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 بر کاهش عالئم یوه گروهی به شی گشتالت درمانیاثر بخش
  اسوجی جانبازان شهر  دراختالل استرس پس از سانحه
 

  يریقاسم نظ , ي مسعود محمد، *مان نظريیا
  ران یقات فارس، فارس، ایعلوم تحقآزاد اسالمی، واحد ، دانشگاه ینی بالیگروه روانشناس1

  
  30/10/1392 : پذیرش         تاریخ20/7/1392: تاریخ وصول

  دهیچک
  

هدف . باشدیده از جنگ، اختالل استرس پس از سانحه میب دی افراد آسیت روانیثر بر وضعؤ از جمله مشکالت م:زمینه و هدف
 بر کاهش عالئم اختالل استرس پس از سانحه جانبازان یوه گروهی به شی گشتالت درمانیزان اثر بخشی میبررسن مطالعه یا

  . داسوج بویشهر 
  

 صورت نفر به 24  ن جانبازان مبتال به اختالل استرس پس از سانحه تعدادی از ب،ینی بالیین مطالعه کارآزمایدر ا :روش بررسی
 اختالل استرس پس از سانحه، ازفهرست ي نشانه هایابی ارزيبرا .ش و کنترل قرار گرفتندی آزماي مساو در دو گروهیتصادف

 2 ي و به صورت هفته اياقهی دق90 در جلساتی گروهی استفاده شد، سپس گشتالت درمان) (PCLاختالل استرس پس از ضربه
  .ل شدندیه و تحلیتجزانس یل کوواری آزمون تحل باها داده. دیه گردی جلسه ارا10ش در ی گروه آزمايجلسه صرفاً برا

   
ها چنین یافته هم). =001/0p(شد از سانحه اختالل استرس پس میعالمعنی دار  باعث کاهش ی گروهی گشتالت درمان:هاافتهی

م ی، اما بر عالشتداري دا ی اثر معنیختگیم برانگیم تجربه مجدد و عالی بر کاهش عالی گروهیحاکی از این بود که گشتالت درمان
  ).<05/0p(داري نداشت ی و اجتناب اثر معنی عاطفیکرخت

  
م یها در جهت بهبود عال ر درمانیا در کنار سای مستقل و ی عنوان روش بهی گروهیتوان از روش گشتالت درمان یم: گیرينتیجه

  .اختالل استرس پس از سانحه استفاده نمود
  

  ، اختالل استرس پس از سانحه، جانبازی گروهی گشتالت درمان:يدی کليهاواژه

 
                     ینی بالیگروه روانشناس واحد علوم و تحقیقات فارس،، یاسالمدانشگاه آزاد راز، یش ایمان نظري،: نویسنده مسئول*

Email: imannazari2010@yahoo.com 
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  مقدمه

