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18/10/92:، پذیرش مقاله20/9/92: دریافت مقاله
 از باشند که می توانند براي کودکـان بـسیاري از اخـتالالت دیگـر         اختالالت اضطرابی از جمله اختالالت شایع در کودکان می        :مقدمه

لذا با توجـه  . جمله اعتماد به نفس پایین، کناره گیري اجتماعی، مهارتهاي اجتماعی ناکافی و مشکالت تحصیلی  را نیز به دنبال داشته باشند                    
.ن نقاشی آدمک کودکان شهر خرم آباد بپردازیمبه اهمیت این اختالالت بر آن شدیم تا به تعیین نشانه هاي اضطراب در آزمو

  آباد بـا اسـتفاده از نمونـه گیـري     نفر از دانش آموزان پایه چهارم دبستان هاي شهر خرم455در این مطالعه مقطعی :هامواد و روش
نفـر   102و در نهایت    قرار گرفتند سپس با استفاده از مقیاس تجدید نظر شده اضطراب آشکار کودکان مورد ارزیابی              . خوشه اي انتخاب شدند   

نفـر از بـین   51(گـروه کنتـرل  و) نفر از بین کودکانی که نمره باال در مقیاس ذکر شده کسب کرده بودند   51(از آنها در غالب دو گروه آزمون        
هـا  ت نشانهراء شد و در نهای    انتخاب و آزمون نقاشی آدمک در بر روي آنها اج         ) کودکانی که نمره پایین در مقیاس ذکر شده کسب کرده بودند          

بررسـی   SPSSبه کمک نرم افـزار      )tآزمون  کاي دو و  (و آزمونهاي آمار استنباطی     ) استانداردمیانگین و انحراف    (با استفاده از آمار توصیفی    
.شدند
05/0(نشانه هاي معنا دار: هایافته<P(در کودکان گروه آزمون)خطوط ترسیمی بـسیار  ، کچشم هاي کوچ:عبارت بودند از) مضطرب

، استفاده از رنـگ سـیاه  ، بدنی نا متعادلوضع،خط خطی کردن و پاك کردنهاي مکرر ،  سیمی موازي سایه دار و چهار خانه      خطوط تر ،  پررنگ
.دسـتها بـصورت بـسته     بازوها بـصورت نـامنعطف و افقـی و         ،پاها بزرگ  ،  ساقها طویل  ،سر کوچک  ،حالت صورت آدمک مضطرب و نگران     

.چنین نشانه هاي اضطراب درآزمون نقاشی آدمک بر حسب جنسیت  نیز معنا دار بودهم
  با توجه به نتایج پژوهش حاضر و اهمیت تشخیص اخـتالالت اضـطرابی در دوران کـودکی و تـاثیري کـه در                       :گیريبحث و نتیجه

ر نقاشی کودکان توجه بیـشتري شـود و بـا تـشخیص بـه      دورانهاي دیگر زندگی بر جاي می گذارند ،پیشنهاد می شود که به این نشانه ها د   
.موقع  این کودکان از تاثیرات سوء اضطراب در آینده بر روي آنها جلوگیري به عمل آید

اضطراب،کودکان،آزمون نقاشی آدمک: هاي کلیديواژه)DAP(.

چکیده
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مقدمه
اختالالت اضطرابی از جمله اختالالت شایع در کودکان 

وانند اختالالت دیگري را نیز براي کودکان می تمی باشند که 
اضطراب داراي عاطفه منفی است و . )1(به دنبال داشته باشند

یک احساس نگرانی در خصوص خطري که احتمال بروز دارد 
.)2(را شامل می شود

روحیه ضعیفی دارند و کودکان مبتال به اضطراب معموالً
فعالیتهاي در بسیاري مواقع در مورد مشکالت مربوط به 

به علت روزمره دلسرد، شرمنده و ناخرسند هستند و معموالً
کنند که و پیامدهاي آن از مدرسه غیبت میتعمیم این روحیه

ز مدرسه و مشکالت وابسته دیگر خود موجب اخراج آنها ا
هاي کودك تأثیر گیرياضطراب در تصمیم). 3(شودمی
عصبانی و ،اقع بینغیر ویک کودك مضطرب نوعاً. گذاردمی

بدبین است و به اطمینان بیش از حد نیاز دارد و ممکن است 
براي چنین کودکانی . فکر کند این امنیت زودگذر است

اضطراب مانع آنها در مشارکت براي انواعی از فعالیتهاي 
دوستانه و عملکرد تحصیلی آنها روزمره، مدرسه، روابط 

