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Aims Post-traumatic stress disorder is one of the prominent psychological consequences of 
war that is seen in veterans. Behavioral activation treatment as a brief intervention can target 
a range of disruptions of this disorder. The aim of the present study was to investigate the 
effectiveness of brief behavioral activation treatment on the hopelessness in veterans with 
post-traumatic stress disorder.
Instruments & Methods In this semi-experimental study with pre-test post-test design 
with control group, 40 veterans with PTSD, who were referred to Issar Ardabil psychiatric 
Hospital in 2017, were selected through convenience sampling and randomly assigned to 
two groups of experimental and control. Ten behavioral activation treatment sessions were 
performed (one hour per session) for the experimental group. The data were collected, using 
the Structured Clinical Interview for DSM-5 Disorders and Beck Hopelessness Scale. Then, 
the data were analyzed by SPSS 23, using multiple covariance analysis.
Findings After controlling the effect of pre-test, there was a significant difference among 
the mean scores of feelings about the future, lake of motivation, expectations, and total 
hopelessness in the experimental group and the control group (p<0.05). Also, therapeutic 
intervention significantly decreased the mean scores of the feelings about the future 
(F=14.840; p=0.001), lake of motivation (F=5.037; p=0.032), expectations (F=5.308; 
p=0.001), and total hopelessness (F=10.361; p=0.003).
Conclusion Training brief behavioral activation treatment reduces hopelessness of veterans 
with PTSD.

A B S T R A C TA R T I C L E    I N F O

Article Type
Descriptive Study

Authors
Taghavi R.* MSc,
Einy S.1 MSc,
Kazemi R.2 MD

Keywords  Behavioral Activation Treatment; Hopelessness; Post-Traumatic Stress Disorder; 
Veterans

Correspondence
Address: Psychology Department, 
Specialist Psychiatric Hospital 
of Issar, Shahid Parayeb, Ataee 
Street, Ardabil, Iran, Postal Code: 
5619636733.
Phone: +98 (45) 33262678
Fax: +98 (45) 33511805
r.tagavy@yahoo.com

*Clinical Psychology Department, 
Humanities Faculty, Ardabil Branch, 
Islamic Azad University, Ardabil, 
Iran
1Psychology Department, Psychol-
ogy & Educational Sciences Faculty, 
University of Mohaghegh Ardabili, 
Ardabil, Iran
2Psychiatry Department, Medicine 
Faculty, Ardabil Branch, Islamic 
Azad University, Ardabil, Iran

Article History
Received: December 11, 2018                   
Accepted: June 16, 2019
ePublished: September 05, 2020

How to cite this article
Taghavi R, Einy S, Kazemi R. Effe-
ctiveness of Brief Behavioral Activa-
tion Treatment on the Hopelessness 
in Veterans with Post-Traumatic 
Stress Disorder. Iranian Journal of 
Isaar Studies. 2020;1(3):149-154.

ISSN: 2717-2104 Iranian Journal of Isaar Studies 
2020;1(3):149-154.

Effectiveness of Brief Behavioral Activation Treatment on the 
Hopelessness in Veterans with Post-Traumatic Stress Disorder

http://www.sid.ir/Fa/Journal/ViewPaper.aspx?ID=198318
http://lib.iums.ac.ir:8800/site/catalogue/106472
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22483367
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26106056
http://daneshvarmed.shahed.ac.ir/browse.php?a_id=1003&sid=1&slc_lang=fa
https://www.jstor.org/stable/1448867?seq=1#page_scan_tab_contents
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19394091
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21545570
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3866807/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21451353
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28843079
http://psycnet.apa.org/buy/2011-12245-001
http://ijwph.ir/browse.php?a_id=658&sid=1&slc_lang=en&ftxt=0
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16881773
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21324944
https://eric.ed.gov/?id=EJ918617
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1077722904800543
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20623596
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20374670
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1077722917300482
https://goo.gl/QctXK5
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0376871699001192
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11559863
http://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=31142
http://psycnet.apa.org/record/1975-09735-001
http://www.sid.ir/En/Journal/ViewPaper.aspx?ID=294451
http://Not in MeSH
http://Not in MeSH
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh/68040921
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh/68014728


 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ و همکارانی تقو نیرام ۱۵۰

   ۱۳۹۹ تابستان، ۳، شماره ۱دوره                                                                                                                                                                                                         ثارینامه مطالعات فرهنگ افصل

مدت بر کوتاه یرفتار یسازدرمان فعال یاثربخش
پس از جانبازان مبتال به اختالل استرس  یدیناام

  سانحه
  

  MSc * یتقو نیرام

دانشگاه آزاد  ل،یواحد اردب ،یدانشکده علوم انسان ،ینیبال یشناسگروه روان
  رانیا ل،یاردب ،یاسالم
  MSc ینیساناز ع

 ،یلیدانشگاه محقق اردب ،یشناسو روان یتیدانشکده علوم ترب ،یشناسگروه روان
	 رانیا ل،یاردب

