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 چکیده

پس از فروکش کردن ) TBI(مغزي تروماتیک  سئوال اصلی پژوهش حاضر این است که چرا برخی از بیماران دچار آسیب
  . کنند شوند و برخی دیگر این تشخیص را دریافت نمیمی TBIمشکالت جسمی، گرفتار اختالالت روانی ثانوي بر 

درمانی پورسیناي شهرستان رشت انجام  در مرکز آموزشی 1388ماه  در این پژوهش که از فروردین تا بهمن :کارروش
گیري غیراحتمالی و  ي نمونهطولی به شیوهي توصیفیطی یک مطالعه) مرد 195زن و  TBI  )43ر بیمار دچا 238شد، 

واژگان  ي هاي تکمیل تصاویر و گنجینهمقیاس پیاپی با ابزارهاي مقیاس اغماي گالسگو، مقیاس پیامد گالسکو، خرده
 28ي سالمت عمومی نامهوانی و پرسشي مختصر وضعیت ري بزرگساالن وکسلر، معاینهآزمون هوشی تجدیدنظر شده

 155(درصد  1/65گیري پی ماه 4پس از گذشت . شناختی قرار گرفتندهاي جراحی اعصاب و روان موردي تحت ارزیابی
ي ي بالینی بر پایهي ساختار یافتهبا استفاده از چک لیست مصاحبه TBIجهت تعیین ماهیت اختالل روانی ناشی از ) نفر

  . پزشک ارجاع شدندنی به یک روانچهارمین ویراست راهنماي تشخیصی و آماري اختالالت روا ضوابط تشخیصی
از نظر متغیرهاي سطح هوشیاري  TBIماه پس از  4بین دو گروه بیماران واجد و فاقد اختالالت روانی  :ها یافته

)001/0<P( مدت زمان نقص هوشیاري ،)003/0<P(ویژه   ، مدت زمان بستري در بخش)005/0<P( مجموع مدت ،
  .دار وجود دارد تفاوت معنی) P>001/0(یافتگی عمومی پس از تروما و سطح سازش) P>013/0(بستري در بیمارستان 

و نیز    TBI رفتاري پس از عصبی اي موثر و گنجاندن آن در فرآیند توانبخشی  هاي مداخله با طراحی برنامه :گیري نتیجه
  . توان خطر بروز اختالالت روانی را کاهش داد ماهه پس از تروما می 4اقل در مقطع زمانی ارزیابی این بیماران حد
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