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اس بر اس فرزندو چندفرزند تکهای خانوادهدر  کودکان ترسیمیهای مقایسه ویژگی

 آزمون ترسیم خانواده

 3*پور، عادله اصلی2اهلل نادری، حبیب1فرحسین کاویان

 بابلسر، ایران ی تربیتی، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه مازندران،شناسروان. دانشجوی دکترای 7

 بابلسر، ایران ی، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه مازندران،شناسروانیار گروه استاد .2

 ی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایرانشناسروانی، دانشکده علوم تربیتی و شناسروان. دانشجوی دکترای 3
 

 66/5/16تاریخ پذیرش:  23/3/16تاریخ دریافت: 

 چکیده

ایر اعضای رابطه کودک با سو والد،  -دلبستگی کودک آزمون ترسیم خانواده برای بررسی عملکرد خانواده، کیفیتزمینه و هدف:  

 ساسا برفرزند فرزند و چندهای تکهای ترسیمی کودکان خانوادهمقایسته ویژگی استت. هد  از انجام پژوه  حارتر، خانواده مفید

 آزمون ترسیم خانواده بود.

 فرزندفرزند و چندهای تکتمامی کودکان خانواده شتتام  جامعه آماری .بود ایعلّی مقایستته از نوع ،طرح پژوه  توصتتیفیروش: 

 74شام   . نمونهبود 7316 سالبهار  شتناختی شتهر ساری درکننده به مرکز مشتاوره و خدما  روانستاله مراجعه 76تا  1)دختر و پستر  

ودکان ک تمامینقاشی خانواده از بین ترسیم برای  تمایلشاند که با توجه به هستتنکودک دارای خواهر و برادر  76فرزند و کودک تک

ها از مجذور خی استفاده ابزار پژوه ، آزمون ترستیم خانواده بود. جهت تللی  داده. انتخاب شتدندبا روش در دستترس کننده مراجعه

 گردید.

  و افزودن p ˂ 65/6شتتده )در اولین شتتخت ترستتیمفرزند فرزند و چندهای تکخانوادهدر بین کودکان  نتایج نشتتان داد کهها: یافته

 های ترسیمی تفاو  معناداری بین کودکان دو گروه مشاهده نگردید.. در شاخترد  تفاو  معنادار وجود داp ˂ 65/6فردی جدید )

 استودکان های عاطفی و رفتاری کگیری شخصیت، ویژگیدر شتک  مؤثرترتیب تولد و تعداد فرزندان یکی از عوام  گیری: نتیجه

 کنند. بیانرا  تمایالتشان و، هاها، ترسو آزمون ترسیم خانواده ابزار مناسبی است تا کودکان در فضایی امن، انگیزه

 دهفرزند، ترسیم خانواهای ترسیمی، تکویژگی ها:کلیدواژه
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 قدمهم 

دکان کواست.  کننده احساس و شخصیت کودکنقاشتی بیان

توانند یا تمای  ندارند مشتتکال  خود در بستتیاری از موا ن نمی

نقاشی  بنابراینکالمی با دیگران در میان بگذارند،  صور بهرا 

ی های عاطفها برای شناخت ویژگییکی از کارآمدترین روش

 پزشتتکیروانشتتناستتی و های روانو روانی کودکان در فعالیت

ف بیان عواط جهتقط ابزاری نقاشی برای کودکان ف . 7) است

 ادراک خود ،هنگام ترسیمکودکان   بلکه 2نیست ) هاو هیجان

 ،با هر نقاشتتیآنها   .3) کشتتنداز افراد و اشتتیا به تصتتویر میرا 

ای امن شتتتیوه   و به ستتتاختهخوی  را نمایان از وجود  جزئی

به دهند. هایشتتتان را بروز میو ایده ،هتا، رویاهاتفکرا ، ترس

به  تنیاف راهمناسبی برای  دلی  استت که این ابزار وستیلههمین 

گران تللیتت روان  .4) شتتتودتلقی می هتتاآن پررمزورازدنیتتای 

آمیزی یا رنگ یک تصویرمعتقدند کودکان به هنگام کشتیدن 

عاطفی خود را بیان  یتهایی از ورتتتعگوشتتته ، ناخودآگاهآن

رمزگشایی ذهن یونگ معتقد استت نقاشی عام   . 5) کنندمی

برای آشتتکار ترستتیم، ابزاری  آزمونو  رودافراد به شتتمار می

هوشتتتیار استتتت که مراجن  ادر به بیان کردن ناهوشتتتیار و نیمه

  .2) یستکالمی آنها ن

 های ترسیمییکی از بهترین آزمونخانواده  ترستیمآزمون 

و سازشی کودکان  ،رفتاری مشتکال  هیجانی،بررستی  جهت

 خود رابخ  از دوران زندگی  ترینمهم اناستتت، زیرا کودک

ا ب یارتباط نزدیک هتاآند و مشتتتکال  نتگتذراندر ختانواده می

 یسادگبهفرافکنی در آزمون ترسیم خانواده   .3) داردخانواده 

گیرد. کودکان در جریان مصاحبه، و با وسعت زیاد صور  می

بته دلیت  آگاه بودن از مقاصتتتد جستتتتجوگرانه بزرگستتتا ن، 

نند. کشان بیان نمیاحستاستا  وا عی خود را نسبت به خانواده

 کمتر اود رخ ،افراد خانواده هنگام به تصتتویر کشتتیدنبنابراین 

و  ،ها، تمایال ، احستتاستتا نموده و با آزادی تمام ترس مهار

  .6کنند )تردیدهایشان را بیان می

های طالق   در بازنمایی خانواده1گیوتسا و میتروگیورگ )

های کودکان دریافتند نقاشتتتی کودکان ابزار طریق نقاشتتتی از

کار، ستتازد تا افارزیابی فرافکنی استتت که کودکان را  ادر می

ن رسد کودکانمی نظر بهها و تمایالتشتان را نشان دهند. هیجان

ندگان هر کنشترکت بیشتترجدایی اخیر والدین را بپذیرند زیرا 

ز ا توجهی اب در درصد  ،وجودباایندو والد را ترسیم کردند. 

