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خالصه

ازترسیمی توجه بسیاريهاي آزمونها آنجملهازوفرافکنهايروش:مقدمه

شناسایی اختالالت روانی کودکان به خود را برايدرمانگرانوشناسانروان

هاي ترسیمی آزمون  شاخص يپژوهش حاضر به منظور مقایسه. اند جلب کرده

  .جنبشی در کودکان عادي و طالق انجام شد يترسیم خانواده

 60اي شامل  مقایسه- ي این پژوهش توصیفی علیحجم نمونه: کارروش

در شهر بجنورد در ) فرزند عادي 30فرزند طالق و 30(آموز پسر  دانش

مند و  کودکان طالق به صورت هدف. بود 1394فروردین و اردیبهشت 

با بررسی پرونده کودکان طالق، مشارکت معلم و . اي انتخاب شدند چندمرحله

کودك عادي به عنوان همتا به صورت تناظر یک به یک در  30مدرسه، مدیر 

- ي تحصیلی، تحصیالت والدین، موقعیت اجتماعیهاي سن، جنس، پایه مولفه

نقاشی کودکان توسط سه . اقتصادي والدین و محل زندگی انتخاب شدند

ها، طبق  دیده و ناآگاه نسبت به عضویت گروهی آزمودنی ارزیاب آموزش

جهت تجزیه و تحلیل . داده شد آزمون، بررسی و نمره گذاري  عمل نمرهدستورال

ي نسخه SPSSافزار آماري  ها از آزمون مجذور خی دوطرفه با کمک نرم داده

  .استفاده شد 22

ي ي ترسیمی آزمون ترسیم خانوادهنشانه 26از طبق نتایج آزمون،: هایافته

ها  ي نشانهبقیه). P>05/0(دار بود  عنینشانه بین دو گروه، م 16جنبشی، فراوانی 

  ).P<05/0(داري نبودند  داراي تفاوت معنی

هاي مشکالت روانی  داري تفاوت بین نشانه با توجه به معنی:گیرينتیجه

دو گروه ) فردي اعضاي خانواده افسردگی، اضطراب، پرخاشگري و روابط میان(

ر تشخیص مشکالت روانی بین در این آزمون و توان افتراقی باالي این آزمون د

توان آن را در شناسایی و تشخیص مشکالت روانی  کودکان عادي و طالق، می

هاي مشاوره به کار برد تا با شناسایی زودهنگام و  کودکان در مدارس و کلینیک

کودك  يها در آینده ثیرات منفی بیشتر و مخرب آنادرمان به موقع، بتوان از ت

  .نمودجلوگیري 

  کودك، خانواده، طالق،ترسیم:هاي کلیديواژه

  

  

  

  

  :نوشتپی

باشد و با تایید دانشگاه بجنورد و بدون حمایت مالی نهاد خاصی انجام شده و با منافع نویسندگان ارتباطی نداشته ي کارشناسی ارشد مینامهاین مقاله برگرفته از پایان

.گردد یمدر پژوهش تقدیر و تشکر  کننده شرکتاز تمامی افراد . است
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مقدمه

