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دراینمیان،نوجوانانشاهدوایثارگرکهدوران


مقدمه
اثرات جنگ بر اختالالت روانی و روانپزشکی

کودکیخودرابافقدانپدر ویاآسیبدیدگیاو،

نوجوانان در سالهای اخیر بسیار مورد توجه قرار

کهحضوراونقشاساسیدررشدوتحولروانی

گرفتهاست (خمیس.)2012 ،1عواملبسیاریوجود

کودک و نوجوان دارد ،سپری نمودهاند ،نیازمند

داردکهکودکانونوجوانانرادرمعرضخطرابتال

توجهبیشتریهستند.نتایجبهدستآمدهازآخرین

به اختالالت روانپزشکی قرار میدهد ویا آنها را

تحقیقات ،گویای آن است که فرزندان جانبازان،

لهمحافظتمیکند.یکیازعوامل

دربرابراینمسأ

نسبتبهفرزندانیکهدارایپدرانفاقدایناختالل

ایجاد خطر آسیب روانی در نوجوانان ،عوامل

هستند،مشکالترفتاریوهیجانیبیشتریرانشان

خانوادگی از جمله طبقه اجتماعی پایین ،تعارض

میدهند و همبستگی مثبتی بین مشکالت رفتاری


خانوادگی ،نابسامانی خانواده ،انحراف در روابط

فرزندان جانباز و میزان آسیبدیدگی پدران آنها

خانوادگی،پیوستگیضعیفوالدـفرزندوبیماری

وجوددارد(سلیمباسیکوهمکاران .)2012،5

روانی اعضای خانواده است (سادوک و سادوک،2

قهاری و همکاران ( )1382در پژوهشی که به

ترجمهپورافکاری.)1386،اختالالتروانیوالدین

منظور بررسی اختالالت روانی فرزندان محروم از

یآنهاتاثیرمنفی
میتواندبرمهارتهایفرزندپرور 


پدر،شاهد،جانبازوعادیانجامدادند،اینکودکان

بگذارد که این امر به نوبه خود میتواند دامنه

رابهلحاظانواعاختالالتروانیمقایسهنمودند .

گستردهای از مسائل ومشکالت رشدینوجوانان؛


نتایجنشاندادکهدربینچهارگروهازکودکان،

از قبیل :افسردگی ،اضطراب ،اختالل سلوک و

اختالالتروانیکودکانمحرومازپدروشاهداز

بزهکاریرابههمراهداشتهباشد(پاورزو همکاران،3

سایرگروههابیشتراست.بهعبارتدیگر،کودکان


 .)1989در حقیقت ،خانواده مهمترین نقش را در

محرومازپدروکودکانشاهد،اختاللنقصتوجه

شکلگیریشخصیتفردوترسیمچهرهایشاداب،


و بیش فعالی ،اختالل سلوک ،اختالل اضطراب

موفق و سالم از فرزند دارد (تایلور و همکاران،4

منتشر،افسردگیخوییوافسردگیاساسیراباالتر


 .)2000خانواده رکن طبیعی و اساسی اجتماع و

گزارشدادهاند .بنابراین ،محرومیتازپدرمیتواند


نخستین خاستگاه تعلیم و تربیت است که در این

زمینهساز بروز برخی از اختاللها شده ،بر رشد و


میان ،نقش پدر و مادر در خلق و عاطفه و

پیشآگهی آنها تاثیر بگذارد .در پژوهشی دیگر


شخصیتفرزنداناهمیتاساسیدارد.بدیهیاست

مشخص شد که دانشآموزان دبیرستانی شاهد در

کهبیماریروانیپدر،خانوادهراازوضعیتطبیعی

مقایسهباگروهکنترلغیرشاهد ،پیشرفتتحصیلی،

خویش خارج ساخته ،آسیبپذیری در برابر

سازگاریاجتماعی وتحصیلیپایینتریبرخوردارند

افزایشمیدهد .

بیماریهایروانیرا


(وفاییوروشن .)1385،
در پژوهش کرامتی و همکاران (،)1385
1

Khamis
Sadock
3
Powers etal
4
Taylor etal
2

مشخص شد که کودکان فاقد پدر اختالالت رفتاری
Selimbasic etal

5
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ضداجتماعی و ناسازگاری اجتماعی را بیشتر از

کنیکهای متمرکز بر ترومادردرمان اختالالت

از ت

گروهدارایپدرنشاندادند.تاثیراتفقدانپدربر

استفادههای فراوانی شده

موفقیتآمیز 

رفتاری بهطور 

فرزندان،صرفاازرهگذرنقشجنسیتیپدرنیست؛

است (موریس و همکاران ،2008 ،7برنستین و

بلکه حمایت اجتماعی ،عاطفی ،نقش اقتصادی و

همکاران2005 ،8؛ کالرک و همکاران2003 ،9؛

همچنین تاثیر فقدان پدر بر انزوای مادر نیز قابل

کاتائوکاوهمکاران .)2003،10،باتوجهبهمطالعاتی

تأملاست(نیسیوهمکاران .)1380،

تناینکهاین

کهتاکنونانجامشدهوبادرنظرگرف

روشن و شعیری ( )1383در پژوهشی که با

گروه از افراد در معرض خطرمحسوب میشوند،

هدف بررسی عوامل تنیدگی و راههای مقابله با

تاکیدبراستفادهازمداخلهرفتاریـ شناختی متمرکز

تنیدگی انجام دادند ،دریافتند که دانشجویان شاهد

برترومابود .ازطرفدیگر،تحقیقاتپیشیننشان

در مقایسه با دانشجویان غیرشاهد ،بیشتر از

داد که این گروه از سازگاری اجتماعی کمتری

سبکمقابلهای انکار استفاده میکنند .همچنین،


واز دستدادنو
نسبتبهگروهگواهبرخوردارند  

مقایسهعواملتنیدگیدردوگروهنشاندادکهدر

یاآسیبدیدگیکلیپدر،الگوهایکارآمداجتماعی


دانشجویان شاهد ،عوامل تنیدگیزای تحصیلی،

کمتری را در دسترس دارند که این مسأله ممکن

مالی ،بهداشتی و هیجانی بیشتر از دانشجویان

است به بروز مشکالت رفتاری و یا کاهش

غیرشاهد مشاهده میشود .با توجه به مطالب بیان

تواناییهای بیشتری بینجامد .بنابراین ،این پژوهش


شده ،ضرورت پژوهش پیرامون رفع مشکالت

بر آن است تا به مقایسه دو روش آموزش

رفتاری و ارتقای تواناییهای نوجوانان شاهد و

ارتهای اجتماعی و مداخله رفتاری ـ شناختی
مه 

ایثارگر بسیار روشن است .تحقیقات بسیاری

متمرکزبرترومابرمشکالتوتواناییهای نوجوانان

اثربخشی آموزش مهارتهای اجتماعی بر کفایت

دخترشاهدوایثارگربپردازد .

