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هدددپ از پددژوهش حاضددر بررسددی اثربخشددی دروددان پددردازش وجدددد هولوگرافیددک در بهبددود  هییرف 

پدژوهش حاضدر بده رو   زندان وتقاضدی طدالو بدود.  آسدیبیپد هدای زا و شدناختخاطرات آسدیج
پد  آزودون بدا گدروه کنتدر  انجدام شدد. از بدین کلیده زندان  -روش نیهه آزوایشی از نوع پیش آزودون

نفددر بدده صددورت در  56، 1531کننددده بدده دادگدداه شهرسددتان بیجددار در سددا  وتقاضددی طددالو وراجعدده
جداییزین  ،نفدر 15هدر کددام ، دسترس انتخاب و به صورت تصدادفی در دو گدروه آزودایش و کنتدر 

 PTSD اسیددوقهددای پدد  از ترووددا و ناودده شددناختاطالعددات از پرسددش آوریجهدد  شدددند. بددرای
 هیا یاهتیهها توسط آزوون تحلیل کوواریان  تجزیه و تحلیل شدد. دادهسی سی پ  استفاده و  وی

داری بدین ویدانیین نهدرات پد  آزودون دو گدروه نتایج تحلیل کوواریدان  نشدان داد تفداوت وعندی
، (=55/55F) کننددهخداطرات رخنده، PTSD (15/55F=)آزوایش و کنتر  در نهره کدل عالجدن 

 افسدردگی، (=10/53F) نداتوانی در کنتدر  عاطفده، (=11/11F) وشکل در ارتباطات بین فدردی
(11/51F=) ،آسدیبیپ های نهره کلی شناخت (51/11F=) ،ونفدی دربداره خدودهدای شدناخت 
(16/51F=) ،هددای ونفددی دربدداره جهددانشددناخت (05/51F=) ،و خددود سرزنشددی (12/05F= )

 (.p<661/6) وجود داشت
دهد دروان پردازش وجددد هولوگرافیدک در بهبدود ههانطور که نتایج نشان وی گیری نتیجه

 بوده است. وؤثر  زنان وتقاضی طالو آسیبیپ های زا و شناختخاطرات آسیج
آسدیبی، پد هدای شدناخت، زاخاطرات آسدیج، پردازش وجدد هولوگرافیک  های کلیری واژه

 زنان وتقاضی طالو
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 مقدمه
گماهطمالق خکمی اػ آسممیب  سیسممتن، ػنمدگی تحممولت همای اضتهمماعی ضاوعمه اسمم . 

 حمه قمادر، کمرده اویمد قطمع خکمدخگر شموهر اػ و ػن کمه کننمد وی ثبماتبمی طنمان را ػناشمویی

 ضمز یاظود طاره حاور در و نیستند خکدخگر احساسات و افکار، اعهالحصشودن  و گغش 

 2والممر. (2661، 1ورتینگممتن) بیننممدطممالق نهممی گمماه و ػناشمویی تعارضممات حممه شممدن وارد
 ظموردگی سمر در شمهخر اسم  نکموه طمالق داد پیشمنهاد هکم بمود وحققمی اولمین (3211)

 حاشد. داشته ها زوح
خافتند2660) 3فرخدون و زوترویستر، دووار  در تغییر طالق وتقاضی اػ افراد نیهی که ( در

کردنمد. را ظلقمی حمالت تغییمرآنهما  اػ درصمد 71 و ضنسمی رواحمط  نشمان نتماخذ گمزارش 
کنمدههای  نظشم و تکانشمی یرفتارهما بمروػ کمه دهد وی  احسماس، دروانمدگی احسماس، پرا

در  نگرانمی، ظمود حمه نسمب  ونفمی یحاورهما، تشموخش و اضمطراب، کفماختیبمی و ارػشمی بمی
 در اشکال ههشنین و ضسهی یهاشکاخ ، طردشدگی احساس، ضنسی ضغابی  وورد

 یوموارد ضهلمه اػ دخگمر روانمی وشمکالت اػ یحسمیار و ضنسمی تهماخالت و رواحمط ػناشمویی
نارضماختی  (.2661، 4گیبسمون و ویمرػ) دارد وضمود طمالق وتقاضمی همای زوحدر  کمه هسمتند

گیممر افسممردگی و ، ػناشممویی ههشنممین حمما اظممتاللت روانپزشممکی واننممد اظممتالل اضممطراب فرا
 انمدداده نشمان وصتلمف (. تحقیقات2660، 5استوارت و برنتانو-کالرک) هراس ارتبای دارد

تحرخمف  کادرا، شمود وی طمالق افمزاخش حاعمث کمه سماػوشمک  عواوم  تمرینوهمن اػ خکی که
 وشک  ػوینه بیشتر ػناشویی رواحط در طهآن خعنی اس . زوضین غیرونطقی تفکر و شده

 و تفکر نحوه حلکه، اس  بیرونی یروخدادها نه و ها کوحر نه، شود وی ووضب را اظتالل و
، ظاقمانزاده، ویرػوانی، کرویان، سلیهی) روخدادهاس  حه نسب  آنان غیرونطقی یهاحاور

                                           
1. Worthington,  E.L. 

2. Walle, W .  
3. Domar, A.D., Zuttermeister, P.C & Friedman, R. 
4. Gibson, D.M & Mayers, JE. 
5. Clarke-Stewart, A & Brentano, K. 
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 (.2661، کروی و ههکاران
که افمراد درگیمر در  شود ویفراخند طالق دارای عوار  ونفی وتعددی اس  و حاعث        

اضتهاعی و اقتصادی فراوانمی شموند و حمه نموعی ، عاطفی، این وسجله دطار وشکالت روانی
، ویمرػ و دخنمر، 3222، 1دخنمر) شان دسمتصوش تغییراتمی در ضهم  ونفمی شمودکیفی  ػندگی

سماػگاری فمرد را تحم  الشمعاا قمرار ، خک فقدان اسم  (. طالق3221، 2حه نق  اػ لی، 3221
کنتممرلکنممد ویداده و اثممرات نمماوطلوبی در ایممن ػوینممه اخسمماد  کمماهش اعتهمماد حممه ، . فقممدان 

که وهکن اس  فرد پم  اػ فقدان، عزت نف  و ظودارػشهندی پایین، نف  هایی هستند 
خاف  آسیب بین فردی طی وقاخع تنش کند. حاوررا تسآنها  ػایی وانند طالقدر همای غیمر رحه 

خهممن) ی حمما عممزت نفمم  پممایین ههبسممته هسممتنداونطقممی حممه طممور ههممه ضانبممه ، 3227، 3در
(. ههشنمین 2667، 6اخگواخلتما-حمه نقم  اػ ومون ، 3225، 5واتسمون، 3222، 4کیتسون و همولهز

کممه درگیممری عهنممی حمما ظمماطرات  دلبسممتگی حممه ههسممر سمماب  و فقممدان رهممایی اػ راحطممه قبلممی 
خمادی در دوران پم  اػ  طمالق نیمز حما پرخشمانی شمود ویهسر سماب  را شماو  ػندگی حا ه همای ز
( 3272) 7(. واخم 2667، اخگواخلتما-؛ حمه نقم  اػ ومون 3222، کیتسون و همولهز) ورتبط اس 

کمرده و ههمین احسماس  کنمد ویاشاره  خمادی  گنماه ز کمه آغماػگر طمالق اسم  احسماس  فمردی 
کاوم  اػ راحطمه ، گنماه ( طممی 3212) 8پم  و لونمد، . فممارنزور شمود ویسمبب تماظیر در رهممایی 

 اند.پژوهشی رهایی نیافتن سرخع ػنان اػ راحطه حا ههسر ساب  طی طالق را نشان داده
 و وشمکالت ضهم  رفمع در تمالش کمه اسم  داده نشمان وصتلمف وطالعمات       

 (.2661، نموابی نمژاد) حاشمد وتعمالی و ارػشمهند یانوخدحصش ضاوعمه تواندوی آن وعضالت
تعارضمات  کمه دهنمدومی نشمان ػناشمویی تعارضمات ات وصمربتمأثیر ػوینمه در هماپمژوهش

