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Abstract
Introduction: This research work is aimed at
evaluating the effectiveness of Adlerian family
encouragement training on increasing marital
satisfaction and decreasing PTSD symptoms among
disabled veterans.
Method: The research design is quasi-experimental,
and the statistical population included all the patients
referring to health centers in Tehran who were
suffering from the Iraqi Imposed War-related PTSD
based on psychiatrists’ diagnoses and the Mississippi
PTSD Scale. The sample was selected using the
convenient sampling method, the data were collected
using the Mississippi PTSD Scale and the Enrich
Marital Satisfaction Scale, and the collected data
were analyzed using multivariate covariance.
Result: The results revealed that Adlerian family
encouragement training decreases such clinical
problem as re-experiencing, isolation, numbness,
over-excitement, and self-irritation among disabled
veterans with PTSD.
Discussion: Adlerian family encouragement training
showed that family has a fundamental role in
alleviating PTSD symptoms and increasing marital
satisfaction in disabled veterans although this issue
does not receive enough attention in current studies.
Keywords: family encouragement, Adlerian model,
marital satisfaction, post trauma stress disorder,
disabled veterans.
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چکیده
 بررسی اثربخشی آموزش دلگرمسازی خانواده، از این پژوهش:هدف
براساس مدل آدلر در افزایش رضایت زناشویی و کاهش عالئم اختالل
.جانبازان مبتال به اختالل استرس پس از ضربه بود
 جامعه آماری این. طرح پژوهش شبهآزمایشی از نوع کاربردی بود:روش
پژوهش عبارت است از کليۀ افرادی بود که براساس تشخيص پزشک
فوقتخصص روانپزشکی و پرسشنامۀ اختالل استرس پس از ضربۀ
 مبتال به اختالل استرس پس از ضربه بازمانده از جنگ.پی.سی.سی.می
تحميلی بودند که به کلينيکها یا مراکز درمانی شهر تهران مراجعه
. برای انتخاب نمونه از روش نمونهگيری دردسترس استفاده شد.کردند
 و پرسشنامه.پی.سی.سی.پرسشنامۀ اختالل استرس پس از ضربه می
 ابزارهای این پژوهش بودند و برای تحليل،رضامندی زناشویی انریچ
.دادها از روش تحليل کوواریانس چندمتغيره استفاده شد
 تحليل و بررسی دادههای پژوهش نشان د ادکه آموزش دلگرم:نتیجه
سازی خانواده بر اساس مدل آدلر باعث کاهش مشکالت بالينی( شامل
) بيش انگيختگی و خودآزاری، کرختی، کناره گيری،تجربه مجدد
.جانبازان مبتال به اختالل استرس پس از ضربه شد
 آموزش دلگرمسازی خانواده براساس مدل آدلر نشان داد که:بحث
 و رضایت زناشویی داردPTSD خانواده نقش بسزایی در بهبود عالئم
.که در تحقيقات عصر حاضر توجه چندانی به آن نشده است
 دلگرمسازی خانواده؛ مدل آدلر؛ رضایت زناشویی؛ استرس:کلیدواژهها
پس از سانحه؛ جانبازان

 دانشگاه آزاد، واحد کرج، دانشجوی کارشناسی ارشد گروه روانشناسی.1
. ایران، کرج،اسالمی
 ایران،کرج،  دانشگاه آزاد اسالمی، واحد کرج، استادیار گروه روانشناسی
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مقدمه

نقل از ميرزایی.)1333 ،

طی هزاران سال ،ضربههای روانشناختی برای مردم،

جنگ ،ضربهای روانشناختی است که از تجربههای

منبع وحشت و ترس بوده است .تجاربی که فرد را با

طبيعی انسان خارج بوده و برای هر کس بالقوه

خطر مرگ واقعی یا قریبالوقوع ،یا تباهی و نابودی

تهدیدکننده است .جنگ ،ترسی دائمی است برای

مواجه میکنند ،وحشتآورند .زمانیکه واکنشهای

کشتهشدن خود یا دیگرانی که باید انسانيت آنها

استرس افراد به این رویدادهای آسيبزا ،مزمن و

بهفراموشی سپرده شود .با این توصيف ،جای شگفتی

ناتوانکننده باشد ،آنها دیگر یک واکنش طبيعی به

نيست اگر سربازی پس از جنگ به اختالل استرس
5

6

وضعيتهای غيرطبيعی نيستند ،بلکه به اختالل

پس از ضربه مبتال شود (فالنری  .)1224 ،تعدادی از

استرس پس از سانحه ( )PTSDتبدیل میشوند.

