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بر عاطفه هراسی بر کاهش عالئم افسردگی زنان طیف شخصیت مرزی بود .روش :این پژوهش
از نوع نیمه آزمایشی با پیشآزمون و پسآزمون و پیگیری با گروه گواه بود .جامعه آماری در
این پژوهش  021نفر از زنان دارای عالئم طیف شخصیت مرزی مراجعهکننده به مراکز مشاوره
شهر قم در بازه مردادماه تا مهرماه  0911بود که پس از غربالگری با پرسشنامه افسردگی
گلدنبرگ ( )0190و مصاحبه بر اساس معیارهای  01 DSM-5زن بهصورت هدفمند انتخاب
و در دو گروه آزمایش و یک گروه گواه (هر گروه  21زن) بهصورت تصادفی گمارش شدند.
گروه آزمایش اول درمان مبتنی بر ذهنی سازی بتمن و فوناگی ( )2100و گروه آزمایش دوم
درمان مبتنی بر عاطفه هراسی مککالو ( )2119را در هشت جلسه  11دقیقهای ،هفتهای یک
جلسه دریاف ت کردند و گروه گواه در لیست انتظار قرار گرفت .دادهها با استفاده از تحلیل
واریانس اندازههای مکرر تحلیل شد .یافتهها :نتایج حاکی از تأثیر مداخله درمان مداخله
مبتنی بر ذهنی سازی ( )P= 1/110 ،F=01/10با اندازه اثر  1/90و درمان مبتنی بر عاطفه
هراسی ( )P= 1/110 ،F=21/93با اندازه اثر  1/91بر افسردگی زنان و پایداری این تأثیر در
مرحله پیگیری بود .نتیجهگیری :بنابراین میتوان نتیجه گرفت که از درمان عاطفه هراسی
در کنار دارودرمانی میتوان برای بیماران مبتالبه افسردگی استفاده کرد.
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مقدمه
افسردگی بهطور منفی بر عاطفه ،شناخت و رفتار تأثیر میگذارد و منجر به انواع مشکالت هیجانی و جسمانی
میشود ،همچنین افسردگی میتواند عملکرد فرد را در موقعیتهای مختلف کاهش دهد (پارخ و اسمیت،
 .)2109تحقیقات انجامشده در رابطه با افسردگی حاکی از آن است که تقریباً  910میلیون نفر از جمعیت
دنیا به اختالل افسردگی مبتال هستند (یرمیا .)2103 ،به صورتی که از هر شش نفر ،یک نفر افسردگی را
تجربه میکند (سینگهال)2109 ،؛ بنابراین پرداختن به متغیرهایی که به تعدیل مشکالت هیجانی و افزایش
خلق کمک کند ضرورت دارد .ویژگی رایج تمام اختاللهای افسردگی ،وجود خلق غمگین ،ملولیا
تحریکپذیر ،مطابق با تغییرات جسمی و شناختی است که اثر معنیداری بر ظرفیت کارکردی فرد دارد.
چیزی که آنها را متفاوت میکند طول مدت ،زمانبندی و سببشناسی اختالل است .اختالل افسردگی
اساسی شامل یک دوره حداقل دو هفتهای با عالئم خلق افسرده ،کاهش عالقه یا لذت ،کاهش یا افزایش
اشتها ،بیخوابی یا خوابزدگی ،بیقراری یا کندی روانی – حرکتی ،خستگی یا از دست دادن انرژی ،مشکل
تمرکز و افکار مرگ است (انجمن روانپزشکی آمریکا.)2101 ،
وجود بیماری مهم و شایع افسردگی نیز امروزه توجه روان شناسان را بیشازپیش به خود جلب نموده است
زیرا افسردگی یکی از مهمترین بیماریهای ناتوانکننده است که امروزه تعداد زیادی از مردم دچار آن
شدهاند .این بیماری ،توانایی فرد را در عملکرد ،تفکر و احساس ،تحت تأثیر قرار میدهد و یک مشکل خلقی
