مقایسه اثربخشی مداخالت گروهی بین فردی روانپویشی و
هیجانمحور بر اختالل اضطراب فراگیر نوجوانان دختر
نشریه علمی

زینب ارجایی  ، 1رضا کرمینیا ،*2محسن احمدی طهور سلطانی

3

روانشناسي
باليني
و شخصيت

 .1دانشجوی دکتری روانشناسی عمومی ،گروه روانشناسیی ،وادیع عمیوح یقاتایاا ،دانشیزاه اساد اسی می،
یهران ،ایران.
 .2استاد ،گروه روانشناسی ،دانشکعۀ عموح رفتاری ،دانشزاه عموح پزشیکی قاتیا ا  ،یهیران ،اییران( .نویسینعه
مسئول)
 .3دانشتار ،گروه روانشناسی ،دانشکعۀ عموح رفتاری ،دانشزاه عموح پزشکی قاتا ا  ،یهران ،ایرن.

دوره  ،17شماره  ،1پياپي 32
بهار و تابستان 1398
صص65-74 :.

چکیده

تاریخ دریافت1396/05/22:
تاریخ پذیرش1396/10/20:

مقاله پژوهشي
Journal of

Clinical
Psychology
& Personality

مقدمه :هعف پژوهش قررسی و ماایسا اثرقخشی دو معاخما گروهی قتن فردی روانپویشی و هتجانمقیور قیر اخیت ل
اضطراب فراگتر نوجوانان دختر قود.
روش :روش پژوهش اس نوع اسمایشی قا گروه گواه و طرح پیتشاسمیون ،پی اسمیون و پتزتیری قیود .جامآیا امیاری
شامل یمامی نوجوانیان دختیر  15ییا  17سیال دارای اخیت ل اضیطراب فراگتیر میعار شیهر شیتراس در سیال یق یتمی
 1395-96قود .اس این متان ،یآعاد  45نوجوان قا روش نموناگتیری خوشیا ای انتخیاب و قیا طیور ی یادفی در دو گیروه
اسمایشی و گروه گواه و در هر گروه  15نفر گمارده شعنع .اقزار پژوهش ،ماتا اخت ل اضیطراب فراگتیر 7-قیود کیا
در سا مردما و قرای هر سا گروه اجرا شع .درمان قتن فردی روانپویشیی طیی 16جمسیا  90دقتایاای ،و درمیان هتجیان
مقور طی  8جمسا  90دقتااای ،یک قار در هفتا ،قر روی گروههای اسمایشی اجرا شعنع .قرای یقمتیل دادههیا اس اسمیون
یقمتل واریان مکرر و اسمون یآاتبی قونفرونی استفاده شع.
نتایج :نتایج نشیان داد کیا دو معاخمیا گروهیی قیتن فیردی روانپویشیی و هتجیانمقیور در کیاهش اخیت ل
اضطراب فراگتر یأثتر مآنیداری داشتنع ،اما متان اثرقخشی انها یفاوا مآنیداری وجود نعاشت .این نتیایج
در پتزتری سا ماها نتز پایعار قودنع و ینها اثر درمان هتجانمقور قر کاهش اخت ل اضیطراب فراگتیر ،پاییعار
قاقی نمانعه قود.
بحث و نتیجهگیری :درمان قتن فیردی روانپویشیی گروهیی و درمیان هتجیانمقیور گروهیی میییواننیع قیا عنیوان
روشهای معاخماای مؤثر قرای اخت ل اضطراب فراگتر در نوجوانان دختر قا کار رونع.
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مقدمه
یکی از شایعترین اختالالت
اختالل اضطراب
روانپزشکی در میان نوجوانان است [ ]1و در نسخۀ پنجم
راهنمای تشخیصی و آماری اختالالت روانی ،2به صورت
نگرانی شدید و پایدار در مورد تعدادی از فعالیت ها و
اتفاقات زندگی تعریف شده ،که به مدت  6ماه ادامه دارد و با
نشانههای خاص مانند برانگیختگی ،تنش عضالنی و گوش
به زنگی همراه است [.]2
بر اساس مطالعات همه گیرشناسی ،شیوع اختالل
اضطراب فراگیر در نوجوانان بین  3تا  5در صد بوده و در
دختران بیش از پسران است [ .]3این اختالل در نوجوانان،
همبودی باالیی با سایر اختالالت اضطرابی و افسردگی دارد
[ ]4و منجر به آسیب جدی در زمینه های مهم عملکرد
نوجوان ،مانند فعالیتهای اجتماعی ،مدرسه ،روابط با
همساالن و خانواده می شود [ .]6 ،5همچنین اختالل
اضطراب فراگیر بسیار پایدار است [ ]7و در صورت درمان
نشدن تا بزرگسالی حفظ میشود ،شدت پیدا میکند و
احتمال همبودی اختالالتی مانند افسردگی و سوء مصرف
مواد را در آینده را افزایش میدهد [ .]8با توجه به نرخ
باالی شیوع اختالل اضطراب فراگیر در نوجوانان ،افزایش
شدت نشانهها در طول زمان ،و مشکل درمان پس از
گسترش آن ،تالش برای تشخیص و درمان زودهنگام این
اختالل امری حیاتی است [.]8
شروع زودهنگام اختالل اضطراب فراگیر ،پژوهشگران را
بر آن داشته تا بر روی نقش تجارب سال های کودکی در
ایجاد این اختالل تمرکز کنند [ .]12 ،11 ،10 ،9بر اساس
این پژوهش ها ،اضطراب فراگیر در نوجوانان به شدت با
ادراک آنان از رفتارهای مراقبین اولیه ارتباط دارد .در واقع
ادراک نوجوان از میزان دسترسیپذیی و پاسخگویی مراقب
اولیه در هنگام مشکل ،بر روی تصور وی از تهدید و
همچنین میزان اطمینان به خود و دیگران برای مقابله با آن
تأثیر میگذارد و احساس فراگیر بودن خطر را ایجاد میکند
[.]13
پژوهش هال ،کلیمسترا ،برانج ،ماهلمن و استپلس نشان
میدهد که نوجوانان دارای اختالل اضطراب فراگیر بیش از
نوجوانان فاقد این اختالل دو رفتار طرد و کنترل را از سوی
والدین ادراک کرده اند [ .]9در مطالعهای دیگر ،اجیکت،
برون ،هال و موس ،نشان دادند که این رفتارها از طریق
کاهش عزت نفس ،استقالل و روابط اجتماعی نوجوان،
فراگیر1

