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Abstract 

Background: There are numerous negative side-effects of child sexual abuse such as post- 
traumatic stress disorder, depression, anxiety, and behavioral problems. The purpose of this study is 
the use of Specific Recall Training on depression and anxiety in children with Post Traumatic Stress 
Disorder (PTSD) caused by Sexual Abuse. 

Materials and Methods: This study was a quasi-experimental with a pre-test, post-test and 
follow-up design and with a control group.34 children with post-traumatic stress disorder caused by 
sexual abuse were selected by available sampling and were randomly assigned to two groups. The 
experimental group was educated over 7 sessions of 1.5 hours by Specific Recall Training method. To 
collect data, the Spence children's anxiety questionnaire and children's depression questionnaire were 
used. Data were analyzed by using the SPSS-20 software and multivariate analysis of covariance 
method. 

Results: The findings showed that specific recall training, significantly reduce depression and 
anxiety scores. In follow up, the pre-test effect, the long term effect of treatment on depression was 
observed (F=5.943, p=0.021), but it can't effectively reduce anxiety. 

Conclusion: The results showed that specific recall training was effective on depression and 
anxiety in children with Post Traumatic Stress Disorder (PTSD) caused by sexual abuse. Therefore, 
counselors and therapists can use this method for the treatment of children with mentioned disorder. 
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 اضطراب و افسردگی میزان بر خاص يآوریاد برآموزش مبتنی درمان اثربخشی
 استفاده سوء زا ناشی سانحه از پس استرس اختالل ارايد ساله 11تا  7 کودکان

  جنسی
  

 4نادي محمدعلی ،3مظاهري علی محمد ،2دوست نشاط طاهر حمید ،*1امینی کیانوش
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  .، اصفهان، ایران)خوراسگان(اد اسالمی واحد اصفهاندانشگاه آز شناسی، روان گروه استاد، -2
 .شهیدبهشتی،تهران،ایران دانشگاه شناسی، روان گروه استاد، -3

  .ایران اصفهان، ،)خوراسگان(اصفهان واحد اسالمی آزاد دانشگاه شناسی، روان گروه دانشیار، -4
 

 6/8/94 :پذیرش تاریخ 21/6/94 :دریافت تاریخ
 

  چکیده
 افسردگی، ،سانحه از پس استرس اختالل مانند زیادي بسیار عوارض با کودکان از جنسی استفاده سوء :هدف و زمینه

 بر خاص وريآیاد آموزش  برمبتنی درمان کارگیري به هدف با مطالعه این .باشد می توام رفتاري مشکالت و اضطراب
  .شد انجام جنسی استفاده سوء زا یناش سانحه از پس استرس اختالل داراي کودکان اضطراب و افسردگی میزان
 34 .پذیرفت انجام کنترل گروه با گیري پی و آزمون پس آزمون، پیش نوع از آزمایشی نیمه پژوهش این :ها روش و مواد

 به و شده انتخاب دردسترس گیري نمونه روش به جنسی استفاده سوء از ناشی سانحه از پس استرس اختالل داراي کودك
 منظور به .کردند دریافت را آموزش ساعته، 5/1 جلسه 7 طی آزمایش گروه .گرفتند قرار گروه دو در تصادفی صورت

 افزار نرم کمک به ها داده تحلیل .شد استفاده کودکان افسردگی و اسپنس اضطراب نامه پرسش دو از ها داده وريآگرد
SPSS  پذیرفت صورت ه چند متغیرکوواریانس تحلیل روش به و 20نسخه.  

 اضطراب و افسردگی نمرات کاهش باعث اي مالحظه قابل طور به خاص یادآوري آموزش  کهداد نشان ها یافته :ها تهیاف
 ،F=943/5(داشته تاثیر افسردگی بر مدت طوالنی در درمان این  کهدادند نشان گیري پی مرحله در ها داده .دوش می

021/0=p(، هد به طور موثر کاهش دااضطراب ر تواند نمی ولی)305/0=F، 585/0=p.(  
 استرس اختالل داراي کودکان اضطراب و افسردگی برمیزان خاص وريآیاد آموزش که دادند نشان نتایج :گیري نتیجه

 در روش این از توانند می گران درمان و مشاوران این بنابر دارد، بسیاري تاثیر جنسی استفاده سوء از ناشی ازسانحه پس
  .نمایند استفاده مذکور ختاللا به مبتال کودکان درمان

  خاص وريآیاد جنسی، استفاده سوء افسردگی، اضطراب، سانحه، از پس استرس اختالل :کلیدي واژگان
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  مقدمه
 است جهانی مشکل یک کودکان از استفاده سوء

 با مقایسه در توسعه حال در کشورهاي در آن شیوع که
 جنسی استفاده سوء .)1(است بیشتر یافته توسعه کشورهاي

 انهکار بفری و اجباري جنسی رابطه از است عبارت کودکان
 بیش که جایی آن از .)2(کودك یک با سال فردبزرگ یک

 حتی و نشده گزارش جنسی اذیت و آزار موارد درصد 80 از
 ،)3(یابد می نمود کمتر نیز عاطفی و جسمی رفتارهاي سوء
 در شده استفاده سوء قربانی کودکان میزان از دقیقی آمار