                                           
1. Diener, E. 
2. Lee, S. 
3. Dremen, D. 
4. Holmes, T. 
5. Watson, J.B. 
6. Munoz – Eguilta, A. 
7. Weiss, R.S. 
8. Farnsworth, J., Pett, M.A & Lund, D.A. 
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خمان آور ات، تمأثیرػناشمویی (. 2661، 1فینشمام) دارد و ظمانواده روان، ضسمن سمالو  بمر یز
 اظمتالل یارهمایوع حما وسهموا در یرفتمار و یشمناظتی، عماطف یهماپاسز نیا اػ یاریحس

( در 3123) حشممرپور (.3123، حشممرپور) ( ههاهنممگ هسممتندPTSD) 2سممانحه اػ پمم  اسمترس
کممه حمما هممد  بررسممی اثرحصشممی دروممان پممرداػش شممناظتی دروممان وبتنممی بممر ) پممژوهش ظممود 

عمزت نفم  و رضماخ  ػناشمویی ػنمان ، کیفیم  ػنمدگیآسمیبی، پم آسیب( بر بهبود عالجن 
نتمماخذ نشممان داد وقتممی پاسممز حممه ظیانمم  ، دوواضممه شممده حمما ظیانمم  ػناشممویی انسممام شمم

کنشی در برابر روخداد آسمیب حمه ، شمود ویػای بمین فمردی وفهموم سماػی ػناشویی حه عنوان وا
کهممک  تمموان بممرای دروممان خعنممی وممی کنممد ویفروممول حنممدی ایممن ومموارد دشمموار و اقممدام دروممانی 

کرد 3داد آسیب ػاخرو بر یوبتن یهایدرواناػ روان طنین وواردی   . استفاده 
تسربمی _  خک شمیوه روان درومانی شمناظتی 4(HR) روش پرداػش وسدد هولوگرافیک       

که وبتنی بمر نظرخمه ظمود شمناظتی درحماره شصصمی  ومی ( 2661) 5تسربمی اپسمتین_  اس  
بممرای پممرداػش اطالعممات  6حاشممد. طبمم  ایممن نظرخممه ومما دو سیسممتن وسممزای عقالنممی و تسربممی

که سیستن تسربمی دارخن. سیستن عقالنی  اطالعات را حه صورت ونطقی و ظطی در حالی 
. پمرداػش وسمدد هولوگرافیمک کنمد ویها پمرداػش را حه صورت هیسانی و توسط تداعیآنها 

کمه  وواضهمه درومانی و روان ، ی شمناظتیهما روشخک روخکرد التقاطی حه روان دروانی اسم  
پوخشی و دروان تسربمی را حما همن تلفیم  نهموده و بمرای حاػسماػی ظماطرات همن اػ هولموگرام حمه 

کارحس  کنند ویعنوان خک ودل استفاده   .HR  کتشما 2، . اخهنمی3در سه ورحلمه . 1، . ا
کممه هممر ورحلممه نیممز دارای  کمماتز2661، کمماتز) گیممردگممام اسمم  انسممام وممی 2پممرداػش وسممدد   .) 

کممماتز2661) کوضوسمممر، روبینسمممون، اسمممنتر، (؛  ( نتممماخذ ووفقیممم  آویمممزی اػ 2661) 7هوخممم  و 
گروهمی اػ ػنمان دارای کارحس  ایمن روش درومانی در تغییمر شمناظ  همای ومرتبط حما ترووما در 

                                           
1. Fincham, F.D.  
2. posttraumatic stress disorder. 
3. trauma focused psychotherapies. 
4. Holographic reprocessing (HR). 
5. Epstein cognitive – experiential self theory (CEST).  
6. Rational & Experiential. 
7. Katz, L.S., Snetter, M.R., Robinson, A.H., Hewitt, P., Cojucar, G. 
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قهمری ، نرخهمانی، انمد. ههشنمین حشمرپورساحقه ترووا و سوء اسمتفاده ضنسمی حمه دسم  آورده
کممماهش 2631؛ 2633) ابوالقاسمممهی و گیممموی ( نشمممان دادنمممد پمممرداػش وسمممدد هولوگرافیمممک در 

کماتز  ،دوگمالس، عالجن روان شناظتی دانش آووػان وواضمه شمده حما آسمیب ثهمرحصش اسم . 
خلیاوز، ػالسکی کاتز2635) کوضوسر و 1هوفهن، و ( اثرحصشمی ایمن روش درومانی را در 2631) (؛ 

 سممهرابی و حشممرپور، برضعلممی، بهبممود عالجممن ترووممای ػنممان آسممیب دخممده نشممان دادنممد. عطممارد
( نشان دادند دروان پمرداػش وسمدد هولوگرافیمک در بهبمودی عالجمن برانگیصتگمی و 3121)

 گغار اس .تأثیر تسرحه وسدد ضانباػان وبتال حه اظتالل استرس پ  اػ ضرحه
 احهمدی) اسم  ظمانواده یارتبماط التکوشم نیتمریضمد و نیحمادتر نمدخبرآ طمالق        
بهبمود ظمماطرات  وناسممب بمرای یتموان روش درومانحما انسممام ایمن پمژوهش وممی(. 2661، ووحمد
کمز حمالػنان وتقاضی طمالق  آسیبیپ های ػا و شناظ آسیب ی، نیضهم  اسمتفاده در ورا

فممراهن سمماظ  تمما هممن در دروممان ایممن عالجممن وممثثرتر بمموده و هممن ضلمموی عواقممب و پیاوممدهای 
گرفته شود.  شورک هف  اػ یک، خاػدواح حه طالق نسب  نظر اػ حاتوضه حه اخنکه ایران حعدی 

 طالق ( ویزان3123ی )وحهودآحاد ػارعی طنانکه، (2661، احهدی ووحد) اس  ایدن اول

کمز نتماخذ ایمن تحقیم  ومی، دهمدگمزارش ومی درصمد 1/32، را ایمران کشمور در توانمد بمرای ورا
حنمابراین پمژوهش حاضمر . درومانگران و پژوهشمگران وفیمد و سمودوند حاشمد، وشماوره، حالینی

کممه آخمما پممرداػش وسممدد هولوگرافیممک در بهبممود  درصممدد پاسممصگویی حممه ایممن سمموال اسمم  
 دارد؟تأثیر  طالق ػنان وتقاضی آسیبیپ های ػا و شناظ ظاطرات آسیب

 هشوپژ روش
کنتمرل بمود. اػ  _ آػواخشی اػ نوا پیش آػومون شبهروش پژوهش حاضر  گمروه  پم  آػومون حما 

کلیه ػنان وتقاضی طالق در سال  کمرده  3125بین  که حمه دادگماه شهرسمتان بیسمار وراضعمه 
گمروه  در دسمترسنفر حمه روش  16تعداد ، بودند انتصماب شمدند و حمه صمورت تصمادفی در دو 

                                           
1. Douglas, S.,  Zaleski, K., Williams, J., Huffman, C.  
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کنتممرل کممدام ) آػومماخش و  حممه ایممن همما وممورد آػوممودنی ورودی همما کوالگرفتنممد.  قممرار (نفممر 31هممر 
سمن ، سمی سمی پمیومی PTSDدر وقیاس  01وطالعه عبارت بودند اػ: داشتن نهره حالتر اػ  

کارشناسممی 56تمما  26بممین  وممداظالت . فرػنممد نداشممتن، سممال و سممطح تحصممیالت دیممپلن تمما 
گممروه آػومماخش  گردخممد. ای دقیقممه 51ضلسممه  2آووػشمی بممرای  کنتممرل برگمزار  گممروه  کممه  در حممالی 

خافمم هممای توصممیفی و آػوممون همما توسممط شمماظصدر نهاخمم  داده  نکردنممد. هممیر آووػشممی در
خان  تسزخه و تحلی  شد. کووار  تحلی  

 ابزار پژوهش
: ایمن آػومون خمک ابمزار ظودگزارشمی 1(PTCI) های پ  اػ ترووماپرسشناوه شناظ الف( 

که توسط فوآ 10 ( سماظته شمده و افکمار و حاورهمای وربموی 3222) و ههکماران 2آختهی اس  
هما آػواخشممی بموده و هنگممام وحاسمبه نهممره ظممرده تمما اػ ایمن آخممتن 1گیمرد. تروومما را انمداػه وممیحمه 

