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 :چکیده

 زا در آنها ماندگارترگیری و رشد است، آثار روانشناختی رویداد آسیبشان در حال شکلکودکان با توجه به اینکه شخصیت 

کودک با ترس واضطراب با انتظار .روانشناختی بسازدهای کودک مجبور است تا هویت خود را در بافتی از آسیب.باشدمی

در شرایط بحرانی بعد از رویداد آسیب زا ممکن است مورد تجاوز  .کندمی خانواده رشد ت وجدایی از خانه وتخریب یا خشون

زا را چند برابر نماید در اینجاست که د و خود این مسئله آثار روانشناختی از رویدادآسیبنجنسی یا سوء رفتار بدنی قرار بگیر

 گسترده متخصصان بهداشت روانی راهای حمایت بخش عمده ای از خدمات وزا رواشناختی پس از رویداد آسیبهای مراقبت

 دنوجوانان پس از رویدا بهزیستی کودکان و ارتقاء سالمت روانی ودرمطلوب  درمانی موثر وهای یکی از روش طلبد ومی

 .باشدمی ( CBT -TFرفتاری متمرکز بر رویداد آسیب زا ) –روش درمانی شناختی  ،زاآسیب

  کودکان ،فشار روانی پس از حادثه ،رفتاری –درمان شناختی  :واژه کلید
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  :مقدمه

خشکسالی تا سوء استفاده مکرر متغییر است و هر یک از  ،زلزله ،سیل ،دامنه رویدادهای آسیب زا از یک حادثه مانند تصادف

ها نشان داده اند که بسیاری پژوهش .1(9002 ،ونانشود )فیدر رمی ای از تظاهرات بالینیاین رویدادها منجر به طیف گسترده

اند )فینکور و متعدد مورد آزار و اذیت قرار گرفتههای در موقعیت ،از کودکان دارای تجربه سوء استفاده و خشونت بین فردی

لی که برخی دیگر از دهند در حامی در برابر این رویدادها برخی از کودکان تاب آوری باالیی از خود نشان .2(9002 ،همکاران

  .کنندمی شناختی و رفتاری تجربه ،آنها مشکالتی از نظر هیجانی

یا سخ از جا پریدن و تکان ، مشکالت خواب ،فرونشانی فکر :روانی دوران کودکی عبارتند ازهای شناختی ضربهعالئم روان

روانی دوران کودکی منشاء خارجی دارند ای هضربه .و گوش به زنگی ،پذیریتحریک ،هراس ،رشدیهای پسرفت ،ترس ،خوردن

 ،روانی دوران کودکی موجب تغییرات درونی پایدار و ماندگار در ساختارهای شخصیتیهای ضربه ،و ساخته ذهن کودک نیستند

  3(1221 ،)تر .شوندمی و این ضربات با تغییرات زیستی و جسمی خاصی همراه ،شوندمی شناختی و عاطفی کودک

زا بر ( نیز به تأثیرات افتراقی رویداد آسیبDSN , IV , TRنسخه راهنمایی تشخیصی و آماری اختالالت روانی )چهارمین در

  .کودکان اشاره کرده است

بزرگساالن های زا همچون پاسخواکنش و پاسخ کودکان به رویدادهای آسیبهای بسیاری از پژوهشگران بر این باورند که انگاره

 4(1291 ،است )رافائل

جنسی یا جسمی دو های آدم ربایی یا سوء استفاده ،روانی هستندهای بسیاری از کودکان یه طور مستقیم خود قربانی ضربه

  .نمونه از این گونه ضربه هاست

 

  :باشدمی کودکان به عنوان قربانیان مستقیم رویدادهای آسیب زا به دو شیوههای پاسخ

حتی اگر در  ،ای با تلفات جانی و مالی همراه است: معموالً فاجعهاز رویداد آسیب زا ناشیهای واکنش کودکان به فقدان -1

حتی حیواناتی که برای کودک از نظر عاطفی اهمیت  ،ای تلفات جانی وجود نداشته باشد از دست رفتن اشیاء و وسایلفاجعه

  .انگیزانندواکنش او را برمی ،اندداشته

 ،اقوام و آشنایان است ،بر اثر فاجعه یا حادثه بر کودک وارد شود از دست دادن والدین ای که ممکن استمهمترین ضربه

درک کودک از مرگ و واکنش وی به آن در  .(1291 ،زا هستند )رافائلآور و ضربهناگهانی شکهای ناشی از فاجعههای مرگ

 گیری این مفهوم در کودک دارد. فاجعه ها بستگی به مفهوم مرگ و شکل

 :کودکان به عنوان قربانیان مستقیم فاجعه هاهای پاسخ -

 .شودمی زا فاصله آغازآسیبدر دوره پس از فشار اولیه رویداد  ،همچون بزرگساالن ،کودکانهای ( معتقد است که واکنش1291 ،)رافائل