اجتماعی افراد را در زیرمجموعههای دانشآموزی
نشانمیدهد (کوک و همکاران2008 ،1؛ گرشام و


همچنین ،این پژوهش به دنبال بررسی این
مسألهدریکپژوهشمقایسهاثربخشیاست .

همکاران2004 ،2؛ فورنس2005 ،3؛ مگ 2005 ،4و

بنابراین،هدفپژوهشحاضرمقایسهاثربخشی

اسمیت و تراویس .)2001 ،5همچنین ،از آموزش

دو روش آموزش مهارتهای اجتماعی و مداخله

مهارتهایاجتماعیدرموردمسائلیمانند:مشکالت

رفتاری ـ شناختی متمرکز بر تروما در کاهش

رفتاری،رفتارشخصی،سازگاری ،همکاری،تعاملو

ترفتاریوارتقایتوانمندیهاینوجوانان

مشکال

پرخاشگری استفاده شده است (هوروویتس و

فرضیههای

دخترشاهدوایثارگرشهراصفهاناست .

همکاران2007،6؛اشرفیو منجزی.)1390 ،همچنین

اینپژوهشبهقرارذیلبود :

1

Cook etal
Gresham etal
3
Forness
4
Maag
5
Smith & Travis
6
Horowitz etal
2

7

Muris etal
Bernstein etal
9
Clarke etal
10
Kataoka etal
8
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مداخلهمتمرکزبرترومادرمرحلهپسآزموندر

1ـ

هایورودآزمودنیها


برایدرنظرگرفتنمالک

مقایسه با گروه کنترل بر توانایی و مشکالت

با استفاده از مصاحبه تشخیصی جامع بینالمللی

نوجوانانشاهدوایثارگرمؤثراست.

( (CIDIبررسی شده تا موارد اختالالت روانی که

2ـ مداخله متمرکز بر تروما در مرحله پیگیری در

احتیاجبهمداخالتداروییداشتند،ازتحقیق حذف

مقایسه با گروه کنترل بر توانایی و مشکالت

عدمرضایت
شوند.همچنین،مالکخروجازپژوهش  

نوجوانانشاهدوایثارگرمؤثراست.

دانشآموزان و یا خانواده آنها و همچنین ،غیبت


پسآزمون
3ـآموزشمهارتهایاجتماعیدرمرحله 

بیش از دو جلسه بود .گروههای آزمایش تعداد

در مقایسه با گروه کنترل بر توانایی و مشکالت

دقیقهای و به مدت دو و نیم ماه
هشت جلسه   90

نوجوانانشاهدوایثارگرمؤثراست .

تحت مداخالت یادشده قرار گرفتند و گروه گواه

آموزشمهارتهایاجتماعیدرمرحلهپیگیری

4ـ 

این مداخله را دریافت نکرد .متغیرهای مستقل در

در مقایسه با گروه کنترل بر توانایی و مشکالت

این پژوهش ،شامل مداخله متمرکز بر تروما و

نوجوانانشاهدوایثارگرمؤثراست .

آموزش گروهی مهارتهای اجتماعی بود که فقط

5ـ بین مداخله متمرکز بر تروما و آموزش

بررویگروههایآزمایشاعمالشد.تاثیرمداخله


مهارتهایاجتماعیبرتواناییومشکالتنوجوان


متمرکز بر تروما و آموزش مهارتهای اجتماعی بر

تفاوتمعنیداریوجوددارد .

شاهدوایثارگر

گروههای
نمرههای پسآزمون و پیگیری افراد  



روش پژوهش
نیمهآزمایشی و با طرح
این پژوهش به شیوه  
پیشآزمون ـ پسآزمون و پیگیری با گروه کنترل

اجراشد.جامعهآماریاینپژوهش،تمامیفرزندان

نوجوان دختر شاهد و ایثارگر در سال تحصیلی
 1388-1389در شهر اصفهان بود که از میان آنان
تعداد  39نفر به روش تصادفی خوشهای انتخاب
شدند؛بهاینترتیبکهازنواحی پنجگانهآموزش
و پرورش ،ناحیه  5و از این ناحیه  39نفر از
مجموع  726نفر فرزند شاهد و ایثارگر  13تا 16
ساله با حمایت ستاد شاهد ناحیه  5انتخاب و به
روش تصادفی در دو  گروه آزمایش و یک گروه

آزمایشدرمقایسهباگروهگواهبررسیشد .
در این پژوهش برای رفع مشکالت رفتاری
نوجوانانشاهدوایثارگرازمداخلهمتمرکزبرتروما
1

برای بازماندگان از فجایع کوهن و همکاران 
( )2001و نیز برنامه آموزش روابط بین فردی و
2

مهارتهای اجتماعی که توسط بریگمن و کمپبل 

3

( )2003و لوینسون و گوت لیب ( )1995مطرح
شده است ،استفاده شد .مداخله متمرکز بر تروما
برای بازماندگان از فجایع شامل درمان ایمنسازی
دربرابراسترسوپردازششناختیمیباشد .

جلسات مداخله متمرکز بر تروما به شرح زیر
میباشد :جلسه اول ،شامل 1ـ معرفی تکنیکهای


گواه گمارده شدند (هر گروه 13نفر) .حجم نمونه

شناسایی احساسات ،مانند احساسات شدید خشم،

بادرنظرگرفتنتوانآماری(مولوی)1386،دریک

ترس ،نفرت و انتقام که بعضی مواقع منجر به

مطالعه مقدماتی محاسبهشدکهبرایهرگروه13
نفرکفایتداشت .