افکمار و حاورهمای ظمود ، هماشوند. در این پرسشناوه آػوودنیها حه حساب آورده نهیوقیاس
کمماوال  وصممالفننقطممه 7را در خممک وقیمماس لیکممرت  کمماوال  ومموافقن) ای اػ  ( درضممه 0) صممفر( تمما 

های ونفمی که عبارتند اػ شناظ  شود ویعاو  حارگزاری  1. این ابزار روی کنند ویحندی 
آخمتن(.  1) آخمتن( و ظودسرػنشمی 7) های ونفی درحاره ضهانشناظ ، آختن( 23) درحاره ظود

وسع  نگاه ونفی افراد درحاره ظود و عالجمن ، های ونفی درحاره ظودظرده وقیاس شناظ 
همای ونفمی درحماره گیرند. ظمرده وقیماس شمناظ انداػه ویو افکار درواندگی و بیگانگی را 

درضممه بممی اعتهممادی فممرد حممه دخگممران و حاورهممای فممرد در وممورد ضهممان نممااون را انممداػه ، ضهممان
کممه افممراد حادثممه تروواتیممک را حممه  وممی گیممرد. در نهاخمم  ظممرده وقیمماس ظودسرػنشممی ویزانممی 

گیمرد. ههسمانی درونمی ومیا انمداػه دهنمد راعهال انسام داده خا انسمام نمداده ظمود اسمناد ومی
(. 3222، فممموآ و ههکممماران) /. بمممود10/؛ و 11، /.17سمممه ظمممرده وقیممماس حمممه ترتیمممب حمممال 

                                           
1. Posttraumatic Cognitions Inventory (PTCI). 
2. Foa, E.B. 
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کممالرک همما در (  نتمماخذ تحلیمم  عمماولی اػ سمماظتار عاومم 2633) 1ههشنممین در پممژوهش حممک و 
کمه ، کند ویحهاخ    PTCIپرسشناوه  خابی این پرسشناوه نشان داده شد  در بررسی اعتبار
(. 6/27، 6/10، 6/71) درونی حال و وعناداری بین سه ظمرده وقیماس وضمود دارد ههسانی

کرونبممممماد را بمممممرای ظمممممرده وقیممممماس 2633) در ایممممران حشمممممرپور و ههکممممماران ( ضمممممرخب آلفممممای 
و بممرای  07/6هممای ونفممی درحمماره ضهممان شممناظ ، 10/6هممای ونفممی درحمماره ظممود  شممناظ 

کردند. 76/6ظودسرػنشی   گزارش 
 توسمط 3227درسمال  آسیبیپ  استرس اظتالل اسیسی سی پی: وقوی PTSDب( 

 شمده یابخماعتبار رانیمدرا یگمودرػ توسمط 3112در سمال   و یوعرفم و هیمته 2دخمر و  خنمور

 ظماطرات شماو  اسیمظمرده وق طهمار یدارا و حاشدیو تنخآ 12دارای  اسیوق نیا اس .

کنتمممرل عممماطفی، وشمممک  در ارتباطمممات بمممین فمممردی، ننمممدهک رظنمممه و فقمممدان و ، نممماتوانی در 
گمغارکملی یوهیشم حمه درضمه پمنذ در اسیموق نیحاشد. اافسردگی وی  .شمود وی یرت نهمره 

کثر نهره  12نهره  حداق  پرسشناوه نیدرا کهتمر اػ وی 321و حدا بیمانگر  01حاشمد. نهمرات 
PTSD 316تما  01نهمره ، ظفیمف PTSD  نشمانه  316وتوسممط و حمالتر اػPTSD  خممابی شمدخد ارز
 نیما ییحاػآػوما اػنموا ییاخم( پا3117، حمه نقم  اػ ناطقیمان 2665 ) ارانکمهه و آگمردد. فموومی
کرونبممماد را ، 27/6را  اسیممموق و  21/6حساسمممی  آن را ، 25/6ههسمممانی درونمممی حممما آلفمممای 

 یدرونمم یههسممان براسمماس آػوممون ییاخممانممد. در ایممران نیممز پاگممزارش داده 26/6کممارایی آن را 
و روایمی آن  حما  23/6بمر اسماس روش حاػآػومایی ، 22/6ردن کم همهین دو روش براسماس، 22/6

گردخمد 12/6ههزومان حما آػومون ههتما  یمیاسمتفاده اػ روش روا خمابی  در  (.3112، گممودرػی) ارز
 اػ نفمر پمنذ نظر حه رسشناوهروایی پ بررسی( ضه  3121) یوسفی و یوسفی، پژوهش ویایی

 بمود این سثال هر وورد در ییروا أییدت گردخد. وبنای استناد حوػه روانشناسی نظرانصاحب
خممابی وناسممب را سممثال آن، نفممرپممنذ  وسهمموا اػ نفممر سممه، حممدلق  کممه هممام . تکممرده حاشممند ارز

 گرف . قرار تأیید وورد سانحه اػ پ  استرس اظتالل پرسشناوه سثالت
                                           
1. Beck, A.T & Clark, D.A. 
2. Norris, F & Reid, J. 
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کماتزوراح  دروان: طب   که توسمط  ( 2661) راهنهای دروان پرداػش وسدد هولوگرافیک 
گممام  2گیممرد و هممر ورحلممه نیممز اػ ورحلممه انسممام وممی 1ایممن شممیوه دروممانی در ، اراجممه شممده اسمم 

 گیرد:گام  پیاپی حه شرح زیر انسام وی 0در وسهوا دروان در   شود ویتشکی  

 . مرحله اول: ایمنی1
پمرداػش وسمدد ، حصمش: ههاننمد سمایر انمواا روان درومانیگام خک: برقراری اتحاد دروان 

درومممانگر و درومممانسو آغممماػ قابممم  اعتهممماد بمممین ، هولوگرافیممک نیمممز حممما برقمممراری خمممک راحطمممه اومممن
 .شود وی

وهمممارت  31در ایمممن قسمممه   ای:همممای وقاحلمممهگمممام دو: تمممأوین خمممک طمممارطوب وهمممارت
، حصشممی نظیممر آراوش همما کی. برظممی اػ ایممن تکنشممود ویای حممه دروممانسو آومموػش داده  وقاحلممه
که برظی دخگر نظیمر تکنیای ویی ثاح  شدهها روش ی احساسمات هما کحاشند. در حالی 

روش بیممان  1، آومموػی سمماندوخذ آراوممش، دسممتگاه پسممصوراند شصصممی، اطالعممات هسممتند
کمماهش، احساسممات کمماتزدسممتگاه  انممد. ( وطممرح شممده2661) دهنممده بممرای اولممین حممار توسممط 

کمرده و وهمارت ها روشدروانگر احتدا سودوندی این  کماوال  توضمیح ومیرا بیمان  دهمد تما هما را 
گمماه شممده و خممک طممارطوبی بممرای خممادگیری آن داشممته حاشممدآنهمما  دروممانسو اػ وهممارت خمما حمما ، آ

 شمود ویاضرای آن در حضور دروانسو و خا حا هداخ  اعهال دروانسو حمه طمور عهلمی خماد داده 
 ها عبارتند اػ:این وهارت .شود ویاػ دروانسو درحاره آن تسرحه سجوال در نهاخ  

 در ایمن تهمرین اػ ) عبارتند اػ تمنف  عالوتمی ها ک: این تکنیحصشی شی آراوها کتکنی
را اػ طریم  بینمی نفم  عهیقمی حکشمد و بمرای طنمد لحظممه آن شمود ویدرومانسو ظواسمته 

در ایمن تهمرین ) تمنف  اصمالحی، د(را بیمرون دهمنگه داشته و سمپ  اػ طریم  دهمان آن
نف  عهیقی حکش حه دنبمال آن خمک حماػدم عهیقمی نیمز داشمته » شود ویدستور زیر داده 

کمن کمه  ،«حاش ووقع حاػدم صدایی شبیه خک آه درونی را حه آن اضمافه  لػم حمه عکمر اسم  
ایمن تهمرین شماو  ) ساندوخذ آراوش آوموػی، (شود هیدر این تهرین تنف  نگه داشته ن
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کممه اػ تممنف  عالوتممی شممروا و حمما خممک ای اػ تهممرینوسهوعممه هممای آراوممش آومموػی اسمم  
 های شهردن و دستگاه پسصوراند شصصی تهرین، رسدتنف  اصالحی حه پاخان وی

