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  دهيچک
  

 بـر اثـر   آنهـا ختالالت رفتاري كه در ها و ا سرپرست و مشاهده ناسازگاري با توجه به افزايش روز افزون كودكان بي  :زمينه و هدف  
ن پـژوهش  يـ هـدف ا  .رددگـ   توجه خاص و همه جانبه جامعه به اين كودكـان احـساس مـي      ،آيد  جدايي از كانون خانواده به وجود مي      

 ي سرپرست و عاديب کودکان  دريو شدت اختالالت رفتار م آدمک مک آوريبر اساس آزمون ترس  ي ناسازگار يها سه شاخص يمقا
  . دبو

  

به  يکودک عاد ٤٢و   سرپرستينفر کودک ب ۴۲ ؛ساله شامل  ۱۱تا 6 کودک  ٨٤تعداد   موردـ شاهدي در اين مطالعة     : بررسي روش
کـه بـه   ) فرم معلـم ( راتري رفتاريابياس ارزيآور و مق  آدمک مکيله نقاشيبه وسسپس .  در دسترس انتخاب شدند   يريگ روش نمونه 

ب يضـر هاي تـي مـستقل  و     و آزمونيفي توصهاي  ا آزمون ب ها  داده .شدند يابي ارز ،از داده شد  ي امت  معلمان به وسيله  آنان   يرفتارها
  .تجزيه و تحليل شدندرسون ي پيهمبستگ

  

شتر از کودکـان    يـ  ب )۴۳/۶±۳۵/۳(سرپرسـت  ي کودکـان بـ    ي در نقاشـ   ي ناسـازگار  يهـا  شـاخص داد، ميـانگين    ج نـشان    ينتـا  :ها افتهي
 ياز کودکـان عـاد    شتريـ  ب )۸۱/۱۵±۱۶/۱۱ (سرپرسـت  ي در کودکـان بـ     ياخـتالالت رفتـار   ين ميـانگين    چن  هم. بود )۵۰/۴±۴۸/۲(يعاد
  .)>۰۵/۰p(بود

  

شتر از يـ سرپرسـت ب  ي در کودکان بـ ي و شدت اختالالت رفتار   ي ناسازگار يها زان شاخص يماين مطالعه نشان داد كه       :گيري  نتيجه
  .باشد مي يکودکان عاد

   
  ي،اختالالت رفتاريناسازگار ،ي سرپرستيب آدمک،م يآزمون ترس :يديکل يها واژه
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  اختالالت رفتاري کودکان وي هاي ناسازگار شاخص

