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 چکیده

افراد مبتال به اختالل استرس پس  و اضطرابود کیفیت زندگی رفتاری بر بهب -پژوهش حاضر با هدف اثر بخش درمان شناختی

پس آزموون و   -باشد که با طرح پیش آزمونهای نیمه تجربی میاز سانحه ناشی از جنگ انجام شد. این پژوهش از نوع پژوهش

ه مراکز روانشناختی شهر گروه کنترل انجام شد. از بین تمام افراد مبتال به استرس پس از سانحه ناشی از جنگ مراجعه کننده ب

نفور  و کنتورل    8گیری هدفمند انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش )نفر به روش نمونه 11، 1331قوچان در سال 

هوای کیفیوت زنودگی سوازمان جهوانی بهداشوت و       نفر  قرار گرفتند. پس از اجرای پیش آزمون که با استفاده از پرسشونامه  8)

رفتاری قرار گرفوت، ولوی گوروه کنتورل      -جلسه هفتگی تحت درمان شناختی 11آمد، گروه آزمایش طی بک به عمل  اضطراب

رفتاری بر افزایش کیفیت زنودگی   -های حاصل از تحلیل کوواریانس نشان داد که درمان شناختیای دریافت نکرد. یافتهمداخله

هوا  نگ گروه آزمایش تأثیر معناداری دارد.  مبتنی بر یافتوه در افراد مبتال به استرس پس از سانحه ناشی از جضطراب و کاهش ا

افوراد  اضوطراب  رفتاری به عنوان یک روش مؤثر برای افزایش کیفیت زندگی و کاهش  -توان بیان داشت که درمان شناختیمی

 مبتال به استرس پس از سانحه است.

 رس پس از سانحه، استضطرابرفتاری، کیفیت زندگی، ا -درمان شناختی های کلیدی:واژه
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 مقدمه

فشارهای روانی از جمله عواملی هستند که سالمت روانی، بهزیستی وحتی سالمت جسمانی افراد را به خطرمی اندازد.پژوهش 

رفتاری را بر کاهش عالئم اختالالت روانی -های درمانی شناختیهای فراوان و فراتحلیل های انجام شده، کارآمدی روش

های اخیر از طرف متخصصان سازمان بهداشت جهانی در کشورهای اند. مطالعاتی که در سالشان دادهوارتقای سالمت روانی ن

در حال توسعه انجام گرفته، ازافزایش دامنه شیوع افسردگی،اضطراب ونشانه های بدنی درمیان ملل درحال رشد حکایت 

  2111، 1برند )کرك وکالركردگی و اضطراب رنج میهای افسدرصد افراد بزرگسال جامعه، از عوارض ونشانه 21تا11کند ومی

. 

شود. سازمان بهداشت جهانی، سالمت روانی را سالمت روان، یکی از مهم ترین عوامل مؤثر درارتقاءوتکامل انسان محسوب می

اهنگ با دیگران، کند و آن را قابلیت ارتباط موزون و همهای اجتماعی، روانی وجسمی تعریف میتوانایی کامل برای ایفای نقش

  1313شاملوگیرد. )تغییر واصالح محیط فردی و اجتماعی، حل منطقی تضادها و تمایالت شخصی در نظر می

های رفتاری جانبازان که سالمت عمومی آنان بویژه در مقیاس عالئم اضطرابی وافسردگی پایین است، به گونه اسوت کوه   ویژگی

رفتاری قورار  -های روانشناختی ویژه با رویکرد شناختیگاهی پیدا نکنند و تحت آموزشاگر از علل رفتارهای آشکار و نهان خودآ

هوای شوناختی ورفتواری بوه جانبوازان      نگیرند، مشکالت اضطرابی و افسردگی آنان رو به فزونی خواهد گذاشت. از طریق درموان 

هوای  در شناسایی دالیول رفتوار، اتخواي شویوه     شود تا دریابند که مشکالت رفتاریشان برخاسته از ضعف و ناتوانی آنانکمک می

های صحیح ارتباط و تعامل با دیگران و... است. الزم بوه يکور اسوت کوه هور چقودر ایون        نامناسب برخورد، عدم آگاهی از شیوه

  1381خدمات سریعتر ارائه نشود مشکالت رفتاری آنان گسترده و سالمت عمومی آنان به مخاطره خواهد افتاد. )افروز،

 میت موضوع:اه

در نتیجۀ جنگی که حدود هشت سال از سوی ابر قدرتهای شرق و غرب بر ما تحمیل شد مراکز درمانی کشور پذیرای بسویاری  

هوای ناشوی از جنوگ، بوه سوندرم      از بیمارانی بوده و هستند که در زمینۀ سازگاری خود دچار اشکال بوده و در نتیجه اسوترس 

باشد. باشند. بنابراین ارائه خدمات درمانی مستلزم شناخت و روند تحول این بیماران میمیاختالل استرس پس از سانحه مبتال 

هوای  اما به سبب فقدان یا قلت تحقیقات انجام شده، توفیق چندانی حاصل نگردیده است. این دسته از بیماران نیازمند مراقبوت 

 ات، شخصیت و رفتار مبتالیان باید مورد توجه قرار گیرد.های بیمارگون این سندرم در خلقیباشند و توجه به شکلدائمی می

سالمت عمومی یک سالمت قطعی برای داشتن یک زندگی شواد و رضوایت بخوش اسوت و فقودان سوالمت عموومی عوالوه بور          

جسمانی موجب پیدایش مشوکالت بوین فوردی شوده و بور      2مشکالت درون فردی مانند مشکالت اضطرابی، افسردگی و سالمت

گذارد و نهایتاً منجر بوه نارضوایتی و در شورایط حواد آن پیودایش      و تعامل فرد با دیگران نیز تأثیر بسزایی می3تماعیکارکرد اج

  .1331گردد. )میالنی فر ،می 1افکار خودکشی

ر توانود بو  رفتواری موی   -حال با توجه به مطالب گفته شده به دنبال پاسخ گویی به این سؤال هستیم که که آیا درمان شوناختی 

 .بهبود کیفیت زندگی، اضطراب و افسردگی افراد مبتال به اختالل استرس پس از سانحه مؤثر باشد

 :ادبیات وپیشینه

های اضطرابی است. های اضطرابی، اختالل استرس پس از سانحه است که یکی از زیر گروههای اختاللآخرین زیر گروه اختالل

ی انسان است، بروز زا که معموالً خارج از تحمل تجربهه دنبال یک حادثۀ آسیبهای مرضی روانشناختی بدر این اختالل نشانه

