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 تقدیر و تشکر
 

 که جان را فکرت آموخت... به نام آن

 

سوی جهاان در پهناه پوياای     اين تالش کوچك در انتقال يك معنی از آن

گشات اگار دتلات اساتاد ارجمناد و مهرباانم        علم درمانگری، محقق نمی

دانام باا زباانی ناه چنادان گوياا، مراتاب         درمیان نبود. بر خود واجب می

را  ”دکتر آسیه شريعتمدار“ام سرکار خانم  قدردانی خود از استاد فرهیخته

 رض ايشان و خوانندگان محترم برسانم.به ع

برای ايشان به مناسبت اين سخاوت وصف ناشدنی که موجاب بالیادن   

گاردد از درگااه ايازد مناان خواساتار       دانشجويان نوپای عرصه مشاوره می

عافیت، سالمت و شادکامی روزافزون هستم و برای همیشاه سپاساگزار از   

 انم.همراهی ايش

رمهربانم کاه  م از همراهای صاادقانه همسا   دان همچنین برخود تزم می

) آقاای رضااجوادی( و نیاز    آموزی هستند  همواره مشوق من در وادی علم

)خانم سارگل ابراهیمی( قدردانی نموده ابراز دارم؛  مساعدت دوست عزيزم

 از بودنتان و داشتنتان شکرگزار خدای منان هستم.  

شاما مهرباناان   و تا همیشه آرزومند سالمتی و شادی و عافیات بارای   

نخستین گام اين مسیر پرفراز و نشیب و جذاب؛ تقديم باه پادر و    هستم.

 مادر عزيزم. سايه تان برسرم مستدام...

 مریم اعظمی



 

 

 

 

 

 

 

 
 

  



 مترجم مقدمه
  

ماه بیشاتر نداشاتم و صادای مهیاب انفجاار       20از آن روزهای دوری که 

مقابل منزلمان خودروی نظامی پدرم، و سپس به آتش کشیده شدنش در 

ام را برآشافت، چیازی    )واقع در پايگاه نیروی هوايی ارتش( خواب کودکانه

خاطرم نیست. تنها خاطراتی که مادرم از آن روزهای پرحادثه بارايم نقال   

ام برای پادری کاه باه ساختی مجاروح و       های کودکانه تابی کرد، از بی می

ها مرا به وحشت  تآسیب ديده بود، از ترسی که با هر صدای بلندی تا مد

هاای آتاش    هاا از ديادن شاعله    ای که تا ماه انداخت و از واهمه و گريه می

هايی که ارمغان آن ماجرا بارای دوره شایرخوارگی مان     قراری داشتم و بی

ام کاه محصاول    های کودکی بود. و پس از آن اگر بخواهم بگويم از وحشت

ارتاش و تقاارن    های مکرر پدر به واسطه خدمتش در نیروی هوايی غیبت

آن دوران پرتالطم با حمالت پی در پی دشمن به خاك میهن، خصوصا به 

های سازمانی ارتش باود، خااطره کابوساهای مکارر      مناطق مسکونی خانه

ريز آن دوران، نکبتی بود که کاودکی مارا    ام از صدام، ديکتاتور خون شبانه

وه بار تحمیال   در سیطره ترسهای شبانه فروبرده بود، و دوری از پادر عاال  

ام در کشااکش آن   يك ترس دائمی مبنی بر از دست دادن قهرمان زندگی

های جسمی در آن زمان شده بود. گوياا   نبرد نابرابر، منجر به بروز بیماری

 جسم کوچکم توان مقابله با فشار اضطراب ناشی از آن وقايع را نداشت...

تالل چنین تجاربی موجب شد درك فشار روانی پاس آسایبی ياا اخا    

اضطراب پس از حادثه برای من امری آشنا باشد، به گوناه ای کاه اکناون    



ام، بهتار در ماورد آن ساخن     توانم با به ياد آوردن رنا  دوران کاودکی   می

 بگويم. 

