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 کیدهچ

روانی و استرس  مقایسه نیازهای هدف پژوهش حاضر

ادراک شده براساس آزمون اندریافت کودکان و آزمون 

در این  در کودکان طالق و غیرطالق بود. ترسیم خانواده

کودکان ای، جامعه آماری شامل پژوهش علی ـ مقایسه

ها ان بود که از بین آندبستانی، مدارس ابتدایی شهر تهر

 کی که در کود 60کودک خانواده های عادی و 60

زندگی می کردند، به شیوه غیرتصادفی  خانواده های طالق

و در دسترس به عنوان نمونه انتخاب و همتاسازی شدند. 

رفته در این پژوهش آزمون ترسیم خانواده  ابزارهای به کار

نتایج حاصل از اجرای  .بودو آزمون اندریافت کودکان 

دند که در تمامی متغییرهای آزمون مجذور خی دو نشان دا

استرس ادراک شده بر اساس آزمون ترسیم خانواده )حذف 

ترسیم والدین با  خود از نقاشی،حذف والدین از نقاشی،

 عدم تنوع رنگ در نقاشی فاصله،حذف اعضای بدن خود،

بین کودکان عادی و طالق از  های سرد(استفاده از رنگ

. (>05/0p) نظر آماری تفاوت معناداری وجود دارد

نیازهای روانی کودکان بر اساس  همچنین در مقایسه

آزمون اندریافت کودکان در متغیرهای همسان سازی 

Abstract 

the purpose of the present study was to 

compare psychological needs and perceived 

stress based on children's and children's tests 

and family drawing tests It was divorced and 

inaccurate in children. In this comparative 

study, the statistical population consisted of 

primary school children, elementary schools 

in Tehran, among them 60 children of 

ordinary families and 60 children living in 

divorced families, in a non-random manner 

and in Available as sample and matched. 

The instruments used in this research were 

Family Draw Test and Children's Anesthesia 

Test. The results of square test showed that 

in all perceived stress variables based on the 

family drawing test (removal from the 

drawing, parental removal from the drawing, 

parenting with distance, deletion of the 

organs of the body, lack of color variation 

There was a significant difference between 

the normal children and the divorce in 

painting using cold colors (p <0.05). Also, 

comparing the psychological needs of 
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 مقدمه

اش بر اعضای خانواده و جامعه اثر خانواده کوچکترین واحد اجتماعی است که ثبات یا ناپایداری

گذارد و فروپاشی این واحد کوچک گاه چنان اثر عمیقی بر فرزندان دارد که باورکردنی نیست. می

هستند، اثرات گذارد در مواردی که زوجین دارای فرزندانی گذشته از اثراتی که طالق بر زوجین می

توان گفت فرزندان از این پدیده بیشترین ضربه را متحمل گیرد، حتی میها را نیز میآن گریبان آن

های بادوام است و بی های متالشی شده خیلی بیشتر از خانوادهمی شوند. نسبت بزه کاری در خانواده

الق خیلی گسترده است. امروزه کند و جنبه منفی طهای روانی ایجاد میسرپرستی در فرزندان، عقده

 5/5شاخص آمار طالق بسیار قابل توجه است به طوری که براساس آمار سازمان ثبت احوال از هر 

دهد، به طوری انجامد و این رقم در تهران وضعیت بدتری را نشان میازدواج، یک ازدواج به طالق می

دهنده نرخ بر این اساس، آمارها نشان. امدانجازدواج، یک مورد به طالق می 9/2که در تهران از هر 

 .(2015)یحیی زاده و حامد،  باالی طالق و به دنبال آن ازدیاد فرزندان طالق است

گردد تاثیر طالق بر فرزندان بسیار پیچیده است، فرزند تک والد، ناخواسته درگیر تضادهایی می

نین ازدواج هایی ا دارد و نه تاب کنار آمدن با آن ها را. فرزندان حاصل از چرکه نه توان درک آن 

ترس از خشونت یا اعمال خصمانه در  کودک با والدین،

ترس کودک از طرد  کودک،استقالل و وابستگی در کودک،

درصد اطمینان بین کودکان  95با  شدن و تنها ماندن،

 ق از نظر آماری تفاوت معناداری وجود دارد.عادی و طال

شامل؛ که  مؤلفه ها از مقیاس نیازهای روانیدر سایر اما

سازی با خواهر یا همسان رقابت کودک با خواهر وبرادر،

 برداشت کودک از روابط جنسی والدین، برادر کوچکتر،

برداشت کودک از  اضطراب و استفاده از سازو کار دفاعی،

یه کنندگی والدین،آداب توالت رفتن یا مهربانی و تنب

  بین کودکان عادی و طالق  ؛نظافت و نحوه برخورد والدین

 (.<05/0pندارد )تفاوت معناداری وجود 

یدي:هايواژه هاین  کل ـــترس ی،روان یاز  ادراک اس

 طالقکودکان  ،شده

 

children based on the children's and 

children's tests on the variables of the child's 

matching with the parents, the fear of 

violence or hostile acts in the child, the 

independence and dependence on the child, 

the child's fear of being rejected and staying 

alone, with 95% confidence between normal 

children And divorce is statistically 

significant. But in the other components, the 

scale of the psychological needs includes the 

competition of the child with the sister and 

brother, the reconciliation with the younger 

brother or sister, the child's conception of 

parental sexual intercourse, the anxiety and 

the use of the defense mechanism, the child's 

perception of kindness and parental 

punishment, There is no significant 

difference between normal children and 

divorce in the toilet, walking, cleaning and 

parental behavior (p> 0.05). 

Keywords:   Psychological needs, 

Perceived Stress, children Apperception 

Test, Family Drawing Test 
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که نیازهایی ویژه دارند در معرض آسیب های روانی و اجتماعی فراوانی قرار می گیرند. عالوه بر این

 ها دچار اختالل انگیز و عذاب آور است و روابط اجتماعی آندنیای تنهایی این کودکان بس غم

. ن و نوجوانان را نادیده گرفتهای روانی کودکانمی توان روابط بین طالق و آسیب بنابراین ،می شود

های اجتماعی رد پایی از فرزندان طالق به چشم های مختلف نشان می دهد در بیشتر آسیبپژوهش

می خورد، همچنین مطالعات روان شناختی بر تاثیرات مختلف طالق بر سالمت روان این افراد، مهر 

حاکی از ( 2011) مفیدی سهرابی و یعقوبی،نتایج تحقیق  (.2013روان و بهروان، به) تایید می زند

در شاخص سالمت روان تاثیر نامطلوب بر جای دختر و پسر( )بر هردو گروه  طالق والدین آن بود که

داری نسبت به های طالق به طور معنیگذارد و میزان پرخاشگری در دختران و پسران خانوادهمی

بررسی نتایج همچنین  (.2011قوبی و سهرابی و مفیدی، یع) های عادی باالتر استفرزندان خانواده

