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 چکيده

ن ااک ونک.   بکرا  ودکوکاا اادکاک مک      بسکاای  مشکالال    ،سانحه زاختالل استرس پس ا مقدمه:

ه اخکتالل  ا  کی کیماا ودکواا مبتال بک کیمان  مداجههیواات اثربخش بریس  با ه.ف  ،پژوهش

 استرس پس از سانحه اندام ش.   

دکنک.  ا  بساله 5ک   6ودکک  52 ،آمای   جامعه  طرح پژوهش، طرح چن. خط پااه بدک روش:

ه( بستر  ن ما)از ابت.ا تا پاااا فرویکا 1392وه کی بخش تروما  بامایستاا پدیسانا  یشت سال 

 3عک.اک  ، تو طبک  نرکر پکشکت متخصک       DSM-Vها  تشخاصک   با تدجه به مالکش.ه بدکن.  

نتخکا   نک. ا گاکر  ه.فم بکا یو  نمدنکه   ،مبتال به اختالل استرس پس از سکانحه   ساله 5ودکک 

نحه بنک.  هتتیک  اخکتالل اسکترس پکس از سکا      از مقاکاس کیجکه  آوی  کاکه ها، برا  جمعش.ن.  

  لسکه ج 12بکه مک.     ،ا کیمکان  مداجهکه  مال   استتاکه شک.  یوااکت  و مقااس ب ودکک  کوال.

بهبکدک  و   هکا بکا کی ک.   ماه پس از کیمکاا کنبکال شک.  کاکه    3پایار  ناک   هتتی  اجرا و مرحله

   ضراب تغاارپذار  ودهن تدکاه و تحلال ش. 

   مدک.ک، یمکاا )تدربکه  ک اهک.اف  ، بکر ا کیمان  مداجههنشاا کاک وه اثر یوااتها اافته ها:یافته

   انیاختی ( معناکای استحس  و باشاجتنا  و ب 

.ه برکا کاستاا آونک  گاه ، از بان، با تأوا. بر نقاط تالاها کیمان  مداجههیواات گيری:نتيجه

  تدان. سبب بهبدک نشانیاا ودکک گرککزا م کاستاا آساباز مشالل و بازنداس  

 ااا ، اختالل استرس پس از سانحه، ودکومان  مداجههکییواات :هاكليدواژه

                                                                                                              
 (baransepehr@yahoo.comناس ، کانشیاه گاالا )وایشناس  ایش. یوانش ی مسئول:نویسنده  1

   استاکاای گروه یوانشناس ، کانشیاه گاالا 2

   کانشاای گروه یوانشناس ، کانشیاه گاالا3

   کوتر  یوانشناس  تربات 4
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 مقدمه
شرانیا، پابلکک،   ؛ نقل از1999) 1مروک مل  مطالعا  اختالل استرس پس از سانحه

کی ک.   95تکا   25( بروز ااکن اخکتالل کی جمعاکت ودکوکاا یا     2001، 2زاناه ودک و
 عالئکم  ایزاکاب    سکن، ان. وه کی ودکواا ومها نشاا کاکهپژوهش اعالم ورکه است 

معتبرتر از معاایها  منطبک    ا،اختالل استرس پس از سانحه بر اساس سن تالامل آنا
زاکرا ااکن    ؛اسکت  یاهنما  تشخاص  و آمکای  اخکتال   یوانک    بر مبنا  چهایمان 

یاهنمککا  متتککاو  از بکیگسککا ا اسککت  طبکک  پندمککان  کی ودکوککاا اساسککاً عالئککم
  از  ،اخکککتالل اسکککترس پکککس از سکککانحه ،تشخاصککک  و آمکککای  اخکککتال   یوانککک 

تشخاص    طبقه  مدمدعهال   اضطراب  خایج ش.ه و کی زاراخت  زارمدمدعه
زا قکرای گرفتکه اسکت و کی    ال   مرتبط با ضربه و عدامل تکنش ج.ا.  با عنداا اخت

سال و ومتر  6مستقل  برا  تشخا  و ایزااب  اان اختالل کی ودکواا   آا، شاخه
هکاا   زا مانن. تصاکف، زلکلکه، بامکای   م.ه است  مداجهه با سدانح آسابآ به وجدک

زاا  وه وکدکک یا کی معکرآ آسکاب    وه خطر مرگ و کی ول یوا.اکها  آساب
ز سکانحه  کهن.، خطر ااداک اختالل استرس پکس ا قرای م  3اا خشدنت جنس و ج.  