بهداشت  مشکالت هیجانی و زا را وجودمعتقدند که پس از رویدادهای آسیب 5(1291 ،پژوهشگران بسیاری از جمله )نیومان

 :این مشکالت عبارتند ازترین روانی در کودکان شایع است که عمده

 .احتمالی آینده هایفاجعه ،زای فعلیمربوط به رویداد آسیب هایفوبی -

 خواب.های مشکالت و آشفتگی -

 .اضطراب وترس جدایی از والدین-

                                                           
1 -Feather , J.S.and Ronan , K.R . 

2 - Finkelhor , D . 

3 - Lenar , T . 

4 - Raphael , B . 

5 -Newman ,C.J. 
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 .رفتار تضرع آمیز وابستگی و -

 .بدنی جسمی و هایریختن کنشدرهم -

 .اشکال در تمرکز حواس -

 .تحریک پذیری -

ی هستند که تحت تأثیر رویدادهای آسیب زا هایآید که کودکان یکی از گروهمی آنچه که مورد بررسی قرار گرفت چنین براز 

  .گیرندمی قرار

 ،ایضربه رفتاری و هایاما واکنش ،استسطح رشدی آنها متفاوت  عالئم وتجارب کودکان از این رویداد ها با توجه به سن و

(PTSD)1 عالیم مشاهده شده در کودکان است ترینها و پرخاشگری از عمدهترس.  

توان از رویکردهای درمانی مناسب جهت می ای منفی بر رشد آنها تأثیر داشته باشداز آنجا که این تأثیرات ممکن است به گونه

درمان  شودمی یکی از این رویکردهای اثربخش که در این مقاله به آن پرداخته ،هره جستحفظ و اتقاء سالمت روانی کودکان ب

سال دارای عالئم اختالل فشار روانی پس از حادثه  2-12زا برای کودکان سنین متمرکز بر رویداد آسیب 2رفتاری –شناختی

(PTSD)باشند می.  

 ( 9009 ،)فیدر :عبارت است از 3(CBT-TFاصول زیر بنای رویکرد درمانی )

  .زادرمانگران و متخصصان حوزه بهداشت روانی در کاهش تأثیرات رویداد آسیب ،نقش روانشناسان -

 .زااستفاده از کودکان و تجربه رویدادهای آسیبمفهوم سازی بالینی سوء -

 .شناسی روانیمرور حوزه سانحه -

 .تجربی با طراحی یک رویکرد درمانی اثر بخش هایپژوهش -

کارآمدی بیشتری در درمان اختالل فشار روانی پس  ،ها( در مقایسه با سایر انواع روان درمانیCBTرفتاری )–رویکرد شناختی

  .5(9009کامپتون  4؛9000 ،از حادثه دارند )کوهن و برلینر

 رفتاری و شناختی انجام ای از طریق مداخالتمقابله هایآموزش روانی و آموزش مهارت هایمولفه ،در این رویکرد درمانی

شود و در آن جلساتی نیز می زا از فنون مواجهه تدریجی بصورت درمان فردی ارائهبه منظور پردازش رویداد آسیب .گیردمی

  .برای والدین در نظر گرفته شده است

د مداخله درمانی با در این رویکر .باشد که ممکن است تا دو ساعت به طول انجامدمی جلسه 9 تا11مدت جلسات درمانی 

کند می متخصص بهداشت روانی به کودک در مدیریت عالئم اضطرابش کمک ،ایهای مقابلهتمرکز بر فراگیری و تمرین مهارت

 ،درمان سوءاستفاده از کودکان هایبکارگیری برخی از مولفه TF-CBTبنابراین هدف درمان به شیوه  .(9000 ،)اهلرز و کالرک

توجه به مالحظات  TF-CBTنکته اساسی در رویکرد درمانی ترین مهم .است ،زادازش رویداد آسیبپر ،مدیریت اضطراب

در این رویکرد  .باشدمی از سوی درمانگران درمانجوزای خاص آسیبهای فرهنگی و تعدیل درمان براساس تجارب و پاسخ

تواند تأثیر شگرفی بر فرآیند و پیامدهای می بطهدرمانی بیش از هر چیز به رابطه درمانی توجه شده است و ماهیت این را

  .درمانی داشته باشد

 

  TF-CBTسه اصل اساسی در رویکرد درمانی 

  .مشارکت و مراقبت فعال ،همکاری :سه اصل اساسی در این رویکرد درمانی عبارتند از

                                                           
1 - Post traumatic stress disorder 
2 - Congnitive – behavioral Therapy 

3 - Trauma – focused cognitive- behavioral therapy 

4 - Cohen , J . A . and Berliner , L .  