ترین، ترین گروه اجتماعی، مهمبنیان خانواده در عین کوچک

رشد و تربیت . هاي اجتماعی استترین و موثرترین بنیان در گروه باثبات

گیرد و در واقع خانواده، اولین  کودك در محیط خانواده شکل می

محیطی است  که عواطف، احساسات، خودپنداره، عزت نفس و توانایی 

- یکی از مهم). 1(آید  ایجاد ارتباط بین فردي کودك در آن به وجود می

هاي  ترین معضالتی که بر فرد، جامعه و به خصوص کودکان، آسیب

مخرب و منفی دارد، تعارضات زناشویی و اختالف والدین و در نهایت 

 نگاه اجتماع به طالق و کودکان طالق از یک). 2(ت جدایی و طالق اس

ها از سوي دیگر  ي آني شناسایی و درك مشکالت عمدهسو و نحوه

هایی جهت تشخیص پژوهشگران را بر آن داشته تا به دنبال آزمون

تر مشکالت این کودکان برآیند به طوري که بتوانند با کمترین  عمیق

از ). 3(ها اقدام نمایند و درمان آنمقاومت از سوي کودکان به تشخیص 

ي اخیر در جهت شناسان بالینی در چند دهههایی که روانترین روشمهم

هاي اند، روش شناسایی اختالالت روانی کودکان مورد استفاده قرار داده

هاي ترسیمی ها آزمون فرافکن و از جمله آن
1

هاي مذکور  آزمون. است 

نظر ) نگاه سیستمی به خانواده(درمانی ادهبه دنبال رویکردهاي جدید خانو

  .شناسان و پژوهشگران را به خود جلب کرده استبسیاري از روان

شناسان بالینی و سال اخیر در جهان، روان 30با افزایش سریع طالق در 

ي پرتنش در رشد و سازگاري محققان به تدریج به اهمیت این واقعه

 10به کاهش نسبت ازدواج به طالق در با توجه ). 1(اند  برده کودکان پی 

و افزایش روند ) 1392در سال  0/5به1382در سال  8/9از (سال اخیر 

طالق در سال  155369به  1382طالق در سال  73882(روزافزون طالق 

و تاثیرات منفی آن بر کودکان در درازمدت و ) 4(در ایران ) 1392

هاي انواده برآنند تا با روششناسان بالینی و مشاوران خمدت، روانکوتاه

تخصصی و کارآمد به دنبال کاهش اثرات منفی طالق بر والدین و به 

  .خصوص کودکان باشند

ها از نظر کودکان، از هم پاشیده شدن خانواده، پایان یافتن دنیاي آن

اختالفات خانوادگی مسایلی است که نه تنها کانون امن خانواده را . است

کند، بلکه  مت جسمی و روحی کودکان را مختل میریزد و سال درهم می

  ).5(کند  نظم و امنیت اجتماعی را نیز به شدت تهدید می

اجتماعى احساس گناه زیاد، :آثار سوء طالق بر کودکان عبارتند از

رفتارهاى ، کماعتماد به نفسزیاد،افسردگىگیرى زیاد، کنارهبودن کم،

، تقلید عزت نفس پایین ،جسمىو هاى جنسى کارانه و سوءاستفادهخالف

از الگوهاي ناسالم مثل دروغ و دزدي، پرخاشگري، انکار و تکذیب، 

در پژوهشگران ). 6(اضطراب زیاد، دردهاي معده و سردردهاي مکرر 

                                                
1Drawing Tests

فرزندانى که مرگ که  تحقیقاتى که انجام دادند به این نتیجه دست یافتند

توانند نسبت به تر مى راحت خیلىکنند، یکى از والدین خود را تجربه مى

برخى احساسات عمومى در . با قضیه کنار بیایندکودکان قربانى طالق،

احساس باخت،انکار و تکذیب،:است ازچنین کودکانى عبارت

دردهاىو  قدمثباتنداشتنخشونت،تنهایى،ناسازگارى،اضطراب،

  ).7(استفراغو  حالت تهوعاشتهایى، بىسردرد،نظیری جسم

شناسان بر این اعتقادند که با شناسایی متخصصان بالینی و روان

توانند بسیاري از اختالالت دوران  زودهنگام  و درمان به موقع، می

ي کودك کودکی را حل و از تاثیرات منفی بیشتر و مخرب آن در آینده

هاي شناسایی بسیاري از اما از آن جایی که راه. جلوگیري به عمل آورند

درونی و اختالالت کودکان به خصوص ناهوشیار آنان در  مشکالت

ي بالینی و هاي والدین و معلمان یا مصاحبه نامهاغلب موارد توسط پرسش

تواند اطالعات جامعی را در  پذیرد نمی هاي عینی صورت میسایر روش

ي ساده با محققان بر این باورند یک مصاحبه. اختیار درمانگر قرار دهد

ز به نحوي واضح و روشن احساسات واقعی او را نسبت یک کودك هرگ

ي سازد زیرا کودك که از مقاصد جستجوگرانه اش نمایان نمی به خانواده

ربط، از  بزرگساالن به خوبی آگاه است با سکوت، دروغ و یا جمالت بی

- هاي اخیر بسیاري از روانبه همین منظور در سال). 8(کند  خود دفاع می

هاي ران براي شناسایی این اختالالت به دنبال روششناسان و درمانگ

هاي فرافکن در شناسایی اختالالت اند و اذعان دارند روش فرافکن بوده

هاي تشخیصی سودمندتر و درونی و ناهوشیار کودك از سایر روش

هاي فرافکن و سودمند که نظر از جمله روش). 9-14(تر هستند  کاربردي

هاي ترسیمی  خود جلب کرده است آزمونبسیاري از متخصصان را به 

هاي ترسیمی متنوع به مراجعان کمک  گیري از دستورالعمل بهره. باشد می

ي خود را منعکس کنند و هم عواطف کند تا هم ادراکات هوشیارانه می

برگذشتهسالیانازشناسان،روان). 15(ناهوشیارشان را به تصویر بکشند 

هاي شناختی  جنبهوراياي فرآوردهکودکان،که نقاشیاند بودهباوراین

آنآفرینشدرنیزعواطفواحساساتواستحرکتی- و ادراکی

براياثر،یکعنوانبهکودکاننقاشیطوري کهبهدارددخالت

وبامعنابسیارعاطفی کودکانهاي یا حالتروانیهاي ویژگیشناخت

  ).5(است باارزش

اي که هر یک  و بسته به کاربرد ویژهاند  هاي ترسیمی متنوعآزمون

شناسی و مشاوره مورد استفاده قرار هاي تخصصی روان دارند، در کلینیک

توان به آزمون ترسیم آدمک ها میاز جمله این آزمون. گیرند می
2

 ،

انسان-خانه- آزمون درخت
3

، آزمون ترسیم خانواده
4

، آزمون ترسیم 

                                                
2Draw-A-Person Test
3House-Tree-Person Drawing Test
4Draw A Family Test
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دوستان
1

جنبشیو آزمون ترسیم خانواده 
2

هاي آدمک، آزمون. اشاره کرد

حرکتی اعضا و  انسان و آزمون ترسیم خانواده به خاطر بی-خانه- درخت

هاي نقاشی را به صورت سفت و سخت نشان  ایستا بودن، شخصیت

ها به شود نتوان اطالعات مفیدي را از این آزمون دهند که باعث می می

دست آورد، به همین جهت برنز و کافمن
3

جنبشی را نقاشی خانواده) 16(

کاوي مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد ابداع کردند تا بر اساس اصول روان