ماککاا   (  افکااش2013 ،4پکشال  آمراالاکه. )اندمن یواایا کی ودکواا افکااش م 
  تدانکک. سککبب تسککراع بککه وجککدک آمکک.ا بسککاای  از  تناکک.گ  کی کویاا وککدکو  مکک 

  ( 2004 ،5ها  یوان  و جسم  کی فرک شدک )هانمنبامای 

آمک.ا  سبب به وجدک  شالال  یوانشناخت  تدأم با اختالل استرس پ  از سانحه،م
بست  عاطت    کی بنگرکک و ودکک یا از نرر یوانیش. نابهندای یوان  ودکک م 

اجتماع  و  ،جسمان  ،کی یش. یوان نه تنها که.  چنان ودکوان  و هادان  قرای م 

                                                                                                              
1. National Center for Post-Traumatic Stress Disorder 
2. Scheeringa, Peebles, Cook & Zeanah 
3. Sexual Violence 
4. American Psychiatric Association 
5. Heyneman 
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مداجکه هسکتن.، بلالکه خکانداکه و جامعکه ناکک از کاشکتن         فراوان تحصال  با مشالال  
جسمان  و یوانک     اختال کایر    از طرفخداهن. مان.ثر محروم ؤفرک  مدل. و م
بای سنیان  یا بکر کو  نرکام کیمکان  وشکدی      ،سترس پس از سانحهناش  از اختالل ا

چکه باشکتر     ضکروی  اندکام هر  کهنک.ه ، نشکاا اان نالکا    ون. وه همهتحمال م 
اونت  و اک. کی کیمکاا ااکن اخکتالل اسکت )تراک      یواالرکها  ج.  پژوهش کی زمانه

باشک. وکه   مک   2ا کیمان  مداجههها  کیمان ، یوااتاال  از اان یو  ( 2009 ،1یاک
پ.ا. آم.ه است )شائر، نادنر و  ک یفتای کیمان  و یواالرک شناخت از ترواب یواات

  ( 2005 ،3البر 

کیمکانیر    ( وکه هکر کو خکانداکه   1990) 4کیمان  تدسط وااکت و اپسکتدا  یواات
به وجکدک آمک.ه    5گراا  اجتماع ک سازهپسام.یا شناس بافت معرفتبدکن.، از کیوا

 ،اجتماع ، واقعاکت و کانکش    گرااانهسازهک شناس  پسام.یاس معرفتبر اسا  است
   بافکت تکایاخ  و فرهنیاک  وکه مکا کی آا زنک.گ          به عنداا محصکدل و فکرآویکه  

کیمکان   (  کی ا دل یواالکرک یوااکت  1997 ،6تشدک )اسمام  ونام کی نرر گرفتهم 
          ح حکال  کقاک  و   وننک.ه بکا همالکای  کیمکانیر، بکه سکاخت شکر       وتا ، شکر مداجهه

تدسکط   ،زک  اان شرح حکال زنک.گ   پرکابه ترتاب وقدع زمان  از زن.گ  خداش م 
تکران  گاکرک  ا کل   کیمانیر ثبت ش.ه و کی هر خدانش بع.  مدیک ا الح قرای مک  

مربکدط بکه تدرباکا       پایهآا است وکه گککای  ولک  چنک.    تمروک کیماا   نقطه
نسدم تب.ال شدک  کی خالل بحث کی مکدیک تدرباکا    به یواات  م ،یوا.اک آساب زا
اککت، هککا  فعلکک  هادککان ، فاکادلد زا، کیمککانیر کی مککدیک واوککنشیواکک.اک آسککاب

بکه وکاو  و    ،پرس. و کی مکدیک مشکاه.ا  مربدطکه   شناخت  و یفتای  فرک سؤال م 

                                                                                                              
1. Trionfi & Reese 
2. Narrative Exposure Therapy 
3. Schauer, Neuner & Elbert 
4. White & Epston  
5. Postmodern epistemology - social constructivism  
6. Smith 
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ی حکال  زمکان  وکه ک   شکدک ونن.ه تشدا  مک  پرکازک  کی اان یاستا، شروتبریس  م 
یا کی تخال خکداش   ست، سع  ون. کوبایه آنهازانمدکا یوا.اکها  آساب گکای 

  باشک. م زا   مد.ک یوا.اک آسابکی حال تدربه گدئ ا  وه گدنهمدسم نماا.، به
اابک. وکه   ، تنهکا کی  کدیت  خاتمکه مک     زابحث و گتتیکد کی مکدیک یواک.اک آسکاب    

مکدیک پکذار  خکدک     ها  هادان  ایائه ش.ه و گککای  شک.ه تدسکط بامکای،    واونش
 ( 2008 ، ، شائر، شائر و البر 1 ، یوفن، واتاشخ  قرای گارک )نادنر

، شکائر، ناکدنر، واتکان ،    ف(، یو2011) 3و مانکایاد  (، وکدهن، برلانکر  2013) 2وکاتک 
و ناککدنر  البککر  ،5(، شککال 2010) 4(، هالدیسککن و اسککتنمایک 2010)  شککائر و البککر 

 نادنر و همالایاا (،2009) ئر، البر  و نادنر، یوف، شا6، وداالکو (، واتان 2009)

بکه منرکدی اثربخشک  یواالکرک      (،2007ناکدنار، شکائر و البکر  )   ، 7(  و باچسالد2008)
هکا  اخکتالل اسکترس پکس از سکانحه کی      ا  بر وکاهش نشکانه  کیمان  مداجههیواات