 را جنسی آزار شیوع میزان مختلف مطالعات .نیست دست
 تخمین ،2008 سال در .)4(اند نموده گزارش درصد 62 تا 11

 متحده ایاالت در کودك 772000 حدودکه  شد زده
 آزار و اذیت مورد نفر 120000 بوده، بدرفتاري قربانیان
 قرار جنسی استفاده سوء مورد کودك 70000 و فیزیکی

 گیري پیش دفتر توسط که بررسی ما کشور در .)5(اند گرفته
 گرفته، صورت بهزیستی سازمان اجتماعی هاي آسیب از

 گزارش درصد 15 تا 8 از را جنسی آزاري کودك میزان
 کودکی دوران در متعدد منفی عوارض با که )3(است کرده

 اضطراب، افسردگی، سانحه، از پس استرس اختالل جمله از
  .)6(است همراه جنسی رفتارهاي و رفتاري مشکالت

 یک عنوان به کودکی دوران جنسی استفاده سوء
 از نیز مطالعات و  گشتهمتصورسانحه  از پس استرس اختالل

 کودکان جنسی استفاده سوء .)7(کنند می مایتح قاعده این
 طبق .)8(است همراه شناختی روان مشکالت از اي دامنه با

 شناسایی آزاردیده افراد عنوان به که کودکانی اي مطالعه
 و هیجانی هاي آشفتگی و عالئم داري یمعن طور هب اند، شده

 در ها آن نمرات و کنند می گزارش بیشتر را رفتاري
 .)9(است بوده باال بسیار افسردگی و اضطراب هاي مقیاس

 ممکن جنسی استفاده سوء که دهد می نشان اخیر مطالعات
 بسیار سن در که هنگامی خصوص به باشد، مخرب است
 در مکرر افسردگی از باالیی سطح با و دهد می رخ پایین
  .)5(بود خواهد همراه گرفته قرار آزار مورد کودکان میان

 طبیعی کارکرد سانحه، از پس استرس اختالل در
 خطا با همراه اطالعات و شود می دچارمشکل حافظه

 قابل تغییرات که رسد می نظر هب .شوند می بازیابی و پردازش
 اختالل به مبتال افراد شناختی کارکردهاي در اي مالحظه
 این داراي بیماران .)10(دهد می رخ ازسانحه پس استرس
 نسبت گروه این و دارند يکمتر کالمی یادآوري اختالل،

 خاطر هب را بیشتري منفی کلمات عادي، افراد به
 میان که دهد می نشان مطالعات نتایج طرفی از .)11(آورند می

 حافظه عملکرد وکاهش سانحه از پس استرس اختالل شدت
 زمینه در رابطه این .دارد وجود پایداري و مثبت رابطه

 سوگیري حتی و حال شرح حافظه حافظه، کلی عملکرد
  همکاران و مرادي مطالعه هاي یافته .باشد می صادق حافظه

 سانحه از پس استرس اختالل به مبتال کودکان که داد نشان
 از کنترل گروه با مقایسه در ریورمید حافظه درآزمون
   .)11-13(برخوردارند تري پایین عملکرد

 یادآوري آموزش از استفاده با همکاران و مرادي
 بودن اختصاصی کاهش میزان بین رابطه بررسی به خاص
 اختالل خاص هاي نشانه و رویدادي حال شرح حافظه

 به مبتال آوارگان از هایی نمونه در ضربه از پس استرس
 درمان، این در .پرداختند ضربه از پس استرس اختالل

 به هیجانی، بار داراي لغات نشانه به پاسخ در ها آزمودنی
  .)14(پردازند می رویدادي حال شرح خاطرات بازیابی

 که کردند عنوان )15(همکاران و دوست نشاط
 خاص یادآوري آموزش دریافت از پس کنندگان شرکت

 خاصی جایگاه به خود سرگذشتی حافظه بازیابی سبک در
 با رویدادي خاص حافظه در شده مشاهده بهبود این و رسیده
 مهارت و افسردگی و شناختی اجتناب فکري، نشخوار بهبود

   .کرد می پیدا دار  یمعن ارتباط مسئله حل
 حافظه کاهش زمینه در قبلی هاي پژوهش

 و عوامل مطالعه برروي عمده طور هب افسردگی و سرنوشتی
 متمرکز آن علت جاي هب پذیري آسیب این هاي مکانیسم

 ورودي یک تواند می دانش ارتقاي حال، این با .)16(اند شده
  .گردد محسوب خاص مداخالت بالینی مهم

 اضطراب و افسردگی درمان که این به توجه با
 سوء از ناشی سانحه از پس استرس اختالل مبتال به کودکان
 محسوب بالینی مسایل دشوارترین از یکی جنسی استفاده
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 نادري در این زمینه وجود دارد درمانی يها روش و گردد می
 کودکان، این کشوري و جهانی آمار به توجه با چنین هم و

 امري نوین يها روش کارگیري به و مداخالتی دانش يارتقا
 این که مشکالتی گرفتن نظر در با .رسد می نظر به مهم