آسیب پذیری وی را در مقابل خطر افزایش می دهند.
بنابراین به نظر می آید ،برای درمان مؤثر اختالل اضطراب
فراگیر در نوجوانان ،توجه به این تجارب اولیۀ آسیب زا
ضرورت دارد [.]10
با وجود آنکه اهمیت نقش تجارب کودکی در ایجاد
بسیاری از اختالالت در نوجوانان بر کسی پوشیده نیست ،اما
مداخالت روان شناختی در این زمینه بخش کوچکی از
پیشینۀ پژوهشی را به خود اختصاص دادهاند [ .]14لذا در
این پژوهش به بررسی تعیین اثربخشی درمان بینفردی
روانپویشی گروهی 3بر اختالل اضطراب فراگیر در نوجوانان
دختر پرداخته ایم.
درمان بین فردی روانپویشی گروهی ،یکی از مؤثرترین
مداخالت با تمرکز بر تجارب آسیب زای اولیه میباشد که
توسط تسکا ،میکائیل و هویت و از ترکیب رویکرد روان-
پویشی ماالن 4و گروه درمانی یالوم و لسزس 5ساخته شده
است [ .]15این رویکرد فرض میکند که روابط آسیبزا با
مراقب اولیه ،بر ادراک خود و دیگران اثر میگذارد و تحت
عنوان الگوی ارتباطی چرخهای 6تا بزرگسالی حفظ می شود.
این الگوها به طور معمول در تعامل با دیگران مورد استفاده
قرار میگیرند و منجر به بروز تعارضات میان فردی و در
نتیجه تجربۀ هیجانات منفی میشوند .فرد برای کاهش این
هیجانات ،نشانههای اختالل اضطراب فراگیر را به عنوان
پاسخ دفاعی ناسازگارانه ایجاد میکند .بنابراین درمان بین
فردی روانپویشی گروهی با کشف ،تفسیر و اصالح الگوهای
ارتباطی چرخهای ،به افراد کمک میکند تا تعارضات میان
فردی و استفاده از مکانیسمهای دفاعی ناسازگار را به
حداقل برسانند و از این طریق نشانههای اختالل را کاهش
دهند [.]16
تسکا و همکارانش در مطالعهای تأثیر درمان بینفردی
روانپویشی گروهی را با نقش میانجیگری روابط اولیه ،به
مدت  16هفته برای  65زن دارای اختالل اختالل خوردن،
مورد بررسی قرار دادند [ .]17گاالگهر ،تسکا ،ریتچی ،بالفر و
بیسادا نیز در پژوهشی مشابه ،این درمان را در مورد 102
زن دارای این اختالل تکرار کردند [ .]18نتایج هر دو
پژوهش نشان دهندۀ تأثیر درمان بین فردی روانپویشی بر
کاهش نشانههای اختالل خوردن در این زنان بود [،17
.]18
3
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هویت و همکارانش نیز ،این درمان را برای کمال طلبی
در یک نمونۀ  71نفری و با گروه گواه و جلسۀ پیگیری
 4ماهه به کار بردند .نتایج این پژوهش کاهش معنیدار و
پایداری را در نشانههای کمال طلبی ،در گروه آزمایش
نسبت به گروه گواه نشان دادند [.]19
اگرچه درمان بین فردی روانپویشی گروهی نسبت به
سایر مداخالت روانپویشی از زیر بنای نظری و راهنمای
درمانی دقیقتر و قدرتمندتری برخوردار است [ ،]20اما باز
هم به دلیل ساختار پیچیده ،طوالنی و موضع غیر
هدایتگرانۀ آن در مقایسه با سایر روشهای درمانی مورد
انتقاد است [ .]21بنابراین در این پژوهش اثربخشی درمان
گروهی دیگری با ساختار منظم ،دقیق و هدایت گرانه ،مورد
بررسی قرار گرفته است.
درمان هیجان محور گروهی ،1روشی مبتنی بر رویکرد
هیجان محور گرینبرگ است که توسط رابینسون ،مککاگ و
ویسل ارائه شده و بیش از سایر روشهای هدایتگرانه ،بر
روابط آسیبزای اولیه تمرکز میکند [ .]22در این رویکرد
فرض میشود که ناکام ماندن نیازهای کودک در ارتباط با
مراقبین اولیه ،هیجانات دردناکی را ایجاد میکند که مانع
رشد طبیعی توانایی تنظیم هیجان میشود .این ناتوانی در
پردازش هیجان ،منجر به تجربۀ مداوم هیجانات منفی شده
که فرد همواره از تجربۀ آنها اجتناب میکند [.]23
بنابراین ،عالئم اختالل اضطراب فراگیر درنتیجۀ عدم تجربۀ
صحیح هیجانها ایجاد میشود [ .]25 ،24بر همین اساس،
رویکرد هیجان محور از مداخالت ویژه مانند توجه به
احساسات بدنی و تکنیک صندلی 2برای تغییر در الگوی
پردازش ناسازگار هیجان استفاده میکند [.]23
بر اساس مطالعات انجام شده ،درمان هیجان محور به
دلیل مداخلۀ مستقیم و متمرکز بر هیجان ،میتواند نسبت
به سایر روشهای درمانی متمرکز بر بینش شناختی ،مانند
درمان روانپویشی ،در مدت کوتاهتری به احساسها و
نیازهای سرکوب شده در روابط اولیه ،دست پیدا کند و در
نتیجه مشکل کنونی را با سرعت بیشتری بهبود ببخشد
[ .]26تیموالک و مک الوانی ،در پژوهشی نشان دادند که
درمان هیجان محور با بهکارگیری تکنیک صندلی ،میتواند
به بیماران دارای اختالل اضطراب فراگیر کمک کند تا به
آگاهی هیجانی ،احساسات و نیازهای کمتر دردناک و در
نهایت توانایی تنظیم هیجان دست پیدا کنند و از این طریق
نشانه های های اختالل را در خود کاهش دهند [.]27
Group Emotional Focused Therapy
Chair Work