کننده با هیچ شتتخت دیگری ارتباط ها شتتخت ترستتیمنقاشتتی

یا و پروکاستتمنزوی باشتتد.  کامالًکند یا تمای  دارد بر رار نمی

واده سبک دلبستگی بر ترسیم خان تأثیر  در بررسی 8همکاران )

ودکان های کنقاشیدر کودکان ستنین دبستانی نشان دادند که 

اس احستت همچنین ،نشتتانگرهای متبت و مناستتبدلبستتته ایمن، 

دنر گلیکپارچگی و ثبا  در مورد خود و دیگران وجود دارد. 

و  کودکان درهای خانواده   در بررستتی نقاشتتی1و ایدلستتتین )

ارتباط آن با امیدواری و ستتتبک استتتنادی والدین و کودکان 

کننتتده دلبستتتتگی ایمن متتاننتتد هتتای منعک دریتافتنتتد مقیتتاس

غرور، با امید در کودکان همبستتتتگی متبت و با ستتترزندگی و 

سبک اسنادی منفی والدین و کودکان، همبستگی منفی داشت. 

اطفی ع دلبستتگی ناایمن مانند فاصله کنندهمنعک های مقیاس

 کنندگانو خشتتم با ستتبک استتنادی متبت و امید در شتترکت

  در بررستتتی تفاو  76) گرنهار همبستتتتگی منفی داشتتتت. 

ده در کودکان بر استتتاس فرهنگ نشتتتان داد که نقاشتتتی خانوا

 أثیرتتلتمو عیت و نلوه  رارگیری اعضای خانواده در نقاشی 

و اجتمتتاع  ،زمینته فرهنگی و درک کودکتان از خود، ختتانواده

  در بررستتتی ادراک 77بیتاستتتی، بوناییتو و لوین ).  رار دارد

ی رنگکودکان از خانواده با استتتفاده از آزمون ترستتیم خانواده 

، بیشتتتتر از یافتهشهای ستتتازنشتتتان دادند کودکان در خانواده

بخ  و دلپذیر استتتفاده کردند و تصتتاویر را های اطمینانرنگ

 کتتهدرحتالیتر و تمیزتر ترستتتیم کردنتد. تر، متنتاستتتببزرگ

های گ، بیشتر از رنیافتهشهای ناسازکودکان متعلق به خانواده

دند. نقاشی آنها وسعت هشتداردهنده و جدی استتفاده کرده بو

های بارز مانند افراد بستتیار  غر کمتری داشتتت و تیییر شتتک 

  در مقایستته ترستتیم خانواده 72) روی و فانمشتتاهده گردید. 

والدی، ستتنتی و مهاجر نشتتان دادند های تککودکان خانواده

های والدی نستتتبت به خانوادههای تککته کودکتان ختانواده
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حذ  پدر یا مادر در نقاشی خود ا دام سنتی و مهاجر، بیشتر به 

  در تللی  ادراک کودکان 73سالی، آکیول و باران ) نمودند.

های آنها، دریافتند از مدرستتته از طریق نقاشتتتی دبستتتتانیپی 

هتتای تجهیزا  بتازی ثتابتت، تجهیزا  بتازی متلرک و چهره

هتتای کودکتان از زمین بتتازی وا عی انستتتانی کتته در نقتاشتتتی

دارند، با توجه به نوع مدرستته کودکان  شتتان حضتتورمدرستته

  در پژوهشی با عنوان ترسیم 74گلدنر و لِوی )متفاو  هستند. 

هتتای خوردن در کودکتتان: ختتانواده، ادراک از بتتدن و نگرش

ی دختران حضور هاجنستیت نشتان دادند در نقاشی مؤثرنق  

ر اختالل د دهندههای کوچک و تصویر کلی منفی، نشانچهره

های پسران . در نقاشیاستی خوردن و ادراک بدنی هانگرش

 دهندههای جنستتیتی نشتتانهای زنانه و تفاو حضتتور شتتاخت

  در 75گناری و تامانزا )بود.  نتایتافتهستتتازش ادراکتا  بتدنی

پژوهشتتتی با عنوان ترستتتیم خانواده مشتتتترک: تکنیکی برای 

ارزیابی بالینی خانواده نشتان دادند ترستیم خانواده مشترک در 

و همچنین در شتترایط بالینی بستتیار مفید استتت زیرا ها پژوه 

 سو کیم و ارزیابی کنیم. طورکلیبهدهد تا خانواده را اجازه می

ای جنبشتتتی خانواده و ه  در پژوهشتتتی بتا عنوان نقاشتتتی76)

سازی کودکان، نشان دادند ترسیم خانواده در رفتارهای درونی

 درک رفتارهای منظوربههای شناختی خانواده بررستی ویژگی

یلی، گ. استتتشتتده کودک مفید ستتازیدار و درونی مشتتک

های   در مقایستتته ویژگی7هاشتتتمیان، پاکدامن و ابوالمعالی )

