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  مقدمه .1
 مسائل ترین رایج جمله از )depression( افسردگی و ،)stress( استرس ،)anxiety( اضطراب

 گونه این بروز و روند  می شمار به نوجوانی و جوانی دوران در عاطفی و روانی مشکالت و
 بهداشت و سالمت وگذارد  می ثیرأت هیجانی یا ،عاطفی ،شناختی هاي کنش اغلب رد مسائل
دادن  دست از سوي به را فرد درنهایت و دهد  می قرار خطر معرض در را جامعه افراد روان
 :1388 طباطبایی، زاده  رسول و نصیرزاده( دهد  می سوق شناختی و ،عاطفی ،روانی تعادل
 psychological( شناختی روان هاي واکنش افسردگی و ،اضطراب استرس، ).324 -  317

reaction( از کدام هر .دهد  می قرار خطر معرض در را فرد که است ییها موقعیت به فرد 
 باشد داشته گیکنند تخریب یا گیکنند تقویت ۀجنب تواند  می شناختی روان واکنش سه این

)Cavanaugh et al., 2000: 65-74.( که ،اضطراب دارند اعتقاد اجتماعی شناسان روان 
 و شود می آموخته الگوبرداري و یادگیري طریق از است، نابودکننده و مخرب عاملی

 یا اضطراب به اجتماعی اضطراب .باشد افراد زندگی از رضایت کاهش باعث تواند می
 .شود  می ایجاد عملکردي یا فردي  میان هاي موقعیت در کهشود  می اطالق هراسی ۀتجرب
 که عملی یا و خود به نسبت دیگران منفی ارزیابی از باال اجتماعی اضطراب داراي افراد

 ، ازاجتماعی اضطراب کهاست  آن از حاکی تحقیقات .اند بیمناك شود  می شرمندگی باعث
 با دیگران، نداشتن از رضایت هاي نشانه و رفتارها و احساسات با مرتبط اضطراب جمله
 ۀزمین در شناختی هاي تئوري .است همراه اجتماعی آمیز تهدید اطالعات به زیاد توجه

 وکند  می شدیدتر را اضطراب تهدیدها به انتخابی توجه کهاست  آن از حاکی اضطراب
-Taylor et al., 2010: 403( کشاند  می انحراف به را اجتماعی رویدادهاي ۀزمین در قضاوت

408(.  
 یروح و يفکر تعادل ها آن به و است کودکان تیشخص و احساسات ةکنند  انیب ینقاش

 حیتشر و حیتوض ای لیتحل و هیتجز يبرا اي لهیوس فقط کودك يبرا ینقاش .دهد  یم
 .اوست یعاطف یزندگ انیب يبرا يا  لهیوس حال نیع در بلکه ،ستین ایاش و موجودات

 افراد ذهن رمزگشایی عامل و دارند را انسان روان الفباي حکم ها  نقاشی است معتقد یونگ
 ابزاري ترسیم تست .را دارند کاربرد و ثیرأت ترین بیش ها  رنگ میان این در .روند  می شمار به

 و بیان به قادر مراجعاست  ممکن که است هشیار نیمه و ناهشیار موضوع آشکارکردن براي
 و ناهشیار هاي  تعارض تواند  می ترسیم فرافکن تست .شندنبا ها آن زبانی و کالمی ابراز

 را دنیا به واکنش و پردازش کلی هاي  راه همچنین و شخص نیازهاي ها،  ترس امیال، هشیار،
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 ند  ا  کرده سعی نامحقق چهارچوب این در .)Willis et al., 2010: 233-239( کند معلوم
 با را ...) و خط   کیفیت و اندازه( آدمک ترسیم آزمون عناصر و ها  لفهؤم از برخی بین روابط
 .کنند مشخص ترسیم هنگام به ها  آزمودنی عاطفی و خلقی وضعیت و شخصیتی هاي  ویژگی

 و کند  یم انیب یلیبد یب شکل به ریتصو زبان با را شیخو شخص دمک،آ میترس انیجر در
   .)Ravin, 2001: 963-967( افکند  یفرام دمکآ از طریق را خود جاناتیه و احساسات

 تر کم که ،...) و خط، اندازه،( نقاشی در ساخت و شکل بررسی به) MacHover( آور  مک
 دهد  می وافري اهمیت گیرد،  می دربر را نقاشی سبک اساس و است تغییرات معرض در
 و فکري قدرت و شخصیت مرکز معرف سر که جایی آن از .)27 -  18: 1382صرافان، (

 ترسیم بزرگ سرهاي همیشه کودکان ،است درونی فشارهاي کنترل اصلی عامل و هوشی
 گر پرخاش کودکان .شود  می کشیده تنها اغلب ،دارد که اهمیتی علت به ،صورت و کنند  می

 خجالتی کودکان که  درحالی کنند،  می ترسیم بزرگ يآمیز  اغراقبه شکل  را صورت جزئیات
 رخ نیم از را صورتی ندرت به و کنند  می ترسیم دایره فقط و اندازند  می جا را آن جزئیات

 یا و گري پرخاش معنی به یا خوراکی مواد به نیاز گر نمایان دندان و دهان ترسیم .کشند  می
 قدرت نماد چانه و تنش و فشار ةدهند نشان بسته لب .است جنسی مسائل با ارتباط در

 .دهد  می نشان را او بودن اجتماعی و نقاشی درون دنیاي ها  چشم ترسیم .است مردانگی
 .دارد زیبایی ارزش ها  چشم چون .کشند می وحشی و درنده را ها  چشم خودستا کودکان
 بعضی در بینی .کنند  می رسم بزرگ خیلی را ها  چشم خود جنس هم داران دوست و ندخترا
 گذارند  نمی پا آدمک براي اغلب گرا درون کودکان .است جنسی مشکالت ةدهند نشان مواقع

 ةکنند مشخص ،باشد الغر و باریک اگر ،تنه باال .کنند  می نقاشی نشسته حالت در را او یا و
 و؛ ترسد  می شدن چاق از یا و است چاق یا است ناراضی خود اندام از کودك که است این

 که وقتی ،کودك ).27 -  18: 1382 فراري،( است جسمانی ضعف ةدهند نشان الغر ۀباالتن
 و بدن از کهکند   می بیان را درکی یا و خود شکل چیز هر از قبل کشد،  می را آدم شکل

 و روانی خصوصیات و شده نقاشی آدمک خطوط بعضی بین درواقع .دارد تمایالتش
 ،گرید طرف از ،دارد وجود مشخصی هاي  ارتباط کرده ترسیم را آن که کودکی جسمی

 يکمبودها و کودك شناخت امکان انیمرب و نیوالد يبرا ها  ینقاش نیا لیتحل و هیتجز
  .کند  یم فراهم را او یاحتمال
  

  سؤال .2
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  دارد؟ وجود معناداري تفاوت عادي و تیزهوش کودکان شناختی روان هاي واکنش بین آیاـ 
 هـاي  واکـنش بـر اسـاس    ،يعـاد  و زهوشیت کودکان یرنگ آدمک میترس تست عناصر ایآـ 

  ؟است متفاوت ،شناختی روان
 

  پژوهش روش .3
 تحقیق آماري ۀجامع .است اي  مقایسهـ  یعلّ نوع از و یکم حاضر پژوهش روش
 بر ها آن بین افتراق و است زاهدان شهر عادي و تیزهوش ۀسال سیزده تا یازده آموزان  دانش
 تحصیل و عادي و تیزهوش کودك تعیین براي ،پرورش و آموزش کهاست  آزمونی اساس