،  گـستره شـناخت ترومـا      يدگاه کـاربرد  ی از د 

ن یـ گـر ا ی بـه عبـارت د  ،د و نو است  ی جد  نسبتاً ياطهیح

مـسأله  . دا کـرده اسـت  یـ ر ظهور پ یطه از دو دهه اخ    یح

وادث  حيامدهای و پين است که اثرگذاریت ایز اهم یحا

ک محــدود بــه منطقــه، زمــان و افــراد خــاص  یــترومات

ها و افـراد جامعـه را در          بلکه تمام اقشار، گروه    ،ستین

تـوان اذعـان کـرد کـه         یمـ گـر   یاز طـرف د   . ردیگ یمبر

 ید و فرق  نشناس یممرز ن ) کیترومات (ياحوادث ضربه 

ل یـ ر و جوان، کودك و بزرگـسال  قا   ین زن و مرد، پ    یب

، ی خـــانوادگيهــا شــوب هـــا و آتــنش . شــوند ینمــ 

 و  یاسـ ی، س ی، اجتمـاع  ی، اخالقـ  ی فرهنگـ  يهـا  تعارض

، یاجتمـاع ــ    ی و روانی جسمانياـــــهيماری، ب یمذهب

 يهـا يکـار  تیـ هـا، تجـاوز، قتـل و سـرقت و جنا          جنگ

هـا و  ی، قحطـ ی و جنـس يض نـژاد  یافته، تبعـ  یسازمان  

 ي، حوادث مربوط به تکنولوژ    ي اقتصاد يهاتیمحروم

ــد ــيهــا انفجار؛مانن ــکنجهییایمی، شــی اتم هــا و ، ش

گر نمونه حوادث ی از دیعیع طبیع و فجای فج يکشتارها

، ی اخـتالالت روانـ    يبنـد  در طبقـه  . باشند یمک  یترومات

اخــتالل اســترس پــس از ســانحه، از جملــه اخــتالالت  

 که يها  است که عبارت است از مجموعه واکنش یروان

ت یـ ف کـه خـارج از ظر      يهـا فرد در مواجهه، با استرس    

ک استرس که به عنوان منبع   ی اوست و به دنبال      یروان

شـود  ی م یر روزمره تلق  ی و غ  ياد، ضربه یاسترس شد 

 ؛م مـشخص آن عبـارت از   یـ عال. دهـد یاز خود بروز م   

 يایـ ک، کاهش تماس بـا دن     یتجربه مجدد حادثه ترومات   

، یم شـناخت  یـ  بـه آن و انـواع عال       ییگـو خارج و پاسـخ   

  ).1(باشند ی مکی و اتونومیخلق

 یت روانـ  یثر بـر وضـع    ؤ از جمله مـشکالت مـ     

ده از جنـگ، اخـتالل اسـترس پـس از           یـ ب د یافراد آسـ  

اختالل استرس پس از سانحه شـامل       . باشدیسانحه م 

باشـد کـه بـا توسـعه     ی مـ ینیم بـال یـ  از عال  يامجموعه

 يزا بیم پس از قرار گرفتن در معرض حوادث آسیعال

ن یـ رابـر ا  واکنش افـراد در ب    . شودی مشخص م  یزندگ

 ی بازگشت سطح   و یتجارب همراه با ترس و درماندگ     

 آن  يادآوریـ کننـد تـا از      یباشد و تالش م   یم م یاز عال 

د یم با یص اختالل، عال  ی تشخ يبرا. داد اجتناب کنند  یرو

 يهانهیداد شروع شده و زمیک ماه پس از رویش از   یب

 را  ي و کـار   ی از جمله عملکرد خـانوادگ     یمختلف زندگ 

ن اخـتالل در طـول عمـر    یوع ایش. قرار دهد ر  یتحت تأث 

م یـ ز عالی درصد ن 15 تا   5 درصد و حدود     15 تا   9ن  یب

اخــتالالت . کننــد یمــ از اخــتالل را تجربــه يتــر فیــخف

 بــا اخــتالل اســترس پــس از ســانحه همــراه  ياریبــس

باشند، در حدود دو سوم افراد مبتال با اخـتالل، بـه        یم

ز مبـتال   یـ  ن یتگر اخـتالالت روان شـناخ     یدو مورد از د   

ن اخـتالل  یـ ش از همه با ا ی که ب  ياختالل همبود . هستند

گر ی، اختالالت دی اختالل افسردگ؛شود شامل یمهمراه  

 و اخـتالل سـوء مـصرف        ی، اختالل دو قطبـ    یاضطراب

اختالالت همـراه، شـخص را نـسبت بـه          . باشد یممواد  

 اخــتالل اسـترس پــس از  يهـا بازگـشت مجـدد نــشانه  

  ).2(سازد یمر یپذ بیسانحه، آس

با توجه بـه شـناخت اخـتالل اسـترس پـس از             

 و رشـد    یص روان پزشـک   یک تـشخ  یسانحه به عنوان    
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 در ی و گروه درمانياری جنبش خودی درمانيها روش