این امر باعث . و بتوانند به خانواده به عنوان یک سیستم یکپارچه بنگرند

شود تا عالوه بر ارزیابی رفتارهاي منحصر به فرد کودك، بتوان  می

نسبت به دیگر اعضاي خانواده نگرش، احساسات و تعامالت فرد را 

دهد تا تصویر  جنبشی این امکان را مینقاشی خانواده. بررسی کرد

فردي اعضاي خانواده و روابط عاطفی میان اعضا  واضحی از تعامالت بین

).17(را مشاهده کرد 

هاي خاص نقاشی خانواده جنبشی از قبیل شاد بودن، با توجه به ویژگی

ك و آزمونی مفید در جهت شناسایی سرگرمی و بازي براي کود

نسبت به ) 11(فردي، اضطراب، پرخاشگري و افسردگی   تعامالت بین

هاي بالینی موجود که اغلب با افزایش تنش و  ها و مصاحبه نامهپرسش

مقاومت در کودك همراه هستند، این آزمون جهت شناسایی و بررسی 

با توجه به اهمیت  .اختالالت درونی و تعاملی کودك بسیار مناسب است

، این )18(این آزمون و کاربرد بالینی آن بین متخصصان خارج از کشور 

ي بالینی متخصصان داخلی قرار نگرفته است آزمون هنوز مورد استفاده

هاي ترسیمی  ي شاخصلذا پژوهش حاضر با هدف بررسی و مقایسه

) هفردي اعضاي خانواد افسردگی، اضطراب، پرخاشگري و روابط بین(

  .جنبشی در کودکان عادي و طالق انجام شدنقاشی خانواده

  کارروش

است که در فروردین و اي مقایسه–علینوعازتوصیفیاین پژوهش،

ي شهر بجنورد، از بین مدارس ابتدایی پسرانه. انجام شد 1394اردیبهشت 

کودك طالق شناسایی  30پنج مدرسه به صورت تصادفی، انتخاب و 

مدرسه،مدیرومعلممشارکتطالق،کودکانيپروندهبررسیبا. شدند 

دریکبهیکتناظرصورتهمتا بهعنوانبهعاديکودك30

موقعیتوالدین،تحصیالتتحصیلی،يپایهجنس،سن،هاي مولفه

  .شدندانتخابزندگیمحلووالدیناقتصادي- اجتماعی

 بهکنندگان ارایه و  شرکتاجراي آزمون توضیحات الزم بهازقبل

ها در آن. شددادهتحقیقدرحضور جهتوالدینازرضایتفرمها  آن

. بودندمطالعهازخروجبهمختاررضایت والدین،عدمصورت

از بودندعبارتطالقکودکانگروهدرمطالعهبهورودهاي مالك

                                                
1Friends Drawing Test
2Kinetic Family Drawing 
3Burns and Kafman

ابتداییششمتاسوميپایهآموز دانشبودن،پسربودن،طالقفرزند

هرازطالقکودكهرازايبهعاديکودکانانتخابجهت. بودن

  .شدکالس، انتخابهمانازاوباهمتاکودکیکالس،

  ابزار پژوهش

)KFD(جنبشی آزمون ترسیم خانواده- الف
4
از)16(کافمن وبرنز:

ایجادآندررااي عمدهپیشرفتکههستندآزموناینمبدعانجمله

اعضايترسیمبرکهکردندجانبداريالعملی دستورازآنان. اند کرده

هاي شاخص. داشتتاکیدکار،یکانجامحالدریعنیعملدرخانواده

موانع،تصاویر،يفاصلهسبک،نماد،عمل،: ازعبارتندآزموناینمهم

بهذیلموارددرراآزموناینکاراییتاثیرمحققان. تصاویرویژگی

فردي بینتعامالتازواضحیتصویر: ازاستعبارتکهاند رساندهاثبات

داراي،)17،19(دهد  اعضا میمیانعاطفیروابطوخانوادهاعضاي

روابطتواند میکهاستاي نقاشیتنهاواستسیستمیگیري جهت

براياي امیدوارکنندهآزمون ،)18(دهدنشانراخانوادگیيپیچیده

ساز و بروزجهتدرمناسباي وسیله،)20(استفرهنگیمطالعات

ارزیابیجهتمناسبروشی،)13(در کودکانناهوشیاردفاعیکارهاي

اي وسیله،)19(عضالنیدیستروفیبهمبتالکودکاندارايهاي خانواده

،)21(اضطراب وریز دروناختالالتبهمبتالکودکانارزیابیدرمناسب

منظوربهخانوادهیکازشناختیهايویژگییارزیابجهتمفیدروشی

توسعهتشخیصیابزاریک،)16(کودكدرونیمشکل  رفتارهايدرك

وگنرومکفی).14(کودكيخودپندارهارزیابیدریافته
5

و روایی

102  هاي نقاشیيمطالعهبا  راجنبشیترسیم خانوادهپایایی آزمون

براي.کردندبررسیسالمکودك162وآشفتهعاطفیلحاظازکودك

اطمینانقابلیتازنتایج.دیدندآموزشدهی نمرهبراينفر5کاراین

بود برخوردارسبک،متغیردر) 87/0تا65/0يدامنه(آزموناینباالي

الزاروسومستکفچنینهم. )13(
6

و دختر 25(کودك50بررسیبا 

در 97/0تا86/0را بینجنبشیاعتماد نقاشی خانوادهقابلیت) پسر 25

  .)22(آوردند دستبهموانعوسبک

نحوهوگذاري نمرهيزمینهدرقبلیمطالعاتبررسیضمنپژوهشگر

سووکیمتوسطکهاي نظرشدهتجدیدنسخهازآزمونتفسیر
7

وهنجار 

ترسیمیينشانه26شاملنسخهاین. نموداستفادهاست،شدهگذاري نمره

کردن،  فشار دادن  پاك(تصاویر ویژگیاصلیيمولفه6درکهباشد می

زدنهاشوربدن، چرخش، عمومیهاي بخشمداد روي کاغذ، حذف

 کشیدن ، به پشتکردنسازيسایه روشن)رسم خطوط موازي و متقاطع(

                                                
4Kinetic Family Drawing
5McPhee and Wegner
6Mostkoff and Lazarus
7Kim and Suh



  انو همکاروحید صادق میري سید محمد                                                                   1395ذرآو بانآ، )6(18ي اصول بهداشت روانی، سال جلهم 332

