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به نام خداوند جان و خرد
خـدای را سپاسـگزاریم کـه بـه مـا فرصـت داد تـا بتوانیـم بـرگ زریـن و شـماره ای دیگر در پاییز 1399 از فصلنامـه علمی- فرهنگی تحول 
را که حاصل تالش دسـت اندرکاران مجله و نتایج تحقیقات پژوهشـگران عزیز می باشـد، به حضور دانشـجویان و محققان عالقمند 
بـه حـوزه روان شناسـی تقدیـم کنیـم. در ایـن شـماره بـه بررسـی انتقـال بین نسـلی اختـالالت روانـی پرداخته ایـم، اخیـراً مطالعـات 
بین نسـلی بـر شناسـایی ویژگی هـای والدینـی و دیگـر عوامـل موقعیتـی مؤثـر بـر تحـول کـودکان متمرکـز شـده اسـت. هـدف از ایـن 
دسـته مطالعـات، شـناخت فرایندهایـی اسـت کـه از طریـق آن، والدیـن یـک نسـل ممکـن اسـت کـودکان را در معرض انواع مشـکالت 
رفتـاری، هیجانـی و اجتماعـی یـا پیامدهـای مثبـت تحولـی در طـول زندگی قرار دهند. در امتداد خطوط پژوهشـی مرتبط با انتقال های 
بین نسـلی، سـؤالی کـه بـه ذهـن متبـادر می شـود، ایـن اسـت کـه آیـا ویژگی هـای  والدیـن بـه فرزنـدان منتقـل می شـود؟ نظریه پـرداز 
اصلـی دلبسـتگی، جـان بالبـی بـر اسـاس مشـاهده ویژگی هـای روابـط مـادر- کـودک در موقعیت هـای مختلـف بـه ایـن نتیجـه رسـید 
کـه پیوندهـای مـادر )مراقـب( – کـودک، مسـئول تنظیـم تجربه هـای عاطفـی و رفتـاری کـودک اسـت. انتقـال بین نسـلی دلبسـتگی، از 
زمینه هـای پژوهشـی حـوزه دلبسـتگی اسـت کـه بـه دلیـل محـدود بـودن شـواهد پژوهشـی، آن چنـان کـه بایـد، درک نشـده اسـت، لـذا 
بـرآن بوده ایـم تـا در ایـن شـماره، گریـزی هرچنـد گـذرا بـه مفاهیـم و نظریه هـای اصلی در حوزه انتقال بین نسـلی بزنیم. موارد بررسـی 
شـده در ایـن حـوزه، مـا را بـه ایـن نتیجـه می رسـانند کـه بـرای دسـتیابی بـه درکـی جامـع از پیامدهـای انتقـال بین نسـلی آسـیب روانـی 
الزم اسـت رویکـرد وسـیع تری اتخـاذ کنیـم، رویکـردی کـه شـامل بررسـی عوامـل کاهـش پریشـانی و کاهـش امـکان انتقـال باشـد و بـه 
بررسـی جنبه هـای مثبـت انتقـال نیـز بپـردازد. خاطـر نشـان می سـازد، اسـتقبال شـما بـا ارسـال مقـاالت نغـز و پُرمایـه باعـث شـکوفایی 

ایـن نشـریه در جمـع دانشـجویان و عالقمنـدان حـوزه روان شناسـی خواهـد گردیـد.

و من هللا توفیق
شیوا رحیم زادگان
مدیرمسئول فصلنامه علمی- فرهنگی تحول

سخن مدیر مسئول



فصلنامه علمی - فرهنگی تحول6

به نام آن که جان را فکرت آموخت...
در نسـخه ی پاییـزی از فصلنامـه ی علمـی - فرهنگـی تحـول، تصمیـم بـر آن شـد تـا عـالوه بـر مطالـب متنـوع، بـه موضوعـی محـوری در هـر شـماره 

بپردازیـم. در ایـن شـماره، بـه »انتقـال بین نسـلی اختـالالت روانـی« پرداختـه شـد.
در دهه هـای اخیـر، مطالعـات متعـددی بـه منظـور بررسـی نقـش عملکـرد انعکاسـی والدینـی )parental reflective functioning( یـا ذهنی سـازی 
والدینـی )parental mentalizing( انجـام شـده اسـت. عملکـرد انعکاسـی یـا ذهنی سـازی والدینـی بـه توانایـی والدیـن در درک حـاالت روانـی خود و 
فرزندشـان و نحـوه ارتبـاط ایـن حـاالت روانـی بـا رفتـار اشـاره دارد. ایـن مفهـوم در حـوزه ی روانـکاوی و نظریـه ی دلبسـتگی ظهور کرد که اساسـاً مربوط 
به انتقال بین نسـلی امنیت اسـت. سـطوح باالتر عملکرد انعکاسـی والدین با پاسـخگویی و حساسـیت بیشـتر نسـبت به سـیگنال های عاطفی نوزاد 
همـراه اسـت. بـه طـور کُلـی، ذهنی سـازی بـه ظرفیـت درک حـاالت ذهنـی خـود و دیگـران اطـالق می گـردد کـه محصـول دلبسـتگی یـا روابـط بین فردیِ 
دوران کودکـی و زیربنـای رفتـار آشـکار بزرگسـالی اسـت. نقـص در ذهنی سـازی در اختـالل طیـف اُتیسـم، روان پریشـی - کـه هـر دو بـا نقصـان جـدی 

در ذهنی سـازی مشـخص می شـوند - اختالالت شـخصیت، خوردن، افسـردگی و غیره نشـان داده شـده اسـت.
والدینـی کـه سـابقه ی دلبسـتگی ناایمـن دارنـد، معمـوالً دچـار نقـص در عملکـرد انعکاسـی والدینـی هسـتند و ناتوانـی در ورود بـه دنیـای درونـی 
کـودک یـا فقـدان عالقمنـدی نسـبت بـه حـاالت روانـی او نشـان می دهنـد کـه ایـن حالـت می توانـد عالوه بـر فرزندپروری، بـر روابط عاطفی و زناشـویی 
نیـز تسـری یابـد. وقتـی ایـن اتفـاق می افتـد، سـبک تفکـر فردگـرا - کـه پیش ذهنی سـازی )prementalizing( نامیـده می شـود - پدیـدار شـده و بـر 
تجربیـات فـرد از خـود و فرزنـدش تسـلط می یابـد کـه مشـخصه ی آن، اسـنادهای تحریـف شـده و ایجـاد روایاتـی غیر محتمـل از رفتارهـای کـودک 
اسـت کـه ارتباطـی بـا حـاالت روانـی کـودک نـدارد. ایـن والدیـن اغلـب بیـش از حـد در مـورد حـاالت روانـی فرزنـد خود اطمینـان دارند و به طـور افراطی 
از ذهنی سـازی اسـتفاده می کننـد کـه در نهایـت، منجـر بـه بیش ذهنی سـازی )hypermentalizing( می گـردد و می توانـد مانـع از تجربـه ی واقعـِی 
موقعیت شـود. در مقابل، والدین ممکن اسـت دچار کم ذهنی-سـازی )hypomentalizing(، به معنای اسـتفاده ی کمتر از ظرفیت ذهنی سـازی، 
شـوند کـه می توانـد در قالـب بـه رسـمیت نشـناختن حـاالت روانـی کـودک باشـد )مثـل ایـن باور غلـط که نوزادان هیـچ دنیای عاطفی ندارنـد و کوچکتر 

از آن هسـتند کـه بتوانـد بفهمنـد و ادراک کننـد(.
تعامـل والـد- کـودک در رشـد ظرفیـت ذهنی سـازی کـودک، نقـش اساسـی دارد. ایـن تعامـالت اولیـه، محیـط دلبسـتگی را ایجـاد می کننـد کـه در آن، 
کـودک بـه شـکل دهی ظرفیـت خـود جهـت تأمـل دربـاره ی حـاالت روانـی خـود و دیگـران می پـردازد. بـه عبـارت دیگـر، کـودکان در محیطـی کـه مراقبان 
آنهـا از توانایـی ذهنی سـازی خوبـی برخـوردار باشـند، احتمـاالً دلبسـتگی ایمـن را پـرورش می دهنـد کـه زیربنـای سـالمت روان شـناختی آنهاسـت. 
نظریـه ی دلبسـتگی یـک نظریـه ی کلیـدی در زمینـه ی عملکـرد بین فـردی و روابط اجتماعی اسـت. مشـکالت دلبسـتگی در آسیب شناسـی روانی نقش 
بسـزایی دارد و می توانـد سبب سـاز انتقـال بین نسـلی اختـالالت شـود. چنانچـه، نقـص در عملکـرد اجتماعـی، مشـخصه ی اصلـی اختـالالت مزمـن 

روانی اسـت.
رویکردهـای علمـی اخیـر جهـت درک اختـالل در تعامـالت اجتماعـی، بـر مفهـوم ذهنی سـازی و نقـش عملکـرد انعکاسـی والدینـی تأکیـد دارنـد. در 
ایـن شـماره از نشـریه، سـعی شـد تـا دریچـه ای بـه روی عالقمنـدان گشـوده شـود کـه می توانـد زمینه سـاز پژوهش هـای آتـی در ایـن حـوزه باشـد. در 
پایـان، مـا بـه پشـتوانه ی هم اندیشـی مخاطبـان گرامـی، فراینـدی را آغـاز کرده ایـم کـه امیـد اسـت در مسـیر تکامـل قـرار گیـرد. همراهـی شـما عزیزان 

بـا ایده هـای خـالق و نقدهـای سـازنده، منجـر بـه تحولـی در »نشـریه ی تحـول« خواهـد شـد. 
سحر خوش سرور
سردبیر فصلنامه ی تحول

سخن سردبیر
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مطالعـات بالینـی صـورت گرفتـه در اقصـی نقـاط دنیـا، بـه صـورت 
دنیـا  در  روانـی  اختـالالت  روزافـزون  افزایـش  از  حکایـت  کُلـی، 
دارد و کشـور عزیـز مـا ایـران هـم از ایـن قاعـده مسـتثنی نیسـت. 
شـیوع  بهداشـتی،  مراقبـت  مسـئولین  گـزارش  نتایـج  براسـاس 
اختـالالت مختلـف روانـی در اسـتان های مختلـف از 12/8 درصـد 
تـا 36/2 درصـد متغیـر بـوده و در اکثـر اسـتان ها رونـد صعـودی 
دارد. بـه طـوری کـه براسـاس مطالعـه انجـام گرفته توسـط نورباال 
و همـکاران )1393( شـیوع اختـالالت روانـی فقط در شـهر تهران 
از 21/5 درصد در سـال 1378 به 34/2 درصد در سـال 1387 و 
39/6 درصد در سـال 1390 رسـیده اسـت. این حجم از افزایش 
اختـالالت روانـی )حـدود دوبرابـر شـدن( آن هـم در فاصلـه زمانی 
12 سـال می توانـد بسـیار نگـران کننـده باشـد کـه ضـرورت توجـه 
نشـان  پیـش  از  بیـش  را  بهداشـتی  مراقبـت  مسـئولین  جـدی 

می دهـد.

رونـد  خصـوص  در  شـده  انجـام  مطالعـات  دیگـر،  طـرف  از 
درمان پذیـری اختـالالت روانـی نیـز علی رغـم پیشـرفت روزافزونـی 
دارد،  روان شـناختی  مداخـالت  کیفیـت  و  تنـوع  لحـاظ  از  کـه 
از بیمـاران روانـی اشـاره دارد.  بـر عـدم درمـان قطعـی درصـدی 
همچنین بار مراقبتی و بهداشـتی افراد مبتال به اختالالت روانی 
بخصـوص اختـالالت روانـی مزمـن بسـیار سـنگین گـزارش شـده 
اسـت بـه طـوری کـه هزینه های صرف شـده در ایـن زمینه یکی از 

می شـود. محسـوب  سـالمت  نظـام  ابرهزینه هـای 

بنابرایـن، از یـک طـرف افزایـش روزافزون میزان شـیوع اختالالت 
روانی در جامعه و از طرف دیگر سـنگینی بار مراقبتی از بیماران 
مبتـال بـه ایـن اختـالالت در کنـار بسـیاری از مـوارد مرتبـط دیگـر، 
نشـان می دهـد کـه بحـث پیشـگیری نـوع اول یعنـی پیشـگیری 
از ابتـالی افـراد سـالم جامعـه بـه اختـالالت روانـی بسـیار جـدی 
است. اتخاذ هر گونه تصمیم و انجام هر گونه اقدام در راستای 
پیشـگیری نـوع اول، منـوط بـه انجـام مطالعـات اتیولوژیک دقیق

 اسـت تـا بـا تکیـه بـر نتایـج آنها و با اعتقاد به این اصل بهداشـت 
روانـی کـه »هـر معلولـی علتـی دارد«، بتـوان اقدامـات مؤثـری را 
در پیشـگیری و کاهـش میـزان ابتـال در سـال های آتـی انجام داد.

در زمینـه سبب شناسـی اختـالالت روانـی، اولیـن نکتـه ای کـه بـه 
نظـر می رسـد، موضـوع چندعاملـی بـودن اکثـر اختـالالت روانـی 
اسـت. به طوری که عوامل مختلفی در قالب عوامل زمینه سـاز، 
آشکارسـاز و اسـتمراردهنده یـا تشـدید کننـده در ایجـاد، تـداوم، 
بنابرایـن  می کننـد.  ایفـا  نقـش  اختـالالت  درمـان  و  تشـدید 
اقـدام  و  بـرای تصمیم گیـری  شناسـایی همـه جانبـه آن عوامـل 
از  یکـی  اپی ژنتیـک،  مکانیسـم های  بـر  مبتنـی  اسـت.  ضـروری 
عوامـل بسـیار مهمـی کـه می توانـد نقـش زمینه سـاز در اختـالالت 
 intergenerational( انتقـال بیـن نسـلی روانـی داشـته باشـد، 

اسـت.  )transmission

تحقیقـات تجربـی و بالینـی نشـان داده انـد کـه پیامدهـای اختالل 
روانـی صرفـاً محـدود بـه خـود بیمـار نیسـت بلکـه در اغلـب موارد، 
ایـن اختـالالت افـراد قابـل توجهـی از اطرافیـان از جملـه اعضـای 
می دهـد  قـرار  تحت تأثیـر  غیرمسـتقیم  صـورت  بـه  را  خانـواده 
کـه از آن تحـت عناویـن مختلـف ماننـد »آسـیب های ثانویـه«، 
»اسـترس آسـیب ثانویـه«، »انتقـال وارونـه آسـیب«، »بازمانـده 
درجـه دوم« و »آسـیب های جانشـینی« یـاد می شـود. بـه عنـوان 
کـه فرزنـدان  قابـل مالحظـه ای نشـان می دهنـد  مثـال، شـواهد 
را  افسـردگی  از  باالتـری  میـزان  افسـرده،  مـادران  بـه  متعلـق 
نشـان  غیرافسـرده  مـادران  بـه  متعلـق  فرزنـدان  بـا  مقایسـه  در 
هـم  روانـی  اختـالالت  سـایر  بـه  آسـیب پذیری  ایـن  و  می دهنـد 
تسـری پیدا می کند )هالیگان و همکاران، 2007؛ هامن، 2008؛ 
گودمـن و همـکاران، 2011(. بنابرایـن ضـروری اسـت کـه ایـن بُعـد 
از اتیولـوژی اختـالالت روانـی مـورد بررسـی جدی تـر قـرار گرفتـه و 
بـا اسـتناد بـه نتایـج آن، اقدامـات اثربخشـی را در راسـتای کنتـرل 

شـیوع روزافـزون اختـالالت انجـام داد.

 ادامه دارد...

انتقال بین نسلی اختالالت روانی
سرمقاله

تنظیم: دکتر اکبر عطادخت
استاد مشاور انجمن علمی روان شناسی دانشگاه محقق اردبیلی
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خانـواده یـک نظـام اجتماعـی طبیعـی اسـت کـه دسـت کـم سـه 
نسـل را در بـر می گیـرد. در ایـن نظـام، عالیـق و دلبسـتگی های 
پیونـد  یکدیگـر  بـا  را  افـراد  متقابـل،  و  دیرپـا  نیرومنـد،  هیجانـی 
داده انـد. همچنـان کـه خانـواده ی اصلـی طـی مراحـل گوناگـون 
خانـواده  مختلـف  نسـل های  مـی رود،  پیـش  زندگـی  چرخـه 
و  )گلدنبـرگ  می گذارنـد  متقابـل  و  پایـا  تأثیـری  یکدیگـر،  بـر 
جـوّ  والدیـن،  عواطـف  و  تعامـالت  کیفیـت   .)1392 گلدنبـرگ، 
عاطفـی و هیجانـی خانـواده را شـکل می دهـد. از دیـدگاه برخـی 
گذشـته  نسـل های  همـراه  بـه  اولیـه  خانـواده ی  صاحب نظـران، 
تأثیـری چشـم گیر بـر نگـرش و رفتـار افـراد می گذارنـد. آن هـا هـر 
کـدام، هـر آنچـه را از خانواده هـای خـود آموخته انـد بـه صـورت 
هشـیار و ناهشـیار ترکیـب می کننـد تـا بسـتر خانـواده کنونی شـان 
شـکل بگیـرد )شـوارتز و همـکاران، 2012(. ایـن دیدگاه هـا مبیـن 
رویکرد چند نسلی )multigenerational( هستند که بر اساس 
الگوهـای  مـادر،  و  پـدر  بـا  همانندسـازی  طریـق  از  والدیـن  آن، 
رفتـاری را کـه در دوران کودکـی بـا والدیـن تجربـه کرده انـد بـه 

رابطـه خـود بـا کودکانشـان منتقـل می کننـد و فرزنـد آنهـا نیـز بـه 
نوبـه خـود، همـان الگـو را بـه نسـل بعـدی انتقـال می دهـد. بـه 
ایـن ترتیـب الگوهـای تعاملـی سـالم و ناسـالم از نسـلی بـه نسـل 
دیگر منتقل می شـوند )اصل دهقان و همکاران، 1394(. برخی 
پژوهش ها نشـان داده اسـت بسـیاری از مشکالت روان شناختی 
در  اجتماعـی  ضـد  رفتـار  کودکـی،  دوران  پرخاشـگری  قبیـل  از 
از   ،)childhood abuse( کودکـی  اسـتفاده  سـوء  و  نوجوانـی 
والدیـن بـه کـودکان انتقـال می یابـد )باتاگلیـا و همـکاران، 2016(. 
انتقـال بیـن نسـلی بـه انتقـال رفتـار، ویژگی هـا و گرایش های یک 
نسـل بـه نسـل بعـد گفتـه می شـود. بر اسـاس نظریـه انتقال بین 
نسـلی، والدیـِن هـر نسـل گرایـش دارنـد برخـی از ویژگی هایـی را 
بروز دهند که از والدین خودشـان دیده اند )بشـارت و همکاران، 
1395(. از میـان بـا نفوذتریـن دیدگاه هـا کـه تعامـالت خانوادگـی 
بـه  می تـوان  کرده انـد،  تبییـن  نسـلی  چنـد  رویکـرد  مبنـای  بـر  را 
 )family systems theory( خانوادگـی  سیسـتم های  نظریـه 
از نظـر بوئـن )1978(، نوعـی نظـام  از مـوری بوئـن اشـاره کـرد. 
انتقـال  قابلیـت  کـه  اسـت  حاکـم  خانـواده  سـاختار  بـر  عاطفـی 
بین نسـلی را دارد و سـالمت روانـی فـرد در گـرو سـطح تفکیـک 
و جدایـی وی از ایـن نظـام اسـت )مؤمنـی و علیخانـی، 1392(. 
بوئـن یکـی از طراحـان خانواده درمانـی بود و اعتقاد داشـت زمانی 
می تـوان خانواده هـا را بهتـر شـناخت کـه از دیـدگاه سـه نسـلی 
بررسـی شـوند، زیـرا الگوهـای روابـط میان فردی، اعضـای خانواده 
را در طـول چنـد نسـل مرتبـط می کننـد. بـه اعتقـاد وی، بسـیاری 
از مشـکالت خانوادگـی بـه ایـن خاطـر روی می دهـد کـه اعضـای 
خانـواده، خـود را از لحـاظ روان شـناختی از خانـواده ی پـدری مجزا 
نسـاخته اند )تامپسـون و همکاران، 2019(. رویکرد نظری بوئن و 
اقدامـات درمانـی اش بـه مثابـه پُلی اسـت بیـن رویکردهای روان-

پویشـی، کـه بـر رشـد و تحـول خویشـتن، مباحـث بین نسـلی و 
اهمیـت گذشـته تأکیـد می ورزنـد، و رویکردهـای مبتنـی بـر نظریه 

معرفی مبانی نظری انتقال بین نسلی: 
نظریه سیستم های خانواده موری بوئن

تنظیم: پروفسور محمد نریمانی
 استاد ممتاز گروه آموزشی روان شناسی دانشگاه محقق اردبیلی



9 سال پنجم، شماره یازدهم، پاییز 1399

1. اصل دهقان، فاطمه، رضاییان، حمید و حسینیان، سیمین. )1394(. 
پیش بینی تمایزیافتگی و سبک دلبستگی دانش آموزان دبیرستانی بر 
اساس انعطاف پذیری خانواده، تمایزیافتگی و سبک دلبستگی والدین. 

فصلنامه خانواده و پژوهش، 4 )32(، 110-130.