د کـه گـروه     یـ آی بـه نظـر مـ      ی، احتماالً اتفاق  1970دهه  

ن دوران به عنوان انتخاب اول درمان این    ی در ا  یدرمان

جاذبه مداخالت  . رار گرفت  ق يادیاختالل مورد توجه ز   

 اختالل استرس پس از سانحه تـا حـدود          ي برا یگروه

گـران در   ی بر ارتباط واضـح ملحـق شـدن بـه د           يادیز

، يریـ گ  اسـت کـه بـا گوشـه        ی متکـ  یسازش با اختاللـ   

 و کــاهش احــساسات مـــشخص   یگــانگ یاحــساس ب 

  ).3(شود یم

هاي گروه درمانی کـه در درمـان    یکی از روش  

روانــی کــاربرد دارد، گــشتالت بــسیاري از اخــتالالت 

 يگشتالت درمـانگر  . باشد می یوه گروه ی به ش  یدرمان

 1951ن و گـودمن در سـال        یفرالیله پرلز، ه  یکه به وس  

 یعنـ ی ی آگاهي و محتوایکامل شد، بر رشد، خودآگاه  

د یگران و جهان تأک   ی فرد از ارتباط با خود، د      یبر آگاه 

اربرد  کـ یدر بررسـ  ) 1993( نه و شـروود   یلو ).4(دارد

 ي افـراد دارا   ي مـدت بـر رو     ی طـوالن  یگشتالت درمـان  

 و افراد معتاد به ایـن نتیجـه رسـید  کـه              یاختالل روان 

 ی منتهـ یج مثبتـ ی گشتالت به نتا  ی گروه ی درمان يفضا

 يهـا  ستم ارزش یـ  کـه بـا س     ی مردمـان  يشود و برا   یم

د است و به همـان نـسبت   یکنند مف یم مخالفت   یاجتماع

د ی دارند مفینییپا  یم کالي ها که مهارت  ی مردمان يبرا

  ).5(است

بــا هــدف ) 2002( )1( کــه کرومــپیدر پژوهــش

ــان  ــان عالیکــاربرد گــشتالت درم ــ در درم م اخــتالل ی

تنام انجام  یاسترس پس از سانحه در سربازان جنگ و       

 گــشتالت و ين بــود کــه تئــوریــ از ایج حــاکیداد، نتــا

م اخـتالل اسـترس پـس از        یـ م آن در کـاهش عال     یمفاه

 ).6(ثر بوده اسـت ؤد و میار مفین افراد بسی در ا  سانحه

پژوهـــشی بــا هـــدف  ) 2012( )2( و همکــاران یالنــ ید

ماران مبتال بـه    ی ب یص و درمان گشتالت   ی، تشخ یابیارز

 انجام دادند   ییالنکایاختالل استرس پس از سانحه سر     

، یدگاه گـشتالت  یـ و به این نتیجه رسیدند کـه کـاربرد د         

 پس از سانحه کـه سـبب     از اختالل استرس   ییهانشانه

اخـــتالل در عملکـــرد افـــراد شـــده بـــود را  کـــاهش  

 از مـشکالت افـراد مبـتال بـه        یکـ ین  یچن هم .).7(دهد می

 آن با مـصرف  ياختالل استرس پس از سانحه، همبود  

اغلب افراد مبـتال، دچـار سـوء مـصرف      . باشدیمواد م 

 ي از جملـه مـواد مخـدر آرام بخـش و داروهـا             يمواد

هـــا نیازپیـــل بنزودیـــ بخـــش از قب آرامیروانپزشــک 

ن افــراد را شــامل یــ از اییباشــند کــه درصــد بـاال  یمـ 

ن یـ  ا ي بـرا  ی کـه راه حـل مناسـب       یدر صورت . شود یم

 آنها با ي مشکالت و همبودها،ده نشودیشیمشکالت اند 

د ین افـراد و تـشد     یـ م در ا  یـ افتن عال یهم موجب شدت    

ر قات انجام شده بی تحقیط. شود یمن افراد یمشکالت ا 

 80 تــا 60مــشخص شـد کــه    یمتنــای سـربازان و يرو

 که مبتال به اختالل استرس پس از     یدرصد از سربازان  

اد را نـشان  یـ  از اعتییزان بـروز بـاال    یسانحه هستند م  

باً سه چهارم سـربازان  ی در مطالعه دیگر تقر   و دهند یم

مبتال به اختالل استرس پس از سانحه در    یمتنایمرد و 

 22انــد و اد بـوده یـ خـود دچـار اعت   ی از زنـدگ يادوره

                                                             
1 -Crump 
2- Dilani&Laux and Toman 
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ــا اخ  ــد از آنه ــدرص ــواد   ی ــصرف م ــوء م ــار س راً دچ