  MD یرضا کاظم

 ل،یاردب ،یدانشگاه آزاد اسالم ل،یواحد اردب ،یدانشکده پزشک ،یپزشکگروه روان
  رانیا

  
  چکيده
از عوارض برجسته روانی  یکی (PTSD)اختالل استرس پس از سانحه  اهداف:

سازی رفتاری شود. درمان فعالناشی از جنگ است که در جانبازان دیده می
های این اختالل را ای از تخریبتواند مجموعهمدت میعنوان یک مداخله کوتاهبه

سازی دهد. هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی درمان فعال مورد هدف قرار
  بود. PTSDمدت بر ناامیدی جانبازان مبتال به رفتاری کوتاه

آزمون با پس - آزمونآزمایشی با طرح پیشدر این پژوهش نیمهها: و روش بزارا
در بیمارستان  ۱۳۹۶که در سال  PTSDمبتال به  اننفر از جانباز ۴۰گروه کنترل، 

انتخاب شده  سدستر در عنوان نمونهاردبیل بستری و تحت درمان بودند، به ایثار
جلسات درمان صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. و به
ساعته برای گروه آزمایش اجرا شد. برای جلسه یک ۱۰سازی رفتاری طی فعال
 DSM‐5روانی  اختالالت برای یافتهساختار بالینی ها از مصاحبهآوری دادهجمع

ها با استفاده از آزمون تحلیل دادهسپس  استفاده شد. بکو مقیاس ناامیدی 
  .شدندتجزیه و تحلیل  23	SPSSافزار آماری در نرم متغیریکوواریانس چند

آزمون، میانگین نمرات احساس فرد نسبت به پس از کنترل اثر پیش ها:یافته
انتظارات و ناامیدی کل بین گروه آزمایش و کنترل در مرحله انگیزگی، آینده، بی

). همچنین مداخله درمانی >۰۵/۰pداری بود (آزمون دارای تفاوت معنیپس
؛ F=۸۴۰/۱۴دار میانگین نمرات احساس فرد نسبت به آینده (باعث کاهش معنی

۰۰۱/۰=p۰۳۷/۵انگیزگی ()، بی=F ۰۳۲/۰؛=p) ۳۰۸/۵)، انتظارات=F ۰۰۱/۰؛=p و (
  ) شد.p=۰۰۳/۰؛ F=۳۶۱/۱۰ناامیدی کل (

مدت، ناامیدی جانبازان سازی رفتاری کوتاهآموزش درمان فعال گیری:نتیجه
  دهد.را کاهش می PTSDمبتال به 
  سانحه، جانبازان پس از استرساختالل  ،یدیناام ،یرفتار یسازدرمان فعال ها:کلیدواژه
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	مقدمه
 ترینمهمیکی از  عنوانبه جنگ از ناشی پیامدهای و عوارض
 هایزمان ، درجهان در مطرح پزشکیروان و شناختیروان مباحث
پس . است کرده جلب خود به را مربوطه متخصصان توجه مختلف

 ۲۹ وعراق علیه ایران  تحمیلی جنگ شروع از سال ۳۷ گذشت از
 از روان و اعصاب جانبازان جمله از جانبازان آن، پایان از سال

 (PTSD) سانحه از پس استرس اختالل مانند گوناگونی اختالالت
 که است میوسندر عالیم از ایمجموعه PTSD .[1]برندمی رنج
مبتال به این  فرد کند.بروز می زاآسیب حوادث با رویارویی دنبالبه

 واقعه داده و پاسخ تجربه این به درماندگی و ترس صورتبهاختالل 
 از خواهدمی ی کهحال در؛ کندمی مجسم خود ذهن در مدام را

 احساس شامل اختالل این بالینی عالیم. کند اجتناب آن یادآوری
 و هیجانی کرختی و اجتناب از الگویی واقعه، مجدد وقوع دردناک

 PTSD العمرمادام شیوع میزان .[2]است میدا نسبتاً  برانگیختگی
 کهطوری به ؛اندشایع PTSD با همراه هایبیماری .است %۸ حدود
 مبتال نیز دیگر اختالل دو به اقلحد بیماران دوسوم حدود

 شده باعث افسردگی اختالل با PTSD ابتالییهم شرایط .[2]هستند
 باالی خطر معرض در جنگ جانبازان جمله از مبتال افراد که است

  .[3]بگیرند قرار خودکشی
 نقش آن همراه منفی انتظارات و ناامیدی که داده نشان تحقیقات

 از نظامی ناامیدی .[4]دارد PTSD روند در ایمالحظه قابل
 با امید .[5]است آینده و خود به نسبت فرد منفی هایوارهطرح

 مثبت پاسخ مانند هامقیاس انواع با که روانی و جسمانی سالمت
 رویدادهای از پرهیز مثبت، رفتار ذهنی، سالمت پزشکی، مداخله به

 گشاییلهامس و زندگی امور در شادمانی و نشاط زندگی، پرفشار
 را آنهاتواند می و دارد یمثبت همبستگی شود،می مشخص
 مشارکت ایجاد بهداشتن امید منجر  بیماران در .[6]کند بینیپیش
 و امید بین .[7]شودمی زندگی کیفیت افزایش و درمان در مثبت
 .دارد وجود دارییمعنو  منفی رابطه PTSD هاینشانه شدت
	,8]شودمی PTSD باعث کاهش امید باالی سطوح عبارتیبه 9]. 

