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مقاله پژوهشی
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اطالعات مقاله

چکیده
مقدمه :بیماران مبتالبه اختالل استرس پس از سانحه ،واکنشهای فیزیولوژیکی نابهنجار به رویددادهای
استرسزا نشان میدهند .هدف از اجرای پژوهش حاضر مقایسه اثربخشی درمدانگری پدرداز

شدناختی

دریافت 1395/07/13 :
پذیرش 1395/09/15 :

با درمان شناختی مبتنی بر طرحواره بر متغیرهای زیستشناختی جانبازان جنگ مبتال به اخدتالل اسدترس

*مولف مسئول

پس از سانحه مزمن بود.

برزو امیرپور

روشکار :رو

پژوهش نیمه آزمایشی بود که در آن از طرح پیشآزمون -پسآزمدون و پیگیدری بدا

ایران ،تهران ،دانشکده ادبیات و علوم

گروه کنترل استفاده شد .جامعه آماری مشتمل بود بر کلیه جانبازان جنگ عراق علیده ایدران و مبدتال بده

انسانی ،گروه روانشناسی.

اختالل استرس پس از سانحه که در سال  1393ساکن استان کرمانشاه بودند .از جامعه آماری پدژوهش،

تلفن09188378679 :

 36نفر بر اساس نمونهگیری هدفمند که معیارهای شمول در پژوهش را داشتند انتخدا و در سده گدروه

پست الکتروییک:

گمار

شدند .شرکتکنندگان به مدت  12جلسه تحت درمان گروهی پدرداز

شدناختی و  14جلسده

borzooamirpour@gmail.com

درمان مبتنی بر طرحواره یانگ قرار گرفتند و مرحله پیگیری نیز  1ماه پدس از پایدان درمدان انجدام شدد.
جهت جمعآوری دادهها از چک لیست اختالل استرس پس سانحه-نسخه نظامی ،مصاحبه بالینی ساختار
یافته برای اختالالت محور اول فشارسنج و دماسنج دیجیتالی استفاده شد .دادهها با سطح اطمیندان 0/95
به کمک نرمافزار آماری  IBM SPSS22و با رو

آماری تحلیل واریانس با اندازهگیری مکدرر چندد

متغیری تحلیل شدند.
گروههای آزمایش در مقایسه با گروه کنترل بهطور معناداری متفاوت است ( .) P>0/05همچنین نتدایج
آزمون تعقیبی سیداک ( )Sidakحاکی از عدم تفاوت معنادار بین دو رو

درمانی بر کاهش متغیرهای

زیستی بوده است (.) P<0/05
یتیجهگیری :درمان پرداز

شناختی و درمان شناختی مبتنی بدر طدرحواره ،هدر دو در بهبدود نشدانگان

فیزیولوژیکی اختالل استرس پس از سانحه مؤثر هستند.
کلید واژهها  :اختالل استرس پس از سانحه ،جانبازان جنگ ،درمان پرداز
درمانی ،متغیرهای زیستشناختی

شناختی ،طرحواره
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Abstract
Introduction: Patients who suffer from post-traumatic stress disorder (PTSD),
show abnormal physiological reactions to stressful events. The aim of the
present study was to compare the efficacy of cognitive processing therapy with
schema-based cognitive therapy on biological variables in war veterans with
chronic post-traumatic stress disorder..
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Methods: The present research was semi-experimental, in which pre- and posttest design and follow-up with control group were used. The study's population
consisted of all Iran-Iraq war veterans who were living in Kermanshah Province
in 2014; and who suffered from chronic PTSD. From the statistical population,
34 war veterans were selected based on purposive sampling and inclusion
criteria and they were assigned to 3 groups randomly. Participants were
undergone 12 sessions of group therapy using cognitive processing therapy and
14 sessions of Young's schema therapy and Follow-up stage started 1 month
after treatments termination. Data was collected by The Post Traumatic Stress
Disorder Checklist-Military (PCL- M), Structured Clinical Interview for DSMIV-TR axis-I Disorders and digital barometer and thermometer were used. Data
was analyzed by multivariate repeated measures analysis of variance, with 0/95
confidence level and IBM SPSS22 software was used for data processing.
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Results: Results indicated that the average scores on the posttest and follow-up
of the test groups in comparison with the control group in dependent variables
were significantly different (05/0> P). Also, Sidack test as a PostHoc test,
showed no significant difference between the two methods in reduction of the
biological variables (P>0/05).
Conclusion: Cognitive processing therapy, and schema-based cognitive
therapy can be applied to improve the physiological symptoms of posttraumatic stress disorder.
Keywords: post-traumatic stress disorder, war veterans, cognitive processing
therapy, schema therapy, biological variables
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مقدمه
اتفاق میافتد که در آن فرد با صدمه فیزیولوژیکی یا تهدید به

