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 مقدمه  -1-1

از هر چهار کودک و نوجوان يک نفر قبل از رسیدن به بزرگسالي حوادث تروماتیهک را در زنهدگي   

رويدادهايي ماننهد سهوا اسهتفاده از کودکهان و نوجوانهان،      ها ممکن است شامل کند. اين تروماتجربه مي

خشونت، باليای طبیعي و يا حوادث ديگر از قبیل صدمات پزشکي، جنگ، پناهنهدگي، مهرا افهراد مههم     

های تکان دهنده وحشتناک و غیر منتظره ديگر باشد. اگر چه بیشتر کودکان و نوجوانان زندگي و يا تجربه

آورند، اما برخي ديگر دچهار مشهکالت روانشهناختي طهوالني مهدت      تاب ميدر مقابل حوادث تروماتیک 

(. يکهي از نکهات جالهب توجهه در     4616، 4کهوهن و همکهاران  ؛ 4619، 1گرسون و راپهاپورت شوند )مي

 (DSM-Vپنجمین راهنمای تشخیصي و آماری اختالالت رواني )
اضافه شدن اختاللي با عنهوان اخهتالل   9

بهه   .(4619، 1)انجمن روانپزشهکي امريکها   در کودکان و نوجوانان است (PTSD) 2استرس پس از سانحه

هها پهیش پذيرفتهه بودنهد کهه کودکهان و نوجوانهان نسهبت بهه           که محققان و متخصصان از مدترغم آن

شهد کهه واکهنش کودکهان نسهبت بهه        زا حساس هستند، اما تا همین اواخر فرض مهي  رويدادهای استرس

و زمهان   1387های انطباقي کوتاه مهدت اسهت و تها سهال      واکنش  شان دهندهزا بیشتر ن رويدادهای آسیب

انجمهن روانپزشهکي   وجود اين اختالل در کودکان و نوجوانان پذيرفتهه نشهده بهود )    DSM-III-R انتشار

در کودکهان و نوجوانهان    PTSDدر هر سني ممکن است پیدا شود و برای تأيیهد   PTSD(. 4619امريکا، 

زا  و توصیف فرد از از آن حادثه، وجود داشهته  ای مبني بر تجربه يک حادثه آسیبکنندهبايد شواهد قانع 

 (. 4616باشد )کوهن و همکاران، 

را بهه دنبهال دارد )بهوا،     اختالل استرس پس از سانحهقرار گرفتن در معرض آسیب، احتمال خطر 

درصهد   3تها   1عیهت عمهومي   (. بطور کلي شهیوع ايهن بیمهاری در جم   4663، 1توربین، ماسون و اسکولز

                                                
1
 . Gerson & Rappaport 

2 . Cohen & et al 
3 . Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders V 
4 . post traumatic stress disorder 
5 . American Psychiatric Association 
6 . Bugg, Turpin, Mason & Scholes 
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درصهد تخمهین    9/1و  7/9( و در میان نوجوانان پسر و دختر به ترتیب 4611، 1)چوسگروس و همکاران

-تواند ماهواضح نیست ولي اين اختالل مي PTSD(. سیر بالیني 4616زده شده است )کوهن و همکاران، 

(. در واقهع  4616جهو و کرمهي،   شهادت ها پس از حادثه تروماتیک ادامه يابهد )احمهدی، ر  ها و حتي سال

PTSD  منحصر به فرد، پیچیده و مزمن است )انجمهن   ،4زا اختالالت مرتبط با ضربه و عوامل تنشيکي از

( که عالئم آن شامل سه بعد تجربه مجدد خاطرات مربوط به آسیب، اجتناب از 4619روانپزشکي امريکا، 

نگیختگي بیش از حد ماننهد تحريهک پهذيری، کهاهش     های يادآور آسیب و کرختي هیجاني و براموقعیت

، 2؛ پانهاگیوتي، گودينهگ و تهارير   4664، 9باشهد )دوبهای و همکهاران   آمیهز مهي  های اغراقتمرکز و واکنش

4663.) 

ايهن مشهکالت   شوند؛ هیجاني بسیاری روبه رو مي -با مشکالت رفتاری PTSDکودکان و نوجوانان 

ههای هیجهاني و رفتهاری کودکهان و نوجوانهان بها هنجارههای        پاسخشود که در آن به شرايطي اطالق مي

فرهنگي، سني و قومي تفاوت داشته باشد بطوريکه بر عملکرد تحصهیلي فهرد، مراقبهت از خهود، روابهط      

اجتماعي، سازگاری فردی، رفتار در کالس و سازگاری در محهیط کهار نیهز تهأثیر منفهي بگهذارد. اغلهب        

)بهراون و  کننهد  د و با ديگران بدرفتاری ميمشکالت، احساسات منفي دارن کودکان و نوجوانان دارای اين

های رواني و عملکرد نتايج پژوهشي نشان داده است که ترومای دوران کودکي با بیماری. (4667، 1پرسي

انهد کهه   همچنین تحقیقات نشان داده (.4611، 1های شناختي مرتبط است )سون کیم و ليضعیف و نقص

فردی و رفتار انزواگرايانه، ناتواني کنترل عهاطفي، مصهرف   بسیاری از قبیل اشکال در روابط بینمشکالت 

تکانه، احساس درماندگي و حقارت، احساس گناه الکل، پرخاشگری، خشونت، عدم کنترل مواد مخدر و 

همهراه   PTSDو شرم، احساس شديد خشم، تحريک پذيری، انواع شکايات جسماني و طبي عمهومي بها   

 (.4663؛ پاناگیوتي و همکاران، 4667، 7است )سادوک و سادوک

                                                
1 . Chossegros & et al 
2
 . Trauma and stressor related disorder 

3 . Dobie & et al 
4 . Panagioti, Gooding & Tarrier 
5 . Brown & Percy 
6 . Sun Kim & Lee 
7 . Sadock & Sadock 
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با توجه به نتايج پژوهشي و پیامدهای اين اختالل، توجه به درمان موضوعي است که سزاوار توجهه  

رفتهار  تعیهین اثهر بخشهي دو روش     لذا هدف پژوهش حاضر (.4611بالیني بیشتر است )سون کیم و لي، 