محققان ،شدت واکنشهای روانشناختی را با شدت

آمارها نشان میدهد که اختالالت مرتبط با ضربههای

فاجعه همبسته میدانند .این عده معتقدند که هرچه

روانشناختی ،پس از بيماریهای قلبی و عروقی،

فاجعه شدیدتر باشد ،واکنشهای روانشناختی پس از

پرهزینهترین مشکل مرتبط با سالمتی در سالهای

آن نيز بيشتر خواهد بود (ساراسون و ساراسون،

اخير بوده است (فورد .)2002 ،2نرخ باالی  PTSDدر

 .)1231ساليان متمادی است که متخصصان بهداشت

جمعيت عمومی پس از الکليسم ،افسردگی اساسی و

روانی تالش میکنند تا واکنشهای نابهنجار افراد را

هراس اجتماعی ،این اختالل را به چهارمين اختالل

در رویارویی با منابع فشار روانی مورد بررسی قرار

شایع روانپزشکی در ایاالتمتحده امریکا تبدیل کرده

دهند .برای نخستين بار ميان سربازان جنگ جهانی

است (بارلو .)2002 ،3ازطریق قرارگرفتن پیدرپی در

دوم نشانگان روانشناختی و رفتارهای نابهنجار در

برابر محرکهای تهدیدکننده زندگی ،یا ارزیابی

رویارویی با وقایع فشارزای جنگ شناسایی شد که

بيشانگيخته از نشانهها و محرکهای خنثی بهعنوان

بعدها در راهنمای تشخيصی و آماری اختالالت روانی

تهدید ،دستگاه عصبی مرکزی بهصورتی باورنکردنی،

بهعنوان یکی از گروههای فرعی اختالالت روانی قرار

بيش از حد پاسخ خواهد داد و بدینترتيب با افزایش

گرفت که به آن اختالل استرس پس از ضربه میگویند

1

1

نابهنجاری و بینظمی عصبی (برایمثال ،حساسشدن

(بالس

به استرس) همراه خواهد بود .درحقيقت ،این نوع

ویرایش تجدیدنظرشده راهنمای تشخيصی و آماری

حساسشدن میتواند به بيشانگيختگی در پاسخ به

اختالالت روانی( 3انجمن روانپزشکی امریکا،)2000 ،

نشانههای ترسآور و محرکهای استرسزا منجر شود

اختالل استرس پس از ضربه ،عبارت است از

و با گذشت زمان ،سير تجمعی پاسخهای زیستی

مجموعهای از عالئم نوعی که در پی مواجهه با عامل

بازداری

فشار آسيبزای بینهایت شدیدی پيدا میشود

واکنشهای ایمنی ـ عصبی و احتماالً آسيب به

(پورافکاری .)1332 ،این عوامل میتوانند از تجربه

دستگاه عصبی را شامل شود (کندی و موری،4

جنگ ،شکنجه ،بالیای طبيعی ،حمله ،تجاوز و موانع

 .)2010سازمان جهانی بهداشت در سال  2001اعالم

جدی نظير تصادف یا ماشين و آتشسوزی ساختمان

کرد که در سال  ،2020جنگ از شانزدهمين علت

ناشی شده باشد .ازجمله نشانههای اختالل استرس

مرگومير ،به هشتمين علت تغيير خواهد یافت (به

پس از ضربه دشواری تمرکز ،واکنش شدید

میتواند

نوعی

آسيبشناسی،

شامل
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و همکاران .)2002 ،براساس چهارمين
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ازجاپریدن ،واقعيتزدایی ،شخصيت باختگی ،کاهش

سربازانی که در منطقه جنگی بودند ،عالئمی را نشان

آگاهی از محيط ،ناتوانی از یادآوردن جنبههای مختلف

دادند که به  ،PTSDافسردگی و اضطراب منجر شد

آسيب ،پيدایش واکنشهای جسمی و موارد دیگری

(ساتکر و همکاران .)1223 ،تحقيقات ایکن و همکاران

اشاره کرد که همگی آنها باعث کاهش سالمت عمومی

( )2001و ایکن و همکاران ( ،)2010نشان میدهد

میشود (همان) .اختالل استرس پس از ضربه اثرات

که  0/32از جانبازان جنگ کره به اختالل استرس
10

و همکاران،

منفی عمدهای بر سالمت جسمانی و روانی فرد برجای

پس از از ضربه مبتال میشوند (کسلر

میگذارد (جان کوزی .)2006 ،2این اختالل ،سندرمی

2005؛ بروین 11و همکاران.)2002 ،

است که پس از مشاهده ،درگيرشدن یا شنيدن یک

پژهشگران بسياری تأثير طوالنیمدت اختالل استرس

عامل استرسزای تروماتيک بسيار شدید روی میدهد.

پس از ضربه را بر خانواده و روابط زناشویی بررسی

شخص نسبت به این تجربه با ترس و درماندگی پاسخ

کرده و به این نتيجه رسيدهاند که خانواده مبتالیان به

میدهد ،رخداد را در ذهن خود مکرراً زنده میکند و

این اختالل ،مشکالت فراوانی دارند (انيسی.)1311 ،

میکوشد از یادآوریشدن آن اجتناب کند .مالکهای

این افراد در درازمدت دچار مشکالت زناشویی

تشخيصی چهارمين ویرایش تجدیدنظرشده راهنمای

میشوند.

تشخيصی و آماری اختالالت روانی برای این اختالل

مهم این است که مواجهشدن با حوادث آسيبزا،

ایجاب میکند که عالئم تجربه مجدد ،اجتناب و

پدیدهای متداول اما اختالل استرس پس از ضربه

برانگيختگی مفرط ،بيش از یک ماه طول کشيده

پدیدهای نسبتاً نادر است .در زمينهیابی همبودی ملی

باشند و در زمينههای مهم زندگی نظير خانواده و

بيماریها 60/1 ،درصد بزرگساالن امریکایی تجربه

شغل تداخل نمایند .در بيمارانی که عالئم کمتر از یک

حداقل یک رویداد آسيبزا را در طول زندگیشان

ماه طول کشيده است ،تشخيص مناسب ممکن است

گزارش کردند ،اما فقط  3/2درصد مردان و 20/2

اختالل استرس حاد باشد (بالس و همکاران.)2002 ،

درصد زنان به اختالل استرس .پس بررسیهای

پژوهشها نشان داده است که تجارب جنگی نيز یکی

انجامشده در سالهای اخير نشان میدهد که

از علل اختالالت روانی است .ازجمله در پژوهشی

مداخالت روانشناختی باعث بهبود نشانههای PTSD

وضعيت بيماران در یک بيمارستان در کرواسی که

در جانبازان جنگ میشود و همين امر باعث بهبود

تجربهای در درمان سربازان مجروح داشت ،مورد

شاخصهای روانی و سالمت روانشناختی در آنها

بررسی قرار گرفت و افسردگی ،شایعترین اختالالت

میشود (ایکن و همکاران.)2010 ،

بين مجروحان بود (کوپ ،ایوانویچ ،ماتک1222 ،؛ به

برای مقابله با نشانههای  PTSDاز روشهای گوناگونی

نقل از براون و همکاران .)2001 ،در پژوهش دیگری

استفاده شده است .هنوز مشخص نشده است که چه

ارتباط بين شرکت در عمليات طوفان صحرا و نشانگان

نوع درمانی باعث بهبود عالئم  PTSDمیشود،
12

اختالالت روانشناختی در شرکتکنندگان مورد

بااینوجود ،نتایج تحقيقات برلی و همکاران ()2013

مطالعه قرار گرفت .نتایج نشان داد که قرارگرفتن

نشان میدهد که برنامه درمانی  CBTوابسته به محل

درمعرض تنيدگی جنگ فراوانی و شدت نشانگان

اقامت بيمار باعث بهبود چشمگيری در عالئم بيماری

روانشناختی را گسترش میدهد 24 .درصد از

13

در طول  2ماه میشود .ولف

و همکاران ()2013
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دریافتند که  PEدرمانی بر کاهش عالئم  PTSDو

براساس رفتار درمانیشناختی و روانتحليلگری ابداع

عالئم اختالتی که با آن همبودی دارد و عالئم ناشی از

شده است و  EMDRباعث کاهش عالئم PTSD
12

آسيب مغزی نقش دارد PE .درمانی درواقع ،ترکيبی از

میشود .بوید

رفتاردرمانی و درمانشناختی رفتاری است و براساس

درمان مبتنیبر ذهن آگاهی بر کاهش عالئم PTSD

تجربۀ حوادث ناخوشایند و یادآوری مجدد آن بهجای

مؤثر است و همچنين رایين ایی 20و همکاران ()2013

و

دریافتند که درمان ذهن ـ بدن بر کاهش عالئم

همکاران ( )2011نشان میدهد درمان Web-PE

 PTSDنقش دارد .آنها اظهار داشتند تمرینات یوگا

بهمراتب تأثيرگذارتر از درمان ( PCTدرمان متمرکز

مثل تمرینات تنفسی و مراقبه و تکرار مانتراها 10

بر زمان حال) برای بهبود عالئم  PTSDاست.