هاا و مصاائب گونااگون     بشر در طی ساالیان متماادی درگیار بحاران    

هاا و   طبیعی و غیرطبیعی باوده کاه در نتیجاه آن هماواره متحمال رنا       

اسات. رنا  حاصال از     هاا و حاوادب باوده    های ناشی از آن گرفتاری سیبآ

فقدان مربوط به يك آسیب يا حادثه از يکساو، و تبعاات ناشای از آن کاه     

دياده، مشاکل و    هاا زنادگی را بارای فارد آسایب      ممکن اسات تاا مادت   

فرسا نمايد از سويی ديگر روانشناسان را باه تشاخیو و نامگاذاری     طاقت

در مجموعه راهنماای تشخیصای    "آسیبی فشارروانی پس"اختاللی به نام 

هاای خااص    (  متقاعد ساخت که با نشاانه  DSMآماری اختالتت روانی) 

خود قابل تشخیو و به فراخور میزان تحمال فارد مباتال دارای شادت و     

 باشد.   ضعف می

با توجه به اينکه گريزی از حوادب و ابتالئاات زنادگی بشاری نیسات،     

های تزم جهات   جهز بودن جامعه درمانگران به توانمندیرسد م نظر می به

های جسمانی و روحانی اماری   مقابله با تبعات قهری آسیب، اعم از آسیب

هاا،   اجتناب ناپذير بوده تزمه زندگی انسان است. و تزم است اين مهاارت 

خصوصا در موارد مربوط به روان انساان، در زماانی غیار از زماانِ حادثاه      

ا که هنگام بروز وقاايع، زماان مناسابی بارای آماوختن از      کسب شود، چر

شرايط آسیب ديدگان نبوده بلکه شايد به نوعی سوء اساتفاده از موقعیات   

 ايشان و کاری غیرانسانی به شمار رود.  

هاای   است که در طی سال دکتر آرتور ای جانگسما از جمله درمانگرانی

انی گام به گاام باه صاورت    های درم اخیر، بسیار موفق در زمینه ارائه طرح



های تخصصی و ويژه برای هر اختالل عمل کارده اسات کاه کاار را      بسته

کار طرحای   کند و برای افراد تازه تر می برای استفاده ساير درمانگران ساده

آياد. ايان درماانگر کاه در طای       عملی و به نوعی نقشه راه باه شامار مای   

درماانی بارای اناواع     هاای  های اخیر با بررسی و پیااده ساازی طارح    سال

متعددی از اختالتت نظیر وسواس، اضطراب و امثال آن و حتی در زمیناه  

های مبتنی بار شاواهد، کاه آزماايش و نتااي        زوج درمانی توانسته درمان

اناد، را جماع آوری و باه     حاصل از آزمايشات آنها را اصالح و کارآمد نموده

ن ارائاه نماياد کاه    هاای کااربردی جهات اساتفاده درماانگرا      صورت بسته

درنتیجه تسلط درمانگران، افرادآموزش ديده قادر خواهند بود تا در مواقع 

هايی نه به منظاور   بحران به ياری آسیب ديدگان بشتابند و از چنین زمان

آموزش بلکه به منظور ارائه خدمات به افراد نیازمند استفاده کنناد. امیاد   

ل امر درمان بارای همکااران   است ترجمه حاضر از روانی تزم جهت تسهی

 گرامی برخوردار بوده باشد.     

 

مریماعظمی




 





 

 مقدمه



بندیمطالبچارچوب

 ، در هر فصل موارد زير را خواهید ديد:  کار در اين کتاب

 سواتت تشريحی هر فصل 

 سواتت تستی هر فصل 

 منابع فصل 

های مناسب، به منظور پشتیبانی تجربی، منابع باه بخشاهای موجاود     فصلدر 

شوند. منابع پشاتیبانی تجربای،    ای تقسیم می در منابع بالینی و منابع کتابخانه

های انجام شده برای فعالیت تجربی متااثر از درماان دارای    مطالعات يا بررسی

نی نیاز شاامل   ( بحث شده در فصل اسات. مناابع باالی   ESTتجربی )  پشتوانه

چگاونگی  "ی راهنما، و غیره است که توصیفی از کاربرد، يا  ها ها، کتابچه کتاب

ای شاامل انتشاارات و    دهناد. مناابع کتابخاناه    به منظور درمان، ارائه مای  "آن

هساتند کاه ممکان اسات بارای       DVDهای مناساب باا محتاوای     سايت وب

 پزشکان، مراجعان و مردم عادی مفید باشند.

 www.wiley.com/go/ptsdwbی از تکلیااف مراجااع در  هاااي مثااال

قرارداده شده است، که به منظور افزايش درك مداخالت درمانی، به عالوه 

 اند. به دست آوردن توانايی بالقوه بالینی، طراحی شده

درمان مبتنی بر شاواهد بارای     ای از يك برنامه شامل نمونه Aپیوست 

PTSD  است. در پیوستBهاای درسات و نادرسات تماام فصاول       ، پاسخ

 اند. آورده شده



 



 