سال بر  77تا  5کودکان عادی ترسیمی کودکان بدسرپرست با 

اساس آزمون ترسیم خانواده، نشان دادند که بین نوع سرپرستی 

ی سازشده، حذ  کام ، همسانو ترستیم اولین شخت ترسیم

هوشتیار و پویایی ترسیم تفاو  معناداری وجود دارد. همچنین 

ستترپرست و ستازی در کودکان بدستازی و ناارزندهبین ارزنده

 د دارد.عادی تفاو  وجو

  در مقایسته ترسیم خانواده کودکان 4فداکار و همکاران )

دار، نشان دادند دارای مادر شتاغ  و کودکان دارای مادر خانه

دارای مادر شاغ  در مقایسه با کودکان پسر  که کودکان پستر

دار و دختران دارای مادر شاغ  بیشتر به حذ  دارای مادر خانه

ستتازی ستتازی پدر، همستتانزندهستتازی مادر، ارخود، ناارزنده

  در 71آبادی و همکاران )صتتتادق ناهشتتتیار با پدر پرداختند.

های جنستتیتی در آزمون ترستتیم خانواده، نشتتان بررستتی تفاو 

، های گرمدادند که بین دختران و پستتران در استتتفاده از رنگ

یتتا  رتتتروری و ئهتتا، جزهتتای ستتترد، تعتتداد رنتتگرنتتگ

های جنستتی، ترستتیم کلیشتتهغیررتتروری، تناستتبا  اندام و 

و ترستتتیم اول فرد همجن ، تفاو  معناداری وجود  ها،ارتباط

شناختی های روان  در مقایسه واکن 2یزدانی و بخشی ) دارد.

و تیزهوش بر اساس آزمون ترسیم نشان دادند  بهنجارکودکان 

وش و تیزه بهنجارشتتتناختی کودکان های روانکه بین واکن 

  در مقایستته ترستتیم 6شتتاکریان ) د دارد.تفاو  معناداری وجو

والدی نشتتان داد و تک عادیهای خانواده کودکان در خانواده

والتتدی بیشتتتتر از کودکتتان هتتای تتتککتته کودکتتان ختتانواده

های عاطفی های خود واکن هتای عتادی در ترستتتیمختانواده

نستتبت به خانواده از جمله حذ  خود و اعضتتای بدن، حذ  

ر را و تنوع رنگ کمت ،ترستیم والدین با فاصلهیکی از والدین، 

   آدلر معتقتتد استتتتت یکی از عوامتت  مهم دردهنتتد. بروز می

گیری شخصیت و سبک زندگی کودکان، ترتیب تولد و شک 

. گرچه برداشت افراد از مو عیتی که در آن استاندازه خانواده 

استتت، اما ترتیب تولد نیز  ترمهماند از مرتبه عددی متولد شتتده

آدلر برای افراد بتتا ترتیتتب تولتتد متفتتاو ،  .استتتتبتتااهمیتتت 

هایی را در نظر گرفته است مانند احساس شدید  در  ویژگی

دان در فرزن ازحدبی و برتری، ارطراب زیاد و حالت تدافعی 

اول، داشتتتن ح  همکاری و عال ه اجتماعی در فرزندان دوم. 

یز آمداشتتتن ح  برتری اغراق دان آخر ونازپرورده بودن فرزن

  .78) فرزندانتککاذب در  و خودپنداشت

 یتکیفعالوه بر والدین، کودکتان هنگام ترستتتیم خانواده 

را نیز  در گتذشتتتتته و حال، با خواهران و برادران روابطشتتتان

ین زندگی عاطفی کودکان به ا کهازآنجاییکننتد. فرافکنی می

 ویژههبهای پنهانی رفتارها انگیزه توانروابط وابستتته استتت، می

آشکار  هایشان،رفتارهای نابهنجار آنها را از طریق تفسیر نقاشی

توان به با استتتتفاده از آزمون ترستتتیم خانواده می  .3)ستتتاخت 
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مو عیتتت هتتای کودک بتتا توجتته بتته ترتیتتب تولتتدش، ویژگی

و  هاکودک در ختانواده، نوع رابطته با خواهر و برادر، تعار 

هتتای بین آنهتتا، همچنین نلوه برخورد والتتدین بتتا کشتتتمک 

در بررستتی   71ستتویی، وانگ، لیو و وانگ ) .برد پیکودکان 

و تعار  خانواده بر مشکال   بودن، انستجام فرزندتکاثرا  

نوجوانان نشتتتان دادند دارای والتدین بیمار  رفتتاری نوجوانتان

ه نستتتبت بدارای والتدین بیمتار، مشتتتکال  رفتاری بیشتتتتری 

دهند. از میان نوجوانان دارای والدین ستتتالم از خود نشتتتان می

د، کردندخترانی کته در ختانواده و بتا والدین بیمار زندگی می

یده دمشتکال  بیشتری خواهر و برادر داشتتند،  که ییدر آنها

تواند مشتتکال  رفتاری شتتد. انستتجام بین اعضتتای خانواده می

  در 26تاوارس )ه  دهتد. نوجوانتان بتا والتدین بیمتار را کتا

فرزندان در مقاب  فرزندان اول تکهای رفتاری بررسی ویژگی

 فرزندانتککته  ر و برادر نشتتتان دادو نوجوانتان دارای خواه

نستتتبتت بته فرزنتدان اول و نوجوانتان دارای خواهر و برادر به 

 و دچار مسمومیت شدهاحتمال کمتری به ستمت الک  کشتیده 

 رزندانفتکهمچنین پیشتتترفت تلصتتتیلی گردند. با الک  می

 و وانگ نستتبت به نوجوانان دارای خواهر و برادر با تر استتت.

