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مقدمه

امروزه کاوشها نشان ميدهد ،افرادي که در معرض رويدادهاي آسيبزاي شديد از جمله
تجاوز جنسي قرار ميگيرند ،از نشانگان رواني مانند ترس ،وحشت ،بيخوابي ،کابوس،
کرختي رواني ،احساس درماندگي ،احساس گناه ،خشم ،افکار خودکشي و برنامهريزي
براي اجراي آن در رنج ميباشند (مي ،8اندرود ،2کاونيج .)2082 ،3بهعبارت ديگر محققان
اشاره داشتند ،تجاوز جنسي رايجترين آسيب از دسته آسيبهاي شديد انفرادي در جامعه
آمريکا ميباشد که ساليانه بيش از يکصد هزار نفر از افراد در معرض آن قرار ميگيرند
(وايتلي ،4بروين 2و همکاران  .)2002محققان بر اين باورند ،افکار و خاطرات آزاردهنده در
رابطه رويداد آسيبزا به قدري کشنده و دردناک است که مبتلايان از رويارويي يا فکر
کردن به رخدادي که باعث زنده شدن آسيب در ذهنشان ميشود ،اجتناب ميورزند
(آرنتز ،6تيسيما ،2کينت.)2002 ،1اين اجتناب ،نهتنها باعث کاهش خاطرات آزاردهنده در
مبتلايان نميشود ،بلکه احتمال بروز نشانگان رواني را در آنها بيشتر ميکند (لانگ،9
کويويلون .)2009 ،80درمانگران اعتقاد دارند ،افرادي که در معرض رويدادهاي تنشزاي
شديد قرار ميگيرند ،در يکپارچه ساختن و سازماندادن خاطرات آزاردهنده در درون
باورهاي کنوني خود دچار مشکل هستند .به همين جهت اينگونه افراد نياز به درمانهاي
روانشناختي دارند (مي ،اندرود ،کاونيج .)2082 ،روشهاي درماني متعددي براي کمک
به اين دسته افراد وجود دارد که يکي از اين روشها ،روش تصويرسازي ذهني دستوري
و بازپـردازش )IRRT( 88مـيباشد (هولمز ،82آرنتز ،اسموکر ،83مروين .)2002 ،84روش
 IRRTماحصل انقلابشناختي و بهعنوان بازسازي تصاوير ذهني و خاطرات آزاردهنده در
غياب محرک ناخوشايند تعريف ميشود (هاکمن ،82هولمز .)2004 ،در واقع روشIRRT
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بهمثابه ديدن چشم ذهن همراه با پردازش شناختي مجدد بهمنظور غلبه بر خاطرات
آزاردهنده مورد استفاده قرار ميگيرد (دابتس ،8پورت ،2آرنتز .)2082 ،در اين روش ،به
افراد آسيبديده کمک ميشود تا تصاوير آزاردهندهاي که بهصورت اشتغال ذهني و
نشخوار فکري دردناک و خودآيند ،سطح هشياري آنها را فرا گرفته ،بازگو نمايند و با
پردازش شناختي مجدد از فشارهاي رواني آن رهايي يابند (اسپسکنز ،3هاکمن و
همکاران.)2002 ،
روش  IRRTدر جلسات  60تا  90دقيقهاي در سه مرحله بين  2تا  2جلسه انجام
ميگيرد (اسموکر 8994 ،به نقل از رهنما ،8390 ،اسموکر و همکاران .)8992 ،مرحله
اول ،فرمان تصويرسازي ذهني 4است .در اين مرحله قرباني به کمک درمانگر تصاوير
آزاردهنده خود را به همراه صدا ،بو و احساسات تجسم مينمايد و بهصورت کلامي بيان
ميکند .مرحله دوم ،غلبه 2تصويرسازي ذهني است .در اين مرحله درمانگر ،قرباني را به
حالت تسلطيافتگي و غلبه بر تصاوير ذهني آزاردهنده تشويق ميکند و قرباني هم سعي
ميکند بر تصاوير ذهني دردناک غلبه يابد .مرحله سوم ،خود آرامسازي با بازپردازش6
ميباشد .در اين مرحله ،درمانگر از سوالات سقراطي و ديگر فنون ذهني استفاده ميکند تا
قرباني با افزايش غلبه تصويرسازي ذهني و بازسازي شناختي ،معاني عامل تنشزا را
تغيير داده و خودِ آسيب ديده قبلي خود را ترميم نمايد .درمانگران  IRRTبر اين باورند،
براي اينکه مبتلايان بتوانند با خاطرات و افکار عامل تنشزا و هراسناک سازگار شوند و
خود را از فشار آن رهايي دهند ،بايستي با رويداد آسيبزا مواجه شوند وکاملاً در متن آن
قرار گيرند .از آنجاکه چنين امکاني براي قربانيان تجاوز جنسي وجود ندارد ،روش IRRT
روش بسيار قدرتمندي در کمک به اين دسته از افراد ميباشد (دابتس ،آرتنز.)2082 ،
تحقيقاتي که در زمينه اثربخشي روش  IRRTدر حيطههاي مختلف انجام گرفت،
مبين اين واقعيت است ،اين روش در کاهش نشانگان رواني ناشي از رخدادهاي آسيبزا،
از پشتوانه تجربـي خوبي بـرخوردار بوده است .به ديـگر سخن وارسـيهاي انجام گرفـته
2- Poort
4- Imagery rescripting
6- Self-Calming with Reprocessing

