
 ...آموزان پرورشگاهي و ساكن در خانواده بر شناختي دانش هاي روان يي ويژگ مقايسه

 6

آموزان پرورشگاهي و ساكن در خانواده ختي دانششنا رواني ها ويژگي ي مقايسه
  بر اساس آزمون اندريافت كودكان

  

  4محمدكاظم فخريو  3، مهناز خسروجاويد2 موسي كافي،1عادله اصلي پور
  

  چكيده
آموزان پرورشگاهي و ساكن در خانواده بر اساس ختي دانششنا رواني ها ويژگي مقايسه ،هدف پژوهش

ان دختر و پسر آموز دانش كليه ، آماريي اي و جامعه مقايسهـ ي ّ پژوهش، عل. آزمون اندريافت كودكان بود
 7آموزان دختر و پسر وم و دانشمدارس مناطق محر) 87 -88سال تحصيلي (هاي اول تا چهارم ابتداييپايه
در هرگروه ) سال10 تا 7(  پسر4 دختر و 13نمونه شامل .  ساكن در پرورشگاه شهر رشت استي  ساله10تا 

اي چند  آموزان عادي به روش خوشهآموزان پرورشگاهي به شيوه در دسترس و دانشدانش. است
تحليل آماري براساس آزمون آماري . ودكان بودابزار پژوهش، آزمون اندريافت ك.  انتخاب شدنداي مرحله

 به ،هاي نگرش نسبت به والدينهمؤلف نشان داد بين كودكان دو گروه در ها يافته. مجذور خي انجام شد
ويژه پدر، همانندسازي با خواهر يا برادر، وجود اضطراب، موضوع ترس، روش والدين در آموزش مفاهيم 

هاي  منفي بر رشد برخي جنبهتأثيرزندگي در پرورشگاه، . داخالقي تفاوت معناداري وجود دار
  .ختي كودكان داردشنا روان

  
  ان، پرورشگاه، ساكن در خانواده، آزمون اندريافت كودكانآموز دانش:  كليدييها واژه

                                                                                                                            
  )adelehaslipoor@gmail.com (اه آزاد اسالمي واحد ساري دانشگ،سيشنا روانمدرس گروه :  رابطي نويسنده. 1
  دانشگاه گيالن،شناسي دانشيار گروه روان. 2
  دانشگاه گيالن،شناسي استاديار گروه روان. 3
   دانشگاه آزاد اسالمي واحد ساري،سيشنا رواناستاديار گروه . 4

  12/7/1391: تاريخ دريافت مقاله
 3/10/1391 :تاريخ پذيرش مقاله
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  مقدمه
توانند باعث تسهيل رشد شخصيت  عامل در ميان عوامل متعددي است كه ميترين مهم، 1خانواده

 عوامل محيطي مانند خانواده، از طريقرشد در اوايل كودكي . بازداري آن شوندكودك يا 
گياگازوگلو، كوليوسي، سيديروپولو و (گيرد قرار ميتأثيرمراقبان، محيط اطراف و فرهنگ تحت 

 قوي با مراقبان ي هاي محيطي حمايتي و رابطه رشد بهينه دركودكان به محرك). 2،2012فاهانتيدو
 والدين تا حدودي به فراواني، مدت و تأثيرميزان  ).3،2001اسكور(الدين بستگي دارد اوليه مانند و

والديني كه از لحاظ عاطفي . شان مرتبط استهاي اجتماعي آنان با فرزندانشدت و كيفيت تماس
ند، بيشتر از والديني كه به فرزندان خود نزديك نيستند و با آنها روابط  هستبه فرزندان خود نزديك

هنگامي كه والدين از ازدواج خود راضي هستند، . گذارند ميتأثيرچنداني ندارند، بر فرزندان 
كنند ولي در صورت وجود اختالفات زناشويي، كودكان اغلب فرزندان بيشتر احساس ايمني مي

 ي ؛ ترجمه2001، 4رايس(گردنددچار اضطراب، پرخاشگري، ناامني و مشكالت رفتاري مي
ّت فشارهاي اقتصادي و اجتماعي، والدين، شمار زيادي از  در هر سال، به عل. )1386 فروغان،

ترين شكل مراقبت از كودكان طرد شده در سراسر  و رايجكنند كودكان را در جامعه رها مي
مرگ والدين، مشكالت جسماني و رواني، طالق والدين، . استجهان، مراقبت در پرورشگاه 
زيناه،  (استل سپردن كودكان به پرورشگاه ي دالترين مهمخي از مشكالت خانوادگي و مالي، بر

