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 پایش نشریه
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 465-471صص  1396 شهریورـ  مرداد ،چهارمشماره ، شانزدهمسال 

 [96 تیر 11 -]نشر الكترونیك پیش از انتشار

 

 چكیده

-ها را بـا محـدودیت   ها نسبت به هیجانات و اعمال خود ، ارزیابی روان شناختی آن هاي کالمی افراد، و فقدان آگاهی آن محدودیت مقدمه:

هاي شناختی کالمی که بتواند هیجانات و مهارت هایی مواجه ساخته است. بنابراین نیاز مبرمی براي شناسایی و کاربرد ابزار تشخیصی غیر

 آزمـون نقاشـی سـی ور    مقیـاس  روایـی و پایـایی   این اساس پژوهش حاضر با هـد  بررسـی  افراد را مورد ارزیابی قرار دهد، وجود دارد. بر 

(Silver Drawing Test )انجام گرفت.شیراز  دانشجویی شهر جمعیت در  

قاشـی  نهـا آزمـون    اي انتخـا  شـدند. آزمـودنی    جویان شهر شیراز بـه شـیوه خوشـه اي چنـد مرح ـه     نفر از دانش 500 روش کار:مواد و 

نسـخه  سـوالی(،   42استرس) -اضطرا   -خالقیت عابدي، مقیاس افسردگی  هايهاي پرسشنامه، را انجام دادند و به پرسش(SDTسی ور)

؛ و داده ها با استفاده از آزمون هـاي متناسـم مـورد    پاسخ دادندو آزمون هوشی آزاد از فرهنگ کتل  صفت خشم -مقیاس بیان حالتدوم 

  قرار گرفتند.تح یل 

 -خالقیـت عابـدي، مقیـاس افسـردگی      هـاي روایی همگرا از طریق تعیین ضریم همبستگی آزمون نقاشی سی ور بـا پرسشـنامه   ها: یافته

ضریم آلفـاي  زمون هوشی آزاد از فرهنگ کتل احراز شد. صفت خشم)نسخه دوم(، و آ -سوالی(، مقیاس بیان حالت 42استرس) -اضطرا  

تك یـ  نقاشـی    3گـذاري بـراي    نمره پایایی؛ 64/0هاي شناختیو براي مقیاس92/0هاي هیجانی آزمون نقاشی سی ور کرونباخ براي مقیاس

 گزارش شد. 78/0و  81/0، 83/0گویانه، نقاشی تخیالت و مشاهدات به ترتیم برابر پیش

سـنجی مـورد نیـاز بـراي کـاربرد در       هـاي روان  (، واجـد ویژگـی  SDTبراساس نتایج پژوهش آزمون نقاشی سی ور) گیری:نتیجه بحث و 

 .هاي بالینی است شناختی و تشخیص هاي روان پژوهش

 

 ، رواییپایاییآزمون نقاشی سی ور،  کلیدواژه:
 

                                                           
 شیراز، دانشگاه آزاد اسالمی، باشگاه پژوهشگران و نخبگان: پاسخگو نویسنده 

E-mail: raznasirzadeh@gmail.com 
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 نوینی که ضمن سادگی در اجرا، فنونها و  تالش براي طراحی شیوه

ها را به ارائه اطالعـات   قادر به برقراري ارتباط با مراجعان باشند و آن

ــ ی     ــدا  اص ــی از اه ــواره یك ــد، هم ــم نماین ــویش ترغی ــاره خ درب

[ عالوه بـر  1متخصصان تشخیص روانی و روان درمانگران بوده است]

 مناسـم،  سـنجی  روان بـا خصوصـیات   روانـی  هاي آزمون این وجود

 هـاي  شـیوه  بررسـی ارربخشـی   ري،گـ  سریع، غربال تشخیص امكان

 سـازد   مـی  میسـر  را گیرشناسـی  همـه  اندازي مطالعـات  درمانی و راه

گویی به چنـین نیازهـایی منجـر بـه سـاخت و عرضـه        [. پاسخ3-2]  

هاي عینی  هاي خودسنجی، و نیز آزمون ابزارهایی همچون پرسشنامه

عـایبی  و فرافكن، گردید. ابزارهایی که به سهم خـود داراي مزایـا و م  

شناسـان، نقاشـی را    سال از زمـانی کـه روان   50بیش از . [4هستند]