5 - Compton , S . N .  
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  .ای فعالهمکاری به معنای کار کردن با یکدیگر به شیوه

  .خانواده و مراقبان در فرایند درمان ،شدن فعال کودک مشارکت به معنای درگیر

  .مراقبت فعال نیز به معنای پایش جامع برای کسب اطمینان از بهبود و پیشرفت کودک است

  .سازدمی پذیرش و تغییر را در درمانجو میسر امکانباشد که می رفتاری –اصلی درمان شناختی  های این اصول از مولفه

 

  TF-CBTرمان عناصر اصلی د

  .رفتاری )فرمول بندی مداوم مشکالت کودک( –مفهوم سازی شناختی  -

  .تأکید پدیدار شناختی و تأکید بر تجارب کودک -

  .ماهیت مشارکتی رابطه ی درمانی و تأکید بر همدلی و مشارکت درمانگر با کودک -

 .)مشارکت فعال کودک در تمامی مراحل درمان( :مشارکت فعال کودک -

 .)استفاده از سواالت باز برای کمک به کودک در کشف اطالعات جدید( :اکتشاف هدایت شده -

 .کند(می مکرر صراحت خود را نشان داده و بازخوردهایی از کودک دریافت هایبندی)با جمع :صراحت درمانگر -

 کنند( می سازییابی به احساسی بهتر فرضیه مدیریت عالئم و دست های)درمانگر و کودک درباره روش :گراییتأکید بر تجربه -

  .)کمک به کودک در جهت تبدیل شدن به درمانگر مستقل( :تمرکز بیرونی -

آموزد که هیجان ها و می و،شود(می کودک به شناسایی و متمایز کردن احساساتش از یکدیگر تشویق) :اهمیت هیجان ها -

 .مشکل آفرین را تشخیص دهد های موقعیت

  .ش روبرو شود (هایآموزد که چگونه بدون تجربه پیامدهای فاجعه بار با ترسمی )کودک از طریق مواجهه تدریجی :اجههمو -

بافت اجتماعی و فرهنگی  ،وابستگی ها ،روابط خانوادگی ،احساسات و رفتارها ،رفتاری افکار–رویکرد شناختی :چارچوب بافتی -

  .دهدمی ص در نظر قرارخا های کودک را در ارتباط با موقعیت

 

 TF-CBTجلسات درمانی برنامه 

  .جلسه برنامه ریزی شده است شانزدهاین رویکرد درمانی در چهار مرحله و 

 

 اجتماعی )جلسات اول تا سوم(  –تقویت روانی  -1

بررسی روابط  ،تشویق مشارکت فعاالنه ،القای امید ،برقراری ارتباط ،آشنا کردن کودک با درمان :اهداف این جلسات عبارتند از

 های بررسی رویداد آسیب زا و نشانه ،کسب اطالعات درباره دنیای کودک ،اجتماعی های مشخص کردن حمایت ،خانوادگی

نی ارائه یک الگوی مقابله ای جدید در پایان هر کدام از جلسات درما ،گونه رویدادها بر کودکانآموزش درباره تأثیرات این ،فعلی

  .گرددمی دیاری به درمانجو معرفیوتکالیف خ

 

 ای )جلسات چهارم تا هشتم( های مقابلهمهارت -2

آموزد تا به جای تکیه بر رفتارهای می رفتاری به کودک –های درمان شناختی در این جلسات درمانگر با استفاده از تکنیک

در این جلسات ابتدا چگونگی باز شناسی و  .ویداد آسیب زا بپردازداجتنابی به مقابله مستقیم با اضطراب و عالئم مرتبط با ر

شود تا در هنگام می در گام بعدی به کودک کمک .شودمی بدنی به کودک آموزش دادههای مدیریت احساسات و واکنش

و  .ید تبدیل نمائیدمنفی را به خودگویی مفهای در گام سوم خودگویی وافکار و احساساتش را شناسایی کند.  ،تجربه اضطراب

مهارتهای جدید  آموزد که این پاداش ها کودک را به تداوم استفاده ازمی در گام آخر کودک ارزیابی و پاداش دادن به خود را

 . تشویق کرده
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 مواجهه تدریجی )جلسات نهم تا سیزدهم(  -3

موقعیت ها و افکار زیربنای این احساسات را موجود بین اضطراب و ترس و های تداعی در طول این جلسات درمانی کودک تمام

مواجهه ای های تکنیک .شود تا سطح اضطرابش کاهش یابدمی اضطراب زا مواجههای کند و بتدریج با موقعیتمی پردازش