 عادي کودکان گیري نمونه روش .برگزار کرده است ،عادي و انتیزهوش رسامد در
 به ؛است بوده دردسترس گیري  نمونه تیزهوش کودکان گیري نمونه روش و سهمی اي  خوشه

 آموز دانش 159 و تیزهوش آموز  دانش 91( راهنمایی ۀمدرس آموز  دانش 250 که صورت این
 و رنگی آدمک ترسیم آزمون و اند شده انتخاب زاهدان شهر دو و یک مناطق از )عادي

 سوم و دوم و اول مقطع سه در ،)DASS-42( شناختی روان هاي واکنش ۀنام پرسش
 از استفاده با ،جامعه حجم هب توجه با .شد ارزیابی و اجرا گروهی صورت به ،راهنمایی

مشخص  جداگانه طور به تیزهوش و عادي گروه براي نمونه تعدادزیر،  گیري نمونه فرمول
  .شد

=
( /2 × )2

2  

  پژوهش ابزار .4
  استرس و ،اضطراب ،افسردگی مقیاس 1.4

 اي نامـه  پرسـش  )Depression Anxiety Stress Scale(مقیاس افسردگی، اضطراب، و استرس 
 بند يومؤلفان لو کهاست  استرس و ،افسردگی اضطراب، مورد در سؤالی 42 و خودگزارشی

)Loviband and Loviband(  هــانري و کراوفـورد  .انـد  کــرده طراحـی  1995در سـال  آن را 
 انجـام  سـال  9/40 و 9/15 بـین  سـن  بـا  مرد و زن بالینی غیر ۀنمون 1771 روي بر پژوهشی

 مقیـاس  بـراي  و 897/0 اضـطراب  مقیـاس  بـراي  شده محاسبه آلفاي مطالعه ینا درکه  دادند
ـ  933/0 اسـترس  مقیـاس  براي و 947/0 افسردگی  ,Crawford and Henry( مـد آ دسـت  هب
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 ییـد أت را ابـزار  ایـن  اعتبـار  و همکـاران  و رحیمـی  و همکاران صاحبی نیز ایران در .)2003
 افضـلی  ۀمطالع در .)Sahebi et al., 2005: 50-60; Rahimi et al., 2007: 353-359( اند کرده

 مقیـاس  کرونبـاخ  آلفاي و %94 با برابر افسردگی مقیاس کرونباخ آلفاي ،)1386( همکاران و
 )1384( پنـاه  مـرادى  ۀمطالع در .است %87 با برابر استرس مقیاس در و ،%85 برابر اضطراب

 اسـت شـده   گزارش %82 استرس، و %92 اضطراب، %94 افسردگیۀ حیط در کرونباخ آلفاى
ـ  در )1995( بنـد  لـووي  لفـان ؤم چه آن ).1386به نقل از افضلی و همکاران، (  ضـرایب  ۀزمین

 افسـردگی  مقیـاس  کرونباخ آلفاي :است شرحاین  بهاند   کرده اعالم ها مقیاس کرونباخ آلفاي
 اسـترس  کرونباخ آلفاي همچنین و %84 برابر اضطراب مقیاس کرونباخ آلفاي و %91 با برابر
  .)cited Crawford and Henry, 2003( دارد باالیی بسیار هماهنگی %84 با برابر

  
  رنگی آدمک ترسیم آزمون 2.4

 به آن از توان  می که است فرافکن هاي  آزمون از یکی) DAP( رنگی آدمک ترسیم آزمون
 این .جست سود درمانی  رواننتیجۀ  ارزیابی و درمانی هاي  ریزي  برنامه و تشخیص منظور
 کرده هنجارگزینی و ابداع 1977 سال درشناس فرانسوي،  را ژاکلین روآیه، روان آزمون
 هفت شامل جعبه یک کودك هر به .شود  می اجرا گروهی و فردي صورت به و است
 یک معمولی، سیاه مداد یک ،)سیاه و اي،  قهوه بنفش، زرد، قرمز، آبی،( رنگی مداد
به صورت عمودي به کودك داده  A4برگۀ ( شود  میداده  A4 کاغذ ورق یک و ،کن  پاك
 تونی  می که جا اون تا ؛بکش آدم هی کاغذ، این روي« :شود  می گفته او به و )شود می

 آدمک جاي انتخاب مورد در ،آزمودنی به ضمناً .»کن شرنگ خواستی، اگه؛ باشه قشنگ
 داده کامل آزادي ،رنگ ازکردن یا نکردن  استفادهو  دیگر، عناصر کردن اضافه ،کاغذ در
 نتایج ییدأت یا اعتبار و پایایی ةدربارکه  بسیاري هاي  پژوهش ).1388 دادستان،( شود  می

 تا ؛اند  یافته دست بخشی رضایت بسیار هاي یافته به اند  شده انجام آدمک ترسیم آزمون
 شخصی امضاي ۀمنزل به تواند  می آدمک ترسیم که است باور این بر آور  مک که جایی
 مطالعات حسب بر ،آدمک ترسیم آزمون خاص هاي  نشانه پایایی .شود تلقی کننده ترسیم

 پایایی که کرد بیان )kamil, 1983( کامیل .است شده گزارش متغیر نسبتاً ،مختلف
 ;Lilienfeld et al., 2000: 21-66( است بوده %80 باالي آدمک آزمون هاي  نشانه اکثریت

Raweley, 2005: 50-60(. پایایی ضریب ،ویلیامز و توماس ۀمطالع در )درونی یسان هم( 
 است شده گزارش %92 هوش گیري  اندازه براي و %82 کرونباخ آلفاي از استفاده با
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)Thomas and Wiliyams, 2006: 6-24.( تحقیقات فرافکن، هاي  تست اعتبار ۀزمین در 
 با ،بازآزمایی اعتبار ضریب .است برخوردار باالیی حساسیت از تست که اند  داده نشان

 بوده %74 متوسط حد در رنگی آدمک ترسیم تست براي ،هریس العملردستو از استفاده
 پژوهش در ).1384، به نقل از مارنات 207 – 199 :1387 و پوراعتماد، فرهادي( است

 %80 با برابر رنگی آدمک ترسیم آزمون براي آلفا ضریب ،همکاران و فرد خدایاري
 ،حاضر پژوهش در .)496 - 455: 1386فرد و همکاران،  خدایاري( است شده گزارش
  .است شده گزارش %76 برابر رنگی آدمک ترسیم آزمون براي آلفا ضریب
  

  ها یافته .5
، بـا  عـادي  و تیزهـوش  کودکـان شـناختی   هاي روان واکنش بین آیا، که سؤال این بررسی در

 تفـاوت  ۀمقایس به t آزمونبا استفاده از  ابتدا ،دارد وجود معناداري تفاوتتوجه به جنسیت، 
 بـه  دو خـی  آزمـون با اسـتفاده از  درنهایت  و شناختی روان هاي واکنش ۀزمین در ها  آزمودنی

  .پردازیم می عادي و تیزهوش پسران و دختران آدمک ترسیم تست عناصرفراوانی  ۀمقایس
آموزان عادي دختر و پسر در هـر سـه زیرمقیـاس     دهد که بین دانش پژوهش نشان مینتایج 