 مخاطره دچار را آنها حافظه و شوند می مواجه آن با کودکان
 خاص یادآوري آموزش درمانی پیشینه به توجه با  وکند می

 بهبود در واندت می مداخله این ،اثربخشی نحوه مطالعه و
 این کلی هدف رو، این از .باشد موثر افسردگی و اضطراب
 میزان بر خاص یادآوري آموزش اثربخشی مطالعه پژوهش

 اختالل داراي ساله 11تا  7 کودکان افسردگی و اضطراب
 تهران شهر جنسی استفاده سوء از ناشی سانحه از پس

 يها والس بنابراین .باشد می گیري پی و آزمون پس درمرحله
  :از اند عبارت پژوهش

 کودکان افسردگی میزان بر خاص یادآوري آموزش آیا-1
 سوء از ناشی سانحه از پس اختالل داراي ساله 11تا  7

  است؟ موثر تهران شهر جنسی استفاده
 7 کودکان اضطراب میزان بر خاص یادآوري آموزش آیا-2

 استفاده سوء از ناشی سانحه از پس اختالل داراي ساله 11تا 
  ؟باشد می موثر تهران شهر جنسی

  
  ها روش و مواد

 آزمون، پیش طرح با آزمایشی نیمه مطالعه این
 آماري جامعه .است کنترل گروه با گیري پی و آزمون پس

 سانحه از پس اختالل به مبتال  ساله11 تا 7 کودکان پژوهش،
 و پزشک روان تشخیص با( جنسی استفاده سوء از ناشی

 بودند 1393در سال  )DSM-IV تشخیصی كمال براساس
 در .مراجعه کرده بودند تهران استان بهزیستی مراکز بهکه 
 صورت دسترس در شیوه به گیري نمونه پژوهش، این

 در تصادفی صورت به نظر مورد هاي نمونه سپس و پذیرفت
 که این به توجه با .گرفتند قرار کنترل و آزمایشی گروه دو
 شده توصیه گروه هر براي نفر 15 قلحدا آزمایشی روش در

 اي کننده تعیین اثر تحقیق نتایج در نمونه اندازه و است
 در تا از افراد به کار گرفته شدند نفر 20 تعداد ،)17(دارد

 حجم .نگردد ایجاد مشکلی ها، آزمودنی تعداد افت صورت

 آزمایشی گروه در کودك 20 که بود کودك 40 نمونه
 کنترل گروه در آزمودنی 20 و )گروهی درمانی بازي(

 و نفر 17 به کنترل گروه ،پژوهش یندآفر طی در قرارگرفتند
 یک ها تحلیل در و یافتند تقلیل نفر 18 به آزمایش گروه

 معیارهاي .شد گذاشته کنار آزمایش گروه از نامه پرسش
 بودن محرز سال، 11تا  7 سن :از بود عبارت مطالعه به ورود

 اساس بر نرمال هوشی بهره سانحه، زا پس اختالل تشخیص
 حضوریکی کالمی، ارتباط برقراري توانایی داراي پرونده،

 همکاري اول، جلسه طی در کودك درکنار مربیان از
 یندآفر هر در قرارداشتن عدم و مطالعه انجام با کودك
  .دیگر درمانی

 اضطراب مقیاس از ها داده گردآوري جهت
 اضطراب ارزیابی و گیري هانداز منظور به اسپنس کودکان
-DSM آماري و تشخیصی بندي طبقه اساس بر که کودکان

IV مقیاس این .شد استفاده است، شده ساخته و طراحی 
 حالت سوال 6 بوده، نشانگان انعکاس براي سوال 38 شامل
 طراحی ها پاسخ منفی سوگیري شدن کم براي و داشته مثبت

 پسر و دختر وزآم دانش نفر 450 برروي مقیاس این .شد
 89/0و 83/0معادل ترتیب به پایایی و روایی و هنجارشده

 90 برابر ایرانی کودکان براي آزمون این میانگین .باشد می
 کودکان افسردگی نامه پرسش دیگر ابزار .شد محاسبه
(CDI) کواکس ماریو خانم توسط نامه پرسش این .بود 
 یمتنظ و تهیه (BDI) بک افسردگی - آزمون براساس

 7 سنین براي افسردگی خودسنجی ابزار ترین شایع گردید و
 ابزار این .باشد می جزء 27 داراي که است سال 17تا 

 هاي توانایی پایین، خلق شامل افسردگی هاي نشانه محدوده
 بین رفتارهاي و خود ارزیابی نباتی، عملکرد بردن، لذت

 برروي که عطاري و رجبی مطالعه در .سنجد می را فردي
 درونی سانی هم ضریب دش انجام اهواز شهر پسران و دختران

 مطالعه در .آمد دست به 81/0 آزمایی باز اعتبار و 88/0
 روي برکه  )1388( همکاران و شیخی نجفی، دهشیري،

 . صورت گرفتتهران شهر راهنمایی مقطع پسران و دختران
 و 82/0 ترتیب به درونی سانی هم و بازآزمایی اعتبار ضریب

