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 جمله از( زاآسیب رویداد یک حداقل با شدن مواجه دلیل به 1393 سال اول نیمۀ در که بود افرادي تمامی شامل حاضر

 تحت) طالق و همسر شدن زندانی بستگان، یا خود جدي بیماريفوت والدین،  همسر، فوت عضو، نقض به منجر مین انفجار

 نفر100 تعداد آماري جامعه این میان از). N=1708( بودند غربگیالن شهرستان شهید بنیاد و امداد کمیتۀ حمایت

 صورت به هاآزمودنی .کردند شرکت پژوهش این در و شده انتخاب ايطبقه تصادفی گیرينمونه روش به) مرد 25 و زن75(

- می سانحه از پس استرس اختالل ،)SCL-90( سؤالی 90 عالیم فهرست هاينامهپرسش به پژوهشگر حضور با و انفرادي

 هايآزمون از استفاده با نیز شده آوري جمع هايداده .دادند پاسخ آگاهیذهنافکار و سرکوبی ،پذیرش عمل پی،سیسی

-شکایات تجربی باداد که اجتناب نتایج نشان .شد تحلیلتجزیه و  چندگانه رگرسیون تحلیل پیرسون، همبستگی ضریب

 کلی نمرة و خشم پریشی،روان افکارپارانوئید، هراس، اضطراب، افسردگی، فردي، بین حساسیت اجبار،وسواس جسمانی،

-وسواس جسمانی، شکایاتو عالیم اختالل استرس پس از سانحه ارتباط مثبت دارد. سرکوبی افکار با  شناختیروان عالیم

و  شناختیروان عالیم کلی نمرة و خشم پریشی،روان افکارپارانوئید، هراس، اضطراب، افسردگی، فردي، بین حساسیت اجبار،

اگاهی با شکایات جسمانی، وسواس اجبار، حساسیت بین عالیم اختالل استرس پس از سانحه ارتباط مثبت دارد. اما ذهن

شناختی و عالیم اختالل ، پرخاشگري، نمره کلی عالیم روانپریشیفردي، افسردگی، اضطراب، هراس، افکارپارانوئید، روان

شناختی درصد از واریانس عالیم روان 48استرس پس از سانحه ارتباط منفی دارد..نتایج تحلیل رگرسیون نیز نشان داد که 

شود. می اگاهی تبییندرصد آن به وسیلۀ ذهن 23درصد آن به وسیلۀ سرکوبی افکار و  28تجربی، به وسیلۀ اجتناب

درصد آن به وسیلۀ  28تجربی، درصد از واریانس عالیم اختالل استرس پس از سانحه به وسیلۀ اجتناب 59همچنین 

تجربی، دهد که اجتنابشود. نتایج پژوهش حاضر نشان میاگاهی تبیین میدرصد آن به وسیلۀ ذهن 12سرکوبی افکار، و 

  شناختی افراد مواجهه شده با آسیب دارد.بینی عالیم رواناگاهی نقش مهمی در پیشسرکوبی افکار و ذهن

  شناختی، مواجهه، آسیب.رواناگاهی، عالیمافکار، ذهنتجربی، سرکوبیواژه هاي کلیدي: اجتناب
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  قدمهم - 1- 1

 جمله از آسیا قاره. است مشکل امروز گسترده دنیاي در زاآسیب رویدادهاي فراوانی یا حوزه تعیین

 سال از که نفري میلیون سه حدود از. کندمی بروز آن در طبیعی حوادث نبیشتری که است مناطقی

 آسیا در هاآن درصد 85 اند،داده دست از را خود جان حوادث گونه این اثر در جهان در 1991 تا 1967

 سیل، سوزي،آتش مانند صدماتی و هاخسارت ،خانوار میلیون دو ساالنه نیز آمریکا در. کردندمی زندگی

 حوادث معرض در که است مناطقی از ایران ما کشور، کنندمی تجربه را لرزهزمین و طوفان، باد،گرد

). 1383 مجدآبادي، و اصل ستوده( است گرفته قرار جنگ ونچ ساز،بحران رویدادهاي و طبیعی گوناگون

 توانندمی زااسترس عوامل عنوان به مالی و جانی هايهزینه بر عالوه سازبحران رویدادهاي چنین

 زا،آسیب رویدادهاي برابر در افراد این، وجود با. باشند داشته پی در را سالمت کاهش مانند پیامدهایی

 افراد، پذیريآسیب زا،آسیب رویداد شدت زا،آسیب حوادث با شدن مواجهه دفعات تعداد میزان به بیشتر

 شخصیتی هايتوانمندي و زاآسیب حوادث با مقابله راهبردهاي اجتماعی، حمایت شبکه از برخورداري

 آمریکایی نوجوانان از درصد 8 پژوهشی هايیافته طبق .)2001 ،1ویووین و کانوو( دهندمی نشان واکنش

