آزمون خانه-درخت-آدم
مجلهی اصول بهداشت روانی

قصدی و همکاران
ویژهنامه سومین کنفرانس بینالمللی نوآوریهای اخیر در روانشناسی ،مشاوره و علوم رفتاری

مقالهي پژوهشی
مقایسه تحلیل بالینی آزمون خانه-درخت-آدم بر روی کودکان  01الی  01ساله شاهد و
عادی
*رویا قصدی

خالصه

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی ،دانشگاه

مقدمه :فشارهای ناشی از جنگ میتواند شکلگیری و رشد هویت فرزندان

آزاد اسالمی واحد علوم تحقیقات ،تهران،

جانبازان به ویژه دختران نوجوان را به مخاطره اندازد ،لذا هدف از این پژوهش تعیین

ایران

و مقایسه تحلیل بالینی در فرزندان دارای پدر جانباز و شهید (شاهد) با فرزندان عادی

کیوان اروندیان

بود.

کارشناس ارشد روانشناسی بالینی ،دانشگاه

روشکار :روش مطالعه علی -مقایسهای و جامعه آماری  06نفر شامل دانشآموزان

آزاد اسالمی واحد کیش ،ایران

دختر خانوادههای شاهد و عادی در سال های اول تا سوم راهنمایی مدارس شاهد و

فریده رضایی

عادی در سال  1191بود .با روش نمونهگیری خوشهای تصادفی  16نفر از دختران

کارشناس ارشد روانشناسی بالینی ،دانشگاه

دارای پدر شاهد و برای همتاسازی با آنها به صورت هدفمند  16نفر از دختران
دارای پدر عادی انتخاب و توسط ترسیم آزمون خانه – درخت – آدم مورد سنجش
قرار گرفتند.
یافتهها :نتایج به دست آمده نشانگر آن است که شاخصهای ترسیمی در نقاشی-

آزاد اسالمی واحد علوم تحقیقات تهران،
ایران

حمیدرضا حاتمی
دانشیار گروه روانشناسی نظامی دانشگاه
جامع امام حسین(ع) ،تهران ،ایران

های خانه -درخت -آدم فرزندان شاهد در مقایسه با گروه عادی بیشتر است و نمرات
باالتری را در میزان شاخصهای ترسیمی از جمله اضطراب ،افسردگی ،تکانشگری و
همچنین سازش نایافتگی به دست آوردهاند اما در زیرمقیاسهای عزت نفس پایین،
پرخاشگری و مشکالت ارتباطی ،تفاوت معنیداری بین این دو گروه از دانش-
آموزان وجود ندارد.

*مولف مسئول:
دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم تحقیقات،
تهران ،ایران

نتیجهگیری :بنا بر نتایج ،شاخصهای ترسیمی در نقاشیهای خانه -درخت -آدم

فرزندان شاهد در مقایسه با گروه عادی بیشتر است.

تاریخ وصول92/11/52 :
تاریخ تایید92/15/52 :

واژههای کلیدی :شاخصهای بالینی ،کودکان ،نقاشی خانه -درخت  -آدم
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مقدمه

که  81درصد از این کودکان مبتال به افسردگی و  51درصد

ایران در دوران دفاع مقدس یا همان جنگ تحمیلی شاهد از

از آن ها دچار اضطراب بودند و  58درصد از آن ها

دست دادن  551هزار و  085تن از بهترین فرزندان خود بوده

واکنشهای اختالل استرس پس از سانحه داشتند ( .)9،0

که بدون هیچ چشمداشتی از کشور دفاع کردند .همچنین

نقاشی فرافکنی هنوز هم یکی از ده آزمونی است که

این جنگ  828228رزمنده جانباز به یادگار گذاشت ،به

بیشترین موارد کاربرد را دارند و  81درصد 11 ،درصد و 16

طوری که از این تعداد  06درصد جانباز زیر  52درصد و 86

درصد روان شناسان گزارش کرده اند که به ترتیب نقاشی

درصد باقی مانده جانباز  52درصد و باالتر نیز هستند .جنگ
تحمیلی ،همچنین سبب شد تا شاهد وجود  85هزار و 81
آزاده باشیم (.)1
پژوهشها نشان داده است که میزان اختالالت نوروتیک و
رفتار ایذایی در دانشآموزان شاهد ،به مراتب در سطح
باالتری نسبت به دانشآموزان غیر شاهد است .فقدان پدر،