۵۷۹ )٦٦پي  در پي شماره(١٣٩٠اسفند  و  بهمن ـ ٦شماره  ـ ١٦دوره  ـ دانش ارمغان مجله

  مقدمه

 از آغـاز خلقـت وجـود داشـته     يسرپرسـت  ي بـ 

 کـودک و   يهـا   سرپرست در خانـه    ياست و کودکان ب   

ــد  ــت وال ــضايدور از محب ــدگ ين و اع ــانواده زن  ي خ

ها و احـساس     تي از آنها دچار محروم    يکنند و برخ   مي

 ي روانـ يهـا  ها و ضربه ز دچار صدمهيشکست و گاه ن  

ن کودکــان در وجودشــان احــساس خــالء يــا. هــستند

 ي کـه بـرا     هستند  و ناراحت  ي ناراض يکنند و افراد   مي

ــا     ــه رفتاره ــن ب ــت ت ــن اس ــود ممک ــق خ ــاق ح  ياحق

علـت روز افـزون     .)۱(ز دهند يآم ناسازگارانه و انحراف  

ــا يناســازگار ــيه ــان و   ي و ب سرپرســت شــدن کودک

فقـر و    کـانون خـانواده،    يدگياز هـم پاشـ     را نوجوانان

 نيچنـ  هـم . )۲(دنـ دان مـي ر آنهـا    ياد و نظا  ياعت ،يگرسنگ

هـا و حـساس     روابـط در خـانواده  يروح يو ب يسرد

زنـدان و عواطـف و     نـده فر  ين نـسبت بـه آ     ينبودن والد 

 يسرپرسـت  ياحساسات آنها کودکان بد سرپرست و ب      

 بـه  ي ادامـه زنـدگ  ين کودکان برا يگذارد که ا   ميبه جا   

 يستيـ  بهز يروز ه و مراکـز شـبانه     يـ ري خ هاي  هسسؤم

  .)۳(شوند ميسپرده 

ــازگار ــا يناس ــاعيه ــود  ي اجتم ــان مول  کودک

 کـه بـر اثـر       يکودکـان . ن است يروابط نامطلوب با والد   

 يياعتنـا  يا بر اثر غفلت و بـ ي ،هم پدر و مادر از     ييجدا

ق محـروم   ي و تـشو   يياز راهنمـا   ت آنان، ينسبت به ترب  

ابنــد و در ي مــي از جهــان يم نادرســتيمفــاه انــد، بــوده

 کـودک از    ييجـدا  .شوند مي دشمن اجتماع    يسال بزرگ

 در  ييموجـب عـدم توانـا      به خـصوص مـادر،     ن،يوالد

ح بـه هنگـام بلـوغ    يصح  سالم وي رابطه عاطف يبرقرار

 ي بـرا يليوسته از کودک دل  يعدم مراقبت پ  ). ۴(شود مي

ــاق کــودک و خــانواده،  ــار عــدم انطب ، يمــشکالت رفت

ــاعي، رشــديجــاني، هيشــناخت   اوي و مــشکالت اجتم

   .)۵(شود مي

از شـوند    مـي سسات بزرگ   ؤ که در م   يکودکان

گـران  ي ابراز محبت نسبت به د ي برا يعي طب يها فرصت

 ماننـد،  مـي واقع شـدن محـروم    گرانيو مورد محبت د

 يهـا پاسـخ    شوند و نسبت به خنـده      ميل  ي م يآرام و ب  

ــروز ن ــيب ــد و م ــو  دهن ــق و خ ــيخل ــشان ي افراط  ن

 ي سازگار ي بر رو  يبا بررس پژوهشگران   .)۶(دهند مي

ن يـ  و جـدا شـده بـه ا        ي تک والـد   يها کودکان خانواده 

ــه رســ ينت ــدند کــه در ايج                  ين کودکــان ناســازگار ي

 ي سـازگار ، سـالم يهـا  و کودکان خانواده   شتر است يب

 در مدرســـه ي و عملکــرد بهتــر  ياجتمــاع  ،يجــان يه

    .)۷(دارند

سرپرست  ي کودکان ب  يبر رو كه   يدر پژوهش 

 ايـن كودكـان    که   دي مشاهده گرد  ،ه انجام شد  يدر روس 

 . )۸( هـستند ي و رشـد ي، رفتـار ي اختالت شناخت  يدارا

 يجـان ي و هيختالالت رفتـار وع ايشاي ديگر     در مطالعه 

ــان را در  ــيکودک ــت ب ــشتر  سرپرس ــديبي  در .)۹(افتن

را  يوع اخـتالات رفتـار   يزان ش يمهاي ديگر نيز      مطالعه

  کودکــاني نگهـدار هـاي  هســسؤ کـه در م يدر کودکـان 

 .)۱۰ـ۱۳(افتندي  از كودكان عادي  شتري ب ،کنند مي يزندگ

هـاي كودكـان      كـاركرد خـانواده     کـه  ثابت شد  نيچن هم

راي اخـتالالت رفتـاري و كودكـان بـد سرپرسـت از      دا

داري  هاي كودكان عادي به طور معني      كاركرد خانواده 

هـاي فرزنــد پــروري نقــش   تــر اســت و شــيوه ضـعيف 



 سميه محبي و همكاران
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در كــاركرد خــانواده و كــاركرد خــانواده نقــش  مــيمه

  .)۱۴ـ۱۶(در سالمت رواني كودكان دارد  ميمه

 بـا ن پـژوهش    يـ ا ان شـده  يل ب يبا توجه به مسا   

 ي و شـاخص هـا  يسه شدت اختالالت رفتار   يمقاف  هد

 )۱(آور  بر اساس آزمون ترسيم آدمـك مـك    يناسازگار

  .انجام شد ي و عادسرپرست يدر کودکان ب

  

