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بر کاهش عالئم ) TMT(و درمان مدیریت تروما ) TF-CBT(بخشی درمان شناختی رفتاري متمرکز بر تروما مقایسه اثر

  نصراله معینی/ پس آسیبی در دانش آموزان داغدیده

  نادر حاجلوپروفسور دکتر سجاد بشرپور،  : راهنماان استاد

  محمد نریمانیپروفسور   :مشاور استاد

  17/11/1397  :دفاعتاریخ

  .ص  225  : اتصفحادتعد

  شناسیگروه روان  :نامه شماره پایان

  :چکیده

رفتاري متمرکز بر تروما و درمان مدیریت تروما بر کاهش عالئم درمان شناختی ثربخشیهدف پژوهش حاضر مقایسه ا:هدف 

  .آموزان داغدیده بودآسیبی دانشپس

ي آماري این پژوهش را جامعه. آزمون چند گروهی بودپس-مونآزمطالعه از نوع آزمایشی با طرح پیش:شناسی پژوهش روش

مشغول به تحصیل  96-97آموزان دختر داغدیده دوره دوم متوسطه شهرستان ایرانشهر تشکیل داد که در سال تحصیلی ي دانشکلیه

اي اي چند مرحلهگیري خوشهمونهبا استفاده از ن) نفر 500(آموزان داغدیده یک سوم جامعه ابتدا براي تعیین تعداد دانش. بودند

اي باالتر از از نمره برش نفر نمره 106تعداد . ي آثار سوگ هوگان مورد بررسی قرار گرفتندانتخاب شدند و با استفاده از سیاهه

انتخاب و به طور  نفر 60پس از انجام مصاحبه بالینی براي تأیید عالیم داغدیدگی، از بین این افراد تعداد . به دست آوردند) 65/174(

لیست عالئم ها از مقیاس چکبراي جمع آوري داده. جایگزین شدند) n=20(و یک گروه کنترل ) n=20(تصادفی در دو گروه آزمایش 

تک ها از از آزمون تحلیل کواریانس براي تجزیه و تحلیل داده. هاي پس از تروما استفاده شدتروما براي کودکان و پرسشنامه شناخت

  .چند متغیري استفاده شدي و متغیر

رفتاري متمرکز بر تروما و درمان مدیریت تروما نسبت متغیري نشان داد که درمان شناختینتایج تحلیل کواریانس چند:ها یافته

). P>05/0(اندآموزان دختر داغدیده مؤثر بودهآسیبی دانشهاي پسو شناخت تروماداري بر کاهش عالئم به گروه کنترل به طورمعنی

  .داري وجود نداردها تفاوت معنیهاي درمانی از لحاظ اثربخشی بر متغیرهاي مذکور در هیچ یک از مؤلفهنتایج نشان داد که بین گروه

و  تروماتواند عالئم رفتاري متمرکز بر تروما و درمان مدیریت تروما میاین نتایج حاکی است که درمان شناختی:گیري نتیجه

تواند در ها میبنابراین  طراحی و اجراي مداخالت مبتنی بر این درمان. آموزان داغدیده را کاهش دهدآسیبی دانشهاي پسشناخت

  .ي آموزش و ارتقاي بهداشت روانی کودکان و نوجوانان ضروري باشدزمینه

  

  .آسیبیهاي پس، شناختترومارفتاري متمرکز بر تروما، درمان مدیریت تروما، عالئم درمان شناختی:هاي کلیدي واژه
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  مقدمه  - 1-1

، 2را مانند کودك آزاري 1زاییرویدادهاي آسیبدر طی رشد خود بسیاري از کودکان و نوجوانان 

، 8، جنگ7، بالهاي طبیعی6ونت اجتماعی، خش5، جرایم خشونت آمیز4، تجاوز جنسی3خشونت خانگی

- تواند به درجات مختلف دشوار، دردناك و استرسند که میکنمیتجربه  10مرگ افراد عزیزو  9تروریسم

آوري زیادي بعد از این تجربیات دارند، ولی بسیاري از اگر چه بعضی از کودکان توانایی تاب. زا باشد

توانند جدي کنند که میشناختی را تجربه میي نیز مشکالت روانداري دارند و بسیارها پریشانی معنیآن

شناختی، رفتار مجرمانه و این تجارب همچنین، خطر مشکالت جسمانی و روان. مدت باشندو طوالنی

؛ کوهن و 2004، 11بلینگر، مانارینو و استیرکوهن، د(دهد کارکرد مختل شده در بزرگسالی را افزایش می

هیجانی از خود  -اجتماعی-همچنین این افراد ممکن است مشکالت روانی). 2017ر، بلینگمانارینو و د

به عالوه، کودکان و نوجوانان ممکن است انواع متفاوتی از ) 2013، شاورز، 2009، 12شاورز(نشان دهند 

اجتناب از (، مشکالت رفتاري )غمگینی، ترس، اضطراب، خشم، بدتنظیمی عاطفی(مشکالت عاطفی 

ارزش بودن، باورهاي تحریف شده، خودسرزنشی، شرم، بی(ومشکالت شناختی ) هاي ترومایادآورنده

  ).2008کوهن و مانارینو، (را تجربه کنند ) فقدان اعتماد

ها هنگام مواجهه با مرگ افراد ، بخش اجتناب ناپذیري از زندگی انسان است و انسان13داغدیدگی

 يسوگ که به عنوان تجربه. دهندختی از خود نشان میهاي شدید رفتاري، عاطفی و شناعزیز، واکنش

 يتواند منجر به تجربهشود، میارزش و دوست داشتنی تعریف میدرونی در واکنش به فقدان چیزهاي با

                                               
1 . traumatic events
2 . child abuse
3 . domestic violence
4 . rape
5 . violent crime
6 . community violence
7 . natural disasters
8 . war
9 . terrorism
10 . death of loved ones
11 . Cohen, Deblinger, Mannarino & Steer
12 . Shavers
13 . bereavement
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دیگرن ترس، تنهایی، فقدان هویت وفرسایی همچواز دست دادن کنترل و تجربه کردن هیجانات طاقت