( نشان داد که کودکان خانواده های 2007) 1رتآاستو -کالرک و وبرنتان فراتحلیل توسط یک مطالعه

ها در مقایسه با سایرین به آنطالق از مشکالت عاطفی و رفتاری زیادی برخوردارند و رشد عاطفی 

 هر( نتایج نشان داد که 2014)2در پژوهش پائول، آماتو و کریستتوفر .صورت معناداری تفاوت دارد

 کودکان میان در متعدد از جمله پرخاشگری، افسردگی و... منفی پیامدهای با و مرگ طالق پدیده دو

که مشکالت سالمت روانی از  نشان داد( 2012) 3استروسچیین در مطالعه ای دیگر، .است همراه

 .بدتر شده بودجمله افسردگی، رفتار غیر انسانی و بیش فعالی کودکان، پس از طالق  پدر و مادرشان 

 تأثیر والدین جداسازی حاکی از آن بود که(، 2012)4آوردیجیک، مالتی مانوئل و ریبئود نتایج تحقیق

نیز ( 2010) درآمدی شریفی. کودک و رفتارهای پرخاشگرانه می گذارد مشکالت رفتاری بر مستقیم

 بین داد نشانپرداخت و  ننوجوانا از دسته سه روان سالمت وضعیت مقایسه بهدر پژوهش خود 

 پارانوئید افکار و فوبیک اضطراب متقابل، روابط در حساسیت اضطراب، افسردگی، نمرات میانگین

 وضعیت ترتیب به که ایگونه به. داشت وجود معناداری تفاوت عادی و یتیم طالق، گروه سه فرزندان

 توجه قابل نکته. شد ارزیابی ترناسبنام هاشاخص این در طالق و یتیم عادی، هایخانواده نوجوانان

 و داشت وجود نیز یتیم و طالق نوجوانان گروه دو بین داری معنی اختالف مقوالت، این در کهاین

 مادر از محروم یتیم فرزندان از حتی طالق هایخانواده فرزندان سالمتی وضعیت دهدمی نشان

 عادی هایخانواده نوجوانان با یتیم و طالق ننوجوانا بین داریمعنی تفاوت همچنین. است تراسفناک

 و اجبار وسواس یعنی دیگر، مقوله دو در. دارد وجود پریشیروان و جسمانی شکایت بعد دو در

 داری معنی تفاوت مادر از محروم یتیم و عادی هایخانواده فرزندان دوگروه بین گرچه پرخاشگری

  و ترپرخاشگر یعنی دارند؛ شاخص این در ترینامطلوب وضعیت طالق فرزندان اما نشد، دیده

 .ترندوسواسی

                                                           

1- Brentano, Clarke & Stewart 

2-Paul, Amato & Christopher  

3-Strohschein 

4- Averdijk, MaltiManuel & Ribeaud 

http://www.tandfonline.com/author/Strohschein%2C+Lisa
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تاثیر پیامدهای طالق بر فرزندان به روش های مختلفی مورد بررسی قرار گرفته است، در این 

 با خویش دنیای مورد در توانندمی آن طریق از کودکان که است هاییانزب انواع از یکی نقاشی میان

واتس ک) است خیال پردازانه نمایش یک شبیه ترسیمی، فعالیت رو این از. دبزنن حرف دیگران با و خود

 خود تجارب و هاایده عواطف، احساسات، ترسیمی فعالیت های طریق از کودکان .(2006، 1و کواتس

  سازدمی قادر را کودکان که است داستان سرایی از شکلی عنوان به نقاشی .نمایندمی بیان را

 مورد در کردن صحبت بر تمرکز با ارتباطات از یافته سعهتو شکل یک  طریق از  را خود داستان های

  پیش کالمی یمرحله از فراتر اغلب کودکان نقاشی(. 2001، 2تیک) نمایند بیان خود نقاشی های

 کمک واقعیت یابی با سازگاری هم چنین و کودک برای آن ظهور و عمیق واقعی سازی به و می رود

روان پویشی برخی از  هایبر طبق نظریهمعتقد است  (1995) دادستان (.2007، 3ورینب) کندمی

ترین ای از عمیق دانست که افراد، پاره توان به منزلة یک روش فرافکنهای ترسیمی را میآزمون

هایی چون آزمون هاست که آزمونسازند. سالها منعکس میاسرار روان و شخصیت خویش را در آن

آزمون ترسیم خانواده و آزمون خانه ـ درخت ـ شخص برای  مون ترسیم درخت،آز ترسیم آدمک،

برده  کارگری و پیگیری بهبودی خصوصاً در کودکان بهدرمان منظورهای مختلفی از قبیل تشخیص،

وسیله نقاشی به تجربه کودک همه گستره زندگی را به اند.بوده اند و از اعتبار روزافزونی برخوردارشده

توان به های آنان میورد. براساس سبک ترسیمی کودکان و نیز تحلیل محتوای نقاشیآمی در

های قرن دار این قلمرو به آخرین دههها پی برد. اکتشاف نظامشناختی آنیافته گی روانسازمان

و همچنین دیدگاه روان تحلیل گران بر اساس بررسی گسترده معانی نمادهایی  گرددگذشته بازمی

شوند به غنای آن در قرن حاضر ها و در زندگی بازیافته میها، افسانهها، اسطورهاب دیدهکه درخو

کمک کرده است. بررسی مجموعه نقاشی و جزئیات آن امکان کشف احساسات کودک و مسائل 

طورکلی نقاشی یک شخص معرف بیان خویشتن او در آورد. بهعاطفی وحاالت روانی وی را فراهم می

 (.2006پرند، یاری فرد و خدا به نقل از) حیط استرابطه با م

های  واقعیت را در مورد گرایش های عاطفی کودک ،ترسیم خانواده و آزمون اندریافت آزمون

ها به صورت مثبت و یا منفی در ترسیم ها و نحوه داستان پردازی این گرایش روشن می سازند. زندگی

ستند که کودک احساسات تحسین آمیز یا عاشقانه ای ه گرایش های مثبت، ها جلوه گر می شود.آن

احساسات  گرایش های منفی، را به سرمایه گذاری در موضوعی که برای او برتر است هدایت می کند.

تحقیرآمیز یا کینه توزانه ای نسبت به فرد یا موضوعی هستند که کودک از سرمایه گذاری در آن 

 ن کودکان را به جرات می توان گفت از طریق نقاشی می شود دنیای درونی ای اجتناب می کند.

