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چكيده
كارگيريهترسيم و ب، بر ابعاد يتأثير مشكالت خلقي در كودكان و نوجوانان مبتال به اختالل دو قطب     هدف اين مطالعه بررسي

 ساله بوده كه17 تا 12 كودك و نوجوان 30گروه مورد مطالعه شامل . گي بوده استرنگ در آزمون ترسيم آدمك رن
بستري )ع (هاي روزبه و امام حسينبيمارستانهاي روانپزشكي كودك و نوجوان  در بخش1381 تا آذرماه 1380 از آذرماه 

يتشخيصهاي الكد مها واجآزمودنيتمام. گيري آسان انتخاب شدنداين نمونه با روش نمونه. اندشده
Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder-IV (DSM-IV) هايي آزمودني. اختالل دو قطبي بودندبراي

صورت انفرادي سپس آزمون ترسيم آدمك به. دال بر عقب ماندگي ذهني داشتند نيز از مطالعه حذف شدندكه شواهد آشكاري 
.شدروي افراد گروه نمونه اجرا 
ي موجود و در پسران نسبت به دختران هنجارهاهاي طول و سطح ترسيم آدمك در گروه نمونه نسبت به      ميانگين شاخص

از )  درصد6/36( نفر 11در شاخص رنگ،  فقط .ها از لحاظ آماري معنادار نبودند اما اين تفاوت.اي بزرگتربودطور قابل مالحظهبه
پس نسبت دختر . از مواد رنگي استفاده كردند)  مورد4( درصد پسران 25و )  مورد7(صد دختران  در50 كه ندرنگ استفاده كرد

ه كي درصد افراد80همچنين . دار نبوده استبه پسر در اين شاخص تقريباً دو برابر بوده هر چند كه اين تفاوت از نظر آماري معنا
. بودنديد مذهبايت و عق احساسايم داراي كردند، در زمان ترس استفادهاز رنگ سبز

رسد كه در بيماران مبتالبه اختالل دوقطبي ارتباط متقن و قوي بين كيفيت خلق و اندازه ترسيم نظر مي     بر پايه اين تحقيق به
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مقدمه
هـاي پژوهشـي   آمـد در فعاليـت    كـار      يكي از ابزارهاي بسيار     

. روانپزشكي كودك و نوجوان ترسـيم اسـت  روانشناسي باليني و    
 بـاز   1885بندي نقاشي كودكان بـه سـال         علمي و طبقه   همطالع
 نقاشـي كودكـان و نوجوانـان از زوايـاي           ،از آن زمـان   . گـردد مي

فيزيكـي حتـي    و ري، معمـاري  هنـ روانشناختي، مردم شناسي،    
هاي مختلف در اين     قرار گرفته و متخصصين رشته     بررسيمورد  

بر اين اساس مـي تـوان ادعـا    . دانبه اظهار نظر پرداخته  خصوص  
پيدا كـرده   اي  نقاشي كودكان ماهيتي بين رشته    كرد كه مطالعه    

.است
هاي بـه   فعاليتهمه  طي همين مدت، يك فرض بنيادين بر        

بـوده اسـت و آن      حـاكم   فرق متخصصين در اين قلمرو      ظاهر مت 
اي از تصوير ذهني اوست و از ايـن          نقاشي كودك نسخه   ،كهاين

 به  .]1[ها يا استعدادهايش دست يافت    توان به انديشه  دريچه مي 
هنگام ترسيم، نه تنها فرد خود را در سـطحي غيركالمـي بيـان              

 را بـه نمـايش      اشدارد و پويايي رواني و ارتباطات بين فردي       مي
 تعارضـات بسـيار عميـق خـود را نيـز فـرافكن               بلكـه  ،گذاردمي
 اولـين عاليـم آسـيب شناسـي         توانلذا با اين ابزار مي    . سازدمي

.]2[رواني را شناسايي كرد
و دنـيس   ) Adler) (1982( عالوه براين، همچنان كه آدلـر       

)Denis) (1996 (   ابـزار مناسـبي بـراي      ترسـيم اظهار داشتند ،
هـاي فرهنگـي    هاي گروهـي رايـج در محـيط       بيان و فهم ارزش   