براي ارزیابی هیجانات و هوش مورد استفاده قـرار دادنـد، و بـیش از    

توانـد   سال از زمانی که هنردرمـانگران ادعـا کردنـد نقاشـی مـی      40

[. بـراین  5گـذرد]  بهزیستی هیجانی را تشـخیص و ارتقـا دهـد، مـی    

 -یمی را می توان به منزله یك فعالیت بـالینی هاي ترس اساس آزمون

اي از عمیق ترین اسرار روان، هیجانـات   فرافكن دانست که افراد، پاره

 Silver [.6-7سـازند]  ها مـنعك  مـی   و شخصیت خویش را در آن

Drawing Test (SDT در بدو امر به منظور ارزیابی مهـارت )  هـاي

مـی طراحـی گردیـد؛    هـاي کال شناختی در کودکان مبتال به ناتوانی

-توانستند بشنوند، صحبت کنند یا حتی لمکودکانی که گرچه نمی

توانستند نقاشی هاي بسـیار جالـم و اسـتینایی    خوانی کنند اما می

بكشند. با توجه به نبود آزمونی براي ارزیابی هـوش ایـن کودکـان و    

هـاي خالقیـت، سـی ور    نیز عم كرد چشمگیر این کودکان در آزمون

قاشی را ارائه کرد که شامل سه بخش مجزا بـود بخـش اول:   آزمون ن

گویانه نام دارد. در این بخش کـه بـراي ارزیـابی    آزمون نقاشی پیش

رود سـه تك یـ    توانایی توالی و تغییـر در اـاهر اشـیا بـه کـار مـی      

هـا ارائـه   بینی توالی، افقیت و عمودیت( بـه آزمـودنی  شناختی)پیش

شود تغییراتی که در ااهر و موقعیـت  ها خواسته میشود و از آنمی

هـا در یـك   هـاي آزمـودنی  شود را ترسیم کنند. پاسـخ اشیا دیده می

شود. بخش دوم، نقاشی گذاري مینمره 5اي از صفر تا درجه 6طی  

ها و نیز سه تصورات نام دارد و براي ارزیابی محتواي هیجانی واکنش

-اسـتفاده قـرار مـی   مهارت شناختی) انتخا ، ترکیم و ارائه( مـورد  

هـا  شود و از آنها ارائه میگیرد. در این آزمون تصاویري به آزمودنی

تصـویر را انتخـا  و ضـمن تجسـم      2ها شود از بین آن خواسته می

قصه آن دو تصویر، قصه آن را نقاشـی کننـد. همچنـین قصـه آن را     

هـاي   تعری  و یا حداقل اسمی براي آن قصه انتخا  کننـد. واکـنش  

کرد در سـه   اي که کودك خ ق می با توجه به محتوا یا نام قصهافراد 

مقیاس محتواي هیجانی، خودانگـاره و اسـتفاده از شـوخی در یـك     

هـاي شـناختی   شود. مهـارت گذاري می اي نمره درجه7اي  طی  رتبه

)توانایی انتخا ، توانایی ترکیم و توانایی ارائـه کـردن( نیـز در یـك     

شود. در بخـش نقاشـی    گذاري مینمره 5اي از صفر تا درجه 6طی  

 6دادن ارتفاع، پهنا و عمق در یك طی  مشاهدات، که توانایی نشان

دهـد، سـه    ( رامـورد ارزیـابی قـرار مـی    5اي لیكرت) از صفر تا درجه

هاي مخت   بر روي یك صفحه استوانه و یك سنگ در ابعاد و اندازه

شود تا بـه ترسـیم   یها خواسته مشود و از آزمودنیکاغذ گذاشته می

 [.  5بینند، بپردازند]چه میآن

آزمون مـذکور تـاکنون در کشـورهاي مخت ـ  از جم ـه روسـیه،          

 [.8-10تای ند، استرالیا، ترکیه و ... مورد استفاده قرار گرفتـه اسـت]  