 .)1395( مهسا.  سعادتی،  و  آرزو  جباری،  محمدعلی،  بشارت،   .2
شاخص های  اساس  بر  فرزندان  دلبستگی  شاخص های  پیش بینی 
دلبستگی والدین: مطالعه بین نسلی. فصلنامه روان شناسی تحولی، 

.3-12 ،)49(13

سنجی  هم   .)1396( خدابخش.  احمدی،  و  فرشته  نژاد،  پاک   .3
شناسه های  با  بوئن  نسلی  میان  دیدگاه  تمایزیافتگی  شناسه های 
تمایزیافتگی ادراک شده در جامعه پدر و مادرهای ایرانی ساکن شهر 

تهران. فصلنامه مشاوره و روان درمانی خانواده، 7)1(، 23-35.

4. خوش لهجه صدق، انیس. )1391(. نظریه خانواده درمانی بوون. 
تهران: انتشارات بعثت.

درمانی  خانواده   .)1392( هربرت.  گلدنبرگ،  و  ایرنه  گلدنبرگ،   .5
)ترجمه حمیدرضا حسین شاهی، سیامک نقشبندی و الهام ارجمند(. 

تهران: نشر روان.

عملکرد  رابطه   .)1392( مصطفی.  علیخانی،  و  خدامراد  مؤمنی،   .6
خانواده، تمایزیافتگی خود و تاب آوری با استرس، اضطراب و افسردگی 
در زنان متأهل شهر کرمانشاه. فصلنامه مشاوره و روان درمانی خانواده، 

.297-320 ،)29(3

7. Battaglia, M., Touchette, É., GaronÉCarrier, G., Dionne, G., 
CÉtÉ, S. M., Vitaro, F., ... & Boivin, M. )2016(. Distinct tra-
jectories of separation anxiety in the preschool years: per-
sistence at school entry and earlyÉlife associated factors. 
Journal of Child Psychology and Psychiatry, 57)1(, 39-46.

8. Erdem, G., & Safi, O. A. )2018(. The cultural lens ap-
proach to Bowen family systems theory: Contributions of 
family change theory. Journal of Family Theory & Review, 
10)2(, 469-483.

9. Thompson, H. M., Wojciak, A. S., & Cooley, M. E. )2019(. 
Family-based approach to the child welfare system: an 
integration of Bowen family theory concepts. Journal of 
Family Social Work, 22)3(, 231-252.

10. Schwartz, J. P., Thigpen, S. E., & Montgomery, J. K. 
)2006(. Examination of parenting styles of processing 
emotions and differentiation of self. The Family Journal, 
14)1(, 41-48.

منابع:

او به کار با مادر و فرزند، در کنار هم پرداخت و دریافت، شدت 
عاطفـی تعامـل مـادر- فرزنـد، نیرومندتـر از آنـی اسـت کـه تصـور 
نیـز،  همشـیرها  و  پـدر   .)2018 سـافی،  ایمـن  و  )اردم  می کـرد 
بعدها معلوم شـد که نقشـی کلیدی در ایجاد و تداوم مشـکالت 
خانـواده ایفـا می کننـد، زیـرا دائمـاً میـان مجموعه هـای مختلفـی 
از اعضـای خانـواده، ائتالف هـای مثلثـی شـکل بـه وجـود می آیـد 
و از میـان مـی رود. بوئـن توجـه خـود را معطـوف بـه چیـزی کـرد 
کـه بـه نظـام عاطفـی خانـواده مشـهور بـود. او در حیـن پاالیـش 
دائمـی مفاهیمـی کـه نخسـتین بـار در دهـه 1960 مطـرح کـرده 
بود، برنامه آموزشـی برای خانواده درمانی تدارک دید و در سـال 
1978 کتاب »خانواده درمانی در کار بالینی« را منتشـر سـاخت. 
بوئـن کـه چهـره ای شـاخص در رشـد و تحـول خانـواده درمانـی 
اسـت، تـا زمـان مرگـش بـه سـال 1990 همچنـان یـک نظریه پـرداز 

برجسـته باقـی مانـد )خـوش لهجـه صـدق، 1391(.

سیسـتم ها، کـه توجـه خـود را بـه تکویـن کنونـی واحـد خانـواده 
و تعامل هـای آن در حـال حاضـر محـدود می سـازند )پـاک نـژاد و 
احمدی، 1396(. بوئن اظهار داشـت که امکان دارد اسـکیزوفرنی 
زاییده دلبسـتگی تکیه گاه حل نشـده با مادری باشـد که خودش 
ناپختـه جلـوه می کنـد و محتـاج فرزنـد اسـت تـا نیازهـای عاطفـی 

خویـش را ارضـا کنـد. 
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بـا  کـودک  روابـط  بـر  هیجانـی حاکـم  را می تـوان جـوّ  دلبسـتگی 
مراقبـش تعریـف کـرد. این که کودک مراقب خـود )معموالً مادر( 
میـان  دلبسـتگی  وجـود  مؤیـد  او می چسـبد،  بـه  و  را می-جویـد 
آنهاسـت. نـوزادان معمـوالً تـا پایـان ماه اول عمر خود، شـروع به 
نشـان دادن چنین رفتاری می کنند. نظریه پردازان رشـد معتقدند 
الگوهـای دلبسـتگی کـه توسـط مـری اینسـورث )ایمـن،  اجتنابـی 
و دوسـوگرا(، معرفی شـده اسـت از نظر تکاملی، ارزش انطباقی 
دارنـد و مراقبـت جهـت بقـا را فراخوانـی می کننـد. بر این اسـاس، 
الگـوی دلبسـتگی اجتنابـی یـک راهـکار رفتـاری اسـت کـه در آن 
کـودک می توانـد رفتـار دلبسـتگی خـود را بـا نگرش هـای والدیـن 
سـازگار نمایـد و بـه دلیـل این کـه تمایـل کـودک بـه نزدیـک شـدن 
بـه والـد، اغلـب توسـط والـد طـرد می گـردد، کـودک می آمـوزد کـه 
دنبـال  کـردن، صـدا زدن،  رفتارهـای دلبسـتگی )همچـون گریـه 
مـادر دویـدن و چسـبیدن بـه او هنـگام جدایـی( را دیگـر نشـان 
ندهـد و فاصلـه ای را بـا شـخص مـورد دلبسـتگی حفـظ نماینـد. بـا 
ایـن روش، دلبسـتگی نسـبت بـه مـادر می توانـد ادامـه یابـد امـا 
کـودک تمایـل خـود را بـرای نزدیکـی به مادر، پنهـان می کند و این 
الگـوی رفتـاری، بهتریـن روش بـرای کـم کـردن اسـترس ناشـی از 
طــــرد اسـت. همچنیــــــن، این الگوی رفتــــاری می تواند والـــــد را 

برانگیـزد تـا بـه سـمت کـودک برود. کودکانی که سـبک دلبسـتگی 
برابـر  در  دفـاع  بـرای  را  شـناختی  فرایندهـای  دارنـد،  اجتنابـی 
عواطـف خـود بـه کار می برنـد؛ در حالی کـه فرایندهـای عاطفـی 
در کـودکان دلبسـته ناایمـن- دوسـوگرا بـه قـدری فعـال اسـت کـه 

توانایـی شـناختی آنهـا را کاهـش می دهـد. 

 بالبـی )1969( تمایـل کـودک خردسـال بـه ادامـه ی مجـاورت بـا 
 behavioral( رفتـاری"  "هموسـتازی  را  عالقـه  مـورد  شـخص 
کنتـرل  سیسـتم  کـه  اسـت  معتقـد  و  نامیـد   )homeostasis
دلبسـتگی ماننـد یـک ترموسـتات عمـل می کنـد؛ بدیـن معنـا کـه 
روشـن  محیطـی  ویژگی هـای  از  مجموعـه ای  بـا  کنتـرل  سیسـتم 
خاصـی  اَعمـال  موجـب  شـدن  فعـال  ایـن  و  می گـردد  فعـال  یـا 
)همچـون رفتارهـای دلبسـتگی( می شـود کـه منجـر بـه دسـتیابی 
و  اسـت  مـادر(  محبـت  )کسـب  هـدف  یـک  بـه  )کـودک(  فـرد 
غیر فعـال  کنتـرل  سیسـتم  رسـید،  هـدف  بـه  فـرد  هنگامی کـه 

می شـود. 

وقتـی بالبـی کتـاب جدایـی، اضطـراب و خشـم )1973( را منتشـر 
کـرد، ایـن سـؤال را مطـرح نمـود کـه آیـا ارتباطـی بیـن دلبسـتگی 
ناایمـن و آسیب شناسـی روانـی وجـود دارد؟ بالبـی توانسـت بـرای 
آگورافوبیـا و دلبسـتگی دوسـوگرا قرائنـی پیـدا کنـد. همچنیـن، او 
انـواع هراس هـای  و  ناایمـن  دلبسـتگی  الگوهـای  بیـن  ارتباطـی 
هراسـی(  حیـوان  و  هراسـی  مدرسـه  )همچـون  کودکـی  دوران 
اختـالالت  و  ناایمـن  دلبسـتگی  بیـن  کـه  داد  نشـان  او  یافـت. 
رفتـاری همچـون رفتـار ضد اجتماعـی در سـنین پیـش دبسـتانی 
را  رفتارهـای مشکل سـاز  ایـن  و  دارد  ارتبـاط وجـود  یـا دبسـتانی 
از  نمـود.  تعبیـر  فـرد مراقبت کننـده  برانگیختـن  راهـکاری جهـت 
آنجاکـه بیـن الگوهـای دلبسـتگی نـوزادان و تغییـر در فرآیندهـای 
فیزیولوژیکـی، نظـام ایمنـی و هورمونـی آنهـا ارتبـاط وجـود دارد، 
بنابرایـن ممکـن اسـت بیـن الگـو هـای دلبسـتگی و بیماری هـای

دلبستگی و آسیب شناسی روانی
تنظیم: فردین احمدی 

مددکار مرکز نگهداری بیماران روان مزمن )سرای احسان کهریزک(
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نکات کُلی برای روان درمانی کودکان و نوجوانان

منبع:

بنابرایـن،  باشـد.  داشـته  وجـود  ارتبـاط  نیـز  روان فیزیولوژیایـی 
اجتماعـی  روابـط  و  هیجانـی  سـالمت  بـرای  اساسـی  دلبسـتگی 
و نگـرش فـرد بـه دنیـا سـت و اگـر نیازهـای کـودک شـیرخوار بـا 
عالقـه و بـه طـور مثبـت پاسـخ داده نشـود، دلبسـتگی ایمـن رشـد 
نمی کند و این مشـکِل زیربنایی، خود را به شـکل عالئم و نشـانه 

هـای متعـددی نشـان می دهـد کـه برخـی از آنهـا عبارتنـد از:

• برقراری ارتباط موقتی و زودگذر

•  عاطفه سطحی

• اجتناب از برقراری ارتباط چشمی

• رفتارهای تخریبی نسبت به خود و دیگران

• بی رحمی نسبت به حیوانات 

• ضعف در کنترل تکانه

• رشد ناکافی فرامن

• الگوهای تغذیه ای نامناسب

• ضعف در برقراری ارتباط با همساالن

• چسبندگی به افراد دیگر

• درمانگـر در پایـان درمـان بایـد پیونـد درمانـی را طـوری قطـع کنـد 
کـه بـه عنـوان مدلـی بـرای جدایی هـای قابل کنترل توسـط کودک 
باشـد و کـودک احسـاس نکنـد کـه درمانگـر او را طـرد کـرده اسـت. 
وارد  کـودک  بـرای  امـن  پایـگاه  یـک  بـه عنـوان  تنهـا  نـه  درمانگـر 
درمـان می شـود؛ بلکـه بایـد بـرای والدیـن نیـز ایـن نقـش را ایفـا 
نمایـد تـا والدیـن نیـز بتواننـد در مـورد تجـارب آسـیب زا و جدایـی 
هـای خـود صحبـت کننـد؛ زیـرا در صـورت حـل نشـدن مشـکل در 
والدیـن، ممکـن اسـت ایـن امیـال و نیازها به کودک منتقل شـود 

و زیربنـای روابـط بین فـردی بزرگسـالی کـودک را شـکل دهـد.

• درمانگـر بایـد بـه عنـوان یـک پایـگاه پایـدار هیجانـی و فیزیکـی 
عمـل کنـد تـا بتوانـد بـا کـودک مبتـال بـه اختـالل دلبسـتگی، یـک 

رابطـه ی دلبسـته ایمـن ایجـاد نمایـد.

• درمانگر باید موجب تسـهیل بازی  شـود، زیرا می تواند از طریق 
بـه رابطـه ی  بازی هـای نمادیـن،  تعامـل مسـتقیم و مشـاهده ی 

کـودک بـا اشـخاص مـورد دلبسـتگی اش پـی ببـرد.

• درمانگـر تعامـالت مرتبـط بـا دلبسـتگی بیـن خـودش و کـودک را 
تعبیـر می کنـد و کـودک نیـز به طور کالمی و یا از طریق بازی های 
نمادیـن، دلبسـتگی خـود را ابـراز می نماید. در واقع، درمانگر ابراز 
هیجانـی مرتبـط بـا موضوعات دلبسـتگی را که نسـبت به خودش 
صـورت می گیـرد، پـرورش داده و آنهـا را بـا تجربیـات دلبسـتگی 

گذشـته ی کـودک ارتبـاط می دهد.

• درمانگـر بـا فراهـم نمـودن دلبسـتگی ایمـن جدیـد، محیطـی را 
ایجـاد می کنـد کـه کـودک بتوانـد خـود را از دلبسـتگی های ناایمـن 
و مخـرب گذشـته رهـا کنـد و یـک دلبسـتگی ایمـن را در موقعیـت 

درمـان ایجـاد نماید.

الهـام. )1386(. جـان  ابوحمـزه،  و  صفـرزاده خوشـابی، کتایـون 
بالبـی )نظریـه دلبسـتگی(. تهـران: دانـژه 
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در بیسـت و پنجـم اسـفند 1322 شمسـی در شهرسـتان بجنـورد 
)مرکـز اسـتان خراسـان شـمالی( بـه دنیـا آمد. تحصیـالت ابتدائی 
و متوسـطه را در همـان شهرسـتان بـه پایـان رسـانید و در سـال 
1342 در رشـته ریاضـی فـارغ التحصیـل شـد. بـا عنـوان معلّـم 
تـا سـال 1344 خدمـت سـربازی خـود را انجـام داد و بالفاصلـه 
در آمـوزش و پـرورش شهرسـتان کـرج اسـتخدام شـد. بـا شـرکت 
احـراز  بـا  بیرونـی  ابوریحـان  در کنکـور سـال 1345 در دانشـگاه 
رتبـه ممتـاز پذیرفتـه شـد و در سـال 1348 در رشـته کارشناسـی 
التحصیـل  فـارغ  رتبـه ممتـاز  بـا کسـب  روان شناسـی  و  مشـاوره 
گردیـد. سـپس بـا اسـتفاده از بـورس وزارت علـوم، تحقیقـات و 
فنـاوری بـرای ادامـه تحصیـل بـه کشـور امریـکا اعـزام شـد و در 
را در دوره  ایلینویـز شـمالی تحصیـالت تکمیلـی خـود  دانشـگاه 
کارشناسـی ارشـد و دکتری در رشـته مشـاوره با موفقیت به پایان 
رسـانید و در سـال 1354 بـه عنـوان اولیـن فـارغ التحصیـل ایرانی 
دکتری مشـاوره به ایران برگشـت و در دانشـگاه ابوریحان سـابق 
)عالمـه طباطبایـی کنونـی( بـا مرتبـه اسـتادیاری فعالیـت خـود را  

آغـاز کـرد. در سـال 1365 بـه مرتبـه دانشـیاری و در سـال 1371 
بـه مرتبـه اسـتادی ارتقـاء یافـت. اسـتاد نمونـه کشـوری )1387(، 
معـاون   ،)1390( کشـور  دانشـگاه های  نمونـه  آموزشـی  معـاون 
-1392( طباطبایـی  عالمـه  دانشـگاه  مقـام  قائـم  و  آموزشـی 

1384(، ریاسـت دانشـکده روان شناسـی و علوم تربیتی دانشگاه 
تخصصـی  کارگـروه  رئیـس   ،)1372-1376( طباطبایـی  عالمـه 
برنامه ریـزی آموزشـی و گسـترش وزارت  مشـاوره شـورای عالـی 
و  روان شناسـی  نظـام  سـازمان  مرکـزی  شـورای  عضـو  علـوم، 
شـغلی  مشـاوره  تخصصـی  کمیسـیون  رئیـس  کشـور،  مشـاوره 
سـازمان نظـام روان شناسـی و مشـاوره کشـور، پایه گـذاری رشـته 
راهنمایی و مشـاوره )شـغلی( برای اولین بار در ایران، راه اندازی 
کارشناسـی ارشـد و دکتری مشـاوره در دانشـگاه عالمه طباطبایی 
و دانشـگاه آزاد اسـالمی واحـد علـوم و تحقیقـات تهـران، یکـی 
از پُـر تولیدتریـن محققـان علـوم انسـانی کشـور بـا بیـش از 300 
مقالـه ی داخلـی و خارجـی، تألیـف و ترجمـه ی حـدود 30 جلـد 

کتـاب، بخشـی از رزومـه ی درخشـان ایشـان اسـت.

 چهره های مشـــــــــاوره و روان شناسی ایران
مصاحبه با دکتر عبدهللا شفیع آبادی )استاد دانشگاه عالمه طباطبایی(

استاد مشاوره ایران
تنظیم: حسن طاهری

دبیر انجمن علمی روان شناسی محقق اردبیلی
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تحصیـــل در کشـــور امریکا و در محضر اســـاتیدی 
نامـــدار، چـــه تجـــارب منحصر بـــه فـــردی برایتان 
داشـــت؟ چه تفاوتی در ســـطح و ســـبک آموزشی 
اســـاتید برجســـته ی جهانی و آموزش های داخلی 

می کنید؟ مشـــاهده 

چـــــــــــــرا در ایــــــران، کمتــــر شـــــاهد تولید نظریه 
)نظریه پردازی( در حوزه ی علوم انسانی هستیم؟

 در دهه ی 1350،  فارغ التحصیالِن ممتاز رشته های دانشگاهی 
را جهت تأمین نیروی انسـانی و پرورش اسـتاد برای دانشـگاه ها، 
بـه خـارج از کشـور  اعـزام می کردنـد. اینجانـب نیـز در آن ایـام 
ادامـه ی  جهـت  علـوم،  و  عالـی  آمـوزش  وقـت  وزارت  طریـق  از 
تحصیالت تکمیلی )ارشد و دکتری( به امریکا بورسیه شدم و در 
محضـر اسـاتید بزرگـی همچـون دیویـد تیدمـن که یکی از اسـاتید 
صاحـب نـام در حـوزه ی مشـاوره شـغلی اسـت، بـه کسـب علـم و 
تجربـه پرداختـم. پـس از اتمـام تحصیـالت، بـه ایـران بازگشـتم و 
در سـال 1356، فعالیت هـای علمـی و اجرایـی خـود را بـه عنـوان 
مـدرس و مدیـر گـروه مشـاوره در دانشـگاه عالمـه طباطبایـی از 
سـر گرفتـم. اولیـن کتـاب فنـون و روش هـای مشـاوره )در سـال 
1356( و اولین کتاب مشـاوره شـغلی )در سـال 1359( را تألیف 
نمودم و طی سـالیان متمادی آنها را مورد بازنگری قرار دادم که 
اخیـراً در قالـب کتابـی 600 صفحـه ای  بـه نـام "راهنمـای مشـاوره 
شـغلی و نظریه هـای انتخـاب شـغل"، بـه عنـوان نخسـتین کتـاب 
تألیفـی مشـاوره شـغلی کـه نظریه هـا را مطـرح می کنـد، منتشـر 

کردم.