 با شدتبه، خودکشیبرای  قوی ایکنندهبینیپیشعنوان به ناامیدی
PTSD و ناامیدیمیزان . است تحمیلی مرتبط جنگ جانبازان در 
نسبت  آستانهزیر و آستانه PTSD میعال با جانبازان بین خودکشی

 که ناامیدی .[10]است باال PTSD کمتر هاینشانه افراد با به
 توصیف میعال کاهش از فرد دیدگاه درباره منفی انتظارات عنوانبه
 بر PTSD تغییر طریق از که است بالقوه مکانیزم یک شود،می

 زمینه در شدهانجام هایپژوهشطبق  .[11]گذاردمی ثیرات خودکشی
 مداخله از بعد و قبل امیدواری سطح، جانبازان در PTSD درمان
این  کند.می بینیپیش را این اختالل هاینشانه شدت منفی طوربه

 است ممکن PTSD متداول هایدرمانیافته بیانگر این است که 
در صورت بهبود  عالوهبشوند. به آنها در امیدواری بهبودی موجب

 در کنندهمحافظت عوامل دیگر از توانندمی بهتر جانبازانامیدواری، 
 استفاده ایمقابله راهبردهای و اجتماعی حمایت مانند PTSD برابر
 گسستگی، بین که ندداد نشان [4]همکاران و اوزدمیر .[12]کنند

 از پس استرس اختالل با ناامیدی و خودکشی افکار زندگی، کیفیت
و  میکاییلی در پژوهش .دارد وجود داریمعنی رابطه سانحه
 موجب کاهش هیجان بر متمرکز درمان آموزشیز ن [13]همکاران
 به مبتال جانبازان ناامیدی و خودکشی افکار هیجانی، بدتنظیمی
PTSD .شد  
 نقش تحمیلی جنگ جانبازان در PTSD تداوم و ایجاد در ناامیدی

 درمانی هایشیوه معرفی و شناسایی بنابراین .کندمی ایفا همیم
 و پژوهشگران توجه مورد مشکالت این کنترل برای ثروم

 بر تاثیرگذار هایدرمان یکی از. قرار گرفته است شناسانروان
 سازیفعال درمان این اختالل، به مبتال جانبازان ناامیدی کاهش

 نگرفته قرار پژوهشگران توجه مورد تاکنون است که (BAT)رفتاری 
 موجب ساختاریافته درمانی فرآیندعنوان یک به BAT .است

 هایپیوستگی با را فرد تماس که شودمی رفتارهایی افزایش
 ،رفتار بهبودی به منجر یندآفر این. کندمی تربیش محیطی تقویتی
 رفتاری اجتناب مدل این در .[14]شودمی فرد زندگی کیفیت و تفکر
 الگوی جایبه که شودمی داده آموزش بیمار به بوده و درمان کانون
 و داده نشان واکنش جایگزین ایمقابله الگوی کمک با اجتناب
 ترینمهم از .[15]دهد قرار خود زندگی سبک از بخشی را شیوه این

 هزینه، نظر از بودنصرفهبهمقرون توان بهمی درمان این خصوصیات
 و درمانی راهنمای داشتن اجرا، در سهولت، امکانات و زمان
اشاره  بیمار فردی هایویژگی با درمان دستورالعمل بودنمنطبق
 از طریق افسردگی عالیم رفتاری، سازیفعال نظریه طبق. کرد

 رفتارهای. کنندپیدا می تداوم و شده ایجاد اجتنابی رفتارهای
 فرد زندگی در را محیطی مثبت پیامدهای مدتطوالنی در اجتنابی
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 درمان یک تواندمی رفتاری سازیفعال بنابراین .[16]کنندمی مختل
 .[17]باشد آن با همراه افسردگی اختالل و PTSD برای ثروم

سازی رفتاری فعال نشان دادند که درمان [18]و همکاران یکجکوپک
باعث کاهش افسردگی و بهبود کیفیت زندگی در جانبازان مبتال به 

PTSD سازی در پژوهشی از فعال [19]یکجکوپکو  ترنرشود. می
یک جانباز عراقی با جراحات  PTSDرفتاری برای درمان افسردگی و 
 نظر ازماهه یکپس از پیگیری  که متعدد جسمانی استفاده کردند

مشاهده و افسردگی  PTSDم یداری در عالیبالینی کاهش معن
 بررسینیز پس از  [20]همکاران و هرشینبرگ در پژوهش. شد

 جانبازان در رفتاری سازیفعال گروهی درمان بالینی پیامدهای
 PTSD میعالو  جانبازان %۵۸ افسردگی میعال که مشخص شد

