتکنیک   مقابله ای،  صحیح 

در یک محیط بیمارستانی ممکن است فرد   ارائه  و   تعلق   احساس 

بیمار دچار اضطراب شده و به تبع آن از راهبردهای منفی تنظیم 

فعالیت   یک  کند،  استفاده  بیشتر  مانند هیجان  خوب  هنری 

این حاالت نقاشی می  کاهش  و  کنترل  زیادی در  تا حد  تواند 

باشد  نه   مفید  بلکه و  بدهد  قرار  تأثیر  تحت  را  فرد  روان  تنها 

 صورت مستقیم و غیر مستقیم روی جسم هم اثر بگذارد.به 

 با حضور کودِک بیمار در جلسات نقاشی، ساعاتی را احساس 

بیما می  و  درمانی  از فضای  دنیای کند  به  و  رستان خارج شده 

داشته،  فاصله  آن  از  مدتی  بیماری  سبب  به  که  خود  کودکی 

گردد. این جلسات موجب شد شور و شوق و ارامش خاطر برمی 

دوران کودکی مجددا به او برگردد و از اضطراب جلسات شیمی 

 درمانی فاصله بگیرد.

کنند که از آن لذت هایی شرکت می وقتی افراد در فعالیت 

برند، فاکتورهای فیزیولوژیک آنان مانند فشار خون، ضربان ی م 

آهسته  تنفس  و  می قلب  به تر  بنابراین  و فعالیت   ة وسیل شود،  ها 

توان ارتباطات هنری که اکثر کودکان به آن عالقمند هستند می 

آن کنش  که  کرد  فعال  فرد  بیولوژی  و  فیزیولوژی  در  را  هایی 

برده و روی بیماری   ها توان مقابله فرد در برابرکنش  ها را باال 

 سیستم ایمنی او تأثیر بگذارند.

تنظیم هیجان،   بر  نقاشی درمانی  مداخالت  که  این  به   توجه   با

کودکان   خونی های  کاهش سطح اضطراب و افزایش سطح سلول 

شد،   بیمارموثر   جهت   مراکز،  و ها  بیمارستان   مسئولین   واقع 

 جهت   در   پژوهش   این   نتایجاز    توانند می   درمان   بازدهی  افزایش 

 .کنند   استفاده   سرطانی  کودکان   شرایط روحی و جسمی   بهبود 

مداخالتمی   پیشنهاد درمانی  شود   هایخانواده   به  نقاشی 

 مرتبط  حرفه  در   شاغل  منزل، افراد  در انجام برای کودکان بیمار 

کودکان، معلمان و  ویژههای بخش   ویژه پرستاران به  کودکان، با

 هنردرمانگر  کودکان اموزش داده شود. حضور   ن سایر مربیان ای 

درمان می   پزشکی   تیم  کنار   در  جلسات  شود.  واقع  موثر  تواند 

در  سرطان  به  مبتال  کودکان  والدین  برای  روانشناختی 

ها و مراکز درمانی جهت کنترل اضطراب، افسردگی و بیمارستان 

 سایر مشکالت روحی برگزار شود.

بین   تنظیم  مقایسه   از   حاصل  نتایج اضطراب   هیجان، 

 نشان آزمون،   پیش   اثر  حذف از   پس  کنترل  و  آزمایشهای  گروه 

اضطراب،  تنظیم  میانگین  بین  که   داد   گروه  کودکان   هیجان، 

( P value<0.01)   آزمون   پس   مرحله  در  کنترل   گروه  و   آزمایش 

 با  نقاشی  گفت  توان می   نتیجه   در.  دارد   وجود  معناداری  تفاوت

 12  تا   7  کودکان   هیجان ، اضطراب،   تنظیم   میزان   بر   آزاد   روش 

 .دارد  تاثیرات مثبتی   سرطان  به  مبتال  ساله 
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بررسی   ( در2019سزمنسکی، ویلی، سال، کاسپی و ویس ) 

