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 18/05/96تاریخ پذیرش:  22/11/95تاریخ دریافت: 

 چکیده

فرافکن در مشخص ساختن مشکالت کودکان از دیرباز روشی حائز اهمیت  عنوان یک شیوهسرایی بهاستفاده از نقاشی و داستان هدف:

 نایافته بود. های اندریافت کودکان و نقاشی فرافکن جهت غربالگری کودکان سازشبوده است. هدف این پژوهش  استفاده از آزمون

سااله شهرساتان  10تاا  3کودکاان  بود. جامعه آماری پژوهش حاضر را تمامیای بدون گروه کنترل مقایسه -: طرح پژوهش علیروش

 نفر بودن کاه 25 گیری در دسترس انتخاب شد. تعداد افراد نمونهداد. نمونه با استفاده از روش نمونهتشکیل می 1392سبزوار در تابستان 

هاا باه کماک تللیال کوواریاان  دهقارار گرفتناد. دا آدم ماورد ارزیاابی -خاتدر -آزمون اندریافت کودکان و آزمون نقاشی خانهبا 

 وتللیل قرار گرفت.متغیره مورد تجزیهچند

( در تفکیاک دو ≥05/0p( و مجماو  نیازهاا  p≤05/0یافتگی نقاشای فارافکن  انهای سازش: این بررسی نشان داد که شاخصهایافته

کاه مجماو  فشاارها در تفکیاک دو گاروه نقاش از یکدیگر نقش معنااداری دارناد، درحالینایافته یافته و سازشگروه کودکان سازش

 (.p≥05/0معناداری ندارد  

تاوان کودکاان ساازشآدم می -درخات -های فرافکنی مثل آزمون اندریافت کودکان و نقاشی خانه: با استفاده از آزمونگیرینتیجه

 .کرد نایافته را از یکدیگر تفکیکیافته و سازش

 آدم-درخت-نایافتگی، نقاشی فرافکن، آزمون اندریافت کودکان، آزمون خانههای سازش: شاخصهاکلیدواژه

 

 

 

 

 

 

 1396پاییز  ،3شماره  چهارم، دوره -کودک  سالمت روان فصلنامه

 مقاله پژوهشی

 

 .شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایرانروان ، دانشکدهبالینی شناسیگروه روان دانشیار ،بوگر انیمیرح اسلاق *نویسنده مسئول:
  023 -33654100 تلفن:              I_rahimian@semnan.ac.ir ایمیل:

27 



 و همکارانتبار مریم جمالی                                                    قاشی فرافکن جهت غربالگری کودکانهای اندریافت کودکان و ناستفاده از آزمون

 1396 پاییز ،3 شماره ،4 کودک، دوره روان سالمت فصلنامه                                                                                                                           28

 مقدمه
گیری دوران کودکی آدمای دورانای بسایار حسااس در شاکل

ای توان با هیچ  دورهها را نمیشخصیت انسان است و این سال

(. شخصاایت یااک کااودک، عاماال 1  از عماار مقایسااه کاارد

کننده  بزرگی در چگونگی عملکرد او در زندگی آیناده تعیین

شناختی کودک، ما بایاد او را روان تلول برای فهم(. 2  است

 در نظااار بگیاااریم« یاااک موجاااود در حاااال شااادن»عنوان باااه

تادری  در طاول نماو و (.کودک باید توسط تغییراتی که به3 

تاثییر عوامال افتاد، شاناخته شاود کاه تلتتلولش اتفااق می

اند که تشاخیص تلقیقات نشان داده(.4بیرونی و درونی است  

دکان برای خودشاان خیلای دشاوار اسات. مشکالت روانی کو

شناختی کودکاان، مساتلزم تشاخیص و بنابراین مشکالت روان

(. هااار کاااودک دارای 7و  6، 5هاااای خااااای اسااات  درمان

خت شرایط ها و شرایط روانی خاای است و برای شناویژگی

هاا دو روش وجاود دارد. راه اول ایان و وارد شدن به دنیای آن

شاود های کودکان توجه فتار و داستانها و گاست که به بازی

ها شده و آن را درک کرده و راه و از این طریق وارد دنیای آن

هاا را بررسای های آنها و نوشاتارها و داساتانیدوم اینکه نقاش

 (.9و  8 کرد 

تعریف داساتان یاک هنار اجرایای و نمایشای معتبار و نیاز 

ای بیانی تعریف داستان وسیله ترین شکل آموزش است.قدیمی

کند و او را در تخیالتش است که با افکار کودک مطابقت می

های خود ها و نگرشها، تعارضگذارد تا نیازها، ترسآزاد می

پان  و (. 10آور بیان کناد  اورتی آزادانه و کمتر دلهرهرا به

در پژوهشای بیاان کردناد کاه تعریاف داساتان  (11همکاران  

هاای کالمای، ک روش مؤیری برای رشاد مهارتتوسط کود

افشای نیازها و آرزوهای درونی و درنهایت شناخت شخصیت 

 کودک است.

