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Evaluation of Psychological Effects of
Coronavirus and Subsequent Quarantine
on Children with Using Drawing Tests: a
case study
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Abstract
Introduction: Mental health of individuals,
especially children, is among important
priorities of any society. Hence identifying
and examining the factors affecting children’s
mental health is very important. The present
article examines the psychological effects of
Coronavirus and subsequent quarantine on
this important and vulnerable group.
Method: Using a case report method, four
sixth-grade children with house quarantine
experience for last two months were studied
and in order to better understand the
psychological problems of children, a
combination of drawing tests, including Tree
Drawing Test (TDT), Draw A Person test
(DAP) and Animal Drawing test were used to
collect data.
Results: The results of the analysis and
interpretation of the drawings indicated the
heightened anxiety and fear, low vitality,
heightened aggression and hostility, lack of
sense of security and search for a sense of it,
and inhibition, inefficiency, doubt and
passivity. Depressive symptoms were not
significantly present in the drawings.
Conclusion: The results showed that the
coronavirus and quarantine could create
anxiety, insecurity, as well as, decreased
vitality than creating depressing effect on
children. Therefore, it’s necessary to resolve
the child's feelings of insecurity, anxiety and
doubt through various methods, such as
providing appropriate information about this
disease, and to learn ways to deal with it
effectively. Further research with a larger
sample is needed to validate these findings.
Keywords: Coronavirus, Mental health,
Home quarantine, Children, Drawing tests.
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چکیده
 جزو اولویتهای، به ویژه کودکان، سالمتروان افراد:مقدمه
 بنابراین شناسایی و بررسی.مهم هر جامعهای محسوب میشود
.عوامل تأثیرگذار بر سالمت روان کودکان بسیار حائز اهمیت است
پژوهش حاضر به بررسی تأثیرات روانشناختی ویروس کرونا و
.قرنطینگی متعاقب آن بر این گروه مهم و آسیبپذیر میپردازد
 چهار کودک پایه ششم، با استفاده از روش مطالعه موردی:روش
دبستان که برای دو ماه گذشته تجربه قرنطینه خانگی را داشتند
 به منظور درک بهتر مسائل روانشناختی.مورد بررسی قرار گرفتند
 از ترکیب آزمونهای ترسیمی (آزمونهای ترسیم درخت،کودکان
) و ترسیم حیوان) برای گردآوریDAP(  ترسیم شخص،)TDT(
.دادهها استفاده شد
 نتایج حاصل از تحلیل و تفسیر ترسیمها بیانگر وجود:یافتهها
، پرخاشگری و خصومت، سرزندگی کم،اضطراب و ترس باال
، احساس ناکارامدی،کمبود و جستجوی احساس امنیت و بازداری
 نشانگان افسردگی به طور معنادار در.تردید و انفعال است
.ترسیمها وجود نداشت
 بیش از، نتایج نشان داد بیماری کرونا و قرنطینگی:نتیجهگیری
 احساس ناامنی و، باعث ایجاد اضطراب،افسرده کردن کودکان
کاهش سرزندگی شده است؛ در نتیجه الزم است با روشهای
،مختلف از جمله دادن اطالعات مناسب در خصوص این بیماری
 اضطراب و تردید کودک برطرف شده و راههای،حس عدم امنیت
 تحقیقات بیشتری با نمونه بزرگتر.مقابله و مواجهه مؤثر را بیاموزد
.برای اعتبارسنجی این یافتهها الزم است
، قرنطینگی، سالمتروان، بیماری کرونا:واژههای کلیدی
. آزمونهای ترسیمی،کودکان

، دانشگاه عالمه طباطبائی، دانشکده روانشناسی و علومتربیتی، دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی.1
 ایران،تهران
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کاهش فعالیت بدنی ،با افزایش خطر عالئم افسردگی در
نوجوانان همراه است.
این اختالالت همه گروههای سنی ،به ویژه گروههای آسیب
پذیر را تحت تأثیر قرار میدهند( )0اما گسترش سریع اپیدمی
و عدم وجود واکسنها و داروهای ویژه در مرحله اولیه شیوع
ویروس کرونا از یک سو ،و قرنطینه خانگی برای چندین ماه
از سوی دیگر ،میتواند این اثرات نامطلوب را به ویژه برای
کودکان و نوجوانان تشدید کند ،زیرا آنها فرصت کمتری
برای ارتباط با همساالن و همکالسیهایشان به دلیل بسته
شدن مدارس و اقامت در خانه برای مدت زمان طوالنی
دارند( .)2در چنین شرایطی ،کودکان در مقایسه با بزرگساالن
وضعیت روحی بحرانیتری خواهند داشت و برخی عالئم
مانند وابستگی شدید ،اضطراب ،ترس ،عصبانیت و بیتاب
بودن را نشان خواهند داد(.)6
هنگامی که زندگی جسمی و روانی کودکان تحت تأثیر
محیط و حوادث ناخوشایند قرار میگیرد ،کنترل و به حداقل
رساندن این عوامل مخرب از طریق درک بهتر این عوامل
مضر و نقشی که در زندگی آنها ایفا میکنند ضروری است.
به این ترتیب ،میتوان به مداخله در سالمتروان کودکان
کمک کرده و از بروز اختالالت این حوزه در بزرگسالی
جلوگیری کرد(.)7
در پی درک اینکه چگونه بیماریهای تهدید کننده زندگی ،از
نظر روانی بر کودکان تأثیر میگذارد ،روشهای کیفی
میتوانند مفید باشند .مصاحبه یک روش کیفی معمول است
اما کیفیت یافتههای مصاحبه به توانایی کالمی بیماران ،به
ویژه در کودکان و نوجوانان بستگی دارد .برخی از مطالعات
نشان دادهاند که نقاشی میتواند روشی سودمند برای بدست
آوردن درکی عمیق از مسائل روانشناختی در کودکان باشد
( )1زیرا به توانایی کالمی وابسته نبوده و تهاجمی نیستند.
بدون تردید ترسیم کودک ارزش تشخیصی دارد .محتوای
ترسیم ،ترتیب ترسیم شکلها ،خطوط ،اشکال ،رنگها ،محل
ترسیم ،انعکاس هیجانی و خودگوییهای کودک حین ترسیم
و ...میتوانند اطالعاتی در خصوص وضعیت عمومی،
هیجانی ،عاطفی و شخصیت کودک ارائه کنند و نمایی کلی
از مشکالت کودک فراهم آورند( .)3کودک به کمک نقاشی
کشمکشهای درونی خود را نشان میدهد( .)15نقاشی
کودکان نمودی از تجربههای زندگی واقعی آنها میباشد و از