خاص است که با اندوه ،یاس و ناامیدی فراگیر ،مشخص میشود (سازمان جهانی بهداشت .)2101 ،فرد
افسرده اغلب لذت بردن از زندگی را مشکل مییابد ،احساس تنهایی شدیدی میکند و برای درگیر شدن در
فعالیتهای روزمره زندگی از نیرویی کم برخوردار است .بسیاری از مردم در دورههایی از زندگی خود نسبت
به رویدادهای زندگی احساس دلسردی میکنند ولی افسردگی واقعی ،عمیقتر و طوالنیتر است و کل وجود
شخص را تحت تأثیر قرار میدهد (هال و ریدفورد.)2109 ،
بنابراین شیوع باال و افزایش میزان خودکشی در این بیماران دالیل مستدلی هستند که اهمیت توسعه و
کاربست درمانهای مؤثر برای این اختالل را نشان میدهد .افسردگی همچنین با کاهش کیفیت زندگی و
نیز سطوح باالی اختالل و نقص اجتماعی و حرفهای همراه است که این نقص در حوزههای مختلف زندگی
رخ میدهد و با شدت عالئم ارتباط دارد (دیروتن و همکاران .)2109 ،به همین دلیل ،افسردگی تمام
جنبههای زندگی افراد را با مشکل مواجه میکند و خسارتهای اقتصادی ،اجتماعی و انسانی فراوانی را بر
جوامع تحمیل مینماید و بهمثابه اختاللی مقاوم به درمان (عباس )2112،روشهای درمانی را به چالش
کشیده است .به همین دلیل درمان این بیماری توجه پژوهشگران و روانشناسان را جلب نموده و آنها را به
تالش برای ابداع و ارائه روشهای مؤثرتر در این زمینه واداشته است .نتیجه این تالشها ارائه و اجرای
مداخالت مختلف و بررسی اثربخشی آنها در درمان افسردگی بوده است و تاکنون رویکردها و درمانهای
متفاوتی برای کمک به این اختالالت توسط افراد مختلف بکار گرفتهشده که یکی از این درمانها ذهنی
سازی و عاطفه هراسی است.
درمان مبتنی بر ذهنی سازی نوع خاصی از رواندرمانی روان پویشی است که بتمن و فوناگی ( )2109برای
درمان بیماران مبتالبه اختالل شخصیت مرزی ابداع کردهاند .این الگوی درمانی ،اختالل شخصیت مرزی را
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باوجود همه پیچیدگیهایش تبیین میکند و مبتنی بر دو مفهوم اصلی است :نظریه دلبستگی بالبی و ذهنی
سازی .فرض اصلی این درمان این است که کمبود ظرفیت ذهنی سازی منجر به رشد اختالل شخصیت
مرزی میشود .ظرفیت ذهنی سازی که یک کارکرد بازتابی تلقی میشود ،توانایی درک حاالت ذهنی خود
و دیگران است که از طریق روابط بین فردی در دوران کودکی بهخصوص روابط دلبستگی به دست میآید
و زیربنای رفتارهای آشکار است (فوناگی .)2100 ،این درمان ،یک رویکرد ساختاریافتهای است که به 9
مرحله متمایز تقسیم میشود .اهداف کلی مرحله اولیه عبارت است از :ارزیابی ظرفیت ذهنی سازی بیمار،
کارکرد شخصیت ،قرارداد بستن و درگیر کردن بیمار در درمان و شناسایی مشکالتی که ممکن است با
درمان تداخل داشته باشند .هدف مرحله میانی ،تحریک ظرفیت ذهنی سازی قویتر در چارچوب برانگیختگی
عاطفی و روابط دلبستگی است .در مرحله پایانی نیز آمادهسازی بیمار برای پایان دادن به درمان انجام
میشود (اولیورا .)2109 ،پژوهشها نشان داده است اثربخشی ذهنی سازی در بهبود دلبستگی ناایمن و