1

Cohen etal
Brigman & Campbell
3
Lewinsohn & Gotlib
2
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میشود2 .ـ تمرین عملی
واکنش منفی در افراد  

پیگیری فرایند آموزش توسط والدین در آینده؛

تکنیکهای شناسایی احساسات در گروه سپس


 -3تکلیف خانگی مطالب آموزش داده شده.

مهارتشناختاحساساتتمرینمیشود3.ـتکلیف

جلسه هشتم -1 :مروری بر جلسه قبل و بازخورد

خانگی  مطالب  آموزش  داده  شده  .جلسه  دوم :

مطالب و تمرین های  گفته شده در  جلسه قبل؛

1ـ مروری بر جلسه قبل و بازخورد مطالب و

جمعبندی از کل جلسات و بررسی بازخورد
  -2

تکنیکهایآرامش

تمرینهایگفتهشده؛2ـمعرفی


راههای عملی
کل مطالب گفته و تمرین شده و  

عمیق عضالنی وتنفس عمیق.این تکنیک برخی از

مهارتها برای همیشه و رسیدن به ثبات

ایجاد 

میدهد؛3ـتمرین
عالئممرتبطبااسترسراکاهش 

رفتاری.جلسه نهم:اجرای آزمون پیگیری به فاصله

تکنیکهای آرامش عمیق عضالنی و تنفس

عملی 

چهارماهپسازاجرایپسآزمون.

عمیق در گروه؛ 4ـ تکلیف  خانگی مطالب  آموزش

روش آموزش گروهی مهارتهای اجتماعی

داده شده.جلسه سوم1:ـ مروری بر جلسه قبل و

اجراشدهدراینتحقیقبهشرحذیلاست :

تمرینهای گفته شده؛ 2ـ تمرین

بازخورد مطالب و 

جلسه اول :آشناییاولیهبامراجع،تاکیدبرشرکت

تکنیکهای توقف فکر؛ 3ـ تکلیف خانگی

عملی 

فعالوحضوربهموقعو اجرایپیشآزمونتوسط

مطالب آموزش داده شده.جلسه چهارم1:ـ مروری

همکار پژوهشگر .جلسه دوم و سوم :آموزش

تمرینهای

بر جلسه قبل و بازخورد مطالب و 

تورزی .جلسه
خویشتنشناسی و مهارتهای جرأ 


گفتهشده؛ 2ـ تمرین عملی مهارتهای سازگاری


چهارم   :آموزش مهارت های خودابرازی،

جنبههای مثبت ،خودگویی
شناختی مانند تمرکز بر  
خوشبینی؛ 3ـ تکلیف خانگی

مثبت ،آموزش 
مطالب آموزش داده شده.جلسهپنجم1:ـمروریبر
جلسهقبلوبازخوردمطالبوتمرینهایگفتهشده؛
 -2مواجهه تدریجی و اجرای عملی آن به صورت
ترسیم کردن و یا گفتن و یا نوشتن؛  -3تکلیف
خانگی مطالب آموزش داده شده .جلسه ششم:
 -1مروری بر جلسه قبل و بازخورد مطالب و
تمرینهای گفته شده؛  -2اجرای مداخالت مربوط

به پردازش شناختی مانند کشف افکار و به چالش
شناختهای ناصحیح؛

کشیدن آن و اصالح شناختی 
 -3تکلیف  خانگی مطالب  آموزش  داده شده.
جلسه هفتم  - 1 :مروری بر جلسه قبل و بازخورد
تمرینهای گفته شده؛  -2جلسه مشترک

مطالب و 
والد ـ فرزند مبتنی بر ارتباط متقابل و بیان لزوم

مسؤ ولیت پذیری و همکاری   .جلسه پنجم :
مهارتهای مربوط به دوستیابی و حفظ روابط

بین فردی و توانایی همدلی کردن .جلسه ششم و
مهارتهای بیان (کالمی) و بیان چهرهای و

هفتم :
ارتباط غیرکالمی (دیداری ،لمسی ،صوتی) .جلسه
آموزشمهارتهایبحثوگفتگووگوش

هشتم :
دادن فعال (توجه ،پیگیری ،انعکاس) .جلسه نهم:
اجرای آزمون پیگیری به فاصله چهار ماه پس از
تواناییهایی که

پسآزمون .بر این اساس ،
اجرای  
افراد باید با آموزش مهارتهای اجتماعی برای
اجرایعملکردمناسبدر موقعیتهایمختلفبه
1

دستبیاورند ،شاملرابطهمثبتاجتماعی ،توسعه
پذیرش همساالن ،2فراهم کردن سازگاری
positive social relationships
developing peer acceptance

1
2
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راهبردهای

رضایتبخش در مدرسه 1و افزایش 


تحصیالت پدر و مادر ،درصد جانبازی و مدت

برایمقابلهبااسترسورهادرزندگیاست

مقابلهای2

اسارتپدربود .


(گرشاموهمکاران .)2004،

يافتههاي پژوهش



ابزار پژوهش

نظر به اینکه در پژوهش حاضر بر اساس یک

الف) پرسشنامه تواناييها و مشکالت ( :)SDQاین

طرحآزمایشیبهمقایسهگروههایآزمایشوکنترل

پرسشنامه را گودمن ( )1997طراحی و میانگین

پرداخته شد و بدین منظور از تحلیل کوواریانس

آلفای کرونباخ را 0/73گزارش کرده است .وی

چند متغیری استفاده شد ،ضرورت داشت قبل از

همچنین ضریب پایایی آن را به روش بازآزمایی با

اجرای تحلیل واریانس چند متغیری به بررسی

فاصلهچهارتاششماه0/62گزارشنمودهاست .

فرضهای این آزمون پرداخته شود .به همین
پیش 

این پرسشنامه دارای  25پرسش است و

ونرمالبودننمرههاو

منظور،همسانیواریانسها 


مشکالت رفتاری و هیجانی فرزندان را از نظر

آزمونباکسقبلازتحلیلانجامشدونتایجنشان

نمرهگذاری آن از صفر تا 2
میکند .
والدین ارزیابی  

دادکهاستفادهازاینآزمونبالمانعاست.همچنین،

گزینههای «درست نیست»« ،تا حدی
است که برای  

الزماستنسبتبهشناساییآندستهازمتغیرهایی

درست»و«کامالدرستاست»درنظرگرفتهشد .

