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 و اوتیسم اختالل طیف آدمک در کودکان مبتال به آزمون های عناصر ترسیمیمقایسه ویژگی

 کودکان بهنجار با کنشیاختالل نارسایی توجه/ فزون
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 چكیده
 

هرای فررافکت ترسریمی اسرت. در ایرت دوران کرودکی، آزمون هراییکی از ابزارهای کارآمد بررای تشرصیا االرتال  زمینه و هدف:

شناالتی فرد از طریق ترسیم یک فرد، یک موضوع و یا یرک شصصریت مرورد ارزیرابی فردی و روانها عملکردهای شناالتی، بیتآزمون

و االرتال   اوتیسرم االرتال  ساله مبتال به 15تا  0ترسیم آدمک در کودکان  عناصر آزمون گیرد. پژوهش حاضر، با هدف مقایسهقرار می

 بهنجار انجام شد. کودکانکنشی با نارسایی توجه / فزون

هرای کننرده بره کلینیکمراجر ای است. جامعه آماری ایرت پرژوهش شرامو کودکران مقایسه -علیاز نوع  توصیفی ایت پژوهش روش:

نفر( برای مطالعره  150کودک از هر گروه )جمعاً  90بود که  1930 یزد در سا  آموزش و پرورشو  سازمان بهزیستیتحت نظر  مشاوره

لرورد، اوتیستیک )جری رفتارهای ارزیابی (،1319آزمون ترسیمی آدمک )گودیناف،  ایت پژوهش دراستفاده  . ابزار موردندانتصاب شد

های برالینی و گیری در دسترس و در کلینیکپژوهش بر اساس نمونه ( بود. نمونه1330( و مقیاس تکانشگری )باروت و همکاران، 1303

 آزمون کروسکا  والیس استفاده شد. ها ازهبرای تحلیو داد اند.درمانی شهر یزد، انتصاب شده

 آزمون عنصر 15 در کودکان بهنجار با اوتیسم وکنشی االتال  نارسایی توجه/ فزون مبتال به کودکان بیت که داد نشان نتایج :هایافته

 (.P>50/5) وجود دارد ولی در سه عنصر دیگر تفاوت معناداری به دست نیامد معنادار تفاوت ،آدمک

، اوتیسمکنشی و وجود تفاوت میان سطوح عناصر آزمون ترسیم آدمک در کودکان مبتال به االتال  نارسایی توجه/ فزون :گیرینتیجه

نزدیرک  هراتوان به واسطه آنها به تشصیا کودکران دارای ایرت االرتال بدیت معناست که عناصری در ترسیم آدمک وجود دارد که می

 شد.

 کنشی/ فزونالتال  نارسایی توجها، اوتیسم ال  طیفاالت آدمک، ترسیم آزمون :هاکلیدواژه
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 مقدمه
سرر اشروند و در سرکه در اوایو زندگی شروع می هاییاالتال 

نامیرده  1تحرولی-عصبی هایاالتال  مانند،عمر در فرد باقی می

/ و االرتال  نارسرایی توجره اوتیسرمطیف  االتال  .(1) شوندمی

. بر مبنای آالرریت گیرندمیدسته مذکور قرار  کنشی جزءفزون

االتال  طیرف  ،2روانی هایاالتال ویرایش تشصیصی و آماری 

تکاملی اسرت کره توانرایی نوعی االتال  جدی عصبی ، اوتیسم

کودک بررای برقرراری ارتبرا  و تعامرو برا دیگرران را مصترو 

هرای عالئرق و فعالیتمحدود عملکرد رفتارها و  دامنه ،کندمی

توجره باعث االتال  و آسری  قابو ، وگیردرا در برمیتکراری 

های دیگرر زمینرهو  ،های عملکردی اجتماعی، شرغلیدر حوزه

 .(2) شودفرد می زندگی

 حرکررات ماننررد نررامطلوبی رفتارهررای کودکرران ایررت

 الرود از را 4الرودآزاری رفتارهای و پرالاشگری ،9ایکلیشه

 و قروانیت از اسرتفاده و فهرم در همچنریت هاآن .دهندمی نشان

 ای، رفتارهررایمحرراوره هایرفتارهررای اجتمرراعی، اشرراره

 زیاد یا کم دچار مشکو هستند. حساسیت کالمی غیرکالمی و

 در اغلر  بینرایی و ،المسره شرنوایی، بویرایی، هایمحرک به

 اسرت شرده گرزارش اوتیسم االتال  مبتال به کودکان ارزیابی

االررتال   ،تحررولی -عصرربی هررایاالتال یکرری دیگررر از  .(9)

االتاللرری کرره در آن کنشرری اسررت. / فررزوننارسررایی توجرره

بیشتر و شدیدتر از  ،و رفتارهای ناگهانی ،توجهیپرتحرکی، بی

درصررد کودکرران برره ایررت  0تررا  9. کودکرران دیگررر وجررود دارد

، الررواهر و در پسرررهامیررزان شرریوع آن االررتال  مبررتال هسررتند و 

کنشری / فرزون  نارسرایی توجرهاالرتال مبتال برهبرادرهای افراد 

بیشتر عالئم پرتحرکری و  ،است در بعضی ممکت .تر استشای 

توجهی بیشرتر دیرده عالئم بی ،رفتارهای ناگهانی و در گروهی

شرود ولری سرالگی شرروع می 1قبو از  االتال عالئم ایت  .شود

و ایرت  دشرواغل  در دوران مدرسه مشکالت جدی ایجاد مری

                                                            
1. Neurodevelopmental Disorders 

2. Diagnostic and Statistical manual of mental Disorders IV 

(DSM-IV) 

3. Stereotyped movements 

4. Aggression and self-injury behavior 

 شودعالئم حداقو برای مدت شش ماه در کودک مشاهده می

(4). 