درصد باعث بهبود عالئم  PTSDمیشود.

 Web_PEیک برنامۀ آموزشی برخط (آنالین) است

تمامی درمانهای مطرحشده ،جنبه فردی داشته است

که تأثير بسيار زیادی بر کاهش عالئم  PTSDدارد،

و به روابط خانوادگی و بافت خانواده بيماران بهعنوان

بهویژه برای کسانیکه  PTSDآنها ناشی از بودن در

عاملی برای بهبود عالئم  PTSDاهميتی چندانی داده

ارتش و مشارکت در جنگ است و نمیتوانند در

نشده است .لذا ازآنجاکه یکی از شيوههای مورداستفاده

جلسات درمان ،حضور پيدا کنند .بنابراین ،درمان آنها

برای درمان  ،PTSDدلگرمسازی خانواده براساس

ازطریق آنالین صورت میگيرد .اسلوان 15و همکاران

مدل آدلر است ،بنابراین ،از این روش درمانی در این

( )2011دریافتند که ( WETمواجهه درمانی از طریق

پژوهش استفاده شد.

نوشتن) و  CPTدرمانی یعنی درمان پردازش

دلگرمی ،به فرزندانان کمک میکند تا به خود و

شناختی ،هر دو به یک اندازه بر بهبود عالئم PTSD

تواناییهایشان اعتقاد پيدا کنند (رئيس دانا.)1320 ،

تأثيرگذارند که طی پنج جلسه رواندرمانی نتایج آن

دلگرمی ،یکی از مفاهيم اساسی روانشناسی آدلری

14

فرار از آن تدوین شده است .تحقيقات مکلين

و همکاران ( )2013اعالم کردند که

21

چشمگير بوده است .در مواجهه درمانی از طریق

است (کارنز و کارنز  )1223 ،و آدلر و پيروان او

نوشتن از افراد خواسته میشود تا حوادث ناخوشایند را

دلگرمی را بهعنوان جنبه مهمی از زندگی و نيز

با جزیيات و احساسات مرتبط با آن بنویسند ،بدون

بهعنوان بخش مهمی از فرایند مشاوره درنظر داشتهاند

اینکه به هجای کلمات و قواعد آن توجه کنند.

(تامسون و رودولف )2000 ،22و برای دهههای

واگنمنز 16و همکاران ( )2013مظرح کردند که  PEو

متمادی ،اصول و شيوههای دلگرمی را تشریح و از آنها

 EMDRبر بهبود عالئم  PTSDتأثيرگذار است و به

استفاده کردهاند (بهنقل از عليزاده ،ایوانز.)2005 ،23

هيچ عنوان تجربيات سوءاستفاده جنسی در دوران

دلگرمی به افراد برای داشتن اعتقادی راسخ الهام

کودکی تأثير در بهبودنيافتن یا کاهش بهبودی عالئم

میبخشد و کمک میکند تا آنها بتوانند برای یافتن

 PTSDندارد .ميلر 11و همکاران ( )2011اعالم کردند

راهحلها کار کنند و در چالشهای پيش رو تالش

 ERRTدرمانی (مواجهه ،آراميدگی ،باز نویسی) بر

کنند و درواقع نوعی ،دلگرمی «دستيابی به شجاعت»

بهبود عالئم آپنه ناشی از تروما تأثيرگذار است و باعث
13

کاهش عالئم میشود .نيجدام

و همکاران ()2011

گزارش کردند که ( BEPخالصه درمانی انتخابی) که
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است (بهنقل از عليزاده ،لمبرجر و دوالرهاید ،
.)2006
در رویکرد آدلر ـ درایکورس چنين فرض میشود که

اثربخشی آموزش دلگرمسازی خانواده براساس مدل آدلر در افزایش رضایت زناشویی و13 ...