ی مجدد حادثه تکان دهنده، رفتارهای اجتنابی، کرختی در پاسخ دادن به کند، ویژگیهای مرضی این اختالل، تجربهمی

                                                 
  clerk,D&.Kirk,G.W1 

2 - Phy sical health 
3 - Social function 
4 - Social thought 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

3 

 

ناختی و رفتاری و فعالیت بیش از های شای از نشانهمحرکها، بی احساسی نسبت به درگیر شدن با دنیای بیرونی و مجموعه

ی یک سانحه )حادثه  عالیم اختالل استرس پس از ی دستگاه خودکار است. بسیاری از مردم بالفاصله پس از تجربهاندازه

دهند. اگر افراد مبتال به استرس پس از سانحه به طور منظم از یادآوری حادثه اجتناب کنند، احتمال زیادی سانحه را نشان می

 1 2111مزمن شود )فوآ،  (PTSD)رد که عالیم استرس پس از سانحه دا

  .2113شود )سادوك، این اختالل، نوعی ناراحتی مستمر است که پس از مواجهه با استرس شدید ایجاد می

اد یا های تشخیصی اختالل استرس پس از سانحه شامل: فرد در معرض رویداد آسیب زایی قرار گرفته باشد ولی آن، رویدمالك

رویدادهایی را تجربه کرده باشد که مرگ واقعی یا تهدید به مرگ را در بر داشته باشد یا اینکه تمامیت جسمانی فرد یا دیگران 

تهدید شده است. پاسخ فرد ترس شدید، درماندگی یا وحشت را در بر داشته است. رویداد آسیب زا مرتباً در قالب یادآوری 

های مرتبط با آسیب اجتناب شود. فرد به طور مداوم از محركو رویاهای ناراحت کننده تکرار می ناراحت کننده مکرر و مزاحم

ها، شود: فرد از افکار، احساسات فعالیتشود و این مورد به چند شکل مشخص میکرده و پاسخ دهی کلی وی دچار کرختی می

به یاد آوردن جنبه مهمی از آسیب، کاهش محسوس عالقه به  کند. ناتوانی درها یا گفتگوهای مرتبط به آسیب اجتناب میمکان

های مهم یا شرکت در آنها، احساس جدایی از دیگران یا بیگانگی با آنها، احساس کوتاه شدن عمر و ناتوانی در داشتن فعالیت

از آسیب وجود نداشتند های مداوم برانگیختگی که قبل های این اختالل هستند. نشانهاحساسهای محبت آمیز، از دیگر نشانه

به صورت مشکل در خوابیدن و در خواب ماندن، بی قراری و عصبانیت، مشکل تمرکز و پاسخ ناگهانی اغراق آمیز وجود دارد و 

مدت این آشفتگی بیش از یک ماه است. این آشفتگی ناراحتی بالینی مستمری ایجاد کرده و در عملکرد اجتماعی، شغلی و 

  1333کند. )روزنهان و سلیگمن، رد اختالل ایجاد میهای عملکسایر زمینه

مولفه های شناختی چندی در اختالل استرس پس از سانحه مطرح است. پایین بودن سطح کیفیت زندگی یکی از این مولفه 

 هاست .

ودن این مفهوم یکی از اختالفات مهمی که بین متخصصین کیفیت زندگی وجود دارد دیدگاه آنها در رابطه با يهنی یا عینی ب

 توان محققین کیفیت زندگی را به سه دسته تقسیم کرد. است. بر همین اساس می

کیفیت زندگی به احساسات، انتظارات، اعتقادات و پندارهای فرد بستگی دارد. بدین معنا :ای يهنیکیفیت زندگی به مثابه سازه

ا در مطالعات کیفیت زندگی ارزیابی خود فرد از سالمت و یا که حتماً باید توسط خود شخص، بر اساس نظر او تعیین گردد. لذ

  برای بررسی کیفیت زندگی به بُعد يهنی این موضوع 2113)1 . پترابونک1383باشد )نازنجات، خوب بودنش عامل کلیدی می

جامعه در زمینه  یعنی رضایت از زندگی توجه دارد. او معتقد است که کیفیت زندگی یک جامعه در واقع انعکاس يهنی افراد

 . 1331غفاری،کریمی و نوروزی،ز )به نقل ارضایت از زندگی است.

کنند. گروهِ دیگری نیز در مقابل دسته اول که بُعد يهنی کیفیت زندگی را لحاظ می:ای عینیکیفیت زندگی به مثابه سازه

ایی محققین زیاد نیست ولی رویکردی هستند که بحث خود را بیشتر بر روی جنبه عینی متمرکز کرده اند. اگر چه تعداد

اند کیفیت زندگی را از بعد عینی مورد بررسی قرار داده3کال متفاوت از دیگران را در پیش گرفته اند. کسانی مانند مازلو و مک

فاده از توان به تحلیل این مفهوم پرداخت. این دو طرفدار استهای عینی کیفیت زندگی بهتر میو معتقدند با لحاظ کردن جنبه

  .1338های عینی منطبق با هر فرهنگ برای اندازه گیری کیفیت زندگی هستند )رستمی و صالحی،شاخص

کند تا با ترکیب دو رویکرد یاد شده دید جامع تر در رابطه با این رویکرد تالش می:ای ترکیبیکیفیت زندگی به مثابه سازه

  معتقد است که از لحاظ 1332توان در طبقه بندی فرانس دید فرانس )کیفیت زندگی مطرح کند. نقطه شروع این کار را می

مفهومی، کیفیت زندگی هم جسمی است و هم يهنی ولی جنبه يهنی آن غلبه دارد. فرانس کیفیت زندگی را ادراك فرد از 
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حت تأثیر قرار گرفته و داند و معتقد است که اگر درك فرد از کیفیت زندگی اش کاهش یابد سایر ویژگیهای او ترفاه خود می

 شود.باعث تحلیل آنها و در نهایت افت کیفیت زندگی می
 مولفه های شناختی در استرس پس از سانحه اضطراب است.  یکی دیگر از

یکی از مفاهیم اساسی روانشناسی است که همیشه دامنگیر بشر بوده است. امروزه بعضی از صاحب نظران، قرن  8اضطراب

ای دارد و به عنوان محرك مناسبی برای خالقیت، حل نامند. اضطراب به میزان کم، اثرات سازندهراب میکنونی را قرن اضط

کند، به طوریکه فرد را وادار باشد. اضطراب شدید موجب از کار افتادگی فرد شده و او را بیقرار و ناراحت میمسائل و فعالیت می

شود. )سباك ت اضطراب در فتار اجتماعی و فعالیت يهنی افراد ظاهر میکرده تا رفتار خاصی را از خود بروز دهد، اثرا

