
 

  
  
  
  
  

  فصلنامه علمي ـ پژوهشي روانشناسي دانشگاه تبريز
  ١٣٨٨پاييز  ١٥سال چهارم شماره 

  

رابطة شدت عالئم مشکالت هيجاني و مسايل رفتاري با نحوة ترسيم آدمک 
  دبستانيدر کودکان پيش

  

  استاديار دانشگاه سمنان ـ  دکتر معصومه خسروي
  ناسي باليني دانشگاه سمناندانشيار گروه روانش ـ اهللا بيگدليدكتر ايمان

  کارشناس روانشناسي باليني، دانشگاه سمنان ـ ليال خدادادي
  

  چکيده
ن يو همچن تيرشد و پرورش استعدادها و خالق يارزنده و مهم برا يالهيبه عنوان وس ينقاش
و هوش کودکان مورد توجه قرار گرفته  يرفتار ،يجانيه ،يسنجش ابعاد مختلف عاطف يبرا

ل يمسا و يجانيشدت عالئم مشکالت ه ةرابط ين پژوهش به منظور بررسين رو ايا از .است
. راز انجام گرفتيشهر ش يش دبستانياز کودکان پ يم آدمک در گروهيترس ةبا نحو يرفتار

که  را) دختر ۵۰پسر،  ۵۰(کودک پنج ساله  ۱۰۰گروه نمونه، . بود يروش پژوهش از نوع همبستگ
 يريگق نمونهيآنان از طر. شدنديدند شامل ميديراز آموزش ميش شهر يهايدبستانشيدر پ

و  يجانيان آنان پرسشنامه مشکالت هيمرب. شدند يانتخاب و بررس ياچندمرحله ياخوشه
ک آدمک يناف يک از کودکان مطابق با تست آدمک گوديل کردند و هر يرا تکم) SDQ( يرفتار
ج ينتا. ديشر استفاده گرديف Zرسون و آزمون يپ يتگها از همبسل دادهيجهت تحل. کردند ينقاش

و  يجانيهم آدمک با مشکالت يترس ةن نحويها نشان داد که بل دادهيبه دست آمده از تحل
ن يشر، تفاوت معنادار ايف Zج آزمون ينتا. وجود دارد يمعنادار و معکوس آمار ةکودکان رابط يرفتار
 يهايشود که نقاشيم جه گرفتهينطور نتيذا اـل. دادـن  ن دختران و پسران  نشانيرها را در بيمتغ

 . آنان باشند يل  رفتاريو مسا يجانيمشکالت ه ةدهندتوانند نشانيکودکان م
      .م آدمکيترس ة، نحويدبستانشي، کودکان پيل رفتاري، مسايجانيمشکالت ه: يديکلواژگان 
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ت ياهم يبه خصوص نقاششناخت هنر کودکان  گذرد،يدر عصر حاضر هر روز که م
 رشد و پرورش استعداد يارزنده و مهم برا يالهيبه عنوان وس ينقاش ابد وييم يشتريب

و هوش  يرفتار ،يجانيه ،يسنجش ابعاد مختلف عاطف ين برايو همچن تيو خالق
کودک،  يهاتين فعاليدر ب .)۱۳۸۲ ف،يظر(کودکان مورد توجه قرار گرفته است 

ن يرد و به هميپذير ميتأث يو اجتماع ي، عاطفيشناخته از تحولاست ک يتيفعال ينقاش
 ،۱کرمن(شود يبه کار گرفته م يدرمانو روان يص روانيع در تشخيوس ياسيل به مقيدل

و عواطف و احساسات زمان  يها، حاالت روح، نگرشينقاش ةليکودک به وس). ۱۳۸۵
؛ ۱۳۷۰، يفرار( کنديان ميرا بتر خود دار و ژرفشهيل ريز احساسات و مسايحاضر و ن

 ).۲۰۰۷ ،۲ان ونگريبو و رياسکا

مثل محبت،  يادهيچيتوانند عواطف پيش از مدرسه، کودکان ميپ ةدر شروع دور
 ، نشان دهنديو هم کالم يرکالمي، حسادت و رشک را، هم در سطح غيناخشنود

و ارتباط آن  يت آزاد و خالق هنريو کودک با انجام فعال ،)۱۳۸۵سادوک و سادوک، (
  ).۱۳۸۲لک، يتوماس و س( رسديم ييبايخود به درک مفهوم ز يازهايها و نبا خواست