هیجهاني   -ای در کهاهش مشهکالت رفتهاری   ههه تروما و روايهت درمهاني مواج  متمرکز بر درماني شناختي 

 باشد.های اختالل استرس پس از سانحه مينهنوجوانان دارای نشا

 

 مسألهبيان  -1-2

پهس از قهرار گهرفتن در معهرض      ،در اقلیهت افهراد   اختاللي است که اختالل استرس پس از سانحه

ترومهای  بسهیار اسهت کهه     PTSDعوامل خطرسهاز   (.4667 ،1يهودا و لي دوکسيابد )استرس توسعه مي

اودونهوان  در مراحل بعدی زندگي اسهت )  اين اختالل دوران کودکي يک عامل خطرساز مهم برای توسعه

تواند تاثیر عمیقي بر رشد نوجواني و سهالمت جسهمي و روانهي داشهته باشهد      ( و مي4611، 4و همکاران

ای از تجارب تهديد کننهده حیهات، م هل    شامل طیف گسترده (. اين صدمات4619گرسون و راپاپورت، )

بدرفتاری با کودک )از جمله سوا رفتار جسمي و جنسي و غفلت(، صدمات پزشهکي، حهوادث، باليهای    

طبیعي، جنگ، تروريسم، ضربه روحي پناهندگان، تصادفات و مرا عزيهزان، مهورد قلهدری شهديد قهرار      

؛ آلیسهیک، زالتها، ون ويسهل و    4619رسهون و راپهاپورت،   گباشهد ) های اجتمهاعي مهي  گرفتن و خشونت

 (. 4611، 2اسويني، مکفارالني، باسو و ريد -؛ لیبرتي، ترين4612، 9همکاران

 دههد رخ مهي  1هیجهاني  -مشهکالت رفتهاری  با نرخ باالی  ، اغلبو نوجوانان در کودکاناين اختالل 

ممکن است مشهکالت رفتهاری    و نوجوانان کودکان، ایدر هر جامعه(. 4619)انجمن روانپزشکي امريکا، 

، خشونت خانگي، حوادث وسايل نقلیه، مرا پدر و را به تجربه تروماهای مختلف مانند PTSDمرتبط با 

مشهکالت  . (4612؛ آلیسهیک و همکهاران،   4614، 1و ... در خود توسعه دهند )شاو، اسپینل و شهالتز  مادر

                                                
1
 . Yehuda & LeDoux 

2 . O'Donovan 
3 . Alisic, Zalta, van Wesel & et al 
4 . Liberty, Tarren-Sweeney, Macfarlane,  Basu & Reid 
5 . behavioral- emotinal problems 
6 . Shaw, Espinel, & Shultz 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0006322311001296
http://currents.plos.org/disasters/author/kli20/
http://currents.plos.org/disasters/author/michael-tarren-sweeneycanterbury-ac-nz/
http://currents.plos.org/disasters/author/sonjamacwaikato-ac-nz/
http://currents.plos.org/disasters/author/arindam-basucanterbury-ac-nz/
http://currents.plos.org/disasters/author/jim-reidotago-ac-nz/
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اسهت،   در کودکان و نوجوانان رواني جدی تمشکالاز جمله  زاو هیجاني مرتبط با رويداد آسیب رفتاری

 و نوجوانهان  استرس پس از سانحه مزمن در کودکان. همچنین باقي بماند نیز بزرگساليتا ممکن است  که

 -هیپهوفیز  هیپوتهاالموس  -لیمبیهک  محهور  با تعدادی از اثرات بیولوژيکي نامطلوب، به ويهژه اخهتالل در  

ايهن  . ، هیپوکامپ، آمیگدال، قشر پیش پیشاني، و ديگر ساختارها و فرايندهای عصبي همهراه اسهت  آدرنال

گهذارد، و بها   اختالالت به احتمال زياد به تنظیم کورتیزول، سروتونین، دوپامین و اکسي توسین تهاثیر مهي  

 (.4611برتي و همکاران، لی ؛4612، 1است )دی بیلیس و زايسک مشکالت عاطفي و رفتاری مرتبط

( در پژوهش خود و با ههدف بررسهي ارتبهاط بهین عالئهم      4611) 4سلجیووسکي، راجرز و اورکات

PTSD  درDSM-5 که عالئم  و تنظیم هیجان نشان دادندPTSD  نقش مهمي در عواطف م بت و منفي و

نوجهواني معمهوالب بها سهاير     دوران کودکي و  PTSDدهد که پژوهشي نشان مي نتايج. تنظیم هیجان دارند

-اختالالت از قبیل اختالالت اضطرابي ديگر، اختالالت خلقي، افسردگي و سوا مصرف مهواد همهراه مهي   

نتهايج  (. 4614، 9اسهتدمن، سهرپل و فیلهد    -؛ تريکي، سیداوای، مايسرر4663شود )پاناگیوتي و همکاران، 

ههای  تهر و اخهتالل  های تحصهیلي پهايین  دوران کودکي با پیشرفت PTSD پژوهشي حاکي از آن است که

؛ کوهن و همکهاران،  4663، 2فريس، لوهرمن و سارتوری، السیسرشناختي در بزرگسالي در ارتباط است )

ها تهأثیر  ( حاکي از آن است که اين نشانه4611چوسگروس و همکاران ) همچنین نتايج پژوهش (.4616

-ي، اجتماعي و تحصیلي آنها را تحت تهأثیر قهرار مهي   بسزايي بر کیفیت زندگي افراد دارد و عملکرد شغل

 دهد.

