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کمه فمرد خمدادی اسم   توانمد تسرحمه  ومی فقدان فرد عزحز خکی اػ دشوارترحن و استرس ػاتمرحن رو
ضسمهانی، اضتهماعی های  تواند حا پیاودهای ونفی وتعددی در ػوینمه وی کند و احن پدخده
(.  اشممکال وصتلممف سمموگ حممه ظممودی ظممود اظممتالل 2631، 1دسممهبر) حاشممدو روانممی ههممراه 

کثمر نشمانه  0شوند و  نهی وحسوب کماهشهای  واه حعد اػ فقمدان، ا روػنمر، ) خاحنمد ومی سموگ 
کووا کوتمما کثممر داغدخممده2633، 2فمموه و  ػوممان شممفاحصش درد سممص  و شدخدشممان  ها، (. جممرای ا

تواننمد حما تلییمر و درد ههمراه  ومی اس  و حدون اخنکه اػ وشکالت هیسانی شدخد رنذ جبرنمد،
کنار جیاخند. احن افراد حعد اػ ودتی حمه تعمادل فیزحولمویخکی، شمناظتی، جمین فمردی و  حا سوگ 

کهمی اػ داغدخمده3221، 3نیهیر) درون فردی ظواهند رسید %، نیمز 36حمدود  ها، (. اوا تعمداد 
 کننممد وممی ناونممد، تسرحممه وممی 6خمما طمموننی وممدت 5کممه آن را سمموگ جیهممارگون 4سمموگ ناجهنسممار

خسمموک، نیهیممر، دان و ههکمماران) (. ػنممان جیشممتر اػ وممردان در 2633،  7شممییر، سممیهون، والممن، ا
کاسمم ، کمموهن، جی) وعممرض ظطممر جیشممتری جممرای سمموگ جیهممارگون هسممتند رهممالز، پرخگرسممون، 

کوحس (. سمموگ جیهممارگون حمماوی دو دسممته نشممانه اسمم . اولممین دسممته، 3222، 8وممایر و ضمما
که حه صورت اشتیاق جمیش اػ حمد جمرای ضسمتسوی وتموفی ظماهر 9درواندگی ضداحی  اس  

عالخهمی اػ قبیم  ناحماوری، دشمواری در پمغحر  ) 10شود. دسته دوم دروانمدگی تروواتیما وی
گر فرد احمن نشمانه وی و دردناک جودن فقدان(واقعی  و تلز  وماه  0را حمداق  جمرای ها  حاشد. ا

کارکرد فرد دطار اظتالل شده حاشد، کند و در طی احن ودت  کمه فمرد  ومی تسرحه  گفم   تموان 
کی ضوسمممکی، ) اظمممتالل سممموگ جیهمممارگون دارد خنولمممدػ، وممما کوحس، ر پرخگرسمممون، شمممییر، ضممما

ه اظیمممر وعیارهمممای تشصیصمممی جمممرای سممموگ (. در دو دهممم3222، 11دحوخدسمممون و ههکممماران
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خادی جمرای درومان احمن های  جیهارگون حه عنوان خا اظتالل وطرح شد و وتعاقب آن تال  ا
کمه احمن اظمتالل اػ اظتالل گرفم . نتماخذ نشمان دادنمد  اسمترس پمس اػ همای  اظتالل صورت 

 (.2633روػنر و ههکاران ، ) وتهاحز اس  2عهده  و افسردگی 1سانحه
خنکه سوگ جیهارگون و پاخدار حه طور رسهی در وحراس  پمنسن فهرسم  آوماری حا وضود ا 

گرفتمه شمد، اوما پژوهش 3و تشصیصی اظمتالنت روانمی در احمن هما  حمه عنموان اظمتالل در نظمر 
ضسمهانی، هیسمانی، های  قب  شروع شده اس .  واکنش سوگ شاو  وؤلفمهها  حاره اػ سال

کمه حاشد.  حه ع وی رفتاری، شناظتی و وعنوی بارت دخگر، سوگ پاسز فرد حه فقدان اسم  
وصتلفمی پدخمده های  گغشمته ومدل های  ضنبه ضسهانی، روانی خا اضتهماعی دارد. در سمال

کرده کاوم  درحماره سموگ و فقمدان توسمط 2631دسمهبر، ) انمد سوگ را تبیین  (. اولمین وطالعمه 
خمد ود حما نمام  سموگواری و در وقالمه اولیمه ظم 3237انسمام شمد. او در سمال  پمدر روانکماوی،  فرو

که هرطه و4والنکولیا کرد  ده در خمدتر حاشد، فرد داغدخشد یحا وتوف یزان ههانندساػی  جیان 
ی شممناظت روانظواهممد شممد. حنمماجراحن هممدف  یشممتریالت جکز ، دطممار وشممحممردن عزکممرهمما 

گسسمته شمود. همر  که انرؼی هیسمانی اػ وتموفی جرداشمته شمود و فمرد اػ وتموفی  سوگ آن اس  
کمم ( 3276) 6(. حممالبی و پممارکز5،2636حممه نقمم  اػ وجرنممر) ه احممن فراخنممد حسممیار دردنمماک اسمم طنممد 

کردنممد. حممه اعتقمماد آنهمما فممرد داغدخممده وراحمم  شمموک،  طهممار ورحلممه در فراخنممد سمموگ را عکممر 
حمه نقم  اػ ومالون ) گمغارد وی اشتیاق و اعتراض، درواندگی و ساػواندهی وسدد را پش  سر

کوحلر2661،  انکمار، ظشمن، طانمه ) ورحلمه 1(، حما اسمتفاده اػ وراحم  پمارکز، 3271) 7راس-(.  
کممه در وعممرض وممرگ قممرار داشممتند، در نظممر  ػنممی، افسممردگی و پممغحر  واقعیمم ( جممرای افممرادی 

( سوگ خا فراخند و نه خا حال   اسم . او طهمار تکلیمف 3223) 8گرف . حه اعتقاد ووردن

1. Post trauma stress disorder (PTSD) 

2. Major Depression Disorder (MDD) 
3. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM)

4. Mourning and Melancholia
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8. Worden, J. W 
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ک وی را جرای سوگواری جیان کمه فمرد داغمدار فقمدان را حما  ومی اوم کند. تکالیف، ػومانی  شموند 
کند و اػ دلبستگی هیسانی حا وتوفی رهاحی خاحد و احن هیسانات را جمرای  ػندگی ا  ادغام 

کند.   گغاری  کنون و آخنده سرواخه  ا
کممه افممراد حمما سمموگ شممان سمماػگار3221) 1سمموی دخگممر اسممتروجب و اسممکات اػ  ( رو  همماحی 
کردنممد. وطمماجا حمما احممن وممدل در  2وگانممه داغدخممدگیشمموند را در قالممب وممدل پممرداػ  د وممی جیممان 

کمممار دارد و رفتمممار و  فراخنمممد سممموگ، فمممرد داغدخمممده حممما دو نممموع استرسمممور و دو شمممیوه وقاحلمممه سمممر و 
گیمری فقمدان وی هیسانات وی جین دو قلهرو نوسان کمه در  3کند. اولین وقاحله، ضهم   اسم  