 بودند خشونت از انواعی شاهد نیز درصد 39 و جنسیبدرفتاري مورد درصد 17 جنسی، سوءاستفاده مورد

 سوانح شکنجه، جنگ، جریان در که پیامدهایی از یکی).2005 ،2همکاران وبرالند، دملر، جیم  کسلر(

. است) PTSD( 3سانحه از پس استرس اختالل دهد،می رخ تصادفات و عنف به تجاوز و تهاجم طبیعی،

 خوردن هم بر موجب و دهدمی قرار تأثیر تحت را اطرافیان و بیمار زا،آسیب حوادث از ناشی مشکالت

 خانواده ارتباطی و روانی سالمت براي تهدیدي عنوان به و شودمی خانواده اعضاي اجتماعی و فردي تعادل

 استرس اختالل عالیم و است شده آسیب دچار که فردي با زندگی بنابراین. شودمی محسوب مبتال فرد و

  ).1998 ،4لیگفی( دهدمی قرار تأثیر تحت را خانواده افراد سایر دارد، سانحه از پس

                                                        

1. Cano, & Vivian 
2. Kessler, Berlund, Demler, Jin 

3. Posttraumatic stress disorder (PTSD) 
4. Figley 
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 شامل که رود؛می کار به اجتنابی راهبرد یک عنوان به 1تجربیاجتناب ،آسیب با هشد مواجهه افراد در

 این و است زاآسیب رویدادهاي با مرتبط هايموقعیت و افکار از اجتناب چون اجتناب، از مختلفی انواع

 ورد،جیف ویلسون، هییز،( شودمی آسیب با شده مواجهه افراد در روانی شناختیآسیب دوام و رشد باعث

 تجاربی از ايفعاالنه طور به که رودمی کار به افرادي وسیلۀ به تجربیاجتناب). 1996 ،2استراسیبل فولت،

 در تجربیاجتناب که است این بر اعتقاد. کنندمی اجتناب هیجانات و جسمی احساسات افکار، چون؛

 به PTSD بخصوص و یعملفکري وسواس اختالل دارویی، سوءاستفاده همچون شناختیآسیب شرایط

 با مرتبط اضطراب از اجتناب براي راهبردهایی کاربرد شامل تجربیاجتناب بالینی هاينمونه .رودمی کار

 است دهنده آزار افکار از اجتناب به دادن نظم براي عملیفکري رفتارهاي در شرکت زا،آسیب رویدادهاي

 فرار براي ايوسیله عنوان به مرزي شخصیت ختاللا با افراد در گرایانهخودکشی رفتارهاي و خودکشی و

 ،همکاران و هییز( رودمی کار به کننده پریشان تجارب یا برانگیختگی مانند آزاردهنده هاايحالت از

1996.(  

 رویدادهاي با مرتبط ،3افکار سرکوب وسیلۀ به تواندمی سانحه از پس استرس اختالل به ابتال خطر

 فکر چیزي مورد در معنی به اصل در و است، ذهنی کنترل از شکلی افکار رکوبس .یابد افزایش زاآسیب

 قوي تبیین یک ماند؛می باقی منتاقض افکار افکار، سرکوبی وجود با چرا). 2011 ،4رالستون( است نکردن

 ،است سرکوبی کردن کنترل و دادن نظم براي هوشیارانه تحریک روي بر فقط فرایند این که، است این

 هدف که ،دنکنمی تالش ناخواسته متناقض افکار مداوم کنترل براي زیرا است؛ دارکنایه فرایند این

 متناقض تأثیرات لذا و شودمی نمایان بیشتر ناخواسته افکار صورت این در ،است افکار این حذف سرکوبی،

 هاياختالل شناختیآسیب در توانمی را افکار سرکوبی تأثیر خاطر همین به گردد،برمی اولش جاي به

 و سرکوب و سانحه به مربوط افکار و فکري وسواس فوبی، ،PTSD افسردگی، اضطراب، همچون بالینی

  ). 1998 ،5کالرك و دیویس( کرد مشاهده را سرکوب از پس جهش اثر

 و درونی هاياحساس تجربۀ با متفاوت اساساٌ رابطۀ ایجاد به را فرد که شناختیروان گرایش یک

 به عاقالنه مسؤلیت بر مبتنی رفتاري گیريجهت و لحظه به لحظه اگاهی ایجاد طریق از بیرونی، حوادث

 هدفمند کارگیري به با عمل این که است 6اگاهیذهن ،سازد قادر اتوماتیک، پذیريواکنش جاي

                                                        

1. Experiencial avoidance 
2. Hayes, Wilson, Gifford, Follette, & Strosable 
3. Thought Suppression 
4. Ralston 
5. Davies, & Clarck 
6. Mindfullness 