ساختار و کارکرد مغز را با احتمال پدیدآیی اختالل استرس

صدمه مواجهه شده است .آسیب ممکن است برای خود فرد یا

پس از سانحه مرتبط دانستهاند .این پیشرفتها تا حد زیادی به

وی اتفاق افتاده باشد .کنارهگیری از دیگران،

دلیل استفاده از قابلیتهای زیستنشانگرها در تبیین سیر

اختالالت خوا  ،ناتوانی در به یادآوری جنبههای از تروما،

شکلگیری بیماریها است .زیستنشانگر بیماری به

بزنگی و

شاخصهای اشاره دارد که بهطور عینی اندازهگیری میشود و

پاسخهای وحشت اغراقآمیز از عالئم این بیماری هستند (.)1

بهعنوان مقیاسی از فرایندهای زیستشناختی بهنجار،

تداوم نشانگان اختالل تا  6ماه و بیشتر آن به پدیدآیی اختالل

فرایندهای بیماریزا ،یا واکنشی دارو شناختی به یک مداخله

استرس پس از سانحه منجر میشود 7 .تا  12درصد از جمعیت

ارزیابی میشود ( .)6زیستنشانگرها ،رویکردی پویا و

عمومی این اختالل را در فراخنای زندگیشان تجربه میکنند،

قدرتمند برای درک اختالالت فراهم آوردهاند .این

با این وجود ،شیوع آن در جانبازان جنگ بیشتر و برای 80

شاخصهای عینی که مشتمل بر تغییرات در اجزاء بافتها یا

درصد از مبتالیان همبودی یک اختالل روانشناختی دیگر را

مایعات بدن هستند ،ابزاری برای طبقهبندی متجانس از یک

میکنند ( .)2با توجه به وقوع جنگ بهعنوان مهمترین

بیماری و عوامل خطرساز فراهم میکنند و میتوانند اطالعات

پدیده اجتماعی بعد از انقال  ،اثرات روانشناختی آن

پایه ما را درباره زمینه بیماریزایی بیماریها افزایش دهد.

خصوصاٌ بر جانبازان جنگ مورد توجه پژوهشگران بوده است.

زیستنشانگرها همچنین میتوانند تمام طیف بیماری را از

در پژوهشی با عنوان بررسی شیوع اختالل استرس پس از

زمان تظاهرات اولیه تا مراحل نهایی منعکس سازد؛ اما در

سانحه و همبودی آن با اختالالت شخصیت در بین جانبازان

عمل ،زیستنشانگرها شامل ابزار و فنآوریهایی هستند که

شهر تهران که توسط شفیعی کمالآبادی و همکاران ( )3بر

میتوانند در درک ،پیشبینی ،سببشناسی ،تشخیص،

روی نمونهای  172نفری اجرا شد نتایج حاکی از شیوع 39

پیشرفت ،عود و یا نتایج درمان بیماری کمک کنند .آنها در

درصدی اختالل استرس پس از سانحه در میان

تعیین میزان دوز پاسخدهی داروها برای یک درمان اثربخش؛

شرکتکنندگان در پژوهش بود .در پژوهشی دیگر ( )4که بر

شناسایی بهموقع پیامدهای منفی اختالل در سیر طبیعی آن؛ در

روی مصدومین جنگ جهت ترسیم سیمای بالینی اختالالت

کاهش طبقهبندیهای نادرست از اختالل و تعیین عوامل

روانی انجام شد ،نتایج نشان داد که شایعترین اختالل

زمینهساز بیماری و سنجشهای پیشرفته خطر فردی و گروهی

روانپزشکی به اختالل استرس پس از سانحه مربوط است .در

به درمانگران کمک میکند (.)7

شخص محبو

احساس زنده شدن تجار  ،اشکال در تمرکز ،گو

گزار

بر همین اساس ،وراناو همکاران ( )8در پژوهش خود

پژوهش صدیقی مقدم و همکاران ( )5شیوع اختالل استرس
پس از سانحه را در نمونه مورد پژوهش خود  90درصد
گزار

گزار

کردهاند.

کردهاند که اغلب جانبازان مبتالبه اختالل استرس پس

از سانحه میانگین باالتری در زیستنشانگرهای قلبی عروقی

پیشرفتهای چشمگیری در تشخیص بنیانهای زیستی

مانند ضربان قلب ،فشارخون دیاستولیک ( )DBPدارند .تالِک

شده است .برای نمونه،

و همکاران ( )9بهمنظور مشخص کردن شیوع اختالل استرس

کژ کنشی در محور هیپوتاالموس -هیپوفیز-آدرنال (،)HPA

پس از سانحه در میان بیماران قلبی و تأثیر این اختالل بر

اختالل استرس پس از سانحه گزار
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اختالل استرس پس از سانحه به دنبال مصیبتی هولناک

دستگاه سمپاتیک-آدرنال مدوالر ( )SAMو تغییراتی در

برزو امیرپور و همکاران
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سالمت جسمانی خصوصاٌ قلبی عروقی ،این موضوع را بررسی

مقابل درمان شناختی رفتاری معرفی شد .نظریههای مبتنی بر

کردند و بر اساس یافتههای آنها شیوع اختالل استرس پس از

طرحواره مدعی هستند که ناسازگاری بین اطالعات مرتبط با

سانحه در میان افرادی که بیماریهای قلبی را تجربه میکنند

آسیب (تروما) با طرحوارههای قبلی فرد منجر به نشانگان

در مقایسه با جمعیت عمومی باالتر است ،افزون بر این،

عاطفی و شناختی اختالل استرس پس از سانحه میشود و

اشارهشده است که افراد مبتالبه اختالل استرس پس از سانحه

طرحوارههای فرد قبل ،حین و پس از آسیب در تداوم

واکنشهای فیزیولوژیکی نابهنجاری از جمله تغییراتی در

آسیبپذیری روانشناختی نقش حیاتی دارند و در اختالل

زیستنشانگرهای قلبی عروقی مانند افزایش ضربان قلب،

استرس پس از سانحه میتوانند در آسیبپذیری و تداوم آن

فشارخون و دمای بدن به رویدادهای استرسزا نشان میدهند.