و افکار وزاحن راضع حمه سموگ دارد. احمن ضهم  کند  وی آن فرد حاػوانده اراخاجی دوحاره اػ فقدان
کممردن، دلتنگممی، اشممتیاق، حممه خممادآوری و دخگممر  گرخممه  گیممری، اشمماره حممه ضممداحی اػ وتمموفی دارد و 

کممار سمموگ وممی وممرتبط حمما فقممدان را شمماو هممای  پرداػ   3223کممه ووردن  در سممال  4شممود. وفهمموم 
کمه حمه  کرد، در احن وحدوده قمرار دارد. نظرخمه دلبسمتگی  واهیم  رواحمط اػ دسم  رفتمه و وطرح 

کممار سمموگ گیممری فقممدان در وممدل پممرداػ  دوگانممه ارػ    اشمماره دارد، ههسممو حمما وفهمموم  ضهمم  
گیمری احیما 2636، 5حه نق  اػ درنث، هرحس  و استرخدام) حاشد وی  6(. دووین وقاحلمه، ضهم  

گیممری احیمما، فقممدان ا پیاوممدهای فقممدان( و هممن طنممین سمماػگاری حمم) ثانوخممههای  اسمم . ضهمم  
جممرای وثممال تلییممرات نقممش و انممزوای اضتهمماعی(  را وممورد ) کممارکردیهای  فقممدان در ههممه ػوینممه

دهد. جرای وثال، فرد اػ خا ههسمر حمه خما جیموه تلییمر نقمش داده اسم  و احمن  وی والحظه قرار
کممنش هیسممانی ههممراه اسمم . در احممن لحظممه فممرد دوسمم  دارد جممرای وممدتی، ػوممان  تلییممر حمما وا

گممردد. در احممن  وتوقممف شممود و حعممدا   کممرد حممه ػنممدگی حممدون وتمموفی حمماػ  کممه آوممادگی پیممدا  ومموقعی 
دلمس ) شمود ومی وقاحله فرد جر هوخ  ضدخد، نقش ضدخد، رواحط ضدخد و اوقات فراغ  وتهرکمز

  1یشمناظت روان( اصمطالح  انتقمال 3221) (. پمارکز2631،  7داحز، هیمرن و ػخ-پاکس، رخکبو 

1. Stroebe, M., Schut, H

2. dual process model of bereavement (DPM) 
3. loss orientation (LO) 

4. grief work

5. Drenth,  C. M., Herbst  A. G., & Strydom,  H
6. restoration orientation (RO) 

7. Delespaux, E., Ryckebosch-Dayez, A. S., Heeren, A., & Zech, E
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کمه در آن انتظماراتی درحماره ضهمان، کند. حمه اعتقماد او وما  وی را وطرح خمن  خما ضهمان فرضمی دار
کرده اخمن. جمرای وثمال وما فمرض که در آن هستین اخساد  کمه همر روػ  ومی ارتباطات و وکانی  کنمین 

روخن.  حعمد اػ فقمدان، ضهمان فرضمی وما  وی حه ظرخدها  گردخن و خا اخنکه پنذ شنبه وی حه ظانه جر
گهممانیشممود و هممر طممه فقممدا وممی جممی نظممن و ولشممو  حاشممد، حاػسمماػی آن تر  ن غیممر ونتظممره و نا

کردن درحاره آن و حرف ػدن راضع حه آن دشموارتر شمود. حنماجراحن وتعاقمب  ومی ضهان، وعنا پیدا 
کنند. وی فقدان افراد سعی کنند تا اػ خادآورها اضتناب 

کمه  توانمد ومی کار جر روی عواو  ورتبط حا سوگ جیهمارگون حمه احمن دلیم  حماجز اههیم  اسم  
ونمدر هماون، اسمتروجب، اسمکات، ) درک وا را جرای ضلوگیری اػ پیاومدهای ونفمی افمزاخش دهمد

کمه درومان سموگ جیهمارگون2636،  2استروجب و وندن جوت را وداظلمه  3(. شمواهدی وضمود دارنمد 
و 2661، 4شممییر، فرانمما، همموک و رخنولممدػ) کننممد وممی کارآوممدی در دروممان اظممتالل سمموگ وعرفممی

(. درومان 2635، 6و سوپیانو و لوپتماک2635، 5سکاخا، دوان، وارو و قسکوحیرشییر، وانگ، استرخت
کمماهش نشممانه کممه اػ آن جممرای  های  سمموگ جیهممارگون خمما وممدل دروممانی نسممبتا  ضدخممدی اسمم  

شممود. احممن دروممان جرگرفتممه اػ نظرخممه دلبسممتگی، روانممدروانی ویممان  وممی سمموگ جیهممارگون اسممتفاده
اساسمممی درومممان سممموگ همممای  راهبمممرد و تکنیا رفتممماری  اسممم ._  فمممردی و درومممان شمممناظتی

رفتمماری و وصمماحبه انگیزشممی وشممتا _  جیهممارگون اػ روانممدروانی ویممان فممردی، دروممان شممناظتی
جیمان وکمرر داسمتان ومرگ و ) شده اس  و حماوی تکنیما هماحی طمون وواضهمه طموننی ومدت

سممماػی ػنمممده(، جهبممود رواحمممط ویممان فممردی، آوممموػ  شممفق  جمممر ظممود و حاػای  فعالیمم  وواضهممه
کیمد وی شناظتی شمود و در وقاخسمه  ومی حاشد. در احن دروان جر رواحط و اهداف شصصی فرد تآ
 (.2632، 7وترل) کند وی دروانی جین فردی در دروان سوگ جیهارگون وؤثرتر عه  حا روان

→______________________________________________________________________________________________________________ 
1. Psychological transition

2. Van der Houwen, K., Stroebe, M.S., Schut, H., Stroebe, W., & Van den Bout, J
3. Complicated Grief  Therapy (CGT)
4. Frank, Houck

5. Wang, Y., Skritskaya, N., Duan, N., Mauro, C., Ghesquiere, A
6. Supiano, K.P., & Luptak., M

7. Wetherell, J.L 
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کنون تحقیا خممادی در وممورد سمموگ جیهممارگون انسممام شممده اسمم . در پژوهشممی هممای  تمما ا
ضلسمه روی ػنمان داغمدار  1رفتماری را حمه ومدت -دروان شناظتی (،3277) 1گاتیر و وارشال

کماهش نشمانه که غرقه ساػی و اصالح رفتار اضتهاعی در  کردند. نتاخذ نشان داد  های  اضرا 
ومماه حعممد هممن ههشنممان حفممظ شممده جممود.   0آن تمما  تممأثیرضسمهانی و هیسممانی افممراد وممؤثر جمموده و 
پژوهش ظود نقش وتلیرهمای شمناظتی در (،  در 2661a) جوجلن، ون دن جوت و ون دن هوت

کردنممد. خافتممهشممناظت روانکارکردهممای  ها  ی حعممد اػ وممرگ ظوخشمماوندان درضممه اول را وحاسممبه 
کلممی درحمماره ػنممدگی، ضهممان و آخنممده و تفاسممیر تهدخممد آویممز  کممه حاورهممای ونفممی  نشممان دادنممد 

کنش خانس نشمانههای  وا کدام سهن وههی در وار لن، ون دن سموگ دارنمد. جموجهای  سوگ هر 
(، در وطالعمممه دخگممری حممما عنممموان  نقممش تفاسمممیر تهدخدکننمممده 2661b) جمموت و ون دن هممموت

