
 

 

 سانحه  از   پس   استرس   اختالل

 بررسی اجمالی

اختاللی استتک  ه  ر برخی از اارا ک  ه  ر رد دا  انا    (PTSD) اختالل استتترس پس از ستتانحه
 . هنده، ارسناک  ا خطرناک را اجربه  ر ه اند ا جا  می شو 

ز ا ک را  ر چند احستاس ارس  ر حن  د پس از  ر موعینک سستنز زا یعنیی استکر ارس ااترا  
ثتاننته  ر بتد  ا جتا  می  نتد اتا بته  اتاب  ر برابر خطر  تا اجتنتاک از س   متر  نتدر ا   پتاستتت   جنت   تا 
گر ز   ر دا نش میمولی استتک  ه به منرور محاارک از شتتر   ر برابر سستتنز استتکر امر عا  همه  

با ا   حال بنشتتر اارا  به یور   نند،ها را پس از اردما )حا ثه( اجربه میاارا  ینف دستنیی از دا نش
 ابندر  ستانی  ه همننا  مشتنال  را اجربه می  نند ممن  استک معتال  یعنیی از عالئم ادلنه بهعو  می

ممن  استک احستاس استترس  ا ارس  نند، حتی  PTSD اشترن   ا ه شتوندر اارا  معتال به PTSD به
 .زمانی  ه  ر خطر ننستند

 هاعالئم د نشانه

 ه بنشتتتر د نه همه اارا  سستتنز   ده عالئم  وااه مد  را اجربه می  نند، ا  ر ک سنها به ر حالی   
PTSD مدادم )مزم ( معتال نمی شتوندر همه اارا  معتال به PTSD  ر رد دا  خطرناک را اجربه ننر ه 

شو ر   PTSD اندر برخی از اجربنا ، مانند مرگ ناگهانی د غنرمنترره  نی از عز زا  ننز می اواند باعث
ماه پس از حا ثه سستنز زا شتردب می شتوند، اما گاهی ادعا  سنها   3عالئم میموال   ر ادا ل،  ر عرض  

ستال ها پس از س  شتردب می شتوندر عالئم با د بنش از  ر ماه یول بنشتد د به حدک شتد د باشتد  ه  
متفاد  استتکر برخی از    ر نرر گراته شتتو ر  دره بنمارک PTSD  ر ردابط  ا  ار اداخل ا جا   ند اا

ماه بهعو  می  ابند،  ر حالی  ه برخی   گر عالئمی  ارند  ه بستتنار یوالنی ار استتکر  ر   6اارا  ظرف 
 .برخی اارا ، ا   بنمارک مزم  می شو 

 ردا  پزشتتتر  تا ردانشتتتنتاس  ته اجربته  متر بته اارا  معتال بته بنمتارک هتاک ردانی را  ارنتد، می اواننتد
PTSD ندرا اشرن   ه. 

 :،  ر بزرگسال با د حداعل به مد   ر ماه امام موار  ز ر را  اشته باشدPTSD براک اشرن 

 حداعل  ر عالمک  دباره اجربه شو  •
 حداعل  ر عالمک اجتنابی •
 حداعل  د عالمک برانگنرتگی د دا نش پذ رک •
 حداعل  د عالمک شناختی د خلمی •



 

 

 :عالئم اجربه مجد  ععاراند از

 ضربه ردحی بارها د بارها، از جمله عالئم انز نی مانند ضربا  علز  ا ایر قانرار  -االش بر  •
 خوابهاک بد •
 اانار ارسناک •

اجربه مجد  عالئم ممن  استتک باعث ا جا  مشتتنالای  ر ردال ردزمره ار  شتتو ر عالئم می اواند از 
ها ی  ه  ا سدر رد دا  هستتند ننز  اانار د احستاستا  خو  ار  شتردب شتو ر  لما ، اشتنا  ا موعینک

 .اوانند باعث اجربه مجد  عالئم شوندمی

 :عالئم اجتنابی ععاراند از

 ها، رد دا ها  ا اشنا ی  ه  ا سدر اجربه سسنز زا هستند  در ماند  از منا  •
 اجتناک از اانار  ا احساسا  مراعط با رد دا  سسنز زا •

چنزهتا ی  ته ار  را بته  تا  رد تدا  سستتتنتز زا می انتدازنتد می اواننتد عالئم اجتنتاک را احر تر  ننتدر ا   
عنوا  م ال، پس از  ر ایا ف  عالئم ممن  استک باعث شو  ار  ردال شریی خو  را ااتر  هدر به