رک یواالک ااکن   که. وهآناا نشاا م ها  هاا  یا اندام کاکن.  اافتهپژوهشودکواا، 
و پس از چن.ان  بدکهثر ؤبر واهش نشانیاا اختالل استرس پس از سانحه م ،کیمان 

 اکامه کاشته است  اختالل یون. بهبدک   ،ماه
اقلام  کچای مشالال  طباعک    وه ااراا از نرر شرااط جغرافااا  وبا تدجه به اان

چنان یاا( و همیوکبای و سال مازن.   بم وزلکله و سال است )برا  مثال زلکله مانن.
یس. وکه شکرااط  زم   یانن.گ  کی ااراا، به نرر م با بدکا ماکاا تصاکفا  به کلال 

سکتانه آمکای     متأاسکت ودکوکاا فکراهم   برا  ااداک اختالل استرس پس از سانحه کی 
آزای  و وجدک اختالل استرس پس ی مدیک ماکاا تصاکف ودکواا، ودکککقاق  ک

                                                                                                              
1 . Catani, Ruf 
2. Katz 
3. Cohen, Berliner &  Mannarino  
5. Halvorsen & Stenmark 
6. Schaal 
7. Kohiladevy  
8. Bichescu 
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وندا هککا  تککا وککه و از آندککاا  کی کسککترس ناسککت  از سککانحه کی ودکوککاا اارانکک
ن اخکتالل  ا  بر ودکواا مبتال به ااکیمان  مداجههیواالرک یواات  پژوهش  کیبایه

آاکا  »، ه.ف از پژوهش حاضر پاسخ به ااکن پرسکش اسکت وکه      کی ااراا اندام نش.ه
حه، کی کیماا ودکواا مبتال به اختالل استرس پس از سکان  ،ا کیمان  مداجههیواات

 « ؟اا خار از اثربخش   زم برخدیکای است

 روش

  یو  اان پژوهش، از ندع آزمااش  با طرح چن. خط پااه بدک روش تحقيق:

تقل و بکه عنکداا متغاکر مسک     ،ا کیمان  مداجهکه بر اساس اان یو ، یواالرک یواات

 فته ش. به عنداا متغار وابسته کی نرر گر ،نشانیاا اختالل استرس پس از سانحه

 5ودکک  52 شامل ،  آمای  پژوهشجامعه كنندگان در پژوهش:شركت
بکه   1392ا  بدک وه کی قسمت تروما  بامایستاا پدیسانا  یشت کی سکال  ساله 6تا 

 م. ،ن ها  ب.خام طد  کلال آساب جسمان  بر اثر تصاکف با وساال نقلاه، بامای
  شک.ه  الرک جسمان  و یواناا هر ندع آساب  وه مندر به اختالل کی عملو سدختی  

نتخا  ماه گذشته بدک  جهت ابدک، بستر  ش.ه و از م.  آساب وایکه به آناا ات 
دکک بر اساس و 15گار  ه.فمن. استتاکه ش.  از اان تع.اک، برا  ها، از نمدنهنمدنه

نرر پکشت متخص ، تشخا  اختالل استرس پس از سانحه کاکه ش.  طب  شرااط 
ع.اک تودکک مدیک بریس  قرای گرفتن. و کی نهاات  15ر، اان ویوک به پژوهش حاض

 ودکک کایا  اختالل استرس پس از سانحه انتخا  ش.ن.   3
الل سکاله کایا  اخکت   5 ک   6معاایها  ویوک و خروج عبای  بدکنک. از  ودکوکاا   

بنک.   استرس پس از سانحه بر مبنا  تشکخا  پکشکت متخصک  و مقاکاس کیجکه     
ک به ودکک، بهندای بدکا هد  ودکک وال.  پس از سانحهالل استرس تاخ هتتی 

م ع.منردی کیک متاهام یواالرک کیمان ، ع.م وجدک اختال   کایر کی ودکک و 
 ها  کایوا  و غارکایوا  کی طدل جلسا  کیماا تدسط ودکک کیاافت کیماا
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آوی    زاکر بکرا  جمکع   پرسشکنامه  ،کی اان پکژوهش ها: گردآوری دادهابزار 

  ها استتاکه ش. هکاک

  نامهااککن پرسشکک  شناسففي:ی اطالعففاج جمعيففت پرسشففنامه -الفف 
 سکن،  مانن.شناخت  وال.ان ودکواا برا  وسب اطالعا  جمعات ،پژوهشیرساخته

ال، وضکعات اشکتغ   و زا، ماکاا تحصاال ، ماکاا کیآم.آساب  جنسات، ندع حاکثه
 به وای یفت 

فکرم اول آزمکدا    ریفون:  یهای رنگي پيشفرونده آزمون ماتریس -ب
تدسکط   1947ی سکال  کو فکرم کوم آا   1938یادا کی سکال    ها  پاشرون.هماتراس