که با متغیر وابسته پژوهش رابطه معنیداری دارند

نمره کل میتواند بین صفر تا  40نوسان داشته

اقدام گردد تا در مراحل بعدی ،اثر آنها از طریق

شاخصهای

باشد.اینپرسشنامهدارایپنجشاخص(

تحلیلکوواریانسکنترلشود.درراستایاینهدف

بیشفعالی ،مشکالت هیجانی ،مشکالت سلوک و


با استفاده از ماتریس همبستگی بین متغیرهای

مشکل در ارتباط با همتاها و توانایی نوع دوستی)

پژوهش ،همبستگی بین سن ،تحصیالت پدر،

است.پرسشنامهیادشدهدرجامعهایرانیاعتباریابی

تحصیالت مادر ،سن پدر ،سن مادر و معدل

شدهاست(تهرانیدوستوهمکاران .)1385،

پیشآزمون متغیرهای وابسته
تحصیلی با نمرۀ  

وفایی و روشن ( )1385نمره آلفای کرونباخ

پژوهش (بهزیستی روانشناختی و زیرمقیاسهای

0/84برای مشکالت و 0/65را برای توانایی نوع

آن) بررسی شد که نتایج همبستگی رتبهای

دوستیواعتباردرونیکلمقیاسرا0/43ودرزیر

نمرههای
اسپیرمنبین متغیرهای جمعیتشناختی و  

مقیاسها ،به ترتیب در مشکالت سلوک  ،0/58پر


هیچ کدام از متغیرهای
پیش آزمون نشان داد که  

فعالیتی  ،0/68عالیم هیجانی  0/75و مشکالت با

بیشفعالی ،مشکالت هیجانی،
جمعیتشناختی با  


کردهاند .
همساالن0/49راگزارش 

مشکالت سلوک ،مشکالت با همساالن ،رفتار نوع
اطالعات

دوستی و نمره کل مشکالت همبستگی معنیداری

جمعیتشناختی مورد نیاز این پژوهش از جمله:


ندارند و کنترل متغیرهای مذکور با توجه به عدم

سن ،جنس ،تعداد فرزندان ،سن پدر و مادر،

همبستگی معنیدار ،به عنوان متغیر همپراش از

ب)

پرسشنامه

جمعیت

شناختي:

satisfactory school adjustment
coping strategies

1
2

طریقتحلیلواریانسچندمتغیری،الزمنیست .
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مقایسهاثربخشیمداخلهمتمرکزبرتروماوآموزش
جدول  .1نتايج تحلیل واريانس چندمتغیري تاثیر عضويت گروهي بر نمرههاي مشکالت و تواناييها در گروهها
نام آزمون

متغیر وابسته

آزموناثرپیالیی 

مشکالت

آزموناثرپیالیی 

توانایی 

منبع تغییرات

F

سطح معناداري

ضريب اتا

توان آماري

پسآزمون 


 3/74

 0/01

0/25

 0/89

پیگیری 

 12/27

 0/001

 0/49

 0/96

پسآزمون 


 3/74

0/01

 0/15

 0/57

پیگیری 

 6/98

 0/003

 0/28

 0/90

براساس جدول ( )1مشخص میشود که تفاوت

آموزش مهارتهای اجتماعی و مداخله رفتاری ـ

بیننمرههایمشکالتدوگروهآزمایشوکنترلدر


شناختی متمرکز بر تروما را دریافت نکردهاند (گروه

مجموع معنیدار است .به عبارت دیگر ،در مرحله

کنترل)،تفاوتمعنیداریوجوددارد.بنابراین،فرضیه

پسآزمون ( )P>0/01و پیگیری ( )P>0/001بین


اولودومپژوهشمبنیبرتاثیرآموزشمهارتهای


دختران نوجوان شاهد و ایثارگر که آموزش

اجتماعیومداخلهرفتاریـشناختیمتمرکزبرتروما

مهارتهای اجتماعی و مداخله رفتاری ـ شناختی

بر تواناییومشکالترفتاریـ هیجانیدرنوجوانان

متمرکز بر تروما را دریافت کردهاند (دو گروه

دخترتاییدشد .

آزمایش) و نوجوانان دختر شاهد و ایثارگر که
جدول  .2میانگین و انحراف استاندارد نمرات تواناييها و مشکالت و زير مقیاسهاي آن در مراحل پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیري
پیشآزمون

شاخصها
تعداد

گروهها

میانگین

انحراف
استاندارد

پسآزمون
میانگین

انحراف
استاندارد

پیگیري
میانگین

انحراف
استاندارد

بیشفعالی

13

3/923

1/320

3/384

2/142

3/154

2/035

مشکالتهیجانی

13

4/615

2/218

3/077

2/361

1/539

1/330

مداخلهمتمرکز

مشکالتسلوک

13

3/385

1/660

3/076

1/188

3/231

0/927

برتروما

مشکالتباهمساالن

13

2/385

1/556

1/923

2/060

1/539

1/198

کلمشکالت 

 13

 14/308

3/065

 11/462

 6/306

 9/692

 4/715

توانایینوعدوستی 

 13

 8/769

 0/832

 8/846

 0/987

 9/385

 0/870

بیشفعالی

13

3/923

1/320

3/384

2/142

3/154

2/035

مشکالتهیجانی

13

4/615

2/218

3/077

2/361

1/539

1/330

مشکالتسلوک

13

3/385

1/660

3/076

1/188

3/231

0/927

مشکالتباهمساالن

13

2/385

1/556

1/923

2/060

1/539

1/198

کلمشکالت 

13

 14/308

 3/065

 11/462

 6/306

 9/692

 4/715

رفتارنوعدوستی 

13

 2/692

 1/548

 9/154

 1/068

 9/539

 0/519

بیشفعالی

 13

 5/154

 2/154

 5/077

 2/178

 5/077

 2/178

مشکالتهیجانی

13

 1/933

 2/100

 1/923

 2/100

 1/930

 2/100

مشکالتسلوک

13

 3/846

 1/281

 3/692

 1/377

 3/692

 1/377

مشکالتباهمساالن

13

 2/154

 1/519

 2/231

 1/481

 2/231

 1/481

کلمشکالت 

 13

 13/077

 6/224

 12/923

 6/384

 12/923

 6/383

توانایینوعدوستی 

13

 2/154

 1/519

 6/769

 2/833

 6/769

 2/833

آموزش
تهای
مهار 
اجتماعی 

گروهکنترل 
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جدول ( )2میانگین و انحراف استاندارد

فرضهای
قبل از انجام تحلیل کوواریانس پیش 

نمرههای بیشفعالی ،مشکالت هیجانی ،مشکالت


اینتحلیلازنظرنرمالبودننمرهها ( )P≥0/51و


سلوک،مشکالتباهمساالنوتوانایینوعدوستی


همسانی واریانسها ( )P≥0/31بررسی و ذکرشد.