  .دآنها بهبود پیدا کر %۶۵مربوط به 
 سازیفعال درمان اثربخشی مستقیم طوربه پژوهشی هیچکنون تا

 قرار مطالعه را مورد PTSD به مبتال جانبازان ناامیدی بر رفتاری
 بر درمان این اثربخشی زمینه درکمی  هایپژوهش و نداده

 مبتال جانبازان شناختیروان هایویژگی .انجام شده است افسردگی
از  افراد این در خودکشی میزان افزایش و باال شیوع ،PTSD به

 بهبود برای ثروم هایدرمان دبای که هستند حکمیم دالیلجمله 
PTSD از طرفی . باشند دسترس در ایگسترده طوربه وکرده  رشد
 دارییمعن و مثبت رابطه ناامیدی با PTSD هاینشانه شدت بین

 افسردگی میعال کاهش بر BAT درمان اثربخشیو  مشاهده شده
 جانبازان ابتالییهم به توجه با. قرار گرفته است ییداتنیز مورد 
 کارگیریبه عدم و اساسی افسردگی اختالل به PTSD به مبتال
این افراد، انجام این پژوهش ضروری به نظر  در BAT درمان
  رسد.می
سازی رفتاری اثربخشی درمان فعال تعیین پژوهش با هدف این
پس از  مدت بر ناامیدی جانبازان مبتال به اختالل استرسکوتاه
  انجام شد. سانحه

  

  هاو روش بزارا
آزمون با گروه پس -آزمونآزمایشی با طرح پیشپژوهش نیمه این

به  ۱۳۹۶که در سال  PTSDجانبازان مبتال به  کلیهکنترل بین 
پزشکی ایثار اردبیل مراجعه کرده بودند، انجام شد. بیمارستان روان
در نظر گرفته نفر  ۱۵ای حداقل حجم نمونه های مداخلهبرای بررسی

شده نماینده واقعی انتخاب اینکه نمونه به دلیل اما، شودمی
 تعمیم طور قابل قبولیرا بهنتایج پژوهش بتوان جامعه باشد و 

انتخاب  دسترس گیری درروش نمونه عنوان نمونه بابهنفر  ۴۰، داد
 .ندصورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتو به ندشد

 PTSD شخیصیت هایمالک شتندا شاملورود  یهامالک
(راهنمای تشخیصی و آماری اختالالت روانی  DSM‐5 براساس

 بالینی مصاحبه در و پزشکروان توسط ارزیابی درویرایش پنجم) 
 ،پژوهشگر ارزیابی در DSM‐5 روانی اختالالت برای ساختاریافته
عدم حضور در  ،سال ٤٠-٧٠ یسنگروه  ،کلیس التیحداقل تحص
از جمله  کیکوتیسا میعدم وجود عال ،گرید یدرمانجلسات روان
 و PTSDهمراه با  گرید یهاصیعدم وجود تشخ ،انیتوهم و هذ

 لیعدم تما بود. موادمصرف  عدم ابتال به اختالالت مرتبط با سوء
جلسات جلسه در دو  از شیب بتیغداشتن و  به ادامه پژوهش

  از پژوهش را تشکیل دادند.خروج  یهامالک مداخله
  زیر برای انجام پژوهش استفاده شد:ابزارهای از 
‐SCID‐5) روانی اختالالت برای یافتهساختار بالینی مصاحبه )۱

CV)	DSM‐5: ابزار SCID‐5‐CV تشخیصی مصاحبه عنوان یکبه 
 اختالالت تشخیص همکاران برای و فرستتوسط  ساختاریافتهنیمه

‐SCIP‐5 در موجود اختالالت. شده است تدوین DSM‐5 در روانی
CV  قطبیدو اختالل اساسی، افسردگی اختاللشامل I و II، طیف 

 PTSD و پانیک اختالل سایکوتیک، اختالالت دیگر و اسکیزوفرنی
‐SCIP‐5گیرند. می قرار ارزیابی مورد عمر طول قالب در کههستند 

CV میزان به هبا توج زمان آنمدت که شده مدیریت جلسه یک در 
 توصیف در او قابلیت و بیمار پزشکیروان تاریخچه در پیچیدگی

 پایایی مورد در .[21]استدقیقه  ۴۵- ۹۰ بین معموالً  سایکوپاتولوژی
 حال این با .نیست دسترس در اطالعاتی SCID‐5‐CV اعتبار یا

 بررسی مورد را (SCID‐I) آن پیشینه پایایی هاپژوهش از تعدادی
های مختلفی این ابزار در پژوهش پایایی و روایی. نداداده قرار

 [24]و همکاران شریفی . در پژوهش[23	,22]گزارش شده است مطلوب
 تا متوسط کلی و خاص هایتشخیص اکثر برای تشخیصی توافق
 کل برای) مجموع کاپای( کلی توافق و) ۶/۰ از باالتر کاپای( خوب