مقدمه
همهگیریها ،1اپیدمیهایی در مقیاس جهانی یا در منطقهای
بسیار وسیع هستند که فراتر از مرزهای بینالمللی پیشروی
کرده و بسیاری از مردم جهان را تحت تأثیر قرار میدهند
( .)1ویروس کرونا جدید در اواخر آذر ( 1131اواسط دسامبر
سال  )2513در ووهان چین شیوع و سپس به سرعت در
سرتاسر جهان گسترش یافت .این بیماری به نام بیماری
کرونا ویروس  22513نامگذاری شد(.)2
دولتها مجموعهای از اقدامات را برای کنترل همهگیری و
جلوگیری از شیوع بیشتر آن اتخاذ کردند؛ از جمله محدود
کردن ورودی شهرها ،تعطیلی مدارس و دانشگاهها و
قرنطینه کردن افراد در خانه .گرچه این اقدامات مدت زمان
درگیری با ویروس کرونا و شیوع و بروز آن را کاهش
میدهد اما از طرف دیگر ،فعالیتهای اجتماعی افراد با این
اقدامات محدود میشود .به عنوان مثال یکی از تأثیرات این
بیماری همهگیر تعطیلی مدارس است که منجر به دور شدن
از فضای آموزشی ،برهم زدن روال عادی زندگی اجتماعی
کودکان ،کاهش زمان بودن با همساالن و احساس تنهایی،
بروز یا کمک به بروز خشونت خانگی و اعتیاد به بازیهای
آنالین میشود و همچنین میتواند مسائلی را در حوزه
سالمتروان و عالئمی مانند اضطراب ،افسردگی ،ترس و
احساس تنهایی ایجاد میکند( .)1چنان که نتایج مطالعات
ژنگ و همکاران( )2نشان میدهد ،در دوران قرنطینه ،بدتر
شدن رابطه والدین و فرزندان ،افزایش درگیری با والدین،
کار و استراحت نامنظم ،نگرانی فزآینده در مورد آلوده شدن
به ویروس ،فعالیت بدنی کمتر و خلق و خوی منفی ،از
عوامل خطرزای اضطراب اجتماعی و افسردگی هستند.
در نتیجه عالوه بر نگرانیهایی که در خصوص خطرات
جسمانی بیماری همهگیر وجود دارد ،تأثیرات آن بر وضعیت
سالمتروان نیز باید در نظر گرفته شود .بیماریهای همه
گیر منجر به برخی از اختالالت روانشناختی از جمله استرس،
اضطراب و عالئم افسردگی ،بیخوابی ،عصبانیت ،ترس و
اختالل توجه میشوند .به عنوان مثال مطالعهای که توسط
کاندوال و همکاران( )0انجام شد نشان داد که بیتحرکی و

1. Pandemics
2. Covid-19
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طریق نقاشی است که خواستها و مشکالت آنها به شکل
مطلوب و خالقانه انعکاس مییابد .از دیدگاه پیاژه ،نقاشی
حد فاصل بین بازی و تصویر ذهنی است و کودک به وسیله
آن دنیای واقعی خویش را باز نمایی میکند( .)11نقاشی
یکی از بخشهای مهم و مورد عالقهی زندگی کودکان
است .نقاشیهای کودکان میتواند سرنخهایی راجع به
جریان زندگی آنها در اختیار ما قرار دهد .محتوای یک
نقاشی منعکسکننده تجربیات قبلی کودک است .کودکان
میتوانند خوشبختی ،ناراضی بودن ،رویاهای آینده ،زندگی
گذشته و زندگی دلخواهشان را در نقاشیهای خود به تصویر
بکشند .روانشناسان و محققان ادعا میکنند که تفسیر
تحلیلی عبارات موجود در نقاشی ،نقاط ضعف ،ترس و صفات
منفی و همچنین نقاط قوت ،موفقیتها و پتانسیلهای
بالاستفاده را نشان میدهد و بینشی در مورد اینکه شخص
چه کسی است ،در اختیار ما قرار میدهد(.)12
نقاشیهای کودکان بسیار تحت تأثیر محیط زندگی و
همچنین تجربیاتی است که از تعامالت تحصیلی و اجتماعی
شان گردآوری میکنند( ،)11به همین دلیل است که
روانشناسان از چهرههای انسانی ،خانهها ،درختان و غیره به
عنوان دستورالعمل ترسیم در تالش برای فهم مراجعان خود،
احساسات و ادراکاتشان نسبت به خود و محیط اطرافشان
استفاده میکنند(.)10
در پژوهش حاضر نیز از سه آزمون ترسیم درخت باوم،1
ترسیم شخص 2و ترسیم حیوان استفاده شده است که در
ادامه به تفصیل شرح داده میشوند .بنابراین با توجه به
اهمیت وضعیت سالمتروان ،به ویژه برای کودکان ،و
همچنین توان بسیار باالی آزمونهای ترسیمی در شناسایی
مشکالت هیجانی و عاطفی کودکان ،پژوهش حاضر با هدف
بررسی تأثیرات ویروس کرونا و قرنطینه خانگی بر سالمت
روان کودکان با استفاده از آزمونهای ترسیمی انجام شده
است.
روش