 تغييـرات سـريع آداب و       تـوان  و حتي از اين طريق مي      ]3[است
هاي سـازگاري بـا ايـن       رسوم در كشورهاي در حال توسعه و راه       

.]4[را بررسي نمودها دگرگوني
آزمون ترسيم آدمـك گودينـاف از   ،ترسيميهاي در بين آزمون

ــت   ــهرت بيش ــدمت و ش ــت ق ــوردار اس ــن.ري برخ ــون اي آزم
ــال    ــار در س ــتين ب ــورانس 1926 نخس ــط فل ــاف توس گودين

)F.L. Goodenough(هـوش  سـنجش  ابزاري بـراي  به عنوان
 چندين بار   ، آزمون نقاشي آدمك   از آن پس  . كار رفت بهكودكان  

 پديـد  آنمختلفـي از  هـاي  نسخه و مورد تجديد نظر قرار گرفت    
)Machover(آور كـه توسـط مـك      هاسخه در يكي از اين ن     .آمد
آزمون نقاشي آدمك به عنـوان يـك        است،تنظيم شده   ) 1949(

كـار  هآزمون فرافكن توليدي جهت ارزيابي عاطفي يا شخصيتي ب       
روابـط  انـد    كرده سعيدر اين چارچوب محققين     . ]5[رفته است 

انـدازه،  (و عناصـر آزمـون ترسـيم آدمـك          هـا   برخي مؤلفـه  بين  
وضـعيت   يـا    ]6[هاي شخصـيتي   را با ويژگي   ...)كيفيت خطوط و  
.  مشخص كننـد   ]7[به هنگام ترسيم  هاآزمودنيخلقي و عاطفي    

 بـا برونگرايـي، سـطح    ترسيمآور اظهار داشت كه بين اندازه       مك
يك . رواني شخص رابطه مستقيم وجود دارد      انرژيعزت نفس و    

، افسـردگي پـايين،  يك خـود پنـداره     از ينقاشي كوچك انعكاس  
 از  بيشيك نقاشي در حالي كه    . است و درونگرايي    انرژيفقدان  

 روانـي،  در انـرژي  نـي حد بزرگ نشانگر برونگرايي و تـورم جبرا       
خصـايص بيمـاران  مشـابه بـا   پنداره و عزت نفس است كـه      خود
محققين ديگر تأثير خلق و نوسانات      . ]5[است)Manic(آشفته  

، اير مطالعـه  د. اندصورت تجربي بررسي كرده   آن بر ترسيم را به    
گروهـي از دانشــجويان را كـه همزمـان بـا پخــش     هـاي  نقاشـي 

موقعيـت  هـاي آنهـا در      موسيقي راك انجام شده بود بـا نقاشـي        
 كاغـذ و  بـر  ترسيم، ميزان فشـار  جزييات. سكوت مقايسه كردند 

طــور معنــاداري بيشــتر از هتكميــل نقاشــي در موقعيــت دوم بــ
.]8[موقعيت اول بود

هاي همخواني كهدهندها نشان ميافته     مجموعه اين ي
و خصوصيات آدمك نقاشي شده هاي فاعلي آشكاري بين جنبه

در جريان ترسيم آدمك، شخص خويش . نظير اندازه وجود دارد
 و احساسات و كندي بيان مييلدبرا با زبان تصوير به شكل بي

مدارك نشان . افكندهيجانات خود را توسط آدمك فرا مي
هاي بااليي بين مشخصات آدمك ترسيم ه همبستگي كدهندمي

.]9[شده با توصيف نقاشان از خودشان وجود دارد 
. آميزي آدمك نيز متأثر از خصوصيات نقاش است     رنگ
كاربرده شده در ترسيم با افزايش سن ازدياد هاي بهتعداد رنگ