Silver نمره گذاران مقیاس نقاشی پیشـگویانه، مشـاهدات و    پایایی

 .[5گزارش کرد] 98/0و  91/0، 93/0 تخیالت را به ترتیم

 Moser گذاران نمره پایاییرا براي  65/0و  45/0، 86/0نیز ضرایم

اسـت.   هبازآزمایی گـزارش کـرد   پایاییرا براي  56/0و  84/0، 8/0و 

همبستگی معنادار بین نمرات آزمون نقاشی سی ور با عم كرد  .[11]

[ 12خوانـدن ]  هـاي آزمـون  [8] هاي خالقیـت ها در آزمونآزمودنی

[ به دست آمـده اسـت.   5و 11[ هوش]13هاي درك خواندن]آزمون

که این آزمون قدرت تمایز افراد بهنجار از افراد پرخاشگر و ضمن این

هاي کالمی افراد، فقدان آگـاهی   محدودیت. [4-5افسرده را داراست]

ها را  شناختی آن ها نسبت به هیجانات و اعمال خود، ارزیابی روان آن

 هنجـار  ایی مواجه ساخته است. عالوه بر ایـن تعیـین  هبا محدودیت

هـایی کـه در فرهنـگ دیگـري      به ویژه آزمـون  روانی آزمون براي هر

ساخته شده و قرار است در فرهنگ متفاوتی به کار گرفتـه شـود بـه    

گیـري شـدن عینـی     هاي آتی، قابل اندازه هموار شدن مسیر پژوهش

 سـریع  انی، تشـخیص درمـ  هـاي روان  روش و درمانی تغییرات نتیجه

منجر می شـود. همچنـین   برش  نقطه تعیین و کردن غربال مشكل،

 برنامـه  گیرشناسی، زمینـه  فراهم ساختن امكان انجام مطالعات همه

 هـاي  برنامـه  تنظـیم  روانـی،  از اختالالت پیشگیري جهت در ریزي

 گسـترش  جهـت  در الزم تمهیـدات  تهیـه  نیـرو و  آمـوزش  درمانی،

بر این اساس پـژوهش حاضـر    .[14سازد ] ا میروانی را مهی بهداشت

، روایـی مقیـاس آزمـون نقاشـی سـی ور در      پایـایی با هد  بررسـی  

هـاي   آوردن مقایسـه  و نیـز فـراهم   جمعیت دانشـجویی شـهر شـیراز   

هاي  و درصدد بررسی ویژگی هها انجام گرفت جنسیتی براي این سازه
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 و راضیه نصیرزاده                                                                                                                    ...      آزمون هاي روانسنجیویژگی هاي 

بوده دانشجویان سنجی و قاب یت کاربرد یا انطباق این آزمون در  روان

 است.

