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 مقایسه واکنش های روانشناختی کودکان دارای والدین معتاد و غیر معتاد

فرشید ابراهیمی 
*1

 دانشجوی دکتری تخصصی  روانشناسی عمومی دانشگاه آزاد اسالمی کرمانشاه  ؛

 استاد یار دانشکده روانشناسی دانشگاه آزاد اسالمی کرمانشاه  ؛کیوان کاکابرایی"

 دانشجوی دکتری تخصصی روانشناسی سالمت دانشگاه آزاد اسالمی کرج  ؛دیجه باباخانیخ 

 

اضطراب، پرخاشگری و افسردگی از جمله رایج ترین مسائل و  مقدمه:

مشکالت روانی و عاطفی در تمام دوران زندگی فرد می باشد و بروز 

نی این گونه مسائل در اغلب کنش های شناختی، عاطفی یا هیجا

تأثیر می گذارد و سالمت و بهداشت روان افراد جامعه را در معرض 

خطر قرار می دهد و در نهایت فرد را به سوی از دست دادن تعادل 

روانی، عاطفی و شناختی سوق می دهد )نصیرزاده و رسول زاده 

تواند  (. هر کدام از این سه واکنش روانشناختی می1388طباطبایی، 

)کاوانافباشد یا تخریب کنندگی داشته جنبه تقویت کنندگی 
2

و  

واعتیاد یکی از مهمترین معضالتی است که می (.2000همکاران، 

 و در این جریان تواند سالمت فرزندان  را تحت تاثیر قرار دهد

والدین اولین کسانی هستند که شخصیت فرزندان را شکل می دهند. 

)به خصوص مواد در چنین حالتی در صورتی که والدین دچار آلودگی 

 باشند، فرزندان آنها نیز از هر لحاظ آسیب پذیر می شوند  مخدر(

نیز حالی فرزندان در این خانواده ها  جوری و پریشانروان رنو 

؛ هم چنانکه آنها نسبتًا اضطراب و نا امیدی بیشتری می شودبیشتر 

نشناختی واکنش های روابرای روش های ارزیابی  .را احساس می کنند

های ترسیمی به عنوان ابزارهای  آزموندر تشخیص نقش دارند و  نیز

درمانی هستند که جهت ارزیابی اختالالت روانشناختی به کار برده 

)مالچیودیشوند  می
3
استفاده از ترسیم، روش مناسبی جهت (. ٢٠٠٦،

                                                           
1
 farshid.ebrahimi67@gmail.com 
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ها است، بدون  ایجاد ارتباط با کودکان و کسب اطالعات درباره آن

، به نقل از ١٩٨٣گیخته شود )لویک،اینکه مقاومتشان بران

از جمله این آزمون های ترسیمی، آزمون ترسیم (. ٢٠٠٤ویلسون،

بلین درخت است
4

 15در پژوهشي نشان دادند كه  1981و همكار ان )   

كه به صورت عیني قابل نمره  شخص  -درخت –ماده از آزمون خانه 

اري جسمي گذاري هستند، مي توانند كودكاني را كه مورد كودك آز

 اند از كودكاني با سازگاري خوب متمایز سازند. گرفته قرار

 یروانشناخت یها حاضر با هدف مقایسه میزان واکنش پژوهشبنابراین 

 رمعتادیغ نیوالد یمعتاد با كودكان دارا نیوالد یكودكان دارا

 .انجام شددرخت  میآزمون ترس  قیشهر تهران، از طر

 –کاربردی و شیوه اجرای آن علی  پژوهش حاضر ازحیث هدف، روش:

 كودكانکلیه این پژوهش شامل باشد. جامعه آماری  مقایسه ای می

 تهران در شهر 9منطقه هفت تا یازده ساله مدارس ابتدایي  پسر

باشد. برای انتخاب دو گروه نمونه این  می 91-92سال تحصیلي 

 است. همعرف( استفاده شد هگیري هدفمند )نمون روش نمونهپژوهش از 

تا دانش  معلمان خواسته شداز در هریک از مدارس، بدین صورت که

آموزاني را كه براساس شواهد عیني یا گزارش هاي قابل اطمینان 

معرفي كنند. بدین ترتیب گروه اول  باشند، دارای والدین معتاد می

ر كالس به همان تعداد از شد. سپس از ه نفر است مشخص 30كه شامل 

بر اساس  )كه طبق تشخیص معلم و دارای والدین غیرمعتادكودكان 

والدین آنها به مصرف مواد شواهد یا گزارش هاي قابل اطمینان 

نفر است  30دوم هم شامل  ( انتخاب شدند. گروهمخدر گرایش ندارند

اجتماعي با گروه اول  -كه از نظر سن، جنسیت، و طبقة اقتصادي

های روانشناختی  برای مقایسه واکنش در این تحقیق .باشد می همتا

این  استفاده شده است. درخت از آزمون ترسیم دو گروه نمونه

سپس  ..ها اجرا شد آزمون در یك جلسه، و به صورت فردي بر آزمودني

ز روش ا یروانشناخت یها دو گروه از لحاظ واکنش سهیبه منظور مقا

 شد. استفاده)مانوا( ی تحلیل واریانس چند متغیر
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دارای كودكان  و دارای والدین معتادكودكان بین  یافته ها:

 اضطراب، افسردگی و پرخاشگریمؤلفه سه از لحاظ  والدین غیرمعتاد

تحلیل به عبارت دیگر با توجه به . دارد تفاوت معني داري وجود

كودكان در گروه  پرخاشگری، افسردگی و اضطراب میزان واریانس

كودكان دارای والدین  بیشتر از گروهدارای والدین معتاد 

 باشد. یمغیرمعتاد 

یری: جه گ حث و نتی ندگي ب سمت اول ز ني ق سمت یع ترین ق هم  كودك، م

لین لذا او ند.  مي گذرا خود  خانو اد ه  به خود ر ا در  هاي  تجر

با  شي او  لدینساز ميوا قق  ی ش تح هت ن مین ج به ه بد.  ختالالت  زیا ا

روانزاد كه در زمینه شناختي یا عاطفي در كودك به وجود مي آیند 

با هایي  عارض  با ت مواره  ین  ه ند. ا خانواده در ارتباط ضاي  اع

 تعارض ها معموالً با مصاحبه آشكار نمي گردند، چرا كه این نتیجه

مي شان  خود ر ا ن كه  ست  بًا  ا تر و غال یق  كه عم لت  نه ع هد و  د

گردد كه كودك بتواند  باید روشي اتخاذ بنابراینناهشیار است. 

آزماون  (.1371)کارمن،  آزادانه بیاان كناد را آن چه در دل دارد

بیان آزاد  این به مانند آزمون ترسیم درخت هاي فرافكن ترسیمي

می مک  کنش ک سایی وا جب شنا ند و مو کان  ک شناختی کود های روان

مشود. می ستفاده از آز به ا سیاری  شگران ب خت در پژوه سیم در ون تر

زمینه های متعدد پرداختند که نتایج این پژوهش موافق با نتایج 

( باه 1996پژوهش های زیر باوده اسات؛ باه عناوان نموناه کنادی )

استفاده از این آزمون جهت سنجش پیشرفت درمانجوها در طی جلسات 

درمان پرداخت و دریافت که با بهبود درمانجوها شیوه ترسیم درخت 

ند ز تغییر کرده و درختانی بزرگتر و شادتر ترسیم می کنآنان نی

.پس شاید بتوان با نگاهی جدید به آزمون های فرافکن چون انواع 

ها بتوان گامی در راه ردیابی مقدماتی و تشخیص های اولیه  ترسیم

شت. ساس و زودرس بردا تهیبر ا صل از ا یها اف بین  قیتحق نیحا

تاد  لدین مع كان دارای وا تاد،كو كود لدین غیرمع كان دارای وا  ود

و  یدارد. در بررس وجود از لحاظ مؤلفه اضطراب تفاوت معني داري

اختالل  توان استنباط کرد که به دلیل یتبیین یافته حاضر چنین م

قی و  یت اخال کاهش امن ندان و  با فرز تاد  لدین مع بط وا در روا

خانواده نین  ماعی در چ ت اجت لدین مع کان دارای وا اد، هایی، کود

نسبت به و دارند  یروان هایدر برابر فشار آستانه تحمل پایینی
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ضطرب تاد، م لدین غیرمع با وا کانی  می کود شند. تر  بین با همچنین 

از  كودكان دارای والدین معتاد و كودكان دارای والدین غیرمعتاد

فه  حاظ مؤل سردگیل ني داري اف فاوت مع جود ت یین در دارد.  و تب

م نین  ضر چ ته حا ستنباط تو ییاف مودان ا لب  که ن که اغ جا  از آن

خانواده تاد در  لدین مع كان دارای وا شفته  كود نه آ با زمی هایي 

عرض  تاد در م لدین غیرمع با وا کانی  به کود سبت  ند، ن ضور دار ح

می شتری  نی بی شارهای روا ختالالت و ف سیب ا ین آ شند. ا که در  با ها 

والدین است، اکثر موارد ناشی از خأل عاطفی در روابط فرزندان با 

بین انجامد. یی و افسردگی در کودکان میتنها ی،احساس سرخوردگبه 

از  كودكان دارای والدین معتاد و كودكان دارای والدین غیرمعتاد

حاظ مؤ فل شگریه ل جود دارد.  پرخا ني داري و فاوت مع سی و ت در برر

یین  ین تب ما نین  ته چ که ییاف کرد  ستنباط  جود  توان ا یل و به دل

شونت در عاطفی  خانواده خ های  به نیاز جه  عدم تو تاد و  های مع

با  کانی  به کود سبت  تاد ن لدین مع کان دارای وا ندان، کود فرز

 باشند. تر می پرخاشگر برخورد با اطرافیاندر والدین غیرمعتاد، 

 ،معتاد نیوالد ،کودکان یروانشناخت یها واکنش کلیدی: هایواژ

  درخت کی میآزمون ترس ،رمعتادیغ نیوالد
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