مـا چـه  بـر  و  امریـکا چـه گذشـت  آموزشـی  اینکـه در سیسـتم   
می گـذرد، می تـوان  بـه چنـد تفـاوت اساسـی اشـاره کـرد کـه یکـی 
از آنها تمایل به پراگماتیسـم در در سیسـتم آموزشـی آنهاسـت؛ 
در حالی کـه سیسـتم آموزشـی مـا نظرگـرا و تئوری محـور اسـت. 
نفـوذ کـرده اسـت؛  عملگرایـی آن هـا در سیسـتم آموزشی شـان 
پـس  را  مـا  ارشـد،  در دوره ی  امریـکا حتـی  در  کـه  بدیـن شـکل 
تـا  می بردنـد  آزمایشـگاه  بـه  تئوریـک،   کالس  جلسـه  چنـد  از 
نفـره  یـک کالس هفـت  در  کنیـم.  عملیاتـی  را  آموخته هایمـان 
در دوره دکتـری، 10 الـی 15 اتـاق مشـاوره داشـتیم کـه در آن، 
جلسـات مشـاوره و روان درمانـی بـا مراجعیـن برگـزار می کردیـم 
عملکـرد  بـر  نیـز  مـا  و  می شـد  بررسـی  و  نقـد  عملکردمـان  و 
دانشـجویان مقاطـع تحصیلـی پایین تـر نظـارت داشـتیم. یعنـی 
یـک جلسـه ی مشـاوره 30 الـی 40 دقیقـه ای را سـاعت ها همـراه 
بـا فیلمـش نقـد و بررسـی می کردیـم و فیدبـک می گرفتیـم تـا بـه 
اشـتباهاتمان پـی ببریـم. بـه طـور کُلـی، سیسـتم آموزشـی آنهـا

ایـن  و  اقـدام عملـی داشـت  بـا  تـوأم  یادگیـری نظـری  بـر  تأکیـد 
سـبک آموزشـی باعـث شـد کـه مـن پـس از گذشـت 50 سـال، 

دارم. یـاد  بـه  را  خـود  آموخته هـای  هنـوز 

در مقابـل، سیسـتم آموزشـی مـا تمرکـز روی مطالعـه ی تئوریـک 
دارد و مـا 10 الـی 15 دانشـجو در یـک دوره ی تحصیـالت تکمیلـی 
داریـم، امـا متأسـفانه، یـک آزمایشـگاه مجهـز و کامـل نداریـم. به 
یاد داشته باشیم که نظر و عمل جدایی ناپذیرند؛ نظر مقدمه ی 
ناقـص اسـت،  نظـر،  بـدون  کـه عمـل  عمـل اسـت و همان طـور 
نظـر بـدون عمـل نیـز بـی معناسـت زیـرا بـه عمـل کار برآیـد، بـه 
سـخنرانی نیسـت ...  دومین نکته ی مثبت در سیسـتم آموزشـی 
آنهـا در زمانیکـه مـن در امریـکا تحصیل می کردم )دهه ی 1970(، 
ایـن بـود کـه اسـاتید تمـام وقـت در دانشـگاه ها و در دسـترس 
می کردنـد  وقـت صـرف  دانشـجویان  بـرای  و  بودنـد  دانشـجویان 
کـه ایـن مسـئله بـه دانشـجویان انگیـزه مـی داد.  مثـالً اسـاتید، 
دانشـجویان دکتری را در هر سـمیناری که APA یا APTA  برگزار 
می کـرد، همـراه خـود می بردنـد. از سـوی دیگـر، اسـاتید برجسـته 
و صاحـب نـام، هرگـز در یـک دانشـگاه  فریـز نمی شـدند، بلکـه 
بـه  دعـوت  نیـز  دیگـر  دانشـگاه های  در  تدریـس  جهـت  آنهـا  از 
بین دانشـگاهی در کشـور  ایـن همکاری هـای  کـه  عمـل می آمـد 
مـا نیازمنـد توجـه اسـت. مثـالً یکـی از از تأثیرگذارتریـن اسـاتید 
در زندگـی اینجانـب، دیویـد تیدمـن )اسـتاد دانشـگاه  هـاروارد( 
اسـت کـه ایشـان بـه عنـوان اسـتاد مدعـو در دانشـگاه ایلینویـز 
حضـور داشـتند و مـن در دوره ی دکتـری از خدمـت ایشـان فیـض 
مطلـوب،  آموزشـی  محیـط  یـک  در  مجمـوع،  در  بـردم.  فـراوان 
می بایسـت هـم اسـتاد و هـم دانشـجو فعـال باشـند؛ البتـه تأکیـد 
می کنـم کـه غنی سـازی محیـط آموزشـی نیازمنـد سـرمایه گذاری 
و فراهـم سـازی امکانـات می باشـد، امـا امیـدوارم مـا در صورتـی 
اقـدام بـه ایجـاد دروه هـای تحصیـالت تکمیلـی )ارشـد و دکتـری( 
در دانشـگاه ها کنیـم کـه بتوانیـم امکانـات آن را نیز تعهد نماییم.

ایـن صحیـح نیسـت که بگوییم در کشـور مـا نظریه پردازی صورت 
نمی گیـرد، زیـرا مـن معتقـدم کـه ایرانـی باهـوش و سـخت کوش 
لحـاظ  از  فنـی  و  تجربـی  علـوم  حوزه هـای  در  مـا  و  اسـت 
نظریه پـردازی، اوضـاع نسـبتاً خوبـی داریـم، امـا در تأییـد سـؤال 
شـما، معتقـدم کـه در علـوم انســانی نیازمنـد تـالش بیشتــــری
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جهـت ارتقـــــای کیفیـت پژوهش هــــــــای داخلی و 
نـوآوری در آنهـا بـه چـه نکاتـی بایـد توجه داشـت؟

نیـز  نظریه پـردازی  نیازمنـد  حـوزه،  ایـن  در  چراکـه  هسـتیم؛ 
عملـی  هـر  مقدمـه ی  و  الزم  امـری  نظریه پـردازی  می باشـیم. 
اسـت. فـرض کنیـد کـه مراجعـی افسـره جهـت مشـاوره داریـد، 
نمی توانیـد  نباشـد،  مشـخص  شـما  نظـری  رویکـرد  کـه  مادامـی 
مـا  دهیـد.  ارائـه  او  بـه  کمـک  بـرای  را  مناسـبی  عملـی  راهـکار 
نظریه پـردازان  نظریـات  بـه  روان درمانـی  و  مشـاوره  در  معمـوالً 
معـروف مراجعـه می کنیـم که مسـلماً نظریات آنها متأثر از بافت 
فرهنگـی و اجتماعـی آنهاسـت. البتـه تأکیـد می کنـم کـه اسـتفاده 
از  نظریه پردازان خارجی و متخصص شدن در یک رویکرد نظری 
جهت کاربسـت آن  در تجارب شـغلی، بسـیار ارزشـمند اسـت اما 
اگـر مـا بخواهیـم خودمـان تولیدکننـده باشـیم، بایـد به گذشـته و 
مبانـی فلسـفی خودمـان رجـوع کنیـم، زیـرا هـر نظریـه ای ریشـه 
فلسـفه  چنانچـه شـناخت گرایان  دارد؛  گذشـتگان  و  فلسـفه  در 
رواقـی را مطـرح کردنـد )ای بـرادر تـو همـان اندیشـه ای، مابقـی 
تـو اسـتخوان و ریشـه ای(، فرویـد، آدلـر، راجـرز و... از فالسـفه ی 
پیشـین خـود آغـاز کردنـد.  بنابرایـن، بـا توجـه بـه فرهنـگ غنـی 
ملی و مذهبی ما، بسیار حیف است که ما از فرهنگ خود بهره 
پیـدا نمی کنیـد  بـه جـرأت می گویـم نظریـه ای  اینجانـب   نبریـم. 
از  باشـیم؛  نداشـته  را در فرهنـگ غنـی خـود  ریشـه اش  مـا  کـه 
رفتارگرایـی )سـعدی ها(، وجـود گرایـی )موالناهـا و خیام هـا( و...  
یـا در حیطـه ی مشـاوره شـغلی، نیـاکان ما از اولیـن نظریه پردازان 
بودنـد کـه ایـن مسـئله در ادبیـات مـا نیـز منعکـس شـده اسـت 
)هـر کسـی را بهـر کاری سـاختند... بـه کارهای گـران مرد کاردیده 
فرسـت...(. تمـام اینهـا مبانـی نظریه ها هسـتند که متأسـفانه ما 
از آنها چشـم می پوشـیم؛ در حالی که در آن سـوی آب ها، فردی 
بـه نـام کارلسـون پیـدا می شـود و می گویـد "هـر کسـی را سـرکار 
خـود بگماریـد" و نظریـه اش تبدیـل بـه اولیـن نظریـه ی شـغلی در 
دنیا می شـود. حقیقت این اسـت که ما زمینه های نظریه پردازی 
موجـود  نظریـات  بـه  متأسـفانه  امـا  داریـم،  خـود  فرهنـگ  در  را 
قناعـت می کنیـم. مادامـی کـه صرفـاً مصرف کننده باشـیم، گاهی 
بدفروشـی  یـا   کم فروشـی  مـا  بـه  گاهـی  و  کـرده  تحریـم  را  مـا 
می کننـد؛ در حالی کـه الزم اسـت بـا رویکـردی کاربـردی بـه ایـن 
زمینه هـای نظـری و پتانسـیل های موجـود بنگریـم و جوانـان مـا 
بایـد بداننـد کـه نظریه پـردازی نیازمنـد تفکـر انتقـادی و خودباوری 
اسـت و صرفاً انسـان های خاص، نظریه پرداز نمی شـوند. اسـاتید 
نیـز می بایسـت حمایت هـای الزم و نقدهـای سـازنده از جوانـان 
بـه عمـل آورنـد امـا هرگـز نقـد را با انتقادِ شـکننده، اشـتباه نگیرند 

تـا جوانـان از شکسـت، بیـم نداشـته باشـند.

از کنجـکاوی  ایـن اسـت کـه نظریه پـرداز معمـوالً   دومیـن نکتـه 
آینـده  در  بتوانیـم  اینکـه  بـرای  مـا  و  اسـت  برخـوردار  باالتـری 
در سیسـتم  بازنگـری  یـک  نیازمنـد  دهیـم،  پـرورش  نظریه پـرداز 
زیـرا  هسـتیم،  کشـور  پـرورش  و  آمـوزش  و  خانوادگـی  تربیتـی 
ریشـه های کنجـکاوی در کودکـی شـکل می گیـرد. سیسـتم های 
آموزشـی غنـی، بـه کـودک اسـتدالل کـردن را در حـد فهـم و درِک 
را  کـه همـه چیـز  یـاد می گیـرد  و چنیـن کودکـی  وی می آموزنـد 
حـد  در  بایـد  خانواده هـا  نمایـد.  قبـول  برهـان  و  دلیـل  بـا  بایـد 
درک کـودک، پاسـخگوی سـؤاالت او باشـند و کنجـکاوی اش را بـا 
برچسـب دخالـت کـردن، سـرکوب نکننـد، زیـرا کنجـکاوی وقتـی 
ارضـا شـود، خـودش تولیـد می کنـد و  خالقیـت بـه بـار مـی آورد. 
همچنیـن، مـا نیازمنـد یـک بازنگـری در نظـام آموزشـی هسـتیم 
باشـیم.  نظریه پـرداز  و  متفکـر  انسـان هایی  پـرورش  مـروج  تـا 
اینجانـب معتقـد هسـتم کـه آموزش هـا بایـد بـه نظـام آمـوزش 
در  را  مسـئله  ایـن  مـن  و  برگـردد  آن  از  قبـل  حتـی  و  ابتدایـی 
جلسـات برنامه ریـزی در وزارت خانـه نیـز تأکید کرده ام. در صورت 
آثـار  نظاره گـر  توانسـت  زمینـه، خواهیـم  ایـن  در  سـرمایه گذاری 

باشـیم. آینـده  در  مانـدگارش 

ضعف هـای  جهـان،  نقـاط  سـایر  همچـون  نیـز  مـا  کشـور  در 
بـه کشـور  ایـن مسـئله، صرفـاً مختـص  پژوهشـی وجـود دارد و 
غنـی  و  قـوی  پژوهش هـای  مـا  کشـور  در  چنانچـه،  نیسـت.  مـا 
بسـیاری نیز وجود دارد. در سبب شناسـی پژوهش های ضعیف، 
پژوهشـگر  این کـه  همـه  از  اول  کـرد:  ذکـر  را  دالیلـی  می تـوان 
تشـنه ی دانسـتن و پاسـخگویی به سـؤال پژوهش نیست و صرفاً 
بـه دنبـال ایـن اسـت کـه بـه اصطـالح، از پُـل بگـذرد؛ در حالی کـه 
یـک دانشـمند واقعـی بـا عشـق بـه دانسـتن، اقـدام بـه پژوهـش 
می کند و از شکست ها دلسرد و از موفقیت ها مغرور نمی گردد. 
دانشـجویی کـه بـه مقطـع تحصیـالت تکمیلـی وارد می شـود، باید  
بـرای کسـب علـم و پژوهـش وقـت بگـذارد و صرفـاً جهت دریافت 
مـدرک تحصیلـی، کرسـی تحصیـالت تکمیلـی را اشـغال ننمایـد. 
در  دانشـجو  گزینـش  هنـگام  اسـاتید  کـه  اسـت  ایـن مسـئله ای 
مصاحبه هـای دکتـری بایـد مدنظـر قرار دهند. از سـوی دیگر برای 
داشـتن پژوهش هـای قـوی بایـد کیفیـت کالس هـای آموزشـی را 
تقویـت نمـود؛ کالس هایـی کـه بـا مدیریـت و مسـئولیت پذیری 
اسـاتید و مشـارکت دانشـجویان اداره می گردد. این حق دانشـجو 
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اسـت که در کالس فعال باشـد اما سـپری کردن کالس ها صرفاً 
بـه صـورت خودگـردان توسـط دانشـجویان مـورد پسـند اینجانـب 
نیسـت. اسـاتید در امـور پژوهشـی نیـز بایـد نظـارت و مشـارکت 
بایـد خـود را  بـه عنـوان یـک اسـتاد  فعـال داشـته باشـند و مـن 
مـورد بازنگـری قـرار دهـم از ایـن لحـاظ کـه چقـدر پژوهش گـری را 
بـه دانشـجویم آموختـه ام یـا حتـی چقـدر پژوهـش او را بـا دقـت 

خوانـده ام... .

بـا توجـه بـه بحـث داغ چـاپ مقـاالت و امتیـاز پژوهشـی آن بـرای 
از مسـیر خـود منحـرف  دانشـگاه ها، متأسـفانه گاهـی دانشـجو 
شـده و سـر از بـازار آزاد مقاله نویسـی در مـی آورد کـه تمامـی ایـن 
مسـائل نیازمنـد تأمـل می باشـد. بنابرایـن، الزم اسـت اسـاتید در 
گزینش دانشـجویان عالم و عالقمند، دقت نظر بیشـتری داشـته 
باشـند و پـس از گزینـش دانشـجویان، در ارائـه ی خدماتـی کـه 
بعـد از ورود بـه تحصیـالت تکمیلـی بایـد در اختیـار آنان قرار گیرد 
نیـز همـت گمارنـد، زیـرا دانشـجویان همـواره بـه اسـاتیدی جـدی 

و دلسـوز نیازمندنـد.

خدمت کند. در این راستا، اینجانب پس از بازگشت از امریکا در 
سـال 1354 همـراه بـا مسـئولین وقـت وزارت کار، مراکـز کاریابـی 
را بنـا نهادیـم کـه هنـوز هـم در تهـران و شهرسـتان ها فعالیـت 
بـه  نبایـد  و  آمـوزش هسـتند  نیازمنـد  ایـن مراکـز  البتـه  دارنـد... 
حـال خـود رهـا شـوند. یکـی از اهـداف آموزش و پرورش اشـتغال 
اسـت و بـه همیـن دلیـل گروه بندی هـای تحصیلـی در مـدارس و 
دانشـگاه ها بـه وجـود آمده انـد تـا نیـروی انسـانی متخصـص بـرای 
آینـده ی ایـن مـرز و بـوم تأمیـن گـردد و سـرمایه های مملکـت بـه 
بـاد نـرود؛ لـذا آمـوزش و پرورش باید از دوران آموزش ابتدایی به 
ایـن مسـئله توجـه نمایـد. مثـالً دانشـجویان مـن در حـال تدویـن 
برنامـه ی آموزشـی مشـاغل بـه کـودکاِن کودکسـتانی هسـتند. اگر 
آمـوزش و پـرورش در مقاطـع پایـه، برنامه ریـزی داشـته باشـد، 
می توانـد امیـدوار باشـد کـه در آینـده، شـهروندی خـوب داشـته 
باشـد کـه هـم شـاغل اسـت و هـم انسـانی متعهـد بـه همنوعـان.

کرونـا مهمانـی ناخوانـده بـود کـه جهـان را درگیـر خـود سـاخت. 
غیرمنتظـره بـودن آن، آسـیب پذیـری نسـبت بـه آن را افزایـش 
بیـکاری  از  اعتصـاب  شـاهد  خبرهـا  در  راسـتا،  ایـن  در  و  داد 
ناشـی از کرونـا و نگرانـی از تعطیلـی موقـت اشـتغال در سراسـر 
جهـان هسـتیم. بحـران درآمـد ناشـی از بحـران اشـتغال، همـراه 
انسـانی  بـرای  قرنطینـه  از  ناشـی  اجتماعـی  محدودیت هـای  بـا 
کـه  مخصوصـاً  اسـت؛  فشـارزا  اسـت،  اجتماعـی  موجـودی  کـه 
تضعیـف  بیمـاری  دلیـل  بـه  خانوادگـی  اجتماعـات  و  حمایت هـا 
منطبـق  مـا  بـا  کرونـا  آنجاکـه  از  کـرد؟  بایـد  چـه  حـال  می شـود. 
نمی شـود، این مسـئولیت خانواده هاسـت که خود را با موقعیت 
تطبیـق دهنـد کـه همانـا، انطبـاق بـا موقعیـت منجـر بـه افزایـش 
سـالمت روان می گـردد. خانواده هـا بایـد تـاب آوری خـود را بـاال 
ببرنـد و بـه روشـی مسـئله محور بـا بحـران کرونـا روبـه رو شـوند. 
کـودکان  بـه  توسـعه یافته،  کشـورهای  در  پـرورش  و  آمـوزش 
مدیریـت بحـران در مواقـع غیـر عـادی را آمـوزش می دهـد، زیـرا 
بحـران قابـل پیش بینـی نیسـت و ممکـن اسـت در آینـده تکـرار 
را  بحـران  مدیریـت  بایـد  کـه  هسـتند  مـا  فرزنـدان  ایـن  و  شـود 
بیاموزنـد. در ایـن راسـتا، خانـواده )مخصوصـاً مـادر( می توانـد بـا 
کـودکان صحبـت نمایـد و موقعیـت را بـه زبانـی سـاده و صمیمـی 
بـرای آنهـا توضیـح دهـد. مثـالً توضیـح دهـد: "بـه دلیـل شـرایط 
کرونـا، درآمـد پـدر کـم شـده اسـت و مـا نبایـد بیشـتر از ایـن او 
را شـرمنده نماییـم... امـا بـه زودی همـه چیـز درسـت می شـود". 
خانواده هـا بایـد بـا برنامه ریـزی مشـترک بـرای اوقـات فراغـت، بـر 

صمیمیـت خـود بیفزاینـد و درک متقابـل را بـاال ببرنـد کـه ایـن

از آنجاکه مشـــاوره ی شـــغلی، حـــوزه ی تخصصی 
جنابعالـــی اســـت، نکاتـــی را در بـــاب اهمیت آن 
بفرمائیـــد و چگونـــه می تـــوان آثار منفـــی پاندمی 
کرونـــا بـــر وضعیت اشـــتغال و درآمـــد را مدیریت 
مدیریـــت  در  خانـــواده  نقـــش  نمـــود؛ خصوصـــاً 

بحـــران کرونا چیســـت؟
بـا توجـه بـه تنـوع انسـان ها و تنـوع  ابتـدا بایـد ذکـر نمایـم کـه 
مشـکالت در زندگـی، تمـام انـواع مشـاوره و روان شناسـی مـورد 
نیـاز خواهـد بـود و هیـچ رشـته ای بـر رشـته ی دیگـر رجحـان ندارد؛ 
اما با توجه به اینکه حیطه ی تخصصی اینجانب، مشاوره شغلی 
ذکـر می نمایـم.  رشـته  ایـن  اهمیـت  بـاب  در  می باشـد، دالیلـی 
مشـاوره شـغلی به فرد جهت گزینش شـغل مناسـب در تناسـب 
بـا ویژگی هـای  فـردی کمـک می نمایـد. اشـتغال اعتبـار ماسـت، 
چگونه بودِن ماسـت، چگونه زیسـتِن ماسـت و به قول اینجانب، 
دنیـا و آخـرت ماسـت. چنانچـه بیـکاری را ام المفاسـد می داننـد و 
پیام هـای نـوروزی رهبـر انقـالب در نام گـذاری سـه سـال گذشـته 
)بـا عنـوان تولیـد، رونـق تولیـد و جهـش تولیـد(، دال بـر اهمیـت 
موضـوع اشـتغال زایی و خودکفایـی تولیـد دارد. مشـاوره شـغلی 
بـه فـرد کمـک می کنـد تـا خـود را بشناسـد، مشـاغل را بشناسـد، 
نیازهـای جامعـه را بشناسـد و در نهایـت، بهترین تصمیم شـغلی 
را اتخـاذ نمایـد و براســـــــاس توانمندی هایـش، بـه هم نوعــــانش
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مسـئله منجـر بـه احسـاس امنیـت می شـود کـه عنصـری اساسـی 
در سـالمت روان اسـت. در نهایـت، مـا بایـد کرونـا را از نظـر روانـی 

مهـار نماییـم و تـا جـای امـکان از آثـار منفـی آن بکاهیـم.

در پایان، از دانشـجوی سـابق خود، خانم خوش سـرور که جهت 
مصاحبـه از اینجانـب دعـوت بـه عمـل آوردنـد و مقدمـات چنیـن 
می کنـم.  تشـکر  سـاختند،  فراهـم  را  دانشـگاهی  بیـن  تبـادالت 
فرزنـدان  عنـوان   بـه  عزیـز  دانشـجویان  بـه  توصیـه ای  اینجانـب 
علمـی خـود، دارم و آن تـالش و خودبـاوری اسـت، در عیـن حـال 
کـه مـا بـه دنیـا  هـم چشـم خواهیـم داشـت. اینجانـب در امریـکا 
تحصیـل کـرده ام  و علی رغـم این کـه زبـان مـا در مقایسـه بـا آنهـا 
ضعیـف اسـت، امـا بـه جـرأت می گویـم کـه نظـرات و سـؤاالت مـا 
پخته تـر از آنهاسـت. کافـی اسـت هـر یـک از مـا از خـود بپرسـیم 
چـه  خـود  تحصیلـی  رشـته ی  ارتقـای  بـرای  خـود  سـهم  بـه  کـه 
کرده ایـم؟ مـا بایـد سـهم خـود را بـه عنـوان یـک ایرانـی مسـلمان 
بـه رشـته های خـود ادا کنیـم و صرفـاً مصرف کننـده نباشـیم. مـا 

می توانیـم... اگـر همـت کنیـم.