( در نتاای  پژوهشای بیاان کردناد کاه 12فرد و همکاران  

عنوان یک ابازار تعریف داستان بالقوه قابلیت این را دارد که به

 -اناایهااای روارزیااابی بااالینی باارای پااژوهش در مااورد توانایی

 جسمانی کودک مورداستفاده قرار گیرد.

گونه که اشااره شاد در کناار داساتانی کاه کودکاان همان

های آنااان نیااز موضااوعی اساات کااه کننااد نقاشاایروایاات می

( بگشااید. در عصار 13تواند راهی باه دنیاای نهنای آناان  می

خصاو  گذرد شناخت هنار کودکاان بهحاضر هرروز که می

کودکااان در فرآینااد نقاشاای یابااد، نقاشاای اهمیاات بیشااتری می

لاای یااک کاال معنااادار و اجاازای مختلااف تجاربشااان را در قا

(. در نقاشای، کاودک باه ماا 14کنناد  دهی میجدید، سازمان

هاا در حقیقات دهاد، آناز یک تصویر را نشان می چیزی فراتر

دهنااد، اینکااه چطااور جزئای از وجااود خودشااان را نماایش می

هاا، آنهای کنناد. درواقان نقاشایبینند، فکار و احسااس میمی

تصاااورات، رهیاهاااا، افکاااار، باورهاااا و عقایاااد، خااااطرات و 

 (.15  کنداحساساتشان را افشا می

تاوان اههاار داشات کاه شاده میبا توجه به موضاو  گفته

در کودکاان ی فارافکن عنوان یاک شایوهنقاشی و داساتان باه

یاف دیگر نقاشای و تعرعبارتبه موضوعی حائز اهمیت است؛

هاادف شااناخت  منزلااه فرافکناای ناهشاایار از آغاااز باااداسااتان به

شاده شخصیت و حل مشکالت روانی کودکان باه کاار گرفته

تر شدن ها امکان نزدیکبا توجه به اینکه این روش .(16  است

 هااه سؤاالتی که وی توانایی بیاان آنبه کودک و پاسخگویی ب

ورت انجااام سااازد، ضاارطور مسااتقیم ناادارد، فااراهم میرا بااه

دهاد. اهمیات و ارزش ایان پژوهش در این ماورد را نشاان می

ه با تلقیقات در این است که کودکان را بیشتر بشناسیم، نسبت

تر شاویم و دراادد ها حساسحاالت و رفتارهای غیرعادی آن

 (.17یابی رفتارشان باشیم  علت

هاای با توجه به این ویژگی مهم نقاشای و داساتان، آزمون

اند کاه از مختلفی برای کودکان تدوین و ساخته شادهفرافکن 

 -توان به آزمون اندریافت کودکان و آزمون خاناهآن میان می

یاک   1آدم اشاره کارد. آزماون انادریافت کودکاان -درخت

شاود آزمون فرافکن اسات کاه در آن از کاودک خواساته می

هایی را تعریف کناد. درواقان تصویر مختلف، داستان 10برای 

کنااد کااه طاای آن آزمااون، ملاارک بینااایی را فااراهم میایاان 

                                                           
1. Children Apperception Test 
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هاا، ای نگرششود بدون هیچ ترس و دلهرهکودک تشویق می

هایی به ها و احساسات ناهشیارش را در قالی پاسخنیازها، ترس

تصاویر داساتان فرافکنای کناد، بادون اینکاه ماورد تلقیار یاا 

 (.18تمسخر قرار گیرد  

آزمااون نقاشاای  یااک نااو  1آدم -درخاات -نقاشاای خانااه

شاود ایان ساه است که در آن از کودک خواسته می 2فرافکن

 –درخت   –با تدوین آزمون خانه  3شکل را ترسیم کند. بوک

آدم این نظریه را مطرح کرد که شخص عالوه بر مفهومی کاه 

دهد، برای خانه و درخت نیاز معناایی قائال به تصویر انسان می

ی تجسام رمازی و نزلاهماست. درخت، خانه و آدم هر یک به

ناهشیار شخصیت کودک هساتند و تعاادل عااطفی او را نشاان 

 (.19دهند  می

هاای فارافکن در های گوناگونی در حاوزه آزمونپژوهش

( در 20کودکان به اجرا درآمده اسات. آشاوری و بیادجاری  

کاه موجای را پژوهشی با اساتفاده از نقاشای فارافکن عاواملی 

شااود مشااخص کردنااد. ن میبااروز تاارس در زناادگی کودکااا

در پژوهشی نتیجاه گرفتناد کاه  (21همچنین دالیدز و اسمیت  

تللیل نقاشی فرافکن ابزار مفیدی برای آشکار کردن بهزیستی 

در پژوهشی دیگار،  هیجانی، آرزوها و تمایالت کودک است.