مرضیه اسدالهئی ،زهره رافضی

آزمودنیها :جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه دانش
آموزان دختر پایه ششم دبستانهای شهر کرج در سال
تحصیلی  33-1131تشکیل میدادند که از ابتدای شروع
همهگیری کرونا تا زمان انجام پژوهش ،در قرنطینه خانگی
به سر میبردند .به دلیل وجود تفاوت جنسیتی بین ترسیم
دختران و پسران( )10و به منظور حذف این اثر ،تنها یک
گروه جنسیتی (دختران) مورد بررسی قرار گرفتند .جهت
انتخاب نمونهی پژوهش ،مطابق با روش نمونهگیری در
مطالعات کیفی ،از روش نمونهگیری هدفمند استفاده شد .در
مجموع چهار نفر ازکسانی که طبق نظر متخصص و انجام
مصاحبه بالینی فاقد سابقه مشکالت جسمانی و روانپزشکی
خاصی بودند و مالکهای ورود به پژوهش را داشتند ،به
عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند .مالکهای ورود به این
پژوهش عبارت بودند از رضایت آگاهانه والدین و کودک
برای شرکت در پژوهش ،قرار داشتن در سن دبستان ،دختر
بودن ،نداشتن سابقه مشکالت جسمانی و روانپزشکی خاص
و بودن تحت قرنطینه خانگی به دلیل شیوع همهگیری
ویروس کرونا .مالکهای خروج از این پژوهش نیز عدم
تمایل به ادامه همکاری ،نقض قرنطینه خانگی و بروز
مشکالت مشکالت جسمی یا روانشناختی حاد در ضمن
پژوهش بود .الزم به ذکر است که والدین کودکان شرکت
کننده در این پژوهش از نظر ویژگیهای جمعیت شناختی
مانند سن ،تحصیالت ،شغل و وضعیت اقتصادی در وضعیت
مشابهی قرار داشتند .مشخصات جمعیت شناختی شرکت
کنندگان در جدول  1شرح داده شده است.

1
2
1
0

جدول )1مشخصات فردى شرکتکنندگان
جنسیت سن مدت زمان بودن در قرنطینه
مورد
دو ماه
12
دختر
پ.ک
دو ماه
12
دختر
م.ا
دو ماه
11
دختر
ث.ع
دو ماه و نیم
12
دختر
ه.م

از آزمودنیها خواسته شد که چهار تصویر شامل یک درخت،
یک شخص ،یک شخص از جنس مخالف و یک حیوان
بکشند .برای انجام هر ترسیم یک برگه  ،A4یک مداد
مشکی و یک پاک کن در اختیار آزمودنیها قرار گرفت .از
آنجایی که نقاشیهای سیاه و سفید نمایانگر تجربه خود و
موضوع خود در اینجا و اکنون است( )16از ترسیمهای سیاه
و سفید در این مطالعه استفاده شده است.