ها، طرز قرار گرفتن بدن به طور ثابت، حذف اعضاي خانواده،  چهره

با توجه به (ضاي خانواده، مکان ترسیم خود خطاي نسبی در کشیدن قد اع

، )ي فیزیکی افراد خانوادهفاصله(فاصله ،))سن و دستورالعمل آزمون

، )عدم انجام کار پدر(شکل انفعالی پدر (اعمال ،))دیوار یا حایل(موانع 

عدم (، شکل انفعالی خودش )عدم انجام کار مادر(شکل انفعالی مادر 

تعامل اعضاء خانواده  سازيمحرومرناك، ، وضعیت خط)انجام کار خود

،))ارتباط نداشتن  با فرد(سازي تعامل اعضا با فرد  با یکدیگر، محروم

شود  اشیاء یا موضوعاتی که در خانواده مانند یک توپ پرتاب می(نمادها 

، اشیایی که از خود نور یا گرما منتشر )نیروهاي درون خانوادهيزمینه(

یکمانندخطرناك، اشیاي)وي درون خانوادهي نیرزمینه(کنند  می

گلآبیاري، گل،)خانوادهمیاننیروييزمینه(آتششمشیر،تفنگ،

جداکردن (کردن  بندي بخش(ها  و سبک،))خانوادهمیاننیروييزمینه(

، قرار دادن در حاشیه، )عمدي اعضاي خانواده با استفاده از خطوط

از یک خط براي پوشاندن تمامی کشیدن بیش (کشیدن خطوط زیر شکل 

))ترسیم اعضا به صورت خطوط و اشیا(، اختصار )قسمت پایین نقاشی

آنوجودعدمو1ينمرهنقاشیدروجود هر نشانه. شده استبندي دسته

گروههرهاي نشانهفراوانیپایاندروکند میدریافتراي صفرنمره

  .گیردمیقرارتحلیلوتجزیهموردوشدهمشخص

لیست نظام سنجش مبتنی بر  چک) TRF(فرم گزارش معلم - ب

ي آخنباختجربه
1
این فرم بر اساس وضعیت کودك در شش ماه گذشته :

هایی براساس راهنماي تشخیصی و  در این فرم مقیاس. شود تکمیل می

)DSM-IV-TR(آماري اختالالت روانی 
2

: اند از تنظیم شده که عبارت 

فعالی، تضادورزي بیش/مشکالت عاطفی، اضطرابی، بدنی، نارسایی توجه

نامه به هاي این پرسش سئواالت مقیاس. جسورانه و مشکالت هنجاري

اي کامال، معموال و اصال است که به ترتیب نمرات دو،  گزینه صورت سه

نظام سنجش مبتنی بر  براي هنجاریابی. کنند یک و صفر را دریافت می

هاي الزم به لحاظ زبانی،  ي آخنباخ در ایران، مینایی پس از انطباقتجربه

نفر  1438اي به تعداد  فرهنگی و اجتماعی این فهرست را روي نمونه

بخش شمال، مرکز و جنوب شهر تهران  3پسر از  749دختر و  689شامل 

ها اجرا  شکی بیمارستانپز هاي روان کنندگان به بخش و تعدادي از مراجعه

هاي شایستگی نظام سنجشی در سطح باالیی  همسانی درونی مقیاس. کرد

ضرایب . است TRFبراي  84/0تا  65/0ي آن بین قرار دارد و دامنه

بخشی  در سطح رضایت DSM-IVهاي نشانگان مبتنی بر  آلفاي مقیاس

چنین ضرایب هم. است TRFبراي  92/0تا  62/0قرار دارد و دامنه آن از 

بخشی  هاي سندرومی مبتنی بر تجربه نیز در سطح رضایت آلفاي مقیاس

                                                
1Achenbach System  of  Empirically Based  Assessment
2Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 4th 
Edition, Text Revision

. گزارش شده است TRFبراي  95/0تا  75/0ي آن از قرار دارد و دامنه

ي ها نیز در جامعه نامهروایی محتوا، وابسته به مالك و سازه این پرسش

  ).15،23(ایرانی مورد تأیید قرار گرفته است 

دیده، داده شد تا ها به سه ارزیاب آموزش ، نقاشیدر این پژوهش

براي جلوگیري . ها را انجام دهند نشانه) وجود یا عدم وجود(گذاري  نمره

ها کدگذاري  گذاري، هر یک از نقاشی ها در نمره از سوگیري ارزیاب

هاي بالینی کودکان  گذاري و دامنه هاي معلم آخنباخ نیز نمره فرم. گردید

  .ر این فرم مشخص گردیدطالق و عادي د

ي روایی و پایایی آزمون که شواهدي دال بر مطالعه با توجه به این

KFD  ،در ایران موجود نبود لذا براي بررسی روایی همگراي آزمون

هاي افسردگی،  شاخص(هاي ترسیمی  ضرایب همبستگی فراوانی نشانه

معلم  هاي فرم با نمرهKFD) اضطراب، پرخاشگري و روابط میان فردي

تک ارزیابان  هاي مربوط و براي تک مقیاسآزمون آخنباخ در خرده

دار و حاکی از  معنی 05/0محاسبه گردید که ضرایب حاصل در سطح 

گذاري  چنین براي بررسی پایایی نمرههم. روایی همگراي آزمون بود

مورد ) تعیین شده توسط ارزیابان(هاي آزمون  ارزیابان، فراوانی نشانه

ها برحسب کودکان  داري در فراوانی قرار گرفت که تفاوت معنیمقایسه 

و حاکی از همسانی ) P<05/0(عادي و طالق مشاهده نگردید 

  .گذاري ارزیابان است  نمره

افزار  هاي گردآوري شده با آزمون مجذور خی دوطرفه و نرم داده

SPSS تجزیه و تحلیل شدند 22ي نسخه.  