سینب ارجایی و همکاران

گرینبرگ ،واروار و مالکول نیز ،درمان هیجان محور
گروهی را با آموزش روانی گروهی ،برای  46فرد دارای
آسیب هیجانی مورد مقایسه قرار دادند .نتایج این پژوهش
نشان داد که درمان هیجان محوردر در کاهش آسیب های
هیجانی ،بسیار مؤثرتر از آموزش گروهی عمل میکند [.]28
در پژوهشی دیگر رابینسون ،مککاگ و ویسل ،این
درمان را برای یک گروه  8نفره از زنان دارای اختالالت
افسردگی و اضطراب ،با گروه گواه و جلسۀ پیگیری  12ماهه
به کار بردند .نتایج پژوهش نشان دهندۀ اثربخشی پایدار
درمان هیجان محور در کاهش هر دو اختالل اضطراب و
افسردگی در این زنان بود [.]22
با وجود آنکه بر مبنای پژوهشهای گذشته ،تجارب
آسیب زای دوران کودکی در بروز اختالل اضطراب فراگیر در
نوجوانان ،نقش مهمی دارند؛ و اگرچه توجه به این تجارب
در درمان اختالل اضطراب فراگیر میتواند بسیار مفید واقع
میشود ،اما تاکنون بررسیهای اندکی در این زمینه صورت
گرفته است ،بر همین اساس پژوهش حاضر با هدف تعیین
میزان اثربخشی مداخله گروهی بینفردی روانپویشی در
مقایسه با هیجان محور بر اختالل اضطراب فراگیر دختران
نوجوان انجام شده است.
فرضیه های پژوهش
 -1درمان بینفردی روانپویشی گروهی ،نشانههای
اختالل اضطراب فراگیر را در نوجوانان دختر کاهش
میدهد و این تأثیر پس از  3ماه پایدار میماند
 -2درمان هیجان محور گروهی ،نشانه های اختالل
اضطراب فراگیر را در نوجوانان دختر کاهش میدهد و این
تأثیر پس از  3ماه پایدار میماند.
 -3میان اثربخشی دو مداخلۀ گروهی بین فردی روان-
پویشی و هیجان محور تفاوت وجود دارد و این تفاوت پس
از  3ماه پایدار باقی میماند.
روش
نوع پژوهش