 نمايهد مي ضروری و جا به مؤثر، درماني مداخالت لزوم بنابراين با توجه به نتايج پژوهشي ذکر شده

درمهاني مفیهد   روانپزشهکي و ههم روان  های وجود دارد که هم درمان PTSDو اين توافق در حیطه درمان 

د امها آنچهه بايه   ، ناختي صورت گرفته استهای روانشارزيابي انواع درمان های زيادی برایهستند. تالش

مداخالت از نظر سهولت اجرا و تداوم نتايج درمان است. يکهي از ايهن   مورد توجه قرار گیرد تفاوت اين 

                                                
1 . DeBellis & Zisk 
2 . Seligowski, Rogers & Orcutt 
3 . Trickey, Siddaway, Meiser-Stedman, Serpell & Field 
4 . Elsesser, Freyth, Lohrmann & Sartory 
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 1(TF-CBT) رفتار درمهاني شهناختي متمرکهز بهر ترومها     گرفته است مورد توجه قرار  ها که جديدابدرمان

برای درمان استرس پس از  يک مدل درمان رواني اجتماعيار درماني شناختي متمرکز بر تروما، است. رفت

انان است که برای مقابلهه بها آسهیب    سانحه و مشکالت عاطفي و رفتاری مرتبط با آن در کودکان و نوجو

درمهاني   TF-CBT (.4616)کوهن و همکهاران،   زا طراحي شده استهای رواني مرتبط با حوادث آسیب

و هم برای آناني که دچار مشکالت رفتاری و عاطفي ناشي  PTSDاست که هم برای کودکان و نوجوانان 

هايي سر وکار دارد که به تغییهر  شود. اين درمان با شناختبه کار برده مي اند،از يک ضربه و يا تروما شده

، 2؛ مهک اوی 4661، 9باتلر و همکهاران ؛ 4661، 4هیجانات، افکار و رفتارها منجر شود )کالرک و همکاران

 PTSD بیشتر باشد، پاسخ به درمان عالئمTF-CBT  ( و هر چقدر مشارکت کودکان و نوجوانان در4667

طبق توصیه يک تیم پژوهشي که نتايج تحقیقات متعددی (. 4616تر خواهد بود )کوهن و همکاران، م بت

متمرکز بر تروما بايد خط اول درمهان کودکهان و نوجوانهان     هایاند، روان درمانيرا مورد مطالعه قرار داده

هها از  کهه ايهن نهوع درمهان     ای وجهود دارد در نظر گرفته شود، چرا که شواهد قانع کننده PTSDمبتال به 

مطالعات نتايج (. 4616)کوهن و همکاران، باشند رهنمود در برطرف کردن عالئم مؤثرتر ميهای بيدرمان

رفتهار درمهاني   حهاکي از اثربخشهي    (4612) 1کشین و استراونو ( 4619) 1همکاران فورنريس وجداگانه 

 7هبهرت و دياگنالهت  . بهوده اسهت  برای کودکهان   PTSDکاهش شدت عالئم بر متمرکز بر تروما شناختي 

ي متمرکز بر ترومها بهر کودکهان پهیش     در پژوهشي با هدف بررسي تأثیر رفتار درماني شناخت نیز (4611)

ه اين درمان تهأثیر قابهل تهوجهي در    مورد سوا استفاده جنسي قرار گرفته بودند، نشان دادند ک دبستاني که

 (4611) 8کاهش مشکالت رفتاری و هیجاني کودکان دارد. همچنهین در تحقیهق ديگهر تورنبهاک و مهولر     

شکالت دروني و بروني سازی کودکهان  نقش مهمي در تنظیم هیجان و کاهش م TF-CBTنشان دادند که 

 نوجوانان سن مدرسه دارد. و

                                                
1 . trauma-focused cognitive behavioral therapy 
2 . Clark & et al 
3
 . Butler & et al 

4 . McEvoy 
5 . Forneris & et al 
6 . Keeshin & Strawn 
7 . Hébert & Daignault 
8 . Thornback & Muller 
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رفتاری بسیار نويد بخش بوده است. بها توجهه بهه تعهداد      -شناختيدرمان تحوالت جديد در حوزه 

را در آنهها افهزايش    PTSDافراد درگیر و کمبود منابع در هر فاجعه بزرا و کوچک که احتمال ابهتال بهه   

 ايهن مهداخالت در اجهرا مهورد نیهاز اسهت      گرا و آسان بودن دهد، نیاز به مداخالت کوتاه مدت، عملمي

ي از يکه بهرای کودکهان و نوجوانهان،    4(NET)ای ههروايت درماني مواج(. 4619، 1)زانگ، هانت و کاکس

بوجهود آمهده   و سهازمان يافتهه     PTSDدرماني کوتاه مدت است که به منظور درمان نشانگان هایرويکرد

نیازههای  تها  رفتهاری در تهالش اسهت     -تيدرمان شهناخ با مبنا قرار دادن اصول مواجهه . اين درمان است

ه دنبهال کهاهش   به  و کند درماني نجات يافتگان حوادث تروماتیک ناشي از تروماهای چندگانه را برآورده

پس از سانحه و عهادت دادن افهراد بهه خهاطرات و عواطهف مربهوط بهه حهوادث         عالئم اختالل استرس 

وادث تروماتیهک  حدر اين درمان بیمار بطور پیوسته درباره برانگیزاننده ترين  .تروماتیک تجربه شده است

 کنهد تجربهه مهي  نیهز  حالیکه در همان زمان هیجانات مرتبط بها ايهن حهوادث را     کند درخود صحبت مي

ای مهروری نشهان   ( در مطالعه4616) 2ربجانت و فاضل .(4611؛ اسچاير، 4611 ،9)اسچاير، نیونر و البرت

برای بزرگسان و کودکان جههت کهاهش مشهکالت عهاطفي ناشهي از       ایههروايت درماني مواجه دادند ک

 PTSDبهرای افهراد    اين درمهان باشد و شواهد موجود نشان دهنده اين است که زا مؤثر ميحوادث آسیب

( در يهک  4619) 1. گازدزايويساست، مؤثر اندها شدهها و درگیریهای رواني از خشونتکه دچار آسیب

دارای اندازه اثهر و قهدرت آمهاری خهوبي بهرای       ایروايت درماني مواجههپژوهش فراتحلیل نشان داد که 

( بر مبنای نتايج مطالعهات  4611) 1اسچاير باشد.ميدرمان اختالل استرس پس از سانحه و حوادث تروما 

ايهن   س از سانحه، به طور قابل توجهي ازانجام شده در اين زمینه نتیجه گرفت که افراد مبتال به استرس پ

ای با ههدف بررسهي روايهت درمهاني     ( در مطالعه4611) 7استینمن، ووتان و تولین اند.مند شدهبهره درمان

سازی به تنهايي و يا در ترکیب با بازسازی ای برای اختالالت اضطرابي نشان دادند که اين مواجههمواجهه

                                                
1 . Zang, Hunt & Cox 
2
 . Narrative Exposure Therapy 

3 . Schauer, Neuner & Elbert 
4 . Robjant & Fazel 
5 . Gwozdziewycz 
6 . Schauer 
7 . Steinman, Wootton   & Tolin 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780123970459002664
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780123970459002664
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780123970459002664
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780123970459002664
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تواند به کاهش عالئم اضطراب کمک کند و همچنین اين دسهتاوردها در  شناختي به طور قابل توجهي مي

 طول زمان نیز حفظ خواهد شد.