سرایر احتما  وجود کنشی / فزوننارسایی توجه در االتال 

اضررطرابی و  هررایاالتال مثررو رفتارهررای مصرررب،  هررااالتال 

انردازه،  از بریش برا فعالیرت االرتال  افسردگی براال اسرت. ایرت

تریت اسرت. یکری از آزارنرده همراه و آزار رساندن الرابکاری

     ایررت االررتال ، مشررکالت  مبررتال بررهتجربیررات برالرری از افررراد 

ه توجره ایرت اسرت کرنکتره قابو. (0) هاستفردی شدید آنمیان

کنشی بیشتر در پسران و / فزونهای االتال  نارسایی توجهنشانه

. (1) شودهای نارسایی توجه بیشتر در دالتران مشاهده مینشانه

کنند و روابط الروبی برا ایت کودکان در مدرسه مشکو پیدا می

االرتال   مبرتال برهمعلمان الود ندارند. از سوی دیگرر کودکران 

و مشرکالت رفتراری ماننرد جنر  کنشی فزون/ نارسایی توجه

شرکنی را قانونجدا  با سرایر کودکران و همچنریت نافرمرانی و 

. ایت دسته از کودکان معموالً متعلقات (1) کنندتجربه می دائماً

شروند، پرتی میراحتی دچرار حرواسکننرد، برهالود را گرم می

ها را دنبررا  کننررد و در سررازمان دادن تواننررد دسررتورالعمونمی

 در سرنیت االرتال  ایت از طرفی تشصیا .دارند مشکوتکالیف 

 دارد برا رفتارهرای است زیرا امکان مشکو قدری سا  زیر پنج

 . بررا(0) شررود گرفترره اشررتباه آمیز کودکررانو شرریطنت طبیعرری

دهنرد و  را تشرصیا االتال  توانند ایتمی حا ، متصصصانایت

    .عمو آورند را به الزم هایبینیپیش

  / و االررتال  نارسررایی توجرره اوتیسررمکرره االررتال   هرچنررد

دارند ولی در بیشرتر مواقر   یکدیگر با هاییتفاوت کنشیفزون

، تشصیا ایرت دو االرتال  را از یکردیگر دشروار هاآنهمبودیِ 

دوران  هرایاالتال  ،شناسری روانریدر آسی . (3-12) دکنمی

و مشرکالت نمرود طبقره کلری مشرکالت بررون کودکی بره دو

جملرره  از نمررودمشررکالت برررون شرروند،تقسرریم می نمرروددرون

فرمررانی االررتال  نا االررتال  نارسررایی توجرره / فررزون کنشرری،

، افسرردگی و اوتیسرمماننرد  نمرودو مشرکالت درون 0ایمقابله

در ایررت  کرره ؛(19)شررود بنرردی میطبقه اضررطراب هررایاالتال 

                                                            
5. Oppositional defiant disorder 
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یرک زمینره از مشرکالت  به بررسری و مقایسره نقاشری پژوهش

و مشکالت  کنشیفزون/ االتال  نارسایی توجه نمود یعنیبرون

 پردازیم.می اوتیسم نمود یعنیدرون

و شناالت بهترر کودکران نقاشی روشی کارآمد در مطالعه 

برازی و  حرد فاصرواز دیردگاه پیرا ه نقاشری چیرزی در  است.

واسطه آن دنیای واقعری الرود تصویر ذهنی است که کودک به

نقاشرری بررای کودکرران حتری برررای  .(14) کنردرا بازنمرایی می

اری، وسیله بیران شناالتی و رفتکودکان دارای مشکالت عص 

دوران  هرایاالتال جهرت تشرصیا  .(10)بسیار مؤثری اسرت 

فزون کنشی  و االتال  نارسایی توجه/ اوتیسم جمله ازکودکی 

مصرراحبه بررا والرردیت و کررودک،  جملرره ازمتعررددی  هررایروش

هرای برالینی وجرود دارنرد کره گراهی آزمونو مشاهده رفترار، 

 و مصراحبه جملره از ارتبرا ، برقرراری متعرارف هرایروش

 زیررا نیسرتند، موفرق جلسرات تشرصیا در همیشره مشراهده

 بیان به قادر کلمات، و زبان بر نداشتت تسلط به علت کودکان

 درونری تعارضرات و هابازداری دچار نیستند و یا الود حاالت

 تاولری تروانمی های فررافکتبرا ترسریم بنرابرایت ؛(11) هسرتند

 .(11) کرد را شناسایی روانی شناسیآسی  عالئم

 او کره را آنچره اسرت، پیرام یک نقاشی کودک واق  در

 .دهردانتقرا  می مرا بهبوسیله نقاشی   لفظ درآورد به تواندنمی

 االتیرار در ایارزنرده نقاشری اطالعرات زبران درک و بررسی

 کره گرذاردمی همره کسرانی شناسران وروان و مربیان والدیت،

 هسرتند کودکران جهران و رمرز راز دریافت و درک الواهان

 سرطحی در را الرود تنها فرردنره نقاشری هنگرام در .(10)

          هرایارتبرا  و پویرایی روانری و داردبیران مری غیرکالمری

 بسریار تعارضرات گرذارد، بلکرهنمرایش می به را اشفردیبیت

ترسرریم کودکرران  .کنرردمی فرررافکت نیررز را الررود عمیررق

 توانرایی شرناالتی،روان و فرردیبریت شرناالتی، عملکردهرای

 همچنریت و کودکران در هیجران و شصصریت، تفکرر ،ذهنری

 .(3) کندبررسی می هایشان را، قابوالانواده عملکرد

کره اسرت نشران داده بررسی مطالعات قبلی در ایرت زمینره 

نراراحتی در ارتبا  برا کشریدن الطرو ، نشرانگر  تکانش گری

و یرا کشریدن  (13)هیجانی، االتاللی روانی یا ارگانیرک اسرت 

هرم  ازاجزای مصتلف بدن به صرورتی کره یکرارچره نباشرند و 

دودلرری یررا نرراتوانی در  جرردا کشرریده شررده باشررند، نشررانگر

 ارتبرا  برا دیگرران، ضرعف برقرراری، ضعف در گیریتصمیم

 .(25) استمحرکات محیطی  و کمبود در حرکتتعاد  

 شرناالت باهردف ناهشریار، فررافکت ابرزار منزلرهبه نقاشری

 شردهگرفته کرار به کودکان روانی حو مشکالت و شصصیت

 دو گرروه بره تروانمی را نقاشری برر مرؤثر عوامو .(10) است

 هروش، اسرتعداد، ست،) کودک الاص . شرایط1تقسیم کرد: 

 و گذشرته روحری، تجربیرات و جسرمی سرالمتی وضرعیت

 معلم، مدرسه، )الانواده، محیطی . عوامو2فردی(  هایتفاوت

 در آدمرک ترسریم طبقراتی و اقتصرادیوضرعیت فرهنر  

 هایآسری  از تواند برالریمی تحولی هایاالتال  با کودکان

 (11) منعکس کند عناصر عاطفی را و شناالتیعص 

آشررنایی بررا صررفات  ضرررورت بررا توجرره برره پررژوهشایررت 

 /و نارسرایی توجره اوتیسرمشصصیتی افرراد برا نشرانگان طیرف 

ایرت اسرت کره بره  انجام شد. بر ایت اسراس هردفکنشی فزون

ابرزار کمکری  به عنروانبررسی تفسیر نقاشی آدمک گودیناف 

و راهکار  کرده در تشصیا ایت کودکان به متصصصان کمک

با توجره بره همبرودی  به ایت کودکان داده شود. مؤثریدرمانی 

کنشری / فرزونو االتال  نارسایی توجه اوتیسمباالی دو االتال  

در ارتبرا  برا  بره ویرژهترسیمی  هایآزمون یصیو ارزش تشص

بررسرری و هرردف اساسرری از انجررام پررژوهش حاضررر کودکرران، 

 سراله 15ترا  0 در کودکرانترسریم آدم  عناصر آزمرون مقایسه

کنشری و االتال  نارسایی توجره/ فرزون اوتیسم االتال  مبتال به

 انجام دهند.