شناختی افسردگی، اضطراب، و استرس تفاوت معناداري وجـود دارد، امـا بـین     واکنش روان
یک از سه زیرمقیـاس تفـاوت معنـاداري وجـود      آموزان تیزهوش دختر و پسر در هیچ دانش

یـک از سـه زیرمقیـاس تفـاوت      یزهوش نیـز در هـیچ  ندارد، همچنین بین دختران عادي و ت
معناداري وجود ندارد، ولی بین پسران عادي و تیزهـوش تفـاوت معنـاداري در زیرمقیـاس     

  .استرس وجود دارد ولی در دو زیرمقیاس دیگر تفاوت معناداري وجود ندارد
 با ،يعاد پسر و تردخ یشناخت روان هاي واکنش اسیرمقیزو انحراف استاندارد سه  نیانگیم. 1جدول 

  =df 156 با ،یاستفاده از آزمون ت
هاي  مقیاس واکنش

 شناختی روان
 میانگین  تعداد  گروه

انحراف 
 استاندارد

T معناداري 

 افسردگی
  78/9  31/28  79 پسران عادي

851/2  005/0 
  94/6  46/24  79 دختران عادي

 013/0  523/3  58/7  17/27  79 پسران عادي  اضطراب



 133   بجد بخشی فرشتهو سپیده یزدانی 

  1390وم، شمارة دوم، پاییز و زمستان دسال  ،تفکر و کودك

  56/6  32/24  79 عاديدختران 

  استرس
  25/8  00/31  79 پسران عادي

089/3  002/0  
  65/7  08/27  79 دختران عادي

 اسـتفاده  بـا  پسر و دختر آموز عادي دانش گروه دو بین زیرمقیاسسه  نتایج 1 جدول در
 زیرمقیـاس سه هر  در گروه دواین  بین تفاوت ةدهند نشان که است شده آورده تی آزمون از

 ایـن  ازهریـک   در عادي پسران ؛است استرس و ،اضطراب افسردگی، شناختی روان واکنش
  .اند کرده کسب تري بیش ةنمر ها زیرمقیاس
 زهوش،یت و يعاد انپسر یشناخت روان هاي واکنش اسیرمقیز سهو انحراف استاندارد  نیانگیم. 2جدول 

  =129df با ،یت آزمون از استفاده با
 هاي واکنش مقیاس

 شناختی روان
 میانگین  تعداد  گروه

 انحراف
 استاندارد

T داري معنا 

  94/6 32/24  79 عادي انپسر  اضطراب
974/0  212/0  

  82/9 51/25  52  تیزهوش انپسر

  57/6  46/24  79 عادي انپسر  افسردگی
257/1- 974/0  

  013/7  44/26  52  تیزهوش انپسر

  65/7  08/27  79 عادي انپسر  استرس
251/3-  001/0  

  85/9  07/32  52  تیزهوش انپسر

 آزمون از استفاده با تیزهوش و عادي پسر گروه دو بین زیرمقیاس سه نتایج 2 جدول در
 شـناختی  روان واکـنش  زیرمقیاس در گروه دواین  بین دهد می نشان که است شده آورده تی

 تفاوت استرس زیرمقیاس در اما ،است نداشته وجود معناداري تفاوت اضطراب و افسردگی
 کسـب  زیرمقیـاس  ایـن  در باالتري ةنمر تیزهوش پسر که طوري به ،داشته وجود معناداري

  .است کرده
 کودکـان  یرنگ آدمک میترس تست عناصر و ها مقیاسبین  ایآ که ،دوم سؤال به پاسخ در

 داده نشـان  نتـایج  ،دارد وجود تفاوت ،شناختی روان هاي واکنش اساس بر ،يعاد و زهوشیت
 وجـود معنـاداري   تفاوت بدنی طرح و سر مقیاس در تیزهوش و عادي پسران بین که است
آمـوزان   بـین دانـش   ؛ندارد وجود معناداري تفاوت کل و رنگ، لباس، زیرمقیاس در اما ،دارد

 طـرح  مقیـاس  در امـا ، دارد وجود معناداري تفاوت کل و سر مقیاس در، عادي دختر و پسر
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 در ،تیزهـوش  و عـادي  دختـران  بـین  ؛نـدارد  وجـود  معناداري تفاوت رنگو  لباس، بدنی،
آمـوزان   بین دانشو ؛ دارد وجود معناداري تفاوت کل و ،رنگ لباس، بدنی، طرح سر، مقیاس

و کـل تفـاوت معنـاداري وجـود      ،تیزهوش دختر و پسر، در مقیاس طرح بدنی، لباس، رنگ
  .ندارد وجود سر مقیاس در اما ،دارد

 اساس بر ،تیزهوش و عاديپسران  رنگی آدمک ترسیم تست عناصر تفاوت مقایسۀ
 و بـازو را بـا   آدمک افسرده تیزهوش پسران کهدهد  می نشان، شناختی روان هاي واکنش

را با عوامل پیرامـون، خـط   آن ، و پسران عادي افسرده لباستزئین بدون  و استوار ساق
آدمک را  مضطرب تیزهوش پسران ؛اند کشیدهپیرامون سیاه، دهان پیشرفته، و گردن طویل 

را در سن  آنو پسران عادي مضطرب  دار زاویه ۀتن خط و خطی، دهان طویل، يبازوبا 
 استرس داراي تیزهوش پسران ؛اند ترسیم کرده دهان پیشرفته بزرگ وو با سر  سالی بزرگ
و  لباستزئین بدون  و ،ضعیف ساق ،معمولی بینی خطی، دهان ،مرد جنسیت با را آدمک

 ،پسران عادي داراي استرس آن را در وسط صفحه، با رنگ پیرامونی سفید، بینی معمولی
  .اند کشیده و دهان خطی

، بـر اسـاس   تیزهـوش  و عادي دخترانعناصر تست ترسیم آدمک رنگی  تفاوتمقایسۀ 
 گـردن  بـا  را آدمـک  افسـرده  عادي دختران کهدهد  می نشانها،  آن  شناختی هاي روان واکنش
ترسـیم   ات لباستزئینبا بازو و ساق استوار و بدون ، و دختران تیزهوش افسرده آن را طویل
 مضـطرب  تیزهوشان دختر ، وگونه وبدون چانه  را آدمک مضطرب عادي اندختر ؛اند کرده
و  ،بـزرگ  سـر  بـا  را آدمـک  استرس داراي عاديان دختر ؛اند ترسیم کرده دندانبدون  راآن 

با جنسیت زن، بینی معمـولی، دهـان پیشـرفته، سـاق     دختران تیزهوش داراي استرس آن را 
  .اند کرده ترسیمو بدون تزئینات لباس  ،استوار

، با توجه بـه  تیزهوش دختر و پسرآموزان  مقایسۀ عناصر تست ترسیم آدمک رنگی دانش
 و بـازو را بـا   آدمک افسرده تیزهوش پسران که دهد ها نشان می شناختی آن هاي روان واکنش

با بازو و سـاق اسـتوار و   ، و دختران تیزهوش افسرده آن را لباستزئین و بدون  استوار ساق
 طویـل، ي بـازو آدمـک را بـا    مضطرب تیزهوش پسران اند؛ ترسیم کرده ات لباستزئینبدون 
ترسـیم   دنـدان بـدون   راآن  مضـطرب  تیزهـوش ان دخترو  دار زاویهۀ تن خطو  خطی، دهان
، معمولی بینی خطی، دهان ،مرد جنسیت با را آدمک استرس داراي تیزهوش پسران اند؛ کرده
بـا جنسـیت زن،   و دختران تیزهوش داراي استرس آن را  لباستزئین بدون  و ،ضعیف ساق