( در ارزیاابی باالینی کودکاانی کاه ماورد 22میلر و ولتکامپ  

هااای فاارافکن فتااه بودنااد از آزمونسوءاسااتفاده جنساای قرارگر

نیز استفاده کردناد  نقاشی خانواده و آزمون اندریافت کودکان

که نتاای  نشاان داد احساساات مرباو  باه ماهیات و پاردازش 

تجربااه آساایی در کااودکی کااه مااورد سوءاسااتفاده جنساای 

قرارگرفته و همچناین مساائل زیربناایی یاا ناهشایار مرباو  باه 

وابستگی، امنیت، حرمت خود و موضوعات خا  جنسی کاه 

ها و استانکرد، در دسوءاستفاده  جنسی کودک را منعک  می

های پاژوهش گیاتلمن و کلاین های او آشکار بود. یافتاهنقاشی

شااناختی فاارافکن در هااای روانی آزمون( کااه درزمینااه23 

ها ازجمله آزمون کودکان به انجام رسید، نشان داد این آزمون

                                                           
1. House-tree-person test 

2. Projective 

3. Buuk 

و آزماون انادریافت موضاو   از پایاایی الزم  4ترسایم آدماک

جار را از نابهنجار تفکیک توانند کودکان بهنبرخوردارند و می

 کنند. 

تللیل نتاای  دوازده پاژوهش (، در پژوهشی فرا24وست  

 های فرافکنیرا موردبررسی قرار دادند که با استفاده از آزمون

آدم،  -درخات -مثل آزمون اندریافت موضاو ، نقاشای خاناه

انواده، کودکااان دچااار اخااتالل آزمااون رورشااان و نقاشاای خاا

کارد، کاه نتاای  را از هم تفکیاک می ربهنجایافتگی و سازش

ا از رتواند کودکان دچار اختالل نشان داد ابزارهای فرافکن می

 کودکان  فاقد اختالل تفکیک کند.

های انجام شاده در ارتباا  باا پاژوهش با توجه به پژوهش

حاضر استفاده از این دو ابازار فقاط بارای شاناخت شخصایت 

تالشای در جهات ااورت کلای ااورت گرفتاه و کودکان به

یافتااه و سااازشرن شخصاایتی کودکااان ی نیماابررساای مقایسااه

 باا توجاه باه ماهیات نیازهاا و فشاارهای آزماون نایافتاهسازش

نایافتگی نقاشاای های سااازشاناادریافت کودکااان و شاااخص

بودن ملادودبناابراین نظار باه  ؛فرافکن اورت نگرفتاه اسات

یافتگی شسااز ی بررسی کودکان با اختاللها درزمینهپژوهش

یافتگی در پاژوهش حاضار باه ایان مهام و فاقد اختالل سازش

هااادف پاااژوهش حاضااار، اساااتفاده از شاااده اسااات. پرداخته

هااای اناادریافت کودکااان و نقاشاای فاارافکن جهاات آزمون

 نایافته بود.ربالگری کودکان سازشغ
 

 روش
طرح پژوهش کمی کنندگان: الف( طرح پژوهش و شرکت

ای اسات. مقایساه -و کاربردی حاضار، تواایفی از ناو  علای

 10تاا  3ی کودکاان ی آماری پاژوهش حاضار را کلیاهجامعه

داد. نمونه با تشکیل می 1392ساله شهرستان سبزوار در تابستان 

های گیری در دسااترس از مهاادکودکاسااتفاده از روش نمونااه

نفار بودناد کاه  25موناه شهرستان، انتخاب شاد. تعاداد افاراد ن

دختر بود و با آزماون انادریافت کودکاان و  19پسر و  6شامل 

                                                           
4. Draw- A- Person test 
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 آدم مورد ارزیابی قارار گرفتناد. -درخت -آزمون نقاشی خانه

منظور رعایت نکات اخالق پژوهشی، ابتدا رضایت داوطلبانه به

اورت کتبی به پژوهشوالدین جهت ورود کودکان به فرایند 

کنندگان ایان حاق و ید کاه شارکتسپ  تصریح گردو اخذ 

دارند که در هر مرحلاه از پاژوهش بار اسااس میال و  اختیار را

اختیااار کاماال بااه همکاااری خااود بااا پژوهشااگر خاتمااه دهنااد. 