رنگ يا 2 يا 1كاربرد. رسد رنگ مي5 يا 4 به 3يابد و از مي
، از  رنگ6-7استفاده از م استفاده از رنگ، از يك سو، يا عد

 و بايد در تفسير شوندهاي مشكوكي تلقي ميسوي ديگر، نشانه
.مورد توجه قرار گيرند

 تا 5 دختر و پسر در طيف سني 480 در پژوهشي كه روي 
كودكان  سال و يازده ماه تهران صورت گرفت نشان داد كه 12

را ترجيح ) بنفش و قرمز(تر هاي زندهاز رنگاستفاده تر كم سن
يا ترهاي تيره حالي كه كودكان بزرگتر، رنگ در.دهندمي
 ضمناً رنگ آبي و زرد در .كنندمي استفاده بيشتررا تر ماليم
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هاي هر دو پسران و قرمز در دختران غلبه داشته و آزمودني
كان كم كود. اندآميزي امتناع كردهجنس به يك نسبت از رنگ

معموالً پيرامون آدمك را مستقيماً با مداد )  سالگي5تا (تر سن
شيوه ترسيم كه نشانه غلبه جنبه عاطفي اين . كشندرنگي مي

 سالگي، تدريجاً جاي خود را به 6بر جنبه تعقلي است، از حدود 
استفاده از مداد سياه براي ترسيم خطوط پيرامون شكل 

لبه شكل بر رنگ، برتري رفتار مداد سياه و غكاربرد . دهدمي
.]10[دهدهاي عاطفي را نشان ميتعقلي بر برانگيختگي

 از محققان قرار بسياري مورد توجه نيزها  رنگي رمزاي     معن
)  و زردي صورتي، پرتقال،قرمز(  گرم يهاغلبه رنگ. گرفته است

 تماس و مبادله ي جستجو،به برونگرديايش  گركنندهكسمنع
اكستري خ، سبزي،آب( سرد ايهبرد رنگكاركهالي در ح.است
. ]10[ استجويي فاصله وي به درونگردگرايشنشانگر ) سياهو 

و ) Burkitt(در همه كودكان و نوجوانان مورد مطالعه بوركيت 
ديگران، يك ارتباط خطي بين احساسات و عواطف نقاش و 

هايآنها رنگ. هاي مورد استفاده، مشاهده شده استرنگ
هاي تصاوير خوشايند، رنگآميزي را براي رنگيند خوشا

ي خنثي را براي هايند و رنگناخوشاتصاوير ناخوشايند را براي 
رنگ سياه نشانه بدي، اضطراب . اندتصاوير خنثي استفاده كرده

كار و نگراني تقريباً هميشه در تصاوير منفي و نگران كننده به
.]11[رفته است

 رنگ سفيد نشانه خلوص، ]Wear (]12(ر  در مطالعة وي
خوبي و سالمتي دانسته شده و ارتباطي بين اين معاني 
سمبليك و رنگ سفيد لباس پزشكان و پرستاران برقرار ساخته 

 بر معاني ]14[ يا فرهنگي ]13[تأثير عوامل نژادي . است
.اندها در مطالعات ديگر بررسي شدهسمبليك يا ترجيح رنگ

ويژه اي موجود در خصوص تأثير عوامل فاعلي و بهه     يافته
 اين مطالعه را انوهشگرژوضعيت خلقي و هيجاني بر ترسيم، پ

بر آن داشت تا براي نخستين بار تأثير مشكالت خلقي در 
كارگيري رنگ در ترسيم بهترسيم و  را بر ابعاد ياختالل دو قطب

.آدمك رنگي بررسي كنند
 كارمواد و روش

 گروه . از نوع در دسترس و آسان بوديريگ نمونه     روش
 ساله 17تا 12و نوجوان  كودك 30نمونه مورد مطالعه شامل 

كودك و نوجوان كي پزشنرواهاي در بخش كه بود
تمام. ه بودندبستري شد)ع (هاي روزبه و امام حسينبيمارستان
 براي اختالالت IV-DSMتشخيصيهاي الكها واجد مآزمودني
متشكل  تيم درمان،  به تأييد و تشخيص بيماريي بودنددو قطب
 كه شواهد بيماراني.  كودك و نوجوان رسيده بودانوانپزشكاز ر