دانشـگاه  روان شناسـی  علمـی  انجمـن  بـرای  توفیـق  آرزوی  بـا 
اردبیلـی محقـق 

عبدهللا شفیع آبادی

معیارهـای یـک دانشـگاه خـوب چیسـت و نظرتـان 
را درباره ی گروه مشـاوره و روان شناسی"دانشـگاه 

محقـق اردبیلـی" بفرمایید؟
اکثـر  نیسـت.  آن  سـاختمان  بـه  صرفـاً  دانشـگاه  یـک  اعتبـار 
همچـون  قدیمـی  سـاختمانی  دارای  امریـکا  دانشـگاه های 
ایـن  درون  در  آنچـه  امـا  هسـتند؛  باستان شناسـی  موزه هـای 
دانشـگاه ها می گـذرد، اهمیـت دارد. اولیـن معیـار یـک دانشـگاه 
خـوب،  نیـروی انسـانی آن اسـت. این کـه اعضـای هیئـت علمـی 
آن چـه کسـانی هسـتند، چـه افتخاراتـی دارنـد، کجـا و در محضـر 
چـه اسـاتیدی بـه کسـب علـم و تجربـه پرداخته انـد. دومین عنصرِ 
نیـروی انسـانی، فـارغ التحصیـالن آن دانشـگاه اسـت کـه پـس 
دومیـن  کرده انـد.  کسـب  افتخاراتـی  چـه  التحصیلـی،  فـارغ  از 
معیـار یـک دانشـگاه خـوب، تولیـدات علمـی آن دانشـگاه اعـم از 
داخلی و خارجی اسـت؛ تولیداتی که باعث گردش نام دانشـگاه 
شـده اند. سـومین معیـار یـک دانشـگاه خـوب، امکانـات آموزشـی 
آن می باشـد،  این کـه چـه دوره هایـی )مخصوصـاً دوره ی دکتـری( 
را ارائـه می دهنـد، کیفیـت آزمایشـگاه و کالس هـای آنهـا چطـور 
اسـت و... . یکـی دیگـر از مسـائلی کـه بهتـر اسـت دانشـگاه ها 
بـه آن توجـه داشـته باشـند، ارتباطـات بین دانشـگاهی می باشـد. 
مثـالً در خـارج از کشـور از اسـاتید صاحب نـام  به عنـوان اسـاتید 
مدعـو دعـوت بـه عمـل می آمـد. از راجرزهـا، الیس هـا، گالسـرها 
تحصیـالت  دانشـجویان  بـا  واحـد  چنـد  تـا  می کردنـد  خواهـش 
تکمیلـی داشـته باشـند کـه ایـن امـر سـبب تبادل علمی می شـود.

اینجانـب بـرای دانشـگاه محقـق اردبیلـی  به جهت حضور اسـاتید 
"دانای جدی" و تالش های علمی اخیر، ارزش قائل هستم و آن 
را دانشـگاهی خـوب می دانـم. یکـی از فـارغ التحصیـالن اینجانب 
در دوره ی دکتـری کـه اکنـون در دانشـگاه محقـق اردبیلی، کرسـی 
دکتـر  می کنـم،  افتخـار  ایشـان  وجـود  بـه  مـن  و  دارنـد  اسـتادی 
قمـری گیـوی اسـت کـه همانـا انسـانی عالقمنـد و جـدی هسـتند. 
یکـی دیگـر از  فـارغ التحصیـالن دانشـگاه عالمـه طباطبایـی کـه 
اکنـون اسـتاد ممتـاز  دانشـگاه محقـق اردبیلـی و انسـانی بسـیار 
فعال اسـت، دکتر نریمانی اسـت.  حضور چنین اسـاتیدی باعث 

رونـق آمـوزش عالـی اسـت.
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کـه  درون روانـی  فرایندهـای  تـا  اسـت  بین فـردی  فرایندهـای  بـر 
بین فـردی  روان درمانـی  در  اسـت.  دیگـر مطـرح  دیدگاه هـای  در 
و  دفاعـی  کارهـای  و  سـاز  نظیـر  روانـی  درون  پدیده هـای  بـه 
تعارضـات درونـی پرداختـه نمی شـود؛ بلکـه در آن، بـه رفتارهـای 
مشـخص و معینـی از قبیـل فقـدان جرأت منـدی و مختـل بـودن 
مهارت هـای اجتماعـی پرداختـه می شـود. اهـداف عمـده آن نیـز 
تغییـر رفتـار بین فـردی مراجـع بـا بـه کارگیری پـرورش نقش ها در 

اسـت. جـاری  بین فـردی  موقعیت هـای 

IPT درمان بین فردی
تنظیم: دکتر سیف اله آقاجانی

دانشیار گروه روان شناسی دانشگاه محقق اردبیلی

پیشینه

تعریف 

نظریه آسیب شناسی

سرچشـمه روان درمانـی بین فـردی بـه آثـار آدلـف مایـر و دیـدگاه 
روان تحلیلـی بین فـردی هـاری اسـتاک سـالیوان در دهـه 1930 
بـاز می-گـردد و نظریـه دلبسـتگی جـان بالبی نیز آن را تحت تأثیر 

قـرار داده اسـت.

بـود کـه ماشـه چـکان مهم تریـن عوامـل  بـاور  ایـن  بـر  سـالیوان 
واکنش هـای عاطفـی در افـراد، روابـط بین فـردی اسـت. مایـر نیـز 
بـر  بـه خاطـر رویکـرد روانـی- زیسـتی خـود شـهرت داشـت،  کـه 
محیـط روانـی- اجتماعـی جـاری بیمـار تأکیـد کرد و فـرض نمود که 
بسـیاری از آسـیب های روانی بیانگر تالش های اشـتباه در سازگار 
شـدن بـا محیـط، مخصوصـاً تحـت شـرایط اسـترس زا یـا در محیط 
استرس زاسـت. ایـن نظریـه در ابتـدا بـه صـورت نظریـه دارونمـا 
افسـردگی  داروهـای ضـد  بـا  روان درمانـی  و مقایسـه  )پالسـیبو( 
بـرای نگهـداری درمـان افـراد افسـرده بعـد از بهبـود یافتـن آنهـا 
جرالـد  توسـط  و  روان درمانـی،  هـای  پژوهـش  در  حـاد  دوره  از 
کلرمـن، میرنـا وایس مـن، جان مارکوویتز و همکاران مطرح شـد. 
نتایـج حاصـل از پژوهش هـا نشـان داد کـه ایـن نظریـه در درمـان 
بسـیاری از مشـکالت روان شـناختی موثر اسـت. لذا از دهه 1970 
و 1980 ایـن روش درمانـی بـه عنـوان درمان سـرپایی برای افرادی 
کـه بـرای آنـان تشـخیص افسـردگی بالینـِی نـه چنـدان عمیـق و 

توهمـات مطـرح شـده بـود، کاربـرد پیـدا کـرد.

روان درمانـی بین فـردی کـه جرالـد کلرمـن مبـدع آن بـود، نوعـی 
روان درمانـی کوتـاه مـدت اسـت کـه تمرکـز اصلـی آن به سـاختار، 
زمینـه و مهارت هـای بین فـردی اسـت. ایـن نظریـه بـر ایـن اعتقـاد 
و بـاور اسـت کـه عوامـل بین فـردی تأثیـر بسـزایی بـر مشـکالت 
دیگـر  بـا  دیـدگاه  ایـن  اساسـی  تفـاوت  دارنـد.  روان شـناختی 
نظریه هـای روان درمانـی در ایـن اسـت کـه در ایـن دیـدگاه تأکیـد

فـرض  دو  بـر  بین فـردی  روان درمانـی  دیـدگاه  از  آسیب شناسـی 
اسـت: اسـتوار  اساسـی 

1. مشـکالت بین فـردی فعلـی بیمـار بـه احتمـال زیـاد ریشـه در 
دارد. او  کودکـی  دوران  روابـط  کژکاری هـای 

2. این مشـکالت به احتمال زیاد در تسـریع و دوام عالئم فعلی 
بیمـار نیـز نقش دارند.

تمرکز درمان روی چهار عامل عمده می باشد: 
• سوگ حل نشده

در شـرایطی کـه شـروع نشـانه های مراجـع بـا مـرگ یکـی از افـراد 
درجـه یـک او همـراه باشـد و مراجـع در کنـار آمـدن بـا آن فقـدان 
دچـار مشـکل شـود. سـوگ بـه عنـوان مشـکلی کـه نیـاز بـه درمـان 
اسـت  ممکـن  یـک  درجـه  فـرد  می شـود.  گرفتـه  نظـر  در  دارد، 
همسـر یا شـریک زندگی، فرزند، والدین، خویشـاوندان، دوسـت 

محبـوب و غیـره باشـد.

• مشاجرات بین فردی
مشـاجرات )تعارضـات( بین فـردی شـامل موقعیتـی اسـت کـه در 
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فنون روان درمانی بین فردی انفرادی
مرحلـه ابتدایـی: جلسـات 1 تـا 5 معمـوالً مراحـل ابتدایـی IPT را 

تشـکیل می دهنـد.

پس از ارزیابی عالیم روان پزشـکی فعلی مراجع و اخذ تاریخچه 
ارائـه  بـه مراجـع  ایـن عالیـم، درمانگـر یـک تشـخیص رسـمی را 
می کنـد. سـپس مراجـع و درمانگـر در مـورد تشـخیص و انتظـارات 
از درمـان بـا یکدیگـر گفتگـو می کننـد. تعییـن نقـش فعـال مراجـع 
در ایـن مرحلـه منجـر به مسـئولیت پذیری و تسـریع روند بهبودی 
توضیـح می دهـد  را  بین فـردی  درمانگـر منطق درمانـی  می شـود. 
الگوهـای  تغییـر  و  شناسـایی  بـر  درمـان  کـه  می کنـد  تأکیـد  و 
بین فـردی معیـوب مرتبـط بـا عالیـم روان پزشـکی متمرکـز اسـت.

پرسشـنامه  یـک  درمـان،  دقیـق  کانـون  تعییـن  بـرای  درمانگـر 
مفهوم پـردازی  آن  براسـاس  و  کـرده  تکمیـل  را  بین فـردی 
مفهوم پـردازی  در  می کنـد.  تهیـه  را  بین-فـردی  )فرموالسـیون( 
بین فـردی، درمانگـر عالیـم روان پزشـکی مراجـع را به یکی از چهار 
حـوزه مشـکل بین فـردی )سـوگ، اختـالف بین فردی بر سـر نقش 
می سـازد.  مرتبـط  بین فـردی(  کمبودهـای  و  نقـش  گـذار  افـراد، 
پیـش از شـروع مرحلـه میانـی موافقـت مراجع با نظـر درمانگر در 
مـورد تعییـن حـوزه مشـکل و کار بـر روی این حـوزه ضرورت دارد.

مرحلـه میانـی: مرحلـه میانـی )معمـوالً جلسـات 8 تـا 10( شـامل 
کار درمانـی اسـت.

بیـن  پیونـد  تقویـت  میانـی  مرحلـه  در سراسـر  اساسـی  تکلیـف 
تغییـرات انجـام گرفتـه در حیـات بین فـردی مراجع با تغییر عالیم 
روان پزشـکی او اسـت. در خالل این مرحله، درمانگر راهبردهای 

نداشـته باشـد، نواقـص بین فـردی، تنهایـی، انـزوای اجتماعـی یـا 
نبود دلبستگی ممکن است به عنوان کانون توجه درمان گزینش 
شـوند. در واقـع، اگـر یکـی دیگـر از حوزه هـای مشـکل یافت شـود 
نواقـص بین فـردی نبایـد بـه عنـوان مرکـز توجـه ذکـر شـود. ایـن 
طبقـه آن مراجعانـی را پوشـش می دهـد کـه بـدون رویدادهـای 
حمایت هـای  اشـخاص  ایـن  می شـوند.  معرفـی  زندگـی  حـاد 
ناقـص  اجتماعـی  مهارت هـای  معمـوالً  دارنـد،  کمـی  اجتماعـی 
دارنـد، در موقعیت هـای بین فـردی احسـاس ناراحتـی می کننـد و 
گرایـش بـه انـزوا و تنهایـی دارنـد. در حالی که اصطالحات سـوگ، 
مشـاجره نقـش و گـذار نقـش عناویـن سـودمندی بـرای توصیـف 

درمانـی مختـص حوزه هـای مشـکل دار شناسـایی شـده را بـه کار 
می گیـرد.

تـا 20(  پایانـی )معمـوالً جلسـات 16  پایانـی: در مرحلـه  مرحلـه 
درمانگـر بـا صراحـت موضـوع خاتمـه درمـان را بـا مراجـع در میـان 
عنـوان  بـه  را  درمـان  پایـان  کـه  را کمـک می کنـد  او  و  می گـذارد 
مراجـع  مرحلـه  ایـن  طـول  در  بشناسـد.  سـوگ  احتمالـی  دوره 
تشـویق می شـود تـا تغییـرات اختصاصـی در عالیم روان پزشـکی، 
بخصـوص تغییـرات مرتبـط با بهبود در حوزه یا حوزه های مشـکل 

آن مراجـع و یـک شـخص مهـم در زندگـی او، انتظـارات متفاوتـی 
دربـاره روابطشـان دارنـد کـه ایـن مسـئله منجـر بـه مشـاجره ای 
آشـکار یـا ضمنـی می شـود. بـرای نمونـه، زنـی کـه انتظـار داشـت 
شـریک زندگـی اش او را از لحـاظ مالـی تأمیـن کنـد، امـا مجبـور 
شـده اسـت خـود شـغلی دسـت و پـا نمایـد تـا در پرداخـت مخارج 
بـه همسـرش کمـک کنـد. از طـرف دیگـر، شـوهر ممکـن اسـت از 
او انتظار داشـته باشـد در مسـئولیت مالی سـهیم باشـد. اهداف 
درمانگـر تشـخیص شـدت مشـاجره و پـس از آن کمـک بـه مراجع 

بـرای رسـیدن بـه بعضـی راه حل هـا می باشـد. 

• گذار نقش
گـذار نقـش هنگامـی رخ می دهـد کـه شـخص در کنـار آمـدن بـا 
تغییـری در زندگـی اش مشـکل دارد؛ تغییـری کـه ممکـن اسـت 
بـه رفتـاری متفـاوت یـا اصالحاتـی در یـک یـا بیشـتر روابـط نزدیک 
نیـاز داشـته باشـد. تغییـر ممکـن اسـت آنـی باشـد )مثـل طـالق و 
تبدیـل بـه شـخصی تنهـا( یـا ممکـن اسـت بیشـتر نافـذ و تدریجی 
باشـد )مثـل از دسـت دادن آزادی در پـی بـه دنیـا آمـدن نـوزاد و 
پذیـرش نقـش والدینـی(. تغییر مکان، کسـب شـغل جدید، ترک 
خانـه، رنـج بـردن از یـک اختـالل شـدید طبـی، تغییـر در وضعیـت 
اقتصـادی و غیـره، نمونه هـای دیگـری از گـذار نقـش در زندگـی 
هسـتند. قابل ذکر اسـت که اکثر مردم خواهان چنین تغییراتی 
نیسـتند؛ حتـی وقتی کـه تغییـرات مثبتـی رخ می دهـد. افرادی که 
نسـبت بـه افسـردگی آسـیب پذیر هسـتند، اگـر بـا تغییـری به قدر 
کافـی فروپاشـنده و نگـران کننـده در زندگی مواجه شـوند، ممکن 

اسـت بـه یـک دوره افسـردگی مبتـال شـوند.

• نواقص بین فردی
در صورتـــــی که هیچ یک از حوزه هــــای مشکــل بین فردی وجود 

موقعیت هـای بین فـردی بـرای مراجعـان محسـوب می شـوند، اما 
نواقـص بین فـردی اهانت آمیـز بـه نظـر می رسـد.
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روان درمانی بین فردی در شکل گروهی

کاربردهای درمان بین فردی

در راسـتای توسـعه  IPT، اخیراً شـکل گروهی این روش درمانی 
ارائـه شـده اسـت. IPT گروهـی در مقایسـه بـا درمـان انفـرادی 
مزایـای بالقـوه زیـادی دارد، بـرای مثـال گروهـی کـه عضویـت در 
افسـردگی، جمعیـت  براسـاس مشـابهت تشـخیصی )ماننـد  آن 
می توانـد  اسـت،  اسـتوار  غیـره(  و  خـوردن  اختـالالت  هراسـی، 
سـبب شـود دغدغـه مراجعـان مبنـی بـر این کـه فقـط آنهـا دچـار 
فـالن اختـالل روان پزشـکی هسـتند، کاهـش یابـد و در عیـن حال

اگرچـه روان درمانـی بین فـردی بـه طور عمده در حوزه ی اختالالت 
خلقـی، دو قطبـی، افسـردگی و افسـرده خویی بـه کار مـی رود امـا 
در مـورد سـایر اختـالالت نیز اعـم از اختالالت خوردن، اضطرابی، 

شـخصیت مرزی و سـوء مصرف مواد نیز کاربرد دارد.

محیطـی اجتماعـی بـرای مراجعـان منـزوی، کناره جـو یـا بی ارتبـاط 
بـا دیگـران فراهـم کند.

در  بین فـردی  تعامـالت  مختلـف  انـواع  و  تعـداد  بـه  توجـه  بـا 
شـرایط گروهـی، مهارت هـای بین فـردی کـه آموختـه می شـوند بـا 
سـهولت بیشـتری نسـبت به درمان انفرادی، به محیط اجتماعی 
بیرونـی مراجـع انتقـال می یابنـد. عـالوه بـر این، اسـلوب گروهی، 
انفـرادی  روان درمانـی  در  کـه  دارد  خاصـی  درمانـی  خصوصیـات 

و  امیر  سید  یزدی،  امین  علی،  مشهدی،  جواد،  فریزی،  نظافت   .1
گروهی  بین فردی  روان درمانی  اثربخشی   .)1394( فاطمه.  نوفرستی، 
مهارت های  هیجانی،  ابرازگری  افسردگی،  نشانه های  بر  مدت  کوتاه 
اجتماعی و کیفیت زندگی دانشجویان افسرده. مجله اصول بهداشت 

روانی، 17)6(، 319-324.

2. Bernecker, S. L., Coyne, A. E., Constantino, M. J., & Rav-
itz, P. )2017(. For whom does interpersonal psychotherapy 
work? A systematic review. Clinical psychology review, 56, 
82-93. 

3. Markowitz, J. C., Petkova, E., Neria, Y., Van Meter, P. 
E., Zhao, Y., Hembree, E., ... & Marshall, R. D. )2015(. Is 
exposure necessary? A randomized clinical trial of inter-
personal psychotherapy for PTSD. American Journal of 
Psychiatry, 172)5(, 430-440.

4. Sockol, L. E. )2018(. A systematic review and meta-anal-
ysis of interpersonal psychotherapy for perinatal women. 
Journal of affective disorders, 232, 316-328.
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Bernecker, S., Park, J., & Swartz, H. A. )2019(. Interper-
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منابع:

شناسـایی شـده را توصیـف کنـد. درمانگـر همچنیـن مراجـع را در 
مـوارد زیـر کمـک می کنـد:

تفصیلـی  بیـان  درمـان،  از  حاصـل  منافـع  تحکیـم  و  ارزیابـی 
برنامه هـای حفـظ پیشـرفت های حاصلـه در حـوزه یـا حوزه هـای 
مشـکل بین فـردی شناسـایی شـده و بیـان رئـوس کار باقیمانـده 
بـرای ادامـه توسـط مراجـع بـه تنهایـی و بـدون همراهـی درمانگـر.

مراجعـان همچنیـن تشـویق می شـوند نشـانه های هشـداردهنده 
زودرس عـود عالیـم و برنامـه عملـی خـود را شناسـایی کننـد.

 ،IPTدیـده نمی شـود )ماننـد یادگیـری بین فـردی(. شـکل گروهـی
شناسـایی مشـکالت مشـترک در بسـیاری از مراجعان را تسـهیل 
انفـرادی  درمـان  بـرای  صرفـه ای  بـه  مقـرون  جایگزیـن  و  کـرده 

می شـود. محسـوب 
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1. ذهنی سازی خودکار در مقابل کنترل شده
ذهنی سـازی خودکار روند سـریع، انعکاسـی و حساسـیت بیشـتر 
به نشانه های غیرکالمی جهت استنباط اهداف دیگران، دارد. در 
زندگـی روزمـره و تعامـالت اجتماعـی عـادی، اکثـر ذهنی سـازی ها 
بـه صـورت خـودکار و بـدون نیـاز بـه توجـه انجـام می شـود؛ بـه 
ایمـن کـه همـه چیـز در سـطح  یـک محیـط دلبسـتگی  ویـژه در 
یـا  آگاهانـه  ذهنیتـی  مـی رود،  پیـش  مشـکل  بـدون  بین فـردی، 
کنتـرل شـده الزم نیسـت. در مقابـل، ذهنی سـازی کنترل شـده، 
تـالش  و  تأمـل  توجـه،  نیازمنـد  و  دارد  پیوسـته  و  رونـد آهسـته 
اسـت. ایـن نـوع از ذهنی سـازی، هنگامـی کـه اشـتباهات و سـوء 
تعبیرهـا در ذهـن ظهـور می کننـد یـا در صـورت وجـود اضطـراب 
و عـدم اطمینـان در زمینه هـای خـاص کـه نیازمنـد توجـه و تأمـل 

اسـت، مـورد اسـتفاده قـرار می گیـرد.