شان را دهد كودكاني كه بخش اول زندگيمطالعات نشان مي). 2005، 5اسميك،كوگا وكارلسون
هاي حمايت كننده محروم گذرانند، عمدتاً از محيطهاي نامناسب مي ها يا خانوادهدر پرورشگاه

                                                                                                                            
1 . family 
2.  Giagazoglou, Kouliousi, Sidiropoulou & Fahantidou 
3.  Schore 
4.  Rice 
5.  Zeanah, Smyke, Koga & Carlson 
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فعالي، پرخاشگري، رفتارهاي   بيش:ت رفتاري شاملهستند و بيشتر در معرض خطر مشكال
 و مشكالت هيجاني،ضداجتماعي و مشكالت هيجاني مانند اضطراب، افسردگي و عدم تنظيم 

 ؛ 1،2012كيل(مشكالت پوستي قرار دارند و خوني، اختالالت دهان و دندان،   كم:جسماني مانند
زاده،  صديقي، تمنايي،فر و دشتبان؛ 2003، 4؛ مك لين2004، 3اليس و فيشر ؛2010، 2لومن و گونار

؛ بيات، نظري، 1390وكيليان، عرب سلماني و كرامت، ؛ 1391، بگيان، درتاج و محمداميني، 1391
از سوي ديگر، كودكان پرورشگاهي به طور قابل ). 1389شاهسواري، ميري و نادري فر، 

ايجزندرون، ( رفتاري و هوش يها آزمونهاي رشدي به ويژه عملكرد در اي در زمينه مالحظه
 در مقايسه) 1382بهرامي، صالحي و پورمومني، ( گفتاريهاي قابليتو ) 2008، 5لوئيجيك و جافر

تأخيرها در رشد شناختي و سازگاري اجتماعي منجر به . كنندتر عمل ميبا كودكان عادي پايين
؛ سليماني، 2000، 6روي(شود  مدرسه براي اين كودكان ميهاي سالبروز مشكالت تحصيلي در 

 تحقيقات نشان داده است كه زندگي در محيط ،عالوه براين). 1390زاهد، فرزانه و ستوده، 
 نيز اثر منفي داشته و منجر به دلبستگي نا ،گيري دلبستگي به ويژه دلبستگي ايمنپرورشگاه بر شكل

، 8ن و كراننبرگ؛ دريس، جافر، ايجزندرو2012، 7نيمن و ويس(گردد  ايمن در كودكان مي
حتي اگر اين كودكان بعد از مدتي سكونت در پرورشگاه، به فرزندخواندگي پذيرفته ). 2009

 اجتماعي و بروز رفتارهاي اجتنابي هاي مهارت تأخير در رشد :شوند نيز دچار مشكالتي مانند
ژوهش در پ) 2007 (10زيمسك، ارول، ازتوپ و منير ).2011، 9تان، مارفو و ددريك(خواهند شد

                                                                                                                            
1. Keil 
2. Loman &  Gunnar 
3. Ellis & Fisher 
4. Maclean 
5. Ijzendoorn, Luijk & Juffer 
6. Roy 
7. Niemann & Weiss 
8. Dries, Juffer, Ijzendroon & Kranemburg 
9. Tan, Marfo & Dedrick 
10. Simsek, Erol, Oztop & Munir 
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ي مشكالت عاطفي و رفتاري كودكان و نوجوانان پرورش يافته در بين پيشخود با عنوان شيوع و 
ترين مشكالت اين كودكان در پرورشگاه در مقايسه با كودكان عادي در تركيه نشان دادند، عمده

شيوه وضعيت روان شناختي و . ها وكاركنان پرورشگاه بوده استارتباط با خويشاوندان، همكالسي
ي كه عدم تأثيرعالوه بر . استي فرزندپروري نامطلوب والدين عامل سپردن آنها به پرورشگاه 

گيري شخصيت و رشد كودكان دارد، تصوير ذهني حضور والدين و زندگي پرورشگاهي بر شكل
تواند بر سبك زندگي آتي و دهد و ميآنها را نسبت به خانواده و روابط اعضاي آن تغيير مي

 و تشخيص مشكالت ها ويژگيابزارهاي متفاوتي براي سنجش .  باشدمؤثر آنان با ديگران روابط
تواند انتخاب ابزار مناسب مي. كودكان وجود دارد كه هر كدام مزايا و معايب خاص خود را دارند