این پژوهش از نوع آزمایشی با گروه گواه و طرح پیش
آزمون ،پس آزمون و پیگیری بود.
آزمودنی
الف) جامعه آماری :جامعه آماری این پژوهش شامل
تمامی نوجوانان  15تا  17سال دارای اختالل اضطراب
فراگیر در مدارس شهر شیراز و در سال تحصیلی 1395-96
بود.
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مبتالیان ساخته شده است .این مقیاس هفت سوال اصلی و
یک سوال اضافی دارد که میزان اختالل در کارکردهای
فردی ،اجتماعی ،خانوادگی و شغلی مبتالیان را میسنجد.
هر یک از سؤاالت این مقیاس از  0تا  3نمرهگذاری میشوند
و گسترۀ نمره مقیاس از  0تا  21میباشد .اسپیترز و
همکاران ،همسانی درونی مقیاس  7سؤالی اضطراب فراگیر
را  0/92و پایایی بازآزمایی آن را  0/83گزارش کردهاند.
همچنین همبستگی این مقیاس با خرده مقیاسهای 12
ماده ای چک لیست نشانه های بالینی 0/74 2و با دو
مقیاس اضطراب بک  0/72گزارش شده است .در مطالعهای
که بر روی یک جمعیت ایرانی انجام شد ،آلفای کرونباخ
آزمون برابر با  0/85بود و پایایی به دست آمده از دو بار
اجرای این مقیاس ،برابر  ./48بود .هم چنین همبستگی
مقیاس با پرسشنامۀ اضطراب حالت – صفت اسپیلبرگر به
ترتیب  0/71و  ،./52و برای خرده مقیاس  12ماده ای چک
لیست نشانه های بالینی ./63 ،به دست آمد .در پژوهش
حاضر نیز آلفای کرونباخ برای این مقیاس 0/81 ،بود [.]29

ب) نمونه پژوهش :جهت انتخاب نمونه از روش
نمونهگیری خوشهای چند مرحلهای تصادفی استفاده شد.
بدین منظور ،با کسب مجوز از اداره کل آموزش وپرورش
استان فارس و  4ناحیۀ شیراز ،نواحی 1و  3به تصادف
برگزیده و سپس از میان این نواحی  7مدرسۀ دخترانۀ
متوسطۀ دوم به قید قرعه انتخاب شدند .برای جمع آوری
اطالعات ،پس از هماهنگی الزم با مدیران و مشاوران این
مدارس ،تعدادی کالس به تصادف برگزیده و از میان تمامی
دانشآموزان این کالس ها 45 ،نوجوان دختر بر اساس
مالکهای الزم جهت انجام پژوهش ،احراز شدند .مالکهای
ورود و خروج در این پژوهش ،با استفاده از فرمهای اطالعات
جمعیت شناختی پر شده توسط شرکت کنندگان و والدین
آنها و همچنین بر اساس مالکهای پنجمین ویراست
راهنمای تشخیصی و آماری اختالالت روانی و با تشخیص
بالینی فوق تخصص روانپزشک کودک مورد بررسی قرار
گرفت.
مالک های ورود به گروهها عبارت بود از :داشتن سن
حداقل  15و حداکثر  17سال ،دارا بودن اختالل اضطراب
فراگیر بر اساس پرسشنامۀ اختالل اضطراب فراگیر 7-و بر
اساس مالکهای تشخیصی پنجمین ویراست راهنمای
تشخیصی و آماری اختالالت روانی با تشخیص بالینی فوق
تخصص روانپزشک کودک و نوجوان ،دریافت نکردن درمان
روان شناختی دیگر از زمان تشخیص بیماری ،عدم مصرف
داروی روانپزشکی در حین پژوهش یا قطع دارو حداقل یک
ماه قبل ،نداشتن مشکالت جسمی و روان شناختی و
موافقت کتبی نوجوان و والدین آنان برای شرکت آگاهانه و
متعهدانه در پژوهش.
مالک های خروج از گروه ها عبارت بود از :داشتن
اختالالت روان پریشی ،دوقطبی یا اختالل تجزیه ای با بر
اساس مالکهای پنجمین ویراست راهنمای تشخیصی و
آماری اختالالت روانی و با تشخیص بالینی فوق تخصص
روانپزشک کودک و نوجوان ،ابتال به بیماری جسمی شدید
که مانع شرکت در درمان شود ،شرکت همزمان در برنامۀ
درمانی دیگر ،مصرف داروهای روانپزشکی و عدم تمایل
نوجوان یا والدین آنان برای ادامۀ همکاری در پژوهش.

شیوه اجرای پژوهش
پس از انتخاب  45نوجوان واجد شرایط براساس مالک
های ورود و خروج ،اطالعات جمعیت شناختی آنان ثبت
شد .همچنین در یک جلسه ،هدف انجام پژوهش ،روند
اجرای کار و قوانین حاکم بر گروه ها برای این افراد و
والدین آنان به طور کامل توضیح و به آنان برای رعایت
موازین اخالقی نظیر رازداری ،محرمانه ماندن اطالعات
شخصی ،اطمینان داده شد .سپس برگۀ رضایت آگاهانه بین
شرکتکنندگان و والدین آنان توزیع و آزمون پژوهش در
مرحلۀ پیش آزمون اجرا شد .پس از آن شرکت کنندگان به
صورت تصادفی در  2گروه آزمایشی و  1گروه گواه و در هر
گروه  15نفر جایگزین شدند .گروهها از نظر پایۀ تحصیلی و
سن همتا بودند .جلسههای درمان گروهی بینفردی در
روزهای پنجشنبه ،و جلسههای درمان گروهی هیجان در
روزهای سه شنبه ،در مرکز مشاورۀ بهارنکو در شهر شیراز
برگزار شد .در مورد گروه گواه هیچ مداخلهای صورت
نگرفت .بعد از پایان درمانها ،مجددا مقیاس پژوهش بر
روی تمامی شرکتکنندگان هر  3گروه به عنوان پس آزمون
و پس از سه ماه به عنوان جلسۀ پیگیری اجرا شد .در ادامه
شرح مختصری از جلسات هر دو روش آمده است.

