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اثربخشی طرحواره درمانی در کاهش واکنش ضربه روانی
ناشی از سانحه تصادف با موتورسیکلت
صادق رضایی ،1علیرضا احمدیان ،2محمدسعید منتظرالمهدی
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تاریخ پذیرش92/5/30 :

چکیده

مسئله افسردگی و ضربه روانی پس از سانحه ناشی تصادف با وسایط نقلیه به عنوان يک رويداد تنشزا

داراي پيامدهاي منفي روانی متعددي نظير اختالل ضربه روانی پس از س��انحه اس��ت .در سالهاي اخير
مشکالت مرتبط با طرحوارههاي سازش نايافته اوليه در اختالل ضربه روانی پس از سانحه به حوزه مهم
پژوهش��ي تبديل شده اس��ت .هدف پژوهش حاضر بررسي طرحوارههاي سازش نايافته اوليه در مبتال به
اختالل حاد و مزمن بود .از آنجا که در تحقیقات روانشناسی محقق یک سری آزمونهای از پیش تعیین
شده ومرتبط با موضوع را بر روی آزمودنیها اجرا میکند ،ودر واقع به دنبال توصیف پدیدههاس��ت ،لذا
روش انجام این پژوهش ،توصیفی -تحلیلی میباشد .بر اساس روش نمونهبرداري در دسترس و مالکهاي
تش��خيصي ،یک نفر مبتال ،ضربه روانی پس از س��انحه ناشی از تصادف با وسایط نقلیه ،انتخاب شدند و

توسط ابزار پرسشنام ه طرحوارههاي سازش نايافته اوليه يانگ ،ويرايش دوم سياهه افسردگي بک و IES-R
حواره
در قالب طرح پیش ،پس و پیگیری پس از درمان مورد ارزيابي قرار گرفتند .نتايج نش��ان داد که طر 
حوارههای سازش نايافته اوليه در این بيماران
درمانی ،موجب کاهش معنادار عالیم بالینی افسردگي و نيز طر 
شد و ب هعالوه اين نتايج در یک نوبت پيگيري  2ماهه دوام مناسبی داشت .افسردگی و ضربه روانی پس از
سانحه ناشی از تصادف با وسایط نقلیه کاهش مناسبی یافته بود .يافتههاي مطالعه حاضر تلويحات پيشگيرانه،
تشخيصي ،باليني ،پژوهشي و آموزشي فراواني در اختالل ضربه روانی پس از سانحه دارد.

کلید واژه ها

اختالل ضربه روانی ،تصادف ،طرحواره درمانی ،افسردگی.

 .1دانشجوی دکترای علوم تربیتی دانشگاه علوم وتحقیقات تهران ،عضو هیات علمی دانشگاه علوم انتظامی.
نویسنده مسئول)Khorosh10@gmail.com ( :
 .2دانشجوي دکتري مشاوره دانشگاه خوارزمي ،تهران.
 .3دکتری پزشکی ،عضو هیئت علمی دانشگاه علوم انتظامی.
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