 10 تا 7با توجه به اينكه كودكان در سنين . عنصر كليدي در رسيدن به اهداف پژوهش باشد
انديشند و احتمال دارد ي فكري خاص خود را دارند و به عبارتي عيني ميها وديتسالگي محد

 و حاالت رواني خود داشته باشند يا نتوانند اين شناخت را در ها ويژگينتوانند شناخت مناسبي از 
تري  هاي فرافكن تدبير مناسبرسد استفاده از روشقالب يك كل منسجم بيان كنند، به نظر مي

ي كودكان و فهم ها ويژگييكي از ابزارهاي كارآمد براي تشخيص ). 1385آبادي،  لطف(باشد
   .است 1كودكان افتياندر آزمونشان،  افراد زندگي و تعارضات ترين مهمچگونگي ارتباط آنها با 

ي فرافكن، ابزارهاي مناسبي براي ها آزموندر پژوهش خود نشان داد كه ) 1998 (2  وست
همچنين آزمون اندريافت كودكان . استآشفته و پريشان از كودكان عادي متمايز كردن كودكان 

براي بررسي موضوعاتي مانند، اختالالت اضطرابي و نا اميدي در كودكان مبتال به لوسمي حاد و 
؛ بررسي مشكالت عاطفي و هيجاني كودكان مبتال به )1995، 3شاران، مهتا و چادري(عادي 

 مورد دري فرهنگ نيب مطالعات؛ )2008، 4فليزوال، مارتينز، تاهان و نتوليزبوا، (يبوست مزمن و عادي 
                                                                                                                            
1 . Children’s Apperception Test 
2 . West 
3 . Sharan, Mehta &  Chaudhry 
4 . Lisboa, Felizola,  Martins, Tahan &  Neto 
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 ،يستگيشا احساس ،يرخاشگرمقايسه پ ؛ )1981، 1نيالك (تيشخص نهيزم رد ساله 6 تا 4 كودكان
 به نسبت نگرش دري نيب واقع و پرخاشگرانه اعمالي براي شرمسار و اضطراب خود، تيجنس دييتأ

 يعاطف اختالالت صيتشخ؛ )1952، 2ونسونياست( پرورشگاهي در كودكان عادي ونيوالد
 از آنجايي كه زندگي در شرايط پرورشگاهي . استفاده شده است)1366، يآباد لطف( كودكان

ات عظيمي بر حاالت عاطفي و هيجاني كودكان داشته باشد و كودكان را مستعد ابتال تأثيرتواند مي
 و مشكالتي كه در نتيجه زندگي ها ويژگي لذا شناسايي  و هيجاني كند،پزشكي روانبه اختالالت 

 فراهم كردن زمينه مناسب برايتواند راه را شود مي ميدر شرايط پرورشگاهي بر كودكان تحميل 
 ممكن كهاز سوي ديگر، با توجه به اين. براي پيشگيري و كاهش اثرات اين شرايط فراهم كند

هاي فرافكن براي  لذا روش،مقاومت نشان دهنداست كودكان در بيان مستقيم مشكالت خود 
 ،)1387ترجمه دادستان و منصور،  ؛1964 ،3كرمن(تواند كارآمدتر باشد ارزيابي مشكالت آنان مي

فرضيه پژوهش حاضر اين . در پژوهش حاضر از آزمون اندريافت كودكان استفاده شدبنابراين 
  .داردخ به اين آزمون تفاوت وجود ان پرورشگاهي و عادي در پاسآموز دانشاست كه بين 

  روش
ان آموز دانشختي دو گروه از شنا رواني ها ويژگي و استاي مقايسهـ ي ّ پژوهش حاضر از نوع عل

ساكن در خانواده و ساكن در پرورشگاه با هم مقايسه شده است تا اثرات عدم حضور والدين و 
  . ان بررسي گرددآموز دانشي ختشنا رواني ها ويژگيگيري سكونت در پرورشگاه در شكل

ان دختر آموز دانشي پژوهش حاضر شامل كليه   جامعه:گيريجامعه، نمونه و روش نمونه
 اقتصادي -هاي اول تا چهارم ابتدايي مدارس مناطق محروم از نظر وضعيت اجتماعي و پسر پايه
 همچنين .بودند مشغول به تحصيل 1387 -88رشت است كه در سال تحصيلي   در شهرها خانواده

                                                                                                                            
1 . Kline 
2 . Stevenson 
3 . Corman 



   Journal of school psychology, Spring 2013                                     1392شناسي مدرسه، بهار  رواني  مجله     
                  