 سال  11ا ت 5برا  ودکواا سنان  ،اان آزمدافرم کوم   هاه ش.ه استت و یادا یزپن
 وکه هکر    AB و  B ،A بلدک 3به   ا ؤساان   باش.م  الؤس 36وه شامل است 
ه ، اکت نمکر  ک  به هر پاسخ  کحاح گرک، تقسام م شدکم  ال یا شاملؤس 12بلدک 
دشک  و  ه  ها، بهکره گرفتن جمع ول نمرا  و سن آزمدکن شدک  با کی نرر کاکه م 

( 1390گکرکک  ورمک  )  ش.ه محاسبه مک    کی .  بر اساس ج.ول هندایااب یتبه
              تهرانکک  هندایاککاب  وککرک   سککاله 10تککا  5ودکوککاا   ااککن آزمککدا یا کی نمدنککه 

  ودکواا با تدجه به نتکاا  پکژوهش ورمک      هدش بهرهنمرا   ،کی پژوهش حاضر
  کی طبقکه   90کک  110هدشک    بهکره  ،( محاسبه گرکاک.  طبک  آزمکدا یاکدا    1390)

 گارک متدسط قرای م 

  یالل اسفترس پفس از سفانحه   تبندی هفتگي اخف درجهمقياس  -ج

ساخته  1996تدسط پابلک و شرانیا کی سال نخستان بای  ،اان مقااس :كودكف والد
 ،اان مقااس کوبایه انتشای اافت  2007کی سال  ،ش. و پس از تد.ا. نررهاا  کی آا

 یاهنما  تشخاص  و آمای  اخکتال   یوانک   ال کایک وه بر مبنا  چهایمان ؤس 10
ا کل  نشکانیاا اخکتالل      مدمدعکه تهاکه گرکاک.ه اسکت و سکه زار     شک.ه تد.ا.نرر

  شکامل تدربکه   ،سکند. وکه آا نشکانیاا   س از سانحه کی ودکوکاا یا مک   ترس پاس
( و برانیاختیک   9و  6، 3ا   ؤحس  )س، اجتنا  و ب (10و  7، 4ا   ؤمد.ک )س
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آمااکا   شکرانیا،  ، نقل از2007 )پابلک و شرانیا، باش.( م 8و  5، 2، 1ؤا   )س بساای
گذای  شک.ه و شکامل   نمره بن.  لاالر ( و بر اساس کیجه2010و ودهن، 1جالسدا

باشک.  یوااک    وکم( مک   گکانه )خال  ش.ا.، ش.ا.، ب.وا تغاار، ش.  وم، خال   5
بکر   ،منطب  با معاایها  تشخاص  اختالل استرس پس از سانحه  محتداا  پرسشنامه
نرکر شک.ه و   تد.اک.   اخکتال   یوانک    یاهنما  تشخاص  و آمای مبنا  چهایمان 

 اا. قرای گرفت مدیک تأ تدسط متخصصاا یوانشناس 

 ومالک   بک   به منردی بریسک  نمکدکا ک اکل    ،اان مقااس ميلي:مقياس بي -د
 مقاومت وال.ان و ودکک برا  ع.م حضدی کی جلسکا  کیمکان  و قطکع کیمکاا، از    

  تدانن. ش.بوه وال.ان اازکهم به وال.ان ایائه ش.  برا  اان  کوم تا جلسه  جلسه
(،  2010کیمکان  شکرانیا و همالکایاا )     طبک  برنامکه   ،ماانک. مال  خکدک یا باکاا ن  ب 

س از نمکدک و سک     باکاا مک   اکیجکه  10تا  1ال یا به  دی  مقااس  کیمانیر هر سؤ
ه بک چنان ک اکل آنکاا   مال  خدک یا مشخ  نماان.  همخداست وه ش.  ب آناا م 

تحلاکل   یونک. کی  ،ااکن مقاکاس    منردی حل مشالال  مدیک بحث قرای گرفت  نمره
 ثار  ن.اشت ها  پژوهش ها  تأکاکه

ا  ها، شکامل جلسک  و.ام از آزمدکن یواالرک کیمان  برا  هر مداخله:  روش
ا  ات بای هتته  جلسه 12ا ، ط  کیمان  مداجههکیمان  بر مبنا  یواالرک یواات

م.   ،کقاقه برا  ودکک و وال.ان اجرا ش. وه کی هر جلسه 90و هر هتته به م.  
ات ساعت به ودکک و نکام سکاعت بکه والک.ان اختصکاه کاکه شک.  کی هکر         زماا
م.گدا  بکه والک.ان و وکدکک و پکذاراا  از آنکاا، بکه کیمکاا        اپس از خدش ،جلسه

به ترتاب شروع به  ،اختالل استرس پس از سانحه پرکاخته ش.  کیمانیر کی هر جلسه
 چککدا     همزا کی وککدکک نمککدکه و یاهالایهککاا    بریسکک  شکک.  یواکک.اک آسککاب   