                                                           

1 . Coates & Coates 

2 . Kathy 

3 . Bhroin 
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 هنر می باشد کاوی وشناسی روانبرون ریزی کرد و کشف کرد و این از ویژگی های دو علم روان

 (.2013صلی پور و کافی و خسروجاوید و فخری، ا)

های ، ترسیم خانواده کودکان جدا شده و جدا نشده )بچه1992در سال، 1اسپیگلمن واسپیگلمن

کودک متعلق  54بر روی  ها آزمون ترسیم خانواده راطالق و غیر طالق( را مورد بررسی قرار دادند. آن

های جدا نشده اجرا کردند. نتایج نشان داد کودک متعلق به خانواده 54های جدا شده و به خانواده

 2های جدا شده بیش از گروه دیگر، خواهران و برادران خود را از ترسیم حذفکه پسران خانواده

. در هر دو گروه، معموالً پدر را در تواند نشان دهنده رقابت برادرانه باشدکه این امر می کنندمی

کنند این امر بیانگر نقش مهمی ترسیم خود گنجانیده و او را بزرگتر از مادر یا به بزرگی او ترسیم می

های جدا شده، است که پدر در خانواده برعهده دارد، حتی زمانی که از خانواده جدا باشد. در گروه

یک یا چند عضو  3ت حذف اعضای خانواده، رابطه با فاصلهمشکالت ارتباطی اعضای خانواده، به صور

از دیگران، جدایی یک یا چند شکل از خانه، حذف یا پنهان ساختن دستها یا پاها و ترسیم تصاویر 

 زاده و ولی ،ایروانی (.1992و انگلسون، پیگلمن و اسپیگلمن اس) شودبصورت نیمرخ نشان داده می

، ها نشان دادندیم شخصیتطالق از طریق ترسهای کودکان خانوادهدر بررسی (، 2007) فرد شفیعی

نسبت به کودکان خانواده عادی، اغلب والدینشان را آخرین و نامهربان ترین شخصیت  این کودکان

 ساله 5 -10 کودکان طالق و عادی« نقاشی خانواده»مقایسه  در( 1994) شاکریان .گیرنددر نظر می

 کمتر از تنوع رنگ و خطوط شکسته تر وسرد ، ه تررهای تینگراز بیشتر کودکان طالق ، نشان داد

با خود را والدین ، پردازندمیاعضای بدن و به جذب خود می کنند، در نقاشی های خود استفاده 

عملکرد کودکان متعلق به را حذف می کنند.  یکی از والدینشانو بیشتر   ترسیم می کنندفاصله 

های هیجانی کوپیتز در سطح براساس مالکهای طالق در نقاشی در مقایسه با کودکان عادی خانواده

نتایج به دست آمده حاکی از این واقعیت است که تفاوت معنی داری در بسیاری  .تری قرارداردپایین

شود و کودکان های محتوایی در نقاشی دوگروه کودکان خانواده طالق و عادی دیده میاز جنبه

در  دهند.و رفتاری خود را در نقاشی خانواده نشان میهای طالق بسیاری از مشکالت عاطفی خانواده

( نیز تأیید کننده آن است که با 2017این راستا، نتایج تحقیق جمالی تبار و رحیمیان و مکرمی )

استفاده از آزمون های فرافکنی مانند آزمون اندریافت کودکان می توان کودکان سازش یافته و سازش 

 .ردنایافته را از یکدیگر تفکیک ک

بدون شــک ســاختار خانواده و تعامل ســالم بین والدین تاثیر زیادی در ســالمت روانی و کنترل 

ـــترس ـــی و ح) کودکان دارد 4اس ـــنی پورقیقتیان و حقیقت و قریش  5کهانااز دیدگاه (. 2011، محس

را می توان به عنوان تجربه جهانی معلول هر نوع عمل، موقعیت یا واقعه ای دانست  استرس (2004)
                                                           

1 -Spigelman,G., Spigelman,A 

2 -Omisson  

3 -Separation  

4 - Stress 

5 - Kehana 
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ــرو که افراد را ــناختی قرار می دهد و می تواند تعادل تردر برابر ض ــمانی و روان ش های خاص جس

سمانی  و روانی ایجاد کند. در این میان واکنش افراد و مقابله  شکالت ج سم را بر هم زده و م ارگانی

سترس با یکدیگر متفاوت ا ستآنان در برابر ا سلطانی) ست و چندان قابل پیش بینی نی ، به نقل از 

ـــترس(. 2007 ـــئلهدکان، کوعالوه بر اس از جمله نیاز به محبت، از  ی نیازهای روانی کودک ومس

کاوی است. رابطه ی صحیح و عاطفی والدین با مباحث اصولی در روان شناسی تربیتی و حتی روان

ــاز بروز  ــت روانی فرزندان و زمینه س ــالمت و بهداش فرزاندان در کانون خانواده، تأمین کننده ی س

توجهی به این نیاز اصــیل عدم توجه عاطفی به کودکان، روحیه ی  اســتعدادهای آنان اســت و بی

شود تا به خاطر جلب  سته های دیگران را کاهش می دهد و باعث می  شان در مقابل خوا مقاومت ای

عطایی مقانلو و  وایی وپیش) دمحبت دیگران، به خواست دیگران تن دهند و در مقابل آن تسلیم شون

اســت که  یله در بین کودکان طالق موضــوع قابل توجه( که این مســأ2014پیشــوایی و محبوب، 

نیازمند بررسی های دقیق می باشد. براساس بررسی مطالعات پیشین در زمینه طالق و تاثیرات آن 

های سالمت ی وضعیت نامناسب فرزندان طالق در شاخصدهندهدر مجموع نتایج، نشانبر کودکان، 

نهروان و زیر مقیاس ـــا ـــطراب و بیهای آن )نش کارآمدی اجهای روان تنی، اض نا تماعی، خوابی، 

سازگاری با افراد و محیط اطراف، عزت نفس و... می سردگی(، همچنین  شد اف شریفی درآمدی، )با

شمشیری نیا، ؛ 2007 سی و معین و  ؛ حسینیان، 2005و طالقانی،  ؛ حیدرنیا و ثنایی زاکر2010یون

. و این کودکان (2010؛ قمری و فکوری، 2011؛ شهنی ییالق و علی پور و پیاندان و بهروزی، 2003

آزمون . برهمین اساس در این پژوهش سعی شد با اجرای شوندفشارهای روانی بیشتری متحمل می

ـــیم خانواده C.A.Tاندریافت کودکان  ر کارآمد در بیان گرایش های عاطفی به عنوان دو ابزا و ترس

  .گیردمورد مقایسه قرار  نیازهای روانی و استرس ادراک شده در کودکان طالق و غیر طالق، کودکان

 

 روش پژوهش

کودکان دبستانی، مدارس ابتدایی شهر آماری شامل ای، جامعه در این پژوهش علی ـ مقایسه

 کودکی که در خانواده های طالق 60دی وکودک خانواده های عا 60ها که از بین آن ان بودتهر

 شدند. و همتاسازی به عنوان نمونه انتخابو در دسترس تصادفی غیرزندگی می کردند، به شیوه 

گیری مناسب از این بررسی، سه اصل رای انتخاب کودکان به منظور اجرای درست و امکان نتیجهب

ها اطالع کافی . که از وضعیت خانوادگی آنکه کودکانی انتخاب شوندمورد توجه قرار گرفت، یکی این

های حاصل از نقاشی و توضیحات کودکان مقایسه شوند و مورد گیری، دادهدر دست باشد تا در نتیجه

استفاده قرار گیرند. دیگر اینکه امکان حضور پژوهشگر هنگام نقاشی کودک وجود داشته باشد تا 

رود ترتیبی که برای ترسیم افراد خانواده به کار میرفتارهای او بخصوص نحوه کشیدن نقاشی و نیز 

با هر کودک دربارۀ نقاشی او گفتگو و  CATکه در پایان نقاشی و آزمون مشاهده شود، سوم این
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ها بر روی آنآزمون اندریافت کودکان و آزمون ترسیم خانواده  پس از انتخاب نمونه، مصاحبه شود.