1- Dibbets
3- Speckens
5- Mastery of Imagery



فصلنامه پژوهشهاي نوين روانشناختي

سال يازدهم شماره  34پاييز 5431

نشان ميدهد ،روش  IRRTدر کاهش و کنترل خاطرات آزاردهنده و يکپارچهسازي اين
خاطرات در باورهاي کنوني بيماران مبتلا به اختلال وسواس فکري-عملي (اسپسکتر،
هاکمن و همکاران ،2002 ،هولمز ،کرون 8و همکاران )2002 ،افکار آزاردهنده بيماران
افسرده (ويتلي ،بروين و همکاران ، 2002 ،ويتلي ،پاتل 2و همکاران )2082 ،احساس
گناه ،کابوس ،افکار خودکشي قربانيان تجاوز جنسي (اسموکر و همکاران ،8992 ،هولمز،
آرتنر ،اسموکر ،مروين ،)2002 ،3خاطرات آزاردهنده ،افراد مبتلا به فوبياي اجتماعي
(نيلسون ،ويبريج و همکاران .)2082 ،ترس از مار(هانت ،4بياسما 2و همکاران،)2006 ،
بيخوابي و کابوسهاي شبانه افراد افسرده (لانگ ،داويس و همکاران ( )2088و افکار
خودکشي و کابوسهاي افراد افسرده (کرون ،بارنهوفار 6و همکاران )2088 ،نقش اساسي
و مؤثري داشته است.
پارهاي از مطالعات و تحقيقات مربوط به قربانيان تجاوز جنسي نشان ميدهند ،معمول ًا
اينگونه افراد از نشانگان رواني متعددي از جمله کابوس 2و افکار خودکشي 1رنج ميبرند
(اسموکر و همکاران .)8992 ،منظور از کابوس ،خواب ناخوشايندي است که فرد مبتلا با
پاسخ هيجاني منفي و با حالت وحشتزدگي از خواب بيدار شده و براي مدت زمان
طولاني در خواب رفتن مجدد دچار مشکل ميباشد .کابوس در اين افراد موجب حس
نااميدي ،غمگيني و رعشگي جسماني ميگردد (لانگ ،هامونز 9داويس و همکاران،
 .)2088تحقيقات مبرهن نمود ،افرادي که مورد سوء قصد جنسي قرار ميگيرند ،به
هنگام بيداري و خواب صحنههاي تجاوز جنسي را تجسم ميکنند ،در خواب رفتن
مشکل دارند و زمانيکه بهخواب ميروند ،بهطور ناگهاني و با کابوسهاي مربوط به
تجاوز جنسي از خواب بيدار ميشوند و از سرگيري فعاليتهاي جنسي عادي براي اين
گونه افراد مشکل و گاهي محال مـيباشد .افکار خودکشي بيانگر برنامهريزي بـراي پايان
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دادن به زندگي بهعلت وجود يک رويداد آسيبزاي شديديا شکستهاي متوالي در زندگي
ميباشد (فلورينتين ،8کرون .)2080،وارسيها نشان ميدهند ،اکثر قربانيان تجاوز جنسي
داراي افکار خودکشي هستند و زمانيکه احساس گناه فضاي رواني آنها را فرا ميگيرد و
تجسم صحنههاي تـجاوز جنسي غيرقابل کنترل مـيشود ،مبتلايان با يـک اقدام برنامه-
ريزيشده به زندگي خود پايان ميدهند (هاکمن ،هولمز ،2004 ،اسموکر.)8992 ،
درمانگران  IRRTبر اين باورند IRRT ،به قربانيان تجاوز جنسي اين فرصت را ميدهد،
تجارب دردناک گذشته را در زمان حال تجسم نموده و با پردازش شناختي و بهروزرساني
آن تجربه و تغيير در معاني آن ،از افکار آزاردهنده آن رهايي يابند (کلارک 2006 ،به نقل
از هولمز ،آرتنر ،اسموکر ،مروين .)2002 ،اسموکر و همکاران ( )8992در تحقيقي بر روي
زنان بزرگسالي که از تجاوز جنسي دوران کودکي رنج ميبردند نشان داد ،روش IRRT
در کنترل و کاهش نشانگان رواني مانند احساس گناه ،کابوس ،بيخوابي و افکار
خودکشي روش قدرتمندي ميباشد .کراکوف و همکاران ( ،2008به نقل از رهنما)8390 ،
اثربخشي روش  IRRTرا بر روي  89نوجوان با سابقه سوء استفاده جنسي در دو گروه
آزمايشي و کنترل در يک کارگاه آموزشي يک روزه به مدت  6ساعت مورد بررسي قرار
دادند .نتايج نشان داد ،فراواني کابوسها و ميزان بيخوابي در  3ماه پيگيري به ميزان 28
درصد کاهش پيدا کرد اما در گروه کنترل تفاوتي در ميزان کابوسها و بيخوابي قبل و
بعد از  3ماه مشاهده نشد .همچنين لانگ ،داويس و همکاران )2008( ،در تحقيقي
مبرهن نمودند ،روش  IRRTدر درمان بيخوابي ،کابوس و خاطرات آزاردهنده مبتلا به
 PTSDبسيار موثر بوده است .ايسون ،2کويزر ،2003( 3به نقل از هاکمن ،هولمز)2004 ،
اثربخشي روش  IRRTرا بر روي  9نفر از زناني که در معرض تجاوز جنسي قرار گرفتند،
در يک مطالعه موردي مورد بررسي قرار دادند .نتايج اين پژوهش نشان داد ،روش
 IRRTدر درمان خشم ،ترس ،کابوس و افکار خودکشي بسيار مؤثر بوده است .در اين
راستا کلارک 2006( 4بـه نـقل از هولمز ،آرنتز ،اسموکر ،مروين )2002 ،در پژوهش خود
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نشان داد ،از آنجاکه در روش  ،IRRTقرباني تجاوز جنسي تجارب دردناک گذشته را به
تصوير ميکشد ،تجسم و بازپردازش ميکند ،اين روش در کنترل نشانگان رواني مانند
خشم ،کابوس ،ترس و افکار خودکشي نقش موثري دارد .واي تيکر 8بروين ،واتسون2
( )2080در تحقيقي بر روي  1نفر از بيماران سرطاني که از افکار آزاردهنده در رنج بودند،
مبرهن نمودند ،روش  IRRTدر کنترل بيخوابي ،کابوسهاي شبانه نقش معناداري
داشته است .کرون ،گين( 2083به نقل از دابتس ،آرنتز )2082 ،در تحقيقي بر روي 88
قرباني تجاوز جنسي همراه با يک دوره  3ماهه پيگيري نشان دادند ،روش  IRRTدر
درمان بيخوابي ،نشخوار فکري ،افکار خودکشي وکابوسهاي شبانه بسيار مؤثر بوده
است .پراسکو ،3گرامبل 4و همکاران ( )2082نيز اثربخشي روش  IRRTرا بر روي
خاطرات آزاردهنده دوران کودکي  88فرد بزرگسال مورد وارسي قرار دادند ،اين محققان
روشن ساختند ،روش  IRRTدر درمان نشانگان رواني مانند احساس گناه ،ترس ،خشم
وکابوسهاي شبانه نتايج سودمندي داشته است .در همگرائي با تحقيقات فوق رهنما
( )8390در تحقيقي بر روي  82نفر از افراد افسرده نشان داد ،روش  IRRTدر کنترل و
کاهش بيخوابي ،کابوس و افکار خودکشي بسيار موثر ميباشد.
باتوجه به پژوهشهاي فوق و باتوجه به اينکه کابوسهاي شبانه و افکار خودکشي در
قربانيان تجاوز جنسي بسيار شايع بوده و در وضعيت رواني و جسماني آنها نقش اساسي
دارد،اين پژوهش با هدف اثربخشي درمان تصويرسازي ذهني دستوري با بازپردازش
( )IRRTبر ميزان کابوسهاي شبانه و افکارخودکشي قربانيان به تجاوز جنسي ،انجام
شده است.
روش