ابزارهای پژوهش
 )1مقیاس اختالل اضطراب فراگیر :7-این مقیاس
توسط اسپیتزر 1و همکاران در سال  2006برای تشخیص
اختالل اضطراب فراگیر و سنجش شدت نشانههای بالینی
Spitzer

1

SCL-90-R
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سینب ارجایی و همکاران

 )2برنامۀ درمان هیجان محور گروهی :این درمان
توسط رابینسون ،مککاگ و ویسل در سال  ،2014در 8
جلسۀ  90دقیقهای ساخته شده است .تمرکز اصلی این
درمان بر روی الگوی پردازش هیجان فرد است .بر همین
اساس این درمان  5اصل را دنبال میکند که شامل ،آگاهی
هیجانی ،بیان هیجان ها ،تنظیم هیجان ،بازتاب فعال
هیجانها و تغییر هیجان است [.]22
جلسۀ اول :در این جلسه ،آموزش روانی به صورت
گروهی صورت گرفت .در این آموزشها در رابطه با چیستی
هیجان ،انواع هیجان ،هیجانهای اولیه و ثانویه ،نتیجۀ
اجتناب از تجربۀ هیجانی ،اهمیت بیان نیازهای بینفردی و
چگونگی ایجاد آسیب هیجانی صحبت شد.
جلسات دوم تا هشتم :پس از جلسۀ اول ،روند بقیۀ
جلسهها مشابه بود .در ابتدای هر جلسه ،مدت زمان کوتاهی
به اضافه کردن و تصحیح اطالعات اعضای گروه در مورد
هیجان ،اختصاص داده میشد .پس از آن بر روی دو نفر از
اعضای گروه تکنیک صندلی خالی اجرا می شد که شامل،
تکنیک دو صندلی برای حل تعارضات درونی ،تکنیک دو
صندلی برای فرایند متوقف کننده خود ،تکنیک صندلی
خالی جهت تجارب آسیب زا در گذشته بود .بعد از اجرای
این تکنیک توسط یک عضو ،از دیگر اعضای گروه خواسته
شد که در مورد آنچه که مشاهده کردهاند بازخورد دهند و
در نهایت درمانگر به توضیح منطق درمان می پرداخت .این
ساختار به هر یک از شرکت کنندگان اجازه داد که در یک
جلسۀ تمرین صندلی در طول گروه درمانی شرکت کنند
[.]22
قابل ذکر است که جهت رعایت موازین اخالقی ،پس از
اتمام مرحله پیگیری و تحلیل دادهها ،با توجه به میزان
اثربخشی و پایداری تأثیر درمان روانپویشی بینفردی
گروهی ،این درمان بهعنوان روش مداخلهای برای گروه گواه
طی  16جلسه یک روز در هفته ،بعد از اخذ مجوز در مرکز
مشاوره آموزش و پرورش کل استان فارس در تیرماه 1396
اجرا گردید.

 )1برنامۀ درمانی بین فردی روان پویشی گروهی:
این مداخله توسط تسکا ،میکائیل و هویت در سال  2005و
در  16جلسۀ  90دقیقه ای ساخته شده است .این رویکرد
برای درمان اختالالت ،بر الگوی ارتباطی چرخهای تمرکز
میکند .بر همین اساس ،این درمان  4سطح دارد و در هر
مرحله اهدافی را دنبال میکند که شامل شناسایی الگوهای
ارتباطی چرخهای و ارتباط آن با مشکل کنونی ،ترویج
تعامالت سازگارانه و کاهش نشانههای اختالل ،تحکیم
تغییرات و تعمیم آن به روابط خارج از گروه ،می باشد .در
ادامه خالصهای از این سطوح بیان شده است [.]14
سطح اول :جلسۀ  1تا  ،4شامل شناسایی الگوهای
ارتباطی چرخهای بود .شناسایی این الگوها در این مرحله ،از
طریق افزایش همبستگی ،تمایل به خودافشاگری و
خودبازتابی ،بیان کالمی احساسات ،رؤیاها و نیازها ،به
اشتراک گذاشتن بازخورد بین فردی با دیگر اعضای گروه و
درمانگر ،احترام به مرزهای بین فردی و تمایل به ماندن در
اینجا و اکنون ،صورت گرفت.
سطح دوم :جلسۀ  5تا  ،8شامل سازماندهی مجدد
الگوهای ارتباطی چرخهای بود .در این مرحله الگوهای
ارتباطی سازگارانۀ جدید ،به منظور کاهش احساسات منفی
و اضطراب ترویج داده شد .جهت پیشبرد این امر ،از تفسیر
استفاده شد .تفسیر به صورت اشاره به تأثیر تعامالت بر
احساس فرد نسبت به خود و دیگران و ارتباط آن با تجارب
وی در تعامل با مراقبین اولیه بود .این تفسیرها فرد را
نسبت به احساسها و ترسهای پنهان شده توسط دفاعها،
آگاه کرد .سپس افراد با تشویق دیگر اعضای گروه ،به بیان
این بخشها پرداختند.
سطح سوم :جلسۀ  8تا  ،12شامل بازتعریف/اصالت
دردناک بود .در این مرحله اعضای گروه به دلیل آگاه شدن
و بیان بخشهای پنهان خود و دیگران ،دید واقعبینانهتر و
تحمل بیشتری نسبت به این بخشها پیدا کردند .بنابراین
محدویتها و نقصهای خود و دیگران را بهتر پذیرفتند و
این پذیرش ،شکل الگوهای ارتباط چرخهای را تغییر داده و
در نتیجه افراد از پاسخهای سازگارانهتری استفاده کردند که
با کاهش شدت نشانهها اختالل همراه بود .سپس الگوهای
ارتباطی چرخهای جدید در این مرحله تحکیم و به روابط
خارج از گروه تعمیم داده شد.
سطح چهارم :جلسۀ  3تا  ،16شامل پایان دهی بود .در
این سطح ،عکس العمل های فردی در مقابل خاتمه دادن
به درمان به عنوان مدلی برای سازگاری با از دست دادن در
زندگی واقعی ،مورد بررسی قرار گرفت [.]15