 .اجرا شد

 پژوهش ابزار

 عات در این پژوهش عبارتند از: ابزار گردآوری اطال

 CATآزمون  -4  1تست ترسیم خانواده کرومن -3 مصاحبه  -2 مشاهده  -1

ی به خصوص و نحوه کشیدن گر رفتارهاپژوهش ،در هنگام رسم نقاشی توسط کودکمشاهده:  -1

. که این ر دادقرا برد را مورد مشاهده نقاشی و نیز ترتیبی را که برای ترسیم افراد خانواده به کار می

ظم نبه همچنین  کاهش داد.کار پژوهش  دررا گر های پژوهش عمل تا حدود زیادی دخالت ذهنیت

 ده رانقاشی ش کودک نام اشخاصبا درخواست پژوهشگر،  و شدو ترتیب نقاشی افراد خانوده توجه 

  نوشت.زیر نقاشی 

ان ترسیم ای بعد از پایمصاحبه ،های شخصی تفسیرها تقلیل یابدبرای این که جنبه :مصاحبه – 2

 و سئواالتی بدین نحو بر  آمداز کودک بعمل  CATنقاشی و آزمون اندریافت موضوع کودک 

 ها ارائه شد: آزمودنی

 ای که کشیده ای برای من تعریف کن این خانواده -1

 ه من بگو یک یک این اشخاص کی  هستند و از کسی که اول کشیدی شروع کن. ب -2

 انواده کدامیک از همه مهربانتر است؟ چرا ؟ در خ -3

 دام یک از همه بداخالق تر است؟ چرا ؟ ک -4

 ر این خانوداه چه کسی به نظر تو از همه بهتر است ؟ د -5

خر نقاشی است یا نه، در آکه مشخص شود که کودک در نقاشی خود راترسیم نمودهدر ضمن برای این

 کدام یک از افرد این نقاشی باشی؟ که دوست داری که  شداز او پرسیده 

است. در این  تست ترسیم خانواده را لوئی کرومن بوجود آوردهمن: تست ترسیم خانواده کرو -3

نواده را تخیل گوید یک خااش را نقاشی نماید، بلکه به او میخواهد که خانوادهتست او از کودک نمی

 کن و آن را ترسیم بنما. 

نشانند )این نکته باید حتماً را در مقابل میزی که کامالً اندازه اوست میکودک دستورالعمل تست: 

دهند و و یک مداد نوک تیز نسبتاً نرم را در اختیار او قرار می A4رعایت شود( و یک کاغذ سفید 

یا اینکه در یک خانواده را در فکرت مجسم « یک خانواده را نقاشی کن»دستور العمل آن چنین است 

ای برای هنجاریابی آزمون ترسیم مطالعه 1395ن میرزایی سال ادر ایر. «ا نقاشی کنکن و آن ر

های فرافکن گردد که تفسیر نقاشیگذاری آزمون بر این نکته تاکید میاست. در نمرهخانواده انجام داده

رداشتی گذاری عینی تا تحلیل شهودی و بی تغییر آن از نمرهگردد که دامنهروی پیوستاری انجام می

برداشت  -1گذاری در چهار مرحله در این پژوهش به کار رفته است که عبارتند از : است. روش نمره

                                                           

1  Corman 
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یکپارچه کردن در مرحله برداشت کلی به  -4گذاری عینی نمره -3بررسی جزئیات خاص  -2کلی 

ه بیننده بررسی نقاشی به صورت کلی مانند توجه به حالت روانی، پیام کلی و احساسی که نقاشی ب

شود. در بررسی جزئیات خاص، اجزای مختلف نقاشی به روش منطقی دهد. پرداخته میمنتقل می

های نقاشی و های غیر معمول نقاشی مانند اندازهشود در این تحلیل بر جنبهتجزیه و تحلیل می

راوانی گذاری عینی به فگردد. در نمرهسازی توجه میکیفیت پرداخت به جزئیات مانند ارزنده

های مورد اتفاق در نقاشی خانواده کودکان مورد آزمون از جمله حذف خود و اعضای بدن، خصیصه

شود که به طور دقیق های سرد و ترسیم والدین با فاصله، استفاده میحذف والدین و استفاده از رنگ

شود. داشت میها در گروه نقاشی کودکان یادی آنو مشورت با صاحب نظران در این خصوص، فراوان

در پژوهش ایپولیتوبا استفاده از آزمون کورمن به روی دو گروه کودکان تک والدی و عادی ایتالیایی 

اعتبار آزمون ترسیم خانواده در پژوهشی  است.ان، روایی باالیی گزارش شدهبا استفاده از نظر متخصص

 %5/82صورت گرفته  کودک پیش دبستانی 200که براساس چهارچوب نظری مبتنی بر دلبستگی 

خدایاری فرد اعتبار آزمون ترسیم خانواده در  (.2008ظاهری و مهدی پور و اناری، مبه دست آمد )

 گزارش کرد. %84( را برابر N=100نمونه ایرانی )

های شناخته شده و رایج فرافکن، آزمون یکی از روش:  CATآزمون اندریافت کودکان  -4

موضوع، شناخته شده توسط  اندریافت کودکان است که توسط بالک با الهام از آزمون اندریافت

، برای تشخیص وضعیت روانی کودکان 1949و براساس نظریه روان پویایی، در سال 2و مورگان1مورای

این آزمون دارای ده تصویر از حیوانات  .(2006دی، طفی آبالکودکستانی و دبستانی، ساخته شد )

ص مسائل روانی اند و به منظور تشخیهای رفتاری شبیه به رفتار انسان تهیه شدهاست که در حالت

چشمی فرزندان و  های تغذیه، دفع، پرخاشگری، تنهایی، رقابت و چشم و همزمینهکودکان در 

کشمکش روزمره آنان، مسائل مربوط به روابط با والدین یا یکی از والدین، مسائل زناشویی والدین از 

ناشویی والدین( به کار دید کودکان )عقده ادیب یا عقده الکترا و همچنین شوک اولین درک روابط ز

های این آزمون آن است که نسبتاً فارغ  از تأثیرات ترین ویژگیاز مهم. (1993رامی، بهرود )می

هدف آزمون اندریافت کودکان، کمک به روان شناس برای درک  .(2006طفی آبادی، لفرهنگی است )

ای هها، و یا ترسها، تعارضات، رقابتشناخت گرایش نوع ارتباط کودک با اطرافیان خود، همچنین

دهند زیرا کودکان در گفتگو راجع به حیوانات هویت خویش را بهتر بروز می. (1993هرامی، ب) اوست

زمینه  3بالک روایی پاسخ آزمون را در  .(2006طفی آبادی، لتا موقعی که صحبت از آدمی است )

های بررسی تکرار برخی از مباحث عنوان شده در داستان -1مورد مطالعه قرارداد که عبارتند از : 

بررسی  -3ها یا وقایع زندگی شخص آزمودنی ی رابطه مطالب ابداع شده در داستانبررس -2ابداعی 

های دیگر این جنبه از بررسی روایی، از شیوه های آزمونهای آزمودنی با فراوانی پاسخرابطه پاسخ

                                                           

1 - Murray,H. 

