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زمینه و هدف :وضعیت روانی و جسمانی جانبازان مبتال به  PTSDممکن است بر
سالمت روان همسران آنان اثر بگذارد .ترومای ثانویه یک سندرم شایع در همسران
جانبازان به ویژه جانبازان مبتال به  PTSDاست و درمان و پیشگیری از آن میتواند به
بهبود وضعیت همسران و خانواده آنان کمک کند .هدف از این پژوهش مقایسۀ آموزش
تکنیکهای شناختی_رفتاری و آموزش طرحواره محور بر تعدیل عالیم ترومای ثانویه در
همسران جانبازان مبتال به  PTSDبود.
روش بررسی :پژوهش حاضر یک کارآزمایی بالینی از نوع پیشآزمون_ پسآزمون با گروه
کنترل بود .جامعۀ آماری پژوهش شامل همسران جانبازان مبتال به  PTSDمراجعهکننده به
بیمارستان روانپزشکی صدر تهران بود .برای انتخاب نمونه ابتدا غربالگری صورت گرفت
و همسرانی که نمرۀ باالیی (حداقل  )83در ترومای ثانونه داشتند ،انتخاب شدند و سپس
به تصادف در دو گروه آزمایش و یک گروه کنترل جایگزین شدند (در هر گروه  11نفر).
در این پژوهش از پرسشنامه ترومای ثانویه ( )STSSاستفاده شد .دادهها با روش آماری
مانکووا ( )MANCOVAمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
یافتهها :نتایج نشان داد که هر دو روش آموزش طرحواره محور و آموزش تکنیکهای
شناختی رفتاری منجر به کاهش عالیم ترومای ثانویه و مؤلفههای آن (مزاحمت ،اجتناب و
برانگیختگی) در همسران جانبازان مبتال به  PTSDشدهاند ( )P>5/50و هر دو روش در
کاهش عالیم ترومای اثربخش هستند.
نتیجهگیری :با توجه به نتایج به دست آمده از این پژوهش ،دو روش آموزش راهبردهای
شناختی_رفتاری ،و آموزش متمرکز بر طرحواره موجب تعدیل عالیم ترومای ثانویه و
مؤلفههای آن (برانگیختگی ،مزاحمت و اجتناب) میشوند و استفاده از هر دو روش به
روانشناسان و درمانگران توصیه میشود.
کلید واژگان :آموزش تکنیکهای شناختی_رفتاری ،آموزش طرحواره محور ،ترومای
ثانویه ،اختالل استرس پس از آسیب.

دريافت مقاله2314/22/21 :

دريافت مقالۀ اصالحشده2314/21/5 :
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مقدمه
استرس ترومای ثانویه به انتقال نشانگان مشابه با

های شناختی یا باورهای اساسی درمانگر و تغییر آنها به

 ،PTSDاز فردی که به طور مستقیم در معرض یک واقعه

عنوان نتیجهای از مشارکت همدالنه با مراجع و مواجهه با

آسیبزا قرار گرفته ،به فرد دیگری که مجاورت مداوم و

تصورات آسیبزایی است که توسط مراجع مطرح میشود.

