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 مقدمه

اعالم کرده است )سازمان بهداشت  گیرهمهاری را بیم 1121ویروس  1بیماری کرونا 2سازمان بهداشت جهانی

ویروس عالئم مختلف را کرونا . شودمی(. کرونا ویروس توسط سندرم حاد تنفسی حاد ایجاد 1121جهانی، 

منجر به مرگ در برخی از افراد شود، این عالئم  تواندمیکه  دهدمی( نشان الریهذات) دیشداز خفیف تا 

ت و این عالئم به محض دو روز یا تا چهارده روز پس از مواجهه با ویروس شامل تب، سرفه و تنگی نفس اس

 10(.  از 1111و همکاران،   ئوژ، هو ،هو ،انگو؛ 1111، و همکاران وژئ ،وانگ ،وئو ،جوان ،)لی شوندمیظاهر 

مرگ و میر رخ داده است.  20001مورد کرونا ویروس در سراسر جهان و  011199، تاکنون 1111مارس 

 ،)ژو کندمیبه عنوان گیرنده ورود سلول استفاده  II (ACE-2) ناز آنزیم مبدل آنژیوتانسی 1-سارس کوید

تا به  افراد در هر سنی را آلوده کند تواندمی(. در حالی که این ویروس 1111و همکاران،   هو وانگ، یانگ،

سال و عوارض مشترک قابل توجهی مانند بیماری انسداد  11امروز، بسیاری از موارد شدید در افراد باالی 

زیادی در دهه گذشته در مورد  هایپژوهش(. 1111شده است )وانگ  و همکاران،  مزمن ریوی شرح داده

 نقش تنش روانی در بهزیستی کندمیچگونگی مقابله افراد با تنش روانی صورت گرفته است که بیان 

له بتر از ارزیابی و مقابله فرد با تنش روانی است، لذا روانشناسی سالمت، برای نقش راهبردهای مقااهمیتکم

به عنوان  ایمقابلهدر چگونگی سالمت جسمانی و روانی اهمیت زیادی قائل است راهبردهای   9با استرس

 فرد هایتالش، مجموعه ایمقابلهراهبردهای  طور کلیاند به واسطه بین استرس و بیماری شناخته شده

ش ه کاهش رنج ناشی از آن تنو ب رودمیبه کار  زاتنشاست که در جهت تعبیر، تفسیر و اصالح یک وضعیت 

  .(2911 نریمانی، محمودزاده و بشرپور،شود )میمنجر 

 0مدار مسئله، شامل مقابله برندمیبه کار  زااسترسراهبردهایی که افراد برای حل یا حذف کردن عامل 

 پیامدهایهایی جهت تنظیم )کوشش 1(، مقابله هیجان مدارزاتنشاقدامات سازنده فرد در رابطه با شرایط )

نادیده  انکار یا دادن، کاهش برای رفتاری و شناختی هایتالش) 9اجتنابی مقابله و (زاتنش واقعه هیجانی

 استفاده اند که درواقع،ها نشان داده(. پژوهش2911 )نریمانی و همکاران، است استرس(  موقعیت گرفتن

 ؛کندمی را القا کارآمدی احساس و دهدمی یشافزا را نفس اعتماد به مؤثر، ایمقابله هایآموزش شیوه  از

 کنترل احساس که افرادی لذا .شودمی هدایت فرد از درون کارها و امور که رسدمی باور این به فرد چراکه

 احساس افراد این .کنندمی عمل ترموفق زااسترس شرایط با رویارویی در معموالً دارند، تریفردی قوی

 با طور مؤثربه  توانندمی که باورند این بر آنان دارند. را زندگی با کنار آمدن تقابلی و کفایت شایستگی،

 محمدی زیدی، سیف پور، مرشدی و علیزادهکنند ) برخورد ،شوندمی مواجهه که شرایطی و رویدادها

اب ربر استرس و اضط ایمقابله هایسبک( در پژوهشی به بررسی اثر 1121بلکسن و برگامن )(. 2911اطاقور، 

)مسئله مدار( باعث کاهش اضطراب و استرس  ایمقابله هایسبکپرداختند و به این نتیجه دست یافتند که 

 . گرددمیدر افراد 

                                                           
1. World Health Organization 

2. COVID-19 

3. Stress coping styles 

4. Problem-Focused 

5. Emotion-Focused 

6. Avoidance-Oriented 
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 یفشارزاعامل  یک با مواجهه دنبال به که عالئم از ایاز مجموعه است عبارت 2ضربه از پس استرس اختالل

 است. ممکن شکننده کس هر برای اختالل این آورنده وجود به استرس . شدتشودمی ظاهر شدید ایضربه