 Vol.2, No.1/6-22                                                                                6-1/22ي  ، شماره2ي  دوره       

 11

حداقل به مدت يك سال   سال كه در پرورشگاه شهر رشت10 تا 7آموزان دختر و پسر تمام دانش
 13بود كه از اين تعداد )  پسر8دختر و 26(آموز  دانش34ي پژوهش شامل  نمونه.  اندزندگي كرده

آموزان عادي نشپسر در گروه دا4 دختر و 13آموزان پرورشگاهي و  پسر در گروه دانش4دختر و 
 سني مورد نظر، ي آموزان پرورشگاهي در محدودهبه دليل محدود بودن تعداد دانش. قرار گرفتند

دادند، استفاده ي آماري اين گروه را تشكيل مي  كه جامعهان در سنين مذكورآموز دانشاز تمام 
 استفاده شد، به اي اي چند مرحلهگيري خوشه عادي از روش نمونهي براي انتخاب نمونه. گرديد

اين صورت كه ابتدا از ميان مدارس مناطق محروم يك دبستان دخترانه و يك دبستان پسرانه به 
سپس از طريق مصاحبه با مدير هر مدرسه وضعيت خانوادگي . روش تصادفي انتخاب گرديد

ده زندگي آموزاني كه با والدين واقعي خود و در خانواآموزان بررسي شد تا از ميان دانش دانش
عملكرد تحصيلي، وضعيت اقتصادي، سن، جنس، پايه (كردند و اطالعات دموگرافيك ايشان مي

 اين .تصادفي انتخاب شد)  پسر4 دختر و 13( نفر 17مشابه گروه مورد نظر بود، تعداد ) تحصيلي
نوان پژوهش با اطالع سازمان آموزش و پرورش و بهزيستي و با مجوز از سوي دانشگاه گيالن به ع

آموزان در هر دو گروه، طرح تحقيقاتي و با رعايت محرمانه بودن اطالعات و مشخصات دانش
آموزان از آزمون اندريافت دانشختي شنا رواني ها ويژگيمقايسه  براي بررسي و .انجام گرفت

  .كودكان استفاده شد
  دستبه كه است فرافكن يها آزمون ازي كي  اين آزمون: كودكان افتياندر آزمون

 نيا. شد ساخته) 1949(در سال   (TAT) 2 بزرگساالن موضوع افتياندر آزمون از الهام با 1بالك
 قرار انسان رفتار به هيشبي رفتاري هاحالت در كه است واناتيح از ريتصو دهي دارا آزمون
تلقي كودك از والدين و ساير اعضاي  صيتشخ منظور به كودكان افتياندر آزمون. اند گرفته

 نيب رقابت ماننديي هانهيزم دري روان مسائلانواده و چگونگي اندريافت كودك از آنان و خ
                                                                                                                            
1. Bellak 
2. Thematic Apperception Test  
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 ،)پدر(نگرش كودك نسبت به مرجع قدرت در خانواده  ن،يوالد با كودك همانندسازي فرزندان،
 ،نيوالدي جنس روابط از كودك كرد ر،كوچكت ا يبزرگتر برادر و خواهر با كودك همانندسازي
 ترس ن،يوالد برخورد نحوه از كودك برداشت در كودك، اضطراب زانيماشگري و ترس از پرخ

 برخورد مفاهيم اخالقي و نوع آموزش ي نحوه و نيوالد از طرف شدن طرد ويي تنها ،يكيتار از
ي فرافكن مانند اندريافت ها آزمونپايايي . رودكار ميبه كودك طرف از خطا بروز هنگام نيوالد

هاي صحيح يا غلط، هر پاسخي به دليل عدم وجود پاسخ. است متفاوت ها آزمونكودكان با ساير 
از . ودش ختي آزمودني تلقي ميشنا رواني ها ويژگياي از فرافكني شخصيت و كه ارائه شود جلوه
ختي افراد با يكديگر يكسان و مشابه نيست، نبايد انتظار شنا رواني ها ويژگي و آنجا كه شخصيت

). 1389بهرامي، (هاي يكسان به نتايج يكساني منتهي شودهاي آنها به محركه پاسخداشته باشيم ك
ي مورد استفاده در مورد ها كارت اجرا و تعداد ي ها، شيوهبا توجه به رعايت يكساني دستورالعمل