نزدیک با او دارد ،اشاره میکند ( .)2 ،1این انتقال ناشی از

این ممکن است یک گسیختگی در دیدگاه درمانگر نسبت

یک ارتباط همدالنه با فرد آسیب دیده است ( )1و از طریق

به خود ،دیگران و در کل نسبت به دنیا ایجاد کند (.)18-11

آن فردی که وابستگی نزدیکی با قربانی اولیه دارد به

این اصطالح به طور رایج برای نشانگان  PTSDدر بین

ترومای ثانویه مبتال میشود ( .)4 ،8نشانگان استرس ترومای

مراقبینی که با افراد آسیبدیده کار میکنند ،به کار میرود

ثانویه معموالً به اندازۀ نشانگان  PTSDناتوانکننده نیستند،

( .)18فرسودگی نیز به یک خستگی ،بدبینی ،جدا شدگی و

نشانگان

احساس عدم کفایت مرتبط با استرسزاهای بین فردی

اجتناب ) ،(Avoidanceبرانگیختگی) ، (Arousalو مزاحمت

شغلی ،اشاره میکند که میتواند کار با فرد آسیب دیده را

) (Intrusiveهستند ،ولی مالک  ،Aیعنی تجربۀ مستقیم

هم در برگیرد ( .)14خستگی شفقت به عنوان نوع خاصی از

رویداد استرسزا را در برنمیگیرد ( .)6 ،0این نشانگان

استرس ترومای ثانویه توصیف میشود ،که مرتبط با

تشابه زیادی با نشانگان  PTSDدارند ( )7و نتیجهای از

فرسودگی مراقب است ( .)10در حالی که ترومای ثانویه به

دانش در مورد واقعۀ آسیبزا یا تمایل برای کمک به

انتقال نشانگان از فرد آسیبدیده ،به فردی که مجاورت دایم

شخصی هستند که استرس آسیبزا را تجربه کرده است

و نزدیک با او دارد ،مانند همسر و مادر ،اطالق میشود (،1

( .)2با توجه به این که نقص در عملکرد و شدت عالیم

.)2

اما

شامل

همان

نوع

پریشانیها

مانند

تجربه شده در افراد دچار ترومای ثانویه به مرز بالینی

نظریهپردازان از دیدگاههای مختلف ترومای ثانویه را تبیین

نرسیده است ،از آن به عنوان یک سندرم یاد میشود ،نه

کردهاند .فیگلی) )1( (Figleyدر الگوی همانندسازی و

اختالل روانی ( .)15-3این عالیم باید بیش از یک ماه طول

همدلی بر این نکته تأکید میکند که کمککنندگان میکوشند

کشیده باشد و موجب نقص در عملکرد زندگی روزمرۀ فرد

که از طریق همانندسازی با قربانی او را درک کنند .نظریۀ

شوند تا تشخیص ترومای ثانویه داده شود ( .)15شدت

مدل ترومای ثانویۀ نظامدار ،به این نکته اشاره میکند که

نشانگان فرد مبتال به اختالل استرس پس از آسیب افزایشی

وقتی بازماندۀ ترومای اولیه (جانباز) در درون نظام خانواده

را در شدت نشانگان ترومای ثانویه در همسر پیشبینی می-

نشانگان تروما یا سطح پایین عملکرد را تجربه میکند ،یک

کند (.)2

پاسخ نظامدار رخ میدهد که در آن احتمال رشد نشانگان

مفهوم ترومای ثانویه نباید با مفاهیم مرتبط مانند

استرس ترومای ثانویه در همسر افزایش مییابد (.)16 ،14

فرسودگی

پیرلمن ) )12( (Pearlmanبه تغییر باورهای مراقب در مورد

ترومای جانشینی
)(burn out

)(Vicarious Trauma

و خستگی شفقت

،

)(Compassion Fatigue

خود و دیگران و دنیای بیرونی اشاره میکند ،و ککرام،

اشتباه گرفته شود .ترومای جانشینی گاهی به جای ترومای

دراموند و لی ) )17( (Cockram , Drummond& Leeو

ثانویه به کار گرفته میشود .ترومای جانشینی بر طرحواره-

گاف و اسمی ) )13( (Goff & Smithبر ارتباط ترومای
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خديجه ابوالمعالي و همکاران

ثانویه با طرحوارههای شناختی (باورهای بنیادی) اشاره می-

فردی یا گروهی مورد استفاده قرار گیرند .فرانسیسکوویچ

کنند .فیگلی ( )15 ،4نیز اذعان میدارد که همهی افرادی که

) (Frančiškovićو همکاران ( ،)6بر این باورند که هر نوع

در معرض مواجهۀ غیرمستقیم با ترومای فرد آسیبدیده

مداخلۀ درمانی ارائه شده و مورد تأیید برای جانبازان مبتال

قرار دارند ،عالیم ترومای ثانویه را نشان نمیدهند ،بلکه

به  ،PTSDمیتواند در حمایت و توانمندسازی همسران

طرحوارههای شناختیِ فرد ،او را مستعد ترومای ثانویه

برای چگونگی کنار آمدن با ترومای ثانویه ،به کار گرفته

ساخته و ابتال به آن را در او پیشبینی میکنند .در واقع

شود .از اینرو به نظر میرسد که مداخالت متعددی که

باورهای فرد حاصل تاریخچۀ شخصی او در طول زندگی و

عالیم  PTSDرا هدف قرار میدهند ،مانند درمان مبتنی بر

همچنین زندگی مشترک و رابطه با همسر مبتال به PTSD

پردازش اطالعات ( ،)24روشِ شناختی_رفتاری ( )20و

است (.)11

طرحوارۀ درمانی ( )17میتوانند در کاهش عالیم ترومای

پژوهشها نشان دادهاند که یک سوم جانبازان جنگی

ثانویه نیز به کار روند .روانشناسی سالمت ،مستقیمترین

دچار عالیم اختالل استرس پس از ضربه شدهاند ،این

روش مداخله جهت مواجهه با رویدادهای استرسزا و

اختالل عالوه بر مشکالت فراوانی که برای فرد مبتال ایجاد

چالش برانگیز زندگی را ،تقویت پاسخهای مقابلهای مؤثر و

میکند ،تأثیرات منفی بر خانواده و به تبع آن بر جامعه دارد

توانمندسازی شناختی افراد میداند .پژوهشها نشان

( .)25پژوهشهای همهگیرشناسی در ایران و جهان نشان

میدهند که تجهیز افراد به مجموعهای از مهارتهای مقابله-

میدهند که ترومای ثانویه یک سندرم شایع در همسران

ای ،آنان را در مقابله با مشکالت روانشناختی ،جسمی،

جانبازان به ویژه جانبازان مبتال به  PTSDاست .زندگی با

روابط بینفردی و تعارضات توانمند میسازد (.)2

فردی که دچار تروما شده ،سایر اعضای خانواده ،به

برای کاهش عالیم ترومای ثانویه ،مداخالت آموزشی

خصوص مراقب فرد را به طور قابل مالحظهای تحت تأثیر

و درمانی متعددی به کار گرفته شده است ،مانند اثربخشی

قرار میدهد .مطالعات انجام شده نشان دادهاند که وضعیت

درمان و آموزش ذهنآگاهی ( ،)23 ،27درمان و آموزش

سالمت روانی جانبازان مبتال به تروما ،کرختی هیجانی و

شناختی رفتاری (27و  ،)82-21و آموزش تابآوری ()88

خشم در آنان بر روابط خانوادگیشان اثر میگذارد و

و غیره.