 ۵۵/۰ عمر طول هایتشخیص کل برای و ۵۲/۰ فعلی هایتشخیص
 کنندگانمصاحبه و شوندگانمصاحبه اکثر همچنین شد. محاسبه
  .[24]کردند گزارش مطلوب را SCID فارسی نسخه اجرای قابلیت

 سال در BHS نامهپرسش :(BHS) بکنامه ناامیدی پرسش )۲
 انتظارات میزان گیریاندازه و بررسی منظوربه [25]بک توسط ۱۹۷۹
 ۲۰ آزمون این. است شده ساخته آینده حوادث درباره فرد منفی
 جمالت. کندمی بیان را فرد روحیه و فکر طرز که دارد جمله
 آزمودنی که صورتی در. شوندمی داده پاسخ غلط یا صحیح صورتبه
 کند، انتخاب را غلط گزینه ۱۹ ،۱۵ ۱۳ ،۱۰ ،۸ ،۶ ،۵ ،۳ ،۱ سئواالت در
 ،۱۲ ،۱۱ ،۹ ،۷ ،۴ ،۲ سئواالت در که صورتی در و گیردمی یک نمره
 گیردمی یک نمره کند، انتخاب را صحیح گزینه ۲۰ و ۱۸ ،۱۷ ،۱۶ ،۱۴
 این). شوندمی گذارینمره معکوس طوربه سئواالت این عبارتی به(

 آینده به نسبت فرد احساس شامل فرد ناامیدی عدب سه نامهپرسش
 دادنازدست یا انگیزگیبی ،)۱۹ و ۱۵ ،۱۳ ،۱۰ ،۶ ،۴ ،۱سئواالت (

 انتظارات و) ۲۰ و ۱۷ ،۱۶ ،۱۴ ،۱۲ ،۱۱ ،۹ ،۵ ،۳ ،۲سئواالت ( انگیزه
گروه  برای BHS نامهپرسش. سنجدمی را) ۱۸ و ۱۴ ،۸ ،۷سئواالت (

 ۲۰ تا صفر بین دامنه نمرات آن و شده طراحی سال ۱۷-۸۰سنی 
 اصلی نسخه در .است بیشتر ناامیدی دهندهنشان باالتر نمره .است
 پس و ۶۹/۰ هفته یک از پس بازآزمایی روش به پایایی ،نامهپرسش

 ایران در مطالعه یک در .[25]است شده گزارش ۶۶/۰ هفته شش از
 با سئوال هر نمرات همبستگی از استفاده با بررسی این مقیاس

 را واحد سازه یک بک ناامیدی مقیاس که داد نشان کل نمره
 ضریب از استفاده با آزمون پایاییهمچنین . کندمی گیریاندازه
 ۸۳/۰-۸۶/۰ از آن هایزیرمقیاس و برای ۸۷/۰ کرونباخ آلفای

 روش به مقیاس این پایایی حاضر پژوهش در .[26]محاسبه شد
 احساس هایمقیاسخرده برای و ۸۱/۰ ناامیدی برای کرونباخ آلفای
 ،۷۵/۰ ترتیب به انتظارات و انگیزه دادنازدست آینده، به نسبت فرد
	به دست آمد. ۷۸/۰ و ۶۷/۰
 دسترسی برای ایثار بیمارستان پژوهش واحد از مجوز کسب از پس
 پزشکی اخالق کمیته در پژوهش موضوع بستری، جانبازان به

 بررسی برای ابتدا. شد گرفته آن اخالقی ییدیهات و مطرح بیمارستان
 توسط ارزیابی در PTSD تشخیص از پس ورود، هایمالک از برخی
 مورد پژوهشگر توسط PTSD به مبتال جانبازان پزشک،روان

 هایمالک بقیه و گرفتند قرار SCID‐5‐CV ساختاریافته مصاحبه
 هیارا از قبل. بررسی شد پزشکیروان پرونده به ارجاع با نیز ورود
توضیحاتی درباره اهداف و جزییات پژوهش به افراد  هانامهپرسش

 کتبی نامهرضایت کسب از پس. شد برقرار آنها با الزم ارتباط وداده 
 هیارا آنها به ناامیدی نامهپرسش مداخله، در شرکت برای جانبازان از
 و انجام انفرادی صورتبه کار این. کنند اقدام آنها تکمیل به تا شد
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 ها،نامهپرسش تکمیلدر  ابهام گونه هر بروز صورت در
  . شد هیارابه آنها  الزم هایراهنمایی
مبتنی بر  مدتکوتاه رفتاریسازی فعال درمان آزمایشی، گروه

 را [15]و همکاران لیجوزنسخه تجدیدنظرشده توسط راهنمای عملی 
 نیز کنترل گروه. )١(جدول  کردند دریافت ساعتهیک جلسه ١٠ در

 روی مشخصی و فعال درمان ولی داشتند، آزمونگر با هاییمالقات
  . نشد اجرا آنها

  
   مدتسازی رفتاری کوتاهمحتوای جلسات درمان فعال) ١جدول 

  جلسه اول
الف) معرفی، مقدمه؛ ب) تشریح افسردگی؛ ج) معرفی منطق درمان شامل از ضربه 
(آسیب) و فقدان در زندگی خود چه اطالعی دارید؟ چرا حضور در همه جلسات 