طرح پژوهش :با استفاده از روش مطالعه موردی ،چهار
کودک پایه ششم دبستان که برای دو ماه در قرنطینه خانگی
بودند مورد بررسی قرار گرفتند.
)1. Tree Drawing Test (TDT, Koch's Baum Test
)2. Draw-A-Person (DAP
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کوپیتز و مکآور شاخص های قابل اعتمادتر برای عزت
نفس و اضطراب هستند ،مخصوصاً اندازه ،رنگ ،ویژگیهای
خطوط ،سایه و غیره( .)25از شرکتکنندگان خواسته شد که
دو تصویر از یک انسان کامل (نه فقط چهره) را ترسیم کنند.
پس از اتمام اولین نقاشی ،از آنها خواسته شد تا جزئیات
مربوط به شخصی را که ترسیم کردهاند ،مانند جنسیت ،سن،
شخصیت (افکار ،احساسات و )..و اینکه چه کاری انجام
میدهد را بیان کنند .سپس از آنها خواسته شد که شخصی
از جنس مخالف ترسیم و این شخص را نیز توصیف کنند.
 .1آزمون ترسیم حیوان :حیوان ،معرف جنبههاى ابتدایى
ســاختار خود است .هر به دلیل وجود اختالف نظر در
خصوص کارکرد نقاشیهای فرافکن در کودکان ،به ویژه در
ترسیم آدمک ،پژوهشهای تجربى به سوى گســترش به
کارگیرى نقاشــیهاى چندگانه از یک آزمودنى (براى مثال
خانه ،درخت و حیوان) و افزودن بعد رنگ پیش رفته است
( .)16بنابراین در این پژوهش نیز بر آن شدیم تا با به
کارگیری ترسیم حیوان در کنار سایر ترسیمها ،نقاشیهایی
چندگانه از آزمودنیها فراهم آوریم تا به این ترتیب تحلیل و
تفسیری دقیقتر و کارآمدتر از هر آزمودنی بدست آوریم.
ابتدا از کودک خواسته شد یک حیوان ترسیم کند ،سپس به
این سؤاالت پیرامون حیوان ترسیم شده پاسخ دهد ":این چه
حیوانی است؟" و "چند سال دارد؟"
روند اجرای پژوهش :نمونهی انتخاب شده دختران 11
تا  12سالهای بودند که در مقطع ششم دبستان مشغول به
تحصیل بودند .پس از دادن اطالعات الزم در خصوص
پژوهش حاضر ،آزمودنیها و والدین ایشان رضایت خود را
جهت شرکت در این پژوهش اعالم کردند .سوابق پزشکی و
روانپزشکی آزمودنیها مورد بررسی قرار گرفت که هر  0نفر
بدون مشکل خاصی در این زمینهها بودند .به دلیل بودن در
شرایط قرنطینه ،توضیحات الزم در خصوص ابزارها و دستور
العملهای هر ترسیم ،توسط پژوهشگر ضبط شده و صوت
ایجاد شده برای تمام آزمودنیها فرستاده شد .همچنین از
والدین خواسته شد بر اجرای ترسیم کودک خود نظارت
داشته باشند تا ترسیمها دقیقا مطابق با دستورالعمل داده شده
انجام شود .در نهایت تصاویر ترسیمها و توضیحات تکمیلی
در خصوص روند ترسیمها توسط والدین در اختیار پژوهشگر
قرار گرفت .بر اساس منابع موجود در خصوص تفسیر نقاشی

ابزار
 .1آزمون ترسیم درخت باوم ) :(TDTآزمون ترسیم درخت
( )TDTبیشتر به عنوان تست باوم ("باوم" در زبان آلمانی
به معنای "درخت "1است) شناخته میشود و یک تست
فرافکن است که در سال  1303توسط کُچ ابداع شده است.
این آزمون تهاجمی نبوده و به راحتی قابل اجراست .بنابراین،
برای ارزیابی جنبههای شخصیت ،تصویر از خود و  /یا حاال
عاطفی استفاده میشود که ممکن است پرسشنامه به تنهایی
نتواند این اطالعات را در اختیار ما قرار دهد .این آزمون به
طور گستردهای در مطالعات مختلف بالینی مورد استفاده قرار
گرفته و بارها و بارها کاربرد آن اثبات شده است( .)17در این
آزمون ،جزئیات درختی که توسط کودک ترسیم شده است
 از جمله محل قرارگیری درخت روی کاغذ ،ارتفاع درخت،قدرت قلممو ،شکل شاخسار درخت و - ...تفسیر میشود تا
بتوان در خصوص وضعیت روانی شرکتکنندگان اطالعاتی
بدست آورد( .)1از هر کودک خواسته شد که یک درخت را
ترسیم کند و جزئیات درخت را توضیح دهد .سپس به این
سؤاالت پاسخ دهد" :این درخت چند سال دارد؟""،زنده
است یا مرده؟" و "در چه فصلی از سال به سر می برد؟"
 .2آزمون ترسیم شخص ( :)DAPدر بین آزمونهای
ترسیمی ،آزمون ترسیم شخص ( )DAPاز قدمت و شهرت
بیشتری برخوردار است .این آزمون پرکاربرد که جهت
شناخت عواطف کودک استفاده میشود ،توسط مکآور در
سال  1303بر اساس آزمون ترسیم آدمک گودیناف ایجاد
شد .با بررسی نحوه ترسیم در این آزمون میتوان به بررسی
نشانههای اضطراب ،تکانهها ،اعتماد به نفس ،شخصیت و
مشکالت رفتاری کودکان پرداخت( .)11در واقع این آزمون،
نوعی فرافکنی اضطراب ،تکانهها ،اعتماد به نفس و
شخصیت است( .)13پژوهشهایی که درباره پایایی و اعتبار
یا تأیید نتایج آزمون ترسیم شخص انجام شدهاند به یافته
های بسیار رضایتبخشی دست یافتهاند ،تا آنجا که مکآور
اظهار میدارد که ترسیم شخص میتواند به منزله امضای
شخصی ترسیم کننده تلقی گردد( .)25در ایران نیز مطالعات
زیادی برای بررسی اعتبار  DAPبه عنوان یک روش ارزیابی
عاطفی انجام شده است .این مطالعات نشان دادهاند که
برخی از عالئم عاطفی رایج در سیستمهای امتیازدهی
1. Tree
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کودکان (که در بخش منابع قابل مشاهده است) و تجارب
بالینی پژوهشگر ،تحلیل و تفسیر ترسیمها انجام شد.
مالحظات اخالقی در این پژوهش شامل محرمانه ماندن
اطالعات بدست آمده و جلب رضایت شرکتکنندگان و
والدین ایشان جهت مشارکت در این پژوهش بود.
یافتهها
مورد 1
ترسیم درخت :درخت در قسمت میانی صفحه ترسیم شده
است ،ابعاد بزرگی دارد و گویی کل صفحه را اشغال کرده
است .خطوط ترسیمی کمرنگ و در قسمت تنه تا حدودی
بریده بریده است .قاعده تنه پهنتر از سایر قسمتهای تنه
است و به سمت راست گسترش یافته است .شاخسار درخت
بسته و نسبت به تنهی آن کوچکتر است .شاخهها با دو خط
ترسیم شده و انتهای آنها بسته است .از نظر کودک ،درخت
 10ساله و زنده است و در فصل بهار به سر میبرد ،هر چند
درخت ترسیم شده نشانهای از این فصل ندارد و بهار را القا
نمیکند (شکل .)1