  ).8(اند شده

که اخـتالل اسـترس پـس از سـانحه و            از آنجا 

 آن بـــا اخـــتالالت روانـــی متعـــدد، اغلـــب  يهمبـــود

ر ی را در فـرد تحـت تـأث     ی شغل  و ی خانودگ يکارکردها

 عوامل ید، از این رو بررس   ینما یمب  یقرار داده و تخر   

، و یم روانـشناخت یط و کاهش عالیثر در بهبود شرا ؤم

 بـه نظـر   يار مهم و ضـرور یاختالالت همبود با آن بس  

 درمان  یکه اثربخش  از طرفی، با توجه به این     . رسدمی

 اختالل اسـترس پـس از       يها در کاهش نشانه   یگشتالت

 رانیـ اسانحه جانبازان آسیب دیده از جنگ در کـشور       

رزیـابی نـشده اسـت، ایـن     تا به حال به طور مـستقیم ا       

 گروه درمانی گشتالتی یمطالعه با هدف تعیین اثربخش  

م اخـتالل اسـترس پـس از سـانحه در       یـ بر کـاهش عال   

  .جانبازان انجام شد

  
  یروش بررس

 يجامعه آمار، ینی بالیین مطالعه کارآزما یدر ا 

ــپــژوهش حاضــر کل ــه  ی ــده ب ــه کنن ــازان مراجع ه جانب

اسـوج در   یهر  مارستان اعـصاب و روان سـلمان شـ        یب

ص اختالل استرس پـس از      ی که تشخ  ند بود 1392سال  

ــد  ــه ان ــانحه گرفت ــه . س ــا روش نمون ــدا ب ــگ ابت  در يری

ت یپـس از اخـذ رضـا      ماران  ی نفر از این ب    40دسترس،  

 يها انتخاب شدند، سپس بر اساس مالك      از آنان    یکتب

 نفر از آنها به عنوان نمونـه     24ورود به پژوهش تعداد     

 نفر در گـروه     12،  یبه صورت تصادف   انتخاب و    یینها

ــا ــد  12ش و یآزم ــرار گرفتن ــرل ق ــروه کنت ــر در گ  . نف

 دامنـه   جانبـازمرد، ؛  شـامل  ورود به مطالعه  ي  ها مالك

  و  پلمیـ د يبـاال  التیتحـص  سـطح  سال، 60 تا 40 یسن

  .باشد یم بودن، وحومه اسوجیشهر ساکن

ــع  ــراي جم ــشنامه  آوري داده     ب ــا از پرس ه

ل استرس پس از سـانحه اسـتفاده       م اختال یسنجش عال 

 کیـ  )PCL(ضـربه  پـس از   اسـترس  اختالل فهرست. شد

 زانیـ م یابیـ ارز يبرا که است یخودگزارشده اسیمق

 ریسـا  وي عـاد  افـراد  از مـاران یب اختالل وغربـالکردن  

 کـار   بـه  یصیـ تشخ کمـک  ابـزار  ک ی عنوان به مارانیب

 بـودن  کوتاه و مختصر در فهرست نیا تیمز. رود یم

 نیـ ا. اسـت  قهیدق10یبیبه طورتقر  اجرا زمان .تاس آن

ــرا DSM یصیــتشخ يارهــایمع براســاس فهرســت  يب

 و شـده  هیـ ته کـا یآمر ضـربه  از پس اختالل یمل مرکز

  و  میـ عال به مربوط آن  ماده 5که   است، ماده17شامل  

 7 ک،یـ ترومات يزابیآس حادثه مجدد  تجربه يهانشانه

 و یعـاطف  یرختـ  ک يهـا نشانه و میعال به مربوط ماده

ــاب، و  ــوط  مــاده5اجتن ــه مرب ــعال ب ــا نــشانه و می  يه

گـذاري آن بـر اسـاس       نمـره . اسـت  دیشـد  یختگیبرانگ

اي کـه   نمره. شودانجام می  کرتیل اياس پنج درجه  یمق

 اسـت  85 تـا   17آید بین   از این پرسشنامه به دست می     

اخـتالل اسـترس پـس از       صیتشخ يبرا برش که نمره 

 بـه   مربـوط  يهـا  نمونـه  در باشد و  می 50سانحه نمره   

ــن ــام يروی ــیتع ینظ ــده نی ــط ش ــرا وفق ــنظام يب  انی

  ).9(است شده یابیاعتبار

جلسات گشتالت درمانی گروهـی بـراي گـروه         

 اجـراي   ؛جلـسه اول  ؛  آزمایش به شرح زیر اجرا گردید     
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دن ی، رسـ ی فلسفه گشتالت درمان یپیش آزمون و معرف   