  1331نژاد،

اضطراب پاسخی در مقابل خطر ناآشکار و مبهم است. به عبارت دیگر اضطراب احساس ناخوشایند بیمناکی و ترس ناراحت 

  .1333ای از پیش بینی خطری است که منشأ آن مشخص نیست )آتش پور و شفقی، کننده

رود. اضطراب عمدتاً طراب عبارت است از پاسخ عاطفی و فیزیولوژیکی به احساس خطر همه جانبه درونی به سادگی کنار میاض

  .1338یا عالئم بدنی خاص همراه است )سلطانی، 

س سازد. تردهد و شخص را برای مقابله آماده میاضطراب یک عالمت هشدار دهنده است که خبر از خطری قریب الوقوع می

شود: ترس واکنش به تهدیدی معلوم، خارجی و از نظر عالمت هشدار دهنده مشابه، از اضطراب با خصوصیات زیر تفکیک می

منشاء بدون تعارض است اما اضطراب واکنش در مقابل خطر نا معلوم، درونی، مبهم و از نظر منشاء همراه با تعارض است 

  .1333،نقل از احمدیان 1331)پورافکاری، 

کند، جنبۀ به فیزیولوژیکی اضطراب مربوط به برانگیختگی سیستم عصبی است که آنرا به صورت یک هیجان معرفی میجن

کنند مانند افزایش ضربان قلب، افزایش تنفس، های قابل مشاهده است که معموالً هم بروز نمیفیزیولوژیکی شامل پدیده

 تعریق، تهوع، اسهال.

ه طور یقین تلقی نامطلوبی از رفتار مبهم و تهدید آمیز در آینده و احساس دلهره و نگرانی روانی اضطراب ب -جنبۀ شناختی

 تواند آنها را توصیف کند.است که فرد نمی

  .1333جنبۀ حرکتی اضطراب شامل بیش فعالی، از جا پریدن، لرزش، لکنت زبان، ارتعاشات عضالنی )آتش پور و شفقی، 

یک واکنش شرطی در مقابل محیطی خاص است یک احتمال دیگر در سبب شناسی این های رفتاری اضطراب طبق نظریه

  .1331است که شخص با تقلید واکنشهای اضطرابی والدین خود، ممکن است واکنش درونی اضطراب را یاد بگیرد )پورافکاری، 

الت نیستند بلکه تفسیر فرد از عقیده بر آن است که عامل بوجود آورنده اضطراب یا فشار روانی، مشک شناختی در نظریه

 تواند این مشکالت را به دنبال داشته باشد.رویدادها یا وقایع است که می

 گوید: اضطراب ناشی از برآورد اضافی و مکرر خطر در یک یا دو مورد از ابعاد زیر است:بِک می

 برآورد اضافی وقوع رویداد  ترس آور -1

 د ترس آوربرآورد اضافی وخامت یا شدت رویدا -2

 های خود برای کنار آمدن با مشکلدسته کم گرفتن توانایی -3

  . 1331ناچیز شمردن احتمال کمک از سوی شخص دیگر )گنجی،  -1

صورت می گیرد و فرض بر آن است که هدف عمده درمان عبارتست از: « اینجا و اینک»قسمت اعظم درمان، بر اساس رویکرد 

اند تغییراتی مطلوب در زندگی خود پدید آورد. بنابراین تاکید در درمان، متوجه فراهم آوردن کمک به بیمار به نحوی که بتو

فرصتی برای یادگیری های انطباقی جدید و نیز ایجاد تغییراتی در فضای بیرون از حیطه بالینی )درمانگاه یا مطب  می شود. 

                                                 
8 - anxiety  
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ه های درمانی برای بیمار توضیح داده می شود، درمانگر و حل مسئله جزء مهم و الینفک درمان را تشکیل می دهد. تمامی جنب

بیمار سعی می کنند ارتباطی متقابل با هم برقرار کنند و راهبردهایی را برای مقابله با مسائل دقیقاً مشخص شده با هم وضع 

  1383نمایند. )قاسم زاده، 

این نوع درمان به بیمار کمک میشود تا الگوی تفکر رفتاری تلفیقی ازرویکردهای شناختی و رفتاری است. در -درمان شناختی

تحریف شده و رفتارهای ناکارآمد خود را تشخیص دهد برای اینکه بتواند این افکار تحریف شده و رفتارهای ناکارآمد خود را 

رمان تاکید عمدتاً ای استفاده می شود. در جنبه هایی از دتغییر دهد از بحث های منظم و تکالیف رفتاری دقیقا سازمان یافته

رفتاری و در جنبه های دیگر شناختی است. در این مدل شناختی که بر همکاری بیمار و درمانگر اسوار است، سعی می شود به 

بیمار کمک شود تا در خود مهارت های خود یاری مستقلی پدید آورد، ضمن آنکه این رویکرد، بر فرآیند سؤال و کشف توام با 

  1381زی، موعظه و مباحثه  متکی است.)فیروزبخت، راهبرد)نه قانع سا

در این رویکرد، بر اساس روش های استقرایی بیمار فرا می گیرد که احکام و اعتقادها را به عنوان فرضیه هایی که باید 

لقی می شود رفتاری به عنوان مهارت هایی ت–اعتبارشان آزموده شود، بنگرد. این رویکرد، آموزشی است و در آن فنون شناختی 

،نقل 2111که باید از طریق ممارست فرا گرفته شده و به عنوان تکالیف خانگی وارد محیط زندگی بیمار گردد.)کرك و کالرك، 

  .1331میر فخرایی، از

 

رفتاری در بیماران مزمن  -ای به منظور اثر بخشی درمان شناختی  در مطالعه1383* اصالنی، هاشمیان، لطفی ، میرزایی )

ال به اختالل استرس پس از سانحه ناشی از جنگ برروی شانزده نفر بیمار مبتال به اختالل استرس پس از سانحه به این مبت

 مؤثر است. PTSDرفتاری در کاهش عالیم بیماران مبتال به  -نتایج دست یافتند که درمان شناختی

های منظور تعیین اثر گروه درمانی مبتنی بر روشای به   در مطالعه1381* فکور، محمودی قرایی، محمدی، ممتاز بخش )

بیمار مبتال به استرس پس از  81رفتاری در درمان مبتالیان به استرس پس از سانحه زلزله بم برروی  -حمایتی و شناختی

 رفتاری در کاهش عالیم این بیماران مؤثر است. -سانحه به این نتایج دست یافتند که درمان شناختی

رفتاری بر درمان  - : در این پژوهش به منظور تأثیر مشاوره فردی با رویکرد شناختی1333کیامنش، رفیع نیا ) * نوابی نژاد،

نفر به عنوان نمونه انتخاب و در گروه آزمایش وکنترل جایگزین  11بیماران مبتال به استرس پس از سانحه ناشی از جنگ 

رفتاری بر درمان بیماران مبتال به استرس پس از سانحه  -کرد شناختیشدند و نتایج حاصله نشان داد که روش مشاوره با روی

 ناشی از جنگ مؤثر است.