همسران آنان طیف گستردهای از عالیم روانی و جسمانی

در این پژوهش اثربخشی دو روش آموزش مبتنی بر

مربوط به نشانههای  PTSDرا آشکار میسازند (6و -21

طرحواره و آموزش شناختی_رفتاری مورد مقایسه قرار

 .)28از اینرو شناسایی همسران جانبازان که از مشکالت

گرفته است .در نظریۀ شناختی_رفتاری ،شناخت به سطوح

روانی رنج میبرند و ارائۀ اقدامات درمانی مناسب برای آنان

مختلفی تقسیم میشود .افکار خودآیند سطحیترین و

میتواند به ارتقای وضعیت سالمت روان آنان کمک کند.

اختصاصیترین سطح شناخت هستند .سطح دوم شامل

دکل و سولمن ) ،)25( (Dekel & Solomonنکاتی

باورهای میانجی و سطح آخر شامل طرحوارههای شناختی

را برای طراحی مداخالت جهت بهبود نشانههای ترومای

است و کلیترین سطح شناخت است .افکار خودآیند منفی

ثانویه پیشنهاد کردهاند و اعتقاد دارند که طیف وسیعی از

و باورهای میانجی به طور قابل مالحظهای تحت تأثیر

مداخالت با توجه به رویکردهای مختلف میتوانند بسته به

طرحوارههای شناختی هستند .به ویژه زمانی که این

نیاز و شرایط خاص افراد مبتال به ترومای ثانویه به شکل

طرحوارهها فعال میشوند ( .)84طرحوارهها مانند عدسی-
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هایی عمل میکنند که بر ارزیابی ،تفسیر و انتخاب فرد تأثیر
میگذارند (.)80

آموزش طرحواره محور یک فرآیند انطباق را شامل
میشود که از طریق آن مراجعان طرحوارههای ناسازگار

هدف از مداخالت شناختی_رفتاری اصالح شناختهای

قبلی خود را ،با توجه به این حقیقت که اتفاقات بد نیز

تحریف شده و آموزش رفتارهای جدید به منظور تغییر در

ممکن است گریبان افراد خوب را بگیرد و پیامدها الزاماً به

فرایندهای شناختی افراد است .روش آموزش شناختی-

طور عادالنه رخ نمیدهند ،تغییر دهند ( .)48طرحوارههای

_رفتاری یک مدل روانی_آموزشی با تأکید بر فرآیند

ناسازگار یا ناکارآمد به عنوان باورهای پایدار ،عمیق،

یادگیری است ( .)83-86در رویکرد شناختی_رفتاری اعتقاد

غیرمشروط ،فراگیر و منفی در مورد خود و دیگران هستند

بر این است که پریشانی روانشناختی عمدتاً ناشی از

که به تجربیات فرد و رفتارهای وی سازمان میدهند و از

آشفتگیهایی در فرآیندهای شناختی افراد است و تمرکز

طریق تجربیات مکرر تقویت میشوند و تا بزرگسالی تداوم

باید به تغییر شناختها برای ایجاد تغییرات مطلوب در

مییابند .این طرحوارهها در اوایل زندگی از طریق تعامل

عاطفه و رفتار باشد .نظریهپردازان شناختی_رفتاری ،بر این

مزاج کودک و شیوههای والدگری ،تجارب دورۀ کودکی و

باورند که عقاید و فرضهای بیمار در مورد رویداد

وقایع فاجعهبار زندگی تشکیل میشوند و طی سالهای

تروماتیک بر نحوۀ مقابلۀ او با این رویداد اثر میگذارد .این

بعدی گسترش مییابند (.)42

افراد رویدادها را به شکل منفی تفسیر میکنند و همواره

با توجه به مطالب مطرح شده ،سؤال اصلی پژوهش

احساس خطر دارند .افراد از نظر گرایش به رنج بردن

حاضر این است که کدام یک از دو روش آموزشِ

متفاوت هستند و یکی از عوامل میانجی ،حالت ذهنی فرد

شناختی_رفتاری و آموزش مبتنی بر طرحواره ،از کارآمدی

به هنگام مواجهه با عوامل تروماتیک است (.)81

بیشتری برای کاهش عالیم ترومای ثانویه در همسران

فیگلی ) (Figleyاستعداد ابتال به ترومای ثانویه را

جانبازان مبتال به اختالل استرس پس از آسیب برخوردارند؟

مرتبط با طرحوارههای شناختی افراد میداند ( ،)17همچنین
ککرام) ، (Cokramبروز نشانههای تروما در افراد را مرتبط با

روش بررسی

طرحوارهها و باورهای بنیادی آنان دربارۀ خود ،دنیا و

روش پژوهش حاضر شبهآزمایشی با طرح پیش-

دیگران میداند ( .)45برخی نیز تغییر در طرحوارههای

آزمون_پسآزمون با گروه کنترل است ،در این پژوهش دو

شناختی و انطباق نظام باورهای فرد با تجارب ترومای

گروه آزمایشی و یک گروه کنترل مورد مطالعه قرار گرفتند.

ثانویه را در نتیجۀ تعامل همدالنۀ وی با بازماندگان تروما

گروه آزمایشی اول تحت آموزش شناختی_رفتاری و گروه

میدانند .یانگ  13طرحوارۀ ناسازگار اولیه را در قالب 0

آزمایشی دوم تحت آموزش طرحواره محور قرار گرفتند و

حوزۀ بریدگی و طرد ،خودگردانی و عملکرد مختل،

گروه سوم به عنوان گروه کنترل آموزشی را دریافت نکردند.