  ). 2014، 2؛ دي آنتونیو2011، 1ندر، بالی و استیوسهالت اسل(احساسات دشوار شود 

هاي سنی در ها و گروههاي انسانی است، در همه فرهنگترین واکنشکه یکی از همگانی 3سوگ

تواند ، و می)2001، 4مالکینسون(افتد پاسخ به انواع مختلف فقدان، به خصوص مرگ یک عزیز اتفاق می

اي اشاره دارد که هاي پیچیدهمفهوم سوگ معموًال به واکنش. باشد اثرات فراگیري بر فرد داغدار داشته

  ).2000، 5، دانهام و کرالبیلی(آید پس از فقدان و مرگ یک عزیز به وجود می

شود که از گذشته در جوامع انسانی مطرح بوده هاي اجتماعی محسوب میاز پدیدهمشکل داغدیدگی

مورد  جوامعاین کودکان در همه . اي اجتناب ناپذیر استوجود کودکان داغدیده در هر جامعه. است

شان و ترغیب در جلب دوستی توجه بوده و بر ضرورت تعهد نسبت به آنان و امنیت از تجاوز به حقوق

یکی از موضوعاتی که در خصوص داغدیدگی کودکان کمتر . تأکید شده است هاآنو اظهار لطف به 

اي پدیده. ار آمدن کودك داغدیده با مرگ فرد از دست رفته استمورد توجه قرار گرفته است، بحث کن

مشکلی که اگر برطرف نشود، کودك را . شودکه در روانشناسی از آن به عنوان سوگ یا داغدیدگی یاد می

با توجه  .مستعد ابتالء به بسیاري از اختالالت روانی از جمله اختالل استرس پس از سانحه خواهد کرد

اي است که شایان توجه بالینی بیشتر ها و پیامدهاي داغدیدگی، توجه به درمان مسألهشبه نتایج پژوه

رفتاري متمرکز بر تروما و لذا هدف پژوهش حاضر مقایسه اثربخشی دو روش درمان شناختی. باشدمی

  .باشدآسیبی دانش آموزان دختر داغدیده میکاهش عالئم پسبر درمان مدیریت تروما 

  سألهبیان م- 1-2

بر اثر مرگ ناگهانی و غیر ) شودهم نامیده می 7زاکه داغدیدگی آسیب(6زاي کودكسوگ آسیب

دهد؛ مانند مرگ بر اثر تصادف با وسایل منتظره، مرگ ناشی از خشونت و مرگ ناشی از حوادث رخ می

کودك، به  زايمفهوم سوگ آسیب. نقلیه، قتل، خودکشی، بالهاي طبیعی، جنگ یا اقدامات تروریستی

                                               
1 . Holtslander, Bally & Steeves
2 . D’Antonio
3 . grief
4 . Malkinson
5 . Bailly, S. E., Dunham, K., & Karl
6. childhood traumatic grief
7 . traumatic bereavement
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طور نسبتاً یکنواختی به عنوان دخالت عالئم تروما روي توانایی کودك براي غمگین شدن توصیف شده 

  ). 2002، 2؛ الدر و ناولز2002، 1وب(است 

زا، افکار، خاطرات و تصاویر مزاحم و ناراحت کننده مرتبط با تروما ممکن است در داغدیدگی آسیب

موقعیت ها، مکان ها، افراد، بوها، منظره ها یا صداهایی که کودك از (3هاي ترومابه وسیله یادآورنده

افکار، خاطرات، اشیاء، مکان ها یا (٤هاي فقدان، یادآورنده)آوردماهیت آسیب زاي مرگ به خاطر می

ها یا ها، مردم، مکانموقعیت(٥ها، یا تغییر یادآورنده)آوردافرادي که کودك از فرد متوفی به خاطر می

راه ) آوردچیزهایی که کودك از تغییر در شرایط زندگی ایجاد شده به وسیله مرگ آسیب زا به خاطر می

هاي تروما رخ که اغلب در پاسخ به یادآورنده(7روماعالئم تاز اصطالح ).1992، 6پینوس(اندازي شوند

- فردي استفاده میبراي اشاره به مشکالت هیجانی، رفتاري، شناختی، جسمی و روابط بین) دهدرخ می

تروما ممکن است  عالئمبا  و نوجوانان کودکان. زا مرتبط استشود که به طور مستقیم با تجارب آسیب

بینند، تجربه کنند؛ به عالوه، بسیاري از ها خود، دنیا و دیگر مردم را میتغییر عمیقی در روشی که آن

ا تجربه کنند که ممکن است در رشد و شناختی رزیستکودکان و نوجوانان ممکن است تغییرات روان

  ).2017بلینگر، یکوهن، مانارینو و د(شناختی سهم داشته باشند حفظ نشانگان روان

شود، نتایج ممکن تبدیل میزا یا آسیبپیچیده براي اقلیتی از مردم هنگامی که سوگ عادي به سوگ

تالل استرس پس از سانحه و سایر اختالل اضطراب تعمیم یافته، اخافسردگی اساسی، اختالل  به است

، 9جاکوب، مازوري و پریگرسون؛ 2011، 8شیر و همکاران(و افزایش مصرف الکل اختالالت اضطرابی

، بدتنظیمی )10،2002تومیتا و کیتامورا(هاي جسمانی و مشکالت سالمتیهیجانات منفی، آشفتگی، )2014

ر، نشخوار، مشکل در پذیرش واقعیت فقدان شامل نشانگانی همچون خشم، گناه، غمگینی مکر 11هیجانی

                                               
1 . webb
2 . elder & Knowles
3 . trauma reminders
4 . loss reminders
5 . change reminders
6 . pynoos
7 . traumatic symptoms
8 . Shear et. al
9 . jacob, mazure & prigerson 
10 . tomita & Kitamura
11 . emotional dysregulation
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؛ مشکل در بیان هیجان )2016، 1آلکانتارا و همکاران-فرناندز(و احساس از دست دادن معنی در زندگی 