  روش بررسي 

 در  ۱۳۸۹ال  ــدر س  موردـ شاهدي اين مطالعه   

حجـم نمونـه     .رانات انجام شد  يشهرستان تهران و شم   

 ۴۲ و سرپرسـت  ي کـودک بـ    ۴۲  شـامل؛  يمورد بررسـ  

 ۱۱تـا  ۶ پسر ۲۲ دختر و    ۲۰در هر گروه    (يکودک عاد 

 در دســترس يريــگ بودنــد کــه بــا روش نمونــه )ســاله

 سرپرست، ي به  کودکان بيابي دستي برا.ندانتخاب شد

 استان تهران بـه  يستيق سازمان بهز يپژوهشگر از طر  

سرپرسـت   ي کودکان بـ ي دولت وهيري خ يمراکز نگهدار 

ق يـ  از طريدکان عـاد  به کويابي دستي برا .شد يمعرف

ــدا    ــدارس ابت ــه م ــرورش ب ــوزش و پ ــل آم  يياداره ک

ن يا  .رانات ارجاع داده شدي تهران و شم يها شهرستان

   .بودندالت همتا ي جنس و تحص،از نظر سنکودکان 

ــدر ا ــرا ي ــژوهش ب ــ ارزين پ ــنجش يابي  و س

ــا  ــاخص هـ ــازگاريشـ ــون  ي ناسـ ــان از آزمـ  کودکـ

 يزمون داران آيا . شداستفاده آدمک مک آور مييترس

 ۶-۱۷   کودکـان   ي سنجش ناسـازگار   ينه شاخص برا  

، مـوارد حـذف شـده     شامل؛  ها   ن شاخص ي ا .سال است 

، ستادنيـ  در ا  يعـدم تـوازن عمـود     ،  فيـ تحر،  تيشفاف

  ،في ضع يت کل يفيک،   بدن يساز ساده،   سر يساز ساده

 در صـورت    .باشـند    مـي  يبسط جنـس   و   يافتراق جنس 

 کـودک بـه او     يک از موارد فـوق در نقاشـ       يوجود هر   

ک يدر صورت عدم وجود هر شود و  ميک داده ينمره 

 با توجـه بـه      .شود مي به او داده ن    يا باال نمره  از موارد 

 مـک آور دو    يکه کودک طبـق دسـتورالعمل نقاشـ        نيا

 نمـره از    ۱۸ کنـد، جمعـاً    مـي رسـم    )مـرد  و   زن(ينقاش

نشانگر  ،۱۸د که نمره  يآ ميدست  ه   ب يمجموع دو نقاش  

ن اسـت کـه    يـ انگر ا يـ کودک و نمره صفر ب     يناسازگار

    . .)۱۷( ندارديکودک ناسازگار

 ،يصور،  ي ساختار يگذار ب اعتبار نمره  يضرا

ابان ي ارزشــبــه وســيله ي کلــيبنــد  و درجــهييمحتــوا

.  گزارش شـده اسـت      درصد ۸۰ش از ي ب مختلف معموالً 

 طبـق دسـتور عمـل        درصد ۶۰-۸۹ آن در حدود   ييايپا

 ي مبتن يياعتبار بازآزما  .تدست آمده اس  ه  ب )۱(يريناگل

ــه  ــر درجـ ــد بـ ــي کيبنـ ــ  مـ ــتفاده از  يو کلـ ــا اسـ  بـ

 مـشابه  ير راهنماهـا يو سـا   يري نـاگل  يها دستورعامل

از حـد متوسـط تـا        ترسيم آدمـك مـك آور        مربوط به 

 به   درصد ٧٤نيانگيبا م  درصد   ۶۰-۸۹ن  ي ب يعنيخوب  

 آزمـون  هـاي  نـشانه  اكثريـت  يپايـاي . مده استآدست 

  . درصد بودند۸۰ي باال  مك آورآدمك

از  ها،  آزمودني يبراي ارزيابي اختالالت رفتار   

 ) معلم از کودکـان    يابياس ارزش يمق( )٣(پرسشنامه راتر 

مـاده اسـت کـه       ٣٠ ين پرسشنامه دارا  يا. استفاده شد 

اختالل  کي از يا انگر عالمت و نشانهيهر ماده آزمون ب 
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  اختالالت رفتاري کودکان وي هاي ناسازگار شاخص

