
 

 

کودکان  تأثیر بازی درمانی بر نشانگان سوگ در 
کمیته امداد امام خمینی   1تحت پوشش 

 4چنگحز رححهی، 3سحها پورشهرخاری وه، 2سهحه زارع

 =@:8/:/95_  تارخخ پذخرش:  >@:8/8/@9تارخخ درخافت:  چکیده
حازی درودانی حدر کداه  نشدانگان اخدتتم سدو) ت هحر  پ وه  حاضر حا هدپ حررسی هد :

 در کودکان انجام شد.
یزواخشدی حدده صدورت پددی  یزوددون_ پدآ یزوددون حددا  هشددجی هددا اخدن پدد وه  از ندوع طرن روش:

  هسدال <-85پد وه  شداو  کودکدان سدوگوار دحسدتانی بدحن سدنحن  ی هجاویدگروه کنترم بدود. 
نهونه گحدری    بود. :@:8شهرستان شحراز در سام   ره( ت پوش  کهحته اوداد اوام خهحنیتح

از اخددن کودکددان نفددر از  >;کودکددان صددورت گرفددت. تیددداد از وحددان اخددن ، حدده شددحوه هدفهنددد
غرحدالگری توسدت تدحن وتشدک  از روانشناسدان و وشداوران کهحتده اودداد اودام  ی هطری  حرناو

کدود  حده عندوان  5:هدا،  م سدو) تشد حد داده شددند و از بدحن یندچار اختت ره(،  خهحنی
 و گددواه گهددارده شدددند. حدده ون ددور یشددخگددروه یزوا در دو یانت ددا  و حدده طددور تصددادف  نهوندده
کده توسدت اسددپوخ  و   (IPG-C) یوری اطتعدات وقحدان سدو) طدو نی وددت کودکدان جهد 

کوارخدانآ  تحلحد حدا اسدتفاده از  هدا اسدتفاده شدد. داده، ( تددوخن شدده اسدت9588  ههکاران
 وورد تج خه و تحلح  قرار گرفت.

نتدداخج تحلحدد  کوارخددانآ نشددان دادکدده وحددانگحن نهددرات نشددانگان اخددتتم سددو) در  ها: یافتدده
 (.>558/5P  گروه یزواخ  کاه  وینی داری نسجت حه گروه کنترم داشت

                                       

کارشناسی ارشد وشاوره دانشگاه الزهرا ناوه این وقاله برگرفته از نتاخ  پاخان.  1  .حاشد وی ی 
 .، ایراندانشگاه علوم پزشکی شیراز، دانشجوی دکتری آووز  بهداشد و ارتقا سالود.  2
    mpourshahriari@yahoo.com تهران، ایران.، دانشگاه الزهرا، گروه وشاوره و راهنهاییدانشیار .  )نوخسنده وسجول( 3

گروه روان.  4  .شناسی حالینی دانشگاه شیراز، ایران استاد  

mailto:mpourshahriari@yahoo.com
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ودوهر بدود. حنداحراخن توجده ی سدو) ها اه  نشدانهکدحازی دروانی در کودکان حدر  :گیری نتیجه
 نخدا تدوان از ودی حه حازی دروانی حه عنوان خک روش دروانی در کار حا کودکان وفحد است و

 نهود. استفاده انکودک یروان بهداشت و ستوت حه کهک یحرا یدروان وهحش
 اختتم سو) طو نی ودت، : حازی دروانیهای کلیدی واژه

 مقدمه
که ا هورگ پدخد دهگد  ویناپذیر و جهانی برای ههگان رخ  بینی پیش ی هحه شیوی اسد 

کاوگگل فراخنگگد وگگرگ را کودکگگان بگگرخالف بزرگسگگا ن توانگگایی  شگگناختی و هیجگگانی درک    اوگگا 
حا حسیاری از وشکالت و وسائل روحی و جسهی ههراه ، کودکان از فقدان ی هندارند. تجرح

کودکگگان;;:>، 1سگگوروانتی و حگگا ن) اسگگد ، در ونگگین شگگراخطی دوگگار اضگگطراب (. حگگه ویگگژه 
زا ههچگگگون عهلکگگگرد  نشگگگانگان سگگگوگ و پیاوگگگدهای روانگگگی اجتهگگگاعی آسگگگیب، افسگگگردگی

وشگگکالت ارتبگگاطی و وسگگائل رفتگگاری ، کارکردهگگای اجرایگگی ضگگعیف، تح گگیلی ضگگعیف
کودکگان دحسگگتانی حگه شگگکل تگرس از دسگگد دادن افگگراد  وی شگوند. از سگگویی تگرس از وگگرگ در 

(. C::>، 2حارنهگگگام) کنگگگد وگگگیدربزرگ و وگگگادربزرگ و دوسگگگتان بگگگروز پگگگ، وهگگن ههچگگگون والگگگدین
کودکان دشوار و پیچیگده اسگد ، 3وارکگل و هگاور) سازگاری و انطباق حا فقدان و سوگ برای 

<:;: .) 

کگنش حگه از دسگد دادن شگخص 4سوگ خگا ، حالد اندوه و نگاراحتی شگدخد درونگی در وا
 حگا فرد که وقتی اسد رفتارهایی و ارافک، ی از احساساتا هعقیده و فکر خاص و وجهوع

دایروگگروف و ) آخگد وگی در جنبش حه او در درون، شود وی وواجه فقدان حه تهدخد خا و فقدان
احسگگاس ناحگگاوری در وگگورد وگگرگ ، از قبیگگل انگگدوه جگگداییهایی  ( و شگگاول نشگگانه@::>، 5یگگول

پرییجرسگگگون و ) شگگگود وگگگیوعنگگگا بگگگودن زنگگگدگی  کرختگگگی و احسگگگاس بگگگی، شگگگخص وتگگگوفی

                                       
1.  Sormanti, M., & Ballan, M.S. 
2.  Burnham,J.J.  
3.  Markell, M.A., & Hoover, J.H. 
4.  grief 
5.  Dyregrov, A., & Yule, W. 
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 (.C::>، 1ههکاران

کودکان بر رفتارها ی هتجرح  گذاشته و حه حگو ت  یر  رواح  حا دخگران و رشد او، سوگ در 
وگگرگ  .(;;:> 2، سگگام) انجاوگگد وگگیعگگدم اونیگگد و دشگگواری در سگگازگاری حگگا وحگگی  اطگگراف 