2 -Morgan,ch.  
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تحت  1981در سال  1است. در پژوهشی که توسط کالینهای هوش و استعداد گرفته شدهآزمون

هدف، به کاربردن  .های کودکان بریتانیایی و تایلندی به آزمون اندریافت کودکان انجام شدعنوان پاسخ

است. در این ای بین فرهنگی در زمینه شخصیت کودکان بودهآزمون اندریافت کودکان در مطالعه

های داده شده توسط کودکان بریتانیایی و تایلندی به آزمون اندریافت کودکان با هم پژوهش پاسخ

کودک  40ساله و  4-6( دختر مابین سنین 51پسر و  29کودک تایلندی ) 80مقایسه گردید 

دختر(، تصادفی جهت شرکت در پژوهش انتخاب  21پسر و  19بریتانیایی در همان محدوده سنی )

تواند برای مطالعات بین شدند. نتایج بیان کننده این موضوع است که آزمون اندریافت کودکان، می

  1366لطف آبادی در سال بر اساس پژوهش در مورد کودکان سنین مذکور مناسب باشد. فرهنگی 

کودک دبستانی، که نیمی از آنان کودک عادی و نیمی دیگر کودکان مبتال به  200های پاسخ  که

رفتاری بودند مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاکی از آن است که آزمون اندریافت  –اختالالت عاطفی 

 ن در تشخیص اختالالت عاطفی کودکان دبستانی، آزمونی مناسب و قابل استفاده است. کودکا

هم این های کودکان، نخستین مسئله مدر اجرای آزمون اندریافت کودکان همانند سایر آزمون 

ش از آزمون بود که با کودک رابطه خوبی برقرار شود، جهت برقراری ارتباط با کودکان در این پژوه

و از وی  ها یک به یک به آزمودنی ارائهنواده در ابتدای کار استفاده شده. سپس کارتترسیم خا

تصویر چه  گفت که حیوانات در صحنهخواسته شد برای هر تصویر داستانی بسازد. او ابتدا باید می

تفاقی بعداً چه ا ها چه چیزی اتفاق  افتاده است وداد که قبالً بین آنکنند و سپس باید توضیح میمی

ا مشاهدات بهای کودکان همراه افتد و نتیجه داستان چه خواهد شد. در حین اجرای آزمون، پاسخمی

 .بالینی یادداشت گردید

 

 یافته ها

 فرضیه اول: نیازهای روانی کودکان عادی و کودکان طالق متفاوت است.

 و متغیرهای CATنیازهای روانی در کودکان طالق و عادی در فرضیه اول بر اساس آزمون 

 استنباط شده از این آزمون بررسی شده است که شامل:

رادرها به برقابت کودک با خواهر و برادر: کودک برای به دست آوردن عواطف مادری، با خواهر و  .1

های کوشد با درگیر شدن در تعارضپردازد، همچنان که برای کسب عواطف پدری میرقابت می

 زند.اطفی نوع بشر را رقم میعشود که زندگی ای مییچیدههیجانی، کودک وارد احساسات پ

یک از اشخاص داخل نقاشی سازی کودک با والدین: اینکه کودک خود را مطابق با کدامهمسان .2

 گیرد.در نظر می

 ترسازی با خواهر و یا برادر کوچکهمسان .3

                                                           

1- keline  
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بار تارهای خشونتترس از خشونت یا اعمال خصمانه در کودک: اگر کودک در چند تصویر به رف .4

توجهی سایر تواند حاکی از نیاز وی به پرخاشگری باشد یا اشاره به بیکند، میقهرمان اشاره می

گر نیاز وی به موردتوجه قرار تواند بیانبازیکنان نسبت به قهرمان اصلی در تصویرهای مختلف می

 گرفتن باشد.

جسمی حضور دارد ولی نسبت به نیازهای  که مادر به لحاظاستقالل و وابستگی در کودک: هنگامی .5

که چنین عدم حضوری موقت یا که مادر حضور ندارد اعم از اینکودک توجهی ندارد یا هنگامی

آمیز اگر شدید باشد ایجاد استقالل و بستگی دلهرهتوان گفت این رفتار دلدائم باشد. می

 د.سازهای سازشی اجتماعی کودک را با اشکال مواجهه میظرفیت

 برداشت کودک از روابط جنسی والدین .6

اضطراب و استفاده از سازوکار دفاعی: درواقع اضطراب مستلزم مفهوم ناایمنی یا تهدیدی است  .7

صورت خشم، کند. اضطراب در سطح رفتاری خود را بهوضوح درک نمیکه فرد منبع آن را به

جویدن، کندن موهای سر، تخریب گری، فزون کنشی، نارسایی توجه و اختالل حرکتی )ناخن 

 دهد.بدن یا ابرو(، نشان می

کنندگی کودک: توصیف میمون مقتدر جلوی تصویر بیانگر برداشت کودک از مهربانی و تنبیه .8

کننده دارد دهد چه کسی در خانواده نقش کنترلچهره پدر یا مادر است که از طرفی نشان می

گونه برخوردها دهد که والدین در ایننشان می و دارای نفوذ و قدرت بیشتری است و از طرف دیگر

 کنندهگیر و تنبیهکننده هستند یا سختمهربان و هدایت

های ترس کودک از طرد شدن و تنها ماندن: اختالفات زن و شوهر در مورد فرزند پروری و روش .9

 شود.تربیتی منفی و ضدونقیض باعث طرد کودکان توسط والدین می

نظافت و نحوه برخورد والدین: اکثر کودکان در جریان بزرگ شدن آداب توالت رفتن یا  .10

کنند که معلول فشارهای رشد و انطباق با انتظارات مشکالت هیجانی و رفتاری خاصی پیدا می

خانواده و اجتماع است. وظیفه اصلی والدین این است که به فرزندان خود کمک کنند رویدادهای 

ها، آشنایی با میل جنسی، نه شنیدن، کنار آمدن لت رفتن، ترسعادی رشد )مثالً آموزش آداب توا