 یا اتومبیل مثل تصادف شدید تصادفات و به عنف تجاوز طبیعی، سوانح شکنجه، جنگ، جریان است در

که  چیزی هر از ،کندمی تجربه روزانه افکار یا در خواب را سانحه آید. شخص؛ پدید ساختمان در یسوزآتش

 کرختی پیدا و پاسخگویی عدم و مفرط انگیختگی یک حال و پرهیزدمی باشد سانحه یادآور است ممکن

و  ایمقابله هایسبک(. برخی مطالعات ارتباط بین 2911 دالور، برجعلی و پایدار، سهرابی، ذوقیکند )می

  (.1111 و همکاران، سوزا ویاناماچادو، وولچان، آگیرا، ایکسویر،کنند )میاسترس پس از سانحه را گزارش 

هیجانی به  فشارزایاز طریق کنترل  ایمقابله هایسبککه آموزش  دهدمیهای مختلف نشان شپژوه

؛  ویاناماچادو، 2911دالور، برجعلی و پایدار، سهرابی، )ذوقی کندمیهای جسمی و روانی افراد کمک ناراحتی

را در  ایمقابله هایآموزش تأثیر پژوهشگران( همچنین 1111 و همکاران، سوزا وولچان، آگیرا، ایکسویر،

؛ آدهیکاریبارال و 1120 )تامپسون و همکاران، اندکردهمختلف گزارش  هایاسترسدوران قبل از کرونا بر 

 اساسی است: سؤالبنابراین پژوهش حاضر در پی پاسخگویی به این ؛ (1121بقواتی، 

بودیافته پاندمیک کرونا به آموزاندانشاثرات استرس پس از سانحه  ایمقابله هایمهارتآیا آموزش  .2

 ؟ در مرحله پس آزمون مؤثر است

بهبودیافته پاندمیک کرونا  آموزاندانشاثرات استرس پس از سانحه  ایمقابله هایمهارتآیا آموزش  .1

 ؟در مرحله پیگیری پایدار است
 

 پژوهش روش

 و پیگیری پس آزمون پیش آزمون، مرحله سه درو گواه  آزمایش گروه با نوع نیمه آزمایشی از پژوهش طرح

ساله بهبود یافته از  21 تا 21دختر  آموزاندانششامل کلیه  پژوهش این آماری گرفت؛ جامعه  صورت

 تشکیل بود. برای گزینش بم شهر 2911-2011 سال تحصیل به مشغول مقطع  متوسطه بیماری کرونای در

ها زانی که به تشخیص پزشک به بیمارستانآمواز دانش نفر 91در دسترس،  گیرینمونه طریق از نمونه، گروه

اطالعات  بود وشده  تائیدو پزشک  هاشیآزماها توسط نا مراجعه نموده و بهبودیافتگی آنبه دلیل بیماری کرو

 آموزاندانش رضایت اعالم از پس ها در مراکز بهداشت شهرستان بم ثبت شده، به عنوان نمونه انتخاب وآن

و نفر(  21) شیآزماتصادفی به دو گروه  گمارش یشیوه به انتخاب شده نفر 91مطالعه،  در شرکت برای

بهبود یافتگی از بیماری  تشخیصورود به پژوهش عبارت بود از  هایمالکنفر( تقسیم شدند.  21)ه گواه ورگ

جهت استفاده از درمان در  آموزاندانشو کسب موافقت رسمی از  رضایت و سال 21تا  21 بین سن کرونا،

های ، مشکالت و بیماریزمانهمبیماری کرونا به صورت  با همبود اختالل داشتنخروج  هایو مالک پژوهش

 در نظر گرفته شد.های خاص روانی خاص، داشتن حمالت صرعی و داشتن معلولیت

 ابزار پژوهش

اختالل  دهی است که برای ارزیابی میزانمقیاس خودگزارشضربه.  از پس استرس اختالل پرسشنامه .9

پرسشنامه اختالل استرس پس از ضربه )ویدرز، لیتز، هرمن، هوسکا  (PCL) و غربال کردن این بیماری از

                                                           
1 . Post-traumatic stress 
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( افراد عادی و سایر بیماران به عنوان یک ابزار کمک تشخیصی به کار رفت. این پرسشنامه 2119و کین، 

، تروماتیک زایآسیببه مجدد حادثه های تجراست که پنج ماده آن مربوط به عالئم و نشانه سؤال 21دارای 

ماده این فهرست مربوط به عالئم و  1های کرختی عاطفی و اجتناب و ماده آن مربوط به عالئم و نشانه 1