همچنااین مجااوز الزم از کمیتااه علماای و اخالقاای ساااازمان 

  احمر گرفته شد.هالل

 ب( ابزار پژوهش

ی اسااس نظریاهاین آزماون بار : آزمون اندریافت کودکان. 1

و  2ی لئوپولادبالکوسایلهبه 1949در ساال  1شخصیتی ماوری

ساله تهیه شده است. آزمون  10تا  3سونیا بالک برای کودکان 

جای هاای ایان آزماون باهکارت اسات و در کارت 10دارای 

هاا اساتفاده شاده اسات، باا ایان تصویر انسان از تصویر حیوان

تر فرافکنای هاا آسااننفرض که کودکان در برابر تصویر حیوا

اند که بتوانناد تخایالت کنند. تصویرها طوری طراحی شدهمی

هاای دهاانی، رقابات باا مربو  به غذا خاوردن و ساایر فعالیت

برادران و خواهران، رابطه با والدین، پرخاشگری، آداب توالت 

 (. 25رفتن و سایر تجارب دوران کودکی را برانگیزد  

گذاری عموماً های مختلف نمرهنظامگذاران در اعتبار نمره

کاه در بیشاتر ماوارد  -باوده اسات90/0تاا 37/0و بین  مطلوب

شاده اسات. همچناین در ی تغییار گزارشضرایی باالی دامناه

 (.26روایی آن نیز تثیید شده است   مختلف هایپژوهش

آدم در  -درخات -آزمون خانهآدم:  -درخت -. آزمون خانه2

کرد، عالوه تدوین شد که استدالل می( 27اال توسط بوک  

ها و درختاان نیاز های خاناههای تصویر انسان، نقاشیبر نقاشی

های مربو  شخص رابطه دارند. خانه، درخت و احتماالً با جنبه

هاا احتمااالً باه نیشخص همگی اشیای مثنوسی هستند، آزمود

دهناد، و در مقایساه باا ساایر ها تمایل نشان مینقاشی کردن آن

های بیشاتری را ایجااد اشایاء کاه بیشاتر خنثای هساتند، تاداعی

                                                           
1. Murray 

2. Blauk 

 

شاود کاه روی کنند. در این آزمون از آزمودنی خواسته میمی

یک برگ کاغذ تصویر یک خانه، یک درخت و یک آدم را 

 (.28نقاشی کند  

مثل   آوریافتگی نظام مکانهای سازشبا توجه به شاخص

وازن عماودی در شده، شفافیت، تلریف، عادم تاموارد حذف

سازی بدن، کیفیت کلی ضعیف، سازی سر، سادهایستادن، ساده

کننده اارف افتراق جنسی و بسط جنسی(، بارای هار شارکت

ی یاک یاا وجود یا عدم وجود این عالئم در نقاشی به او نماره

 (. 29  افر تعلق گرفت

های شارایط در دفعاات مختلاف اجارا، با توجه باه نوساان

هاای زیربناایی مراحال آزماون، ا رد فرضدشواری ایباات و یا

ها، در بیشااتر ماوارد تعیاین اعتبااار و پیچیادگی و غناای نقاشای

های فرافکناای بساایار دشااوار اساات. شااماری از روایاای نقاشاای

های سانجی نقاشایهای روانی ویژگیهای دقیق دربارهتللیل

هایی معتبار و روا ها شااخصکه ایان نقاشایاند فرافکن نشان د

آمده از دسااتامااا نتااای  به نیسااتند جش شخصاایتباارای ساان

ها را تا و بعضی از فرضیه ارکننده بودههای دیگر امیدوپژوهش

های فاارافکن انااد. بااه کااار بسااتن نقاشاایای تثییااد کردهاناادازه

عنوان یااک شاااخص تقریباای از بالیاادگی نهناای، بیشااترین بااه

های کلاای  سااطح بناادیدر درجه و موفقیاات را داشااته اساات

یافتگی، تکااانش گااری، اضااطراب( موفقیاات متوسااط سااازش

از پژوهشی که پایایی و روایی این آزماون  .است آمدهدستبه

باه طاوری  را مورد ارزیابی قرار داد نتای  مطلوبی حااال شاد

و ضریی آلفا برابار باا  78/0تا  42/0روایی این آزمون بین  که

 (.28به دست آمد   80/0

 از آزمااون گاارفتن باارای پااژوهش ایاان در :اجرررا روش( ج

 باه حاضار کاه سابزوار شهرساتان هایمهدکودک به کودکان

 در کودکاانی از و شاد مراجعاه بودناد حیطاه این در همکاری

 حضاور مهاد هاایکالس در کاه سال 10 تا 3 سنی یملدوده

 اتااق باه تنهاییباه کاودک هار. آماد عمال باه آزمون داشتند

 اجاارا کودکاان انادریافت آزماون ابتادا در آمادمای آزماونگر

 و کاردمی تعریاف داستان آزمون، کارت 10 برای او و شدمی
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 یادداشاتمناسای  فراات در ساپ  و ضبط اول او هایگفته