رانندگی بد، شتتریتتی  ه میموال  رانندگی می  ند، ممن  استتک از رانندگی  ا ستتوار شتتد   ر ماشتتن  
 .اجتناک  ند

 :عالئم برانگنرتگی د دا نش پذ رک ععاراند از

 به راحتی معهو  شد  •
 "احساس انش  ا   ر لعه •
  اشت  مشنل  ر خواک •
  اشت  یانا  عیعاننک •

انگنرتگی میموال  ثتابتک هستتتتنتد، بته جتاک ا ننته بتا چنزهتا ی احر تر شتتتونتد  ته ار  را بته  تا  عالئم بر 
رد دا هاک سسنز زا می انداز ر ا   عالئم باعث می شو  ار  احساس استرس د عیعاننک  ندر ممن  

 .اسک انجام  ارهاک ردزانه مانند خوابند ، غذا خور    ا امر ز را سرک  نند

 :می ععاراند ازعالئم شناختی د خل

 مشنل  ر به خایر سپر   د ژگی هاک  لندک رد دا  سسنز زا •
 اانار منفی  ر مور  خو   ا جها  •
 احساسا  احر ف شده مانند گناه  ا سرزنش •
 از  سک  ا   عالعه به ایالنک هاک لذ  برش •



 

 

سستنز  ا   عالئم شتناختی د خلمی می اواند پس از رد دا  سستنز زا شتردب  ا بدار شتو ، اما به  لنل
میترف موا  ننستکر ا   عالئم می اواند باعث شتو  ار  احستاس بنگانگی  ا جدا ی از  دستتا   ا 

 .اعضاک خانوا ه  ند

 اشتتت  برخی از ا   عالئم اا چند هفته پس از  ر رد دا  خطرناک یعنیی استتکر هنگامی  ه عالئم  
گتذار ، د بته  لنتل میتتترف موا ،   بنش از  تر متاه یول بنشتتتد، بته یور جتدک بر اوانتا ی ار  ات ثنر می

باشتدر برخی از اارا    PTSD بنمارک پزشتنی  ا هر چنز   گرک به جز خو  رد دا  نعاشتد، ممن  استک
اغلتز بتا  PTSD .براک هفتته هتا  تا متاه هتا هنت عالمتی از خو  نشتتتا  نمی  هنتد PTSD معتال بته

 . ابی   گر همراه اسکااسر گی، سوء میرف موا   ا  ر  ا چند مور  از اختالال  اضطر 

 س ا دا نش  و  ا  متفاد  از بزرگساال  اسک؟

 و  ا  د نوجوانا  ممن  استک دا نش هاک شتد دک به اردما  اشتته باشتند، اما برخی از عالئم سنها 
ستال(   ده  6ممن  استک مانند بزرگستاال  نعاشتدر عالئمی  ه گاهی  ر  و  ا  بستنار  وچر ) متر از  

 :م می اواند شامل موار  ز ر باشدمی شو ، ا   عالئ

 خنس  ر   ارک بید از  ا گنرک استفا ه از اوالک •
 اراموش  ر   نحوه صحعک  ر    ا نااوانی  ر صحعک  ر   •
 اجراک ا   رد دا  ارسناک  ر یول زما  بازک •
  لعستگی غنرمیمول با دالد    ا بزرگساال    گر  •

 و  ا  بزرگتر د نوجوانا  بنشتتر احتمال  ار  عالئمی مشتابه عالئم مشتاهده شتده  ر بزرگستاال  نشتا  
 هنتدر سنهتا همننن  ممن  استتتک راتتارهتاک مررک، بی احترامی  تا مررک ا جتا   ننتدر  و  تا  د 

رک ننر   از سستتتنتز  تا مرگ احستتتاس گنتاه  ننتدر سنهتا نوجوانتا  بزرگتر ممن  استتتک بته  لنتل جلوگن
 .همننن  ممن  اسک اانار انتمام جو ی  اشته باشند

 عوامل خطر

معتال شتو ر ا   شتامل  هنه ستربازا  جن ،  و  ا ، د  PTSD هر  ستی  ر هر ستنی ممن  استک به
 ا رد دا هاک جدک اارا ک استک  ه از یر ق اجادز انز نی  ا جنستی، ستوء استتفا ه، ایتا ف، ااجیه،  

نفر  ر ممطیی از   8 تا    7نفر حتدد     100، از هر   PTSD   گر مواجته شتتتده انتدر یعق گزارش مر ز ملی
هستتتند د    ها  PTSD می شتتوندر زنا  بنشتتتر از مر ا   ر میرض ابتال به PTSD زندگی خو   چار