آزمون،پسآزمونوپیگیرینشان


رادرمراحلپیش

در جدولهای زیر به تحلیل استنباطی دادههای

میدهد .میانگین نمرههای پسآزمون و پیگیری در


دستآمدهپرداختهمیشود.


به

گروههای آزمایش نسبت به گروه کنترل افزایش

یافتهبود .

جدول  .3نتايج تحلیل واريانس چند متغیره تفاوت گروههاي آزمايش و کنترل در مرحله پیشآزمون ـ پسآزمون و
پیشآزمون ـ پیگیري در خرده مقیاسهاي مشکالت
مجموع

درجه

میانگین

شاخصها

مجذورات

آزادي

مجذورات

بیشفعالی 

 9/53

2

 9/53

 4/60

مشکالتهیجانی 

 3/58

2

 3/58

 0/94

 0/04

مشکالتسلوک 

 5/01

2

 5/01

 3/41

 0/04

 0/18

 4/58

2

 4/58

 2/37

 0/11

 0/13

 0/44

کلمشکالت

 63/52

2

63/52

4/25

 0/02

 0/21

 0/70

توانایینوعدوستی 


 2/69

2

 1/34

 3/185

 0/05

 0/15

 0/57

بیشفعالی 

 12/43

2

 12/43

 6/53

 0/004

 0/29

 0/88

مشکالتهیجانی 

 5/61

2

 5/61

 1/51

 0/23

 0/08

 0/30

گروه 

مشکالتسلوک 

 7/32

2

 7/32

 5/29

 0/01

 0/22

 0/80

(پیگیری) 

مشکالتباهمساالن 

 0/42

2

 0/42

 0/29

 0/75

 0/01

 0/09

کلمشکالت 

 34/91

2

34/91

 4/29

 0/02

 0/21

 0/71

توانایینوعدوستی 

 8/83

2

 4/41

 6/98

 0/003

 0/28

 0/90

منابع متغیر وابسته

گروه 

(پسآزمون)  مشکالتباهمساالن 

F

سطح

ضريب

توان

معناداري

اتا

آماري

 0/01

 0/22

 0/74

 0/05

 0/20
 0/60

همانطورکهنتایجحاصلازتحلیلواریانسدر


همچنین،جدول()3تاثیرآموزشمهـارتهـای

جدول ( )3نشان میدهد ،بین نمرههای پسآزمون

اجتماعیومداخلهمتمرکزبرترومارابرمشـکالت

زیر مقیاسهای بیشفعالی ( )P>0/01و مشکالت

بـــیشفعـــالی()P>0/004ومشـــکالتســـلوک

هیجانی ( )P>0/04و مشکالت سلوک ()P>0/04

()P>0/01وهمچنین،کلمشکالت()P>0/02در

وهمچنینکلمشکالت()P>0/02تفاوتمعنادار

مرحلۀپیگیرینشانمیدهد.ایننتیجـهگویـایآن

وجود دارد .این بدان معناست که آموزش

استکـهروشآمـوزشمهـارتهـایاجتمـاعیو

ارتهای اجتماعی و مداخله رفتاری ـ شناختی
مه 

مداخلهمتمرکزبرتروماتاثیرخودرادرچهـارمـاه

متمرکز بر تروما بر بهبود مشکالت بیشفعالی و

کردهاست.همانطورکـه

بعدازمداخلههنوزحفظ

هیجانیدرمرحلهپسآزمونتاثیرداشت .


نتایجحاصلازتحلیلواریانسدرجدول()3نشان
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مقایسهاثربخشیمداخلهمتمرکزبرتروماوآموزش

میدهد،بیننمرههایپسآزمونوپیگیریتوانـایی

افزایشتوانایینوعدوستینوجواناندخترشاهدو

نوعدوستیدردوگروهتفاوتمعناداروجوددارد .


ایثارگربهزمانبیشترینیازدارد .

این بدان معناست که آموزش مهارتهای

بنابراین ،فرضیه اول و دوم پژوهش مبنی بر

اجتماعی و مداخله متمرکز بر تروما ،بر افزایش

مداخله متمرکز بر تروما در مقایسه با گروه کنترل

توانایینوع دوستی مؤثر بود.نکته قابلتوجه این

در مرحله پسآزمون و پیگیری و فرضیه سوم و

است که اثربخشی مداخله متمرکز بر تروما و

چهارمپژوهشآموزشگروهیمهارتهای اجتماعی

آموزش مهارتهای اجتماعی در مرحله پیگیری

در مقایسه با گروه کنترل در مرحله پسآزمون

نسبتبهمرحلهپسآزمونافزایشیافتهاستواین


پیگیری بر خرده مقیاسهای مشکالت و توانایی
نوجوانانشاهدوایثارگرمؤثراست،تاییدشد .