کنش کممه حمما وممرگ  215سمموگ در وشممکالت هیسممانی حعممد اػ سمموگ  روی هممای  وا نفممر اػ افممراد 
ظوخشاندان شان روجرو شده جودند، تحقیقی را انسمام دادنمد. نتیسمه احمن پمژوهش نشمان داد 

کننممد خممادی حمما شممدت  -ه سمموگ و اضتنمماب شممناظتی کممه تفاسممیر تهدخممد  رفتمماری حممه ویممزان ا
کووکین و های  نشممانه سمموگ وممرتبط هسممتند. اسممتروجب، اسممتروجب، اسممکوت، اسممکات، آحمما
پیشیمممده وتعاقمممب سممموگ و همممای  (، نقمممش ورکمممزی ظمممود سرػنشمممی، در واکنش2635) 2لمممی

کمممه ههسمممران شمممان را اػ دسممم  داده رار دادنمممد. ومممورد جررسمممی قممم انمممد، افسمممردگی روی افمممرادی 
که حه نظمرهای  خافته کننمده  ومی پژوهش نشان داد  رسمد احسماس ظمود سرػنشمی خما تعیمین 

توانمد دنلم  درومانی داشمته حاشمد. حنماجراحن  وی قوی وشکالت وحژه سوگ حاشد و احن خافته
کمه فمرد  کار جر روی احساس تقصیر و وسجولیتی  گناه و  تلییر اسناد ونفی ورتبط حا احساس 

نشمان ها  تواند در جهبود عالجن احن افراد وؤثر حاشد. ههشنین خافتمه وی کند، وی ندرحاره فقدا
که نشصوار عهنی درحاره فقمدان خما راهبمرد وقاحلمه کمهای  داد   اضتنماجی و ناسماػگارانه اسم  

کنممد. در پژوهشممی شممییر و ههکمماران وممی ( در پممژوهش 2635) توانممد سمموگ را حفممظ خمما تشممدخد 
دروممانی ویممان فممردی را روی افممراد سممالهند داغممدار اضممرا  روان ظممود دروممان سمموگ جیهممارگون و

1. Gauthier, J., & Marshall, W. L

2. Schoot, R., Abakoumkin, G., Li, J
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که هر دو دروان توانسته افمراد وبمتال حمه سموگ های  جهبود در نشانهاند  کردند. نتاخذ نشان داد 
گمون در وقاخسمه حما روان کننمد. اوما درومان سموگ جیهمار  درومانی ویمان فمردی  جیهارگون اخسماد 

نتاخذ جهتری را نشان داد.  
درومانی ویمان فمردی حمه  حه طور ظالصه در درومان سموگ جیهمارگون، راهبردهمای روان 

گیمرد. حنماجراحن اند  کار جرده شده کنمونی شمصپ داغمدار ومورد حهاخم  قمرار  تا رواحمط نزدخما 
کهمما  اخسمماد رواحممط اضتهمماعی رضمماختبصش ترغیممب شممده و حممه حمم  وشممکالت ارتبمماطی 

رفتماری شماو  پماخش روػانمه سموگ و -اظتیگمردد. راهبردهمای وشمتا شمده اػ درومان شمن وی
تصممموری و ػنمممده جمممرای تسمممهی  پمممرداػ  هیسمممان و همممای  تکمممالیف ظمممانگی اسممم . اػ تهرحن

ی و اضتهممماعی در سمممموگ شممممناظت روانکممماهش اضتنممماب ومممموقعیتی اسمممتفاده شممممد و ووانمممع 
کها وی شناساحی  شود تا حا فقمدان روجمرو شموند. در احمن وداظلمه اػ افمراد وی شود و حه افراد 
کمار جمر  وی ظواسته کننمد.  شود تما سمطوح سموگ شمان را حمه طمور روػانمه اػ شمروع درومان پماخش 

کها کند تا دخد دوحماره حمه آخنمده داشمته حاشمد و انتظمار  وی روی اهداف شصصی حه وراضع 
تسرحه احساس وثب  و دستیاجی حه اهدافش را داشته حاشد. در درومان سموگ جیهمارگون، اػ 

شممود. نتمماخذ نشممان داده  وممی کممار روی اهممداف شصصممی اسممتفادهوصمماحبه انگیزشممی جممرای 
کمه احمن درومان در ػوینمه درگیمری اضتهماعی و احسماس آراومش حسمیار ومؤثرتر اػ درومان  اس  

قبلممی درحمماره های  (. پممژوهش حاضممر قصممد دارد خافتممه2636شممییر، ) ویممان فممردی جمموده اسمم 
یهممارگون، اػ ضهلممه عواومم  سمموگ جهای  سمموگ جیهممارگون را وممورد وطالعممه قممرار دهممد. نشممانه

کیفی  ػندگی افراد وبتال حه سوگ جیهارگونتأثیر حاشمند. حنماجراحن نػم  وی گغار جر سالو  و 
کاهش احن ساػه گیمرد. احمن ها  اس  تا اثرحصشی دروان سوگ جیهارگون جر  ومورد وطالعمه قمرار 

خماج کشور اثرحصشی احن وداظلمه را ومورد ارا دهمد و  ومی ی قمرارتحقیا جرای اولین حار در داظ  
ناسمماػگارانه حممه سمموگ دارد. حمما توضممه حممه وطالممب عکممر های  دنلمم  همماحی جممرای دروممان پاسممز

کممه آخمما دروممان سمموگ جیهممارگون،  سممؤالشممده، پممژوهش حاضممر در پممی پاسممز حممه احممن  اسمم  
کاهشهای  نشانه  دهد؟ وی سوگ جیهارگون را در افراد وبتال حه سوگ جیهارگون 



 878 ............................................. یپ وهش ووردهای سور بیهارگون:  ارربخری دروان سور بیهارگون  بر نرانه

 

 روش پژوهش
اسمتفاده شمد.  2اػ نموع ظمط پاخمه طندگانمه 1ر، اػ طرح آػواخشی تا ووردیدر وطالعه حاض

وکمرر، پیگیممری جیهمار در طممول درومان و اضمماػه هممای  طمرح تما ومموردی تسرجمی حممه دلیم  اراخاجی
دهممد.  وممی جررسممی دلیمم  و طگممونگی اخسمماد تلییممرات در جیهممار اطالعممات جیشممتری را حممه دسمم 

ر وسمتق ، حمین درومان و حعمد اػ درومان نیمز یموتل خما ورحلمه قبم  اػ اضمرای ین تعمداد در طمحا
گرفتند. جرای وشصپ نهودن اثرحصشی دروان، داده ورجمو  حمه احمن سمه های  تح  آػوون قرار 

 ورحله، خعنی پیش اػ دروان، در هنگام دروان و پس اػ آن حا هن وقاخسه شده اند.