بر کاهش اضطراب، افسردگی،  رفتاری -ای به منظور تعیین تأثیر درمان شناختی  در مطالعه1331* مهری نژاد، حمیدی)

درمان فر بیمار به این نتایج دست یافتند که ن 12تنیدگی بیماران مبتال به استرس پس از سانحه ناشی از تصادف برروی 

 در کاهش اضطراب، افسردگی و تنیدگی این بیماران مؤثر بوده است.رفتاری -شناختی

جانبازان  ضطرابرفتاری بر کاهش ا -  در پژوهشی به منظور اثر بخشی روش شناختی1333* کتیبایی، منصوری، دالور، آزاد )

اب تصادفی برگزیده شدند و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند، نفر جانباز با روش انتخ 11تعداد 

 جانبازان مؤثر بوده است. اضطرابرفتاری بر کاهش  -نتایج بدست آمده نشان داد که درمان شناختی

کیفیت های نشانهرفتاری در درمان  -ای مورد بررسی درمان شناختی  و در مطالعه2113) 3* مک مانوس، ویت و سافران

ماه  و یک سال پیگیری، درمان در  1جلسه، طی  12پایین، افسردگی و اضطراب یک بیمار پرداختند. در پایان درمان ) زندگی

 اندازه گیری شد و اندازه اثر بزرگی را نشان داد. کیفیت زندگیهای افسردگی، اضطراب و مقیاس

                                                 
9 - Mc Manus, Waite, Shafran  
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رفتاری گروهی را برای استرس پس از سانحه  -ی اثربخش درمان شناختی  در پژوهش2112) 11* مسوی، نادن، رابه و کمپبل

جلسه درمانی انتخاب کردند. در پایان  12نفر را برای  31نفر از بیماران بیمارستان روانی  31مورد بررسی قرار دادند که از بین 

 های سالمت روانی مؤثر باشد.مارستانتواند در داخل جامعه بیرفتاری گروهی می -به این نتیجه رسیدند که درمان شناختی

رفتاری را در بهبود کیفیت زندگی  -  در یک بررسی سیستماتیک کارایی درمان شناختی2111) 11* تیلور و مونتگومری

 تواند درمان مؤثری باشد.رفتاری می -ها نشان داد که درمان شناختیساله ارزیابی کردند. نتیجه 18تا  13نوجوانان افسرده 

 پژوهش: اهداف

 هدف اصلی:

رفتاری بر بهبود کیفیت زندگی، اضطراب  افراد مبتال بوه اسوتر س پوس از سوانحه ناشوی از       -تعیین اثر بخشی درمان شناختی

 جنگ.

 

 اهداف فرعی:

 رفتاری بر افزایش کیفیت زندگی افراد مبتال به استرس پس از سانحه ناشی از جنگ -تعیین اثر بخشی درمان شناختی

 رفتاری بر کاهش اضطراب افراد مبتال به استرس پس از سانحه ناشی از جنگ -بخشی درمان شناختی تعیین اثر

 
 فرضیه ها:

 رفتاری بر افزایش کیفیت زندگی افراد مبتال به استرس پس از سانحه ناشی از جنگ مؤثر است -درمان شناختی -1

 س پس از سانحه ناشی از جنگ مؤثر است.رفتاری بر کاهش اضطراب افراد مبتال به استر -درمان شناختی -2

 روش تحقیق:

با توجه به محدود بودن جامعه مورد مطالعه و عدم امکان گزینش تصادفی این پژوهش از نوع جامعه اماری و روش نمونه گیری 

 پس آزمون و گروه کنترل صورت گرفت. -های نیمه آزمایشی بود که با طرح پیش آزمونپژوهش

اند و به مرکز مشاوره راه فردا در شهرستان قوچان مراجعه کرده 1331ساله که در بهار  18تا  11مردان تمام جامعه آماری 

 اند.توسط روانشناس مرکز تشخیص اختالل استرس پس از سانحه ناشی از جنگ دریافت کرده

 .  به صورت تصادفی قرار گرفتندنفر 8نفر  و کنترل ) 8گیری هدفمند انتخاب و در دو گروه آزمایش )نفر به صورت نمونه 11
 

 ابزار پژوهش:

 12پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان جهانی بهداشت

بود توسط سازمان جهانی بهداشت بوه منظوور    BREF-WHOQOL 13پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان جهانی بهداشت ) 

ارحیطه سوالمت جسومانی، سوالمت    سئواالست وچه21ارزیابی کیفیت زندگی طراحی شده است. فرمکوتاه این پرسشنامهدارای

سوئوال   2کنود.  سئوال است  ارزیابی می 8و  3، 1، 3ترتیب دارای سئوال )به 21روانی، روابط اجتماعی و سالمت محیطی را با 

 21-1های الزم در هر حیطوه امتیوازی معوادل    کند. پس از انجام محاسبهاول نیز صرفاً حیطه کلی کیفیت زندگی را ارزیابی می

نشانه بهترین وضعیت حیطه موورد نظور اسوت.     21نشانه بدترین و  1دست خواهد آمد که در آن، هر حیطه به تفکیک، به برای

است و امتیاز باالتر نشان دهنده کیفیت زندگی بهتر است . بوه گونوه ای کوه     111-1این امتیاز قابل تبدیل به امتیازی با دامنه 

  اینمقیاسورا هنجاریوابی   2111در همان حیطه می باشد. درایراننجوات و همکواران )   مجموع سواالت هر حیطه بیانگر نمره فرد

                                                 
10 . McEvoy, Nathak, Rapee and Campbel 
11 . Taylor & Montgomery 
12 . WHOQOL-BREF 
13 . World Health Organization Qualityof Life Questionnaire 
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، روابط اجتماعی 33/1، سالمت روانی 31/1اند و ضریب آلفای پرسشنامه را برای جمعیت سالم در حیطه سالمت جسمانی کرده

انود.  گوزارش کورده   3/1پوس از دو هفتوه    اند و ضریب پایوایی روش بازآزموایی را  دست آوردهبه 81/1و ارتباطات محیطی  11/1