ت کگودک دارد. وشگکال شگناختی روان یدر سگازگار یکوتگاه وگدت و حلنگد وگدتتگ  یر  نیوالد
ک یو شناختی روان کگهیگفیتواند حه طور عهده حه  کگودک  افگد خحعگد از فقگدان در د وراقبگد 
کودکگانCCB;، 3و اسگراییل یهبلگختر) شود نسبد داده شگود یو گروگه اغلگب  کگه وگرگ  ی(. ا

، 4لورونیسگگ، وردن) کننگگد یدا ویگگپ ی  سگگال اول سگگازگارخگگ  کننگگد در  ین را تجرحگگه ویوالگگد
;CC@) ،و وشگگگکالت  یاجتهگگگاع یریگ کنگگگارهی، افسگگگردگ یها نشگگگانه هگگگا از آن یاریاوگگگا حسگگگ
والر ی، ودوس، ستدخفر، سرل) کنند یودت را حعد از ورگ والدین تجرحه و یطو ن یلیتح 
کانادا@::>، 5و والر تگرین ونگاحع  از دسد دادن پدر حه عنگوان خکگی از وهگن، (. در پژوهشی در 

کهتر از  حگه عنگوان خکگی از عواوگل وهگن احگتال حگه ، سگالگی ?;تا  ;;حهاخد اجتهاعی در سن 
، حه نقل از اللهیگاری و ههکگاران، ?A=;، ساراوون و ساراوون) افسردگی وعرفی شده اسد

;=BA .) 
گر سوگ  در دوران  د و عواطگف یشخ گ یرخ دهگد در تحگول حعگد یا نوجگوانخی کودکا

او از  کزان دریگجگه ویحگه سگطح تحگول و در نت کودکگخواهد داشگد. ا گر سگوگ بگر  یآ ار ونف
( نشگان داد BA=;) (. پگژوهش اللهیگاری و ههکگارانAB=;، 6هگاتجوخد) دارد یفقدان حستگ

، DSM-IV-TRدر  گگردد. وگیکه فقدان پگدر در ویگان دختگران دبیرسگتانی ووجگب افسگردگی 
ن کگه وهکگ یه در طبقگه اخگتال ت اضگافکگحل، شگود یوحسگوب نه یاختالل روان خ    سوگ
ر یگگوت  یعگگی. طگگول وگگدت سگگوگ طبونظگگور شگگده اسگگد، حاشگگند ینیه حگگالانون توجگگکگگاسگگد 

 دارد یوناسگگگب حسگگگتگ یتخحگگگه نظگگگام حهگگگا یان طگگگول وگگگدت آن تگگگا حگگگدودکگگگودکاسگگگد؛ در 
                                       
1.  Prigerson, H.G., et al. 
2.  Sam, T. 
3.  Tremblay, G.C., & Israel, A. C. 
4.  Worden, J. W., & Silverman, P. R. 
5.  Cerel, J., Fristad, M., Verducci, G., Weller, R., & Weller, E. 
6.  Dimatteo, M. R. 
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کاپالن کسادو)  (. A::>، 1و 
گرفتگه  های سوگ وورد توجه پژوهشگگران در دانشگگاه ی هاوروزه وسجل وعتبگر جهگان قگرار 

ل علگد که غالبگا سگوگ حگه شگکگن اسد ین وسجله ایحه ال توجه پژوهشگران یاز د ، اسد
ن یگگد ایگگ( در تائ:CB;) 2یشگگود. حگگالب ی وگگیوتجلگگ یو جنسگگ یانگگواع اخگگتال ت روانگگ ییرحنگگاین
 یحجگا کیبگا شگین حاور وهن تقریو وطالعه شواهد درحاره ا ینیحال ی هتجرح»د: خگو ویده خپد
 «.حاشگد وگی خگ پاتولوژ یتن زدگگوا یتجل کیروانپزش های یهاریاز ب یاریه حسکگذارد  هین

الت کان سگوگوار در وعگر  وشگکودکا خنه عبارتند از: آین زویدر ا یاز سوا ت اساس یبرخ
ازوند ین ها ا آنخدهد  آ ویقرار ت  یر  را تحد ها آن یریب پذیآس یهستند  وه عواول یروان

ازونگگگد یآنهگگگا نان یگگگن و وربیوگگگراقب، نیا والگگگدخگگگهسگگگتند  آای  ژهیگگگو شگگگناختی روانخگگگدوات 
ان و نوجوانگان کگودکفگه روانشگناس در برابگر یهسگتند  وظ ای هژیگو شناختی روان یاه  آووز

 سد  یو ها ن و وعلهان آنیوالد، سوگوار

، وتفگاوت یروخکردهگا براسگاس یای وتعگددهگ  سگوگ رو دروگان اخگتالل یراسگتا در
 وانند غیردارویی وداخالت، دارویی های دروان حه توان وی جهله از گردخده اسد. وطرح

سگگگگایر  و شگگگگناختیی _  رفتگگگگاری اهگگگگ  رو، گروهگگگگی وی فگگگگرد_  حهگگگگاختیهگگگگای  روان دروانی
 (. سگروانتی و حگا ن?B=;، نگادری، اواوی، خاسهی، بینا، قرائی) نهود اشاره ها دروانی روان
گگگاهی;;:>) کودکگگان ، ( نشگگان دادنگگد سگگطح آ کارهگگای وثبگگد در  ههگگدلی و ظرفیگگد انجگگام 

خاحگد و  ویبهبود  ها بهره برداری از نقاط قوت ونح ر حه فرد و ااتی آن ی هه حه واسطداغدخد
در ، (;;:>) کنگگد. سگگن وگگیکهگگ   هگگا ایگگن اوگگر حگگه تطبیگگش خگگافتن و وقاحلگگه حگگا غگگن و انگگدوه در آن

کودکگگان  ی هخگگ  برناوگگ ی هپژوهشگگی حگگه ارائگگ ی داغ هگگا سگگاله و خانواده :;تگگا  ?حهگگاختی بگگرای 
ختگگگگر کالیفرنیگگگگا پرداخگگگگد. ایگگگگن برناوگگگگه شگگگگاول آووز 3دخگگگگده در شگگگگهر و ای هگگگگ  در اخالگگگگد 