محدودیتهای مختل ،دیگر جهتمندی ،و گوش به زنگی

جامعۀ آماری شامل همسران جانبازان مبتال به  PTSDناشی

بیش از حد مطرح کرده است ( .)41این طرحوارهها

از جنگ تحمیلی بود که ساکن تهران بودند و از سال 1830

الگوهایی برای گزینش و انتخاب اطالعات از محیط پیرامون

تا  ،1812به درمانگاه یا بیمارستان روانپزشکی صدر مراجعه

جهت تصمیمگیریها و هدایت الگوهای مشخص رفتاری

کرده بودند .از بین پروندههای موجود در بیمارستان صدر،

فراهم میکنند (.)42

همسران بیماران  PTSDشناسایی شدند .سپس آزمون
( STSSترومای ثانویه) به منظور غربالگری اجرا شد و پس
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از تأیید روانشناس ،همسرانی که دارای  PTSDثانویه

شد .شاخص  IFI =5/13 ،CFI =5/13 ،GFI =5/14و مقدار

(استرس پس از ضربه ثانویه/ترومای ثانویه) بودند ،مشخص

شاخص  RMSEAنیز  5/581به دست آمد .بررسی

شدند و  88نفر به تصادف در دو گروه آزمایش و یک گروه

شاخصها نشان داد که این مقیاس در نمونۀ ایرانی نیز از

کنترل (هر گروه  11نفر) جایگزین شدند .حجم نمونه بر

برازش مطلوبی برخوردار است و دارای همان ساختار

اساس روش کوهن ( ،)1136در سطح خطای  5/50و حجم

عاملی است که در نمونۀ غیر ایرانی وجود دارد ( .)46پایایی

اثر  ،5/0و توان آزمون  5/61در هر گروه معادل  11نفر

این مقیاس به روش بازآزمایی برای کل پرسشنامه در دامنۀ

انتخاب شد ( .)44مالکهای ورود به پژوهش حاضر شامل:

 5/71تا  5/11و همسانی درونی حاصل از آلفای کرونباخ

همسر جانباز مبتال به  PTSDبودن ،کسب نمرهی برش 83

برای کل پرسشنامه  5/13گزارش شده است ( .)40همسانی

در آزمون  ،STSSعدم سابقۀ بستری در بیمارستان

درونی این مقیاس در جمعیت ایرانی در نمونهای از همسران

روانپزشکی ،حداقل سواد در سطح پنجم ابتدایی ،دامنۀ

و فرزندان جانبازان برای کل مقیاس  5/12و برای زیر

سنی  85-00سال بود.

مقیاس مزاحمت  ،5/37اجتناب  5/71و برانگیختگی 5/34

مقیاس سنجش استرس پس از ضربۀ ثانویه

بدست آمده است ،که همگی در سطح ( )P >5/551معنادار
هستند (.)46

(:)STSS
این مقیاس با  17عبارت به منظور سنجش میزان

روش اجرای پژوهش

عالیم ترومای ثانویه ،مطابق با مالکهای تشخیصی اختالل

 -1ابتدا غربالگری صورت گرفت و افرادی که نمرۀ

استرس پس از آسیب تنظیم شده است .و دارای  8خرده

آنان در پرسشنامه ترومای ثانویه باالتر از نقطۀ برش بود،

مقیاسِ افکار و تصورات مزاحم ،پاسخهای اجتنابی و عالیم

انتخاب و به تصادف در دو گروه آزمایش و یک گروه

برانگیختگی افرادی است که در ارتباط نزدیک با مبتالیان به

کنترل جایگزین شدند .نمرههای این مرحله برای پیشآزمون

 PTSDقرار دارند .سؤالها در طیف لیکرت  0درجهای

نیز در نظر گرفته شد .قبل از شروع جلسات توافق شرکت

(از هرگز= ،1تا همیشه= )0نمرهگذاری میشوند .نمرۀ  83به

کنندگان جهت شرکت در پژوهش اخذ گردید و به آنان

باال نشان دهندۀ شاخصهای ترومای ثانویه است .نمرههای

اطمینان داده شد که شرکت در این پژوهش هیچگونه ضرر

DSM-IV

احتمالی برای آنان ندارد و اطالعات گردآوری شده از آنان

 STSSبر اساس معیارهای تشخیصی  PTSDدر

نیز تفسیر میشود ( .)40با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی

نیز به صورت محرمانه باقی خواهد ماند.

ساختار عاملی مقیاس  STSSبررسی شده است ،شاخص

 -2روش آموزش شناختی_رفتاری و آموزش

 IFI =5/14و 5/561

طرحواره محور همزمان در دو گروه آزمایش به صورت

= RMSEAبه دست آمده است .سایر شاخصهای

مجزا ارائه شد .تکنیکهای شناختی_رفتاری در طول 18

برازش مدل مانند بارهای عاملی ،مجذور همبستگی چندگانه

جلسه (هر جلسه به مدت تقریباً  185دقیقه) آموزش داده

و مقدار  Tنشان میدهد که مدل تحلیل عاملی تأییدی این

شد .در هر جلسه تمرینهای جلسه قبل اجرا میشد و برای

مقیاس دارای برازش خوبی است ( .)40در نمونهای از

ارزیابی عملکرد گروه مثالهایی همراه با شرکتکنندگان

همسران و فرزندان جانبازان ایرانی نیز برای ارزیابی ساختار

بررسی و از انجام تکالیف در منزل نیز اطمینان حاصل

 CFI =5/14 ،GFI =5/15و

عاملی مقیاس  STSSاز روش تحلیل عاملی تأییدی استفاده
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میشد .پروتکل آموزش شناختی_رفتاری در جدول ()1

تعیین شده ،تعیین تکلیف جلسه بعد و در نهایت خالصه-

آورده شده است.