هنر   سرطان  به   مبتال  بیماران   در (  REPAT)   درمانی   تاثیر 

 عاطفی آگاهی  بین  داریمعنی   تفاوت  آماری  نظر  دریافتند که از

 بیانى  در  . هنر [25]دارد    ها وجود گروه   بین   هیجان   پذیرش   و 

 در  را   کودکان   تصور   مستقیم   غیر   اى  گونه   به   نمادین  و  جذاب 

 توانایی  و   خودپنداره  و  کند می   بازسازى   خود  هاى   توانایى  با   مقابله 

( 2017)   همکاران   و   دول   . [26]  برد مى   باال   را   ها آن   هیجانی   تنظیم 

درمان  یاب ی ارز  م   ی هنر  در   زان ی بر  درد  و  اضطراب  خو،  و  خلق 

ی، به نتیجه مشابه با درمان   ی می مبتال به سرطان تحت ش   ماران ی ب 

بیماران  اضطراب  در  معناداری  تفاوت  رسیدند.  حاضر  پژوهش 

 اثربخشی  ،(1398)   آروند  نسبت به قبل از مداخله رسیدند. اله 

 مدارس  پسر   آموزان   دانش  اضطراب   کاهش  بر  درمانی  نقاش

بین .  گچساران   شهرستان   ابتدائی  معناداری  تفاوت  شد  وثابت 

 (1398)   همکاران   و   دوگروه مداخله و کنترل وجود دارد. شجاعی

 درمانی  بازی  هنر   و   درمانی   قصه   گروهی  اثربخشی   ، مقایسه [27]

سرطان و کریمانی و   به   مبتال   کودکان   و افسردگی   اضطراب   بر 

همک  [ 28]،  (1398)   پور فردوسی  و  بیگلو  قوجه   اران جنگی 

 در  درمانی  نقاشی  پایه   بر   هنردرمانی   ، اثربخشی[29](  1394) 

و زبان.    لکنت   دچار   کودکان   اضطراب   کاهش همکاران   لک 

کودکان   [30]  ( 1394)  آشکار  اضطراب  بر  درمانی  نقاشی  اثر 

 نقاشی  اثربخشی  (1394)   همکاران   و  مبتالبه سرطان و رضایی

 دبستانی آموزان  دانش پرخاشگری   و اضطراب  کاهش بر درمانی

اختالالت   پسر  شیخ   سازیبرونی   دارای  و   و  ذکریایی   شده 

 سرطانی  کودکان   اضطراب   بر  نقاشی   تأثیر   ( 1394)   همکاران 

 کاهش  بر   را   نقاشی درمانیتأثیرات  .  [ 31]بیمارستان    در  بستری 

( و کالپ 2019نشان دادند. پژوهش دینگ و همکاران ) اضطراب  

درمان را در بهبود شرایط   این   اثربخشی( نیز  2019و همکاران ) 

جسمی کودکان سرطانی بستری شده نشان دادند. در مطالعات 

ذکر شده نیز نتیجه مشابهی گزارش شده مبنی بر اینکه اضطراب 

 ؛[31]در گروه مداخله و کنترل تفاوت معنی داری را نشان دادند  

Ding  همکاران دادند 2019)   و  نشان  خود  پژوهش  در  نیز   )