 یگحر نمونهجامعه، نمونه و روش 
کمه جیهمارگون  دارای سوگساله  31-16اران هین پژوهش شاو  جحا یضاوعه آوار حمه جمود 

کردنمهای  ی و وطبشناس های روان کلینیا . ه جودنمدروانازشمکی شهرسمتان اهمواػ وراضعمه 
 ضاوعمه ن یجمود. اػ جم یر تصمادفیموه در دسمترس و غیدر وطالعه حاضر حه ش یریگ رو  نهونه

وه در دسمممترس یشممم ورود( حمممه یارهمممایدارا جمممودن وع)   در طمممرحکشمممر یطهمممار نفمممر وتقاضممم
ومماه قبمم  اػ شممروع پممژوهش، دارا جممودن  0انتصمماب  شممدند. تسرحممه فقممدان حممداق  حممه وممدت 
، نداشمممتن جیهممماری ظممما  و حمممارػ DSM-Vتشمممصیپ اظمممتالل سممموگ جیهمممارگون جمممر وبنمممای 
سممال سممن اػ ضهلممه وممالک ورود حممه احممن  31ضسممهی، نداشممتن اظممتالل روانممی دخگممر، حممداق  

 :حاشد وی ونه حه شرح احرتحقیا جودند. وحژگی افراد نه
 دانشممممسوی لیسممممانس در رشممممته حقمممموق یحاشممممد. و وممممی سمممماله و وسممممرد 26دظتممممر  م.ع.

حاشمد. همر  یسه ظواهر و خا جمرادر جزرگتمر اػ ظمود وم یحاشد. او فرػند پنسن ظانواده و دارا وی
وماه قبم  اػ وداظلمه  32حاشمند. ومادر او  یه ویالت عالیتحص یدارا یطهار ظواهر و جرادر و

کمرده اسم . وح علم  وراضعمه ا   یه علم  اخسم  قلبمی حعمد اػ خما دوره جیهماری، فموت 
 کند. یعدم تطاجا حا غن اػ دس  دادن وادر  عنوان و

                                           

1. single case experimental design (SCED) 
2. multiple baseline 
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حاشمد. وی دحمپلن تسرجمی دارد. او فرػنمد سموم خما  ومی سماله و وتأهم  52. ظانن الف.ق
ومماه قبمم  اػ  32ر سمماله او د 32ظممانواده هشمم  نفممره اسمم . دو ظممواهر و سممه جممرادر دارد. پسممر 

کنممد. وی علمم  وراضممع ا  را عممدم تطمماجا حمما غممن اػ  وممی پممژوهش، در سممانحه تصممادف فمموت
گنمماه و دلتنگممی شممدخد و افکممار آػاردهنممده وممر تممبط حمما  دسمم  دادن پسممر و داشممتن احسمماس 

 کند. وی فقدان وطرح
 حاشممد. وی دانشمممسوی لیسممانس در رشممته اقتصممماد وممی سمماله و وسمممرد 22دظتممر  ن.ش.

وماه  2حاشمد. ومادر او در  وی او فرػند پنسن ظانواده و دارای طهار ظواهر و سه جرادر حاشد. وی
کمرده اسم . وی  قب  اػ دروان حه عل  سانحه تصمادف حعمد اػ خما ضشمن شمادوانی فموت 
کمه در  کارهماحی  گنماه شمدخد در ومورد  عل  وراضعه ا  را عمدم قبمول ومرگ ومادر و احسماس 

 داند.  وی اس  ػوان حیات جرای وادر انسام نداده
وماه  31حاشد. وی دارای دحپلن تسرجی اسم . ومادر او  وی ساله و وتأه  20ظانن  ل.م.

گهانی فوت کنمار  وی قب  در اثر اخس  قلبی حه طور نا کنمد. او در هنگمام ضمان دادن ومادر در 
او حضمممور داشمممته اسممم . وی علممم  وراضعمممه ا  را عمممدم قبمممول فقمممدان و عمممدم تطممماجا حممما 

کنمونی  وی داند و جیان وی احساس تنها شدن وفر وضعی  ضدخد و  گر ون اػ ػندگی  کند ا
گناه  کنن. وی لغت جبرم احساس شرم و 

 گحری اجزار اندازه

پرسشناو سوگبیهارگون
کوحس    کمممه پرخگرسمممون2663) 1پرخگرسمممون و ضممما ( 3222) ( پرسشمممناوه سممموگ جیهمممارگون 

کممرد را وممورد تسدخممدنظر قممرار دادنممد. احممن پرسشممنا کممه نشممانه 37وه وطممرح  دو های  گوخممه دارد 
 دروانممدگی تروواتیمما و دروانممدگی ضممداحی( را وممورد جررسممی قممرار) وشصصممه سمموگ جیهممارگون

گوخه وی کمردن را شماو ها  دهد. احن   اشتیاق حه وتوفی، ناحاوری فقمدان و نماتوانی حمه اعتهماد 

                                           
1. Jacobs, S. C 
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. احمممن دهنمممد ومممی ت پاسمممزسمممؤانحمممه ای  درضمممه 1در خممما وقیممماس هممما  شممموند و آػوودنی ومممی
کممارکرد را نیممز  0حممداق  ) کنممونیهای  پرسشممناوه هممن طنممین وممدت نشممانه ومماه( و اظممتالل در 

کرونبماد  وی وورد والحظه قرار حماػآػوون  -و پاخماحی آػومون 25/6دهمد. ضمرخب پاخماحی آلفمای 
(. در پممژوهش حاضممر تحلیمم  2631حممه نقمم  اػ دلسممااکس و ههکمماران، ) وحاسممبه شممد 16/6

احمن پرسشمناوه نشمان داد همای  جمر روی واده AMOS-18ده اػ نرم افزار عاو  تأحیدی حا استفا
کمه در تحلیم  نهماحی حمغف شمد( دارای حمار عماولی وعنمی ) 1حه ضز وماده ها  که تهاوی واده

کی اػ رواحمی وطلموب احمن پرسشمناوه در پمژوهش حاضمر  که حما داری جر عواو  ظود داشتند 
کرونباد  جود. پاخاحی احن پرسشناوه در پژوهش حاضر حه حه دس  آود.  26/6رو  آلفای 

 شحوه اجرا
گرفمم .  3ضلسممه  32در احممن تحقیمما، جرناوممه دروممان حممه وممدت  سمماعته و انفممرادی انسممام 

کممار جممرده شممده در پممژوهش حاضممر، جممر هممای  ووضمموعات، تکممالیف و تهرحن ها، سرفصمم  حممه 
حاشممد.   وممی (2632) اسمماس  کتمماب راهنهممای دروممان جممرای حممالینگران سمموگ جیهممارگون  شممییر

جیان شده اس : 3وفاهین و راهبردهای دروانی در ضدول 

: رجوس وطالب وطرح شده طی جلسات دروان انفرادی سوگ جیهارگون1جدول
رجوسوطالبجلسات
جممر اسمماس وممالک تشصیصممی همما  آشممناحی و جرقممراری راحطممه حمما آػوممودنی، انسممام وصمماحبه حمما آػوودنی ظط پاخه

خ گرفتن تار دخگمر، راحطمه حما وتموفی، های  صشه شصصی، رواحمط ظمانوادگی، فقمدانسوگ جیهارگون، 
خاجی ظط پاخه دروان.های  های نشانه اضرای پرسشناوه  سوگ جیهارگون و دلبستگی حه ونظور ارا

کنمونی وراضمع اػ  اول کنمونی صمحب  درحماره ووقعیم  ػنمدگی  جررسی داسمتان ومرگ و راحطمه جمین فمردی 
، جیان وصتصر فراخندهای درگیر در دروان سموگ جیهمارگون، وعرفمی قبی  استرسورها و وناحع وقاحله