سازی و گرفتن بازخورد انجام گرفت .پروتکل آموزش

-8آموزش طرحواره محور طی  12جلسۀ  125دقیقه-
ای به صورت هفتگی ارائه شد .در هر جلسه مرور جلسات
قبل و بررسی تکلیفها ،منطق ارائه تکنیک ،آموزش مبانی

طرحواره محور در جدول ( )2آورده شده است.
-4یک هفته پس از پایان جلسات آموزشی پسآزمون
بر روی همۀ شرکتکنندگان انجام شد.

جدول  :1پروتکل اموزشی گروه اول  :رویکرد شناختی_رفتاری
جلسۀ اول (مقدماتی) و دوم :معارفۀ پذیرش ،بیان اصول و قواعد گروه ،اجرای پیشآزمون جهت غربالگری و ارزیابی؛ برقراری رابطۀ درمانی
و جلب اعتماد ،آشنا ساختن گروه با اختالل  ،STS ،PTSDمدل شناختی و فرآیند برنامۀ آموزشی ،طبیعی جلوه دادن مشکالت فرد و
برانگیختن امید (آغاز روند بازسازی شناختی).
جلسۀ سوم تا ششم :آموزش شناسایی افکار منفی و همچنین ادامۀ آشنا کردن افراد با شناخت درمانی ،آموزش تنشزدایی به روش
تصویرسازی محیط امن؛ و تنفس عمیق شکمی ،ارزیابی و چالش با افکار ناکارآمد و ارائه تفسیرهای جایگزین متعادل تر.
جلسۀ هفتم :تالش برای شناسایی و مقابلۀ با مشکالت و حل آن ها به شیوهای سازگارانه ،از طریق آموزش تکنیکهای آزمایش رفتاری و حل
مسأله.
جلسۀ هشتم تا یازدهم :معرفی باورهای میانجی و بنیادین ،شناسایی و بازبینی شیوۀ عمل آنها ،چالش با آنها و ارائۀ تکنیکهایی که در شکل-
دهی باورهای بنیادین جدید و مثبتتر کمک میکند ،سوق دادن گروه به سمت پایان دوره.
جلسۀ دوازدهم :آموزش تکنیک «جرأت ورزی» و «توجه برگردانی» ،و پاسخ به دغدغهها در خصوص ختم درمان.
جلسۀ سیزدهم (پایانی) :کمک به بیمار در جهت استفاده از فنون یادگرفته شده در گروه به زندگی واقعی و برگزاری جلسات خودیاری،
اجرای پسآزمون.
جدول  :2پرتکل آموزشی گروه دوم  :رویکرد مبتنی بر طرحواره
جلسۀ اول :آشنا ساختن گروه با ساختار جلسه ،مقررات و فواید برنامۀ آموزشی طرحواره ،توضیح پیرامون استرس پس از ضربه و ترومای
ثانویه /ارائۀ پرسشنامه جهت غربالگری.
جلسۀ دوم :آشنا شدن با  13طرحوارههای ناسازگار اولیه و حوزههای مرتبط با آن :توضیح مراحل شکلگیری طرحوارهها بر اساس نیازهای
هیجانی اساسی ،خلق و خو و تجارب اولیۀ زندگی.
جلسۀ سوم تا پنجم :ارائۀ تکنیکهای شناختی به منظور چالش با طرحوارههای ناسازگار و شناسایی سبکهای مقابلهای ناسالم :آزمون اعتبار
طرحوارهها از طریق شواهد تأییدکننده و رد کننده ،شناسایی سبکهای مقابلهای سالم.
جلسۀ ششم تا هشتم :ارائۀ تکنیکهای تجربی به منظور برانگیختن هیجانهای مرتبط با طرحوارههای ناسازگار :نوشتن نامه ،انجام گفتگوی
خیالی ،تصویرسازی ذهنی.
جلسۀ نهم تا یازدهم :آموزش تکنیکهای رفتاری به منظور مقابله با سبکهای مقابلهای ناسالم و تمرین رفتارهای سالم :حل مسأله ،کنترل
خشم ،جرأتورزی.
جلسۀ دوازدهم :خالصۀ مطالب گفته شده در طی جلسات ،ارزیابی اثربخشی جلسات آموزشی از طریق اجرای مجدد پرسشنامه ،راهنمایی
اعضای گروه جهت استفاده از فنون یاد گرفته شده در زندگی واقعی.
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یافتهها
در این قسمت ابتدا دادههای آماری توصیف شدهاند،

نشان داد که بین نمرههای پیشآزمون مزاحمت ( =F

سپس برای تجزیه و تحلیل دادهها از آزمون آماری تحلیل

 )0.308, sig= 0. 739اجتناب ( =F= 0.006, sig

کوواریانس چند متغیره ( )MANCOVAاستفاده شده

 )0.994و برانگیختگی ()F= 0.750, sig= 0.481

است.