 با خواهر و برادرها و همساالن( را پشت سر بگذارند و بر رشد فرزندانشان بیفزایند

این متغیرها با استفاده از آزمون خی دو چندمتغیری پیرسون برای بررسی رابطه بین دو متغیر 

وت میان دو گروه کودکان عادی و طالق در ادامه در صورت فرضیه تفاکیفی دو یا چندحالتی به

 بررسی شده است. 1جدول
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: آزمون خی دو چند متغیری برای بررسی تفاوت کودکان عادی و طالق در متغیر 1جدول 

 نیازهای روانی

درجه  

 آزادی

  𝒳2آماره

 یرسون

P-value 

 714/0 135/0 1 رقابت کودک با خواهر و برادر

 023/0 17/5 1 زی کودک با والدینساهمسان

 001/0 42/11 1 ترس از خشونت یا اعمال خصمانه در کودک

 011/0 54/6 1 استقالل و وابستگی در کودک

 201/0 64/1 1 ترسازی با خواهر و یا برادر کوچکهمسان 

 501/0 85/3 1 برداشت کودک از روابط جنسی والدین

 439/0 6/0 1 اضطراب و استفاده از سازوکار دفاعی

کنندگی برداشت کودک از مهربانی و تنبیه

 کودک

1 85/0 356/0 

 0001/0 22/22 1 ترس کودک از طرد شدن و تنها ماندن

آداب توالت رفتن یا نظافت و نحوه برخورد 

 والدین

1 845/0 358/0 

آزمون خی دو برای بررسی  1هایررسی مفروضههای پژوهش باتوجه به بمنظور بررسی فرضیهبه

شده در کودکان عادی و طالق از این روش آماری معناداری تفاوت نیازهای روانی و استرس ادراک

برای فهم نیازهای روانی  CATکه از بررسی متغیرهای استنباط شده از آزمون استفاده شد. نتیجه آن

 کودکان عادی و طالق به شرح زیر برآورد شد.

 «1»و با درجات آزادی « درصد 5»در تمامی متغیرهای نیاز روانی در سطح خطای  -1

ونت یا اعمال خصمانه در ، ترس از خشP=023/0و  17/5با خی دو  سازی کودک با والدینهمسان

دک ، ترس کوP=011/0و  54/6، استقالل و وابستگی در کودک P=001/0و  42/11کودک با خی دو 

ی فرض صفر رد شد، به این معنی که در متغیرها P=000و  22/22ا ماندن از طرد شدن و تنه

 ود دارد.درصد اطمینان بین کودکان عادی و طالق ازنظر آماری تفاوت معناداری وج 95ذکرشده با 

 «1»و با درجات آزادی « درصد 5»در تمامی متغیرهای نیاز روانی در سطح خطای  -2

                                                           

فراوانی هر مشاهده باید از سایر مشاهدات -2ای باشند و در مقیاس اسمی باشند.صورت فراوانی و طبقهها بهداده -1

 5ها باید بیشتر از خانه %80فراوانی مورد انتظار -4هر مشاهده باید فقط در یک طبقه قرار داده شود.-3مستقل باشند.

 بیشتر باشد. 5ها از که درجه آزادی یک باشد باید فراوانی مورد انتظار همه خانهصورتیباشد و در
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سازی با خواهر و یا برادر ، همسانP=714/0و  135/0خی دو رقابت کودک با خواهر و برادر با 

و  85/3، برداشت کودک از روابط جنسی والدین با خی دو P=201/0و  64/1تر با خی دو کوچک

501/0=P 439/0و  6/0، اضطراب و استفاده از سازوکار دفاعی با خی دو=P برداشت کودک از ،

، آداب توالت رفتن یا نظافت و نحوه P=356/0و  85/0کنندگی کودک با خی دو مهربانی و تنبیه

فرض صفر تائید شد، به این معنی که در متغیرهای  P=358/0و  845/0برخورد والدین با خی دو 

 درصد اطمینان بین کودکان عادی و طالق ازنظر آماری تفاوت معناداری وجود نداشت. 95ذکرشده با 

 عادی و کودکان طالق متفاوت است.شده در کودکان فرضیه دوم: استرس ادراک

شده در کودکان طالق و عادی در فرضیه دوم بر اساس آزمون نقاشی خانواده و استرس ادراک

حذف والدین ، حذف خود از نقاشی متغیرهای استنباط شده از این آزمون بررسی شده است که شامل:

استفاده از و  وع رنگ در نقاشیعدم تن، حذف اعضای بدن خود، ترسیم والدین با فاصله، از نقاشی

 می باشند.  های سردرنگ

این متغیرها با استفاده از آزمون خی دو چندمتغیری پیرسون برای بررسی رابطه بین دو متغیر 

ق در ادامه در صورت فرضیه تفاوت میان دو گروه کودکان عادی و طالکیفی دو یا چندحالتی به

 بررسی شده است. 2ل جدو

خی دو چند متغیری برای بررسی تفاوت کودکان عادی و طالق در متغیر : آزمون 2جدول

 شدهاسترس ادراک

درجه  

 آزادی

 P-value یرسون  𝒳2آماره

 001/0 1/12 1 حذف خود از نقاشی

 000 2/19 1 حذف والدین از نقاشی

 027/0 9/4 1 ترسیم والدین با فاصله

 0001/0 9/15 1 حذف اعضای بدن خود

 003/0 1/9 1 عدم تنوع رنگ در نقاشی

 006/0 5/7 1 های سرداستفاده از رنگ

شده کودکان از بررسی متغیرهای استنباط شده از آزمون نقاشی خانواده برای فهم استرس ادراک

 عادی و طالق به شرح زیر برآورد شد.

 «1»آزادی و با درجات « درصد 5»شده در سطح خطای در تمامی متغیرهای استرس ادراک

 P=000و  2/19، حذف والدین از نقاشی با خی دو P=001/0و  1/12حذف خود از نقاشی با خی دو  

 P=000و  9/15، حذف اعضای بدن خود با خی دو P=027/0و  9/4ترسیم والدین با فاصله با خی دو 
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 P=006/0و  5/7های سرد ، استفاده از رنگP=003/0و  1/9عدم تنوع رنگ در نقاشی با خی دو 

درصد اطمینان بین کودکان عادی  95فرض صفر رد شد، به این معنی که در متغیرهای ذکرشده با 

 و طالق ازنظر آماری تفاوت معناداری وجود دارد.