طرح اين پژوهش دو گروهي ،پيشآزمون-پسآزمون با گروه کنترل ميباشد .جامعه
آماري شامل  89نفر از دختراني بـودند که داراي سوء سابقه جـنسي بودند و از نشانـگان
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رواني مانند خشم ،بدبيني ،بيخوابي ،کابوس ،احساس گناه ،افکار خودکشي و نشخوار
فکري مربوط به حادثه آسيبزا رنج ميبردند و جهت حل مشکلات خود طي سالهاي
 8393و  8394به مرکز مشاوره تابان مراجعه کردند .نخست به تکتک آنها بهطور
انفرادي پرسشنامه کابوس و افکار خودکشي داده شد و سپس بهطور انفرادي ،تحت
درمان با روش  IRRTقرار گرفتند .از ميان  89نفر  9نفر بهطور متوسط  6جلسه 22
دقيقهاي (هفتهاي يک الي دو بار) روش  IRRTرا بهطور انفرادي دريافت داشته و 80
نفر ديگر حداکثر پس از يک تا دو جلسه دريافت  ،IRRTبنابر دلايل مختلف قادر به
ادامه درمان نشدند .دختراني که روش  IRRTرا بهطور متوسط  6جلسه دريافت نمودند،
يک هفته بعد از آخرين جلسه درمان پرسشنامه کابوس و افکار خودکشي را مجدداً
تکميل کردند (گروه آزمايشي) و دختراني که قادر به ادامه درمان نشدند ،بعد از  42روز تا
دو ماه با هماهنگي که با آنها بعمل آمده ،از آنها خواسته شد ،مجدداً پرسشنامه کابوس و
افکار خودکشي را تکميل نمايند .از ميان آنها  9نفر پرسشنامههاي فوق را تکميل نمودند
(گروه کنترل) .شايان ذکر است ،دختران گروه کنترل در دامنه سني  81تا  38سال و
گروه آزمايشي در دامنه سني  82تا  21سال قرار داشتند .ضمناً دامنه زماني سوء استفاده
جنسي تا زمان مراجعه به درمان در ميان اعضاي گروه آزمايشي و کنترل  3ماه تا  89ماه
بوده است.
ابزارهاي پژوهش