نباخ( کل و( ضریب همسانی درونی )آلفای کر2119های برانگیختگی شدید است. بلنچارد و همکاران )نشانه

، عالئم 19/1را  تروماتیک زایآسیب حادثه مجدد تجربه هاینشانه و عالئم به مربوط سؤاالت، 19/1را مقیاس 

های برانگیختگی شدید را های مالک عالئم و نشانهو ماده 01/1های کرختی عاطفی و اجتناب را و نشانه

قرار گرفت.  تائید( مورد 2901) اند. روایی صوری این مقیاس در پژوهش گودرزیگزارش نموده 09/1

 گزارش شد. 09/1ن پژوهش ضریب آلفای کرنباخ محاسبه شده برای این پرسشنامه برابر با همچنین در ای

 هایمهارتدانش آموزان از پکیج آموزشی  ایمقابلهجهت آموزش مهارت  .ایمقابله. آموزش مهارت 2

شده  گزارش 2استفاده شد که در جدول  بود، ایدقیقه 01 جلسه 21 ( که دارای1111الکساندر ) ایمقابله

 است.

 

  ایمقابلهمهارت  بر آموزش. درمان مبتني 9جدول 

 

 اهداف محتوا جلسه

اطالعات شخصی که در این گروه به اشتراک  جلسه اول

، در خود گروه باقیمانده و به شودمیگذاشته 

. کسی حق ندارد که کندنمیبیرون درز پیدا 

اطالعات شخصی را که شخصی دیگری در گروه 

بگوید. البته مواقع خاصی  گفته است، جایی

 دهشبیانهستند که مجبوریم اطالعات شخصی 

 .را به اشتراک بگذاریم

جدید انتخاب که به یادگیری  هایروشیادگیری 

 بهتر شما در مدرسه و بهبود روابط با سایر

 .کندمیکمک  آموزاندانش

تکالیف  یبررس .مرور قوانین اصلی گروه جلسه دوم

ه، مفهوم مقابل ۀارائ تابلو،فعالیت  ارائه خانگی،

 ،ایمقابلهبه عنوان یک مهارت  سازیآرام

 آکادمیک، تکلیف خانگی تیفعال

ر بمبتنی  روندهپیش سازیآرامیادگیری آموزش 

 تصویرسازی

شناسایی و مسائل )شدن به  روروبهآموزش  جلسه سوم

، انتخاب و هاجایگزینتعریف مشکل، تمرکز، 

 ارزیابی(

 از تنفس گیریبهرهمربوط به  یادگیری اطالعات

ساده به  ایمقابلهعمیق به عنوان یک تکنیک 

 . شودمیداده  آموزاندانش

آموزش اینکه بیش از یک راه برای حل مشکل  جلسه چهارم

( وجود دارد، یادگیری فعالیت مسئله)

 ، تکلیف خانگیهاجایگزین

و روبر مشکالتشانبا  گیرندمییاد  آموزاندانش

 شوند. 

آموزش مواجهه با مشکالت، فعالیت آکادمیک،  جلسه پنجم

 تکلیف خانگی ،باورهای کنترل

که در آن رفتارهای جرأت  هاییموقعیتیادگیری 

شده بودند، به اشتراک گذاشته  کار گرفتهورزانه به 

 .شوندمی
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از  نفر 91در دسترس،  یگیرنمونه طریق از نمونه، گروه در مرحله نخست برای گزینششیوه اجرا. 

به دلیل بیماری کرونا مراجعه نموده و بهبودیافتگی  هامارستانیبآموزانی که به تشخیص پزشک به دانش

 های ورود و خروجشده بود به عنوان نمونه انتخاب شدند بر طبق مالک تائیدو پزشک  هاشیآزماآنها توسط 

های موافقت آگاهانه جهت ند، سپس از دانش آموزان فرمبه عنوان نمونه انتخاب شد یریگنمونهدر طی یک 

 1بر اساس سن و جنسشان به طور تصادفی به  کنندگانشرکتشرکت در پژوهش اخذ شد. در نهایت کلیه 

( انتساب شدند. پس از این مرحله بر طبق گواهنفر گروه  91و نفر گروه آزمایش  91) گواهگروه آزمایش و 

 هایدادههای مربوط به پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری انجام شد و مشخص شده، سنجش یبندزمان

 شد.تحلیل  مکرر هایاندازهبا استفاده از واریانس  پژوهش

 

 اهیافته

( سال 90/1) 02/29( سال و گروه گواه 10/1) 10/29میانگین و انحراف استاندارد سن گروه آزمایش برابر با 

 9/19سال و  21تا  20گروه آزمایش در محدوده سنی  کنندگانتشرکدرصد از  9/19بود. به طوری که 