تفاوت معناداری وجود ندارد.
در جدول( )8شاخصهای میانگین و انحراف

ابتدا مفروضههای استفاده از آزمون مانکووا بررسی

استاندارد نمرههای هر گروه به تفکیک در پیشآزمون و

شد .آزمون باکس نشان داد که شرط همسانی ماتریس

پسآزمون ،در سطوح مختلف متغیر وابسته توصیف شده

واریانس–کوواریانس برقرار است (مقدار آزمون باکس

است.

معادل  16/630و سطح معناداری آن  5/237بود) .در بررسی
همانطور که جدول فوق نشان میدهد ،میانگین نمرۀ

شرط همسانی واریانسها ،آزمون لوین نشان داد که شرط

پسآزمون گروه آموزش طرحواره محور از میانگین گروه

همسانی واریانسها برقرار است و مقادیر  Fو سطح

آموزش شناختی-رفتاری بیشتر است و میانگین هر دو گروه

معناداری آن در پسآزمون مؤلفه مزاحمت معادل =F

نیز در پسآزمون کمتر از گروه کنترل است .شاخصهای

 ،1.210, sig= 0.312در مؤلفه اجتناب معادل =F

کجی و کشیدگی نیز نشان میدهند که توزیع نمرهها از

 0.329, sig= 0.722و در مؤلفه برانگیختگی معادل =F
 0. 130, sig= 0.878بود ،به عبارت دیگر در هر سه

منحنی نرمال تخطی نکرده است.
با توجه به جدول فوق در هر سه مؤلفه مزاحمت،

مؤلفه شرط همسانی واریانسها نیز برقرار بود .با توجه به

برانگیختگی و اجتناب ،میانگین نمرۀ پسآزمون هر دو گروه

معنادار بودن همبستگی دو به دوی سطوح متغیر وابسته،

آزمایشی کمتر از گروه کنترل است .همچنین مقادیر کجی و

برای بررسی تفاوت ترکیب خطی سطوح متغیر وابسته در

کشیدگی در هر سه گروه نشانگر این است که توزیع

گروهها از آزمونهای چند متغیره استفاده شد (جدول .)0

نمرههای شرکتکنندگان در هر سه مؤلفه فاصلۀ چندانی از
توزیع نرمال ندارد.
آماری

نتایج آزمونهای چند متغیری اثر پیالیی ،المبدای
ویلک ،اثر هتلینگ ،و بزرگترین ریشه روی نشان میدهد که

در این پژوهش به منظور بررسی فرضیهها از آزمون

پس از کنترل عامل پیشآزمون ،در ترکیب خطی سطوح

راهه

متغیرهای وابسته تفاوت معناداری وجود دارد ،و اثر عامل

تحلیل

واریانس

چندمتغیره

یک

( )MANCOVAبا کنترل اثر پیشآزمون و آزمون تعقیبی

گروه معنادار است ()sig= 0.001

بنفرنی ) (Bonferroniاستفاده شده است .البته قبل از

در ادامه برای بررسی تفاوت هر یک از سطوح متغیر

استفاده از این آزمون ابتدا با استفاده از سه آزمون تحلیل

وابسته در گروهها نتایج آزمون اثرات بینگروهی گزارش

واریانس یکراهه عدم تفاوت بین نمرههای پیشآزمون سه

شده است.

گروه بررسی و تأیید شد .مقدار  Fو سطح معناداری آن
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در جدول فوق آزمون اثرات بینگروهی نشان میدهد

گروه آموزش شناختی_رفتاری و آموزش طرحواره محور

که پس از کنترل عامل پیشآزمون ،بین میانگین نمرههای

در سه مؤلفه اجتناب ،برانگیختگی و مزاحمت تفاوت

پسآزمون در سه مؤلفه مزاحمت ،اجتناب و برانگیختگی

معناداری وجود ندارد ( ،)sig>0.05اما بین این سه مؤلفه

تفاوت معنادار وجود دارد.

در دو گروه آزمایشی و گروه کنترل تفاوت معناداری وجود

به منظور مقایسۀ دو بهدوی گروهها در متغیرهای مورد

دارد (.)sig<0.05

مطالعه ،آزمون مقایسۀ زوجی بنفرنی نشان داد که بین دو
جدول :8شاخص های توصیفی در نمره کل ترومای ثانویه در گروه های مورد مطالعه (هر گروه  11نفر)
گروه شناختی -پیش آزمون

میانگین

انحراف معیار

کجی

کشیدگی

00/32

12/56

5/85

-1/53

رفتاری
گروه طرحواره
گروه کنترل

پس آزمون

45/86

3/46

5/861

-5/438

پیش آزمون

01/27

15/88

5/581

-5/181

پس آزمون

44/68

3/20

5/606

-1/101

پیش آزمون

03/78

10/78

-5/285

-1/53

پس آزمون

03/40

10/8

-5/562

-1/151

جدول ( .)4شاخص های توصیفی در مولفههای ترومای ثانویه در گروه های مورد مطالعه (هر گروه  11نفر)
مزاحمت
میانگین