 

 روش
 پرژوهش حاضرر :کنندگانشژرکتالف( طرح پژژوه  و 

صورت گرفتره اسرت. جامعره  اییسهمقا -علی توصیفی از نوع

کننرده سرا  مراجعه 15تا  0آماری ایت پژوهش شامو کودکان 

 برود کره 1930سا  های مشاوره تصصصی شهر یزد به کلینیک
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/ فرزون کنشری، االتال  نارسایی توجره کودک از هر گروه 90

گیری در کودک( به روش نمونره 150)جمعاً بهنجار و  اوتیسم

نمونه انتصاب شدند. الزم به ذکرر اسرت همره  به عنواندسترس 

در بصش مصاحبه تشصیصری و برالینی مراکرز  قبالًایت کودکان 

شرناس برالینی مراکرز و روان یسرنجروانمتصصرا که توسط 

  / ، االررتال  نارسررایی توجررهاوتیسررم ، تشررصیاشرردهمیانجررام 

ایت  دراستفاده  گرفته بودند. ابزار مورد بهنجارکنشی و یا فزون

، اوتیسرتیک رفتارهای ارزیابی آزمون ترسیم آدمک، پژوهش

 یهاروشها از تحلیو داده به منظور بود. تکانشگریو مقیاس 

ی )فراوانی، درصرد فراوانری و فراوانری تجمعری( و فیتوص آمار

 استفاده گردید. آزمون کروسکا  والیس() یاستنباط آمار

یابی بره عناصرری از نقاشری دسرت به منظور در پژوهش حاضر

کودکران  را از اوتیسمو  کنشی/ فزوننارسایی توجه االتال که 

گررذاری هررای کیفرری برررای نمرهمتمررایز کنررد؛ از روشبهنجررار 

استفاده شد؛ بدیت ترتی  که به ازای هر یک از سطوح عناصرر 

 شصصرریت رزشرریابیا»( از کترراب 05تعررداد: ) شرردهاستصراج

که در ترسیم آدمرک « ترسیمی هایآزمون اساس بر کودکان

تعلرق  5 و به عدم وجود آن نمره 1 هر فرد موجود بود، نمره ی

و تقرارن نکشریدن  1مثا ، تقارن کشریدن نمرره عنوانبه .گرفت

 .الواهد گرفت 5نمره 

 ابزار( ب

 سرؤا  23 از ایت مقیاس :1اوتیستیک رفتارهای ارزیابی ( مقیاس1

 صرورت طیرفبرهنیرز  آن گرذارینمره و اسرت شرده تشرکیو

 اگرر در مجمروع بنرابرایت ؛اسرت ایصفر تا پنج درجه لیکرت

 .است رفتار اوتیستیک دفاق بگیرد امتیاز 23 از کمتر آزمودنی

 اوتیسرتیک دارای رفترار کنرد، کس  نمره 90 تا 23 بیت اگر

 به 11 نمره از و اوتیستیک متوسط 10 تا 90 نمره بیت ضعیف،

ایرت . ضرری  روایری اسرتشردید  اوتیسرتیک دچرار فررد باال

 اسرت دهشر شگرزار 39/5 آن برارتاع ضرری  و 00/5 آزمون

، اوتیسرمحاضر، والردیت کودکران مبرتال بره در پژوهش  .(13)

                                                            
1. Echelle de Comportement autistic 

 کودکانشران مرورد درارزیابی رفتارهرای اوتیسرتیک را مقیاس 

 گذاری توسط پژوهشگر انجام شد.کردند و نمره ستفادها

آزمررون را برراروت و  ایررت :2برراروت گررریتکررانشمقیرراس  (2

برا عنروان طراحری و  کره در پژوهشری 1330همکاران در سا  

 .طراحی کردند انجام شد تکانشگریآزمون غربالگری  تساال

شرده  تنظریمغلرط ر  صورت صرحی بهای گویه 13ایت مقیاس 

قررراری، را تحررت عنرروان تمایررو برره بی تکانشررگری و اسررت

افرررا  در شرروالی و بررازی الشررت و الطرنرراک  شررکنی،قانون

بنردی شرده ترا برا شکو جمله کند. هر گزینه به یکتعریف می

مروازی اسرت بنردی شرده طور معکروس جملهای کره برهگزینه

ت مربرو  طور بالقوه برای کودکان با مشرکال. ایت ابزار بهباشد

کنشری کراربرد / فرزونمهار رفتار و االرتال  نارسرایی توجرهبه 

گیررد و را در برمی 13ترا  5ای بیت نمره کو آزمون دامنه دارد.

اعتبررار آزمررون بررا اسررتفاده از روش برراز آزمررایی بررا ضررری  

برروده اسررت و روایرری آن بررا اسررتفاده از روش  00/5همبسررتگی 

 .(22) اسرررت شررردهگزارش 02/5همزمررران و مرررالک مرجررر  

را  و کرو مقیراس هامؤلفهضری  همبستگی درونی  ابوالقاسمی

برود  دارمعنری هراآنبه دست آورد که تمامی  34/5تا  14/5بیت 

(51/5>p )  (29) استو حاکی از اعتبار سازه ایت مقیاس . 

هرای ترسریمی، آزمرون در بریت آزمون :( آزمون ترسیم آدمک9

 ترسریم آدمررک از قرردمت و شرهرت بیشررتری برالرروردار اسررت

یرا تیییرد نترایج روایری و  اعتبرارهایی که درباره . پژوهش(24)

های بسرریار اند برره یافتررهشررده آزمررون ترسرریم آدمررک انجررام

آور برر ایرت براور تا جایی که مرک اندیافتهبصش دسترضایت

منزلرره امضررای شصصرری توانررد بهاسررت کرره ترسرریم آدمررک می

 هرم کره تصرویری آزمرون .(29-20) کننده تلقی گررددترسیم

 ،اسرت اجررا قابرو صرورت گروهریبه هرم و فرردی صورتبه

 زیرادی افرراد وسیلهبه که بوده افنگودی آدمک ترسیم آزمون

، توسررط 1321ایررت آزمررون در سررا   .اسررت شررده گررذارینمره

نشران داده اسرت کره  او هایگودیناف طراحری شرد و بررسری

سرا  تمرام از دقرت  15ترا  9نتایج ایت آزمرون بررای کودکران 

                                                            
2. Emotional discomfort 
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 1319آزمون ترسیم آدمرک در سرا  بیشتری برالوردار است. 