کرده کمممه سممموگ را ناجهنسمممار   انمممد درومممان، همممدف  درومممان و لمممزوم انسمممام تکمممالیف. جررسمممی عمممواولی 
کارآوممد و رفتارهممای اضتنمماجی خمما ) هیسانممات دردنمماک) گنمماه، شممرم، اضممطراب اػ آخنممده(، افکممار نا

 حا پاخش روػانه سوگ. ضستسوگری وداوم وتوفی( آشناحی وراضع 
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رجوسوطالبجلسات
کمه سموگ قاجم  ها  جررسی پاخش روػانه سوگ و واشه طکان دوم و ههشنین ػوان هاحی در سراسمر هفتمه 

کنممونی وراضممع ارتبمما   کنتممرل جمموده اسمم . شممرح وممدل سمموگ جیهممارگون و اخنکممه طگونممه حمما ووقعیمم  
کلی دوحاره اػ دروان. تشموحا وراضمع حمه تفکمر درحماره اهمداف شصصم ی و فعالیم  هماحی دارد. ورور 

کننممد.  جررسممی رفتممار، افکممار و هیسانممات  وممی کممه توانممد دوحمماره لممغت و وعنمما در ػنممدگی او را فعممال 
که سوگ وراضع را جیهارگون کارآودی  کنمد. خما نسمصه اػ ظالصمه درومان سموگ جیهمارگون حمه  وی نا

   حا ظود.شود تا  ترغیب جیشتر وراضع جرای شرک  در ضلسه آتی. آووػ  شفق وی وراضع داده
کننممده طممون خکممی اػ اعضممای ظممانواده و شممنیدن داسممتان فقممدان و  سوم صممحب  حمما خمما فممرد حهاخمم  

کمنش وراضمع ها  ات درونی و جیرونی آن جر ػندگی وراضع اػ احان فرد حاوی. جررسی اضتنابتأثیر و وا
کمه اوضمماع و احموال وراضممع را اػ ح وممی اػ دخمد فمرد ههممراه. در احمن ضلسممه اػ فمرد عمد اػ فقممدان ظمواهین 

کممنش او حممه فقممدان طگونممه جمموده اسمم  و آخمما اػ رفتارهمما خمما ووقعیمم  همماحی  کنممد. اخنکممه وا توصممیف 
کرده اس  خا ظیر. جیان هدف دروان و حه طور ظالصمه ضزجیماتی اػ ومدل درومان سموگ  وی اضتناب

کممار روی هیس 31جیهممارگون حممه فممرد او. در  انممات دقیقممه آظممر احممن ضلسممه انفممرادی حمما وراضممع و شممروع 
 ونفی.

حاشممد(،  وممی نمموعی وواضهممه ضهمم  والقممات دوحمماره تصمموحری حمما وتمموفی) 1والقممات دوحمماره تصمموری طهارم
کممه وممانع جرقممراری راحطممه وراضممع حمما افممراد دخگممر کممار روی  وممی صممحب  در ػوینممه عممواولی  شممود. اداوممه 

 هیسانات ونفی.
خافته در ومورد سموگ جیهمارگ پنسن ون جمرای جررسمی رونمد جهبمودی و اضرای خا خما طنمد پرسشمناوه سماظتار

گغاری ضدخمد وراضمع.  والقمات  2گیرهای  شناساحی نقطه وراضع. ورور پاخش روػانه سوگ و هدف 
 وراضع(. های  کار جر روی اضتناب) 3دوحاره ووقعیتی

ورور روػانمه پماخش، والقمات تصموری و وموقعیتی و هدفگمغاری ضدخمد وراضمع، جررسمی رواحمط ویمان   ششن تا نهن
وثبم  وتموفی و ههشنمین ظماطرات های  ضدخد. تهیه وسهوعه ظاطرات ظوشاخند و ضنبمه فردی

کارآوممد.  در ضلسممات های  ناظوشمماخند و ضنبممه کممار روی افکممار نا کهتممر وثبمم  را درجممردارد. اداوممه 
 توانند عکس و خادگاری اػ وتوفی را حا ظود حه ههراه جیاورند{ وی دروانی وراضعان

خافته در ومورد سموگ جیهمارگون جمرای جررسمی رونمد جهبمودی و اضرای خا خما طنمد پر دهن  سشمناوه سماظتار
کار روی اظتالنت جین فردی، تلییر نقش و  نحوه وقاحلمه وراضمع های  شناساحی نقطه گیر وراضع. 
 ها  حا دخگر فقدان

                                           

1. imaginal revisiting 
2. stuck points 
3. situational revisiting 
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رجوسوطالبجلسات
خممممممماػدهن تممممممما 

 دواػدهن
کمار جمر روی و حاػی نقش. در صورت  2حا وتوفی، تحلی  تعاوالت وشک  ػا  1گفتگوی ظیالی لمزوم 

کار آود خا شفق  حا ظود.  افکار نا
ضلسممممممممممممممات 

 پیگیری
را ها  پرسشمناوههما  سه ضلسه حه ونظور پیگیری دروان، پس اػ اضمرای وداظلمه اضمرا شمد و آػوودنی

کردند. وسددار تکهی  

 تجزیه و تحلحل داده ها
که طرح احن پژوهش تا وموردی اسم ، داده ػومودنی در ورجمو  حمه طهمار آهمای  اػ آن ضا 

گممردآوری) سممه ورحلممه پممیش اػ دروممان کهمم وممی ظممط پاخممه(، وداظلممه و پیگیممری   اشممود و حممه 
، 3اػ تحلیم  دخمداریها  گردد. جرای تسزخه و تحلی  داده وی آوار توصیفی، تحلی های  رو 

اسمممتفاده شمممده اسممم . همممدف اػ وحاسمممبه  4فرومممول درصمممد جهبمممودی و شممماظپ تلییمممر پاخممما
نماداری حمالینی نتماخذ حما اسمتفاده اػ احمن شماظپ و نهمره جمر  شاظپ تلییر پاخا تعیمین وع

، 6، ثبممات5همما شمماظپ رونممد اسمم . هممن طنممین در احممن پممژوهش جممرای تسزخممه و تحلیمم  داده
گر در طمرح هما 8های ههاو  و درصد داده 7های غیر ههاو  درصد داده  یوحاسبه شد. ا

هما  کن والحما ی، دارایشمخ  آػوایمه و ووقعخمدر ظمط پاهما  ن دادهیوورد ونفرد تفماوت جم یها
در ) ن نهمراتیانگیمر در ویمتلی  -3 :ه تفماوت وعنمادار اسم کمتوان اظهمار داشم   یحاشد، و

وضمود نداشمته حاشمد  یتهما ههاوشمین ووقعیج -2وساور.  ی  هاین ووقعیضه  دلصواه( ج
  درومان نسممب  حممه یممن در ووقعکمم یرحر پمغییممتل -1ن حاشممد. کمار ین آنهمما حسممیجم یا ههاوشممخم
(. 2667، 9وپر، هرون و هواردک) تر نکثر نترل وؤک

1. imaginal conversation

2. analysis of problematic interactions

3. visual analysis

4. Reliability Change Index (RCI) 

5. trending

6. stability

7. Percentage of Non-Overlapping Data

8. Percentage of Overlapping Data

9. Cooper, Heron, Heward
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 ها یافته
کننده در پمژوهش، حعمد اػ طمی وراحم  ظمط پاخمه در ضلسمه       های  طهار وراضع شرک  