.)4(شودمی
گیري به نفس، کنارهعتماد اکاهشاضطراب باعث 

هاي اجتماعی ناکافی و مشکالت تحصیلیاجتماعی، مهارت
.)5(شودمی

دهد که اختالالت اضطرابی تحقیقات انجام شده نشان می
موجب می شوند که کودکان در امور درسی و درسهایی از 
قبیل امالء و هجی کردن، غلطهاي بیشتري نسبت به گروه 

.)6(در نتیجه افت تحصیلی پیدا کنندکنترل داشته باشند و 
کودکان درصد از25نشان داد که بیش از ) 1992(باکر 

هاي الزم براي گرفتن اختالل با اختالل یادگیري، مالك
).7(اضطرابی را دارا می باشند

ختران در مقایسه با پسران در مطالعات صورت گرفته د
ختالالت او)8(دهندمیهاي معنادارتري نشان نگرانی

.)3(شیوع بیشتري دارندنسبت به پسرهااضطرابی در دخترها
درصد از کودکان 50دکان و درصد از کل جمعیت کو4تا 2

اضطرابی تها به نحوي داراي اختالالکننده به کلینیکمراجعه
.)9(هستند

در مطالعه هاوتون و همکاران نیز میزان شیوع اختالالت 
درصد تا حداکثر 6/2ال از حداقل س12اضطرابی کودکان زیر 

).10(درصد گزارش شده است2/41
هاي اضطرابی ست که اختاللآن انشان دهندهشواهد 

تی دوران کودکی پدیده اي گذرا براي کودکان نبوده و در صور
وجوانی و بزرگسالی ادامه پیدا تا سنین نکه درمان نشوند 

کندایجاد میرا در آینده کودكزیاديکنند و مشکالت می
کودکانی که اختالالت اضطرابی دارند در راي مثالب.)11(

، خودکشی و اختالالت روان تفاده از موادمعرض خطر باالي اس
.)1(پزشکی در دوران نوجوانی و بزرگسالی هستند

که کودك از است نقاشی یا تصویر سازي، وسیله اي
برقرار سازد و طریق آن می تواند نوعی ارتباط روحی با دیگران 

بنابراین از طریق نقاشی می توان به روحیات، تمایالت و 
هنگامی که کودك نقاشی .)12(شخصیت کودك پی برد

و احساسات موجود و تجربیات کند در واقع حاالت روحیمی
کودك به کمک نقاشی . می کنددار و عمیق خود را بیان ریشه

بیان آرزوها ). 13(هاي درونی خود را نشان می دهدکشمکش
همواره به صورت مستقیم انجام و تمایالت در کودکان، 

رت غیر مستقیم و از طریق پذیرد و بیشتر به صونمی
در واقع نقاشی ). 14(هاي هنري، نمود می یابدفعالیت

شد و از کودکان نمودي از تجربه هاي زندگی واقعی آنها می با
ه شکل ت آنها بها و مشکالطریق نقاشی است که خواست
نقاشی ،از دیدگاه پیاژه. یابدمطلوب و خالقانه انعکاس می
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چیزي در حد فاصل بازي و تصویر ذهنی است که کودك به 
.)15(واسطه آن دنیاي واقعی خود را باز نمایی می کند

نقاشی کودکان متأثر از محیط زندگی و تجربیاتی است 
در سازماندهی که در محیط مدرسه کسب می کنند که به آنها

. به افکار و معنی بخشیدن به تجربه هایشان کمک می کند
کودکان در هر سنی که باشند از نقاشی به عنوان راهی جهت 
. ابراز وجود خود و ارتباط با محیط اطرافشان استفاده می کنند

نقاشی یکی از انواع زبانهایی است که کودکان به وسیله آن می 
.)16(د با دیگران حرف بزنندتوانند در مورد دنیاي خو

در اینکه نقاشی کودك ارزش تشخیصی دارد، جاي شک 
نقاشی، خطوط، اشکال، رنگها، ترتیب ترسیم شکلها، . نیست

اس هیجانی کودك در حین ترسیم، محل ترسیم، انعک
عمومی، هیجانی و توانند اطالعاتی در خصوص وضعیتمی

از مشکل کودك باشده کند و شمایی کلی ئعاطفی کودك ارا
)17(.

