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خالصه
و  هاي ترسيمي كودكـان پرورشـگاهي  ويژگي يهدف پژوهش حاضر، مقايسه :مقدمه 

  .است غيرپرورشگاهي در آزمون ترسيم خانواده
دختـر   26شـامل   يانمونهبا  1388در ارديبهشت اي مقايسهيلپژوهش عاين : كارروش 

سـاكن   هـاي گـروه كـدام از   هرپسر در  4دختر و  13كه انجام شد  هسال 10تا  7پسر  8و 
در  يكودكـان پرورشـگاهي بـه شـيوه    . عادي قرار داشـتند  يروزي و خانوادهمركز شبانه

تصـادفي از مـدارس    يشـيوه  روزي و كودكان غيرپرورشگاهي بهدسترس از مركز شبانه
 استفاده گرديـد  كرمن يآزمون ترسيم خانواده به شيوه. ابتدايي شهر رشت انتخاب شدند

. اي را كه دوسـت دارنـد بـه تصـوير بكشـند     خانواده ها خواسته شد با مداد،و از آزمودني
كـه   ايـن  و نقش، جنس، سـن و احسـاس اشـخاص ترسـيم شـده نسـبت بـه هـم         يبارهدر

ها تحليل آماري داده. گرديد ، پرسشدارد جاي كدام يك از افراد باشد دوستكودك 
  .اساس آزمون آماري مجذور خي انجام شد هاي ترسيم خانواده بردر مورد شاخص

  ،ترسـيم خـانواده شـامل اولـين فـرد ترسـيم شـده        هـاي محتـوايي  در شـاخص  :هـا يافته 
حذف كامـل فـرد و در    ،شدهسازي كودك، آخرين فرد ترسيم ترين فرد، همسانبزرگ
 يو فاصله هاي ترسيمي مانند وسعت ترسيم، نيروي خطوط ترسيم، جهت ترسيمشاخص

در مـورد   ديده نشـد و فقـط   دارييبين كودكان دو گروه تفاوت معن ،كودك از والدين
تعارضـات كودكـان   . )P=039/0( بـود دار يتفاوت بين دو گروه معنـ افزودن فرد جديد، 

مورد كودكان غير پرورشـگاهي،   در حالي كه در بودپرورشگاهي بيشتر پيرامون والدين 
 .ديده شدتعارضات ميان كودك با ساير كودكان در خانواده 

بر اساس آزمون ترسيم خانواده تعارضات كودكان پرورشگاهي و غير  :گيرينتيجه 
 .پرورشگاهي متفاوت است

  

  كودك، پرورشگاهي آزمون ترسيم خانواده، :هاي كليديواژه

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  :نوشتيپ

از  .ارتبـاطي نداشـته اسـت    گانبا منافع شخصي نويسـند و ي پژوهشي و با حمايت مالي معاونت پژوهشي دانشگاه گيالن انجام شده اين مطالعه پس از تاييد كميته
  .نماييممي روزي و افرادي كه در اجراي اين پژوهش ما را ياري نمودند، قدردانيمديران مدارس و مركز شبانه ،بهزيستي رشت ،سازمان آموزش و پرورش
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A comparison of drawing characters of orphanage children and non-orphanage in 
Draw-a-Family Test  

 

Abstract 
 Introduction: The purpose of the present project is to 
compare drawing characters of orphanage children and non-
orphanage in draw a family test. 
 Materials and Methods: This is a causal-comparative study 
which was done in April-May 2009. The sample consisted of 
13 girls and 4 boys aged 7-10 in each of orphanage and non-
orphanage groups. Orphanage group were selected from 
boarding house by available sampling and non-orphanage 
group were selected from Rasht elementary schools randomly. 
In this project Draw-a-Family Test has been performed by 
Corman procedure. Thus, the participants were asked to 
imagine a desirable family and draw it on the paper. Then, 
each child was asked about the role, age and the feeling of 
illustrated people toward each other and the character he liked 
to be instead. Data was analyzed by chi-square test. 
 Results: Results indicated that in content indexes of 
Drawing-a-Family Test, such as the first drawn person, the 
biggest drawn person, the child identification issue, the last 
drawn person, the complete remove person and in drawing 
indexes of the test such as the extend of draw, the force of 
drawn lines, draw orientation, the child distance to parent, no 
significant difference was found between two groups, but 
there was a significant difference about add new person index 
between two groups (P=0.039).  
Orphanage group showed conflicts about the parent, while 
non-orphanage group had conflicts about the children of the 
family. 
 Conclusion: According to Draw-a-Family Test, orphanage 
and non-orphanage children have different conflicts. 
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  مقدمه
هاي نقاشي يكي از ابزارهاي مفيد و كارآمد در فعاليت

. پزشكي كودك و نوجوان استشناسي و روانپژوهشي روان
ثير تحول اهايي است كه تحت تنقاشي كودك از زمره فعاليت

 ينقاشي به منزله .گيردشناختي، عاطفي و اجتماعي قرار مي
ها آن ،خودكودكان درترسيم افراد اطراف . آزمون هوش است

ها را اي كه آنكشند، بلكه به گونهبينند نميطور كه مي را آن
كنند اي كه خود را درك ميتر به گونهكنند يا دقيقدرك مي

رشد و  يپردازند و اين امر بستگي به درجهها ميبه نقاشي آن
آزمون  ينقاشي به منزله. حركتي كودكان داردرواني رسيدگي

). 1(دارد كودك برمي از روي عواطف پرده وشخصيت است 
كودكان به عنوان يك اثر مكتوب و قابل نگهداري در  نقاشي

هاي رواني يا حاالت عاطفي طول زمان براي شناخت ويژگي
نقاشي و داستان مرتبط  كودكان با هر. باارزش است آنان بسيار