  .اند کرده ترسیمو بدون تزئینات لباس  ،بینی معمولی، دهان پیشرفته، ساق استوار
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، بـا توجـه بـه    پسر و دخترآموزان عادي  دانشعناصر تست ترسیم آدمک رنگی مقایسۀ 
در کنـار   را آدمـک  افسـرده  عـادي  پسـران که  دهد نشان می ها، شناختی آن هاي روان واکنش
 هافسـرد  عـادي  دختران و طویل گردنو  پیشرفته، دهان سیاه، پیرامون خطبا  پیرامون، عوامل

 سـر  بـا  ،یسال بزرگ سن در را آدمک مضطرب عادي پسران ؛اند کشیده طویل گردن با راآن 
 عـادي  پسران اند؛ کشیده چانهبدون  راآن  مضطرب عادي دختران و پیشرفته دهان و ،بزرگ
 داراي عـادي  دختـران  و ،پیرامـونی  رنـگ بدون  و صفحه وسط در را آدمک استرس داراي

  .اند کرده ترسیم بزرگ سر با را آدمک استرس
  زهوش،یت و يعاد انپسر آدمک میترس تست يها اسیرمقیزو انحراف استاندارد  نیانگیم. 3جدول 

  =129df با ،یاستفاده از آزمون ت با
 يمعنادار T استاندارد انحراف میانگین  تعداد گروه ترسیم تست هاي مقیاس

  سر
  47/2  13/18  79 عادي انپسر

67/2  008/0 
 35/4  53/16  52 تیزهوش انپسر

  بدنی طرح
  38/7  13/21  79 عادي انپسر

40/2 -  017/0  
  87/7  38/24  52 تیزهوش انپسر

 با تیزهوش و عادي پسر گروه دو بین ترسیم تست هاي مقیاس نتایج 3 جدول در
 سر مقیاس در گروه دواین  بین دهد می نشانکه  است شده آورده تی آزمون از استفاده

 تفاوت کل و رنگ، لباس، زیرمقیاس در اما ،دارد وجودتفاوت معناداري  بدنی طرح و
 در تیزهوش انپسر و سر مقیاس در عادي انپسر که طوري به ،ندارد وجود معناداري

  .اند کرده کسب باالتري ةنمر بدنی طرح مقیاس
  زهوش،یت و يعاد دختران آدمک میترس تست يها اسیمقو انحراف استاندارد  نیانگیم. 4جدول 

  =117df با ،یت آزمون از استفاده با
 داري معنا T استاندارد انحراف میانگین  تعداد گروه ترسیم تست ايه سمقیا

  سر
  77/2  96/19  79  عادي اندختر

78/5  000/0 
 94/4  87/15  40 تیزهوش دختران

  بدنی طرح
  60/6  07/23  79 عادي دختران

20/3  002/0  
  23/8  60/18  40 تیزهوش دختران

  001/0  43/3  40/3  10/8  79 عادي دختران  لباس
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  56/4  55/5  40 تیزهوش دختران

 رنگ
  97/9  00/9  79 عادي دختران

48/7 000/0 
  26/3  40/5  40 تیزهوش دختران

 کل
  90/10  37/51  79 عادي دختران

25/5 000/0 
  14/13  45/39  40 تیزهوش دختران

 بـا  تیزهـوش  و عـادي  دختـر  گـروه  دو بین ترسیم تست هاي مقیاس نتایج 4 جدول در
 گـروه  دوایـن   بـین  معناداري تفاوت دهد می نشان که است شده آورده تی آزمون از استفاده

 در عـادي  دختـران  کـه  طوري به ،دارد وجود کل و ،رنگ لباس، بدنی، طرح سر، مقیاس در
  .اند کرده کسب باالتري ةنمر ها زیرمقیاس از هریک

   پسر، و دختر زهوشیت آموزان دانش آدمک میترس تست يها اسیمقو انحراف استاندارد  نیانگیم. 5جدول 
  =117df با ،یت آزمون از استفاده با

 داري معنا T استاندارد انحراف میانگین  تعداد گروه ترسیم تست ايه سمقیا

  بدنی طرح
  23/8  60/18  40 تیزهوش دختران

336/3 -  001/0  
  76/7  21/24  51 تیزهوش انپسر

  لباس
  56/4  55/5  40 تیزهوش دختران

401/2 -  014/0  
  06/4  72/7  51 تیزهوش انپسر

 رنگ
  26/3  40/5  40 تیزهوش دختران

568/5 - 000/0 
  11/2  54/8  51 تیزهوش انپسر

 کل
  14/13  45/39  40 تیزهوش دختران

432/3 - 001/0 
  36/12  66/48  51 تیزهوش انپسر

 و دختـر  تیزهـوش آمـوز   دانش گروه دو بین ترسیم تست هاي مقیاس نتایج 5 جدول در
 مقیـاس  در گـروه این دو  بین دهد می نشان که است شده آورده تی آزمون از استفاده با پسر

   .دارد وجود معناداري تفاوت کل و ،رنگ لباس، بدنی، طرح
   پسر، و دختر يعاد آموزان دانش آدمک میترس تست يها اسیمقو انحراف استاندارد  نیانگیم. 6جدول 

  =156df با ،یت آزمون از استفاده با
 معناداري T استاندارد انحراف میانگین  تعداد گروه ترسیم تست ايه سمقیا

 000/0  36/4  77/2  96/19  79 عادي دختران  سر
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 47/2  13/18  79 عادي انپسر

 کل
  90/10  37/51  79 عادي دختران

71/2 007/0 
  50/11  54/46  79 عادي انپسر

 و دختـر آمـوزان عـادي    دانـش  گروه دو بین ترسیم تست هاي مقیاس نتایج 6 جدول در
 مقیـاس  در گـروه  دواین  بیندهد  می نشان که است شده آورده تی آزمون از استفاده با پسر
تفـاوت   رنـگ و  لبـاس،  بدنی، طرح مقیاس در ، ولیدارد وجودتفاوت معناداري  کل و سر

  .ندارد وجودمعناداري 
 دختر و پسرتیزهوش  کودکان در شناختی روان واکنش هاي مقیاس به توجه با ترسیم تست عناصر فراوانی .7 جدول

داري معنا آزادي ۀدرج  مجذور کاي
هاي  واکنش زیرمقیاس عناصر سطوح فراوانی

  پسر  دختر شناختی روان

  قدرت بازو  استوار  42  25  741/8  2 013/0

  افسردگی

  ضعیف  9  15

002/0 2  069/8  
  جیب  9  2

  دکمه  16  9  لباستزئین 
  ندارد  26  28

  ضعیف  4  9  قدرت ساق  استوار  40  17  79/12  2 013/0

  بازو ةانداز  طویل  42  24  304/10  2 005/0

 اضطراب

  کوتاه  5  9

  پیشرفته  22  28  دهان  خطی  26  11  802/7  2 014/0

  ندارد  42  37 دندان معمولی  8  3  736/6  1 002/0

  انحنادار  22  19  خط تنه  ارد هزاوی  26  16  030/6  2 011/0

   جنسیت  زن  4  21  057/6  2  044/0

  استرس
  مرد  34  4

  پیشرفته  22  28  دهان  خطی  26  11  81/10  2  004/0
 بینی  کشیده  10  3 82/17 2 000/0
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  معمولی  31  28