 سال بودند. 20تا  21گروه گواه در محدوده سنی  کنندگانشرکتدرصد از 

 اِسناد ارزیابی، و انتخاب فعالیت آموزش جلسه ششم

 ، تکلیف خانگیشکست

مواجهه با مشکالتتان  هایگاممرین یادگرفتن  ت

به طرز متفاوت در آینده و سپس  جهت انجام کارها

 لهمسئقبول مسئولیت در قبال رفتارهایمان و حل 

، خلق آموزش بیان مفهوم تصمیمات جلسه هفتم

 فعالیت آکادمیک، مختلف،   هایحلراه

اِسناد شکست،  فعالیت انتخاب و ارزیابی، 

 تکلیف خانگی 

که در مسیر  هاییحلراهیری مواجهه بررسی یادگ

 درست حرکت ننموده است 

بررسی تکلیف خانگی، آموزش و بررسی  جلسه هشتم

 فعالیت انتخاب و ارزیابی، فعالیت آکادمیک،

منطقی و غیرمنطقی، جمالت )عبارات(  تفکر

غیرمنطقی، جمالت )عبارات( منطقی، تکلیف 

 خانگی

به اشتراک  یادگیری اینکه موقعیت شکست را

 و طراحیگذاشته، فکر کردن به  اسناد ناپایدار  

 برای آینده

فعالیت  بررسی تکلیف خانگی، آموزش  جلسه نهم 

جمالت )عبارات( درمانی  انتخاب و ارزیابی، 

 )اسپادافور( 

هفتۀ جاری که در آن  یهاتیموقع یریادگی

 مورد استفاده قرار گرفته است.  ایمقابلهجملۀ 

فعالیت انتخاب و  بررسی تکلیف خانگی،  م جلسه ده

 فعالیت آکادمیک ارزیابی، 

کنونی و استفاده  یزامشکل یهاتیموقع یادگیری

 ایمقابلهاز جمالت 

جلسه 

 یازدهم 

یم فعالیت تنظ بررسی تکلیف خانگی، آموزش

 هدف 

 یهاتیموقع یادگیری به اشتراک گذاشتن

 قه، فکر کردن به اهداف مورد عالزامشکل

جلسه 

 دوازدهم 

ظیم فعالیت تن بررسی تکلیف خانگی: بررسی

مهمانی گروهی، جلسۀ بازخورد، اهدای  هدف، 

 گواهینامۀ شرکت در گروه

یادگیری دوست داشتن برای رسیدن به اهداف و 

 گذاشتن آن با دوستان انیدر م
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 یریگیآزمون، پس آزمون و پ شیپژوهش در مرحله پ یرهایو انحراف استاندارد متغ نیانگیم .2جدول 

 

نسبت به  آزمون،و گروه گواه در مرحله پس آزمایشمیانگین در گروه  شودمیهمچنان که مالحظه 

تروماتیک، کرختی عاطفی و اجتناب و عالئم و  زاییبآسعالئم و نشانه تجربه مجدد حادثه آزمون در پیش

 . دهدمینشان  کاهش نشانه برانگیختگی
 

 . نتایج آزمون شاپیرو ویلک، لوین و ام باکس3جدول 

 ام باکس  لوین آزمون شاپیرو ویلک گروه متغیر

درجه  آماره

 آزادی

سطح 

 معناداری

F  سطح

 معناداری

F  سطح

 معناداری

 تجربه مجدد حادثه

 تروماتیک زایآسیب

  20/1 01/2 09/1 21 10/1 آزمایش

11/2 

 

 90/1 21 11/1 گواه 11/1

کرختی عاطفی و 

 اجتناب

  10/1 91/2 11/1 21 01/1 آزمایش

10/2 

 

 92/1 21 11/1 گواه 20/1

  11/1 10/2 91/1 21 10/1 آزمایش برانگیختگی

99/2 

 

 99/1 21 11/1 گواه 10/1

 

  متغیرهای پژوهشی هاهمگنی واریانسها و آزمون لوین مفروضه ویلک نرمال بودن داده-یج آزمون شاپیرونتا

مجدد  های تجربهعالئم و نشانهبرای  کوواریانس-واریانس کرد. نتایج نشان داد که همگنی ماتریس دیتائرا 

و  یعاطف یهای کرختو نشانه عالئم(، =Box’s M 00/0 و F=11/2و  P=11/1) کیترومات زایآسیبحادثه 

 F=99/2و  P=10/1)ی ختگیهای برانگعالئم و نشانهو (  =Box’s M 21/21 و F=10/2و  P=20/1) اجتناب