در ایران بسیاري از والدین، مربیان و معلمان، نقاشی 
کودکان را مهم و ارزشمند تلقی نمی کنند، در حالی که با 
توجه به تحلیل محتواي نقاشی و سبک ترسیمی کودك 

توان به سازمان یافتگی روان شناختی کودك پی برد چرا می
هشیار، از ابتدا با هدف شناخت که نقاشی به منزله فرافکنی نا

).18(و حل مشکالت روانی کودکان به کار رفته است
یکی از آزمونهاي ترسیمی جهت شناخت عواطف کودك 

می باشد که توسط مک آور در DAP(1(کآزمون نقاشی آدم
بر اساس آزمون ترسیم آدمک گودیناف به کار 1949سال 

زمون می توان به ین آبا بررسی نحوه ترسیم در ا. رده شدب
شخصیت ،اعتماد به نفس،ها، تکانهبررسی نشانه هاي اضطراب

).19(مشکالت رفتاري کودکان پرداختو
تواند توسط نقاشی یکی از مشکالتی که در کودکان می

آدمک مورد ارزیابی قرار گیرد اختالالت اضطرابی 

یا بسیار در اضطراب، خطوط یا بسیار کمرنگ ). 19(باشدمی
آدمک کوچک است و گاهی در حاشیه کاغذ ،پررنگ هستند

آدمک غالباً معلول و فاقد تنه و اندامهاي . ترسیم می گردد
زیرین یا اعضاي زیرین است و یا اینکه این اعضاء به صورت 

پاها کوچک و . ن ترسیم می شوندناقص و چسبیده به بد
دهان به صورت . استوار و فقدان ایمنی را آشکار می سازندنا

به . نامنظم و گاهی واجد حالت خنده اي عصبی است-خطی
کید می شود یا آنکه کودك از ترسیم أم ها بسیار تترسیم چش

١.آنها اجتناب می کند

در خصوص استفاده از رنگها، استفاده افراطی از رنگ 
بنفش را می توان نشانه اضطراب و وجود تنش هاي متناقص 

ن محدود رنگ سیاه و کشیدن لکه هاي بکار بست.  دانست
مرادي مطلق و ).20(سیاه، نشان دهنده اضطراب است

با عنوان تعیین نشانه هاي در پژوهشی)1388(همکاران
کان داراي سه گروه از کودکه بر روي در نقاشیترسیم خود

، برونی سازي شده و بهنجار انجام مشکالت درونی سازي شده
آن بود که در کودکانی که دچار دادند، نتایج حاکی از

طراب بودند نشانه هایی از ضمشکالت درونی سازي شده مانند ا
قبیل عدم ترسیم موها و کمرنگ و یا نا ارزنده سازي آنها و 
چهره هاي آدمک به صورت خجالتی و مغموم و ترسیم 

تر اجزاي چهره و کوچکتر اجزاي صورت و ترسیم کمرنگ
ستطیل یا به صورت انعطاف ناپذیر ترسیم تنه به شکل مربع م

و ترسیم انعطاف ناپذیر بازوها و ترسیم بازوها به شکل یک 
مد در نقاشی آنها به آبه پایین و ترسیم دستهاي ناکارکمان رو

و کینت و همکاران به نقل از خسروي ).21(چشم می خورد
دریافتند که کودکانی که اختالالت عاطفی ) 1388(ناهمکار

1. Draw-A-Person
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، در نقاشی هایشان بیشتر سعی می کنند که ندکمتري دار
).18(جنس مشابه خود را بکشند

بنابراین با توجه به توان بسیار باالي آزمونهاي ترسیمی 
یم که بر آن شدشناسایی مشکالت عاطفی کودکاندر 

هاي اضطراب در آزمون اي با هدف شناسایی نشانهمطالعه
آباد هاي شهر خرمنقاشی آدمک کودکان پایه چهارم دبستان

.انجام دهیم

هامواد و روش
جامعه .مطالعه حاضر از نوع مطالعات توصیفی می باشد

آماري در این پژوهش کلیه دانش آموزان پایه چهارم 
نمونه گیري وبودند1392شهر خرم آباد در سال دبستانهاي

به این .اي چند مرحله اي تصادفی انجام شدبه صورت خوشه 
هرستان خرم آباد داراي دو ناحیه توجه به اینکه شصورت که با

مدرسه 8از هر دو ناحیه در مجموع،استموزش و پرورش آ
مدرسه پسرانه و از هر مدرسه یک کالس به طور 8دخترانه و

. ندشدکالس انتخاب 16که در مجموع شدتصادفی انتخاب 
-دانش400در مجموع نفر25میانگین هر کالس با توجه به 