شده در موارد گیر بین تعداد فراوانی مشاهدهتفاوت معنادار بین دو گروه به معنی اختالف چشم

ها دیگر به این معناست که اختالف فراوانیعبارتطالق است. به ذکرشده بین دو گروه کودکان عادی و

بررسی و معنادار تلقی کرد؛ که این  عنوان تفاوت قابلبه مقداری است که بتوان این مقدار را به

 شود.معناداری با توجه به جداول توافقی ذکرشده در بخش آمار توصیفی تفسیر می

 دو گروه کودکان عادی و طالقمقایسه کل استرس ادراک شده در بین 

 برای دو گروه مستقل استفاده شده است. tبرای این بررسی از آزمون 

مستقل برای بررسی تفاوت دو گروه کودکان عادی و طالق در کل  tآزمون : 3جدول

 استرس ادراک شده

  آزمون لوین برای بررسی برابری واریانس ها

 F P-

Levin 
t هاتفاوت میانگین  درجه آزادی P 

 001/0 57/1 118 46/6 171/0 896/1 فرض برابری واریانس

 001/0 57/1 16/113 46/6   فرض نابرابری واریانس ها

ین میانگین ( بt=46/6و  F=896/1)درجه آزادی  118با توجه به فرض برابری واریانس ها و با 

 (P=001/0معناداری )درصد تفاوت  99استرس ادراک شده دو گروه کودکان عادی و طالق در سطح 

 .وجود دارد

 

 بحث و نتیجه گیري

برای ، (𝜒2های آزمون خی دو )های پژوهش باتوجه به بررسی مفروضهمنظور بررسی فرضیهبه

( استفاده 𝜒2بررسی معناداری تفاوت نیازهای روانی در کودکان عادی و طالق از این روش آماری)

، ترس از خشونت یا اعمال خصمانه در کودک، سازی کودک با والدینانهمسشد. در متغیرهای 

درصد اطمینان بین  95با ترس کودک از طرد شدن و تنها ماندن ، استقالل و وابستگی در کودک

در متغیرهای رقابت کودک با اما  آماری تفاوت معناداری وجود داشت کودکان عادی و طالق ازنظر

تر، برداشت کودک از روابط جنسی والدین، با خواهر و یا برادر کوچک سازیخواهر و برادر، همسان

، آداب توالت کنندگی کودکاز مهربانی و تنبیه اضطراب و استفاده از سازوکار دفاعی، برداشت کودک

رفتن یا نظافت و نحوه برخورد والدین فرض صفر تائید شد، به این معنی که در متغیرهای ذکرشده 

  نان بین کودکان عادی و طالق ازنظر آماری تفاوت معناداری وجود نداشت.درصد اطمی 95با 

 توان به منزلة یک روش فرافکنهای ترسیمی را میروان پویشی برخی از آزمون هایبر طبق نظریه

 ،سازندها منعکس میترین اسرار روان و شخصیت خویش را در آنای از عمیق پارهدانست که افراد، 
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نشان  مطالعات صورت گرفته در زمینه ترسیم نقاشی کودکطور که بسیاری از همان .استفاده نمود

 موثر والدکودک دلبستگی یرابطه کیفیت بررسی در تواندمی کودکان یخانواده هاینقاشی ،دادند

 ها،نگرش موثری طور به ساله،11تا 5 سنین کودکان های( و نقاشی2002ارنات و روبرت، م) باشد

 کندمی بازنمایی کنند، بیان کالمی صورت به نبودند مایل یا نتوانستند هانآ که را آرزوهایی و هاترس

های کودکان طالق هایی که در زمینه نقاشیدر این میان پژوهش (.1997وری و کارلسون و روف، ف)

های محتوایی در نقاشی دوگروه کودکان خانواده تفاوت معنی داری در بسیاری از جنبهانجام گرفته، 

های طالق بسیاری از مشکالت عاطفی و و کودکان خانوادهرا گزارش کردند طالق و عادی دیده 

، مکارانه؛ ایروانی و 1992، کارانمه)اسپیگلمن و  دادندرفتاری خود را در نقاشی خانواده نشان 

 (. 1994اکریان، ؛ ش2007

کودکان  هطالق نسبت ب کودکان ،در مورد همسان سازی با والدینبراساس یافته های این پژوهش، 

د یکی از والدین یل بودند ماننسازی انتخاب کردند و به عبارتی ماوالدین را برای همسان بیشتر ،عادی

 کودکر اگ ،کالین. در تبیین احتمالی این موضع می توان اشاره نمود، براساس نظریه خود باشند

ا ارضا نماید، برای ارضای نیازهایش از جانب مادر احساس ناکامی کند، یعنی مادر نتواند نیازهایش ر

ادر ماشگرانه است و احساس جدایی از دچار خشم می گردد. خیالبافی های این کودک بیشتر پرخ

ه مادرش بمی کند و مضطرب می شود او همچنین از این رویاهای پرخاشگرانه خود می ترسد و آن را 

ا به قسمت رنشان نمی دهد زیرا می ترسد که او را از دست بدهد، در نتیجه سعی می کند عالقه خود 

در حافظه  ها رابرای خود ایجاد می کند و آن خوب مادرش افزایش دهد، بنابراین احساسات نمادینی

د در مورد ذخیره می نماید. با این روش او می تواند با احساس ترس، غم، وابستگی و درماندگی خو

 سازیهمسانبنابراین می توان دلیل  (.2002یست و فیست، فدادن مادرخوب، فائق آید )از دست 

  نطور تبیین نمود که اینشان را نسبت به کودکان عادی ایبا والدین ان طالقکودک بیشتر

رس، غم، تهمسان سازی در واقع به منظور ابراز احساسات نمادین نسب به والدین برای نشان دادن 

 وابستگی و درماندگی در مورد از دست دادن والدینشان باشد.

دکان در تبیین فراوانی بیشتر ترس از خشونت و اعمال خصمانه در کودکان طالق نسبت به کو

رخاشگری پبه  کودک طالقحاکی از نیاز تواند ان اظهار نمود، وجود چنین ترس هایی میعادی می تو

کی از عوامل ی، همان طور که نتایج بسیاری از تحقیقات نشان داده اند، طالق والدین می تواند باشد

بر  طالقسترسرفتاری از جمله پرخاشگری در کودکان باشد، زمانی که اتاثیرگذار در ایجاد اختالالت

عقوبی و یشود )کودک غالب می شود کودک به احساس ترس، نگرانی و پرخاشگری مستعد می

؛ 2014،؛ پائول و همکاران2011یعقوبی و همکاران، این یافته با یافته های (. 2011همکاران، 

 ( همخوان است.2007؛ شریفی درآمدی، 2012و همکاران، آوردیجیک 
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طالق  توان در بین کودکاندر راستای بیشتر بودن فراوانی ترس از کودک از طرد شدن و تنها می

 در مورد آسیب عاطفی طالق بر کودکان (2002)1پوالکتوان به عقیده مینسبت به کودکان عادی 

یکی از آثار عاطفی طالق بر کودکان این است که انسجام و هماهنگی اشاره نمود، براساس عقیده او، 

منزلتی و آنان درخصوص والدین و خواهران و برادران خود، احساس بی گیرد.خانوادگی را از آنان می

کنند، احساس دوستانی که با پدر و مادر خود زندگی می کنند، همچنین نسبت بهمقداری میبی

شود. های ناتوان چنین کودکانی افکنده میحسادت دارند و اینها همه بارهایی است که بر شانه

های فوق برنامه نیز از جمله آثار بر انزواطلبی و شرکت نکردن در امور اجتماعی مدرسه و فعالیت

وارد در ایجاد ترس کودک از طرد شدن و تنها ماندن اثر ت که همه این مکودک در مدرسه اس

خانواده،  (،2012) 2زوگلو، کولیوسی، سیدیروپولو وفاهانتیدو گیاگابه عقیده  مضاعفی می گذارد.