سازند هاي خويش را نمايان ميبا آن، جزيي از وجود يا ويژگي
مناسبي براي راه  يدليل است كه اين ابزار وسيله همين و به

ديدگاه  از ).2(شود رمز و راز آنان تلقي مي يافتن به دنياي پر
چه را كه در ضمير  كودكان از طريق نقاشي آن ي،تحليلروان

شان دارند و احتماال باعث ناراحتي و اضطرابخود ناخودآگاه 
ن معتقدند كه كودكان به تحليلگراروان. كنندشود بيان ميمي

يك تصوير، ناخودآگاهانه  آميزيهنگام كشيدن يا رنگ
به همين دليل،  .كنندي از وضع عاطفي خود را بيان ميياهگوشه

  ترين وتحليل و بررسي نقاشي كودكان يكي از مهم
هاي شناخت روان كودكان است و به اعتمادترين راهقابل

ها شكالت شخصيتي آنوالدين و مربيان كودك در شناخت م
هاي ترسيمي، آزمون در بين آزمون ).3(كند كمك زيادي مي
براي بررسي اختالالت عاطفي و ) DAF( 1نقاشي خانواده

تر مشكالت رفتاري و سازشي كودكان و نوجوانان مناسب
  زيرا كودك قسمت اول زندگي خود را كه همانا  ،است
گذراند واده ميدر خاناوست  ترين بخش از دوران زندگيمهم

 و مشكالت عاطفي و رفتاري او ارتباط نزديك با خانواده دارد
ارزش تشخيصي آزمون ترسيم  ،پژوهشيك صالحي در ). 1(

ساله با  6تا  4در شناسايي چگونگي ارتباط كودكان  خانواده را
                                                 

1Draw-A-Family 

هاي اين پژوهش يافته. اعضاي خانواده مورد بررسي قرار داد
م تفسيري آزمون يعدادي از عالت طور كلي نشان داد كه به

سازي افراد، سازي و ناارزندهفرافكن خانواده از جمله ارزنده
ها از ترسيم، نزديكي بين افراد ترسيم شده و حذف آن

ها جهت تشخيص چگونگي ارتباط همانندسازي كودك با آن
به . يي الزم را دارا هستندآكودك با اعضاي خانواده كار

  دك والدين خود را در نقاشي عبارتي ديگر، وقتي كو
ها را ها همانندسازي كرده و يا آنكند يا با آنسازي ميارزنده

خوبي  ها ارتباطكند، احتماال با آندر نزديكي خود ترسيم مي
زماني كه كودك در نقاشي به ناارزنده  از سوي ديگر،. دارد

  ها را از نقاشي خود حذف پردازد و يا آنسازي والدين مي
  با والدين نامناسب وي  ارتباط دهد كهمي نشان ،كندمي
هاي والدين با كودك و از طرفي ديگر بدرفتاري ).4( باشدمي

ها و زندگي در پرورشگاه صدمات جدا شدن كودك از آن
). 5( كندناپذيري به كودك وارد ميعاطفي و رواني جبران

و شان را با والدين كودكان چگونگي روابط حال و گذشته
كنند و چون خواهران و برادران در نقاشي خانواده فرافكني مي

توان مي ،شان به اين روابط وابسته استتمام زندگي عاطفي
ي بيمارگونههاي كم و بيش پنهاني رفتار و به ويژه رفتار انگيزه
 ).1( را بر اساس بررسي نقاشي، استنباط و آشكار كرد هاآن
ه ازآزمون ترسيم خانواده در هاي بسياري با استفادژوهشپ

 هايكودكان پرورشگاهي و كودكان متعلق به خانواده يزمينه
 1384ازجمله فائض در سال  .انجام گرفته است پاشيدهازهم

كودكان طالق و كودكان  يهاي نقاشي خانوادهويژگي
دبستاني مورد بررسي و مقايسه قرار غيرطالق را در مقطع پيش

  ل از پژوهش وي نشان داد كه بين هاي حاصيافته. داد
هاي نقاشي كودكان طالق و غيرطالق از لحاظ ترسيم ويژگي

خطوط راست، حذف خود، حذف اعضاي خانواده، جدا 
هاي منفي كشيدن يك يا چند شكل از بقيه، ترسيم نشانه

نوع والدي كه بزرگتر ترسيم  و احساسات از طريق صورت
از لحاظ ترسيم خطوط . ردداري وجود دايشود، تفاوت معنمي

ترسيم شكل پدر يا مادر به عنوان (منحني و ترتيب نقاشي 
  ايرواني، . )6( داري وجود ندارديتفاوت معن) شخص اول

  هاي ترسيمي كودكان فرد شاخصزاده و شفيعيولي
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هاي گسسته و ناگسسته را بر اساس آزمون ترسيم خانواده
ايج حاكي از آن است كه نت. خانواده مورد مقايسه قرار دادند

هاي ترسيم بين كودكان طالق و كودكان عادي در ويژگي
مكاني زياد  ينقاشي مانند اشتغال سطح كمتري از كاغذ، فاصله

نمايي سازي والدين، كوچكارزشنسبت به والدين، ميزان بي
نمايي در كوچك و ازه و قد والدين، استفاده از رنگدر اند

 هاشمي .)7( داري وجود دارديوت معناندازه و قد خود، تفا
آزمون ترسيم خانواده در بين كودكان  يدر پژوهشي به مقايسه

روزي ساكن هستند، سسات شبانهوعادي و كودكاني كه در م
 يهاي خانوادهنتايج نشان داد كه بين نقاشي. پرداخته است