را ک یــه  بــودجامعــه آمــاري پــژوهش حاضــر کــه از نــوع توصــیفی 

دادند. از این جامعـه   هاي شهر شیراز تشكیل می دانشجویان دانشگاه

از دانشـجویان   نفره 500اي  آماري با توجه به ماهیت پژوهش، نمونه

ا  شـدند. در  اي انتخـ  دختر و پسر، به شیوه خوشه اي چند مرح ـه 

گیري ابتدا از هر دانشگاه شهر شیراز دو دانشكده بـه   این شیوه نمونه

 ندکالس انتخا  شد 2سپ  از هر دانشكده  ؛تصاد  انتخا  گردید

هـا  و ک یه دانشجویان آن کالس در پژوهش شرکت کردند. آزمـودنی 

هـاي دیگـري را   هاي نقاشی سی ور، پرسشنامهعالوه مجموعه آزمون

 -مقیاس :شودها اشاره میدند که در ادامه این مقاله به آنتكمیل کر

 State- Trait Anger)2 -صـــفت بیـــان خشـــم -حالـــت

expression inventory-2(STAXI-2)   3(: ایـن آزمـون داراي 

 10عبـارت، بخـش دوم داراي    15ت. بخش نخست داراي بخش اس

 عبارت است. تمام عبارات آزمـون بـا   32وم داراي سعبارت و بخش 

. درجـه بنـدي مـی گـردد     بخشـی،  4مقیاس لیكرت استفاده از یك 

و پایـایی قابـل قبـول پرسشـنامه      پایـایی ها حـاکی از  نتایج پژوهش

مقیاس . [15صفت بیان خشم در میان جمعیت ایرانی است ]-حالت

 Depression( (DASS- 42)اســترس ) -اضــطرا  -افســردگی

Anxiety Stress scales)ودسـنجی بـراي   خ این ابزار یك آزمون

و سـه   گویـه  42اندازه گیري اضطرا  و افسردگی و استرس؛ شامل 

خرده مقیاس است. آلفـاي کرونبـاخ بـراي سـه مقیـاس افسـردگی،       

،  84/0،  91/0اضطرا  و تنیدگی در جمعیت غیر بالینی به ترتیـم  

 .  [16گزارش شده است] 90/0

ست. این اي اماده سه گزینه 60پرسشنامه خالقیت عابدي: شامل  -

مولفـه   4پرسشنامه بر اساس آزمون خالقیت تورن  و براي ارزیابی 

پذیري و بسط تدوین شده است . عابـدي در   انعطا سیالی ، ابتكار ، 

، 75/0گزارش خود ضریم آلفاي کرونباخ را براي مولفه هاي سیالی 

گزارش کرده است.  61/0، و بسط  61/0پذیري  ، انعطا 67/0ابتكار 

ون با آزمون خالقیت تورن  و دیگر آزمـون هـا بـا حـدود     روایی آزم

  [.17است] معنادار گزارش شده 99/0اطمینان 

 ایـن مقیـاس بـراي   (: 3آزمون هوشی آزاد از فرهنگ کتل)مقیاس  -

ک ـی   طـور  گیري هوش افراد باالتر از دیپ م، دانشگاهیان و بـه  اندازه

دو فـرم   شـامل  3گیرد. مقیاس  افراد هوشمند مورد استفاده قرار می

A و B هـا   یـك از فـرم   دهی به هر شده براي پاسخ زمان تعیین است

تشكیل شده که ترتیم و  دقیقه است. هر فرم از چهار زیرمقیاس14

زیرمقیـاس نخسـت، سـریها بـا      :زمان اجراي آنهـا عبـارت اسـت از   

-دقیقه است؛ زیرمقیاس دوم، طبقـه  ماده که زمان اجراي آن سه13

اجراي آن چهار دقیقه است؛ زیرمقیـاس   ه که زمانماد14ها با  بندي

ماده که زمان اجراي آن سـه دقیقـه اسـت و     13ها با سوم، ماتری 

زمان اجراي آن چهار دقیقه  ماده که10شرایط با  زیرمقیاس چهارم،

-صورت گروهـی و مـداد   ماده دارد که به 50رو، هر فرم  است. از این

کتل در مطالعه هـومن و   RBشود. روایی پرسشنامه اجرا می کاغذي

براي تعیـین پایـایی مقیـاس از دو    به دست آمد.  73/0[ 18] بهاري

کـه مقـدار پایـایی از     اسـتفاده شـد   بازآزمایی کرونباخ وروش آلفاي 

 بـه  73/0و با استفاده از روش بازآزمـایی   78/0 روش آلفاي کرونباخ

ضـایی  منظور رعایت مسائل اخالقـی و فـراهم آوردن ف    به .آمد دست

کننده در پژوهش حق داشـتند آزادانـه در   هاي شرکتآزمودنی امن،