گروه

انحراف

برانگیختگی

کجی

کشیدگی

میانگین

معیار
گروه

پیش

شناختی-

آزمون

رفتاری

پس

16/81
12/78

8/11
8/32

انحراف

کجی

اجتناب
کشیدگی

میانگین

معیار
-5/605
5/372

-5/208
5/714

17/40
11/12

4/81
2/54

انحراف

کجی

کشیدگی

معیار
-5/60
-5/850

1/511
-5/351

17/63
10/31

6/41
4/54

-5/567
-5/283

5/701
-5/304

آزمون
گروه

پیش

طرحواره

آزمون
پس

22/27
12/11

4/13
8/88

5/518
-5/603

-1/51
5/645

11/04
14/86

2/33
2/14

-5/854
5/352

5/126
-5/078

22/27
17/86

4/13
8/61

5/518
5/161

-1/51
-5/554

آزمون
گروه

پیش

کنترل

آزمون
پس

17/04
17/40

4/01
4/74

-5/461
-5/283

-5/561
-5/304

11
13/72

4/11
4/62

-5/474
-5/670

آزمون
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-1/11
-5/821

22/13
22/27

7/51
7/14

-5/851
5/15

-5/283
-1/112
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جدول  :0آزمونهای چند متغیره
F

اثرات

درجه آزادی

b

9.240

اثر پیالیی
المبدای ویلک
اثر هتلینگ
بزرگترین ریشه روی

b

9.240

b

9.240

b

9.240

سطح معناداری

3.000

مجذور ایتای سهمی

.001

3.000

.649

.001

3.000

.649

.001

3.000

.649
.649

.001

جدول  :6آزمون اثرات بین گروهی
متغیر

مجموع مجذور

وابسته

مربعات

پس آزمون

130.316

درجه آزادی

میانگین مربعات

F

سطح معناداری

مربع ایتای سهمی

توان مشاهده
شده

2

65.158

6.731

.004

.333

.884

مزاحمت
پس آزمون

221.996

2

110.998

11.921

.000

.469

.990

اجتناب
پس آزمون

222.758

2

111.379

15.695

.000

.538

.999

برانگیختگی

بحث
یافتههای پژوهش حاضر بیانگر اثربخشی روش آموزش

بر طرحواره را عامل موؤثری در غلبوه بور اجتنواب ،کواهش

تکنیکهای شناختی_رفتاری و آموزش طرحواره محوور بور

رفتارهای مختلکننده و تسهیل شرایط بهبود هیجوانی عنووان

کاهش نمرۀ کل ترومای ثانویه بود .به عالوه بوین اثربخشوی

کرده است .رویکرد طرحواره محور به عنوان یوک رویکورد

دو روش در کاهش عالیم ترومای ثانویوه و مؤلفوههوای آن

چند بعدی تلقی میشود که در آن افراد از طریق تکنیکهای

تفوواوتی وجووود نداشووت و هوور دو روش در کوواهش عالیووم

شناختی و طرحوارههای خود را به چوالش مویکشوند و بوا

ترومای ثانویه اثربخش بودنود .یافتوههوای ایون پوژوهش در

جستجوی شواهد تأییدکننوده و تکوذیبکننوده (بوه چوالش

خصوص اثربخش بوودن آمووزش مبتنوی بور طرحوواره بور

کشیدن طرحوارهها) در مییابند که برخی از طرحووارههوای

کاهش عالیم ترومای ثانویه (شوامل :مزاحموت ،اجتنواب ،و

آنان کارآمد نیست و نباید آنها را به عنووان حقوایق مطلوق،

برانگیختگی) بوا نتوایج پوژوهش ککورام و همکواران (،)17

بلکه به عنوان فرضیههایی نگاه کنند که بایود آزموون شووند

کواممی و همکواران ( ،)27کواممی( ،)21پانویوک و اًسوت

( .)47در آموزش طرحواره محور بر تفسیر مجودد مفهووم و

) ،)24( (Paunovicزولنور ) (Zoellnerو همکواران (،)20

معنای تروما تأکید مویشوود ،و ایون تفسویر مجودد افوراد را

همسو است .یانگ نیز استفاده از تکنیکهای تجربوی مبتنوی

توانمند میسازد که با نگاه دیگری طرحوارههوا و پیامودهای
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آن را بررسی کنند ،طرحوارههای ناسازگار و تعمویمیافتوه را

شکل بگیرد ،از اینرو در این پژوهش با استفاده از

بشناسند و آن را به چالش کشیده و تغییر دهند ( ،)43 ،48با

تکنیکهای آموزش شناختی_رفتاری به مراجعان کمک شد

تروما مقابلۀ مؤثر داشته باشند ،و به تجربۀ تروموا بوه عنووان

تا افکار منفی خود را شناسایی کرده و به طور مؤثر با آنها

تجربووۀ رهوواییبخووش نگوواه کوورده و آن را جووذب کننوود و

مقابله کنند .در این راستا بازسازی شناختی ،فرصتی برای

احساسات مربوط به آن را بپذیرند .این فرآیند به افراد کمک

انطباق سازگارانه و کنترل هیجان و رفتار برای افراد فراهم

میکند که معنای جدید و سوازگارانهای بوه تروموا بدهنود و

کرد ( .)83-86در واقع در این پژوهش ،از طریق مداخالت

افکار مزاحم و نشانههوای دیگور تروموای ثانویوه را کواهش

تنشزدایی/آرمیدگی (با تأکید بر اجزای هیجانی و

دهند (.)43

فیزیولوژیک تروما) ،مداخالت شناختی (که در آن از طریق

در خصوص اثربخشی آموزش شناختی_رفتاری در کاهش

بررسی فرآیندهای شناختی و ارتباط بین باور و احساس و

نشانههای ترومای ثانویه (مزاحمت ،اجتناب ،و برانگیختگی)