 . هندعرار  PTSD ممن  اسک برخی اارا  را بنشتر از سا ر    ر میرض ابتال به



 

 

 ر رد دا  خطرناک را اجربه ننر ه اندر برخی از اارا  پس از اجربه خطر  ا  PTSD همته اارا  معتال به
می شتوندر مرگ ناگهانی د غنرمنترره  نی از  PTSD سستنز  نی از  دستتا   ا اعضتاک خانوا ه  چار

 .شو  PTSD عز زا  ننز می اواند منجر به

 د برخی   گر نه؟ می شوند PTSD چرا برخی اارا   چار

 مهم استتک  ه به  ا   اشتتته باشتتند  ه همه  ستتانی  ه  ر  ر رد دا  خطرناک زندگی می  نند به
PTSD معتال نمی شوندر  ر داعع، ا  ر اارا  به ا   اختالل معتال نمی شوند. 

 خطر عوامل   .نمش  ارندر ایدا ک م ال  ر ز ر سدر ه شتده استک PTSD عوامل ز ا ک  ر ابتالک ار  به
سدرک می اواننتد بته   عوامتل اتاک  را اازا ش می  هتدر عوامتل   گرک بته نتام PTSD احتمتال ابتالک ار  بته

 . اهش خطر ا   اختالل  مر  نند

 :را اازا ش می  هند ععاراند از PTSD برخی از عواملی  ه خطر 

 زندگی از یر ق حوا ث د سسنز هاک خطرناک •
 صدمه   د  •
   د  جسد   د  زخمی شد  شر    گرک  ا •
 اردماک  درا   و  ی •
 احساس دحشک،  رماندگی  ا ارس شد د •
  اشت  حما ک اجتماعی  م  ا بدد  هنت حما تی پس از رد دا  •
ممابله با استترس اضتاای بید از رد دا ، مانند از  ستک  ا    نی از عز زا ،  ر  د سستنز،  ا از  •

  سک  ا   شال  ا خانه
 ء میرف موا  اشت  سابمه بنمارک ردانی  ا سو •

 :برخی از عواملی  ه ممن  اسک باعث بهعو ک پس از اردما شو  ععاراند از

 به  نعال حما ک از اارا    گر، مانند  دستا  د خانوا ه •
 پندا  ر    ر گرده پشتنعانی پس از  ر رد دا  سسنز زا •
  ا  گرات  احساس خوبی نسعک به اعمال خو   ر مواجهه با خطر  •
 ممابله اک م عک،  ا راهی براک ععور از رد دا  بد د  رس گرات  از س    اشت   ر استرااژک •
 اوانا ی عمل د دا نش موثر علنرغم احساس ارس •

محممتا   ر حتال مطتالیته اهمنتک ا   عوامتل د ستتتا ر عوامتل خطر د انیطتاف پتذ رک از جملته  نتنتر د 
نوردبنولو ک هستتندر با احمنما  بنشتتر، ردزک ممن  استک بتوا  پنش بننی  ر   ه چه  ستی احتمال  

 .معتال شو  د از س  پنشگنرک  ر  PTSD  ار  به



 

 

 هاک  رمانیها د ردش رما 

 اردها، ردا   رمانی )گفتگو  رمانی(  ا هر  د استکر هر   PTSD براک اارا  معتال به  رما  هاک اصتلی
اارا  را بته یور متفتادای احتک ات ثنر عرار می  هتد، بنتابرا    رمتانی  ته  PTSD  س متفتاد  استتتک د

مهم استک  PTSD براک  ر ار  مؤثر استک ممن  استک براک   گرک مؤثر نعاشتدر براک هر ار  معتال به
 اجربه  ار ،  رما  شتو ر برخی از اارا  معتال به PTSD وستط  ر ارائه  هنده ستالمک ردا   ه با ه ا

PTSD   ممن  استتک نناز  اشتتته باشتتند  رما  هاک مرتلفی را امتحا   نند اا بفهمند چه چنزک براک
 .عالئم سنها موثر اسک

نتد عرار گرات   ر  تر رابطته   ر حتال گتذرانتد   تر ضتتتربته ردانی متدادم، متان PTSD اگر ار ک معتال بته
خشتونک سمنز استک، هر  دک ا   مشتنال  با د بریرف شتوندر ستا ر مشتنال  مدادم می اواند شتامل 

