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 : چکیده

 توجهی، قابل میزان به است که ایران در میر و مرگ علت سومین موتوری، نقلیه وسایط با تصادف :مقدمه

که صدمات جسمی ناشی از این تصادفات، تحت درمان و مراقبت با این .دارد بدنبال روانی و جسمی  ناتوانی

ترین انواع این اختالالت روانی، شوند. یکی از شایعهای روانی غالباً به حال خود رها میگیرند، پیامدقرار می

PTSD   است که با وجود شیوع قابل مالحظه آن بعد از تصادفات رانندگی، به خوبی تحت تشخیص و درمان

رفتاری -دارویی برای این مبتالیان، مشاوره شناختیهای غیرترین درمانترین و رایجگیرد. از مناسبقرار نمی

مندی پرستاران پرستاری متناسب نموده و با استفاده از توانوره در روانتوان آن را با دانش مشااست که می

بالین اجرا و در سیستم خدمات مراقبتی ادغام نمود. اما باید اذعان نمود که همه مصدومین، به این نوع 

برگزاری مشاوره پرستاری رو در رو برای خیل عظیم مصدومین تصادفی که  وها دسترسی ندارند، مشاوره

های مشاوره توان بابنابراین میهزینه است، های اختالل را دارند، از نظر زمانی و پرسنلی بسیار پرانهنش

محور تعداد زیادی از این بیماران را تحت پوشش قرار دهند. از این رو، باید محتوای مناسب برای -اینترنت

شد. محتوای مشاوره دور آزمون میهای این اختالل، تهیه و در دو روش رو در رو و دوراواجدین نشانه

پرستاری که از همه ابعاد مناسب این گروه از مصدومین باشد، هنوز تدوین نشده بود. مقایسه تاثیر دو روش 

گان در این دو روش، نیاز به یک کنندنیاز به یک مطالعه کمی، و تجارب مشارکت PTSDهای بر روی نشانه

نگر به مساله این پژوهش، نیاز به یک رویکرد دادن پاسخی کامل و کلمطالعه کیفی داشت و در نهایت برای 

 ترکیبی بود تا بتوان با یک نگاه کلی به مساله پژوهش پرداخت.

کنترل بر  با گروهرو در رو  ،روش دورادوردو  هدف این مطالعه، مقایسه تاثیر مشاوره پرستاری در هدف:

 از این مداخالت بود. گان،کنندتبیین تجارب مشارکتو سوانح رانندگی بعد از  PTSD یهانشانه

 ییآزماکار کیآن،  ی. مرحله کمبود یفیو ک یدو مرحله کم یدارا ،یبیترک مطالعه نیاها: مواد و روش

امام  پایی، در کلینیک سررانندگی خود هنحاس یک ماه بعد از ینی کهبا مصدوم. ی بودتصادف شده کنترل

 ابزاربا استفاده از به منظور بررسی واجد شرایط ورود به مطالعه بودن، مصاحبه بالینی ، حاضر بودند رضا)ع(

PSS و پس از انجام  یک سال انجام شدزمانی تقریباً و در بازه  این فرایند نمونه گیری تدریجی .بعمل آمد

حالت های مورد انتظار سه . نفر بود، رسید 09به میزان از قبل محاسبه شده که حجم نمونه  مصاحبه، 825

بلوک  58انتخاب نیاز به  ،ها وارد شوندمصدوم در این بلوک 09که  برای اینبلوک بوجود آوردند.  29گروهه، 

ترتیب قرار سرانجام انتخاب شدند. بلوک،  29گذاری از بین تصادفی با جای روشبه  ،بلوک 58ین ابود. 

که محقق اصلی از تخصیص نا آگاه  مشخص شد در حالیها گروهیک از هر گرفتن هر واجد شرایط در 

مشابه را در همان مشاوره دوم  گروهو ، رو در رو یپرستارماه مشاوره  3جلسه و به مدت  6 ،اولگروه بود.

که  ندانتظار بود ستیگروه در ل کی گروه کنترل خط دریافت نمودند.مدت زمان با ایمیل و به صورت برون



پس آزمون در هر سه گروه و برای هر فرد یک  دریافت نمودند. را ن، مشاوره مشابهبعد از انجام پس آزمو

 نیای فیک مرحله آگاه به اهداف پژوهش انجام شد.هفته پس از اتمام دوره مشاوره خودش توسط فرد نا

 مهین یهامصاحبه ابی، افتیدر مشاوره از گانکنندمشارکت تجارب ،انجام شدتحلیل محتوا  ،کردیبا رو مطالعه

 یمرحله در هاافتهی تینهادر  شد. نییتب یدادقرارتحلیل محتوای  روش به لیتحل و استخراج مندساختار

 .شدند ریتفس یبیترک صورتبه ،ریتفس

داری بین میانگین نمرات بدست آمده از آزمون آنالیز واریانس مشخص نمود که تفاوت آماری معنی نتایج:

PSS ؛ تجربهاز مشاوره رو در رو، در دو خوشه بعد(996/9مجددP=) و تغییرات منفی در خلق و شناخت ،

و آزمون آنالیز واریانس تغییرات قبل و بعد از مداخله، نیز همین نتیجه را تایید نمود.  (=952/9P)وجود دارد

ه است، به نفع روش دار که در دو خوشه مشاهده شدآزمون تعقیبی شفه مشخص نمود، این اختالف معنی

 ششگان از مداخالت اجرا شده بیانگر کنندتحلیل محتوا تجارب مشارکت همچنین مشاوره رو در رو است.