) تکلیف: انجام فرم ۵)؛ ۱درمانی اهمیت دارد؟؛ د) معرفی فرم بازبینی روزانه (فرم 
  بازبینی روزانه
  جلسه دوم

الف) بازبینی روزانه شامل بررسی تکلیف و رفع اشکال؛ ب) منطق درمان: بررسی 
تکلیف؛ ج) نکات مهم در مورد ساختار درمان: بررسی تکلیف؛ د) اجرای سیاهه 

  ۲و  ۱)؛ ه) تکالیف: تکمیل فرم ۲ها (فرم ها و فعالیتهای زندگی، ارزشحوزه
  جلسه سوم

 هافعالیت بندیرتبه و انتخاب ب) )؛۲و  ۱ فرم( تکلیف بررسی: روزانه بازبینی الف)
 هایحوزه سیاهه تغییر و بررسی ادامه ،)۱ فرم( روزانه بازبینی: تکالیف )؛ ج)۳ فرم(

  هافعالیت بندیرتبه و انتخاب تغییر و بررسی ،)۲ فرم( هافعالیت و هاارزش زندگی،
  جلسه چهارم

 ریزیبرنامه با روزانه بازبینی ب) ؛)۱ فرم( تکالیف بررسی: روزانه بازبینی الف)
آینده  هفته برای فعالیت ریزیبرنامه با روزانه بازبینی :تکلیف ؛ ج))۱ فرم( هافعالیت

  )۱(فرم 
  جلسه پنجم

 قراردادها ب) ؛)۱ فرم( تکلیف بررسی: فعالیت ریزیبرنامه با روزانه بازبینی الف)
د)  ؛)۱ فرم( آینده هفته برای فعالیت ریزیبرنامه با روزانه بازبینی ج) ؛)۴ فرم(

 تداوم ،)۱ فرم( آینده هفته برای فعالیت ریزیبرنامه با روزانه بازبینی: تکالیف
  )۴فرم ( قراردادها افزودن، اصالح
  جلسه ششم

: ب) قراردادها ؛)۱ فرم( تکلیف بررسی: فعالیت ریزیبرنامه با روزانه بازبینی الف)
آینده  هفته برای فعالیت ریزیبرنامه با روزانه بازبینی ج) ؛)۴ فرم( تکلیف بررسی

 ،)۱ فرم( آینده هفته برای فعالیت ریزیبرنامه با روزانه بازبینی: تکالیف د) ؛)۱ فرم(
  )۴فرم ( قراردادها تداوم افزودن، تغییر

  جلسه هفتم
سیاهه  ب) ؛)۱ فرم( تکلیف بررسی: فعالیت ریزیبرنامه با روزانه بازبینی الف)
 ج) ؛)۲ فرم( مفاهیم بازنگری و مرور: هافعالیت و هاارزش زندگی، هایحوزه

، تداوم )۱ فرم( آینده هفته برای فعالیت ریزیبرنامه با روزانه بازبینی: تکالیف
  )۴قراردادها (فرم  افزودن، تغییر
  جلسه هشتم

 و ب) انتخاب ؛)۱ فرم( تکلیف بررسی: فعالیت ریزیبرنامه با روزانه بازبینی الف)
 با روزانه بازبینی ج) ؛)۳ فرم( مفاهیم بازنگری و مرور: هافعالیت بندیرتبه
 با روزانه بازبینی: تکالیف د) ؛)۱ فرم( آینده هفته برای فعالیت ریزیبرنامه
  )۴فرم ( قراردادها افزودن، تغییر تداوم ،)۱ فرم( آینده برای هفته فعالیت ریزیبرنامه

  جلسه نهم
: ب) قراردادها ؛)۱ فرم( تکلیف بررسی: فعالیت ریزیبرنامه با روزانه بازبینی الف)
هفته  برای فعالیت ریزیبرنامه با روزانه بازبینی ج) ؛)۴ فرم( مفاهیم بازنگری و مرور
فرم ( آینده هفته برای فعالیت ریزیبرنامه با روزانه بازبینی: تکالیف د) ؛)۱ فرم( آینده
  )۴فرم ( قراردادها )، تداوم افزودن، تغییر۱

  جلسه دهم
 بازبینی روزانه ب) ؛)۱ فرم( تکلیف بررسی: فعالیت ریزیبرنامه با روزانه بازبینی الف)
 ؛)دهیپایان( خاتمه برای آمادگی ج) ؛)۱ فرم( آینده هفته برای فعالیت ریزیبرنامه با

 ، تداوم)۱ فرم( آینده هفته برای فعالیت ریزیبرنامه با روزانه بازبینی: د) تکالیف
  )۴قراردادها (فرم  افزودن، تغییر