یافته بیانگر این است که اثربخشی مداخالت بر


جدول  .4خالصه نتايج آزمون  LSDدر پسآزمون
متغیر
بیشفعالی 


گروه
مداخلهمتمرکزبرتروما 
مهارتاجتماعی 

مشکالت
سلوک 

کلمشکالت 

مداخلهمتمرکزبرتروما 
مهارتاجتماعی 
مداخلهمتمرکزبرتروما 
مهارتاجتماعی 

نوعدوستی

مداخلهمتمرکزبرتروما 
مهارتاجتماعی 

گروه

تفاوت میانگین

خطاي استاندارد

سطح معناداري

مهارتاجتماعی 

 0/195

 0/445

 0/66

کنترل 

 1/24

 0/450

 0/01

کنترل 

 1/43

 0/534

 0/01

مهارتاجتماعی 

 0/457

 0/374

 0/23

کنترل 

 0/706

 0/379

 0/07

کنترل 

 1/162

 0/449

 0/01

مهارتاجتماعی 

 0/468

 1/19

 0/69

کنترل 

 3/483

 1/21

 0/007

کنترل 

 3/016

 1/43

 0/04

مهارتاجتماعی 

 -0/30

 0/449

 0/01

کنترل 

 0/08

 0/450

 0/01

کنترل 

6/46

 0/534

0/01

نتــایججــدول()4نشــانمــیدهــدکــهدرزیــر

کارآمدتربود.ازدیگرسـو،نتـایجنشـانداددردو

مقیاسهایمشکالتبیشفعالیومشکالتسلوک،

(بــیشفعــالیوســلوک)ونمــرهکــل

زیرمقیــاس

اثربخشیآموزشمهارتهایاجتمـاعیازمداخلـه

مشــکالترفتــاریوهیجــانی،اثربخشــیآمــوزش

متمرکزبرترومامؤثرتربودهاست.درکـل،تفـاوت

مهارتهایاجتماعیومداخلـهمتمرکـزبـرترومـا

معنیداریبیناثربخشیمداخلهمتمرکزبرترومـاو

نسبتبهگروهکنترلبیشتراست .

آموزشمهارتهایاجتماعیدرکـاهشمشـکالت
رفتارینوجواناندختـرشـاهدوایثـارگرمشـاهده
نشــد.درمحــورتوانمنــدیهــامداخلــهآمــوزش
مهارتهایاجتماعیازمداخلـهمتمرکـزبـرترومـا
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جدول  .5خالصه نتايج آزمون  LSDدر پیگیري
متغیر

گروه
مداخلهمتمرکزبرتروما 

بیشفعالی 

گروه

تفاوت میانگین

خطاي استاندارد

معناداري

مهارتاجتماعی 

 0/25

 0/426

 0/60

کنترل 

 1/55

 0/432

 0/001

کنترل 

 1/30

 0/512

 0/01

مهارتاجتماعی 

 0/03

 0/364

 0/92

کنترل 

 1/16

 0/368

 0/004

کنترل 

 1/12

 0/437

 0/01

مهارتاجتماعی 

 1/02

 0/882

 0/25

کنترل 

 2/00

 0/892

 0/03

کنترل 

 3/02

 1/058

 0/007

مهارتاجتماعی 

 -0/15

 0/449

 0/01

کنترل 

 0/62

 0/450

 0/01

کنترل 

 6/85

 0/534

0/01

آموزشمهارتاجتماعی 
مداخلهمتمرکزبرتروما 

مشکالتسلوک 

آموزشمهارتاجتماعی 
مداخلهمتمرکزبرتروما 

کلمشکالت 

آموزشمهارتاجتماعی 
مداخلهمتمرکزبرتروما 

توانایینوعدوستی

آموزشمهارتاجتماعی 

نتایج جدول ( )5نشان میدهد که در

به سطح مهارت و خودشکوفایی برسانند؛ بلکه با

زیرمقیاسهای مشکالت بیشفعالی و مشکالت


بروز رفتارهای ناپخته و سازماننیافته احتمال

سلوک ،اثربخشی مداخله متمرکز بر تروما از

رفتارهایضداجتماعیدردورانجوانیراافزایش

رتهای اجتماعی در مرحله پیگیری
آموزش مها 

خواهند داد .اکتساب مهارتهایی که بیان افکار و

نسبت به مرحله پسآزمون مؤثرتر بوده است .این

احساسات را امکانپذیر میسازند ،سبب غنای

یافته بیانگراین است که اثربخشی مداخله متمرکز

روابطبینفردیبادیگراندرموقعیتهایخانواده،


بر تروما برای کاهش مشکالت رفتاری نوجوانان

مدرسه و اجتماع خواهد شد .مداخله متمرکز بر

دخترشاهدوایثارگربهزمانبیشترینیازدارد.در

تروما،رویکردیاستکهمیخواهدفردرادربافت


زمینه توانایی نوعدوستی ،آموزش مهارت اجتماعی

یازمینۀزیستی،اجتماعیوفرهنگیخودقراردهد .

در مرحله پسآزمون و پیگیری بر مداخله متمرکز

از طرف دیگر پژوهشهای بسیاری آموزش

بر تروما برتری داشته است .بنابراین ،فرضیه پنجم

مهارتهای اجتماعی را به عنوان عامل مؤثر و


این پژوهشمبنی بر اینکه بین مداخله متمرکز بر

ارتقادهنده تواناییها و همچنین ،عامل مؤثر در

تروما و آموزش مهارتهای اجتماعی تفاوت

کاهشمشکالترفتاری،اختالالتخلقو اضطرابی

معنیداریدرتواناییومشکالترفتاریـ هیجانی


معرفیکردهاند.


معنیداری
نوجوانان دختر شاهد و ایثارگر تفاوت  
وجوددارد،تاییدنشد .


بحث و نتیجهگیري
بیگمان نوجوانان دارای اختالالت رفتاری ،نه

توانندظرفیتهایخودرادربسترجامعه


تنهانمی

هدف از انجام این پژوهش ،مقایسه اثربخشی
مداخله متمرکز بر تروما و آموزش مهارتهای
اجتماعی بر افزایش توانایی و کاهش مشکالت
رفتارینوجواناندخترشاهدوایثارگرشهراصفهان
( 13-16ساله) بود.یافتههای پژوهش حاضر نشان


مهارتهایاجتماعیبرتواناییومشکالترفتاریدختران 137/...

مقایسهاثربخشیمداخلهمتمرکزبرتروماوآموزش

داد که مداخله شناختی ـ رفتاری متمرکز بر تروما

پیگیری ()P<0/008مؤثربود.درتبییناینموضوع

بهصورتکلیبر کاهشمشکالتنوجوانانشاهد


توانگفتروشهایمداخلهمتمرکزبرترومابه


می

ایثارگردرمرحلهپسآزمون ()P<0/02وپیگیری

و

فرد کمک نموده است تا با روشهای بهکار برده

()P<0/001مؤثربود .