۵۸۱ )٦٦پي  در پي شماره(١٣٩٠اسفند  و  بهمن ـ ٦شماره  ـ ١٦دوره  ـ دانش ارمغان مجله

اضـطراب و    ،يش فعال ي و ب  يپرخاشگري شامل؛   رفتار

ــسرد ــازگار ،يگافــ ــاعيناســ ــا، ي اجتمــ  يرفتارهــ

ال ؤ س۲۴تعداد  . باشد يختالل کمبود م   و ا  يضداجتماع

ز با ين الؤ س۶و تعداد است ماً استخراج شده يآن مستق

 بـه   ي خاص جامعه آمار   يها يژگيتوجه به فرهنگ و و    

  . آن افزوده شد

 .ل شـد  يـ معلمـان تکم  بـه وسـيله     هـا    پرسشنامه

ن، يشـغل والـد     ماننـد   آنان ي و خانوادگ  ياطالعات فرد 

ل يـ ران و دفتـرداران تکم  يمـد به وسيله   معدل سال قبل    

. ر بود ي متغ ۶۰ از صفر تا     ي دامنه نمرات اکتساب   .ديگرد

بـه منزلـه وجـود اخــتالل     ۹بـيش از  کـسب نمـره بـاال    

 ي، نـشانه بهنجـار   ۹تـر از   نيي و کسب نمـره پـا      يرفتار

   .)۱۸(است

ر  دي متعدديها ها و پژوهش يتا به حال بررس

ت اعتماد و اعتبار ير کشورها در مورد قابليساو  ران  يا

ب يت آنها ضر  ي که اکثر  ).۱۹( انجام شد  پرسشنامه راتر 

ن يـ  ا .دهـد  مـي ن مـورد نـشان      يـ  را در ا   يينان باال ياطم

ــشنامه در ا ــپرســ ــيله  ران يــ ــه وســ ــمهربــ ار و يــ

کار گرفته شد و به پنج عامل عمـده  ه  ب )۱۹۸۵(همکاران

ــ ــاليب ــاش،يش فع ــر  پرخ ــطراب، ايگ ــسردگ ،ض ، ياف

 و اختالل  يضداجتماع ي، رفتارها ي اجتماع يناسازگار

  آنيياي شد و پا   يبند ميتقس) يحواس پرت (کمبود توجه 

 ن فـرم ي نمره برش در ا     .درصد گزارش شده است    ٧٧

   .)۲۰( است٩

آوري شــده بــا اســتفاده از     جمــع  يهــا  داده

هـاي    و آزمون  يو استنباط  يفي توص ي آمار يها روش

 )۲(رسـون ي پ يب همبـستگ  يضـر  و   )۱(مـستقل  آماري تي 

  . .تجزيه و تحليل شدند

  

  ها افتهي

ش ي در مقطع پ   ،ي سالگ ۶سندر  در اين مطالعه    

 و در   ي سـالگ  ۷ در سن  ،) درصد ۵/۹( کودک ۸ يدبستان

 و  ي سـالگ  ۸در سن    ،) درصد ۱۱( کودک ۱۰ کالس اول 

 و ي سالگ۹ در سن    ،) درصد ۱۹( کودک   ۱۶کالس دوم   

 ۱۰ در ســن ،) درصـد ۱۷ ( کــودک۱۴ کـالس سـوم   در

و  ) درصـد  ۲۱( کـودک  ۱۸ کالس چهارم       و در  يسالگ

ــن  ــالگ۱۱در س ــنجم  و در  ي س ــالس پ ــودک۱۸ ک        ک

  .قرار داشتند ) درصد۲۱(

ــه    ــشان داد ك ــايج ن ــمنت ــاخصي ــا زان ش  يه

شتر از  يـ سرپرست ب  ي کودکان ب  ي در نقاش  يناسازگار

 شدت اختالالت چنين هم. )=۰۰۴/۰p(بود يکودکان عاد

ــار ــيرفت ــان ب ــت ي در کودک ــور   سرپرس ــه ط ــز ب  ني

ــي ــبداري  معنــــ ــاد يــــ ــان عــــ  يشتر از کودکــــ

   .)۱جدول )(=۰۰۰۱/۰p(بود

 يبـستگ  ب هـم  يضـر  ،بر اساس نتـايج حاصـله     

 بـود كـه   ۱۷/۰برابـر  ها  دست آمده از داده  ه  رسون ب يپ

ــي  ــشان مـــ ــد  نـــ ــدهـــ ــش ن يبـــ ــه پرســـ                           نامـــ