041/0 2 39/6 
  ضعیف  4  9 ساققدرت   استوار  40  17

005/0 2 003/6 
  جیب  9  2

  دکمه  16  9 لباستزئین 
  ندارد  26  29

 شآمـوز تیزهـو   دانـش  گروه دو کاي مجذور آزمون نتایج بین کهدهد  می نشان 7 جدول
 داشـته  وجود معناداري تفاوت ،شناختی روان واکنش هاي زیرمقیاس به توجه با ،پسر و دختر
 = χ2(2, N =92) = 8.741, p] بـازو  قدرت در افسرده تیزهوش کودکان که طوري به ،است

 = χ2(2, N =92)]ساق قدرت و ،[χ2(2, N =92) = 8.069, p = 0.002] لباستزئین  ،[0.013

12.79, p = 0.013] بـازو  ةانـداز  در مضطرب تیزهوش کودکان ؛اند را کسب کرده [χ2(2, N 

=92) = 10.304, p = 0.005]، دهــان [χ2(2, N =92) = 7.802, p = 0.014]، ترســیم 
 = χ2(2, N =92) = 6.030, p] تنـه  خـط و  ،[χ2(1, N =92) = 6.736, p = 0.002]دنـدان 

 = χ2(2, N =92)] جنسـیت  در استرس داراي تیزهوش کودکانو  ؛اند را کسب کرده [0.011

6.057, p = 0.044]،  دهـان [χ2(2, N =92) = 10.81, p = 0.004]،  بینـی [χ2(2, N =92) = 

17.82, p = 0.000]، ساق قدرت [χ2(2, N =92) = 6.39, p = 0.041]، لباستزئین  و [χ2(2, 

N =92) = 6.003, p = 0.005] اند را کسب کرده.  
  دختر و پسر يعاد کودکان در یشناخت روان واکنش يها اسیمق به توجه با میترس تست عناصر یفراوان. 8 جدول

 يمعنادار
 ۀدرج
 يآزاد

مجذور 
 يکا

 عناصر سطوح یفراوان
 اسیرمقیز
  پسر  دختر یشناخت روان  هاي  واکنش

  پیرامونیعوامل   دارد  42  22  430/8  2 015/0

  افسردگی

  ندارد  36  56

  سیاه  78  67  پیرامونخط   رنگی  1  11  655/5  1  014/0

005/0 2 657/10 
  پیشرفته  46  67 دهان  خطی  32  10

  طویل  54  47  گردن  کوتاه  16  12  772/7  2 021/0
 اضطراب  سن  کودك  17  25  269/13  2 004/0
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  سال بزرگ  30  32
  پیر  0  0

  کوچک  10  23  سر ةانداز  بزرگ  69  56  335/6  1 012/0

  پیشرفته  46  68 دهان خطی  32  10  971/11  2 003/0

  ندارد  63  50  چانه  دارد  16  27  572/6  2 034/0

02/0  3  987/8  

  وسط  68  63

  ترسیممحل 

  استرس

  راست  2  7
  چپ  4  5
  افقی  5  4

04/0 1 064/4 
  کوچک  10  23 سر ةانداز  بزرگ  69  56

03/0  1 365/4 
  رنگی  19  16 پیرامونرنگ   سفید  6  63

 و دختر کودکان عادي گروه دو کاي مجذور آزمون نتایج بین کهدهد  می نشان 8 جدول
 ،اسـت  داشـته  وجود معناداري تفاوت ،شناختی روان واکنش هاي زیرمقیاس به توجه با ،پسر

 = χ2(2, N =158) = 8.430, p] پیرامـونی  عوامـل  در افسـرده  عـادي  انکودکـ  که طوري به

 = χ2(2, N =158)] دهـان  ،[χ2(1, N =158) = 5.655, p = 0.014] پیرامـون  خـط  ،[0.015

10.657, p = 0.014]  ،گردن و [χ2(2, N =158) = 7.772, p = 0.021]   ؛انـد  را کسـب کـرده 
 ةانـداز ، [χ2(2, N =158) = 13.296, p = 0.004] سـن  عنصـر  در مضطرب تیزهوش انکودک

، [χ2(2, N =158) = 11.971, p = 0.003] دهـان  ،[χ2(1, N =158) = 6.335, p = 0.012] سر
 داراي تیزهـوش  انکودکـ و ؛ اند را کسب کرده [χ2(1, N =158) = 6.572, p = 0.034]چانهو 

 χ2(1, N =158)] سـر  ةانداز ،[χ2(3, N =158) = 8.987, p = 0.02] ترسیم محل در استرس

= 4.064, p = 0.041]، پیرامـون  رنگ [χ2(1, N =158) = 4.365, p = 0.03]، لبـاس تـزئین   و 
[χ2(2, N =92) = 6.003, p = 0.005] اند را کسب کرده.  

  تیزهوش و عادي انپسر در شناختی روان واکنش هاي مقیاس به توجه با ترسیم تست عناصر فراوانی .9 جدول
 هاي واکنش زیرمقیاس عناصر سطوح فراوانی مجذور درجۀ  داري معنا
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 شناختی روان  عادي  تیزهوش کاي آزادي

 عوامل  دارد  42  24  430/8  2 015/0
  پیرامونی

  افسردگی

  ندارد  37  28

014/0 1  655/5  
 خط  رنگی  1  1

  سیاه  78  51  پیرامون

011/0 2 005/9 
 بازو قدرت  استوار  62  43
  ضعیف  7  5

  پیشرفته  46  26  دهان  خطی  32  23  652/10  2 005/0

021/0 2 772/7 

  کوتاه  16  12
  طویل  54  30  گردن

  ندارد  9  10

001/0 2 087/13 
 قدرت  استوار  56  41

  ضعیف  12  4 ساق

014/0 2 513/8 

  جیب  17  9
  دکمه  36  17 لباستزئین 

  ندارد  26  26

004/0 3  269/13  
  کودك  17  10

  سن

 اضطراب

  سال بزرگ  30  26
  پیر  1  0

012/0 1 335/6 
  کوچک  10  23  سر ةانداز  بزرگ  69  29

  کوتاه  8  5  بازو ةانداز  طویل  61  43  557/10  2 005/0

  پیشرفته  46  23 دهان خطی  32  26  971/11  2 003/0

  انحنادار  27  27  تنه خط  دار زاویه  44  22  276/6  2 043/0

024/0  3  987/8  

  وسط  68  48
 محل
  راست  2  0  استرس  ترسیم

  چپ  4  3
  افقی  5  1
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009/0 2 496/9 
  پیشرفته  46  23 دهان  خطی  32  26

000/0 2 894/16 

  کشیده  14  10
  معمولی  63  32  بینی

  ندارد  2  10

034/0 1 365/4 
 رنگ  سفید  60  44

  رنگی  19  8 پیرامون

 و عـادي  پسـر  گـروه  دو کـاي  مجـذور  آزمـون  نتـایج  بـین  کـه دهد  می نشان 9 جدول
 داشـته  وجـود  معنـاداري  تفـاوت  ،شناختی روان واکنش هاي زیرمقیاس به توجه با ،تیزهوش