در اين پژوهش ابزارهاي ذيل مورد استفاده قرار گرفت:
پرسشنامه افکار خودکشي بک : (BSIS)1اين پرسشنامه ابـزار خودسنجي  89سوالي
ميباشد که توسط بک در سال  8998به منظور اندازهگيري شدت نگرشها ،رفتارها و
طرحريزي براي ارتکاب به خودکشي تدوين گرديده است .هر سوال اين پرسشنامه در
مقياس سه درجهاي ( 0تا  )2نمرهگذاري ميشود و نمره فرد بر اساس جمع نمرات
محاسبه مـيشود .دامنه نمرات از  0تا  31مـيباشد .هر چه نـمره فرد بالاتر باشد ،افـکار
1- Beck Suicide Ideation Scale
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خودکشي در او شديدتر است و برعکس .بهعبارت ديگر نمره صفر تا  2بيانگر افکار
خودکشي پايين ،نمره  6تا  89بيانگر خودکشي بالا و نمره  20تا  31بيانگر افکار
خودکشي شديد ميباشد .ضريب پايايي اين پرسشنامه با استفاده ار آلفاي کرونباخ 0/92
و با استفاده از روش دونيمه کردن  0/22در جمعيت ايراني گزارش شده است (انيسي و
همکاران 8313 ،به نقل از رهنما.)8390 ،
پرسشنامه شاخص شدت کابوس و روياهاي آشفته :(DDNSI)1اين پرسشنامه در سال
 2008توسط کراکوف تدوين و داراي  82سوال ميباشد که هر سوال در مقياس 4
درجهاي ( 0تا  3نمره) نمرهگذاري ميشود و شدت کابوس را از هرگز ،تاحدي ،زياد و
خيلي زياد نشان ميدهد .حداکثر نمره اين پرسشنامه در اين پژوهش  42ميباشد .هرچه
نمره فرد بالاتر باشد ،بيانگر فراواني و شدت کابوس ميباشد و برعکس (رهنما.)8390 ،
ضريب پايايي اين پرسشنامه با استفاده از آلفاي کرونباخ  0/21بهدست آمده است.
بسته درماني  IRRTاسموکر :اين بسته درماني توسط اسموکر در سال  8992تدوين
گرديد و در  2تا  2جلسه  60تا  90دقيقهاي در سه مرحله  -8فرمان تصويرسازي ذهني
 -2غلبه تصويرسازي ذهني  -3خودآرامسازي تصوري ذهني با بازپردازش انجام ميگيرد.
در مرحله نخست درمانجو به کمک درمانگر ،تصاوير آزاردهنده را تجسم نموده و سعي
مـيکند در مورد جزئيات آن توضيح دهد .در مرحله دوم درمانجو به کـمک درمانگر
راههاي غلبه بر تصاوير آزاردهنده را از طريق فنوني مانند آرميدگي ذهني ،چرخش ذهني،
نوشتن مطالب با جزئيات و مرور ذهني بر روي آن فرا ميگيرد .در مرحله سوم درمانگر با
طرح سوالات سقراطي ،پرداختن به جزئيات تصاوير آزاردهنده و دادن فنوني مانند
غربالگري ذهني ،کنترل جرقههاي ذهني بازگشتي و چرخش ذهني سعي ميکند
درمانجو پردازش شناختي مثبت و بهتري از صحنه آسيبزا داشته باشد .در نهايت،
درمانجو با غلبه بر تصويرسازي ذهني و تغيير در معاني رويداد آسيبزا از نشخوار فکري
تصاوير آزاردهنده رهايي مييابد.
1- Disturbing Dreams and Nightmere Severity Index
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خلاصه اجراي روش IRRT