 ، نستتتبتفرزندانتک  در پژوه  خود دریافتند 27) همکاران

و  ،بتته کودکتتان دارای خواهر و برادر، از نظر هوش، کتتارایی

  رار دارنتتد. تریمطلوبدر ستتتط  یتتافتگی شمیزان ستتتتاز

  در مقایستته مشتتکال  22طهماستتیان و احمدی )ستتاطوریان، 

و دو فرزند نشتتتان  فرزندتکهای رفتاری کودکان در خانواده

، میان نمودو دروننمود برونرفتاری دادنتد که در مشتتتکال  

فرزنتدهتا و دوفرزنتدها تفاو  معناداری وجود داشتتتت. تتک

هتتای دو فرزنتتد، در مشتتتکال  رفتتتاری کودکتتان ختتانواده

بهتری نستتتبتت به    ورتتتعیتت کتامالًنمودو درون نمود)برون

  در بررستتی 23ستتردارپور و همکاران ) فرزندها داشتتتند.تک

فرزنتد و هتتای تتتکهتای رفتتتاری در کودکتان ختانوادهاختالل

ار رفتتت فرزنتد شتتتهر تهران، دریتافتنتتد کتته فراوانی اختاللچنتد

                                                           
1. Appel 

2. Wolf 

 /توجه نارستتتاییراستتتاس گزارش والدین و اختالل هنجاری ب

ای هبراساس گزارش معلمان، در کودکان خانواده کنشتیفزون

 به توجه با. فرزند استتتتفرزند به مراتب بیشتتتتر از تکچند

والدین و سایر اعضای  اهمیت با در رابطه شتدهانجام مطالعا 

پژوه  حارتتتر با  کودکان، نقاشتتتی با آن رابطه و خانواده

های خانوادههتای ترستتتیمی کودکان هتد  مقتایستتته ویژگی

استتاس آزمون ترستتیم خانواده انجام  فرزند برفرزند و چندتک

 شده است.

 روش

 حارتتتر پژوه  کنندگان:الف( طرح پژوهش و شرررکت

 شتتام  آماری جامعه استتت. ایمقایستته علی نوع از توصتیفی،

)دختر و  فرزندچندفرزند و تکهای خانوادهکودکتان  تمتامی

کننده به مرکز مشتتاوره و خدما  ستتاله مراجعه 76تا  1پستتر  

 42) هستتتند 7316شتتهر ستتاری در بهار  ،تداوم شتتناختیروان

N= . 8)فرزند کودک تک 74 شتتتام  موردمطالعه اینمونه 

 6دختر،  76)کودک دارای خواهر و برادر  76و پسر   6 دختر،

  و برای شرکت در پژوه تمایلشانبا توجه به که  بودندپسر  

با نده کنکودکان مراجعهتمامی از بین کشتتیدن نقاشتتی خانواده 

 انتخاب شدند.گیری در دسترس استفاده از روش نمونه

 ب( ابزار

 7اپ  توستتتطدر ابتدا  آزمون این :خانواده ترستتتیم آزمون. 7

 به 3هال پیشتنهاد شد سپ  توسط   7142) 2و وولف  7137)

پیشتتترفتتت  بتتا همزمتتان گردیتتد. تتتدوین ترای کتتامتت گونتته

به  بیشتری شتهر  7116 و 7166 هایدهه در درمانیخانواده

 هایویژگی بر عالوه خانواده ترستتیم آورد. آزمون دستتت

 منعک  را او خانوادگی نیازهای و روابط فردی آزمودنی،

صتتتلبت  که نوجوانانی و کودکان برای ویژههو ب نتدکمی

 دشوارتربرایشان  خانواده مورد در احستاساتشان ةدربار کردن

شتتیوه  دو به آزمون این  .24به نق  از ) استتت مفید ،استتت

 اجرای شتتیوة در ،کرمنشتتیوه  و پورو شتتیوه :استتت اجرا اب 

3. Hulse 
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 خانواده به ترستتیم که خواهدمی کودک از آزمونگر پورو

 از آزمونگر اجرای کرمن شتتیوه در کهدرحالی بپردازد خود

 دلخواهبه دارد که دوست را ایخانواده تا خواهدمی کودک

 آزادی در اجرا شتتتیوه دو این تفاو  .کند ترستتتیم خود

 زمانی کرمن اجرای شیوه رد .است ترستیم هنگام به کودک

 ترستتیم را ایخانواده تا خواهدمی کودک از آزمونگر که

 خانواده هر یا خودش خانواده که استتت مختار کودک کند،

 شتتیوه مانند راینببنا .نماید ترستتیم دارد تمای  که را دیگری

 ویژه مستتتتائتت  برابر در را خود کودک ،پتورو اجترایتی

 فعال کودک دفاعی هایمکانیستتتم و بیندنمی اشخانواده

 ترستتیمی هایشتتاخت خانواده، ترستتیم آزمون در. گرددنمی

صله فا و )وستعت نقاشتی، نیروی خطوط ترسیم، جهت ترسیم،

، شتتدهترستتیماولین شتتخت ) ملتوایی و کودک از والدین 

سازی، حذ  ، موروع همسانشدهترسیمشتخت  ترینبزرگ

 کودکان هاینقاشتتی ارزیابی در افزودن فرد جدید و کام ، 

 شدند بررسینیز  پژوه  این در که گیرندمی  رار موردتوجه

و روایی آزمون ترستیم خانواده )به شیوه  اعتباردر مورد  . 25)

هتای مختلفی انجام مصتتتاحبته، پژوه  هتایستتتؤالکرمن  و 

استتت. رتترایب پایایی  شتتدهگزارشاند و نتایج متفاوتی شتتده

تا  81/6های مختلف در دامنه گذاری توستتتط ارزشتتتیابینمره

 رار داشتتت، اما رتترایب اعتبار بازآزمایی پایین گزارش  15/6

 گزارش شتتده استتت 17/6نباخ آن واند و مقدار آلفای کرشتده

(24 . 