نقش داشته باشند .در بررسی فرا تحلیل اجرا شده توسط

پائولوس و همکاران ( )10تأثیر اختالل استرس پس از سانحه بر

ادمونسُن ،ریچاردسُن ،فالزُن ،دیویدسُن و همکاران ( )12نشان

فشارخون و ضربان قلب جانبازان را موردمطالعه قراردادند.

داده شد که در میان بیماران با نشانگان کرونروی حاد ابتال به

یافتهها حاکی از آن بود که فشارخون و ضربان قلب گروه

اختالل استرس پس از سانحه از شیوع باالیی برخوردار است و

مبتالبه اختالل استرس پس از سانحه در مقایسه با گروه

خطر عود بیماری در افراد مبتالبه اختالل استرس از سانحه

جانبازان فاقد این اختالل ،بهطور معناداری باالتر بود.

بهمراتب بیشتر است .در پژوهشی دیگر ( )13از طریق سنجش

ریشههای درمان پرداز

نظریههای شناخت اجتماعی ردیابی کرد ،رسیک و اشنایک

بهعنوان یک عامل زیستی وابسته به استرس ،مقدار باالی آن را

( )1992برای درمان مبتالیان به اختالل استرس پس از سانحه

بهعنوان یک خطر بالقوه در ابتال به اختالل استرس پس از

درمانی مبتنی بر

سانحه معرفی نمودند .عالوه بر این ،در مطالعهای متمرکز بر

دستورالعمل و  12جلسهای را ارائه کردند .در برخی از

نقش زیستنشانگرها در اختالل استرس پس از سانحه از

ویژگیها مانند به چالش کشیدن افکار خود آیند و بازسازی

وضعیت غیرعادی میکرو های معده و روده که در گوار

و

شناختی با شناخت درمانی مشترک است .این رویکرد درمانی،

ارتقاء تندرستی سهیم هستند ،در مبتالیان به این اختالل

عالوه بر راهبردهای شناخت درمانی از مواجهه نوشتاری

حکایت دارد ( .)14باقریان سرآوردی ،صانعی و بهرامی احسان

یا بیان رویداد آسیبزا خصوصاٌ با در نظر

( )15رابطه فشارخون باال و طرحوارههای شناختی بیماری را

گرفتن تأثیر سانحه بر پنج حوزه مهم یعنی امنیت ،اعتماد،

در بازماندگان از سکته قلبی بررسی کردند ،نتایج یافتههای

قدرت /کنترل ،عزتنفس و صمیمیت بهره میگیرد .اگرچه در

آنها حاکی از نقش طرحوارههای شناختی منفی در

شناختی باهدف کمک به بهبودی قربانیان

شکلگیری انتظار حمله مجدد قلبی و تحمل بیشتر عوارض

تجاوز جنسی بهکاربرده شد اما در سایر رویدادهای

بیماری بود .بررسی پژوهشهای انجام شده حاکی از خأل

تهدیدکننده سالمت روان که به اختالل پس آسیبی و

مطالعات در زمینه مداخالت روانشناختی است و این ضعف

آشفتگیهای روانشناختی همراه آن منجر میشدند ،اثربخشی

در بررسیهای داخلی بسیار چشمگیر میباشد .در نتیجه

این رویکرد درمانی گزار شده است ( )11طرحواره درمانی

پژوهش حاضر با هدف مقایسه اثربخشی درمانگری پرداز

نیز توسط یانگ و همکارانش ( )1990به عنوانی رویکردی

شناختی با درمان شناختی مبتنی بر طرحواره بر متغیرهای

در زنان قربانی تجاوز جنسی این رو

بهصورت گزار

ابتدا ،درمان پرداز

یکپارچه نگر برای بیماران با سیری مزمن اختالل و مقاوم در
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زیستشناختی جانبازان جنگ مبتال به اختالل استرس پس از

خود بعد از دو جلسه حضور ،از مراجعه به جلسات صرفنظر

سانحه مزمن اجرا شد.

کردند و از تجزیه و تحلیل نتایج اثربخشی درمان کنار گذاشته
شدند.

روشکار

ابزارهای پژوهش به شر ذیل می باشد:

این مطالعه ازنظر هدف در زمره پژوهشهای کاربردی و

 -1چکلیست اختالل استرس پس از سانحه-نسخه

از لحاظ رو شناسی نیمه آزمایشی با پیشآزمون-

نظامی () ،PCL- Mاین ابزار اندازهگیری ،مرکب از  17گویه

پسآزمون -پیگیری (یک ماه بعد از اجرای پسآزمون) و با
دو گروه آزمایشی شامل درمان پرداز

 5گزینهای مدرج از اصالٌ ( 1نمره) تا خیلی زیاد ( 5نمره) است

شناختی ،طرحواره

درمانی و گروه کنترل است .جامعه آماری پژوهش مشتمل بود

و حداقل نمره هر فرد  17و حداکثر نمره  85است .نقطه بر

بر کلیه جانبازان جنگ عراق علیه ایران که در سال 1393

برای تشخیص اختالل استرس پس از سانحه برای جانبازان
جنگ  50تعیینشده است 5 .گویه عالئم و نشانههای تجربه

ساکن استان کرمانشاه بودند و بر اساس بررسیهای کمیسیون

مجدد تروما یا رویداد آسیبزا (مزاحمتها یا رخنه کنندهها)،

پزشکی بنیاد جانبازان و امور ایثارگران این استان ،مبتالبه
اختالل استرس پس از سانحه مزمن تشخیص دادهشده بودند.