بیکفایتی اجتماعی بیماران مبتالبه اختالل شخصیت نیز مؤثر است (اولیورا2100 ،؛ پترسون2109 ،؛ ادل،
2109؛ کالکال .)2101 ،همچنین پژوهشها نشان داده است که درمان مبتنی بر ذهنی سازی بر قدرت ایگو
مکانیسمهای دفاعی (عینی و نریمانی)0911 ،؛ بهبود روابط موضوعی (عینی و همکاران)0919 ،؛ کاهش
خودآزاری و افسردگی (روسو فوناگی)2102 ،؛ ظرفیت فکر کردن درباره خود و دیگران (بتمن و
فوناگی)2111،؛ کاهش سطح پریشانی کلی ،بهبود بهزیستی روانی ،مشکالت بین فردی کمتر و کار بهتر و
عملکرد اجتماعی بهتر (بیتی و همکاران)2101 ،؛ کاهش اختالل در تنظیم عواطف (ترزا مورگن و همکاران،
)2101؛ کاهش فشار بین فردی (هایدن و همکاران )2101 ،و کاهش اضطراب (کریمی و همکاران)0919 ،
مؤثر است.
یکی دیگر از درمانهایی که تمرکز جدی بر بیان و تجربه درروش درمانی خود دارد ،درمان فوبی عاطفی
(عاطفه هراسی) است؛ که توسط مک کالو همکاران ( )2119توسعه دادهشده است .عاطفه هراسی از مدل
استریتینگ پیروی میکند که ساختار رواندرمانی را برای آن ایجاد کرده است .همانطور که قبالً اشاره
شد دو مفهوم مهم در عاطفه هراسی فعالسازی سازگارانه و اثرات بازدارنده باید باهم در تعادل باشند .فوبیای
عاطفی در درجه اول به روابط درونی تأثیرگذار اطالق میشود .ازآنجاییکه فرد با اضطراب و سایر احساسات
بازدارنده درگیر است ،در اثر رفتارهای اجتنابناپذیر ،از افکار و احساسات محافظت میشود و فرد از ابراز
احساس هراس جلوگیری میکند .رفتارهای اجتنابی اغلب ناسازگارانه است ،زیرا فرد مانع از رفتارهای
انطباقی سازگارانه ذاتی میشود و رفتارهای مشکلساز یا عالئم روانپزشکی را ایجاد میکنند (مک کالو
همکاران .)2119 ،مفهوم پردازش عاطفی ،زنجیرهای از عواطف را توصیف میکند که افراد در آن اختالالت
عاطفی را جذب میکنند تا هیجانات کاهش یابند و سایر تجربیات و رفتارها بتوانند بدون اختالل پیش بروند.
در صورت عدم موفقیت این فرایند ،ترس ها ،وسواسها و افکار مزاحم ظاهر میشوند ،اما اجتناب نامتناسب
از تجربیات عاطفی منفی ،در ادغام مجدد و برطرف کردن احساسات ناخوشایند منجر به بروز اختالالت
روانپزشکی خواهد شد (بیکر و همکاران .)2101 ،در عاطفه هراسی ،تمرکز بر شناخت ،تجربه ،درک و
درنهایت ابراز عواطف سازگار است .بیماران بهتدریج در معرض احساساتی که از آنها اجتناب میکنند ،قرار
میگیرند و به آنها آموزش داده میشود تا احساساتی را که در زندگی بیشازحد حاکم است را بهتر تنظیم
کنند .هدف از درمان این است که بیمار بیشتر از قبل ،احساسات خود را به سمت یک خزانه جدید رفتار
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سازگار هدایت کند .عاطفه هراسی تصدیق میکند که احساسات مثبت نسبت به خود غالباً ممکن است
احساساتی باشد که بیماران معموالً از آنها دوری میکنند؛ بنابراین ،هدف از درمان عاطفه هراسی ،کاهش
انتقاد بیشازحد از خود است ،بهعنوانمثال ،در حالت اضطراب تأکید شده است تا فرد احساسات مثبت خود