 ماداد و سفید کاغذ برگه یک کوتاه، استراحتی از پ . شدمی

 خانااه، یااک تصااویر کااه خواسااتیممی او از و دادیمماای او بااه

 از تشاکر بارای نقاشای اتماام از پا . بکشاد را آدم و درخت

 مطالعاه ایان. گرفاتمی تعلاق او باه کوچک ایهدیه کودک

 از آگاهاناه رضاایت اخاذ اخالقای، ماوازین رعایات بار مبتنی

 در کودکاان اسارار حفظو  والدین،رضایت و اطال  کودکان،

 کودکاانی. است گرفتهانجام ها،آن یشدهضبط هایگفته مورد

 مبتالبه کودکان و داشتند سال 10 از بیشتر یا سال 3 از کمتر که

 پااژوهش از تکلاام و یااادگیری هااایاختالل نهناای، تااوانیکاام

 و تواایفی آماار از هااداده وتللیلتجزیاه برای. شدند حذف

 .شد استفاده چندمتغیره کوواریان  تللیل روش

 هایافته
 7 سانی میاانگین باا سال 11 تا 4 دامنه در کنندگانشرکت سن

 نظار در با کودکان، سنی مقادیر کنترل از پ  هاداده. بود سال

 هایشاخص نمرات. شد تللیل همپراش، متغیر عنوانبه گرفتن

 در اینکااه بااه توجااه بااا. بااود متغیاار 10 تااا 0از نایااافتگیسااازش

 5 بارش نقطاه بار نایافتگیسازش هایشاخص گذاریتشخیص

 4 برش نقطه کارانهملافظه دید با مطالعه این در شود،می تثکید

 نقاشای در کاه کنندگانیشرکت ترتیی بدین. شد درنظرگرفته

 در گرفتناد 4 تا 0نمرات نایافتگیسازش هایشاخص اساس بر

 در 10تاا 5 ینماره دارای کنندگانشرکت و یافتهسازش گروه

 نفار 12 آزمودنی 25از که شدند بندیطبقه نایافتهسازش گروه

 قارار نایافتاهساازش گاروه در نفار 13 و یافتاهساازش گروه در

 کودکان نمرات معیار انلراف و میانگین 1 جدول در.  گرفتند

هاای مختلاف ارائاه شاده هر دو گروه مورد مطالعه در شاخص

 است. 

 

 

 

 یافتگییافتگی و فاقد اختالل سازشکودکان با اختالل سازشمیانگین و انحراف معیار نمرات  .1جدول

 متغیر تعداد میانگین انحراف معیار k-sمقدار آماره معناداری

0.091 

0.145 

0.064 

0.23 

0.20 

0.18 

0.20 

0.084 

0.18 

0.226 

0.203 

0.162 

0.132 

0.149 

0.146 

0.126 

0.228 

0.145 

83/0 

39/2 

075/3 

94/9 

95/5 

57/9 

19/9 

30/8 

70/8 

16/2 

07/7 

72/4 

5/28 

18 

04/23 

75/17 

61/14 

12/16 

12 

13 

25 

12 

13 

25 

12 

13 

25 

 فاقد اختالل سازش یافتگیگروه  های ناسازگاریمجمو  شاخص

 یافتگی سازگاریبا اختالل سازش های ناسازگاری گروهمجمو  شاخص

 کل

 یافتگیفاقد اختالل سازشمجمو  نیازهای گروه 

 یافتگیبا اختالل سازشمجمو  نیازهای گروه 

 کل

 یافتگیاختالل سازشفاقد مجمو  فشارهای گروه 

 یافتگیبا اختالل سازشمجمو  فشارهای گروه 

 کل

 

 و میااانگین پااژوهش ابزارهاای از حااااله نتاای  اساااس بار

 نقاشای ناساازگاری هایشاخص مجمو  نمرات معیار انلراف

 باا کودکاان گروه دو فشارها مجمو  و نیازها مجمو  فرافکن،

 1 جدول در یافتگیسازش اختالل فاقد و یافتگیسازش اختالل

 بااین هاااییتفاوت جاادول هااایداده بااه توجااه بااا. شااد آورده

 باارای امااا شااودمی دیااده هاااگروه توااایفی هایشاااخص

  از  هااختالف این نبودن یا بودن معنادار مورد در گیریتصمیم

 آمااری آزماون عنوانبه متغیره چند کوواریان  تللیل آزمون

 عادم از کوواریاان  تللیال اجارای از قبل. استفاده شده است

 شااد حاااال اطمینااان هاااواریان  همگناای یمفروضااه نقاا 

  مقاادار بااا ناسااازگاری هایشاااخص لااوین یآماااره مقاادار 

58/1F= 05/0 وP>، 39/1مقادار باا نیازهاا متغیار برای f= و 
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05/0P>  42/0مقادار با فشارها متغیر برای وF= 05/0  وP> 