 -گراث (است ها ارزيابي سنجش پايايي، توافق ترين روش بررسي وان، مناسبآموز دانشكليه 
 در ها ارزيابيكه در پژوهش حاضر، توافق ) 1386؛ ترجمه پاشاشريفي و نيكخو،1،1997مارنات

، لطف آبادي )1952(، استيونسون )1981(كالين.  بوده است90/0 ها كارت ي مورد تفسيركليه
ي خود، براي ارزيابي شخصيت و ها پژوهشنيز روايي اين آزمون را در ) 1386(و سلطاني) 1366(

  .اند كردهي كودكان عنوان تشخيص اختالالت عاطف
 شكلآموزان  پرورشگاهي و عادي به  اجراي آزمون براي هر دو گروه دانش:روش اجرا

ي آزمون يكي ها كارت، آزمونآموزان در اتاق فردي بود، به اين طريق كه پس از آمدن دانش
كارتي كه به آنها  خواسته شد تا در مورد هر ها آزمودني قرار گرفت و از ها آزمودنييكي در اختيار

 يادداشت شد و سپس ها آزمودنيهاي  ها مطابق با گفتهداستان. كنندگردد، داستاني را بيان ارائه مي
 بر هادادهآماري  ليتحل و هيتجز.  هر كارت بررسي گرديداز طريقبراساس موارد سنجيده شده 

  .شد انجامو آزمون دقيق فيشر ي خ مجذوري آمار آزمون اساس
                                                                                                                            
1 .Groth- Marnat 
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  نتايج
به صورت آمار ) عادي(  پرورشگاهي و ساكن در خانوادهآموزاندانش شناختي جمعيتالعات اط

، ميانگين و انحراف معيار سني 1با توجه به جدول .  ارائه شده است2 و 1توصيفي در جداول 
  .است) =SD 92/0 و =M 5/9(و پسران ) =SD 09/1 و=M 38/8( دختران

  
    پرورشگاهي و ساكن در خانوادهآموزان دانش ميانگين و انحراف معيار سن. 1جدول 

 M  SD  N  جنسيت  

  دختر  سن
  پسر

38/8  
5/9  

09/1  
92/0  

26  
8  

  
ان پرورشگاهي بيكار و آموز دانششود، پدر اكثر  مشاهده مي2همانطور كه در جدول 

ان عادي كارگر و تحصيالت آنها در آموز دانشتحصيالت آنها در حد راهنمايي است و پدر اكثر 
ان آموز دانشان پرورشگاهي در حد ابتدايي و آموز دانشتحصيالت مادر اكثر . استد دبيرستان ح

  .ان هر دو گروه خانه دار بوده استآموز دانشعادي در حد راهنمايي و شغل مادر 
  پرورشگاهي و عادي به آزمون اندريافت كودكانآموزاندانشهاي  پاسخي به منظور مقايسه
همانگونه كه جدول . ريك مجذور خي و توزيع فراواني و نسبت استفاده گرديداز آزمون غيرپارامت

هاي نگرش كودك نسبت به پدر، همانندسازي با خواهر يا برادركوچكتر دهد در زمينه نشان مي3
، نگرش نسبت به والدين، موضوع  پرخاشگري و وجود اضطراب در كودكيا بزرگتر، ترس از

 دو گروه آموزان دانش مورد آموزش مفاهيم اخالقي  بينترس در كودك، روش والدين در
هاي همانندسازي با والدين، رقابت با خواهر و  و در زمينه استپرورشگاهي و عادي تفاوت معنادار

  .نيستبرادر و آگاهي از روابط جنسي والدين تفاوت بين دو گروه معنادار 
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 پرورشگاهي و ساكن در آموزاندانشالدين   فراواني و درصد متغيرهاي شغل و تحصيالت و.2جدول 
  خانوده

   ساكن در خانوادهآموزاندانش   پرورشگاهيآموزاندانش
  متغير

  درصد  فراواني  درصد  فراواني
  6/17  3  2/41  7  بيكار
  شغل پدر  47  8  3/35  6  كارگر
  4/35  6  5/23  4  آزاد

  100  17  100  17  دارخانه  شغل مادر
  5/11  2 30 5 ابتدايي
  تحصيالت پدر  5/23  4  59  10  راهنمايي
  64  11  11  2  دبيرستان
  24  4 53 9 ابتدايي
  تحصيالت مادر  47  8  30  5  راهنمايي
  30  5  17  3  دبيرستان
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هاي    در پاسخ Exact , Pمقايسه فراواني، نسبت، نتايج آزمون مجذور خي و آزمون معناداري  .3 جدول
   و ساكن در خانواده به آزمون اندريافت كودكان  پرورشگاهيآموزاندانش