  .منجر شود) 2014، 3؛ دیمینیچ و بونامو 2011، 2گاپتا و بونانو(

. رسدش ضروري به نظر میبنابراین با توجه به نتایج پژوهشی ذکر شده، لزوم مداخالت درمانی اثربخ

درمانی کودکان و نوجوانان مواجه شده با تروما، رویکرد شناختی تا چند سال قبل رویکرد مسلط در روان

رفتاري در درمان کودکان و نوجوانان داراي سابقه سوء  - کاربرد رویکرد شناختی. رفتاري بوده است

این شیوه درمانی در کاهش عالئم روانپزشکی استفاده جنسی شواهد نسبتاً محکمی در تأیید اثر بخشی 

با توجه به این نتایج، ). 1390؛ به نقل از بشرپور، 2002پینه و همکاران، (این افراد به دست داده است

درمانی مناسب براي کودکانی است که از اختالالت اضطرابی و خلقی  يرفتاري یک شیوهدرمان شناختی

در باال مطرح شد این نتایج مربوط به قربانیان سوء استفاده جنسی و که طوريولی همان. برندرنج می

بنابراین تعمیم این نتایج به قربانیان سایر اشکال تروما . فیزیکی است نه قربانیان سایر اشکال تروما

  .مشخص نیست

(TF–CBT)متمرکز بر تروما رفتاريشناختیدرمان هاي معتبري چون به دنبال آن درمان
و درمان  4

(TMT)مدیریت تروما
 رفتاريدرمان شناختی. توجه وسیعی را در درمان تروما به خود اختصاص دادند5

ها براي متمرکز بر تروما درمانی مبتنی بر شواهد است که براي کمک به کودکان و نوجوانان و مراقبان آن

هاي هیجانی منفی و این درمان براي کاهش پاسخ. غلبه بر مشکالت مرتبط با تروما ابداع شده است

زا طراحی شده و دیگر رویدادهاي آسیب زافقدان آسیبرفتاري بعد از کودك آزاري، خشونت خانگی، 

هاي یادگیري و شناختی است که باورها و اسنادهاي تحریف شده مرتبط این درمان مبتنی بر نظریه. است

شوند تا در مورد آن کودکان تشویق می کند که دربا تروما را مورد شناسایی و محیطی حمایتی فراهم می

جمله شناخت درمانی،  ازاین درمان چندین رویکرد درمانی . زایشان صحبت کنندتجربه آسیب

شناخت درمانی که اهداف آن تغییر دادن رفتار به وسیله . کندرفتاردرمانی و خانواده درمانی را ترکیب می

شده و ویژه آن الگوهاي تفکري که نگاه تحریفباشد بهشناسایی کردن افکار و ادراك شخص می

مانند خشم، (کند هاي عادتی تمرکز میکنند؛ رفتاردرمانی که روي تغییر پاسخسودمند ایجاد میغیر

                                               
1 . fernández-Alcántara et. al
2 . gupta & Bonanno
3 . diminich & Bonanno
4 . Trauma Focused  Cognituive behavior Therapy (TF – CBT)
5 . Trauma management therapy (TMT)
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درمانی که الگوها و تعامالت میان اعضاي خانواده را جهت شناسایی و تسکین ؛ و خانواده)ترس

درمان نشان دادند که ) 2014(1وهمکاران میکائیل ).2006کوهن و مانارینو، (کند مشکالت بررسی می

تواند عالئم مرتبط با ، که درمان در دسترسی است می)TF-CBT(تروما رفتاري متمرکز برشناختی

 نتایج مطالعات. را تجربه کرده بودند، کاهش دهد PTSDتروما در نوجوانان و جوانانی که عالئم 

-TF(برتروما رفتاري متمرکزدرمان شناختیحاکی از اثربخشی) 2017(2تدرمو-ن، کوبهام و مکموستر

CBT( ،عالئم  بر کاهشPTSD  بوده استدانش آموزان دبیرستانی مواجه شده با رویدادهاي تروماتیک .

به طور  )TF-CBT(برتروما رفتاري متمرکزناختیشدرمان نشان دادند که ) 2017(3فرنیا و همکاران

اند اند ناسازگاري اجتماعی و هیجانی کودکانی که مورد سوء استفاده فیزیکی قرار گرفتهتوداري میمعنی

رفتاري درمان شناختینشان داد که ) 2017(4مولنمورگانهمچنین در پژوهشی دیگر  .دهدرا کاهش 

 هان درمانای.اند، مؤثر باشدرا تجربه کردهتواند عالئم افرادي که تروما می )TF-CBT(برتروما متمرکز

، به کار رفته و تا کنون اثربخشی این درمان روي اندسایر تروماها را تجربه کردهبیشتر روي کودکانی که 

  .داغدیدگی بررسی نشده است

براي اولین بار  این درمان. ، درمان مدیریت تروما استبراي مداخله در افراد آسیب دیدهروش دیگر

، 5فرواه، ترنر، بایدل؛ میرابال و جونز(ازان به کار برده شد مرتبط با جنگ در سرب PTSDدر درمان 

با گروهی از ) به شکل واقعی و خیالی(ترکیبی از مواجهه درمانی فردي درمان مدیریت تروما ). 1996

ریزي شده، توانبخشی اجتماعی و هیجانی، انسجام مجدد اجتماعی، مدیریت تمرین برنامه(مداخالت 

تا انزواي اجتماعی، خشم و افسردگی را مورد شناسایی و  است) ي مختصرخشم و فعال سازي رفتار

در میانه ) 2005؛ ترنر، بایدل و فرواه، 1996فرواه، ترنر، بایدل؛ میرابال و جونز، (TMT. توجه قرار دهد

شد، براي ي استاندارد تلقی میهاي درمان مواجههبراي شناسایی آنچه به عنوان محدودیت 1990دهه 