  
 آوریجمع به اقدام مداخالت، اتمام از پس هفته دو فاصله با

 آزمونپیش در رفتهکاربه نامهپرسش همان با آزمونپس هایداده
 تعداد در کاهشی گونه هیچ کنترل و BAT گروه در البته. شد

 اطالعات ماندنمحرمانه مورد در دهیاطمینان. نداد رخ هاآزمودنی
 نکات از پژوهش در شرکت برای روانی نظر از افراد کردنآماده و

  .بود آن اخالقی
مورد تجزیه و تحلیل  23	SPSS آماری افزارها با استفاده از نرمداده

ها از آزمون بودن توزیع دادهبررسی نرمال برایقرار گرفتند. 
سازی رفتاری درمان فعالبرای بررسی اثر ، اسمیرنوف -کولموگروف

ناامیدی جانبازان مبتال به اختالل بر  )متغیر مستقلمدت (کوتاه
از ) متغیرهای وابستههای آن (و مولفه پس از سانحه استرس

برای بررسی همگنی ، متغیریآزمون تحلیل کوواریانس چند
ها از برای بررسی همگنی کوواریانسو ها از آزمون لوین واریانس

همچنین با توجه به ضرایب همبستگی استفاده شد.  آزمون باکس
بودن روابط خطی آزمون متغیرها، مفروضهآزمون و پسبین پیش

آزمون) محقق شد ت پیشبین متغیرهای همپراش یا کمکی (نمرا
 ۷/۰و از آنجا که متغیرهای همپراش با یکدیگر همبستگی باالی 

  بودن چندگانه اجتناب شد.خطیهم نداشتند، از مفروضه
  

  هایافته
سال و گروه کنترل  ۱۵/۵۱±۱۹/۱میانگین سنی گروه آزمایش 

 %۰/۵اهل، مت %۰/۶۵سال بود. در گروه آزمایش  ۳۰/۱±۲۵/۵۲
مجرد  %۰/۱۰متاهل،  %۰/۷۰مطلقه و در گروه کنترل  %۰/۳۰مجرد و 

 بیکار،افراد  %۰/۱۰ آزمایش گروه درهمچنین مطلقه بودند.  %۰/۲۰و 
 گروه در و بازنشسته %۰/۲۰ و ازکارافتاده %۰/۶۰ آزاد، شغل ۰/۱۰%

 %۰/۲۵ و افتادهازکار %۰/۴۵ آزاد، شغل %۰/۲۰ بیکار، %۰/۱۰ کنترل
 افراد درصد جانبازی زیر %۰/۶۰ در گروه آزمایش .بودند بازنشسته

 درصد جانبازی %۰/۱۰ و %۲۵- ۵۰ درصد جانبازی ۰/۳۰% ،۲۵%
 ،%۲۵ زیر جانباز افراد %۰/۵۵ نیز کنترل گروه در و داشتند باال به ۵۰%
  .بودند باال به %۵۰ جانباز آنها %۰/۱۰ و %۲۵- ۵۰ جانباز ۰/۳۵%

، انتظارات انگیزگیآینده، بیمیانگین نمرات احساس فرد نسبت به 
آزمون با بین گروه آزمایش و کنترل در مرحله پسکل و ناامیدی 

و  )>۰۵/۰p(داری بود یآزمون دارای تفاوت معنمهار اثر پیش
حساس فرد دار میانگین نمرات ایمداخله درمانی باعث کاهش معن

؛ F=۰۳۷/۵(انگیزگی بی، )p=۰۰۱/۰؛ F=۸۴۰/۱۴نسبت به آینده (
۰۳۲/۰=p ۳۰۸/۵()، انتظارات=F ۰۰۱/۰؛=p ( کلو ناامیدی 

)۳۶۱/۱۰=F ۰۰۳/۰؛=p (جدول  شد)۲(.  
  

جانبازان مبتال به در  های آنناامیدی و مولفهنمرات میانگین آماری  )۲جدول 
  )نفر ۲۰) و كنترل (نفر ۲۰گروه آزمایش ( دو دراختالل استرس پس از سانحه 

  گروه کنترل  گروه آزمایش  متغیرها
  احساس فرد نسبت به آینده

  ۵۰/۴±۲۹/۰  ۷۵/۴±۲۶/۰  آزمونپیش
  ۳۶/۴±۲۶/۰  ۳۰/۲±۳۴/۰  آزمونپس
  انگیزگیبی

  ۶۵/۶±۳۶/۰  ۴۵/۷±۳۰/۰  آزمونپیش
  ۶۱/۶±۴۴/۰  ۲۰/۴±۳۵/۰  آزمونپس

  انتظارات
  ۸۰/۲±۲۶/۰  ۸۵/۲±۲۵/۰  آزمونپیش
  ۱۰/۳±۱۷/۰  ۴۵/۱±۲۴/۰  آزمونپس

  ناامیدی 
  ۴۰/۱۳±۵۹/۰  ۴۵/۱۴±۴۲/۰  آزمونپیش
  ۳۵/۱۳±۶۷/۰  ۶۰/۷±۶۵/۰  آزمونپس

  
  بحث

سازی رفتاری بررسی اثربخشی درمان فعال ،هدف از پژوهش حاضر
بر  BATبود.  PTSDمدت بر ناامیدی جانبازان مبتال به کوتاه