کتشاف احساسات  ا
کتشا  احساسات عبارتند اػ ها روش  اسکن هیسانی -2 حدنی اسکن -3ی ا

کممردهآنهمما  طممهتمما روی آن شممود ویحعممد اػ ایممن اػ دروانسوخممان ظواسممته  انممد ححممث کشممف 
 .تا احساسات ظود را حه زحان بیاورند کند ویکهک آنها  کنند و دروانگر نیز حه

 کردن عاطفه: وشاهده عهن گاهتحه    شمود ویدر این تهرین حه دروانسوخان خماد داده ) آ
نمه که ططور احساسات درونی و احساسات بیرونی وتمداعی حما آن را حمه خمک شمیوه عاقال

کنند( تما ، شود ویدر این تهرین اػ دروانسوخان ظواسته ) حواس پرتی عهدی، وشاهده 
کننممده حممه طیممزی رضمماخ  حصممش تغییممر  توضممه ظممود را اػ خممک احسمماس ونفممی وضممهح  

کمرد(برای حواس پرتی وی، دهند ، توان اػ تسسن ظل  وکانی اون و توقف فکر استفاده 
گفتمه این تهرین حدر ) پنذ روش بیان هیسانات ی هما روشکمه اػ  شمود ویه دروانسوخان 

کممردن، نوشممتن، گرخممه کممردن بممرای بیممان هیسانممات ظممود ، صممحب   کممردن و دعمما  عممرق 
کنند(. وی  توانند استفاده 

 کاهش دهنده در این تهرین دروانسوخمان راهنهمایی ) 1تغییر دادن احساسات: دستگاه 
کاهش ترسوی  استفاده نهاخند(های ظود شوند تا اػ طری  ظیالپرداػی برای 

 :همایی نظیمر افمزاخش حما اسمتفاده اػ وهمارت) اخساد تاب آوری و انعطا  پغیری هیسمانی
 شود طبعی(  و فراهن ساظ  حهاخ  اضتهاعی.

 کممابوس ، کهممک حممه برگشممتن حممه احسمماس اخهنممی) هممابررسممی و وقاحلممه حمما عالجهممی طممون 
کابوس، پوشش ونفی ناورجی خعنی استفاده اػ ظیالپرداػی کمهادراک   ها حه ایمن صمورت 

کمه آنها  روش طبیعی عهن ناهشیار برای بیان ظود و تالش بمرای حم  ووضموعاتی اسم  

                                           
1. shrinking machine. 
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 ها افکار وزاحن و فوبی، اند(ضلوگیری شده خا ضعیف پرداػش شدهآنها  اػ پرداػش

  :راهبردهممای 1. راهبردهممای اخهنممی 2. شممبکه اضتهمماعی اوممن 3ظلمم  طممرح احساسممات .
همممای . لیسمممتی اػ وهمممارت1نیاػهمممای فیزخکمممی اساسمممی . توضمممه حمممه 5احسممماس ظممموب 

 . دعا برای ووفقی  0ای وقاحله

کتشاف2مرحله   تجربی : ا

کتشما  تسربمی: کتشما  تسربمی  گام سه: پرداظتن حه ا در ایمن ورحلمه دروانسوخمان حمه ا
ظمماطرات و تصمماویر حممه ووضمموعات ضمماری ، همماتممداعی، ضاجیکممه احساسممات، پرداػنممدوممی

تواننممد اػ طریمم  اطالعممات ووضممود در سیسممتن تسربممی وممی، کننممد ویدروممانسو ارتبممای پیممدا 
ای حمممواس حمممدنی و حممما پرسمممیدن وسهوعمممه، احساسممماتهمممای درونمممی نظیمممر تهرکمممز بمممر نشمممانه

کمرد؟ آن وسج»سجوالت وعطو  حه احساسات اػ ضهله  له طمه احساسمی را در شمها اخسماد 
در حقیقمم  شناسممایی احساسممات «؟کنممد ویای احساسممات شممها را توصممیف  طممه واؼهخمما 

یی هما کتکنی. .شمود ویوتداعی حا خک وشک  حه آسمودگی حمدنی و احسماس راحتمی ونسمر 
کتشا  تسربی حکار  :روند عبارت اند اػوی که برای ا

 گمممام در ایمممن ورحلمممه بمممرای وراضمممع کمممردن حممما تسرحمممه: اولمممین  ی شناسمممای، ارتبمممای بمممر قمممرار 
کردن  اش اس . حا تسربیات ضاریآنها  احساسات او حه وسیله ورتبط 

  کهممممک حممممه اخنکممممه دروانسوخممممان حتواننممممد حممممه وضمممموح شناسممممایی احساسممممات: ضهمممم  
کننداحساسات ظود را ب کمه احسماس -ومیآنهما  درومانگر اػ، یان  ظواهمد تما همر طیمزی را 

 فهرس  حندی نهاخند. کنند وی

 پرسمد قمبال  احساسمات دخگمر: درومانگر اػ درومانسو ومیظماطرات و ، تداعی آػاد حا تصاویر
تصممماویر و ، تممما ظممماطرات شمممود ویطمممه ػومممانی ایمممن احسممماس را داشمممته اسممم  و ونتظمممر 

 ها حه وضود بیاخند. تداعی

کشیدن هولوگرام تسربمی: کمار سماده گام طهار:  ای شناسمایی هولموگرام تسربمی درومانسو 
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ک، نیسمم  بممرای سمماػواندهی و  1تممری روی حصمماریحنممابراین در ایممن قسممه  اػ تصممویر سمماده 
گمردد. همر وثلفمه حما خمک ضنبمه تصمویر ههتما همای هولموگرام تسربمی اسمتفاده ومیتبیین وثلفمه

کسمممب شمممده حممما تمممراوش آب روی حصممماری ههتممما شمممود وی ، شمممود وی. بمممرای وثمممال انگیمممزش 
کمه دروانسوخمان حما اسمتفا. حه نظر ویشود ویحا وشع  داغ ههتا  2ایظشون  هسته ده رسمد 

کننمداػ این تصمویر حمه سمرع  قمادر ظواهنمد بمود وثلفمه . همای هولموگرام تسربمی ظمود را درک 
کتری روی حصاری حه این شرح اس :  کتری روی حصاری حه این شرح اس :قیاس   قیاس 

  کسمب شممده و کسمب شممده: تمراوش آب روی حصمماری وشماحه اسمم  حما انگیممزش  انگیمزش 
که خک طرظه هولوگرا  انداػند.م را حه راه ویاعهال وتداعی حا آن 

 کممه علمم  درد اسمم  ههسممان ظشممون  هسممته ای: وشممع  داغ حمما ظشممون  هسممته ای 
 حاشد. وی

  کتمری حمما حقممای  شصصممی ههسممان حقمای  شصصممی: وحتوخممات در حممال ضمموش درون 
که بمرای ، این حقای  شاو  احساسات تداعی شده، اس  فرضیات و حاورهایی اس  

 ضوشند. رسیدن حه سطح وی

 کتری تالش راهبرد تما وحتوخمات در حمال ضموش را  کند ویهای اضتنابی: سرپوش روی 
نگمممه داشمممتن سمممف  سمممرپوش در وقابممم  حصمممار آب راهبمممرد اضتنممماب ناویمممده ، نگمممه دارد

 .  شود وی

  راهبردهای ضبرانی: نگه داشتن ش  سمرپوش حمه ضهم  اخنکمه فشمار حصمار آب آػاد شمود
 .  شود ویراهبرد ضبرانی ناویده 

  کتری ظارح حال  هیسانی که اػ داظ   همای حما هیسمان، شمود ویحاقیهانده: حصار آبی 
کمممه در بمممین طرظمممه همممای هولممموگرام لحظمممات آظمممر را ونفمممی حاقیهانمممده ههسمممان اسممم  