 ةانيم يهاسال است، در يشيو نما ي، صوريه کودکياول يهاها در سالينقاش
ک به سن ينزد يو عاطف يانتزاع ي، مناظر مورد عالقه کودک است و موضوع هايکودک

ر تن و يم تصويمفاه ةدهندن حال نشانيها در عينقاش. گردديها ظاهر ميبلوغ در نقاش
). ۱۳۸۵، ۳سادوک و سادوک(باشند يو پرخاشگرانه کودک م يجنس يهاز تکانهين
 يايدن ييبه منظور بازنما ي، کوششيباز يهار شکليها را برخالف ساياژه، اغلب نقاشيپ

ار يبس ير ذهنيش تصاويدايا با پن وجوه مشترک آنهيآورد و بنابرايز به شمار مين يواقع
  ).۱۳۸۲لک، يتوماس و س( اد استيز

  هاي فرافکني هنوز هم يکي از ده آزموني است که بيشترين موارد کاربردي رانقاشي
  

  

2- Skyboo &  Ryan-Wenger 1- Kerman 
3- Sadock & Sadock 
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و همکاران  ۳نزيک؛ وات۱۹۹۳ ،۲يو زالوسک يوتروسکي؛ پ۱۹۸۵و همکاران، ۱نيلوب(دارند 
خانواده،  يب، نقاشياند که کودکان به ترتشناسان گزارش کردهاز روان ۴۱%). ۱۹۹۵

همکاران،  و ۴آرچر(برند يشخص را به کار م - درخت -خانه رير شخص و سپس تصويتصو
شوند، يناف مؤثر واقع ميج آزمون آدمک گوديز در نتاين يتيعوامل شخص). ۱۹۹۱
م آدمک يرا در ترس يشتريات بيسازگارترند، جزئ يو رفتار يجتماعکه از نظر ا يکودکان
 يد توجه نمود که عدم رشد و رسش شناختيالبته با). ۱۳۸۱ ،يبهرام( اندکرده ملحوظ

در ) سميژه در کودکان اوتيبه و( يرسازيضعف در تصو يساله و گاه ۵- ۴کودکان 
 و همکاران، ۶يالري؛ ه۲۰۰۸ان، و همکار ۵يبردل( گذارديآنان اثر م يهاينقاش ييتوانا

 يگرليتحله روانيعمدتاً بر نظر) يآزمون فرافکن يطور کلو به(ها ير نقاشيتفس). ۱۹۹۸
مهم  يهااز جنبه يارين است که بسيوه اين شيا ياساس يهااز فرض يکي. است يمبتن

. گردديآشکار م يفرافکن يهايم مانند استفاده از نقاشيرمستقيکرد غيت از رويشخص
شخص را  يدرون يهاييايها و پونه ها، تعارضيتواند زميها بالقوه مين فرافکنيفهم ا

 -يداريو د يا مشکالت ادراکيو  يرشد شناخت ييبازنما يبرا ياز نقاش. آشکار سازد
؛ ۱۳۸۶،  ۸گراث يگر( شوديز استفاده مين يب مغزيبه انواع خاص آس ۷يساختار

  ).  ۱۹۹۵، ۹لزاک

باشند و با سن فرد ي رفتاري دربرگيرنده رفتارهايي هستند که دائمي ميهااختالل
متناسب نيستند و منجر به تضاد اجتماعي، نارضايتي و افسردگي فردي و شکست در 

نشان داد )۱٣۷۵(عبدالملکي  ).۱۳۸۲شمس اسفندآبادي و همکاران، (شود مدرسه مي
ر داراي هماهنگي، همساني و نقاشي کودکان عادي بيشتر از نقاشي کودکان پرخاشگ

  ، نتايج حاکي از تأثيـر نقاشـي درماني )۱٣۸۱(در پژوهش به پژوه و نوري . باشدنظم مي
  

  

2- Piotrowski & Zalewski 
4- Archer 
6- Hillary 
8- Gary Groth 

1- Lubin 
3- Watkins 
5- Bradley 
7- Visuoconstructive 
9- Lezak 
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به اين ) ۱٣۷٣(بيرامي . ذهني بود ةماندآموزان عقبدانشدر رفتارهاي پرخاشگرانه 
از  آموزان پرخاشگر راتوان دانشيآموزان مدانش يهايل نقاشيد که با تحليجه رسينت

م يافت کودکان پرخاشگر به ترسيدر) ۱٣۷۰( يباقر. جدا نمود يآموزان عاددانش
م افراد خانواده به ي، ترسآزاد ةسوژ يو خشن در نقاش يخطنظم، خطيب يآدمک با موها