دال بر عقب ماندگي ذهني داشتند از مطالعه حذف آشكاري 
.شدند

توانكه مي است ترسيم آدمك رنگيوهش آزمون ژ     ابزار پ
.كرد اجرا يا گروهي و يآن را به صورت فرد

 شامل رنگي جعبه مداد آزمودني يكبه ين ترتيب كه اهب
يكسياه، و اي قهوه، بنفش، زرد، قرمز، سبزآبي،هفت رنگ 

 به صورت A4اغذ ك برگ يك و كنيك پاكي معمولسياهمداد 
. بكش آدم روي كاغذ يك« :گوييم و به او ميدهيممييعمود
. »زن اونو رنگ بتيسگر خواو اقشنگ باشه توني نجا كه ميتا او
كاغذ، ابعاد  دركآدمجاي  در مورد انتخاب ي به آزمودناًَضمن

گر، يردن عناصر دك، اضافه كت آدمياغذ، جنسكآن، جهت 
 شود يامل داده مكيا عدم استفاده از رنگ آزادياستفاده 

]10[.
4معموالً      پس از ارجاع بيمار به بخش، طي فرآيندي كه 

وضعيت حال، معاينه شرحو شامل اخذ ميد اجان به طول ميروز
 تشخيص اختالل دو قطبيشد، بيمار ميمشاهده رفتارورواني 

.گرفتمورد تأييد قرار مي
يافـت تـا بـا شـرايط بخـش         در اين مدت، بيمار فرصت مـي      

سپس با برقراري ارتباط توام با احترام و پذيرش، از          . انطباق يابد 
پـس از جلـب     . مطالعـه شـركت كنـد      تا در    شدبيمار دعوت مي  

.شدگفته اجرا ميعمل پيشالرضايت او، آزمون طبق دستور 
هايافته

واجد )  دختر14 پسر و 16( آزمودني 30     مجموعاً 
برخي . هاي شمول بوده و درگروه نمونه جاي گرفتندمالك

1مشخصات فردي و عاليم باليني گروه نمونه در جدول شماره 
تعداد پسران شود در اين جدول مشاهده مي. آورده شده است

 درصد 6/46 درصد بيش از دختران با 7 درصد حدود 3/53با 
ميانگين (است و اختالف آماري بين ميانگين سني گروه پسران 

.وجود ندارد) 75/15(و گروه دختران ) 25/15
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 عاليم بارز اختالل خلق به هنگام ترسيم 2     در جدول شماره 
 درصد دختران به 8/42 درصد پسران و 7/68حدود . آمده است

 درصد 7/76 رويهمرفته، .هنگام ترسيم، عاليم خلق باال داشتند
گروه نمونه عاليم خلق باال همراه يا بدون تحريك پذيري را در 

 درصد خلق باال 3/13همچنين در . دادندجريان ترسيم بروز مي
 درصد ديسفوريك10 و در (Euphoric)و يوفوريك 
(Dysphoric)بود .

يكي ارزيابي : شده استگيري      ابعاد ترسيم به دو شكل اندازه
ضرب طول حاصل(متر مربع سطح ترسيم آدمك برحسب سانتي

اطالعات . مترو ديگر طول آن بر حسب سانتي) درعرض ترسيم
در اين .  آمده است3مربوط به ابعاد ترسيم در جدول شماره 

ابعاد ترسيم در پسرانميانگين شود كه ميجدول مشاهده
 اما .بزرگتر استتران  سانتيمتر مربع از ميانگين آن در دخ7/44

به دليل آن كه در اين روش ارزيابي، انحراف معيار معموالً 
در روش دوم . باالست، اين تفاوت از لحاظ آماري معنادار نيست

 ميانگين طول ترسيم دراست،تر گيري نيز كه مرسوماندازه
سران بزرگتر از ميانگين آن در دختران است، اما اين تفاوت پ