 = χ2(2, N =131) = 8.430, p] پیرامونی عوامل در افسرده عادي انپسر که طوري به ،است

 = χ2(2, N =131)] دهـان  ،[χ2(1, N =131) = 5.655, p = 0.014] پیرامـون  خـط  ،[0.015

10.652, p = 0.005]، گردن و [χ2(2, N =131) = 7.772, p = 0.021]  ،تیزهـوش  انپسر ورا 
 χ2(2, N] ساق قدرت ،[χ2(2, N =131) = 9.005, p = 0.011] بازو قدرت عنصر در هافسرد

=131) = 13.087, p = 0.001]، لبـاس تـزئین   و [χ2(2, N =131) = 8.531, p = 0.014]  را
 = χ2(2, N =131) = 13.296, p] سـن  عنصـر  در مضـطرب  عـادي  انپسـر  ؛اند کسب کرده

 = χ2(2, N =131)] دهـان و  ،[χ2(1, N =131) = 6.335, p = 0.012] سـر  ةانـداز  ،[0.004

11.971, p = 0.003] ،بـازو  ةانداز عنصر در مضطرب تیزهوش انپسر و را [χ2(2, N =131) 

= 10.557, p = 0.005] ، دهان [χ2(2, N =131) = 8.089, p = 0.015]، تنه خط و [χ2(1, N 

=131) = 6.276, p = 0.043] محـل  در اسـترس  داراي تیزهوش انپسر واند؛  کسب کرده را 
 ،[χ2(2, N =131) = 9.496, p = 0.009] دهـان  ،[χ2(3, N =131) = 8.987, p = 0.02] ترسیم

 عنصـر  در استرس داراي عادي انپسر و را، [χ2(2, N =131) = 16.894, p = 0.000] بینی و
   .اند را کسب کرده [χ2(1, N =131) = 4.365, p = 0.03] پیرامون رنگ
  زهوشیت و يعاد دختران در یشناخت روان واکنش يها اسیمق به توجه با میترس تست عناصر یفراوان. 10 جدول

 داري معنا
 درجۀ
 آزادي

مجذور 
 کاي

  فراوانی
 عناصر سطوح

هاي  واکنش زیرمقیاس
  عادي  تیزهوش شناختی روان

024/0 2  465/7  
  کوتاه  12  10

  افسردگی  گردن
  طویل  47  18

 اضطراب  دندان  معمولی  7  3  736/6  1 004/0
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  ندارد  72  37

032/0 2  572/6  
  دارد  27  4

  چانه
  ندارد  52  36

004/0 2  100/6  
 دارد  23  7

 گونه
  ندارد  56  33

041/0  1  064/4  
  بزرگ  56  31

  استرس سر ةانداز
  کوچک  23  9

 و عـادي  دختـر  گـروه  دو کـاي  مجـذور  آزمـون  نتـایج  بین کهدهد  می نشان 10 جدول
 داشـته  وجـود  معنـاداري  تفـاوت  ،شناختی روان واکنش هاي زیرمقیاس به توجه با ،تیزهوش

 = χ2(2, N =119) = 7.456, p] گـردن  ترسـیم  در افسرده عادي اندختر که طوري به .است

 [[χ2(2, N=119)=7.456, p=0.024]در ترسیم گـردن  دختران تیزهوش افسردهو  را ،[0.024
 = χ2(2, N =119) = 6.572, p] چانـه  ترسـیم  در مضطرب عادي اندختر اند؛ را کسب کرده

 در مضـطرب  تیزهوش اندختر را، و [χ2(2, N =119) = 6.100, p = 0.004] گونه و ،[0.032
 عـادي  اندختـر  و انـد؛  را کسب کـرده  [χ2(1, N =119) = 6. 736, p = 0.004] دندان ترسیم
، و دختـران تیزهـوش   را [χ2(1, N =119) = 4.064, p = 0.041] سر ةانداز در استرس داراي

   .اند کسب کرده را [χ2(1, N=119)=4.064, p=0.041]سر  ةدر اندازداراي استرس 
  

 يریگ جهینت .6

 و عـادي  کودکـان  شـناختی  روان هـاي  واکـنش  بـین  آیـا  که ،پژوهش اول سؤال به پاسخ در
 دهـد  مـی  نشـان  پـژوهش  نتایج ،دارد وجود معناداري تفاوت یت،جنس به توجه با ،تیزهوش

 شـناختی  روان واکـنش  زیرمقیـاس  سـه هـر   در پسـر  و دختـر آمـوزان عـادي    دانش بین که
 آمـوزان تیزهـوش   دانش بین اما ،دارد وجودتفاوت معناداري  استرس و ،اضطراب افسردگی،

همچنـین بـین    ،نـدارد  وجـود  معنـاداري  تفـاوت  زیرمقیاسیک از سه  هیچ در پسر و دختر
نـدارد،  یک از سه زیرمقیاس تفاوت معنـاداري وجـود    دختران عادي و تیزهوش نیز در هیچ

دارد ولـی   وجـود در زیرمقیاس اسـترس   معناداري تفاوت تیزهوش و عادي پسران بین لیو
 آزمـون  بـر  تـاکنون  کـه  یتحقیقات اکثر .قیاس دیگر تفاوت معناداري وجود ندارددر دو زیرم

داده  نشـان  شـناختی  روان مسائل به را آزمون این حساسیت گرفته انجام رنگی آدمک ترسیم
 آزمـون  درکودکـان   رفتـاري  مشکالت دربارة آشکارشدن ها  پژوهش اغلب همچنین، .است
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 اخـتالالت  بـه  مبـتال  کـه  کودکـانی  آدمـک  ترسـیم  کـه داده است  نشان رنگی آدمک ترسیم
 حـاالت  هـا،  نگـرش  نقاشـی وسـیلۀ   بـه  کـودك  .اسـت  متفاوت عادي کودکان با ندا رفتاري
 تـر   ژرف و دار ریشـه مسـائل   و احساسـات  نیز و ،حاضر زمان احساسات و عواطف روحی،

  .)Skybo et al., 2007: 15-28( کند  می بیان را خود
 ،بررسی به آور  مک آزمون ازبا استفاده  ،)Honigmann and Carrera, 1957( ۀمطالع در

 و کانادا کبک در اسکیمو هاي  بچه از شده آوري  جمع آدمک هاي نقاشی تحلیل و ،توصیف
 شخصـیتی  هاي تفاوت گر بیان نتایج و شد پرداخته کانادا انتاریو در پوست سرخ کودکان

 .)207 - 199: 1387به نقل از فرهادي و پوراعتماد، ( بود نقاشی موضوع در گروه دو بین
 درك منظـور  به ،ساله هشت تادو  کودکان آدمک   نقاشی )Rudenberg, 2001( ۀمطالع در

 شد بررسی ،جنوبی يامریکا در رایج هاي  خشونت با تطابق و شهري مناطق زندگی ثیرأت
 وجود هیجانی هاي نشانه و استرس میزان در قومی بین معنادار تفاوت که داد نشان نتایج و

 و خشـم  آن بـاالترین  کـه  دهنـد   می پاسخ استرس به گوناگون هاي شیوه به ها  بچه .دارد
  ).207 - 199 :1387 پوراعتماد، و ديفرهابه نقل از ( بود گري پرخاش
 دیـده تفاوت  مهدکودکی پسران با دختران نقاشی هاي  ویژگی بین ،برنیس ۀمطالع در