  .دمآ دست به 83/0
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 گرفتن نظر در با مداخله، روش اجراي جهت
 برگزاري از قبل .پذیرفت صورت الزم اقدامات زیر نکات

 مددکار، توسط ابتدا( تلفنی هاي تماس آموزشی، جلسات
 و برقرارشد کودکان این مادران با )گر آزمایش سپس

 دو با ضرورت بنابر و گردید ارائه آموزش جهتتوضیحاتی 
 .شد برگزار حضوري جلسه )مجزا صورت هب( مادران از نفر

 به کودکان آموزشی جلسات برگزاري از قبل روز دو سپس
 در حساسیت ایجاد از گیري پیش جهت و آمده مرکز
 اخذ ها آن از نظر مورد هاي آزمون مختلف، هاي بخش

  .گردید
 هفته هر و ساعته 5/1 جلسه 7 طی آزمایش گروه

 یادآوري هاي آموزش )شنبه سه و یکشنبه روزهاي( روز 2
 نشاط درمانی طرح براساس و زیر برنامه طبق را خاص

 دفترچه در ومطالب نموده دریافت )15(همکاران و دوست
  .گردید یادداشت مخصوصی

 کودك مربی حضور با که اول جلسه :اول جلسه
 از هدف .بود گویی خوشامد و معارفه جهت پذیرفت انجام
 .بود آموزش جهت مناسب فضاي ایجاد و آشنایی اول جلسه

 و مشارکتی هاي تکنیک از استفاده با جلسه این در
 با .گرفت صورت کودکان با ابتدایی بازي چند بندي گروه
 مرتبط درمانی آموزشی مبانی با اول جلسه که این به توجه
  .نشد ارائه جلسات بین تکالیف نبود

 اول هجلس با روز دو فاصله با جلسه این :دوم جلسه
 حسی ادراك جزییات، خاص، توجه به پرداختن هدف با و
 فکري بارش روش با ابتدا .شد برگزار زمانی فضاي و

 خلق با حافظه ارتباط تمرکز  وحافظه خصوص در سواالتی
 بندي جمع از پس و شدمطرح  )کودکان ازادبیات استفاده با(
 به و A4 اندازه در نوشتاري هاي کارت علمی مطالب ارائه و

 به خانگی تکالیف جهت مثبت هاي نشانه با کارت 10 تعداد
 منظور به ها کارت این .گردید ارائه ها آزمودنی از هریک

 و روز هر براي خاص خاطره نوشتن و خانگی تکالیف انجام
  .شد داده کودکان به بعدي جلسه تا هرشب

 خانگی تکالیف سوم جلسه ابتداي در :سوم جلسه
 بررسی بر تاکید با مرورتکالیف این.تقرارگرف بررسی مورد

 ادراك و جزییات فراخوانی آموزش خاطرات، جزییات
 جلسه از قسمت این .پذیرفت صورت زمانی فضاي و حسی
 احساس کودکان از برخی و رفت پیش کند  میک سوم

 را زیادي مطالب بودند نتوانسته زیرا ،داشتند سردرگمی
 هب خنثی هاي انهنش ارائه با جلسه سپس .کنند یادداشت

 خاطرات کودکان و یافت ادامه نوشتاري هاي کارت صورت
 در است ذکر قابل .کردند بیان ها کارت خصوص در را خود

 .کردند بازگو را بیشتري جزییات خنثی هاي نشانه خصوص
 تا شد ارائهها  آن  بهمثبت هاي نشانه با کارت 10 نیز پایان در

  .پردازندب آن به خانگی تکالیف انجام جهت
 خانگی تکالیف مرور با این جلسه :چهارم جلسه

 بررسی و خاطرات فراخوانی بحث چنان هم و شد آغاز
 هدف با جلسه سپس .گرفت قرار تاکید مورد جزییات
 نشانه 2( نشانه 4 ارائه با کودکان در پذیري تعمیم کاهش

 يها روش از و یافت ادامه ها آن به )منفی نشانه 2 و مثبت
 کلیه نظرات  براي به کارگیريبندي گروه و مشارکتی
 و مثبت نشانه 10 براي خاطره نوشتن .شد استفاده کودکان

 )هرشب و هرروز براي خاص خاطره دو( خنثی نشانه 10
  .بود جلسه این خانگی تکلیف

 کودکان پنجم جلسه ابتداي در :پنجم جلسه
 مرغ یه من« بازي دقیقه 10 مدت به .کردند بازي درخواست

 سپس .تفگر انجام حافظه با بودن مرتبط دلیل به »ارمد
 خنثی و مثبت هاي نشانه جهت کودکان خانگی تکالیف

 با حافظه از بازیابی يها روش .گرفت قرار بررسی مورد
 از ادامه در .گردید ارائه کودکان براي کودکانه ادبیات

 را منفی هاي نشانه با خاص خاطره دو تا شد خواسته کودکان
 ولی ،داشت وجود هایی مقاومت ابتدا در که کنند بازگو

به صورت  خواستند برخی و کردند گفتگو به شروع کم کم
 هاي کارت ارائه با کار  سپس،.کنند بیان پنهانی و خصوصی