فرض کرویت برای متغیرها برقرار نبود بنابراین برای   (.P>11/1حقق شده است )م (=Box’s M 11/21 و

ه و تحلیل واریانس آمیختتجزیه  گیزر استفاده شد. سهاو نیگرگروهی از اصالح گزارش در بخش اثرات درون

 گزارش شده است. 0در جدول 

 

 پیگیری آزمونپس آزمونپیش گروه متغیر

انحراف  میانگین

 استاندارد

انحراف  میانگین

 استاندارد

انحراف  میانگین

 استاندارد

تجربه مجدد حادثه 

 زایآسیب

 تروماتیک

 91/9 19/21 99/0 91/20 90/1 19/11 آزمایش

 01/2 01/19 10/1 09/11 00/1 01/11 گواه

کرختی عاطفی و 

 اجتناب

 10/1 19/12 11/9 91/12 01/0 99/11 آزمایش

 21/1 99/19 10/0 19/19 11/0 99/10 گواه

 01/1 99/29 21/9 19/21 29/1 29/11 آزمایش برانگیختگی

 10/1 19/11 90/1 19/12 09/1 19/20 گواه
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 های درون گروهي و بین گروهي. نتایج تحلیل واریانس برای تفاوت4جدول 

مجموع  منبع تغییرات متغیرها

 مجذورات

درجه 

 آزادی

میانگین 

 مجذورات

F  سطح

معنادار

 ی

 اتا مجذور

تجربه مجدد 

حادثه 

  یزاآسیب

 

 72/1 115/1 16/61 35/651 6 35/651 آزمون

عضویت ×آزمون

 گروهی
35/762 6 35/762 72/57 111/1 37/1  

 

 11/1 112/1 20/0 22/291 2 22/291 عضویت گروهی

کرختی 

عاطفی و 

 اجتناب

 62/1 17/1 65/3 35/677 6 35/677 آزمون

عضویت ×آزمون

 گروهی
71/627 6 71/627 12/1 17/1 62/1 

 21/1 112/1 91/1 20/110 2 20/110 ضویت گروهیع

 72/1 115/1 71/61 55/75 6 55/75 آزمون برانگیختگی
عضویت ×آزمون

 گروهی
71/753 6 71/753 67/52 111/1 33/1 

 20/1 112/1 11/1 21/210 2 21/210 عضویت گروهی

 
 و اجتناب یعاطف یکرخت ک،یوماتتر زایآسیبعالئم و نشانه تجربه مجدد حادثه نمرات  0بر اساس جدول 

موردمطالعه در سه  یهادر گروهگروه *ی و تعامل آزمونگروهدروندر بخش  یختگیو عالئم و نشانه برانگ

 هایگروه در  میانگین تفاوت یگروه نیب بخش در همچنین (.P<12/1)دار است گیری معنامرحله اندازه

ای مراحل آزمون استفاده قیبی بنفرونی جهت بررسی مقایسهآزمون تع(. P<11/1)بود  دارمعنا موردمطالعه

 . شده استگزارش  1شد و نتایج آن در جدول 

 

  يبنفرون. آزمون تعقیبي 5جدول 

 مقایسه جفتی متغیر
 

تفاوت 

 هامیانگین

سطح  خطای استاندارد

 داریامعن

تجربه مجدد حادثه 

  زایآسیب

 

 112/1 11/1 **00/1 آزمونپس–آزمون پیش

 112/1 99/1 **10/1 پیگیری–آزمون پیش

 19/1 20/1 11/1 پیگیری–آزمون پس

کرختی عاطفی و 

 اجتناب

 112/1 10/1 **10/1 آزمونپس–آزمون پیش

 112/1 91/1 **91/1 پیگیری–آزمون پیش

 91/1 22/1 99/1 پیگیری–آزمون پس

 112/1 00/1 **90/1 آزمونپس–آزمون پیش برانگیختگی

 112/1 11/1 **02/1 پیگیری–آزمون پیش

 90/1 11/1 21/1 پیگیری–آزمون پس

 
 زایآسههیبعالئم و نشههانه تجربه مجدد حادثه مداخله در تغییر نمرات  دهدمینشههان  هانیانگیممقایسههه 

شانه برانگ یعاطف یکرخت ک،یترومات ست. تفاوت مؤثرتر یختگیو اجتناب و عالئم و ن س ها از پعمل کرده ا

ستند ) شته(. به این معنا که اثرات درمانی در طول زمان ثبات P>12/1آزمون به پیگیری معنادار نی ؛ انددا
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شیبنابراین می شانه تجربه مجدد حادثه  بر ایمقابله هایمهارتآموزش  توان نتیجه گرفت اثربخ عالئم و ن