جلسه اول :گـفتگو در مورد مشـکل درمانجو و تأثـيرات روانشـناختي آن در روابـط
بينفردي ،ايجاد انگيزه براي همکاري در درمان ،اهداف درمان و صحبت در مورد روش
 ،IRRTتجسم نمودن تصاوير آزاردهنده بهطور آزمايشي و دادن تکاليف خانگي.
جلسه دوم :بررسي تکاليف خانگي ،تجسم تصاوير آزاردهنده با چشمان بسته و
بررسي ارتباط آن با محتواي کابوس و افکار خودکشي ،دادن تکاليف خانگي.
جلسه سوم :بررسي تکاليف خانگي ،تمرين آرميدگي و تجسم نمودن تصاوير
آزاردهنده با جزئيات کامل و با چشمان بسته و بررسي ارتباط آن با خلق ،کابوس ،بدبيني
و افکار خودکشي ،گفتگو در مورد مرور ذهني و بازسازي شناختي ،دادن تکاليف خانگي.
جلسه چهارم :بررسي تکاليف خانگي ،تجسم تصاوير آزاردهنده با جزئيات کامل و با
چشمان بسته ،تصويرسازي ذهني هدايت شده از سوء درمانگر به منظور ايجاد احساس
فردي و کنترل درمانجو بر روي تصاوير آزاردهنده ،دادن فن چرخش ذهني ،مرور ذهني،
دادن تکاليف خانگي.
جلسه پنجم :بررسي تکاليف خانگي ،مرور شناختي بر تصاوير آزاردهنده و ارتباط آن
با نشانگان رواني مانند بدبيني ،احساس گناه ،کابوس ،افکار خودکشي و تصويرسازي
ذهني هدايت شده همراه با بازسازي شناختي و چرخش ذهني از سوء درمانجو ،دادن
تکاليف خانگي.
جلسه ششم :بررسي تکاليف خانگي ،تمرکز بر بازسازي شناختي تصاوير آزاردهنده
همراه با بازپردازش آن از سوء درمانجو ،بهکارگيري فن چرخش ذهني همراه با غربالگري
ذهني ،کنترل جرقههاي ذهني بازگشتي ،پردازش مجدد همراه با تغيير در معاني رويداد
آسيبزا ،دادن تکاليف خانگي.
جلسه هفتم :بررسي تکاليف خانگي ،کنترل جرقههاي ذهني بازگشتي ،فلشبکها و
بکارگيري مداوم فن چرخش ذهني بهمنظور کنترل تصاوير آزاردهنده ،بازپردازش
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شناختي رويداد آسيبزا و ارتباط آن با نشانگان رواني بهويژه کابوسهاي شبانه و افکار
خودکشي.
يافتهها

از آنجاکه طرح پژوهش حاضر دو گروهي از نوع پيشآزمون-پسآزمون با گروه کنترل
بوده ،لذا براي آزمون فرضيههاي اين پژوهش از تحليل کوواريانس چندمتغيري (مانکوا)8
استفاده شده است ،وارسيها نشان ميدهد ،در پژوهشهايي که از طرح پيشآزمون-
پسآزمون با گروه کنترل استفاده ميشود ،نمرات پيشآزمون بعنوان متغيرهاي تصادفي
کمکي بهکار ميرود .براي اينکه تأثيرات مشتبهکننده اينگونه متغيرها را کنترل نمائيم ،با
رعايت مفروضههاي زيربنايي مانند همگني رگرسيون ،يکساني واريانسها و همگني
ماتريسهاي واريانس-کواريانس از تحليل کوواريانس استفاده ميشود (عليآبادي،
صمدي.)8314 ،
فرضيههاي اصلي :روش  IRRTبر ميزان کابوسهاي شبانه و افکار خودکشي
دختران با سوء سابقه جنسي مؤثر است.
جدول ( )1مشخصههاي آماري متغيرهاي وابسته (اوليه)
متغير ها

گروهها

ميانگين

انحراف استاندارد

پيشآزمون پسآزمون پيشآزمون پسآزمون

 Tپيش
آزمون

اقدام بهخودکشي آزمايشي

82/32

88/06

3/69

2/98

8/08

ميزان کابوس کنترل
آزمايشي

81/20
21/82

82/20
20/42

3/43
3/92

3/32
3/22

8/02

26/28

22/12

3/21

3/42

کنترل

Sig

0/628
0/282

همانطوريکه جدول ( )8نشان ميدهد ،از آنجاکه آزمودنيهاي گروه آزمايشي و
گروه کنترل بهطورتصادفي انتخاب نشدند ،بهمنظور معادل بودن دو گروه در افکر خودکشي
1- Mancova
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و کابوسهاي شبانه پيشآزمون ،از آزمون  Tمقايسه ميانگينهاي مستقل استفاده شدT .

