
 

 

 خانواده ترسیم استاندارد آزمون
 

 منعكس نيز را او خانوادگي نيازهاي و روابط آزمودني، فردي هاي ويژگي بر عالوه( DAF) خانواده ترسيم آزمون

 مورد در احساساتشان درباره كردن صحبت كه نوجوانان و كودكان مورد در ويژه به آزمون اين  .كند مي

 (.1386بود )ايرواني و همكاران،  خواهد مفيد، است دشوارتر برايشان خانواده

بر طبق نظريه هاي روان پويشي برخي از آزمون هاي ترسيمي را مي توان به منزله ي يک روش فرافكن دانست 

كه افراد، پاره اي از عميق ترين اسرار روان و شخصيت خويش را در آن ها منعكس مي سازند. سال هاست كه 

 –درخت  –واده و آزمون خانه آزمون هايي چون آزمون ترسيم آدمک، آزمون ترسيم درخت، آزمون ترسيم خان

شخص براي منظورهاي مختلفي از قبيل تشخيص، درمانگري و پيگيري بهبودي خصوصاً در كودكان به كار برده 

 (.1374شده اند و از اعتبار روزافزوني برخوردار بوده اند )دادستان، 
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 تفسیر آزمون ترسیم خانواده:

افراد و به ارزشيابي نحوه ادراک خاص او پرداخت )تست گوديناف(. از نقاشي كودک مي توان براي تعيين تراز هوش 

نقاشي به جز عناصر صوري، محتوا نيز دارد و بحز هوش پرده از عواطف نيز بر ميدارد. نقاشي آزاد نمونه بارز يک 

شوند. آزمون فرافكن است كه راهي براي بيان خويشتن است و عناصر هوشيار و نيمه هوشيار به بيرون فكنده مي 

روش تداعي لفظي در روان تحليل گري بزرگساالن قابل اجرا است ولي در كودكان قابل اعمال نيست و نقاشي 

مي توان « خانواده خودت را نقّاشي كن » آزاد يا بازي جانشين ان مي شود. وقتي به كودک گفته مي شود 

اين « يک خانواده را نقاشي كن » احساسات واقعي او را نسبت به كسانش شناخت و وقتي كفته مي شود 

 دستورعمل مبهم تر به تخيل كودک ميدان مي دهد و تمايالت ناهشيار با سهولت بيشتري بيان مي شوند.

 

 :روش اجرا

ميز مناسب براي كودک و يک برگ كاغذ و يک مداد نوک تيز بسيار نرم در اختيار كودک قرار مي دهيم و بعد 

يک خانواده در فكر خودت مجسم كن و آنرا نقاشي كن » ر العمل چنين است دستور العمل داده مي شود. دستو

هرچه دلت مي خواهد نقاشي كن، افراد يک خانواده » اگر كودک به خوبي منوجه نشد اين جمله را مي افزاييم » 

 «. يا اگر دبت خواست اشياء حيوانات 

 

 :فرایند ترسیم

ضمن مراقبت از فعاليّت كودک بايد گاهي با لبخند يا بيان كلمه اي او را ترغيب كرد، بايد به فعاليّت هايي مثل 

وقفه يا باز داري، جهت شروع نقّاشي، ترتيب اعضاء، مدّت زمان ترسيم براي هر عضو توجه كرد. بعد از ترسيم 

دک مي شود بايد ديد كودک با كدام عضو همسان نقّاشي از كودک مصاحبه بعمل مي آيد طي سؤاالتي كه از كو



 

 

سازي مي كند. واكنش هاي عاطفي كودک بايد در نطر گرفته شود مثل حالت شادي، خشم، تغييرات خلقي 

كودک. تركيب خانواده واقعي با خانواده ترسيم شده مقايسه مي شود تا معلوم شود كسي از قلم افتاده يا كسي 

 اضافه شده است؟

انواده و ديگر تست هاي فرافكن بندرت مي تواند معيار هايي براي متمايز ساختن حالت مرضي تست ترسيم خ

 حالت بهنجار از حالت مرضي بدست دهد.

بنابراين اگر در زندگي فرد تعارضي وجود داشته باشد مباني و علل آن بر اساس تست فرافكن آشكار خواهد شد، 

ه اطالعات ارزنده اي درباره شخصيت ساخت بن من و فرامن و تخليل شيوه فرافكني كودک در نقاشي خانواد

تعارض هاي احتمالي بين اين پايگاه ها و همچنين در مورد روابط وي با والدين خواهران و برادرانش در اختيار ما 

به مي كذارد.اما اين تست مانند تست هاي ديگر جنبه احتمالي دارد و نمي توان آن را با يقين پذيرفت اين تست 

ما امكان مي دهد به فرضيه هايي در مورد ششخصيت كودک دست يابيم اما بايد اين فرضيه ها را ثابت كرد كه از 

 دو راه امكان پذير است: 

تستي يعني از نشانه هايي كه درون نقاشي يافت مي شود و همگرايي هاي برون  –از طريق همگراهاي درون  -1

 بدست مي آيند.تستي كه به وسيله تست هاي شخصيت  –

 جمع بندي و تآليف تفسيري از نقاشي با توجه به داده هاي باليني و نتايج تست هاي فرافكن. -2 

 

 و پایایي پرسشنامه:روایي 

گيرد يعني  اينكه قابليت اعتماد يا پايايي يک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گيري هر آنچه اندازه مي

 دهد.ر شرايط يكسان تا چه اندازه نتايج يكساني به دست ميگيري دابزار اندازه

كودک  200اعتبار آزمون ترسيم خانواده در پزوهشي كه بر اساس يک چارچوب نظري مبتني بر دلبستگي بر 

 (.1999% بدست آمد )پيانتا ،النگميد و فرگوسن، 5/82پيش دبستاني صورت گرفت 

 84/0ضريب آلفاي محاسبه شده براي آزمون ترسيم خانواده برابر با ( 1386در پژوهش خداياري فرد و همكاران )

 بود.
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