 مبتال  بیماران   بهداشتی و شرایط جسمی  نتایج  بر  درمانی  شینقا 

شواهد  کافی   تأثیر  سرطان   به  و   بخشیتوان   در  محکمی   دارد 

از این رو در .  شد  یافت  سرطان   مختلف  انواع   به  مبتال  بیماران 

کودکان مبتال   خونیهای  سلول   مورد تاثیر نقاشی آزاد بر افزایش 

 .[24]  به سرطان با پژوهش حاضر همسو است 

 تصور  م ی رمستق ی غ   ی ا گونه به   ن ی نماد  و   جذاب   ی انیب   در   هنر 

 و  کندی م  یبازساز   خود  ی هایی توانا   با  مقابله  در  را  کودکان 

. [ 32]  بردی م   باال  را  آنها  یجانی ه   می تنظ   ییتوانا  و  خودپنداره

 به کودک یدرون  ی ها ی ت ی نارضا  و  افکار  انعکاس تجسم،  و  ی نقاش

 نی ا   تواند ی م  آن   از   استفاده  با  کودک   که   است   رامون ی پ   ط ی مح 

ی سو   از.  کند  خطر ی ب   ی ز ی ر برون   و  کرده  منتقل   را   احساسات 

 می تنظ   یراهبردها   و  یجانی ه   ادراک  تواندی م   ی درمانی نقاش  ، دیگر

 ،ی ا مقابله   حی صح   ی ها پاسخ   ی ر ی ادگ ی  ق ی طر   از   را   جان ی ه 

 ة ارائ   و  تعلق   احساس   شی افزا   مسئله،  حل   یها مهارت   و   هاک ی تکن 

 یاحساس  ارتباطات   ی برقرار   ی برا   ی رتهاجمی غ   ی راهکارها 

 و  جاناتی ه (.  1394  همکاران،   و   یی رضا )   بخشد  بهبود  ده،ی چ ی پ 

 از  ، شوند  آشکار  کودک   یرفتارها   در   توانند ی نم   که   ی احساسات

 یمنف  واکنش  با  آنکه  بدون  ابندی ی م   اجازه   آزاد  ینقاش   ق ی طر 

 که  ی درمانی نقاش رو  ن ی ا   از؛  ابند ی  بروز  شوند،  مواجه   ساالنبزرگ 

 که  ییها تنش   یز ی ر برون   به  ه استتوانست   دارد،  یش ی پاال  کنش

 دارد،  وجود  کودک  در  مارستان ی ب   در  حضور   و   ی مار ی ب دلیل  به 

 .کند   کمک 

به   به   جان ی ه   م یتنظ   ی راهبردها   آموزش  مبتال  کودکان 

 یها ت ی موقع   در  جانات ی ه   مجدد  یاب ی ارز   با  شودی م   سبب   سرطان 

 تالش   شی خو   یجانی ه   یزندگ   داشتن  نگه  سالم   به   نسبت   مختلف 

 را  خود   ی روان  و   ی جسمان   مشکالت   زان ی م   ق، ی طر   ن ی ا   از   و  کنند 

ها برنامه   ن ی ا   در   شرکت   دهدی م  نشان   هاافته ی  . دهند  کاهش

 افکار،  ،ی فکنبرون   ق ی طر   از   تا  کند   کمک   کودکان   به   تواند ی م 

 می تنظ   به   جه ی درنت   و  دن کن   ابراز   را   خود  احساسات  و  هاجان ی ه 

 در   ابند یی م  فرصت   کودکان   وهی ش   نی ا   در   . شوند  نائل  جانات ی ه 

 خود   یدرون  مشکالت   و  آزاردهنده  احساسات  ،امن   و  آرام   یط ی مح 

 یطی مح   در   ی نقاش  ابزار   از   استفاده   باکنند و همچنین    ابراز   را 

 نی ا   در   ن ی بنابرا   د؛ ن کن   جاد ی ا   تحول   و  رشد   خود   در   امن   و  سالم

 احساسات  و   افکار   تا  شود ی م   داده  فرصت   مار ی ب   کودکان   به   برنامه 

و    برقرار   ارتباط   گران ید   با   و   کرده   ان ی ب   را   خود   را   خودکنند 