را تقویت کند (فوناگی .)2103 ،اصول رفتاری مورداستفاده در این روش قرارگیری در معرض محرکها و
جلوگیری از پاسخ برای حساسیتزدایی هراس عاطفی است .برای کمک به بیماران در بروز عواطف ،خاطرات
عاطفی خاص از گذشته و همچنین قسمتهای رابطه فعلی در درمان انتخاب میشوند و درواقع ،هدف این
است که بیمار در معرض عواطف سازگار قرار گیرد (ساندرز .)2101 ،از مداخالت خاص برای تشویق انجام
تجربه عاطفه استفاده میشود و این روش در برچسب زدن به هیجانات بیماران بهصورت شفاهی و همچنین
توصیف احساس فیزیولوژیکی هیجانات کمک میکنند .برای بهبود عواطف و آموزش بیماران بهمنظور
جلوگیری از تحریک تکانشی ،درمانگر صحنهها را بهصورت ذهنی ایجاد میکند ،درحالیکه بیمار تصور
میکند که عمل آنها (ابراز سازگارانه عواطف) چه میتواند باشد؛ این صحنهها تا زمانی که حساسیتزدایی
انجام شود تکرار میشوند؛ قدم بعدی به سمت هدف اصلی درمانی (بیان خواستهها و نیازها با روشی
سازگارانه تنظیمشده) بیان عواطف و تقویت پذیرش در مقابل عواطف دیگران است .برای دستیابی و تمرین
بیان عواطف ،درمانگر و بیمار با همکاری میتوانند طیف گستردهای از تکنیکهای تجربی مانند نقش بازی
کردن و تکنیک دو صندلی را انتخاب کنند .یک وضعیت بین فردی که نمایانگر تضاد اصلی دینامیکی است
در درمان نمایان میشود که بیمار را در معرض تعامل ترس قرار میدهد و آموزش را در پاسخ به آنچه بیمار
برای سازگاری میخواهد و نیاز دارد فراهم میکند .تکنیکهای دو صندلی و تعویض صندلی این مزیت را
به بیمار میدهد تا بتواند هر دو بخش یک معضل داخلی (احساسات متناقض نسبت به خود) را تأمین کند
یا مربوط به یک شخص مهم در زندگی بیمار باشد .هدف استفاده از روشهای تجربی ،تعمیق احساسات
است ،هدفی که صحبت کردن در مورد آنها دشوار است (مک کالو همکاران2119 ،؛ مک کالویالنت0119 ،
به نقل از فرانکل و همکاران.)2101 ،
این اختالل ،نیازمند درمان طوالنیمدت است و آموزش مهارتها ،میتواند مفید واقع شود .عالوه بر این،
مدل درمانی رواندرمانی پویشی کوتاهمدت و بهویژه بازسازی خود و دیگری ،سودمند خواهد بود و طول
دوره درمان را کاهش خواهد داد (مک کالو همکاران .)2119 ،پژوهشها نشان داده است که درمان عاطفه
هراسی برای بهبود بیماران اختالل شخصیت مرزی (چانچ و همکاران)2100 ،؛ برخی اختالالت روانی مثل
اضطراب و افسردگی (فرانکل و همکاران2100 ،؛ جانسون و همکاران )2109 ،و کاهش عالئم افسردگی و
اختالالت اضطرابی در زنان باردار( و کایرون )2109 ،مؤثر است.
اگرچه که تاکنون رویکردها و درمانهای متفاوتی برای کمک به این اختالالت توسط افراد مختلف بکار
گرفتهشده اما بدون مقایسه ،ما بهسادگی نمیتوانیم ارزیابی کنیم که آیا هر روش درمانی "بهترین" روش
برای آنچه استفاده میشود ،خواهد بود یا نه؟ همچنین بحث مقایسه باید منصفانه باشد .البته تعریف این
مسئله بسیار دشوار است و محل بحث در تحقیقات است زیرا تشخیص اینکه مقایسه منصفانه بوده یا خیر