 د.دار ثبات زمان طول در یختگیو اجتناب و عالئم و نشانه برانگ یعاطف یکرخت ک،یترومات زایآسیب

 

 گیریبحث و نتیجه

 زایآسیبهای تجربه مجدد حادثه عالئم و نشانهبر کاهش  ایمقابله هایمهارتنتایج نشان داد که آموزش 

در  در پس آزمون و پیگیری های برانگیختگیهای کرختی عاطفی و عالئم و نشانهتروماتیک،  عالئم و نشانه

، (2911) پایدار و همکاران ذوقیشده است. این نتایج هماهنگ با نتایج  گواهبه گروه گروه آزمایش نسبت 

تامپسون و همکاران  ،(2910) حمدابراهیمی جهرمیمنیا و  تقوایی ،(2910) گوهری و همکارانعلی 

( و مایرونا 1111همکاران )(، چیو و 1111همکاران )(، ویاناماچاد و 1121(، آدهیکاریبارال و بقواتی )1120)

 میان ( در پژوهشی به این نتیجه دست یافتند که2911) پایدار و همکاران ذوقی ؛است (1111همکاران )و 

 و اختالل این D و C هایمالک و ضربه از پس استرس اختالل شدت لحاظ از گواهو  آزمایش گروه دو

( در 2910) گوهری و همکارانعلی دارد.  وجود تفاوت معناداری درمانی جلسات خاتمه از پس افسردگی،

 دو شناختی بین خودآگاهی نگران، استرس و مورد در مثبت باورهای هایمؤلفهپژوهشی گزارش نمودند که 

( 2910) یجهرم یمیمحمدابراهتقوایی نیا و داشتند.  همچنین  داریمعنیتفاوت  گواهگروه آزمایش و 

 مسئله مدار ایابلهمقدر جانبازان مبتال به اختالل استرس پس از سانحه آموزش راهبردهای ند گزارش کرد

ب مناس ایمقابله هایسبکبر عکس افرادی که از  مؤثر باشد و باعث کاهش استرس در آنان گردد تواندمی

 . برندیمجسمی و روانی کمتری رنج  باالتر و در نتیجه از استرس و مشکالت آوریتابدارای  کنندمیاستفاده 

مناسب به افراد  ایمقابلهمودند که آموزش رفتارهای ( در بررسی پژوهشی گزارش ن1111همکاران )چیو و 

 . رددگمی آوریتابدر دوره پاندمیک کرونا باعث کاهش استرس و استرس پس از سانحه و در نتیجه افزایش 

 سازگار همانند حل مسئله احساس ایمقابلهبیان نمود که افراد دارای راهبردهای  توانمیدر تبیین این نتایج 

دارند و این عامل مانع از احساس ضعف و  زاتنشارند و کنترل بیشتری بر روی مسائل تنش کمتری د

افراد  شودمیسازگار سبب  ایمقابله. همچنین آموزش راهبردهای شودمیدرماندگی آنها در این شرایط 

رشد پس  به مقابله کنند که این امر یکی از عواملی است که زمینه را برای رسیدن هایشاناسترسفعاالنه با 

عالوه بر این راهبردهای مقابله مسئله  ؛چون ابتالء به یک بیماری مزمن فراهم سازند زااسترساز رویدادهای 

موجود افراد را سازگار نماید و باعث موفقیت افراد در گذر از شرایط تنیدگی  هایتنیدگیبا  تواندمیمدار بهتر 

و این  نمایدمیر اتخاذ از راهبردهای کارآمد مسئله مدار پویاتر فرد را د ایمقابلهباشند. آموزش راهبردهای 

. دهدیمپویایی موجود در این راهبرد امکانات الزم برای مقابله فعال با موفقیت تنیدگی زا در اختیار فرد قرار 

بنابراین ؛ دنمایمیفراهم  زااسترسبا شرایط  رویاروییبالقوه فرد را برای مقابله و  هایتواناییاین وضعیت تمام 

، مهارت حل هاهیجانمسئله مدار از طریق افزایش اعتماد به نفس فرد، مدیریت  ایمقابلهآموزش راهبرد 

حیطش از م تیو رضا، کیفیت زندگی شناختیروانو باعث بهبود بهزیستی  بخشدمیمسئله آنها را بهبود 

 (.  1111ماجورانو و همکاران، ) گرددمی

مانند عدم امکان برگزاری جلسات به صورت   هاییمحدودیتدیگر با  هایپژوهشم مانند مانند ه پژوهشاین 