 .کنند   درک و  شناسند ب   متفاوت  ی ا گونه به 

 یها مکره ی ن   به   ی دسترس   با   مغز  ، ی هنر   اثر  جاد ی ا   ندای فر   در 

 یکپارچگ ی   به   مسئله  نی ا   که  شودی م  ر ی درگ   راست   و  چپ 

 یا تازه   درک   جه ی درنت   انجامد ومی   حواس   و   شناخت   احساسات،

 قی طر   از   کودکان  (.1393  همکاران،   وزاده  )غالم   دور آ ی م  وجود  به 

 که  کنندی م  منعکس  را   رامون ی پ   طی مح   از   خود  تصور   ی نقاش

 ی ها ی نگران   وها  اضطراب   انگر ی ب   تواندی م   تصورات   نی ا   از  ی بخش 

 ر ی تصاو  و  ینقاش  قالب   در  های نگران  و  اضطراب   بروز.  باشد  آنان

 و  شودی م   ندی ناخوشا   اشکال   به  آنها  بروز  کاهش  سبب  ی م ی ترس 

 .کند ی م  کمک  ی رکالمیغ   ابزار   عنوان  به  احساسات   ان یب   در 
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 سپاسگزاری 

بیمارستان  محترم  وکارمندان  مسئولین  از  وسیله  بدین 

از   و همچنین  انکولوژی  به خصوص بخش  دکتر شیخ مشهد 

استاد فرزانه و ارجمندم که در این  ،  جناب آقای دکتر کاشانی 

داشتی از ابتدای طرح همراه اینجانب  پژوهش بدون هیچ چشم

می قدردانی  و  شکر  و  بودند  بهروزی  آرزوی  نماییم. 

 .مندی برای همراهان این پژوهش را خواستاریمسعادت
 

 منافع در  تعارض  

 . نشد  افتی  منافع  در ی عارضت چیه  سندگانینو انیم
 

 منابع مالی

 .ندارد

 

 

References 
1. Pryce-Jones J. Happiness at work: Maximizing 

your psychological capital for success: John Wiley 

& Sons; 2011. 

2. Kaye EC, Jerkins J, Gushue CA, DeMarsh S, Sykes 

A, Lu Z, et al. Predictors of Late Palliative Care 

Referral in Children With Cancer. J Pain Symptom 

Manage. 2018;55(6):1550-6. 

[DOI:10.1016/j.jpainsymman.2018.01.021] 

[PMID] [PMCID] 

3. Delgado-Guay MO, Hui D, Parsons HA, Govan K, 

De la Cruz M, Thorney S, et al. Spirituality, 

religiosity, and spiritual pain in advanced cancer 

patients. J Pain Symptom Manage. 

2011;41(6):986-94. 

[DOI:10.1016/j.jpainsymman.2010.09.017] 

[PMID] 

4. Besharat M, Zamani Froshani N, Moafi A. The 

mediating role of cognitive emotion regulation 

strategies on the relationship between personality 

characteristics and psychological distress in 

siblings of children with cancer. J Psychol Sci. 

2017;16(62):179-97. 

5. Buono R, Longo VD. Starvation, stress resistance, 

and cancer. Trends Endocrinol Metab. 

2018;29(4):271-80. 

[DOI:10.1016/j.tem.2018.01.008] [PMID] 

[PMCID] 

6. Adili D, Bahrami Ehsan H, Shahi F, Mirzania M. 

Dimensions of quality of life in women with breast 

cancer under chemotherapy and its relation with 

demographic characteristics. J Psychol Sci. 

2018;17(67):345-50. 

7. Muscara F, McCarthy MC, Woolf C, Hearps SJ, 

Burke K, Anderson VA. Early psychological 

reactions in parents of children with a life 

threatening illness within a pediatric hospital 

setting. Eur Psychiatry. 2015;30(5):555-61. 

[DOI:10.1016/j.eurpsy.2014.12.008] [PMID] 

8. Ozkan S, Ozkan M, Armay Z. Cultural meaning of 

cancer suffering. J Pediatr Hematol Oncol. 2011;33 

Suppl 2:S102-4. 