همیشه آسان نیست .مقایسه کردن احتماالً همیشه یک ویژگی شناختهشده انسانی بوده است که اغلب
بهعنوان "برداشت" شناخته میشود .بهعنوانمثال ،ممکن است این بیمار احساس کند که در معالجه خاصی
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سریعتر ازآنچه درروش قبلی انجامشده بود ،بهبود مییابد؛ اما عاقالنه نیست که پزشک آنها این اطالعات را
بیرون آورده و همه بیماران خود را به روش درمانی دیگر سوق دهد؛ بنابراین ،ما نیاز به مقایسه قوی داریم
و این پژوهش باهدف مقایسه و پاسخ به این سؤال انجامشده است:
 .0آیا اثربخشی ذهنی سازی و عاطفه هراسی بر بهبود افسردگی در مرحله پسآزمون مؤثر است؟
 .2آیا اثربخشی ذهنی سازی و عاطفه هراسی بر بهبود افسردگی در مرحله پیگیری ،پایدار است؟
روش پژوهش
این پژوهش یک مطالعه کاربردی از نوع نیمه آزمایش با پیشآزمون و پسآزمون و گروه گواه با پیگیری
دوماهه است .جامعه آماری در این پژوهش شامل  021نفر از زنان دارای عالئم افسردگی مراجعهکننده به
مراکز مشاوره شهر قم از مردادماه تا مهرماه  0911بودند .حجم نمونه بهصورت در دسترس بود که از این
تعداد  01زن انتخاب و در دو گروه آزمایش و یک گروه گواه (هر گروه  21زن) گمارش شدند .گروهها قبل و
بعد از درمان ،با پرسشنامه افسردگی گلدنبرگ و همچنین بر اساس معیارهای  DSM-5مورد مصاحبه قرار
گرفتند .مالکهای ورود به پژوهش شامل داشتن افسردگی ،امکان حضور مداوم در دورههای درمانی ،قطع
داروهای مصرفی زیر نظر پزشک متخصص ،نداشتن هیچ مشکل خاص دیگر مثل سابقه بستری در بیمارستان
و مالکهای خروج شامل مصرف دارو ،داشتن بیماری همزمان ،بیش از دو جلسه غیبت از دورههای درمان
بود.
ابزار پژوهش
 .1پرسشنامه افسردگي گلدنبرگ :1این پرسشنامه توسط گلدنبرک ( )0190دارای  01سؤال بوده و هدف
آن ارزیابی میزان اختالل افسردگی و یا احتمال ابتال به آن است .هریک از عبارات در یک طیف  3درجهای
(خیلی زیاد ،زیاد ،متوسط ،کم ،خیلی کم ،اصالً) نمرهگذاری میشوند .برای به دست آوردن امتیاز کلی
پرسشنامه ،مجموع امتیازات تکتک سؤاالت را باهم جمع نمایید .این امتیاز دامنهای از  1تا  11خواهد
داشت .چنانچه امتیاز کسبشده  09-01باشد ،احتمال رشد افسردگی وجود دارد .نمرات  20-01نشانه
افسردگی در سطح مرزی آن است ،نمرات  93-22افسردگی خفیف تا متوسط را نشان میدهد و نمرات -90
 39افسردگی متوسط و نمره  31و باالتر نشانه افسردگی شدید است .در پژوهش ماگناویتا )2119( 2ضریب
آلفای کرونباخ برای مقیاس افسردگی گلدبرگ  1/91به دست آمد که بیانگر پایایی خوب این ابزار است.
همچنین روایی این پرسشنامه در ایران توسط تقوی ( )0911مورد تائید و معادل  1/19برآورد شده است.
جمعآوری نتایج حاصل از مصاحبه و پرسشنامهها و اجرای روشهای درمانی ،با کمک نرمافزار  SPSSنسخه
 20و بهکارگیری روشهای آماری تحلیل کوواریانس چندمتغیره (آنکوا) به بررسی مؤلفهها و تجزیهوتحلیل
دادهها پرداخته است.