هـدف از معرفـی »راهنمـای عملـی درمـان مبتنی بر ذهنی سـازی 
بـرای اختـالالت شـخصیت«، معرفـی یـک منبـع جامـع، عملـی و 
قابـل اسـتفاده در موقعیت هـای بالینـی اسـت. ایـن کتـاب تألیف 
آنتونـی بِیتمـن و پیتـر فوناجـی، انتشـارات دانشـگاه آکسـفورد در 
سـال 2016 اسـت. خواننـده در ایـن کتـاب، ابتـدا به طـور نظـری بـا 
 MBT مفاهیـم ذهنی سـازی، و سـپس به طـور کاربـردی بـا درمـان
آشـنا می شـود. در ادامـه، چکیـده ای از مفاهیـم ذهنی سـازی و 

MBT  برگرفتـه از ایـن کتـاب، ارائـه شـده اسـت. 

نامیـده   MBT اختصـار  بـه  کـه  ذهنی سـازی  بـر  مبتنـی  درمـان 
می شـود، ابتـدا در دهـه ی 1990 بـرای بیمـاران مبتـال بـه اختـالل 
شـخصیت مـرزی )BPD( اسـتفاده شـد و اخیـراً، بـه یـک رویکـرد 
جامـع  در درک و درمـان اختـالالت شـخصیت در طیـف وسـیعی

از زمینه هـای بالینـی، از جملـه اختـالل شـخصیت ضد اجتماعـی 
)ASPD( تبدیـل شـده اسـت. 

و درک  روانـی خـود  تعبیـر حـاالت  توانایـی  ذهنی سـازی شـامل 
باورهـا، آرزوهـا و  افـکار، احساسـات،  از نظـر  اقدامـات دیگـران 
خواسـته ها اسـت کـه یـک توانایـی انسـانی و زمینه سـاز تعامـالت 
از  درسـتی  درک  هیـچ  ذهنی سـازی،  بـدون  اسـت.  روزمـره 
خـود، تعامـل اجتماعـی سـازنده، درک دو جانبـه بـودِن روابـط و 
احسـاس امنیـت شـخصی وجـود نخواهـد داشـت. حـاالت روانـی 
مـا )افـکار، احساسـات، باورهـا و ...(، اعـم از این کـه آگاهانـه یـا 
خـارج از حیطـه ی آگاهـی مـا باشـند، همیشـه بـر رفتارهایمـان، 
تأثیـر می گذارنـد. حـاالت روانـی برخـالف اکثـر جنبه هـای دنیـای 
فیزیکـی، نسـبتاً بـه راحتـی قابـل تغییـر هسـتند و ایـن مسـئله، 
می توانـد اسـتنباط های مـا در مـورد آنهـا را بـا خطـا مواجـه سـازد.

چهـار بُعـد یـا مؤلفـه بـرای ذهنی سـازی وجـود دارد کـه تشـخیص 
آنهـا جهـت کاربردهـای بالینـی مفیـد اسـت.

معرفی کتاب
)Mentalization-Based Treatment( درمان مبتنی بر ذهنی سازی

تنظیم: سحر خوش سرور
دانشجوی دکتری تخصصی روان شناسی                              
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)BPD( شکل 1: عدم تعادل در ابعاد ذهنی سازی در افراد مبتال به اختالل شخصیت مرزی

2. ذهنی ســـــــازی متمرکـــز بـــر خـــــود در مقابــــــل 
ذهنی ســـازی متمرکـــز بـــر دیگـــران

حـاالت  بیش ذهنی سـازی  بـا  خـود  بـر  متمرکـز  ذهنی سـازی 
شـخصی و عـدم عالقـه یـا توانایـی محـدود در درک حـاالت روانـی 
دیگـران همـراه اسـت و می توانـد منجـر بـه خـود بزرگ بینی شـود. 
در مقابـل، ذهنی سـازی متمرکـز بـر دیگـران همـراه بـا تمرکـز بـر 
حـاالت روانـی دیگـران، بـدون درک واقعـی از دنیـای درونـی خـود 
می باشـد کـه ممکـن اسـت منجـر بـه بهره بـرداری و سـوء اسـتفاده 

از دیگـران یـا مـورد سـوء اسـتفاده قـرار گرفتـن شـود.

3. ذهنی سازی درونی در مقابل بیرونی

4. ذهنی سازی شناختی در مقابل عاطفی

روانـی  امـکان قضـاوت در مـورد وضعیـت  ذهنی سـازی درونـی، 
خـود و دیگـران بـر اسـاس حـاالت درونـی اسـت کـه می توانـد بـا 
انگیزه هـای  مـورد  در   )hypermentalising( بیش ذهنی-سـازی 
احتمالی و حاالت ذهنی خود و دیگران همراه باشـد. در مقابل، 
ذهنی سـازی بیرونـی، حساسـیت بیشـتر بـه ارتباطـات غیرکالمـی 
و تمایـل بـه قضـاوت بـر اسـاس ویژگی هـا و برداشـت های بیرونی 
اسـت کـه می توانـد منجـر بـه شـکل گیری فرضیـات آنـی شـود و 

نیازمنـد آن اسـت کـه بـا تأمـل و نظـارت درونـی بررسـی شـود.

ذهنی سـازی شـناختی بـا همدلـی عاطفـی کمتـری همـراه اسـت 
و بـا اسـتدالل در مـورد حـاالت روانـی خـود و دیگـران یـا گرایـش 
- منطقـی مشـخص  بـه صـورت عقالنـی  بـه ذهن خوانـی  مفـرط 
می شـود. در مقابـل، ذهنی سـازی عاطفـی شـامل توانایـی درک 
احسـاِس حـاالت روانـی و حساسـیت بیـش از حـد بـه نشـانه های 

عاطفـی اسـت. 

بتوانـد  تنهـا  نـه  فـرد  کـه  اسـت  آن  نیازمنـد  مؤثـر  ذهنی سـازی 
بایـد  بلکـه  نمایـد،  فـوق حفـظ  چهارگانـه ی  ابعـاد  در  را  تعادلـی 
بتوانـد آنهـا را متناسـب بـا بافـِت موجـود بـه طـور مناسـب بـه کار 
گیـرد. از ایـن منظـر، انـواع مختلـف آسـیب شناسـی روانـی را مـی 
تـوان بـر اسـاس اختـالل در ترکیبـاِت مختلـف ابعـاد چهارگانـه ی 
مذکـور تشـخیص داد. تأکیـد نامتـوازن بـر یـک قطـب در هـر بُعد، 
پیامدهایـی بـر ذهنی سـازی در کُل ابعـاد دارد و از یـک سـوی، 
منجـر بـه مشـکالتی ناشـی از تمرکـز مفـرط بـر یک قطب می شـود 
و از سـوی دیگـر، مسـبب اختـالل در وظایفـی اسـت کـه بـه طـور 
معمـول توسـط قطـب مخالـف و غفلت شـده پشـتیبانی می گردد. 

عـدم تعـادل در ابعـاد ذهنی سـازی در اختـالل شـخصیت مـرزی 
)BPD( را در شـکل زیـر مشـاهده می کنیـد. 
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شکل 3: سیر درمان

سیر درمان
سـیر درمان دارای چندین مرحله ی اصلی شـامل شـروع، میانه و 
پایـان اسـت. هـدف مرحلـه ی اولیـه، ارزیابـی ظرفیت هـای ذهنی 
و عملکـرد بیمـار، تشـخیص، فرمول بندی، بسـتن قـرارداد و ایجاد 
مدیریـت  دارو،  بازبینـی  درمانـی،  اهـداف  در  مراتـب  سلسـله 
بحـران و نظـارت بـر پیامـد اسـت. در فرمول بنـدی، اهـداف اولیـه 
بایـد بـه وضـوح بیـان شـده و با جنبه های درمانـی که بیمار را قادر 
می سـازد بـه آنهـا دسـت یابـد، مرتبـط باشـد. در مـورد اختـالالت 
بـروز  کـه در صـورت  مـواردی  مـورد  در  بیمـار  و  مزمـن، درمانگـر 
خـود  اعمـال  از  تـا  می کننـد  صحبـت  شـود،  انجـام  بایـد  بحـران 

تخریبـی پیشـگیری شـود.

 انعقـاد قـرارداد بـا هـدف درگیـر کردن بیمـار در درمان و مقابله با 
مشـکالتی اسـت که ممکن اسـت در فرایند درمان اختالل ایجاد 
کننـد. قراردادهـا کـه معمـوالً بـه صـورت فـردی و منحصـر بـه فـرد 
هسـتند، از یکپارچگـی برنامـه ی درمانـی محافظـت، و مرزهـای 
مشـارکت حرفـه ای را مشـخص مـی کننـد. نظـارت بـر پیامـد، یـک 
بخـش جدایی ناپذیـر از درمـان اسـت و بـه پایش پیوسـته ی نتایج 

درمـان می پـردازد. 

در طـول جلسـات میانـی، هـدف از طرح هـای درمانـی، ایجـاد یـا 
توسـعه ی توانایـی ذهنی سـازی مؤثـر در زمینـه ی تحریک عاطفی 
و روابط دلبسـتگی اسـت. ذهنی سـازی در روان درمانی، فرایندی 
از توجـه مشـترک اسـت کـه بیمـار بایـد خـود را در ذهـن درمانگـر 
روانـی  حـاالت  از  بایـد  درمانگـر  انـدازه،  همـان  بـه  و  کنـد  پیـدا 
خـودش آگاه باشـد. هـدف کُلـی MBT، ایجـاد یـک رونـد درمانـی 
اسـت کـه در آن ذهـن بیمـار کانـون درمـان قـرار می گیـرد و بیمـار 
اطالعـات بیشـتری دربـاره ی چگونگـی تفکـر و احسـاس خـود و 
نحـوه ی  و  تعبیرهـا  سـوء  اصـالح  بـه  و  می کنـد  کسـب  دیگـران 

پاسـخگویی اجتماعـی خـود می پـردازد.

در مرحلـه ی نهایـی، آماده سـازی جهـت پایـان دادن بـه درمـان 
بـر  کـه درمانگـر  اسـت  آن  امـر مسـتلزم  ایـن  و  انجـام می شـود 
پایـان درمـان اسـت و  بـا  از دسـت دادن، کـه همـراه  احسـاِس 
یـک  ایجـاد  همچنیـن،  و  درمـان  دسـتاوردهای  حفـظ  چگونگـی 
بیمـار، متمرکـز شـود... نیازهـای  بـا  برنامـه ی پیگیـری متناسـب 

عالقمنـدان بـا مطالعـه ی ایـن کتـاب، می تواننـد بـه طـور کاربـردی 
با MBT آشـنا شـوند.

شکل 2: ساختار درمان

ارزیابی 
ذهنی سازی 
و عملکرد 
شخصیت

طرح بحران

 و 

ارزیابی خطر

بستن 
قرارداد 

شامل موانع 
درمان

نظارت بر 
پیامد

مداخله 
MBT

 MBT
)فردی و 
گروهی(

تشخیص فرمول بندی
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دایره المعارف روان شناسی
تنظیم: شیوا رحیم زادگان

دانشجوی دکتری تخصصی روان شناسی

Catharsis با  Abreaction تفاوت ترجمه
     Catharsis   

)تخلیه هیجانی(

احسـاس  یـا  ایـده  ماننـد  )ناخـودآگاه(،  عاطفـی  تخلیـه  و  بیـان 
درمانگـر  یـک  حضـور  در  خصوصـاً  سرکوب شـده، 

 درد و دل کردن

 گفتگو با روان شناس

 نوشتن خاطرات

 نواختن موسیقی

 Synonyms:
Emotional release / purgation 
 ∞ Music is a means of )catharsis( for me

     Abreaction   

)تخلیه هیجانی(

احساسـات  تسـکین  بـا  درمـان  و  )خـودآگاه(  آزادسـازی  فرآینـد 
سرکوب شـده یـا  شـدید 

 فریاد کشیدن

 گریه کردن

 دویدن 

 Synonyms:
Discharge
∞ Shouting with joy is a kind of emotional 
)abreaction( for me

The difference between abreaction and catharsis is 
in being conscious and unconscious.
• Conscious: خودآگاه
• Unconscious: ناخودآگاه 

Matsumoto, D. E. )2009(. The Cambridge dictionary of psy-
chology. Cambridge University Press.

منبع:
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سـوگیری  بین نسـلی  »انتقـال  عنـوان  بـا  پژوهشـی 
توجـه و اضطـراب« توسـط آکتـار و همـکاران )2018( 
بیـن  همزمـان  رابطـه ی  آن  در  و  پذیرفـت،  صـورت 
اضطـراب و سـوگیری توجـه در نمونـه ای متشـکل از 
89 خانواده )مادران، پدران و فرزندان اول خانواده( 
مـورد بررسـی قـرار گرفـت. در ایـن پژوهـش، عالئـم 
در  اجتماعـی  اضطـراب  و  یافتـه  تعمیـم  اضطـراب 
والدین و فرزندان در سن 4/5 و 7/5 سالگی، مورد 
ارزیابـی قـرار گرفـت. اضطـراب در والدیـن و فرزندان 
بـه طـور آینده نگرانـه )امـا نـه بـه طـور همزمـان( بـا 
بـه  مربـوط  تهدیـد  بـه  نسـبت  توجـه  سـوگیر های 
آن هـا، مرتبـط بـود. همـه شـرکت کننـدگان پژوهش 
مضطـرب  بیشـتر  سـالگی،   4/5 ارزیابـی  در  کـه 
سـوگیری  بصـری،  جسـتجوی  تکلیـف  در  بودنـد، 
دادنـد.  نشـان  تهدیـد  بـه  نسـبت  بیشـتری  توجـه 
عـالوه بـر ایـن، سـطح اضطـراب والدیـن، پیش بینـی 
از  پـس  آن هـا،  فرزنـدان  توجـه  سـوگیری  کننـده ی 
کنتـرل اضطـراب فرزندانشـان بـود. اضطـراب بـاالی 
تشـخیص  بـه  فرزنـدان،  سـالگی   4/5 در  مـادران 
سـریع چهـره ی عصبانـی در بیـن چهره هـای شـاد )در 
آزمـون مـورد اسـتفاده در ایـن پژوهـش( مرتبط بود؛ 
در حالـی کـه اضطـراب بیشـتر در پـدران، تشـخیص 
سـریع شـادی در بین چهره های عصبانی را در 7/5 

کـرد. پیش بینـی  سـالگی 

در پژوهشـی کـه توسـط اوریلـی و همـکاران )2020( 
بـا عنـوان »انتقـال بین نسـلی رفتارهـای خودکشـی« 
انتقـال  کـه  بـود  آن  گویـای  نتایـج  گرفـت،  صـورت 
بین نسـلی رفتـار خودکشـی بـه دلیـل عوامـل ژنتیکی

پژوهش های حوزه ی اختالالت بین نسلی
تنظیم: مریم پرنیان خوی

دانشجوی دکتری تخصصی روان شناسی                             
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مشـکالت  بـا  مرتبـط  عوامـل  همچنیـن  مشـترک، 
سـالمت رفتـاری والدیـن و عوامـل محیطـی مرتبط با 
رفتارهـای خودکشـی والدیـن می باشـد. مطرح شـده 
باالیـی  روان رنجورخویـی  کـه سـطح  والدینـی  اسـت 
دارند، کودکانی دارند که گرایش به روان رنجورخویی 
در آن ها باالتر است. همچنین، احتمال بروز عالئم 
اضطـراب و افسـردگی را نیـز دارنـد. هنـوز مشـخص 
نیسـت کـه چـه مقـدار از ایـن ارتبـاط مربوط بـه تأثیر 
مثـال،  عنـوان  )بـه  کـودکان  بـر  والدیـن  بالقـوه ی 
بـا خطـر  اجتماعـی( در مقایسـه  اثـر  یـک  از طریـق 
ژنتیکـی مشـترک اسـت. در همیـن راسـتا پژوهشـی 
توسـط هلـگا و همـکاران )2020( بـا عنـوان »انتقـال 
مشـکالت  بـه  والدیـن  روان رنجورخویـی  بین نسـلی 
عاطفـی در کـوکان هشـت سـاله« صـورت گرفـت و 
در ایـن پژوهـش، نقـش عوامـل ژنتیکـی و محیطـی 
پژوهـش،  ایـن  نتایـج  گرفـت.  قـرار  بررسـی  مـورد 
اثـرات مسـتقیم بیـن روان رنجورخویـی مـادر  بـا  کـه 
عالئـم  و  مـادر  روان رنجورخویـی  بیـن  و  فرزنـدان  و 
اسـت،  سـازگار  فرزنـدان،  افسـردگی  و  اضطـراب 
حاکـی از آن اسـت کـه مداخـالت بـا هـدف اصـالح 
عملکـرد خانـواده می توانـد بـرای فرزنـدان مفید واقع 

گـردد.

در پژوهشـی توسـط دی زیـو و همـکاران )2020( بـا 
عنـوان »انتقـال بیـن نسـلی آمـوزش و اختالل نقص 
توجـه/ بیـش فعالـی: اثـرات ژنوتیپ هـای والدیـن«، 
نشـان داده شـد کـه ارتبـاط بیـن ویژگی هـای ژنتیکـی 
و رفتـاری والدیـن،  بـر رفتارهـای تکانشـی  و نقـص 
بـه دلیـل  توجـه  کـودکان در دوران کودکـی عمدتـاً 
تأثیـر ژن هایـی اسـت کـه بیـن والدیـن و فرزنـدان، 

مشـترک هسـتند.
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اعتراف به اشتباهات و شکست ها، بسیار دشوار است و انسان 
عواقـب  از  خـود  سـاختن  رهـا  و  تبرئـه  بـرای  می کوشـد  معمـوالً 
ایـن  شـود.  متوسـل  متعـددی  روش هـای  بـه  آن،   ناخوشـایند 
اعتـراف بـرای افـراد سرشـناس و مشـهور بسـیار دشـوارتر اسـت.  
در ادامـه، بـه نمونـه ای از خطاهـای ویلیـام گالسـر بـه عنوان یکی 
از مشـهورترین متخصصـان مشـاوره و روان درمانـی  بـه اعتـراف 
و زبـان خـودش اشـاره می گـردد. این گونـه نقـد جلسـات درمـان، 
عـالوه بـر آن کـه اثـر آموزشـی دارد، به مشـاوران و روان درمانگران 
ایـن پیـام را منتقـل می سـازد کـه صادقانـه اشـتباهات و خطاهای 
و  رفـع  درصـدد  آگاهانـه  و  بپذیرنـد  را  درمـان  جلسـات  در  خـود 
اصـالح آنهـا برآینـد. چنیـن لحظـات خطاپذیـری می توانـد منجـر 
بـه درس هـای سـازنده و افزایـش مهـارت درمانگـران شـود؛ چراکه 
درمـان نیـز همچـون زندگـی عـادی، مسـتلزم شکسـت و اصـالح 
مـداوم اسـت. مهـم نیسـت کـه شـما بـه عنـوان متخصـص چقـدر 
برجسـته  چهره هـای  از  یکـی  اگـر  حتـی  می کنیـد،  عمـل  خـوب 
همیـن  در  شـما  بعـدی  بـدِ  درمـان  باشـید،  روان درمانـی  در 

نزدیکی هاسـت...
"زن ثروتمنـدی سـاکن بورلـی هیلـز )Beverly Hills(  -یکـی از 
شـهرهای لـس آنجلـس- را می دیـدم.  او مـادر چنـد دختـر بود که 
آنهـا را در جلسـات درمـان دیـده بـودم. ایـن مـادر احساسـی را در 
مـن ایجـاد می کـرد کـه هرگـز مثل آن را نسـبت بـه زنانی که پیش 
از آن دیـده بـودم، نداشـتم. یکـی از نفرت انگیزتریـن افـرادی بـود 
کـه در تمـام طـول عمـرم دیـده بـودم. مـن در آن دوره از زندگـی، 
مشـتاقانه بـه دنبـال بیمـار بـودم و گاهـی افـراد را رایـگان ویزیـت 
می کـردم. در وهلـه ی اول موافقـت کـردم مـادر را ویزیـت کنـم، 
زیـرا در آن زمـان نمی خواسـتم دخترانـش را کـه بـرای درمـان نـزد 
مـن می آمدنـد، از دسـت بدهـم.  بی شـک مـادر آنچـه را مـن برای 
تقاضـای  نیـز  او  زیـرا  می پسـندید  مـی دادم،  انجـام  فرزندانـش 

برخـی از آن خدمـات را داشـت. امـا مـن آن زن را هیـچ دوسـت

خانـواده اش  چقـدر  می گفـت  کـه  دارم  خاطـر  بـه  و  نداشـتم 
ثروتمنـد و مقتـدر هسـتند و زمانـی کـه نیـاز بـه کمکـی از جانـب 
فرمانـدار کالیفرنیـا داشـتند، فرمانـدار بـه منـزل آنهـا می آمـد... او 
انسـان دلنشـینی نبـود، تحصیل کـرده و مـؤدب نیـز نبـود، فقـط بـا 
مـرد ثروتمنـدی ازدواج کـرده و باورش شـده بـود که از تمام مردم 
مهم-تر اسـت و اسـتحقاق بیشـتری دارد. من فقط یک جلسـه او 
را دیدم و همانطور که جلسـه به انتها می رسـید، مرتکب اشـتباه 
بزرگـی شـدم و آنچـه را کـه در مـوردش فکـر می کـردم، بـه او بازگو 
کـردم. بـه آن زن گفتـم در هنـگام صحبـت کـردن بـا او احسـاس 
آنجـا  از  و  نمی آیـد  اطـوارش خوشـم  و  ادا  از  ناراحتـی می کنـم، 
کـه احسـاس خصمانـه ای نسـبت بـه او داشـتم، بـه وی گفتـم کـه 
می خواهـم هـر چـه زودتـر از جلوی چشـمم دور شـود... در کمال 
نابـاوری، زن از کـوره در نرفـت و از حرف هـای مـن رنجیده خاطـر 
تـرک کـرد کـه  را  بـا رضایت خاطـر و تکبـر جلسـه  نشـد و طـوری 
نشـان مـی داد مـن چقـدر سـطح پایین و  فاقـد صالحیت حرفه ای 

هسـتم کـه خونسـردی خـود را از دسـت داده ام".