گروهگگگی ونگگگد رشگگگت -یشگگگناخت روان کگگگه توسگگگ   ، والگگگدین، شگگگاول وعلهگگگان 4یا هاجتهگگگاعی 
                                       
1.  Kaplan, M. 
2.  Bowlby, J. 
3.  Withier 
4.  multi disciplinary 
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در پژوهشی حگه ، (=;:>) 1اسد. اسپوخ  و ههکاران، شود ویانجام ، وشاوران و دروانگران
کهکی سوگ ی هشیوت  یر  بررسی کودکان وبتال ح 2دروانی  ه سوگ وگزون پرداختنگد. آنگان در 

کودکان و هن نوجوانان داغدخده نیاز حه وراقبد که هن  گرفتند  بهداشگد روانگی های  نتیجه 
کگگه وگگدیرخد اسگگترس حگگه شگگیو، (;C=;) داشگگتند. حسگگینی پگگور  ی هدر پژوهشگگی نشگگان داد 

کاهش عالئن سوگ و اختالل استرس پو از سانحه دختران نوجگوان  -شناختی رفتاری بر 
کن استان قن وو ر بوده اسد. داغدخ  ده وهاجر اف ان سا

که  ی هحازی دروانی خ  رو  وداخل، از ویان روخکردهای وختف حسیار سازگار اسد 
کگگاربرد اسگگدهگگا شگگراخ  و ووقعید، ی وختلگگف سگگنیهگگا در رده ، 3وب) ی وختلگگف قابگگل 
کودکان دوار سوگ اسد.ه  ترین رو ( و خکی از وناسب;;:>  ای دروانی برای 
که  حاز کودکان دارای وشکل  که  آن حه  که حه  شود تگا حگا  ویی دروانی روشی اسد 

کگگودک و  کننگگد. ایگگن رو  حگگه عنگگوان ابگگزاری بگگرای برقگگراری ارتبگگاط بگگین  وشکالتشگگان وقاحلگگه 
کگگه  ی هگیگگرد. ایگگن شگگیوه بگگر پاخگگ وگگیدروگگانگر وگگورد اسگگتفاده قگگرار  فرضگگی اصگگلی اسگگتوار اسگگد 

که ح وی کودک نخسد پندارد حازی فرآخندی اسد  جدا  «غیر ون»را از  «ون»ا استفاده از آن 
کگودک از طریگش حگازی حگا وحگی  خگود  ویکند و حا جهانی فراتر از خود ارتباط برقرار  وی کنگد. 

کودکگان حگه  ، وگی(:C=;، حگه نقگل از لنگدر ، >CB;) 4کنگد. فرانگ  ویارتباط برقرار  کگه  گوخگد 
کو  ویوسیله حازی ویزی را خاد  که هی   از طریگش  هگا بیگاووزد. آن هگا تواند حگه آن هینگیرند 

کگگاو  و شگگناخد جهگگان واقعگگی فضگگا و زوگگان، حگگازی و ها،  سگگاخد، حیوانگگات، اشگگیا، حگگه 
کودکان حا شرکد در فراخنگد حگازی  وی ها انسان کگه در جهگان نهگادین وگا  وگیپردازند.  آووزنگد 
کننگد و در عگین حگاله  وعانی و ارز ی هکه بر پاخ فگردی خگود حگه  ی هوحگه شگی، اسد زندگی 
 آزواخش و خادگیری بپردازند.، کاو 

کودک بگرای ابگراز  که حازی خ  وکانیسن و ابزار طبیعی  حازی دروانی براین اساس اسد 
                                       
1.  Spuij, M., et al. 
2.  grief help 
3.  Webb, N. B. 
4.  Frank, L. 
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کودکگگان حگگه فعالید، (. در حگگازی دروگگانی:C=;، صگگهدی) خگگود اسگگد ی حگگدنی وگگورد هگگا نیگگاز 
نیگاز خگود را حگه ، کننگد وگی کودکگان انگرژی خگود را و گرف، گیرد. در حین حازی ویتوجه قرار 
ی پگذیرفتنی بگروز ها اعهال خشگوند حگار خگود را حگه صگورت، کنند ویتخلیه و ارضا ، رقاحد
کودکان اوکان  ویدهند و سازگاری حا دخگران را  وی دهد تگا ت وراتشگان  ویآووزند. حازی حه 

کسگب  قواعد و هنجارهای فرهنگ خگود را بیاووزنگد و، را حا آزادی حه جرخان اندازند وهگارت 
در واقع حگازی دروگانی حگه ایگن دلیگل . (:C=;، حه نقل از لندر ، @CB;، 1پاپالیا و الدز) کنند

که حازی کودک اوکان بگروز احساسگات را ، حه عنوان خ  رو  دروانی وطرح شده اسد  حه 
کودکگان از طریگش حگازی  وگیع گبی خگود را حگاز  _ دهد و از این طریگش تعگادل روانگی وی خاحگد. 

کا، اتاحساس در ، (?::>) 2دارند. دنجگر و لنگدر  ویی خود را بیان ها ها و اضطراب وینا
کگگه حگگازی دروگگانی بگگر وهارت خگگافتیهگگا پژوهشگگی نشگگان دادنگگد  و ، درک وطلگگب() ی نحگگانی در

گفتگگاری کودکگگان حگگا وشگگکالت  ( در پژوهشگگی در ;;:>) گگگذارد. وب وگگیوثبگگد ، تگگ  یر بیگگانی 
کودکگان کودکان دوگار سگوگ حگه عواوگل وگ  ر بگر  افگزاخش توانگایی درک و سگازگاری حگا وگرگ در 

کگگه حگگازی فرصگگتی بگگرای ابگگراز  داغدخگگده پرداخگگد. نتگگاخ  حاصگگل از ایگگن پگگژوهش نشگگان داد 
کودک فراهن ها نگرانی عاطفی( ) سالود احساسی، کند و ونجر حه بهبود درک و فهن ویی 

کودکان  ( حگه ?B=;) نگادری، یاوگاو، خاسهی، بینا، شود. وحهودی قرائی ویو سازگاری در 
کودکگگان داغدخگگده در زلزلگگه حگگن پرداختنگگد. نتیجگگه ایگگن پگگژوهش  بررسگگی ا گگر حگگازی دروگگانی در 