 .2درماني هراس عاطفي :این درمان توسط مک کالو ( )2119ارائهشده است که در  1جلسه  11دقیقهای
در مورد این بیماران طبق پروتکل زیر اجرا شد.
1. Goldenberg Depression Inventory
2. Magnavita
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جلسه اول :مروری بر ساختار و اهداف جلسات و قوانین اصلی .تعریف عاطفه و توضیح و بیان انطباقی در
مقابل بیان غیر انطباقی عواطف .نقش اضطراب و اهمیت تعدیل اضطراب
جلسه دوم :شناسایی اضطرابها و بازداریها .پیدا کردن تعارضات روان پویشی و درک هراس عاطفی با
استفاده از مثلث ماالن .ایجاد تمایزهای مهم در مورداحساس ها .بازسازی عاطفه هراسی از طریق
حساسیتزدایی منظم .شناسایی دفاعها و شناسایی احساسهای فعالساز انطباقی.
جلسه سوم :اشاره به دفاعها علیه عواطف هراسآور و اشاره به توانمندیهایی که در کنار عواطف وجود دارد.
مدیریت دفاعها و تکرار مداخالت تا زمانی که دفاعها بازسازی شوند.
جلسه چهارم :شناسایی منشأ دفاعها و پیامدهای رفتارهای دفاعی و شناسایی نفع ثانویه دفاعهاو تکرار
مداخالت برای تقویت انگیزه رها کردن دفاعها
جلسه پنجم :مرور کلی تجربه عاطفه .مواجهه بااحساس و عاطفه هراسآور.
جلسه ششم :شناسایی دامها در تجربه عاطفه و تکرار مداخالت تا زمانی که عاطفه هراسی حساسیتزدایی
شود.
جلسه هفتم :بازسازی خود :بازسازی احساس نسبت به خود ،تشویق والدگری برای خود و کاهش برون سازی
و تکرار فرایند حساسیتزدایی نسبت به هراس ها و ایجاد خود ارزشمندی.
جلسه هشتم :بازسازی دیگران :ایجاد تصویر درونی انعطافپذیر از دیگران و آمادهسازی برای خاتمه دادن به
درمان.
 .3درمان ذهني سازی :این درمان توسط بتمن و فوناگی ( )2100ارائهشده است که در  1جلسه 11
دقیقهای در مورد این بیماران طبق پروتکل زیر اجرا شد.
جلسه اول :مروری بر ساختار و اهداف جلسات و قوانین اصلی .بیان ابعاد و مزایای ذهنی سازی .بیان اهداف
جلسه(شاخصهای ذهنی سازی ضعیف و خوب مشکالت در ذهنخوانی خود دیگران ،مشکالت تنظیم هیجان
و تکانش گری و حساسیت بین فردی .شفافسازی تفسیرهای شرکتکنندگان از سوی رهبر گروه .ارائه
تکلیف خانگی
جلسه دوم :مروری بر بحث جلسه قبل و بررسی تکالیف .بیان اهداف جلسه(چگونگی برخورد با هیجانات و
احساسات تفسیر عالمتهای هیجانی درونی در خودمان و حاالت هیجانی در دیگران .خودتنظیمی احساسات
و اینکه چگونه دیگران میتوان ند به تنظیم احساسات ما کمک کنند .نحوه مدیریت کردن احساسات غیر
ذهنی ناراحتکننده .ارائه تکنیک آرمیدگی.
جلسه سوم :مرور مطالب جلسه قبل و بررسی تکالیف .بیان مشخصات و اهداف اختصاصی درمان مبتنی بر
ذهنی سازی .آموزش و تمرین ذهنی سازی در گروه .ارائه تکلیف خانگی.
جلسه چهارم :مروری بر بحث جلسه قبل و بررسی تکالیف .اهمیت ایجاد ارتباط با دیگران و انجام فعالیت
گروهی .ارائه آموزش در مورد دوره و درمان افسردگی و اختالل مرزی.
جلسه پنجم :بررسی تکالیف .پرسش از اعضای گروه در مورد مشکالتی که میخواهند در گروه مطرح شود.