خانواده متحرک ،نقاشی تصویر شخص و نقاشی خانه -
درخت -شخص را به کار می برند .در آزمون ،درخت ،خانه
یا آدمک هریک به منزله تجسم رمزی و ناهوشیار شخصیت
کودک هستند و تعادل عاطفی و طراز عقلی وی را نشان می
دهند ( .)16با توجه به پژوهشهای صورت گرفته توسط

عالوه بر کودک ،مادر را نیز شدیداً دچار مشکالت روانی –

پژوهشگران داخلی و خارجی که به تعدادی از آنها اشاراتی

رفتاری می کند ( .)5بر اساس گزارشی که در سال 1990با

شده است ،پژوهش حاضر به بررسی مشکالت رفتاری و

استناد به گزارش سازمان بهداشت جهانی تا سال  5656تهیه

هیجانی دانشآموزان شاهد با دانش آموزان عادی بر اساس

شده ،بیماریهای روانی ،در زمره بیماریهای اصلی و ناتوان

تحلیل شاخصهای بالینی نقاشی خانه -درخت -شخص می

کننده قرار خواهند گرفت (  .)1پژوهشگران دریافتند که

باشد.

ترسها در کودکان پیش دبستانی ،بیشتر شایع هستند ( 11

روشکار

درصد) ( )8و در سن  1تا  9سالگی به اوج خود میرسد ( 81

تحقیق روش مطالعه علّی – مقایسه ای و جامعه آماری 06

درصد) و پس از سن  16تا  15سالگی ( 08درصد) کاهش

نفر شامل دانش آموزان دختر خانواده های شاهد و عادی در

می یابند (  .)0،2به همین دلیل محققیق بر اثرات نامطلوب

سال های اوّل تا سوم راهنمایی مدارس شاهد و عادی در

ناشی از فقدان پدر روی کودک تأکید فراوان کرده اند.

سال  1191بود .با روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی 16

تفسیر نقاشیها و به طور کلی آزمونهای فرافکن در اصل بر

نفر از دختران دارای پدر شاهد و برای همتاسازی با آنها به

مبنای نظریه روانتحلیلی استوارند .هنگامی که از آزمودنی

صورت هدفمند  16نفر از دختران دارای پدر عادی انتخاب

خواسته میشود که روی یک برگ کاغذ نقاشی کند ،او

و توسط ترسیم آزمون خانه – درخت – آدم مورد سنجش

تصویرهای ذهنی ،احساسات ،افکار ،حالتهای درونی،

قرار گرفتند .در مـدت زمـان اجرای آزمون ،مشاهد ات

تعارضها و دیگر ویژگی های ناهوشیار خود را به آنچه که

بالینی برای تفسیر دقیقتـر نقاشـیهـا ،توسـط محقـق انجـام

می کشد فرافکنی میکند .از ابزارهای فرافکنی که بر این

شـد.

اساس تدوین شده است میتوان به آزمون نقاشی شخص و
آزمون خانه ـ درخت ـ آدم اشاره کرد (  .)8،1از آنجا که
آزمون ها با استفاده از بیان ویژگی های غیر شفاهی طراحی

ابزار پژوهش
الف -آزمون نقاشی خانه – درخت – آدمک ( :)HTPاین
آزمون خانه درخت آدم در اصل توسط باک و هومر تدوین

شده اند ،لذا برای مطالعه در این خصوص مناسب هستند.

شد که استدالل میکردند عالوه بر نقاشیهای تصویر انسان،

نتایج پژوهشی بر روی کودکان بوسنیایی جنگ زده که 51

نقاشی های خانه و درخت نیز احتماال با جنبه های مربوط

درصد از آن ها پدرشان مجروح و یا غایب بود ،نشان داد
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شخص رابطه دارند .آزمودنی ها احتماال به نقاشی کردن