كودكان عادي و كودكان پرورشگاهي از لحاظ بازداري 
وسعت ترسيم نقاشي، نيروي خطوط نقاشي، كشيدن نقاشي، 

ترسيم نقاشي، پويايي ترسيم و تعامل بين اشخاص در  يناحيه
سازي سازي شده، اشخاص ناارزندهنقاشي، اشخاص ارزنده

 داري وجود داردينزديك بين افراد تفاوت معن يشده و فاصله
پسران  يهاي نقاشي خانوادهويژگي 1371وكيلي درسال ). 8(

يي ساكن در پرورشگاه را با كودكان ساكن در خانواده ابتدا
اين پژوهش نشان  دست آمده ازه نتايج ب. مورد بررسي قرار داد

هاي دروني كودكان داد كه بيشتر تعارضات و كشمكش
ازسوي ديگر،  و شودپرورشگاهي بر تصوير والدين ديده مي

واهر و بيشتر با خ ،كنندخود زندگي مي يپسراني كه با خانواده
با توجه به مطالعات انجام شده در  ).9( برادر كشمكش دارند

 ياهميت خانواده و نقش آن در تربيت فرزندان و رابطه رابطه با
مطرح اين است كه آيا در  يهمسئل ،آن با نقاشي كودكان

آموزان پرورشگاهي و بين دانش آزمون ترسيم خانواده
هاي ترسيمي و خصساله، در شا 10تا 7غيرپرورشگاهي سنين 

منظور از  .يا خير هاي محتوايي تفاوت وجود داردشاخص
كه است كودكان پرورشگاهي در اين پژوهش، كودكاني 

داراي والدين هستند ولي به دليل مواردي مانند فقر، اعتياد و 
توسط مراجع قانوني فاقد صالحيت شان والدينل اخالقي يمسا

 اند،هتشخيص داده شد نگهداري و سرپرستي از فرزندان خود
روزي سپرده لذا اين كودكان جهت نگهداري به مراكز شبانه

كه  استمقصود ازكودكان غيرپرورشگاهي، كودكاني . شدند
  . كنندمي ها زندگيدر خانه همراه والدين و تحت سرپرستي آن

  كارروش
آماري اين  يجامعه واي مقايسهيلپژوهش حاضر از نوع ع

هاي اول تا آموزان دختر و پسر پايهدانش متماپژوهش، شامل 
محروميت از نظر (چهارم ابتدايي مدارس مناطق محروم 

ها جهت همتاسازي با اقتصادي خانوادهوضعيت اجتماعي
شهر رشت است كه در ) هاي كودكان پرورشگاهيخانواده

چنين مشغول به تحصيل بودند و هم 1387-88سال تحصيلي 
روزي سال كه در مركز شبانه 10تا  7سر كودكان دختر و پ تمام

 ينمونه. اندكردهسال زندگي  شهر رشت حداقل به مدت يك
 سال 10تا  7پسر بين سنين  8دختر و  26مورد مطالعه شامل 

پسر در دو گروه كودكان  4دختر و  13كه به تعداد  است
 يكودكان ساكن در خانواده روزي وساكن در مركز شبانه

كودكان  تعداد به دليل محدود بودن. ده بودندتقسيم شعادي 
كودكان در  تمامسني مورد نظر، از  يپرورشگاهي در محدوده
دادند آماري اين گروه را تشكيل مي يسنين مذكور كه جامعه

ولي در . پسر بود، استفاده گرديد 4دختر و  13ها و تعداد آن
مورد كودكان غيرپرورشگاهي يك دبستان دخترانه و يك 
دبستان پسرانه به روش تصادفي از ميان مدارس مناطق محروم 

قبل از اجراي آزمون از طريق مصاحبه با  .ندانتخاب گرديد
مدير هر مدرسه وضعيت خانوادگي كودكان بررسي شد تا از 
ميان كودكاني كه با والدين واقعي خود و در خانواده زندگي 

مشابه ) سو جن سن(و اطالعات دموگرافيك ايشان  كردندمي
به روش ) پسر 4 و دختر 13( نفر17، تعداد گروه مورد بود

اين پژوهش با اطالع سازمان آموزش و . دونتصادفي انتخاب ش
عنوان طرح ه پرورش و بهزيستي و با مجوز از سوي دانشگاه ب

تحقيقاتي و با رعايت محرمانه بودن اطالعات و مشخصات 
اين پژوهش از در . كودكان در هر دو گروه، انجام گرفت

 كرمن يآزمون به شيوه. آزمون ترسيم خانواده استفاده گرديد
ها خواسته شد تا با آزمودني ين صورت كه ازه اب .اجرا شد

اي را كه دوست دارند و در ذهن خود استفاده از مداد، خانواده
سپس در مورد . بر روي كاغذ به تصوير بكشند ،اندمجسم كرده

 اشخاص ترسيم شده نسبت به هم نقش، جنس، سن و احساس
از كودك  ،كه دوست دارد جاي كدام يك از افراد باشد اين و
اجراي آزمون به مدت يك ماه . واالتي پرسيده شدئس
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طول انجاميد و در مورد كودكان ساكن در ه ب) 88ارديبهشت (
روزي در اتاق بازي كودكان و در مورد كودكان مركز شبانه

ها و به صورت انفرادي و كي از كالسهاي عادي در يخانواده
هاي شناسي انجام گرديد و يافتهتوسط كارشناس ارشد روان

هاي كودكان براي پايايي بيشتر توسط ديگر حاصل از نقاشي
تجزيه و تحليل . محققان اين پژوهش مورد ارزيابي قرار گرفت

اساس  هاي ترسيم خانواده برها در مورد شاخصآماري داده
 .انجام شد و آزمون دقيق فيشر اري مجذور خيآزمون آم