.نيز از نظر آماري معنادار نيست
     بررسي كيفيت رنگ در گروه دختران و پسران مبتال به 

 در جدول .اختالل دو قطبي، از ديگر اهداف اين مطالعه است
 نفر از كل گروه مورد 11فقط  كهشود مشاهده مي4شماره 
7از اين تعداد.انداز رنگ استفاده كرده)  درصد6/36(مطالعه 

25( نفر از گروه پسران 4و )  درصد50(نفر از گروه دختران 
. پس نسبت دختر به پسر تقريباً دو برابر است. اندبوده) درصد
در هر گروه اند  كرده استفاده رنگ از چون تعداد افرادي كهولي

مون كاي دو به سطح بسيار كم است اين تفاوت چشمگير، در آز
بنابراين در مطالعه جاري ). P=26/0(معناداري نرسيده است 

صرف نظر . جنسيت تأثير معناداري بركاربرد رنگ نداشته است
از گروه نمونه نقاشي )  درصد7/36( نفر 11از جنسيت، فقط 
اصالً از )  درصد3/63(اند و اكثريت افراد گروه خود را رنگ كرده
همه افراد گروه پيرامون شكل آدمك را . اندهرنگ استفاده نكرد
.اندبا مداد سياه كشيده

هايي است كه توسط      مطلب جالب توجه ديگر، طيف رنگ
). 5جدول شماره (اين گروه از بيماران استفاده شده است 

ترتيب اي، بنفش، سبز و مشكي بههاي قرمز، زرد، آبي، قهوهرنگ
به اين ترتيب از لحاظ . داز بيشترين فراواني برخوردارن

گروه : شوندها به دو گروه تقسيم ميآميزي ترسيم آزمودنيرنگ
آميزي كرده و اند و اقليتي كه رنگآميزي نكردهاكثريتي كه رنگ
عالوه، همراهي به. هاي گرم استفاده نمودندترجيحاً از رنگ

. بااليي بين عقايد مذهبي و كاربرد رنگ نيز مشاهده شده است
در زمان ه از رنگ سبز استفاده كردند،كي درصد افراد80رازي
 بودند كه يد مذهباي احساسات و عقيم از نظر باليني دارايترس

با توجه به كم بودن حجم نمونه افرادي كه از رنگ استفاده 
كارگيري رنگ با احساسات و عقايد  امكان بررسي رابطه بهكردند

.دور نيستمذهبي در هر يك از دو گروه جنسي مق
 مشخصات سني دو گروه جنسي بر حسب ميانگين و انحراف معيار-1جدول شماره 

انحراف معيارميانگين سنتعداد
1625/156/1پسر
1471/154/1دختر
305/155/1جمع

 نحوه توزيع عاليم خلقي در بيماران دو گروه جنسي-2جدول شماره 
عاليم خلقي

جمعديسفوريكپذيرال و تحريكباباال و يوفوريكباال
درصدتعداددرصدتعداددرصدتعداددرصدتعداددرصدتعداد

117/6825/1225/1213/616100پسر
68/4223/1446/2823/1414100دختر
177/5643/1362031030100جمع
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م بر خسب طول و سطح آن ابعاد ترسي-3جدول شماره 
)بر حسب سانتيمتر(طول ترسيم )بر حسب سانتيمتر مربع(سطح ترسيم 
انحراف معيارميانگينانحراف معيارميانگين

7/1715/1736/135/6پسر
1278/1162/129/4دختر
8/1501499/128/5جمع

ون ترسيم آدمك رنگي فراواني و درصد كاربرد رنگ در آزم-4جدول شماره 
استفاده از رنگ

جمعاندافرادي كه از رنگ استفاده نكردهاندافرادي كه از رنگ استفاده كرده
درصدتعداددرصدتعداددرصدتعداد

425127516100پسر
75075014100دختر
117/36193/6330100جمع

در آزمون ترسيم آدمك رنگيشدههاي استفادهرصد رنگفراواني و د-5جدول شماره 
مشكيسبزبنفشايقهوهآبيزردقرمز
درصدتعداددرصدتعداددرصدتعداددرصدتعداددرصدتعداددرصدتعداددرصدتعداد