[DOI:10.1097/MPH.0b013e318230db09] [PMID] 

9. Hockenberry MJ, Wilson D. Wong's Nursing Care 

of Infants and Children. 9 ed: Elsevier eBook on 

VitalSource; 2011. 

10. MARLOW DR. Textbook of Pediatric Nursing. 

MCN: Am J Maternal/Child Nurs. 1979;4(1):16-

56. [DOI:10.1097/00005721-197901000-00007] 

11. Doll M, Roshon SG, Stone ER, Butler RS. 

Evaluation of art therapy on mood, anxiety, and 

pain levels in patients with cancer undergoing 

chemotherapy treatment. J Clin Oncol. 

2017;35(15_suppl):e21713-e. 

[DOI:10.1200/JCO.2017.35.15_suppl.e21713] 

12. Aldao A, Nolen-Hoeksema S, Schweizer S. 

Emotion-regulation strategies across 

psychopathology: A meta-analytic review. Clin 

Psychol Rev. 2010;30(2):217-37. 

[DOI:10.1016/j.cpr.2009.11.004] [PMID] 

13. Brody AC, Simmons LA. Family Resiliency 

During Childhood Cancer: The Father's 

Perspective. J Pediatr Oncol Nurs. 2007;24(3):152-

65. [DOI:10.1177/1043454206298844] [PMID] 

14. Li WH, Chung OK. Enhancing the efficacy of 

psychoeducational interventions for paediatric 

patients in a randomised controlled trial: 

methodological considerations. J Clin Nurs. 

2009;18(21):3013-21. [DOI:10.1111/j.1365-

2702.2009.02913.x] [PMID] 

15. Hamid N. The correlation between social support 

and immune system in managers of high schools of 

Khozestan province. J Gorgan Univ Med Sciences. 

2006;8(3):29-36. 

16. Brage E, Vindrola-Padros C. An ethnographic 

exploration of the delivery of psychosocial care to 

children with cancer in Argentina. Eur J Oncol 

Nurs. 2017;29:91-7. 

[DOI:10.1016/j.ejon.2017.05.002] [PMID] 

17. Bilgin E, Kirca O, Ozdogan M. Art therapies in 

cancer - A non-negligible beauty and benefit. J 

Oncol Sci. 2018;4(1):47-8. 

[DOI:10.1016/j.jons.2017.12.003] 

https://doi.org/10.1016/j.jpainsymman.2018.01.021
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29427739
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6223026
https://doi.org/10.1016/j.jpainsymman.2010.09.017
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21402459
https://doi.org/10.1016/j.tem.2018.01.008
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29463451
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7477630
https://doi.org/10.1016/j.eurpsy.2014.12.008
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25618445
https://doi.org/10.1097/MPH.0b013e318230db09
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21952563
https://doi.org/10.1097/00005721-197901000-00007
https://doi.org/10.1200/JCO.2017.35.15_suppl.e21713
https://doi.org/10.1016/j.cpr.2009.11.004
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20015584
https://doi.org/10.1177/1043454206298844
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17475981
https://doi.org/10.1111/j.1365-2702.2009.02913.x
https://doi.org/10.1111/j.1365-2702.2009.02913.x
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19735340
https://doi.org/10.1016/j.ejon.2017.05.002
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28720272
https://doi.org/10.1016/j.jons.2017.12.003


 209 یمور یت  دیسعی و  پورخرمشاه  میمر

 1400 انتابست –  3شمارة   29دورة                                                                                           سینامجله مراقبت پرستاری و مامایی ابن

18. Moschini LB. Art, play, and narrative therapy: 

Using metaphor to enrich your clinical practice: 

Routledge; 2018. [DOI:10.4324/9781351170925] 

19. Rezaee S, Khodabakhshi Koolaee A, Taghvaee D. 

Influence of painting therapy in decreasing 

aggression and anxiety among elementary school 

boys. J Pediatr Nurs. 2015;2(2):10-9. 