که حاز  اهشکگ در توانگد وی بیآس و سوگ های نشانه بر زکوتهر یگروه یدروان ینشان داد 

 .حاشگد زلزلگه و سگوگ وگو ر سگانحه از پگو اسگترس اخگتالل های نشگانه و یرفتگار های نشگانه
کگگاهش اضگگطراب و ، (;C=;) فرشگگباف وگگانی صگگفد حگگه بررسگگی ا رحخشگگی حگگازی دروگگانی در 

کودکان سرطانی پرداخد. خافته کگه حگازی دروگانی ها افسردگی  ی حه دسد آوگده نشگان داد 
کودکان سرطانی وو  وی کاهش اضطراب و افسردگی   ر حاشد. تواند در 

حگه قگدود طگول تگارخخ حشگر ای  وحرووید از خکی از والدین و در اغلب ووارد پدر ساحقه
                                       
1.  Papalia, D., & Olds, S. 
2.  Duanger, S., & Landreth, J. 

http://ganj.irandoc.ac.ir/researchers/410095
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کگه  توانگد حگه عنگوان خگ   وگیدارد. وحرووید از پدر خکی از شراخ  خگاص خگانوادگی اسگد 
بگر رشگد عهگووی و احعگاد ای  وت یر وهن وحیطی  حه طگور وسگتقین و غیگر وسگتقین ا گرات ویگژه

کودک  سگالود جسگهانی و عهلکگرد ، حگه خ گوص در زوینگه سگالود روانگیوختلف رفتار 
کریگگاخ یها تح گگیلی داشگگته حاشگگد.  در دهگگه و  یعگگیع طبخران در وعگگر  فجگگایگگشگگور وگگا ا، 

زلزلگگه شگگهال در ، رانیگگه ایگگ. جنگگگ هشگگد سگگاله عگگراق علگرفتگگه اسگگد  قرار یوتعگگدد یانسگگان
آوگگگار حگگگا ی ت گگگادفات و ههچنگگگین  >B=;وگگگاه  یزلزلگگگه حگگگن در پگگگنجن د، C@=;خردادوگگگاه 

ان شگده کگودکاز  یادخگسرپرسگد شگدن تعگداد ن یا بخ  سرپرسد شدن    ووجب ت یرانندگ
گهان های ورگ، نیاسد. عالوه بر ا ها حه طور  یهاریر بیو سا یقلب یها یهاریاز ب یناش ینا

گگگزار  وکگگو گونگگه واقعیدیگگشگگود. ا یرر  ه وسگگجله کگگووجگگب شگگده اسگگد  یاجتهگگاع هگگای ن 
گذشگگگگته وگگگگدنظر وسگگگگجو ن یار جگگگگدیآنهگگگگا حسگگگگ یهگگگگا ده و خانوادهخگگگگان داغدکگگگگودک ، تر از 

گ یها پژوهشگگگگران و ووسسگگگه، وتخ  گگگان کودکگگگان ، رد. در ایگگگن زوینگگگهیگگگوربوطگگگه قگگگرار  در 
کگه فرصگتی را بگرای بیگرون ه  دحستانی حازی دروانی خکی از رو ای دروگانی وناسگب اسگد 

هگگدف پگگژوهش حاضگگر ، اسگگتاکنگگد در ایگگن ر وگگیریگگزی هیجانگگات و پیاوگگدهای سگگوگ فگگراهن 
کودکان اسد.  بررسی ا رحخشی حازی دروانی در بهبود نشانگان سوگ در 

 روش 

گگروه  ه آزواخشی حه صورت پگیش آزوگونشبی ها این پژوهش از نوع  طرح _ پگو آزوگون حگا 
که در زور گیگری حگه رو  هدفهنگد ی هکنترل اسد  کگاربردی قگرار دارد. نهونگه  از ، تحقیقات 

کهیتگه اوگداد اوگام  ی هسگال A-:;سوگوار دحسگتانی بگین سگنین کودکان ویان  تحگد پوشگش 
گرفد. تعداد  =C=;در سال  )ره( خهینی  هگا نفر از ویان آن ?<در شهرستان شیراز صورت 

کهیته اوداد اوگام  ی هاز طریش برناو غرحالگری توس  تین وتشکل از روانشناسان و وشاوران 
کگودک  :=، کگودک ?<اده شدند و از بین ایگن دوار اختالل سوگ تشخیص د )ره( خهینی

گگواه تقسگ یشگخگگروه آزوا در دو  یانتخگاب و حگه طگور ت گادف یوقدوات ی حه عنوان نهونه ن یو 
که در  گرفتند و در جلسات حازی دروانی  گروه آزواخش در وعر  وت یر وستقل قرار  شدند. 
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کهیتگگه اوگگداد اوگگام خهینگگی کردنگگد. ، دشگگهر شگگیراز تشگگکیل شگگ >ناحیگگه  )ره( وحگگل  شگگرکد 
 ین بگگراید والگگدخ( اعگگالم رضگگا;شگگراخ   زم بگگرای شگگرکد در پگگژوهش شگگاول ایگگن وگگوارد بگگود: 

هگگای  ( دارا بگگودن والک>د. خل فگگرم رضگگایگگش تکهیگگشگگرکد فرزندانشگگان در جلسگگات از طر
کهیتگه اوگداد  تشخی ی سوگ طو نی ودت حه تشگخیص روانشگناس حگالینی و روانپزشگ  

( <افگگگد روان دروگگگانی و دارو دروگگگانی قبگگگل از ورود حگگگه پگگگژوهش. ( عگگگدم درخ=. )ره( خهینگگگی
 حگه حگداقل خکگی از والگدین تجرحگه فقگدان( ?نداشتن اختال ت ههراه از جهله افسردگی. 

کودک حه ی( عدم تها;خروج شاول این ووارد بود: های  واه. ههچنین والک @ودت  ل خود 
کگگگودک در جلسگگگات حگگگازی  ی( عگگگدم ههکگگگار>شگگگرکد در جلسگگگات.  وگگگادر جهگگگد حضگگگور 

 گرفتن ( قرار<دوره وداخله.  طول در یجسه حارز و خاص یهاریب خ  حه ( احتال=دروانی. 

کگوداخلگه دوره در طگول اسگترس زا حگواد  وعر  در کودک  قگرارتگ  یر  تحگد را  خنتگا ه، 

گرفگگد و پرسگگشدهگگد.  گگگواه نیگگز ههگگاهنگی صگگورت  گگگروه  کودکگگان  ان ورکگگز در ههگگ ها ناوگگه حگگا 
گگگروه آزوگگاخش در ده جلسگگه حگگازی دروگگانی طگگی پگگن  هفتگگه و در هگگر هفتگگه دو  تکهیگگل شگگدند. 