54/5422022/2226/2835024026/64پسر
66/5488078/7734/7135036014/33دختر
111001010091005100610051003100جمع

گيري و نتيجهبحث
اصلي اين مطالعه مورد بحث و بررسي هاي      قبل از آن كه يافته

نمونه ضروري هاي گروه قرار گيرند، ذكر نكاتي پيرامون ويژگي
 درصد افراد گروه 90چنان كه اشاره شد حدود . رسدنظر ميبه

پذيري و خلق  عاليم خلق باال همراه يا بدون تحريكنمونه
 عاليم  درصد10داشتند و در مقابل تنها (Euphoric)يوفوريك 

يافته، اين . نداهرا از خود بروز داد(Dysphoric)خلق ديسفوريك 
در كنار فراواني بسيار پايين بيماري افسردگي در بين مراجعين به 

انپزشكي كودك و نوجوان بيان هاي تخصصي روها و بخشدرمانگاه
قطبي در كودكان و شيوع اختالالت افسردگي و دوكند كه مي

نوجوانان بسيار بيش از ميزاني است كه به مراكز درماني مراجعه 
در حقيقت بسياري از كودكان و نوجواناني كه از نظر . كنندمي

شوند ويا باليني دچار عاليم خلق پايين هستند، تشخيص داده نمي
اين بيماران غالباً مشكالت خطيري براي خانواده و جامعه چون 

در . شوند، لذا كمتر در مراكز روانپزشكي ظاهر ميكنندايجاد نمي
عوض خلق باال معموالً همراه با آزار و اذيت و تعرض به حقوق 

به همين . خوابي استديگران و همچنين مشكالت فردي نظير كم
اري به سهولت مورد توجه شخص جهت است كه اولين عاليم بيم

را به مراكز درماني هدايت  و آنها ]15[گيرد و اطرافيان او قرار مي
 همين عامل باعث شده كه اكثريت قريب به اتفاق افراد .كندمي

گروه نمونه اين مطالعه دچار عاليم خلق باال باشند و عمالً امكان 
پايين و مقايسه انجام اين مطالعه روي كودكان و نوجوانان با خلق 

. ميسر نگرددهاي فعلي نتايج آنها با يافته
     نكته قابل توجه ديگر نسبت دو جنس در نمونه اين مطالعه 

 درصد بيش از 7اين ترتيب كه تعداد پسران حدود به. است
بسياري مطالعات ايراني و خارجي نشان . دختران بوده است

 شايعتر از در زنانكلي طور بهاليم اختالالت خلقي عدهند كه مي
در حالي كه شيوع اختالل دو قطبي در . ]16،17[مردان است 

با . مردان به اندازه زنان و يا تا حدودي بيشتر برآورد شده است
توجه به اين كه در همه جوامع اغماض بيشتري نسبت به عاليم و 
تبعات خلق باال در مردان وجود دارد، افزايش برآورد نرخ اين 

برگرفته از جامعه بهنجار يا هاي  در مردان متعلق به نمونهاختالل
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تواند مبين نقش عوامل ژنتيكي وابسته ، ميهاي بيمارستانينمونه
هر چند كه .  دو قطبي باشدگيري بيماريشكلبه جنس در 

مطالعات ژنتيكي در اين خصوص همگرا نيستندهاي يافته
]18،19[.