 داری داشت.یثیر معنات PTSDکاهش ناامیدی جانبازان مبتال به 
در کاهش ناامیدی و  مدتسازی رفتاری کوتاهدرمان فعال

انگیزگی و های آن (احساس فرد نسبت به آینده، بیلفهوم



 ۱۵۳ پس از سانحهمدت بر ناامیدی جانبازان مبتال به اختالل استرس سازی رفتاری کوتاهعالاثربخشی درمان فـــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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برخی  با یافته . اینوثر بودم PTSDجانبازان مبتال به در انتظارات) 
  . است همخوان 17]‐[20پیشین هایپژوهش

 رفتارهایی انجام میزان BAT که گفت توانمی یافته این تبیین در
 افزایش شود رامی محیطی هایکنندهتقویت دریافت به منجر که
 یا شدنظاهر موجب که رفتارها برخی انجام ،مقابل در و داده

 کاهش را شودمی ناامیدی مانند افسردگی میعال شدت افزایش
 و آوردروی رفتار رفتاری، سازیفعال سیستم عبارتی. به[20]دهدمی

 حاالت با خوشایند انگیزش و کندمی کنترل را خوشایند انگیزش
 افراد به BAT است که این دیگر تبیین. است همراه مثبت عاطفی
 هایقانون و کنند عوض را خود زندگی سبک تا دهدمی آموزش
 افراد عنوان مثالبه نمایند؛ دنبال و وضع خود زندگی در را جدیدی
 جایبه بودنغمگین احساس هنگام در که گیرندمی یاد

 مشکل حل به اقدام و شوند ترفعال شدن،ناامیدیا  بودنخاموش
 در اندیشیمثبت و بیشتر انرژی باعث شیوه این همچنین. کنند

 توانایی آنها شرایطی چنین در .شودمی PTSD به مبتال جانبازان
 به قادر یا گرفته نادیده را اهآن قبالً  که را دارند هاییفعالیت انجام
 ناامیدی کاهش در تواندمی BAT بنابراین. نبودند آن انجام

  .باشد ثروم PTSD به مبتال جانبازان
جانبازان مبتال  اجرای آن بینپژوهش  های ایناز جمله محدودیت

که تعمیم  بودپزشکی ایثار اردبیل بیمارستان روان PTSDبه 
استفاده از  کند.می روروبهها را با مشکل به سایر شهرستان هایافته

عدم  و های خودگزارشیمقیاسدسترس و  گیری درروش نمونه
فردی و خانوادگی جانبازان از امکان کنترل مشکالت بین

این ممکن است  ؛ چرا کههای دیگر این پژوهش بودمحدودیت
  .تاثیرگذار باشند بر میزان ناامیدی فرد مشکالت

 PTSDجانبازان مبتال به  بینشود پژوهشی مشابه پیشنهاد می
های پژوهش حاضر های آن با یافتهشهرهای دیگر انجام و یافته

 روش به راستا همین در دیگری پژوهشهمچنین مقایسه شود. 
 آوریجمع دیگر هایروش از و با استفاده تصادفی گیرینمونه

 شود انجام مشاهده و) خانوادگی و فردی( مصاحبه مانند اطالعات
در همچنین بهتر است آید.  دسته ب یتردقیق و ترکامل اطالعات تا

فردی و خانوادگی میزان و نوع مشکالت بین آیندههای پژوهش
  زان کنترل شود.جانبا

  
  گیرینتیجه

ناامیدی  باعث کاهشمدت سازی رفتاری کوتاهآموزش درمان فعال
  شود.می PTSDجانبازان مبتال به 

  
جانبازان عزیز نویسندگان این مقاله از همکاری  تشکر و قدردانی:
های مسئوالن بنیاد پزشکی ایثار اردبیل و حمایتبیمارستان روان

  .را دارندشهر کمال تشکر و قدردانی این شهید و امور ایثارگران 
در کمیته اخالق  آنقبل از اجرای پژوهش، موضوع  تاییدیه اخالقی:

ییدیه اخالقی پزشکی ایثار مطرح شده و تاپزشکی بیمارستان روان
  شد. گرفتهآن واحد از 

  .است نشده گزارش نویسندگان سوی از موردی تعارض منافع:
  شناس/ز عینی (نویسنده اول)، روشسانا سهم نویسندگان:

ر ؛ رضا کاظمی (نویسنده دوم)، تحلیلگ)%۲۵پژوهشگر کمکی (
وی (نویسنده سوم)، پژوهشگر )؛ رامین تق%۲۵آماری (

  )%۵۰نگارنده بحث (اصلی/نگارنده مقدمه/
 کارشناسی ارشد نامهبرگرفته از یک پایاناین پژوهش  منابع مالی:

دریافت حمایت مالی از سوی سازمان یا نهادی  گونه هیچبوده و 
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