 جلسات يها کی اهداف و تکنی اجمالی و معرفیبه آگاه

ت افکــار و ی و قبــول مــسئولی آگــاه؛ جلــسه دوم،یآتــ

ن ی خـودش و وحـدت بـ     لهیبه وس احساسات هر عضو    

 ؛جلـسه سـوم  ، ها یافکار و احساسات و شناخت فرافکن  

نجـا و اکنـون،    یتجربه کـردن زمـان حـال بـر اسـاس ا           

 کــه از خــودش دارد و ییهــا فی فــرد از توصــیآگــاه

 ؛جلـسه چهـارم    ،ت انـسان  یـ ف اعضا دربـاره ماه    یتعر

، کـار   )یر کالمـ  یو غ   یمارتباط کال ( موانع تماس  یآگاه

ــر رو ــميبـ ــع صـ ــاهیمی موانـ ــراد از یت، خودآگـ  افـ

 ی کـه طـ   يه موارد ی مرور کل  ؛ جلسه پنجم  ،شانیها نقش

جلـسه  ،  چهار جلسه گذشته در گروه کـار شـده اسـت          

 يهـا  قطـب يل جمالت ناتمـام، کـار بـر رو      ی تکم ؛ششم

 افـراد  ی آگـاه ؛ جلسه هفتم،اهن قطبیمتضاد و گفتگو ب  

 از همـه    یت خـود، آگـاه    ی مورد انکار شخص   ياز اجزا 

 و ی خـال ی صـندل يهـا کیـ ، استفاده از تکن   یابعاد درون 

-تی امور و وضع   ي کار رو  ؛جلسه هشتم ،  نقش وارونه 

 ی نقـش صـندل  يفـا یک ایـ  ناتمام با اسـتفاده از تکن  يها

ان احـساسات  یـ  ب؛جلسه نهم، یال بافیک خی و تکن  یخال

ک یـ  بـر اسـاس اسـتفاده از تکن   ی عواطف مثبت و منف و

ــ داغ و تکنیصــندل ــک دور چرخی ــمدن و ی ــسه ده  ؛جل

 اسـتفاده شـده در طـول        يهـا  کی فنون و تکن   يبند جمع

  . پس آزمونيجلسات گذشته و اجرا

ــع   داده ــاي جم ــتفاده از   ه ــا اس ــده ب آوري ش

ــرم ــزار  نــ ــار SPSSافــ ــون آمــ ــل ت ي و آزمــ حلیــ

  .شدندو تحلیل تجزیه ) آنکوا(کوواریانس

 هاافتهی

ش و  یها نشان داد کـه در دو گـروه آزمـا          افتهی

ــه ترت ــرل بـ ــکنتـ ــد دارا33/58 و 66/41ب یـ  ي درصـ

ــص ــیتحـ ــد دارا66/16 و 66/41کل، یالت سـ  ي درصـ

ــالت دیتحــــص ــد دارا66/16 و 33/8پلم، یــ  ي درصــ

 ي درصــد دارا33/8 و 33/8پلم و یــالت فــوق دیتحــص

 ین سـن  یانگیـ ن، م یچن هم. باشند یمسانس  یالت ل یتحص

سال  16/48 و 49ب یش و کنترل به ترت    یدر گروه آزما  

  .باشد یم

ن براي متغیر اختالل استرس     یج آزمون لو  ی نتا

 Fزان  یـ پس از سانحه و سه مؤلفه آن نـشان داد کـه م            

 بــوددار ن یکــدام از ایــن چهــار متغیــر معنــ بــراي هــیچ

)05/0p>() 1جدول( .  

ــشت   ــانس اثربخــشی گ ــل کواری ــایج تحلی الت نت

درمانی بر عالئم اختالل استرس پس از سانحه نـشان          

). =001/0p.(ددار بـو    ی محاسبه شده معن   Fداد که مقدار    

هـا حـاکی از ایـن بـود کـه گـشتالت درمـانی              چنین یافتـه   هم

م برانگیختگی بر یم تجربه مجدد و عالیگروهی بر کاهش عال

اما ) =001/0p(دار بود ی محاسبه شده معنFمقدار اساس 

داري  یم کرختــی عــاطفی و اجتنــاب اثــر معنــ    یــعالبــر 

  ).2جدول ()<05/0p(نداشت
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  هاي آن اختالل استرس پس از سانحه و مؤلفهيانس های واريش فرض تساوین در مورد پیج آزمون لوی نتا:1جدول 

  
 ي داریسطح معن 2 يدرجه آزاد 1 يدرجه آزاد Fمقدار  رییمنابع تغ

 80/0 22 1 06/0 انحهنمره کل اختالل استرس پس از س

 76/0 22 1 57/0 تجربه مجدد حادثه

 65/0 22 1 21/0  و اجتنابی عاطفیکرخت

  69/0  22 1 15/0 دی شدیختگیبرانگ
  

 و ی عاطفی کرخت  اختالل استرس پس از سانحه، تجربه مجدد حادثه،ي تفاوت در نشانه های بررسيانس برایل کواریج تحلینتا: 2جدول
  ش و کنترلی آزمايهان گروهیختگی شدید  باجتناب و برانگی