کردند. برناو، جلسه کگاهش نشگانها هوداخلگ ی هشرکد  کگه حگه ونظگور  ی ها ی حگازی دروگانی 
گردخگگدکگگودکسگگوگ در   یو براسگگاس الگگگو یا قگگهیدق :C-::; ی هجلسگگ :; کگگه شگگاول ان اجگگرا 

کواون حا ، حازی دروانی اخههف ی هبرگرفته از جزو کتاب تالیفی توس  ، (;;:>) 1ونو و 
2سازوان راخان هارت

کتاب ها و ههچنین حازی (9002)  ترکیب حازی دروانی  حا رفتار »ی 
 ( بود.1389) 3ا ر آتنا دروز «دروانی شناختی

کنتگرل هگی  وداخلگ ;برناوه جلسات در جدول  گروه  ی صگورت ا هآورده شده اسد. در 
کودکگان ی هناوگ پرسش، فد. برای جهع آوری اطالعاتنگر  4وقیگاس سگوگ طگو نی وگدت 

(IPG-C)  کودکگان کهیتگه اوگداد اوگام خهینگی شگهر شگیراز  ی هسگال :;تگا  Aحه  تحگد پوشگش 
کودک توضیحات  زم در خ وص پرسش ناوگه و اهگداف آن داده  تحویل داده شد و حه هر 

                                       
1.  Imhoff, B. A., Vance, K., & Queackenbush, A. 
2.  Ryans Heart 
3.  Athena, D. 
4.  Inventory of Prolonged Grief for Children  
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کگن سگن و سگال کودکگان  کگه وگبهن بگود توضگیحاتی در ه شپرسگ ی هدرحگارتر،  شد و بگرای  ایی 
و جهگگع آوری  هگگا ناوگگه توسگگ  آزوودنی جهگگد درک سگگوال داده شگگد. پگگو از تکهیگگل پرسگگش

ی قابل استفاده تفکیگ  و اطالعگات وگورد نیگاز اسگتخراج شگد. سگپو  ها فرمها،  ناوه پاسخ
گروه  خانو در  کوار گگواه نتاخ  پیش آزوون و پو آزوون  حا استفاده از رو  تحلیل  آزواخش و 

 گردخد. یسه شد و فرضیه پژوهش بررسخوقا

کودکان اختالل سوگ طوالنی ودت  .1جدول   برناوه جلسات حازی دروانی در 

 جلسه اول
کودکان حا خکدخگر و دروانگر، بیان قوانین کودکان حا خکدخگر و تقوخد ارتباط ویان  ، آشنایی 

کاغذی ارتباطیهای  حا استفاده از حازی  وداد 

 ی دوم و سومها جلسه

، گگذاری احساسگات و هیجانگات توانگایی نگام، شناخد احساسگات و هیجانگات وختلگف
کارت ی هگگا ی بیگگان حالدهگگا توانگگایی درک شگگدت احساسگگات و هیجانگگات حگگا اسگگتفاده از 

ی شگگگدت هیجانگگگات و فرهنگگگگ ل گگگد ا هههچنگگگین اسگگگتفاده از وقیگگگاس وهگگگر، یا هوهگگگر
 احساسات و نقاشی

 ی چهارم وها جلسه
 پنجن

حگه عنگوان خگ  ابگزار  هگا ی آرام حخش و درک لزوم استفاده از ایگن تکنی ها خادگیری تکنی 
کن کنترل وا کگردن حبابه شوفید در  ، ی بگزرگهگا ای هیجانی فوری حا اسگتفاده از درسگد 
حگازی ربگوت _ ها،  ی خیالی و تجسهی برای انقبگا  و انبسگاط واهیچگهها استفاده از حازی
گتی و ورحع   تنفواسپا

ی ششن و ها جلسه
 هفتن

وناسگب حگا اسگتفاده از  ی هکنترل خشن و اضگطراب و بگرون ریگزی خشگن و اضگطراب حگه شگیو
خد»حگازی ، 1«دیوانگه حسگانخد ی هخ  جعب»حازی  ی هگا وهره»و حگازی  « خگ  جعبگه جیگغ حسگان

 2«نگران حسانخد

 هشتن ی هجلس
که فقگ  عالئش و آرنوهای خود و ههسا ن ، آشنایی حا احساسات دخگر و درک این ووضوع 

کگگگه تجرحگگگ هگگگا آن از دسگگگد دادن فگگگردی وحبگگگوب را داشگگگته انگگگد حگگگا اسگگگتفاده از  ی هنیسگگگتند 
گردها حازی  ی آرنوها و دسد3ی توپ 

                                       
1.  make a mad box 
2.  make worry beads 
3.  thumball 
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 ی نهن و دهنها جلسه

کودک از فقگدان و تری  دسد خافتن حگه درک عهیگش، پذیر  ورگ شخص وورد عالقه توس  
بیان خاطرات فقدان و وتوفی حا استفاده ، ههسا ن احساس داشتن ههدرد در بین، سوگ

و حگازی واننگد خگ   2خگاطرات ی هجعبگ، حه هوا فرسگتادن حادکنگ ، 1از حازی شرح حده و حگو
 3شیر بپر

 ابزار پژوهش
کودکگانها نشانه  (IPG-C) ی سوگ در این پژوهش توسگ  وقیگاس سگوگ طگو نی وگدت 

گیری شد. ، اسد ( تدوین شده;;:>) که توس  اسپوخ  و ههکاران  اندازه 

 (IPG-C) کودکانمدت نامه  مقیاس سوگ طوالنی  پرسش
خابی نشگانه :=ناوه دارای  این پرسش که برای ارن کودکگان ها آختن اسد  ی سگوگ در بگین 

ون دوسگد دارم حگه »ناوه عبارتند از  یی از سوا ت این پرسشها طراحی شده اسد. نهونه
که فرد وتوفی را حها وکان که او»خا  «آورد ویه خادم یی بروم  کگرده ) از وقتی  پدر خا وگادر( فگوت 
فراوانگی هگر ، . پاسگخ دهنگدگان«دوسد داشتن افراد دخگر براخن حسگیار سگخد اسگد، اسد