 .اختالل هراس، ااسر گی، سوء میرف موا  د احساس خو  شی باشد

  اردها

ترل  اردهاک ضتد ااستر گی هستتند  ه ممن  استک به  ن PTSD ار   نوب  ارد براک  رما شتدهمطالیه
حسی  ر  رد   مر  نندر سا ر  اردها  مانند غم د اندده، نگرانی، عیعاننک د احساس بی PTSD عالئم

 .مانند مشنال  خواک د  ابوس ها مفند باشند PTSD ممن  اسک براک  رما  عالئم خاص

ا پزشتتتنتا  د بنمتارا  می اواننتد براک  تاات  بهتر    ارد  تا ار نتز  ارد ی د همننن   دز منتاستتتز بت
 نتد گر همنتارک  ننتدر براک  ر ااک سخر   ایالعا   ر مور  راهنمتاک  اردها، هشتتتدارها  ا  اردها ی 

 .   ه به اازگی ا یید شده اند، دک سا ک سازما  غذا د  اردک ا اال  متحده را بررسی  نند

 ردا   رمانی

ا  ر متریت  ستالمک شتو ( شتامل صتحعک ب رمانی ) ه گاهی ادعا  »گفتار  رمانی« نامنده میردا 
ردا  براک  رما   ر بنمارک ردانی اسکر ردا   رمانی می اواند  ر به  ر  ا به صور  گردهی انجام  

هفته یول می  شتد، اما می اواند بنشتتر یول   12اا   6میموال   PTSD شتو ر  رما  گفتار  رمانی براک
 .د برش مهمی از بهعو ک باشدبنشدر احمنما  نشا  می  هد  ه حما ک خانوا ه د  دستا  می اوان

 متر  نتدر برخی از انواب بته یور  PTSD بستتتنتارک از انواب ردا   رمتانی می اوانتد بته اارا  معتال بته
را هدف عرار می  هندر ستا ر ردش هاک  رمانی بر مشتنال  اجتماعی، خانوا گی   PTSD مستتمنم عالئم

ه نناز هر ار ،  رما  هاک مرتلفی را  ا شتتالی امر ز  ارندر پزشتتر  ا  رمانگر ممن  استتک بستتته ب
 .ار نز  ند



 

 

هتاک مؤثر بر چنتد مؤلفته  لنتدک ات  نتد  ارنتد، از جملته سموزش  ر مور  عالئم، سموزش  رمتانیردا 
هاک مد ر ک عالئمر  نی از شتتنل هاک هاک عالئم د مهار ها براک  مر به شتتناستتا ی محرکمهار 

 :می اواند شامل موار  ز ر باشد CBT .نام  ار  CBT مفند  رما ، راتار  رمانی شناختی  ا

ا   به اارا   مر می  ند اا با ارس خو  ردبرد شتتوند د س  را  نترل  . رما  از یر ق مواجهه •
 نندر به ادر ج سنها را  ر میرض سستتتنعی  ه به ردشتتتی ا م  اجربه  ر ه اند عرار می  هدر از 

رخ  ا ه استتک استتتفا ه می  ندر  رمانگر از ا   ارنل، نوشتتت   ا باز  د از منانی  ه رد دا  
 .براک ممابله با احساسا  خو  استفا ه می  ند PTSD ابزارها براک  مر به اارا  معتال به

ا   به اارا   مر می  ند اا خایرا  بد را  رک  نندر گاهی ادعا  اارا   بازستتتازک شتتتناختی •
ر سنها ممن  استک  ر مور  چنزک  ه امیتنر رد دا  را متفاد  از نحوه دعوب س  به  ا  می سدرند

 مر می  ند اا به  PTSD سنها ننستتک احستتاس گناه  ا شتترم  نندر  رمانگر به اارا  معتال به
 .شنوه اک داعع بننانه به سننه ردک  ا ه اسک نگاه  نند

مور  همته  بتا تد  ر   PTSD انواب   گرک از  رمتا  ننز دجو   ار   ته می اوانتد  متر  نتدر اارا  معتال بته
گز نه هاک  رمانی با  ر  رمانگر صتتحعک  نندر  رما  با د اارا  را به مهار  ها ی مجهز  ند اا عالئم  

از  PTSD خو  را مد ر ک  نند د به سنها  مر  ند اا  ر ایالنک ها ی شتتتر ک  نند  ه ععل از ابتال به
 .سنها لذ  می بر ند

گفتگو  رمتانی راه هتاک مفنتدک را بته  .غلعته  ننتد  PTSD  چگونته گفتتار  رمتانی بته اارا   متر می  نتد بر
سنها می شتو  دا نش نشتا   هندر بر   PTSD اارا  می سموز  اا به رد دا هاک ارستنا ی  ه باعث عالئم
 :اساس ا   هدف  لی، انواب مرتلف  رما  ممن  اسک