سطح معناداري  )Df )2χ  نسبت  فراواني  نسبت  فراواني  يي آزمونها كارتموضوع   عادي آموزاندانش    پرورشگاهيآموزاندانش
 و خواهر وجود رقابت با
 E=1 180/0  1  82/0  14  76/0  13  برادر

همانندسازي كردن با 
 p=151/0 061/2  1  76/0  13  53/0  9  والدين

نگرش   1  70/0  12  35/0  6 مهربان
كودك نسبت 

    30/0  5  65/0  11 خشن  به پدر
250/4 039/0=p*  

همانند سازي   1  76/0  13  42/0  7 بزرگتر
با خواهر يا 

    24/0  4  58/0  10 كوچكتر  برادر
371/4 037/0  =p*  

آگاهي از روابط جنسي 
  p= 452/0 567/0  1  76/0  13  65/0  11  والدين

                وجود اضطراب در كودك
  ــ  ــ  12/0  2  مهربان
  نگرش نسبت به والدين  70  12  30/0  5  پنددهنده
  30  5  58/0  10  تبيه كننده

2  549/6  

 70/0  12  23/0  4  طردشدن
  موضوع ترس در كودك 23/0  4  70/0  12  تنهايي
 07/0  1  07/0  1  تاريكي

2  8  

 65/0  11  24/0  4  الطفتبا م
  روش والدين در آموزش

 35/0  6  76/0  13  با تنبيه
1  846/5  

 05/0< p * معناداراست     
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  بحث و نتيجه گيري
 پرورشگاهي با آموزاندانشختي شنا رواني ها ويژگيپژوهش حاضر با هدف بررسي و مقايسه 

ه انتظار طوركهمان.  شداجرا ساكن در خانواده بر اساس آزمون اندريافت كودكان آموزاندانش
 پرورشگاهي و عادي به آزمون اندريافت كودكان تفاوت آموزاندانشهاي رفت بين پاسخمي

هاي همانندسازي با والدين، رقابت با خواهر و برادر و همؤلفبه استثناء . معناداري مشاهده شد
رشگاهي  پروآموزاندانشهاي هاي آزمون بين پاسخهمؤلفآگاهي از روابط جنسي والدين در ساير 
هايي  پرورشگاهي در زمينهآموزاندانشبه اين معني كه . و عادي تفاوت معناداري وجود داشت

چون نگرش كودك نسبت به پدر، همانند سازي با خواهر يا برادر كوچكتر يا بزرگتر، ترس از 
پرخاشگري و وجود اضطراب در كودك، نگرش نسبت به والدين، موضوع ترس در كودك، 

 عادي آموزاندانشدر مورد آموزش مفاهيم اخالقي مشكالت بيشتري را نسبت به روش والدين 
 پرورشگاهي، به علت اينكه با مشكالتي مانند اعتياد، آموزاندانشاكثر والدين . نشان دادند

تعارضات خانوادگي، بيكاري، مشكالت شخصيتي و اختالالت رواني مواجه بودند، از كودكان 
كردند، همواره از تنبيه و خشونت به عنوان اولين و اس كمي برقرار ميخويش غافل شده و يا تم

 راه آموزش مفاهيم اخالقي و يا در برخورد با اشتباهات رفتاري آنان استفاده ترين مهم
، لذا برداشت اين )1382؛كوهي، 1383پور، ميشمس اسفندآبادي، صدرالسادات و اما(كردند مي

ويژه پدر، مثبت و خوشايند نيست و آنان را تنبيه كننده، خشن و  از والدين خويش به آموزاندانش
هاي به عمل آمده حين آزمون، زندگي در مراكز همچنين در مصاحبه. دانندگير ميسخت
از آنجايي . دانستندخاطر رفتارهاي ناپسند خود ميروزي را به نوعي تنبيه از طرف والدين به شبانه

آميز به خصوص در محيط  ، فقدان شرايط صميمانه و محبتكه علت اصلي اضطراب در كودكان
 و اين شرايط استخانواده و وجود رفتار خشونت آميز توأم با بي مهري و عناد نسبت به كودك 