س س همکان یاهالایهکا یا    آمدخته،تخال  یا به ودکک   آمدز  و مداجههمشاآی
کایک  سکع   ،گکاه  ه است  کیمانیر بکا ومکت نقکاط تالاکه    ناک با وال.ان تمران نمدک

                                                                                                              
1. Amaya-Jackson   
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و به ودکک کی سکاختن کاسکتان  نکد از زنک.گ      یا بان برکه زا یوا.اک آساب  هسته
بککرا  اجککرا  ت،اتر،وتککا  کاسککتاا،  از عروسککت ،خککداش اککای  یسککان.  کیمککانیر

آماکک ، مک.اک ینیک  و کفتکر نقاشک  بکرا  آمکدز  وکدکک         وایتدا، وتا  ینگ
کقاقکه بکا    15تکا   10  کی هر جلسه، تالالاف جلسا  قبل به مک.   نمدکه استاستتاکه 

تاللات  بکه والک.ان بکرا  وکای کی      ،و کی پاااا هر جلسه هودکک و وال.ان مروی ش.
مال مقاومت برا  ع.م شروت  ،  کی پاااا هر جلسهگرکا.م  منکل با ودکک محدل

(  2010)شرانیا و همالایاا،  کی جلسا  کیمان  با وال.ان مدیک گتتید قرای گرفت
 آویکه ش.ه است  (1)شرح مراحل م.اخله کی ج.ول 

 محتوا هدف جلسه

 اختالل استرس پس از سانحه ی مدیکایائه تدضاحات  ک آشناا  ودکک و وال.ان با اختالل استرس پس از سانحه اول
.ها  یوانککک  و اجتمکککاع  آا کی وکککدکک و و پاامککک
 خانداکه

 انضکباط    برنامه  ودکک و ایائه واهش مقاومت تقابل  کی دوم
 ج.ا.

بککه  ،بکرا  وککدکک  ج.اکک.انضکباط     سکاختن برنامککه 
 ومت وال.ان

زا کی زنک.گ  وکدکک و   آساببریس  ش.  یوا.اک  آمدز  شناخت احساسا  و ش.  آا به ودکک سوم
ار ااکن یواک.اک   أثماکاا کیک ودکک از آا، بریس  ت

 کی زن.گ  خانداکه

به ودکک و وال.ان، بریسک    آمدز مشاآمدز  آی آمدز  به ودکک و وال.انامشآمدز  آی چهارم
 وال.ان  زا کی زن.گ  گذشتهیوا.اکها  آساب

نی  کی کاسککتاا زا، اادککاک همککاهباککاا کاسککتاا یواکک.اک آسککاب  پنجم
آمکدز  کی  مکش ااسکتتاکه از آی  ،ودکک و خکانداکه از یواک.اک  

 آماک  لحرا  اضطرا 

دی طو وال.ان به زا از زباا ودککشرح یوا.اک آساب
هکا  وکدکک و تمکران      لاسکت تکرس  ج.اگانه، تهاه

ومتکران محکرک     آمدز  با ودکک کیبکایه مشاآی
 ترسناک ودکک  

زا و م کاستاا ودکک از یواک.اک آسکاب  اهاواهش بای منت  مت ششم 
 آمدز   مشاتمران آی

 

أواک.  زا از زباا وکدکک و ت بااا کاستاا یوا.اک آساب
گاه  و یوشن زن.گ  ودکک و تمکران  بر نقاط تالاه

محرو  بکا شک.      آمدز  با ودکک کیبایهمشاآی
 ترس متدسط 

زا و آسکاب  اهام کاستاا ودکک از یواک.اک واهش بای منت  مت هفتم تا نهم 
 تخال   کی جلسا  هتتم تکا   آمدز  و مداجههمشاتمران آی

 ها  متتاوت  آمدز  کاکه ش.  ، اان متهدم به شادهنهم
 

ز مشالل ودکک از هتتم  بااا کاستاا آون.ه ا  جلسه
تخالک     ساز  اخکتالل، مداجهکه  زباا خدک ، برون 

    اوج اضککککطرا  وککککدکک و تمککککران     کی لحرککککه
محرو  بکا شک.        با ودکک کیبایهآمدزمشاآی

 ترس متدسط 
ز مشالل ودکک از هشتم  بااا کاستاا آون.ه ا  جلسه  

تخالک     ساز  اخکتالل، مداجهکه  زباا خدک ، برون 
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    اوج اضککککطرا  وککککدکک و تمککککران     کی لحرککککه
محرو  بکا شک.      آمدز  با ودکک کیبایهمشاآی

 ترس متدسط 
ز مشکالل وکدکک از   نک.ه ا جلسه نهم  بااا کاسکتاا آو   

تخالک     ساز  اخکتالل، مداجهکه  زباا خدک ، برون 
     اوج اضککککطرا  وککککدکک و تمککککران    کی لحرککککه