.بر اساس فرمول  میزان شیوع  تعین گردیدموز آ
ابزار پژوهش

شکار کودکانآاضطراب مقیاس تجدید نظر شده -1
)RCMAS(1:

  RCMAS ارائه گردید و و ریچموندتوسط رینولدز
یکی از معتبرترین و پرمصرف ترین آزمون هاي اضطراب براي 

، سمانیاین مقیاس عالیم ج).22(کودکان و نوجوانان است
و به طور کلی اضطراب مزمن را نگرانی و اضطراب اجتماعی

ساله 5-19سنجد که به منظور شناسایی اضطراب کودکان می
گویه است 37این مقیاس شامل .)11(تدوین گردیده است

گویه 9گویه، اضطراب را می سنجد و 28که از این تعداد 

ي دیگر یک مقیاس دروغ سنج را شامل می شود که پاسخ ها
دلیل این که مقیاس . غیر صادقانه آزمودنی را ارزیابی می کند

تعبیه کرده اند این است RCMASدروغ سنج را در مقیاس 
که آن دسته از کودکان و نوجوانانی که به صورت دفاعی به 
گویه هاي مقیاس واکنش نشان می دهند و می خواهند به هر 

دهند، شناخته دلیل خود را بهتر یا بدتر از وضع موجود نشان
ش این موضوع  کمک می کند که نتایج چنین پرس. شوند
١.هایی با احتیاط تلقی و تفسیر شوندنامه

در این آزمون از کودکان خواسته می شود که به هر یک 
خیر پاسخ دهند و به هر گویه نمره / از گویه ها به شکل بلی

راي گویه بنابراین دامنه تغییرات ب. صفر یا یک تعلق می گیرد
و براي گویه هاي مربوط 28هاي مربوط به اضطراب از صفر تا 

نمره کمتر در . متغیر خواهد بود9به دروغ سنج از صفر تا 
مقیاس اضطراب بیانگر سطح اضطراب پایین تر و نمره کمتر 
در مقیاس دروغ سنج بیانگر میزان صداقت بیشتر آزمودنی در 

، 16، 12، 8، 4شماره گویه هاي. پاسخگویی به سواالت است
باشندمربوط به مقیاس دروغ سنج می36و 32، 24،28، 20

ثبات درونی سه زیر مقیاس آنرا از نولدز و ریچموندری.)22(
گزارش 80/0و ثبات درونی کل مقیاس را 80/0تا56/0

استوار و رضویه  به نقل از استوار و تقوي).22(کردند
این مقیاس را به روش باز آزمایی ساختار چهار عاملی ) 1385(

میزان . گزارش کردند89/0با فاصله زمانی یک تا چهار هفته 
ریچاردسون –همسانی این مقیاس با بهره گیري از روش کودر 

نگرانی و تمرکز به براي زیر مقیاس هاي اضطراب فیزیولوژیک،
ر این د. گزارش شده است60/0و 65/0،64/0ترتیب برابر با 

، بیانگر میزان اضطراب بیشتر بیشتر بودن پاسخ بلیمقیاس 
بدین ترتیب نمره هاي اضطراب در این مقیاس .آزمودنی است

1. Revised Childrens Manifest Anxiety

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 y

af
te

.lu
m

s.
ac

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
26

 ]
 

                             4 / 11

https://yafte.lums.ac.ir/article-1-1497-en.html


مقدم و همکارانابراهیمیهاي اضطراب در آزمون نقاشی آدمک کودکانبررسی نشانه

92زمستانهم، دپانزیافته، دوره / 97

پایایی آزمون .)23(می تواند در نوسان باشد28بین صفر تا 
84/0فوق در مطالعه حاضر با استفاده از ضریب آلفاي کرونباخ 

.به دست آمد
DAP) :(آزمون ترسیم آدمک -2

ر بین آزمونهاي ترسیمی، آزمون ترسیم آدمکد
)DAP  (دار استاز قدمت و شهرت بیشتري برخور)19 .(

یید نتایج آزمون  أکه درباره پایایی و اعتبار یا تپژوهش هایی
ترسیم آدمک انجام شده اند به یافته هاي بسیار رضایت بخش 

، تا جایی که مک آور بر این باور است که انددست یافته
یم آدمک می تواند به منزله امضاي شخصی ترسیم کننده ترس