  نتایج

ي تحصیلی سوم، در پایه%) 3/23(نفر  14کودك طالق و عادي، 60از 

ي در پایه%) 20(نفر  12ي تحصیلی چهارم، در پایه%) 7/26(نفر  16

ي تحصیلی ششم ابتدایی مدارس در پایه%) 30(نفر  18تحصیلی پنجم و 

تعداد و درصد کودکان طالق و عادي . پسرانه مشغول به تحصیل بودند

  .برحسب پایه تحصیلی، یکسان بود

هاي ترسیمی در کودکان عادي و طالق به  ، فراوانی نشانه1جدول در 

افسردگی، اضطراب، پرخاشگري و (هاي روانی  تفکیک نشانگان مقیاس

. جنبشی نشان داده شده استدر آزمون ترسیم خانواده) فردي روابط بین

هاي نشانهفراوانیعاديکودکاندرشود میکه مالحظهگونه همان 

،)%3/13(مورد28اضطراب،)%0/15(مورد27افسردگیترسیمی

) %0/19(مورد57اعضافردي بینروابطو) %3/18(مورد44پرخاشگري

96افسردگیترسیمیهاي نشانهفراوانیطالقکودکاندرهمچنین. است

مورد 92پرخاشگري ،)%7/34(مورد73اضطراب،)درصد 3/53(مورد

بهتوجهبا. باشد می) %0/39(مورد117اعضافردي روابط بینو) 3/38%(

  کودکاندرها مقیاستمامیترسیمیهاي نشانهفراوانیجدول،اطالعات
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  .عادي استکودکانبیشتر ازطالق

هاي هر  ضرب تعداد نشانه هاي هر مقیاس، از حاصل رقم کل نشانه

  ).1جدول (دست آمده است  به 30مقیاس در 

  

ترسیمی در دو گروه کودکان عادي و  هاي فراوانی نشانه-1جدول

هاي روانی طالق به تفکیک نشانگان مقیاس

  کودکان طالق  کودکان عادي  هاي ترسیمی نشانه
  درصدفراوانی  درصد  فراوانی

افسردگی

)18-15- 10- 8- 5- 1هاي  نشانه(

  180: کل

27  0/15  96  3/53  

اضطراب

)3 -5 -12 -15-16 -25 -26(

  210: کل

28  3/13  73  7/34  

پرخاشگري

)2 -4-7-9-16 -19 -21 -25(

  240: کل

44  3/18  92  3/38  

فردي اعضا روابط بین

)4 -6 -8-9-11-12-13-14-17-24(

  300: کل

57  0/19  117  0/39  

  

شود، طبق نتایج آزمون مجذور  مشاهده می 2گونه که در جدول  همان 

هاي  و طالق در نشانه خی براي بررسی تفاوت دو گروه کودکان عادي

مورد  5ي افسردگی، فراوانی نشانه 6از جنبشی،ترسیمی نقاشی خانواده

رسمبا(دار است و تنها در یک مورد هاشور زدن  بین دو گروه، معنی

کردن، بین دو گروه، تفاوت سازي روشنسایه) متقاطعوموازيخطوط

طالق در فراوانی بین نتایج کودکان عادي و . داري وجود ندارد معنی

انفعالیخود، شکلترسیمخانواده، مکاناعضايکردن، حذف پاك

سازي تعامل اعضاي خانواده با  و محروم )خودکارانجامعدم(خودش

فراوانیوداردوجودداري معنیتفاوت) ارتباط نداشتن اعضا با فرد(فرد 

  .استيعادکودکانازبیشترطالق،کودکاندرشدهیادسطوحتمامی

  

در کودکان عادي و هاي ترسیمی افسردگی ي نشانهمقایسه-2جدول

طالق

هاي ترسیمی  نشانه

افسردگی

مجذور کودکان طالقکودکان عادي

یخ

مقدار 

  احتمال

    درصد  فراوانیدرصد  فراوانی  

  001/0  27/11  3/73  22  0/30  9  کردنپاك

  542/0  37/0  7/26  8  0/20  6  زدنهاشور

  001/0  46/19  3/73  22  7/16  5  خانوادهاعضايحذف

  001/0  42/11  0/50  15  0/10  3  خودترسیممکان

  005/0  95/7  7/36  11  7/6  2  شکل انفعالی خودش

  001/0  20/19  0/60  18  7/6  2  ارتباط نداشتن  اعضا با فرد

ي ترسیمی نشانه 7از شود، مشاهده می 3طور که در جدول  همان

ها  بقیه نشانه. دار است مورد، بین دو گروه، معنی5اضطراب، فراوانی 

بین نتایج کودکان عادي و طالق در . داري نیستند داراي تفاوت معنی

، شکل)دیوار یا حایل(بدن، موانع عمومیهاي بخشفراونی حذف

، وضعیت خطرناك و کشیدن )خودکارانجامعدم(خودشانفعالی

براي پوشاندن تمامی قسمت کشیدن بیش از یک خط (خطوط زیر شکل 

یادسطوحتمامیفراوانیوداردوجودداري معنیتفاوت) پایین نقاشی

  .استعاديکودکانازبیشترطالقکودکاندرشده

  

در کودکان عادي و هاي ترسیمی اضطراب مقایسه نشانه-3جدول

طالق

مجذور کودکان طالقکودکان عاديهاي ترسیمی اضطراب نشانه

کاي

مقدار 

  احتمال

    درصد  فراوانیدرصد  فراوانی  

  015/0  93/5  0/50  15  0/20  6  بدنعمومیهاي بخشحذف

  542/0  373/0  7/26  8  0/20  6  زدنهاشور

  0/0  41/13  3/43  13  33/3  1  موانع

  005/0  954/7  7/36  11  7/6  2  شکل انفعالی خودش

  0/0  27/12  7/46  14  7/6  2  وضعیت خطرناك

  006/0  68/7  0/30  9  33/3  1  زیر شکلکشیدن خطوط 

  292/0  11/1  7/46  14  33/3  10  اختصار

  