 به خانواده از آزمون ترستتیم پژوه  این در ج( روش اجرا:

 هاآزمودنی از که صور  این به گردید. استفادهشیوه کرمن 

 دوست که را ایخانواده مداد، با استتفاده از تا شتد خواستته

 به کاغذ روی بر اند،کرده خود مجستتتم ذهن در و دارند

 احساس و ،سن جن ، مورد نق ، در سپ  بکشند. تصتویر

 جای دارد دوست کهاین هم و به نسبت شدهترسیم اشخاص

 بعد شد. پرسیده سؤا تیکودک  از باشد، افراد از یککدام

بتتا متتادرانِ کودکتتان  مصتتتتاحبتته طریق از آزمون اجرای از

در پژوه ، اطالعاتی در مورد ورعیت کودک  کنندهشرکت

 .کسب گردیددر خانواده، نوع رابطه با والدین، خواهر و برادر 

 آزمون در انجامید. طول   به16 ماه )بهار 3 آزمون اجرای

یکی از پژوهشگران  و توسط انفرادی صور به اتاق مشتاوره،

دانشتتتجوی متخصتتتت در حیطه تفستتتیر نقاشتتتی کودکان و )

 از های حاصتت یافته و گردید انجام شتتناستتی روان دکترای

دیگر  توستتتط بیشتتتتر پایایی برای کودکتان هتاینقتاشتتتی

 این گرفت.  رار ارزیابی مورد پژوه  این پژوهشتتتگران

مشتتتخصتتتا   و اطالعا  بودن ملرمانه رعایت با پژوه 

و مجوزهای  زم از  گرفت انجام گروه، دو هر در کودکان

 هتتای علمی و اخال ی از مراکز مربوطتته گرفتتته شتتتتد.کمیتتته

 مجذور آماری استتاس آزمون بر هاداده آماری وتللی تجزیه

 .شد انجام خی

 هایافته
ستتال  76تا  1کننده در پژوه ، دامنه ستتنی کودکان شتترکت

(2/8 M=  63/7و SD=  .کودک در گروه تتتک 74 بود

فرزند یا کودک در گروه چند 76پستتتر  و  6 دختر، 8)فرزنتد 

 7/1تلصیال   پسر  بودند. 6دختر،  76دارای خواهر و برادر )

درصد لیسان   3/64دیپلم، فرزند درصتد مادرانِ کودکان تک

درصد مادراِن  46لیستان  بود. تلصیال  درصتد فوق 6/28و 

درصتتد لیسان  و  3/53کودکان دارای خواهر و برادر، دیپلم، 

لیستان  بود. از سوی دیگر، میزان تلصیال  درصتد فوق 1/6

درصتتتد  56فرزند دیپلم، درصتتتد پتدرانِ کودکتان تک 1/35

درصد پدران  1/26ان  بود و لیسدرصتد فوق 3/74لیستان  و 

درصتتد لیستتان  و  3/53کودکان دارای خواهر و برادر دیپلم، 

درصتتتد پتتدر کودکتتان  3/64 لیستتتان  بود.درصتتتد فوق 26

پدر کودکان دارای خواهر و برادر،  درصتتد 1/46فرزند و تک

درصتتد مادران  8/42 شتتی  اداری و مابقی شتتی  آزاد داشتتتند.

ادران کودکان دارای خواهر درصد م 66فرزند و کودکان تک

دار و بقیه شتتتاغ  بودند. ستتتن والدین در هر دو و برادر، خانه

های ستتتال بود. تعتداد فرزندان در خانواده 47تتا  21گروه بین 

خانواده که دارای ستته فرزند بوده مابقی  3فرزند، به غیر از چند
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ه های ترسیم خانوادمقایسته شاخت منظوربهدو فرزند داشتتند. 

فرزند از آزمون فرزنتد و چندهتای تتککودکتان ختانواده بین

غیرپارامتریک مجذور خی و توزین فراوانی و نستتتبت آمتاری 

  .7استفاده گردید )جدول 

 و کودکان دارای خواهر و برادر فرزندتک کودکان بین خانواده ترسیم محتوایی هایشاخص در خی مجذور : نتایج1جدول 

 

 های محتواییشاخص
 کودکان دارای خواهر و برادر فرزندکودکان تک

 P مجذور خی
 درصد               فراوانی درصد              فراوانی

اولین شخت 

 شدهترسیم

 والدین

 خود

 خواهر یا برادر

 سایر

 

 والدین

65% 

74% 

- 

27% 

 

17% 

1 

2 

- 

3 

 

76 

32% 

44% 

78% 

6% 

 

63% 

5 

1 

3 

7 

 

76 

822/1 

 

 

 

815/7 

64/6 

 

 

 

شخت  ترینبزرگ 511/6

 شدهترسیم

 4 %25 2 %74 خود

 7 %6 - - خواهر یا برادر

 7 %6 2 %75 سایر

سازی موروع همسان

 کودک

 1 %44 8 %51 والدین

685/2 555/6 
 4 %25 3 %22 خود

 2 %73 - - خواهر یا برادر

 3 %78 3 %27 سایر

آخرین شخت 

 شدهترسیم

 8 %57 6 %43 والدین

722/3 

 