شناخت ،تحریفهای شناختی و باورهای بنیادین و میانجی

میتوان گفت که یافتههای این پژوهش با نتایج پژوهشهای

ناکارآمد به چالش کشیده شد) و مداخالت رفتاری (با تأکید

کاممی و همکاران ) ،(27یاسن ) 85( (Yassenو  ،)88هم-

بر بهکارگیری مهارتهای ارتباطی ،حل مسأله ،و حل

سو است .همانگونه که گفته شد ،برخی معتقدند که هر

تعارض) مولفههای ترومای ثانویه شامل :اجتناب،

روشی که در کاهش عالیم  PTSDاولیه به کار میرود ،می-

برانگیختگی و مزاحمت کاهش داده شد.

تواند در کاهش عالیم ترومای ثانویه در همسران مبتال به

بر اساس یافتههای پژوهش حاضر به درمانگران توصیه

ترومای ثانویه و توانمندسازی آنان مفید باشد ( .)0همراستا

میشود که جهت کاهش عالیم ترومای ثانویه یکی از دو

با این فرض ،یافتههای این پژوهش ،با نتایج حاصل از

روش آموزش تکنیکهای شناختی_رفتاری آموزش

پژوهشهای انجام شده در مورد اثربخشی تکنیکهای مبتنی

طرحواره محور را بهکار گیرند .با توجه به این که یکی از

بر روش شناختی_رفتاری بر کاهش عالیم  PTSDاولیه و

محدودیتهای این پژوهش فراهم نشدن امکان مطالعه

سایر مشکالت روانشناختی آنان هماهنگی دارد؛ از جمله

تداومِ اثرات دو روش آموزش تکنیکهای شناختی–رفتاری

یافتههای اصالنی و همکاران ( )81و ذوقی و همکاران ()82

و آموزش طرحواره محور بود ،به پژوهشگران دیگر توصیه

احمدی زاده و همکاران ( ،)41فرانسیسکوویچ و همکاران

میشود که تداوم اثر این دو روش را بررسی کنند ،به عالوه

( ،)0دولی و اسپنس ( ،)05زِیفرد و بلک بِیکر

& (Zayfert

اثرات این دو روش را در کاهش عالیم  PTSDاولیه در

) ،)01( Black Beckerفوآ و همکاران ( ،)02دورسی،

جانبازان مورد مقایسه قرار دهند .به عالوه با توجه به این که

بریجز و وودز) ،)08( (Dorsey, Briggs & Woodsمانسون

همسران جانبازان مبتال به  PTSDممکن است در معرض

و همکاران ) ،)04( (Monson & et alهافمن و همکاران

استرسهای متعدد و مداوم قرار بگیرند ،از این رو توصیه

همکاران (Schnurr & et

میشود ،نهادهای متولی رسیدگی به وضعیت سالمت

) ،)07( alاُته ) ،)07( (Otteکار ) )03( (Karمطابقت دارد.

همسران و خانواده جانبازان مبتال  ،PTSDبه طور خاص

) ،)00( (Hafman & et alاشنر و

در سایه مواجهۀ غیرمستقیم با ترومای جانباران

PTSD

مزمن ،ممکن است تحریفات شناختی در همسران آنان

راهکارهای پیشگیری از مشکالت سالمت در این گروه از
زنان را بررسی و ارائه دهند.
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Comparison of the Effectiveness of Cognitive-Behavioral Techniques
Training and Schemes-Based Training on the Adjustment of Secondary
Trauma Symptoms in Spouses of Veterans with Post-Traumatic Stress
Disorder
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Abstract

of

Background and Objectives: Mental and physical status of
veterans with PTSD may affect their mental health their spouses.
Secondary trauma is a common syndrome in spouses of PTSD
veterans and its treatment and prevention can help to improve the
mental status of veterans' spouses and their families. The aim of
this study was to compare cognitive-behavioral techniques training
and schemes-based training on the adjustment of secondary trauma
symptoms among the spouses of veterans with post-traumatic
syndrome disorder (PTSD).
Subjects and Methods: This study was a pretest-posttest with
control group clinical trial. The sample consisted of spouses of
veterans with PTSD admitted at Sadr Psychiatric Hospital in
Tehran. To select the samples, screening was first carried out and
spouses with higher secondary trauma scale (STS) scores (at least
38) in secondary trauma were selected and then randomly allocated
into two experimental groups and one control group (n=11 in each).
Data were analyzed with MANCOVA test.
Results: The results showed that both methods of schema-based
training and cognitive-behavioral techniques training is led to
reduce secondary trauma symptoms and its components (arousal,
intrusion and avoidance) in spouses of veterans with PTSD
(P<0.05) and there is no significant difference between the
effectiveness of the two methods in reducing the symptoms of
secondary trauma.
Conclusion: According to the results of this study, two methods of
cognitive-behavioral training and schema-based training cause the
adjustment of symptoms of secondary trauma and its components
(arousal, intrusion and avoidance) and using both methods is
recommended to psychologists and therapists.
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