گویه این مقیاس مشوخص کورد    21دست آوردند وتحلیل عاملی دربه81/1  نیز ضریب آلفای کرونباخ را 2111نصیریوهمکاران)

عی کوه در  که در این مقیاس چهار زیر مقیاس یعنی سالمت جسمی، سالمت روانشوناختی، روابوط اجتمواعی و محویط اجتموا     

. 31/1در پژوهش باقری و دهقان ضریب آلفای  .دهنده روایی ساختاری آن استمقیاس اصلی وجود داشتند وجود داردکه نشان

  اند.بذست آورده 1/83سلطانی و همکاران نیز آلفای کرونباخ این مقیاس را 

 (BAI)پرسشنامه اضطراب بک 

  تهیه شده است که بوه طوور اختصواص شودت عالیوم      1331رانش )توسط آیرون بک و همکا BAI 11پرسشنامه اضطراب بک

سنجد و این پرسشنامه، یک پرسشنامه خود گزارشی است که برای اندازه گیری شودت اضوطراب   اضطراب بالینی را در افراد می

 در نوجوانان و بزرگساالن تهیه شده است.

روایی باالیی برخوردار است. ضریب همسانی درونی آن )ضوریب  دهد که این پرسشنامه از اعتبار و مطالعات انجام شده نشان می

متغیر است. پنج نووع   %31تا  %31های آن از و همبستگی ماده %31، اعتبار آن با روش بازآزمایی به فاصله یک هفته %32آلفا  

ه کوارایی بواالی ایون    روایی محتوا، همزمان، سازه، تشخیص و عاملی برای این آزمون سنجیده شده است که همگی نشان دهند

 باشد  ابزار در اندازه گیری شدت اضطراب می

  ضوریب  1332برخی تحقیقات در ایران در مورد خصوصیات روان سنجی این آزمون انجام گرفته است به عنوان مثال: غرایوی ) 

 گزارش کرده است. %81اعتبار آن را با روش بازآمایی و به فاصله دو هفته 

های روان سنجی این آزمون در جمعیت ایرانی، ضریب روایوی در حودود     در بررسی ویژگی1338ی )همچنین کاویانی و موسو

 را گزارش کرده اند. %32و آلفای کرونباخ  %83آزمون مجدد به فاصله یک ماه را  -و ضریب اعتبار آزمون 32%

نوده شودت اضوطراب اسوت را انتخواب      ای است که آزمودنی در هر ماده یکی از چهار گزینه کوه نشوان ده  ماده 21یک مقیاس 

 13ای از صفر توا  شود و نمره کل در دامنهنمره گذاری می 3کند. چهار گزینه هر سؤال در یک طیف چهار بخشی از صفر تا می

 گیرد.قرار می

 روش اجرای پژوهش

روانشوناس مرکوز بوا اسوتفاده از     ساله که از سوی  18تا  11نفر از مراجعان مرد 11ابتدا از بین مراکز مشاوره شهرستان قوچان 

مورد ارزیابی و مصاحبه تشخیصی قرار گرفته بودند و تشخیص اختالل اسوترس پوس    DSM-IVمصاحبه بالینی ساختار یافته 

نفوری گوروه آزموایش و کنتورل      8از سانحه ناشی از جنگ دریافت کرده بودند انتخاب شدند و بوه طوور تصوادفی در دو گوروه     

مونیهای دو گروه خواسته شد که در یک جلسه توجیهی در مرکز مشاوره راه فوردا شورکت کننود. در ایون     جایگزین شدند. از آز

جلسه با تشریح اهداف پژوهش سعی شد که انگیزه و موافقت الزم مراجعان برای شرکت در پژوهش جلب شود و پژوهشوگر بوه   

هوا محرمانوه خواهود بوود. در ایون      مانی و نتایج پرسشنامهمراجعان این اطمینان را داد که کلیه مطالب ارائه شده در جلسات در

های کیفیت زندگی سازمان جهانی بهداشت، اضطراب بک و افسردگی بک را به عنوان پویش  جلسه مراجعان دو گروه پرسشنامه

 11ه جلسو  11  در 1331رفتاری بر اساس الگوی شناخت درموانی لیهوی )   -آزمون تکمیل کردند. سپس برنامه درمان شناختی

ای با فاصله زمانی هفتگی در مرکز مشاوره راه فردا ، بر روی گروه آزمایش اجرا شود ولوی گوروه کنتورل ایون آموزشوها و       دقیقه

 مهارتها را دریافت نکردند در پایان جلسه آخر از هر دو گروه پس آزمون گرفته شد.

 (:1991رفتاری بر اساس الگوی لیهی ) -برنامه درمان شناختی

دستور جلسه، سنجش، تشخیص، فرمول بندی کردن، اجتماعی کردن بیمار برای درمان، طورح درموانی، تکلیوف،     :2و1جلسات 

 خالصه جلسه

                                                 
14 - Beck Anxiety Inventory  

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

8 

 

تعیین مشکل کنونی بیمار، تعین عوامل زمینه ساز، آشکار ساز، تداوم بخش مشکل، آگواه کوردن بیموار از     :2و1هداف جلسات ا

دادن اطالعاتی به بیمار از اختالل تشخیص داده شده و درمانی کوه بوه کوار بورده     تشخیص واینکه نیاز به چه نوع درمانی دارد، 

 میشود، تشخیص متناسب بودن بیمار برای درمان به کار برده شده

کاردن بیماع ، مار  ی بار جگذات  )پاتت   ا         بندی کردن، اجتماعی  سنجش، تشخیص، فرمول :4و3جلسات

ا ائاات من اا    -هااع   کاات بع ااد دمااوزد داد پااود   مهااع   -زدن(، بر ساا  تیگیااس، دسااتو  جگذاات د مااعن   

(، تیگیاس، خصهات جگذات،    relaxationساعزی   د معن ، تینبک هعی مداخگت ای  فتع ی( دماوزد د ا  

 بعزخود بیمع 

  (relaxationمناسب بودن بیمار برای ادامه درمان، آموزش آرام سازی تشخیص  :4و3اهداف جلسات

ندی کردن، اجتماعی کردن بیمار، مروری بور جلسوه گذشوته )پول زدن ، بررسوی      سنجش،  تشخیص ،  فرمول ب :1و5جلسات

منطوق درموانی، تکنبوک هوای مداخلوه ای)رفتواری و          -مهارت هایی که باید آموزش داد شوود -تکلیف ،  دستور جلسه درمان

، تکلیوف،  ABC ، تعیین سلسله مراتب اضطراب، تصویرسازی يهنوی، مواجهوه، آمووزش مودل     relaxationشناختی  و ادامه  