مرتبط با شرکت دادن هردو جنس در انجام مداخالت،  هایمحدودیتحضوری )با توجه به شرایط کرونایی( و 

 .همراه هست( انجام گرفت( COVID-19صرفاً در میان بیماران زن بهبود یافته پاندومیک کرونا ) هاآموزش)
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اران بیم شناختیروانسایر عوامل درگیر در مشکالت  تأثیرآتی،  هایپژوهشدر  شودمیپیشنهاد همچنین 

کنترل شود. همچنین با توجه به نتایج  هاآموزش( در هنگام انجام COVID-19بهبود یافته پاندومیک کرونا )

بعدی برای ارزیابی میزان  هایپژوهشدر  ودشمیاین مطالعه و اثربخشی درمان شناختی رفتاری، پیشنهاد 

 هایهمایش گرددمیانجام شود و همچنین پیشنهاد  تریبزرگپایداری نتایج، پیگیری بلندمدت در نمونه 

د جهت بهبو هایافتهجهت تبادل تجارب و  ایمقابله هایمهارتبین استانی و کشوری با تأکید بر آموزش 

به منظور  ایمقابله هایسبکآموزشی  یهابرنامهو  هاکارگاه همچنین گردد و  سانحه اجرااسترس پس از 

کاهش استرس در دانش آموزان مقطع ابتدایی به منظور پیشگیری از مشکالت و اختالالت بعد از بهبود از 

 .دشکرونا برگزار 

 

 موازین اخالقي 

خصوصی و رازداری رعایت شد. با در این پژوهش موازین اخالقی شامل اخذ رضایت آگاهانه، تضمین حریم 

ر مورد کنندگان دها، شرکتها ضمن تأکید به تکمیل تمامی سؤالتوجه به شرایط و زمان تکمیل پرسشنامه

 کامالًماند و این امر نیز ها اطمینان داده شد که اطالعات محرمانه میخروج از پژوهش مختار بودند. به آن

 قرار گرفتند. ایمقابله هایمهارتآموزش گواه نیز تحت مداخله رعایت شد؛ پس از اتمام پژوهش گروه 

 

 سپاسگزاری

تشکر و قدردانی  ،همکاری داشتند حاضر با محقق که در اجرای پژوهش داوطلبان شرکت در پژوهشاز همه 

 .شودمی

 
 تعارض منافع

 بنا بر اظهار نویسندگان، این مقاله حامی مالی و تعارض منافع ندارد.

 

 

 منابع

کژ  نیدر رابطه ب ایمقابله یگر راهبردها یانجینقش م. (2910)سحر.  ،یجهرم یمیمحمدابراه ،.یعل ،این ییقوات

، ینظام یروانشناس .بیدر جانبازان مبتال به اختالل استرس پس از آس یزندگ تیفیو ک یجانیه یمیتنظ

21(21 :)1-21 

آموزش  یاثربخش. (2911). یعل ،الوردو ، .احمد ،ی، برجعل.فرامرز ،اسمرود ی، سهراب.محمدرضا ،داریپا یذوق

و  از جنگ یبر اختالل استرس پس از ضربه ناش یرفتار -یشناخت کردیبر رو یمبتن ایمقابله هایمهارت

 29-2(: 1)1، ینظام یروانشناسجانبازان.  یافسردگ

موزش آ تأثیر(. 2910جمهری، فرهاد. ) و ،.درتاج، فریبرز ،.ابوالمعالی الحسینی، خدیجه ،.علی گوهری، بهزاد

، جانباز طب. PTSD فراشناخت در فرزندان جانبازان مبتال به یباورها لیبر تعد یمقابله مذهب هایمهارت

21(2 :)22-20 
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 (اشل)سی پی  بر اساس اعتبار یابی و روایی مقیاس تنیدگی پس از ضربه می سی(. 2901. )یمحمدعل گودرزی،

 90-11(: 1)1، شناسیمجله روان

 یراهبردها ،به استرس یریپذواکنش سهیمقا. (2911)سجاد.  ،بشرپورو  ،.دهیسپ ،مودزاده، مح.محمد ،یمانینر

(: 1)1، لیسالمت و بهداشت اردب. یخوابیببه اختالل  مبتال ریغدر افراد مبتال و  یزندگ یهاسبکو  ایمقابله

101-190 

شی آموزش اثربخ(. 2911)حمید.  ،علیزاده و ،.هادی ،مرشدی ،.طاهره ،سیف پور ،.عیسی ،محمدی زیدی

مجله تحقیقات . های مرتبط با سردردهای میگرنیبر آگاهی، خودکارآمدی درد و شاخصه ایمقابلهراهبردهای 
 22-19 :(1) 9، سالمت در جامعه
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*** 
 اختالل استرس پس از ضربهپرسشنامه 