ي پرخاشگري، نشانه 8شود، از  مشاهده می 4گونه که در جدول  همان 

ها داراي تفاوت  ي نشانهبقیه. دار است مورد بین دو گروه، معنی 4فراوانی 

فراوانی طرزبین نتایج کودکان عادي و طالق در . داري نیستند معنی

ثابت، وضعیت خطرناك، اشیاء یا موضوعاتی که به طوربدنقرارگرفتن

ي نیروهاي درون زمینه(شود  در خانواده مانند یک توپ پرتاب می

کشیدن بیش از یک خط براي (، کشیدن خطوط زیر شکل )خانواده

بدن، عمومیهايبخش، حذف)پوشاندن تمامی قسمت پایین نقاشی

، )خودکارانجامعدم(خودشانفعالی، شکل)یا حایلدیوار (موانع 

کشیدن بیش از یک خط (وضعیت خطرناك و کشیدن خطوط زیر شکل 

داردوجودداري معنیتفاوت) براي پوشاندن تمامی قسمت پایین نقاشی

کودکانازبیشترطالقکودکاندرشدهیادسطوحتمامیفراوانیو

  .استعادي

  

در کودکان عادي و هاي ترسیمی پرخاشگري نشانهمقایسه -4جدول

طالق

مجذور کودکان طالقکودکان عاديهاي ترسیمی پرخاشگري نشانه

کاي

مقدار 

  احتمال

    درصد  فراوانیدرصد  فراوانی  

  795/0  067/0  3/43  13  7/46  14کاغذرويمداددادنفشار

  228/0  45/1  7/16  5  7/6  2  چرخش
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  015/0  93/5  0/50  15  0/20  6  ثابتطور بهبدنگرفتنقرارطرز

اعضايقدکشیدندرنسبیخطاي

  خانواده

14  7/46  17  7/56  601/0  438/0  

  0/0  27/12  7/46  14  7/6  2  وضعیت خطرناك

اشیا یا موضوعاتی که در خانواده 

  شود مانند یک توپ پرتاب می

3  0/10  14  7/46  93/9  002/0  

تفنگ،یکمانندخطرناكاشیایی

  آتششمشیر،

2  7/6  5  7/16  45/1  225/0  

  006/0  68/7  0/30  9  33/3  1  کشیدن خطوط زیر شکل

  

ي روابط بین نشانه 11شود، از  مشاهده می 5طور که در جدول  همان

ها  سایر نشانه. دار است مورد بین دو گروه، معنی 5فردي اعضا، فراوانی 

عادي و طالق در  بین نتایج کودکان. داري نیستند داراي تفاوت معنی

ي فیزیکی افراد خانواده، موانع خانواده، فاصلهاعضايفراونی حذف

تعامل اعضاي خانواده یا یکدیگر،  سازيمحروم، )دیوار یا حایل(

جدا کردن عمدي اعضاي خانواده با استفاده از (کردن  بندي بخش

شدهیادسطوحتمامیفراوانیوداردوجودداري معنیتفاوت) خطوط

  .استعاديکودکانازطالق بیشترکودکانرد

  

در کودکان هاي ترسیمی روابط بین فردي مقایسه نشانه-5جدول

عادي و طالق

هاي ترسیمی روابط بین  نشانه

فردي اعضاء

مجذور کودکان طالقکودکان عادي

کاي

مقدار 

  احتمال

    درصد  فراوانیدرصد  فراوانی  

  228/0  45/1  7/16  5  7/6  2چرخش

  301/0  07/1  0/10  3  33/3  1  ها چهرهکشیدنپشتبه

  0/0  46/19  3/73  22  7/16  5  خانوادهاعضايحذف

اعضايقدکشیدندرنسبیخطاي

  خانواده

14  7/46  17  7/56  601/0  438/0  

  012/0  23/6  7/46  14  7/16  5  فیزیکی افراد خانواده يفاصله

  0/0  41/13  3/43  13  33/3  1  موانع

  165/0  92/1  0/40  12  3/23  7  پدرشکل انفعالی 

  426/0  635/0  3/43  13  3/33  10  شکل انفعالی مادر

 تعامل اعضاي خانواده سازيمحروم

  با یکدیگر

3  0/10  13  3/43  523/8  004/0  

  010/0  66/6  3/33  10  7/6  2  بندي کردنبخش

  228/0  45/1  7/16  5  7/6  2  حاشیهدردادنقرار

  