گرفتنممد و حعممد اػ اتهممام دروممان نیممز سممه ورحلممه  طهممارم، هشممتن و دواػدهممن وممورد آػوممون قممرار 
کدام اػ احن خافته ظمواهین پرداظم . نػم حمه عکمر ها  پیگیری اضرا شد. در اداوه حه جررسی هر 

کننده در پژوهش که وراضع طهارم شرک   کمه ) اس   ل.م( حه دلیم  ومرگ خکمی اػ نزدخکمان 
ها  راحطه صهیهی حا اخشان داش  شراخط روحمی وناسمبی نداشمتند و نتوانسمتند پرسشمناوه

کمه پرسشمناوه کنندو ضهن اخنکمه حتمی در صمورتی  د شمدن ومی پمرها  را در ورحله پیگیری پر 
که دروان حاضر نشمانه کلی تح  الشعاع قرار دهند طرا  های  وهکن جود اثر دروان را حه طور 

سمموگ را در وراضعممان تحمم  دروممان قممرار داده اسمم  و وقمموع احممن اتفمماق در اخشممان حاعممث عممود 
کننده طهارم شدو حه ههین دلی  اصرار و پیگیری طندانی جرای پمر ها  احن نشانه در شرک  

وراحم  اثرحصشمی درومان سموگ  2توسمط اخشمان صمورت نگرفم . ضمدول ا ه کردن پرسشناوه
دهد.  وی سوگ را نشانهای  جیهارگون جر نشانه

سوگهای  . وراحل اثربخشی دروان سوگ جیهارگون جر نشانه2جدول   
دروانسوگبیهارگون 

ل.م()نفرچهارم
نفرسوم

ن.ش()
نفردوم

 الف.ق()
نفراول

 م.ع()
شرکتکنن:هها

احلدروانور
خطپای 

01 07 70 01  ظط پاخه اول
02 02 72 73  ظط پاخه دوم
01 12 71  ظط پاخه سوم 73
 ظط پاخه طهارم - 71 05 07
01 11 -  ظط پاخه پنسن -
05 - -  ظط پاخه ششن -
05 5/01  ویانگین ورحله ظط پاخه 76 71/75

دروان
51  ضلسه طهارم 13 10 52
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دروانسوگبیهارگون 

ل.م()نفرچهارم
نفرسوم

ن.ش()
نفردوم

 الف.ق()
نفراول

 م.ع()
شرکتکنن:هها

احلدروانور
53 51 11 55 شتنضلسه ه
11 11 52  ضلسه دواػدهن 57
ویانگین ورحله دروان 11/57 11/15 00/57 00/56
51/5 22/2 11/1 16/5 دروان() شاظپ تلییر پاخا
کاهش نشانه 11/12% 13/27% 12/25% 50/10% سوگهای  درصد 

25/16% 
کلی نشانه کاهش  های  درصد 

 سوگ
پیگیی:

-  پیگیری نوح  اول 51 12 51
- 51 پیگیری نوح  دوم 12 57
- 51 17 52  پیگیری نوح  سوم
-  ویانگین ورحله پیگیری 00/51 11/15 11/51
- پیگیری() شاظپ تلییر پاخا 61/5 11/1 51/1
- 16/21% کاهش نشانه 51/16% 13/27%  سوگهای  درصد 

70/21%
کلی نشانه کاهش  های  درصد 
 سوگ پس اػ پیگیری

کممه ضممدول  سمموگ در ورحلممه ظممط پاخممه های  هممد، ویممانگین نشممانهد نشممان وی 2ههممانطور 
کننده و در پاخمان درومان  05و طهمارم  5/01، سموم 71/75، دوم 76همای اول  جرای شرک  
اسمم . ههشنممین  00/56و طهممارم  00/57، سمموم 11/15، دوم 11/57جممرای نفممرات اول 

اسم .  11/51، سموم 11/15، دوم 00/51احن ویانگین در ورحله پیگیری جرای نفر اول 
کلمی نتماخذ جررسمی داده کمه نشمانههما  حه طمور  سموگ حعمد اػ وراحم  های  حکاخم  اػ احمن دارد 

کاهش داشته اس . در عین حال درصد جهبمودی در ورحلمه درومان جمرای  دروان و پیگیری 
درصممممد جمممموده اسمممم و  50/10و طهممممارم  12/25، سمممموم 13/27، دوم 11/12نفمممرات اول 

که ور  اضع طهارم تلییر جیشتری نسب  حه حقیه داشته اس . نتاخذ نشان دهنده احن اس  
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، دوم 16/5های تلییر پاخا در پاخان دروان حه ترتیمب جمرای نفمرات اول  ههشنین شاظپ
کننممده 51/5و طهممارم  22/2، سمموم 11/1 کممه جممرای شممرک   اول، دوم، سمموم و های  اسمم  

گممغاری دروممان  تممأثیراػ  توانممد نشممان وممی و وعنممادار اسمم . احممن خافتممه =20/3zطهممارم حممانتر اػ 
کاهش نشانه کاهش نشمانههای  سوگ جیهارگون جر  های  سوگ داشته حاشد. جر اساس درصد 
کمممه  %( وی70/21) %( و نیمممز پیگیمممری25/16) سممموگ در پاخمممان وراحممم  درومممان گفممم   تممموان 

، حممه نقمم  اػ 3212پمموپن، ) گیممرد وممی ( قممرار21فراتممر اػ ) دروممان در طبقممه جهبممود انممدک حالنشممارد
کمماهش نشممان وی3117پور، حهیممد سمموگ حممه واسممطه دروممان های  دهممد نشممانه (. احممن ویممزان 

گونمه انمدک ولمی وعنمادار افمزاخش خافتمه اسم . در اداومه نهمودار  تحلیم   3سموگ جیهمارگون حمه 
 دهد.  وی سوگ نشانهای  حه دس  آوده اػ وراضعان را در وتلیر نشانههای  دخداری داده

سوگ جیهارگون در وراحل خط پایه، دروان و پیگیریهای  نشانهی ها روند تغییر نهره :1نهودار
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کممه نهممودار  کننممده در های  دهممد نشممانه وممی نشممان 3ههممانطور  سمموگ در وراضعممان شممرک  
کرده اس . جرای همر آػومودنی کاهش پیدا  تحلیم   یشماظپ هما دروان نسب  حه ظط پاخه 

وحاسممبه  PNDو  PODد، درون ومموقعیتی و جممین ومموقعیتی، واننممد تلییرسممطح، رونمم یدخممدار
ظمممط پاخمممه و ) نشمممان دهنمممده درصمممد غیرههاوشمممی نقممما  دو ووقعیممم  آػواخشمممی PNDشمممد. 