 و مـنظم و  کشند  می يتر بیش جزئیات ها نقاشی در دختران که داد نشان تحقیقاین . شد
 و ،ناکامل درهم، و شلوغ را شان  هاي نقاشی پسران که حالی در ،کنند  می نقاشی رنگارنگ

  .)Bernice, 2004: 93-98( کشند  می نظم  بی
 کردند مقایسه بیماران غیر با و تحلیل را روانی بیماران نقاشیهیکینگ و همکارانش 

 و ،اطراف فضاي خط، کیفیت رنگ، شدت رنگ، مثل( آیتم سیزده تا چهار در تفاوت و
 افـراد  از متفـاوت  معناداري طور به کیزوفرنیاسک بیماران ترسیم .کردند گزارش را ...)
 کورتیکـال  جراحـی  درمان تحت که ،سرطانی بیماران ترسیم و است کاسکیزوفرنی غیر

 و جسـمی  تمامیـت بودن تهدیـد عمیقـاً در   ،شـناختی  روان فشـار  ةکننـد  مـنعکس  ،بودند
 آور مـک  .)Hacking et al., 1996: 35-40( اسـت  بـدنی  تفسـیر  تغییرو  ،شان خودپنداره

 ،هـا   ویژگـی  ،ها  تکانه از شواهدي فراخواندن به تالشی آدمک ترسیم تست که داد نشان
 داده نشـان  تجربـی  شـواهد  و اسـت  فرد جبرانی هاي  ویژگیو  ها،  تعارض ها،  اضطراب

 و ها  بچه بدنی و شناختی روان مشکالت تعیین در مفید اي  وسیله آدمک ترسیم کهاست 
 ترسـیم  ةانـداز  ).(cited Wiesel and Hershkovitz, 2000: 171-177( است النسا بزرگ

 ةانـداز  بلکـه  ،شـکل  ةانداز طقف نه؛ است کننده ترسیم نفس  عزت ةکنند منعکس اًمستقیم
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 هاي  دست ،که طوري به؛ است کننده ترسیم احساسات گر بیان نیز شده رسم يپا و دست
 ةدهنـد  نشـان  والـدین  در هـا   دسـت  غیبـت  و گـري  پرخـاش  دهنـدة  نشان والدین بزرگ
  .)Marijcke et al., 2003: 3-12( استه آن بودن خنثی

کند   می بیان را درکی یا و خود شکل هرچیز از قبل کشد  می را آدم شکل که وقتی کودك
 خصوصـیات  و شـده  نقاشـی  آدمـک  خطوط بعضی بیندرواقع  .دارد تمایالتش و بدن از که

 اگـر  .دارد وجـود  مشخصـی  هاي  ارتباط است کرده ترسیم را آن که کودکی جسمی و روانی
 .باشد سازگار کامالً کودك که دارد وجود بسیاري احتمال باشد، هماهنگ مجموع در آدمک

 باشد شده کشیده کاغذ از يا  گوشه در یا کوچک خیلی يا  اندازه در مثالً آدمک برعکس اگر
 صاف پیکرهاي .داند  می تر  پایین دیگران از و ارزش کم را خود کودك که است این معناي به
 بـراي  کـه کشـند   مـی  يگر پرخاش و خجالتی هاي  بچه یا و ترها کوچک معموالً را خشک و

 دقیق کامالً را ها  آدمک وضعیت سازگار هاي  بچه .شوند  می مواجه مشکل با دیگران با ارتباط
دارنـد   يا قوي تخیالت که کودکانی .کنند  می رعایت را مختلف هاي  اندام تناسب و کشند  می
 ترسیم شاد و زنده حالتی به را آدمک مختلف هاي  اندام ،کنند می خود بدن به زیادي توجه و

  ).27 -  18 :1382 فراري،( کنند  می
تفاوتی بـین   ،شناختی روان هاي واکنش اساس بر ،آیا که ،پژوهش دوم سؤال به پاسخ در
 داده نشـان  نتـایج  ،دارد وجـود  تیزهـوش  و عادي کودکان رنگی آدمک ترسیم تست عناصر
 بـدنی  طـرح  و سر مقیاس در تیزهوش و عادي پسر گروه دو بین معناداري تفاوت کهاست 
 وجـود  معناداري تفاوت گروه دو این بین کل و رنگ، لباس، زیرمقیاس در اما ،داشته وجود
 ،رنـگ  لباس، بدنی، طرح سر، اسمقی در تیزهوش و عادي دختر گروهدو  بین .است نداشته

 در پسر و دخترآموز تیزهوش  دانش گروه دو بین .است داشته وجود معناداري اوتتف کل و
 سـر  مقیـاس  در امـا  ،داشـته  وجـود  معناداري تفاوت کل و ،رنگ لباس، بدنی، طرح مقیاس
 مقیـاس  در پسر و دخترعادي  آموز دانش گروه دو بین .است نداشته وجود معناداري تفاوت

 تفـاوت  رنـگ  و لبـاس،  بـدنی،  طرح مقیاس در اما ،داشته وجود معناداري تفاوت کل و سر
  .است نداشته وجودمعناداري 
 و بـازو را با  آدمک افسرده زهوشیت انپسر که دهد می نشان این مورد در جینتا نیهمچن

ـ  جـاه  گـر  بیان( استوار ساق ـ بـدون  و  )تکبـر  و یطلب  و یافسـردگ گـر   بیـان ( لبـاس  اتتزئین
ـ  جاهگر  بیان( لیطوبا بازوي  را آدمک مضطرب زهوشیت انپسر ؛)اضطراب ـ ن و یطلب  بـه  ازی

ـ  خـط و  ،)تـنش  و اضـطراب گـر   بیان( یخط دهان ،)شتنیخو تحقق گـر   بیـان (دار هیـ زاو ۀتن
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 مـرد  تیجنسـ  بـا  را آدمـک  استرس يدارا زهوشیت انپسر و ؛)یمردانگ و ،خشم اضطراب،
 و تـرس گـر   بیـان ( یمعمـول  ینیب ،)اضطراب و تنشگر  بیان( یخط دهان ،)استقاللگر  بیان(

تـزئین  بـدون   و ،)یافسـردگ  و نفـس   به اعتماد نداشتن گر بیان( فیضع ساق ،)يگر پرخاش
با بـازو و  دختران تیزهوش افسرده آدمک را . اند کشیده )اضطراب و   یافسردگگر  بیان( لباس

؛ )گر افسردگی و اضـطراب  بیان( ات لباستزئینو بدون ) گر ایمنی و امنیت بیان(  ساق استوار
دختـران  و  ؛)يگـر  پرخاش نداشتنگر  بیان( دندانبدون  را آدمک مضطرب زهوشیت اندختر

، بینـی  )جـویی  و تبعیـت  گـر وابسـتگی   بیـان ( با جنسـیت زن داراي استرس آن را  تیزهوش
 و گرایــی تگــر شــهو بیــان( ، دهــان پیشــرفته)گــري پرخــاش و گــر تــرس بیــان(معمــولی 

گـر   بیـان (  لبـاس تـزئین   و بـدون ، )گـر ایمنـی و امنیـت    بیان( و ساق استوار) خویی یصرع
 رامونیپ عوامل همراه با را آدمک افسرده يعاد انپسر .اند کرده میترس )افسردگی و اضطراب