منظومه خانواده از بسياری جهات نمونۀ کوچکی از

دریافتند که استفاده از روشهای درمانی آدلریها مثل

جامعه است .در رویکرد آدلر ـ درایکورس ،منظومه

حمایت اجتماعی ،ایجاد معنا در زمان حال و

خانواده اولين محيط اجتماعی را تشکيل میدهد .هر

جستجوی معنا باعث رشد پس از سانحه ()PTG

فرد میکوشد تا در این منظومه با رقابتورزی مورد

افرادی شد که بيماری مزمن داشتند .مقدم و همکاران

توجه قرار گيرد و موقعييتی برای خود پيدا کند

( )2011نشان دادندکه دلگرمسازی آدلر در کاهش

(شولمن و مزاک ،25بهنقل از عليزاده.)1333 ،

اضطراب آشکار دختران نقش داشته است .امونس 31و

بررسیها نشان میدهد که عوامل خانوادگی از

همکاران ( )2013دریافتند که درمان آدلری باعث

مهمترین عوامل آسيبشناسی اختاللهای روانی در

کاهش رفتارهای مخرب دانشآموزانی میشود که از
32

فرزندان محسوب میشود .سبک فرزندپروری والدین،

مدرسه دلسرد شدهاند .تحقيقات رهينهات

آسيبهای روانی آنه ،مشکالت زناشویی و عوامل

همکاران ( )2011نشان داد که درمان آدلری بر بهبود

استرسزای خانواده از مهمترین این عوامل محسوب

حالتهای هيجانی ،روابط اجتماعی و فهم هویت فردی

میشوند (بهنقل از اسماعيلینسب ،مادریگال،26

دانشجویان دختری مؤثر بوده است که شکست عشقی

نوعی رویکرد روانی ـ

داشتهاند .وو 33و همکاران ( )2011براساس تحقيقات

آموزشی ،حال ـ آیندهمحور و کوتاهمدت است که

اعالم کردند که خانواده درمانی آدلری بر بهبود

بهطور نظری سازگار ،یکپارچه و به نوعی ترکيبی است

عملکرد خانوادههایی تأثير گذاشته بود که فرزندانی با

و آشکارا ادراکهای شناختی و سيستمی را یکپارچه

اختالالت هيجانی داشتند .این روش بر کاهش

میکند (موزاک و ما نيانچی .)1222 ،23همچنين

رفتارهای دلسردکننده ،کنترلکننده ،پرخاشگری،

ویژگیها و مفروضههای روانشناختی آن با ارزشهای

صميميت و تعارض تأثير دارد .رامسون 34و همکاران

فرهنگی بسياری از گروههای قومی و نژادی همخوان

( )2015دریافتند درمان آدلری بر بهبود اختالالت

است و برای استفاده در جمعيتهای گوناگون

هيجانی مؤثر است .تحقيقات آقایوسفی و همکاران

فرهنگی ،قابليتهای باالیی دارد (واتس پيترزاک،22

( )1324نشان داد که آموزش خوددلگرمسازی باعث

 ،2000بهنقل از عليزاده.)2005 ،

افزایش استفاده از راهبردهای شناختی ،ارزیابی مجدد

اثربخشی روابط سالم زناشویی و نقش حمایتکننده

مثبت ،توجه مثبت و کاهش خودمالمتگری و نشخوار

این روابط در بهبودی قربانيان مبتال به اختالل استرس

ذهنی است .برجعلی و همکاران ( )1323دریافتند که

پس از ضربه نيز بررسی شده است (وندرک و مک

آموزش دلگرمسازی به والدین باعث کاهش نقص توجه

فارلن ،بهنقل از کترهال .)2004 ،اعضای خانواده وقتی

در کودکان میشود .ابوالقاسمی و همکاران ()1321

خود از سوی منابع دیگری حمایت شوند ،برای کمک

نشان دادند که آموزش دلگرمسازی به همسران افراد

به فرد حادثهدیده توانایی بيشتری خواهند داشت

معتاد در رضایت زناشویی و خودکارآمدی آنها مؤثر

(کترهال.)2004 ،

است .زارع و همکاران ( )1324دریافتند که آموزش

رویکرد درمانی آدلریها در عصر حاضر برای درمان

دلگرمسازی بر خودکارآمدی و تابآوری زنان

اختالالت و آسيبهای روانی مورد توجه قرار گرفته

سرپرست خانوار مؤثر است .صفاری نيار و همکاران

و همکاران ()2011

( )1323طی مطالعاتی مطرح کردند که دلگرمسازی

21

 .)2006درمان آدلری

30

است .چهبسا اینکه زليگمن

و
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آدلری بر افزایش جرئتورزی و خودکارآمدی عمومی

مقياس  35مورد دارد که در  5گروه طبقهبندی

زنان سرپرست خانوار مؤثر است.

میشود :تجربه مجدد ،کنارهگيری و کرختی،

براساس پژوهشهای مطرحشده میتوان به اهميت

بيشانگيختگی و خودآزاری .سه مورد از این موارد

آموزش دلگرمسازی آدلر باالخص برای خانوادههایی

ارتباط خيلی نزدیکی با مالکهای DSM-IV -TR

که با مشکالت بالينی و مواجه هستند ،پیبرد.

برای اختالل استرس پس از ضربه دارد .آزمودنیها به

باتوجهبه آمار درحال افزایش مشکالت زناشویی در

این موارد با یک مقياس  5درجهای (غلط ،بهندرت

جانبازان و با درنظرگرفتن دیدگاه سيستمی آدلر

درست ،گاهی درست ،خيلی درست و کامالً درست)

درخصوص تغيير سبک زندگی ،تحریفهای شناختی

پاسخ میدهند که این گزینهها بهترتيب21 ،3 ،4 ،5 ،

دلگرمسازی آدلر به افراد در این پژوهش سعی میشود

نمرهگذاری میشود .دامنه کل نمرات یک فرد از  35تا

که با استفاده از رویکرد آدلر به جانبازان مبتال به

 115خواهد بود .نمره  101و باال بيانگر وجود اختالل

اختالل استرس پس از ضربه آموزش داده میشود تا با

استرس پس از ضربه در فرد است .سؤاالت ،30 ،34

مشکالت خود مقابله کنند .بنابراین ،سؤالهای زیر

 6 ،11 ،12 ،24،22 ،21بهصورت معکوس نمرهگذاری

مطرح است :آیا آموزش دلگرمسازی خانواده براساس

میشوند .مقياس اختالل استرس پس از ضربه ،ضریب

مدل آدلر در کاهش مشکالت بالينی (شامل تجربه

همسانی درونی باالیی دارد .این ضریب پایایی ازطریق

مجدد ،کنارهگيری ،کرختی ،بيشانگيختگی و

ضریب آلفای کرونباخ  0/36تا  0/24بهدست آمده

خودآزاری) جانبازان مبتال به اختالل استرس پس از

است .ضریب پایایی بازآزمایی این مقياس نيز باال

ضربه مؤثر است؟ و آیا آموزش دلگرمسازی خانواده

گزارش شده است .مقياس اختالل استرس پس از ضربه

براساس مدل آدلر در افزایش مؤلفههای رضایت

اعتبار باالیی دارد و همبستگی خيلی خوبی با دیگر

زناشویی (تحریف آرمانی؛ رضایت زناشویی؛ مسائل

ابزارهای سنجش اختالل استرس پس از ضربه دارد.

شخصيتی؛ ارتباط زناشویی؛ حل تعارض؛ مدیریت

این مقياس قادر به افتراق بين افراد دارای اختالل

مالی؛ فعاليتهای اوقات فراغت؛ رابطه جنسی؛ فرزندان

استرس پس از ضربه و بدون اختالل استرس پس از

و فرزندپروری؛ خانواده و دوستان؛ نقشهای

ضربه است .در این پژوهش پایایی پرسشنامه استرس

مساواتطلبی؛ جهتگيری مذهبی) جانبازان مبتال به

پس از ضربه می.سی.سی.پی با استفاده از آلفای

اختالل استرس پس از ضربه مؤثر است؟

کرونباخ در نمونه  50نفری محاسبه شد .آلفای کرونباخ

روش
پرسشنامة اختالل استرس پس از ضربه مي.سي.سي.پي:53

پرسشنامه بهصورت کلی  0/34بهدست آمده است.
پرسشنامه رضامندي زناشويي انريچ :53برای ارزیابی

مقياس استرس پس از ضربه می.سی.سی.پی .توسط

ميزان رضامندی زوجيت آزمودنیها از پرسشنامه

کين 36و همکاران در سال ( 1223کين و همکاران،

رضامندی زناشویی انریچ استفاده میشود .فرم اصلی

 )1223تدوین شده است .این مقياس ،یک مقياس

پرسشنامه رضامندی زناشویی انریچ از  115سؤال و

خودگزارشی است که برای ارزیابی شدت نشانههای

 12مقياس توسط اولسون و همکاران در سال 1232

اختالل استرس پس از ضربه بهکار برده میشود .این

تدوین شده است که بهجز مقياس اول آن که  5سؤال
دارد ،بقيه مقياسها شامل  10سؤال است .پاسخ به
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سؤاالت بهصورت  5گزینهای (کامالً موافق ـ موافق ـ

جلسه اول :همدلی ،ارتباط و ارائه اطالعات درخصوص

نه موافق و نه مخالف ـ مخالف ـ کامالً مخالف) است.