کنتممرل آػواخشممی در پممژوهش وممورد ونفممرد، حممه تلییممر سممطح اػ خمما  وداظلممه( اسمم . ویممزان 
درون  یدارخم  دیمتحل یرهمایوتل 1حستگی دارد. ضدول  PNDووقعی  حه ووقعی  دخگر و 

 دهد.  وی  م.ع  را نشان 3 ی شهاره یآػوودن یجرا یتین ووقعیو ج یتیووقع

 «م.ع» 1 ی شهاره یآزوودن یجرا یتین ووقعیو ج یتیدرون ووقع یداریل دیتحل یرهایوتغ: 3جدول
 تهاینووقعیب یتیدرونووقع

  یووقع ی سهخوقا A B   هایووقع یتوال
B 
A 

   1 1   هایطول ووقع
  رات روندییتل   سطح

 وثب  ثر واحسته حه هدفا 57 73 انهیو

 ر ثباتییتل 11/57 76 نیانگیو
 حا ثبات
 حه حا ثبات

  ر در سطحییتل 13-55 73-01 راتییتل ی داونه

 1/51 یر نسبییتل   
 73حه 

 ر وطلاییتل   ر سطحییتل
13 
 73حه 

 -73 یر نسبییتل
1/02 

52-
1/51 

 57 انهیر وییتل
 73حه 

 نیگانیر وییتل 13-57 01-73 ر وطلاییتل
11/57 
 76حه 
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تهاینووقعیبیتیدرونووقع
داده ها یههاوشروند
PND366%نزولی صعودیضه 
حا ثبات حا ثبات ثبات

POD 6%
ریظ ریظ طندگانه یرهایوس

 یآػومممودن یجمممرا یتین وممموقعیو جممم یتیدرون وممموقع یدارخممم  دیمممتحل یرهمممایوتل 5ضمممدول 
دهد.  وی  الف.ق  را نشان 2 ی شهاره

و  یتیدرون ووقع یداریل دیتحل یرهای: وتغ4جدول
  ـالف.ق» 2 ی شهاره یآزوودن یجرا یتین ووقعیب

تهاینووقعیبیتیدرونووقع

 یووقع ی سهخوقاAB  هایووقع یتوال
B
A

51  هایطول ووقع
رات روندییتلسطح
وثب اثر واحسته حه هدف1/7510انهیو

ر ثباتییتل71/7511/15نیانگیو
 حا ثبات
اتحه حا ثب

ر در سطحییتل11-7152-72 راتییتل ی داونه

یر نسبییتل
1/12 
77حه 

ر وطلاییتلر سطحییتل
10 
71حه 

یر نسبییتل
77- 
1/72

17-
1/12

انهیر وییتل
15 
1/75حه 

نیانگیر وییتل 10-52 70-71 ر وطلاییتل
11/15 
71/75حه 
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تهاینووقعیبیتیدرونووقع
داده ها یههاوشروند

ضه 
شیب 
صفر

PND 366%نزولی

حا ثبات حا ثبات ثبات
POD 6%

ریظ ریظ طندگانه یرهایوس

که وشاهده  یتیدرون وموقع یدارخم  دیمتحل یرهمای،  وتل1شود در ضدول  وی ههانطور 
 ن.   جیان شده اس .  1 ی شهاره یآػوودن یجرا یتین ووقعیو ج

«ن.ش» 3 ی شهاره یزوودنآ یجرا یتین ووقعیو ج یتیدرون ووقع یداریل دیتحل یرهای: وتغ5جدول
ت هاین ووقعیبیتیدرون ووقع

 یووقع ی سهخوقاAB  هایووقع یتوال
B
A

1 1  هایطول ووقع
رات روندییتلسطح
وثب اثر واحسته حه هدف0551انهیو

ر ثباتییتل 5/0100/57نیانگیو
 حا ثبات
حه حا ثبات

سطح ر درییتل 11-0252-11 راتییتل ی داونه

یر نسبییتل
51 
07حه 

ر وطلاییتلر سطحییتل
52 
11حه

انهیر وییتل 1/16-51 07-12 یر نسبییتل
51 
05حه 

نیانگیر وییتل 11-52 07-11 ر وطلاییتل
00/57 
5/01حه 
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 ت هاین موقعیب یتیدرون موقع
  داده ها یهمپوش   روند

 PND 011% یصعود ینزول جهت
 با ثبات با ثبات ثبات

POD 1% 
 ریخ ریخ چندگانه یرهایمس

 
 یآزمدددودن یبدددرا یتین مدددو عیو بددد یتیدرون مدددو ع یداریدددل دیدددتحل یرهدددایمتغ 6جددددو  

 دهد. می نشان « .م» 4 ی شماره

 «ل.م» 4 ی شماره یآزمودن یبرا یتین موقعیو ب یتیدرون موقع یداریل دیتحل یرهای: متغ6جدول
 ت هاین موقعیب یتیدرون موقع

 تیعمو  ی سهیمقا A B ت هایمو ع یتوال
B 
A 

   3 6 ت هایطو  مو ع
  رات روندییتغ   سطح

 مثبت اثر وابسته به هدف 40 5/63 انهیم

 ر ثباتییتغ 66/41 64 نیانگیم
 با ثبات

 به با ثبات
  ر در سطحییتغ 43-38 67-66 راتییتغ ی دامنه

 5/39 یر نسبییتغ   
 65به 

 ر مطلقییتغ   ر سطحییتغ
43 

 66به 

-5/39 65-63 یر نسبییتغ
46 

 40 انهیر مییتغ
 5/63به 

 نیانگیر مییتغ 53-46 63-64 ر مطلقییتغ
66/41 
 64به 
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تهاینووقعیبیتیدرونووقع
داده ها یههاوشروند

ضه 
شیب 
صفر

PND 366% نزولی

حا ثبات حا ثبات ثبات
POD 6%

ریظ ریظ طندگانه یرهایوس

 گحری نتحجهبحث و 
کماهش نشمانه   جیهمارگون جموده اسم .  سموگ حما درومان سموگهای  هدف وطالعمه حاضمر 

کممه دروممان سمموگ جیهممارگون جممر جهبممود نشممانه سمموگ وممؤثر جمموده های  نتمماخذ پممژوهش نشممان داد 
حاصممم  اػ تحلیممم  نهودارهمممای همممر طهمممار های  اسممم . ههسمممو حممما وطالعمممات پیشمممین، خافتمممه

کمماهش نشممانه سمموگ افممراد های  آػوممودنی نشممان دهنممده اثرحصشممی دروممان سمموگ جیهممارگون جممر 
ههشنممین طبمما ضلسممات   (.2635و شممییر و ههکمماران، 2661و ههکمماران، شممییر ) وبممتال جممود

کماهش خافتمه پاجرضما جمود. در اظمتالل  که تا دو واه پس اػ دروان اداوه خاف ، عالجمن  پیگیری 
کارآوممد و تفاسممیر تهدخممد آویممز نشممانه و 2661bجمموجلن و ههکمماران، ) سمموگهای  سمموگ، افکممار نا

(، رفتارهممای ناسمماػگارانه و تنظممین 2635ههکمماران، و اسممتروجب و 2636ونمدرهاون و ههکمماران، 
ونمدرهاون و ههکماران، ) کنمد  ومی هیسمانی نماوؤثر، فراخنمد سموگ را پیشیمده و طموننی ومدت

کهابممم 2636و جمموجلن و ونممدن جمموت، 2636 کمممانر، شممییر، فمماکس، اسکرختسممکاخا و  (. 2631، 1و ُا
ی سوگ حا استفاده اػ  تکنیما گغشته، وقاحله حا اضتناب اػ خادآورهاهای  وطاجا حا پژوهش