 

 

457/6 

 

 

614/7 

766/6 

 

 

 

677/6 

 

 

216/6 

 3 %78 5 %35 خود

 4 %25 - - خواهر یا برادر

 7 %6 3 %22 سایر

 افزودن فرد جدید
 3 %78 1 %65 دارد

 73 %82 5 %35 ندارد

 حذ  کام 
 77 %68 1 %56 دارد

 5 %32 1 %56 ندارد

 

 کودکان بین آیا کهاین بر مبنی پژوه  سؤال به توجه با

 در فرزندفرزنتد و چنتدهتای تتکختانواده ستتتالته 76 تتا 1

تفاو  وجود  خانواده نقاشتتی آزمون ملتوایی هایشتتاخت

بین کودکان دهد نشتتتان می 7های جدول دارد، تللیت  یتافتته

اولین شتتتخت و دارای خواهر و برادر در زمینتته  فرزنتتدتتتک

   وp=  64/6داری وجود داشتتت )، تفاو  معنیشتتدهترستتیم

 فرزند، والدین را اولین فرد ترسیم نمودند.بیشتتر کودکان تک

رزند فبین کودکان تک شدهترسیمشخت  ترینبزرگدر مورد 

داری وجود نتتداشتتتتت و دارای خواهر و برادر، تفتتاو  معنی

(511/6  =p عنوانبه  و بیشتتتتر کودکتان، یکی از والتدین را 
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ند و دارای فرزفرد ترسیم کردند. بین کودکان تک ترینبزرگ

ستتازی، همستتان برای شتتدهانتخابخواهر و برادر در مورد فرد 

، بیشتتتر کودکان  و p=  555/6داری دیده نشتتد )تفاو  معنی

ی انتخاب کردند و تمای  داشتتتند ستتازوالدین را برای همستتان

در مورد آخرین شتتتخت  شتتتبیه یکی از والدین خود باشتتتند.

دیده  دارینیز بین کودکان دو گروه تفاو  معنی شتتدهترستتیم

فرزند و دارای خواهر و برادر  . کودکان تکp=  766/6نشد )

 وجه بهبا ت آخرین فرد ترسیم کردند. عنوانبهیکی از والدین را 

هتتای توان دریتتافتتت کتته بین کودکتتان ختتانوادهمی 7جتتدول 

فرزند در مورد افزودن فرد جدید به مجموعه فرزند و چندتتک

داری وجود دارد و کودکتتان ختتانواده، تفتتاو  آمتتاری معنی

فرزند، فرد هتای چنتدفرزنتد بیشتتتتر از کودکتان ختانوادهتتک

ن بی ارافه کردند. شتدهترستیمهای جدیدی را به جمن خانواده

فرزنتتد و دارای خواهر و برادر در مورد حتتذ  ن تتککودکتا

  p=  216/6داری مشتتتاهده نگردید )کام  افراد تفاو  معنی

فرزند بیشتتتتر از کودکان های چند، کودکان خانوادهحالبتااین

خانواده  به حذ  کام  یکی از اعضتتتا از مجموعه فرزندتتک

 پرداختند.
 

 و کودکان دارای خواهر و برادر فرزندتکترسیم خانواده بین کودکان  ،های ترسیمینتایج مجذور خی در شاخص: 2جدول 

 ترسیمی هایشاخص

 کودکان دارای خواهر و برادر فرزندتککودکان 
 p مجذور خی

 فراوانی                  درصد فراوانی        درصد

 وسعت نقاشی
 ملدود

 گسترده

35% 

65% 

5 

1 

25% 

15% 

4 

72 
468/6 523/6 

 نیروی ترسیم خطوط
 73 %82 1 %65 پرفشار

611/7 215/6 
 3 %78 5 %35 فشارکم

 جهت ترسیم
 8 %56 8 %58 روندهواپ 

753/6 616/6 
 8 %56 6 %42 طبیعی

 فاصله از والدین
 72 %15 76 %12 زیاد

641/6 825/6 
 4 %25 4 %28 کم

 

فرزند و هتای تکختانوادهتفتاو  بین کودکتان  در زمینته

نشتتان  2های جدول یافته ،های ترستتیمیدر شتتاختفرزند چند

در  فرزندچندو  فرزندتکهای ختانوادهبین کودکتان  دهتدمی

  p=  523/6داری دیده نشد )وسعت نقاشی، تفاو  معنی زمینه

از کاغذ برای ترستتتیم  تریوستتتینبیشتتتتر کودکان از ستتتط   و

بین کودکان دو گروه   p=  215/6) استفاده کردند. با توجه به

داری دیده نشد و در مورد نیروی خطوط ترستیم، تفاو  معنی

در هر دو گروه، بیشتتتتر کودکان نقاشتتتی را با خطوط پررنگ 

  p=  616/6)جهت ترستتیم با توجه به  کشتتیده بودند. در زمینه

تفتتاو   فرزنتتدفرزنتد و چنتتدتتتکهتتای ختتانوادهبین کودکتتان 

بیشتر کودکان نقاشی را از سمت راست  وداری دیده نشتد امعن

 لهفاص کشتیده بودند. در زمینهرونده و در جهت واپ  به چپ

دکان بین کوداری نیز تفاو  معنی در نقاشی کودک از والدین

و بیشتتتر کودکان خود را با   p=  825/6دیده نشتتد )دو گروه 

 بیشتری از والدین ترسیم کردند. فاصله

 گیریبحث و نتیجه
 فادهمورداستهای اربردترین آزمونکنقاشی کماکان یکی از پر

شتتناختی و ابزاری مفید برای از بین بردن های رواندر درمانگاه

احبه مصتت کننده در اولین جلستت بین کودک و مصتتاحبه فاصتتله

بودن آن برای  بخ لذ استتتت. از طرفی بته دلیت  جتذاب و 

 . 26دهد )کودکان، ترس و ارتتتطراب کودک را کاه  می
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آزمون ترستتیم خانواده برای بررستتی عملکرد خانواده، کیفیت 