4 
  

- ذهن. دشومی انجام دلسوزي، و کنجکاوي مهربانانه، نگرش اگاهی، توجه، جمله از ذهن عالی کارکردهاي

 کنترل اعمال لیمیک سیستم قشري بازداري طریق از هیجانی هايواکنش بر مؤثر طور به تواندمی اگاهی

 عادي تمایل اگاهی،ذهن بر مبتنی استرس کاهش که است شده مشخص). 2003 ،1زین و کابات( نماید

 برد،می بین از را انیجسم هاياحساس و موقتی و گذرا تفکرات درباره نشخوار و هیجانی دهیواکنش به

 بخشدمی بهبود را توجه ارادي گیريجهت و نمایدمی اصالح را نظارتی خود به مربوط تجربی الگوهاي

  ).2010 ،2گروس و گلدین(

 بینیپیش در اگاهیذهن و افکار سرکوبی تجربی،اجتناب نقش تعیین پژوهش این هدف بنابراین

 .است آسیب با هشد مواجهه افراد در شناختیروان عالیم

  مسأله بیان - 2- 1

 زاییآسیب استعداد بالقوه طور به که است داشته وجود هاییموقعیت انسان زندگی شروع زمان از    

 سربازان در بار نخستین براي آسیب با مرتبط نابهنجار رفتارهاي و شناختیروان سندرم ولی اند،داشته

). 2002 ،3شور و مانسونن بیلز،( شد شناسایی نگج فشاري وقایع با رویارویی در دوم جهانی جنگ

 چه اگر. ساخت روشن پیش از بیش را زاآسیب عوامل سایر اثرات بررسی اهمیت عوارض، این شناسایی

 توصیف را زاآسیب عوامل انواع واقعی طور به ،روانی اختالالت آماري و تشخیصی راهنماي سوم ویراست

 به جدي تهدید یا جنسی،تجاوز جدي، جراحت مرگ، نظیر حوادثی راهنما این پنجم ویراست اما نکرد؛

  ).2013 ،4آمریکا پزشکیروان انجمن( کرد توصیف زاآسیب حوادث عنوان به را رویدادها این کردن تجربه

 مواجهه. است افراد عمومی سالمت براي مهم معضل یک عنوان به زاآسیب حوادث با شدن رو روبه 

 در حوادث این تخمین عمر طول شیوع میزان که طوري به است، متداول ايپدیده زاآسیب حوادث با

 شده گزارش زنان براي درصد 1/87تا درصد 7/17 از و مردان براي درصد 2/92 تا 26 مختلف، مطالعات

 آمریکایی بزرگساالن از درصد 7/60 ؛2005 سال ملی همبودي یابیزمینه در). 1992 ،5نوریس( است

 و مردان از 2/8 تعداد این از. کردند گزارش خود زندگی طول در را زاآسیب رویداد یک لحداق تجربه

 و مریکانچز، جین، دملر، برالند، کزلر،( بودند مبتال سانحه از پس استرس اختالل به زنان از درصد 9/20

                                                        

1. Kabat-Zinn 
2. Goldin, & Gross 
3. Beals, Manson, & shor  
5. American Psychiatric Association 
5. Norris 
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تفاده از در طول عمر با اس PTSDي خطر متحده، شیوع پیش بینی شدهدر ایاالت ). 2005 ،1همکاران

 5/3ماهه در بزرگساالن این کشور  12درصد است. شیوع  7/8سالگی،  75در سن  DSM-IVهايمالك

 ابوالقاسمی و گیويقمري نریمانی، بشرپور، زمینه همین در).2013درصد است (انجمن روانپزشکی آمریکا، 

 درصد 2/72 ارومیه هرش پسر دبیرستانی آموزاندانش در را زاآسیب رویدادهاي شیوع میزان) 1391(

  .کردند گزارش

 پیامدهاي از بسیاري با سانحهازپساسترس اختالل بر عالوه زندگی زايآسیب رویدادهاي تجربه    

 است شده ثابت اضطراب و افسردگی عالئم با تجارب این ارتباط ،است بوده مرتبط نیز دیگر پزشکیروان

-در اختالل باال، هیجانی برانگیختگی همانند زاآسیب دثحوا اصلی هاينشانه). 2002 ،2کوهن و پاین(

 و انکار واکنش یافته،تعمیم اضطراب و شدید جسمانیهايواکنش درتمرکز، اشکال پذیري،تحریک خواب،

- نابهنجاري زااسترس عوامل و آسیب به مربوط اختالالت). 1380سلیمی،( شودمی تجربه افراد در نفی،

 دنبال به که روانیپریشانی. اندشده ذکر تشخیص مالك عنوان به صراحت به هک شودمی شامل را هایی

 از برخی در .هستند متغیر کامأل آیدمی وجود به زااسترس یا زاآسیب رویداد یک معرض در گرفتن قرار