محاسبه شده در افکار خودکشي ( )8/08و در کابوسهاي شبانه ( )8/02با سطح
معناداري  P<0/02معنادار نبوده و دو گروه در افکار خودکشي و کابوسهاي شبانه
اختلاف معناداري در پيشآزمون نداشتند.
جدول ( )2مشخصههاي آماري متغيرهاي وابسته (تعديلشده)
متغيرها

گروهها

افکار
خودکشي
ميزان
کابوس

ميانگين خطاي استاندارد حدود ميانگين جامعه با  % 59اطمينان

آزمايشي

80/28

8/08

2/86

83/26

کنترل

82/43

8/23

83/60

89/26

آزمايشي

89/82

8/36

82/22

23/02

کنترل

24/88

8/12

89/02

22/82

جدول ( )2نشان ميدهد ،پس از تعديل نمرات گروه آزمايشي و گروه کنترل ،در
ميزان کابوسهاي و افکار خودکشي دختران با سوء سابقه جنسي اختلاف وجود دارد .جهت
بررسي اين نکته که آيا تفاوت از نظر آماري معنادار است ،از تحليل مانکوا استفاده گرديد.
جدول ( )3آزمون اندازه اثر بر اساس لامبداي ويلکز
اثر

لامبداي ويلکز

Value

F

گروهd.f

خطاd.f

sig

اندازه اثر

0/481

1/22

2

84

0/0002

0/622

جدول ( )3نشان ميدهد ،اثر ( IRRTمتغير مستقل) در دختران با سوء سابقه جنسي
در يک متغير ترکيبي در سطح  P>0/0002و ( 84و F )2اثر معنيداري داشته است .به
عبارت ديگر روش  IRRTدر کاهش افکار خودکشي و ميزان کابوسهاي شبانه نقش
موثر داشته است و مجذور اتاي سهمي شدت اين اثر را  0/622نشان ميدهد که از لحاظ
آماري اثر بالايي ميباشد.
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جدول ( )4نتايج آزمون اثر  IRRTبراي فرضيههاي فرعي اول و دوم (ميزان کابوسهاي شبانه
و افکار خودکشي)
منابع تغييرات

SS

d.f

MS

F

sig

انده اثر

ميزان کابوسهاي شبانه
خطا
ميزان افکار خودکشي
خطا

351/5
163/03
343/63
530/50

3
39
3
39

351/35
06
343/63
93/70

5/76

0/000

0/946

9/70

0/0003

0/993

جدول ( )4نشان ميدهد ،فرضيه فرعي اول و دوم اين پژوهش مورد تأئيد قرار
گرفت .بهعبارت ديگر روش  IRRTدر کاهش ميزان کابوسهاي شبانه و افکار
خودکشي دختران با سوء سابقه جنسي مؤثر بوده است .ضمناً مجذور اتاي سهمي ،شدت
اين اثر را براي ميزان کابوس  0/492و براي افکار خودکشي  0/448نشان داده است.
يعني  49درصد تفاوت در نمرات پيشآزمون و پسآزمون کابوسهاي شبانه و  44درصد
تفاوت در نمرات پيشآزمون و پسآزمون افکار خودکشي گروه آزمايشي ناشي از اثر
روش IRRTميباشد.
بحث و نتيجهگيري