درمـــــــــــــــان بد
ماهرترین روان درمانگران، بدترین شکست های خود را با ما در میان می گذارند

تنظیم: نسترن محمدی
دانشجوی کارشناسی روان شناسی                        
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گالسـر اعتقـاد داشـت کـه ایـن نمونـه ای از درمـان بـد بـود، زیـرا 
اتمـام  بـه  را  دخترانـش  و  مـادر  بـه  کمـک  مراحـل  نتوانسـت  او 
برسـاند و اجـازه داده بـود کـه زن به شـدت عصبانـی اش کنـد. او از 

می گویـد: تجربـه اش 

قضیـه  ایـن  باشـم.  مراقـب  بیشـتر  کـردم  سـعی  آن  از  "بعـد   
باعـث شـد تـا مـن بـه عنـوان یـک درمانگـر احسـاس ضعـف کنـم. 
نمی توانـم زمـان دیگـری را بـه یـاد بیـاورم کـه ماننـد آن موقعیـت، 
خونسـردی خـود را از دسـت داده باشـم. می بایسـت آن مـورد را 
بهتـر کنتـرل می کـردم. شـاید آن زن بیچـاره واقعـاً نیـازی داشـت 

و مـن او را طـرد کـردم".

داشـت  تصمیـم  کـه  آمـد  مـن  سـراغ  بـه  درمـان  بـرای  "زنـی   
بـود کـه  همسـرش را تـرک کنـد. در حالی کـه مـرد تهدیـد کـرده 
اگـر زن تصمیمـش را عملـی کنـد، خـود را خواهـد کُشـت و در 
تصمیـم خـود بسـیار مصمـم و جـدی بـود. مـرد بسـیار ثروتمنـد و 
همیشـه همه چیز بر وفق مرادش بود. از آنجاکه زن به اسـپانیا 
مهاجـرت کـرده بـود، مـرد از روی ناچـاری رضایـت داد که زن فقط 
دو مـاه در سـال را بـا او بگذرانـد و ایـن تمـام چیـزی بـود کـه او 

می خواسـت...

 در جلسـه ای کـه زن را مالقـات کـردم بـه او گفتـم کـه شـرایط 
چیسـت و چقـدر در مـورد همسـرش نگـران هسـتم و اگـر آن دو 
مـاه را در حـق شـوهرش روا نـدارد،  احتمـال خودکشـی وجـود 
دارد. حـال نمی دانـم گفتـن ایـن حرف هـا درسـت بـود یـا خیـر، اما 
زن اصـرار داشـت کـه بـه هیـچ عنـوان حاضـر نیسـت بـاج بدهـد. 
مـن بـه عنـوان یـک درمانگر نمی دانسـتم چه باید کنـم. فکر کردم 

"هنوز هم در این فکر هسـتم که برای آن مرد، چه می توانسـتم 
درمـان  آیـا  شـده ام؟  اشـتباهی  مرتکـب  مـن  آیـا  دهـم؟  انجـام 
نامناسـب بود؟ مطمئناً نتیجه بسـیار وحشـتناک بود اما درمان به 
روش حرفه ای انجام شـده بود. شـاید کاری که من می توانسـتم 
انجام دهم این بود که مدتی طوالنی برای وی جلسـه بگذارم یا 
شـاید می توانسـتم به او نشـان دهم که چقدر مراقبش هسـتم. 
در تمـام سـال-های کاری ام، ایـن ناراحـت کننده تریـن مسـئله ای 
بـود کـه بـا آن روبـه رو شـدم و حتـی بعـد از ایـن همه سـال، هنوز 

هـم بـه آن اتفـاق، فکـر می کنـم و متأسـف می شـوم". 

پلیـس را خبـر کنـم، امـا حتـی نمی دانسـتم به آنها چـه بگویم؟ در 
جلسـه ای کـه بـا مـرد داشـتم، مواجهـه ا ی انجـام دادم و در مـورد 
موضـوع خودکشـی، بـا او صحبـت کرده سـعی کـردم او را متقاعد 
کنـم کـه جهـت معاینـه بـه یـک بیمارسـتان مراجعـه کننـد. امـا او 
بـه مـن گفـت کـه چـرا بایـد بـه بیمارسـتان بـروم؛ آنهـا فقط سـعی 
می کننـد مـن را از کُشـتن خـود منصـرف سـازند... ایـن منطـق، 
احسـاس عجیبـی را در مـن برانگیخـت. تنهـا چیـزی کـه در آن 
لحظـه بـه ذهنـم مـی رسـید ایـن بـود کـه از همسـر وی بخواهـم 
نامه ای به شـوهرش بنویسـد و در آن توضیح دهد که از شـرایط 
مطلـع بـوده اسـت و نمی خواهـد خـودش را درگیر کنـد. از آنجاکه 
زن بـه هیـچ وجـه احسـاس گنـاه یـا مسـئولیت نمی کـرد و شـاید 
ایـن پیشـنهاد  از  بـود،  از کارهـای فریبکارانـه مـرد خسـته شـده 
اسـتقبال کـرد. یـک روز کـه قـرار بـود مـرد بـه کلینیـک مـن بیایـد، 
بـا  نـداد.  جـواب  امـا  کـردم،  تلفـن  منزلـش  بـه  نشـد.  پیدایـش 
بدتریـن تصـورات، حـدود 15 کیلومتـر تـا منـزل او رانندگـی کـردم. 
در را قفـل کـرده بـود و مـن تـا جایـی کـه می توانسـتم بـا صـدای 
بلنـد فریـاد زدم و بـه در کوبیـدم. می-دانسـتم کـه او آنجاسـت. 
سـپس پلیـس را خبـر کـردم؛ امـا زمانی کـه آنهـا در را شکسـتند، 

او را مُـرده یافتنـد".

در ادامه، گالسر از دردناک ترین تجربه درمانی اش می گوید...

)ترجمه ی  بد  درمان   .)1387( جان.  کارلسون،  و  جفری  کاتلر،  منبع: 
آبادی(. تهران: ترمه  با مقدمه دکتر عبدهللا شفیع  مسعوده هنریان 

)نشر اصلی 2003(.
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فـرو  بـه خـواب  آرامـی  بـه  و  تصـور کنیـد چشـمانتان گـرم شـده 
می رویـد، امـا ناگهـان متوجـه می شـوید دسـتتان بـاد کـرده و بـه 
انـدازه غـول آسـایی می رسـد، یـا لـوازم اتـاق خوابتـان بـه سـرعت 
آنقـدر کوچـک می شـوند کـه در خانـه عروسـکی  آب می رونـد و 

می گیرنـد. جـای 

اگرچـه وضعیـت فـوق حقیقتـاً رخ نمی دهـد، امـا افـرادی بـا نوعی 
در سـرزمین عجایـب    آلیـس  نـام »سـندروم  بـه  اختـالل خـاص 
 ،AIWS یـا بـه اختصـار ) Alice in Wonderland Syndrome(
چنیـن حالتـی را تجربـه می کننـد و اگـر از آنهـا بپرسـید، بـزرگ و 

کوچـک شـدن در نظرشـان کامـالً واقعـی اسـت.

در کتـاب آلیـس در سـرزمین عجایـب، شـیوه ای کـه آلیـس جهان 
را می دیـد بارهـا و بارهـا پـس از افتـادن او در سـوراخ خرگـوش، 
تغییر می کرد. در یک لحظه، او از یک بطری که روی آن نوشـته 
بـود “مـرا بخـور” می نوشـد و بـه انـدازه کافـی کوچـک می شـود تـا 
بتواند از دری کوچک عبور کند. سـپس او کیکی با برچسـب “مرا 
بخـور” را می خـورد و بـه انـدازه کافـی بـزرگ می شـود تـا بـه کلیـد 

روی میـز دسترسـی پیـدا کنـد...

هـر چنـد ایـن داسـتان افسـانه اسـت، بـا ایـن حـال آنچـه آلیـس 
تجربه کرد برای برخی از افراد واقعی است. برای آنها زمان هایی 
وجـود دارد کـه جهـان آن طـور کـه بایـد، بـه نظـر نمی آیـد. رنگ هـا 
بـه  اشـیاء  دار می شـوند،  مـوج  تغییـر می کننـد، خطـوط صـاف، 
حرکـت در می-آینـد و حتـی زمـان ممکـن اسـت تغییـر کنـد. ایـن 
سـندرم در اثـر نامتجانسـی در دیـد حاصـل می شـود کـه بـر ادراک 
کارول،  لوئیـس  اتفاقـاً  می گـذارد.  اثـر  محیـط  از  مبتـال  شـخص 
از  نیـز  خـود  عجایـب،  سـرزمین  در  آلیـس  داسـتان  نویسـنده 

میگـرن حـادی رنـج می بـرد. 

در سـال 1955، جـان تـاد، روان پزشـک انگلیسـی، ایـن وضعیـت 
عجیب و غریب را براسـاس شـخصیت داسـتان، بیماری سـندروم 
آلیـس در سـرزمین عجایـب )AIWS( نامگـذاری کـرد. وی از ایـن 
اصطـالح بـرای توصیـف عالئـم عجیـب و غریبـی کـه از افـراد مبتال 

بـه سـردرد میگرنـی و صـرع شـنیده بـود، اسـتفاده کرد.

تشـخیص دشـوار: AIWS نوعـی اختـالل نورولوژیکـی بـه شـمار 
مـی رود کـه بـر ادراک فـرد تأثیـر گذاشـته و معمـوالً در کودکان رخ 
می دهـد. هیچ کـس دلیـل واقعـی بروز آن را نمی داند. تشـخیص 
دقیـق بیمـار مبتـال بـه AIWS بسـیار دشـوار اسـت، زیـرا پـس از 
پایـان اپیـزود و عـادی شـدن اوضـاع، هیـچ نشـانه ای از وضعیـت 
نامعمـول در تصاویـر مغـزی او مشـاهده نمی شـود. شـینا آرورا 
از بیمـاران را حیـن  بـود کـه مغـز یکـی  نخسـتین نورولوژیسـتی 
بـروز عارضـه فـوق، اسـکن کـرد و بـه نتایـج جالبـی دسـت یافـت. 
او متوجـه شـد کـه هنـگام وقـوع ایـن اختـالل، فعالیـت الکتریکی 
مغـز  از  قسـمت هایی  در  خـون  نامعمـول  گـردش  باعـث  مغـز 
می شـود کـه بینایـی و پـردازش شـکل ها و ابعـاد را تحـت کنتـرل 
دارنـد. معمـوالً سـندرم فـوق بیـن 5 تـا 10 سـالگی بـه وجـود آمـده 
و نهایتـاً تـا اواخـر دوره نوجوانـی دیگـر اثـــــــــری از آن مشـــــــاهده

سندرم تاد یا آلیس در سرزمین عجایب
تنظیم: مریم عزتی بابی

دانشجوی دکتری تخصصی روان شناسی                    
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نمی شـود. پزشـکان معتقدند، این سـندرم ممکن اسـت نوعی از 
اورا میگـرن )aura migraine( و اختـالل حسـی بینایـی متعاقـب 
مشـکالت  دیگـر  و  بصـری  مشـکالت  اورا،  بیماری هـای  باشـد. 
حسـی هسـتند کـه برخـی از افـراد قبـل یـا در طـی سـردرد آنهـا را 
تجربـه می کننـد. سـندرم آلیـس در سـرزمین عجایـب اغلب قبل، 
در حیـن و یـا پـس از یـک میگـرن اتفـاق می افتـد. اما این سـندرم 
می توانـد بـا شـرایط دیگـری همچون صرع، عفونت های ناشـی از 
ویـروس اپسـتین - بـار، سـکته مغـزی، افسـردگی و اسـکیزوفرنی 
نیـز رخ دهـد. همچنیـن، ایـن مشـکل می توانـد پـس از مصـرف 
داروهایـی ماننـد شـربت سـرفه، داروهـای آلـرژی و ضـد تشـنج 

توپیرامـات، اتفـاق بیفتـد.

ماکروپسـی  از  ترکیبـی  معمـوالً  اختـالل،  ایـن  بـا  افـراد  عالئـم: 
پلوپسـی   ،)micropsia( میکروپسـی   ،)macropsia(
)pelopsia( و تلوپسـی )teleopsia( را تجربـه می کننـد کـه بـه 
ترتیـب بـه معنـای بزرگ تـر، کوچک تـر، نزدیک تـر یـا دورتـر دیـدن 
 AIWS اجسـام در مقایسـه بـا واقعیـت هسـتند. افـراد مبتـال بـه
گاهـی اوقـات فکـر می کننـد که دندان هایشـان آنقدر بزرگ اسـت 
کـه در دهانشـان جـا نمی گیـرد، یـا بدنشـان کوچـک و کوچک تـر

اختـالل  ایـن  کـه  باورنـد  ایـن  بـر  متخصصیـن  برخـی  می شـود. 
وراثتـی اسـت، امـا بـه سـختی می تـوان بزرگسـاالن را بـه اعتـراف 
در مورد تجربه این حس در دوران کودکی وا داشت. بسیاری از 
خانواده هـا در ابتـدا از بیـان تجربیـات خود امتنـاع می کنند، چون 
خجالـت می کشـند و می ترسـند در نظـر دیگـران بـه عنـوان فـردی 

مجنـون شـناخته شـوند.

امـا  نـدارد،  بـرای AIWS وجـود  هیـچ درمـان مشـخصی  درمـان: 
جهـت جلوگیـری از احساسـات عجیـب و غریـب در ایـن اختـالل 

بایـد بـه درمان هـای پزشـکی ازجملـه میگـرن پرداخـت.
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»انتخـــاب دکتر رضا زمانی به عنوان روان شـــناس 
بین المللی« برجسته 

»قـــرار گرفتـــن دانشـــگاه محقق اردبیلـــی در زمره 
دانشـــگاه های یـــک درصد برتـــر جهان«

»اهـــداء نهمیـــن جایـــزه علمـــی دکتـــر کاردان به 
رســـاله های برگزیده روان شناســـی چهارشـــنبه 12 

»1399 آذر 

دانشـگاه  رئیـس  از طـرف  آذرمـاه 1398،  در  زمانـی،  رضـا  دکتـر 
مـورد  نمونـه«  پیش کسـوت  »پژوهشـگر  عنـوان  بـه  تهـران، 
تقدیـر قـرار گرفتنـد و لـوح سـپاس دریافـت نمودنـد. شـایان ذکـر 
انجمـن  ایـن، دکتـر رضـا زمانـی، رئیـس محتـرم  از  اسـت پیـش 
روان شناسـی  انجمـن  بخـش 52  طـرف  از  ایـران،  روان شناسـی 
آمریـکا، به عنـوان »روان شـناس برجسـتۀ بین المللـی« انتخـاب 
شـده و بـه تاریـخ 10 آگوسـت 2019، در همایـش سـاالنۀ انجمـن 
نمـوده  دریافـت  را  ارزشـمند  جایـزۀ  ایـن  آمریـکا،  روان شناسـی 
محقـق  روان شناسـی  علمـی  انجمـن  عمومـی  روابـط  بودنـد. 
و  ارجمنـد  اسـتاد  بـه  را  توجـه  شـایان  موفقیـت  ایـن  اردبیلـی، 

می کنـد. عـرض  تبریـک  کشـور  روان شناسـی  جامعـۀ 

بـه گـزارش روابـط عمومـی دانشـگاه، دکتـر عزیز حبیبـی به عنوان 
ریاسـت دانشـگاه محقـق اردبیلـی افـزود: "بـر اسـاس داده هـای 
شـاخص  های  پایـگاه  توسـط  سـاله   10 بـازه  در  شـده  اسـتخراج 
جمـع  در  اردبیلـی  محقـق  دانشـگاه   ،  )ESI( علـم  اساسـی 

گرفـت". قـرار  جهـان  برتـر  درصـد  یـک  دانشـگاه های 

وی بـا بیـان اینکـه از کشـور ایـران تعـداد 74 دانشـگاه و موسسـه 
تحقیقاتی شامل 30 دانشگاه جامع، 26 دانشگاه علوم پزشکی،                                                                                                                                           
                                                                                                                                                          

بـا  اهـدای نهمیـن جایـزه علمـی دکتـر علی محمـد کاردان  آییـن 
و  پژوهشـگران  اسـتادان،  روان شناسـان،  از  جمعـی  حضـور 
دانشـجویان رشـته روان شناسـی در فرهنگسـرای ارسـباران برگزار 
شـد. دکتـر غالمعلـی افـروز دبیـر جایـزه علمـی دکتـر علی محمـد 
از شـخصیت واالی  و تمجیـد  بـا توصیـف  آییـن  ایـن  کاردان در 
ایشـان، خدمت وی را به رشـته روان شناسـی ایران بسـیار عظیم 
خواند و گفت: "دکتر کاردان در زمانی که روان شناسی اجتماعی 
ایـران منتقـل کردنـد و  بـه  را  بـود، آن  ایـران مغفـول مانـده  در 
مفاهیـم آن را بـا زبـان فصیـح و نیکـوی خـود در کالس های درس 

خـود تدریـس کردنـد".

نگـه  زنـده  را  آییـن  ایـن  سـاالنه  برگـزاری  از  هـدف  افـروز  دکتـر 
داشـتن و اعتـالی نـام و خدمـات بنیادیـن دکتـر کاردان اعـالم کرد 

و افـزود، برگـزاری ایـن جایزه علمی یکی از راه های اعتبار بخشـی 
منصـور  دکتـر  و  کاردان  دکتـر  وی  گفتـه  بـه  رساله هاسـت.  بـه 
بیشـترین خدمـت را بـه رشـته روان شناسـی در ایـران داشـته اند.

بـر اسـاس ایـن گـزارش دکتـر محمـد حاتمی رئیس سـازمان نظام 
روان شناسـی و مشـاوره کشـور سـخنران بعـدی ایـن آییـن بـود که 
در بخشـی از سـخنان خـود افـزود: "روان شناسـی و مشـاوره در 

ایـران بسـیار متفـاوت از دهـه هـای 60 یـا 70 شـده اسـت".

بر اسـاس این گزارش در پایان این آیین دکتر عباس ذبیح زاده، 
دکتر سارا کشاورز مقدم، دکتر آسیه آل مراد و دکتر عذرا جهانی 
تابـش بـه عنـوان برنـدگان نهمیـن جایـزه علمـی دکتـر علی محمـد 

کاردان معرفـی و لـوح تقدیـر و جوایـزی به آنها اهداء شـد.

رویدادهای مهم علمی - فرهنگی
تنظیم: مرتضی کریمی

 دانشجوی کارشناسی ارشد روان شناسی کودکان استثنائی                
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 12 دانشـگاه صنعتـی و شـش مرکـز و پژوهشـکده تحقیقاتـی در 
جمـع دانشـگاه های یـک درصـد برتـر جهـان قـرار دارنـد کـه دارای 
بیشـترین میـزان اثرگـذاری بـوده انـد، افـزود: "دانشـگاه محقـق 
اردبیلـی هماننـد سـال گذشـته در جمـع 30 دانشـگاه جامـع برتـر 

کشـور قـرار دارد".

از  "یکـی  کـرد:  اردبیـل تصریـح  اسـتان  دانشـگاه معیـن  رئیـس   
مرجعیـت  بـه  رسـیدن  کشـور،  علمـی  جامعـه  مهـم  برنامه هـای 
علمی در سطح منطقه و جهان است و دانشگاه محقق اردبیلی 
بـرای رسـیدن بـه ایـن مهم، مصمم به اخذ اسـتنادهای با کیفیت 

بـرای تولیـدات علمـی خـود از سرتاسـر جهـان مـی باشـد".