طور قابل توجهي سران به     طول و سطح ترسيم در گروه پ
منتها به دليل انحراف معيار باال . بزرگتر از گروه دختران بوده است

ها تفاوت) سطح(خصوص شاخص دوم در هر دو شاخص و به
 كه در اين مطالعه توان نتيجه گرفتبنابراين، مي. معنادار نيستند

جنسيت تأثيري در اندازه نقاشي آدمك كودكان و نوجوانان مبتال 
ه اختالل دو قطبي نداشته است و عملكرد دو گروه جنسي در اين ب

. ]10[متغيير منطبق با دختران وپسران جامعه هنجار ايراني است
البته الزم به توجه است كه ميانگين سني نمونه اين مطالعه 

 سال بزرگتر از ميانگين سني گروه هنجار 5/2حدود)  سال5/15(
هنجارهاي ايراني براي گروهاي است و هنوز )  ماه11 سال و 12(

. اندسني باالتر ارايه نشده
     نكته ديگرآن كه ميانگين طول ترسيم در نمونه اين مطالعه 

 سانتيمتر بيشتر از ميانگين كودكان و 5/2حدود )  سانتيمتر9/12(
اگر اين افزايش به . است) سانتيمتر5/10(نوجوانان گروه هنجار

ني گروه بيمار با گروه مرجع نباشد، آن دليل تفاوت در ميانگين س
توان به عاليم خلق باال كه در زمان ترسيم در اكثريت قريب را مي

در اين صورت . به اتفاق افراد نمونه مشاهده شده است، نسبت داد
فرض همبستگي مثبت بين عاليم خلق باال در بيماري دوقطبي و 

 تأييد اين بديهي است. اندازه طول ترسيم پذيرفته خواهد شد
فرضيه در گرو مقايسه نتايج گروه بيمار با يك گروه گواه يا جداول 

و يا آن كه مطالعات آتي نشان . هنجارهاي متناسب با سن است
 ماه، افزايش سن تأثيري بر 11سال و 12دهند كه بعد از سن 
از هنجارهاي موجود توان كه در اين صورت مي. اندازه ترسيم ندارد
. استفاده كرد

. بودبيني آميزي ترسيم، خالف پيش     نتايج گروه نمونه در رنگ
 و عاليم باليني خلق باال همراه ]10[زيرا براساس پژوهش دادستان

 درصد گروه 90 كه در(Euphoria)ا  و يوفورييپذيربا تحريك
كه اكثر شدبيني مينمونه به هنگام ترسيم گزارش شده بود، پيش

هاي گرم نظير قرمز و زرد، رنگ  رنگبا خود رابيماران ترسيم
 درصد افراد گروه اصالً از رنگ 64در حالي كه حدود . كنند

هاي  طيف رنگ، شدههاي رنگ البته در ترسيم.نداستفاده  نكرد

 كه اين .دنترتيب بيشترين تا كمترين فراواني را دارگرم تا سرد، به
آميزي  از لحاظ رنگبنابراين،. با عاليم خلقي بيماران مطابقت دارد

گروه اكثريتي كه : شوندو گروه تقسيم ميها به د آزمودني،ترسيم
آميزي كرده و ترجيحاً از  و اقليتي كه رنگنداآميزي نكردهرنگ
. اندهاي گرم استفاده نمودهرنگ

ه از رنگ سبز استفاده كي درصد افراد80     نكته جالب اين كه 
. اند بودهيد مذهباي احساسات و عقيرام داياند، در زمان ترسكرده
يافته به احتمال زياد مبين تأثير احتمالي مذهب بر ترجيح و اين 

. معاني سمبليك رنگ سبز در  فرهنگ ايراني يا اسالمي است
در بايد ،گفتهميزان صحت اين فرضيه در كنار فرضيات پيش 

. مورد بررسي قرار گيردمطالعات آتي
 در بيماران مبتال رسد كهين تحقيق به نظر مي     بر پايه نتايج ا

متقن و قوي بين كيفيت خلق و اندازه باط به اختالل دو قطبي ارت
با نطبقگيري ماين نتيجه. آميزي آن وجود نداردترسيم يا رنگ

حال . هاي بهنجار نيست بر روي گروه]7،8[نتايج مطالعات ديگران
گيري اين نتايج  شكلسؤال اين است كه چه عامل يا عواملي در

:انددخالت داشته
 در اين تحقيق فقط دو مؤلفه از آزمون آدمك رنگي مورد -1

ها دهدر حالي كه اين آزمون متشكل از. بررسي قرار گرفته است
صورت تلفيقي مد نظر فه است كه به هنگام  تفسير بايد تواماً بهلؤم