 کرد پیدا ادامه منفی هاي نشانه همتاي مثبت هاي نشانه داراي
 نعنوا ها آن با ارتباط رادر خود خاص هاي خاطره کودکان و

 داده کودکان به خانگی تکالیف ،جلسه پایان در.کردند
 نشانه 10 براي خاطره نوشتن :بودنداز عبارت تکالیف این.شد

 خاطره دو نوشتن منفی، نشانه 10 و خنثی نشانه 10 ،مثبت
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 همتاي مثبت هاي نشانه با کار ادامه و منفی هاي نشانه با خاص
  .آن

 این ندرو ،موضوع اهمیت به توجه با :ششم جلسه
 خانگی تکالیف ابتدا در .بود قبل جلسه شبیه بسیار جلسه
 پرداختند هایشان خاطره بازگوکردن به کودکان و شد مرور

 در ولی .دادند نشان را کمتري مقاومت قبل جلسه به نسبت و
 با کار ادامه و منفی هاي نشانه با خاص خاطره خصوص

 با که داشت وجود مشکل کمی آن همتاي مثبت هاي نشانه
 برطرف کار حین هاي راهنمایی و سایرین خاطرات خواندن

 و حافظه تقویت يها روش بحث به نیز جلسه این در .شد
 جلسه این عمده هدف .شد پرداخته جزییات بر تمرکز
  .بود پذیري تعمیم کاهش

 محسوب آخر جلسه که جلسه این در :هفتم جلسه
 هشکا هدف با و گردید مرور خانگی تکالیف شد، می

 همتاي و منفی هاي نشانه با بیشتر تمرینات فکري نشخوار
   .پذیرفت انجام ها آن مثبت

 کودکان ،آموزشی برنامه اتمام از پس روز دو
 و آمدندبه مرکز  آزمون پس هاي آزمون انجام جهت
مانایی  بررسی منظور به .شد داده ها  به هر یک از آناي هدیه

 مجدداً بعد روز 60 ،خاص یادآوري آموزش نتایج و پایایی
  .گردید اخذ کنندگان شرکت از گیري پی آزمون

 از ها داده تحلیل و تجزیه جهت است ذکر به الزم
 و متغیرها توزیع پراکندگی جهت توصیفی آمار هاي روش

 متغیره چند کوواریانس تحلیل از و پراکندگی هاي شاخص
 اطالعات .شد استفاده آماري هاي فرض آزمون جهت
 تحلیل 20نسخه  SPSS افزار نرم از طریق شده يآور جمع
  .شدند

 شرح به پژوهش این در شده نظرگرفته در اخالقی مالحظات
  :بود ذیل

 کودك خود رضایت و والدین اجازه بدون کودکی هیچ -1
  .نشد مداخله وارد

 و نشد ثبت کودکان از خانوادگی نام و نام گونه هیچ -2
  .دگردی درج ها آن جنسیت و سن صرفاً

  .نگرفت صورت برداري تصویر گونه هیچ -3
 .ماند باقی محفوظ کودکان به مربوط اطالعات کلیه-4

  
  ها یافته

 مورد ها آن هاي داده که هایی آزمودنی کل تعداد
 دختر هاي آزمودنی تعداد و بود نفر 34 گرفت، قرار بررسی

 1/45( پسر هاي آزمودنی تعداد از بیشتر )درصد 9/54(
 دامنه از و سال 76/8 کنترل گروه سنی میانگین .بود )درصد

 آموزش گروه میانگین و بوده متغیر سال 11 تا سال 7
 به ها داده تحلیل انجام از پیش .بود 88/8 خاص وريآیاد

 از بودن نرمال فرض بررسی منظور به کوواریانس، روش
 نشان ها یافته که شد استفاده اسمیرونف کولموگروف آزمون

 یکسانی فرض منظور به .است برقرار بودن مالنر فرض دادند
 نتایج که گردید استفاده لوین آزمون از نیز ها واریانس

  .گردید برقرار ها واریانس یکسانی فرض و دارنبود معنی
 متغیرهاي که دارد وجود زمانی خطی هم چند

 با قوي رابطه کوواریانس یا واریانس تحلیل در وابسته
 2 از خطی هم چند تشخیص منظور به .باشند داشته همدیگر

 هاي آزمون در .شد استفاده Tolerance و VIF آزمون
Tolerance  وVIF مقادیر به دست آمده نباید به ترتیب 

 1 جدول در که طور همان . باشد10 و بیشتر از 1/0کمتر از 
 که دهد می نشان شده یاد آزمون دو نتایج گردد می مالحظه

 هم چند احتمال و نگرفته تصور تخطی مالك، مقادیر از
  .گردید رد بودن خطی

 
  خطی هم چند بررسی براي تولرانس و ویف آزمون .1جدول

  Tolerance  VIF وابسته متغیرهاي

 173/1  852/0  اضطراب

 198/1  825/0 افسردگی
 

 و میانگین آماري هاي شاخص 3 و 2 جدول در
 و آزمون پس آزمون، پیش مراحل در ها گروه معیار انحراف