جنگ و  يهاه به زندان و صحنهيشب ييهام خانهينظم، ترسيصورت پراکنده و ب
 يميجنگ در تجسمات ترس يموضوع يبه بررس) ۱٣۶۸( ييبابا. پردازنديم يزيخونر

و  يل ذهنيبر مسا ياجتماع يهابحران يرگذاريکودکان پرداخت و موفق به کشف تأث
 يهايشانيکه پر يافتند کودکانيز درين) ۱۹۸۲( و همکاران ۱تيکن .کودکان شد يرفتار
کشند و يشتر جنس مشابه خود را ميشان بيهايدارند، در نقاش يکمتر يعاطف
 يدر نقاش يشناختن سن و تحوليافت که بيجه دست ين نتيبه ا) ۱٣۷۰( يميابراه

  .کودکان رابطه وجود دارد

 يزمان کمتر يکودکان عاد سه بايمقا ده درها نشان دادند کودک والدافسرپژوهش
) ۲۰۰٣( ۲بارت و بارکت). ۱٣۷٣سروقد، ( کنديخانواده م يم اعضايصرف ترس را
استفاده  ينشان دادن صفات منف ياه برايگ سـاز رن يسن يهاگروه افـتند هـمةيدر
طلقه و م يعاد يهاکودکان خانواده يهايافتند که نقاشيز درين يپژوهشگران. کننديم

از  ياريمطلقه بس يهابا هم دارند و کودکان خانواده يياز نظر محتوا ييهاتفاوت
ان، يشاکر( دهندياز خانواده خود نشان م يخود را در نقاش يو رفتار يمشکالت عاطف

را متفاوت  يدختران با پسران مهدکودک ينقاش يهايژگيو) ۲۰۰۴( ۳کيبرن). ۱٣۷۴
 ينقاش زه و رنگارنگيکشند، پاکيم يشتريات بييخود جز يهايافت، دختران در نقاشيدر
  .کشندينظم ميشان را شلوغ و درهم، ناکامل و بيهايکه پسران نقاش يکنند، درحاليم

  در کشور ما توجه به نقاشي کودکان، تحقيق و بررسي آن، به طور پراکنده و محدود
  

  

2- Barrett & Burkitt  
 

1- Kenneth 
3- Bernice 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  
 

 فصلنامه علمي ـ پژوهشي روانشناسي دانشگاه تبريز   {
۱۳۸۸پاييز , ۱۵سال چهارم شماره    {  

  

 

 
 

89

ران انجام نشده است، و الزم يوهش حاضر در اژنجا که مشابه پآام گرفته است؛ و از انج
دا ينسبت به آثار آنها پ يتربزرگ کودکان شناخت جامع يايدرک دن ياست که به برا

و  يکودکان و شدت اختالالت رفتار ين نقاشيارتباط ب يم، پژوهش حاضر به بررسيکن
  .پردازديها مآن يجانيه

  روش 

  معه و نمونة آماریجا

ن پژوهش يا يآمار ةجامع. باشديـم يق، روش از نوع همبستگين تحقيژوهش اـروش پ
. راز بوديدر شهر ش ۸۶-۸۷ يليسال تحص يش دبستانينفر کودک مقطع پ ۳۸۲۰شامل

 ۵۰( رازيش شهر يدبستانشيساله پ) ۵( پنج نفر از کودکان ۱۰۰گروه نمونه متشکل از
 ياخوشه يريگق نمونهينمونه مورد نظر از طر. بود )تردخ ۵۰نفر پسر و نفر 

 ها و مشکالتييتوانا ةان آنان پرسشناميمرب. شدند يانتخاب و بررس ياچندمرحله
)SDQ (ک آدمک يناف يل کردند و تک تک کودکان مطابق با تست آدمک گوديرا تکم

ون ير و رگرسشيف Zرسون، آزمون يپ يها از همبستگل دادهيجهت تحل. کردند ينقاش
  .   ديگام به گام استفاده گرد

  گيریاندازهابزار 

 و يجانيسنجش شدت عالئم مشکالت ه يبرا ):SDQ(ها و مشکالت ييپرسشنامه توانا
 - يجانيه( مشکالت و) يرابطه مطلوب اجتماع( هايـياز پرسشنامه توانا يارـمسائل رفت