کند تا می در طی این جلسات درمانگر به کودک کمک .(9002 ،اسمیت و پرین ،آورد )مولمی امکان تغییر شناختی را فراهم

در این  .مرتبط با رویداد آسیب زا را بار دیگر تجربه کند و به جای بزرگنمایی اضطراب بر آن مسلط شودهای خاطرات و هیجان

و درمانگر با  .شودمی ( میزان اضطرابش درجه بندیSUDS) پریشیذهن  احدهایبرنامه درمانی کودک با استفاده از مقیاس و 

کودکان تعدیل کرده و امکان تحولیمداخالت را مطابق با نیازهای  ،ثر رساندن تأثیر مواجههتوجه به نمرات و به منظور به حداک

  .آوردمی خودگیری را برای کودک فراهم

  .کندمی سرگرم کننده جلسه درمان را ترکهای و فعالیت 1در پایان مرحله کودک با تمرینات آرمیدگی و بازگویی شناختی

 

 دهم تا شانزدهم(پایان درمان )جلسات چهار -4

 ،انزوا ،شرم ،احساس گناه ،خشم :در این مرحله از برنامه درمان درمانگر بر روی مشکالت ناشی از ضربه روحی آسیب زا از جمله

کند تا افکار و احساسات مرتبط با این مشکالت را می و به کودک کمک .کندمی عزت نفس پایین تمرکز ،فقدان ،مرگ

 ،در مرحله پایانی درمان .های اجتماعی استفاده نمایدهایی نظیر مدیریت خشم و آموزش مهارتشناسایی کرده از راهبرد

  .اتمام دوره از کودک حمایت کرده و او را مورد تشویق قرار دهد هاهداد جایزتواند با می درمانگر

  :عبارتند ازباشد که می اثر بخشی برنامه درمانی حاضر مستلزم تمرکز درمانگر بر سه محوردرانتها 

 .برقراری رابطه درمانی که القا کننده حس امید و تربیت کننده مشارکت کودک و والدین است -

 .کاهش نشانه ها و تقویت راهبردهای مقابله ای -

  ان به این حوزه توجه داشته باشد.بایست در تمام طول درممی درمانگر،درمان علل زیربنای مشکالت موجود -

 

 :بایست بدان توجه داشته باشندمی درمانگران TF-CBTطول اجرای رویکرد درمانی  بایدهایی که در

  .امنیت کودک -

 .حمایتی از جمله والدین یا مراقبانهای دسترسی کودک به شبکه -

درمانگر تواند نمود بالینی کودک به درمان را تحت تأثیر قرار دهد در فرآیند درمان می از آنجا که تفاوتهای فرهنگی کودک -

  .باید توجه ویژه به مالحظات فرهنگی درمانجو داشته باشد

  .ارزیابی باید جامع و دارای چندین منبع اطالعات باشد ،ارزیابی مستمر از جلسات درمانی -

 

 گیرینتیجه

زمانی  .سازندمی ارخانوادگی را گرمتر و والدین را به آینده امیدوهای کانون ،روندمی کودکان بخش مهمی از اجتماع به شمار

بسیاری از پژوهشگران بر این  .یابدمی دهد آسیب پذیری آنان بصورت تصاعدی افزایشمی که فاجعه یا رویدادی آسیب زا رخ

باشد و برخی می باورند که عالئم آشکار شده پس از رویداد آسیب زا در کودکان همچون عالئم پس از فاجعه در بزرگساالن

  .های اساسی وجود داردین واکنش کودکان و بزرگساالن نسبت به رویداد آسیب زا تفاوتگویند که بمی دیگر

                                                           
1 - Phychological debriefing 
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 –از این جهت متخصصان بهداشت روانی با شناخت این تفاوتها و درک نیازهای کودکان با استفاده از رویکرد درمان شناختی 

د آسیب زا یاری نمایند و در حفظ و ارتقاء سالمت توانند کودکان را در سازگاری با پیامدهای یک رویدامی (TF-CBTرفتاری )

 روانی و بهزیستی آنان نقش اساسی داشته باشند. 
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Abstract: 

Children given that their personalities are forming and growing, the  psychological effects of trauma is more 

long lasting in them. The child is forced to build their identity in a complex of psychological traumas, children 

grows with fear and anxiety and waiting for destruction and violence and separation from home and family.In 

critical condition after the traumatic event may be faces with rape or physical abuse ,and these multiples its 

psychological effects of traumatic event, And in this condition ,post-traumatic psychological facts requires bulk 

of  the extensive services and supports of mental health professionals. And one of effective treatment methods 

and mental health and well-being of children and adolescents enhancement after trauma is cognitive-behavioral 

therapy(TF- CBT)focused on trauma. 

Keyword: Cognitive-behavioral therapy, Post-traumatic Stress, Children  
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