براي بررسی تفاوت دو گروه کودکان  طبق نتایج آزمون مجذور کاي

نشانه  26از هاي ترسیمی نقاشی خانواده جنبشی، عادي و طالق در نشانه

ها داراي  دار است؛ بقیه نشانه مورد بین دو گروه معنی 16ترسیمی، فراوانی 

بین نتایج کودکان عادي و طالق در فراونی . داري نیستند تفاوت معنی

طوربهبدنقرارگرفتنبدن، طرزمیعموهاي بخشکردن، حذف پاك

افرادفیزیکیخود، فاصلهترسیمخانواده، مکاناعضايثابت، حذف

کار انجامعدم(خودشانفعالی، شکل)حائلیادیوار(خانواده، موانع

خانواده با اعضايباتعاملسازي از خطرناك، محروم، وضعیت)خود

ارتباط نداشتن  اعضا (با فرد سازي تعامل اعضاي خانواده  یکدیگر، محروم

شود میپرتابتوپیکمانندخانوادهدرکهموضوعاتییا، اشیا)با فرد

عمديجداکردن(کردن بندي ، بخش)1خانوادهدروننیروهايزمینه(

کشیدن(شکل زیرخطوط، کشیدن)خطوطازاستفادهباخانوادهاعضاي

، تفاوت)نقاشیپایینقسمتتمامیپوشاندنبرايخطیکازبیش

طالقکودکاندرشدهیادسطوحتمامیفراوانیوداردوجودداري معنی

یانورخودازکهاشیاییفراوانیمقابل،در .استعاديکودکانازبیشتر

گلآبیاريو گل،،)2خانوادهدروننیرويزمینه(کنند میمنتشرگرما

کودکانگروهازبیشترعاديگروهدر) 4خانوادهمیاننیرويزمینه(

  .استدار دو نشانه معنیایندرگروهدوبینتفاوتواستطالق

  بحث

- هاي ترسیمی نقاشی خانواده ي شاخصاین پژوهش با هدف مقایسه

 5مطابق نتایج پژوهش، در . جنبشی در کودکان عادي و طالق انجام شد

داري بین دو  معنیجنبشی، تفاوت ي افسردگی در ترسیم خانوادهنشانه

موازيخطوطهاشور زدن رسم(گروه وجود داشت و تنها در یک مورد 

داري وجود بین دو گروه تفاوت معنی) کردنسازي روشنسایهمتقاطع،و

سو هم) 24- 13،28-2،3،5،6،8،11،11،16(ها با نتایج  این یافته. نداشت

ل خانوادگی ترین عوامتوان گفت از مهم ها می در تبیین یافته. است

تاثیرگذار بر افسردگی دوران کودکی، جدایی والدین و زندگی کودك 

شود و  با یک والد است که باعث افسردگی و تشدید آن در کودك می

با بررسی افسردگی ) 2(قربانی ). 1(شوند کودکان طالق بیشتر افسرده می

در کودکان عادي و طالق نشان داد میزان شیوع افسردگی در کودکان 

ي نشانه. بیش از سه برابر است%) 8(نسبت به کودکان عادي %) 26(طالق 

کردن در سازي روشنسایه،)متقاطعوموازيخطوطرسم(هاشور زدن 

توان گفت  در تبیین آن می. داري را نشان ندادبین دو گروه، تفاوت معنی

هاي خود خط که کودکان ابتدایی در فرهنگ ایران، اغلب در زیر نقاشی

زار یا زمین نقاشی  هاي مختلف را به عنوان چمن خطی کردن با رنگ

چنین وابسته به تواند تحت تاثیر آموزش بوده و هم کنند که می می

سازي کردن  الزم به ذکر است هاشور زدن و سایه روشن. فرهنگ باشد

ي راهنمایی است و اغلب معلمان ابتدایی کودکان را از نیز مختص دوره

زدن  هاي مختلف کرده و سایه تشویق به استفاده از رنگهمان ابتدا 

  .کودکان از جایگاه مطلوبی برخوردار نیست

- ي اضطراب در نقاشی خانوادهنشانه 7هاي پژوهش، از  بر اساس یافته

داري وجود داشت و تنها  نشانه بین دو گروه، اختالف معنی 5جنبشی در 
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. داري مشاهده نشد معنیهاي هاشور زدن و اختصار، اختالف  در نشانه