اجراي این طرح پژوهشی شرکت نموده و یا امتناع کننـد همچنـین   

-ک یه مالحظات اخالقی در مورد عدم اشاره به نام و هویـت شـرکت  

کنندگان در پژوهش، به هنگام گـزارش نتـایج رعایـت شـد. پـ  از      

هـا توسـط    هـاي پـژوهش، داده  امهاجراي آزمـون و تكمیـل پرسشـن   

ضـریم آلفـاي کرونبـاخ)براي احـراز      و با استفاده از SSSSافزار  نرم

، گـذاري(  )براي احراز پایایی نمره ضریم توافق کاپاهمسانی درونی( 

 Tآزمـون  نیز و، )براي احراز روایی همگرا(همبستگی اسپیرمن ضریم

   شد.مستقل تح یل 

گـزارش شـده    1ختی گروه نمونه در جـدول  شنا هاي جمعیت ویژگی

است. به منظور بررسـی همسـانی درونـی آزمـون نقاشـی سـی ور از       

ضریم آلفاي کرونباخ استفاده شد. ضریم آلفاي کرونباخ بـراي کـل   

-و براي مقیـاس  64/0هاي شناختی و براي مقیاس 72/0ها  مقیاس

اري نیز نمره گذ پایاییبه دست آمد. براي احراز  92/0هاي هیجانی 

 30گـذاري   از دو ارزیا  خواسته شد تا بـه طـور مسـتقل بـه نمـره     

نقاشی بپردازند سپ  ضـریم توافـق کاپـا بـین نمـرات دو ارزیـا        

مقیاس نقاشی  3گذاري براي  نمره پایاییمحاسبه گردید که ضرایم 

گویانه، نقاشی تخـیالت و نقاشـی مشـاهدات بـه ترتیـم برابـر       پیش

ک یه ضرایم مذکور نیز در سـط    .ش شدگزار 78/0و  81/0، 83/0

بــراي احــراز روایــی همگــرا در مــورد خــرده   .معنــادار بــود 001/0

هاي هیجانی از ضریم همبسـتگی اسـپیرمن اسـتفاده شـد.      مقیاس
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ضرایم همبستگی مقیاس محتواي هیجانی، خود انگاره و استفاده از 

هاي حالـت خشـم، خشـم جسـمی و خشـم       شوخی با خرده مقیاس

ــز خـــرده مقیـــاس افســـردگی   STAXI-2مقیـــاسبیرونـــی  و نیـ

 معنادار بود.  001/0در سط   DASS-42پرسشنامه

-همچنین همبستگی معنادار و میبتی بین نمره سه خـرده مقیـاس  

هاي هیجانی)محتواي هیجانی، خود انگاره و استفاده از شـوخی( بـا   

چهار خرده مقیاس پرسشنامه خالقیت عابدي)سیالی، بسط، ابتكار و 

مقیـاس هوشـی کتـل وجـود      پذیري( و نیـز نمـره هوشـبهر    طا انع

(. همبسـتگی میبـت و معنـادار بـین نمـره خـرده        >01/0Pداشت)

دادن ارتفـاع و توانـایی   بینی توالی، توانایی نشان مقیاس توانایی پیش

    هاي خالقیت نیز وجود داشت.ارائه کردن با هوشبهر و خرده مقیاس

هـا در تكـالی    اي جنسیتی آزمودنیهنتایج مربوط به بررسی تفاوت

 گزارش شده است 2آزمون نقاشی سی ور در جدول 

 
 

 (SDTشناختی گروه نمونه) های جمعیت ویژگی :1جدول 

 درصد فراوانی فراوانی  

 55 275 دانشجوي دختر یتجنس

 45 225 دانشجوي پسر 

 30 150 مهندسی رشته

 30 150 ع وم انسانی 

 25 125 ع وم پزشكی 

 15 75 هنر 

 - 18-40 دامنه سنی سن

 - 9/22 میانگین سنی 

 
 (SDTهای آزمون نقاشی سیلور ) : مقایسه دختران و پسران دانشجو در خرده مقیاس2جدول

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 يريگ بحث و نتيجه

و روایی آزمون نقاشـی سـی ور    پایاییپژوهش حاضر درصدد بررسی 

کننده در واقع پژوهش حاضر منعك  .در دانشجویان شهر شیراز بود

، روایـی مقیـاس   پایـایی هایی است که با هـد  بررسـی    نتایج تالش

آزمون نقاشی سـی ور انجـام شـده اسـت. همسـانی درونـی )آلفـاي        

بـا اسـتفاده از اطالعـات    SDT هاي هیجانی مقیاس  کرونباخ( مقیاس

محاسـبه شـده اسـت.    72/0نفـر(   500بدست آمده از نمونه اصـ ی ) 