صررورت توسررط هررریس مررورد تجدیرردنظر قرررار گرفررت و به

های فرافکنرری را از نقاشرری. وی بعررداً تری طراحرری شرردکامررو

سنجش شناالتی فراتر برد و در جهت تفسیر شصصیت گسترش 

 .(21) داد

اسرت  آزمون ترسیمی جهت شناالت عواطف کودک ایت

تروان بره بررسری با بررسی نحروه ترسریم در ایرت آزمرون می و 

 شصصرریت و ،الرروداعتمادبرره ها،های اضررطراب، تکانررهنشررانه

نررابرایت بررا توجرره برره ب ؛مشررکالت رفترراری کودکرران پرداالررت

شناسرایی مشرکالت  در هرای ترسریمیآزمون تشصیا مناس 

 کودکران رفتراریهای نشرانه، در ایرت مطالعره عاطفی کودکان

آزمرون  بوسریلهکنشری نارسرایی توجره/فزوناوتیسرم و  همبتال ب

ها در آزمرون ترسریم نشرانه اعتبرار بررسری شرد.نقاشی آدمک 

شرده  آدمک برحس  مطالعات مصتلرف نسربتاً متغیرر گرزارش

 05/5های آزمرون آدمرک براالی اکثریت نشرانهاعتبار  و است

)همسرانی درونری( برا  اعتبرارای ضرری  بوده است. در مطالعره

 .(21) شررده اسررتگزارش 02/5اسررتفاده از آلفررای کرونبررا  

براز و ضرری   05/5( ضری  اعتبار 1910تشکری و همکاران )

تعیریت  بررای .کردنردگزارش  10/5 ،هفته 12را پس از  آزمایی

اسرتفاده شرد.  گرذاراننمررهآزمون از روش توافق  اعتبارمیزان 

هررای نفررر از آزمررودنی 10 برررای 5/ 11از:  انرردعبارتضرررای  

 .سراله 15ها گروه نفر از آزمودنی 00برای  19/5 ،ساله 1گروه 

 .(20) بودند دارمعنی p=51/5همگی ضرای  در سط  آماری 

کامالً براال بروده  ابانیارزمبتنی بر توافق بیت  اعتبارهمچنیت 

و در مرورد  مصرد 35است، بدیت معنا که در مورد نقاشی مرد، 

نیرز روایری  زمینر  درشرده اسرت. گزارش صردم 39نقاشی زن 

اند که آزمون آدمک از حساسیت براالیی نشان داده هاپژوهش

یی مبتنری برر بازآزمرا روایری به طوری کهبرالوردار بوده است 

ی هادسررتورالعموی کمرری و کیفرری بررا اسررتفاده از بنررددرجه

( و سرایر راهنماهرای مشرابه از حرد متوسرط ترا 1300ناگلیری )

 آمدهدسرتبه 5/ 13با میرانگیت  صدم 03تا  15الوب یعنی بیت 

ی سرراالتاری گررذارنمرهروایرری ی ضرررای  طورکلبررهاسررت. 

 ابررانیارزی کلرری توسررط هررایبنررددرجهو  ،صرروری، محترروایی

 .(23) شده استگزارش 5/ 05مصتلف معموالً بیش از 

یک مداد معمرولی و  جهت اجرای ایت آزمون به آزمودنی

صورت عمودی داده به آچار کت و یک برگ کاغذپاک یک

ترا آنجرا  روی ایت کاغذ یک آدم بکش» شود:و به او گفته می

 ضرمناً .«اگر الواستی اونو رنر  کرت. قشن  باشه تونیمی که

به آزمودنی در مورد انتصراب جرای آدمرک در کاغرذ، اضرافه 

استفاده آزادی کامو  استفاده یا عدم رن  کردن عناصر دیگر،

 .شودداده می

 کرارگروههمراهنگی و االرذ مجروز از از پس  ج( روش اجرا:

در  گیرینمونرهاالالقی سازمان بهزیستی و برا اسرتفاده از روش 

نارسررایی مبررتال اوتیسررم و  کننرردهدسررترس از برریت افررراد مراجرر 

آموزش  سازمان بهزیستی و به مراکز مشاورهکنشی توجه/فزون

. ندانتصراب شرد، نمونه مورد نظرر 1930سا   در یزدو پرورش 

رضرایت کتبری از والردیت و الرود افرراد  در مرحلره بعردسرس 

در ایرت پرژوهش برر  موردمطالعرهابزارهرای  و گرفته شرد نمونه

اجرا شد. سایر مالحظات االالقی نیز در ایت پژوهش  انهآروی 

اطمینران داده شرد کره اطالعرات  هاآنه برای مثا  برعایت شد. 

 کرامالًو  رودمریفقط برای انجام پژوهش به کرار  آمدهدستبه

 و نیازی به نوشتت نام نیست. ماندمیمحرمانه باقی 

 

 هایافته
 از پرژوهش تیرا در شردهیآورجمر  هرایداده پردازش برای

ی )فراوانری، درصرد فراوانری و فراوانری فیتوص آمار یهاروش

ی آزمرون کروسرکا  والریس اسرتفاده اسرتنباط آمارتجمعی( و 

 پرژوهش، یهاهیفرض از هریک بیان ضمت بصش، تیا درشد. 

 محاسبات آزمون و تفسیر ایت برای شدهانجام محاسبات نتایج

 SPSSافرراز نررمبره کمرک  محاسربات است. همره شده ارائه

 شده است.انجام 22نسصه 

 هژا:آمژاری در چهژارچوب فرضژیه لیوتحلهیژتجزنتایج 

کره ت اسر یپرارامترناآزمون کروسکا  والیس، یرک آزمرون 

برای مقایسه سه یا بیش از سه گروه مستقو کره در سرط  رتبره 
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ایرت  .ای اندازه گیری می شوند، مورد استفاده قررار مری گیررد