 گغرانند.  وی

او ، کنمد ویهمای حاقیهانمده( هیسمان) برای وثمال ظمانن ح احسماس تنهمایی و اضمطراب
                                           
1. Pot on the stove.  
2. Core violation.  
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کممه او را وممورد غفلمم  قمم داده و وقممتش را صممر  قممرار رار وممیتوسممط پممدری بممزر  شممده اسمم  
گغاشتن حا ػنمان دخگمر سمپری ومی کمرد. او دوسم  دارد توسمط پمدرش دوسم  داشمته عشقی 

گغاشممتن حمما وردانممی شممبیه او را انتصمماب  تممراوش روی ) کنممد ویشممود و حممه طممور ناهشممیار قممرار 
گرفتممه و حمما ػنممان دخگممری راحطممه طممولی نهممی، حصمماری( کممه آن وممردان او را نادخممده  برقممرار کشممد 

و نممه  شممود ویکممه او نممه دوسمم  داشممته  کنممد ویظممانن ح احسمماس ، وشممع  داغ() کننممد وی
حنممابراین حمما اعهممال تحرخممک ، وحتوخممات در حممال ضمموش() شممود ویتهمماخلی حممه او نشممان داده 
کننده() کند ویآویز این اور را ضبران  او ههشنین اػ احساسماتش حمه روش ، سرپوش ضبران 

کش  سرپوش اضتنابی(.) کند وییدن اضتناب نوشیدن الک  و سیگار 

 : پردازش مجدد3مرحله 
پممرداػش وسممدد روشممی اسمم  بممرای تغییممر و  گممام پممنذ: پممرداػش وسممدد هولمموگرام تسربممی:

که حه طور ضمعیف خما ضزجمی پمرداػش شمده و  گغشته  حاػساػی ادراک دروانسو اػ خک حادثه 
خمماد  1عنموان خممک وقفممهونبمع تقممالی وسممتهر هیسمانی شممده اسمم . اػ تقمالی هیسممانی تحمم  

که پرداػش ضعیف تما در الگمویی اػ رواحمط  کنمد ویافراد را وسبور ، شده اس  حه این ظاطر 
کمممه ضممماخگزین ضنبمممه کننمممد  گیمممر  گردخمممده اسممم . ایمممنو حمممواد   هممما ای اػ تروومممای اولیمممه 

کمه قمبال  توضمیح داده شمد. ونبمع هولموگرام تسربمی خمک ادراک های  مهولوگرا تسربی هستند 
کننده ونفی و و خک تعار  ح  نشمده و خمک راحطمه بیمان نشمده خما خمک ، درحاره ظودحدود 

گممام گنمماه و ظودسرػنشممی اسمم .  هممایی بممرای پممرداػش وسممدد: بممرای عاطفممه وحممدودی نظیممر 
 گام وضود دارد: 2کارحس  پرداػش وسدد 

.روی آوردن حممه صممحنه 5.آراوممش آومموػی 1. ػوینممه سمماػی صممحنه 2.اضمماػه ظواسممتن 3
.سناریو ساػی وسدد صمحنه 7.دستیابی حه سطح ناراحتی دروانسو 0رحله .قرار دادن و1
کردن صحنه و اتهام تهرین 1 کردن حا وراضع2.کاو    ..ححث 

                                           
1. A blockage.  
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ی زیممممر همممما روشی اخسمممماد فاصممممله هیسممممانی: در ایممممن روش حمممما اسممممتفاده اػ همممما کتکنی_ 
له نسمصه فعلمی ظمود( فاصم) نسصه ضوان تر ظود( و ظمود فعلمی) دروانسوخان بین ظود قبلی

 شمود ویدر این تهمرین اػ دروانسوخمان ظواسمته ) گراداوه نقطه برتری وشاهده -3انداػند: وی
کننمد(. تا صحنه تروواتیک را حه عنوان خک وشاهده حماقی  -2گر ضمدا اػ آن حادثمه وشماهده 

اش حماقی وانمده و تما در سمن ضماری کنمد ویدروانگر درومانسو را تشموی  ) واندن در سن اظیر
کمرده و حمه نگهمداری گر نظاره نسصه ضوانتر ظودش حاشد. این تهرین فاصله هیسانی اخساد 

کهمک نقطه برتری وشاهده کمردن وزخم  -1. کنمد ویگمر  در ایمن تهمرین پیاومد ) همابرضسمته 
کنون در اتاق دروان هستید حمه ایمن وعنما ، شود ویووقعی  شناظته  که شها ا این حقیق  

که اوضاا شمها ظموب بموده و اػ آن وشماهده و حمازبینی  -5اخمد(. وهلکمه نسمات خافتمه اس  
در ایمممن تهمممرین درومممانگر حممما وهرحمممانی زحمممان حمممدنی دروانسوخمممانش را وشممماهده ) دروانسوخمممان

گمر درومانسو ناراحم  خما وتشمنذ حمه نظمر برسمد حاخمد اػ او ظواسم  ووقعیم  ظمود را کند وی . ا
کنمد.  گمر درومانسو ) وعرفمی دوحماره تصمویر -1عو   تصلیمه هیسمانی داشمته در ایمن ورحلمه ا

کممرده و حممه او اعتهمماد دهممد تمما حتوانممد ا، حاشممد ػ آن احساسممات ظممارح دروممانگر حاخممد او را آرام 
خممک روش بممرای افممزاخش فاصممله هیسممانی در طممول پممرداػش ) دادن اسممنادهاتغییممر  -0شممود(. 
کم  ، وضموح، فاصمله، تغییمر اسمنادهای انمداػه، وسدد رنمگ و صمدای آن تسسمن اسم . در 
کمم آن تصممویر بممزر  » بممرای وثممال کننممد ویه دروانسوخممان تصممویر تروواتیممک را توصممیف ػوممانی 
تغییمر ، روشن و پرنور و پرصدا اسم (، درس  ضلوی طهره ام) ظیلی نزدخک اس  ،«اس 

کوطک کهمک ، وبهن، دورتر، تردادن این اسنادها حه  سیاه و سفید و ساک  حه دروانسوخان 
کنندتا فاصله هیسانی ظود اػ آن  کند وی  . حادثه را حف  

کممردن ارتبممای کاومم   ایممن هممد  حممه دروانسوخممان ) اهممدا  پممرداػش وسممدد عبارتنممد اػ: 
کاران کند ویکهک  همای ضموانتر ظودشمان نسصه، والدین، تا حه طور تح  اللفظی حه ظطا 

کممه وممی کننممد طیزهممایی را حگوخنممد(آنهمما  ظواهنممد حمماخمما هممر فممرد دخگممری  حممه دسمم  ، صممحب  
کممردن ادرا) نظممر ضدخممدآوردن خممک نقطممه  ی شصصممی سمماػی حممه وسممیله همما کایممن هممد  رهمما 

دروانسوخان اػ نقطه برتر ظمود اظیرشمان قمادر ، گیردگسترش دادن حاف  آن حادثه را در بر وی
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ػومانی ) افمزاخش حم  قمدرت، شوند تا ادراک ضاوع و دقیقی اػ آن حادثه داشمته حاشمند(وی
در ایممن ، قممدرتی حاشممنده احساسممات بممیای نتیسممکممه حادثممه تروواتیممک و ظشممون  هسممته

گمر خمک ) حاػگشم  حمه اخهنمی، حاشمد(حال  هد  پرداػش وسدد افزاخش ح  قمدرت ومی ا
حادثمه تروواتیممک حاعممث احسمماس نما اونممی در دروممانسو شممود همد  پممرداػش وسممدد افممزاخش 
ح  اخهنی ظواهد بود. این اور نیز حه وسیله وطهمجن سماظتن درومانسو اػ ظمودش و راحم  

گمر دروانسوخمان ) رها ساػی عاطفه و حصشمش ظمود، آخد(او حا ظودش حه دس  وی ساظتن ا
گناه شرم و ظودسرػنشی دطار حاشند هد  پرداػش وسدد حاخد آػاد سماػی ، حه احساسات 

کهمک  ای ضدخمد آن تما حمه شمیوه کنمد ویاین عواطف حاشد. پرداػش وسدد حمه دروانسوخمان 
کرده و ظودپغیری و ظود ح  .  صششی را تسهی  نهاخند(حادثه را درک 
پمممرداػش وسمممدد و تمممأثیر  ایمممن دوره ححمممث درحممماره گمممام شمممش: برقمممراری الگوهمممای ضدخمممد:

کممه شمماو  اخسمماد اهممدا  ضدخممد وممیکاربردهمای آن بممرای دروانسوخممان در آخنممده را در بممر  گیممرد 
  .حاشدو رشد خک ظودانگاره وثبتی وی، برای ػندگی

 دروانسوخممان وهکممن اسمم  ، پممرداػش وسممدد اخسمماد اهممدا  ضدخممد بممرای ػنممدگی: حعممد اػ
کنند گزارش    .ظود ارػشهندی و عزت نف  حالیی را 

 دروانسوخممان وهکممن اسمم  ظممود ، رشممد خممک ظممود انگمماره ضدخممد: حعممد اػ پممرداػش وسممدد
کی ظود را تغییر دهنمد کهمک حمه دروانسوخمان در ، ادرا کمردن در ومورد ایمن تغییمر و  ححمث 

 ود در این ورحله سودوند اس . های ضدخد رفتاری ظبیان واضح شیوه

 دروانسوخممان وهکممن اسمم  ، تصمماویر وعکمموس و وتقابمم : حصمماطر تمماػگی رفتارهممای ضدخممد
کننممد آن آنهمما  تممرس و تردخممد داشممته حاشممند.آنهمما  نسممب  حممه انسممام وهکممن اسمم  فممر  

کمه در سمر رفتارها پیاومد خما عاقبم  ونفمی ظواهنمد داشم  خما ایمن فقمط تصمویری اسم  
دهممد. حنممابراین اػ تکنیممک تصمماویر و حممدن حممه آن تصمماویر پاسممز وممی شممود ویشممان اخسمماد 

 (.3126، حشرپور) شود ویوعکوس برای غلبه بر ترس اػ انسام رفتارهای استفاده 
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 هایافته
در ایمممن پمممژوهش شمممرک   10تممما  23ػن وتقاضمممی طمممالق حممما داونمممه سمممنی بمممین  16تعمممداد 
نفمر وضمعی   31 تعداد، اػ درآودشانآنها  بر اساس ویزان درآود واهیانه و رضاخ داشتند. 
کردنمد. سمطح تحصمیالت  1نفر وتوسط و  32، ضعیف ظود را اقتصادی گمزارش  نفمر ظموب 

که کارشناسی بود  نفمر  1نفر فوق دیپلن و  1، نفر دیپلن 35 اػ این بین وراضعین بین دیپلن تا 
 شاغ  بودند.نفر غیر  21نفر شاغ  و  1کارشناسی بودند. اػ لحاو وضعی  اشتغال نیز 

و  آسیبیپسعالجن اختالل استرس . ویان ین و ان راف وعیار 1جدول 
 در پیش آزوون آنها  های هوؤلیو  آسیبیپسهای شناخت

 گروه
 متغیر

  دمایشی کخترل

 میانگین                
انحراف 
 میانگین             معیار

انحراف 
 معیار

پیش 
 آػوون

عالجن اظتالل استرس 
 آسیبیپ 

00/331 71/15 16/323 71/15 

کننده  27/36 50/13 12/2 65/16 ظاطرات رظنه 
وشک  در ارتباطات بین 

 فردی
20/21 25/7 21/21 03/36 

کنترل عاطفه  22/36 16/16 01/36 21/16 ناتوانی در 
 26/33 20/13 51/36 31/16 افسردگی
پ های شناظ 

 آسیبی
11/11 26/21 26/11 33/20 

ونفی درحاره های شناظ 
 ظود

66/12 75/35 21/12 21/32 

ونفی درحاره های شناظ 
 ضهان

60/27 01/1 31/20 10/2 

 21/1 31/32 31/1 50/32 ظود سرػنشی
کنتمرل را در  ( ویانگین و انحرا  وعیار نهرات پیش آػوون 3) ضدول گروه آػواخشی و  دو 
کننمممدهآسمممیبی )پممم همممای عالجمممن اظمممتالل اسمممترس وتغییمممر وشمممک  در ، ظممماطرات رظنمممه 
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کنتممرل عاطفممه، ارتباطممات بممین فممردی آسممیبی پمم هممای افسممردگی( و شممناظ ، نمماتوانی در 
ظمود سرػنشمی( نشمان ، های ونفی درحاره ضهمانشناظ ، های ونفی درحاره ظودشناظ )
 دهد.وی

و  آسیبیپسعالجن اختالل استرس . ویان ین و ان راف وعیار 2جدول 
 آزوون در پسآنها  هایهوؤلیو  آسیبیپسهای شناخت

 گروه
 متغیر

  دمایشی کخترل
 انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین

 پ  آػوون

 12/35 11/17 31/15 50/332 آسیبیپ عالجن اظتالل استرس 
کننده  11/5 00/35 05/2 06/22 ظاطرات رظنه 

 20/2 20/35 01/7 60/27 وشک  در ارتباطات بین فردی
کنترل عاطفه  57/5 66/31 03/36 60/22 ناتوانی در 

 12/1 06/31 21/2 71/21 افسردگی
 62/21 56/12 12/16 26/71 آسیبیپ های شناظ 
 72/33 06/31 07/35 00/17 ونفی درحاره ظودهای شناظ 
 61/1 60/33 23/2 11/20 ونفی درحاره ضهانهای شناظ 

 31/5 71/1 15/5 00/37 ظود سرػنشی
 

کنتممرل را در 2) ضممدول گممروه آػواخشممی و  ( ویممانگین و انحممرا  وعیممار نهممرات پمم  آػوممون  دو 
کننمدهآسمیبی )پمم وتغییرهمای عالجممن اظمتالل اسممترس  وشممک  در ارتباطممات ، ظمماطرات رظنممه 

کنتممرل عاطفممه، بممین فممردی هممای شممناظ آسممیبی )پمم هممای افسممردگی( و شممناظ ، نمماتوانی در 
 دهد.ظود سرػنشی( نشان وی، های ونفی درحاره ضهانشناظ ، ونفی درحاره ظود

خممان ینتمماخذ آػوممون لممو     کممه در تهممام وتغیرهممای وممورد ن بممرای برابممری وار همما نشممان داد 
خممان  خممان همما برقممرار بممود. حمما توضممه حممه اخنکممه ههگنممی ومماترخ وطالعممه تسمماوی وار  -هممای وار

خمان  وضمود دارد خان  و ههگنی وار خمان  طنمد وتغیمری تموان ومی، کوار کوار اػ روش تحلیم  
کرد.  استفاده 
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 انیانس چند وتغیرهکوو. نتایج ت لیل 3جدول 
 شاخص

  دمود
 F ارد 

درجه  دادی 
 هرضیه ها

 سطح معخاداری خطا

 .000 000/15 000/7 621/11 84/0 اثر پیالیی

خلکز  .000 000/15 000/7 621/11 16/0 لهبدای و

 .000 000/15 000/7 621/11 42/5 اثر هتلینگ

 .000 000/15 000/7 621/11 42/5 رویی هبزرگترین رخش

 
که در ضدول ، (155/6) های اثر پیالیمی حما ارػشآػوون شود وی( وشاهده 2) ههان طور 

ی روی ( و بزرگتمرین رخشمه521/1) اثمر هتلینمگ حما ارػش، (310/6) لهبدای وخلکز حما ارػش
دار  اػ لحاو آوماری وعنمی >p.666( در سطح =023/33F) برابر حا F( و ویزان 521/1) حا ارػش
حاشند. حمه عبمارت دخگمر راحطمه ویمان ترکیمب ظطمی وتغیرهمای واحسمته حما وتغیمر وسمتق  وی

 حما وتغیرهمای واحسمته کخعنی ویان روش دروان پرداػش وسمدد هولوگرافیم، وعنی دار اس 
 ( تعاو  رد داده اس .یبیآسپ های و شناظ  آسیبیپ عالجن اظتالل استرس )

کممه ههممان ضممرخب عممدم تعیممین ، حاشمد( وممی310/6) ویمزان ارػش لهبممدای وخلکممز برابممر حمما
کممه انممداػه اثممر اػ تفاضمم  ویممزان ارػش لهبممدا اػ عممدد خممک، اسمم   آخممدحممه دسمم  وممی، طممرا 

انداػه اثمر روش درومانی پمرداػش وسمدد هولوگرافیمک ، (. حه عبارت دخگر310/6-3=155/6)
، طمالق در ػنمان وتقاضمی آسمیبیپم همای و شمناظ  آسیبیپ عالجن اظتالل استرس بر 

 .اس  155/6برابر حا 

عالجن اختالل وانیانس چند وتغیره برای کو. نتایج ت لیل 4جدول 
 آسیبیپسهای و شناخت آسیبیپساسترس 

مخ ع 
 تغییرا 

 شاخص
 متغیر وابسته

مجموع 
 مجذورا 

درجه 
  دادی

میانگین 
 مجذورا 

F 
سطح 
 معخاداری

 گروه
پ عالجن اظتالل استرس 

 آسیبی
11/21177 3 11/21177 11/12 666. 