دهد، رفتارها و هیجانات را مورد توجه قرار میکه این درمان  .زان جنگ ویتنام توسعه داده شدسربا

اي است که براي کاهش واکنش هیجانی و فیزیولوژیکی به عالئم تروما، مؤلفهرفتاري چند يبرنامه

مانند کنترل (فردي و تعدیل احساساتهاي بینکاهش نشانگان ناخوانده و رفتار اجتنابی، بهبود مهارت

                                               
1 . Michael et al.
2 . Westerman, Cobham & McDermott
3 . Farnia et al.
4 . Morgan�Mullane
5 . Frueh, Turner, Beidel, Mirabella, & Jones
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هاي اجتماعی لذت بخش ، بازگرداندن یا بهبود سازگاري شغلی و افزایش طیف وسیعی از فعالیت)خشم

  ). 1996فرواه، ترنر، بایدل؛ میرابال و جونز، (طراحی شده است 

تواند درمان در یک مطالعه نشان دادند که درمان مدیریت تروما می) 2005(ترنر، بایدل و فرواه 

در پژوهشی مبنی بر اثربخشی درمان ) 2015(1آرنز.آسیبی سربازان باشدر کاهش عالئم پسمؤثري د

و کاهش توهمات مرتبط با جنگ، نشان داد که درمان مدیریت  PTSDمدیریت تروما بر کاهش عالئم 

 بایدل، فرواه،همچنین در پژوهشی دیگر  .دهدداري کاهش میرا به طور معنی PTSDتروما، عالئم کلی 

، مبنی بر اثربخشی درمان مدیریت تروما، نشان دادند که این درمان به طور )2017(نی یر و لجوئز 

این درمان  .سربازانی که در عملیات آزادي عراق مشارکت داشتند، را کاهش داد PTSDاثربخشی عالئم 

اي منفی داغدیدگی بر با توجه به پیامده. قربانیان سایراشکال تروما بکار گرفته شده استنیز بیشتر روي 

رمان روش دنوجوانان و جوانان، پژوهش کنونی در صدد است به این سؤال اساسی پاسخ دهد که دو 

آسیبی کاهش عالئم پس برچه تأثیري رفتاري متمرکز بر تروما و درمان مدیریت تروما شناختی

  آموزان داغدیده دارند؟دانش

  ضرورت پژوهشاهمیت و - 1-3

کنند که در آن ها یا جوامعی زندگی میها کودك و نوجوان در جهان در محلهمیلیون سفانه امروز،أمت

ها نفر دهد و میلیونخشونت یا اعمال مربوط به اشکال مختلف خشونت و تروما به طور روزانه رخ می

-این افراد در مواجهه با خشونت و تروما ممکن است مشکالت روانی. نیز در معرض خطر هستند

  ). 2013شاورز، (دهند هیجانی و مشکالت مراقبت سالمت جسمی را نشان می-اجتماعی

بیش از نیمی از کودکان و نوجوانان در ایاالت متحده آمریکا حداقل یک حادثه تروماتیکی نظیر سوء 

هاي جنسی، خشونت خانوادگی، ارعاب و وحشت، سوانح جدي استفاده دوره کودکی، آزار و اذیت

ي، فجایع طبیعی، تروماي پزشکی یا مرگ تروماتیک یک دوست صمیمی را تجربه رانندگی، آتش سوز

اي به ویژه عالئم اختالل استرس ها  نیز عالئم روان پزشکی قابل مالحظهاند، تقریباً  یک چهارم آنکرده

، 2استلوکوپلند، کیلر، آنگولد و ک(باشد دهند که مرتبط با تروماي تجربه شده میپس از سانحه را نشان می

درخصوص شیوع رویدادهاي ) 1390(در پژوهشی بشرپور، نریمانی، قمري گیوي و ابوالقاسمی ). 2007

                                               
1 . Arens
2. Copeland, keeler, angold & costello
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درصد  2/72زا و برخی عوامل مرتبط با آن در دانش آموزان دبیرستانی شهر ارومیه، نشان دادند که آسیب

ه بودند که خشونت در زا مواجه شداز شرکت کنندگان در طول زندگی خود حداقل با یک رویداد آسیب

  .به ترتیب شایع ترین رویداد بودندتلویزیون، رویدادهاي مرگ فردي نزدیک و بیماري  فردي نزدیک 

پزشکی قرار افراد مواجه شده با تروما در معرض خطر باالي ابتال به سایر شرایط پزشکی و روان

یندهاي بهنجار رشد را بگیرد و آمسیر فرتواند جلوي تروما با اثر گذاشتن بر تکامل طبیعی فرد می. دارند

 مشکالت رفتاري، تحصیلی، اجتماعی و قانونی همراهمصرف مواد،خودکشی،با میزان بااليهمچنین 

ثیرات منفی بر روابط با والدین و أت تواندگذارد، میعالوه بر این، اثراتی که تروما بر فرد می. گردد

حدود به دوره کودکی نبوده بلکه قربانی تروما را در دوره این اثرات منفی فقط م. بگذاردهمشیرها 

بزرگسالی بازماندگان تروماي دوره کودکی در خطر  يدر دوره. دهدبزرگسالی هم تحت تأثیر قرار می

باالي ابتال به اختالل استرس پس از سانحه، اختالالت خلقی از جمله افسردگی، سایر اختالالت 

و )1999جانسون و همکاران، (، اعتیاد، اختالالت سایکوتیک و شخصیت اياضطرابی، اختالالت تجزیه

  ). 1390به نقل از بشرپور، (قرار دارند ) 2003وایت فیلد و همکاران، (خطر مواجه شدن مجدد با تروما 

اگرچه مواجه شدن با برخی حوادث تروماتیک و چالش انگیز در کودکان و نوجوانان امري اجتناب 

، ولی بدون حمایت و راهنمایی ضروري، تشخیص و درمان به موقع، افراد ممکن است به باشدناپذیر می