باشکتران محکرک     آمدز  با ودکک کیبکایه مشاآی
 ترسناک ودکک 

اادککاک یوااتکک  تککازه از کاسککتاا آونکک.ه از مشککالل وککدکک و    دهم
 تخال   آمدز  و مداجههمشاتمرانا  آی

  ، مداجهکه ج.اک. کاستاا ودکک با عنا کر   بازساز 
اوج اضککطرا  وککدکک و تمککران   تخالکک  کی لحرککه

باشکتران محکرک     آمدز  با ودکک کیبکایه امشآی
 ترسناک ودکک 

آمدز  معنا  آان.ه به ودکک، بااا وجکدک خطکرا     زایار  از بازگشت کاستاا یوا.اک آسابپاش یازدهم
زا کی یامککشالایهککا  آکی زنکک.گ  و اسککتتاکه از یاه 

بریس  ول جلسا  کیمان  با  ، آماکلحرا  اضطرا 
 وال.ان

جشککن گککرفتن بککرا  وککدکک کی حضککدی والکک.ان و    اعطا  م.یک مدفقات  دوازدهم
کوستاا ودکک به منردی تق.ار از زحما  ودکک و 

 بر اختالل و شالست کاکا آا   و غلبه 

 

نه و پاش از شروع تخا  نمدکی اان پژوهش، پس از انروند اجرای پژوهش: 

  م.اخله، ه.ف پکژوهش بکرا  والک.ان بکه طکدی وامکل تدضکاح کاکه شک. و         برنامه

والک.ان هماهنکگ   هماهنی   زم جهت تعاان محل، زماا و ساعا  اندام م.اخله با 

به آناا اطماناا کاکه شک. وکه اطالعکا  بکه کسکت       ،  وتب نامهش. و با اخذ یضاات

ش مکدیک اسکتتاکه قکرای خداهک. گرفکت و ااکن       کی جهکت اهک.اف پکژوه    آم.ه  رفاً

  همالکای  ااشکاا کی طکدل    ی فرک کایکر  قکرای نیرفتکه و اکامکه    کی اختاا ،اطالعا 

کاوطلبانه و اختاای  خداه. بدک  برا  وال.ان مراجع اول، کوجلسه قبکل از   ،پژوهش

م، سه جلسه قبل از کیماا و برا  وال.ان مراجع سد ،کیماا، برا  وال.ان مراجع کوم

کوم مراجکع اول،    جلسکه  طرح خکط پااکه اجکرا شک.  کی     ،چهای جلسه قبل از کیماا

سدم مراجع اول، مراجکع سکدم وایک طکرح      مراجع کوم وایک کیماا ش. و کی جلسه

کیمکان ،    کایا  کو خکط پااکه و کوازکه جلسکه    ،براان مراجع اولکیماا گرکا.  بنا

کیمان  و مراجع سدم کایا  چهکای    همراجع کوم کایا  سه خط پااه و کوازکه جلس
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  سکه مرحلکه مطالعکه    ،  برا  هکر سکه مراجکع   بدککیمان    خط پااه و کوازکه جلسه

از کی ک.   ،هکا اک.  بکه منرکدی تدکاکه و تحلاکل کاکه     اندکام گرک ناک ماهه  اتپایار  

   پذار  ودهن استتاکه ش. ربهبدک  و ضراب تغاا

 هایافته

  لسکه اول تکا ج   وه سار نمرا  آزمدکن  از جلسه ها  تد ات  نشاا کاکاافته

االرک بر بخش  یوها و اثرحاو  از کیماا آزمدکن  ،اان امر وهکوازکهم نکول  است 

ی کبکه ترتاکب    ،باشک.  ماکانیان کی ک. بهبکدک  آزمکدکن  اول، کوم و سکدم      آناا م 

، 52/72 دکک،وک -والک.   بن.  هتتی  اختالل استرس پس از سکانحه مقااس کیجه

اشک. وکه   بمک   5/0پذار  وکدهن ناکک بکا تر از    باش.  ماکاا تغاارم  16/72و  50/72

  باش. مآناا  برثارگذای  یواالرک کیمان  أها و تفراواا آزمدکن نشانیر تغاار 

نیاا مد.ک، نشکا   نمرا  نشانیاا اختالل استرس پس از سانحه )نشانیاا تدربه

.ام از انیاختیک ( بکرا  هروک   نشانیاا بکاش  ونن.ه وحسعالئم اجتنا  ناپذار و ب 

         بنکک.  هتتیکک  اخککتالل اسککترس پککس از سککانحه کی مقاککاس کیجککه ،هککاآزمککدکن 

 ش.ه است   به ترتاب ایائه (1)ول ودکک کی ج.-وال.
 استرس پس از سانحه پذیری نمراج آزمودني ها در نشانگان شاخص ميزان تغيير :1جدول 