-تالشتوان رسید که های مورد مطالعه به اين نتیجه ميدرمان نهايتاب با مرور نتايج پژوهشي در زمینه

تحقیقهات نشهان   وع ناختي صورت گرفته است و در مجمهای روانشهای زيادی برای ارزيابي انواع درمان

)احمهدزاده  انهد  داشهته  PTSDهای رفتاری و شناختي بیشترين تهأثیرات را در درمهان   داده است که درمان

 بها توجهه بهه تمهام مهوارد ذکهر شهده و       به همهین منظهور و    (.1934اقدم، احمدی، نوراني پور و اخوی، 

ن و مشهخص نمهودن تهأثیر ايهن     منفي اين اختالل و مخصوصاب تأثیر ايهن اخهتالل بهر نوجوانها     پیامدهای

مداخالت در داخل کشور، پژوهش حاضر درصدد آن است که به اين سؤال اساسهي پاسهخ دههد کهه دو     

در کاهش مشهکالت  چه تأثیری ای ههروش رفتار درماني شناختي متمرکز بر تروما و روايت درماني مواج

 ؟دندارسانحه های اختالل استرس پس از هیجاني نوجوانان دارای نشانه -رفتاری

 

  ضرورت پژوهش و  اهميت -1-3

ای دارد و توجه به بهداشت رواني آنان کمک در هر جامعه سالمت کودکان و نوجوانان اهمیت ويژه

کند تا از نظر رواني و جسمي سالم بوده و نقش اجتماعي خود را بهتر ايفا کنند )رنجبرکوچک سرايي، مي

  (.1984ناب دل، فخاری و داداش زاده، 

از طرفي استرس، بخشي جدايي ناپذير از زندگي ماست و بها در نظهر گهرفتن نهرخ روبهه افهزايش       

هها، مهرا عزيهران، طهالق والهدين،      حوادث تروماتیک مانند جنگ، تصادفات، حوادث صنعتي، خشونت

له زاده )عبدادهند های استرس مدار نیز روز به روز نرخ روبه افزايشي را نشان ميجرايم و تجاوز؛ بیماری

، يهک اخهتالل پیچیهده و    حهاختالل استرس پس از سان (.1936جدی، هاشمي نصرت آباد و بخشي پور، 

و شهود  مهي مزمن است که باعث بروز مشکالت قابل مالحظه و اختالل در عملکرد اجتماعي و آموزشهي  

راپهاپورت،  گرسهون و  تواند تاثیر عمیقي بر رشد نوجواني و سالمت جسهمي و روانهي داشهته باشهد )    مي

در نتیجه، شناسايي فاکتورهای خطر اين اخهتالل مخصوصهاب در کودکهان و نوجوانهان از اهمیهت       (.4619
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، 1اسهتدمن، سهرپل و فیلهد    -)تريکهي، سهیداوی، میسهر    علمي، بالیني و اجتماعي بیشتری برخوردار است

ت اضهطرابي از جملهه   هزينهه درمهان اخهتالال   شود که بهدانیم  اهمیت اين بررسي زماني بیشتر مي (.4614

PTSD  میلیارد دالر برآورد شده اسهت کهه نشهان دهنهده نیمهي از       24در اياالت متحده به تنهايي بیش از

ههای  های روانپزشکي، و يک سوم از هزينههای غیر از بیماریهايي است که برای درمان کل بیماریهزينه

 (4611، 4و جوانويک نايج، روديس، والدزشود )های رواني صرف ميدرمان بیماری

سهازد؛ چهرا   تر مهي همچنین میزان باالی شیوع در اين اختالل اهمیت پژوهش را در اين زمینه روشن

داننهد )چوسهگروس و   درصهد جمعیهت عمهومي مهي     3را در حهدود ا تها    PTSDکه شیوع مادام العمهر  

درصد تخمین زده شده است؛ که البته عالوه بهر   11تا  3( و میزان بروز آن در طول عمر 4611همکاران، 

نتهايج  باشند. درصد ديگر از افراد نیز ممکن است دچار اشکال تحت بالیني اين اختالل  11تا  1اين رقم، 

درصد  7/49درصد دختران و  99نوجوانان ) درصد کودکان و 1/17دهد که مطالعات داخلي نیز نشان مي

بودند )نريمهاني، بشهرپور، قمهری     شان تجربه کردهزا را در طول زندگيپسران( حداقل يک رويداد آسیب

هايي کهه  های پرخطر يعني گروهمیزان شیوع مادام العمر اين اختالل در گروه (.1936گیوی و ابوالقاسمي، 

درصهد قهرار دارد )سهادوک و سهادوک،      71تا  1اند در طیفي از بوده زااعضايشان در معرض وقايع آسیب

 ( که اين آمار باعث توجه بیشتر به اين اختالل شده است.4667

نیز تها حهدودی اهمیهت ايهن پهژوهش و      DSM از طرف ديگر تغییرات ايجاد شده در نسخه جديد 

حهذف اخهتالل    DSM-V ين تغییهرات تهر  مههم يکهي از  کند؛ چرا که تر ميمطالعه بر اين اختالل را افزون

ا بهه  ی تشخیصي مجز ها در يک طبقه قرار گرفتن آنو  9اختالالت اضطرابياسترس پس از سانحه از طبقه 

همچنین اضافه شدن اختالل استرس پهس از سهانحه   . زا است رتبط با ضربه و عوامل تنشاختالالت منام 

 زا در کودکهان و  مواجههه بها رويهدادهای آسهیب    تواند نشان از شهیوع بهاالی    مي DSM-Vدر کودکان در 

)انجمن  پذير باشد ها بر سیر تحولي آنان به عنوان گروه سني آسیب تأثیرات مخرب اين ضربه نوجوانان و