 که است واضح شوند، فهمیده ترس بر مبتنی یا اضطرابی زمینه یک در خوبی به تواندمی هانشانه موارد

 نشان را فنوتیپی اندگرفته قرار زااسترس یا زاآسیب رویداد یک معرض در که افرادي از بسیاري چند هر

 عالئم بالینی، هايمشخصه ترینبرجسته ترس، بر مبتنی یا اضطرابی نشانۀ جاي به آن در که دهندمی

 آمریکا،روانپزشکی نجمنا( است ايتجزیهعالئم و پرخاشگري، خشم عالئم ریزي،برون مالل، ،ناخوشی

2013 .(  

 آسـیبی پـس  عالیـم  بـه  ابـتال  اما متداول، ايپدیده زا، آسیب حوادث با شدن مواجه که است این مهم

 آسـیبی،  پـس  عالیم شیوع و آسیب با مواجهه میزان بین آشکار 3ناهمخوانی این. است نادر نسبتاً ايپدیده

 بـر ) فـاکتور  ریسـک ( 4خطرزایـی  و کننده کمک عوامل چه که کندمی مطرح ذهن در را اساسی سؤال این

   گذارند؟می تأثیر شود، دچار آسیبی پس عالیم به زا آسیب حوادث با شدن مواجه از پس شخص اینکه

. است تجربیاجتناب آسیب، با شدن مواجه از بعد PTSD خطرآفرین عوامل از یکیرسد به نظر می

 افکار، نظیر آزارنده و دردناك خصوصی رویدادهاي تجربه براي تمایل عدم از است عبارت تجربی اجتناب

 این فراوانی و شکل بازداري و سرکوب کنترل، براي هاییتالش با همراه ناخواسته خاطرات و هیجانات

                                                        

1. Kessler, Berlund, Demler, Jin, & Merikangas  
2. Pine & Cohen  
3. Discrepancy  
4. risk factors 
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 از ).1996 همکاران، و هییز( کنندمی ایجاد هاموقعیت این که است هاییزمینه و خصوصی رویدادهاي

 PTSD هاينشانه کنندة بینیپیش بهترین) C معیار( اجتناب هاينشانه ،PTSD به مربوط نشانه سه

 دوام و تشدید باعث تجربیاجتناب مداوم کاربرد). 2006 ،1استین و برگمی فوا، برمر، نمروف،( است

 که دهندمی نشان شواهد ).2004 ،2رومر و سالترز گرتز، تال،( شودمی PTSD هاينشانه حد از بیش

). 2005 ،3اسلون و مارکس( است شناختی آسیب هاينشانه و عالئم کنندة بینیپیش تجربیاجتناب

- وسواس اختالل دارویی، سوءاستفاده: جمله از روانی شناسیآسیب مختلف اشکال باعث تجربیاجتناب

. )2008 ،4اسمیت( شودمی PTSD و مرزي شخصیت اختالل زدگی،وحشت اختالل عملی، - فکري

 و PTSD عالیم و اضطرابی حساسیت بین مثبتی ارتباط کهاي دریافتند مطالعه در) 2015(5باردن

 اسکاتا استروبیا، رینک، ایزما، .داشتند باالیی تجربیاجتناب که آمد دست به افرادي میان در تنها اضطراب

 پیچیدة سطح و افسردگی که زمانی حتی که رسیدند نتیجه این به خود مطالعه در) 2015( 6همکاران و

 که کسانی( آسیب با شده مواجهه افراد تجربیاجتناب با نشخوارفکري شد، کنترل اندوه و غم عالیم

 که دادند نشان ايمطالعه در) 2012( 7نول و پانتام شنک،. اشتد ارتباط) اندداده دست از را عزیزي

 همه زمانهم ارزیابی که انیزم مطالعه این در. دارد PTSD هاينشانه در داريمعنی نقش تجربیاجتناب

  .شد آشکار بیشتر تجربیاجتناب تأثیر شد، انجام هم با متغیرها

 در تجربـی  اجتناب نوعی افکار سرکوبی ،است افکار سرکوبی تجربیاجتناب اشکال مهمترین از یکی     

). 2005 ،8وودز و رکزمـا ( افتدمی اتفاق افکار مورد در هیجانی طور به که است آسیب با شده مواجه افراد

 گفتـه  ناخوشـایند  و ناخواسـته  افکار کردن پاك و سرکوب اجتناب، براي فرد هايتالش به افکار سرکوبی

 افکار بر ذهنی کنترل به یابیدست براي را افکارسرکوبی افسرده، افراد). 2005 ،9تولین و هامان( شودمی

 نیز را ذهنی کنترل ،است ممکن افکار سرکوبی مکرر اربردک اما برند،می کار به آن هیجانات و تهدیدکننده