 7گویه مربوط به عالئم کرختی و اجتنا

عالوه بر این ،معیارهای شمول و خروج از پژوهش نیز اعمال

عالئم و نشانههای برانگیختگی شدید است .این چکلیست بر
اساس مالکهایDSM-IV

شد .معیارهای شمول عبارت بودند از :جنسیت مرد ،متأهل،

و  5گویه مربوط به

بهعنوان یک ابراز کمک

حداقل مدرک سوم راهنمایی ،سن کمتر از  70سال ،رضایت

تشخیصی برای تشخیص اختالل استرس پس از سانحه به کار

در

میرود و دارای سه ویرایش (نظامی ،عادی و ویژه) است .این

چکلیست اختالل استرس پس از سانحه-نسخه نظامی ( PCL-

مقیاس بهوسیله ودرز و همکاران ( )16طراحیشده است و در

 )Mبود و معیارهای خروج نیز :داشتن اختالل سایکوتیک و

ایران گودرزی ( )17آن را اعتبار یابی کرده است .در پژوهش

به شرکت در دوره مداخله و کسب نمره باالتر از نقطه بر

ودرز و همکاران ( ،)16ضریب همسانی درونی  0/97و ضریب

اختالل دوقطبی فعال ،وابستگی شدید به مواد ،رفتارهای

باز آزمایی  0/96را برای جانبازان جنگ ویتنام گزار

آسیبرسان جدی مانند خودکشی و پرخاشگری و سطح
آسیب باالتر از  70درصد در نظر گرفته شد .نمونهگیری این

کردهاند .در پژوهش حاضر پایایی بهدستآمده برای 36

مطالعه از نوع هدفمند بود .بدین ترتیب  36نفر از جانبازان

شرکتکننده در مرحله پیشآزمون بر اساس آلفای کرونباخ
برابر با  0/83به دست آمد.

جنگ پس از همتاسازی از نظر سطح و نوع جانبازی (شیمیایی،
جسمی و اعصا و روان یا ترکیبی) و سایر متغیرهای جمعیت

یک ( structured clinical interview for axis I

شناختی (از جمله داروهای مورد استعمال) بهصورت تصادفی
شناختی ،طرحواره

 :)disordersاین مصاحبه توسط فرست ،اسپیتزر ،گیبون و

شدند .جلسات بهصورت

ویلیامز برای تشخیص اختالالت روانی ساخته شده است (.)18

و مساوی در سه گروه درمان پرداز
درمانی و گروه کنترل گمار
هفتهای دو بار و برای درمان پرداز

پایایی نسخه فارسی این ابزار در پژوهش شریفی و همکاران

شناختی  12جلسه و برای

( )19ضریب کاپای باالی  0/70را گزار

درمان مبتنی بر طرحواره  14جلسه مداخله انجام شد .در گروه
درمان پرداز

کردهاند.

 -3فشارسنج و دماسنج دیجیتالی شرکت آلمانی بیور

شناختی دو نفر از شرکتکنندگان به دلیل

( :)Beurerبرای محاسبه متغیرهای زیستی با رعایت

شرایط جسمانی نامناسب و پیگیری درمانهای فیزیولوژیک

دستورالعملهای همراه با این ابزارها ،استفاده شد .جهت در
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نظر گرفتن احتمال خطا از فشارسنج عقربهای نیز در محاسبه

 )measureاسددتفاده شددده اسددت .دادههددا در نددرمافددزار آمدداری

فشارخون سیتسولیک و دیاستولیک استفاده شد.

 IBM SPSS- version 22ثبت ،پرداز

و تحلیل شدند.

سه گروه شرکتکننده در پدژوهش از نظدر ویژگدیهدای

یافتهها
با عنایت به ماهیت پژوهش ،سطح اندازهگیری متغیرهدا و

جمعیت شناختی شامل سن ،مدت حضدور در جندگ و درصدد

فرضیههای پژوهش و در نظر گرفتن پیشفرضهای مدورد نیداز

مجروحیت همتاسازی شد به نحوی که تفداوت معنداداری بدین

آماری از آمارههای توصیفی (از جمله :فراوانی،

سه گروه از نظر این ویژگیهای مهم دموگرافیک مشاهده نشد

برای هر رو

(.)P<0/05

درصد ،میانگین ،انحراف معیدار ،حدداقل ،حدداکثر) و نمدایش
تصویری داده ها به کمک نمودارهای مناسدب و شداخصهدای

در جدول  1آمارههای توصدیفی شدرکتکننددگان بدرای

استنباطی (از جمله :آزمون تی مستقل و تحلیل واریانس با طرح

متغیرهای وابسته در مراحل سهگانه پیشآزمون ،پدسآزمدون و
پیگیری گزار

اندازهگیری مکرر چند متغیدری ANOVA with repeated

شده است.

جدول  :1خالصه آمار توصیفی برای متغیرهای پژوهش در مراحل پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیری در سه گروه
گروه

مراحل

درمان پرداز

شناختی () N=10

طرحواره درمانی () N=12
پیشآزمون

گروه کنترل () N=12

پسآزمون
طرحواره درمانی () N=12

متغیر

میایگین

ایحراف معیار

حداکثر

حداقل

فشارخون سیستولیک

116/00

5/16

120

110

10

فشارخون دیاستولیک

86/00

5/16

90

80

10

ضربان قلب

78/70

2/90

83

75

8

دما

36/32

0/703

37

34/90

2/10

فشارخون سیستولیک

115/00

5/22

120

110

10

فشارخون دیاستولیک

84/16

6/68

90

70

20

ضربان قلب

79/58

3/55

85

74

11

دما

36/43

0/455

37

35/80

1/20

فشارخون سیستولیک

119/16

9/00

140

110

30

فشارخون دیاستولیک

80/83

6/68

90

70

20

ضربان قلب

78/91

1/88

81

75

6

دما

36/86

/088

37

36/70

0/30

فشارخون سیستولیک

114/00

6/99

120

100

20

فشارخون دیاستولیک

73/00

6/47

80

60

20

ضربان قلب

74/60

4/76

83

70

13

دما

35/02

0/974

36/40

33/10

3/30

فشارخون سیستولیک

108/33

7/17

120

100

20

فشارخون دیاستولیک

75/00

5/22

80

70

10

ضربان قلب

74/75

3/04

80

70

10

دما

35/66

0/492

36/20

35

1/20
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شناختی () N=10
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گروه کنترل () N=12