 نکات فصل
 

 عبارتند از: های اين کتاب کات فصلن

  تعريفPTSD 

 برنامه درمان روانشناختی گانه در طراحی حل ششمرا 

 مختصری از تحول   تاريخچهEST 

 EST به منظور اختالل فشارروانی پس آسیبی 

  ادغامEST  باPTSD درمانی  در يك برنامه 

 مالحظات عمومی در پیشگیری از عود مجدد 

 درمان مبتنی بر شاواهد بارای اخاتالل فشاار روانای پاس         يك برنامه

 آسیبی

 

منطقموجوددراینمجموعه

( به عنوان اساتاندارد  مراقبات از بهداشات روان،    EBP) مبتنی بر شواهد طرح

  عريف گرفتاه شاده از موسساه   . شده استبه مراقبت بهداشت پزشکی تبديل 

 EBP (APA) آمريکاا (، انجمن روانشناسی 2001موسسه پزشکی، ) 1پزشکی

باالینی او در    ادغام بهترين تحقیق در دسترس محقق باا تجرباه   "را به عنوان

)انجماان کااارآفرينی  "هااای بیمااار، فرهنااج و ترجیحااات او  ويژگاای  زمینااه

                                                           
آکاادمی  های  تاسیس شده و يکی از شاخه 1970سازمانی غیرانتفاعی و غیر دولتی که در سال 1

علوم ملی اياتت متحده آمريکاست و بررسی و فراهم کردن تحقیقاات مبتنای بار شاواهد را در     

 سازد.  هايی مرتبط با سالمت عموم مردم را ممکن می آموزشها و توصیه
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هاای   سازمان (.2006، [APA] روانشناختی آمريکا در تمرين مبتنی بر شواهد

انجمن ملی ماددکاران اجتمااعی، و   ای مانند انجمن روانشناسی آمريکا،  حرفه

مانند اتحااد    های مصرف کننده انجمن روانپزشکی آمريکا، و همچنین سازمان

هساتند. در ساط     EBP(، تايیدی برای (NAMI های روانی ملی برای بیماری

ملاای سااالمت روان و وزارت   فادرال، يااك طاارح اصاالی مشااترك از موسسااه 

مخادر و اداره خادمات بهداشات    خدمات سوء مصارف ماواد     بهداشت و اداره

هاای بهداشات    هاا و شایوه   ( بر تروي ، اجرا و ارزيابی برنامهSAMHSA) روان

 های بهداشت روانی، تمرکاز دارناد   روان مبتنی بر شواهد و فعالیت در سیستم

(2006 ،EBP در بعضی از سیساتم .)     هاای عملای، حتایEBP    .مجااز اسات

ای  مبتنی بر شواهد به طاور فزايناده   واض  است که فراخوان برای کاربنابراين 

 در حال افزايش است.

توانمنادی   ،بهداشت روانی خدماتدهندگان  متاسفانه، بسیاری از ارائه

کاه   باشاند، درحاالی   تزم را ندارند يا از نتاي  تحقیقات بالینی بی خبر می

خود اطالع دهناد. اگرچاه ايان      اين نتاي  را به شیوهتوانند  متخصصان می

کاه ارتبااط نتااي  برخای تحقیقاات باا نیازهاای         استدتل درستی اسات 

پزشکان ضعیف است، اما نتايجی هم از تحقیقات باالینی وجاود دارد کاه    

هاا باه خاوبی ثابات شاده اسات و اثربخشای آن در محایط          اثربخشی آن

اجتماعی حمايت شده است. پزشکان و اساتید پزشاکی کاه عالقمناد باه     

های آموزشیی  توانند از برنامه رمانشان هستند، میهای تجربی در د فعالیت

 کند. مند شوند که اين هدف را به راحتی قابل دستیابی می بهره

همراه با آن تشاکیل شاده تاا روناد تجربای        کار اين مجموعه از کتاب

ايان   همچناین  د.به پزشکان و دانشجويان معرفی کن های درمانی را برنامه
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های تحقیقااتی و   به منظور شناسايی درمان ای از تالش مجموعه با مقدمه