 خالصه جلسه، بازخورد بیمار

، شناسوایی افکوار، رفتوار، هیجانوات     ABCطرح ریزی برای جلسات اولیه درمان با مواجهه، آموزش مدل  :1و5اهداف جلسات 

 مراجع

ن و   شناسایی افکار خودآیند و نحوه ی چالش  با آنها و شناسایی خطاهای شناختی،     فن پیکان رو بوه پوایی   :9و8و7جلسات 

فن تحلیل سود و زیان و فن بررسی شواهد، شناسایی باورهای بنیادین و باورهای میانجی، آزمون باورها و تغییور ناپوذیری آنهوا،     

   تعیین افکار جایگزین )متعادل 

 مروری بر جلسه گذشته )پل زدن  ، بررسی تکلیف، تشریح خاتمه درمان برای کنار آمودن بیموار بوا خوتم درموان ،      :11جلسه

Assessment    
های مثبتی کوه هور بیموار یواد گرفتوه اسوت،       پایان دادن به فرآیند درمان، تأکید بر کارکرد مستقل و مهارت :11اهداف جلسه 

 برای بدست آوردن نتایج درمانی سنجش

 و مالحظات اخالقی پژوهش: های ورودی و خروجیمالک

، DSM-IVهوای  ل، تشخیص اصلی اختالل آنها بر اساس موالك سا 18تا  11های ورودی آزمودنیها به پژوهش سن بین مالك

باشد، عدم وجود اختالل يهنوی، یوا    1اختالل استرس پس از سانحه باشد و این اختالل بدون همبودی با سایر اختالالت محور 

انی دریافوت نکورده   اختالل روان پریشی، نداشتن سوء مصرف مواد و اینکه تا کنون هیچ درمانی اعم از روانشوناختی و دارو درمو  

 رفتاری بود. -های خروج نیز نیاز فرد به درمانی غیر از درمان شناختیباشند، مالك

برای رعایت اصول اخالقی پژوهش، پیش از آغاز مداخله، با آزمودنی دو گروه دربواره اصوول محرمانوه بوودن اطالعوات شخصوی       

 گفتگو شد.

 روش تجزیه و تحلیل داده ها

 های آمار توصیفی شامل میانگین و انحراف استاندارد استفاده شد و از از روشها برای تحلیل داده

روش های آمار استنباطی شامل تحلیل کواریانس چند متغیره بورای مقایسوه میوانگین نمورات  کیفیوت زنودگی ،اضوطراب در        

د متغیوره ،مفروضوه همگنوی    آزمودنی های دو گروه در پس آزمون استفاده شد . قبل از اجورای آزموون تحلیول کواریوانس چنو     

 واریانس های متغیرها با استفاده از آزمون باکس مورد بررسی قرار گرفت.

های شامل میانگین و انحراف استاندارد نتایج حاصل از اجرای پرسش نامه بخش آمار توصیفی ارائه می شوداطالعاتی که در

آزمون و ی از جنگ عضو گروه گواه و آزمایش در مرحله پیشکیفیت زندگی، اضطراب افراد مبتال به استرس پس از سانحه ناش

 باشد.آزمون میپس
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آزمودنی های دو گروه در پس آزمون با استفاده  دراضطراب  کیفیت زندگی،به مقایسه میانگین نمرات  بخش آمار استنباطیدر 

اریانس چند متغیره، مفروضه همگنی پردازیم. قبل از اجرای آزمون تحلیل کوواز روش تحلیل کوواریانس چند متغیره می

 های متغیرها با استفاده از آزمون باکس مورد بررسی قرار گرفت. واریانس
 آزمون کیفیت زندگیشاخص های توصیفی داده های حاصل از اجرای پیش آزمون و پس :1جدول 

 آزمونپس آزمونپیش تعداد متغیر گروه

 معیارانحراف  میانگین انحراف معیار میانگین   

 11/11 14/59 15/1 27/38 8 کیفیت زندگی آزمایش

 15/7 83/41 43/7 18/39 8 کیفیت زندگی گواه

 
آزموون،  آزمون نسبت بوه پویش  شود میانگین نمره کیفیت زندگی اعضای گروه آزمایش، در مرحله پسطور که مشاهده میهمان

 شود.ده نمیگیری داشته است. این تغییر در گروه گواه مشاهافزایش چشم
 آزمون اضطرابشاخص های توصیفی داده های حاصل از اجرای پیش آزمون و پس :2جدول 

 آزمونپس آزمونپیش تعداد متغیر گروه

 انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین   

 89/1 11/1 7/2 47/25 8 اضطراب آزمایش

 24/3 11/25 13/3 13/21 8 اضطراب گواه

 
آزمون، کواهش  آزمون نسبت به پیششود میانگین نمره اضطراب اعضای گروه آزمایش، در مرحله پسمشاهده می طور کههمان

 شود.گیری داشته است. این تغییر در گروه گواه مشاهده نمیچشم
 اضطراب  کیفیت زندگی،آزمون باکس برای اطمینان از همگنی  .3جدول 

 معناداریسطح  2درجه آزادی 1درجه آزادی  F هاشاخص

 224/1 141/283 11 17/51 هاارزش

 
   که نشوان دهنوده   P= ،13/11=F 221/1باشد )دار نمینتایج نشان داد که آزمون باکس معنی شودطور که مشاهده میهمان

 ها همگن هستند. بنابراین آزمون تحلیل کوواریانس چند متغیره قابل اجراست. این است که واریانس

 

 
 کلی تحلیل کوواریانس چند متغیره نتایج: 4جدول 

 F P خطا df فرضی  df مقدار نوع آزمون

 111/1 153/71 15 4 741/1 اثر پیالیی

 111/1 153/71 15 4 175/1 المبدای ویلکز

 111/1 153/71 15 4 35/241 اثر هاتلینگ

 111/1 153/71 15 4 35/241 بزرگترین ریشه روی

 
 ، بزرگترین ریشه 11، اثر هاتلینگ11ند متغیره یعنی المبدای ویلکزچ های آزمونمعنادار شدن شاخص

                                                 
15 Wilk ś Lamda 

16 Hotellingś Trace 
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  موید این موضوع است که تفاوت معناداری حداقل در یکی از  p ،113/31=F > 1111/1)  18و اثر پیالیی 13اختصاصی روی

 اضطراب ایجاد شده است. کیفیت زندگی،متغیرهای 

 

 
 ر دو گروه با کنترل اثر اضطراب د کیفیت زندگی،مقایسه پس آزمون  .5جدول 

 آزمونپیش

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

در دو گوروه بوا کنتورل کوردن اثور       کیفیوت زنودگی  آزموون  شود نتایج به دست آمده از مقایسوه پوس  طور که مشاهده میهمان

مبوتال بوه اسوترس    کیفیت زندگی افوراد  رفتاری، نمرات  -آزمون حاکی از این است که پس از شرکت در جلسات شناختیپیش

کوه در گوروه گوواه جوایگزین شوده بودنود،        افرادیشی از جنگ که در گروه آزمایش شرکت داشتند، نسبت به پس از سانحه نا

 کیفیوت زنودگی  رفتاری بور افوزایش    - . بنابراین درمان گروهی شناختیP=، 13/33 =F 11/1افزایش معناداری داشته است )

 افراد مبتال به استرس پس از سانحه ناشی از جنگ موثر است.