استفادهازتکنیکهای

شدهمانند:توقفافکارمنفی،

همچنین ،یافتههای این پژوهش در خرده

ایمنسازی در برابر استرس و یا تکنیک زندگی


مقیاسهایمشکالترفتاری،نشاندادکهمداخله


خود را رنگ کنید و خودگویی مثبت ،موجب

متمرکز بر تروما بر کاهش مشکالت بیشفعالی و

افزایشتوانایینوعدوستینوجوانانشاهدوایثارگر


مشکالتسلوکمؤثربوده؛ولیبرکاهش مشکالت

در مرحله پیگیری شود .پایین بودن این

هیجانی و مشکالت با همساالن تاثیری نداشته

آزموننشاندهندهخلقمنفی


هادرپیش

مقیاس

خرده

است .یافتههای این پژوهش تاییدی دیگر بر

آنان بوده که با کاهش افکار منفی و یا استفاده از

تحقیقاتقرهباغیوهمکاران(،)1388کاسکالینین

خودگویی مثبت به توانمندی باالتر و کاهش

و همکاران )2001( 1و دیکیو بلومبرگ)2004( 2

مشکالتبیشفعالیومشکالتسلوکرسیدهاند .

بود.درحقیقت،مداخلهمتمرکزبرترومادرکاهش

نتایجاینپژوهشدرراستایتحقیقاتموریس

مشکالت برونیسازی مانند بیشفعالی و سلوک

و همکاران ()2008؛ کاری و همکاران )2005( 3و

کارآمدتر از مشکالت درونیسازی یا ترکیب

ولز و آلبانو )2005( 4بود که نشان دادند اجرای

نشانههایعاطفیومشکالتباهمساالنبود .


برنامههای شناختی ـ رفتاری بر عالئم جسمانی

ازدالیلاحتمالیمؤثرنبودنمداخلهمتمرکزبر

نوجوانانوبهخصوصدرمورددختران(لیدبترو

تروما بر مشکالت عاطفی و همچنین ،مشکالت با

همکاران )1999 5مؤثر است .همچنین ،با مطالعه

همساالنمیتوانبهشرایطدشوارزندگیاینافراد


بالینی فاوا و همکاران ،)1998( 6فاوا و همکاران

اشاره نمود .موقعیت پیچیده و دشوار آنها سبب

()2004وفاواوهمکاران()2005وفاوا()2009

میشود تا آنچه در این مداخله ارائه شده ،نتواند


که نشان دادند برنامه شناختی ـ رفتاری بر کاهش

بهصورت بروندادهای رفتاری در حوزه ارتباط با


استرس و بهبودی اختالل اضطراب در دراز مدت

همساالنومشکالتعاطفی،بروزپیداکند؛مضافاً

مؤثراست،همخوانیدارد .

اینکهشایددرمحورمشکالتباهمساالنبهاین


در مورد روش آموزش مهارتهای اجتماعی،

نکته اشاره نمود که مداخله ارائه شده ،در زمینه

نتایجنشاندادکهآموزشمهارتهایاجتماعیبر


مهارتهای اجتماعی و مهارتهای ارتباطی با


افزایش توانمندی و کاهش مشکالت رفتاری

همساالننبودهاست .

فرزنداننوجوانشاهدوایثارگرموثربودوتفاوت

همچنین ،نتایج این پژوهش نشان داد که این

معناداریبیندوگروهآزمایشمشاهدهنشد.بخشی

مداخله در افزایش توانمندی نوعدوستی در مرحله
3

Curry etal
Wells & Albano
5
Leadbeater etal
6
Fava etal
4

Koskelainen etal
Dickey & Blumberg

1
2
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از افزایش نمره در محور افزایش توانایی که به