 ميآزمـون ترسـ    و)فـرم معلـم  ( راتـر ياختالالت رفتـار  

 وجـــود يدار ي معنـــيبـــستگ هـــم آدمـــک مـــک آور

 .)<۰۵/۰p(ندارد

                                                
1-Independent T-test 
2-Pearson Proudest Moment Correlation Coefficient  
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سرپرست و عادي شهرستان تهران  هاي ناسازگاري و شدت اختالالت رفتاري در كودكان بي معيار شاخص مقايسه ميانگين و انحراف: ۱جدول 
  و شميرانات

  گروه 
  متغير

  سرپرست كودكان بي
  )۴۲=تعداد(

  كودكان عادي
  )۴۲=تعداد (

  داري سطح معني  آماره تي  درجه آزادي

  ۰۰۴/۰  ۹۹/۲  ۸۲  ۵/۴±۴۸/۲  ۴۳/۶±۳۵/۳  هاي ناسازگاري  شاخص
  ۰۰۰۱/۰  ۸۷/۴  ۸۲  ۴/۶±۱۴/۱  ۸۱/۱۵±۱۶/۱  شدت اختالالت رفتاري 

  
  

  بحث

ــاوت  ــه تفـ ــا توجـ ــان   بـ ــي كودكـ ــاي تربيتـ هـ

، هدف اين مطالعه مقايسه   )۳ و   ۴(سرپرست و عادي    بي

 شدت اختالالت رفتـاري در  ناسازگاري وهاي   شاخص

  .بودعادي و سرپرست  كودكان بي

 يهـا  زان شاخصيم ن مطالعه نشان داد يج ا ينتا

 در کودکــان  و شــدت اخــتالالت رفتــارييناســازگار

نتيجه ايـن    . است يشتر از کودکان عاد   يسرپرست ب  يب

ــا پــژوهش  ي خــوان هــمديگــر مــشابه  يهــا پــژوهشب

سالمت و رشـد     اهميت كانون خانواده در      ).٩ـ١٥(دارد

از سـوي  . ز اهميت استيرواني و اجتماعي كودكان حا 

ل و ي، بــا مــساييهــا  خــانوادهرشــد كودكــان در ديگــر

 ،ني والـد  ي روان يها يماريب و   ادي اعت ؛لي از قب  يمشکالت

 کـه هـر کـدام آثـار      ياريل بس ي و دال  زنداني بودن آنها  

 روان  روح و بـــر منفـــي خـــود را يکـــيزي و فيروانـــ

تربيتــي و  ز ســپرده شــدن بــه مراکــز قبــل ا،کودکــان

 نقـش  اي كه   ثابت شده  موضوع،  )۳(اند گذاشتهنگهداري  

كند نقاشي آنهـا    ميبيان   انخانواده را در زندگي كودك    

سرپرسـت     كودكان بـي    كه در بيشتر نقاشي    ،)۱۷(است

كـه دليـل    رسد مي به نظر. ها فاقد جنسيت بودند آدمك

 روابـط   كـه  چـرا    ،گـردد  مـي اصلي آن به خانواده بـاز       

ــ در يخــانوادگ  کــودک، ســهم ي نقــش جنــسيريادگي

 از يفـ ين کـه کودکـان چـه تعر      يکند و ا   ميفا  ي ا يا عمده

 به نوع روابط يادي زيا ا زن دارند، تا اندازهينقش مرد 

 از . داردي روابـط پـدر و مـادر بـستگ     به ويژه خانواده

 ي کـودک بـه چگـونگ   يت جنـس  يـ گر رشـد هو   ي د سوي

جـنس   خصوص با والـد هـم  ه ن بيارتباط کودک با والد   

 در همانند شدن بـا  ي و الگوبرداريخود و همانند ساز 

 در ارتباط   ي رفتار يشکل دادن الگوها   جنس و  والد هم 

ن يـ  ا ينـاتوان  چنين  هم ).۲(گردد ميباز  با جنس مخالف    

ــيکودکــان در حــل کــردن عقــده اد  ــه تمــا (يب ز يمرحل

تواند عامل مهم قابل ذكـر در ايـن مـسئله            مي) يافتگينا

ــد ــ. باش ــيکودک ــت ان ب ــود را در محسرپرس ــي خ  يط

ن دچار ي بنابرا يست،  ت ن يد که در آن ثبات و امن      ننيب مي

د که مبادا   نترس ميگر  ي د ي و از سو   دنشو مي اضطراب

ط ي را از دسـت داده و بـاز بـه محــ   يط کنـون ين محـ يـ ا

ن يـ بـل از ا  کـه ق   ي نـاامن  يهـا  طيا محـ  يمتشنج خانواده   

ن خـود  يـ  اكـه  بازگردند ،بردند ميمراکز در آن به سر      

 ايـن   ي اضـطراب و افـسردگ     يبـرا   مـي ار مه يعامل بس 

ــت  ــان اس ــادگيري    .کودک ــشاهده و ي ــر م ــل ديگ  عام

يكـديگر    ناسـازگارانه  ي رفتارهـا  ونادرست   رفتارهاي

  ).۶(روزي است مراكز شبانه در

 يط زندگ ي شرا با مقايسه سرپرست     بي كودكان

جبـران    مي خـود را دچـار ناکـا     ي با کودکان عـاد    خود
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ــذ ــنيب مــي يريناپ ــه دن ــهزم ك ــگري و  ين ــروز پرخاش ب