20. Hass-Cohen N, Bokoch R, Clyde Findlay J, 

Banford Witting A. A four-drawing art therapy 

trauma and resiliency protocol study. Arts 

Psychother. 2018;61:44-56. 

[DOI:10.1016/j.aip.2018.02.003] 

21. Altay N, Kilicarslan-Toruner E, Sari Ç. The effect 

of drawing and writing technique on the anxiety 

level of children undergoing cancer treatment. Eur 

J Oncol Nurs. 2017;28:1-6. 

[DOI:10.1016/j.ejon.2017.02.007] [PMID] 

22. Katz C, Hamama L. "Draw me everything that 

happened to you": Exploring children's drawings 

of sexual abuse. Children Youth Serv Rev. 

2013;35(5):877-82. 

[DOI:10.1016/j.childyouth.2013.02.007] 

23. Clapp LA, Taylor EP, Di Folco S, Mackinnon VL. 

Effectiveness of art therapy with pediatric 

populations affected by medical health conditions: 

a systematic review. Arts Health. 2019;11(3):183-

201. [DOI:10.1080/17533015.2018.1443952] 

[PMID] 

24. Ding Z, Ouyang Y, Zhang N. Painting Therapy in 

Cancer Care: A Descriptive Systematic Review. 

Open J Nurs. 2019;9(02):89. 

[DOI:10.4236/ojn.2019.92009] 

25. Czamanski-Cohen JP, Wiley JFP, Sela NB, Caspi 

O Md P, Weihs KM. The role of emotional 

processing in art therapy (REPAT) for breast 

cancer patients. J Psychosoc Oncol. 

2019;37(5):586-98. 

[DOI:10.1080/07347332.2019.1590491] [PMID] 

26. Aron-Rubin J. The art of art therapy: what every art 

therapist needs to know: Routledge; 2013. 

27. Golparvar M, Aghaei A, Bordbar MR. Comparing 

the effectiveness of group story therapy and the art-

play therapy on anxiety and depression in children 

with cancer: based on the framework, principles 

and rules of cognitive-behavioral approach. Iran J 

Rehab Res. 2019;6(1):50-9. 

28. Karimaee M, Ferdosipour A. The Effect of 

Painting Therapy on Reducing Signs of Symptoms 

in Separation Anxiety Disorder in Preschool 

Children. Rooyesh-e-Ravanshenasi Journal(RRJ). 

2019;8(8):205-12. 

29. Jangi s, Shirabadi A, Jani S, Pouresmali A. 

Effectiveness of art Therapy Based on Painting 

Therapy to Reduce Anxiety of Children with 

Stuttering. J Ilam Univ Med Sci. 2015;23(2):53-60. 

30. Goldbeck L, Ellerkamp T. A randomized 

controlled trial of multimodal music therapy for 

children with anxiety disorders. J Music Ther. 

2012;49(4):395-413. [DOI:10.1093/jmt/49.4.395] 

[PMID] 

31. Neda Sheikhzakaryaee, Golrok Moridi, Marlin 

Ardalan, Fardin Hododi. Effect of painting on the 

anxiety of hospitalized cancer children. Health 

Monitor J Iran Inst Health Sci Res. 2016;15(1):63-

8. 

32. Stepney SA. Art therapy with students at risk: 

Fostering resilience and growth through self-

expression: Charles C Thomas Publisher; 2017.

 

https://doi.org/10.4324/9781351170925
https://doi.org/10.1016/j.aip.2018.02.003
https://doi.org/10.1016/j.ejon.2017.02.007
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28478846
https://doi.org/10.1016/j.childyouth.2013.02.007
https://doi.org/10.1080/17533015.2018.1443952
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31038441
https://doi.org/10.4236/ojn.2019.92009
https://doi.org/10.1080/07347332.2019.1590491
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30929590
https://doi.org/10.1093/jmt/49.4.395
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23705344