 پرورشگاهي وجود داشته است، لذا وجود اضطراب در اين آموزاندانشدر زندگي گذشته 
اليس و  )2010(ي لومن و گونارها هشپژوكه با است  عادي آموزاندانشكودكان بيشتر از 
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 . همخواني دارد) 1379( كاهني، حسن آبادي و سعادتجو،)1387( مجتهدزاده و نيسي،)2004(فيشر
عالوه بر زندگي سخت گذشته، شرايط پرورشگاه نيز مشكالت رفتاري، جسماني، رواني و 

 پرورشگاهي را در نآموزادانشآورد و  كالمي و اجتماعي را به بار ميهاي مهارتتضعيف 
؛ وكيليان، 2012كيل،(دكن برقراري روابط با همساالن و مربيان در پرورشگاه  دچار مشكل مي

و اين ) 1389؛ بيات، نظري، شاهسواري، ميري و نادري فر، 1390سلماني و كرامت، عرب
 پرورشگاه  و خويشاوندان در نگهداري از آنها بهنيوالد  عدم تمايلليدل به كه ، راآموزان دانش

از آنجايي كه كودكان . كندسپرده شدند، بيش از پيش در مورد تنها ماندن خود نگران مي
 پرورشگاهي پژوهش آموزاندانشها برخوردارند و كوچكتر از محبوبيت زيادتري در خانواده

 به تر هنوز در خانواده بودند، لذا از طريق همانندسازي با فرزندان كوچكترحاضر در سنين پايين
خواهند به موقعيت  عادي ميآموزاندانشدر حالي كه . كنندنوعي گذشته خويش را تداعي مي

هاي همؤلفعدم وجود تفاوت معنادار در . مستقل كودكان بزرگتر در خانواده دست يابند
همانندسازي با والدين، رقابت با خواهر و برادر و آگاهي از روابط جنسي والدين در پژوهش 

ساكن ( عادي آموزاندانش پرورشگاهي نيز مانند آموزان دانش اين دليل است كه اكثرحاضر، به
كننده گير و تنبيهبا وجود دور بودن از والدين و زندگي نكردن به همراه آنان و سخت) در خانواده

ها خواهند از بزرگتر، مي) سال10 تا 7( دانستن والدين، در محدوده سني فعلي كه در آن قرار دارند
 و اعمال مفيد انجام دهند تا تأييد و توجه والدين را به كنندتقليد )  مادرعمدتاً(يا والدين خود 

 والدين در سنين مذكور منجر به از طرفتحقير و تمسخر كودكان . سمت خود جلب كنند
 آموزاندانش). 1388گنجي، (گردد بيني و نابهنجاري رفتاري در كودكان مياحساس خود كم

اند، لذا  همراه با يكي از خواهر يا برادرانشان به پرورشگاه سپرده شده،گاهي در پژوهشپرورش
 ارتباط با خواهر و برادر بعد از سپرده شدن به پرورشگاه، در ميان اين كودكان ديده ي تجربه
ه  نشان دادها پژوهش زيرا ، پرورشگاهي باشدآموزاندانشتواند به نفع البته اين امر مي. شود مي

است كه تعامالت كودك با خواهر و برادر براي رشد رفتارهاي اجتماعي، سالمت رواني و 
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عملكرد تحصيلي الزامي است و كودكان قبل از ارتباط با همساالن بسياري از رفتارها را از خواهر 
دهند،  لذا حضور خواهر و برادر همراه كودك و يا امكان و برادر خود آموخته و انجام مي

تواند اثرات منفي اند، ميري تماس با خواهر يا برادري كه به مراكز نگهداري سپرده نشدهبرقرا
، 2؛ لوندستروم وسالنس1،2012سيان، پودل، ياسوكا و پالمر(زندگي در پرورشگاه را كاهش دهد

آگاهي كودكان در ). 2005، 5؛ لترز2005، 4؛ هريك و پيكاس2006، 3؛ استافچر و دهارت2012
ي بين دو جنسيت، روابط جنسي و نوع روابط ميان والدين، بيشتر تابع رشد جسمي ها تتفاومورد 

شود بنابراين فقدان و شناختي آنهاست و يا از طريق همساالن و كودكان بزرگتر از خود كسب مي
از طرفي بسياري از والدين .  زيادي بر ميزان اطالعات كودكان نداردتأثيريا حضور والدين 

 را در زمينه آموزش جنسي به كودكان مطابق با سن آنها به دليل شرم از صحبت در مسئوليت خود
الرسون و ( اندمورد مسائل جنسي، نداشتن اطالعات كافي و ترس از انحراف كودكان، نپذيرفته