 ميزان تغيير
 پذیری كوهن

 ميانگين درصد 
 بهبودی پيگيری

 انحراف
 استاندارد  

 ميانگين
 پيگيری 

 ميانگين 
 مداخله

 ميانگين 
 خط پایه

 آزمودني

16/2- 52/72 36/8 5/12 41/27 5/45 1 

2- 50/72 12/7 5/12 09/27 3/41 2 

01/2- 16/72 9 5/13 53/28 5/48 3 

 

 

 

 

  ا در نشانگان تجربه مجددپذیری نمراج آزمودني هشاخص ميزان تغيير :2جدول 
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 ميزان تغيير
 پذیری كوهن

 ميانگين درصد 
 بهبودی پيگيری

 انحراف
 استاندارد  

 ميانگين
 پيگيری 

 ميانگين 
 مداخله

 ميانگين 
 خط پایه

 آزمودني

5/2- 71% 41/2 4 8  14 14 1 

4/2- 73% 5/2 66/3 91/7 14 2 

1/2- 80% 8/2 3 08/9 15 3 

 

 

ناپذیر و اجتناب عالئم  ها در نشانگانتغييرپذیری نمراج آزمودني شاخص ميزان: 3جدول 

 كنندهحسبي
 ميزان تغيير

 پذیری كوهن 

 ميانگين درصد 
 بهبودی پيگيری

 انحراف
 استاندارد  

 ميانگين
 پيگيری 

 ميانگين 
 مداخله

 ميانگين 
 خط پایه

 آزمودني

9/1- 66% 03/3 3/4 9 15 1 

4/2- 66% 11/2 3/4 91/7 13 2 

1/2 - 64% 43/2 3/5 75/9 15 3 

 

 

 انگيختگيبيش عالئم  پذیری نمراج آزمودني ها در نشانگانشاخص ميزان تغيير :4جدول
 ميزان تغيير

 پذیری كوهن 

 ميانگين درصد 
 بهبودی پيگيری

 انحراف
 استاندارد  

 ميانگين
 پيگيری 

 ميانگين 
 مداخله

 ميانگين 
 خط پایه

 آزمودني

4/2- 73% 01/3 3/4 08/9 5/16 1 

5/1- 69% 25/3 3/4 16/9 3/14 2 

30/2- 74% 8/3 6/4 75/10 5/18 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آزمودني

 ال  
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 آزمودني

 ب 

 
 

 

 

 آزمودني

 ج 

 

 ودكك-مقياس درجه بندی هفتگي اختالل استرس پس از سانحه والد: روند بهبودی آزمودني ها در 1نمودار 

 بحث و نتيجه گيری

  کیمککان  بخشکک  یوااککتا  و اثرهکک.ف ا ککل  پککژوهش حاضککر، بریسکک  وککایا  

  ا  کی کیماا ودکواا مبتال به اختالل استرس پس از سکانحه بکدک  مقااسکه   مداجهه

کی وککاهش  ،ا جهککهکیمککان  مدایوااککت آا اسککت وککهحککاو  از  ،نمککرا  مراجعککاا

آمک.ه از  نشانیاا اختالل استرس پس از سانحه مدف  بدکه است  اطالعا  بکه کسکت   

(، یاف و 2011) همالکایاا و  (، وکدهن 2013هکا  وکاتک )  اان پژوهش، همانن. اافتکه 

(، واتان  2009) همالایااو  (، شال2010(، هالدیسن و استنمایک )2010همالایاا )

ثار تکأ  (،2007) همالایااو باچسالد و  (2008مالایاا )(، نادنر و ه2009و همالایاا )

 اختالل استرس پس از سکانحه ها  واهش نشانها  بر کیمان  مداجههیواالرک یواات

بکا همالکای    وننک.ه  ا ، شکروت کیمان  مداجهکه که.  کی یواالرک یوااتیا نشاا م 

  شبکه ترتاکب وقکدع زمکان  از زنک.گ  خکدا       کیمانیر، به ساخت شرح حال  کقا  و

تمروک اسکت  هک.ف     کایا  کو نقطه ،ا کیمان  مداجهه  یواات  شادهزکپرکام 
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ه وکرکا  مداجک  اعنک    کیمکان ،  اول کی اان شاده آا است وه با استتاکه از مداجهکه 

ش.  عالئم اختالل اسکترس پکس از   از  ،زابامای با خاطرا  مربدط به یوا.اک آساب

سکاخت اکت یوااکت کقاک  از یواک.اک و       ،واسته شکدک و هک.ف کوم   اسانحه کی آنا

 ( 2003 ،1)پاان م.ها  ناش  از آا استاپا

حسک  و    مدک.ک، بک   تدربکه ، سه نشانیاا ا ل  اختالل شکامل  کی اان پژوهش

االکرک    کیمکاا، یو انیاختی  مدیک بریس  قرای گرفتن.  کی مرحلکه و باش ،اجتنا 

هک.   کمدک.ک یا وکاهش     بکه ا  تدانست عالئم مربدط به تدرکیمان  مداجههیواات

      مدکک.ک کی ودکوککاا مبککتال بککه اسککترس پککس از سککانحه )اندمککن     نشککانیاا تدربککه