Helmstadter  پیشنهاد کرده است مقیاسی را که ضریم همسانی

است، داراي ضریم همسـانی درونـی قابـل     50/0درونی آن باالتر از 

تواند حداقل در پژوهش هایی که هد  آن مقایسه  قبولی است و می

با در نظر گرفتن این عدد،  .[19کار رود ] گروه ها با یكدیگر است، به

مقیاس نقاشی سی ور، داراي ضـریم همسـانی درونـی قابـل قبـولی      

بـاالتر   Helmstadterاست. و از میزان پیشنهاد شـده بـه وسـی ه    

حــداقل ضــریم  NunnallyوBernstein اســت. از ســوي دیگــر

[. بـا در نظـر گـرفتن ایـن     20دانسته اند]7/0همسانی قابل قبول را 

داراي ضریم همسـانی درونـی قابـل قبـولی      SDTعدد، نیز مقیاس 

ضرایم توافق کاپا بین نمرات دو ارزیـا  نیـز در   است. عالوه بر این 

این یافته نیز به نوبه خـود تاییـد    .است معنی دار P ≥0/ 001سط  

 P انحرا  استاندارد میانگین جن  

 047/0 34/1 78/2 زن دادن ارتفاعتوانایی نشان

  69/1 27/2 مرد 

 004/0 1/1 29/2 زن دادن پهناتوانایی نشان

  2/1 83/2 مرد 

 047/0 4/1 9/1 زن توانایی ترکیم کردن

  3/1 2/2 مرد 

 0001/0 1/1 08/3 زن محتواي هیجان

  09/1 53/2 مرد 

 001/0 1/1 2/3 زن خودانگاره

  02/1 8/2 مرد 

 0001/0 05/1 2/3 زن استفاده از شوخی

  04/1 8/2 مرد 
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 و راضیه نصیرزاده                                                                                                                    ...      آزمون هاي روانسنجیویژگی هاي 

ایـن دو   .گـذاري اسـت   نمـره  پایـایی از  SDTدیگري بر برخـورداري  

مط ـوبی برخـوردار    پایـایی حكایت از این دارد کـه آزمـون از    پایایی

که با نتایج گزارش شده در ادبیات پژوهشی همسو است عالوه  .است

ی معنـادار بـین   بر این نتایج پژوهش حاضر حاکی از وجود همبستگ

هـاي حالـت    هاي هیجانی این مقیاس با خرده مقیـاس  خرده مقیاس

و نیز خـرده   STAXI-2 خشم، خشم جسمی و خشم بیرونی مقیاس

مقیــاس  ، و نیــز خــرده DASS-42مقیــاس افســردگی پرسشــنامه

پذیري( بود.  پرسشنامه خالقیت عابدي)سیالی، بسط، ابتكار و انعطا 

هاي شناختی و آزمون هوشی کتل و اسکه بین خرده مقیضمن این

نیز آزمون خالقیت نیز همبستگی وجود داشت این یافته از یك سـو  

[ همسـو اسـت و از سـوي دیگـر     4،5،8[هاي پیشین با نتایج پژوهش

آورد. دیگـر یافتـه    شواهدي مبنی بر احراز روایی همگـرا فـراهم مـی   

ران پژوهش گویاي آن بود که دختـران دانشـجو در مقایسـه بـا پسـ     

تري داشتند و بیشتر از پسران از  محتواي هیجانی و خودانگاره میبت

که مـردان   انسانی و توجه به این  کردند. تاریخچه شوخی استفاده می

پرداختند، تاکیـد   جویی می در دوران باستان معموال به شكار و جنگ

مردان بر استقالل و رقابت و تاکید زنان بر روابط و در فكـر دیگـران   

[ تقویت رفتارهاي پرخاشگرانه در پسران و نكوهش چنـین  21]بودن

رفتارهایی در دختران از سوي والـدین، مع مـان و همسـاالن چـون     

هاي مغزي  [، و تفاوت22شوند ] اساسا چنین صفاتی مردانه ت قی می

-26کننده این یافته باشند. سـی ور ]  تواند توجیه [ می23زن و مرد ]

شی تفاوت هاي جنسیتی گزارش کـرد  [ در واکنش به تك ی  نقا24

هاي پژوهش حاضر اسـت. آزمـون نقاشـی سـی ور      که همسو با یافته

(SDTکه با توجه به فقدان ابزار اندازه )    گیري هوش کودکـان دچـار

هاي شناختی ایـن کودکـان   براي ارزیابی مهارت -هاي کالمی ناتوانی

 ارزیـابی طراحی گردیده بود، با گذشت زمان به آزمون جامعی بـراي  

هاي شناختی و هیجانی کودکان و بزرگساالن تبـدیل شـده و    مولفه 

مورد استفاده پژوهشگران و متخصصان بـالینی کشـورهاي مخت ـ     

 که هیجانات آنی قرار گرفته است. آزمون مذکور گرچه با توجه به آن

  