). 20(تلقی گردد
پایایی نشانه هاي خاصی در آزمون ترسیم آدمک 
. برحسب مطالعات مختلف نسبتاً متغیر گزارش شده است

درصد بوده 80پایایی اکثریت نشانه هاي آزمون آدمک باالي 
ا استفاده ب) همسانی درونی(در مطالعه اي ضریب پایایی . است

).19(درصد گزارش شده است82از آلفاي کرونباخ 
همچنین پایایی مبتنی بر توافق بین ارزشیابان کامالً باال 

درصد و در 90بوده است، بدین معنا که در مورد نقاشی مرد، 
نه اعتبار زمیدر. درصد گزارش شده است93مورد نقاشی زن 

از حساسیت باالیی اند که تست آدمک نیز تحقیقات نشان داده
به طوري که اعتبار بازآزمایی مبتنی بر . برخوردار بوده است

درجه بندي کمی و کیفی با استفاده از دستورالعمل هاي 
از DAPو سایر راهنماهاي مشابه مربوط به ) 1988(ناگلیري 

79انگین درصد با می89تا 60حد متوسط تا خوب یعنی بین 
ور کلی ضرایب اعتبار نمره به ط.درصد به دست آمده است

گذاري ساختاري سوري، محتوایی و درجه بندي هاي کلی 
درصد گزاش شده 80توسط ارزشیابان مختلف معموالً بیش از 

.)24(است

پس از مشخص شدن حجم نمونه در مرحله اول مقیاس 
کودك455شکار کودکان بر روي آاضطراب تجدید نظر شده 

و نمره دروغ سنج باالاضطراب ه و کودکانی که نمرشدانجام 
کرده بودند به عنوان گروه آزمون کسب مقیاس در این پایین 

و یک گروه هم به عنوان گروه کنترلشدندانتخاب )نفر51(
و نمره دروغ پایین اضطراب از بین کودکانی که نمره )نفر51(

در .شدندانتخاب ه بودند کسب کردمقیاس در اینسنج پایین 
آدمک از هر دو گروه دوم بر اساس دستور العمل آزمونمرحله 

این صورت که در به.د که یک آدمک ترسیم کنندخواسته ش
اه یک و یک مداد پاك کن به همرA4ابتدا یک برگه سفید 

و   بنفش، زرد، قرمز، سبز، آبی(تایی 6رنگی بسته مداد
رارقکودکانو یک مداد مشکی در اختیار هر یک از ) ايقهوه
نقاشی بکشند و کد که یک آدمخواسته شآنهاو از دشداده

تا آنجا که می توانند قشنگ باشد و اگر خواستند نقاشی را 
.رنگ کنند

با استفاده از نرم افزار داده هابررسی نقاشی ها،پس از
spssو )میانگین و انحراف استاندارد(مار توصیفیآو

مورد تجزیه tآزمون و دونظیر کايآمار استنباطیزمونهاي آ
.و تحلیل قرار گرفتند

افته ها ی
پس از بررسی نقاشی هاي دو گروه آزمون و کنترل نتایج 

در گروه کنترل از . زیر در خصوص دو گروه به دست آمد
دختر و در گروه آزمون از 35پسر و 14،نفر51مجموع 
.نددختر بود28پسر و 23،نفر51مجموع 

:عبارت بودند از)P>05/0(هاي معنادار در کل نشانه
خطوط هاي کوچک، خطوط ترسیمی بسیار پررنگ، چشم

موازي سایه دار و چهار خانه، خط خطی کردن و ترسیمی 
استفاده از رنگ ، متعادلوضع بدنی ناپاك کردنهاي مکرر،

، سر کوچک،حالت صورت آدمک مضطرب و نگران، سیاه
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.)1-4صاویر ت()1جدول (هدستها بصورت بستووها بصورت نامنعطف و افقی باز،پاها بزرگ،ساقها طویل
فراوانی نشانه هاي اضطراب در نقاشی کودکان با توجه به دو گروه آزمون و کنترل و سطح معناداري آزمون کاي دو.1جدول 

آزمونکنترل گروه
درصد فراوانیفراوانیدرصد فراوانیفراوانینشانه ها

دوسطح معنا داري آزمون کاي 

2549404/78002/0خطوط ترسیمی بسیار پررنگ
68/11289/54000/0خطوط ترسیمی موازي سایه دار و چهار خانه

145/27241/47041/0خط خطی کردن و پاك کردن هاي مکرر
96/172549001/0وضع بدنی آدمک نامتعادل