مسرتقو در روش  F معاد  ناپرارامتری آزمرونآزمون در واق  

. زمرانی کره فررا هرای بنیرادی است تحلیو واریانس یکطرفه

هررا و برابررری انس ماننررد نرمررا  بررودن توزیرر  دادهتحلیررو واریرر

ها برقررار نباشرد، از آزمرون کروسرکا  والریس واریانس گروه

تحلیرو »به همیت دلیو گاهی بره ایرت آزمرون ؛ استفاده می شود

توانرد در آزمرون مری. ایرت نیز گفته می شود« رتبه ای واریانس

های پیوسته )فاصله ای یا نسبی( نیز به کار برده شود، مورد داده

ای هرههرا بره صرورت دادایت حالت باید توجه شود که داده در

 .(24)  گیردای تبدیو شده و مورد استفاده قرار میرتبه

 
 های مورد آزمای والیس برای بررسی گروه -های آزمون کروسكال: یافته1جدول 

ماوتیس کنشیاختالل نارسایی توجه/ فزون بهنجار یدارمعنیسطح    متغیر K2 درجه آزادی 

b a a 552/5  2 19/12  اندازه چشم 

a a a 53/5  2 19/4  محو ترسیم 

b a a 552/5  2 10/11  حذف بدن 

a b a 5551/5  2 32/13  ابعاد 

b a a 552/5  2 13/12  کیفیت الطو  

a a b 554/5  2 51/11  اندازه سر 

a ab b 14/5  2 40/0  کشیدن رسم 

a a a 51/5  2 10/0 دنباتصا  اجزای    

b a b 551/5  2 95/15  تقارن بدن 

b a a 559/5  2 04/11  وضعیت بدن 

a a a 12/5  2 11/4  درک فضایی 

c b a 5551/5  2 33/91 آمیزیرن    

b a a 5551/5  2 11/11 پا اندازه   

 

برررای بررسرری  والرریس -کروسررکا آزمررون  1در جرردو  

سطوح مصتلف متغیر نتایج مقایسه ترسریم بریت کودکران دارای 

 اسرتفاده اوتیسرمو کودکان  کنشی/ فزوننارسایی توجه االتال 

بندی ای دسرتهصورت غیرپارامتری و رتبرهها بهداده شده است.

مسرتقو  تحلیروشدند و برا توجره بره رتبره و تعرداد فراوانری برا 

هررا و سرررس گررروه تحلیررووالرریس  -کروسررکا  یپررارامترنا

بندی تحلیو و دستهو تجزیه  تعقیبیدو با آزمون صورت دوبهبه

کره  شرد دادهنمرایش ( abc) صرورتبهوجه معنراداری  شدند.

 هاترسریمتفراوت در  معنرادار برودن دهندهنشرانحروف متشابه 

و  بهنجرار، افراد اوتیستیک با افرراد «اندازه چشم»در  مثالًاست. 

و یرا (؛ baa)تفاوت دارنرد  کنشی/ فزوناالتال  نارسایی توجه

بررا  بهنجررارتفرراوت معنرراداری در سرره گررروه « محررو ترسرریم»در 

وجرود نردارد  کنشری/ فرزونو االرتال  نارسرایی توجره اوتیسم

(aaa) . 

داری ای، چنانچره سرط  معنرینمونهدو یکالیدر آزمون 

تر از میزان الطا باشرد، وجرود تفراوت بریت توزیر  فراوانری کم

ایرت  ازآنجاکرهشرود. و مرورد انتظرار، اسرتنبا  می شدهمشاهده

شرود، در نظرر گرفتره می /.0آزمون معمروالً در سرط  الطرای 

 50/5ترر از داری کمبرای رسیدن به ایت نتیجه باید سط  معنری

های توصیفی مربو  به محو ترسریم هجدو  زیر آمار در .باشد

 شود.آدمک مشاهده می
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 نتایج توصیفی نحوه ترسیم آدمک :2 جدول

 درصد اوتیسمفراوانی  درصد تجمعی درصد کنشی/ فزوننارسایی توجه فراوانی شرح 
درصد 

 تجمعی

 ابعاد آدمک

 3/22 3/22 0 1/10 1/10 24 بزرگ

 1/01 9/94 12 1/00 25 1 نرما 

 155 3/42 10 155 4/11 4 کوچک

  155 90  155 90 جم 

 کیفیت الطو 

 1/11 1/11 1 1/40 1/40 11 پررن 

 15 3/42 10 1/14 1/20 15 نازک

 155 45 14 155 1/20 3 دورانی

  155 90  155 90 جم 

 اندازه سر

 1/01 3/22 0 4/11 45 14 بزرگ

 9/94 9/94 12 4/91 4/91 11 نرما 

 155 3/42 10 155 1/20 15 کوچک

  155 90  155 90 جم 

 اندازه چشم

 25 25 1 1/11 1/10 29 نرما 

 1/40 1/20 15 3/02 1/11 1 کوچک

 1/10 1/11 1 1/31 9/14 0 بزرگ

 155 9/94 12 155 3/2 1 بدون چشم

  155 90  155 90 جم 

 کشیدن رسم

 1/10 1/10 29 4/91 4/91 11 اتیجزئ با

 155 9/94 12 155 1/10 24 بدون جزئیات

  155 90  155 90 جم 

 اتصا  اجزا بدن

 1/10 1/10 29 3/42 3/42 10 مناس 

 155 9/94 12 155 1/01 25 نامناس 

  155 90  155 90 جم 

 آمیزیرن 

 1/11 1/11 1 9/14 9/14 0 مناس 

 20/42 10/20 3 9/34 05 20 نامناس 

 155 02/12 25 155 1/0 2 فاقد رن 

  155 90  155 90 جم 

 تقارن بدن

 9/04 9/04 13 12/92 92 12 تقارن مناس 

 155 1/40 11 155 10 29 تقارن نامناس 

  155 90  155 90 جم 

 وض  بدن

 05 05 20 45 45 14 تعاد 

 155 25 1 155 15 21 عدم تعاد 

  155 90  155 90 جم 

 محو ترسیم

 1/20 1/20 3 25 25 1 مرکز

 1/91 4/11 4 9/94 9/14 0 راست

 3/12 1/20 3 4/11 1/91 19 چپ

 155 1/91 19 155 1/20 15 پراکنده

  155 90  155 90 جم 

 اندازه پا
 1/0 1/0 9 1/40 1/40 11 بزرگ

 3/42 9/94 12 3/02 1/91 19 نرما 
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 155 1/01 25 155 1/11 1 کوچک

  155 90  155 90 جم 

 درک فضایی

 1/10 1/10 29 05 05 20 مناس 

 155 9/94 12 155 25 1 نامناس 

  155 90  155 90 جم 

حذف اجزای 

 بدن

 1/20 1/20 15 3/22 3/22 0 پا

 3/12 9/94 12 1/40 3/22 0 دست

 4/31 1/20 15 1/40 3/2 1 دهان

 155 1/0 9 155 4/01 10 بدون حذف

  155 90  155 90 جم 

 

نارسرایی  االرتال نتایج مقایسه ترسیم بریت کودکران دارای 

صرورت به  2 در جردو  اوتیسرمو کودکان  کنشیفزون توجه/

نشان داد شده  (فراوانی، فراوانی تجمعی آمار توصیفی )درصد،

 .است

 