بازآزمـایی مناسـبی    پایـایی دهـد احتمـاال از    را مورد بررسی قرار می

 پایــاییواهـد بـود امـا همسـانی درونـی قابـل قبـول و        برخـوردار نخ 

هاي ترسیمی جایگاه  گذاري باالي آن، باعث شده تا  بین آزمون نمره

هـاي   توان گفت یافتـه  اي به خود اختصاص دهد. در مجموع می ویژه

با هـد  معرفـی و بررسـی قاب یـت کـاربرد ابـزار       که پژوهش حاضر 

هـاي شـناختی   مهـارت  که بتواند هیجانـات و )تشخیصی غیرکالمی 

توانسـت در  انجـام گرفـت،    ، (دانشجویان را مورد ارزیابی قـرار دهـد  

و روایی قابـل   پایاییجمعیت دانشجویی شهر شیراز شواهدي دال بر 

قبول، براي مقیاس نقاشی سی ور فراهم سازد. البته باید توجه داشت 

هایی همچون محدود بودن نمونه بـه   که پژوهش حاضر با محدودیت

کـه بـا وجـود     -معیت دانشجویی، استفاده از یك آزمـون فـرافكن  ج

و روایی مناسم همچنان با محدودیت تفسیر و  پایاییبرخورداري از 

نگـرفتن   درنظرو کند،  قضاوت ذهنی پژوهشگر دست و پنجه نرم می

کـار   روش بـه ها، روبرو بود.  با این وجـود   فرهنگ و قومیت آزمودنی

ــن  ــده در ای ــه ش ــ  گرفت ــژوهش م ــان و   یپ ــاي محقق ــد راهگش توان

 هـاي  در تح یل کاربردي نتـایج حاصـل از سـایر آزمـون     روانشناسان

که هاي بالینی  مشابه در نمونههاي   پژوهش انجامفرافكن قرار گیرد. 

و نیـز مقایسـه   گیـري هسـتند،    پرخاشگري و گوشه داراي مشكالت

از  که ایران کشوري است متشـكل  هاي قومیتی، با توجه به آن تفاوت

 گردد. هاي مخت  ؛ پیشنهاد می قومیت

 

 سهم نويسندگان

 ها آوري و تجزیه و تح یل داده راضیه نصیرزاده: نویسنده مقاله، جمع

ــان  ــرج  عرف ــع ن ــنش: جم ــل داده  م ــه و تح ی ــا آوري و تجزی   ه

 

 تشكر و قدرداني

این مقاله با حمایت مـالی باشـگاه پژوهشـگران جـوان دانشـگاه آزاد      

گونـه تعـارم منـافع     راز انجام گرفته اسـت و هـی   اسالمی واحد شی

 توسط نویسندگان بیان نشده است
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Objective (s): considering the verbal limitation in individuals and the lack of awareness of their emotions and their actions, 

their psychological assessment has been limited. There is an urgent need to identify and apply diagnostic tools that can assess 

the emotions and cognitive skills. Therefore, the aim of the current research was to investigate reliability, validity of the Silver 

Drawing Test (SDT) among students. 

Methods: A sample of 500 students was selected through multistage stratified random sampling in Shiraz, Iran. Students 

completed the Silver Drawing Test (SDT), the Depression Anxiety Stress Scales, the State-Trait Anger Expression Inventory-

2, the Cattell' s Culture Fair Intelligence test (scale3) and the Abedi Creativity Test. Data were analyzed using spearman 

correlation coefficient, kappa agreement coefficient, Cronbach's alpha and independent t-test.  

Results: Cronbach's alpha was 0.92 and 0.64 for emotional and cognitive scales respectively, and it was 0.83, 0.81 and 0.78 

for predictive drawing test, drawing from imagination task and drawing from observation task, respectively. Depression 

Anxiety Stress Scales, the State-Trait Anger Expression Inventory-2, the Cattell' s Culture Fair Intelligence test (scale3) and 

the Abedi Creativity Test.were used for evaluating the convergent  validity. 

Conclusion: The study findings showed that the Silver Drawing Test has acceptable reliability for utilizing in psychological 

research and clinical diagnosis. 
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