  P،12/11=F=11/1آزموون   ) در دو گروه با کنترل کردن اثر پیشاضطراب آزمون ین نتایج به دست آمده از مقایسه پسچنهم

مبتال به استرس پس از سوانحه   اضطراب افراد رفتاری، نمرات  -حاکی از این است که پس از شرکت در جلسات درمان شناختی

نسبت به افرادی که در گروه گواه جایگزین شده بودنود، کواهش معنواداری    ناشی از جنگ که در گروه آزمایش شرکت داشتند، 

 داشته است.

 بحث ونتیجه گیری:

 رفتاری بر افزایش کیفیت زندگی افراد مبتال به استرس پس از سانحه ناشی از جنگ مؤثر است. -فرضیه اول: درمان شناختی

 شود.توان گفت که این فرضیه تأیید میمی با توجه به نتایج به دست آمده تفاوت معناداری وجود دارد و

 باشد.همسو می 2111 وتیلور ومونتگومری )2113مک مانوس وسافران )های نتایج تحقیقی این فرضیه با نتایج پژوهش

 

کیفیت های رفتاری در درمان نشانه -ای مورد بررسی درمان شناختی  و در مطالعه2113) 13* مک مانوس، ویت و سافران

ماه  و یک سال پیگیری، درمان در  1جلسه، طی  12ایین، افسردگی و اضطراب یک بیمار پرداختند. در پایان درمان )پ زندگی

 اندازه گیری شد و اندازه اثر بزرگی را نشان داد. کیفیت زندگیهای افسردگی، اضطراب و مقیاس

                                                 
17 Roy ś Largest Root 

18 Pillai's Trace  
19 - Mc Manus, Waite, Shafran  

 توان آماری ضریب اثر Df F P-value متغیرها منابع تغییرات

 131/1 125/1 519/1 357/1 1 کیفیت زندگی آزمونپیش

 141/1 114/1 115/1 721/1 1 اضطراب 

 

 871/1 771/1 11/1 53/33 1 کیفیت زندگی گروه

 189/1 143/1 11/1 12/41 1 اضطراب 

 

     14  خطا

     11  کل
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رفتاری را در بهبود کیفیت زندگی  -ختی  در یک بررسی سیستماتیک کارایی درمان شنا2111) 21* تیلور و مونتگومری

 تواند درمان مؤثری باشد.رفتاری می -ها نشان داد که درمان شناختیساله ارزیابی کردند. نتیجه 18تا  13نوجوانان افسرده 

افوزایش  رفتاری بر افزایش کیفیت زندگی باید اشاره کرد که مهمترین منابع تأثیر بر  -در تبیین چگونگی تأثیر آموزش شناختی

گیوری و  های خانواده و دوستان و عوامل استقالل فردی مانند توانایی تصمیمکیفیت زندگی، رضایت خود فرد از زندگی، حمایت

ای در سرنوشت خود دارد. در این رویکرد فرض زیربنایی آن اسوت کوه   کنندهچنین تقویت این باور که خود فرد نقش تعیینهم

هوای شوناختی ناکارآمود    شود. این رویکرد از طریق اصوالح و تغییور مولفوه   رفتاری و هیجانی میتغییر شناخت، منجر به تغییر 

 تواند باعث افزایش کیفیت زندگی شود. می

 رفتاری در کاهش اضطراب افراد مبتال به استرس پس از سانحه ناشی از جنگ مؤثر است. -فرضیه دوم: درمان شناختی

 شود.توان گفت که این فرضیه تأیید میوت معناداری وجود دارد و میبا توجه به نتایج به دست آمده تفا

موک   و1333کتیبوایی ،منصووری ،دالور،آزاد)   ، 1331نوژاد و حمیودی )  هوای مهوری  نتایج تحقیقی این فرضیه با نتایج پژوهش

 باشد. ، همسو می2113مانوس، ویت و سافران )

بر کاهش اضطراب، افسردگی، تنیدگی  رفتاری-عیین تأثیر درمان شناختیای به منظور ت  در مطالعه1331مهری نژاد، حمیدی)

-نفر بیمار به این نتایج دست یافتند که درمان شناختی 12بیماران مبتال به استرس پس از سانحه ناشی از تصادف برروی 

 در کاهش اضطراب، افسردگی و تنیدگی این بیماران مؤثر بوده است. رفتاری

 

جانبازان  اضطرابرفتاری بر کاهش  -  در پژوهشی به منظور اثر بخشی روش شناختی1333، دالور، آزاد )* کتیبایی، منصوری

نفر جانباز با روش انتخاب تصادفی برگزیده شدند و به صورت تصادفی در دو گوروه آزموایش و کنتورل قورار گرفتنود،       11تعداد 

 جانبازان مؤثر بوده است. اضطرابهش رفتاری بر کا -نتایج بدست آمده نشان داد که درمان شناختی

 

کیفیوت  هوای  رفتواری در درموان نشوانه    -ای مورد بررسی درمان شناختی  و در مطالعه2113) 21* مک مانوس، ویت و سافران

ماه  و یک سال پیگیوری، درموان در    1جلسه، طی  12پایین، افسردگی و اضطراب یک بیمار پرداختند. در پایان درمان ) زندگی

 اندازه گیری شد و اندازه اثر بزرگی را نشان داد. کیفیت زندگیهای افسردگی، اضطراب و مقیاس

 

رفتاری بر کاهش اضطراب باید اشاره کرد که مهمترین منوابع تأثیرگوذار بور کواهش      -در تبیین چگونگی تأثیر آموزش شناختی

رفتواری بوا ایون فورض      -ودن است. درمان شناختیاضطراب، امید به آینده، نداشتن احساس تقصیر و گناه و احساس با ارزش ب

هوای شوناختی ناکارآمود    شود از طریق اصالح و تغییر مولفهزیربنایی که تغییر شناخت، منجر به تغییر رفتاری و هیجانی نیز می