درمان پرداز

شناختی () N=10

طرحواره درمانی () N=12

فشارخون سیستولیک

120/83

6/68

140

110

30

فشارخون دیاستولیک

81/66

7/17

90

70

20

ضربان قلب

78/75

2/73

83

75

8

دما

36/76

0/161

37

36/40

0/60

فشارخون سیستولیک

114/00

5/16

120

110

10

فشارخون دیاستولیک

74/00

6/99

80

60

20

ضربان قلب

76/10

4/55

85

70

15

دما

35/26

0/935

36/50

33/80

2/70

فشارخون سیستولیک

109/16

6/68

120

100

20

فشارخون دیاستولیک

75/00

5/22

80

70

10

ضربان قلب

75/50

3/60

81

70

11

دما

35/83

0/420

36/60

35/10

1/50

فشارخون سیستولیک

120/83

6/68

130

110

120

فشارخون دیاستولیک

82/50

8/66

90

70

20

ضربان قلب

80/66

1/72

83

77

6

دما

36/64

0/588

37

35

2

پیگیری

گروه کنترل () N=12

شناختی و طرحواره درمانی بر متغیرهای ...

نتایج جدول  1نشان میدهد که میانگین سه گروه حاضدر

سددطح معندداداری ایددن آزمددون در تمددام متغیرهددای پددژوهش

در پژوهش در مرحله مقدماتی یا پدیشآزمدون از نظدر آمداری

فشارخون سیستولیک ،فشارخون دیاسدتولیک ،ضدربان قلدب و

تفاوت معناداری با یکدیگر نداشتند و در مراحل پسآزمدون و

دمددای بدددن فددرض نرمددال بددودن توزیددع دادههددا برقددرار شددد

پیگیری شاهد تغییراتی در نمدرات میدانگین سده گدروه هسدتیم،

( .)P<0/05مقادیر به دسدت آمدده در آزمدون levene's test

به نحدویکده نمدرات میدانگین دو گدروه مداخلده یعندی درمدان

بهمنظور بررسی مفروضه همگنی واریانسهای بدین گروهدی و

شناختی و طرحواره درمانی در مقایسه با گروه کنتدرل

آزمدون  Box's M testsبدا هددف برسدی مفروضده همسدانی

پرداز

کاهشیافته است (.)P>0/05

ماتریس های کوواریانس انجام شد که نتایج آن حاکی از عددم

اندازهگیریها تحلیدل واریدانس چندد متغیدری بدا انددازهگیدری

شرایط این دو پیشفرض نیدز برقدرار بدود .در نهایدت مفروضده

آمداری

برابری واریانسهای درونگروهی یدا پدیشفدرض عددم تشدابه

الزامی است ،یکی از این پیشفرضها تأیید توزیع نرمال دادهها

روابددط بددین متغیرهددای مسددتقل و وابسددته اسددت کدده بددا آزمددون

است ،ابتددا بدا اسدتفاده از شداخص  Shapiro-Wilkمفروضده

 Mauchly’s test of sphericityآن را اندازهگیری شد که

بهنجار بودن توزیع برای متغیرهای وابسته بررسی شد .بر اساس

نتایج آن برای متغیرها مورد بررسی به شرح زیر بود:

ازآنجدداییکدده رو

مکرر است ،رعایت پیشفرضهای اجدرای ایدن رو

جدول :2آزمون موچلی برای بررسی فرض برابری واریانسهای درونگروهی متغیرهای وابسته

منبع واریایس

متغیر وابسته

آماره
موچلی
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فشارخون

0/427

2

0/808

0/744

2

0/021

ضربان قلب

0/786

2

0/984

عدم ضرورت با توجه به سطح معناداری

دمای بدن

0/907

2

0/320

عدم ضرورت با توجه به سطح معناداری

سیستولیک

عدم ضرورت با توجه به سطح معناداری
گرین هاوس

فشارخون
دیاستولیک

هین -فلت

گایزر
0/796

اثر تعاملی زمان *عضویت گروهی

0/887

بر اساس نتایج آزمون کرویدت مدوچلی در جددول2 -

آماره اپسیلون که بزرگتدر از  0/75بدود از تصدحیح گدرین

برای فشارخون سیسدتولیک سدطح معنداداری ( )P<0/05بده

هاوس گایزر و هین -فلت برای فدراهم شددن زمینده اجدرای

دست آمد کده فدرض برابدری واریدانسهدای درونگروهدی

آزمون تحلیل واریانس با اندازهگیری مکرر استفاده شدد .بدر

رعایت شده است و درنتیجده اجدازه اجدرای آزمدون تحلیدل

اساس سطح معنداداری آزمدون مدوچلی ( )P<0/05بدرای دو

واریانس با اندازه گیری مکدرر بدرای ایدن متغیدر فدراهمشدده

متغیر ضربان قلب و دمای بددن ،مدیتدوان برقدرار بدودن ایدن

است .در ارتباط با فشدارخون دیاسدتولیک بده دلیدل معندادار

پیشفرض را بدرای انجدام تحلیدل واریدانس بدا انددازهگیدری

بددودن آزمددون کرویددت مددوچلی ( ،)P>0/05تخطددی از ایددن

مکدددددددددددددددددددددددددددددرر پدددددددددددددددددددددددددددددذیرفت.