 و ولف اين آزمون در ابتدا، توسط اپل: آزمون ترسيم خانواده

 تر به عنوان ترسيم خانوادهپيشنهاد شد، اما بعدها به طور كامل

اين آزمون همزمان با پيشرفت . تدوين شد توسط هالس
شهرت بيشتري به  1970و 1960هاي دههدرماني در خانواده

هاي فردي ويژگي عالوه بر آزمون ترسيم خانواده. دست آورد
. كندآزمودني، روابط و نيازهاي خانوادگي او را منعكس مي

اين آزمون به ويژه براي كودكان و نوجواناني كه صحبت 
شان مورد خانواده براي شان دراحساسات يكردن درباره

دو شيوه اين آزمون به   ).10( دشوارتراست، مفيد خواهد بود
  .كرمن يو شيوه پورو يشيوه :باشدقابل اجرا مي

خواهد كه به اجراي پورو آزمونگر از كودك مي يشيوه در
اجراي  يدر حالي كه در شيوه. خود بپردازد يترسيم خانواده

اي را كه خواهد تا خانوادهكرمن آزمونگر از كودك مي
 يدو شيوه تفاوت اين. دوست دارد به دلخواه خود ترسيم كند

 يدر شيوه. باشدآزادي كودك به هنگام ترسيم مي اجرايي در
خواهد تا اجراي كرمن زماني كه آزمونگر از كودك مي

 ياي را ترسيم كند، كودك مختار است كه خانوادهخانواده
ديگري را كه تمايل دارد انتخاب  يخودش يا هر خانواده

اجرايي پورو  ييوهاين مانند ش بر بنا. ترسيم نمايد و كرده
بيند و اش نميخانواده يكودك خود را در برابر مسايل ويژه

در آزمون ). 11(گردد هاي دفاعي كودك فعال نميمكانيسم
 هاي ترسيمي و محتوايي در ارزيابيشاخص، ترسيم خانواده

گيرند كه به برخي از هاي كودكان مورد توجه قرار مينقاشي
 .گرددررسي شدند اشاره ميها كه در اين پژوهش بآن

از  :سازيارزنده :هاي محتوايي شامل موارد زير استشاخص
سازي شده كسي است كه گري، فرد ارزندهتحليلديدگاه روان

گذاري سرمايه كودك بيشترين نيروي عاطفي خود را در وي
. دهدموارد نشان مياين كند و آن را به صورت يكي از مي
در واقع كسي است كه  :شده اولين شخص ترسيم -الف

كند و توجه خاصي نسبت به او مبذول كودك به وي فكر مي
كودك  :ترين شخص ترسيم شدهگبزر- ب). 11( داردمي

تر است، نسبت فرد مورد نظر خود را كه از ديگران برايش مهم
  ). 1( كندتر ترسيم ميبزرگ ،به ساير افراد حاضر در نقاشي

   صريح به طوركودك  :ودكسازي كموضوع همسان -ج
  .اوگردد مشخصي باشد و مانند جاي فرد داردمايل تگويدكه مي

سازي كودك به ناارزنده ،در ترسيم خانواده :سازيناارزنده 
پردازد و آن را به انگيزد ميشخصي كه در او اضطراب برمي

وقتي : حذف كامل فرد -الف. دهديكي از اشكال زير نشان مي
خانواده ترسيم نشده باشد،  يك يكي از اعضادر نقاشي كود

كه آن شخص وجود دارد و در كانون خانواده حاضر  در حالي
توان نتيجه گرفت كه كودك مايل است كه وي از است مي
فردي كه  :آخرين شخصيت ترسيم شده- ب). 11( .بين برود

 شودكشيده مي آخرين نفربه عنوان  توسط كودك در نقاشي
اهميت بودن او در نظر سازي آن فرد و كمدهناارزن ينشانه

تواند يكي از والدين، خواهر يا اين شخص مي. كودك است
 ).1( برادر، ساير اقوام و حتي خود كودك باشد

افرادي را به اعضاي  ،گاهي كودكان :افزودن فردي جديد
  ها زندگي افزايند كه در عمل با آنخود مي يخانواده

ممكن است يكي از آشنايان، اقوام و يا اين افراد . كنندنمي
هاي شخصيت. هاي خيالي و آرزويي باشندحتي شخصيت

اي آرزوي آرزويي كساني هستند كه كودكان به گونه
 ).11( ها را دارندهمانندسازي با آن

 :هاي ترسيمي شامل موارد زير استشاخص

كارگيري فضا به هاي كودكاندر ارزيابي نقاشي :وسعت نقاشي
واكنش كودك با محيط  يارتباط و طريقه يدهندهاننش

گرا در كودكان خجالتي و كمرو و درون. اطراف اوست
نقاشي  ،كاغذ و يا قسمت محدودي از فضاي كاغذ يگوشه
درعوض . ستا هاكنند و اين نشانگر عدم اعتماد به نفس آنمي

 اي از كاغذ براي نقاشي نمايانگراستفاده از بخش قابل مالحظه
  . گرا بودن نقاش استبرون
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طور مستقيم بيان  از وراي خط چيزي به :نيروي خطوط ترسيم
هاي روحي يا فكري حالت نمايانگرشود كه ممكن است مي

خودآگاه يا ناخودآگاه خالق آن و يا نشانگر خطوط شخصيت 
نشانگر نيروي عاطفي  ،به طوركلي، قدرت و شدت خط. باشد

 ).1( استدر حين انجام كار در فرد 

جهت حركت ترسيم در نقاشي از چپ  :جهت ترسيم كودك 
 در .رونده استدهنده يك حركت طبيعي پيشبه راست، نشان