  
مجموع  رییمنبع تغ متغیر

 مجذورات

درجه 
 يآزاد

ن یانگیم
 مجذورات

مقدار 
F 

 یسطح معن
 يدار

توان  اتا یممجذور سه
 آزمون

 %76 27/0 001/0 82/7 38/724 1 38/724 ش و کنترلی آزماگروه اختالل استرس پس از سانحه

 %98 45/0 001/0 80/17 98/147 1 98/147 ش و کنترلی آزماگروه  حادثهتجربه مجدد

ش و کنترلی آزماگروه  و اجتنابی عاطفیکرخت  27/20 1 27/20 08/1 31/0 04/ 16% 

ش و کنترلی آزماگروه  شدیدیختگیبرانگ  60/127 1 60/127 30/8 009/0 28% 78% 

  
  بحث

رات مخـرب و    یدوران جنگ و شرکت در آن تاًث      

خصوص بـر  به  ی مختلف زندگ ي ها  در حوزه  يانباریز

ــس ــصبی ــر در آن ا یستم ع ــراد حاض ــاد ی و روان اف ج

 تـا  یها و حتـ   از جنگ تا سال ی ناش يها بیآس. دینما یم

ر ی فرد در سایماند و باعث درجازدگ یمآخر عمر برجا 

 یشود و مشکالت مجروحان جنگ     یم ی زندگ يها قسمت

 هـدف ایـن مطالعـه     ). 10(شـود  یمـ ان جنگ خـتم ن    یبه پا 

 بـر   یوه گروهـ  ی بـه شـ    ی درمان گشتالت  ین اثربخش ییتب

 اخـتالل اسـترس پـس از سـانحه در        يهـا ل نـشانه  یتعد

  . جانبازان بود

 ی داد که مشاوره گروهـ     ننتایج این مطالعه نشا   

م اخـتالل  یـ  بـر کـاهش عال     یکرد گـشتالت درمـان    یبا رو 

از . اســترس پــس از ســانحه در جانبــازان مــؤثر اســت

تحقیقی که با سربازان جنـگ      در  ) 2002(طرفی، کرومپ 

 گشتالت  يتنام انجام داد به این نتیجه رسید  که تئور         یو

م آن در کاهش عالئـم اخـتالل اسـترس پـس از           یو مفاه 

 ).6(ر بـوده اسـت  ؤثد و میار مفین افراد بس  یسانحه در ا  

کـه بـا   ) 2012( و همکـاران یالنـ یچنین نتایج تحقیق د   هم

مـاران  یب یص و درمـان گـشتالت     ی، تـشخ  یابیـ هدف ارز 

 ییالنکایمبتال بـه اخـتالل اسـترس پـس از سـانحه سـر        

ــانجــام شــد، نــشان داد کــه کــاربرد د  ، یدگاه گــشتالتی

 از اختالل استرس پس از سـانحه کـه سـبب          ییها نشانه

). 7(دهداختالل در عملکرد افراد شده بود را  کاهش می          

از این رو همسانی نتایج این پژوهش بـا تحقیقـات فـوق       

کـرد گـشتالت    ی با رو  یه مداخالت درمان  دهد ک نشان می 

 اخــتالل ي موجــب بهبــود نــشانه هــا ی گروهــیدرمــان

  .گردداسترس پس از سانحه می
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 حاصل از پـژوهش حاضـر نـشان        يها افتهی     