 سرکوبی نتیجه تواندمی استرس و فکريوسواس همچنین. )1998 ،10بوکرپن و بوت پاتري،( دهد کاهش

 مطالعۀ هايیافته). 1999 ،11ماهان و ناتسون اسکمیدر، ویگنر،( باشد زاآسیب رویداد یک به مربوط افکار

                                                        

1. Nemeroff, Bremner, Foa, Mayberg, North, & Stein 
2. Tull, Gratz, Salters, & Roemer 
3. Marx & Sloan 
4. Smith 
5.  Bardeen 
6 . Eismaa, Rinckb, Stroebea, & Schuta 
7.  Shenk, Putnam, & Noll 
8. Marckes, & Woods 
9. Hannan, & Tolin 
10. Petrie, Booth, & Pennebaker 
11. Wegner, Schneider, Knutson, & Mahon 
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 کـل  نمرة بین قوي ارتباط که داد نشان) 2014( 1همکاران و راکسمانی دمتر، جکی،ری سزیگو، هارسینی،

) 2014( 2بکا و استوجکا فیزکرب، کلینزا،نتایج مطالعه . داشت وجود مزاحم افکار عامل با اجباريوسواس

 کـار  بـه  مقابلـه  مکـانیزم  یک عنوان به را افکار سرکوبی زاآسیب رویداد با شده مواجهه زنان کهنشان داد 

 بـا  تجربـی اجتناب و افکار سرکوبی که داد نشان) 2015( 3دیویس و وترز ویت، لی، مطالعه نتایج. برندمی

  .دارد ارتباط PTSD عالیم بیشتر

 زايآسیب چرخه و نموده عمل حفاظتی عامل یک عنوان به تواندمی آگاهیذهن که رسدمی نظر به

 ینز- کابات. بریزد هم به را شناختیروان عالئم و زاآسیب رویدادهاي تجربه بودن همزمان بنايزیر

 حال، زمان در بودن و واقعی اهداف به توجه طریق از که داندمی آگاهی نوعی را آگاهیذهن )2003(

 سطح که اندداده نشان مطالعات. گرددمی پدیدار لحظه به لحظه و آشکار تجربیات به راجع قضاوت بدون

 جییز، تامگوا،( است همراه خوي و خلق اختالل و استرس هاينشانه پایین سطح اب آگاهیذهن باالي

 از پس استرس اختالل اجتناب عالئم با معکوسی طور به آگاهیذهن). 2013 ،4دال و اسپیس دیویس،

 در )2013( 6 پاترت اسکمرت، اشلی، باربارا، واجونوویک،). 2010 ،5والتز و تامپسون( است همراه سانحه

 به حمایتی هايدرمان با ذهنی سازيیکپارچه و آگاهیذهن افزایش که رسیدند نتیجه این به خود لعهمطا

 به که طولی مطالعه یک در .گرددمی همراه سانحه از پس استرس اختالل عالئم بهبودي با تجربی طور

 اگاهیذهن کردن یريگاندازه که رسیدند نتیجه این به شد انجام) 2015( 7پین و پیتکوك کال، وسیلۀ

 ریس، .باشد مفید آسیب با شده مواجهه افراد در PTSD عالیم کردن بینیپیش براي است ممکن

 نقش است ممکن اگاهیذهن که رسیدند نتیجه این به خود مطالعه در) 2015( 8ویلوکس و زیلنسکی

  .اشدب داشته هستند، روانی عالیم داراي که افرادي احساسات تنظیم در را میانجی

 تجربی،اجتناب آیا که است سؤال این به گوییپاسخ صدد در حاضر پژوهش موجود، پیشینۀ به توجه با   

  ..کند بینیپیش را آسیب با شده مواجه افراد در شناختیروان عالیم تواندمی آگاهیذهن و افکارسرکوبی

                                                        

1. Harsany, Csigo, Rajkai, & Racsmany 
2. Collinsa, Fischerb, Stojeka, & Becke 
3. Lee, Witte, Weathers, & Davis 
4 Tamagawa, Giese-Davis, Speca, Doll, Stephen & Carlson 
5. Thompson & Waltz 
6. Vujanovic, Barbara, Ashley, Schmertz & Potter 
7 . Call, Pitcock, & Pyne 
8 . Reese, Zielinski, & Veilleux 
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  موضوع اهمیت و ضرورت - 3- 1

 براي بسیاري  بخشزیان تأثیرات و است عمومی سالمت براي مهمی معضل زاآسیب رویدادهاي بروز    

 به است متداول امر یک هاییپدیده چنین که استحالی در این. دارد اجتماعی و فردي بین روابط و افراد

 شد انجام) 1998( 1همکاران و اسکالتز کات،چیل کزلر، برسال، وسیلۀ به که یابی زمینه یک در که طوري