  يك حركت  يمنزله به   چپ،  به  راست  از  ترسيم  كهحالي 
  ).1( شودرونده تلقي ميواپس
اعضاي يك خانواده هماهنگ در  :كودك از والدين يفاصله

هميشه با هم و دست در دست هم نشان داده  نقاشي كودكان،
نزديك شدن دو يا چند شخصيت نشانگر انس و . شوندمي

كودك . ها و يا تمايل كودك به آن استالفت واقعي آن
كند مي اسحساكند كه خودش را نزديك شخصي نقاشي مي

  ).11( اورا بيشتر از همه دوست دارد دركنارش راحت است ويا
  نتايج 
. پسر در هر گروه مورد مطالعه قرار گرفتند 4ختر و د 13تعداد 

با توجه به . سال بود 7-10دامنه سني كودكان در دو گروه 
نحوه انتخاب گروه شاهد تفاوت بارزي در متغير سن و جنس 

سطح تحصيالت والدين  .كودكان دو گروه مشاهده نگرديد
هاي عادي روزي و كودكان خانوادهشبانهمركز كودكان ساكن 

با اين تفاوت كه تحصيالت  ،باشدزير ديپلم مي يدر محدوده
مقطع ابتدايي و روزي در شبانهمركز مادران كودكان  درصد 41
هاي عادي در مقطع مادران كودكان خانوادهدرصد  47

درصد  41تحصيالت ميزان از سوي ديگر، . راهنمايي است
 35 روزي در مقطع راهنمايي وشبانهمركز  پدران كودكان

 هاي عادي در مقطع دبيرستانخانواده پدران كودكاندرصد 
روزي بيكار بوده و شبانهمركز در بيشتر كودكان ساكن پ .است

تمامي  .كارگر هستند ،هاي عاديكودكان خانوادهبيشتر پدران 
در گروه كودكان . ددار بودنخانهمادران كودكان هر دو گروه 

سال و  35تا  31بين  پدراندرصد  30روزي،ساكن مركز شبانه
تا  36پدران بين  درصد 41هاي عاديدر مورد كودكان خانواده

 41روزي ومادران كودكان شبانه درصد 47. سال داشتند 40
 سال 30تا 26هاي عادي بين مادران كودكان خانواده درصد

هاي ترسيم خانواده بين شاخص يبه منظور مقايسه. داشتند
از آزمون  هاي عاديخانواده روزي وكودكان مركز شبانه

آماري غيرپارامتريك مجذور خي و توزيع فراواني و نسبت 
  ). 1جدول ( استفاده گرديد

  

  دقيق فيشرمقايسه نتايج آزمون مجذور خي و آزمون  -1جدول
  كودكان ساكن  هاي محتوايي ترسيم خانواده بيندر شاخص 

  هاي عاديروزي و خانوادهشبانه
  

P  كودكان  
 عاديي ها دهخانوا

  كودكان ساكن 
 روزيشبانه

هاي محتوايي شاخص
درآزمون ترسيم 

  نسبت  فراواني  نسبت  فراواني خانواده
 اولين والدين 8 47/0 8 47/0 137/0

شخص 
 ترسيم شده

 خود 1 06/0 5 29/0

خواهر  5 29/0 4 24/0
 يا برادر

 ساير  3 18/0 - -

 بزرگترين والدين 11 65/0 13 76/0 402/0
  شخص 
ترسيم  

 شده

 خود - - 1 06/0

خواهر  2 12/0 2 12/0
 يا برادر

 ساير  4 24/0 1 06/0

 موضوع  والدين  12  71/0  6  35/0 261/0
 همسان 

سازي 
 كودك

  خود  2  12/0  3  18/0
خواهر   1  06/0  3  18/0

  يا برادر
  ساير   2  12/0  5  29/0

 خرينآ  والدين  5  29/0  8  47/0 556/0
  شخص 
ترسيم  

 شده

  خود  4  24/0  1  06/0
خواهر   5  29/0  6  35/0

  يا برادر
  ساير   3  18/0  2  12/0

حذف  والدين  5 29/0  3 18/0 383/0
  خود  8 47/0  5 29/0 كامل

خواهر   2 12/0  6 35/0
  يا برادر

  ساير   2 12/0  3 18/0
فردافزودن دارد 11 65/0  5 29/0 039/0

 ندارد 6 35/0  12 71/0 جديد
  

 7كه آيا بين كودكان  وال پژوهش مبني بر اينئبا توجه به س
هاي روزي و كودكان خانوادهشبانهمركز ساكن  يساله 10تا

هاي محتوايي آزمون نقاشي خانواده تفاوت شاخص عادي در
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دهند كه در نشان مي 1 هاي جدولوجود دارد، تحليل يافته
خانه داراي  6ه جز افزودن فرد جديد، تمامي موارد مذكور ب

آزمون از اين  رب بودند، بنا 5كمتر از  يبيني شدهفراواني پيش
بين كودكان ساكن . ها استفاده شدتحليل دادهبراي دقيق فيشر 

 يعادي در زمينه هايروزي و كودكان خانوادهدر مركز شبانه
داري ديده نشد ياولين شخص ترسيم شده، تفاوت معن

)137/0=P (والدين را به عنوان اولين فرد  ،و بيشتر كودكان
ترين شخص ترسيم بزرگ مورددر  ترسيم شده انتخاب كردند

هاي عادي، روزي و خانوادهبين كودكان مركز شبانه نيز شده
 ،و بيشتر كودكان) P=402/0(داري وجود نداشت يتفاوت معن

بين كودكان  .ترين فرد ترسيم كردندوالدين را به عنوان بزرگ
هاي عادي در روزي و كودكان خانوادهساكن در مركز شبانه