 يهـا   بـر کـاهش نـشانه      ی گـشتالت  یداد که گروه درمـان    

یعنـی گـروه   . زا مـؤثر اسـت     بیتجربه مجدد حادثه آسـ    

 موجب بهبـود تجربـه      یانوه گشتالت درم  ی به ش  یدرمان

از جملـه   . شـود  یمـ زا در جانبـازان      بیمجدد حادثه آس  

 که افراد پـس از حادثـه تجربـه        ییهادهین پد یتر دردناك

باشـد و   یکنند خاطرات، افکار و احساسات مزاحم م       یم

ن خاطرات ممکن است به صـورت ناخواسـته در هـر            یا

 ن خـاطرات  یـ  کـه ا   يند و از آنجـا    یایزمان به ذهن فرد ب    

وانـه  یباشد باعث بروز تـرس از د       یمروشن و دردناك    

). 11(ا از دســت دادن کنتــرل در فــرد شــود یــشــدن و 

پـس   اختالل   یم اصل ی از عال  یکی که   ییبنابراین، از آنجا  

بـه صـورت     حادثـه  داز سانحه فلش بک و تجربه مجـد       

 يها  و روشین رو، گشتالت درمانیباشد، از ای میروان

داشتن فـرد بـه      ل وا یمان به دل  ن در یمورد استفاده در ا   

فکر کردن در خصوص حوادث ناگوار گذشته و تمرکـز   

ن مـسئله  ی بدن خود و تکرار اين اعضا یچن بر فکر و هم   

 فرد با موضـوعات تجربـه مجـدد در     ییارویبه علت رو  

  ).12(باشد یمن نشانه مؤثر یل ایبروز و تعد

ــروه     ــه گ ــشان داد ک ــر ن ــژوهش حاض ــایج پ نت

 و  ی عـاطف  یم کرختـ  یـ بـر کـاهش عال     ی گـشتالت  یدرمان

ن یتـر  یهی از بدیکیشاید . باشد یمکاهش اجتناب مؤثر ن   

 ی بـر کرختـ    یکـرد درمـان   ین رو ی ا یم عدم اثربخش  یعال

رش ین موضوع باشد کـه افـراد جلـسه در پـذ           ی ا یعاطف

ت یرش مـسئول  ی پـذ  یعنـ ی ی گشتالت درمان  یفلسفه واقع 

رش، عواطـف  ین موضوع پذی از ای خود که بخش  یزندگ

باشـد عـاجز بـوده و در         یمـ ده  یـ ب د یو احساسات آس  

 کـه  یطـ ی مح يهـا  تیـ ه کـردن بـر حما     یـ رش عدم تک  یپذ

ح گشتالت  یرش در فلسفه تشر   یموضوع مورد اشاره پذ   

رسـد   یمـ  ناتوان بودند و بهتر به نظر        ،باشد یم یدرمان

که  نی از جنگ و ا   ی ناش یل وخامت مشکالت روان   یبه دل 

شته بـدون مـداخالت     گذ يها ن مشکالت در طول سال    یا

ده و یچی مانده اند، به صورت پی مدرن باق یروان درمان 

ه یـ لـذا الزم اسـت تـا قبـل از ارا     . حل نشده وجود دارند   

 ی، متوسـل بـه برخـ    ی بر گشتالت درمان   یمداخالت مبتن 

 جهت  یخصوص آرامش عضالن  به  ،  ي رفتار يها کیتکن

  .)13(ن افراد شدیل استرس در ایتعد

 بـر  ی گـشتالت درمـان  یدر بحـث عـدم اثربخـش   

ن نشانه بـه    ین موضوع توجه کرد که ا     ید به ا  یاجتناب با 

 اخـتالل اسـترس پـس از    يهـا  ر نشانهینکه از سا  یل ا یدل

ده بـه  یـ ب د ی فـرد آسـ    یتـر بـوده و حتـ       دهیـ چیسانحه پ 

ا یـ  ي رفتـار يهـا ر اجتنـاب یـ ارانه درگیر هش یصورت غ 

ل عـدم مـداخالت     یـ ن موضوع بـه دل    یباشد و ا  ی م يفکر

 گذشــته بــه يهــا  در گــذر زمــان و ســالیاختروانــشن

ر یثأ مانـده، کمتـر تحـت تـ        ی بـاق  يات شده یصورت تقو 

قـات  ی قـرار گرفتـه باشـد و طبـق تحق      یمداخالت گشتالت 

ن یتــر ی از اصــلیکــیانجــام گرفتــه اجتنــاب بــه عنــوان 

شتر تحـت  یـ ، بی حاکم در اخـتالالت اضـطراب      يها نشانه

.    ده است یرد کاهش و کنترل گ    ي رفتار ير درمان ها  یتاًث

از طرفی، نتایج پـژوهش حـاکی از ایـن بـود کـه گـروه                

د در ی شـد یختگـ ی موجـب بهبـود برانگ     ی گشتالت یدرمان

ــازان  ــجانب ــود یم ــان  یرو. ش ــشتالت درم ــرد گ ــا یک  ب

ــتکن ــا کی ــ نظییه ــر موقع ی ــز ب ــر تمرک ــر  ی ــام ب ت ناتم

ن جهـت کـه   یـ د مـؤثر واقـع شـده از ا      ی شـد  یختگیبرانگ



مان نظري و همکارانیا  

302 )87شماره پی در پی (1393تیر ـ 4 ـ شماره19مجله ارمغان دانش ـ دوره 

باشـد و بـه   ید مـ یشم شـد م با خـ أد توی شد یختگیبرانگ

ت یـ ن نـوع موقع   یرالوقوع و بـدتر   یاعتقاد پرلز، خشم، کث   

کننـد،  ی خشم را تجربـه مـ      یناتمام است و افراد تا زمان     

ن یـ نـد و مجمـوع ا    ی برقرار نما  یتوانند ارتباط درست   یمن

 يد و رفتارهــای شـد یختگـ یخــصوص برانگبـه  ل یمـسا 

ان یـ ت بـه حالـت احـساس گنـاه نما         ین وضع ینهفته در ا  

 يهـا ک اسـتفاده از قطـب     یـ چنـین، تکن   هـم . )14(شود یم

 یلی فرد با مـسا    ییاروی و رو  يک باز یمتضاد به عنوان    

د که ی شدیختگیل برانگیکه تاکنون تجربه نکرده، در تعد 

د بر یباشد و تاًک   یم مؤثر   ، از حوادث گذشته بوده    یناش