درک کودک از روابط با و والد،  -دلبستتتتگی کودک رابطته

 . ترتیب تولد و تعداد 21ستتایر اعضتتای خانواده مفید استتت )

فی های عاطگیری شخصیت، ویژگیشک  درفرزندان خانواده 

استتتت زیرا نلوه برخورد والتدین با  مؤثرو رفتتاری کودکتان 

 فرزندتک کههنگامیهمچنین  ترکوچکو  تربزرگکودکان 

فاو  ت بنابراینداشتتته باشتتند، متفاو  خواهد بود  چندفرزندیا 

گیری خصتتتوصتتتیا  عاطفی و ک رفتاری والدین منجر به شتتت

 نتایج پژوه  حارتتر گردد.رفتاری گوناگون در کودکان می

 هایخانوادههای ترسیمی کودکان ویژگی که با هد  مقایسته

بر استتاس آزمون ترستتیم خانواده انجام  فرزندفرزند و چندتک

شتتده از شتده بود، نشتان داد در شتاختِ اولین شتخت ترستیم

ملتواییِ آزمون ترستتتیم خانواده، بین کودکان  هایشتتتاخت

=  64/6) وجود داشتفرزند تفاو  معناداری فرزند و چندتک

p گیلی و  ، 1گیوتستتتا و میتروگیورگ ) . این یتافتته بتا نتایج

   همخوان بود.4 ، فداکار و همکاران )7همکاران )

فرزند بیشتتتر های تکخانواده ِکودکان حارتتردر پژوه  

فرزند، ابتدا یکی از والدین خود های چندختانوادهاز کودکتان ِ 

رزند فهای چنددر خانواده کودکان بیشتررا ترسیم نمودند ولی 

توان در تبیین این یافته میابتدا تصتتویر خود را ترستتیم کردند. 

ود شگفت اولین فردی که توسط کودک در نقاشی ترسیم می

د توانوجه میاین تاوج توجه کودک به آن فرد استتت.  نشتتانه

نشتتانه رابطه خوب یا بد کودک با آن شتتخت باشتتد که باع  

نق  مهمی در ذهن و زنتدگی کودک ایفا نموده و در  شتتتده

ی هادر خانوادهجریان نقاشتی فرصتت ابراز آن را داشته باشد. 

را زیذهنی کودکان در مورد والدین استتت  اشتتتیال، فرزندتک

گوی و آنها را ال کردهرا با والدین سپری  و ت بیشتریکودک 

های دارای کودکان در خانواده کهدرحالی دهدخوی   رار می

درگیر مو عیت فعلی در جمن  ذهنشتتتانخواهر یا برادر، بیشتتتتر 

گیوتستتا و میتروگیورگ نیز در تفستتیر نقاشتتی . استتتخانواده 

کی از کودکان ی بیشتر های طالق دریافتند کهکودکان خانواده

شتتتخت  ترینبزرگاولین و  عنوانبهوالتدین عمتدتتاً مادر را 

 وا عی کودکان هایدهنده احساسترسیم کردند و این امر نشان

نستبت به شخصیت والدین و نق  حیاتی مادر در زندگی آنها 

  .1) است

پژوه  حارر نشان داد بین کودکان دو گروه در  همچنین

 ردنیز تفاو  معناداری وجود داافزودن فرد جتدیتد شتتتاختِ 

(677/6  =p  .ان فرزند بیشتتتر از کودکبه عبارتی کودکان تک

های فرزنتد، فرد جدیدی را به جمن خانوادههتای چنتدختانواده

و  یدبستتتانپی  دورهکودکان در  ارتتافه کردند. شتتدهترستتیم

دبستتتتان نیاز بیشتتتتری به بازی و بر راری ارتباط با همستتتا ن 

های و مهار  زیرا بسیاری از  وانین انضباطی ؛کننداحساس می

 همستتتا نشتتتتانرا حین بتتازی و حضتتتور در جمن  اجتمتتاعی

همچنین یتتادگیری و تقلیتتد کودکتتان در ستتتنین  آموزنتتد.می

 و تأییدخوی  بیشتتتتر استتتت و نیاز به  همستتتا نکودکی از 

پذیرفته شتتتدن از ستتتوی آنها دارند. کودکانی که در خانواده 

 وسیلههبیابند، نیازشتان به داشتن همبازی پرورش میفرزند چند

آنها هتای اجتمتاعی و مهتار گردد خواهر و برادر اررتتتا می

ین فرزند از داشتن چنکودکان تک کهدرحالیگردد تقویت می

د افزودن فردی جدی اب رسدمی نظر به و فرصتتی ملروم هستند

و رسولی   28صفائیان ) نمایند.نیازشان را بازگو میبه نقاشتی، 

های اجتماعی بین مهار  ددندر پژوه  خود نشتتتان دا  21)