 .666 12/22 70/31126 3 70/31126 آسیبیپ های شناظ 
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خمان  را بمرای وتغیرهمای پمژوهش 5) ضدول کوار ( نتاخذ حه دسم  آومده اػ آػومون تحلیم  
کممه نتمماخذ ضممدول نشممان وممینشممان وممی عالجممن % اطهینممان بممین 21دهممد حمما دهممد. ههممان طممور 

کنتمممرل و همممای پممم شمممناظ  و آسمممیبیپممم اظمممتالل اسمممترس  گمممروه  آسمممیبی در پممم  آػومممون 
حه لحاو آواری تفاوت وعناداری وضود دارد. حه عبمارت  61/6آػواخشی در سطح وعناداری 

آسمممیبی پممم عالجمممن اظمممتالل اسمممترس دخگمممر روش درومممانی پمممرداػش وسمممدد هولوگرافیمممک بمممر 
(666.p< ،12/11 F=)  پم های و شناظ( 666آسمیبی.p< ،22/12 F=)  وعنمی داری تمأثیر

که ونسر حه به در  آسمیبیپم همای و شمناظ  آسمیبیپم عالجمن اظمتالل اسمترس بود دارد. 
 .شود ویػنان وتقاضی طالق 

عالجن های هوؤلی وانیانس چند وتغیره برایکو. نتایج ت لیل 5جدول 
  آسیبیپسهای شناختهای هوؤلی و آسیبیپساختالل استرس 

 شاخص مخ ع تغییرا 
 متغیر وابسته

مجموع 
 مجذورا 

درجه 
  دادی

میانگین 
سطح  F مجذورا 

 معخاداری

 پیش آػوون

 .633 01/7 01/216 3 01/216 کنندهظاطرات رظنه
 .011 26/6 15/1 3 15/1 وشک  در ارتباطات بین فردی
کنترل عاطفه  .672 53/1 22/320 3 22/320 ناتوانی در 

 .662 37/1 11/217 3 11/217 افسردگی
درحاره های شناظ  ونفی
 .660 22/2 75/251 3 75/251 ظود

ونفی درحاره های شناظ 
 .631 21/6 62/132 3 62/132 ضهان

 .213 33/6 13/3 3 13/3 ظود سرػنشی

عضوخ  
 گروهی

کننده  .666 11/11 16/3750 3 16/3750 ظاطرات رظنه 
وشک  در ارتباطات بین 

 .666 55/53 06/3266 3 06/3266 فردی

کنترل عاطفه  .666 70/12 11/3570 3 11/3570 ناتوانی در 
 .666 27/13 65/3160 3 65/3160 افسردگی

ونفی درحاره های شناظ 
 .666 26/17 21/1135 3 21/1135 ظود
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 شاخص مخ ع تغییرا 
 متغیر وابسته

مجموع 
 مجذورا 

درجه 
  دادی

میانگین 
سطح  F مجذورا 

 معخاداری
ونفی درحاره های شناظ 

 .666 03/11 11/3020 3 11/3020 ضهان

 .666 71/01 61/3656 3 61/3656 ظود سرػنشی
 

خمممان  را بمممرای1) ضمممدول کوار  همممایهوثلفممم ( نتممماخذ حمممه دسممم  آومممده اػ آػومممون تحلیممم  
کممه نتمماخذ ضممدول نشممان وممیدهممد. ههممانوتغیرهممای پممژوهش نشممان وممی % 21دهممد حمما طممور 

، کننممده ظمماطرات رظنممهآسممیبی )پمم عالجممن اظممتالل اسممترس هممای هوثلفمماطهینممان بممین 
کنتمممممرل عاطفمممممه، وشمممممک  در ارتباطمممممات فمممممردی همممممای هوثلفمممممو  افسمممممردگی(، نممممماتوانی در 

همای ونفمی درحمماره شمناظ ، همای ونفمی درحماره ظممودشممناظ ) آسمیبیهمای پم  شمناظ 
کنتمرل و آػواخشمی در سمطح وعنماداری  ظمود سرػنشمی(، ضهمان گمروه  حمه  61/6در پم  آػومون 

حمه عبممارت دخگممر روش دروممانی پممرداػش وسممدد  لحماو آومماری تفمماوت وعنمماداری وضممود دارد.
همای شمناظ همای هوثلفمو  آسمیبیپم عالجمن اظمتالل اسمترس همای هوثلفمهولوگرافیک بمر 

کمه ونسمر حمه بهآسیبی تأثیر پ  و  آسمیبیپم عالجمن اظمتالل اسمترس بمود وعنی داری دارد. 
 .شود ویدر ػنان وتقاضی طالق  آسیبیپ های شناظ 

کووانیانس تک وتغیره برای وتغیرهای وورد وطالعه .6 جدول  ت لیل 
مخ ع 
درجه  متغیر تغییرا 

  دادی
میانگین 
سطح  F مجذورا 

 معخاداری
انراده 
 اثر

 پیش آزمون

عالئم اختالل استرس 

 آسیبیپس
1 87/7311 60/16 000. 381. 

پسهای شناخت

 آسیبی
1 86/4916 39/8 007. 237. 

عضویت 

 گروهی

عالئم اختالل استرس 

 آسیبیپس
1 88/23668 75/53 000. 0.666 

پسهای شناخت

 آسیبی
1 39/13629 27/23 000. 0.463 



 1530 بهار، 01شهاره ، 10جلد ، پژوهشهای وشاوره ..................................................................................... 51

خان  تک وتغیری را نشان ومی0) ضدول کووار دهمد. طبم  نتماخذ ضمدول ( نتاخذ تحلی  
کنتمرل تفماوت وضمود دارد آسمیبیپم عالجن اظتالل اسمترس بین بهبود  گمروه آػواخشمی و   در 

(71/11F=  666و.p<حه عبارت دخگمر .) ،لوگرافیمک حاعمث بهبمود درومان پمرداػش وسمدد هو
گمروه  آسمیبیپم عالجن اظمتالل اسمترس  گمروه آػواخشمی نسمب  حمه  ػنمان وتقاضمی طمالق در 

این وداظله دروانی بمر بهبمود ظماطرات آسمیبتأثیر  کنترل در ورحله پ  آػوون شده اس .
خمممان  حاقیهانمممده وربممموی حمممهد 00بممموده اسممم . خعنمممی  000/6ػا  کممم  وار تمممأثیر  رصمممد نهمممرات 

کمه بمین  خمان  تمک وتغیمری نشمان داد  کووار وداظله دروانی اس . ههشنین نتاخذ تحلی  
کنتمرل تفماوت  آسیبیپ های بهبود شناظ  گمروه آػواخشمی و  ػنمان وتقاضمی طمالق در دو 

داػش وسمممدد (. حمممه عبمممارت دخگمممر درومممان پمممر>p.666و  =27/21F) وعنممماداری وضمممود دارد
گمروه آػواخشمی نسمب  حمه آسمیبی آػومودنیهای پم حاعث بهبود شناظ  کهولوگرافی همای 

کنترل در ورحله پ  آػومون شمده اسم . یمن وداظلمه درومانی بمر بهبمود شمناظ اتمأثیر  گروه 
خان  حاقیهانمده وربموی  50بوده اس . خعنی  501/6 آسیبیپ های  ک  وار درصد نهرات 
 نی اس .وداظله درواتأثیر  حه