خیلی  اصال سئواالت ردیف

 کم

خیلی  زیاد متوسط

 زیاد

 5 4 3 2 9 ریا تصاویر ناراحت کننده از تجربه استرس آو افکار تکرار خاطرات، 2

 5 4 3 2 9 زااسترسربه رویاهای تکراری ناراحت کننده در خواب و بیداری از تج 1

ی گذشهته دوبهاره زااسترسناگهانی عمل کردن یا احساس اینکه تجربه  9

اتفاق افتادن است(مثل اینکه آن تجربه برای شما دوباره زنده  در حهال

 .می شود

9 2 3 4 5 

ی زااسترساحساس پریشانی زیاد هنگامی که چیزی شما را به یاد تجربه  0

 می اندازد گذشهته
9 2 3 4 5 

 قعر در تنفس، اشکال داشتن واکنش های جسمانی( نظیر تپش قلب، 1

 کردن)هنگامی

 ی گذشته می اندازدزااسترسکه چیزی شما را به یاد تجربه 

9 2 3 4 5 

اجتناب از تفکر یا صحبت در مورد یک تجربه استرس آور گذشته یها  9

 داشتن احساسات مربوط به آن اجتنهاب از
9 2 3 4 5 

اجتناب از بعضی فعالیت ها یا موقعیت هایی به این دلیل که شما را به  1

 استرس آور گذشته می اندازد یهاد تجربهه
9 2 3 4 5 

 5 4 3 2 9 زحمت در به یادآوری قسمت های مهم یک تجربه ناراحت کننده 0

از دست دادن عالقه یا لذت نبردن از فعالیتهایی که قبال به آنهاعالقه  1

 ازآن لذت می برده اید ایهد یهاداشته 
9 2 3 4 5 

 5 4 3 2 9 احساس فاصله یا بریدگی از مردم 21

احساس کرختگی عاطفی( بی تفاوتی عاطفی)یا ناتوانی در برقراری  22

 به افراد نزدیک به خودتان و عشق نسبت احساس عالقه
9 2 3 4 5 

 5 4 3 2 9 استداشتن این احساس که آینده شما به طریقی کوتاه شده  21

 5 4 3 2 9 اشکال در به خواب رفتن و تداوم خواب 29

 5 4 3 2 9 احساس تحریک پذیری یا داشتن حمالت خشم 20

 5 4 3 2 9 مشکل برای تمرکز کردن 21

 5 4 3 2 9 فوق العاده هوشیار بودن یا مراقب بودن یا در حالت دفاعی بودن 29

 5 4 3 2 9 از جا پریدناحساس از جا پریدن یا به آسانی  21
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The Effectiveness of Teaching Coping Skills in Posttraumatic 

Stress Effects’ Reductions amongst Adolescents Recovered 

from Corona Pandemic 
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Moharer 3 
 
 

Abstract  
Aim: the present study aims at determining the effectiveness of teaching coping skills in 

posttraumatic stress reduction amongst the students recovered from corona pandemic. 

Methods: use has been made of a semi-experimental research method with pretest posttest 

and follow-up design and experimental-evidence groups. The study population included 7 

to 12-year-old girl students recovered from Corona disease and schooling in intermediate 

course during 2021-2022 academic years in Bam City. Using convenience sampling 

method, 30 individuals were selected from amongst hospitalized students as well as the 

ones recovered from Corona pandemic and they were randomly placed in two groups, 

namely experimental and evidence, each containing 15 persons. The experimental group 

received Alexander’s training package (2002) in 12 45-minute sessions; the study 

instrument was posttraumatic stress disorder questionnaire designed by Weathers et al 

(1993). The obtained data were analyzed using repeated measures’ ANOVA. Results: the 

results indicated that teaching coping skills is effective in reducing the signs and symptoms 

of re-experiencing the harming traumatic accident (p=0.003, F=10.69), signs of emotional 

numbness (p=0.020, F=5.93) and signs of arousal and excitement (p=0.002, F=10.80) as 

figured out in the posttest stage and the effect was found persisting in the follow-up tests. 

Conclusion: based on the results of the present study, it is needed to perform training and 

treatment interventions in line with the reduction of psychological problems and 

corroboration of the positive psychological traits for coping with Corona disease. Thus, 

considering the high prevalence of the psychological and mental disorders and low 

resilience at the time of disease outbreak as well as the outcomes resulting thereof, 

psychological intervention should be made. 

Keywords: coping skills, post-accident stress, Corona pandemic 
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