شکل 0

مرضیه اسدالهئی ،زهره رافضی

ترسیم اشخاص :آدمک اول در وسط کاغذ و تا حدودی
متمایل به چپ ترسیم شده است .به گفتهی کودک این
شخص  05ساله ،پدر او و خوش اخالق و خندان است.
خطوط ترسیمی به غیر از ناحیه سر و صورت کمرنگ بوده و
در قسمت تنه خطوط موازی دیده میشود .در ترسیم ،بازوی
چسبیده به بدن و دستهای بسته دیده میشود .دهان نیز به
صورت خطی رسم شده است (شکل  .)2آدمک دوم نیز در
وسط کاغذ و متمایل به چپ ترسیم شده و در حال دویدن
است .خطوط ترسیمی در قسمت پاها و ران کمرنگ و در
چشمها پررنگ است .در قسمت مو خطوط موازی و سایه
دیده میشود .پ.ک توضیح داد که این تصویر یک دختر 11
ساله است که شاد و لوس است (شکل .)1
ترسیم حیوان :پ.ک در این ترسیم یک پاندا رسم کرده
است که آن را  0ساله میداند .حیوان رسم شده سر و چشم
های نسبتاً بزرگ و گوشهای نوک تیزی دارد .دستها و
پاها درون بدن جمع شده و محکم در برابر بدنش قرار گرفته
است و حیوان در حالت نشسته قرار دارد (شکل .)0

شکل 2

شکل 1

مورد 2
ترسیم درخت :درخت ترسیم شده توسط م.ا در وسط صـفحه
قرار دارد و تقریبا سه چهارم صفحه را پر کرده است که ابعاد
بهنجاری است اما در یک چهارم باالی صفحه ترسـیم شـده
که گویی معلق در هواست .قاعده تنه پهنتر از قسمت باالی
آن است و به سمت راست گسـترش یافتـه اسـت .شاخسـار
بسته است و شاخهها با یک خط ترسیم شده است .همچنین
برگهای نوک تیزی نیز ترسیم شده است و به غیر از آنچـه
در دستور ترسیم آمده بود ،چیز دیگـری نظیـر گـل ،سـنگ،
چمن و ...کشیده نشده است .کودک این درخت را درختـی 0
ساله و زنده میدانست که در فصل تابستان به سـر مـیبـرد
(شکل .)0

شکل 1

ترسیم اشخاص :م.ا بیان داشت اولین نقاشـی یـک مـرد 00
ساله است که "بسیار بـاهوش و پرفسـور و در حـال کشـف
داروی کروناست" .او گفت فرد ترسیم شده شخصـیتی مثـل
پرفسور مجید سمیعی است .قسمت سر آدمک ترسـیم شـده
در وسط  -باالی صفحه قـرار دارد کـه نشـانهی گسـتردگی
زندگی تخیلی و قلمرو ارزشهای آرمانی است .موضع بازوها
چسبیده به بدن و پاها چسبیده به هم است .لبهـا غنچـه و
جمع شده ،چشمها کوچک است و حالت پرخاشگرانهای دارد.
شانهها ترسیم شده است (شکل  .)6نقاشی دوم نیز در همان
موضع نقاشی اول ترسیم شده است با این تفاوت کـه چهـره
زن ترسیم شده به سمت چپ (گرایش به گذشته) اسـت .بـه
نوعی می توان حرکت را از حالـت دسـتهـا دریافـت نمـود.
خطوط موازی در قسمت دامن ،کمربنـد و موهـا دیـده مـی
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گفت او آرزو میکند شخصی "پروفسور" زودتر داروی کرونا
را کشف کند اما ترکیب نشانههای موجود در هـر دو نقاشـی
بیانگر آرزوی او به بازگشت به گذشته و شرایط قبل اسـت و
امید او برای کشف داروی کرونا تـومم بـا تردیـد و اضـطراب
است.
ترسیم حیوان :به گفتهی آزمودنی در این نقاشی یـک گربـه
ی  1ساله به تصویر کشیده شده اسـت کـه در حـال مـرگ
است .سر حیوان نسبتاً کوچک است ،چشمها تو پـر مشـکی
هستند و دهان و دم نیز حذف شده است .گوشها نیز بـرای
حیوان ترسیم شده بزرگ و نوک تیز هستند و بـدن و دسـت
ها و پاها بزرگتر از حد معمول کشیده شده است .حیوان یک
شکل ابتدایی و حداقل جزئیات را دارد (شکل .)1