 (.4619روانپزشکي امريکا، 

                                                
1 . Trickey, Siddaway, Meiser-Stedman, Serpell & Field 
2 . Neigh, Rhodes, Valdez & Jovanovic 
3 . Anxiety disorder 
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، امروزه توجه بسیاری از کارشناسان را به عنوان يک اخهتالل گسهترده   استرس پس از سانحهل اختال

ای بهر متغیرههای روانشهناختي    چرا که اين اخهتالل تهأثیر منفهي   ير، به خود جلب کرده است. و درمان پذ

ههای اسهناد )فیريرنهگ و    (، سهبک 4668، 1مختلفي مانند ارزيابي شناختي )لوئیس فیلد، نهورمن و بهارتون  

 ،2يوسهوات، اسهتیگر و جولیهان    (، عزت نفس )کاشهدن، 4668 ،9گريگ و تارير ؛ باروکالف،4667، 4کللند

و کنهد  ( ايجاد مي4663، 1؛ اسکارپا و همکاران4663، 1(، راهبردهای کنترل فکر )بنت، بک و کالپ4661

معمهوالب  ( و 4611و همکاران، سلجیووسکي )نقش مهمي در عواطف م بت و منفي و تنظیم هیجان دارند 

سهوا مصهرف مهواد    با ساير اختالالت از قبیل اختالالت اضطرابي ديگر، اخهتالالت خلقهي، افسهردگي و    

 (.4614؛ تريکي و همکاران، 4663شود )پاناگیوتي و همکاران، همراه مي

با توجه به میزان باالی قرار گرفتن طوالني مدت کودکان و نوجوانان در معهرض آسهیب، تشهخیص    

 مؤثر، درماني مداخالت لزوم بنابراين(. 4616زود هنگام اين اختالل بسیار مهم است )کوهن و همکاران، 

گهامي در جههت توجهه بهه     توانهد  مهي انجام تحقیقات جديد در ايهن حهوزه   نمايد و مي ضروری و جا به

های عنوان بخشي از برنامهبه  و توجه به درمان آنل، عوامل مؤثر از آن، شناسايي دقیقتر ماهیت اين اختال

شهاهد ارجهاع   شهود کهه   اهمیت پیشگیری زودرس وقتي بیشتر آشهکار مهي   .پیشگیری در نظر گرفته شود

ای جهز افهزايش   نتیجهه  کهه  در سنین پايین به مراکز تخصصي بهداشت رواني باشهیم  و نوجوانان کودکان

تأثیرات موقعیت منفي و ايجاد مشکالت جدی در راه بازپروری يها درمهان آن نخواههد داشهت )اسهتورا،      

و  زودهنگهام کودکهان   (. به همین دلیل در حیطه بهداشت رواني تأکید بیشتر بر تشهخیص و درمهان  1981

 دارند.  حاصل از انواع اختالالت را است که مشکالت رفتاری و عاطفي  نوجوانان

ای ايهن اخهتالل در کودکهان و    های مداخلهه بحث اختالل استرس پس از سانحه و روش در مجموع

مطالعات  باشد، مخصوصاب در ايران ضروری است که از طريق انجامنوجوانان نیازمند مطالعات بیشتری مي

آن را پیگیری نمود تا بتهوانیم اطالعهاتي از تهأثیر ايهن اخهتالل در سرنوشهت        متعدد، اين اختالل و درمان
                                                
1
 . Louise Field, Norman & Barton 

2 . Feiring & Cleland 
3 . Barrowclough, Gregg & Tarrier 
4 . Kashdan, Uswatte, Steger & Julian 
5 . Bennett, Beck & Clapp 
6 . Scarpa & et al 
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نهايي افراد مطابق با جامعه ايران کسب نمايیم. در نهايهت شهیوع بهاال و عهوارض زيهاد ايهن اخهتالل در        

استفادة از نتايج اين پژوهش در  کودکان و نوجوانان، تحقیقات معدود، معرفي روش های جديد درماني و

ای برای تحقیقات بعدی از داليل انجام ايهن پهژوهش   سازی زمینهای و فراهمهای درماني و مشاورهمحیط

 باشد.مي

 

 اهداف پژوهش -1-4

 اهداف کلی -1-4-1

در ای مواجههو روايت درمانيرفتار درماني شناختي متمرکز بر تروما دو روش تعیین اثر بخشي  -1

 های اختالل استرس پس از سانحه.هیجاني نوجوانان دارای نشانه -کاهش مشکالت رفتاری

ای در ههروايت درماني مواجرفتار درماني شناختي متمرکز بر تروما و مقايسه اثربخشي دو روش  -4

 های اختالل استرس پس از سانحه.هیجاني نوجوانان دارای نشانه -کاهش مشکالت رفتاری

 

 اختصاصیاهداف  -1-4-2

های اختالل استرس پهس  تعیین اثربخشي رفتار درماني شناختي متمرکز بر تروما در کاهش نشانه -1

 از سانحه نوجوانان.

تعیین اثربخشي رفتار درماني شناختي متمرکز بر تروما در کهاهش مشهکالت رفتهاری نوجوانهان      -4

 های اختالل استرس پس از سانحه.دارای نشانه

ماني شناختي متمرکز بر تروما در کهاهش مشهکالت هیجهاني نوجوانهان     تعیین اثربخشي رفتار در -9

 های اختالل استرس پس از سانحه.دارای نشانه

های اخهتالل اسهترس پهس از سهانحه     ای در کاهش نشانهههتعیین اثربخشي روايت درماني مواج -2

 نوجوانان. 
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ههای  نان دارای نشانهای در کاهش مشکالت رفتاری نوجواههتعیین اثربخشي روايت درماني مواج -1

 اختالل استرس پس از سانحه.

های ای در کاهش مشکالت هیجاني نوجوانان دارای نشانهههتعیین اثربخشي روايت درماني مواج -1

 اختالل استرس پس از سانحه.