  .است شده ارائه گیري پی
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 و آزمایش گروه افسردگی به مربوط توصیفی هاي یافته .2جدول
  گیري پی و آزمون پس آزمون، پیش در کنترل
 میانگین تعداد  

 انحراف
 معیار

  65316/3 7059/36 17 آزمون پیش
 کنترل 63095/3 9412/36 17 آزمون پس

 16127/4 7647/36 17 گیري پی

 28096/3 5294/38 17 آزمون پیش

 41755/4 4706/36 17 آزمون پس
 آموزش

 ريیادآو
 98403/2 1765/34 17 گیري پی خاص

  
 و آزمایش گروه اضطراب به مربوط توصیفی هاي یافته .3جدول
  گیري پی و آزمون پس آزمون، پیش در کنترل

 میانگین تعداد  
 انحراف
 معیار

 19119/8 7059/84 17 آزمون پیش
 کنترل 60949/7 8235/83 17 آزمون پس
 67086/8 9412/82 17 گیري پی

 31387/7 6471/82 17 آزمون پیش

 یادآوري آموزش 25735/6 8235/78 17 آزمون پس
 خاص

 38888/7 2941/80 17 گیري پی
 

 ها میانگین به توجه با و جداول این هاي یافته طبق
 آزمون سپ در افسردگی و اباضطر میانگین گفت توان می

 گیرتر چشم افسردگی کاهش گیري پی در و مشابه تقریباً
  .باشد می

 افسردگی نمرات میانگین بین تفاوت ،4 جدول
 بعد کنترل و )خاص یادآوري آموزش( آزمایش گروه براي

 نتایج .دهد می نشان را اولیه آزمون پیش هاي نمره تعدیل از
  .است شده گزارش زیر  قسمتدر کوواریانس تحلیل

 ،F=560/10( دهد می نشان 4 جدول تایجن
003/0=p(آموزش ،آزمون پیش نمرات ثیرأت حذف با  که 

 نمرات کاهش باعث آزمون پس در خاص یادآوري
  کهگفت توان می ثیرأت اندازه به توجه با .گردد می افسردگی

 وريآیاد آموزش از ناشی آمده وجود به تفاوت درصد 25
 پیش اثر حذف با نیز يگیر پی مرحله در .باشد می خاص

 ،F=943/5( است شده حفظچنان  هم درمان اثر آزمون،
021/0=p.( طور به تواند می خاص یادآوري آموزش بنابراین 
  .گردد افسردگی کاهش باعث موثر

  
 آزمون پیش کنترل با گواه و آزمایش گروه در افسردگی هاي نمره کواریانس تحلیل نتایج .4جدول

 Df مجذورات مجموع  منبع  وابسته متغیر
 میانگین
 F  p  مجذورات

  تاثیر میزان

 692/0  000/0  619/69  905/326  1  905/326 آزمون پیش
 254/0  003/0  560/10  585/49  1  585/49 گروه

       696/4  31  565/145 خطا

  
   آزمون پس

 افسردگی
         34  000/45556 مجموع

 572/0  000/0  386/41  889/197  1  889/197 آزمون پیش
 161/0  021/0  943/5  419/28  1  419/28 گروه
       782/4  31  229/148 خطا

  گیري  پی
  افسردگی

         34  000/46158 مجموع

  
 بین شود می دیده 5 جدول در که طور همان

 تفاوت کنترل و آزمایش گروه در اضطراب میانگین
 جدول این ).F، 012/0=p=077/7(دارد وجود داري یمعن

 آموزش، آزمون پیش نمرات ثیرأت حذف با ه کدهد می نشان
 نمرات کاهش باعث آزمون پس در خاص یادآوري

 دهد می نشان نتایج ،گیري پی مرحله در .شود می اضطراب
تا حدودي از بین  درمان اثر آزمون، پیش اثر حذف با که
 که گفت توان می بنابراین ).F، 585/0=p=305/0(رود می

 باعث مدت بلند در دتوان مین خاص یادآوري آموزش
  .گردد اضطرابقابل توجه  کاهش
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  آزمون پیش کنترل با گواه و آزمایش گروه در اضطراب هاي نمره کواریانس تحلیل نتایج .5جدول

 مجموع  منبع  وابسته متغیر
 Df مجذورات

 میانگین
 F  p  مجذورات

 میزان
  تاثیر

 723/0  000/0  002/81  118/1123  1  118/1123 آزمون پیش
 186/0  012/0  077/7  123/98  1  123/98 گروه
       865/13  31  823/429 خطا

   آزمون پس
 اضطراب

         34  000/226625 مجموع

 640/0  000/0  149/55  269/1329  1  269/1329 آزمون پیش
 010/0  585/0  305  344/7  1  344/7 گروه
       103/24  31  201/747 خطا

  گیري  پی
  اضطراب

         34  000/228625 مجموع
 

  بحث
 ردچا جنسی، استفاده سوء به مبتال کودکان

 سانحه،افسردگی، از پس استرس اختالل جمله از مشکالتی
 کمک براي .شوند می دیگر مشکالت از بسیاري و اضطراب