پیشفرض به وجود آمده است و درنتیجده بدر اسداس مقددار
جدول  :3آزمونهای چندمتغیری طرح اندازهگیری مکرر برای دو متغیر پژوهش
متغیر

عامل
عامل تکرار

فشارخون سیستولیک

عامل تکرار*گروه

فشارخون دیاستولیک

عامل تکرار*گروه
عامل تکرار

ضربان قلب

عامل تکرار*گروه
عامل تکرار

دمای بدن

عامل تکرار*گروه

0/551

18/384

2

30

0/001

0/551

0/465

4/578

4

64

0/003

0/228

0/449

18/384

2

30

0/001

0/551

0/545

5/312

4

64

0/001

0/262

0/420

20/708

2

30

0/001

0/580

0/497

6/281

4

60

0/001

0/295

0/148

86/124

2

30

0/001

0/852

0/280

13/353

4

60

0/001

0/471
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بر اساس نتایج جدول 3-و با توجه به معناداری آماره ویلکدس

دیاسدددددددددتولیک (،)F )2،62( =13/924،P>0/05،η2=0/310

المبدا و عامل تکرار و تعامل تکرار و گروه نشان مدیدهدد کده

نمرات ضربان قلب ()F )2،62( =21/750،P>0/05،η2=0/412

مداخله در کاهش متغیرهای زیسدتی جانبدازان حاضدر در دوره

و دمدددددای بددددددن ()F )2،64( =23/525،P>0/05،η2=0/431

درمان اثربخش بوده است.

معن دیدار اسددت .درنتیجدده بددین میددانگین نمددرات پ دیشآزمددون،

بر اساس بررسیهای انجامشده در مورد پیشفدرضهدای

پسآزمون و پیگیری تفاوت معنیدار وجود دارد .همچنین اثدر

مورد نیاز برای انجدام تحلیدل واریدانس بدا انددازهگیدری مکدرر

تعامل بین تکرار و گروه نیز برای هر چهار متغیر معنادار اسدت.

آمداری بدرای متغیرهدای

بهمنظور بررسی چگونگی تعامل بین گروه و زمان اندازهگیدری

فشارخون سیستولیک ،دیاستولیک ،ضربان قلب و دمای بدن به

بر نمرات متغیرهای مدالک بدا ثابدت نگدهداشدتن عامدل زمدان،

تفکیک اجرا شد و نتایج زیر به دست آمد:

میددانگینهددای ایددن چهددار متغیددر بددا اسددتفاده از آزمددون تعقیبددی

چندمتغیری و تأیید آنهدا ،ایدن رو

سیداک (تصحیح بنفرونی) مورد بررسی قدرار گرفدت و نتدایج

عامدل تکدرار (زمدان انددازهگیدری) صدرفنظدر از گددروه

آن در جدول  4-ارائه شده است:

آزمایشددددددی بددددددر نمددددددرات فشددددددارخون سیسددددددتولیک
( ،)F )2،62( =1/324،P>0/05،η2=0/276فشدددددددددددددارخون

جدول  :4آزمون تعقیبی سیداک برای مقایسه زوجی دومتغیرهای مالک بین گروههای مختلف در مراحل سهگانه
متغیر

گروه ()J

تفاوت میایگینها

گروه ()I

شناختی

5/611

1/768

0/010

طرحواره درمانی

9/444

1/686

0/001

طرحواره درمانی

3/833

1/768

0/110

شناختی

7/111

1/154

0/001

طرحواره درمانی

6/500

1/808

0/001

طرحواره درمانی

0/611

1/444

0/966

شناختی

1/253

0/196

0/001

طرحواره درمانی

0/781

0/187

0/001

()I-J

گروه کنترل
فشارخون سیستولیک
پرداز
فشارخون
دیاستولیک

شناختی

گروه کنترل
پرداز

شناختی

گروه کنترل
ضربان قلب
پرداز

شناختی

گروه کنترل
دمای بدن
پرداز

شناختی

پرداز

پرداز

پرداز

طرحواره درمانی

0/473

/196

0/064

شناختی

3/033

0/465

0/001

طرحواره درمانی

1/644

0/482

0/001

طرحواره درمانی

0/144

پرداز

1/243

0/999

مقایسه زوجی گروههای سهگانه در متغیرهای مالک حاکی از

این دو متغیدر زیسدتی تفداوت معنداداری در میدانگینهایشدان را

آن است که هر دو گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل بر

نشان میدهند ( ،)P>50/0درحالیکه تفاوتی در میانگینهای
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متغیرهددای فشددارخون سددیتولیک ،دیاسددتولیک ،ضددربان قلددب و
دمددای بدددن دو گددروه آزمددایش (درمددان پددرداز

نشانگان فیزیولوژیکی اختالل اسدترس پدس از سدانحه را تبیدین
کند .بهطورکلی بده نظدر مدیرسدد در جریدان درمدان پدرداز