داري يسازي، تفاوت معنفرد انتخاب شده براي همسان مورد
 ،روزيبيشتر كودكان مركز شبانه و) P=261/0( ديده نشد

عبارتي مايل ه ب و سازي انتخاب كردندوالدين را براي همسان
از طرفي كودكاني كه  ؛بودند مانند يكي از والدين خود باشند

در ميان خانواده هستند هم والدين و هم خواهر يا برادر را براي 
آخرين شخص ترسيم شده  مورددر . سازي برگزيدندهمسان

هاي روزي وكودكان خانوادهبين كودكان ساكن درمركز شبانه
ولي بيشتر ) P=556/0(ه نشد داري ديديعادي، تفاوت معن

كودكان حاضر در محيط خانواده نسبت به كودكان مركز 
را به عنوان آخرين فرد ترسيم شده، انتخاب  والدين روزيشبانه
هاي روزي و خانوادهشبانهمركز  بين كودكان ساكن. كردند

 داري ديده نشديحذف كامل فرد تفاوت معن موردعادي در 
)383/0=P(، روزي بيشتر به ن ساكن در مركز شبانهولي كودكا

 در حالي ؛خانواده پرداختند يحذف كامل خود از مجموعه
كه كودكان حاضر در خانواده خواهر يا برادران خود را به طور 

  . كامل از نقاشي حذف كردند
توان نتيجه گرفت كه بين مي P=039/0 با در نظر گرفتن

هاي ان خانوادهروزي و كودكشبانه كودكان ساكن در مركز
داري يافزودن فرد جديد، تفاوت آماري معن موردعادي در 

از  روزي بيشتروجود دارد و كودكان ساكن در مركز شبانه
عادي، فرد جديدي را به جمع  يكودكان حاضر در خانواده

تفاوت بين  يدر زمينه.ترسيم شده اضافه كردند يخانواده

روزي و كودكان انهشبمركز ساكن  يساله10 تا 7كودكان 
 نقاشي هاي ترسيمي آزمونهاي عادي در شاخصخانواده
دهند كه در هيچ نشان مي 2 هاي جدولتحليل يافته، خانواده

اي كه يك از موارد مذكور به جز نيروي ترسيم خطوط، خانه
 .داشته باشد وجود نداشت 5كمتر از  يبيني شدهفراواني پيش

 تحليل متغيربراي   دقيق فيشر دارييآزمون معن بنابراين فقط از
 يخطوط استفاده شد و در ساير موارد سطح معن نيروي ترسيم

روزي و بين كودكان ساكن در مركز شبانه. انتخاب شد داري
وسعت نقاشي، تفاوت  يهاي عادي در زمينهكودكان خانواده

 مركز كودكان ولي بيشتر )P=169/0(داري ديده نشد يمعن

هاي عادي از سطح كودكان خانواده مقايسه با رد روزيشبانه
 با توجه به. كمتري از كاغذ براي ترسيم استفاده كردند

688/0=P  نيروي خطوط  موردبين كودكان دو گروه در
 داري ديده نشد و در هر دو گروه، بيشتريترسيم، تفاوت معن

 يدر زمينه. كودكان نقاشي را با خطوط پررنگ كشيده بودند
روزي و  بين كودكان شبانه P=492/0 يم با توجه بهجهت ترس
داري ديده نشد ولي بيشتر يهاي عادي تفاوت معنخانواده

هاي روزي در مقايسه با كودكان خانواده كودكان مركز شبانه
عبارتي ه ب .عادي نقاشي را از راست به چپ كشيده بودند

از كودك  يفاصله يدر زمينه. رونده بودها واپسنقاشي آن
ولي بيشتر  )P=492/0( داري ديده نشدينيز تفاوت معن والدين

هاي روزي در مقايسه با كودكان خانوادهكودكان مركز شبانه
  .بيشتري از والدين ترسيم كردند يعادي، خود را با فاصله

  

  آزمون دقيق فيشر مقايسه نتايج آزمون مجذور خي و  -2 جدول
  انواده بين كودكانهاي ترسيمي آزمون ترسيم خدر شاخص
  هاي عاديروزي و خانوادهشبانه ساكن 

p ساكن  كودكان
 روزيشبانه

 كودكان
عادي  هايخانواده

 در هاي ترسيميشاخص
 خانواده آزمون ترسيم

فراواني فراواني نسبت  نسبت
169/0  وسعت نقاشي محدود 35/0 6 59/0 10

 گسترده 65/0 11  41/0 7

688/0  نيروي ترسيم پرفشار 82/0 14 71/0 12

 فشاركم 18/0 3  29/0 5 خطوط

688/0 رونده واپس 47/0 8 59/0 10  ترسيمجهت

 طبيعي 53/0 9  41/0 7

271/0 ودككفاصله زياد 59/0 10 76/0 13
 كم 41/0 7  24/0 4 از والدين
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  گيريو نتيجه بحث
يايي روايي و پا يشماري كه در زمينهواالت بيئس با وجود
هاي فرافكن ترسيمي وجود دارد، نقاشي هنوز يكي از آزمون

 هاي رواندرمانگاهدر  مورد استفادههاي ترين آزمونكاربردپر
نقاشي ابزاري مفيد براي از بين  .)12(ست ا مريكاآشناختي 

 يكننده در اولين جلسهبين كودك و مصاحبه يبردن فاصله
بخش بودن آن و لذت مصاحبه است و از طرفي به دليل جالب

تواند ترس و اضطراب كودك را كاهش براي كودكان، مي
تحقيقات نشان دادند كه آزمون ترسيم خانواده براي ). 13( دهد

خانواده و دريافت كودك از روابط با ساير بررسي عملكرد 
چنين ماين، كاپالن و هم). 14(اعضاي خانواده مفيد است 