»قـــرار گرفتـــن 11 نفـــر از اســـاتید و پژوهشـــگران 
دانشـــگاه محقق اردبیلی در جمع دانشـــمندان 2 

دنیا« برتـــر  درصد 
بـه گـزارش روابـط عمومـی دانشـگاه، دکتـر ابوالفضـل بضاعت پور 
از قـرار گرفتـن 11 نفـر از اسـاتید و پژوهشـگران ایـن دانشـگاه در 

جمـع 2 درصـد دانشـمندان جهـان خبـر داد و گفـت: "ایـن گزارش 
اسـکوپوس  داده هـای  اسـاس  بـر  و  اسـتنفورد  دانشـگاه  توسـط 
منتشـر و بروز رسـانی شـده اسـت که تعداد یک هزار و 154 نفر 
پژوهشـگر ایرانـی در ایـن گـزارش جـای گرفته انـد. ایـن گـزارش 2 
درصـد برتـر دانشـمندان را براسـاس داده هـای پایـگاه اسـکوپوس 
در   )career long impact( بلند مـدت  علمـی  بـازه  طـول  در 
را  دانشـمندان  برتـر  درصـد   2 و همچنیـن  رشـته موضوعـی   22
 single(  2019 در سـال  اسـکوپوس  پایـگاه  داده هـای  براسـاس 
year impact( در 176 حـوزه تخصصـی بـر اسـاس شـاخص های 

اسـتنادی اسـتاندارد شـامل شـده اسـت".

شـده  گـزارش  لیسـت  "در  گفـت:  فنـاوری  و  پژوهـش  معـاون 
براسـاس داده هـای پایـگاه اسـکوپوس در طـول بـازه علمـی بلنـد 
مـدت )career long impact(، دکتـر عزیـز حبیبـی اسـتاد تمـام  
گـروه آموزشـی شـیمی، دکتـر حسـین شـایقی اسـتاد تمـام گـروه 
گـروه  دانشـیار  اصـل  شـاهدی  مهـدی  دکتـر  و  بـرق،  آموزشـی 
آموزشـی مکانیـک قـرار دارنـد و در لیسـت منتشـر شـده براسـاس 
 single year(  2019 سـال  در  اسـکوپوس  پایـگاه  داده هـای 
impact(، تعـداد 11 پژوهشـگر شـامل دکتـر عزیـز حبیبـی )گـروه 
آموزشـی شـیمی(، دکتـر حسـین شـایقی )گـروه آموزشـی بـرق(، 
دکتـر مهـدی شـــــــــــــاهدی اصـل )گـروه آموزشـی مکانیـک(، دکتر 
داود سـیف زاده )گـروه آموزشـی شـیمی(، دکتـر هــــــــادی غایبـی 
)گـروه آموزشـی مکانیـک(، دکتـر یاشـار عزیزیـان )گـروه آموزشـی 
مهندسـی  آموزشــــــــــی  )گـروه  باباپـور  عزیــــــز  دکتـر  فیزیـک(، 
شـیمی(، دکتـر حمیـد حیـــــــدرزاده )گـــــــــــــروه آموزشـــــی بـرق(، 
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»ورود تحســـین برانگیز دانشـــگاه محقق اردبیلی 
بـــه رتبـــه بنـــدی تایمـــز 2021 دانشـــگاه های برتـــر 
جهـــان باکســـب رتبه ســـوم دانشـــگاه های جامع 

کشور«

»همایـــش بیـــن المللی کـــودکان اســـتثنایی« با 
رویکردهـــای نوین در روان شناســـی، آموزشـــی و 
توانبخشـــی کودکان استثنایی در دانشگاه محقق 

برگزار شـــد. اردبیلی 

بـه گـزارش روابـط عمومـی دانشـگاه، دکتـر عزیز حبیبـی به عنوان 
خبـر  ایـن  اعـالم  بـا  اردبیلـی،  دانشـگاه محقـق  محتـرم  ریاسـت 
گفـت: "در سـال 2021 تعـداد 47 دانشـگاه از جمهـوری اسـالمی 
ایـران در جمـع 1527 دانشـگاه برتـر جهـان قـرار گرفتـه اسـت کـه 
دانشـگاه محقـق اردبیلـی بـه شایسـتگی در رتبه بنـدی جهانـی در 
بـه  بیـن دانشـگاه های جامـع کشـور  بـازه 800-601 جهانـی و در 
همـراه دانشـگاه های کردسـتان، تبریـز، شـهید بهشـتی و یاسـوج 
رتبـه سـوم، در بیـن دانشـگاه های تابعـه وزارت علـوم، تحقیقـات 
بیـن کل دانشـگاه های کشـور رتبـه  و فنـاوری رتبـه هفتـم و در 
از  پایـگاه رتبه بنـدی تایمـز یکـی  یازدهـم را کسـب کـرده اسـت. 
از سـال  کـه  رتبه بنـدی اسـت  المللـی  بیـن  معتبریـن نظام هـای 
2004، مراکـز آمـوزش عالـی را در سراسـر دنیـا مـورد ارزیابـی و 

رتبه بنـدی قـرار داده اسـت".

دکتـر عبـاس صباحـی نمین )دانشـکده فناوری هـای نوین نمین(، 
زهـره احمـدی )عضـو بنیـاد پژوهشـگران مدعـو دانشـگاه( و دکتـر 
قـرار  اردبیلـی(  )دانـش آموختـه دانشـگاه محقـق  علـی قاسـمی 

دارند.

رئیـس دانشـگاه محقـق اردبیلـی گفـت: "برگـزاری همایش هـای 
در  تأثیرگـذاری  بـر  عـالوه  بین المللـی  و  ملـی  سـطح  در  علمـی 
توسـعه علوم، موجب ترغیب پژوهشـگران و اسـاتید برای انجام 

کارهـای پژوهشـی و علمـی می شـود".

کـودکان  بین المللـی  همایـش  رئیـس  نریمانـی،  محمـد  دکتـر 
اینکـه برگـزاری چنیـن همایش هایـی باعـث  بیـان  بـا  اسـتثنایی، 
اثرگذاری در گسترش علوم انسانی در کشور و فراملی می شود، 
افـزود: "بـرای »همایـش بیـن المللـی کـودکان اسـتثنایی« 262 
و  آلمـان  ماننـد  دیگـری  از کشـورهای  و  داخـل کشـور  از  مقالـه 
ترکیـه ارسـال شـده بـود کـه 186 مقالـه مـورد پذیـرش قـرار گرفـت 
و 32 مقالـه بـه صـورت سـخنرانی در سـه پنـل ارائـه شـده و بقیـه 

بـه صـورت پوسـتر یـا در مجموعـه مقـاالت چـاپ می شـود".

همایـش  علمـی  دبیـر  عنـوان  بـه  نیـز  افـروز  غالمعلـی  دکتـر 
بین المللی کودکان اسـتثنایی و رئیس انجمن کودکان اسـتثنایی 

بـه صـورت آنالیـن در همایـش حضـور داشـت. ایـران، 
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یکـی از پیشـرفت های بسـیار مهـم رشـته روان شناسـی بالینـی در 
چنـد دهـه اخیـر، پیدایـش حـوزه روان شناسـی عصب نگـر بـوده 
اسـت. روان-شناسـی عصب نگـر، عبـارت اسـت از مطالعـه ارتبـاط 
بین کارکرد مغز و رفتار، و جهت سـنجش و درمان رفتارهایی به 
کار مـی رود کـه ارتبـاط مسـتقیمی بـا عملکـرد مغـز دارنـد. یکـی از 
کارکردهـای روان شناسـی عصب نگـر، مبحـث تشـخیص می باشـد 
 TMS  .مـی باشـد TMS و یکـی از ابزارهـای نویـن در ایـن حـوزه
 Transcranial Magnetic« عبــارت  شـده  مخفـف  اصطـالح 
فراجمجمـه ای  مغناطیسـی  تحریـک  معنـای  بـه   »Stimulation
در  الکتریکـی  فعالیـت  آن  در  کـه  غیر تهاجمـی  روشـی  اسـت. 
مغـز تحـت تأثیـر میدان هـای مغناطیسـی قـرار می گیـرد. میـدان 
مغناطیسـی از طریـق جریـان پالس هایـی کـه توسـط یـک سـیم 
پیچ یا کویل 8 شـکل ایجاد می شـود، از سـر عبور می کند. کویل 
که رویه آن پالسـتیکی اسـت به صورت مسـتقیم بر روی پوسـت

سـر در نقطـه ای منطبـق بـر ناحیـه ای از مغـز کـه در ایجـاد عالیـم 
روان پزشـکی یـا عصبـی دخیـل هسـتند، قـرار داده می شـود و از 
ایـن طریـق میـدان مغناطیسـی می توانـد نواحـی خاصـی از قشـر 
مغـز را تحریـک کنـد. میـدان مغناطیسـی که توسـط rTMS ایجاد 
می شـود، بـدون درد و بـه صـورت کامـالً ایمـن از سـطح پوسـت و 
جمجمـه می گـذرد و موجـب ایجـاد جریانـی فعـال در نورون هـای 
مغناطیسـی  میدان هـای  کـه  درصورتـی  می شـود.  مغـز  عصبـی 
مغناطیسـی  تحریـک  را  آن  شـوند،  تکـرار  منظـم  فواصلـی  در 
 rTMS )repetitive Transcranial یـا  مکـرر  فراجمجمـه ای 
مـوارد  در  بیشـتر   rTMS می نامنـد.   )Magnetic Stimulation
نیـز  درمـان  بـرای   rTMS از  البتـه  مـی رود،  کار  بـه  تشـخیصی 
اسـتفاده می شـود و ایـن امـر بـه ایـن دلیـل اسـت کـه rTMS بـه 
صـورت سیسـتماتیک با پروتکل مشـخص شـده موجـب تغییرات 

و بهبـودی دائـم و مانـدگار می شـود.

rTMS دستگاه
تنظیم: سارا دلیلی

دانشجوی کارشناسی روان شناسی
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rTMS تاریخچه ی

rTMS  مزایای

rTMS عوارض

1831: فـارادی قانـون القـای دو جانبـه را کشـف نمـود. طبـق ایـن 
قانـون، بیـن انـرژی الکتریکـی و میدان های مغناطیسـی رابطه دو 
سـویه وجـود دارد. بـه عبارتـی انـرژی الکتریکـی می توانـد میـدان 
مغناطیسـی تولیـد کنـد و میدان هـای مغناطیسـی نیـز می تواننـد 

انـرژی الکتریکـی ایجـاد نماینـد.

1896: دی آرسـونوال بر روی سـر یکی از شـاگردان خود سـیم پیچ 
مغناطیسـی قـرار داد. آن هـا هاله هـای نورانـی را مشـاهده کردند 

و دچـار سـرگیجه و بی حالی شـدند.

1902: محققان در وین، یک بیمار افسرده را از طریق قرار دادن 
لرزش هایـی  می توانسـت  کـه  الکترومغناطیسـی  سـیم پیچ  یـک 
در جمجمـه وی ایجـاد نماینـد درمـان کردنـد. ایـن تحقیـق شـکل 
اولیـه ای از آنچـه کـه امـروز در rTMS نامیـده شـده، محسـوب 
گـردد امـا ایـن میدان هـای مغناطیسـی دارای شـدت یـا فرکانـس 

قـوی نبودنـد.

اواسـط دهه 1980: آنتونی بارکر در دانشـگاه شـفیلد انگلسـتان، 
بـه  ابـزار  ایـن  را سـاخت.   rTMS اولیـن دسـتگاه مـدرن و مؤثـر
عنـوان یـک ابـزار عصـب تشـخیصی طراحـی شـده بـود و بـا ایـن 
ابزار محققان می توانسـتند با قرار دادن سـیم پیچ بر روی نقاطی 
کـه دسـت و پـا را کنتـرل می کنـد، آن هـا را بـه حرکـت درآورنـد. 
همچنیـن، از آن بـرای مطالعـه رشـته های عصبـی و ایجـاد یـک 
بـدون  ماهیـت  می کردنـد.  اسـتفاده  مغـز  در  کارکـردی  نقشـه 
درد و غیرتهاجمـی بـودن ایـن روش بـه محققـان ایـن امـکان را 
مـی داد کـه بـا بررسـی نواحـی مختلـف مغزی به مطالعـه حافظه، 

سیسـتم دیـداری و کنتـرل ماهیچـه ای پـی ببرنـد.

انجـام شـد.  افسـردگی  زمینـه  در   rTMS اولیـن مطالعـه  :1990
هافلیـچ و همـکاران دریافنتـد کـه rTMS بـر روی ناحیـه مرکـزی 
کاربـرد  اولیـن  کنـد.  ایجـاد  افسـردگی  اثـرات ضـد  سـر می توانـد 
نـورون  اختـالالت  و   MS بـرای  تشـخیصی  مصـارف  در   rTMS
حرکتـی صـورت گرفـت و در سـال 2002  توسـط وزارت بهداشـت 

کانـادا بـرای مصـارف درمانـی تأییـد شـد.

عالئـم  بهبـود  و  جانبـی  عـوارض  حداقـل  سـریع،  اثربخشـی   
ختی شـنا

 درمان سرپایی و بی نیاز به بستری، بدون بیهوشی و  درد 

عوارض شـایع: سـردرد، احسـاس ناراحتی در قسـمت تحریک در 
پوسـت سـر، اسپاسـم عضـالت صـورت، احسـاس بی وزنـی سـر و 
غیـره، امـا عـوارض معمـوالً بعـد از دوره درمـان بـه سـرعت بهبـود 
می یابند و ماندگار نیسـتند و با تکرار درمان بسـیار کمتر خواهند 

شد.

عالئـم  بهبـود  و  جانبـی  عـوارض  حداقـل  سـریع،  اثربخشـی   
ختی شـنا

 درمان سرپایی و بی نیاز به بستری، بدون بیهوشی و  درد 
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The aim of this study was to investigate the mediat-
ing role of rumination in the relationship between so-
cial support, psychological hardiness and intolerance 
of uncertainty with coronavirus anxiety. The present 
study was a descriptive correlational one which was 
carried out through path analysis method in LISREL. 

The statistical population included all people aged 
18 to 65 in Qazvin in 1399, from which 300 people 
were selected by convenience sampling method who 
answered the questionnaires of coronavirus anxiety, 
social support, psychological hardiness and intoler-
ance of uncertainty. The results showed that direct 
pathways of social support, psychological hardiness 
and intolerance of uncertainty to coronavirus anxiety 
were significant )p<0.05(. Also, intolerance of uncer-
tainty negatively, and psychological hardiness and 
social support positively with the mediation of rumi-
nation had an effect on coronavirus anxiety. These 
results, by identifying effective factors in coronavirus 
anxiety, can provide useful solutions for profession-
als to intervene and reduce anxiety during coronavi-
rus pandemic.

Keywords: coronavirus anxiety, social support, psy-
chological hardiness, intolerance of uncertainty, ru-
mination

سرسختی  بالتکلیفی،  تحمل  عدم  اساس  بر  کرونا  اضطراب  تبیین 
روان شناختی و حمایت اجتماعی با میانجی گری نشخوار فکری
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Abstractچکیده
ایـن پژوهـش، تعییـن نقـش واسـطه ای نشـخوار فکـری  هـدف 
و  روان شـناختی  سرسـختی  اجتماعـی،  حمایـت  بیـن  ارتبـاط  در 
عـدم تحمـل بالتکلیفـی بـا اضطـراب کرونـا بـود. پژوهـش حاضـر 
توصیفـی و از نـوع همبسـتگی بـود کـه بـه روش تحلیل مسـیر در 
نرم افزار لیزرل انجام شـد. جامعه آماری شـامل کلیه شـهروندان 
18 تـا 65 سـاله شـهر قزویـن در سـال 99 بودنـد کـه از بیـن آنهـا، 
300 نفـر بـه روش نمونه گیـری در دسـترس انتخـاب شـدند و بـه 
پرسشـنامه های اضطـراب کرونـا، حمایـت اجتماعـی، سرسـختی 
روان شـناختی و عـدم تحمـل بالتکلیفـی پاسـخ دادنـد. یافته هـا 
نشـان داد که مسـیرهای مسـتقیم حمایت اجتماعی، سرسـختی 
کرونـا  اضطـراب  بـه  بالتکلیفـی  تحمـل  عـدم  و  روان شـناختی 
معنـادار بودنـد )p<0/05(. همچنیـن، عـدم تحمـل بالتکلیفـی بـه 
طور منفی، سرسـختی روان شـناختی و حمایت اجتماعی به طور 
مثبـت بـا واسـطه گری نشـخوار فکـری بـر اضطراب کرونـا اثرگـذار 
اضطـراب  در  تأثیرگـذار  عوامـل  بـا شناسـایی  نتایـج  ایـن  بودنـد. 
کرونـا می توانـد راهکارهـای مفیـدی بـرای متخصصـان در راسـتای 
مداخلـه و کاهـش اضطـراب در دوران شـیوع کرونـا ارائـه دهـد.

سرسـختی  اجتماعـی،  حمایـت  کرونـا،  اضطـراب  واژه هـا:  کلیـد 
فکـری نشـخوار  بالتکلیفـی،  تحمـل  عـدم  روان شـناختی، 
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روش

ابزارهای پژوهش

پژوهـش حاضـر توصیفـی و از نـوع همبسـتگی می باشـد. در ایـن 
پژوهش از روش تحلیل مسـیر در نرم افزار لیزرل اسـتفاده شـد. 
جامعـه آمـاری پژوهـش کلیـه شـهروندان 18 تـا 65 سـاله شـهر 
قزویـن بودنـد. همچنیـن، از آنجایـی که حداقـل حجم نمونه الزم 
در مدل هـای سـاختاری200 نفـر، و حجـم نمونـه  300 نفـری بـرای 
آن نسـبتاً مناسـب اسـت  ]13[، نمونـه پژوهـش مـورد نظـر شـامل 
300 نفـر )163 زن و 137 مـرد( می باشـد. نمونه گیـری بـه صـورت 
در دسـترس از بیـن افـرادی صـورت گرفـت کـه حداقـل تحصیالت 
و  جامعـه  در  ویـژه  شـرایط  دلیـل  بـه  بـود.  دیپلـم  مـدرک  آنهـا 
محدودیـت در تـردد و ارتباطـات اجتماعـی، مراحـل اجـرا از طریـق  

اینترنـت و شـبکه های اجتماعـی واتسـاپ و تلگـرام انجـام شـد.

فکـری،  نشـخوار  پرسشـنامه  فکـری:  نشـخوار  پرسشـنامه 
پرسشـنامه خود گزارشـی اسـت که توسـط نولن هوکسـما و مارو 
)1991( تدوین شـد. این مقیاس خود گزارشـی، دارای 22 عبارت 
اسـت کـه از پاسـخ دهنـدگان خواسـته می شـود هـر کـدام را کـه 
تـا 4 )همیشـه(  از 1)هرگـز(  را  بـه آن هـا صـدق می کنـد  نسـبت 
انتخـاب کننـد. نمـرات می توانـد بیـن 22 تـا 88 متغییـر باشـد. 
ضریـب آلفــاي کرونبــاخ در دامنــه اي از 0/88 تـا 0/92 قـرار دارد 

.]14[

از  فکـری  نشـخوار  و  نگرانـی  بالتکلیفـی،  تحمـل  عـدم  دیگـر، 
یـک رابطـه ی علـی برخوردارنـد ]10[. نشـخوار فکـری مجموعــه ای 
حـل  مانـع  و  دارد  تکـراری  جنبـه  کـه  اسـت  منفعالنـه  افکــار  از 
افزایـش عاطفـه ی  بـه  و  بـه صـورت سـازگارانه می شـود  مسـئله 
منفـی می انجامـد ]11[. نشـان داده شـده اسـت کـه عـدم تحمـل 
بالتکلیفـی بـه صـورت غیرمسـتقیم و از طریـق نشـخوار فکـری بـر 
بـر  بـه صـورت مسـتقیم و غیرمسـتقیم  افسـردگی، و همچنیـن 

تأثیـر دارد ]12[. اختـالل اضطـراب فراگیـر 

بـا توجـه بـه شـیوع کرونـا در جهـان و پیامدهـای روانـی کـه بـر 
جـای می گـذارد، شناسـایی عوامـل روان شـناختی مؤثر در کاهش 
برخـوردار  بسـزایی  اهمیـت  از  می توانـد  آن  از  ناشـی  اضطـراِب 
تبییـن  مـدل  بـرازش  حاضـر،  پژوهـش  از  هـدف  لـذا،  باشـد. 
سرسـختی  بالتکلیفـی،  تحمـل  عـدم  براسـاس  کرونـا  اضطـراب 
روان شـناختی و حمایـت اجتماعـی با میانجی گری نشـخوار فکری 

می باشـد.

مقدمه
 Corona( از دسـامبر سـال 2019، نـوع جدیـدی از کرونـا ویـروس
virus( یـا کوویـد-19 )COVID-19( از شـهر ووهـان بـه شـهرهای 
دیگـر چیـن و سراسـر جهـان رواج یافـت ]1[. در 11 مـارس 2020، 
World Health Organization-( جهانـی  بهداشـت  سـازمان 

WHO( شـیوع بیمـاری کرونـا را همه گیـر اعـالم کـرد. ایـن بیمـاری 
عـالوه بـر خطـر مرگ، فشـار روانـی غیرقابل تحمل بر مردم جهان 
داشـته اسـت و نشـان داده شـده اسـت که عوامل روان شـناختی 
نقش مهمی در اثربخش بودن راهبردهای بهداشـت عمومی در 

مدیریـت بیماری هـای همه گیـر ایفـا می کننـد ]2[.