 گگاهی >،   هرگگز;) یا هبر روی خگ  طیگف سگه درجگ، ی قبلها کدام از عالئن را در طی واه
از  (;;:>) اسگگگگپوخ  و ههکگگگگارانکننگگگگد. پگگگگژوهش  وگگگگی  ههیشگگگگه( درجگگگگه حنگگگگدی =، اوقگگگگات
کرونبگاخ ) کنگد وگیناوه حه خگوبی حهاخگد  ی روانسنجی این پرسشها ویژگی (. :/;Cآلفگای 

کی از ههبسگگگگگتگی وطلگگگگگوب ایگگگگگن پرسگگگگگشهگگگگگ شنتگگگگگاخ  پژوه ناوگگگگگه حگگگگگا  ای پیشگگگگگین حگگگگگا
کودکان و پرسشها ناوه پرسش کودکان بود ی آسیب پو از ضرحه در   4ولهن) ناوه افسردگی 

کرونباخ برابر حگا A::>، و ههکاران (. در پژوهش حاضر پاخایی این پرسشناوه حه رو  آلفای 
BC/:  کی از پاخگگایی وطلگگوب پرسشگگناوه کگگه حگگا حاشگگد. ههچنگگین بگگرای  وگگیحگگه دسگگد آوگگد 

کگگگه ویگگگزان  سگگگنجش روایگگگی ایگگگن پرسشگگگناوه از رو  روایگگگی سگگگازه ههگگگگرا اسگگگتفاده شگگگد 
                                       
1.  show & tell 
2.  memory box 
3.  Fly like a lion 
4.  Melhem, N.M., Moritz, M.P.H., Walker, M.S.W., Shear, M.K., & Brent, D. 
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کودکا ههبستگی پرسشناوه پژوهش حاضر حا پرسش (TGIF) نناوه سوگ 
، یوله، دیرگرو) 1

بیگانگر روایگی ، (;C=;، حه نقل از حسینی پگور ;::>، 2جستاد و پرخنگستون ، پرین، اسهید
  .r) ناوه سوگ طو نی ودت بود وطلوب پرسش

 ها یافته
کگگه ویگگانگین سگگنی آزوودنی گگگروه هگگای  بررسگگی اطالعگگات جهعیگگد شگگناختی نشگگان داد 

کنتگگرل  B@/Bآزوگگاخش  گگگروه  گگگروه  B:/Bو  سگگال بگگود. ههچنگگین ویگگانگین سگگنی وادرهگگا در 
کنتگگرل  ;</BCآزوگگاخش  گگگروه  گگگروه آزوگگاخش  :</A@و در  گگگروه :<بگگود. ههچنگگین در  % و در 
گگروه :@اقت گادی خگود را وتوسگ  و  _ % وادران وضعید اجتهگاعی<=کنترل  % وگادران در 

کنترل وضعید اجتهاعی@@آزواخش و  خود را ضعیف اعگالم اقت ادی  _ % وادران درگروه 
هگای  %  وگادران آزوودنی@>گگروه آزوگاخش و هگای  % وگادران آزوودنی@>، کردند. عگالوه بگر ایگن

کنترل دارای تح یالت دیپلن گروه آزواخش و ها % وادران آزوودنی;<، گروه  % وادران @<ی 
کنتگگرل دارای تح گگیالت راهنهگگاییهگگا آزوودنی گگگروه  گگگروه هگگا % وگگادران آزوودنی@>، ی  ی 

کنتگگرل دارای تح گگیالت احتگگدایی و هگگا % وگگادران آزوودنی:>زوگگاخش و آ گگگروه  % وگگادارن @ی 
گواههای  آزوودنی  سواد بودند.  بی گروه آزواخش و 

که در جدول   هگا شود ویانگین و انحگراف وعیگار نهگرات آزوودنی وی وشاهده ;ههانطور 
گگگروه آزوگگاخش در پگگیش آزوگگون حگگه ترتیگگب  کودکگگان در  و در  </<@و  :B:/Aدر وقیگگاس سگگوگ 

کنترل نیز ویانگین و انحراف وعیار نهرات در پگیش ، =/;?  و :</@>پو آزوون  گروه  برای 
 بود.  @/>:و  :A/=?و در پو آزوون  </A=و  >A/::آزوون حه ترتیب 

                                       
1.  Traumatic Grief Inventory for Children 
2.  Dyregrov,A., Yule, W., Smith, P., Perrin, S., Gestad, R., & Prigerson, H. G. 
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در وقیاس سوگ ها  توصیفی  نهرات آزوودنیهای  شاخص .2 جدول
گ وهی  کودکان بر حسب ورحله و عض خن 

 دتددا گ وه
 پس آزو ن ش آزو نیپ

 اریانحراف ود نیانگیو اریانحراف ود نیانگیو
 =/;? :</@> </<@ :B:/A ?; شخآزوا
 @/>: :A< =A/> ?=/A/:: ?; نترلک
 

کگگاهش داشگگد. ، ;بگگر اسگگاس اطالعگگات جگگدول  گگگروه آزوگگاخش پگگو از آوگگوز   ویگگانگین 
خانو استفاده شد.  کووار  جهد بررسی این فرضیه از آزوون تحلیل 

که عبارتند از نروگال های  احتدا پیش فر ، در بررسی فرضیه پژوهش خانو  کوار تحلیل 
خانوهگگگا،  بگگگودن داده کگگگه نتگگگاخ  هگگگا  ههگنگگگی وار و ههگگگگونی شگگگیب رگرسگگگیون بررسگگگی شگگگد 
کگگه وفروضگگههگگا  وگگورد سگگنجش بگگرای ایگگن پگگیش فر آزوونهگگای  اصگگلی های  بیگگانگر ایگگن بگگود 

خانو در جدول  کوار خانو رعاخد شده اسد. نتاخ  تحلیل  کوار  آوده اسد. >تحلیل 

نشانگان سوگ  یلکگ وه در نهره   انس دوخ وارکل یج تحلخنتا .3جدول
 آزو ن  پس ی هگر در ورحل وداخله یرهاینت ل وتغکپس از 
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گگواه در ورحلگه خگروه آزوا  ن دویبشود تفاوت  یوشاهده و >ه در جدول کههانطور  ش و 
کودکگان بگر ) جگه آوگوز ی. در نتپو آزوون وعنادار اسد ی ها اهش نشگانهکگحگازی دروگانی( 