 اسااس بار و 1جادول هاایداده طباق همچناین(. نبود دارمعنی

 پراکناادگی توزیاان فاساامیرن لموگروفاکاا آزمااون نتااای 

 بااه نساابت معناااداری و فاااحش اخااتالف متغیرهااا از کاادامهیچ

 همگنااای یمفروضاااه (. <05/0P  نداشااات نرماااال توزیااان

 ام آزماون نتاای  بار اسااس کوواریان  واریان  هایماتری 

، P، 61/3756=df2 ،6=df1>05/0  نیااز برقاارار بااود باااک 

36/1=fbox.)  باارای چناادمتغیری کوواریااان  تللیاال نتااای 

 دو بین ناسازگاری هایشاخص و نیازها و فشارها میزان مقایسه

 .است شده خالاه بعد هایجدول در سن ایر تعدیل با گروه

 

 در متغیرهای پژوهش سازش یافتگیو فاقد اختالل  سازش یافتگیتفاوت نیمرخ شخصیتی کودکان با اختالل  .2جدول

 متغیرها ارزش المبدای ویلکز Df2 Df1 f معناداری مجذور اتا

 گروه 264/0 64/17 3 19 001/0 736/0

 

ی چند متغیره المبدای ویلکز را نشان مقدار آماره 2جدول 

 توانمی( ≥p 01/0دهد. با توجه به معنادار بودن این آماره  می

یافتاه حاداقل در ایافته و ننتیجه گرفت که بین دو گروه سازش

 یکی از متغیرها تفاوت معناداری وجود دارد.

 
 یافتگی پس از کنترل اثر سنسازشو فاقد اختالل  سازش یافتگیآزمون اثرات بین گروهی در تفاوت دو گروه کودکان با اختالل  .3جدول

  متغیر مستقل میانگین مجذورات  معناداری اتامجذور  توان آماری

8/0 

46/0 

05/0 

1 

66/0 

13/0 

199/0 

155/0 

001/0 

669/0 

228/0 

037/0 

033/0 

063/0 

944/0 

001/0 

021/0 

378/0 

22/5 

84/3 

005/0 

45/42 

21/6 

811/0 

65/12 

95/224 

385/0 

765/102 

442/363 

137/61 

906/65 

919/79 

457/5 

 ناسازگاریهای مجمو  شاخص

 مجمو  نیازها

 مجمو  فشارها

 های ناسازگاریمجمو  شاخص

 مجمو  نیازها

 مجمو  فشارها

 های ناسازگاریمجمو  شاخص

 مجمو  نیازها

 مجمو  فشارها

 سن

 

 

 گروه

 

 

 خطا

 

ده است پ  از کنترل ایر طور که در جدول نشان داده شهمان

یافتگی انسازشهای پراش سن تفاوت مجمو  شاخصمتغیر هم

معناادار اسات.  در ایان  p≤01/0و   =45/42fبین دو گروه با 

( گاروه دچاار اخاتالل 1مورد باا توجاه باه جادول تواایفی  

میاانگین بساایار بیشااتری دارد. همچناین بااین دو گااروه تفاااوت 

ها نیااز معنااادار بااود مجمااو  نیازهااای اسااتخراجی از داسااتان

 21/6f=  01/0و≥pیز گاروه فاقاد اخاتالل یازها ن(. در مورد ن

میانگین نیازهای بیشاتری دارد. از طارف دیگار ، یافتگیسازش

های ناساازگاری تفااوت های سنی نیز در ماورد شااخصگروه

 معناداری دارند.

 

 گیرینتیجهبحث و 
یکی از اجزای مهم هر پژوهش ارزشمند کارایی آن برای حل 

های آن اسات. در ایان یافتاه مسائل جامعه و به عباارتی تعمایم

آمده و مقایسه دستبه بررسی، بلث، تفسیر نتای  به قسمت نیز

اسات. پاژوهش ن نتای  با نتای  مطالعات مشابه پرداخته شده ای

هاای انادریافت کودکاان و هادف اساتفاده از آزمون حاضر با

نایافتاه انجاام نقاشی فرافکن جهت غربالگری کودکان ساازش

که آیا نیازها و فشارها در آزماون انادریافت شد و این پرسش 

های فارافکن یاافتگی نقاشایانهای ساازشکودکان و شااخص

یافته بینی و تفکیک دو گروه کودکان سازشتوانند در پیشمی
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نایافتااه از یکاادیگر نقااش مااؤیری داشااته باشااند، و سااازش

 موردبررسی قرار گرفت. 