تکاليف زندگی؛

هر یک از مقياسهای این پرسشنامه ،در ارتباط با

جلسه دوم :انواع سبک زندگی ،ریشههای درخت سبک

یکی از جنبههای مهم زندگی زناشویی است .ارزیابی

زندگی؛

این جنبهها در درون یک رابطه زناشویی ،میتواند

جلسه سوم :نقش نگرشهای والدین در شکلگيری

مشکالت بالقوه زوجها را توصيف کند یا میتواند

سبک زندگی؛

زمينههای نيرومندی و تقویت آنها را مشخص نماید.

جلسه چهارم :منظومه خانواده ،ترتيب تولد ،رؤیاها؛

این ابزار ،همچنين میتواند بهعنوان یک ابزار

جلسه پنجم :خاطرههای اوليه؛

تشخيصی برای زوجهایی که در جستجوی مشاوره

جلسه ششم :اشتباههای اساسی؛

زناشویی و یا بهدنبال تقویت رابطه زناشوییشان

جلسه هفتم :دلگرمسازی و مهارتهای آن؛

هستند ،مورد استفاده قرار گيرد .این پرسشنامه از 12

جلسه هشتم :خوددلگرمسازی؛

مقياس تشکيل شده است.

جلسه نهم :شناسایی اهداف و موانع موجود در تحقق

شیوه اجرا :طرح پژوهش حاضر ،نيمهآزمایشی است.

آنها؛

پس از انتخاب نمونههای موردمطالعه جانبازان جنگ

جلسه دهم :خود خالق و خالصه مطالب و ارزیابی.

تحميلی مراجعهکننده به دو بيمارستان وابسته به

مالحظات اخالقي .1 :انتخاب عادالنۀ آزمودنیهای

سازمان نظامی تهران براساس رضایت از همکاری و

انسانی :در پژوهش حاضر سعی شد که انتخاب

پس از اطمينان از وجود اختالل استرس پس از ضربه

شرکتکنندگان بهصورت تصادفی باشد .2 .رضایت

در این افراد براساس پرونده پزشکی و نظر فوقتخصص

آگاهانه :پژوهشگر همه شرکتکنندگان در پژوهش را

روانپزشکی حاضر در بيمارستانهای مذکور از آنان

از اهداف پژوهش و وقایعی که در خالل پژوهش

خواسته میشود تا پرسشنامه اختالل استرس و

ممکن است روی دهد ،ازجمله اطالعاتی که باید

رضایت زناشویی را بهعنوان پيشآزمون اجرا کنند.

دراختيار پژوهشگر قرار دهند و آگاهی از کاربرد

سپس این افراد بهطور تصادفی در دو گروه آزمایش و

اطالعات گردآوریشده ،مطلع ساخت .بهعبارتدیگر،

کنترل بهگونه مساوی قرار میگيرند و گروه آزمایش

به هر یک از شرکتکنندگان دربارة آزمون و نحوة اجرا

برنامه درمانی آدلری را به مدت هشت جلسه 1/5

و نيز اهداف پژوهش توضيح داده شد .3 .حریم

ساعته (هر هفته دو جلسه) ،دریافت میکنند .بعد از

خصوصی و رازداری (محرمانهبودن) :در پژوهش حاضر

هشت جلسه مجدداَ دو گروه با پرسشنامۀ اختالل

همه شرکتکنندگان در تحقيق از آغاز کار مطلع

استرس پس از ضربه می.سی.سی.پی و رضایت

بودند که چه کسانی به اطالعات دسترسی خواهند

زناشویی بهعنوان پسآزمون مورد ارزیابی قرار

داشت و پس از گردآوری اطالعات ،محقق اطمينان

میگيرند.

حاصل خواهد کرد که هيچ فرد غيرمجازی به اطالعات

ساختار جلسات درمان :جلسات آموزش خانواده

دسترسی پيدا نخواهدکرد و حریم خصوصی کسانی که

براساس روش دلگرمسازی خانواده آدلر به قرار زیر

اطالعات دربارة آنان مصداق دارد ،محفوظ خواهد ماند.

است:
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يافتهها
جدول  .0نتایج آزمون  MANCOVAگروه آزمایش و کنترل در مؤلفه هاي اختالل استرس پس از سانحه
گروهها

93

آزمونها
ردیابی فيالی

مقدار

40

0/63
41

گروه

 dfفرضيه

المبدای ویلکس

ردیابی Tهاتلينگ

0/31

42

بزرگترینریشهروی

5

43

5

93

dfخطا
23
23

F
**10/51
**10/51

2/21

5

23

**10/51

1/21

5

23

**10/51

*P<0/05 **P<0/01

نتایج آزمون  MANCOVAنشانگر آن است که

گروههای آزمایش و کنترل معنادار میباشد ،بنابراین

تفاوت معناداری بين گروه آزمایش که آموزش

بهمنظور بررسی تفاوت عملکرد آنها در اندازههای

دلگرمسازی خانواده براساس مدل آدلر را دریافت

وابسته متغير اختالل استرس پس از سانحه از آزمون

کردهاند و گروه کنترل در مؤلفههای مختلف اختالل

 ANOVAاستفاده شد.

استرس پس از سانحه وجود دارد .ازآنجاکه تنها اثر
جدول  .9نتایج آزمون  ANOVAبراي اثر گروهها و اثر تعاملي در اختالل استرس پس از سانحه
منبع تغييرات

گروهها

مجموع مجذورات

درجه آزادي

ميانگين مجموع مجذورات

تجربه مجدد

23/42

1

23/42

F
**2/11

متغير وابسته
کنارهگيری

23/03

1

23/03

**14/21

کرختی

31/21

1

31/21

**13/61

بيشانگيختگی

33/33

1

33/33

**10/02

خودآزاری

24/22

1

24/22

**11/36
*P<0/05 **P<0/01

همانطورکه در جدول  2مالحظه میشود ،علیرغم

شده است که گروه آزمایش نشانههای کمتری در

وجود تفاوت بين گروههای مختلف کنترل و آزمایش

زمينههای تجربه مجدد ،کنارهگيری ،کرختی،

که پيش از این ذکر شد ،تحليل  ANOVAمعناداری

بيشانگيختگی و خودآزاری نسبت به گروه کنترل از

تفاوت گروه آزمایش و کنترل ( )P<0/01را در تجربه

خود نشان دهند .ميانگين کمتر گروه آزمایش در

مجدد ،کنارهگيری ،کرختی ،بيشانگيختگی و

پسآزمون مؤلفههای مختلف اختالل استرس پس از

خودآزاری نشان میدهد .بنابراین ،میتوان گفت که

سانحه در جدول  3این مسئله را بهخوبی نشان

آموزش دلگرمسازی خانواده براساس مدل آدلر باعث

میدهد.
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جدول  .9شاخصهاي توصيفي عملکرد آزمودنيها در پس آزمون مؤلفههاي اختالل استرس پس از سانحه
منبع تغييرات
تجربه مجدد
کنارهگيری
کرختی
بيشانگيختگی
خودآزاری

گروه

فراواني

ميانگين

انحراف استاندارد

آزمایش

15

13/35

2/33

کنترل

15

26/23

3/31

آزمایش

15

11/50

2/02

کنترل

15

22/13

2/34

آزمایش

15

12/23

1/13

کنترل

15

13/14

3/65

آزمایش

15

13/64

3/56

کنترل

15

12/35

3/03

آزمایش

15

16/23

2/54

کنترل

15

11/12

2/42

برای آزمون این فرضيه پژوهش از تحليل کوواریانس

رابطه جنسی؛ فرزندان و فرزندپروری؛ خانواده و

شد.