هاای درماانی آغااز     ها، برای اطالع رسانی برناماه  استفاده از نتاي  آن  نحوه

تجربای    بار برناماه  متمرکاز   های اين بسته آموزشای  شود. ساير برنامه می

های پشتیبانی شاده   ديده شده در مشکالت بالینی هستند.. درمان  آگاهانه

د مشااکل و همچنااین رونااد مااورد اسااتفاده باارای باارای تحقیااق در مااور

توانناد باه صاورت     توضی  داده شده اسات. محققاان مای    ها، شناسايی آن

چگونگی اطالع رساانی اهاداف را    وند ايجاد طرح درمان، ورسیستماتیك 

 ند.ريق برنامه ارائه شده را مالحظه نمايکه از ط

عمیاق در   اين مجموعه در نظر دارد به صورت آموزشی و باا محتاوای  

  محیط واقعای و ناه باه معناای جاايگزين بارای آماوزش باالینی، دربااره         

هاای   وگو کند. منابع، پشاتیبانی تجربای از درماان    مداخالت بحث و گفت

 اند. های آموزشی را ارائه داده تشريحی، موارد بالینی و فرصت

 

 



 



 

 نویسندگان
 

، "سااونز "و "جااان ولاای"سااردبیر و همکااارانش  "آرت جانگسااما"دکتاار

برنامه ريزی تکالیف را منتشر کردناد. او سار دبیار و ياا همکاار        مجموعه

های موجود  کتاب در اين مجموعه، است. در میان کتابمولف  40بیش از 

در درماان جاامع روانشاناختی      برنامه"های  در اين مجموعه، بیشتر کتاب

درمااان   درمااان روانشااناختی در نوجوانااان، برنامااه   بزرگساااتن، برنامااه

اناد.   مورد نظر قارار گرفتاه   "درمان اعتیاد  روانشناختی در کودك، و برنامه

  درمان بیمااری روانای شاديد و ماداوم، برناماه       برنامه "ها  تمام اين کتاب

درمااان   مااههااا، برنا درمااان روانشااناختی زوج  خااانواده درمااانی، برنامااه 

با اهاداف و   "درمان روانشناختی معلوتن  روانشناختی کهنساتن، و برنامه

 شوند.  مداخالت ناشی از شواهد تحقیقاتی، حمايت می

زار کنترل عالئم باالینی را طراحای   همچنین، نرم اف "دکتر جانگسما"

کلیك به آسانی به بهبود، -و-ده است، که با استفاده از تکنولوژی نقطهنمو

ها، و تکالیف منازل   های درمانی، پیشرفت يادداشت روش، و پرينت برنامهف

درماانی و آماوزش برناماه نويسای بارای        پاردازد. او همچناین برناماه    می

 متخصصان سالمت روانی را در سراسر جهان به عهده دارد.

باه عناوان ياك روانشاناس، در ياك       "دکتار جانگساما  "بالینی   حرفه

 10در حادود  شکی آغاز شد. بعد از کار کاردن  بیمارستان خصوصی روانپز

مشااوره در کلینیاك خصوصای     سال باه  25مدت  بهسال در بیمارستان، 

 پرداخت. ، میشیگان GRAND RAPIDSخود، در 
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اساتاد و دانشایار گاروه روانپزشاکی و درماان       "تیموتی باراس  "دکتر

يی کاه  رفتاری در دانشگاه ايلینوی، کال  پزشکی پئوريا، ايلینوی است؛ جا

باشد. او ياك روانشاناس    مشغول می دانشجويان پزشکی در آن به آموزش

ساانی  "تحصیالت تکمیلای خاود را در     است که دورهبالینی دارای مجوز 

تحصیالت خود در مرکاز    ، و دوره"ديويد بارلو"تحت حمايت دکتر "آلبانی

باه پاياان    "رابارت کلپاارك   "، تحت حمايت دکتر"ويلفارد هال "پزشکی

، عاالوه بار حفام تمريناات باالینی فعاال در       "براس "انده است. دکتررس

ها، مقاتت مجالت تخصصی، فصاول   دانشگاه، آثار متعددی از جمله کتاب

عمل مبتنی بر شاواهد را    ای، بیشتر در زمینه کتاب و موارد آموزشی حرفه

او به عنوان سار دبیار بیشاترين فاروش آثاار      از منتشر کرده است. اخیرا، 

 اند.  نام برده "جانگسما "های تك درمانی دکتر تجربی از مجموعه برنامه

همچنین، مدير اجرايای مرکاز اقادامات بهداشات روان      "براس "دکتر

هاای روانشناسای و    مبتنی بر شواهد، يك طراح دولتی برای انتشاار روش 

است. او که بیشتر به عنوان  "ايلینوی"دارويی مبتنی بر شواهد در سراسر 

جايزه بارای تادريس خاود از     24يك معلم شناخته شده است، نزديك به 

 خود دريافت کرده است.  دانشجويان و متخصصان در طول حرفه
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