 ي بـه طـور کلـ      .سـازد  مـي ناسازگاري كودك را فراهم     

ن عامـل در شـدت    يتـر  جـه گرفـت کـه مهـم       يتوان نت  مي

  خانواده است ، کودکان  و ناسازگاري  ياختالالت رفتار 

ــ نقــش بنكــه ــات گــيــ در مهيادي ذر از ا ســاختن امکان

  کودکـان  ي و اخـتالالت رفتـار     ي و ناسازگار  يوابستگ

  . )۳(فا کنديا

ــم ــ ه ــن در ايچن ــژوهش ي ــستگن پ ــيهمب ن ي ب

اس اخـتالالت   ي و مق  آور   ترسيم آدمك مك   يها شاخص

هـاي    بـر اسـاس بررسـي    .امديدست ن ه  ب راتر   يرفتار

 .افـت نـشد   ي انجام شده مطالعه مشابهي در اين زمينـه       

 ن دو آزمــون يـ ن اي بـ يستگبـ   هـم عـدم  ليـ  از  داليکـ ي

 در .ن دو آزمـون باشـد    ي متفاوت ا  يگذار تواند نمره  مي

ن کـه کـودک دچـار     يـ  ا ي راتـر بـرا    يپرسشنامه رفتار 

د نمـره او از     يـ ص داده شود با   ي تشخ ياختالالت رفتار 

 ي در حـال ،شتر باشـد ي ب،باشد مي ۹نمره نقطه برش که  

 آور  ترسيم آدمـك مـك  ي ناسازگاريها که در شاخص  

 وجود ندارد و نمره کودک هرچه    يه برش مشخص  نقط

ا يـ  . اسـت يک باشد نشان دهنده ناسـازگار ي نزد۱۸به  

  راتـر، يگر در پرشسنامه اختالالت رفتـار   يبه عبارت د  

ات ييـ و جز شتريـ  ب يهـا  نـه يگزله  يرفتار کودک به وسـ    

 کـه  يرد در حاليگ ميل قرار يه و تحل يشتر مورد تجز  يب

 ۹ آور،    آدمك مـك  ترسيم   ي ناسازگار يها در شاخص 

ن يـ  کودکـان ا يها ي وجود دارد که در اکثر نقاش      نهيگز

 يد که کودکيآ ميش يشود و کمتر پ ميت  يها رعا  نهيگز

ک به يرد و نمره خام او نزديها نمره بگ  نهيگزشتر  يدر ب 

از  .ص داده شـود  ي تشخ ي باشد که دچار ناسازگار    ۱۸

  کودکان به  ي نقاش يگذار ر و نمره  يگر در تفس  ي د يسو

 مـدون و کامـل ممکـن        يگـذار  نمـره  وهيعلت نبودن ش  

 در  ، شده باشـد   ياست محقق دچار خطا در نمره گذار      

 اشـتباه محقـق و   ي بـرا يي که در پرسـشنامه جـا    يحال

   .)۱۷( وجود ندارديگذار  او در نمرهيريسوگ

ن موضوع کـه بـه   ي کودکان از ا  يآگاهچنين    هم

د يـ ارنـد و ب  يگ مـي  قـرار    يابيـ  مـورد ارز   يله نقاش يوس

ن که به يبا ا، ن عملکرد را در آزمون داشته باشنديبهتر

 يهـا بـرا    ينان داده شـده بـود کـه نقاشـ         يکودکان اطم 

 امــا ،ستيــ و امتحــان ني آنــان در هنــر نقاشــيابيــارز

. ه بدهنـد  يـ  را ارا  ي خوب يکردند نقاش  مي يکودکان سع 

آمـوزان    خوب جلوه دادن دانش    ي معلمان برا  يريسوگ

ال رفتن خود در کنتـرل و   ؤر س ي از ز  يريخود و جلوگ  

رگـذار  يثأج ت ي نتـا  يتواند بـر رو    ميز  ينت کودکان   يترب

  .)۱۷(باشد

  

  يريگ جهينت

ق يـ ن تحق يـ ج ا ينتـا  ،رسد ميبه نظر   در مجموع   

 ين را در ناسـازگار يت کودکان از والد يت محروم ياهم

ان يـ و ب  سـازد  مـي  کودک برجسته    يو اختالالت رفتار  