145/27347/66000/0بدنی آدمک بدون تحرك و انعطاف ناپذیروضع
145/27347/66000/0دستها بصورت بسته
77/13231/45002/0استفاده از رنگ سیاه

48/7241/47000/0حالت صورت آدمک مضطرب و نگران
39/5106/19038/0سر کوچک

96/17193/3701/0چشم ها کوچک
48/7183/35001/0قها طویلسا

145/27318/60001/0پاها بزرگ
145/27318/60001/0بازوها بصورت نامنعطف و افقی

پاك کردنهاي مکرر واستفاده از رنگ بنفش و وضع . 1تصویر 
بدنی انعطاف پذیر

کشیدن پاهاي بزرگ و خطوط پررنگ .2تصویر

و افقیبازوهاي نامنطعف. 3ویرتص

ابعاد کوچک آدمک.4ویرتص
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، براي پسرها نمره اضطراب در گروه آزمونمیانگین 
tآزمون به دست آمد که 11/10و براي دخترها 41/12

که بین میانگین نمره اضطراب و جنسیت نشان دادمستقل 
به عبارت دیگر با .)P=004/0(ارتباط معناداري وجود دارد
اضطراب نقاشی آنها نیز تغییر تغییر جنسیت کودکان نمره

، براي پسرها در گروه کنترلمیانگین نمره اضطراب .کندمی
مستقل tبا استفاده از آزمون که بود57/6و براي دخترها 5/8

براي بررسی ارتباط میانگین نمره اضطراب در دو گروه دختر و 
پسر به این نتیجه می رسیم که بین میانگین نمره اضطراب و 

به عبارت .)P=008/0(ارتباط معناداري وجود داردجنسیت

راب نقاشی آنها نیز دیگر با تغییر جنسیت کودکان نمره اضط
.)2جدول(تغییر می کند

بین جنسیت و ایر یافته هاي پژوهش نشان داد کهس
ترسیم کوچک ابعاد آدمک، وضع بدنی بدون تحرك نشانه هاي
سیاه و قرمز، استفاده از ده همزمان از رنگهاي استفاو انعطاف،

تفاوت استفاده از رنگ سیاه و ترسیم بزرگ پاهارنگ بنفش،
به این صورت که ترسیم کوچک .دار مشاهده می شودمعنا

استفاده ده همزمان از رنگهاي سیاه و قرمز،استفاابعاد آدمک،
از رنگ سیاه و ترسیم بزرگ پاها بیشتر در پسرها و وضع بدنی 

طاف و استفاده از رنگ بنفش در دخترها بدون تحرك و انع
.)3جدول(می شود بیشتر مشاهده 

آماره هاي آزمون اضطراب در گروه هاي کنترل و آزمون به تفکیک جنسیت.2جدول 
آماره هاي آزمون

گروه 
tسطح معناداري آزمونانحراف استانداردمیانگینتعداد

165/871/2پسر کنترل
3557/697/1دختر

008/0=P

2304/1201/2پسر آزمون
2811/1035/2دختر

004/0=P

به تفکیک جنسیت) گروه آزمون(فراوانی نشانه هاي اضطراب در نقاشی کودکان مضطرب . 3جدول
28=دختر23=پسر یاواندرصد فریفراواندرصد فراوانیفراوانینشانه ها

کاي دوسطح معنا داري آزمون

105/4337/10008/0آدمکوچککابعاد
122/52226/78047/0وضع بدنی آدمک بدون تحرك وانعطاف نا پذیر 

135/5643/14001/0همزمان از رنگهاي سیاه و قرمزاستفاده
88/34183/64036/0بنفش رنگازاستفاده
179/7364/21000/0سیاه                        رنگازاستفاده

122/5264/21022/0ترسیم پاها ي بزرگ 

ريگینتیجهوبحث 
هدف از پژوهش حاضر تعیین نشانه هاي اضطراب در 

در این تحقیق نتایج  نشان داده .نقاشی کودکان مضطرب بود
شد که که بین میانگین هاي دو گروه آزمون و کنترل ارتباط 

. معنادار بود003/0معنادار وجود دارد که این ارتباط در سطح 
ص که در خصو) 1388(پژوهش مرادي مطلق و همکاران

تعیین نشانه هاي ترسیم خود در نقاشی سه گروه از کودکان 
سازي شده و برونی سازي انجام گرفتداراي مشکالت درونی

نشان دهنده این بود که نقاشی کودکان مضطرب و کودکان 
عادي با هم تفاوت معنی دار داشتند و به این ترتیب با این 