 يگرک ابزار غربالي، )SDQ(ت ها و مشکالييتوانا ةپرسشنام. استفاده شد) يرفتار
. روديکودکان و نوجوانان به کار م يجانيو ه ين مشکالت رفتارييکوتاه است که در تع

ر گروه يشده است و پنج ز يطراح ۱ن ابزار در کشور انگلستان توسط روبرت گودمنيا
    ک،سلو مشکالت( يمشکالت رفتار - ۱ :کنديم يابيرا ارز يپزشکف عالئم روانياز ط ياصل

  

  

 1- Goodman 
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مجموع . اجتماعي، عالئم هـيجاني، و رابطة مطلوب )پر فعاليتي، مشکالت با همساالن
 يهاييمشکالت و توانااين پرسشنامه، . دهدرا به دست مي» نمره کلي مشکالت«آنان 

کامالً درست،  ياـههر سؤال با جواب. دهديقرار م يابيماده مورد ارز ۲۵کودکان را در 
از آنها را  يکيد يدهنده باشده است که گزارش يندـبادرست طبقهـدرست و ن يا حدت

، )سال ۱۶-۴کودکان (خصوص والد ـم يهانسخه ين پرسشنامه دارايا. انتخاب کند
) الـس ۱۶-۱۱(زارش گر ـخودگ ةو نسخ) سال ۱۶-۴کودکان ( وزگارـخصوص آمـم
 ).۱۳۸۵ دوست، يتهران( باشديم

کرونباخ را  يدر نمونه خود آلفا SDQ يدرون ييايپا يابيارز يراب) ۱۹۸۳(گودمن 
سه يدر مقا SDQ يهمگرا و افتراق ييروا. گزارش کرد ۷٣/۰مختلف  ياس هايمق يبرا

اند ج نشان دادهيده شده است که نتايز سنجين) CBCL( ۱کودکان يبا فهرست رفتار
کان و نوجوانان کود يهات موجود در نمونهص مشکاليدر تشخ SDQ يکل ةنمر

، در ۲۰۰۰گودمن در سال . دارد يشتريدقت ب CBCL نسبت به يت عموميجمع
به دست  SDQ يکل ةشاخص نمر يرا برا  %۹۵ يژگيو و  %۷۴ت يمطالعه خود حساس

 ييروا. بود %۸۵و % ۸۰ ،۲۰۰۴در سال  يمجدد و ةج در مطالعين نتايآورد که ا
 ةنقط. شد يدوست و همکارانش بررس يانها و مشکالت توسط تهرييتوانا ةپرسشنام

کل  ةمتوسط نمر. به دست آمدROC 2 يبرش پرسشنامه با استفاده از روش آمار
 يهاتمام شاخص. بود ۱۰/۴آموزگار  ةو در پرسشنام ۱۰/۵ والد ةمشکالت در پرسشنام

). P>۰/۰۱( مثبت داشتند يگر همبستگيکديوالد و آموزگار با  SDQ دست آمده ازه ب
ن دو جنس يب يمطلوب اجتماع ين و آموزگاران مشکالت سلوک و رفتارهايظر والدبه ن

و ) P>۰/۰۵(که مشکل سلوک در پسران  يدار داشته است، به شکليتفاوت معن
 SDQدر . شتر گزارش شده استيب) P>۰/۰۱(در دختران  يمطلوب اجتماع يرفتارها

  در ) P>۰/۰۱(با همساالن  يطاـو مشکالت ارتب )P>۰/۰۵(مشکالت  يکل ةآموزگار، نمر
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از افراد نمونه، در  %۷۰نمـرات کلي مشکالت در. دار بيشتر بودپسران به شکل معني
 با در نظر گرفتن نمرة. بود ۱۳هاي آموزگار زير و در پرسشنامه ۱۲هاي والد زير پرسشنامه

. ن مقدار بوديا يا مساويباالتر  %۹۵ يژگيو و %۷۴ت ينفر با حساس ،  نمرات۱۲برش  ۱۹۷
  .بود ۱۲/۵باالتر از % ۸۱ يژگيو و%  ۵۵ت ينفر با حساس ۱۸۸آموزگار نمرات  يهادر نسخه

. ناف استفاده شديها از آمون آدمک گودينقاش يگذارنمره يبرا :نافيتست آدمک گود
، توسط ۱۹۶٣و سپس در سال  يناف، طراحي، توسط گود۱۹۲۶ن آزمون در سال يا