ها نشان داد  افتهخ   ری. ساد شدییتا، پژوهش ی یهن فرضی(. حنابرا>P :/;::) سوگ وو ر اسد
ه کگگاسگگد  :/CC یآوگگاردرصگگد و تگگوان  ?A، پگگو آزوگگون ی هآوگگوز  در ورحلگگتگگ  یر  زانیگگه وکگگ
ک نتیجهن یا یگرفد حجن نهونه برا جهیتوان نت یو  اسد. یافگیری، 



 :@........................................ دروانی حر نشانگان سو) در کودکان تحت پوش  کهحته اوداد اوام خهحنی ت هحر حازی

 

 گیری نتیجهبحث و 
کگه حگازی دروگانی نهگرها خافته نشگانگان اخگتالل سگوگ طگو نی  ی هی پژوهش نشگان داد 

گروه آزواخش در ورحله پو آزوون کودکان را در  کاهش داد ، ودت  کنترل  گروه  در وقاخسه حا 
کاهش نشانگان اختالل سوگ وو ر بودو حنابر  .(>جدول) این  بر 

کنگگون پژوه  ی های وتعگگددی تا یرگگگذاری حگگازی دروگگانی را هگگن حگگه صگگورت وطالعگگهگگ شتگگا 
گروهی بر روی اختالل گیری ها ووردی و هن دروان  کودکی نشان داده اند. اوا بهره  ی دوران 

کاهش نشانگان اختالل ی هاز شیو قرایی و ) حه جز دو وورد، سوگ حازی دروانی در دروان خا 
کگگه خافتگگه;;:>، وب بگگی و ?B=;، ههکگگاران ی ایگگن دو پگگژوهش حگگا ها ( انجگگام نشگگده اسگگد. 

 حاشد. ویپژوهش حاضر ههسو های  خافته
که ا ر حازی دروانی بر فقدان را وگورد بررسگی قگرار  پگژوهش ، دهگد وگیتنها پژوهش داخلی 

کگگه حگگه بررسگگی ا گگر حگگازی دروگگانی در ( ?B=;) نگگادری، اوگگاوی، خاسگگهی، بینگگا، قرائگگی اسگگد 
 ا ر، حعد و قبل ی هوطالع خ  در پردازد. این پژوهشگران ویحن  ی هکودکان داغدخده در زلزل

وگورد  حگن را  زلزلگه ی هواقعگ از حازوانگده ی هسگال @ تگا = انکگودکدر  را یگروهگ یدروگان یحگاز
کگه حگاز ی هنتیجگ .قگرار دادنگد یبررسگ  بگر زکگوتهر یگروهگ یدروگان یایگن پگژوهش نشگان داد 

 اخگتالل های نشگانه و یرفتگار های نشگانه اهشکگ در توانگد وگی بیآسگ و سگوگ های نشگانه

کودکگان دوگار سگوگ حگه ;;:>) وب .حاشگد وگو ر زلزله سانحه از استرس پو ( در پژوهشگی بگر 
کودکان داغدخده پرداخد. نتاخ  حاصل از این  افزاخش توانایی درک و سازگاری حا ورگ در 

گروهپژ که تشکیل  که حا ادغگام تکنی ها وهش نشان داد  حگازی هگای  ی حهاختی در ودرسه 
کودکان را حه ابراز عاطفی تشویش  کرد در ایگن زوینگه حسگیار وگ  ر اسگد و ونجگر حگه  ویدروانی 
 کاهش نشانگان اختالل سوگ شده اسد.

کودک اجازه  کگه بگرای او  احساسگات و تهگاخالتی را، افکار، دهد تا تجربیات ویحازی حه 
کننده هستند کگودک اسگد، تهدخد  نیگرا ، نشان دهد. حازی خ  رو  صحیح برای دروگان 

کودکگگان اغلگگب در بیگگان شگگفاهی احساساتشگگان حگگا وشگگکل روحگگه رو هسگگتند. از طریگگش حگگازی 
کاهش دهند و احساسات عهیقشان را بهتر نشان دهند. درواقع  ویکودکان  توانند ووانع را 
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کگگه فراخنگگد خگگادگیری و  حگگازی دروگگانی روخکگگردی حگگا سگگاختار و وبتنگگی بگگر نظرخگگه دروگگان اسگگد 
کودکگان را برناوگه ریگزی  ، B::>، 1وختینگتگون و ههکگاران) کنگد وگیارتباط طبیعی و بهنجگار 

گون وگورد   (.:::>، 2اوکلنگدر گونگا کگه در حگازی دروگانی نهفتگه اسگد حگه طگرق  قگدرت دروگانی 
گسگترد  .گیرد ویاستفاده قرار  ی حگه شگناخت روانی از اخگتال ت ا هحازی دروانی بگرای طیگف 

کودک از جهله ، کار برده شده اسد. ت ییرات رفتاری ورتب  حا ت ییر وثبد در خود درونی 
کگودکا هی ناسگازگارانه وقاحلگها حاشگد و وکانیسگن وگیبهبود خافتگه  ی هخودپندار ازجهلگه ، ی 
گیگگری اجتهگگا، خودآسگگیبی، کگگ  خلقگگی کهگگ   وگگیعی کنگگاره  کگگن شگگود.  ایگگن دروگگان  توانگگد 

کودکگگان خودکاراوگگدی و اعتهگگاد را در خگگود رشگگد دهنگگد وگگی و ایگگن از طریگگش سگگلطه بگگر ، کنگگد 
گیری وهارتها،  ترس کودکگان هیجاناتشگان  ویو خادگیری تکالیف جدخد انجام ، فرا شود. 