 یافتند، دست 2دیتروئیت ناحیه یابیزمینه در) درصد 90( آسیب با مواجهه از الییبا عمر طول شیوع به

 برادلی، گلیسپی، تحقیق در .بود رویداد ترینشایع صمیمی فرد یک غیرمنتظره مرگ مطالعه این در

 به را بزرگسالی و کودکی هايدوره در آسیب با مواجهه سطح) 2009( 3همکاران و کانلی اسمیت، مرکر،

 افراد در افسردگی و سانحه از پس استرس اختالل شیوع میزان که دادند قرار بررسی مورد جداگانه رطو

 جدي هايبحران در کلی طور به. آمد بدست درصد 7/36 و درصد 2/46 ترتیب به آسیب با شده مواجه

 ناامیدي و جسمانیناتوانی احساس کرد مشاهده جامعه و فرد در را نابهنجاري هاينشانه توانمی زاآسیب

 رویدادهاي با افراد مواجهه). 1380 سلیمی،( است بحران در درگیر افراد اصلی هايویژگی از عمیق

 از یکی رشد فرایند در اختالل و رفتاري و روانی کارکردهاي بر آن ویرانگر و وسیع اثرات دلیل به زاآسیب

 از زیادي تعداد که دهندمی نشان قبلی هايپژوهش. آیدمی حساب به افراد این سالمت عمده مسائل

 همچنین و شوندمی شناختیروان عوارض دچار گیرندمی قرار  زاآسیب رویدادهاي معرض در که افرادي

 به را یکسانی شناختیآسیب پیامدهاي مختلف يزاآسیب رویدادهاي تجربه که کنندمی عنوان هاآن

 و لیندا پال، راب، فرانسز، جین، :2001 ،5الرز و برینت مییو،: 2012 ،4وزیک و وازکواکا میرز،( ندارد دنبال

  زاآسیب رویدادهاي که داشت توجه باید اما ).1392 زادگان،عیسی نریمانی، بشرپور،: 2011، 6همکاران

 بروز براي خطرآفرین عامل عنوان به که عواملی شناسایی لذا شوندنمی منجر شناختیروان عالئم به لزوماً

  .باشد داشته زیادي اهمیت تواندمی کنندمی عمل شناختیروان ئمعال

 که هاییمحرك و هافعالیت در اجتنابی رفتارهاي باعث زا،آسیب رویداد یک معرض در گرفتن قرار

- می دارند، زاآسیب حادثه با هاییشباهت که هاییتجربه و هافعالیت همچنین و زا،آسیب حادثه یادآور

 نهایت در هااین و کند پیدا تعمیم غیرمرتبط هايمحرك به تدریج به است ممکن راتژياست این. شود

 هال، راسماسن، روزنتال،( شودمی مدت بلند در سانحه از پس استرس اختالل عالئم تداوم و حفظ باعث

                                                        

1 . Breslau, Kessler, Chilcoat, & Schultz 
2 . Detroit Area Survey 
3. Gillespie, Bradley, Mercer, Smith, & Conneely 
4. Merecz, Waszkowaka, & Wezyk  
5. Mayou, Bryant, & Ehers 
6. Jean, Frances, Rob, Paul, & Linda 
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 ).2005 همکاران، و 1باتن پالم،

 آسیب با شده مواجه افراد در تجربیباجتنا مطالعات هايشکل ترینوسیع از یکی افکارسرکوبی     

 براي فضایی ایجاد و برخود وارده فشار تقلیل آسیب با شده مواجه افراد در افکارسرکوبی از هدف. است

 افراد در افکارسرکوبی هايتکنیک که اندداده نشان هاپژوهش متأسفانه اما ،است بخشرضایت تجربیات

  ).2008 تامسون،( هستند مضر باشد، دمفی آنکه از بیش آسیب با شده مواجه

 در خود شخصی دادن تطبیق براي آسیب با شده مواجه افراد در مؤثر روشی عنوان به آگاهیذهن      

 به آسیب بازماندگان ترغیب. است تجربیاجتناب با متضاد تجربیروش یک عنوان به و است حاضر زمان

 از که اجتنابی رفتار رفتن بین از و شناختیروان ذیريپانعطاف است ممکن آگاهیذهن درتمرینات شرکت

  ).  2008 تامسون،( دهد افزایش را است، آسیب از ماندهباقی هاينشانه

 شده انجام تحقیقات فقدان و فردي عالیق با آن تناسب به توانمی موضوع این انتخاب دالیل از     

 .روي بر متغیرها این بررسی به بیشتر قبلی لعاتمطا. نمود اشاره ایران جامعۀ در موضوع این پیرامون

 کار به تروما اثرات براي PTSD مقیاس از فقط و کندمی عمل آسیبی پس عالیم و تروما بین ارتباط