توانند باعث تسهیل رشد شخصیت کودک یا ترین عامل در میان عوامل متعددی است که میمهم

از طریق عوامل محیطی مانند خانواده،مراقبان، محیط اطراف بازداری آن شوند. رشد در اوایل کودکی 

میزان ( معتقد است 2001) 3رایس (.2013صلی پور و همکاران، اگیرد )و فرهنگ تحت تأثیر قرار می

های اجتماعی آنان با فرزندانشان شدت و کیفیت تماس تأثیر والدین تا حدودی به فراوانی، مدت و

ود نزدیک هستند، بیشتر از والدینی که به لحاظ عاطفی به فرزندان خ مرتبط است. والدینی که از

که گذارد. هنگامیها روابط چندانی ندارند، بر فرزندان تأثیر میفرزندان خود نزدیک نیستند و با آن

کنند ولی در صورت وجود فرزندان بیشتر احساس ایمنی می والدین از ازدواج خود راضی هستند،

 گردنداب، پرخاشگری، ناامنی و مشکالت رفتاری میاختالفات زناشویی، کودکان اغلب دچار اضطر

بنابراین وجود مشکالت رفتاری نظیر خشونت، پرخاشگری، ترس از طرد شدن و تنها  (.2001یس، را)

ماندن در بین کودکان طالق که از محیط خانوادگی آرام و امنی برخوردار نبودند و نیازهای روانی 

 ی کامال قابل درک و محسوس می باشد.ها به طور صحیح پاسخ داده نشده است، موضوعآن

کودکان عادی و  شدهاسترس ادراکمقایسه یافته حاصل از آزمون فرضیه دیگر پژوهش مبنی بر

شده شامل حذف خود از نقاشی، حذف در تمامی متغیرهای استرس ادراک، نشان داد، کودکان طالق

شی، استفاده عدم تنوع رنگ در نقا ،، حذف اعضای بدن خودبالفاصلهترسیم والدین  والدین از نقاشی،

به عبارت  .داشتهای سرد بین کودکان عادی و طالق ازنظر آماری تفاوت معناداری وجود از رنگ

 نگرش شانگردیگر موارد فوق در بین نقاشی های کودکان دارای فراوانی بیشتری بود که این موضوع ن

در این  شده انجام مطالعات از بسیاری با ضوعمو این که بود شانوالدین به نسبت فرزندان طالق منفی

 (.1994 اکریان،؛ ش2007، مکارانه؛ ایروانی و 1992، کارانمه)اسپیگلمن و  دارد همخوانی راستا

که کودکان در حین طالق گرفتن والدین خود و پس  براساس نتایج فوق می توان نتیجه گرفت

از آن، فشارهای روانی هیجانی، رابطه ای و اقتصادی زیادی را متحمل می شوند، طالق یک عامل 

                                                           

1 - Pollak 

2- Giagazoglou, Kouliousi, Sidiropoulou & Fahantidou 

3- Rice 
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شود و کودکانی که آشفتگی زناشویی پدر و مادرشان و طالق را تجربه کرده اند هشدار محسوب می 

بیشتر احتمال دارد مشکالت رفتاری پیدا کنند ولی عده ای از آنان دچار مشکالت روانی مهم می 

 نآیند احساس می کنند فرزندانشاحتی پدر و مادرهایی که با مساله ی طالق بخوبی کنار می .شوند

براساس مطالعات صورت  (.1998ودمن و امری و هوگارد، گ) یمانی های دردناکی دارندخاطرات و پش

 ،یتن روان یهانشانه) آن یهااسیمق ریز و روان سالمت یهاشاخص در گرفته، فرزندان طالق

 اطراف، طیمح و افراد با یسازگار نیهمچن ،(یافسردگ ،یاجتماع یناکارآمد ،یخوابیب و اضطراب

شهنی ؛ 2005؛ حیدرنیا و همکاران، 2010نسی و همکاران، وی) وضعیت نامناسبی دارند... و نفس عزت

قمری و ؛ 2012همکاران، دی و مردانپور و شاه مرا؛ رئیسی و گنجی و 2011ییالق و همکاران، 

 .شوندیم متحمل یشتریب یروان یفشارها کودکان نیا و (2007؛ شفعیی درآمدی،2010فکوری، 

ها هایی است که در ذیل به آناین پژوهش مانند هر پژوهش دیگری دارای موانع و محدودیت

دقیق  عدم تفکیک علل طالق والدین و مقایسه با یکدیگر. عدم امکان شناسایی کنیم.اشاره می

اند. محدودیت زمانی برای اجرای هر دو آزمون و ن ایشان ازدواج مجدد داشتهکودکانی که والدی

ای بود که کودکان گونهفضای پژوهش )مدارس( به خستگی کودکان و عدم همکاری در بعضی موارد.

کردند یک آزمون استعداد تحصیلی قرار است برگزار شود و سعی در یافتن پاسخ صحیح احساس می

خص نبودن بسیاری از کودکانی که فرزند طالق بودند یافتن این کودکان با مسائل به علت مش داشتند.

 اخالقی روبرو بود.

با توجه به تایید فرضیات مبنی بر کمبود نیازهای روانی و استرس ادراک شده در کودکان طالق 

انی از سوی نهادهای مربوطه و حمایت از کودکان طالق تالش های بیشتری برای بهبود وضعیت رو

آموزش و پرورش برای شناسایی این کودکان دوره های آموزشی قرار همچنین  این کودکان شود.

 پیشنهاد دهد تا با شناخت این کودکان توسط معلمین درصدد کمک و بهبود وضعیت ایشان برآیند.

 و خالقیت پرورش ی وسیله یک فقط کودکان نقاشی که است این نمود اشاره آن بر باید که دیگری

 دنیای و اجتماعی محیط با مبادله و تحقیق ی وسیله عنوان به باید را آن بلکه نیست کودک پختگی

 توجه که گرفت نظر در کودک عاطفی حاالت از اینشانه عنوان به و دانست کودک اطراف بزرگساالن

 بررسیمورد متغیرهای آینده هایپژوهش در. است همراه مثبتی نتایج با پرورش و آموزش در آن به

 در نتایج این اصلی علت شود مشخص تا شود مقایسه یکدیگر با سرپرستبی و طالق کودکان بین در

 .شودمی ناشی طالق از که است تعارضاتی یا و مادر و پدر فقدان
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