 گیریبحث و نتیجه

حرروزه  شناسرریهای وسرریعی کرره در روانپیشرررفتسرراس بررر ا

دوران  هرایاالتال ، توجره زیرادی بره اسرت داده کودکان ر 

کودکی شد که اثرات بلندمدت آن برر ابعراد مصتلرف زنردگی 

ترا  هراآنو جامعه و همچنیت تداوم بسیاری از  ،کودک، الانواده

در  هرا قرارگرفتره اسرت.، موردتوجه پژوهشسالیبزرگدوران 

 بره الصروص، هرااالتال ایت میران تشرصیا و ارزیرابی برالری 

 .داردای ویرژهجایگراه  کنشرینارسایی توجه/ فرزون و اوتیسم

 االتیرار در ایارزنرده نقاشری اطالعرات زبران درک و بررسی

 و رمرز راز دریافت و درک الواهان متصصصان ایت حوزه که

بنابرایت ایرت پرژوهش  ؛(95)گذارد هستند، می کودکان جهان

ترسریم آدمرک در  عناصرر آزمرون هدف بررسری و مقایسره با

و االررتال   اوتیسررم االررتال  مبررتال برره سرراله 15تررا  0 کودکرران

 انجام شد.بهنجار  کنشی با کودکان/ فزوننارسایی توجه

حراکی از آن اسرت کره عناصرر های پرژوهش حاضرر داده

کنشری و / فرزونودکان مبتال االتال  نارسایی توجرهترسیمی ک

اسرت. برر  بهنجرارداری متفاوت از کودکان طور معنابه اوتیسم

مبرتال بره  کودکران بریت آمده از سه گرروه،دستاساس نتایج به

 کشیدن ابعراد، در اوتیسمو  کنشی/ فزوناالتال  نارسایی توجه

انردازه سرر، کیفیرت کشریدن الطرو ، انردازه کیفیت الطو ، 

آمیزی، تقرارن بردن، انردازه پرا، وضرعیت بردن در چشم، رن 

هررای موردبررسرری وهها و حررذف اجررزای برردن در گرترسرریم

در بررسری  ،همسو برا ایرت نترایجدارد.  وجود تفاوت معناداری

ودکرران دارای در مررورد نقاشرری ک (20)شررفیعی و همکرراران 

کره در ترسریم  مشصا شدکنشی / فزوناالتال  نارسایی توجه

سررازی )انرردازه رزنرردهاناکودکرران دارای ایررت االررتال ، عناصررر 

پاییت کشریدن و عقر  و  ،الود حذف تصویر با جزئیات کمتر،

 (هاتیشصصر جایجابرهدورتر کشیدن، تغییرر در سرت الرود و 

 . نتایج پژوهش کرد نوقابیردود داوج بهنجاربیشتر از کودکان 

 کودکران مبرتال بره و بهنجراردر مقایسه نقاشری کودکران  (21)

تفاوت معناداری در ترسریم  کنشی/ فزوناالتال  نارسایی توجه

 دنیکشربودن نقاشری،  مفهومکامو بودن،  یهامؤلفهدر نقاشی 

اعضای الانواده، تناس  نقاشی برا سرت کرودک، کامرو برودن 

را  از رنر  و تناسر  اشرکا  در نقاشری اسرتفادهاعضای بدن، 

شده در مورد نقاشی . از سوی دیگر در مطالعات انجامنشان داد

 ترسریم به بررسی تمایز هابسون و ، لیاوتیسممبتال به کودکان 

 اآنهر پرداالتنرد. اوتیسم بدون االتال  و با کودکان در آدمک

 برا تعرامالت در اوتیسرمکودکان  هایمحدودیت که دریافتند

 برا ارتبرا  در از الودشران هاآن محدودشده ادراک و دیگران

 ایرت در شرناالتی هایبرالری محردودیت همچنریت و دیگرران

 دیگرران برا هراآن نقاشری متفراوت برودن بره منجرر کودکران

 هااحساس ،هاهیجان ابراز در تواندهمچنیت می نقاشیشود. می
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 االرتال  مبرتال بره کودکان در های ارتباطیمهارت بهبود در و

همچنریت  شرود. گرفتره کرار مدااللره بره یک به عنوان اوتیسم

ایت کودکران در نشران دادن  (91) دهدمیپژوهشی دیگر نشان 

های واقعی، حساسیت به الط و سایه و توجه بعد، تناس ، جنبه

به جزئیات عملکررد الروبی دارنرد و سربک فرردی و شصصری 

 کنند.الود را در نقاشی اعما  می
نتایج پژوهش حاضر نشان داد که از سریزده مرورد مقایسره، 