 که نمود استفاده نوین يها روش از باید کودکان این به
 استفاده مورد درمان در تواند می خاص وريآیاد آموزش

 مبتنی درمان اثربخشی هدف با حاضر پژوهش .یردگ قرار
 اضطراب و افسردگی میزان بر خاص وريآیاد برآموزش

 سانحه از پس استرس اختالل داراي ساله 11 تا 7 کودکان
 طور به .شد انجام تهران شهر در جنسی استفاده سوء ار ناشی

 کاهش ايبر درمانی روش این  کهداد نشان نتایج ،خالصه
 60 گیري پی  یکاز پس و است موثر ضطرابا و افسردگی

 از بیش افسردگی  مشخص شد که اثر بخشی آن برروزه
  .باشد می اضطراب

داري در میـزان     تفـاوت معنـی    کـه  داد نشان ها یافته
 ایـن  کـه  دارد وجـود  کنتـرل  و آزمایش گروه میانافسردگی  

 ویلیامز، داگلیش، همکاران، و ویلیامز متعدد هاي یافته با یافته
ــدن،برنارد ــگ و پرکینز،گل ــامز، ، )2007( یون ــارنوفر، ویلی  ب

 و ویلیـامز  ریـس،  ،)2007( همکـاران  و ریس هرمانز، کرین،
 کالنتـري،  یـول،  دالگلـیش،  دوسـت،  نشاط و )2009( هرمانز

 مطالعـــات و بـــوده ســـو هـــم )2012(همکـــاران و احمـــدي
 داد نشان 1988 سال در مطالعه یک .نگردید یافت ییسو ناهم

 هحافظـ  میزان عمده، افسردگی اختالل به مبتال بیماران در که
 سـالم،  کنتـرل  گـروه  افراد با مقایسه در اختصاصی حال شرح
 بــراي مطالعــه اولـین مطالعـه در نــوع خــود   ایــن .اســت بیـشتر 

 افـراد  بـین  در اختـصاصی  حـال  شـرح  هحافظـ  هپدیـد  بررسی
 حـال  شـرح  هحافظ  در مورد  تحقیقی این از قبل و بود افسرده

 کـرده  خودکـشی  بـه  اقـدام  کـه  بیمـارانی  در تنهـا  تصاصیاخ
 همکـاران  و داگلیش ،مثال طور به .)18(بود شده یافت بودند،

 از ســرنخ، عنــوان بــه خنثــی لغــات از فهرســتی از اســتفاده بــا
 در فهرسـت  ایـن  واسـطه  بـه  تا خواستند بالینی افسرده بیماران

 محققان این .کنند فکر ناخوشایند یا خوشایند خاطرات مورد
 خـاطرات  بیمـاران  افـسردگی،  شـدت  موازات به که دریافتند

 و دوسـت  نـشاط  .)19(کننـد  مـی  بازیابی تر سریع را ناخوشایند
ــوان پژوهــشی در )2012(همکــاران ــد عن  شــرکت کــه کردن
 سـبک  در خاص یادآوري آموزش دریافت از پس کنندگان

 ند،رسـید  خاصـی  جایگـاه  بـه  خود سرگذشتی حافظه بازیابی
 فکـري،  نـشخوار  بهبـود  بـا  حافظـه  در شده مشاهده بودبه این

 ارتبـاط  مـسئله  حـل  مهـارت  و افـسردگی  و شـناختی  اجتناب
 دریافتنـد  )2007( همکـاران  و ویلیـامز  .)15(ي داشت دار یمعن
 و اختصاصی حال شرح حافظۀ مؤثري طور به مداخله این که

ــم ــسردگی عالئ ــسه در را اف ــا مقای ــروه ب ــرل گ ــاهش کنت  ک
 همداخلـ   در مطالعـه دیگـري   همکـاران  و ریـس  .)16(دهـد  می

 همطالعـــ در .دادنـــد توســـعه را خـــاص وريآیـــاد آمـــوزش
 همداخلـ  در افـسردگی  هتجربـ  بـا  بـستري  زن چهـار  شان، اولیه

 اي هفتـه  گـروه  ایـن  .کردنـد  شـرکت  اي هفتـه  چهار گروهی
 بـه  راجـع  کـه  جـایی  ، تـا  داشـتند  چهارسـاعته  جلسات بار یک
 یـادآوري  و آموختنـد  زهاییچی اختصاصی حال شرح هحافظ

 اولیـه  همطالعـ  ایـن  اگرچـه  .کردنـد  تمرین را خاص خاطرات
 در را تـري  بـیش  هـاي  بهبـودي  زنـان  بـود،  کنتـرل  گـروه  فاقد
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 بـر  عـالوه  .دادنـد  نـشان  اختصاصی حال شرح هحافظ کاهش
 احـساسات  و ذهنـی  نشخوار در کاهش کنندگان شرکت این،

ــدگی ــستقل را درمان ــاهش از م ــم ک ــس عالئ ــشان ردگیاف  ن
 در تغییـرات  گفـت  تـوان   مـی  هـا  یافته این تبیین در .)20(دادند