شود .چشمها کوچک و پاها نااسـتوار و ضـعیف اسـت .او در
خصوص این نقاشی گفت" :یک زن  10ساله است و بسـیار
خوشحال است .شخصـیت کودکانـه دارد و کـودک درونـش
فعال است .این خانم باردار است .وقتی به او نگاه میکنم یاد
خالهام که باردار بود میافتم که اتاق کـودکش را مـیچیـد"
(شکل  .)7به طور کلی در آدمک اول که جهت آن به سمت
راست (آینده) است به وضوح به مسئله کرونا و آرزوی کودک
برای کشف داروی آن اشاره شده است .در این تصویر نشـانه
هایی از اضطراب ،پرخاشگری ،فاصلهگیری از دیگران ،فقدان
انرژی و احساس شکست دیده میشود اما در آدمک دوم که
جهت آن به سمت چپ (گذشته) است ،نشانههای این چنینی
کمتر دیده میشود .با توجه به گفتههـای کـودک مـیتـوان

شکل 1

شکل 6

شکل 7

مورد 1
ترسیم درخت :درخت ترسیم شده ابعاد بهنجاری دارد .خطوط
ترسیمی فشار کمی دارد و درخت به قسـمت انتهـایی برگـه
نقاشی چسبیده است .تنه و قاعدهی آن باریک است و نقاشی
قالبی است .آزمودنی درخت ترسیم شده را  25سـاله و زنـده
میداند که در فصل تابستان قرار دارد (شکل .)3
ترسیم اشخاص :هر دو آدمک در یک سـوم پـایینی برگـه و
بدون تحرک رسم شدهانـد .در هـر دو شـکل بـدن ،مربعـی
شکل و قالبی است و پاها از استواری الزم برخوردار نیسـتند.
اشکال حداقل جزئیات را دارنـد و بـه جـز دسـتورالعمل داده

شکل 12

شکل 0

شده ،چیز دیگری ترسیم نشده است .آزمودنی آدمـک اول را
زنی  12ساله و معلم معرفی کرد کـه بـه فکـر درس دادن و
مهربان اسـت .آدمـک دوم را هـم پسـر دایـی  15سـالهاش
معرفی کرد که به فکر بازیگوشی است (شکل  15و .)11
ترسیم حیوان :ث.ع در این ترسیم یک خرگوش  6ساله را به
تصویر کشیده است .نکات حـائز اهمیـت عبارتنـد از :چشـم
هایی که به صورت یک حاشیه بدون مردمک ترسـیم شـده
اند ،دستها و پاهای کوچـک خرگـوش و مخفـی کـردن و
نکشیدن دم خرگوش .به طور کلی ،کشیدن خرگـوش نشـان
از عدم جرمتورزی فرد است (شکل .)12

شکل 15

شکل 11
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مورد 0
ترسیم درخت :ابعاد درخـت ترسـیم شـده توسـط ه.م بـزرگ
است و تقریبا کل صفحه را اشغال کرده است .درخت کـامال
در سمت چپ کاغذ رسم شده و مانند آن است که آزمـودنی
فقط به ترسیم نیمی از درخت مبادرت کـرده اسـت .خطـوط
انعطافپذیری زیادی دارند و در قسمت تنه و شاخسـار سـایه
زدنها و سیاه کردنها قابل رؤیت است .قاعده تنه با انتهای
کاغذ بسته شده است .خطوط اطراف تنه و شاخسـار پررنـگ
شده است ،شاخهها نوک تیـز و پـر پـیچ و تـاب و شاخسـار
مغشوش ،در هم ریخته ،بسته و پـر اسـت .آزمـودنی اظهـار
داشت درخت در فصل زمستان به سر می برد ،زنـده اسـت و
 11سال دارد (شکل .)11
ترسیم اشخاص :آدمک اول در وسط کاغذ اما متمایل به باال
و راست ترسیم شده است و دارای ابعاد بهنجاری است .فشار
خطوط به ویژه در ناحیه دامن و موها بسیار زیـاد اسـت و در
ناحیه دامن خطوط موازی و سایه نیـز بـه چشـم مـیخـورد.
اطراف دامن و پاها پررنگ شده است و پاها به هم چسبیده و
ساقها نااستوار است .آدمک ساکن و بدون تحرک است .ه.م
مدمک را یک دختر  25ساله و مهربان ،کمـی لجبـاز ،بـامزه،

شکل 16

مرضیه اسدالهئی ،زهره رافضی

باادب ،پررو ،دوست داشتنی و عاشـق توصـیف کـرد (شـکل
 .)10آدمک دوم نیز در وسـط و متمایـل بـه بـاالی صـفحه
ترسیم شده است .در این ترسیم نیز فشار خطـوط زیـاد و در
قسمت سر و پا سایه زدنهایی دیده میشـود .آدمـک بـدون
تحرک است و چشمهای کوچک و بسـتهای دارد .همچنـین
عالئم پاککردنهای مکرر روی کاغذ دیده میشود .کـودک
تصویر را یک مرد  11ساله و مهربان ،دلنشین ،جذاب ،دلربـا،
لجباز ،پررو ،با ادب ،دوست داشتنی ،با مزه و عاشـق معرفـی
کرد (شکل .)10
ترسیم حیوان :آزمودنی یک گربه  15ساله ترسیم کرده است
که این سن فراتر از محدوده بهنجار بـوده و نشـان از حـس
کــاهش ظرفیــت در بیــان رفتــار و عواطــف و  /یــا حــس
محدودیت و افسردگی است .نکات قابل توجه در این ترسیم
چشمهای بزرگ و توپر ،گوشهای بزرگ و نوک تیـز و تنـه
ی کوچک است .از مجموع چهـار دسـت و پـای حیـوان ،دو
تای آنها پنهان شده است و موارد ترسیم شده هم بزرگتر از
حد معمولاند و محکم در برابـر بـدنش قـرار گرفتـهانـد .دم
ترسیم شده نیز بزرگ و چسبیده به بـدن اسـت (شـکل .)16