شیوه تحلیل داده ها
جهت بررسی آماری داده ها در این پژوهش از روشهای
آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده شد .در بخش آمار
توصیفی ،جهت نشان دادن وضعیت دادهها ،شاخصهایی
چون میانگین ،انحراف معیار و جدول توزیع فراوانی ،به کار
برده شد .برای تجزیه و تحلیل دادهها نیز از روش تحلیل
واریانس مکرر و برای مقایسۀ زوجی گروهها از آزمون
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نتایج جدول  1نشان می دهد که نمرۀ متغیر اختالل
اضطراب فراگیر در دو گروه آزمایشی و در مراحل پس
آزمون و پیگیری نسبت به مرحلۀ پیش آزمون تغییر داشته
است .این در حالی است که این تغییر برای گروه گواه در
هیچ یک از مراحل پژوهش دیده نمیشود.

تعقیبی بونفرنی استفاده شد.
نتایج
در جدول  ،1یافتههای توصیفی مربوط به میانگین و
انحراف معیار به دست آمده برای متغیر اختالل اضطراب
فراگیر ،ارائه شده است.

جدول  .1میانگین و انحراف معیار نمرات سه گروه برای متغیر اختالل اضطراب فراگیر
متغیرها

گروه

اختالل اضطراب فراگیر

آزمایش بین فردی روان پویشی
آزمایش هیجان محور
کنترل

پیش آزمون
SD
M
2/22 19/77
1/88 19/71
1/45 21/12

پیگیری
SD
M
2/95 10/00
7/49 14/71
1/96 21/50

پس آزمون
SD
M
3/23
7/77
2/41
7/85
1/72 21/25

جدول  . 2تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر برای مقایسه تغییر نمرات اختالل اضطراب فراگیر در سه گروه
مقیاس

اختالل اضطراب فراگیر

منبع اثر

مجموع مجذورات

درجه آزادی

میانگین مجذورات

F

P

مرحله
خطا

754/40
302/35

2
42

377/20
7/199

52/39

0/001

گروه

1074/81

2

537/40

33/11

0/001

خطا

340/84

21

16/23

گروه*مرحله

460/86

4

115/21

14/01

اندازۀ اثر
روان پویشی هیجان محور
0/66
0/93

0/001

فردی روانپویشی و درمان هیجان محور و گروه گواه ،تفاوت
معنیداری وجود دارد .به عبارت دیگر بین نمرههای مراحل
پیش آزمون ،پس آزمون و پیگیری در متغیر اختالل
اضطراب فراگیر ،تفاوت معنی داری مشاهده میشود
( .)p>0/001همچنین معنادار بودن تعامل میان مراحل با
هر دو گروه آزمایشی در متغیر اختالل اضطراب فراگیر،
حاکی از آن است که در مراحل پس آزمون و پیگیری،
میانگین گروههای آزمایشی درمان بین فردی روانپویشی و
درمان هیجان محور ،به طور معنیداری پایین تر از گروه
گواه است ( .)p>0/001این نتایج بیانگر اثربخشی حداقل
یکی از مداخالت گروهی بین فردی روان پویشی و هیجان
محور بر متغیر اختالل اضطراب فراگیر میباشد .به همین
دلیل برای مقایسۀ جفتی گروه ها ،از آزمون تعقیبی
بونفرونی استفاده شد.