ودک و ـن سن کيازندگان آزمون بـبه نظر س. دنظر قرار گرفتيدـس مورد تجيهر
 يش سن، کودک اجزاين معنا که با افزايبد. رابطه وجود دارد يو يذهن يهاييتوانا

دکان سنجش هوش کو ين آزمون برايا. کنديم ير انسان را نقاشياز تصو يشتريب
 ابان مختلف معموالًيآن توسط ارزش  ييايب پايضر. . روديسال به کار م ۱٣تا  ٣ن يسن

 يو گروه يز به هر دو صورت انفراديآن ن ياجرا. گزارش شده است ۸۰/۰ش از يب
کودک  ينقاش يکن به طور کليز نامحدود است، ليآزمون ن يزمان اجرا. ممکن است

ماده وجود دارد   ۵۱ناف يآدمک گود يدر نقاش. دکشيقه طول نميدق  ۱۰تا   ۵ش از يب
  .شوديک نمره داده ميشده توسط کودک،  ينقاش يهاک از قسمتيکه به هر 

 ۵۴۸(آموز دانش ۱۱۹۵ ين آزمون بر رويا يبا اجرا) ۱٣۸۶(و همکاران  يتشکر
تا  ۶ن يراز در سنياول تا پنجم هشت دبستان در شهر ش يهاهيپا) دختر ۶۴۷پسر و 

 ييو از روش بازآزما ۰/۸۰ف يت اعتماد آزمون تنصياند که قابلسال گزارش کرده ۱٣
ن يا ةدر حال حاضر محققان دربار ).۱٣۸۱، يبه پژوه و نور(بخش است تيرضا ۰/۷۵

ست، بلکه در يناف فقط نسبت به هوش حساس نياس گودينکته اتفاق نظر دارند که مق
ز مرتبط يو عواطف کودک ن يواهخ يکه به اجتماع ين حال به سنجش عوامليع

 کيم آدمک، قبل از آن که تست هوش باشد ين، تست ترسيبنابرا. پردازديهستند، م
 ).۱٣۸۴دادستان، (شود يت محسوب ميآزمون شخص
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  هاافتهي
م آدمک يترس ةبا نحو يو رفتار يجانيم مشکالت هيشدت عال ةرابط يبه منظور بررس
ل ي، مسايجانيمشکالت ه يرهاين متغيب يمبستگ، ابتدا هيش دبستانيدر کودکان پ

ده يم آدمک سنجيترس ةبا نحو يمطلوب اجتماع ة، مشکالت با همساالن و رابطيرفتار
  .شد

 
، رابطه مطلوب يل رفتاري، مسايجانيشدت مشکالت ه يس همبستگيماتر )۱( جدول

  م آدمکيترسة با نحو ياجتماع
  

  يرابطه مطلوب اجتماع        يمسائل رفتار            يجانيه مشکالت  

  مشکالت هيجاني
  مسائل رفتاري

  رابطة مطلوب اجتماعي
  ترسيم آدمک ةنحو

         -  
   ** ۴۴۹./  
     *۲۳۹        ./           **۵۵۸                           ./  

     *۲۳۹      ./            **۵۵۱**                    ./۴۰۱            ./
۰/۰۱ <P       **۰/۰۵<P *  

  

شدت  يرهاين متغيشود، بيمشاهده م) ۱شماره ( گونه که در جدول فوقهمان
م آدمک از يترس ةبا نحو يمطلوب اجتماع ةو رابط يل رفتاري، مسايجانيمشکالت ه
  .رابطه معنادار وجود دارد يلحاظ آمار

م دست يم سر و گردن، ترسيم آدمک به چهار قسمت ترسين پژوهش نحوه ترسيدر ا
و   يجانيها با مسائل هم شد و رابطه آنيتقس يم طرح کليم لباس و ترسيو پا، ترس

  .قرار گرفت يمورد بررس يرفتار
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م سر يترس ة، نحويل رفتاري، مسايجانيشدت مشکالت ه  يس همبستگيماتر )۲( جدول
  يم طرح کليم لباس و ترسيدن، دست و پا، ترسگ و

  ترسيم لباس  ترسيم دست و پا   ترسيم سر و گردن  مسائل رفتاري      نيمشکالت هيجا  

          -           مشکالت هيجاني
      /.۴۴۹∗∗   مسائل رفتاري

     -/.۴۸۱∗∗  - /. ۳۱۲∗∗    ترسيم سرو گردن
    - /.۴۶۰∗∗ -/. ۳۹۷∗∗  -/.۰۹۸∗∗    ترسيم دست و پا