کاوشهاي متعدد مؤيد اين واقعيت هستند ،افرادي که مورد سوء قصد جنسي قرار ميگيرند،
از علائم روانشناختي مانند ترس ،وحشت ،بيخوابي ،کابوسهاي شبانه ،افکار خودکشي،
احساس گناه و خشم رنج ميبرند .خاطرات آزاردهنده عامل تنشزا در اينگونه افراد ،به
قدري دردناک و کشنده است که افراد مبتلا بعد از مدتي با اقدام به خودکشي به زندگي
خود پايان ميدهند .درمانگران روانشناختي بهمنظور کمک به اين دسته از افراد ،از
روشهاي درماني مختلفي سود ميجويند .در اين پژوهش ،اثربخشي روش  IRRTبر
کابوسهاي شبانه و افکار خودکشي دختران با سوء سابقه جنسي مورد بررسي قرار گرفت
که نتايج آن در ذيل مورد بحث و تبيين قرار ميگيرد.
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فرضيههاي اصلي و فرعي اين پژوهش مبني بر اينکه روش  IRRTبر کابوسهاي
شبانه و افکار خودکشي دختران با سوء سابقه جنسي موثر است ،در اين پژوهش مورد
تائيد قرار گرفت .بهديگر سخن ،تجزيه و تحليل مانکوا با تصحيح بن فروني نشان دادF ،
محاسبه شده در فرضيه اصلي ( F ،)1/22محاسبه شده در فرضيه فرعي اول ( )2/62و F
محاسبه شده در فرضيه فرعي دوم ( )4/60در سطح  P>0/0002معنادار بودن اثربخشي
روش  IRRTبر ميزان کابوسهاي شبانه و افکار خودکشي دختران با سوء سابقه جنسي
را نشان ميدهد .يافتههاي اين پژوهش با نتايج وارسيهاي محققاني همچون اسموکر و
همکاران ( ،)8992ايسون ،کويزز ( 2003به نقل از هاکمن ،هولمز .)2004 ،کلارک
( 2006به نقل از هولمز ،آنتز ،اسموکر ،مروين ،)2002 ،واتيکر ،بريون ،واتسون (،)2080
کرون ،گين ( 2083به نقل از دابتس ،آرنتز ،)2082 ،پراسکو ،گرامبل و همکاران (،)2082
رهنما ( )8390همگرايي دارد .بهعبارت ديگر ،اين پژوهش در همسويي با کاوشهاي
فوق نشان داده است ،روش  IRRTبهعنوان يک روش درماني ،نقش موثري در کاهش
کابوسهاي شبانه و افکار خودکشي دختران با سوء سابقه جنسي داشته است.
درمانگران  IRRTدر مورد اثربخش بودن روش  IRRTبر نشانگان رواني مبتلايان
بهسوء سابقه جنسي بر اين باورند ،اينگونه افراد بهعلت داغ ننگ سوء استفاده قرار
گرفتن ،درباره آسيب خود با کسي سخن نميگويند و حتي از فکر کردن درباره تجاوز
جنسي خود اجتناب ميورزند و از موقعيتهاي تهديدکننده که يادآور خاطرات دردناک
است ،پرهيز ميکنند .لذا هيچ تمايلي براي درمان از خود نشان نميدهند .اين حالت نه
تنها وضعيت آنها را بهتر نميکند بلکه آنها را روزبهروز منزويتر ،گوشهگيرتر و به سمت
شخصيت اجتنابي پيش مـيبرد .حال وقتي اين افـراد در جلسات درماني  IRRTقرار
ميگيرند ،صحنههايي را که چندين سال در ذهن خود داشتند و حتي از يادآوري و فکر
کردن درباره آن اجتناب ميورزيدند ،با جزئيات کامل تجسم و بيان ميکنند ،احساسات
خود را درباره آن حادثه بيان ميدارند و هر آنچه را که براي آنها اتفاق افتاد ،مورد وارسي
قرار ميدهند و سپس با پردازش مجدد و يکپارچه ساختن خاطرات و افکار دردناک در
سازمان رواني و در درون باورهاي کنوني خود ،درياي متلاطم و ستيز دروني خود را
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کاهش ميدهند .اين مهم در چندين جلسات درماني ،موجب کاهش نشانگان رواني نظير
احساس گناه ،ترس ،خشم ،کابوسهاس شبانه و افکار خودکشي در رابطه با آن حادثه
ميشود .درمانگران  IRRTمعتقدند ،براي ايـنکه تصاوير جايـگزين شده با تـصاوير
آسيبزاي قبلي رقابت کند ،لازم است فنون بهکار گرفته شده در جلسات  ،IRRTدر خانه
چندين بار در روز تمرين شود تا تصاوير تغييريافته ،قدرت کافي در رقابت با خاطرات
دردناک را کسب کنند .به همين جهت درمانگران  ، IRRTاز تکاليف خانگي مانند نوشتن
خاطرات دردناکي که تاکنون بازگو نکردند و بازسازي شناختي در مورد محتواي آن،
آرامش ديافراگمي ،تمرينات آرميدگي عضلاني ،بهکارگيري مهارت چرخش ذهني و
کنترل جرقههاي ذهني استفاده ميکنند .درمانگران  IRRTاعتقاد دارند ،گرچه پيامد
فوري يادآوري خاطرات دردناک به اضطراب و افسردگي ميانجامد ،اما بعد از چند جلسه
 ،IRRTدستگاه ايمني قويتر شده و اين مهم باعث کاهش علائم روانشناختي زجرآور
ميگردد.
فيشر ،8ويلز 2088( 2به نقل از هاجنرز ،3ارنتز )2083 ،معتقدند ،پردازش اطلاعات
افراد با سوء سابقه جنسي و افرادي که در معرض رويدادهاي استرسآفرين قرار ميگيرند،
جهتدار ميباشد ،لذا اينگونه افراد از موقعيتهايي که به احساس تهديد منجر ميشود يا
بالقوه براي آنها تهديدکننده است ،اجتناب ميورزند .به همين جهت افکار و تصاوير
آزاردهنده بهصورت خودآيند تکراري ،سطوح ذهني آنها را فرا گرفته و موجبات خودپنداره
منفي ،بيتفاوتي هيجاني و انزواي اجتماعي آنها را فراهم ميسازد .از آنجا که اين افراد
در جلسات درماني  IRRTدر موقعيتهاي امن و راحت قرار ميگيرند و خاطرات رويـداد
آسيبزا را با جزئيات کامل تجسم ميکنند و مسلح به فنون چرخش ذهني ،غربالگري
ذهني و بازداري فکري ميشوند ،از نشخوار فکري و اشتغال ذهني خاطرات آزاردهنده
رهايي مييابند .اين مهم در چندين جلسه درماني منجر به کاهش يا حداقل کنترل
نشانگان رواني منفي مانند احساس گـناه ،ترس ،بيخوابي و افکار خودکشي مـيشود .در
2- Wells
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اين راستا آرنتز و ويرتمن ( 8999به نقل از رهنما )8390 ،در خصوص مکانيزم تأثير روش
 IRRTبر اساس نظريه شرطيسازي کلاسيک بر اين باورند ،زماني که درمانگر روش
 IRRTرا در جهت کنترل خاطرات آزاردهنده عامل تنشزاي گذشته بهکار ميگيرد ،به
علت تجسم محرک غيرشرطي ( )USCدر موقعيت آرامشزا و بدون استرس ،بعد از
مدتي پاسخ غيرشرطي ( )UCRخاصيت خود را از دست داده و اين مهم بعد از مدتي
موجب ميشود ،پاسخ شرطي ( )CRخاصيت فراخواني خاطرات دردناک را از دست دهد.
با اين تفاوت که در روش  IRRTعلاوه بر همخواني بين  UCSو  ،UCRپردازش مجدد
و تغيير در معنائي  UCR ،UCRنيز صورت ميگيرد و  CRبيشتر خاصيت فراخواني
خاطرات دردناک را از دست ميدهد .همچنين کينت ،8بيوک ،2آرنتز ،سوء تر )2002( 3در
اين زمينه بر اين باورند ،درمانجوياني که تحت درمان روش  IRRTقرار ميگيرند به
علت تجسم ،بيان خاطرات و پردازش شناختي دردناک گذشته و تغييري که در معاني
رويداد استرسآفرين انجام ميدهند ،از يک طرف ساختار شناختي آنها از افکار و تصاوير
ذهني آزاردهنده رهايي مييابد و از طرف ديگر ساختار شناختي آنها با مجهز شدن به
فنون شناختي مانند چرخش ذهني ميتواند جرقههاي ذهني بازگشتي و فلشبکها را
کنترل نمايد .به همين جهت اين محققان معتقدند ،روش  IRRTيک روش درماني موثر در
افرادي که در معرض رويدادهاي آسيبزا از جمله سوء قصد جنسي قرار گرفتند ،ميباشد.
در همگرايي با تحقيقات فوق گرونت ،4ويز ،2اسموکر ،چيويستانسون )2002( 6در
مورد مکانيزم تأثير روش  IRRTبر اين باورند ،در جلسات درماني  ،IRRTدرمانجويان
ديدگاه متفاوت و عملياتيتري نسبت به رويداد آسيبزا پيدا ميکنند و به کنترل بيشتري
بر روي تصاوير ذهني خودآيندِ تکراري مرتبط با عامل تنشزا دست مييابند .اين مهم به
نوبه خود ،باعث کاهش نشانگان رواني ناخوشايند مثل کابوسهاي شبانه ،ترس ،وحشت،
احساس گناه و افکار خودکشي ميشود.
2- Buck
4- Grunert
6- Chevistainson