ک کودکان با االرتال  نارسرایی مورد در شیوه ترسیم آدم یازده

تفاوت معناداری  بهنجاربا کودکان  اوتیسمکنشی و توجه/ فزون

 :استزیر به شرح  که وجود دارد

/ با االرتال  نارسرایی توجره و بهنجار: بیت نقاشی کودکان 1

در شرراالا انرردازه آدمررک تفرراوت  اوتیسررمکنشرری و فررزون

 / کودکرران بررا االررتال  نارسررایی توجرره. معنرراداری وجررود دارد

سرت معنا دیتب و کشندمیکنشی آدمک را با ابعاد بزرگ فزون

جرویی، احسراس گسترش ،فاقد بازداری، مهار الودکودک که 

و همچنیت حس فعالیرت افراطری، محردود شردن و  (92)جبران 

تروان یررک جبرانری یرا رفترار نمایشری اسرت کره حتری میبریش

 اوتیسرمگر نیاز افراطی جبران باشد. در کودکان با االرتال  نشان

تمایو به کشیدن آدمک با ابعاد نسبتاً متوسط رو به کوچک که 

شرده بودنرد، کرز صرفحه ترسیممعموالً در نرواحی الرارج از مر

فرومانرردگی، در الودمعنررای  برره وجررود دارد. ایررت نرروع ترسرریم

، تررس و روییکمو  یارزشکمی، پندارکاهش ظرفیت کارآمد

: بیت نقاشری 2 در ایت کودکان است احساس عدم امنیت عاطفی

کنشرری و / فرزونبرا االررتال  نارسرایی توجره و بهنجرارکودکران 

در شاالا الطرو  آدمرک، تفراوت معنراداری وجرود  اوتیسم

کنشی ایت / فزونودکان دارای االتال  نارسایی توجهدارد. در ک

شرود کره یمشرده ترسریم و تقویت پررنر شاالا با الطرو  

طور برره و نایررافتگیسررازش ، شرراالاتکانشررگری دهندهنشرران

و نیرز الطرو  کوتراه و شکسرته  الالصه ترنش کرودک اسرت؛

االرتال   برا ه در کودکانی است کعاتماجدهنده اضطراب نشان

کنشی کمتر و در کودکران دارای االرتال  / فزوننارسایی توجه

 اوتیسرموجود دارد. در نقاشی کودکان با االرتال   بیشتر اوتیسم

   دهنده تمایررو برره ترسرریم الطررو  دورانرری و حلقرروی کرره نشرران

: بریت 9طور معناداری بیشتر دیده شرد. گسیصتگی است، بهروان

کنشری و / فزونبا االتال  نارسایی توجه بهنجارنقاشی کودکان 

اندازه سر تفاوت معنراداری وجرود دارد کره  در شاالا اوتیسم

کنشررری / فرررزونودکررران دارای االرررتال  نارسرررایی توجرررهدر ک

سازی و تیالیر گاهی ارزنده تکبر، داری،وستدهنده الوددنشان

و دارای  بهنجرراراالالقرری اسررت. در ترسرریم سررر برریت کودکرران 

: بریت نقاشری 4تفاوت معناداری وجود نداشرت.  اوتیسماالتال  

کنشی در فزون دارای االتال  نارسایی توجه/ و بهنجارکودکان 

ترسیم چشم، تفاوت معناداری وجود ندارد و اندازه چشم )عدم 

 اوتیسرمبرا االرتال   وبهنجرار وجود چشم( بیت نقاشی کودکران 

 دهندهواق  انردازه چشرم نشران د. درتفاوت معناداری وجود دار

های عاطفی از یک محیط و واکنش چگونگی دریافت محرک

هرای عراطفی فرد به آن و شیوه توانایی فررد بررای انتقرا  حالت

گیری شردید است و حذف چشم نیز اضرطراب شردید و کنراره

شناسری و امتنراع از همراه با االتال  تفکر و یرا مشرکالت عص 

 بهنجرار: بیت نقاشی کودکان 0. (92 و11)دهد دیدن را نشان می

رسرم برا  درکشیدنکنشی / فزوندارای االتال  نارسایی توجه و

 جزئیات و بدون جزئیرات، تفراوت معنراداری وجرود دارد. ایرت

داری دهررد کرره توجرره برره جزئیررات و دقررت دیررنشرران می یافترره

کنشی کمترر از کودکران فزون کودکان االتال  نارسایی توجه/

برا االرتال   وبهنجار است و همچنیت در نقاشی کودکان  بهنجار

جزئیات رسرم وجرود دارد.  درکشیدنتفاوت معناداری  اوتیسم

یک حرس وسواسری بررای  دهندهدرواق  کشیدن جزئیات نشان

مشغولی نسربت بره جزئیرات عناصرر و د  مهارگریتقویت الود

رسرم، در  درکشریدنیرات توجره بره جزئ بردیت معنرا کره است؛

: برریت نقاشرری 1. (99 و 91) کودکرران اوتیسررتیک بیشررتر اسررت

کنشری و دارای االتال  نارسایی توجه/ فرزون وبهنجار کودکان 

اتصا  اجزای بردن تفراوت معنراداری وجرود  درکشیدن اوتیسم

ندارد. اتصرا  نامناسر  اجرزای بردن معمروالً نشرانگر احسراس 

چگونره ارتبرا  میران توانرایی  زمینه در آشفتگی شدید در فرد،

 یهرایاالتال احتما  یافته ایت  شناالتی و بقیه اجزای بدن است؛
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: برریت 1. (19) کنرردمطرررح می را شررناالتیدر تفکررر و یررا عص 

   / نارسررایی توجرره االررتال دارای  و بهنجررارنقاشرری کودکرران 

آمیزی تفاوت معناداری وجود دارد رن کنشی در سبک فزون

ای و گراهی ای، لحظرهواکنش بالفاصرله دهندهمعموالً نشانکه 

. همچنیت نترایج نشران (99)مبیت تنش و اضطراب گسترده است

و اوتیسرتیک بهنجرار داد که تفاوت معنادار بیت ترسیم کودکان 

آمیزی نقاشری هسرت. عردم ترسریم در نقاشری برا در عدم رن 

تواند نشانگر عالئم بالینی و تحرولی ماننرد الر  توجه به ست می

ریررزی عواطررف و حترری رایرراپردازی عرراطفی، نرراتوانی در برون

آمیزی بایرد باشد اما تفسریر ترسریم کرودک برا توجره بره رنر 

: بریت 0. (11) نجرام شرودا احتیرا  برامتناس  با ست آزمودنی و 

در دو گرروه االرتال  نارسرایی  نقاشی کودکران در تقرارن بردن

 بهنجارو اوتیستیک نسبت به نقاشی کودکان  کنشی/ فزونتوجه

تفرراوت معنرراداری وجررود دارد. عرردم تعرراد  ترسرریم آدمررک 

 دهنده معنای احساس فقدان پیوستگی الود اسرت کره ایرتنشان

ای از واقعیررت را نشرران شرردهادراک بسرریار تحریفموضرروع 

 دوپررارگی در احسرراس پیوسررتگی درونرری (. حررس25دهررد )می

تفکررر و یررا  هررایاالتال ای )نقاشرری نیررز احتمررا  رفتررار تجزیرره

: برریت نقاشرری 3. (92) کنرردرا نیررز مطرررح می (االتیشررنعص 

کنشی در / فزوندارای االتال  نارسایی توجه و بهنجارکودکان 

دهنده حرس کره نشرانوض  بدن، تفاوت معناداری وجرود دارد 

در  و حس عدم اطمینان و ناایمنی در هویت است؛ سوگراییدو

 بهنجرارترسیم وض  بردن در کودکران اوتیسرتیک برا کودکران 

 بهنجار: بیت نقاشی کودکان 15 تفاوت معناداری وجود نداشت.

 در محرو اوتیسرمکنشی و / فزوندارای االتال  نارسایی توجه و

طورکلی ترسریم در ترسیم، تفاوت معنراداری وجرود نردارد. بره

نواحی مرکزی به دنیای واقعی و زمان حا  اشراره دارد. نقاشری 

برافی یاپردازی، زندگی تصیلری، الیا ودر نواحی باال به معنای ر

تفکر، گریز از واقعیت، برانگیصتگی و کمرویری اسرت. نرواحی 

ترررررس، نی، دهنده نیازهررررای جسررررماپرررراییت ترسرررریم نشرررران

 نگرری هسرتالزیدگی، تمایو بره ناپدیرد شردن و عینیدرالود

در دو گروه االرتال   : بیت نقاشی کودکان در اندازه پا11. (20)