   /.۳۰۶∗∗ /.۳۸۷∗∗ -/. ۳۴۳∗∗  -/.۱۳۷∗∗    ترسيم لباس
  /.۴۴۷∗∗  /.۴۴۳∗∗ /.۴۷۵∗∗ -/.۳۷۰∗∗  - /.۱۶۶∗∗    ترسيم طرح کلي

۰/۰۱ <P ∗∗ 
  

م سر و گردن رابطه يترس ةبا نحو يجاني، مشکالت ه)۲شماره ( مطابق جدول فوق
م دست و پا، سر وگردن، يترس ةکودکان با نحو يل رفتاريمعنادار معکوس دارد، مسا

معنادار  ةرابط P>۰/۰۱، در سطح يم طرح کليم سر و گردن و ترسيسم لباس و تريترس
  .گردديمشاهده م يآمار

ش يشامل عالئم ب يل رفتاريا و مشکالت مساييبر اساس پرسشنامه پژوهش، توانا
م يرها با نحوه ترسين متغيک از اي، سلوک و مشکالت با همساالن است، رابطه هريفعال

   .شده است يآدمک بررس
                    

  م آدمکيترس ة، و عالئم سلوک با نحويفعالشيشدت عالئم ب  يس همبستگيماتر )۳( جدول
  مشکالت با همساالن  عالئم سلوک  عالئم بيش فعالي  

      -  عالئم بيش فعالي
      /. ۶۱۴∗∗  عالئم سلوک

    /.۴۱۷∗∗  /.۳۴۸∗∗  مشکالت با همساالن
  -/.۴۷۷∗∗ -/.۴۵۱∗∗  -/.۴۱۸∗∗  نحوه ترسيم آدمک

**              p<0/01 
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شدت عالئم  يرهايک از متغيم آدمک با هر يترس ة، نحو۳جدول  يهاافتهيبر اساس 
عنادار و معکوس دارد ة مرابط ي، سلوک، مشکالت با همساالن از لحاظ آماريش فعاليب
)۰/۰۱<P.(  

م يترس ةو نحو يجانيشدت مشکالت ه يرهايشر رابطه متغيف Zبا استفاده از آزمون 
  .سه شديو مقا ين دختران و پسران بررسيآدمک در ب

  

  تيک جنسيم آدمک به تفکيترس ةو نحو يجانيمشکالت ه يفيآماره توص )۴( جدول

  آماره  جنسيت
 کمترين نمره  بيشترين نمره  استاندارد انحراف  ميانگين  متغير

  ۰  ۷  ۱/۸  ۱/۹۴  يجانيمشکالت ه  دختر
  ۵  ۴۰  ۷/۷۴  ۲۳/۲۶  م آدمکيترس ةنحو

  پسر
  ۰  ۹  ۲/۰۱  ۲/۴۶  يجانيمشکالت ه

  ۴  ۳۵  ۶/۶۴  ۱۸/۶۲  م آدمکيترس ةنحو

  

شتر يب )۲/۴۶(در پسران  يجانين مشکالت هيانگي، م)۴ة شمار( طابق با جدول فوقم
  .شتر استيب) ۲۳/۲۶(م آدمک در دختران يترس ةن نحويانگيو م

است،  يبحران zاز  کوچکتر که) ۰۹۲/۰, مقدار( مشاهده شده zزان يم اما با توجه به
 ةو نحو يجانيشدت مشکالت ه ةزان رابطيتوان گفت در ميم% ۹۹نان ين با اطميبنابرا
  .تفاوت معنادار وجود ندارد ين دختر و پسر از لحاظ آماريم آدمک بيترس

م يترس ةو نحو يل رفتاريشدت مسا يرهايشر رابطه متغيف Zبا استفاده از آزمون     
                         .           سه شديو مقا يررسآدمک در دختر و پسر ب
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  تيک جنسيم آدمک به تفکيترس ةو نحو يل رفتاريمسا يفيآماره توص )۵(شماره  جدول

آماره                       جنسيت
  انحراف  ميانگين  متغير   

  استاندارد
بيشترين 
  نمره

کمترين 
 نمره

  ۰  ۱۸  ۵/۱۴  ۷/۱۴  يمسائل رفتار  دختر
  ۵  ۴۰  ۷/۷۴  ۲۳/۲۶  م آدمکيحوه ترسن

  ۰  ۲۱  ۱۱/۸۶  ۲/۴۶  يمسائل رفتار  پسر
  ۴  ۳۵  ۶/۶۴  ۱۸/۶۲  م آدمکينحوه ترس

  

ب برابر با يدر دختران و پسران به ترت يل رفتارين مسايانگي، م)۵شماره ( مطابق جدول
  .باشديم ۱۱/۸۶ و ۵/۱۴ب يز به ترتيانحراف استاندارد ن. است ۲/۴۶ و ۷/۱۴

  
  

57.257.2

3
1

3
1

21

21 +≤≤−

−
+

−

−
= ob

rr
ob ZZ

nn

zz  

      
  

053.