شددناختی و

طرحواره درمانی) وجود ندارد (.)P<0/05
پژوهش حاضدر بدا هددف مقایسده درمدان پدرداز

شددناختی ،از طریددق کمددک بدده تقویددت پددرداز
تضعیف پرداز

شدناختی و

مفهددومی و

ادراکی در روند بهبدودی از اخدتالل اسدترس

طرحواره درمانی بر متغیرهای زیستشدناختی جانبدازان جندگ

پس از سانحه پیشرفتهای حاصل میشود .رواندرمانی ممکن

مبتال به اختالل استرس پدس از سدانحه مدزمن اجدرا شدد .نتدایج

است سطوح انتقالدهندههای عصبی مانند سروتونین و دوپامین

پژوهش نشان داد کده ایدن دو رویکدرد درمدانی کده مبتندی بدر

و سطوح افزایشیافته هورمونهای استرس از قبیل کورتیزول و

شددناخت درمددانی هسددتند در مقایسدده بددا گددروه کنتددرل بددهطددور

نوراپی نفرین را تنظیم کند ( .)22افزون بدر آن در درمدانهدای

معنداداری باعدک کداهش زیسددتنشدانگرهای قلبدی عروقددی در

شددناختی رفتدداری اخددتالل اسددترس پددس از سددانحه ،ارتبدداط

شرکتکنندگان در پژوهش شد .عالوه بر این ،مقایسده انددازه

تداعیهای بین ترس و اجتنا بهواسطه خاموشدی و عدادت بده

شدناختی و طدرحواره درمدانی بدا

یک محیط امن از بین میرود ( )23و این به خود باعک کاهش

اثر دو رو

درمانی پرداز

تا جایی که بررسیهای مدا نشدان مدیدهدد پژوهشدی اثربخشدی

پیرامونی میگردد .تبیینهای ارائه شدده در موفقیدتهدای زیداد

رو هددددای درمددددانی مددددوردنظر در ایددددن مطالعدددده را بددددر

درمانهدای شدناختی کده آنهدا را خدط مقددم درمدان اخدتالل

زیستنشدانگریهدای قلبدی عروقدی جانبدازان جندگ مبدتال بده

استرس پس از سانحه قرار دادهاند ،سهم بسزایی دارندد .عدالوه

اخددتالل اسددترس پددس از سددانحه را مطالعدده نکددردهانددد .اگرچدده

بددر ایددن ،نددرخ شددیوع اخددتالل اسددترس پددس از سددانحه در میددان

مطالعات متعددی به بیش انگیختگی فیزیولوژیکی در مبتالیدان

جمعیتهای مبتالبه بیماریهای قلبی قابلتوجه است :حددود 4

به اختالل استرس پس از سانحه اذعان داشدتهاندد امدا صدرفاٌ در

تدا  24درصددد بیمداران بددا نشددانگان کروندروی حدداد ،تقریبداٌ 20

اغلب این پژوهشها به بیان توصیفی و همبسدتگی ایدن ارتبداط

درصد بیماران با کاردیوورتردفیبریالتور قابل کاشت (وسیلهای

پرداخته اند که در ادامه به برخی از این مطالعات اشداره خواهدد

که بهطدور خودکدار و مدداوم ضدربان و آهندگ قلدب را نشدان

شد .در پژوهشی ( )20نشان داده شد که رواندرمدانی حتدی در

میدهد) و  19تدا  38درصدد از افدرادی کده یدک ایسدت قلبدی

قالب یک جلسهای آن ضربان قلب و میدزان واکدنش رسدانایی

داشتهاند .خطر نشانگان کرونری حاد مانند حمله قلبی و آندژین

پوست را در افراد مبتالبه اختالل استرس پس از سانحه کداهش

صدری در بیماران مبتالبده اخدتالل اسدترس پدس از سدانحه دو

میدهد .عالوه بر این ،شواهد نشان میدهدد کده درمدان باعدک

برابر بیشتر از افراد سالم گزار شده است (.)24

کدداهش فعالیددت نددواحی آمیگدددال و قطعدده اینسددوالی قدددامی

موسددوی اصددل و موسددوی سددادات ( )25اثربخشددی طددرحواره

میشود که قبل از مداخله فعالیت باالیی داشتهاندد ( )21و ایدن

درمانی را بر روی سده جانبداز مبتالبده اخدتالل اسدترس پدس از

موضوع ممکن است اثربخشی درمدانهدای شدناختی بدر بهبدود

سددانحه را در کدداهش نمددرات کسددبشددده در طددرحوارههددای
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شناختی و طرحواره درمانی بر متغیرهای ...

ناسازگار اولیه موردمطالعه قراردادند .نتایج بهدستآمده حاکی

بددرای مشددارکت فعددال در ایددنگوندده فعالیددتهددا) و باورهددا و

از آن بود که طرحواره درمدانی باعدک کداهش شددت فعالیدت

نگر های مثبدت یدا منفدی آنهدا بده مدداخالت روانشدناختی

طرحوارههای ناسازگار اولیه میشدود و بدا آمداج قدرار گدرفتن

میتوانند نتایج درمان را تحت تأثیر خود قرار دهد؛ با توجده بدا

ریشههدای رشددی اخدتالل اسدترس پدس از سدانحه ،طدرحواره

خصوصیت مداخالت منبعک از شناخت درمدانی یعندی داشدتن

درمانی را بهعنوان روشدی اثدربخش بدرای درمدان ایدن اخدتالل

جهتگیری روانی تربیتی که بهواسطه تکالیف خدانگی ندهتنهدا

معرفی کردند .در یک مطالعه علٌی -مقایسهای بهمنظور مقایسده

بخشی از مسئولیت درمان به درمدانجدو محدولل مدیشدود بلکده

طرحواره ناسازگار اولیه و راهبردهای تنظیم شناختی هیجان در

تمرینها و تکالیف به محیط خارج از درمان نیز تسری مییابد،

بیمداران انسددداد عددروق کرونددر ( 30بیمددار) و افددراد سددالم ()30

ایدددن مزیدددت درصدددورتیکددده انجدددام تکدددالیف در خانددده بدددا

توسط احمددی ،اصدغرنژاند فریدد و برجعلدی ( )26انجدام شدد.