 دهـان  ،)یافسردگ و ینیغمگگر  بیان( اهیس رامونیپ خطبا  ،)یوابستگ و ،انزوا ترس،گر  بیان(
 ؛)يبرتـر  بـه  لیم و یطلب جاهگر  بیان( لیطو گردنو  ،)ییاگر شهوت و تنشگر  بیان( شرفتهیپ
ـ  توجه و يگر پرخاشگر  بیان( یسال بزرگ سن در را آن مضطرب يعادان پسر و بـا   ،)یطلب

 تـنش گـر   بیان( شرفتهیپ دهانو  ،)من یگستردگ فزون و يدار خوددوستگر  بیان( بزرگ سر
ــهوت و ــیگرا  ش ــر و ؛)ی ــاد انپس ــترس يدارا يع ــط در را آن اس ــفحه وس ــان( ص ــر  بی گ
 هافسـرد  يعـاد  اندختـر  .اند کشیده )ینیغمگگر  بیان( یرامونیپ رنگ بدون و )يریناپذ جانیه

را  آنمضـطرب   يعـاد  اندختر ؛)يل به برتریو م یطلب گر جاه بیان(ل یآدمک را با گردن طو
را با سر بـزرگ   آناسترس  يدارا يعاد اندختر و ؛)و شادبودن یگر بدخلق بیان(چانه  بدون

  .اند کردهم یترس) يدار گر خوددوست بیان(
 برخـی  فقـدان  و روشن و واضح و )دار  زاویه ۀتن خط( جان  بی و منعطفنا اشیاي ترسیم

 فشـارزا  موقعیتقرارداشتن در  یا تنش ةدهند نشان )تزئین و پیرامونی، رنگ ،چانه( عوامل از
 و ناامنی ةدهند نشان سره یک آمیزي رنگ و انحنا بدون و راست خط ترسیم و است دفاعی و

 خـط  با و ،تر بزرگ ،بیگانه ،مرموز ،جان  بی اشیایی مضطرب، افراد ترسیم در .است اضطراب
 اشـیاي  ترسیم داد نشان که بود ییها  یافته با سو هم بلاین مط. شود  می دیده روشن و واضح

 دفـاعی  یـا  فشـارزا  موقعیت یا تنش ةدهند نشان پیرامونی عوامل وجود یا سخت و منعطفنا
 .)Schornstein and Derr, 1977: 297-300( شـود   مـی  دیده افسرده افراد ترسیم در که است

این مطلـب   ؛شود  می دیده انحنا بدون و دار  زاویه و راست خطوط ،مضطرب افراد ترسیم در
 ةدهنـد  نشـان  سـره  یـک  خطـوط  ترسـیم  کـه  اسـت  )Hammer, 1958( هاي  یافته با سو ناهم
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 کـه  اسـت  ییها  یافته با سو هم و ،)cited Howe et al., 1987: 35-40( است خوب سازگاري
 همچنـین  و ،)Buck, 1981( اسـت  اضطراب و ناامنی ةدهند نشان دار  زاویه و شکسته خطوط

 یـک  کنتـرل  و هیجـانی  هـاي   تکانه به مربوط را ها رنگ کهاست  شارپ هاي  یافته با سو ناهم
 خـودي  هخودب و فراگیر خاص افسردگی و ،ایگو کنترل اجتماعی، شراکت برعکس یا تمایل

 در سـازگارتر  کودکـان نشـان داد   کـه است  ییها  یافته با سو ناهم و )Sharpe, 1975( داند  می
 .)Kenneth et al., 1982: 287-298( کشـند   مـی  را خـود  مشـابه  جنس تر بیش هایشان نقاشی

 ةانـداز  بین داشت اظهار که استآور  هاي مک سو با یافته هم همچنین آمده دست هب هاي  یافته
 انعکاسی کوچک نقاشی ؛دارد وجود رابطه شخص روانی انرژي ونفس   عزت سطح ترسیم،

 از بیش نقاشی که حالی در است گرایی  درون و ،انرژي فقدان ،افسردگی پایین، ةخودپندار از
  عـزت  و ،خودپنـداره  روانـی،  انـرژي  در جبرانـی  تورم و اییگر بروندهندة  نشان بزرگ حد

   ).1384 مارنات،به نقل از ( است آشفته بیماران خصایص با مشابه که استنفس 
 رنگـی  آدمک ترسیم آزمون و رفتاري مشکالترابطۀ  دربارة ها پژوهش اغلب همچنین،

 .است متفاوت عادي کودکان با رفتاري اختالالت به مبتال کودکان آدمک ترسیم که ددا نشان
 در »خـود « ترسـیم  هـاي  نشانه تعیین هدف با ، که)1388( و همکاران مطلق مرادي عۀمطال در

 ،جسـمانی  شـکایات ، افسردگی اضطراب،( شده سازي درونی مشکالت داراي کودکان نقاشی
 کودکـان  و ،)بزهکـاري  و يگـر  پرخـاش ( شـده  سازي برونی کودکان داراي مشکالت ،...) و

 شده سازي درونی کودکان داراي مشکالت هاي ي نقاشیها نشانه است، گرفته صورت بهنجار
  اعتماد بـه  بودن پایین خود، سازي ناارزنده نمادهاي) مربع و مستطیلۀ تنبا  و موآدمک بدون (

 شـده  سـازي  برونـی  هاي کودکان داراي مشکالت هاي نقاشی نشانه و است بازداري و ،نفس
   .است خویشتن بر تمرکز و خود سازي ارزنده نمادهاي )مو و بزرگ سرآدمک با (

 توانـد   مـی  ،درونـی  دنیـاي  فرافکنـی  مثابۀ به ،آدمک نقاشی شدمطرح  که طور همان
 رو این از ،دهد نشان فرد هاي  بازداري و ،ها  دفاع ها، اضطراب عالئق، مورد در اطالعاتی

 توان می بنابراین کنند  می ایفا آدمک عناصر ترسیم در مهمی نقش شناختی روان هاي واکنش
 بیان به قادر کودکان کهبرد   پی مشکالتی به مستقیم غیر ارزیابی ةشیو این از گیري بهره با

 ،پژوهش این .کرد بررسی را نانآ هیجانی و عاطفی از این طریق مشکالت و نیستند ها آن
 دادن افـزایش  مثبـت،  تجربیـات  کـردن  فـراهم  ،مناسـب  هاي فعالیت دادن انجام منظور به

 و تغییر سبب که آنان، با دردي هم و دلی هم ابراز و ،زا استرس شرایط با کودکان سازگاري
ها، مسئوالن آموزش  نیازمند توجه خانواده، شود می آنان شناختی روان هاي واکنش کاهش
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  .و صدا و سیماست ،و پرورش
 ثیرگـذار أت متغیرهـاي  سـایر بـر   کنتـرل نداشتن  حاضر پژوهش هاي محدودیت جمله از
 تري بیش ةییدکنندأت هاي پژوهشبه  حاضر پژوهش در شده ییدأت هاي نشانه از بسیاري .است

 در شـود   مـی  پیشـنهاد لـذا   ،ه اسـت شـد  انجـام  کودکان بین درفقط  پژوهش این .نیاز دارند
 هـا  خـانواده  و مـدارس  مسئوالن بر .شوند بررسینیز  سنی هاي  گروه سایر آتی هاي  پژوهش

 نقاشـی  ترسیم درکودکان  شناختی روان هاي واکنش هاي نشانه دادن قرار نظر مد با است الزم
  .دهند انجام را الزم درمانی و یتیحما اقدامات کودکان روانی سالمت مینأتبراي  ها، آن
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