ودشگگان آزاد کگگاربرد تفکگگر خالقانگگه بگگرای حگگل وسگگائل و خگگادگیری درحگگاره خ، را از طریگگش عهگگل
کگگردن را حگگه طگگور وگگو رتری خگگاد  هگگا کننگگد. در پاخگگان آن وگگی کگگردن و شگگیوه رفتگگار  ارتبگگاط برقگگرار 
که آزادی در ساختار فراهن  وی تشگویش  هگا کودکان حگه اکتشگاف راه، شود ویگیرند. هنگاوی 
کگگاهش اضگگطراب و ت ییگگرات  وگگی شگگوند. ایگگن وگگوارد ونجگگر حگگه پیاوگگدهای وثبتگگی از جهلگگه 

گرلی و پگارکر<::>، 3ری) شگود ویه بهبودی رفتاری روح کگه حگازی ?::>) 4(.  حگا کردنگد  ( بیگان 
گروهی بر خادگیری گذاشگتن، ابگراز احساسگات، وسجولید، دروانی  پگذیر  خگود و ، احتگرام 
کگگاهش افسگگردگی و اضگگطراب وگگو ر ، عگگزت نفگگو، اجتهگگاعیهگگای  دخگگگران و بهبگگود وهارت

گفگگد  ی  پگگژوهش وخن نتگگایگگیاسگگد. در تب کودکگگان در اخگگتالل سگگوگ  از آنتگگوان  کگگه  جگگایی 
طگگگو نی وگگگدت در پگگگذیر  وسگگگاله فقگگگدان دوگگگار وشگگگکل هسگگگتند حنگگگابراین از حگگگه خگگگاطر 

کگگه تجرحگگه هگگا کننگگد و بیشگگترین هیجان وگگیواقعیگگد فقگگدان دوری های  آورنگگده کننگگد  وگگییی 
که ورا آن کرده اسد. ههچنگین آن ها خشن نسبد حه وتوفی اسد حا این توجیه   هگا را ترک 

که حعد از این فقگدان وگونگه اداوگه دهنگد و تگرس از ضگعیف شگدن و  اضطراب ناشی از این
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حا  ها دروانی تال  شد انتخاب و اجرای حازی ی هکنند. در این دور ویتنها واندن را تجرحه 
گاهی  کار بر روی این نشانگان از طریش افزاخش آ توجه حه نکات اکر شده حاشد در نتیجه حا 

کارت) ت و توانگگگایی درجگگگه حنگگگدی آنگگگاننسگگگبد حگگگه هیجانگگگا شگگگناخد هگگگای  حگگگا اسگگگتفاده از 
حا استفاده از تجسن و ) کاهش تنش جسهانی، ی شدت(ا هنقاشی و وقیاس وهر، هیجان
کگگردن عضگگالت(هگگای  تکنی  کودکگگان پگگو از ، آرام  تخلیگگه هیجانگگات ونفگگی و آرام سگگازی 

گگل و خگاک(، غجعبه جیگ، حا استفاده از تکنی  جعبه دیوانه) تخلیه هیجانی ، تهگاس حگا 
گنگاه، کاهش حو تنهایی در وورد احساسات ونفی وثل عذاب وجدان  خشگن، احسگاس 

گرد و دسدهای  حا استفاده از حازی) کودکان( و پذیر  فقگدان و برگردانگدن ها توپ  ی آرنو 
، خاطرات و حازی وانند خ  شیر بپگر( ی هجعب، حا استفاده از حه هوا فرستادن حادکن ) نیرو
کاهش وعنادار نشانه یو گروه آزوا یها توان  کودکان  کرد.ش خسوگ را در    تبیین 

برناوگگه در قالگگب  یاز جهلگگه اجگگرا، حاضگگر یآووزشگگ ی هخگگاص برناوگگ یژگگگین ویههچنگگ
  خحاشگگد. نتگگا یرات دروگگانین تگگا یتوانگگد وبگگ یهگگا و دیتنگگوع در فعال و یگروهگگ هگگای دیفعال

ه کگدهگد  یها نشگان و ن برناوگهیگا  یاجگران ین وطالعگه و پگژوهش و ههچنگیحاصل در ونگد
گگرم و وطلگوب حگا  یطگیجگاد وحخا و  ییها ن برناوهیز ونیآو دیجه انجام ووفقیههواره در نت

  احگد وخ یش وگخرنگدگان افگزایادگخسطح توانایی تنظین هیجگانی ی، ارکاز هه ییحا  ی هدرج
کلگی در  یو یو اجتهاع یرد آنان از نظر رفتارکها سبب بهبود عهل ن برناوهیا شگود. حگه طگور 

کگودک بگرای برقگراری ارتبگاط اسگتفاده  کگودک از بگین وگیحازی دروانی از نحان   شگود وقاووگد 
کودک برقرار وی شود. دروگانگر حگا حگازی پگا حگه دنیگای  وی رود و ارتباط وناسبی بین دروانگر و 

کودک حو  ویکودک  که درک  ویگذارد حنابراین  ، وهششگود. ههچنگین در ایگن پگژ ویکند 
که ونجر حه ها دروانگر توانسد از طریش حازی فرصتی برای ابراز نگرانی کند  کودک فراهن  ی 

گردخد.) سالود احساسی، بهبود درک و فهن کودکان   عاطفی( و سازگاری در 
اهش نشانگان اختالل سوگ در کحازی دروانی بر    هکگرفد  جهیتوان نت یو یلکحه طور  

برخگورد  یوناسگب بگرا ییالگو، گرفته شده  ارکیوه آووزشی حه کودکان داغدار وو ر اسد و ش
کگگودک کگگودکحگگا ایگگن  کگگار حگگا  ان ارائگگه داده اسگگد. حنگگابراین توجگگه حگگه حگگازی و حگگازی دروگگانی در 
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کگرده و وی کهگ   کودکگان در پگذیر  سگوگ و فقگدان فگرد وحبگوب   نیگا تگوان از وگی تواند حه 
کود بهداشد و سالود حه  هک یبرا یدروان ی هویش وهن تگرین  .نهود استفاده انکروانی 

انگگدک بگگودن حجگگن نهونگگه حگگه علگگد عگگدم دسترسگگی حگگه ههگگه ، ایگگن پگگژوهشهای  وحگگدودخد
گیگری ت گادفی و عگدم پیگیگری حاشگد.  وگی کودکان داغدخده و عدم استفاده از شیوه نهونه 

گیگگری حگگه شگگی وه حنگگابراین تعهگگین پگگذیری نتگگاخ  وسگگتلزم انجگگام تحقیقگگات بیشگگتر و حگگا نهونگگه 
کودکان داغدخگده تحگد های  حاشد. حا توجه حه اخنکه نهونه وی ت ادفی پژوهش تنها شاول 

کهیته اوداد اوام خهینی بود کگه هایی  شود پژوهش در سایر سگازوان وی پیشنهاد، پوشش 
کودکان داغدخده در ارتباط هستند اجرایی های  صورت پذیرد و حه عنوان خکی از برناوه، حا 

کا گرفته شود.این نهادها حه   ر 
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