 هاينارساي از بخشی تواندمی عملی کار یک عنوان به پژوهش این موارد این بر افزون. است شده گرفته

 مطالعات و تحقیقات در آن نتایج از گیريبهره جهت مناسب الگویی نعنوا به و سازد روشن را موجود

  .شود واقع عمل منظور مقدماتی ايپایه منزله به بعدي

 هايکارکرد بر آن ویرانگر و وسیع اثرات دلیل به آسیب با شده مواجه افراد پژوهشی شواهد مطابق    

 تمام دیگر طرف از. است افراد این سالمتی عمده مسائل از یکی رشد فرایند در اختالل و رفتاري و روانی

 در مؤثر عوامل شناسایی لذا دهند،نمی نشان خود از  را شناختیروان عالئم آسیب با شده مواجه افراد

 و طراحی و خطر معرض در افراد شناسایی در مهمی نقش تواندمی پذیرآسیب افراد در عالئم این ایجاد

 و افکار سرکوبی تجربی، اجتناب نسبی سهم تعین با لذا. باشد داشته هاآن رايب درمانی هايبرنامه اجراي

 آن بینیپیش و شناسایی درجهت مهمی هايگام توانمی شناختیروان عالیم بینیپیش در آگاهیذهن

  ..برداشت آن بعدي پیامدهاي از جلوگیري براي

  :پژوهش اصلی سؤاالت - 4- 1

 تجربی، اجتناب متغیرهاي اساس بر را آسیب با شده مواجه راداف شناختیروان عالئم توانمی آیا

                                                        

1. Rosenthal, Rasmussen, Hall, Palm, & Batten 
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  ؟.کرد بینی پیش اگاهی ذهن و افکار سرکوبی

  :پژوهش اهداف - 5- 1

  کلی هدف

 با شده مواجه افراد شناختیروان عالیم با آگاهیذهن و افکار سرکوبی تجربی، اجتناب ارتباط تعیین - 

  .آسیب

 افراد  شناخنیروان عالیم بینیپیش در آگاهیذهن و افکار سرکوبی تجربی، اجتناب نقش تعیین - 

  .آسیب با شده مواجه

  جزئی اهداف

  . آسیب با شده مواجه افراد شناختیروان عالیم  با تجربی اجتناب ارتباط  تعین - 

  .آسیب با شده مواجه افراد شناختیروان عالیم  با افکار سرکوبی ارتباط تعین - 

  .آسیب با شده مواجه افراد شناختیروان عالیم با  اگاهیذهن ارتباط تعین - 

  .آسیب با شده مواجه افراد شناختیروان عالیم بینیپیش در تجربی اجتناب نقش  تعین - 

  .آسیب با شده مواجه افراد شناختیروان عالیم بینیپیش در افکار سرکوبی نقش تعین - 

  .آسیب با شده مواجه افراد شناختینروا عالیم بینیپیش در آگاهیذهن نقش تعین - 

  :پژوهش هايفرضیه - 6- 1

  .دارد مثبت ارتباط آسیب با شده مواجه افراد شناختیروان عالیم با تجربی اجتناب - 1

  .دارد مثبت ارتباط آسیب با شده مواجه افراد شناختیروان عالیم با افکار سرکوبی - 2

  .دارد منفی ارتباط آسیب با شده مواجه افراد شناختیروان عالیم با آگاهیذهن - 3

  .کند بینیپیش را آسیب با شده مواجه افراد شناختیروانعالیم تواندمی تجربیاجتناب - 4

  .کند بینیپیش را آسیب با شده مواجه افراد شناختیروان عالیم تواندمی افکار سرکوبی - 5

  .کند بینیپیش را آسیب با شده مواجه افراد شناختیروان عالیم تواندمی آگاهیذهن - 6

  ها فرضیه و مفاهیم عملیاتی و نظري تعاریف - 7- 1

 گزارش افراد توسط که هستند، شناختیروان مشکالت ذهنی هايجلوه عالیم :شناختیروان عالیم
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 به میل که سیستم یک حالت در تغییري یا رخداد هر وقوع معنی به یونانی ریشۀ از: 1 عالمت،. شوندمی

 آن کنندة بینی پیش یا حاکی تواندمی لذا و شودمی گفته باشد، داشته را دیگري حالت تغیر یا وقوع

 حاالت در تغییرات وجود از حاکی را آن توانب که رویدادي عنوان به بالینی، روانشناسی در: 2. باشد

  ). 1373 پورافکاري،( دانست است، فرد بیمارگون

 نظر تجدید آزمون از ايفاصله مقیاس یک در شناختیروان عالیم گیرياندازه براي پژوهش این در