دارد،  نزدیکـی  ارتبـاط  اضطـراب  بـا  کـه  متغیرهایـی  جملـه  از 
سرسـختی روان شـناختی )psychological hardiness( اسـت 
]3[ کـه ترکیبـی از باورهـا دربـاره ی خویشـتن و جهـان اسـت که از 
سـه مؤلفـه ی تعهـد، کنتـرل و مبارزه جویـی تشـکیل شـده اسـت 
و بـه افـراد کمـک می کنـد تـا آشـفتگی های روان شـناختی کمتـر و 
زندگـی بـا کیفیـت باالتـری را تجربـه کننـد ]4[. نشـان داده شـده 
اسـت افـرادی کـه از سرسـختی روان شـناختی باالتـری برخـوردار 
هسـتند، بهتـر می تواننـد در مقابـل اضطـراب تـاب بیاورنـد ]5[.

یکـی دیگـر از متغیرهـای روان شـناختی کـه می توانـد افـراد را در 
برابـر آسیب شناسـی روانـی محافظـت نمایـد و آسـیب پذیری فـرد 
را نسـبت بـه بیماری هـای روانی و جسـمی کاهـش  دهد، حمایت 
اجتماعـی )social support( اسـت ]6[. حمایـت اجتماعـی ناظـر 
بر دریافت ها و ادراکات افراد از کمک ها و پشـتیبانی هایی اسـت 
از طریـق دوسـتان و اطرافیـان  کـه در موقعیت هـای اسـترس زا 
قابـل وصـول هسـتند و ایـن کمک هـا همچـون سـپری اجتماعـی 
کاهـش  را  آن  اثـرات  و  کـرده  عمـل  اسـترس زا  عوامـل  برابـر  در 
می دهـد. چنانچـه نشـان داده شـده اسـت که حمایـت اجتماعی، 

رابطـه ی منفـی بـا اضطـراب مـرگ دارد ]7[.

 intolerance of( بالتکلیفـی  تحمـل  عـدم  همچنیـن، 
uncertainty( نیـز می توانـد مولـد اضطـراب باشـد. عــدم تحمــل 
بالتکلیفی، یک ویژگی شخصیتی است که از مجموعـه ای عقاید 
منفـی دربـاره ی عـدم قطعیـت تشـکیل شــده اســت و منجـر بـه 
واکنش هـای ناسـازگارانه شـناختی، رفتـاری و هیجانـی می شـود 
]8[. پژوهش هـا نشـان داده کـه بیـن عدم تحمـل بالتکلیفـی بـا 
اضطـراب و نگرانـی رابطـه قـوی وجـود دارد ]9[ و افـرادی کـه از 
عـدم تحمـل بالتکلیفـی باالتـری برخوردارنـد، نگرانـی و نشـخوار 
فکـری )rumination( بیشـتری را متحمـل می شـوند؛ بـه عبارتـی 
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یافته ها

پرسشـنامه عدم تحمل بالتکلیفی: این مقیاس توسـط فرسـتون 
در  افـراد  شـکیبایی  میـزان  سـنجش  بـرای   )1994( همـکاران  و 
اسـت.  شـده  طراحـی  بالتکلیفـی  از  حاکـی  موقعیت هـای  برابـر 
ایـن مقیـاس شـامل 27 گویـه کـه از پاسـخ دهنـدگان خواسـته 
می شـود یکـی از مقیاس هـای 5 درجـه ای )بـه هیـچ وجـه= 1 تـا 
بسـیار زیـاد= 5( را انتخـاب کننـد. ضریـب آلفـای کرونبـاخ 0/91 

بدسـت آمـده اسـت ]15[.

پرسشـنامه اضطـراب کرونـا: علـی پـور و همـکاران )1398( ایـن 
کوویـد  از  ناشـی  اضطـراب  میـزان  بررسـی  هـدف  بـا  را  مقیـاس 
-19 در سـال 1398 در ایـران تهیـه و اعتبـار یابـی کرده انـد. ایـن 
)از  لیکـرت  درجـه ای   4 طیـف  در  و  سـؤال   18 از  متشـکل  ابـزار 
ابـزار  ایـن  همچنیـن  می شـود.  نمره گـذاری  همیشـه(  تـا  هرگـز 
دارای دو زیـر مقیـاس، عالئـم روانـی )سـؤاالت 1 تـا 9( و عالئـم 
جسـمانی )سـؤاالت 10 تـا 18( می باشـد. آلفـای کرونبـاخ برای کُل 

.]16[ آمـد  بدسـت   0/91 پرسشـنامه، 

جدول 1: ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش

پرسشـنامه حمایـت اجتماعـی: شـربورن و همـکاران )1991( ایـن 
ابـزار را بـا هـدف سـنجش میـزان حمایت اجتماعی دریافت شـده 
طراحـی کردنـد. ایـن ابـزار متشـکل از 19 سـؤال و در یـک مقیـاس 
5 درجـه ای لیکـرت )از هیـچ وقـت تـا همیشـه( اسـت. همچنیـن 
حمایـت  اجتماعـی،  )حمایـت  مقیـاس  زیـر   5 دارای  ابـزار  ایـن 
هیجانـی، حمایـت اطالعاتـی، مهربانی و تعامل اجتماعی مثبت( 
پرسشـنامه 0/97 محاسـبه  ایـن  کُل  کرونبـاخ  آلفـای  می باشـد. 

گردیـد ]17[.

پرسشـنامه سرسـختی روا ن شـناختی: کوباسـا )1979( این ابزار را 
بـا هـدف بررسـی میـزان سـنجش سرسـختی روان شـناختی افـراد 
تهیـه و تدویـن کـرد. ایـن ابـزار متشـکل از 50 سـؤال و در یـک 
مقیـاس 4 درجـه ای لیکـرت )هرگـز تـا اغلـب اوقـات( می باشـد. 
مبـارزه  و  کنتـرل  )تعهـد،  مؤلفـه   3 دارای  ابـزار  ایـن  همچنیـن 
جویی( می باشد. پایایــی پرسشــنامه را بــا روش آلفــای کرونبــاخ 

0/78 گـــزارش شـد ]18[.

نشخوار فکریحمایت اجتماعیسرسختی روان شناختیعدم تحمل بالتکلیفیاضطراب کرونا متغیر

1اضطراب کرونا 

1**0/438عدم تحمل بالتکلیفی

1**0/515-**0/388-سرسختی روان شناختی

1**0/451*0/319-**0/641-حمایت اجتماعی

1**0/361-**0/595-**0/613**0/452نشخوار فکری

بـا توجـه بـه نتایـج ماتریـس همبسـتگی در جـدول 1، بیـن اضطـراب کرونـا بـا عـدم تحمـل بالتکلیفـی و نشـخوار فکـری، رابطـه مثبـت و 
 .)p<0/01( معنـی دار و بـا سرسـختی روان شـناختی و حمایـت اجتماعـی، رابطـه معکـوس و معنـی دار برقـرار اسـت

در ادامـه، تحقیـق بـا اسـتفاده از معـادالت سـاختاری و روش تحلیـل مسـیر بـه بررسـی اثـر مسـتقیم و غیر مسـتقیم عـدم تحمـل 
بالتکلیفـی، حمایـت اجتماعـی و سرسـختی روان شـناختی بـا میانجی گـری نشـخوار فکـری بـر اضطـراب کرونـا پرداختـه شـده اسـت.

سرسختیروانشناختی
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بـا توجـه بـه جـدول 2، چـون مقـدار آمـاره T بیـن متغیرهـای عدم 
از  خـارج  فکـری  نشـخوار  و  کرونـا  اضطـراب  بالتکلیفـی،  تحمـل 
بـازه )1/96& 1/96-( اسـت لـذا اثـر مسـتقیم متغیـر عـدم تحمـل 
بالتکلیفـی بـر اضطـراب کرونـا و نشـخوار فکـری، معنـی دار و با در 
نظـر گرفتـن ضرایـب مسـیر جهـت ایـن تأثیـر مثبـت و معنـی دار 
اسـت. همچنیـن، بـا در نظـر گرفتـن مقادیـر آمـاره T و ضرایـب 
مسـیر، اثـر مسـتقیم متغیـر سرسـختی روان شـناختی و حمایـت 
اجتماعی بر اضطراب کرونا و نشخوار فکری معنی دار و معکوس 
بدسـت آمـد؛ و در نهایـت اثـر مسـتقیم متغیـر نشـخوار فکـری بـر 
اضطـراب کرونـا، معنـی دار و مسـتقیم می باشـد. جهـت بررسـی 
اجتماعـی  حمایـت  بالتکلیفـی،  تحمـل  عـدم  غیرمسـتقیم  اثـر 
میانجی گـری  بـا  کرونـا  اضطـراب  بـر  روان شـناختی  و سرسـختی 

نشـخوار فکـری از آزمـون تسـت سـوبل اسـتفاده شـده اسـت.

بیـن  سـوبل(  )تـی  غیرمسـتقیم  تـی  آمـاره  میـزان  بـه  توجـه  بـا 
متغیرهـا، خـارج از بـازه )1/96& 1/96-( اسـت؛ لـذا فرضیـه اثـر 
حمایـت  بالتکلیفـی،  تحمـل  عـدم  متغیرهـای  مسـتقیم  غیـر 
اجتماعـی و سرسـختی روان شـناختی بـر اضطـراب کرونـا پذیرفتـه 
می شـود. بنابرایـن، متغیرهـای عـدم تحمـل بالتکلیفـی، حمایـت 
اجتماعـی و سرسـختی روان شـناختی عـالوه بـر اثـر مسـتقیم، بـه 
طـور غیـر مسـتقیم و از طریـق نشـخوار فکـری نیـز بـر اضطـراب 

تأثیـر می گذارنـد. ویـروس  کرونـا 

جدول 2: اثرات مستقیم و غیرمستقیم متغیرهای پژوهش

معنی داریخطای استانداردمقدار Tضرایب مسیرمتغیرها

معنی دار0/668/890/056نشخوار فکری¡عدم تحمل بالتکلیفی

معنی دار0/527/730/083اضطراب کرونا ¡عدم تحمل بالتکلیفی

معنی دار7/360/096-0/49-نشخوار فکری¡سرسختی روان شناختی

معنی دار6/220/093-0/41-اضطراب کرونا ¡سرسختی روان شناختی

معنی دار5/700/110-0/38-نشخوار فکری¡حمایت اجتماعی

معنی دار8/340/067-0/61-اضطراب کرونا¡حمایت اجتماعی

معنی دار0/568/120/079اضطراب کرونا¡نشخوار فکری

بحث و نتیجه گیری

ایـن  کُلـی،  به طـور  می گـردد.  نامطمئـن  و  مبهـم  موقعیت هـای 
افـراد بـر ایـن باور هسـتند کـه نگرانی می تواند کمک کننده باشـد، 
سـپس ایـن عقیـده منجـر بـه سـوگیری بـه سـوی تهدیـد و درگیـر 
شـدن بـا افـکار مزاحـم می شـود، کـه ایـن رونـد منجر بـه اضطراب 
می گـردد ]19[. یعنـی همانطـور کـه نتایـج پژوهـش حاضـر نشـان 
داد، نشـخوار فکـری و افـکار ناکارآمـد کـه در موقعیت هـای مبهـم 
اضطـراب  افزایـش  واسـطه ی  و  مولـد  می آینـد،  فـرد  سـراغ  بـه 
یـک  بالتکلیفـی  تحمـل  عـدم  اینکـه  بـه  توجـه  بـا  بـود.  خواهنـد 
ویژگـی بـارز منعکس کننـده واکنـش منفـِی شـناختی، رفتـاری و 
شـرایط  ماننـد  نامشـخص  موقعیت هـای  بـه  پاسـخ  در  عاطفـی 
شـیوع کرونـا در جهـان بـا آینـده ای نامعلـوم اسـت، ایـن ویژگـی 
به خـودی خـود در پیدایـش اضطـراب کرونـا می تواند دخیل باشـد 

و بـا نشـخوار افـکار منفـی بـه اضطـراب دامـن بزنـد.

یافتـه ی دیگـر پژوهـش نشـان داد کـه سرسـختی روان شـناختی 
تبییـن  در  دارد.  معنـاداری  و  منفـی  رابطـه  کرونـا  اضطـراب  بـا 
نگرانـی  باالتـر،  بـا سرسـختی  افـراد  گفـت  می تـوان  نتیجـه  ایـن 
پاییـن  سرسـختی  بـا  افـراد  بـا  مقایسـه  در  کمتـری  اضطـراب  و 
حـوادث  بـر  کنتـرل  احسـاس  باالتـر،  سرسـختی  هرچـه  دارنـد، 
از  کـه  افـرادی   .]20[ بـود  خواهـد  باالتـر  اضطـراب آور  و  فشـارزا 
میزان باالتری از سرسـختی روان-شـناختی برخوردار هسـتند، در 
شـرایط اسـترس آور و پرتنـش شـیوع کرونـا ایـن رویدادهـا را قابل 
کنترل تـر ارزیابـی می کننـد و به دلیـل نگـرش مثبـت بـه قضایـا و 
تعهـدی کـه بـه زندگـی خـود و خانـواده دارنـد، در شـرایطی کـه 
همـگان در معـرض اضطـراب کرونـا هسـتند بـه نحـو شایسـته ای 
مقاومت کرده و در مقابل این اضطراب، به مثابه موقعیت های 
چالشـی برخـورد می کننـد. همانطـور کـه نتایـج نشـان داد افزایـش 
سرسـختی روان شـناختی بـا دو متغیـر نشـخوار فکـری و اضطـراب 
مـورد  در  فراشـناختی  دیـدگاه  اسـت.  رابطـه منفـی  دارای  کرونـا 

تحمـل  عـدم  اثرگـذاری  و چگونگـی  مثبـت  ارتبـاط  توضیـح  بـرای 
بالتکلیفـی بـر اضطـراب کرونـا، می تـوان بـه اثـر آن بـر اضطـراب 
فراگیـر اشـاره کرد؛ بـه نحوی کـه در اختالل اضطراب فراگیر، مدل 
عـدم تحمـل بالتکلیفی پیشـنهاد می کند کـه این افراد بالتکلیفی 
را پریشـان آور می یابنـد کـه منجـر بـه آغـاز نگرانـی در مواجهـه بـا 
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اختـالالت هیجانـی، نشـخوار فکـری را از عوامـل اصلی در شـروع 
نشـخوار  و  می دانـد  خلقـی  و  اضطرابـی  اختالل هـای  ادامـه  و 
از  بسـیاری  در  کـه  اسـت  عودکننـده  منفـی  افـکار  از  نمونـه ای 
آسـیب های روان شـناختی اتفـاق می افتـد. بدیـن ترتیـب، بـه هـر 
میـزان کـه نشـخوار فکـری در افـراد باالتـر باشـد به همـان نسـبت 
پیـدا  کاهـش  اضطراب کرونـا  بـر  روان شـناختی  سرسـختی  اثـر 
می کنـد و درنتیجـه باعـث افزایـش اضطـراب کرونـا خواهـد شـد. 
افـراد  در  روان شـناختی  ویژگـی سرسـختی  همچنیـن، هرچقـدر 
ناشـی  ناخواسـته  افـکار  بـا  میـزان  به همـان  آنهـا  تقویـت شـود، 
از تـرس و اضطـراب بیمـاری کرونـا مقابلـه می کننـد و در نتیجـه 
اضطـراب ناشـی از ایـن بیمـاری اثـرات کمتـری در افـکار و رفتـار 

افـراد خواهـد داشـت.

بررسـی نتایـج نشـان داد کـه حمایـت  اجتماعـی بـا اضطراب کرونـا 
رابطـه منفـی معنـاداری دارد. در تبییـن ایـن یافتـه می تـوان گفت 
کـه حمایـت اجتماعـی بـه حمایـت عاطفـی، ابـزاری و اطالعاتـی 
از  خـود  زندگـی  اسـترس زای  وقایـع  بـا  مقابلـه  بـرای  مـردم  کـه 
دیگـران دریافـت می کننـد اشـاره دارد کـه بـا سـالمت روان مرتبـط 
ارتباطـی  بـا گسـترش شـبکه  افـراد  اسـت ]21[. بدیـن شـرح کـه 
خـود و بـا دریافـت حمایـت از سـوی خانـواده و دوسـتان، و بـه 
دچـار  مـورد  در  خـود  ترس هـای  و  نگرانـی  اشتراک گذاشـتن 
شـدن بـه بیمـاری و اثـرات سـوءای کـه ایـن بیمـاری تاکنـون در 
بـا دریافـت توجـه و کمک هـای اطرافیـان  افـراد داشـته،  زندگـی 
شـدت  از  و  می رسـند  خاطـر  آرامـش  بـه  مطلوبـی  نحـو  بـه 
باتوجـه  اسـترس و اضطـراب آن هـا کاسـته  می شـود. همچنیـن 
بـه معنـی داری میانجی گـری نشـخوار فکـری در مسـیر حمایـت  
اجتماعـی بـه اضطـراب کرونـا می تـوان گفـت کـه نشـخوار فکـری 
بـا تأثیـر منفـی کـه بـر پـردازش اطالعـات دارد، فـرد را از اینجـا و 
اکنـون، بـه پـردازش در گذشـته رهنمـون می سـازد کـه ایـن خـود 
موجـب تشـدید اختالل هـای اضطرابـی و خلقـی می شـود ]22[. 
در اضطـراب کرونـا، افـراد بـا توجـه به ارزیابی منفـی و تکرار افکار 
مزاحـم بـا محتـوای موقعیت هـا و عملکردهـای پرتنـش روانـی و 
جسـمانی گذشـته که با ناکامی همراه بوده اسـت و تعمیم دهی 
آن هـا بـه موقعیـت اکنـون، دچـار چرخـه معیـوب افـکار ناکارآمـد 
ایـن شـرایط  در  و  مـورد عواقـب سـالمتی خـود خواهـد شـد  در 
کـه درگیـری فکـری بـاال اسـت، افـراد از منابـع حمایـت اجتماعـی 
روی گردانـی خواهنـد کـرد کـه ایـن موضـوع بـه مراتـب اضطـراب و 

نگرانـی را بـرای احتمـال بیمـار شـدن افزایـش می دهـد.

 در چشـم اندازی جامع و در پاسـخ به پرسـش پژوهش می توان 
این گونـه جمع بنـدی کـرد کـه مـدل ارائـه شـده در ایـن پژوهـش 
برازندگـی خوبـی دارد. بـه طـوری کـه عـدم تحمـل بالتکلیفـی بـه 
طور منفی، سرسـختی روان شـناختی و حمایت اجتماعی به طور 
مثبـت بـا واسـطه گری نشـخوار فکـری بـر اضطراب کرونـا اثرگـذار 
بودنـد. از محدودیت هـای ایـن پژوهـش می تـوان به در دسـترس 
بودن روش نمونه گیری و مشکالت ناشی از استفاده ی ابزارهای 
عوامـل  از  اضطـراب  کـه  آنجایـی  از  کـرد.  اشـاره  خودگزارشـی 
پدیدآیـی، تشـدید و عـود بیماری هـای جسـمانی از جملـه کرونـا 
از مـواردی محسـوب می شـود  لـذا نشـانه های اضطـراب  اسـت، 
کـه الزم اسـت در برنامه هـای درمانـی و پیشـگیری مـورد توجـه 

قـرار گیـرد.
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کشوریدکتر حسین پورشهریارکارگاه آنالین کشوری مصاحبه تشخیصی
کشوریسرکارخانم مریم عزتیکارگاه آنالین کشوری اختالل اسکیزوفرنی

کشوریسرکارخانم مریم عزتیکارگاه آنالین کشوری آشنایی با روش تحقیق موردی
کشوریدکتر سارا عالیی خرایمکارگاه آنالین کشوری روش تحقیق به روش تحلیل گفتمان
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سطح برگزاریسخنران/ سخنرانانعنوان نشست

کشوریاساتید گروه روان شناسینشست آنالین آینده روان شناسی 
کشوریاساتید گروه روان شناسینشست آنالین آدمی از منظر روان کاوی

کشوریاساتید گروه روان شناسینشست آنالین آشنایی با چالش های دانشجویی

سطح برگزاریسخنران/ سخنرانانعنوان برنامه

 سمینار آنالین مشارکت های دانشجویی و نقش آن در توسعه
فعالیت های فرهنگی

کشوریاساتید گروه روان شناسی

کشوریاساتید گروه روان شناسیمیزگرد آنالین کاربرد معنا درمانی در توانبخشی معلوالن
 هم اندیشی آنالین رفتارهای سالمتی در پیشگیری از ابتال به ویروس

HIV
کشوریاساتید گروه روان شناسی

 معرفی آنالین کتاب رازهای تبدیل کرم خاکی به اژدها )برای اولین بار
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کشوریآقای عمار محمدی آالشلو

کشوریحسن طاهرینقد فیلم سینمایی حوض نقاشی
 کرسی ایده پردازی برسی نقاط قوت و ضعف بازی های دیجیتال ایرانی
 مبتنی بر مطالعه کیفی؛ و ارائه رهنمود های نوآورانه و حرفه ای جهت

ارتقای کیفیت بازی ها و افزایش بومی سازی این صنعت
دانشگاهیسید علی شریفی فرد

 مسابقه آنالین طرح رویکردهای مداخله گرایانه بدیل با ترغیب های
 مثبت یا منفی در مواجهه با کرونا، پویشی فراگیر با ارائه یک راهکار

نوین
دانشگاهی-
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