هاي در پژوهش.)21(یافته پژوهش حاضر همسو می باشد
دار نقاشی که در خصوص تفاوت داشتن معنیدیگري نیز 

کودکانی که به نحوي دچار یکی از اختالالت نوروتیک هستند 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 y

af
te

.lu
m

s.
ac

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
26

 ]
 

                             7 / 11

https://yafte.lums.ac.ir/article-1-1497-en.html


مقدم و همکارانابراهیمیهاي اضطراب در آزمون نقاشی آدمک کودکانبررسی نشانه

92زمستانهم، دپانزیافته، دوره / 100

که دهدنقاشی کودکان عادي انجام شده اند نتایج نشان میبا
در همه این پژوهش ها  در نقاشی در دو گروه کودکانی عادي 

عاطفی و ،که داراي یکی از مشکالت هیجانیکودکانی و
).25-29(تفاوت  معنی دار وجود داردرفتاري هستند
بیان داشت که یک سري از نشانه ها ) 1390(دادستان

:که عبارت بودند ازدر نقاشی کودکان مضطرب دیده می شود
، کشیدن رنگ سیاه و کشیدن لکه هاي سیاهبکار بستن

وآدمک کوچک ،ار پررنگخطوط بسیار کمرنگ یا بسی
که این نتایج هم راستا با نتایج ده افراطی از رنگ بنفش استفا

).20(پژوهش حاضر می باشد
چار در پژوهشی نشان داده شد که کودکانی که د

شده توسط ترسیم آدمکهايمشکالت درونی سازي بودند در 
بودتنه به شکل مربع مستطیل یا به صورت انعطاف ناپذیر آنها 

ن یافته با یافته  شده بود که ایم ترسیانعطاف ناپذیربازوها  و 
).21(سو بودپژوهش حاضر هم

هاي اضطراب در در پژوهش حاضر با بررسی نشانه
مضطرب ارتباط بین جنسیت و آزمون نقاشی آدمک کودکان

مرادي مطلق و .هاي اضطراب معنادار بدست آمدنشانه
در تحقیق خود نشان دادند که در نقاشی ) 1388(همکاران

رونی سازي شده داشتند ران و پسران که مشکالت ددخت
به این معنی که یکسري از   . دار وجود داردتفاوت معنی

هاي اضطراب و افسردگی مختص به  نقاشی دختران و نشانه
یک سري عالیم دیگر در نقاشی پسران مشاهده شد و این 

با مطالعه محقق هم راستا و در واقع یافتهتفاوت معنا دار بود
).21(کر شده می باشدذ

که به نیز) 2006(همکارانبورکیت وهمچنین مطالعه 
پرداخته بودند سال13تا 5بررسی نقاشی کودکان سنین 

هاي دختران و پسران داشتتفاوت معنادار بین نقاشینشان از
)28.(

با عنوان تحلیل ) 1388(نتایج پژوهش هاشمی و فدوي 
ن این مطلب بود که در بین نقاشی هاي کودکان کار نیز مبی

درصد آنها را 15انتخاب رنگ کودك مشغول به کار،30
داد، قرمز، سبز، آبی و بنفش تشکیل میهاي زرد، نارنجی،رنگ
درصد رنگ خاکستري در کنار این رنگ ها بکار رفته 13در 

درصد آنها رنگ هاي قهوه اي و سیاه به دیگر 72بود و در 
ه بود که در واقع درصد بیشتر مربوط رنگ ها ترجیح داده شد

دل به کودکانی بود که به کارهاي سخت مشغول بودند و
به در کل. و آرامش کمتري داشتندرمشغولی و نگرانی بیشت

هر چه تعداد رنگهاي اصلی حذف شده بیشتر نظر می رسد که
باشد، شدت کمبودها و فشارهاي روحی و اضطراب در کودك 

رنگ زرد  نیز در کودکانی که خستگی طرد شدن.بیشتر است
در ).12(روحی نگرانی و بدبینی داشتند  بیشتر دیده شد

1/45پژوهش حاضر درصد فراوانی کلی استفاده از رنگ سیاه
ارتباط معنا دار درصد به دست آمد و این نشانه با جنسیت نیز

در نقاشی مضطرب درصد پسران9/73به طوري که داشت،
شاید توجیه این .نگ سیاه استفاده کرده بودندهاي خود از ر