های علمی کاهش استرس، یادگیری روش مندی از مشاوره،رضایت، بهبودی وضعیت روانی مایه شاملدرون

اما زیر طبقات در دو گروه اندکی تفاوت  جایگاه مشاوره بود.و غیبت عامل  ،سایه شخصیت مشاوره شونده

 داشت.

موثر بود، بنابراین استفاده از این روش  PTSDهای مشاوره پرستاری رو در رو بر نشانهروش گیری:نتیجه

ح این بخش آن نیازمند اصالرسد دستیابی به نتایج اثرگردد. در خصوص روش دورادور، به نظر میتوصیه می

تواند به اصالح خط میجلسات حضوری توام با جلسات دورادور و برقراری مشاوره برروش است. استفاده از 

نماید. های مراقبتی حمایت میها در سرویسمعایب این روش کمک نماید. نتایج از لزوم ادغام این مشاوره

ین و ضمناً تجارب مصدومین نشان داد که انتخاب روش مشاوره بهتر است اقتضایی و با هماهنگی مصدوم

 ها باشد.اساس تقاضای آنبر

، تجربیات رانندگی رو در رو، دورادور، مشاوره پرستاری، اختالل استرس پس از سانحه ها:کلید واژه

 بیماران
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Abstract 

Introduction: Motor vehicles accident is the third leading cause of death in Iran which 

causes remarkable physical and mental disabilities. Although the physical injuries resulting 

from accidents are treated and cared, their psychological consequences are often neglected. 

PTSD is one of the most common type of mental disorders and despite its significant 

prevalence following traffic accidents, the diagnosis and treatment of it is not well developed 

yet. One of the best and most common nondrug treatment is cognitive-behavioral counseling 

which can be best fitted with the knowledge of psychiatric nursing consultation and 

implemented using the capabilities of clinical nurses and integrated it to the care system. 

However, it must be acknowledged that not all survivors have access to this type of 

counseling, also face to face nursing counseling with such a large number of accident 

survivors with disorder symptoms is very costly in terms of both time and the personnel 

involved. On the other hand, the internet-based consultations can cover the excessive number 

of these patients. Hence, the appropriate content for the ones with symptoms of this disorder 

was prepared and tested in two ways: face to face and distance. The content of nursing 

consultation suitable for this group of survivors from all aspects had not been developed yet. 

Comparison of the two methods requires a quantitative study on PTSD symptoms, and for 

experiences of participants in these two methods, a qualitative study was necessary. Finally, 

to reach a complete and holistic solution to this research problem, a mixed method approach 

was mandatory for an overall examination of the issue. 

 

Objective: The aim of this study was to compare the effect of nursing consultation in two 

methods of "face to face" and "tele-nursing" with control group on PTSD symptoms after 

traffic accidents and perceiving the experiences of participants about these interventions. 
 

Materials and Methods: This mixed method study had two quantitative and qualitative 

stages. The quantitative stage was a randomized controlled trial including victims referred to 

Imam Reza outpatient clinic one month after accident. Clinical interviews were implemented 

in order to verify the eligibility of their inclusion into the study using PSS instrument. The 

sequential sampling was performed during one year. After 528 interviews, the sample size 

reached the previously calculated number (90 patients). According to the expected three-

group items, 20 blocks were created. To enter 90 victims in these blocks, 15 blocks were 

required which were selected randomly from 20 blocks by replacing. Finally the order of 

placement of the eligible ones were determined and the main researcher was blinded about 

this. The first group received face to face nursing consultation for 6 sessions in three months. 

The second group received the same consultation at the same time by e-mail or off-line. The 

control group on the waiting list received similar consultation after post-test. Post-test was 

performed in three groups and for each person one week after his/her consultation by a 

blinded expert. The qualitative phase of this study was performed with content analysis 

approach. Participants' experiences of the received counseling were extracted using semi-

structured interviews and explained by conventional content analysis. Finally the findings 

were interpreted as a combination in the process of interpretation. 



 

Results: ANOVA revealed a significant difference between the mean scores obtained from 

PSS after a face to face consultation. The two symptoms clusters had re-experience (P=0.006) 

and alteration in mood and cognition (p=0.012). Analysis of variance changes before and 

after intervention confirmed the same result. Scheffe's post hoc test suggested that the 

significant differences observed in two clusters benefited face to face counseling. Content 

analysis showed the experiences of participants of interventions in 6 themes including 

improved psychological status, satisfaction of the counseling, learning scientific methods for 

reducing stress, shadow character of consuler in the counseling, absence factor due to 

personal issues and counseling position. Though, the sub-categories were slightly different in 

the two groups. 

 

Conclusion: Face to face nursing counseling method was effective on symptoms of PTSD, 

so using this method is recommended. The distance method on the other hand seems to need 

some modifications to achieve effective results. Face to face meetings along with distance 

sessions and making online consultation can help to improve the disadvantages of this 

method. Our results support the need for integrating the consultations in care services. The 

survivors' experiences proposed that choosing consultation method is better to be contingency 

coordinated with the survivors and their demands. 

 

Keyword: face to face, distance, nursing consultation, PTSD after traffic accident, patients' 

experiences 
 

 

 