ای در ههمقايسه اثربخشي دو روش رفتار درماني شناختي متمرکز بر تروما و روايت درماني مواج -7

 اختالل استرس پس از سانحه نوجوانان. هایکاهش نشانه

ای در ههمقايسه اثربخشي دو روش رفتار درماني شناختي متمرکز بر تروما و روايت درماني مواج -8

 های اختالل استرس پس از سانحه.کاهش مشکالت رفتاری نوجوانان دارای نشانه

ای در ههت درماني مواجمقايسه اثربخشي دو روش رفتار درماني شناختي متمرکز بر تروما و رواي -3

 های اختالل استرس پس از سانحه.کاهش مشکالت هیجاني نوجوانان دارای نشانه

 

 های پژوهش فرضيه -1-5

های اختالل استرس پس از سانحه نوجوانان رفتار درماني شناختي متمرکز بر تروما در کاهش نشانه -1

 مؤثر است. 

ههای  مشهکالت رفتهاری نوجوانهان دارای نشهانه     رفتار درماني شناختي متمرکز بر تروما در کهاهش  -4

 اختالل استرس پس از سانحه مؤثر است. 

ههای  رفتار درماني شناختي متمرکز بر تروما در کاهش مشهکالت هیجهاني نوجوانهان دارای نشهانه     -9

 اختالل استرس پس از سانحه مؤثر است.

 نحه نوجوانان مؤثر است. های اختالل استرس پس از ساای در کاهش نشانهههروايت درماني مواج -2

ههای اخهتالل اسهترس    ای در کاهش مشکالت رفتاری نوجوانان دارای نشانهههروايت درماني مواج -1

 پس از سانحه مؤثر است. 
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های اخهتالل اسهترس   ای در کاهش مشکالت هیجاني نوجوانان دارای نشانهههروايت درماني مواج -1

 پس از سانحه مؤثر است.

 

 پژوهش هایسؤال -1-6

ای در ههه آيا بین اثربخشي دو روش رفتار درماني شناختي متمرکز بر تروما و روايهت درمهاني مواج   -1

 های اختالل استرس پس از سانحه نوجوانان تفاوت وجود دارد؟کاهش نشانه

ای در ههه آيا بین اثربخشي دو روش رفتار درماني شناختي متمرکز بر تروما و روايهت درمهاني مواج   -4

 های استرس پس از سانحه تفاوت وجود دارد؟ری نوجوانان دارای نشانهکاهش مشکالت رفتا

ای در ههه آيا بین اثربخشي دو روش رفتار درماني شناختي متمرکز بر تروما و روايهت درمهاني مواج   -9

 های استرس پس از سانحه تفاوت وجود دارد؟کاهش مشکالت هیجاني نوجوانان دارای نشانه

 

 تی متغيرهاتعاریف مفهومی و عمليا -1-7

  استرس پس از سانحهاختالل  -1-7-1

اختالالت مهرتبط بها ضهربه و عوامهل     يکي از  اختالل استرس پس از سانحه: تعریف مفهومی -الف

ای از از مجموعهه  کهه  (4619منحصر به فرد، پیچیده و مزمن است )انجمن روانپزشهکي امريکها،    ،زا تنش

شود، فرد به صورت ترس و درماندگي بهه ايهن   زندگي پیدا ميزای عاليم در پي مواجهه با حوادث آسیب

آن خواهد از يهادآوری  کند و در عین حال ميدهد، واقعه را دائماب در ذهن خود مجسم ميتجربه پاسخ مي

 (.4667اجتناب کند )سادوک و سادوک، 

ت کهه ههر   ای اسنمره اختالل استرس پس از سانحهدر اين پژوهش منظور از : تعریف عملياتی -ب

از طريق مصهابحه بهالیني    آورد و سپسبدست مي و نوجوانان تأثیر حوادث کودکاندر مقیاس  آموزدانش

 شوند.شناسايي مي های استرس پس از سانحهنشانهساختمند افراد دارای 
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 متمرکز بر تروما رفتار درمانی شناختی -1-7-2

يک مدل درمهان روانهي اجتمهاعي و    رفتار درماني شناختي متمرکز بر تروما، : تعریف مفهومی -الف

رفتاری است، که برای درمهان اسهترس پهس از سهانحه و مشهکالت عهاطفي و       -شکلي از درمان شناختي

بهه دو  زا در کودکان و نوجوانهان  های رواني مرتبط با حوادث آسیبرفتاری مرتبط با آن و مقابله با آسیب

 هايي سهر و اين درمان با شناخت .(4616طراحي شده است )کوهن و همکاران،  فردی گروهي وصورت 

؛ بهاتلر و همکهاران،   4661کار دارد که به تغییر هیجانات، افکار و رفتارها منجر شود )کالرک و همکاران، 

 (.4667؛ مک اوی، 4661

در پژوهش حاضر منظور از رفتار درماني شناختي متمرکز بر ترومها پروتکهل   : تعریف عملياتی -ب

 36جلسهه   14در و تهدوين شهده اسهت     (4661) 1و دبیلینگهر و  مهارانینو ، کوهندرماني است که توسط 

 شود. ای و در هفته يک بار به صورت گروهي برگزار ميدقیقه

 ایروایت درمانی مواجهه -1-7-3

ای يک رويکهرد درمهاني کوتهاه مهدت اسهت کهه بهه        روايت درماني مواجهه: تعریف مفهومی -الف

بوجود آمده است. ايهن درمهان، بها مبنها قهرار دادن اصهول       و سازمان يافته  PTSD منظور درمان نشانگان

رفتاری در تالش است نیازهای درماني نجات يافتگان حوادث تروماتیک ناشهي   -تيمواجهه درماني شناخ

وادث حه در اين درمان بیمار بطور پیوسته درباره برانگیزاننهده تهرين    د.نه را برآورده کناز تروماهای چندگا

 کنهد کند در حالیکه در همان زمان هیجانات مرتبط با اين حوادث را تجربه ميتروماتیک خود صحبت مي

 (.4611)اسچاير و همکاران، 

درمهاني اسهت   ای، پروتکل مواجهدر پژوهش حاضر منظور از روايت درماني : تعریف عملياتی -ب

ای و در هفته يهک بهار   دقیقه 36جلسه  14در تدوين شده است و ( 4669توسط اسچاير و همکاران )که 

 شود. به صورت گروهي برگزار مي

                                                
1 . Mannarino & Deblinger 
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 هيجانی -مشکالت رفتاری -1-7-4