تواند كودكان مي يي خانوادههادريافتند كه نقاشي 1كاسيدي
 والد موثر باشددلبستگي كودك يبررسي كيفيت رابطه در

  كه خاطرنشان كردند 2سروف فوري، كارلسون و). 15(
ها، طور موثري نگرشه ساله، ب11تا 5هاي كودكان سنين نقاشي
ها نتوانستند يا مايل نبودند به ها و آرزوهايي را كه آنترس

كودكان . )16( كندنند، بازنمايي ميصورت كالمي بيان ك
اند و در روزي از داشتن خانه و خانواده محروممراكز شبانه

 ).5(برند سرميبه شرايط اجتماعي و عاطفي نامناسبي
هاي خانوادگي در ها و نابسامانيقرارگرفتن در معرض خشونت
شناختي در بزرگسالي هاي رواندوران كودكي، با ناسازگاري

سردگي، اضطراب و اجتناب از برقراري روابط صميمانه مانند اف
كننده براي محيطي امن و حمايت ،خانه. با ديگران مرتبط است

ها در خانواده براي آشفتگيوجود اين  بر كودكان است بنا
 يدر زمينه). 17(باشد اي غافلگيركننده ميكودكان حادثه

وير وسعت ترسيم يا سطحي از كاغذ كه كودك براي به تص
مركز كند، بين كودكان كشيدن خانواده از آن استفاده مي

داري ديده نشد يهاي عادي تفاوت معنروزي و خانوادهشبانه
. كه با پژوهش ايرواني و همكاران و هاشمي همخواني ندارد

كودكان طالق  يايرواني و همكاران در بررسي نقاشي خانواده
كمتري از كاغذ  و غيرطالق دريافتند كه كودكان طالق سطح

هاشمي نيز به وجود تفاوت . را براي ترسيم انتخاب كردند
                                                 

1Main, Kaplan and Cassidy 
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دار در وسعت ترسيم بين كودكان پرورشگاهي و يمعن
 پژوهشي خود اشاره كرده است يغيرپرورشگاهي در نمونه

حاضر، بين كودكان  يالزم به ذكر است كه در مطالعه). 7،8(
مركز وكودكان  تفاوت وجود دارد ،دو گروه در وسعت ترسيم

روزي سطح كمتري از كاغذ را براي ترسيم انتخاب شبانه
گرايي و پايين بودن اعتماد به نفس كردند كه نمايانگر درون

  از لحاظ آماري اين امر اين گروه از كودكان است ولي 
در نيرويي كه كودك براي ترسيم افراد از . دار نيستيمعن

 ها را با خطوطي كما آنطريق قلم بر روي كاغذ وارد نموده ت
روزي و شبانهمركز بين كودكان  ،رنگ يا پررنگ نقاشي كند

داري ديده يهاي عادي در پژوهش حاضر تفاوت معنخانواده
كودكان  يهاشمي مبني بر استفاده ينشد كه اين نتيجه با يافته

). 8( رنگ همخواني نداشتپرورشگاهي از خطوط كم
ي براي ترسيم استفاده كرده و كودكان دو گروه نيروي زياد

اشخاص را با خطوطي پررنگ كشيدند كه مبين نيرومندي 
جهت ترسيم با مورد در  .ها يا رهاسازي غريزي استكشاننده

هاي عادي روزي و خانوادهشبانه مركز كه بين كودكان اين
روزي شبانه مركز داري ديده نشد ولي كودكانيتفاوت معن

هاي عادي نقاشي را از سمت راست دهبيشتر از كودكان خانوا
 يكاغذ شروع كرده و به سمت چپ ادامه دادند كه نشانه

 بين كودكان دو گروه .روندي رو به گذشته و غيرطبيعي است
كودك از والدين، تفاوت  يدر پژوهش حاضر در مورد فاصله

هاي ايرواني و همكاران داري مشاهده نگرديد كه با يافتهيمعن
ها اشاره كردند كه كودكان طالق آن .واني نداردو فائض همخ

بيشتري از  يخود را نسبت به كودكان غيرطالق با فاصله
  .)6،7(والدين ترسيم نمودند 

روزي و شبانه مركز پژوهش بيشتركودكان البته در اين 
هاي عادي خود را دورتر از والدين ترسيم كردند كه خانواده

كودك و جدايي عاطفي و  لدوا يمبين وجود مشكل در رابطه
  .باشدها و عدم احساس امنيت در كودك ميبين آن

   

اولين فرد ترسيم شده توسط كودك، در در پژوهش حاضر 
هاي عادي تفاوت روزي و خانوادهشبانهمركز بين كودكان 

مبني بر  فائض يداري وجود نداشت كه با نتايج مطالعهيمعن
ق در اولين فرد ترسيم شده كه بين كودكان طالق و غيرطال اين
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كودكان  .)6( داري ديده نشد همخواني داردينيز تفاوت معن
ابتدا به ترسيم يكي از والدين خود  در هر دو گروه پژوهش

اشتغال ذهني كودكان در مورد  يدهندهپرداختند كه نشان
را منطبق با  والدين خويش ،گاهي اوقات كودك. والدين است

در نتيجه اولين  .يابدنمي ،ن خوب داردتصويري كه از والدي
اوج توجه كودك به آن فرد  يشود نشانهفردي كه ترسيم مي

با اجراي آزمون ترسيم خانواده بر  1ويسل و سامسونول .است
قتل (هاي خانوادگي زن كه مادر خود را در خشونت 8روي 

 از دست داده بودند، به اين نتيجه رسيدند كه حدود) توسط پدر
ابتدا به ترسيم خواهر يا برادرشان  هانفر آزمودني 8ر از نف 6