  ر مور  اردما د اثرا  س  سموزش  هند •
 استفا ه  ننداز مهار  هاک سرام سازک د  نترل خشم   •
 نناای را براک عا ا  خواک، ر  م غذا ی د درزش بهتر ارائه  هند •
به اارا   مر  نند احستاس گناه، شترم د ستا ر احستاستا  مربور به رد دا  را شتناستا ی  ر ه د  •

 با سنها ممابله  نند
   متر  امر ز  ننتدر بته عنوا  م تال،  رمتا  بته اارا PTSD بر ااتر نحوه دا نش اارا  بته عالئم •

 .می  ند اا با  ا سدرک اردما مواجه شوند

 اراار از  رما : چگونه می اوانم به خو م  مر  نم؟

شتا د بر اشتت  ادلن  عدم براک  مر به خو  بستنار سترک باشتدر  رک ا   ننته مهم استک  ه اگرچه  
اک  مر به ممن  استک مدای یول بنشتد، اما با  رما ، می اوانند بهتر شتو در اگر مطمن  ننستتند بر 

  . جا مراجیه  نند، از پزشر خانوا ه خو  بپرسند



 

 

 :براک  مر به خو   ر حن   رما 

 با پزشر خو   ر مور  گز نه هاک  رمانی صحعک  نند •
 براک  مر به  اهش استرس، ایالنک بدنی مال م  ا درزش  نند •
 اهداف داعع بننانه براک خو  ایت   نند •
 ارهاک بزرگ را به  ارهاک  وچر امستتنم  نند، ادلو ک ها را ایت   نند د هر چه می اوانند  •

 انجام  هند
ستتتیی  نند دعک خو  را با اارا    گر بگذرانند د به  ر  دستتتک  ا خو شتتتادند عابل اعتما    •

 .عث ا جا  عالئم شوند به   گرا  بگوییداعتما   نندر  ر مور  چنزها ی  ه ممن  اسک با
 انترار  اشته باشند  ه عالئم شما به ادر ج بهعو   ابد، نه بالااصله •
 موعینک ها، منا  ها د اارا  سرامش برش را شناسا ی د جستجو  نند •

مراععک از خو  د   گرا  به د ژه زمانی مهم استک  ه ایدا  ز ا ک از مر م  ر میرض حوا ث سستنز زا 
 .انند بال اک یعنیی، ایا اا  د اعمال خشونک سمنز( عرار گنرند)م

 PTSD مراحل بیدک براک احمنما 

 انشمندا  را بر س   اشته   PTSD  ر  هه گذشته، پنشراک  ر احمنما  ردک معانی ذهنی د بنولو  نی
 نند،  اجربه میها به اردما را اک  ه چرا اارا  ینف دستتنیی از دا نشاستتک اا بر  رک بهتر علل زمننه

 .امر ز  نند

 ر حال بررستی بنمارا  اردما ی  ر محنط هاک مراععک حا  هستتند  NIMH محمما  با بو جه •
 .اا ااتراای را  ه  ر اارا ک  ه عالئم سنها به یور یعنیی بهعو  می  ابد، بهتر  رک  نند

 تا گنرک،    احمنمتا    گر بته ا   موضتتتوب می پر از   ته چگونته ختایرا  ارس احتک ات ثنر  •
 .ااترا  بد   ا حتی خواک عرار می گنرند

بالااصتله پس از عرار گرات   ر میرض اردما ننز  ر  PTSD احمنما   ر مور  جلوگنرک از ا جا  •
 .حال انجام اسک

 احمنما    گر  ر حال االش براک شتناستا ی عواملی استک  ه ایت  می  ند س ا ار  معتال به •
PTSD   گرک پتاستتت  می  هتد  تا خنر، بتا هتدف ا جتا   رمتا  هتاک بته  تر نوب متداخلته  تا  

 .شریی ار، مؤثرار د  ارسمدار 
همانطور  ه احمنما   نی د انادرک هاک ایتتو ربر ارک ماز همننا   ر حال بهعو  هستتتند،  •

 ر ماز هستتتندر ا    PTSD  انشتتمندا  به احتمال ز ا  عا ر به اشتترن   عنق زما  د منا 
 رمتا  هتاک هتدامنتد بهترک شتتتو  اتا بتا ننتازهتاک هر ار  مطتابمتک   رک ممن  استتتک منجر بته  

 . اشته باشد  ا حتی ععل از ا جا  سسنز از اختالل جلوگنرک  ند