1- Kindt
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بهطور کلي بهکارگيري روش  IRRTبراي قربانيان تجاوز جنسي نه تنها منجر به
تغيير خاطرات کشنده در خيال و ذهن آنها ميشود بلکه باعث ميشود ،مبتلايان تصاوير و
شناختهاي منفي خود را در رابطه با رويداد آسيبزا تغيير داده و ديدگاه مثبتتر يا
حداقل متفاوتتري نسبت به رويداد آسيبزا پيدا نمايند .لذا به درمانگران توصيه ميشود
در کنار ساير روشهاي درماني از روش  IRRTبراي کاهش و کنترل آسيبهاي مربوط
به رويدادهاي تنشزا از جمله افرادي که مورد سوء قصد جنسي قرار گرفتند ،استفاده
نمايند.
محدوديت و سپاسگزاري :از محدوديتهاي اين پژوهش ميتوان ،به فقدان انتخاب و
جايگزيني تصادفي آزمودنيها در شرايط مختلف تحقيق اشاره نمود .در واقع بهعلت حجم
پايين جامعه آماري ،امکان چنين کاري مقدور نبود .در خاتمه از همکاريهاي خوب
آزمودنيهاي اين پژوهش بخصوص اعضاي گروه کنترل در تکميل مجدد پرسشنامههاي
اين پژوهش تشکر و قدرداني ميشود.
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