کرداری و رفتاری باالتر از پیشآزمون دست یابند

نوعدوستی مربوط میشود ،در آموزش مهارتهای


آموزشهاومداخله

تواندراهاندازاینتغییر ،

کهمی

اجتماعی،تواناییخودابرازیوهمکاریبادیگران

ارائه شده باشد؛ اما به دنبال آن ،این تغییرات بر

حاصلشدهاستکهباپژوهشسنیک)2005(1که

اساسنظریهگسترشدهندهوسازندهفردریکسون2


نشان داد آموزش مهارتهای اجتماعی به افزایش

( )1998قابلتبییناست؛بهایننحوکهباکاهش

شاخصهای سالمت روان میانجامد و پژوهش


مشکالترفتاری،بهدنبالمداخلهمتمرکزبرتروما

اشرفی و منجزی ( )1392که نشان داد آموزش

و آموزش مهارتهای اجتماعی ،نوجوان به این

مهارتهای ارتباطی و اجتماعی به کاهش


نکته که میتواند روی زندگی خود کنترل داشته

پرخاشگری و ابعاد خشم و عصبیت ،تهاجم

باشد و عوامل مربوط به فشارها را کنترل کند،

وتوهین و لجاجت و کینه ـ توزی میانجامد،

اعتقاد پیدا میکند و این مسأله به توانمندی باالتر

همخوانیدارد.اینافزایشوپایدارینسبیآنرا

نوجوانمنجرمیشودو آسیبپذیرینوجوانرادر

میتوان به اکتساب و به کارگیری مهارتهای


برابر تحریک شدید فیزیولوژیک و پرخاشگری و

اجتماعی پایه و مبنای ارتباط مثبت با دیگر افراد

یاسوافسردگیدررویاروییبافشارهایزندگی

دانست که به نوجوان کمک میکند در ورود به

کاهشمیدهدو اینچرخهمیتواندبهگستردگی


گروه همساالن و دوستیابی با توجه به مسائل و

بیشتر شبکه حمایت اجتماعی نوجوان بینجامد که

مشکالتی که در خانه دارند ،موفق باشند ،تعاملی

خودبههیجانهایمثبتبیشتروکاهشمشکالت


مثبت و متقابل با همساالن خود داشته باشند و

رفتاری میانجامد .معنیدار بودن نتایج در مرحله

ماعپسندانه و با
همینطور دامنهایاز رفتارهای اجت 


پیگیری و نه در مرحله پسآزمون در محور

کفایتتریراازخودنشاندهندکهاینموضوعبه

نوعدوستی،نشانداداینمداخلهبرایبروزوظهور


کاهشمشکالترفتاریوافزایشتواناییاینافراد

وتبدیل شدنبهرفتارفردی،بهزمانبیشترینیاز


منجر شده است .بنابراین ،نوجوان سعی میکند با

داشته و کاهش مشکالت کرداری و رفتاری این

پذیرشمشکالتزندگیخودبهدنبالراهکارهای

گروه و افزایش توانمندی نوعدوستی نوجوانان

مقابلهای سالمتر و مناسبتر بپردازد .با توجه به

عشرایطمناسبتری

نسبتبهگروهکنترلدرمجمو

اینکه مداخله متمرکز بر تروما نسبت به آموزش


را برای این گروه از نوجوانان فراهم نمود .این

مهارتهایاجتماعیاثربخشیبیشتریداشتهاست،


پژوهشبرایننکتهتاکیدداردکهمداخلهبهنگامو

میتوان در ماهیت مداخلهای متمرکز بر تروما در


آموزشهای مناسب مهارتهای اجتماعی موجب


مقابلآموزشمهارتهایاجتماعیدانست .


افزایش تواناییها و کاهش مشکالت رفتاری و

این تحقیق نشان داد که نوجوانان گروههای

همچنین،جلوگیریاز ابتالبهاختالالترفتاریو

آزمایشاینپژوهشتوانستندبهتوانمندیباالتردر

ناسازگاریهایشدیدفردی واجتماعیدر نوجوانان


نوعدوستی در مرحله پیگیری و کاهش مشکالت


درمعرضخطراست .

Senik

1

Frederikson

2
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مقایسهاثربخشیمداخلهمتمرکزبرتروماوآموزش

درنهایت،نتایجاینپژوهش،مداخلهمتمرکزبر
تروما را که برای نوجوانان بازمانده از فجایع
طراحی شده است ،در جهت کاهش مشکالت
رفتارینوجوانانشاهدوایثارگرپیشنهادمیکند .


علوم شناختی و رفتاری .سال سوم ،شماره ،1
پیاپی(،)4ص .81-98
تهرانیدوست ،م؛ شهریور ،زا؛ پاکباز ،ب؛ رضایی ،آ

و احمدی ،ع .)1385( .روایی نسخه فارسی

همچنین،استفادهازآموزشمهارتهایارتباطی


تواناییها و مشکالت ).(SDQ

پرسشنامه 

و اجتماعی بر کاهش مشکالت و افزایش

تازههای علوم شناختی .سال هشتم،
فصلنامه  

توانمندیهای نوجوانان پیشنهاد میشود .این


شماره،4ص .33-39

پژوهشاجرایمداخلهبرروینوجواناننوجوانان

روشن چسلی ،ر و شعیری ،م .)1383( .بررسی

پسر شاهد و ایثارگر را پیشنهاد میکند .همچنین،

مقابلهایدر
سطوحوانواعتنیدگیوراهبردهای 

اجرایاین تحقیقبرایسایر گروههایدرمعرض

آنها در دانشجویان شاهد
دانشجویان و مقایسه  

خطر مانند :نوجوانان بازمانده از زلزله؛ حوادث و

و غیرشاهد .دانشور رفتار .سال یازدهم ،شماره

سوانح و تجاوز،از پیشنهادهای دیگر این پژوهش

،4ص .49-60

است .نتایج ضمنی حاصل از اجرای این پژوهش

سادوک ،ب و سادوک ،و .)1386( .خالصه

میتوانداینباشدکهبااجرایمداخالتآموزشیو


روانپزشکی علوم رفتاریـ روانپزشکی .ترجمه

توانمند ساختن نوجوانان در معرض خطر و به

نصرت اهلل پورافکاری .تهران :انتشارات آب

وعیاستفادهاززمینههایمثبت،بهجایتمرکزبر

ن

آیندهسازان .


جنبههای آسیبزای زندگی میتوان در کاهش


قرهباغی ،فاطمه؛ آگیالر ـ وفایی ،م.)1388( .


تاریوهیجانیوافزایشتوانمندیهای

مشکالترف
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ویژگیهای  


ایننوجوانانمؤثربود .

مشکالت در نمونه کودکان ایرانی ،مجله
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جانبازوعادی شهرستانچالوس.مجلۀ علمیـ
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کرامتی ،ک؛ بوالهری ،ج و اصغرنژاد فرید ،ا.
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اختاللهای

( .)1385اثر محرومیت از پدر بر 

مهارتهای ارتباطی بر میزان پرخاشگری


رفتاری کودکان دبستانی .مجله روانپزشکی و

پژوهشهای

دانشآموزان دختر دوره متوسطه .
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and Social Skills Group Training on Strengths and Difficulties in Girls
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Abstract:
The purpose of the present research was to compare the effectiveness of Trauma - Focused
Intervention (TFI) and social skills group training on strengths and Difficulties in adolescents of
veterans and martyrs families. In order to perform this study, 39 veterans' children were
randomly selected from 13-16 years high school children population of Isfahan city through
random cluster sampling method and were randomly assigned into two experimental and one
control group (each group consisted of 13 adolescents). The design of the study was
comparative experimental with control group in pretest, posttest and after 4 months follow up.
The interventions consisted of Trauma- Focused Intervention (TFI) and social skills group
training. Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ), and demographical information
questionnaires were used to gather the data. Data were analyzed using Multivariate analysis of
Covariance. The results showed that Trauma- Focused Cognitive behavioral therapy (TF- CBT)
and social skills group training had a significant effect on strengths and Difficulties in girls of
veterans and martyrs families (F=4.29,P≤0.001). Trauma - Focused Intervention (TFI) was
effectively in the subscale of ADHD (M=3.15) and conduct disorder (M=3.23). In the follow up
stage, social skills group training was more effective (M=9.53) to increase strengths than the
Trauma- Focused Cognitive behavioral therapy (TF - CBT) in adolescent’s girls of veterans and
Martyrs (F=6.98, P≤0.01), (M=9.38). This study suggested that Trauma- Focused Intervention
(TFI) and Social Skills group training for increase of strengths and decrease of behavioral
difficulties.
Keywords: Trauma- Focused Intervention (TFI), Social skills group training, Strengths and
Difficulties, veterans and Martyrs adolescents.
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