شکل 10

شکل 10

جمعبندی :هر چهار شرکتکننده مجموع سه آزمون ترسیمی
را تکمیل کردند .به طور کلی ترسیمهـا نشـانگر اضـطراب و
ترس ،سرزندگی کم ،پرخاشگری و خصومت ،کمبود احساس
امنیــت و جســتجوی آن و در نهایــت بــازداری ،احســاس
ناکارآمدی ،تردید و انفعال است (جـدول )2؛ یعنـی بـه نظـر
می رسد واکنش کودکان به این تنشها و ناآرامیهای درونی
و حس اضطراب و عدم امنیتی که از مجموعـهی نقاشـیهـا
دریافت می شود ،اجتناب ،انفعال و کنارهگیری ،انزوا یا انکـار
است.
تحلیل ساختاری درختان (موضع درخت در صفحه ،وسـعت و
نحوه خطوط ترسیمی ،قاعده تنه ،شاخسار و شاخهها) بیـانگر

شکل 11

وجود نیاز به امنیت و جستجوی آن ،نیاز به حمایت و مراقبت
از خود ،پرخاشـگری ،تردیـد ،ناامیـدی و گریـز از موقعیـت/
واقعیت دردناک و مأیوسکننده است .تحلیل دریافت گرایانـه
آن نیز با توجه به فصول درختان و سن آنهـا ،کمبـود حـس
سرزندگی را نشان میدهد.
در خصوص آدمکهای ترسیم شده ،به طور کلی ترسـیمهـا
در قسمت میانی صـفحه قـرار داشـت کـه ناحیـهی بهنجـار
ترسیم است اما گرایشهایی به سمت بـاال و پـایین صـفحه
وجود داشت که به ترتیب بیانگر گستردگی زندگی تخیلـی و
نیاز به ایمنی جسمانی است .هرچند برخی چهـرههـا خنـدان
ترسیم شدهاند اما همسو با مطالعـه ترینگـر و اسـتارک(،)21
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گرچه "عدم وجود چهره شاد نشـانگر افسـردگی اسـت ،امـا
وجود آن ممکن است نشاندهنده عملکرد سالم یا اضـطراب
باشد (یعنـی یـک لبخنـد اضـطرابی) ".ابعـاد دیگـر تحلیـل
ساختاری آدمکها مانند خطوط ترسیمی ،حالـت و حرکـت و
موضع بازوها و پاها در کنار تحلیل دریافت گرایانهی آدمـک
ها ،بیانگر اضطراب و ترس ،سرزندگی کم ،نیاز بـه ایمنـی و

کمبود احساس امنیت ،و فقدان اعتماد به نفس است .تحلیـل
ساختاری و دریافـت گرایانـه ی حیوانـات ترسـیم شـده نیـز
اضطراب و تـرس ،خصـومت ،حساسـیت افراطـی ،انفعـال /
بازداری  /اجتناب  /کنارهگیری و حـس ناکارآمـدی را نشـان
میدهد .فراوانی نشانهها و خالصهای از یافتهها به ترتیب در
نمودارهای  1و  2قابل مشاهده است.

جدول )2فراوانی نشانههای استخراج شده از ترسیمها
فراوانی درصد فراوانی
نشانهها
اضطراب و ترس
70
1
خطوط موازی
05
2
سایه زدن و سیاه کردن
05
2
شاخههای پر پیچ و تاب
155
0
دهان خطی  /لبهای بسته و فشرده
70
1
عدم تحرک آدمک
155
0
تنه بزرگ یا کوچک حیوان
70
1
چشم توپر مشکی حیوان
05
2
چشمهای کوچک
05
2
پاهای به هم چسبیده
20
1
پررنگ کردن خطوط
20
1
پاک کردن های مکرر
سرزندگی کم
70
1
سن زیاد درخت
155
0
سن زیاد آدمک
05
2
چسبیدن تنه درخت به انتهای کاغد
پرخاشگری و خصومت
155
0
)طرحهای نوک تیز (شاخهها ،برگها ،گوشها
05
2
حالت صورت و چشمها
20
1
خطوط پررنگ
کمبود احساس امنیت و جستجوی آن
05
2
وجود فاصله بین خط زمینه و قاعده درخت (معلق بودن)
70
1
شاخسار بسته
20
1
قاعده تنه باریک
05
2
ترسیم در سمت چپ /پایین
05
2
پررنگ کردن خطوط اطراف طرح
05
2
پاهای نااستوار
بازداری ،احساس ناکارامدی ،تردید و انفعال
155
0
عدم ترسیم سایر جزئیات
05
2
خطوط کمرنگ
155
0
شاخسار بسته  /پر و پراکنده
05
2
دستهای چسبیده به بدن
05
2
پاهای چسبیده به بدن
05
2
حذف دم
05
2
دستهای بزرگ در حیوان
20
1
پوزه کوچک
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تأثیرات روانی ویروس کرونا و قرنطینهی پس از آن بر کودکان با...