و براي دستیابی به نقطه عطف ) 1994، 1لگ(اثرات منفی هیجانی، شناختی و رشدي بسیار حساس شوند

با شناسایی و نظارت نزدیک بر این افراد و تعیین ). 2012، 2برگسون(رشدي خاص دچار مشکل شوند 

توان عالئم اضطراري روان می ،کنندبینی میرهایی که درجه باالیی از عالئم را در طول زمان پیشفاکتو

بنابراین . ها را به مراکز درمانی ارجاع دادها را قبل از مزمن شدن مورد شناسایی قرار داده و آنپزشکی آن

  . باشدهاي مؤثر و زودهنگام براي این افراد امري مهم میارائه درمان

داغدیدگی در کودکان و نوجوانان، از جمله مسائل اساسی در روانشناسی بالینی کودك است که توجه 

آیا کودکان داغدیده دچار مشکل . هاي معتبر جهان به خود جلب کرده استپژوهشگران را در دانشگاه

خدمات روانشناختی ها نیازمند کند؟ آیا آنها را تهدید میشوند؟ چه نوع مشکالتی بیشتر، آینده آنمی

اي هستند؟ چه نوع آموزش هاي ویژهها نیازمند آموزشاي هستند؟ آیا والدین، مراقبین و مربیان آنویژه

                                               
2 . legg
3 . bergeson
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هاي دیگر، ذهن روانشناس بالینی را به خود مشغول ها و بسیاري سؤالهایی مورد نیاز است؟ این سؤال

ها چیست؟ آیا ن داغدیده، والدین و معلمان آنرسالت یک روانشناس در برابر کودکان و نوجوانا. کندمی

  سبت به این مسأله کافی است؟ رویکردهاي رایج در کشور ما ن

باشند که ها میرفتاري متمرکز بر تروما و درمان مدیریت تروما دو مورد از این روشدرمان شناختی

درمانی در مورد ي دو شیوه بخشی ایندر این پژوهش نیز اثر. کید دارندروي درمان و مدیریت تروما تأ

بین روش درمانی  يهمچنین مقایسه. گرفترسی قرار کودکان و نوجوانان مواجه شده با تروما مورد بر

رفتاري متمرکز بر تروما و درمان مدیریت تروما در مشخص کردن میزان تأثیر این دو روش شناختی

واهد عینی و علمی نیز در این رابطه فراهم رسد تا شضروري به نظر میدرمانی در درمان عالئم تروماي

توان روش درمانی مناسب براي کودکان مواجه شده با تروما جهت استفاده با انجام این پژوهش می. گردد

در مراکز بالینی، فراهم ساخت تا هم در درمان این عالئم مؤثرتر بوده و هم جلوي عواقب و پیامدهاي 

پذیري کودکان و نوجوانان باالي حوادث تروماتیک و همچنین آسیب با توجه به بروز. بعدي گرفته شود

هاي روانی، درمانگران و پژوهشگران تواند براي مراکز بالینی، بیمارستاندر برابر آن، نتایج این تحقیق می

آموزان به عنوان رکن اصلی نظام آموزشی هستند و این جا که دانشدر نهایت از آن. مفید و سودمند باشد

ها در الئم بر پیشرفت تحصیلی، عزت نفس، خودباوري، خودکارآمدي و سالمت روانی و اجتماعی آنع

  .رسدآینده تأثیر مستقیم دارد، این پژوهش ضروري به نظر می

  اهداف پژوهش - 1-4

  اهداف کلی -1- 1-4

.دختر دبیرستانیآموزان تعیین میزان شیوع داغدیدگی در بین دانش.1

رفتاري متمرکز بر تروما و درمان مدیریت تروما در کاهش عالئم شناختی تعیین اثربخشی درمان.2

آموزان داغدیده آسیبی در دانشهاي پسو شناخت تروما

رفتاري متمرکز بر تروما و درمان مدیریت تروما در کاهش عالئم مقایسه اثربخشی درمان شناختی.3

آموزان داغدیده آسیبی در دانشهاي پسو شناخت تروما
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  اهداف جزئی -2- 1-4

آموزان	در دانش تروماکاهش عالئم  تروما بر رفتاري متمرکز برتعیین اثربخشی درمان شناختی.1

داغدیده دختر

داغدیده دخترآموزان دانشدر عالئم تروماکاهش ر بتروما مدیریت اثربخشی درمان تعیین .2

در آسیبی هاي پسختشناکاهش  برتروما  رفتاري متمرکز برشناختیدرمان تعیین اثربخشی .3

داغدیده  دختر آموزاندانش

داغدیده دخترآموزان آسیبی در دانشهاي پسشناخت براثربخشی درمان مدیریت تروما تعیین .4

کاهش عالئم  بررفتاري متمرکز بر تروما و درمان مدیریت تروما مقایسه اثربخشی درمان شناختی.5

داغدیده دخترآموزان در دانش تروما

کاهش  بررفتاري متمرکز بر تروما و درمان مدیریت تروما ثربخشی درمان شناختیمقایسه ا.6

آموزان داغدیده آسیبی در دانشهاي پسشناخت

  سؤاالت پژوهش - 1-5

میزان شیوع داغدیدگی در بین دانش آموزان دختر دبیرستانی چقدر است؟.1

رمان مدیریت تروما در کاهش رفتاري متمرکز بر تروما و دبین اثربخشی دو روش درمان شناختی.2

آموزان دختر داغدیده چه تفاوتی وجود دارد؟ دانش ترومايعالئم 

کاهش  دررفتاري متمرکز بر تروما و درمان مدیریت تروما بین اثربخشی دو روش درمان شناختی.3

  آموزان داغدیده چه تفاوتی وجود دارد؟آسیبی دانشهاي پسشناخت

  هاي پژوهشفرضیه - 1-6

دختر داغدیده مژثر آموزان دانش ترومايکاهش عالئم  بررفتاري متمرکز بر تروما شناختی درمان.1