 ي و ناســازگاريفتــاردارد کــه شــدت اخــتالالت ر مــي

.  استيشتر از کودکان عادي سرپرست بيکودکان بدر

 پرسـشنامه راتـر فـرم معلـم و          يين توانـا  ي بـ  نيچنـ  هم

ــ ــشان دادن  يآزمـــون ترسـ ــک آور در نـ ــک مـ م آدمـ

ــاريناســازگار  يهمــاهنگ کودکــان ي و اخــتالالت رفت

  .وجود ندارد



 سميه محبي و همكاران

۵۸۴ )٦٦پي  در پي شماره(١٣٩٠اسفند  و  بهمن ـ ٦شماره  ـ ١٦دوره  ـ دانش ارمغان مجله

پيـشنهاد مــي شــود کـه رابطــه شــاخص هــاي   

 بـا ديگـر   آور دمـك مـك   آزمـون ترسـيم آ  ناسـازگاري 

پرسشنامه هاي سنجش اختالالت رفتاري در کودکـان        

مورد بررسي قـرار  گيـرد و از ابزارهـاي تشخيـصي             

ديگر بـراي تأييـد اخـتالل عـاطفي يـا رفتـاري در ايـن             

  .كودكان استفاده شود

  

  تقدير و تشكر

اين مطالعه حاصل طرح تحقيقـاتي مـصوب بـه       

تحقيقـات  و وم وسيله دانشگاه آزاد اسـالمي واحـد علـ        

      .فارس بود
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Abstract 

Background & Aim:  The aim of this study was to compare the maladjustment indicators using 
Machover Draw-A-Person Test (DAP) and behavioral disorders between orphan and normal 
children aged 6-11 in Tehran and Shemiranat district, Tehran province, Iran 2010. 
  
Methods: The present study was a case-control study. The sample included 84 children aged 6-11 
years old. Forty two children were orphan (22 boys and 20 girls) and other 42 were non orphan (22 
boys and 20 girls).  They were enrolled by use of accessible sampling and were assessed by 
Machover Draw-A-Person Test and Ratter’s behavior disorder scale (teachers form). Their 
behavior was scored by their teachers.  The data was analyzed by the use of descriptive statistics 
and inferential statistics (independent t, analysis of variance) 
   
Results: Results of this study showed that maladjustment indicator of DAP in orphan children 
(Mean=6.43 ± 3.35) is more than non orphan children (4.50 ± 2.48) and the difference was 
statistically significant (p<0.004). Moreover, behavioral disorders in orphan children (Mean=15.81 ± 
11.16) is more than non orphans (Mean=6.40 ± 6.14) this difference was also statistically 
significant. (p<0.0001)   
 
Conclusion: The present study revealed that the maladjustment indicator of DAP and behavioral 
disorders in orphans is more than non orphan children. 
 
Key words: Draw- a- Person test, orphan, maladjustment, behavioral disorders 
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