برای بررسی معناداری تفاوت بین نمرات اختالل
اضطراب فراگیر در دو گروه آزمایشی ،از تحلیل واریانس با
اندازه گیری مکرر استفاده شد .قبل از انجام آزمون تحلیل
واریانس با اندازه گیری مکرر ،جهت رعایت پیش فرض ها،
آزمون های ام باکس ،کرویت موچلی ،و لوین اجرا شد .نتایج
آزمون ام باکس حاکی از آن بود که شرط همگنی
ماتریسهای واریانس-کوواریانس رعایت شده است .مقدار
آزمون لوین ،بیانگر برقراری واریانس خطا در سه گروه بود.
نتایج آزمون موخلی نیز نشان دهندۀ آن بود که فرض
برابری واریانسهای درون آزمودنیها رعایت شده است.
بنابراین میتوان کرویت ماتریس کواریانس متغیرهای
وابسته را پذیرفت و از مقدار  Fبا درجۀ آزادی استفاده کرد.
معنیدار بودن اثر مرحله در جدول  2حاکی از آن است
که میان میانگین پیش آزمون ،پس آزمون و پیگیری نمرات
اختالل اضطراب فراگیر در دو گروه آزمایشی درمان بین

جدول  .3نتایج آزمون تعقیبی بونفرونی جهت مقایسۀ جفتی اختالل اضطراب فراگیر در گروه ها
متغیرها

گروه

اختالل اضطراب فراگیر

روان پویشی -هیجان محور
روان پویشی-کنترل
هیجان محور -کنترل

پیش آزمون
F
M
0/96 -0/63
0/16 -1/34
0/17 -1/41

پس آزمون
F
M
0/95
0/79
0/000 -13/47
0/000 -13/39

P>0/05 ، P>0/ 001
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پیگیری
M
4/71
-11/5
-2/71

F
0/051
0/000
0/08
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نتایج جدول  3نشان میدهد که مقایسۀ جفتی میانگین
نمرۀ اختالل اضطراب فراگیر گروه بین فردی روانپویشی با
گروه گواه ،در مراحل پس آزمون و پیگیری ،معنیدار است
( .)p>0/001به عبارت دیگر ،مداخلۀ گروهی بین فردی
روانپویشی منجر به کاهش معنی دار اختالل اضطراب
فراگیر شده است و این تأثیر در پیگیری سه ماهه پایدار
بوده است .بنابراین فرضیۀ اول تأیید میشود .همچنین نتایج
حاکی از آن است که مقایسۀ جفتی میانگین نمرۀ اختالل
اضطراب فراگیر گروه هیجان محور با گروه گواه در مرحلۀ
پس آزمون ،معنیدار است ( .)p>0/001اما این مقایسه در
مرحلۀ پیگیری معنی دار نیست ( .)p>0/05در واقع ،درمان
هیجان محور گروهی منجر به کاهش معنیدار اختالل
اضطراب فراگیر شده است اما این تغییر در پیگیری سه
ماهه پایدار نبوده است .بنابراین نمی توان فرضیۀ دوم را به
طور کامل پذیرفت .در نهایت نتایج جدول  3نشان میدهد
که میان میانگین نمرۀ اختالل اضطراب فراگیر در دو گروه
آزمایشی بین فردی روانپویشی و هیجان محور در هیچ یک
از مراحل پس آزمون و پیگیری تفاوت معنیداری مشاهده
نمیشود ( .)p>0/05بنابراین فرضیۀ سوم نیز رد می شود.

سینب ارجایی و همکاران

زمینۀ رفتارها و مقاصد بینفردی ،مکانیسمهای دفاعی و
احساسهای سرکوب شده میدهد .این اطالعات در مشخص
کردن مشکل کنونی ،روند درمان و بهکارگیری مداخلههای
اثربخش به درمانگر کمک میکند .مداخلهها که شامل
بینش ،تفسیر و اصالح تجربۀ هیجانی هستند ،از طریق
افزایش احساس امنیت و حمایت در بین اعضای گروه ،به
افراد کمک میکنند تا نسبت به تعارضات و ترسهای پنهان
شده توسط دفاعهایشان ،دید واقع بینانه تر و تابآوری
بیشتری پیدا کنند .این امر ادراک افراد را نسبت به خود و
دیگران تغییر میدهد و در نتیجه الگوهای چرخهای جدید و
سازگارانهتری را ایجاد میکند که در طول زمان پایدار باقی
میمانند []17
همچنین نتایج پژوهش نشان داد که درمان هیجان
محور گروهی بر اختالل اضطراب فراگیر اثر داشته و منجر
به کاهش عالئم آن شده است.
این یافته با نتایج به دست آمده در پژوهشهای گذشته
همسو میباشد [ .]28 ،27 ،22این همسویی میتواند ناشی
از امر باشد که درمان هیجان محور ،الگوی پردازش هیجانی
را به عنوان عامل اصلی برای تغییرات درمانی در نظر
میگیرد [ .]23ناتوانی در پردازش صحیح هیجانی یکی از
عوامل مهم در بروز اختالل اضطراب فراگیر در نوجوانان
است و ریشه در تجارب هیجانی دردناک اولیه دارد .بر
همین اساس به نظر میرسد که عناصر درمان گروهی در
این رویکرد ،به کالمی کردن احساسها و افزایش روند
پردازش هیجان کمک میکند .در واقع درمانگر و دیگر
اعضای گروه از طریق ویژگی یادگیری مشاهدهای در گروه،
میتوانند به عنوان یک الگو به فرد نشان دهند که چگونه
احساس خود را بازتاب دهد و آن را کالمی کند [.]30
از طرف دیگر ،تکنیکهای متمرکز بر هیجان به ویژه تمرین
صندلی در این رویکرد ،باعث میشود تا فرد نسبت به
بخشهایی از خود که مانع پردازش درست هیجانها است
آگاهی پیدا کرده ،روند معیوب پردازش را متوقف کنند و
هیجانهای مخرب از جمله خشم و از خود بیزاری را کاهش
دهند [.]31
در نهایت ،نتایج نشان داد که میان اثربخشی درمان
بینفردی روانپویشی و هیجان محور گروهی بر اختالل
اضطراب فراگیر تفاوت معنیداری وجود ندارد و هر دو
درمان به یک میزان بر کاهش این اختالل اثر داشتند .اما در
پیگیری سه ماهه تأثیر درمان هیجان محور بر کاهش
اختالل اضطراب فراگیر ،پایدار نبود.