350
1

350
1

547.536.
−=

−
+

−

−
=obZ

  

است،  يبحران zکوچکتر از که  -۰۵۳/۰يعني مقدار مشاهده شده  zزان يم با توجه به  
 ةو نحو يل رفتاريشدت عالئم مسا ةزان رابطيتوان گفت در ميم %۹۹نان يبا اطم

  .جود نداردتفاوت معنادار و ين دختران و پسران از لحاظ آماريم آدمک بيترس

  يريگجهيبحث و نت

با  يو رفتار يجانيم مشکالت هين شدت عاليب ةرابط يپژوهش حاضر به منظور بررس
م يترس ةنحو. رفتيراز انجام پذيشهر ش يش دبستانيم آدمک در کودکان پينحوه ترس

م يم لباس و ترسيم دست و پا، ترسيم سر و گردن، ترسيآدمک به چهار قسمت ترس
در کودکان مورد  يو رفتار يجانيل هيها با مساآن ةده و رابطيگرد ميتقس يطرح کل
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م آدمک با يترس ةن نحويج حاصل از پژوهش نشان داد بينتا. قرار گرفت يبررس
م يترس ةنحو. رابطه معنادار و معکوس وجود دارد يو مسائل رفتار يجانيمشکالت ه

، و نحوه يائل رفتارم سر گردن با مسيم لباس و ترسيدست و پا، سر وگردن، ترس
 يرابطه معنادار آمار ،)p<0.01( در سطح يجانيم سر و گردن، با مشکالت هيترس

، شامل شدت عالئم اختالل سلوک، ين پژوهش مشکالت و مسائل رفتاريدر ا. داشت
م يترس ةمعنادار و معکوس با نحو ةو مشکالت با همساالن، هر کدام رابط يفعالشيب

 ةز رابطين يمطلوب اجتماع ةم آدمک و رابطيترس ةن نحوين بيهمچن. آدمک داشتند
 باشندين همسو ميشيپ يهاها با پژوهشافتهين يا. دست آمده م بيمعنادار و مستق

و  ي؛ برادل۱۳۸۱ ،ي؛ به پژوه و نور۱۳۷۰ ،ي؛ باقر۱۳۷۳ ،يرامي؛ ب۱۳۷۵ ،يعبدالملک(
شر نشان داد يف Zآزمون  ج حاصل ازينتا). ۲۰۰۷ بو و همکاران،ي؛ اسکا۲۰۰۸ همکاران،
م يترس ةبا نحو يل رفتاريو مسا يجانيشدت عالئم مشکالت ه ةزان رابطيکه در م
تواند يز ميجه نيان نت. وجود نداشت  ين دختران و پسران تفاوت معنادار آماريآدمک ب

د داشتند يکأباشد که ت يشمندانير محققان و انديها و نظرات ساد پژوهشييأدر جهت ت
و نوع انتخاب  يفيکودکان دختر با پسر از جنبه ک يهاينقاش يهايژگيوتفاوت 

صورت  يکه نقاش ي، در صورت)۲۰۰۴ ک،يبرن( باشديموضوع، رنگ و نحوه نگارش م
ز رفتار پرخاشگرانه از يص تمايله تشخيتواند وسيکودکان م ةآدمک در هم

ان يب يتوان برايدکان مکو يو از نقاش) ۲۰۰۸ و همکاران، يبردل( رپرخاشگرانه شوديغ
 آنان استفاده نمود يتيل شخصيمسا يو حت ينظرات، احساسات و مشکالت عاطف

، سادوک و ۱۳۸۲ف،ي؛ ظر۱۳۷۰،ي؛ فرار۲۰۰۷بو و همکاران،ي؛ اسکا۱۳۸۴دادستان، (
  ).۱۳۸۵سادوک، 

و  يجانيو مشکالت ه ياختالالت رفتار يکودکان دارا يهااز واکنش يدر کل آگاه
ش يرا کماب يارـماالً علل اختالالت رفتـکن که احتـفراف يهاتوسط آزمون هاـکشف آن