- سیسیمی سانحه از پس استرس اختالل مقیاس و (SCL-90-R) 1سئوالی 90 عالیم فهرست  شدة

  .شد استفاده 2پی

 خصوصی تجربیات از اجتناب یا گریز براي هاییتالش عنوان به تجربی اجتناب :تجربی اجتناب

 افکار و رفتاري هايزمینه خاطرات، خاص، احساسات مانند زا،آسیب حادثۀ یک با ارتباط در فرد هر خاص

 با مرتبط احساسات و افکار با تماس در تمایل عدم از است عبارت تجربیاجتناب دیگر، عبارت به. است

  ). 3،1997جیفورد و هییز( دنکنمی اجتناب هانشانه این از که است زاآسیب ايحادثه یادآور هاينشانه

 عمل و پذیرش نامهپرسش از ايفاصله مقیاس در تجربی اجتناب گیري اندازه براي پژوهش این در

  . شد استفاده) 2011( 4همکاران و کارپنتر بییر، هایز، ،بوند

 و کردنپاك کردن،متوقف کردن،اجتناب براي فردي هايتالش به افکار سرکوبی :افکار سرکوبی

  ). 2011 ،5وگنر(  دنکن دور ذهن از را آن که است ناخوشایند تمآی یک و فکر یک کردنسرکوب

 شد، استفاده 6بییر وایت سرکوبی نامهپرسش از افکار سرکوبی گیرياندازه براي پژوهش این در

  . است اي فاصله نوع از متغیر این مقیاس

 و حاضر زمان در اهدافی روي بر خاص اي شیوه به توجه تمرکز عنوان به آگاهیذهن :آگاهیذهن

 تمرکز و توجه به دهینظم شامل آگاهیذهن دهنده تشکیل ارکان. است هاآن دربارة داوريپیش بدون

 دومین و حاضر، زمان در اهداف روي بر خاص هايروش به توجه پرداختن حاضر، زمان تجارب بر خود

 کرر هولزل، هوگ، گارد، ،دزبوردز( است داوريپیش بدون و خاص هايروش به پذیرش و باز نگرش ،رکن

  ). 2014 ،7همکاران و

  هايمهارت نامهپرسش  از ايفاصله مقیاس در آگاهیذهن گیرياندازه براي پژوهش این در

                                                        

1. symptoms checklist 90 revised (SCL-90 R) 
2. Post Traumatic Stress Disorder Scale  
3. Hayes & Gifford 
4 . Bond, Hayes , Baer, & Carpenter 
5. Wegner 
6. Inventory  The White Bear Suppression  
7. Desbordes, Gard, Hoge, Holzel, & Kerr 
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Abstract: 

   Exposure to traumatic events is an important risk factor for psychological symptoms 
and avoidance of thoughts and not being able to observe the experience associated with 
such events, may have a role in persistance of psychological symptoms. Given the 
importance of this issue, the current research was designated to determine the role of 
experiential avoidance, thought supression and mindfulness in predicting psychological 
symptoms among individuals exposed to trauma. The method of the study was descriptive. 
The study population comprised of all poeple under the aupices of Committee on Relief or 
Martyr Foundation  because of facing with at least one traumatic event (such as mine 
explosion led to physical impairment, spouse death, spouse addiction, serious illness of self 
or relatives, imprisonment of spouse and divorce) in Ghilan Gharb city from April to 
September 2014 (N=1708). Among this population, Number of 100 subjects (75 females 
and 25 males) were selected by the method of stratified random sampling. Participants 
responded the questionairres of Symptom Check List-90 (SCL-90), Posttraumatic stress 
disorder Scale Mississippi, The White Bear Suppression Inventory and Kentuchy inventory 
of mindfulness skills individully in the presence of researcher. Collected data were 
analyzed using the Pearson correlation coefficient and multiple regression analysis. results 
revealed that experiential avoidance was positively correlated with somatization, 
obsession-compulsion, interpersonal sensitivity, depression, anxiety, panic, paranoid 
thought, psychosis and aggression and the total scores of psychological symptoms and 
posttraumatic stress disorder symptoms. But mindfulness was negativly correlated with 
somatization, obsession-compulsion, interpersonal sensitivity, depression, anxiety, panic, 
paranoid thought, psychosis and aggression and the total score of psychological symptoms 
and symptoms of posttraumatic stress disorder. Regression analysis results showed that 
48% of psychological symptoms can be explained by Experiential avoidance, 28% by 
suppressing thoughts and 23% by of mindfulness. Also, 59% of the variance of 
posttraumatic stress disorder symptoms can be explained by Experiential avoidance, 28% 
by suppressing thoughts, and 12% by of mindfulness. The results showed that the 
experiential avoidance, thought suppression and Mindfulness play important role in the 
prediction of psychological symptoms among individuals exposed to trauma. 

 
Key words: experiential avoidance, thought supression, mindfulness, psychological 
symptoms, exposed to trauma  
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