تشریکمساعی و همکاری اطرافیانِ مراجع انجام شود میتواند

نتایج پژوهش نشان داد که افراد مبتالبده انسدداد عدروق کروندر

محدودیت محسو شود؛ ادبیات پژوهش بر نقدش اضدافهوزن

میددانگین نمراتشددان در طددرحواره ناسددازگار اولیدده (محرومیددت

یا چاقی و استعمال دخانیات در بیش انگیختگدی شداخصهدای

هیجدددانی ،رهاشددددگی/بیثبددداتی ،بدددیاعتمادی/بددددرفتاری،

زیسددتی عروقددی مبتالیددان بدده اخددتالل اسددترس پددس از سددانحه،

آسیبپذیری بده بیمداری و ضدرر ،خدود تحدول نیافتده/گرفتار،

اتفاقنظر وجود دارد .در مطالعه حاضدر ایدن دو متغیدر میدانجی

ایثار ،بازداری هیجانی ،معیارهای سرسختانه/عیبجویی افراطی

کنتدددرل نشدددده اسدددت و سدددرانجام ایدددنکددده بررسدددیهدددای

و خودکنترلی/خدود انضدباطی ناکدافی) نسدبت بده گدروه سددالم

نوروپیسیکولوژیک مختلفی تشدید عالئم اختالل استرس پدس

باالتر بوده است و درنهایت راهبردهای شناختی تنظدیم هیجدان

از سانحه در جانبازان جنگ را به دلیل هماننددی آن بدا آسدیب

در آنها غالباٌ آشفته ساز بوده است.

مغز به دلیل ضربه به سر نشان دادهاند ( )27و نکته مهم ایدنکده

اگرچه بیش از دو دهده اسدت کده درمدان پدرداز

مدتی کوتاهتر طرحواره درمانی بدرای اخدتالل اسدترس پدس از

عملیات نظامی شیوع نسدبتاٌ بداالیی دارد ( )28در ایدن پدژوهش

سانحه معرفیشده است ،اما در داخل صرفاٌ چند سدال اخیدر بده

این تفکیک بده دلیدل محددودیت امکاندات سدنجش ،در میدان

آن توجه شده است و در مورد جانبازان جنگ ،درمان پرداز

نمونه آماری حاضر در پژوهش صورت نگرفته است.

شناختی مورد توجه قرار نگرفته است.

پژوهشگران آتی ضمن در نظر گرفتن محدودیتهای مذکور،

در ارتباط با محدودیت های این پژوهش به این موارد میتدوان

می توانند موارد پیشنهادی این مطالعه را در بررسدیهدای بعددی

اشاره نمود :شرکتکنندگان در پژوهش ازنظر جنسدیتی شدامل

مدنظر خود قرار دهند :با توجه به پیشرفتهای حاصدلشدده در

مردان جانبازان جنگ است و در تعمیم به دیگر گروه جنسدیتی

زمینة فناوریهای نوین ارتباطی ،از رو های اجالس ویدئویی

بایددد همددراه بااحتیدداط باشددد؛ تفدداوت در انگیددزههددای درون دی

معددروف بددهسددالمتی و تندرسددتی از راه دور (تلدده هلددک) ،در

(بهبودی از اختالل یا منفعتهای شغلی و سازمانی تضمینشده

بدرخط مدیتدوان

صورت فراهم شددن بسدترهای آن ،بده رو
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تقدیر و تشکر

مدداخالت درمددانی ایددن پددژوهش را در ارتبدداط بددا مبتالیددان بدده

مقاله حاضر از رساله دکتری آقای بدرزو امیرپدور اقتبداس شدده

 در پژوهشهدای اجدرا.اختالل استرس پس از سانحه به کاربرد

است و از حمایت مالی بنیاد شهید و امور جانبازان و ایثارگران

شدناختی بدر نشدانگان

 در انتهدا بدر خدود الزم.استان کرمانشاه برخدوردار بدوده اسدت

نوین

،میدانم که از جانبازان سرافراز شدرکتکنندده در ایدن مطالعده

شده است؛ در پدژوهش هدای آتدی متغیرهدای

 مرکددز،امدور پژوهشدی جانبدازان و ایثددارگران اسدتان کرمانشدداه

 میدزان اکسدیژن خدون و تغییرپدذیری،زیستی دیگری از جملده

جامع علمی و کاربردی بنیاد شدهید کرمانشداه بده خداطر اجدازه

ضربان قلب که یک شاخص فیزیولوژیکی از تغییدرات ضدربان

استفاده از فضا و امکانات آموزشی و مشاور محترم بنیاد شدهید

،قلبددی اسددت و در طددی دو ضددربان متددوالی مشدداهده مددیشددود

جنا آقای رحیم گلی که در تمدام جلسدات بندده را همراهدی

مددیتواننددد در مراحددل قبددل و بعددد از مددداخالت روانشددناختی

.نمودهاند صمیمانه تشکر نماییم

.موردسنجش قرار گیرند

) اثربخشی درمدان پدرداز29،30( شده

مبتالیان اختالل استرس پس از سانحه با کمک این رو
ارتباطی گزار
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