  . است

.ثر استمؤ دختر داغدیدهآموزان دانش ترومايعالئم کاهش  برتروما  مدیریتدرمان .2

دختر آموزان دانش آسیبیپسهايشناختکاهش  بررفتاري متمرکز بر تروما شناختیدرمان .3

  . استداغدیده مژثر 

.دختر داغدیده مؤثر استآموزان دانش آسیبیپسهايشناختکاهش بردرمان مدیریت تروما .4
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  هاتعاریف نظري و عملیاتی متغیر - 1-7

  داغدیدگی -1- 1-7

داغدیدگی از نظر لغوي به از دست دادن شخص مورد عالقه به علت مرگ : تعریف مفهومی: الف

هاي روانی داغدیدگی واکنش). 2000، 1کاپالن و سادوك(ند اطالق می شود و سوگوار بودن را می رسا

گیري از جمع، اشتیاق و جستجو براي ایمانی، گناه، سرزنش خود، عصبانیت، کنارهحالی، بیشامل بی

  ).2002، 2ریتشر و نگوبائر(باشد متوفی می

کوهن و (دارد ي مرگ اشاره به حالت یا واقعیت فرد از دست رفته یا فقدان فرد عزیز به وسیله

).2004همکاران، 

سیاهه آثار سـوگ  اي است که فرد در ، نمرهداغدیدگیدر این پژوهش منظور از : تعریف عملیاتی :ب

.اي استمقیاس اندازه گیري این متغیر، فاصله.کندکسب می) 2001(3هوگان

  عالئم تروما-2- 1-7

دهد که کودك یک رویداد گامی رخ میاز چشم انداز روانشناختی، تروما هن: تعریف مفهومی -الف

هنگامی که کودکان تجربه . شدید را تجربه کند که باعث آسیب به بهزیستی هیجانی و جسمی او شود

). 2003، 4فرانکز(دهند تروماتیکی دارند، آن ها به دو شیوه فیزیولوژیک و سایکولوژیک واکنش نشان می

فردي هیجانی، رفتاري، شناختی، جسمی و روابط بین روما براي اشاره به مشکالتعالئم تاز اصطالح 

  ).2017بلینگر، یکوهن، مانارینو و د(د که به طور مستقیم با تجارب تروماتیک مرتبط استشواستفاده می

اي است که هر فرد در هـر یـک از   در این پژوهش منظور از عالئم تروما، نمره: تعریف عملیاتی -ب

مقیاس اندازه گیري این متغیـر،  .کندکسب می ) 1996برایئر، (م تروماهاي چک لیست عالئخرده مقیاس

  .اي استفاصله

                                               
1 . Kaplan & sadock
2 . Ritsher & neugebauer
3 . Hogan Grief Reaction Checklist
4 . franks
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  1هاي پس از تروماشناخت-3- 1-7

اي هستند که افکار و باورهاي منفی) آسیبیپس(هاي پس از تروما شناخت:تعریف مفهومی -الف

توانند هم در مورد خود، ها میاختاین شن. دهدها را در خود رشد میفرد پس از مواجه شدن با تروما آن

هاي منفی درباره خود و جهان شناخت. هم در مورد جهان و هم افکاري درباره خودسرزنشی باشند

سرزنشی نیز میزان اسناد دهند، خودهاي منفی فرد درباره خود و جهان را نشان میمیزان باورها و نگرش

فوآ و همکاران، (باشد را انجام داده یا نداده است، میها اعمال تروماتیک به اعمال فردي کسی که آن

1999(.  

فـرد  هـر  که  استاي نمره ،هاي پس از تروماشناخت منظور از در این پژوهش:تعریف عملیاتی -ب

.کنـد کسـب مـی  ) 1999فـوآ و همکـاران،   (هاي پس از ترومـا  مواجه شده با تروما در پرسشنامه شناخت

.اي استیر، فاصلهمقیاس اندازه گیري این متغ

  درمان شناختی رفتاري متمرکز بر تروما -4- 1-7

لینگر ما که توسط کوهن، مانارینو و دیبرفتاري متمرکز بر ترودرمان شناختی: تعریف مفهومی -الف

ابداع شد، یک درمان مبتنی بر شواهد است که براي کاهش نشانگان هیجانی و رفتاري ناشی از ) 2006(

هایی سروکار دارد که به تغییر هیجانات، افکار و رفتارها این درمان با شناخت .شوده میتروما به کار برد

  . شودمنجر می

رفتاري متمرکز بر تروما پروتکل ژوهش حاضر منظور از درمان شناختیدر پ :تعریف عملیاتی -ب

اي دقیقه 90سه جل 12تدوین شده است و در ) 2006(درمانی است که توسط کوهن، مانارینو و دبلینگر 

  .اي دوبار به صورت گروهی برگزار شدو در هفته

  درمان مدیریت تروما -5- 1-7

اي است که براي کاهش مؤلفهدرمان مدیریت تروما یک برنامه رفتاري چند:تعریف مفهومی -الف

د مهارتواکنش هیجانی و فیزیولوژیکی به عالئم تروما، کاهش نشانگان ناخوانده و رفتار اجتنابی، بهبو

، بازگرداندن یا بهبود سازگاري شغلی و افزایش )مانند کنترل خشم(فردي و تعدیل احساسات هاي بین

                                               
1. posttraumatic cognitions 
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هاي اجتماعی لذت بخش توسط فرواه، ترنر، بایدل؛ میرابال و جونز در میانه دهه طیف وسیعی از فعالیت

شد، طراحی شد رد تلقی میاستاندا درمانی هاي مواجههبراي شناسایی آنچه به عنوان محدودیت 1990

  ).1996فرواه، ترنر، بایدل؛ میرابال و جونز، (

تروما پروتکل  رفتاري متمرکز برژوهش حاضر منظور از درمان شناختیدر پ:تعریف عملیاتی -ب

اي و هفتهدقیقه 90جلسه  12تدوین شده است و در ) 1996(درمانی است که توسط فرواه و همکاران 