. )18( حاضر همخواني ندارد يمطالعه يپرداختند كه با يافته
روزي شبانه مركز ترين فرد ترسيم شده توسط كودكانبزرگ

داري يهاي عادي يكي از والدين بودند و تفاوت معنو خانواده
ائض همخواني هاي فوجود نداشت كه با يافته هابين گروه

ديگري از درگيري و اشتغال  ينشانه اين يافته نيز .)6( ندارد
  .است ذهني كودكان دو گروه با والدين

سازي يا انتخاب فردي كه كودك تمايل موضوع همساندر 
روزي و عادي شبانهمركز دارد جاي او باشد، بين كودكان 

ل از داري مشاهده نگرديد كه با نتايج حاصيتفاوت معن
 ،با اين وجود .)8( پژوهش هاشمي در اين زمينه همخواني ندارد

روزي در پژوهش حاضر بيشتر تمايل شبانه مركز كودكان
 .ها شوندداشتند تا جاي والدين خود باشند و يا مانند آن

از مجموع نتايج حاصل از سه شاخص محتوايي آزمون ترسيم 
ترين فرد بزرگاولين فرد ترسيم شده توسط كودك، (خانواده 

كه اشكال مختلفي از ) سازيترسيم شده، موضوع همسان
  آيد كه تفاوت سازي هستند اين نكته به دست ميارزنده

هاي عادي روزي و خانوادهشبانهمركز  داري بين كودكانيمعن
هاي هاشمي، ايرواني و همكاران و فائض ديده نشد كه با يافته

سازي وه بيشتر به ارزندهو هر دو گر) 6-8(همخواني ندارد 
آخرين فرد ترسيم شده و حذف  يدر زمينه. والدين پرداختند

سازي كامل فردي از اعضاي خانواده كه هر دو بيانگر ناارزنده
هاي عادي روزي و خانوادهشبانهمركز باشند، بين كودكان مي

هاي هاشمي، ايرواني ري مشاهده نشد كه با يافتهاديتفاوت معن
                                                 

1 Lev-Wiesel and Samson 

با اين وجود  ).6- 8( ان و فائض همخواني نداردو همكار
روزي در پژوهش حاضر، بيشتر از شبانهمركز كودكان 

هاي عادي خودشان را از نقاشي حذف كردند كودكان خانواده
به  .عبارتي خود را در ميان اعضاي خانواده ترسيم ننمودنده و ب

 رسد اين كودكان به دليل سپرده شدن به مراكز شبانهنظر مي
بين . كنندمي روزي بيشتر احساس عدم تعلق و عدم كفايت

هاي عادي در پژوهش روزي و خانوادهشبانهمركز كودكان 
خانواده  يافزودن فردي جديد به اعضا يحاضر فقط در زمينه

زماني كه به كودكان آزادي . داري وجود داشتيتفاوت معن
ديم، خانوادگي مطابق ميل خود را دا يآفرينش يك منظومه

هاي روزي نسبت به كودكان خانوادهشبانهمركز بيشتركودكان 
افزودن . افرادي غير از اعضاي خانواده را ترسيم نمودند ،عادي

 و نوزاد، فرد مسن(فرد جديد در نقاشي به هر شكلي كه باشد 
آن چيزي به اي براي تحقق بخشيدن در واقع وسيله) حيوان

). 1( آن را محقق سازد توانداست كه كودك در واقعيت نمي
هاي عادي تحت گويا اين كودكان نسبت به كودكان خانواده

كه بين  با وجود آن. ها قرار دارندممنوعيت شديد كشاننده
نتايج حاصل از پژوهش حاضر با نتايج مطالعات ذكر شده در 

گيريم كه هر ها همخواني وجود نداشت، نتيجه ميبرخي زمينه
نار كودكان براي رشد عاطفي، ذهني، چند حضور والدين در ك
اما بسياري از والدين  ،ها ضروري استاجتماعي و جسمي آن

رشد  يشان در مورد نحوهبه دليل پايين بودن سطح تحصيالت
 يرشدي و شيوه يطبيعي كودك، نيازهاي هر دوره

ي مناسب آگاهي كافي ندارند و يا به خاطر شرايط رفرزندپرو
  ه، والدين قادر به تامين امكانات اين در سخت اقتصادي خانواد

  بنابراين .ورفاهي و آموزشي الزم براي فرزندان نيستند تحصيلي
تحصيلي و شغلي و ساير موارد به عنوان الگوهاي  يزمينه

لذا عالوه بر حضور . آيندحساب ميه نامناسبي براي كودكان ب
ز در والدين، وضعيت اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي خانواده ني

رشد كودك بسيار موثر است و همسان بودن شرايط كودكان 
ها ناشي از هاي بين آندو گروه در پژوهش حاضر از تفاوت

روزي شبانهمركز كودكان  فقدان سرپرستي والدين در مورد
در اين پژوهش همانند ساير مطالعات انجام شده . كاسته است

جريان كار ها در بر روي كودكان با مشكل عدم همكاري آن
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مواجه بوديم و از طرفي ديگر تعداد اندك كودكان 
پذيري سني مورد نظر، قابليت تعميم يپرورشگاهي در محدوده

هاي شود تا در پژوهشپيشنهاد مي. دهدها را كاهش مييافته
  مراكز آتي آزمون ترسيم خانواده در ميان كودكان ساكن 

  

  زندگي   عادي هاي دهخانوا  در   كه  كودكاني  و روزي شبانه
تعداد  در حالي كه ،كنند در سنين مختلف اجرا گرددمي

پذيري داشته قابليت تعميم ،كودكان محدود نباشد و نتايج
  .باشند
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