ههای  شود که در آن پاسهخ هیجاني به شرايطي اطالق مي -ریاشکالت رفتم: تعریف مفهومی -الف

و قومي تفاوت داشته باشهد بطوريکهه   هیجاني و رفتاری کودکان و نوجوانان با هنجارهای فرهنگي، سني 

بر عملکرد تحصیلي فرد، مراقبت از خود، روابط اجتماعي، سازگاری فردی، رفتار در کالس و سهازگاری  

احساسهات منفهي   در محیط کار نیز تأثیر منفي بگذارد. اغلب کودکان و نوجوانهان دارای ايهن مشهکالت،    

کننهد و در  ها آنهان را طهرد مهي   کنند. در بیشتر موارد، معلمان و همکالسيدارند و با ديگران بدرفتاری مي

 . (4667، 1د )براون و پرسييابهای آموزشي آنان، کاهش ميصتنتیجه فر

ای است کهه  پژوهش، میزان نمره در اين هیجاني -مشکالت رفتارینظور از م: تعریف عملياتی -ب

 -مشهکالت رفتهاری   خودگزارشهي  ههای مقیهاس و  ،هها و مشهکالت  پرسشنامه توانهايي  در آموزهر دانش

 ای است.فاصله هاگیری اين متغیرمقیاس اندازه .نمايدکسب مي DASS- 21و  بزهکاری

 

 

                                                
1 . Brown & Percy 



 

 :فصل دوم

 مباني نظري پژوهش
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 مقدمه

و روايهت درمهاني    تعیین اثر بخشي رفتار درماني شناختي متمرکهز بهر ترومها   هدف پژوهش حاضر، 

 های اختالل استرس پس از سانحههیجاني نوجوانان دارای نشانه -در کاهش مشکالت رفتاری ایههمواج

شهد،   پرداخته خواههد  استرس پس از سانحهاختالل  مورد در اين فصل ابتدا به بحث در بنابراين باشد.مي

خواههد گرفهت. در    سان مورد بحهث قهرار  شنا رواناز ديدگاه هیجاني نوجوانان  -مشکالت رفتاریسپس 

و روايهت   رفتار درماني شناختي متمرکز بهر ترومها  اثر بخشي  هکهايي اشاره خواهد شد  نهايت به پژوهش

های اختالل اسهترس پهس   هیجاني نوجوانان دارای نشانه -ت رفتاریر کاهش مشکالد ایههدرماني مواج

 اند.مورد بررسي قرار دادهرا از سانحه 

 

 1زامرتبط با آسيب و عامل استرساختالل  -2-1

شوند که در آنها مواجهه با واقعهه  زا اختالالتي را شامل مياختالالت مرتبط با آسیب و عامل استرس

اينها عبارتند از اخهتالل دلبسهتگي   زا آشکارا به عنوان مالک تشخیصي ثبت شده است. زا يا استرسآسیب

 2پس از سانحه، اختالل استرس حاد، اختالل استرس 9، اختالل آمیختگي اجتماعي بازداری نشده4واکنشي

 (.1939، ترجمه سید محمدی، 4619انجمن روانپزشکي امريکا، ) 1اختالالت سازگاریو 

زا کهامالب متغیهر اسهت. در برخهي     رسزا يا استاختي بعد از مواجهه با رويدادی آسیبناراحتي روانشن

توانند درک شوند. اما روشهن اسهت خیلهي از    ها در زمینه مبتني بر اضطراب يا ترس بهتر ميموارد، نشانه

اب و تهرس،  های مبتني بر اضطراند، به جای نشانهزا مواجه شدهزا يا استرسافرادی که با رويدادی آسیب

                                                
1 . trauma and stressor-related disorder 
2 . reactive attachment disorder 
3 . disinhibited social engagement disorder 
4 . acute stress disorder 
5 . adjustment disorder 
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های بیروني کردن خشهم  های فقدان احساس لذت و مالمت، نشانههای بالیني، نشانهترين ويژگيبرجسته

های متغیر ناراحتي بالیني بعد از به علت اين جلوه .دهندرا نشان مي ایهای تجزيهو پرخاشگری، يا نشانه

در فوق به آنها اشاره شد، تحت طبقهه مجزايهي   مواجهه با رويدادهای فاجعه آمیز يا ناگوار، اختالالتي که 

اند. عالوه بر اين، معموالب تصوير بهالیني  بندی شدهزا طبقهبه نام اختالالت مرتبط با آسیب و عامل استرس

يها تهرس(    ههای مبتنهي بهر اضهطراب    شود )همراه با يا بدون نشهانه های فوق را شامل ميترکیبي از نشانه

 (.1939، ترجمه سید محمدی، 4619 )انجمن روانپزشکي امريکا،

 

 اختالل استرس پس از سانحه -2-2

مشخصه اختالل استرس پس از سانحه افزايش استرس و اضطراب به دنبال مواجهه با رويداد 

شامل مواردی از قبیل درگیری پراسترس يا سانحه است. رويدادهای پراسترس يا سانحه ممکن است 

يا جنگ يا شاهد اين حوادث بودن، آدم ربايي، فجايع طبیعي،  دريک جنايت يا تصادف خشن، تهاجم

ی سوا رفتار جنسي يا جسمي باشد. فرد در مقابل اين تشخیص يک بیماری تهديد کننده حیات يا تجربه

کند و دهد، مدام رويداد را مجدداب تجربه ميتجربیات به صورت ترس يا درماندگي واکنش نشان مي

آن اجتناب کند. رويداد مزبور ممکن است در روياها و افکار بیداری )فلش  کند از يادآوریتالش مي

که تقريباب بر هرکسي  ندهست کاهقدر توانآنکنند ايجاد مي PTSDبک( مجددا ب تجربه شود. عوامل استرسي 

های جدی گذارند. اين عوامل حاصل تجربیات حین جنگ، شکنجه، تهاجم، تجاوز، و تصادفتأثیر مي

کنند از کنند و سعي ميی خود مجدداب تجربه ميهستند. افراد رويداد سانحه را در روياها و افکار روزانه

هر چیزی که سبب يادآوری آن شود پرهیز کنند و در کنار حالت برانگیختگي مفرط نوعي کرختي در 
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و مشکالت شناختي ب افسردگي، اضطرا :شود. ساير عاليم عبارتند ازدهي در اين افراد ديده ميپاسخ