و  يشناسروان يهاان رشتهيز دانشجويمحققان و ن يها جستجو کرد، براتوان در آنيم
ل يدر تشک ينقاش ياز طرف. برخوردار است يت خاصياز اهم ييکودکان استثنا
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ط  و يمح ييتنها به او امکان شناسادارد و نه  ييسزاه ت بيت و روان کودک اهميشخص
را که به  يدهد تا مسائليسازد، بلکه به او امکان ميشرکت فعاالنه در آن را فراهم م

شده منظم  يبندشود، به شکل صورتيش مطرح ميو ناهماهنگ برا يصورت ناگهان
و  يمشکالت خانوادگ يرا که دارا يتوان کودکانيم يق نقاشيگر از طرياز طرف د .کند

ن، يبنابرا. ها پرداختتاً به رفع مشکل آنيباشند مشخص نمود و نهايم يتيا شخصي
 يپ يتوان برايکشف مشکالت کودکان وجود نداشته باشد م يمناسب برا يراه يوقت

  ).۱۳۷۳، يراميب(آنها متوسل شد  يهايبردن به مشکالت و شناخت کودک به نقاش

آن، به طور پراکنده و محدود  يق و بررسيقکودکان، تح يدر کشور ما توجه به نقاش
ان و ين، مربياز والد ياريل است که متأسفانه بسين دليانجام گرفته است، به هم

ل محتوا و يبر اساس تحلکه  يدر صورت کنند،ينم يکودکان را مهم تلق يمعلمان، نقاش
 يو يختشناروان يافتگيتوان به سازمان يکودک م يمين با توجه به سبک ترسيهمچن

ت و ياز آغاز با هدف شناخت شخص ،اريناهوش يفرافکن ةبه منزل ينقاش ، چرا کهبرد يپ
 ،يدر نقاش ).۱۳۸۴ دادستان،( کودکان به کار گرفته شده است يحل مشکالت روان

 ةدربار -ناخودآگاهانه  يدر حالت - سازد و با ما يها رها متيکودک خود را از ممنوع
ک يکودک  ينقاش .)۱۳۸۰ ،ياحمد( کنديش صحبت ميهاات و دلهرهيل، کشفيمسا

و درک  يبررس. دهديتواند به لفظ درآورد به ما انتقال ميام است، آن چه را که او نميپ
 گذارديشناسان مان و روانين، مربيار والديدر اخت يا، اطالعات ارزندهينقاش» زبان«
 يهاتيدرون و واقع يايان دنيم ير هنرها مانند پليو سا ينقاش). ۱۳۸۴دادستان، (
خودآگاه و  يهاعمل کرده و جنبه يانجيک مير، همانند يرند و تصويگيقرار م يرونيب

  ). ۱۳۸۱، يبه پژوه و نور( کندينده فرد را منعکس ميناخودآگاه، گذشته، حال و آ

 يافتگيتوان به سازمان يکودک م يميل محتوا و توجه به سبک ترسيبر اساس تحل    
ت يار، با هدف شناخت شخصيناهوش يبه منزله فرافکن ينقاش. برد يپ يو يشناختانرو

تر کين روش، امکان نزديرا ايز. کودکان به کار گرفته شده است يو حل مشکالت روان
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ها را ندارد، فراهم ان آنـيب ييتوانا يکه و يبه سؤاالت ييگوخـشدن به کودک و پاس
  ). ۱۳۸۴دادستان، (سازد يم

له آن، کودک يافراد بزرگسال است که به وس يکودکان به مانند اثر هنر يبرا ينقاش    
ت يگر هداـيد يها را در جهتکند و آنيـده خود را مهار مـمنع ش يقو يهاقهـسائ
شان يهايخود را در نقاش يهازهيکودکان عواطف و انگ ).۱۳۷۶، يبهرام(د ينمايم

م، نسبت به يشتر بشناسي، کودکان را بيق نقاشيز طرم ايتوانيما م. کننديم يفرافکن
و اصالح  يابيم و درصدد علت يتر شوها حساسآن يرعاديغ يحاالت و رفتارها

 .ميرفتارشان باش

  

  

  ۲/۳/۸۸  :ی مقالهی اوليهتاريخ دريافت نسخه
  ۳۰/۵/۸۸  : ی نهايي مقالهتاريخ دريافت نسخه
  ۴/۹/۸۸  :تاريخ پذيرش مقاله
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