دوستان؛ نقشهای مساواتطلبی؛ جهتگيری مذهبی)

بدینمنظور متغير گروه آزمایش و کنترل بهعنوان

بهعنوان متغيرهای وابسته وارد فرایند تحليل شدند.

متغيرهای مستقل ،اندازههای پيشآزمون مؤلفههای

آزمون کرویت بارتلت بهمنظور بررسی همبستگی بين

مختلف رضایت زناشویی (تحریف آرمانی؛ رضایت

اندازههای متغيرهای وابسته استفاده شد .نتایج نشان

زناشویی؛ مسائل شخصيتی؛ ارتباط زناشویی؛ حل

داد که این آزمون معنادار است ( .)p<0/01این امر

تعارض؛ مدیریت مالی؛ فعاليتهای اوقات فراغت؛ رابطه

نشانگر آن است که همبستگی کافی بين اندازههای

جنسی؛ فرزندان و فرزندپروری؛ خانواده و دوستان؛

وابسته برای انجام تحليل  MANCOVAوجود دارد.

نقشهای مساواتطلبی؛ جهتگيری مذهبی) بهعنوان

همچنين نتایج حاصله از آزمون همسانی خطای

متغيرهای همپراش (کووریت) و اندازههای پسآزمون

واریانسهای لوین معنادار نمیباشد .این امر حاکی از

مؤلفههای مختلف رضایت زناشویی (تحریف آرمانی؛

آن است که واریانس خطا بين تمام سطوح متغيرهای

رضایت زناشویی؛ مسائل شخصيتی؛ ارتباط زناشویی؛

مستقل ،یکسان است.

چندمتغيری

()MANCOVA

استفاده

حل تعارض؛ مدیریت مالی؛ فعاليتهای اوقات فراغت؛
جدول  .0نتایج آزمون  MANCOVAگروه آزمایش و کنترل در مؤلفههاي رضایت زناشویي
شاخص آزمونهاي چندمتغيره ارزش مشاهده

گروهها

F

درجهآزادي فرضيه خطايدرجه آزادي سطح معناداري

ردیابی فيالی

0/420

10/441

5

23

0/000

المبدای ویلکس

0/530

10/441

5

23

0/000

ردیابی Tهاتلينگ

0/125

10/441

5

23

0/000

بزرگترین ریشه روی

0/125

10/441

5

23

0/000
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نتایج آزمون  MANCOVAنشانگر آن است که

زناشویی وجود دارد .ازآنجاکه تنها اثر گروههای

تفاوت معناداری بين گروه آزمایش که آموزش

آزمایش و کنترل معنادار میباشد ،بنابراین بهمنظور

دلگرمسازی خانواده براساس مدل آدلر را دریافت

بررسی تفاوت عملکرد آنها در اندازههای وابسته متغير

کردهاند و گروه کنترل در مؤلفههای مختلف رضایت

رضایت زناشویی از آزمون  ANOVAاستفاده شد.

جدول  .5نتایج آزمون  ANOVAبراي اثر گروهها و اثر تعاملي در رضایت زناشویي
منابع

متغير وابسته

تغييرات

گروهها

مجموع

درجه

ميانگين

مجذورات

آزادي

مجذورات

F

سطح
معناداري

پاسخ های قراردادی

442/653

1

442/653

13/033

0/000

رضایت زناشویی

2144/452

1

2144/452

21/425

0/000

موضوعات شخصيتی

1341/012

1

1341/012

42/121

0/000

ارتباط

2123/231

1

2123/231

53/115

0/000

حل تعارض

2023/250

1

2023/250

66/133

0/000

امور مالی

1025/314

1

1025/314

53/356

0/000

اوقات فراغت

1/232

1

1/232

0/042

0/325

روابط جنسی

30/324

1

30/324

0/432

0/512

ازدواج و فرزندان

1226/223

1

1226/223

46/224

0/000

برابری زن و مرد

34/633

1

34/633

1/113

0/134

جهتگيری عقيدتی

215/000

1

214/000

2/661

0/105

بستگان و دوستان

115/332

1

115/332

1/322

0/112

همانطورکه در جدول  5مالحظه میشود ،علیرغم

آدلر باعث شده است که گروه آزمایش نشانههای

وجود تفاوت بين گروههای مختلف کنترل و آزمایش

کمتری در زمينههای تحریف آرمانی؛ رضایت زناشویی؛

که پيش از این ذکر شد ،تحليل  ANOVAمعناداری

مسائل شخصيتی؛ ارتباط زناشویی؛ حل تعارض؛

تفاوت گروه آزمایش و کنترل ( )P<0/01را در تحریف

مدیریت مالی؛ فعاليتهای اوقات فراغت؛ رابطه جنسی؛

آرمانی؛ رضایت زناشویی؛ مسائل شخصيتی؛ ارتباط

فرزندان و فرزندپروری؛ خانواده و دوستان؛ نقشهای

زناشویی؛ حل تعارض؛ مدیریت مالی؛ فعاليتهای

مساواتطلبی؛ جهتگيری مذهبی نسبت به گروه

اوقات فراغت؛ رابطه جنسی؛ فرزندان و فرزندپروری؛

کنترل از خود نشان دهند .ميانگين کمتر گروه

مساواتطلبی؛

آزمایش در پسآزمون مؤلفههای مختلف رضایت

جهتگيری مذهبی نشان میدهد .بنابراین ،میتوان

زناشویی در جدول  6این مسئله را بهخوبی نشان

گفت که آموزش دلگرمسازی خانواده براساس مدل

میدهد.