نمودار )1فراوانی نشانهها

نمودار )2خالصهای از یافتهها

های آسیبپذیر را تحت تأثیر قرار میدهد .از طرفی اعتقاد و
ترس درباره بیماریها ،دقیقاً مانند خود بیماریهـا ،از طریـق
شبکههای اجتماعی پخش میشود و امروزه نیز با توجـه بـه
گسترش رسانهها ،شاهد انفجار میلیاردها متن ،توییت ،ایمیل،
وبالگ ،عکس ،فیلم و ...در رایانـههـا و دسـتگاههـای تلفـن
همراه در خصوص همهگیری اخیر هستیم( )22که بنظر مـی
رسد بسیار سریعتر و گستردهتر از همهگیـریهـای پیشـین،
تأثیرات روانی خود را بر افراد میگذارند.

بحث
پژوهش حاضر در پی بررسی و کشف تأثیرات روانی بیمـاری
کرونا و قرنطینگی بر کودکان به کمک آزمونهای ترسـیمی
بود .پژوهشهای بسیاری تأثیرات روانی همهگیریهـا را بـر
افراد جامعه مورد بررسی قرار دادهاند .به عنوان مثال محمدی
و همکاران( )6بیان میدارند بیماری همهگیر منجر به برخـی
از اختالالت روانشناختی از جمله استرس ،اضطراب و عالئـم
افسردگی ،بیخوابی ،انکار ،عصبانیت ،ترس و اخـتالل توجـه
میشود .این اختالالت همه گروههای سنی ،بـه ویـژه گـروه
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عدم امنیت ،اضطراب و تردید کودک برطرف شده و کـودک
به جای بازداری ،خشونت یا احساس انفعال ،راههای مقابله و
مواجهه مؤثر را با این بیماری و شرایط ایجاد شدهی متعاقب
آن بیاموزد .هر چند ترکیب تستهای ترسیمی مورد اسـتفاده
در این مطالعه می تواند باعـث درک بهتـر مسـائل روحـی و
روانــی کودکــانی کــه در معــرک ویــروس کرونــا و شــرایط
قرنطینه قرار دارند ،بشود امـا تحقیقـات بیشـتری بـا نمونـه
بزرگتر برای اعتبارسنجی این یافتهها الزم است.
تشکر و قدردانی :این مطالعه به صورت مستقل و با رضـایت
آگاهانه آزمودنیها و والدین ایشان اجـرا شـده اسـت .بـدین
وسیله مراتب قدردانی خود را از نمونههـای مـورد مطالعـه و
والدین ایشان جهت همکاری صادقانه در انجام این پـژوهش
اعالم میداریم.
منابع

هر چهار شرکتکننده مجموع سه آزمون ترسیمی را تکمیـل
کردند .تحلیل و تفسیر ترسیمهای کودکـان نشـان از وجـود
تعدادی نشانگان مشترک در نقاشیهـای آنـان داشـت و بـه
طور کلی ترسیمها نشانگر اضطراب و ترس ،سرزندگی کـم،
پرخاشگری و خصومت ،کمبود احساس امنیـت و جسـتجوی
آن و در نهایت بازداری ،احساس ناکارامدی ،تردیـد و انفعـال
است.
در پژوهش صانعی و همکاران( )12نشان داده شده است کـه
خطوط کمرنگ و ضـعیف نمایـانگر عـدم امنیـت اسـت کـه
مطابق با نتایج پژوهش حاضر است .همسو با پـژوهشهـای
ابراهیمــیمقــدم و همکــاران( ،)15موســوی خورشــیدی و
محمدیپـور( ،)13صـانعی و همکـاران( )12و دادسـتان(،)25
نشانگان اضطراب و ترس که در ترسیمهـای ایـن پـژوهش
قابل رؤیت است عبارتنـد از :سـایه زنـی ،خطـوط ترسـیمی
موازی ،پررنگ یا بسیار کمرنـگ ،پـاک کـردنهـای مکـرر،
چشمهای کوچک ،ساقها طویـل ،پاهـا بـزرگ ،بازوهـا بـه
صورت نامنعطف و افقی ،دستها بـه صورت بسته و لـبهـا
بسته و به هـم فشـرده .تـرس ،بـه عنـوان منبـع نـامطلوب
تحریک ،منجر به احساس عدم امنیت در زندگی کودک مـی
شود .این عامـل مـانع ایجـاد خالقیـت ،آمـوزش و عملکـرد
مناسب در مدرسه میشود و میتواند به رفتاری تحریکآمیـز
منجر شود که کودک یا نوجـوان را از پیگیـری فعالیـتهـا و
عالیق متناسب با سن خود باز میدارد .همچنین باعث ایجاد
تنش در خانواده و بدتر شدن رابطه کودک با سـایر اعضـای
خانواده میگردد که به نوبه ی خود میتواند تحمـل شـرایط
قرنطینه را سختتر کند.
هر چند نشانگان کمبود سرزندگی ،تردید و انفعال در ترسـیم
ها قابل رؤیت است اما نشانگان افسردگی به طور معنـاداری
در ترسیمها وجود نداشت که بیانگر این موضـوع اسـت کـه
بیماری کرونا و قرنطینگی ،بیش از آنکه کودکـان را افسـرده
کرده باشد ،باعث ایجاد اضطراب ،احساس نـاامنی و کـاهش
سرزندگی شده است.
با توجه به نتایج پژوهش حاضر و اهمیت حفظ سـالمتروان
در دوران کودکی و تأثیری که در دورانهای دیگر زندگی بر
جای میگذارد ،به نظـر مـیرسـد الزم اسـت بـا روشهـای
مختلــف از جملــه دادن اطالعــات الزم و متناســب بــا ســن
کودک در خصوص این بیماری و شرایط به وجود آمده ،حس
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