ــی حافظــه ــد م ــر در توان ــق تغیی ــوثر خل ــسیاري و باشــد م  از ب
 ایــن .بخــشد بهبــود را افــسردگی جملــه از خلقــی مــشکالت

 باتوجه .باشند داشته دوام که بود خواهند موثر زمانی تغییرات
 خـاص  وريآیـاد  شآمـوز  بخشی اثر آمده، دست به نتایج به
 موضـوع  یـک  کـه  ذهنـی  نـشخوار  بر سزایشه  ب ثیرأت دلیل به

 در )هـا  حافظه( رمز گردانی خاطرات   با است حافظه به مرتبط
 چگـونگی  مـورد  در تـر  بـیش  آگـاهی  و بـاالتر  ظرفیـت  یـک 

 گیري  و نیز پایداري این اثر در دوره پیحال زمان به برگشتن
هـاي پـژوهش مطـابق     تـه  این موضوع با یاف  .باشد  می تامل قابل

   .است
 آزمایش گروه میان که داد نشان ها یافته چنین هم

 که دارد وجود دار یمعن تفاوت اضطراب میزان در کنترل، و
 یوشی، راحیل، ،)1989(ولف و جنتایل ولف، هاي پژوهش با

 )2013(همکاران و النجین و )2013( هولبرت و لسکانو
 سو ناهم )2007(کارانهم و ویلیامز هاي پژوهش با و سو هم
 فراگردهاي نقش معتقدند همکاران و ولف مثال براي .بود

 چه آن .است آشکار اضطراب عالئم ایجاد در شناختی روان
 فراگردهاي و حافظه نقش است اهمیت با میان این در

 حافظه در خاطرات یادآوري و نگهداري حافظه، پردازش
 در پژوهشی ضمن همکاران و راینک چنین هم .)21، 7(است
 اختصاصی حافظه نقش به اضطراب، شناختی هاي نظریه زمینه

 در .)22(کنند می اشاره اضطراب تداوم و گیري شکل در
 صورت همکاران و النجین توسط که دیگري تحقیق

 سرگذشتی حافظه هاي پردازش  کهگردید مشخص گرفت،
 در کننده تهدید اطالعات به توجه کنترل با محور انتظار

 .هستند گذار اثر اضطراب در ها پردازش این و است طارتبا
 در را خاص وريآیاد موزشآ همکاران ویلیامزو ،مقابل در

 اجتماعی، ترس اضطراب، اختالل جمله از روانی اختالالت
 اختالالت و مرزي شخصیت اختالل خاص، هاي ترس

اي  ها هیچ رابطه  نتایج آن.دادند قرار مطالعه مورد نیز خوردن

 هحافظ کهان نداد، از این رو فرض را بر این گذاشتند را نش
 و هیجانی اختالالت از اختصاصی گر نشان یک سرگذشتی

 سانحه از پس استرس اختالل و افسردگی مانند عاطفی
 یاد آموزش گفت توان می یافته این تبیین در .)16(باشد می

 میزان بر است، حافظه بر مبتنی روش یک که خاص آوري
 یک عنوان هب را اضطراب اگر البته ثیرگذاراست،تا اظطراب

  .داشت خواهد يبیشتر اثربخشی بگیریم درنظر مجزا اختالل
 انتصاب با شد سعی پژوهش دراین هرچند

 و کنترل و آزمایش هاي گروه به ها آزمودنی تصادفی
 اما شود، کم احتمالی وسوگیري مزاحم متغیرهاي ،گیري پی

 روش از استفاده پژوهش این محدودیت ترین مهم
 از استفاده دیگر محدودیت .بود دسترس در گیري نمونه
 .بود تهران شهر بهزیستی مراکز به کننده مراجعه هاي نمونه

 با و متفاوت شهرهاي در پژوهش این گردد می پیشنهاد
 با نتایج تعمیم در بتوان تا پذیرد صورت تصادفی گیري نمونه
 رسد می نظر به چنین هم .داد نظر بیشتري اطمینان و دقت

 سایر با پژوهش این درمورد اي مقایسه هاي پژوهش
 درمانی، بازي مانند کودکان مناسب درمانی يها روش

 به توجهی قابل نتایج تواند می غیره و شناختی رفتاردرمانی
  .باشد داشته همراه

  
  گیري نتیجه

 مبتنی درمان نوع یک که خاص وريآیاد آموزش
 اضطراب و افسردگی میزان بر ندتوا می است حافظه بر

 سوء از ناشی سانحه از پس استرس اختالل داراي کودکان
 افسردگی بر اثربخشی میزان البته .باشد موثر جنسی استفاده
  .است بیشتري دوام داراي

  
  قدردانی و تشکر

 که هایی خانواده کلیه ازبدین وسیله نویسندگان 
 تشکر نمایند رکتش پژوهش این در فرزندانشان دادند اجازه

 با طرح این است ذکر  به الزم .یندنما می قدردانی و
 مالی حامی گونه هیچ و پذیرفته صورت شخصی هاي هزینه

  .است نداشته
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