تفراوت معنراداری وجرود  اوتیسرمو  کنشی/ فزوننارسایی توجه

    / االررتال  نارسررایی توجرره بررا کودکررانکرره انرردازه پررا در  دارد

. ایررت یافترره هسررت بهنجررارتررر از کودکرران بزرگ کنشرریفررزون

دهنده حرس جبرران افراطری احسراس ناکارآمردی دربراره نشان

ازحرد بنیادی در جهان را با واکنش فعالیت یا ترالش بیش کنش

 کشیدن در اوتیسمکودکان مبتال به  نقاشی و همچنیت رساند؛می

هسرت  بهنجرارکودکان تر از طور معناداری کوچکاندازه پا به

بررازداری و  ،و فاقررد پویرراییدهنده حررس ناکارآمرردی کره نشرران

آن و حرکرت  مردیریت را درباره پیوند با محریط،ی انفعا  نقاش

: برریت نقاشرری کودکرران در 12. (99) دهرردنشرران مرریدر آن را 

کنشی / فزونبیت دو گروه االتال  نارسایی توجهادراک فضایی 

واقر   تفاوت معناداری وجود نردارد. ایرت موضروع در اوتیسمو 

توانایی تشصیا حالت اشریاء و اشرکا  در ارتبرا  برا یکردیگر 

با کودکران االرتال   بهنجار: بیت نقاشی کودکان 19. (25) است

طور در حررذف اجررزای برردن، برره کنشررینارسررایی توجرره/ فررزون

معناداری تفاوت وجود دارد ولی با کودکان اوتیستیک تفراوت 

دارد. در واقر  ترسریم دهران معناداری در حرذف دهران وجرود 

های کالمی و تمایرو بره برقرراری ارتبرا  برا دهنده مهارتنشان

 .(94) دیگران است

وجود تفاوت میان سطوح عناصر آزمون ترسیم آدمرک در 

، اوتیسرمکنشری و / فرزوندارای االتال  نارسایی توجه ودکانک

بدیت معنی است که عناصری در ترسیم آدمک وجود دارند که 

برره تشررصیا کودکرران دارای ایررت  هرراآن واسررطهبه ترروانیمرر

نترایج  بر اساسدر تبییت نتایج پژوهش  نزدیک شد. هایاالتال 

در مررورد تفرراوت معنررادار برریت ترسرریم کودکرران  آمدهدسررتبه

و بهنجررار و  کنشرریفررزون االررتال  نارسررایی توجرره/اوتیسررتیک، 

تروان می بهنجرارتر ایت دو گرروه نسربت بره گرروه نمرات پاییت

 کنشریفرزون االتال  نارسایی توجه/گفت که کودکان مبتال به 

کننرررد و ارتبرررا  را تجربررره می تحرررولیآشرررفتگی روانررری 

 هاآنگیرند. ایت موضوع در نقاشی آمیزی با دیگران نمیموفقیت

مانند سایر کودکران، درونیرات  چراکهکند، نیز انعکاس پیدا می

کننررد. ایررت کودکرران برره دلیررو الررود را در نقاشرری فرافکنرری می
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کننرد و تری نسبت به الود پیدا میشرایطی که دارند، دید منفی

نقاشری  بنرابرایت ؛یابردافزایش می هاگی و اضطراب در آنافسرد

های کوچرک و دارای الطرو  وسرعت محردود در انردازهها آن

 است.

تروان به ایت ترتی  بر اساس نتایج حاصو از ایت آزمرون می

به درمرانگران پیشرنهاد داد کره در اقردامات درمرانی عرالوه برر 

و  اوتیسرمکودکان مبرتال بره مشکالت آشکار و عالئم شاالا 

، به سایر عالئرم و مشرکالت کنشیفزون االتال  نارسایی توجه/

داشته باشند. همچنیت به ایرت دلیرو کره  ویژههشداردهنده توجه 

تواننرد هرایی هسرتند کره میهای ترسیمی ازجملره روشآزمون

قررار  موردتوجرهبدون هزینه و با صرف کمتریت زمان و نیرز برا 

منب  کس  اطالعات به کار گرفتره  به عنواندادن الود کودک 

استفاده از ایت ابرزار جهرت تشرصیا و برقرراری  بنابرایتشود، 

های شرود. در توضری  محردودیتارتبا  با کودکان توصیه می

گیری از پژوهش عرالوه برر محردودیت پژوهشرگران در نمونره

توانبصشری  کودکان اوتیستیک، به دلیو کم بودن تعداد مراکرز 

. انجررام شررد در دسررترسگیری بررا روش مونرره، نایررت کودکرران

 همچنیت مشکالت در اجرا و تفسریر ابزارهرای پرژوهش دربراره

 االتال  نارسایی توجره/ کودکان با نقاشی کودکان اوتیستیک و

بره حسراب دیگرر ایرت پرژوهش  هایمحردودیتاز  کنشیزونف

 آید.می

 
بره صرورت مسرتقو اجررا شرده  ایت مطالعره قدردانی: و تشكر

مجوز اجرای آن زیر نظر سرازمان بهزیسرتی و آمروزش است و 

 20/52/30در تاریخ  42990وپرورش شهر یزد با شماره مجوز 

صادر و با رضایت کامو افراد نمونه صادر شد. بردیت وسریله از 

تمامی والردیت و مربیران آنهرا جهرت همکراری در انجرام ایرت 

 پژوهش تشکر و قدرانی می گردد.
 

گونره الزم به یرادآوری اسرت ایرت پرژوهش هری  نافع:تضاد م

تعررارا منرراف  را برررای نویسررندگان برره دنبررا  نداشررته اسررت.
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Abstract 

Background and Purpose: An efficient tool for diagnosing childhood disorders is projective 

drawing tests. In these tests, the cognitive, interpersonal, and psychological functions of an 

individual are assessed by drawing a person, a subject or a person. The present study aimed to 

investigate and compare the elements of draw -a -person test (DAP) in children 5 to 10 years old 

with spectrum autism, attention deficit/hyperactivity disorder (ADHD) and typically developing 

children. 

Method: This is a causal-comparative study. The statistical population of this study included 

children with spectrum autism and attention deficit/hyperactivity disorders referring to 

counseling clinics under the welfare organization and education in Yazd city of 2016. The 

sample consists of 35 children from each group (105 individuals) were selected by convenient 

sampling method. Draw -a -person test (DAP), Echelle de comportment autistic (ECA-2) and 

impulsiveness scales (Barratt, 1995) were used to collect of data. The research sample was 

selected based on convenient sampling from clinical and therapeutic clinics in Yazd. Frequency, 

frequency percentage, cumulative frequency and Kruskal-Wallis test were used for data analysis. 

Results: The results showed that there was a significant difference between children with ADHD 

and autism with normal children in 10 elements of DAP, but there was no significant difference 

in the other three elements. 
Conclusion: The difference between the levels of the elements of draw -a -person test (DAP) in 

children with spectrum autism and attention deficit/hyperactivity disorders means that there are 

elements in drawing a person that can be linked to the diagnosis of children with these disorders. 

Keywords: Draw a person test, autism spectrum disorder, attention deficit/ hyperactivity 

disorder 
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