 تفسير آزمون هاي بيشتري درهدرحقيقت هر چه مؤلف. قرار گيرند
 بر اعتبار، روايي، حساسيت و ويژگي آن افزوده خواهد  شوندلحاظ
و بالعكس اگر آزمون آدمك رنگي، نظير هر آزمون فرافكن يا . شد

رورشاخ، افسردگي بك، اضطراب كتل، بندرگشتالت، (عيني ديگر 
به عناصر سازنده آن تجزيه شود و هر يك از اين ...) هوش، كسلر و
رت مجزا مورد وارسي قرار گيرند از اعتبار، روايي و صوعناصر به

 لذا ناهمخواني .شودهاي روانسنجي آن كاسته ميساير شاخص
در رويكرد تواند مي]20-22[نتايج مطالعات در اين گستره

تحليلي باشد كه توسط اكثريت قريب به اتفاق محققان اتخاذ شده 
و هاندلر ) Reithmiller(ما نيز همسو با ريت ميلر . است
)Handler (]23[كه آزمون آدمك رنگي بايد كنيم  تأكيد مي
هر چند . صورت تلفيقي مورد مطالعه يا كاربرد باليني قرار گيردبه

هايي از آزمون عاليق سنتي محققان نسبت به بررسي معدود مؤلفه
منجمله در اين (هاي تحقيقي و محدوديت] 24[ترسيم آدمك

اما . اندبودهدر دستيابي به اين مطلوب ع عمده همواره موان) مطالعه
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، راه اندنتايج اين مطالعه و سايرمطالعاتي كه رويكرد تحليلي داشته
 و تفسير براي گذارينظام جامع نمره يكگيريرا براي شكل

.آزمون ترسيم آدمك هموار خواهد كرد
برگرفته از مطالعاتي ،هاي اين مطالعهفرض بسياري از پيش -2
ها به اين تعميم. اندهاي بهنجار انجام شدهت كه روي گروهاس

شرطي منطقي و صحيح هستند كه تفاوت كيفي در مكانيسم 
فرافكني در افراد سالم و مبتاليان به اختالالت وخيم رواني نظير 

فرافكن سازي يكي از . اختالل خلقي وجود نداشته باشد
هاي  موقعيتدر مقابله با) ego(» من« هاي دفاعيمكانيزم

هنگامي كه . زا و كمك به تطابق فرد استناخوشايند و اضطراب
در اثر يك اختالل رواني مختل ) ego(» من« انسجام و كنشوري

هاي دفاعي ، تغييرات متنوعي در عملكرد بهنجار مكانيسمشودمي
سازي فكنفرا و الگوهاي هادر اين صورت، شيوه. ]25[شودديده مي

اي عمده اختالالت رواني در آزمون ترسيم آدمك ههر يك از گروه

اي كه مستلزم تحقيقات موضوع كامالً پيچيده. بايد مشخص شوند
ارتباط  نيز بهنجارهايويژه آن كه حتي در گروه به.دار استدامنه

خطي بين فرافكن شدن وضعيت عاطفي و هيجاني در برخي 
بلكه اين .  نداردآزمون ترسيم آدمك، نظير اندازه، وجودهاي مؤلفه

هاي بسيار بزرگ اين معنا كه ترسيمبه. ارتباط منحني شكل است
هر دو با تعارض و اضطراب شديد همبسته ،يا بسيار كوچك

].7[هستند
خصـوص حجـم    شـناختي بـه   هـاي روش   عوامل و محـدويت    -3

هاي چشـمگير   كوچك گروه نمونه احتماالً باعث شده كه تفاوت       
 لـذا بـه نظـر       . به حد معناداري نرسد    ري، از لحاظ آما   گفتهپيش
 بيماران مبتال   هاي بزرگتر رسد كه اگر همين مطالعه به گروه      مي

هـا بـه سـطح معنـادار     به  اختالل دو قطبي توسعه يابـد تفـاوت      
.برسند
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