پژوهش تجربی در مورد  HTPتا اندازه ای آن را تایید می

آنها تمایل نشان می دهند و در مقایسه با سایر اشیاء که بیشتر

کند .باک بین آزمون وکسلر و نمره گذاری کمی HTP

خنثی هستند تداعی بیشتری ایجاد می کنند (.)11

همبستگی معنی داری یافت ( .)%12 – 16در یک مطالعه

پرکاربردترین آزمون های نقاشی فرافکن آزمون نقاشی

تازهتر همبستگی نسبتا پایین اما قابل قبول بین  WAIS-Rو

آدم ،آزمون خانه  -درخت  -آدمک است .روش اجرای

نمره گذاری باک به دست آمد .توافق بین درجه بندی

 HTPبه این صورت است که یک برگ کاغذ  ،A4مداد

کنندگان (اعتبار نمره گذاری)  6/91می باشد .همبستگی بین

پاک کن ،مداد مشکی و مدادتراش در اختیار هر کودک

 HTPو  WAISبین  6/1تا  6/12می باشد (.)11

قرار گرفت و پژوهشگر از آنها خواست که روی یک

نتایج

صفحه کاغذ یک آدم و خانه و درخت را نقاشی

در این بخش به بررسی وضعیت جمعیت شناختی آزمودنی

کند.آزماینده هر گونه رفتار مربوطه را یادداشت می کرد.

های پژوهش پرداخته شد ( جدول  .)1همانطور که مشاهده

این آزمون دارای مقیاسهای مرتبط و شاخصهای خاص

می شود ،پدران  81- 82ساله بیشترین تعداد را به خود

خود هستند .در این آزمون ها عالوه بر شاخصهای هر تست

اختصاص داده اند ،و مادران  10- 86ساله نیز بیشترین تعداد

و مقیاس برخی از نکات مهم از جمله سلسله مراتب ترسیم،

مادران را به خود اختصاص داده اند .پدران و مادران با

توقف بیشتر بر روی برخی از اعضا و اجزا ،کند و تند ترسیم

تحصیالت دیپلم و پایین تر ،بیشترین تعداد را به خود

کردن ،زمان ترسیم و  ....توسط آزمونگر یادداشت گردید.

اختصاص داده اند.

این نکات در تفسیر نتایج هر تست با توجه به شاخصه های
مقیاس ها به تحلیل و تفسیر نتایج ،کمک شایانی کرد.
جدول  -0بررسی های جمعیت شناختی (سن و تحصیالت والدین)

سن والدین
تحصیالت

سن پدر

فراوانی

سن مادر

فراوانی

 16-12سال

11

16-12سال

1

 10-86سال

11

 10-86سال

16

 81-82سال

19

 81-82سال

18

 20-26سال

16

 20-26سال

8

فقدان پدر

1

فقدان مادر

1

جمع

06

جمع

06

دیپلم و پایین تر

85

دیپلم و پایین تر

26

کاردانی

2

کاردانی

1

کارشناسی

8

کارشناسی

1

کارشناسی ارشد

1

کارشناسی ارشد

1

دکتری و باالتر

5

دکتری و باالتر

1

جدول  -1شاخص مشکالت عاطفی آزمون های ترسیمی در دانش آموزان شاهد و عادی
شاخص

سطح معنی داری /دو دامنه

درجه آزادی

X2

مشکالت عاطفی هیجانی

6/662

10

18/825

با توجه به مقدار مجذور خی برابر  18/825و مقدار

عاطفی هیجانی در دانش آموزان با والدین جانباز و دانش

معنیداری کمنر از  2درصد ،تفاوت معناداری در مشکالت

آموزان عادی وجود دارد.

جدول  -5مقیاس ها و شاخص های آزمون های ترسیمی
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شاخص ها

سطح معنی داری  -دو دامنه

درجه آزادی

X2

اضطراب

6/662

0

18/125

عزت نفس پایین

6/151

8

1/16

پرخاشگری

6/119

1

1/218

افسردگی

6/662

2

10/868

تکانشگری

6/668

2

11/11

سازش نایافتگی

6/61

0

11/912

مشکالت ارتباطی

6/888

1

5/011

با توجه به جدول  1و مجذور خی به ترتیب برای زیرمقیاس

تکانشگری و سازش نایافتگی کمتر از  6/62است ،بنابراین

اضطراب ،عزت نفس پایین ،پرخاشگری ،افسردگی،

تفاوت معناداری در این زیر مقیاسها در دانش آموزان شاهد

تکانشگری ،سازش نایافتگی و برابر ،1/218 ،1/16 ،18/125

و عادی وجود دارد اما در زیرمقیاس های عزت نفس پایین،

 11/11 ،10/268و  11/912به دست آمده است .چون مقدار

پرخاشگری و مشکالت ارتباطی ،تفاوت معناداری بین این

معناداری در زیرمقیاس های اضطراب ،افسردگی،

دو گروه از دانش آموزان وجود ندارد.

