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 سخن مترجم
 

مانند اضطراب شیوع  دیگری که در مقایسه با اختالالت  سوگ جز اختالالتی است

عنوان درمانگر کمتر مورد توجه قرار گرفته است. به   کمتری دارد. بنابراین درمان آن هم

برخورد داشتم، بنابراین باید بر درمان  در مراجعان با این اختالل کودك و نوجوان بارها

به ناچار به  و چون در آن زمان کتاب مناسب فارسی وجود نداشت بودم آنها مسلط می

 .کتاب پیش رو است همینآنها های التین کاربردی روی آوردم و یکی از   کتاب

شود و چنانچه به موقع  باعث هیجانات بسیار شدیدی در کودکان میبدون شک سوگ 

تأثیرات منفی پایداری بر جوانب مختلف زندگی او  کودك تحت درمان قرار نگیرد،

تواند خود را از  در مقابل با مداخله و درمان به موقع کودك می خواهد گذاشت.

 .نی و..... رها کندپریشا گناه، احساسات منفی همراه با سوگ مانند احساس غم،

در کودکان است. در  ترومادرمان سوگ و  ءها در زمینه کتاب حاضر یکی از بهترین کتاب

شده  همچنین عالوه بر سوگ پروتکل ارائه ارائه شده است. جامع و مفید یکتاب پروتکل

 د که بسیار ما را در درمانجهت کار با کودکان بازمانده از بالیای طبیعی نیز کاربرد دار

بسیار روان و شیوا جلسات را  کرده امسعی سرپل ذهاب یاری کرد.  ءکودکان زلزله زده

ترجمه کنم، امیدوارم در این امر موفق شده باشم و این کتاب  عزیز برای شما درمانگران

 .شناسان و مشاوران کودك و نوجوان باشد روان یگشاراه بتواند در راستای درمان سوگ

چاپ کتاب حاضر تشکر و  ءبه خاطر فراهم کردن زمینه آوای نوراز مسئولین انتشارات 

ها و نظرات  قدردانی دارم. بدون شک کتاب خالی از اشکال نیست. منتظر پیشنهاد

دانم از  کودك و نوجوان هستم. در پایان الزم می ءحوزه روان ارزشمند متخصصین

ر را ترجمه کنم نهایت تا بتوانم کتاب حاض که مثل همیشه شرایطی فراهم کردند همسرم

 تشکر و قدردانی را داشته باشم.

 

 دکتر پریسا یاسمی نژاد

شناسی دانشگاه رازي استادیار روان  

  



  



 مرور کلی
 

راهنمای درمان مبتنی بر شواهد بر چگونگی کمکک بکه   : در کودکان سوگ وتروما

مبتنکی بکر    مکداخالت ، اند تمرکز دارد. ایکن راهنمکا  شده که دچار سوگ و تروما کودکانی

بککرای  ترومککاسککوگ و  ءمداخلککه کککه  دهککدرا شککرح مککی ۲و ترومککا 1در سککوگ یشککواهد

مکد نظکر قکرار     و مبانی نظکری  یپژوهشاطالعات شود. با اینکه نامیده می (GIT)کودکان

اما تاکید اصلی بر ایجاد دستورالعمل درمانی با کاربرد و اجرای آسان است تکا  ، گرفته اند

کودککان در   (GIT)زیکاد کمکک کنکد ککه از مکدل       ءبا وجود مشکلله بتواند به درمانگران 

را در محیط ( GIT)کودکان توسط درمانگرانی که   (GIT)شرایط واقعی بهره ببرند. مدل

های پرتنش مانند بعد از وقوع بالیای طبیعی ویرانگر اجرا کرده اند یکا کودککانی ککه در    

 .رد پکوهش قکرار گرفتکه اسکت    محیط های خشونت آمیز زندگی می کردند تدوین و مکو 

به آسانی قابل اجرا اسکت و   GTI  های پر تنش، حتی در این محیط انددرمانگران دریافته

بکه منظکور   کاهش نشانه های تروماتیک  و  ای های مقابله  دستیابی کودکان به مهارت در

 است.بدون اختالل در عملکرد موثر  پرداختن به فرایند سوگ

-تر و استفاده از تکنیکک چگونگی اجرای راحت ءی دربارهیها آموزشاین راهنما شامل 

ای کوتکاه   کودکان مداخله GTI مدل های ترکیبی برای کارآمدی در دنیای واقعی است. 

بکه   رفتاری و تمرینات روایت درمانی برای کمک –شناختی  مدت براساس ترکیب درمان

کودکان مدل منسجمی در مکورد   GTIاند. سوگ و تروما داشته ءکه تجربه  کودکانی است

که قابلیت اجرا به صورت فردی، گروهی و خانوادگی دارد. از نقاشکی،    استتروما سوگ و 

 کشف کنند روایت هایشان کند تا کودکان( استفاده میDDWWگفتگو، نوشتن، شاهد )

داده را  واقعکه ر   ءدربکاره  داستانشکان  را بسکازند،  خود و توانائی مقابله بوده انعطاف پذیر

کار ببرند تا دوبکاره از زنکدگی لکذت ببرنکد و بکه       های مفیدی را به  بازسازی کنند، و روش

 .گردندمسیر رشد باز 

                                              
1.Grief 

2.Trauma 



 

  



 تقدیر و تشکر
 

این راهنما حاصل زحمات گروهی از پژوهشگران و متخصصان بالینی ممتاز مشکلول بکه   

تکالش بکرای ارائکه     که در طکول سکال همکواره در     اورلئن استکار در دفتر کودکان نیئو 

سکوگ و   ءخدمات در دسترس، مقکرون بکه صکرفه، و مکبثر بکرای کودککان دارای تجربکه       

ککه در   و کودککانی  LASTی .من از اعضکای تکیم پکروژه   بکوده انکد  استرس پس از سانحه 

 کنم. سوگ و تروما شرکت کردند تشکر می ءمداخله

ککه پکس از    تیسی اوراستریت، از گروه روانشناسکی، دانشکگاه تکوالن،   همچنین از دکتر اس

کودکان به من پیوسکت؛و مکدیران سکابق و حکال      GTIارزیابی ءطوفان کاترینا برای ادامه

 کنم. کودکان نیئو اورلئن تشکر می ءحاضر اداره

اشکته  دها شرکت و افراد زیر در این پژوهشاست  ارزیابی ءاین راهنما بر اساس سه پروژه

 :اند
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 آلیسون سلوم

 استیسی اوراستریت
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 (۲00۶ی پروژه  لورا گارساید )هماهنگ کننده

 لو ایروین )مشاور بالینی(

 آدریان اندرسون

 وندی باوم

 جو آن براستر

 بری برچ

 کالریساکولی
 ورناکستاین

 پروژه( آنیتا فرانسوا )مدیر

 دیویس-شارونگن کارز

 لورن هنسلی

 تای کلی
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