- هم) 5،10،11،16،22،26،29،30(هاي پژوهش با نتایج تحقیقات  یافته

زا باعث اضطراب در ي تنشطالق به عنوان یک واقعه. خوانی دارد

هاي طالق، درگیري و نزاع انسجام پایین در خانواده. شودکودکان می

س و کاهش قبول والدین قبل و بعد از طالق، منجر به کاهش اعتماد به نف

  ).1(شود مسئولیت و فعالیت در کودك می

فن
1

جنبشی بر روي کودکان با ضمن بررسی نقاشی خانواده) 11(

ساختارهاي متفاوت خانوادگی به این نتیجه دست یافت که با تغییر 

ي این ساختار خانواده، تنش و اضطراب در کودك ایجاد شده و با ادامه

کودك مضطرب خود را به . شودمی تنازع، اضطراب کودك، بیشتر

شدت مورد انتقاد قرار داده و حتی شرایطی را جهت از بین بردن خود 

هایش کامال هاي خطرزا را در نقاشیاو این موقعیت. کندفراهم می

  .کندآشکار می

کودکان ها در نقاشی نشانهازسريیککهداشتبیان) 10(دادستان 

کشیدنورنگ سیاهبستنکار به: ازعبارتندکهشود میدیدهمضطرب

آدمک پررنگ،بسیاریارنگبسیار کمسیاه، کشیدن خطوطهاي لکه

هاي پژوهش حاضر نیز  یافته. بنفشرنگازي افراطیو استفادهکوچک

در کودکان طالق، موید این مطلب است که فراوانی سطوح یاد شده

. داري وجود دارد معنیها تفاوت بیشتر از کودکان عادي است و بین آن

اي است که اختالف  عالوه بر هاشور زدن، اختصار نیز به عنوان نشانه

از دالیل اصلی این موضوع، فراوانی اختصار در . داري را نشان نداد معنی

تمامی کودکان ابتدایی به علت عدم مهارت کافی در کشیدن تمامی 

کشیدن انگشتان  اغلب کودکان ابتدایی از. جزئیات اَشکال نقاشی است

دست و پا، تنه و بازوهاي متناسب با سایر اعضا به دلیل مهارت کم در 

این یافته مغایر با نتایج تحقیق کیم و سو . کنندکشیدن جزئیات امتناع می

  .باشد می) 16(

جنبشی پرخاشگري در ترسیم خانوادهينشانه8ازنتایج پژوهش،طبق

ها نشانهداري وجود داشت و سایر نیگروه، تفاوت معدونشانه بین 4در 

منلاسپیگهاي  نتایج پژوهش با یافته .نبودندداري داراي تفاوت معنی
2

و  

سو هم) 6،8،14،22،24،26،27،31(تحقیقات مشابه و ) 28(همکاران 

  .است

رفتارى رایج در میان یکى از اختالالتتوان گفت  ها می در تبیین یافته

ست که اثرات شوم ا هاطالق والدین آنپرخاشگرى ناشى ازکودکان،

چنین اثرات منفی طالق بر هم. کودك است در تمام عمر همراه با،آن

پسرها بیش از دختران بوده و پسران بیشتر از دختران با رفتارهاي بیرونی و 

                                                
1Fan
2Spigelman

کنترل شده مانند پرخاشگري، رفتار منفی و قشقرق، به طالق والدین 

بررسی و با ) 6(بی، سهرابی و مفیدي یعقو). 1(دهند  واکنش نشان می

دریافتند کودکان میزان پرخاشگري کودکان طالق و عادي  يمقایسه

یا از  ردهها دفاع کاز آنحین طالق والدین باید دست به انتخاب زده و 

و شده تر  ناامنها دلبستگىبا تضاد بیشتر،. گیرى کنند هر دو کناره

ه تضاد شدید و پرخاشگرى در که برشد خواهد کرد ،اضطراب بیشترى

نقاشی با بررسی )28(و همکارانمنلاسپیگ. شود منجر مىکودکان

 ،کودکان والدین طالقدریافتند طالق طالق و غیر ي کودکانخانواده

هستند اضطراب باالترى را نشان والدین و اختالفات زمانى که شاهد تضاد

به تدریج  کهند کن درك مى ،محیط خود را پرخاشگرانهدهند و  می

  .آید مىوجوده ها بتغییراتى در شخصیت آن

ي فشار دادن مداد روي کاغذ، بین کودکان عادي و طالق در نشانه

مبنی بر ) 16(این یافته با تحقیق کیم و سو . داري یافت نشدتفاوت معنی

اي از تسلط داشتن بر محیط است و با نتایج تحقیق دادن نشانهکه فشار  این

اي از که فشار دادن نشانه مبنی بر این ) 9(پوراحمدي و همکاران 

داري را  ها تفاوت معنی چنین یافتههم. خوان نیستپرخاشگري است، هم

پژوهشگر، . ي چرخش نشان ندادبین کودکان عادي و طالق، در نشانه

فراوانی بسیار کمی را از وجود این نشانه در نقاشی دو گروه پیدا کرد که 

) 16(این یافته نیز با نتایج تحقیق کیم و سو . وت چندانی دیده نشدتفا

اي از حسادت و رد یک فرد خاص در که چرخش نشانه مبنی بر این

  .سو نیستکودك پرخاشگر است، هم

فردي اعضا در نقاشی  ي روابط بیننشانه 11از بر اساس نتایج پژوهش،

بین دو گروه وجود داشت  داري نشانه، اختالف معنی 5جنبشی در خانواده

ها با نتایج  این یافته. داري نبودند ها داراي اختالف معنی و سایر نشانه

ها  در تبیین این یافته. خوانی داردهم) 11،14،16،27،31(تحقیقات 

ها در حین طالق هستند یا از توان گفت کودکانی که والدین آن می

نزاع و تنش و اضطراب و هاي تلخ درگیري، اند، تجربهیکدیگر جدا شده

اند که باعث کاهش فردي پایین را در خانواده دیدهبه تبع آن روابط بین

. شوداعتماد به نفس و افزایش نیاز کودك به احساس امنیت و دفاع می

ها  کودکان با کشیدن موانع و حایل در واقع خود را در برابر تنش

دادند که بین  نشان) 32(ساجدي و حبیبی ). 27(کنند محافظت می

کودکان طالق و بدون طالق در سازگاري فردي، اجتماعی و روابط فرد 

با اعضاي خانواده تفاوت وجود دارد، به این نحو که کودکان طالق در 

تري نسبت به دیگر کودکان  تمامی سطوح یاد شده نمرات میانگین پایین

  .داشتند

ي اشیایی نشانهدار دو ي جدیدي که به دست آمد اختالف معنییافته

و ) ي نیروي درون خانوادهزمینه(کنند که از خود نور یا گرما منتشر می
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است که بر عکس سایر ) خانوادهمیاننیروييزمینه(گلآبیاريگل و

ها، فراوانی این دو نشانه در کودکان عادي بیشتر از کودکان طالق نشانه

  .بود

محبتبهي اول را میلد نشانهکه وجو) 16(این یافته با نتایج کیم و سو 

بهي دوم را میلافسردگی و نشانهاحساسبهضمنیيو اشارهوابستگیو

ي مغایر ، دانسته)آیدمینفرتوعشقفقدانازکه(محبتیاومراقبت

دلیل این تفاوت، در نگاه جامعه و فرهنگ جامعه است زیرا نور، . است

اي از امید و سالمت و محبت و  نشانهمنشا امید و مهربانی و گل، 

ها را داشتن است و اکثر کودکان هر دوي این نمادها یا یکی از آندوست

این یافته با تحقیقات حیدري . کشندشان میهايبه طور معمول در نقاشی

  .خوانی داردهم) 15(و مرادي مطلق، عابدین و حیدري ) 3(و رحیمی 

شهردروطالقوعاديپسرانروياتنهجنبشیخانوادهترسیمآزمون

گروهدورويآیندهتحقیقاتدرشود میپیشنهاد.گردیداجرابجنورد

که  اینبهتوجهبا. شوداجرانیزها جمعیتسایردروپسرانودختران

کشیدن آن باشدحینفردروانیوضعیتتاثیرتحتاستنقاشی ممکن

    .گردداجرامختلفزمانیهاي بازهاست آزمون دربهتر

  گیرينتیجه

ابزاري مناسب در گذر از ساز و کارهايجنبشیخانوادهترسیمآزمون

در نتیجه . دفاعی استکمترو اصیلهاي پاسخدریافتوناهوشیاردفاعی

درکودکانتشخیص اختالالت روانیوشناساییدرآنازتوان می

تاثیرات مخربازکرد واستفادهمشاورهمراکزوها کلینیکمدارس،

  .نمودجلوگیريکودكيآیندهدرها آن
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