 .معناداری وجود نداردفرزند تفاو  فرزند و چندکودکان تک

در زمینه وستتعت ترستتیم یا ستتطلی از کاغذ که کودک 

ین کند، ببرای به تصتتتویر کشتتتیدن خانواده از آن استتتتفاده می

د داری دیده نشتتتو  معنیفرزند تفافرزند و چندکودکان تک

دارای خواهر و برادر نستتبت به کودکان  لی تعداد بیشتتتری ازو

ستتتط  وستتتیعی از کاغذ را برای ترستتتیم فرزند، کودکان تک

بیاستتی،  .گراتر بودن آنها استتتکه بیانگر برون استتفاده نمودند

هتتای   دریتتافتنتتد کودکتتان در ختتانواده77بونتتاییتو و لوین )

تر ترسیم نموده و از سط  بیش تربزرگتصتاویر را  یافتهشستاز

ای هکودکان متعلق به خانواده کهدرحالیکاغذ استفاده کردند 

از سط  کمتری از کاغذ برای نقاشی افراد استفاده  نایافتهسازش

 ایروانی و همکاران نموده و افراد را  غر و باریک کشتتتیدند.
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کودکان طالق و غیرطالق  در بررستتتی نقتاشتتتی ختانواده  5)

 کاغذ را برایدریتافتنتد کته کودکان طالق ستتتط  کمتری از 

 . در نیرویی که کودک برای ترسیم افرادترسیم انتخاب کردند

از طریق  لم بر روی کتاغتذ وارد نموده تتا آنهتا را با خطوطی 

ر د دو گروهیتا پررنتگ نقاشتتتی کند، بین کودکان  رنتگکم

دکان کور بیشت. شدمشاهده نری داپژوه  حارتر تفاو  معنی

دو گروه نیروی زیادی برای ترسیم استفاده کرده و اشخاص را 

نیرومنتتدی  دهنتتدهنشتتتانکشتتتیتدنتد کته  پررنتگبتا خطوطی 

ها یا رهاسازی غریزی است. در مورد جهت ترسیم بین کشاننده

یمی از ن تقریباًو داری دیده نشد تفاو  معنی دو گروهکودکان 

کودکان هر گروه جهت ترستتیم طبیعی )از چپ به راستتت  و 

را نشتتتان   رونده )از راستتتت به چپنیمی دیگر جهتت واپ 

 وه در پژوه  حارر در مورد فاصلهبین کودکان دو گر دادند.

تر بیشو داری مشتاهده نگردید کودک از والدین، تفاو  معنی

دند. لدین، ترسیم نموزیاد از وا نسبتاًخود را با فاصتله  کودکان

  نیز نشتتتان دادند کودکان با دلبستتتتگی 1گلدنر و ایدلستتتتین )

سیم تر والدینشانناایمن، در نقاشتی خانواده خود را با فاصله از 

آن که بین نتایج حاصتت  از پژوه  حارتتر با  باوجودنمودند. 

زمینه همخوانی وجود نداشتتتت، نتیجه در این مطتالعا  برخی 

حضتتتور والدین در کنار کودکان برای  هرچنتدگیریم کته می

عاطفی، ذهنی، اجتماعی و جستمی آنها رتروری است،  تلول

عالوه بر حضتتور والدین، ورتتعیت ا تصتتادی، اجتماعی و اما 

 تلولنیز در  ، وجود و حضتتور خواهر و برادرفرهنگی خانواده

 همانند سایرنیز  حارتر در پژوه  .استت مؤثرکودک بستیار 

 وبر روی کودکان با مشک  عدم همکاری  شدهانجاممطالعا  

جریتتان کتتار مواجتته بودیم و از طرفی دیگر آنهتتا در تمرکز 

شتتناختی، انتخاب نمونه از یک مرکز مشتتاوره و خدما  روان

شود دهد. پیشنهاد میها را کاه  مییافته پذیریتعمیم ابلیت 

های آتی آزمون ترسیم خانواده در میان کودکان تا در پژوه 

عداد ت کهدرحالیاجرا گردد،  تروسینستنین مختلف و با حجم 

ته پذیری داشتتتکودکتان ملتدود نباشتتتد و نتایج  ابلیت تعمیم

 باشند.

از مدیریت مرکز مشتتاوره و  وستتیلهبدین تشررکر و ردردانی:

ین دکننده و والتداوم، کودکان شرکت شتناختیروانخدما  

آنها که ما را در اجرای پژوه  صتمیمانه یاری نمودند، تشکر 

 نماییم.و  دردانی می

شتتود این پژوه  برای نویستتندگان یادآور می تضرراد مناف :

 گونه تضاد منافعی نداشته است.هیچ
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Abstract 

Background and Purpose: Family drawing test is useful for investigate family performance, 

quality of child-parent attachment, and child relationship with other family members. The purpose 

of this study was a comparison of drawing characteristics of children in single child and several 

child families based on family drawing test.  
Method: Current study was causal-comparative and the statistical population consisted of all 

single child and several child families (girl and boy) referred to counseling and psychological 

services center in Sari city during spring of 2017. The sample consists of 14 single children and 

16 children with brothers and sisters that were selected according their desire to draw a family 

drawing. The research tool was a family drawing test. Chi square was used for data analysis. 

Results: The results showed that there was a significant difference in the first person is drawn      

(P = 0.04) and drawing a new person (P = 0.011) between children in single child and several child 

families. 

Conclusion: The order of birth and the number of children is one of the effective factors in the 

formation of personality, emotional and behavioral characteristics of children, and the family 

drawing test is an appropriate tool for children expressing their motives, fears and their desires in 

a safe environment. 
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