 (.1931؛ ترجمه رضاعي، 4611روئیز، ، و سادوک ،سادوک)مانند ضعف تمرکز 

 

  استرس پس از سانحهتشخيصی اختالل  هایمالک -2-2-1

 روند.سال به کار مي 1های زير در مورد بزرگساالن، نوجوانان و کودکان باالی مالک

Aبا مرا واقعي يا تهديد به مرا، جراحت جدی، يا خشونت جنسي به صورت يکي )يا  . مواجهه

 تعداد بیشتری( از موارد زير:

 زا.تجربه کردن مستقیم رويداد )رويدادهای( آسیب .1

 شاهد بودن رويداد )رويدادها( به صورتي که برای ديگران رخ داده است. .4

ی اعضای خانواده نزديک يا دوستان نزديک زا براآگاهي از اينکه رويداد )رويدادهای( آسیب .9

اتفاق افتاده است. در موارد مرا واقعي يا تهديد به مرا عضوی از خانواده يا دوست، اين 

 آمیز يا تصادفي بوده باشد.رويداد )رويدادها( بايد خشونت

الب زا )م تجربه کردن مواجهه مکرر يا شديد با جزئیات ناخوشايند رويداد )رويدادهای( آسیب .2

کودک کنند؛ افسران پلیس بارها با جزئیات های انسان را جمه مياولین پاسخ دهندگان، جنازه

 شوند(.آزاری مواجه مي

ها يا تصاوير کاربرد های الکترونیک، تلويزيون، فیلمدر مورد مواجهه از طريق رسانه 2Aتوجه: مالک 

 ندارد، مگر اينکه اين مواجهه مرتبط با کار باشد.

Bزا که های مزاحم زير در ارتباط با رويداد )رويدادهای( آسیبود يکي )يا تعداد بیشتری( از نشانه. وج

 شود:زا شروع ميبعد از وقوع رويداد )رويدادهای( آسیب

https://www.gisoom.com/search/book/author-282409/%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A2%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AC%DB%8C%D9%85%D8%B2-%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D9%88%DA%A9/
https://www.gisoom.com/search/book/author-335888/%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A2%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%88%DB%8C%D8%B1%D8%AC%DB%8C%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%A7.-%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D9%88%DA%A9/
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 زا.خاطرات ناراحت کننده مکرر، غیرارادی، و مزاحم رويداد )رويدادهای( آسیب .1

هايي از ممکن است روی دهد که در آن موضوعات با جنبهسال، بازی مکرری  1توجه: در کودکان باالی 

 زا ابراز شوند. رويداد )رويدادهای( آسیب

زا رؤياهای ناراحت کننده مکرر که در آنها محتوا و يا عاطفه رؤيا با رويداد )رويدادهای( آسیب .4

 ارتباط دارد.

 وجود داشته باشد.توجه: در کودکان، ممکن است رؤياهای ترسناک بدون محتوای قابل تشخیص 

ای احساس يا عمل ها به گذشته( که در آنها فرد به گونهای )م ل بازگشتهای تجزيهواکنش .9

هايي ممکن دهند. )چنین واکنشزا دوباره روی ميکند که گويي رويداد )رويدادهای( آسیبمي

ل از است به صورت يک پیوستار روی دهند، به طوری که جلوه بسیار شديد، ناآگاهي کام

 های اطراف باشد(.محیط

 توجه: در کودکان، بازآفريني مجدد مرتبط با آسیب ممکن است در بازی روی دهد.

های دروني يا بیروني که با نشانه ناراحتي روانشناختي طوالني شديد يا طوالني هنگام مواجهه .2

 زا هستند يا به آن شباهت دارند.ای از رويداد )رويدادهای( آسیبنماد جنبه

ای از رويداد های دروني يا بیروني که نماد جنبههای فیزيولوژيکي محسوس به نشانهواکنش .1

 زا هستند يا به آن شباهت دارند.)رويدادهای( آسیب

Cزا که بعد از وقوع رويداد های مرتبط با رويداد )رويدادهای( آسیب. اجتناب مداوم از محرک

 شود:مي مشخصک يا هر دو مورد زير شود، و با يزا شروع مي)رويدادهای( آسیب
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 اجتناب يا اقداماتي برای اجتناب کردن از خاطرات، افکار، يا احساسات ناراحت کننده در مورد .1

ای که ارتباط زا يا خاطرات، افکار يا احساسات ناراحت کنندهرويداد )رويدادهای( آسیب

 نزديک با اين رويداد دارند.

-ها، گفتگوها، فعالیتب کردن از يادآورهای بیروني )افراد، مکاناجتناب يا اقداماتي برای اجتنا .4

ها( که خاطرات، افکار، يا احساسات ناراحت کننده در مورد رويداد ها، اشیا، موقعیت

 کنند.زا را برانگیخته مي)رويدادهای( آسیب

Dبعد از وقوع رويداد زا  که ها و خلق مرتبط با رويداد )رويدادهای( آسیب. تغییرات منفي در شناخت

 شوند، به صورتي که با دو )يا تعداد بیشتری( از موارد زير )رويدادهای( آسیب شروع يا بدتر مي

 شود:مي مشخص

زا )معموالب به علت يادزدودگي ناتواني در به ياد آوردن جنبه مهمي از رويداد )رويدادهای( آسیب .1

 يا داروها(. ای و نه عوامل ديگری همچون صدمه سر، الکلتجزيه

به هیچ »، «من بدم»آمیز در مورد خود، ديگران يا دنیا )م الب عقايد يا انتظارات منفي مداوم و اغراق .4

کل دستگاه عصبي من برای همیشه نابود »، «دنیا کامالب خطرناک است»، «توان اعتماد کردکس نمي

 «(.شده است

زا که رويداد )رويدادهای( آسیبهای تحريف شده مداوم در مورد علت يا پیامدهای شناخت .9

 شوند فرد خود يا ديگران را سرزنش کند.باعث مي

 حالت هیجاني منفي مداوم )م ل ترس، وحشت، خشم، گناه يا شرم(. .2

 های مهم يا شرکت کردن در آنها.کاهش محسوس عالقه به فعالیت .1
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