 (، جهبمود رواحمط رواحمط اضتهماعی افمراد2663، 3حه نق  اػ والکینسون 3272، 2راوسی) وواضهه
کممار روی تفاسممیر ونفممی، اشممتلال عهنممی 3277گمماتیر و وارشممال،  ) (، حاػسمماػی شممناظتی و 

 درحمممماره فقممممدان، ظودسرػنشممممی و وسممممجولی  پممممغحری جممممیش اػ حممممد در وممممورد واقعممممه فقممممدان

1. O'Connor, M. F., Shear, K., Fox, R., Skritskaya, N.,  &  Campbell, B

2. Ramsay , K 

3. Malkinson, R
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( در دروممان اظممتالل سمموگ وممؤثر جمموده 3123و فراوممرػی، عسممگری و تقمموی، 2663الکینسممون، و)
کمه درومان سموگ جیهمارگون تکنیا رفتماری و درومان  -درومان شمناظتیهمای  اس . اػ آنسما 

کمه سموگ جیهمارگون پیشیمده، جیهممارگون و  ومی گیمرد، ومی ویمان فمردی را در جمر توانمد عمواولی را 
همر طهمار  ی، نهمودار داده هما3قمرار دهمد. طبما شمک  شمهاره کنمد ومد نظمر  ومی طوننی ودت

خافمم  وداظلممه و در ضلسممات پیگیممر نزولممی در ضهمم  هممدف  یرونممد یآػوممودنی پممس اػ در
 دهد.  وی کاهش نشانه ها( را نشان) پژوهش
کممه سمماػگاری حمما وممرگ فممرد عزحممز وممی در تبیممین احممن خافتممه       گفمم   توانممد  وممی تمموان طنممین 

رهممای ناسمماػگارانه اػ قبیمم  اضتنمماب، ضسممتسوگری، ظودسرػنشممی، و رفتاهمما  توسممط نگر 
گممرفتن ػنممدگی حممدون وتمموفی، عممدم  سممرػنش دخگممران، تممرس اػ شممدت سمموگ، تممرس اػ در نظممر 

(. ػنمان 2660جموجلن، ونمدن جموت و ونمدن هموت، ) حلرنذ شودها  تهاح  حه درگیری در فعالی 
کننمده دارنممد حنماجراحن ن سمموگ ناجهنسمار جیشممتری را های  شمانهجیشمتر اػ ومردان تفاسممیر تهدخمد 

گاسمترا2636ونمدر هماون و ههکماران، ) کنند وی تسرحه کمه در 3222) 1(.  ننمد و  کردنمد  ( جیمان 
 ون دخگر پدر نیستن، ون دخگر ههسر نیسمتن( آسمیب) جرظی اػ افراد داغدار احساس هوخ 

عمد اػ فقمدان، جینمد و حنماجراحن احسماس هوخم  نیماػ حمه اصمالح وسمدد دارد. همن طنمین ح وی
کنماره های  جرظی اػ افراد حه ظاطر ترس ناهشیار اػ جروػ فقدان حعدی، اػ تعماوالت اضتهماعی 

گمغاری وی گیری کننمد. حعضمی دخگمر اػ افمراد نیمز رواحمط  نهمی کنند و روی افمراد دخگمر سمرواخه 
خاجی  کننمد ومی کنند و وراقب  جیشتری در حفمظ رواحمط شمان وی اضتهاعی شان را دوحاره ارا

رسممد شممناظ  و اضتنمماب نقممش اساسممی در اخسمماد و  وممی (. حممه نظممر2661حممه نقمم  اػ وممالون، )
کننممده و نشممصوارعهنی کمماهش تفاسممیر تهدخممد   نگهممداری سمموگ ناجهنسممار دارنممد. اػ طرحمما 

کاهش داد و هیسمان وثبم  را افمزاخش دادهای  توان شدت نشانه وی ونمدر هماون و ) سوگ را 
کممه هممر طممه اػ تسرحممه احممن ای  هیسممانی و رفتمماریی ها (.  سمموگ وؤلفممه2636ههکمماران،  دارد 

گمردد، سموگ فلمذ ها  نشانه گیمرد و افکمار و هیسانمات آن سمرکوب  اضتناب جیشتری صورت 

1. Land, M.  & Gastra, B
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 رفتممماری، حمممه نظمممر-درومممان شمممناظتیهمممای  گمممردد. تکنیا تر ومممی کننمممده، پیشیمممده و طممموننی
فقمممدان و (، پمممغحر  دشممموار 2632، 1طیممما-واخهمممان) رسمممد در درومممان نشمممصوار فکمممری ومممی

(  در افراد داغدار ومؤثر حاشمد. 2660، 2ػانگ، ال ضواهر و پرخگرسون) ساػواندهی دوحاره افکار
کمه پمرداػ  هیسمانی را وتوقمف کنمد احمرا جمر  ومی نشصوارعهنی خا اضتناب شناظتی اس  

وحممدوده فقممدان، جیشممتر اػ فقممدان ووضممود اشمماره دارد و ونسممر حممه حفممظ هیسممان همماحی طممون 
(. هممر 2661aجمموجلن و ههکمماران،  ) گممردد  وممی دروانممدگی حعممد اػ فقممدان عصممبانی ، ظشممن و

تواند وسجولی  ضدخد و انتقال نقش را در جر داشته حاشد. دروان سموگ جیهمارگون  وی فقدان
که حا سوگ شفاحصش وداظلمهها  حه شناساحی پیشیدگی  پمرداػد ومی کننمد ومی و ووضوعاتی 

کمه همدف اػ درومان  ومی رد داغدخمده وتمغکر(. احمن درومان حمه فم2661شییر و ههکماران، ) شمود 
کردن و قطع ارتبا  حا وتوفی نیس . آنها کننمد  وی فراوو   توانند ظماطرات وتموفی را حفمظ 

 اوا ههزوان حه دنبال اهداف شصصی و عالجا ػندگی ضدخدشان حاشند. 
گمممرفتن جرظمممی وحمممدودخ        تممما وممموردی اػ ضهلمممه حسمممن همممای  طرحهای  حممما در نظمممر 

حممه طممور ها  نهونممه و تمما ضنسممیتی جممودن نهونممه پممژوهش حاضممر تعهممین پممغحری خافتممهکوطمما 
گ وی آشکاری وحدود در دسمترس اسمتفاده شمده اسم   یریمشود. در احمن وطالعمه اػ نهونمه 

های  ا  انسمام داد. لمغا جمرای رفمع احمن وحمدودخ یمذ را حما احتخن نتماید تعهخسه حایه در نتک
کممه دروممان سمموگ کشممور وممورد CGT) جیهممارگون وتممدولویخا و اػ آنسمما  ( ، جممرای اولممین حممار در 
گرفتممممه اسمممم ،  پژوهش کمممماراحی و هممممای  وطالعممممه قممممرار  دخگممممری حممممه ونظممممور تأحیممممد جیشممممتر 

کارجردپممممغحری احممممن نمممموع وداظلممممه در افممممراد وبممممتال حممممه اظممممتالل سمممموگ جیهممممارگون در قالممممب 
کنترل شده حا حسن نهونه جزرگهای  کارآػواحی  روری حه نظمرو در دو ضنسی  ضتر  تصادفی 

رسد.  وی

1. Wyman-Chick,  K. A

2. Zhang, B., El-Jawahri, A
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