بحث

افسردگی ( از جمله اندازه کوچک و ریز ،حاشیه و پایین

در ایران پژوهشی که با این ابزار (آزمون نقاشی) به بررسی

صفحه  ،حذف اجزا ،تقلیل اجزا و اعضا ،اندازه های کوتاه یا

مشکالت عاطفی و رفتاری فرزندان شاهد بپردازد یافت نشد،

پنهان شده ،قالبی و بی هویتی و دراز و الغر بودن آدم)،

بنابراین مقایسه با پژوهش هایی که با ابزارهای دیگر به این

نشانگان تکانشگری ( از جمله حذف مورد خاص ،گرایش

مشکالت پرداخته اند انجام می گیرد.

به سمت چپ ،عدم رعایت تناسب ،محتوای پرخاشگرانه،

نتایج پژوهش حاضر نشان داد به صورت کلی دانش آموزان

حذف کلی اجزا مهم ،صرف زمان اندک ،نامناسب کشیدن

فرزند شاهد  ،به مراتب بیشتر از همساالن خود که فرزندشاهد

اجزاء) ،نشان ه های سازش نایافتگی (از جمله ساده سازی سر،

نیستند متحمل این مشکالت هستند .این نتایج ،با یافته های

بدن ،درخت ،خانه ،کیفیت کلی ضعیف ،کیفیت هنری

کونو ریکو و همکاران ( ،)15چی یینگ لی و همکاران

ضعیف ،دقت و صحت ،تحریف اجزا ،عدم توازن) و در کل

( ،)11ما هنگ شیا و همکاران ( ،)18جانسون و تامسون

نشانگان مشکالت عاطفی و رفتاری وجود داشت .این یافته-

( )12و نیز نجاریان ( ،)10صابری و همکاران ( )11یافتههای

ها با نتایج پژوهش های بهرامی ( ،)18امینی ( )19و عسگری

پژوهشها حاکی از آن است که در خانواده های شاهد کناره

( ،)56پاپاجورجیو ( )51هم سو بوده اند اما در مطالعه حاضر

گیری عاطفی و هیجانی پدر و به همراه معلولیت وی با

نتایج حاکی از عدم وجود اختالف معنادار در زیر مقیاس

کاهش تعامالت و ارتباطات درون خانواده و تغییر الگوهای

هایی همچون عزت نفس پایین ،پرخاشگری و مشکالت

ارتباطی اعضاء با یکدیگر رابطه دارد.

ارتباطی دارد.

نتایج نشان داد اضطراب ،افسردگی ،تکانشگری و سازش

به نظر می رسد عوامل یعنی آسیب دیدگی پدر و فشار

نایافتگی در دانش آموزان شاهد از دانش آموزان عادی

روانی منتقل شده به مادر می تواند شرایط آسیب پذیری

بیشتر بوده است .در نقاشی کودکان شاهد ،به طور محسوس

بیشتری را برای فرزندان این خانواده ها نسبت به دیگر اقشار

نشانگان اضطراب ( از جمله خطوط نازک ،ناقص ،جزییات

جامعه ایجاد کند ،اما در مواردی که عدم وجود تفاوت را

اضافی ،سایه زدن ،تحریف ها ،اجزا ،نااستوار و نامنظم،

نتیجه گرفتیم می توان به تاثیر محیط هایی مثل مدارس شاهد

استفاده از مداد پاک کن ،اجزا زیاد از هم دور) ،نشانگان

(که پژوهش حاضر در آنجا انجام گرفته است) می تواند با
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 تکانشگری و سازش، افسردگی،نتایج نشان داد اضطراب

،ایجاد حس همدلی و همدردی در میان دانش آموزان شاهد

نایافتگی در دانش آموزان شاهد از دانش آموزان عادی

.این قبیل مشکالت را کاهش دهد

.بیشتر بوده است
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