به له با توجه به پژوهشهاي مختلف چنین باشد که چونمسئ
طور کلی رنگ سیاه در بر گیرنده مفاهیم مرگ و ناامیدي 

و افراد مضطرب نیز تا حدود زیادي با اینگونه افکار است
سروکار دارند رنگ مشکی در  نقاشی هاي آنها زیاد به کار 

).20(ه می شودگرفت
کودك می تواند نوعی ،نقاشی یا تصویر سازيوسیلهبه 

ارتباط روحی با دیگران برقرار سازد و بنابراین از طریق نقاشی 
.)12(می توان به روحیات، تمایالت و شخصیت کودك پی برد

نتایج تحقیقات نشان می دهد که آدمک بیش از آنکه 
ت روانی وي را خصیمعرف شخصیت جسمانی کودك باشد، ش

رسد که حالت آدمک با شدیدترین به نظر می. کندمنعکس می
و عمیق ترین احساسات ترسیم کننده مرتبط است و حالتی را 
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که کودك به آدمک خود می دهد می توان معرف بازخورد 
عاطفی او و یا الاقل تجسم واقعی پاره اي از عمیق ترین 

).20(احساسات او دانست
با عنوان )1388(خسروي و همکاراندر پژوهشی که 

ل رفتاري با نحوه ئه شدت عالئم مشکالت هیجانی و مساطراب
، نتایج ندانجام دادترسیم آدمک در کودکان پیش دبستانی

حاکی از آن بود که بین نحوه ترسیم آدمک با مشکالت 
نحوه . هیجانی و مسائل رفتاري آنها رابطه معنادار وجود دارد

سائل مبا... گردن، ترسیم لباس وپا، سر وترسیم دست و
با مشکالت هیجانی در گردنترسیم سر وهرفتاري و نحو

همچنین در این پژوهش. داشتي، رابطه معنادار01/0سطح
همسائل رفتاري با نحومشکالت هیجانی و،بین شدت عالئم

ترسیم آدمک بین دختران و پسران تفاوت معنادار آماري 
.)18(وجود نداشت

حاکی از این بود که زنی) 1388(نتایج  مطالعه شاکریان 
ی داشته اند نقاشی را در کودکانی که شرایط روانی مطلوب

مناسب و ري نسبت به کودکان داراي محیط نابزرگتاندازه
نتایج این مطالعه با .شرایط روانی نامطلوب ترسیم کرده بودند

).16(نتایج مطالعه حاضر هم راستا می باشد
ر تحقیق حاضر ترسیم هاي معنادار اضطراب دیکی از نشانه

که ) P>05/0(خطوط پررنگ در نقاشی کودکان مضطرب بود 
که نشان داد ) 2011(تحقیق صانعی و همکاراناین یافته با 

ترسیم خطوط پررنگ در کودکان مضطرب به طور معنا داري 
).25(همسو بود،می باشدباال 

ی که به شدت کودکان) 2001(اساس تحقیقات گرمنبر
هاي مبهم را به صورت تهدیدتند، موقعیتمضطرب هس

هاي آن اجتناب از موقعیتکنند که نتیجهکننده، تفسیر می
قوت گرفتن آور است که باعث استمرار اولیه، از طریقترس

تواند موقعیت را شود که او نمیاین عقیده در کودك می
مثالً کودکی که به دلیل ناتوانی در ریاضی، از هر . کنترل کند

کند و در واقع که مربوط به شمارش است، دوري میزيچی
اش هاي ریاضیاعث ناتوانی او براي توسعه مهارتاین اجتناب ب

).30(می شود
الت با توجه به نتایج پژوهش حاضر و اهمیتی که اختال

ثیري که در دورانهاي دیگر اضطرابی در دوران کودکی و تأ
د که به این پیشنهاد می شور جاي می گذارند،زندگی ب

بیشتري شود و با تشخیص ها در نقاشی کودکان توجهنشانه
ثیرات سوء اضطراب در آینده بر روي این کودکان از تأبه موقع 

. آنها جلوگیري به عمل آید

و قدردانیتشکر 
از لذا.این مقاله حاصل پایان نامه دانشجویی می باشد

ي مالی طرح معاونت تحقیقات و فناوري دانشگاه که هزینه ها
2و 1ساي آموزش و پرورش نواحی رؤازورا تقبل نمودند

شهرستان خرم آباد و کلیه معلمین و دانش آموزان عزیزي که 
نهایت همکاري خود را جهت به ثمر رسیدن این تحقیق انجام 

.تقدیر و تشکر می گردددادند
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