ن یـ ف در ا  یه تکـال  یـ  و ارا  ی شخـص  یت در زندگ  یمسئول

ق فـرد  یجه، فرد را به بدن خود و تشو    نه در کنار تو   یزم

ق تجربـه   یـ ات گذشـته از طر    یبه صحبت در مورد تجرب    

کردن آنها در زمان حال و در طول جلسات باعث شـده      

 یختگـ ی و بـه تبـع آن کـاهش برانگ     ینسب یمیتا خود تنظ  

  ).15(ردیصورت گ
  گیرينتیجه

 بـا   یمـشاوره گروهـ   این مطالعه نـشان داد کـه        

 باعـث کـاهش عالئـم اخـتالل         یکرد گشتالت درمـان   یرو

 ياسترس پس از سانحه و دو مؤلفه آن یعنی؛ نشانه ها        

د، در  ی شـد  یختگـ یب زا و برانگ   یتجربه مجدد حادثه آس   

کـه مــداخالت   نیـ بـا توجـه بـه ا   . جانبـازان شـده اسـت   

 يهـا  در کاهش نشانه   ی بر گشتالت درمان   ی مبتن یدرمان

د شنهایاختالل استرس پس از سانحه مؤثر بوده است پ        

 اخـتالل اسـترس     يهال نشانه ی تعد يگردد در راستا   یم

 آنهـا از  یت زندگیفیپس از جنگ در جانبازان و بهبود ک    

ن مداخله در جامعه جانبازان به صورت کالن استفاده   یا

دگاه یـ د و تعمق د   یکأاز طرفی، با در نظر داشتن ت      . شود

 اخـتالل اسـترس     يهـا   بر کاهش نشانه   یگشتالت درمان 

 ی آموزش آگـاه يدگاه براین دیو تالش اپس از سانحه   

 در افـراد، در جهـت حـل مـشکالت           يریت پـذ  یو مسئول 

ن یـ ي کاربرد اجهیرسد که در نت  یم یخود، به نظر منطق   

  . دگاه عالئم اختالل استرس پس از سانحه کاهش یابدید

ج یشتر نتـا  یـ د ب ییـ أشود به منظور ت   پیشنهاد می 

 جوامع دچار   ن نوع مداخله در   ی ا ین پژوهش، اثربخش  یا

 از  یر جانبـاز و ناشـ     یـ اختالل استرس پس از سانحه غ     

ل، تصادفات یر زلزله، سیر از جنگ نظی غيگریحوادث د 

چنـین بـا     هـم .  شود ی بررس ی و تجاوزات جنس   یرانندگ

دگاه یـ که در پژوهش حاضـر تنهـا د        نیدر نظر داشتن ا   

ن یـ  ا ی بـود و اثربخـش     یمورد استفاده گـشتالت درمـان     

 اختالل استرس پس از جنگ يها  نشانهدگاه بر کاهشید

دگاه از یـ ن دیا ایشود که آ یم شد، لذا مشخص ن یبررس

ر، یـ ا خی دارد ي بهتریگر اثربخشی د ی درمان يدگاههاید

 بـه   ی آتـ  يهـا  گـردد در پـژوهش     یمشنهاد  ین رو پ  یاز ا 

 ی درمـان يهـا  دگاهیـ دگاه بـا د یـ ن دیـ  ایسه اثربخش یمقا

  .ز پرداخته شودیگر نید
  

  شکرتقدیر و ت

نامـه کارشناسـی     نتایج این مطالعه حاصل پایان    

 آزاد  دانـشگاه مـصوب   ارشد رشته روانشناسی بـالینی      

  . بودفارسعلوم و تحقیقات  واحد یاسالم

  
  



  از سانحه اختالل استرس پسو اثر گشتالت درمانی گروهی 
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Abstract 
 
Background & aim: Among the problems affecting the mental health of war veterans is post 
traumatic stress disorder. The aim of the present study was to investigate the effectiveness 
of Gestalt therapy on post traumatic stress disorder (PTSD) symptoms on veterans of 
Yasuj city, Iran. 

Methods: The research design was based on pre-post test study with control group and a 
three month followed-up. The research population included veterans who were referred to 
Salman hospital and had been diagnosed of having PTSD. The sample included 24 
veterans with PTSD which were randomly selected and divided into two groups of 
experimental and control (n=12). The Post Traumatic Stress Disorder Mississippi Scale (M-
PTSD) administered before training for both groups was used to assess symptoms of 
PTSD. The experimental group was exposed to Gestalt therapy interventions in six, 90 
minute weekly sessions. Both groups were conducted measurements after the first, third, 
fifth and seventh therapy sessions. The data were analyzed using ANCOVA.  

Results: The results in the post-test stage revealed that Psychological Debriefing and 
behavioral interventions reduced PTSD symptoms (p<0.01), as well as, the results in 
followed up stage revealed that Psychological Debriefing and behavioral interventions 
reduced PTSD symptoms (p<0.05). 

Conclusion: Gestalt therapy technique can be used as a standard in conjunction with other 
treatments which can be used to improve the symptoms of post-traumatic stress disorder. 
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