خانواده

و

دوستان؛

نقشهای
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جدول  .1شاخصهاي توصيفي عملکرد آزمودنيها در پس آزمون مؤلفههاي رضایت زناشویي

پاسخهای قراردادی
رضایت زناشویی
موضوعات شخصيتی
ارتباط
حل تعارض
امور مالی
اوقات فراغت
روابط جنسی
ازدواج و فرزندان
برابری زن و مرد
جهتگيری عقيدتی
بستگان و دوستان

گروه

فراواني

ميانگين

انحراف استاندارد

آزمایش

15

33/16

3/64

کنترل

15

10/24

6/21

آزمایش

15

31/12

2/30

کنترل

15

21/26

4/14

آزمایش

15

33/24

4/34

کنترل

15

23/12

4/31

آزمایش

15

26/26

5/10

کنترل

15

20/64

4/04

آزمایش

15

31/32

6/14

کنترل

15

22/16

6/41

آزمایش

15

43/64

3/30

کنترل

15

21/02

4/64

آزمایش

15

34/11

23/23

کنترل

15

10/16

3/64

آزمایش

15

33/24

6/21

کنترل

15

22/12

2/30

آزمایش

15

32/26

4/14

کنترل

15

23/24

4/34

آزمایش

15

33/12

4/31

کنترل

15

26/26

5/10

آزمایش

15

32/64

4/04

کنترل

15

11/32

6/14

آزمایش

15

32/16

6/41

کنترل

15

23/64

3/30

بحث و نتیجهگیري

 2002در تأیيد اثربخشی درمانهای مبتنیبر خانواده

تحليل و بررسی دادههای پژوهش نشان میدهد که

در کاهش عالئم بالينی افراد با اختالل استرس پس از

آموزش دلگرمسازی خانواده براساس مدل آدلر باعث

سانحه انطباق دارد و هماهنگ و همجهت است .در

کاهش مشکالت بالينی (شامل تجربه مجدد،

تبيين این یافته میتوان گفت از جمله نشانههای

کنارهگيری ،کرختی ،بيشانگيختگی و خودآزاری)

اختالل استرس پس از ضربه دشواری تمرکز ،واکنش

جانبازان مبتال به اختالل استرس پس از ضربه شد.

شدید ازجاپریدن ،واقعيتزدایی ،شخصيتباختگی،

نتایج این پژوهش با نتایج پژوهش های جانکوسکی و

کاهش آگاهی از محيط ،ناتوانی از یادآوردن جنبههای

همکاران2003 ،؛ ریدل و همکاران2003 ،؛ محمدی و

مختلف آسيب ،پيدایش واکنشهای جسمی و موارد

نوری ()1312؛ پژوهش جاکپک و وارا2011( ،؛ کانگ،

دیگری اشاره کرد که همگی آنها باعث کاهش سالمت
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عمومی میشود (کاپالن و سادوک .)2003 ،اختالل

و ایکن و همکاران ( ،)2010نشان میدهد که  0/32از

استرس پس از ضربه ،اثرات منفی عمدهای بر سالمت

جانبازان جنگ کره اختالل استرس پس از ضربه را

جسمانی و روانی فرد برجای میگذارد (جان کوزی،44

نشان میدهند .مهم این است که مواجهشدن با

 .)2006این اختالل ،سندرمی است که پس از

حوادث آسيبزا ،پدیدهای متداول اما اختالل استرس

مشاهده ،درگيرشدن یا شنيدن یک عامل استرسزای

پس از ضربه پدیدهای نسبتاً نادر است .در زمينهیابی

تروماتيک بسيار شدید روی میدهد .شخص نسبت به

همبودی ملی بيماریها 60/1 ،درصد بزرگساالن

این تجربه با ترس و درماندگی پاسخ میدهد ،رخداد را

امریکایی تجربه حداقل یک رویداد آسيبزا را در طول

در ذهن خود مکرراً زنده میکند و میکوشد از

زندگیشان گزارش کردند ،اما فقط  3/2درصد مردان و

یادآوریشدن آن اجتناب کند .مالکهای تشخيصی

 20/2درصد زنان به اختالل استرس پس از ضربه

چهارمين ویرایش تجدیدنظرشده راهنمای تشخيصی و

مبتال میشوند (کسلر 45و همکاران2005 ،؛ بروین 46و

آماری اختالالت روانی برای این اختالل ایجاب میکند

همکاران .)2002 ،بررسیهای انجامشده در سالهای

که عالئم تجربه مجدد ،اجتناب و برانگيختگی مفرط،

اخير نشان میدهد که مداخالت روانشناختی باعث

بيش از یک ماه طول کشيده باشند و در زمينههای

بهبود نشانههای  PTSDدر جانبازان جنگ میشود و

مهم زندگی نظير خانواده و شغل تداخل نمایند .در

همين امر باعث بهبود شاخصهای روانی و سالمت

بيمارانی که عالئم کمتر از یک ماه طول کشيده است،

روانشناختی در آنها میشود (ایکن و همکاران،

تشخيص مناسب ممکن است اختالل استرس حاد

 .)2010تحليل و بررسی دادههای فرضيه دوم پژوهش

باشد (بالس و همکاران .)2002 ،پژوهشها نشان

نشان میدهد که آموزش دلگرمسازی خانواده براساس

دادهاند که تجارب جنگی نيز یکی از علل اختالالت

مدل آدلر باعث افزایش تحریف آرمانی؛ رضایت

روانی است .ازجمله در پژوهشی وضعيت بيماران در

زناشویی؛ مسائل شخصيتی؛ ارتباط زناشویی؛ حل

یک بيمارستان در کرواسی که تجربهای در درمان

تعارض؛ مدیریت مالی؛ فرزندان و فرزندپروری؛ خانواده

سربازان مجروح داشت مورد بررسی قرار گرفت و

و دوستان؛ نقشهای مساواتطلبی جانبازان مبتال به

افسردگی ،شایعترین اختالالت بين مجروحان بود

اختالل استرس پس از ضربه شد ،ولی نتوانست در

(کوپ ،ایوانویچ ،ماتک1222 ،؛ بهنقل از براون و

افزایش فعاليتهای اوقات فراغت؛ رابطه جنسی؛

همکاران .)2001 ،در پژوهش دیگری ارتباط بين

جهتگيری مذهبی؛ خانواده و دوستان و نقشهای

شرکت در عمليات طوفان صحرا و نشانگان اختالالت

مساواتطلبی؛ تغييری ایجاد کند .نتایج این پژوهش

روانشناختی در شرکتکنندگان مورد مطالعه قرار

با نتایج پژوهشهای جانکوسکی و همکاران2003 ،؛

گرفت .نتایج نشان داد که قرارگرفتن درمعرض

ریدل و همکاران2003 ،؛ محمدی و نوری ()1312؛

تنيدگی جنگ ،فراوانی و شدت نشانگان روانشناختی

پژوهش جاکپک و وارا2011( ،؛ کانگ 2002 ،در تایيد

را گسترش میدهد 24 .درصد از سربازانی که در

اثربخشی درمانهای مبتنی بر خانواده در کاهش عالئم

منطقه جنگی بودند ،عالئمی را نشان دادند که به

بالينی افراد با اختالل استرس پس از سانحه انطباق

 ،PTSDافسردگی و اضطراب منجر شد (ساتکر و

دارد و هماهنگ و همجهت است .در تبيين این یافته

همکاران .)1223 ،تحقيقات ایکن و همکاران ()2001

میتوان گفت عوامل و ویژگیهای متعددی در ارتباط
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با پدیده اختالل استرس پس از سانحه وجود دارد که