 بحث
هد  اصلی این پژوهش بررسی اثرحصشی دروان پرداػش وسدد هولوگرافیمک در بهبمود 

 ػنان وتقاضی طالق بود.  آسیبیپ های ػا و شناظ ظاطرات آسیب
کممه ویممانگین نهممرات وقیمماسکونتمماخذ تحلیمم   خممان  نشممان داد  سممی سممی پممی در وممی وار

کاهش  وعنی داری داشته اس . ههشنمین ورحله پ  آػوون نسب  حه ورحله پیش آػوون 
کننممده) طهممار وثلفممه ایممن وقیمماس کنتممرل عمماطفی، ظمماطرات رظنممه  وشممک  در ، نمماتوانی در 
فقممدان و افسممردگی( در پمم  آػوممون تفمماوت وعنمماداری حمما پممیش آػوممون ، ارتباطممات بممین فممردی

کمماتز کممماتز2661) داشممتند. ایمممن نتیسمممه حممما نتممماخذ   کوضوسمممر، هوخممم ، روبینسمممون، اسمممنتر، ( ؛ 
کممماتز2631؛ 2633) (؛  حشمممرپور و ههکممماران2661) خلیممماوز، ػالسمممکی، دوگمممالس، (؛  ، هممموفهن، و
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کماتز 2635) کوضوسمر  روش نیما یحصشم اثمر بمر ی( وبنم3121) (؛ عطمارد و ههکماران2631) (؛ 

ای  پدخمده، طمالقحاشمد. طمون ههصموان ومی دهخد بیآس افراد اػ یوصتلف یهاگروه بر یدروان
هممای ضسممهی و افممراد حممه ظصمموب ػنممان را در وقابمم  بیهمماری اسممترس ػاسمم  و آسممیب پممغیری

کمه واننمد ضمرحه عماطفی عهلکممرده و 2660، 1گماهلر) کنمد ویروانمی بیشمتر   نیما اػ یاریحسم(. 
 اػ پم  اسمترس اظمتالل یارهمایوع حما وسهموا در یرفتمار و یشمناظتی، عماطف یهماپاسمز

افمممراد را وسبمممور ، (. پمممرداػش ضمممعیف3123، حشمممرپور) ( ههاهنمممگ هسمممتندPTSD) 2سمممانحه
کممه ضمماخگزین ضنبممه کنممد وی کننممد  گیممر  ای اػ ترووممای اولیممه تمما در الگممویی اػ رواحممط و حممواد  

که تهرکمز درومان پمرداػش وسمدد هولوگرافیمک وواضهمه سماػی درومانسو و  گردخده اس . اػ آنسا 
گغشممته بمموده و اػ  همممای ی طممون وهممارتهممما روشتغییممر و حاػسمماػی ادراک وی اػ خممک حادثمممه 

خممداد آسممیبحلممهوقا (. حممه دروانسوخممان 2661، کمماتز) نهاخممدػا اسممتفاده وممیای بممرای وقاحلممه حمما رو
کمرده و حما  کند ویکهک  گماهی روخمداد آسمیب ػای طمالق را پمغیرش  تا اػ طری  وهمارت عهمن آ

گمردد و حاعمث رهاسماػی احساسمات  3انسمداد، سناریو ساػی وسدد صحنه هیسمانی تصلیمه 
کهمک ، گناه که حه درومانسو  ای ضدخمد آن تما حمه شمیوه کنمد ویشرم و ظودسرػنشی وراضع شده 

کرده و ظودپغیری و ظود حصششی را تسهی  نهاخنمد و حمه اصمالح حاورهما و تغییمر  حادثه را درک 
که در نهاخ  حه رشد ظودانگاره ضدخد در دروانسو وی  انساود.آن پرداظته 

خمان  ههشنمین نشمانکونتیسه تحلی   کمه ویمانگین نهمرات شمناظ  وار همای پم  اػ داد 
کاهش وعنی داری داشمته اسم  و ههشنمین  ترووا در ورحله پ  آػوون نسب  حه پیش آػوون 

، همای ونفمی درحماره ضهمانشمناظ ، های ونفمی درحماره ظمودشناظ ) های آنظرده وقیاس
کماهش وعنمادار را داشمته انمد. ایمن نتیسمه نیمز حما نتماخذ   قیقمات پیشمینتحظود سرػنشی( این 

کاتز) کاتز2661، برای وثال:  ، ؛ حشمرپور و ههکماران2661، کوضوسر، هوخ ، روبینسون، اسنتر، ؛ 
کممماتز2633 کممماتز2635، کوضوسمممر، هممموفهن، وخلیممماوز، ػالسمممکی، دوگمممالس، ؛  ؛ عطمممارد و 2631، ؛ 

                                           
1. Gahler, M. 
2. posttraumatic stress disorder. 
3. Blockage. 
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غیرونطقمی  یحاورهما و تفکمر حاشمد. حما توضمه حمه اخنکمه نحموه( ههصموان ومی3121، ههکماران
خمممدادها ػوینمممه سممماػ حسمممیاری اػ وشمممکالت اسممم  (. حممما 2661، سممملیهی) زوضمممین نسمممب  حمممه رو

کممه  شممود ویهولمموگرام تسربممی دروممانسو شناسممایی ، اسممتفاده اػ پممرداػش وسممدد هولوگرافیممک
خک تعمار  حم  نشمده و ، ونبع هولوگرام تسربی خک ادراک ونفی و وحدودکننده درحاره ظود

گناه و ظود خک راحطه بیان نشده خا خک عاطفه (. 2661، کماتز) سرػنشی اسم -وحدودی نظیر 
گمام کمه حمه طمور این حصش اػ روش دروانی حماوی  گغشمته اسم   همایی بمرای پمرداػش حمواد  

ضممعیف خمما ضزجممی پممرداػش شممده و ونبممع تقممالی وسممتهر هیسممانی شممده اسمم . حمما اسممتفاده اػ 
ارتبممای را تسسممن  توانممد وصاطممبیی نظیممر نقممش حمماػی و ظیممالپرداػی دروممانسو وممیهمما کتکنی

کممردن ادرا، کممرده و در ههممان حممال حممه شممیوه وناسممبی پاسممز دهممد ی همما کههشنممین حمما رهمما 
گسترش دادن حافم  آن حادثمه درومانسو اػ نقطمه برتمر ظمود اظیمرش ، شصصی ساػی حه وسیله 

تمما ادراک ضمماوع و دقیقممی اػ آن حادثممه داشممته حاشممد. در نهاخمم  دروممانسو حمما احیمما  شممود ویقممادر 
کمه حاعمث حمال رفمتن ور و شناظ  ظود نسب  حمه ووضموا پیشمین را تغییمر ومیقدرتش حا دهمد 

 .شود ویظودارػشهندی و عزت نف  دروانسو 
وسممدد  پممرداػش دروممان هکمم داد نشممان پممژوهش نیمما اػ حاصمم  ذخنتممادر وسهمموا 
ػنمان وتقاضمی طمالق  آسمیبیپم همای در بهبود ظاطرات آسیب ػا و شناظ هولوگرافیک 

کنترل برظی وتغیر وزاحن نظیمر تعمداد سمال ػنمدگی وشمترک های وثثر بوده اس . ناتوانی در 
گونی علمم  وضممعی  اقتصممادی اضتهمماعی، پممیش اػ طممالق همماآػوممودنی گونمما هممای طممالق و 
 همممای پمممژوهش حاضمممر بمممود.اػ وحمممدودخ ، بیکممماری، ظیانممم ، هممما اعمممن اػ اعتیمممادآػومممودنی
همممای ػنمممدگی همممای آتمممی نقمممش عمممواولی اػ قبیممم  تعمممداد سمممالر پمممژوهشد شمممود ویپیشمممنهاد 
همای طمرفین دظال  ظانواده ات فرهنگی و ویزان ، تأثیرنقش وضعی  اقتصادی، وشترک

گرفته شود. ، هادر ػندگی وشترک آن حاتوضمه حمه وثهرثهمر بمودن روش درومانی پمرداػش در نظر 
دروانی را حمه صمورت خمک راهنهمای  توان این شیوهوسدد هولوگرافیک در پژوهش حاضر وی

 دروانی برای وراضعان طالق وورد استفاده قرار داد.
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