  .گروهی برگزار شد اي دوبار به صورت

  

  



  

  

  

مبانی و پیشینه تحقیق-2

  تعاریف اصطالحات سوگ، داغدیدگی و سوگواري - 2-1

  سوگ -1- 2-1

  .کنیمتعاریف متعددي شده است که در زیر به چند تعریف اشاره می ، داغدیدگی و سوگوارياز سوگ

گ یک فرد عزیز تجربه ، سوگ را شدت پریشانی هیجانی که ما به دنبال مر)2004(کوهن و همکاران 

، سوگ را واکنش هیجانی داغدیدگان نسبت به فقدان بیان می کند که )1382(احدي . دانندکنیم، میمی

برك .ممکن است به اشکال مختلفی چون گریه، خشم، احساس گناه یا احساس خالء ظاهر شود

ترجمه سیدمحمدي، (کنددر کتاب خود، سوگ را پریشانی شدید جسمانی و روانی بیان می) 2001(

شود ي مرگ عزیزان پدید آمده است، گفته میهاي ذهنی که در نتیجهبه احساسسوگ ).1386

  ).1382پورافکاري، (

  داغدیدگی -2- 2-1

حالت یا واقعیت فرد از دست رفته یا فقدان فرد عزیز به داغدیدگی را ) 2004(کوهن و همکاران 

واقعیت عینی از دست دادن یا فقدان یک داغدیدگی را ) 1382(احدي . تعریف می کندي مرگ وسیله

در کتاب خود، ) 2001(برك . ، همسر یا خواهر و برادر می داندفرد محبوب مثًال پدر و مادر، فرزند

) 1386ي، ترجمه سیدمحمد(کندیز در اثر مرگ تعریف میتجربه از دست دادن فردي عزداغدیدگی را 

ن شخص مورد عالقه به علت مرگ و سوگوار بودن را داغدیدگی از دست داد )1382(و پورافکاري

  .کندتعریف می



...تیریو درمان مد) TF-CBT(متمرکز بر تروما  يرفتار یدرمان شناخت یاثربخش سهیمقا 16

  سوگواري -3- 2-1

به مراسم خانوادگی، اجتماعی و فرهنگی مرتبط با در تعریف سوگوراي ) 2004(کوهن و همکاران 

که توسط بازماندگان یک فرد پس  داندمیمراسمی سوگواري را ) 1382(احدي . دنداغدیدگی اشاره دار

ي ابراز افکار و احساسات فرد داغدیده نحوهسوگوراي را ) 2001(برك . شوداز مرگ او برگزار می

 )1382(، و پورافکاري)1386ترجمه سیدمحمدي، (هنگی به فرهنگ دیگر تفاوت دارد که از فر داندمی

  . کندسوگواري را فرآیند انحالل سوگ تعریف می

  شیوع سوگ و داغدیدگی - 2-2

لعه علمی داغدیدگی رو به افزایش است و پژوهشگران عوامل خطر فرآیند سوگ اخیراً مطا

بسیاري از این مطالعات روي انواع گوناگونی از . کنندناسازگارانه در جریان تجربه داغدیدگی را دنبال می

ز کنند؛ براي مثال، افرادي که یک شریک را ااند، تمرکز میافراد که یک فرد صمیمی را از دست داده

اند و والدینی که فرزندشان را از دست داده اندشان را از دست دادهاند، کودکانی که والدیندست داده

ها همچنین، روي انواع خاصی از برخی از پژوهش). 2001، 1استروبی، هانسون، استروبی و اسکات(

ه یک فرد عزیز بر اثر منتظراند؛ مانند فقدان غیرزا تمرکز کردهداغدیدگی به عنوان یک استرس آسیب

  ).1995، 2مک فارالن(جرم، تصادف یا بالي طبیعی 

فرهنگی انتظاراتواجتماعیهنجارهايدرهاي موجودتفاوتدلیلبهآنپیامدهايوسوگشیوع

هاي سوگ به تعریف مراحل، طول مدت و پیچیدگی).2011، 3فیرست، پیس و زیسوك(است متفاوت

هاي این اختالل نیز در و فرهنگی، نه تنها دشوار است بلکه شیوع و ویژگی هاي فرديدلیل این تفاوت

برآوردهاي شیوع از داغدیدگی منتشر شده در ). 2012، 4شییر(فرهنگ و جوامع مختلف یکسان نیست 

برآوردهاي . شود، بستگی داردادبیات، اغلب به اطالعاتی که از طرف اداره آمار ایاالت متحده منتشر می

باشد می 1997درصد تا سال  2/5تا  1990درصد در سال  4/3اي از از داغدیدگی کودك دامنه ساالنه

  ).2008، 5هالسی(

                                               
1 . Stroebe, Hansson, Stroebe & Schut
2 . Mcfarlane
3 . First, Pies & Zisook
4 . Shear
5 Hulsey
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هاي فرهنگی اگر چه، طول مدت و شدت پاسخدهی به داغدیدگی، به ناگهانی بودن مرگ و ویژگی

ماه در طول یک  6از  یابند و نباید بیشهاي بهنجار سوگ به تدریج کاهش میفرد بستگی دارد، اما نشانه

با این وجود، سیر ). 2008، 1روبین، مالکینسون، ویتزتوم، استروبی و هانسون(سال تداوم داشته باشند 

ها و رفتارهاي همراه با سوگ ممکن سوگ ممکن است در برخی از افراد نابهنجار باشد و بنابراین نشانه

فیرست و (روانپزشکی جدي الزم باشد تري تداوم داشته باشد و مداخالت است در دوره طوالنی

  ). 2011همکاران، 

در ) سوگ تروماتیک، سوگ پیچیده(گیرشناسی اختالل سوگ بلندمدتاکثر مطالعات پیرامون همه

مانند افراد مسن، بیوه (هاي جمعیت خاص و در گروه) مانند آمریکا و آلمان(کشورهاي توسعه یافته 