، لذا با نزديك شدن كودكان به سنين بلوغ و نوجواني، )7،2000؛ سامرز و پائولسون6،2002اسودين
ترجمه فروغان،  ؛2001رايس،(گردد آنها در مورد روابط بين دو جنس بيشتر مياشتغال ذهني

 عادي اطالعات خود را از آموزاندانش پرورشگاهي نيز همانند آموزاندانشبنابراين ). 1386
آورند و تفاوت معناداري بين دو همساالن و كودكان بزرگتر در محيط پرورشگاه به دست مي

و دوري از والدين و خانواده براي مدت كوتاه،  اضطراب زاست و اگر جدايي . گروه ديده نشد
لف هاي مختزندگي در پرورشگاه بر جنبه. اي مخرب و جبران ناپذير است جدايي ادامه يابد تجربه

ي آگاه زانيم و التيتحص ،يروان سالمتطوركلي حضور والدين،  به. رشد كودكان اثر منفي دارد

                                                                                                                            
1.  Siyan, Poudel, Yasuoka & Palmer 
2 . Lundström & Sallnäs 
3 . Stauffacher &  DeHart 
4 . Herrick & Piccus 
5 . Leathers 
6.  Larsson & Svedin 
7 . Somers & Paulson  
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ي ها ويژگي و كودك تيشخص رشد بر  آناندرآمد و شغل فرزند، تيترب حيصحي ها وهيش از
ي رو بر كهيي ها پژوهش تمام مانندنيز  پژوهش نيا در .گذارديم تأثير آناني رفتار وي عاطف

ي اجرا طول در آنان تمركز حفظ و كودكان با ارتباطي برقرار مشكل ،گردد اجرا مي كودكان
 به  پرورشگاهيآموزان دانش انتخاب.بود مطرح ورشگاهيپر آموزاندانش مورد در ژهيوبه آزمون

اندريافت (آنها و استفاده از آزمون فرافكن  تعداد بودن محدود به دليل دردسترس ي وهيش
به دليل پايين بودن پايايي، فقدان هنجار مناسب و تكيه نتايج حاصل از آن به تجارب ) كودكان

 را پژوهش نمونه از ريغ به ميتعم تيقابل كار جينتاه تا باعث شد باليني آزمونگر و احتمال سوگيري،
شود آزمون اندريافت كودكان در بين كودكان پرورشگاهي و عادي سنين  پيشنهاد مي.باشد نداشته

كه در حالي اجتماعي مختلف طبقات  سال و بين كودكان10 تا 7ان سنين آموز دانش سال و 7 تا 3
  . قابليت تعميم نتايج حاصله وجود داشته باشد اجرا گرددهاي ذكر شده را نداشته ومحدوديت

  
  منابع

مقايسه ناگويي خلقي و كنترل ). 1391(مرز، محمدجواد؛ درتاج، فريبرز و محمداميني، مهدي بگيان كوله
  .6-19، )2(2، ي ناتواني يادگيري مجله. آموزان با و بدون ناتواني يادگيري عواطف در مادران دانش

چاپ چهارم، تهران، . ي فرافكن شخصيتها آزمونكاربرد باليني و تشخيصي ). 1389(بهرامي، هادي 
  .انتشارات دانشگاه عالمه طباطبايي

 گفتاري كودكان هاي قابليت ي مقايسه). 1382(بهرامي، اكبر؛ صالحي، فرانك و پورمومني، عباسعلي
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Applying Apperception Test to Comparing psychological 
characteristics of foster students and normal in families  

 

A. Aslipoor1, M. Kafie2, M. Khosrojavid3 & M. K. Fakhri4 
 
Abstract 
 

The purpose of this study was to compare psychological characteristics of 
foster students with those living in families based on Apperception Test. 
Research design was causal-comparative and the statistical universe 
consisted of all  female and male students in first to fourth grades at primary 
schools (academic year 1387- 88) in deprived areas and all students of 7 to 
10 years living in the orphanage in Rasht. The sample group included 13 
girls and 4 boys (7 to 10 years old) assigned in foster and natural group. 
Foster students were selected by available method and normal students were 
selected by multi stage sampling. The research tool was children's 
Apperception Test. Statistical analysis was performed based on Chi Square 
test. The results showed significant differences between foster and normal 
children in attitude toward parents specific father, identification with 
sibling, anxiety, fear, moral concept training by parents. Life in the 
orphanage has a negative impact on some aspects of  psychological growth 
of children.  

Key words: students, orphanage, living in family, children’s apperception 
test 
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