زا ابها  تالرای  کی مدیک یوا.اک آس( به  دی  باز 2013کشال  آمراالا، پیواا

   ا بککه شککالل از کسککت کاک ،حسکک  و اجتنککا و نشککانیاا بکک  اا  از آا،هککو اککا جنبککه

هکر سکه    اابک.  کی اافته مانن. آمکدز  تدالکت یفکتن، بکروز مک      هتدسعها  تازهمهای 

     ااککن نشککانیاا بککه شکک.  بککایز بککدک  نتککاا  بککه کسککت آمکک.ه نشککاا کاک وککه   ،وککدکک

اشته باش.  کسکاا  ثار بهأواهش اان نشانیاا تتدان. کی ا  م کیمان  مداجههیواات

 وزا یواک.اک آسکاب  بکا مداجکه نمکدکا تک.یاد  وکدکک بکا        ،کیمان   کی اان شاده

تکا بکه  کدی  تک.یاد  از ماککاا       شک.  ومکت  و به  ،زا  مشابهها  آسابیوا.اک

  زا واسته شکدک و وکدکک بتدانک. بکا برانیاختیک     حساساتش نسبت به عدامل آساب

 ومتر  با آا عدامل یوبرو گرکک  

هکا   ، وکابدس آخران نشانیان  وه کی اان پژوهش مکدیک بریسک  قکرای گرفکت    

ااهکا  هدلنکاک بک.وا محتکدا      را وه کی ودکواا ممالکن اسکت ی     چودکک بدک

، (  هر سکه وکدکک  2013پکشال  آمراالا، خ  وجدک کاشته باشن. )اندمن یواامش

جمله سخت بکه خکدا  یفکتن و      شبانه به همراه مشالال  خدا  ازهاکچای وابدس

بکه تنرکام    ،کیمکان    هکا  وتابچکه  ز قسکمت کی خدا  مانک.ا بدکنک.  االک  کایکر ا    

                                                                                                              
1. Payen 
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پرکاخکت   کاکه بکرا  وکدکک مک    تران یواک.اکها  ی     ترسناکهرست  کیبایهف

یا آغاز نمدکن. و به ترتاب  تنرام اان فهرست، به ومت ودکک و وال.ان، کیمانیر

تران محرک ترسناک فهرست یا انتخا  و تران محرک ترسناک تا قد از ضعاف

   ا آا مداجه ورکن.کیمان  ودکک یا ب  کی هر جلسه

   ا  بکا یوبکرو وکرکا وکدکک بکا شکرااط      کیمکان  مداجهکه  ، یوااکت طکدی ولک    به

اا حکال  زا وکم وکرکه و کی همک   تدان. از بای معناا  منت  یواک.اک آسکاب  م زا آساب

ا  وکه  ااداک ات یواات مناسب و تازه از کا.گاه ج.اک.  وکه وکدکک از حاکثکه    

، کایکر  بخش.  از سکدا  شدک و به افالای ودکک انسدام سبب یا  برااش اتتاق افتاکه

ل مربکدط  ئ  مسابا آگاه  کاکا به وال.ان کیبایه ،ا کیمان  مداجههیواالرک یواات

اا نک آزا کی ذهکن  بات خاطرا  مرتبط با یوا.اک آسکاب به ودکواا و جلدگار  از تث

  مسک،له  ون. تا یاهبرکها  مقابله باومت م  ااآساب، به ودکو  کی مراحل اولاه

 ( 2003بیارن. )پاان، ا فرزا یا آساب

تعک.اک نمدنکه و مک.     محک.وکات   ،ها  مهم پژوهش حاضکر ازجمله مح.وکات

 کیمکان    مکه با استناک بکه برنا  ،پژوهشاان کی  لذا  یار  بدکه است  پاماا مطالعهز

هکا   کها با تدجه بکه مطابقکت بکا مکال    ( وه از اان مقااس2010همالایاا ) شرانیا و

 واستتاکه وکرکه بدکنک.    DSMودکواا کی   س از سانحهتشخاص  اختالل استرس پ

 ه امالاابشناس ، ها براساس نرر متخصصاا یوانچنان تأاا. اعتبای محتداا  مقااسهم

 ا اوتتا گرکا.  استتاکه از آنه

  نکه بخشک  بکه والک.ان کی زما   شکدک ضکمن آگکاه    ، پاشنهاک م نتاا با تدجه به 

انداکه خک یار  کی سطح واژه برا  پاشاسب  بهس از سانحه، بستر مناختالل استرس پ

ز اکی ااکراا   کگکرک همچنکان پاشکنهاک مک    و جامعه از سد  متخصصاا فراهم گرکک  

 واککژه کی منککاطق  وککه کی معککرآبککه ،ا کیمککان  مداجهککهیوااککتیواالککرک کیمککان  

    استتاکه شدکزا هستن.، یوا.اکها  آساب
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