درصد تا  4/2جراشده است و شیوع این اختالل در این مطالعات بین ا) زنان، یتیمان و مراقبان بیماران

4بلک). 2012، 3؛ اسکال و همکاران2012، 2گوارنیور و همکاران(درصد گزارش شده است  3/38

لدیناز وا یکیقلاحدن،کادکوصددر 4تا5/1بینغربی يهارکشودر  کهستا دهکررهشاا نیز)2002(

تأثیرتحتکهتوسعهلحادر  يهارکشودر  کهمیکندنعاوي اذ. ندداده ا  تـساز د کیدکورا در  دخو

میزان همه . ستا بیشترتبامربهانمیزینا ،هستندخلیدا يهايگیرو در جنگ،طبیعیفجایع

. باشدمی% 6/23و % 3/20گیرشناسی براي داغدیدگی زناشویی و براي داغدیدگی کودك به ترتیب 

درصد قرار دارند،  40تا  20ین اي از آمارها که بگستردهدامنۀ پیچیدهگ سومطالعات قبلی پیرامون 

  ).2006، 5جانسون، لوب، آئون و مونتروسوکریس(اندگزارش کرده

  فرآیند سوگ معمولی - 2-3

هیچ روش ارزیابی درست و غلطی براي مدت زمان مناسب غمگین شدن در فرآیند مرگ فرد عزیز 

تواند از کودکی به کودك دیگر متفاوت باشد و ممکن است با افزایش سن یاین  فرآیند م. وجود ندارد

شوند، که در نتیجه مواجه هاي جدید روبرو میکودکان در جریان رشد با تجربیات و چالش. تغییر کند

                                               
1

. Rubin, Malkinson, Witztum, Stroebe & Hansson
2 . Guarnerio & et al
3 . Scall & et al
4 . Black
5 . Kristjanson, Lobb, Aoun & Monterosso
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کودك نوپا هنگامی که . ها ممکن است یک فقدان اولیه را به خاطر آورندشدن با این تجربیات و چالش

یک پسر . رسد، ممکن است سؤاالت جدیدي درباره نحوه مرگ برادرش داشته باشدرسه میبه سن مد

نوجوان ممکن است هنگام یادگیري رانندگی، به این فکر کند که چگونه پدر و مادرش را از دست داده 

 کودکان. هاي جدید تجربه کنندبا هر چالش رشدي جدید، کودکان احتماالً فقدان شان را به روش. است

مفید خواهد بود اگر . دهندهاي جدید کنارآمدن ادامه میشان به سازگاري با فقدان و شیوهدر طول زندگی

  :شان ارتباط برقرار کنندهايهاي زیر با فقدانها بتوانند به روشبچه

پذیرش واقعیت و تداوم مرگ-

غمگینی، خشم،  هاي هیجانی دردناك مرتبط با مرگ مانندتجربه کردن و کنارآمدن با واکنش-

رنجش، سردرگمی و احساس گناه

.اي از مرگ استشان که نتیجهسازگاري با تغییرات در زندگی و هویت-

ها تا با مشکالت و تنهایی ایجاد کردن روابط جدید و تقویت روابط موجود براي کمک به آن-

.ناشی از مرگ کنار آیند

ادآوردن خاطراتحفظ دلبستگی سالم و مداوم براي شخص از طریق  به ی-

تواند شامل درك این مطلب باشد که چرا شخص مرده است درك معناي مرگ؛ فرآیندي که می-

، 1کوهن، مانارینو، گرینبرگ، پادلو و شیپلی(و اینکه این فقدان چه اهمیتی براي زندگی او داشته است 

2002.(

  2سوگ بهنجار - 2-4

 یشامل طیف وسیعی از احساسات و رفتارهایگردد و برمیپیچیدهغیرسوگ بهنیزبهنجار گسو

هاي سوگ هاي منظم در بررسی واکنشیکی از اولین کوشش .باشد که بعد از فقدان متداول هستندمی

  صورت گرفت در زمانی که رئیس بخش روانپزشکی در بیمارستان ) 1944(3یندمنلنجار، توسط به

                                               
1 . greenberg, padlo & shipley
2 . Normal Grief
3 . lindemann
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Abstract
Research Aim: This study aims comparing the effectiveness of trauma-focused cognitive 

behavioral therapy and trauma management therapy on the reduction of posttrauma 
symptoms in bereaved studends.

Research method: The present study was an exprimental research with a pretest-posttest 
control group design. The statistical population of the study included all the bereaved 
senior high school female students of Iranshahr in the school year of 2016-2017. First, in 
order to determine the number of students faced with the loss and bereavement, about 
one-third of the population (500 individuals) was selected using the multi-stage cluster 
sampling and evaluated by the Hogan Grief Reaction Checklist. A number of 106 
individuals got the score higher than the cut score (174.65). Then, to select an 
experimental sample, 60 students were selected from among the students who were 
bereaved. The selected individuals were randomly assigned to the two experimental group 
(n=20) and control group (n=20). Data were collected using the trauma Symptom 
Checklist for Children and posttraumatic Cognitions Inventory. Multivariate analysis of 
covariance (MANCOVA) test was used for analyzing data.

Findings: The results of data analysis showed that trauma-focused cognitive behavioral 
therapy and trauma management therapy Significantly decreased the post-trauma 
symptoms and post-trauma cognitions in the experimental groups (p 0.01). The results 
showed there is no significant difference among between treatment groups in terms of 
effectiveness of these variable in components.

Conclusion: These results suggest that trauma-focused cognitive-behavioral therapy and 
trauma management therapy can reduce post-traumatic symptoms and post-traumatic 
cogniions in the bereaved studends. Therefore, the design and implementation of 
interventions based on these treatments can be useful in educating and promoting mental 
health in children and adolescents.

Keywords: Trauma-Focused Cognitive Behavioral Therapy, Trauma Management Therapy, 

posttrauma symptoms, post-traumatic cogniions
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