 تواند باعث کاهش اضطراب شود.می

 

ن و پس آزموون ، حواکی از ایون امور اسوت کوه       تکمیل پرسشنامه ها،داده های بدست آمده ازنتایج آماری  و مقایسه پیش آزمو

رفتاری، بر روی همه اعضای گروه آزمایش، در تمام متغیر ها تاثیر داشته وتفاوت معنا داری را بین پیش آزمون -درمان شناختی

هش بوا پوژو   هوا و پس آزمون نشان داده است.لذا میتوان گفت که تمام فرضیه ها تأیید شده است.همچنین همسویی این فرضیه

های پیشین میتواند تاییدی بر این امر باشد.از دالیل همسویی این فرضیه ها می توانود ایون باشود کوه بوه طوور کلوی رویکورد         

رفتاری با تأکیدش بر تحریفات شناختی می تواند به مراجعان کمک کند تا بتوانند افکارمثبت تری نسبت بوه محویط   -شناختی

انسان ها بر احساسات و رفتارهای آنها تأثیر میگذارد وحتی آنها را بوجود موی آورد.ایون    اجتماع خود داشته باشند.در واقع افکار

                                                 
20 . Taylor & Montgomery 
21 - Mc Manus, Waite, Shafran  
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مسئله این باور را تقویت میکند که خود فرد نقش تعیین کننده ای در سرنوشت خویش دارد.در این جلسات در تقابول افکوار و   

ایند را در آنها ایجاد کنودیا نوه. انسوان بوه وسویله      احساس، بیماران می آموزند نحوه ی تفکر آنهاست که می توانداحساس خوش

رویداد های خارجی مضطرب و آشفته نمی شود،بلکه دید گاه و تصوری که او از رویداد ها دارد موجب نگرانی و اضوطرابش موی   

یوف شوده و   رفتاری با  تأکیدش بر باز سازی شناختی به بیماران کمک میکند  تا الگو های فکری تحر –شود. رویکرد شناختی 

رفتار ناکارآمد خود را تشخیص داده و آنها را تغییر دهند که این مسئله خود میتواند باعوث افوزایش کیفیوت زنودگی و کواهش      

اضطراب در هر گروه از افراد شود.کالم آخر اینکه،در راستای ارتقاء بهداشوت روان و سوالمت روحوی افراد،نیواز بوه ایون چنوین        

وری است.این مداخالت با حمایت وسیع اجتماعی می تواند به عنووان ابوزاری جوامع و کارآمود در     اقدامات مداخله ای الزم وضر

 جهت ارتقاء سالمت روانی مورد استفاده قرار گیرد. 

 جهت کیفیت بخشی به پژوهش های مشابه وبعدی پیشنهاد می گردد:پیشنهادات:

 گروه نمونه با حجم باالتر انتخاب گردد.

 ریزی واجرا گردد.دوره پیگیری برنامه 

 منابع:

 
 ،چاپ اول، تهران: انتشارات دانشگاه تهران (روشهای ارزیابی و درمان شناختی رفتاری نوجوانان1381افروز،غ و علوی،س.) -

حرکتی  –اضطراب معلولین جسمی و  اثربخشی آموزش مهارت های زندگی بر کاهش افسردگی 1333احمدیان ،اسماعیل ) -
 ی ارشد ،دانشگاه آزاد اسالمی قوچان.،پایان نامه کارشناس

رفتاری در بیماران  -اثربخشی درمان شناختی . 1381اصالنی، مهری و هاشمیان، کیانوش و لطفی کاشانی، فرج و میرزایی، جعفر ) -

 1-11، صص 3شناسی کاربردی، ، روانی ناشی از جنگمزمن مبتال به اختالل استرس پس سانحه

 11-1،32، مجله تربیت  1333،سید عباس )آتش پور ،حمید و شفقتی -

، دانشکده پرستاری،دانشگاه تربیت مدرس  سمینار کیفیت زندگی کیفیت زندگی و مفهوم آن ،1338رستمی ،آرین و صالحی ،مسعود) -

. 

،ص 1لد ترجمه یحیی سید محمدی ، تهران. نشر ساواالن، چاپ اول ،جآسیب شناسی روانی، 1333روزنهان،دیویدوسلیگمن،مارتین)
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 ،)ترجمه نصرت اهلل پور افکاری ،چاپ دوم 1روانپزشکی )جلد  – خالصه روانپزشکی علوم رفتاری 1381سادوك ،ب،سادوك،و.) -

  2113،تهران:انتشارات شهرآب. سال انتشار به زبان اصلی 

 ، تهران ، نشر روان . راناضطراب دخت اثربخشی گروه درمانی شناختی رفتاری به روش کنترل بر 1331سباك نژاد ،حسن) -

 . تهران:انتشارات امیرکبیر بهداشت روانی 1313شاملو،س .) -

فصلنامه مطالعات و تحقیقات   .روند مطالعه کیفیت زندگی در ایران ،1331غفاری،غالمرضا و کریمی،علیرضا و نويری حمزه ) -

 . 131-3،113، اجتماعی

های اثر گروه درمانی مبتنی بر روش . 1381محمدرضا و ممتازبخش، مریم ) فکور، یوسف و محمودی قرائی، جواد و محمدی، -

-18، 2، مجله پژوهش حکیم، رفتاری در درمان مبتالیان به اختالل استرس پس از سانحه زلزله بم -حمایتی و شناختی

13 

 .تهران :انتشارات رسانظریه های روان درمانی و مشاوره 1381فیروزبخت،م.) -

 ،جلد دوم،تهران:نشر ارجمند.رفتار درمانی شناختی )راهنمای کاربردی در درمان اختالالت روانی( .1383ح.)قاسم زاده ، -

 میزان اثر بخشی روش مقابله با تنیدگی بر کاهش افسردگی 1333کتیبایی،ژیال و منصور،محمودو دالور،علی و آزاد ،حسین) -

 11-1،1،مجله روانشناسیجانبازان،

 ،تهران ،انتشارات ارسباران. هداشت روانیب 1331گنجی،حمزه) -
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 ،تهران،انتشارات قومس .بهداشت روانی 1331میالنی فر،بهروز) -

 بررسی تأثیر مشاوره فردی با  . 1333نیا، رسول )نژاد، شکوه و کیامنش، علیرضا و رفیعنوابی -

نامه کارشناسی ارشد، ، پایانحه ناشی از جنگرفتاری بر درمان بیماران مبتال به اختالل استرس پس از سان -رویکرد شناختی

 دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی گروه مشاوره
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