است - .درخصوص اثربخشی آموزش دلگرمسازی

میتوانند زمينهساز پذیرش و کنارآمدن با این موضوع

خانواده و تأثير آن بر کاهش مشکالت بالينی جانبازان

شوند .باورهای مذهبی ،خوشبينی و سبکهای

مبتال به اختالل استرس پس از ضربه توصيه میشود

دلبستگی ازجمله ویژگیهای هستند که باعث درک و

تا پژوهشهای آتی با تهيه برنامه آموزشی جامعتر و

کنارآمدن بهتر با اختالل استرس پس از سانحه

کاملتر و با بيشترکردن زمان اجرای مداخله آموزشی،

میشوند .طبق اظهارات تایموتی و ميشل (،)2003

اثر این نوع مداخالت را بر بهبود رضایت زناشویی و

افرادی که باورهای مذهبی بيشتری دارند ،روابط

کاهش عالئم اختالل بررسی کنند .ـ باتوجهبه اهميت

اجتماعیشان بهتر است ،بنابراین ،بهتر میتوانند از

خانواده در تبيين علل زیربنایی مشکالت بالينی

منابع حمایتی اجتماع مثل خانواده استفاده نمایند،

جانبازان مبتال به اختالل استرس پس از ضربه الزم

درنتيجه افراد باورهای مذهبی قوی با رضایت زناشویی

است ،درمانگران این افراد ،برنامههای مختلف درمانی

بيشتری را تجربه میکنند .در افراد مذهبی بيشتر بر

را برایناساس طراحی کنند .ـ برای بهرهمندی هرچه

مشکالت و نيازهای دیگران متمرکز میشوند و با

بيشتر پژوهشگران ،درمانگران و جانبازان طرحهایی

تمرکز کمتر بر مشکل خود کمتر دچار سرخوردگی و

برای بررسی ميزان شيوع اختالل استرس پس از ضربه

درنتيجه اختالالت روانی میشوند .همچنين نتایج

هر چندسال یکبار در تمام استانهای کشور بهتفکيک

تحقيقات شهبازی ( )1223نشان میدهد که آموزش

جنسيت اجرا شود .ـ روانشناسانی که با جانبازان

دلگرمسازی خانواده برای افراد جامعه امنيت و سالمت

مبتال به اختالل استرس پس از ضربه در کلينيکها و

گفت

مراکز توانبخشی کار میکنند ،الزم است در فرایند

دلگرمسازی خانواده ،نقش مهمی در زندگی افراد دارد

درمانی کار با جانبازان مبتال به اختالل استرس پس از

و با کاهش مشکالت بالينی و افزایش رضایت از زندگی

ضربه ،برای اثربخشی بيشتر مداخلههای درمانی

ارتباط دارد ،زیرا دلگرمسازی خانواده مانع ایجاد

همسران آنان نيز مشارکت داده شوند .ـ روانشناسانی

نگرش منفی و درنتيجه مانع ایجاد اختالل تفکر و

که با جانبازان مبتال به اختالل استرس پس از ضربه بر

بيماریهای روانی در فرد میشود .ـ باتوجهبه اینکه

اساس روشهای خانواده کار میکنند ،بهتر است با

آموزش دلگرمسازی خانواده براساس مدل آدلر در

بهرهگيری از روشهای درمانی دیگر همچون آموزش و

افزایش رضایت زناشویی و کاهش عالئم اختالل

درمان انفرادی بيشازپيش به این افراد کمک کنند.

جانبازان مبتال به اختالل استرس پس از ضربه مؤثر

 -نتایج حاصل از پژوهش حاضر در قالب بستههای

بود در پژوهشهای آتی نياز است تا ميزان اثربخشی

آموزشی توسط سازمانها و مراکز درمانی دراختيار

طوالنیمدت این نوع مداخالت درمانی را با استفاده از

مربيان ،درمانگران و خانوادههای جانبازان مبتال به

طرحهای طولی و پيگيریهای طوالنیمدتتر مورد

اختالل استرس پس از ضربه قرار گيرد .ـ نتایج این

بررسی قرار دهند .ـ بررسی اثر آموزش دلگرمسازی

پژوهشها در اختيار روانشناسان برای استفاده در

خانواده براساس مدل آدلر بر اختاللهای دیگر

زمينههای آموزشی و توانبخشی قرار گيرد.

بهارمغان

میآورد.

درمجموع،

میتوان

همچون اضطراب ،افسردگی و ...ممکن است نتایج
جالب توجهی را بهدست دهد که نيازمند پژوهش
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مژگان رحمانی ،مریم مشایخ

محدويتها
ـ پژوهشهای اندک در زمينه اثربخشی آموزش
دلگرمسازی خانواده براساس مدل آدلر در افزایش
رضایت زناشویی و کاهش عالئم اختالل جانبازان مبتال
به اختالل استرس پس از ضربه و کاربرد بالينی آنها از
مشکالتی بود که کار تعميمپذیری نتایج حاصل را
میکاهد.
ـ ازآنجاکه این جانبازان باید تکاليف خود را در خانه
تمرین میکردند ،این احتمال هست که بعضی از آنها
بهدرستی این کار را انجام نداده باشند .این مسئله نيز
میتواند اعتبار درونی پژوهش را خدشهدار کند.
ـ عدم وجود آمارهای دقيق و بهروز در کشور در زمينه
ميزان شيوع اختالل استرس پس از ضربه
ـ ازآنجاکه آموزش و درمان جانبازان با اختالل استرس
پس از ضربه ،مستلزم صرف وقت ،انرژی و حوصله
مضاعف است ،این احتمال است که انگيزه درمانگر را
در آموزش و روند اجرای کيفی برنامه ،تحت تأثير قرار
دهد.
ـ ازآنجاکه فضای درمان و مداخله ،از جهت انگيختگی،
هيجانی و تعاملی ،برای مشارکتکنندگان ،محيط
نسبتاً تازهای بود ،این احتمال هست که رفتار
مشارکتکنندگان و نتيجه مداخله را تحت تأثير قرار
دهد و اصطالحاً اثر هاثورن ایجاد شده باشد.
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