بحث و نتیجهگیری
مطالعۀ حاضر با هدف مقایسۀ اثربخشی درمان بین
فردی روان پویشی و هیجان محور گروهی بر اختالل
اضطراب فراگیر صورت گرفت .نتایج حاصل از پژوهش
نشان دهندۀ اثربخشی درمان بین فردی روانپویشی گروهی
بر کاهش اختالل اضطراب فراگیر در نوجوانان دختر بود.
پژوهش های گذشته ،اثربخشی این درمان را برای
کاهش اختالل خوردن و کمال طلبی ،نشان داده اند
[ .]19 ،18 ،17در تبیین این همسویی میتوان گفت که
مداخلۀ گروهی بین فردی روانپویشی برای درمان
اختالالت ،بر الگوهای ارتباطی چرخهای تأکید می کند .این
الگوها که در روابط آسیب زا با مراقب اولیه شکل گرفته اند،
مولد اضطراب فراگیر هستند و به چند طریق به بهبود این
اختالل کمک می کنند [ .]14از یک طرف ،الگوهای ارتباط
چرخهای چهارچوبی را برای درک ارتباط بین نشانه های
اختالل ،روابط آسیبزای اولیه ،حاالت عاطفی و پاسخ های
دفاعی ناسازگار ،برای این بیماران فراهم میکند .این بینش
شناختی و هیجانی به فرد کمک میکند تا از پاسخهای
کمتر آسیبزننده و سازگارانه استفاده کنند و از این طریق
نشانههای اختالل اضطراب فراگیر را کاهش دهند .همچنین
الگوهای چرخهای اطالعات ارزشمندی را به درمانگر در
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تا کنون هیچ مطالعهای به مقایسۀ اثربخشی دو رویکرد
درمانی بین فردی روانپویشی و هیجان محور گروهی
 اما پژوهشهای گذشته نشان میدهند که.نپرداخته است
،اگرچه مداخالت تکنیک مدار نسبت به رویکرد روانپویشی
در ابتدا با سرعت بیشتری منجر به بهبود مشکالت فرد می
 مداخالت، ساله5  تا3  اما در پیگیری های،شوند
روانپویشی به دلیل تأثیر بر مسائل عمیقی مانند مثلث
، مکانیسمهای دفاعی و احساسات سرکوب شده،تعارض
 بنابراین تفاوت در ساختار دو درمان.]32[ پایدارتر هستند
.بر روی میزان پایداری آنان تأثیر میگذارد
 یک رویکرد هدایتگرانه،درمان بین فردی روانپویشی
 این درمان با ایجاد.است که بر روابط درمانی تأکید می کند
 به مسائل عمیق و مرتبط با مشکل،اتحاد و همبستگی
کنونی دست پیدا میکند و در نتیجه تغییرات عمده و
 این در حالی.]15[ پایداری را در این زمینه ایجاد می کند
 رویکردی هدایت گرانه است،است که درمان هیجان محور
 به عبارتی این درمان سعی.که بر تکنیکها تمرکز می کند
 به،دارد تا با استفاده از روشهای یکپارچه و ساختارمند
 و به وی، در کنار مراجع قرار بگیرد1صورت یک خود کمکی
کمک کند تا هر چه سریعتر به هستۀ مشکل کنونی دست
 اگرچه ممکن است درمان هیجان، بنابراین.]32[ پیدا کند
 به دلیل نقش کنترلکننده و هدایتگرانۀ،محور گروهی
 عالئم اختالل را،درمانگر و استفاده از تکنیکهای قدرتمند
 اما پس از پایان درمان و با،]24[ به سرعت بهبود ببخشد
 مشکل فرد،برداشته شدن نقش کمک کنندۀ درمانگر
.بازگشت میکند
 به،در کل میتوان گفت که اگرچه این پژوهش
چهارچوب درمانی مناسبی برای بهبود اختالل اضطراب
فراگیر در نوجوانان دختر دست یافته است؛ اما به دلیل کم
بودن تعداد شرکتکنندگان و ناکافی بودن تعداد پژوهشهای
 بر همین اساس. قابلیت تعمیم کمی دارد،صورت گرفته
 برای سایر اختالالت و،پیشنهاد میشود که این درمانها
 اختالل،مشکالت در دوران نوجوانی مانند اختالل خوردن
، عملکرد تحصیلی، سوء مصرف مواد، خودکشی،افسردگی
 بهکار گرفته شوند و با دیگر رویکردهای،روابط با همساالن
مداخلهای دراین زمینه مانند خانواده درمانی مورد مقایسه
.قرار بگیرند
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