         وهنیماارن شخصاایتی دو گاارکااه بااین  نتااای  نشااان داد

نایافتااه تفاااوت معناااداری وجااود دارد. شیافتااه و سااازسااازش

، "نیازهاا"و "نایاافتگیساازش"های درمجمو  تفاوت شاخص

یاافتگی معناادار باوده بین دو گروه با و بادون اخاتالل ساازش

است. نتاای  تللیال  معنادار نبوده "فشارها"شاخص  لیاست و

پژوهشی مبنی بر اینکاه  متغیره مربو  به سؤالکوواریان  چند

های نیاز در آزمون فارافکن انادریافت آیا با استفاده از شاخص

یافتاه و ان باه تماایز دو گاروه کودکاان ساازشتوکودکان می

نایافته پرداخت، نشاان داد کاه ماهیات نیازهاایی کاه از سازش

اساتخرا  شادند  های آزمون اندریافت کودکاانتفسیر داستان

یافته و داری دو گااروه کودکااان سااازشطور معناااتوانااد بااهمی

 .یافته را از یکدیگر تفکیک کندانسازش

کنناد ارزش ها از آن حکایت میمسئله مهمی که این یافته

. اساتهای ترسیمی و روایتی در کاار باالینی تشخیصی آزمون

       های کودکاااان ها و داساااتانوجاااود تفااااوت میاااان نقاشااای

باادین معناای اساات کااه  بهنجااارنایافتااه و کودکااان سااازش

های خاناه، درخات، آدم و اناادریافت هایی در نقاشایشااخص

هااا دساات بااه واسااطه آنتااوان بهد دارد کااه میموضااو  وجااو

هاای تشخیص این کودکاان زد. ایان نتاای  همساو باا پژوهش

 ( است.22میلر و ولتکامپ  (، 24(، وست  23  گیتلمن

اند بارتعنایافته به ترتیی برخی از افات کودکان سازش

ازحد، ناتمام رها کردن کاار و باازی، هدف بیشفعالیت بی از:

های بادن، نااآرامی هدف قسمتی یاا تماام انادامتکان دادن بی

بازی از فار  ن لوازم و اسابابهنگام غذا خوردن، خراب کرد

کاری زیاااد، پرحرفاای، نافرمااانی، دعااوا کااردن بااا سااایر دساات

ان، نپذیرفتن انضابا ، مزا  بردن، آزار دیگر دمدمیکودکان، 

خلقای، مشاکالت گفتااری، ک  ،به دردسر انداختن خودشو 

گوش ندادن باه تماام داساتان، لجباازی، عصابی مازا  باودن، 

احتیاطی، نداشتن ملبوبیت در باین همسااالن، ناشاکیبایی و بی

اخیر توجه زیاادی باه  هایپژوهش(. در 30گویی است  دروغ

های ده است زیرا بررسایهای اجتماعی شمشکالت در مهارت

هاای اجتمااعی تاثییر دهاد نارساایی در مهارتمتعدد نشان می

گاذارد، مشاکالت آموزان میمنفی بر عملکرد تلصیلی دانش

    کنااد و اغلاای بااه بااروز مشااکالت یااادگیری را تشاادید می

های اجتماعی بخاش (. مهارت31شود  منجر می یافتگیشساز

ها ( و کمبود این مهارت32فردی است   تلولمهمی از حوزه 

رسااد بااه نظاار می ؛ بنااابراین(33کنااد  مشااکالتی را ایجاااد می

نایافته انتظااار داشاات کااه در تااوان از کودکااان سااازشنمی

های متعارف مداد و کاغاذی و یاا مانناد آن مشاارکت آزمون

هدف شناخت شخصیت و  های فرافکن که باکنند. اما تکنیک

شاوند امکاان می کاار گرفتاهحل مشکالت روانی کودکان به 

ه ساؤاالتی کاه وی تر شدن به کودک و پاسخگویی بانزدیک

 سازد.  طور مستقیم ندارد، فراهم میها را بهتوانایی بیان آن

( در پژوهشاای یااک تکنیااک ارزشاامند را کااه 34گاباال  

توسااط ترکیاای نقاشاای و تعریااف داسااتان بااه وجااود آمااده و 

خواهناد نیساتند یاا نمیتواند در مورد کودکاانی کاه قاادر می

های ناهشیار و مهم خود را آشکار کنند مورداستفاده قرار جنبه

داد. نتااای  ترکیاای ایاان دو راهکااار  نشااان داد کااه درمااانگر 

عنوان یک ابزار فرافکن برای فهام شخصایت تواند از آن بهمی

 .کودکان و همچنین در فرآیند تشخیص و درمان استفاده کناد

توان اههار داشات نتای  این پژوهش میس بدین ترتیی بر اسا

با استفاده از فنون فرافکنی چون نقاشای و تعریاف داساتان، که 

اورت غیرمستقیم کودکانی را که دچار مشاکالت توان بهمی

کرده و نهایتاً به رفان مشخص  هستندخانوادگی و یا شخصیتی 

 (.35ها پرداخت  مشکالت آن

و باا توجاه باه  مشاابههاای درمجمو  نظر به نتای  پژوهش

شاود، سازان جامعه مشخص میعنوان آیندهاهمیت کودکان به

موقن تر موجی اقدام باهتشخیص مشکالت آنان در سنین پایین

شاود. ها میان در جهت بهبود و جلوگیری از آنخانواده و مربی

( تعریاف داساتان باه کاودک امکاان 36طبق نظر متخصصین  

کند که از دنیای بیرون کسی می دهد تا اطالعات و اعمالیمی

ها را دوباره تنظایم کناد، نقاشای را از هم جدا سازد و سپ  آن
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نیز در تشکیل شخصیت و روان کودک اهمیت بسزایی دارد و 

نه تنها به او امکان شناسایی ملیط اطراف و شرکت جساتن در 

دهد تاا مساائلی را سازد بلکه این امکان را  میآن را فراهم می

شود به شاکل یش مطرح میطور نامنظم از همه طرف براکه به

 ای منظم کند.شدهبندیاورت

در این پژوهش تعدادی عوامل و متغیرهای مازاحم وجاود 

داشت که مانن از تعمیم نتاای  باه جامعاه شادند؛ ازجملاه ایان 

توان به استاندارد نبودن فضای اجرای آزمون، ها میملدودیت

نشادن دو گاروه از نظار سان و ملدودیت حجم نموناه، همتاا 

های مزاحم در فضای اجرای جن ، وجود سروادا و ملرک

کنندگان و غیار تصاادفی باودن آزمون، داوطلی بودن شرکت

نمونه اشاره کارد. اجارای آزماون در فضاایی مناسای و آرام، 

تار در ی بزرگانجام پژوهش در سنین مختلف، انتخاب نموناه

باه جوامان دیگار، اجارای  جهت دقت بیشاتر و قابلیات تعمایم

و  ،هااای فاارافکن و عیناایپااژوهش بااا اسااتفاده از دیگاار آزمون

ات الزم سن و جان  از پیشانهاد کنندهکنترل متغیرهای تعدیل

شود برای تلقیقات آینده برای رفن این موانن است. پیشنهاد می

اعتماااد، دقیااق، عیناای و ابتاادا کودکااان توسااط معیارهااای قابل

بنادی شاوند، ساپ  ابی معلم، سانجش و طبقهبیرونی مثل ارزی

 های فرافکن مقایسه شوند. این دو طبقه از نظر آزمون

این  وسیله از کلیه افرادی که در انجامبدین : تشکر و قدردانی

ویژه مادیران ملتارم مهادهای اند باهپژوهش همکااری داشاته

و همچناین ماورد مطالعاه  شهرستان سبزوار، کودکاان کودک

 شود.ها، تشکر و قدردانی میوالدین آن

این پژوهش برای نویساندگان هایچ گوناه تضااد  :تضاد منافع

 منافعی نداشته است.
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Abstract 

Background and Purpose: The use of painting and storytelling as a projective method has been 

a long-standing way of defining children's problems. The aim of this study was screening 

maladjusted children using children apperception test and projective drawing test. 

Method: The study design was causal-comparative without control group. The statistical 

population of current study was all children between 3 to 10-year-old of Sabzevar city in the 

summer of 2013. The sample was 25 children that selected by convenience sampling method. 

The children were evaluated by house-tree-person drawing test and children apperception test. 

Data was analyzed by multivariate analysis of covariance. 

Results: It was found that maladjustment index of projective painting (p≤0/05) and needs 

(p≤0/05  ( can significantly distinguish well-adjusted and maladjusted children, but stress cannot 

separate two groups. (P≥0/05). 

Conclusion: Using projective test such as children apperception test and house-tree-person 

drawing can distinguish adjusted and maladjusted children each other.  

Keywords: Maladjusted indices‚ projective painting, children apperception test (CAT), house-

tree-person (HTP) 
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