تائید مطرحشده اعضای گروه شفافسازی مباحث مطرحشده اعضای گروه توسط درمانگر
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جلسه ششم :کاوش مشکالت ودرصورت لزوم به چالش کشیدن آنها .شناسایی عاطفی و تمرکز عاطفی بر
روی مباحث مطرحشده از سوی گروه
جلسه هفتم :آموزش ذهنی سازی برای تسهیل اعتماد معرفتی .ذهنی سازی ارتباط با توجه به ردیابهای
انتقال.
جلسه هشتم :آمادهسازی برای پایان دادن به درمان .تمرکز بر احساسات فقدان در زمینه پایان دادن درمان.
پایان دادن درمان.
روش اجرا .جهت انجام این پژوهش ،ابتدا هماهنگیهای الزم با مراکز مشاوره شهر قم در بازه زمانی مردادماه
تا مهرماه  0911انجام شد .سپس با مراجعه به این مراکز ،زنان نمونه مورد مطالعه پس از غربالگری به صورت
هدفمند انتخاب و به صورت تصادفی در گروههای آزمایش و گواه قرار داده شدند .پس از انجام پیشآزمون،
گروههای آزمایش مداخله را در هشت جلسه دو ساعته دریافت کردند؛ پس از اتمام دوره آموزشی ،بالفاصله
برای هر سه گروه ،پسآزمون و دو ماه بعد پیگیری اجرا شد .در ارتباط با رعایت مالحظات اخالقی پژوهش،
پیش از شروع کار از شرکتکنندگان رضایتنامه کتبی دریافت شد و در خصوص نمرات آزمونها و دیگر
اطالعات به دست آمده در حین پژوهش رازداری کامل اتخاذ شد .از عدم هرگونه درمان دیگر آزمودنی در
طول دوره پژوهش اطمینان حاصل شد و در صورت عدم تمایل آزمودنی به ادامه حضور در جلسات ،وی
مختار به خروج از پژوهش بود .همچنین پس از اتمام پژوهش ،برای گروه گواه نیز جلسات آموزشی ارائه شد.
دادههای به دست آمده به روش واریانس اندازههای مکرر و با استفاده از نرمافزار  SPSSنسخه بیست و
چهارم تحلیل شد.
یافتهها
میانگین و انحراف استاندارد سنی زنان شرکتکنندگان گروه آزمایش درمان ذهنی سازی )9/01( 91/03
سال ،میانگین و انحراف استاندارد سنی زنان شرکتکنندگان گروه آزمایش درمان عاطفه هراسی 93/11
( )1/91و میانگین و انحراف استاندارد گروه گواه  )1/21( 93/03سال است.
جدول  .1شاخصههای توصیفي افسردگي برای گروههای آزمایش و گواه در مراحل پیشآزمون،
پسآزمون و پیگیری
شاخصهای آماری

پیشآزمون

پسآزمون

پیگیری

متغیر

گروه

میانگین

انحراف
معیار

میانگین

انحراف
معیار

میانگین

انحراف
معیار

افسردگي

ذهنی سازی
عاطفه هراسی
گواه

01/99
01/11
09/11

9/019
9/110
0/092

10/19
20/21
00/99

9/113
1/999
0/303

91/19
39/19
01/19

01/901
0/310
9/000

اطالعات جدول  0حاکی از کاهش نمره افسردگی زنان در مرحله پسآزمون در هر دو گروه آزمایش درمان
مبتنی بر ذهنی سازی و درمان مبتنی بر عاطفه هراسی نسبت به گروه گواه است.
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جدول  2نتایج آزمون توزیع طبیعي نمرهها و آزمون همگني واریانسها
آزمون کولموگراف-

گروه
متغیر

افسردگي

شیب رگرسیون

آزمون لوین

اسمیرنف

ذهنی سازی
عاطفه هراسی
گواه

درجه
آزادی

آماره

سطح
معناداری

درجه
آزادی

آماره

سطح
معناداری

آماره

سطح
معناداری

21
21
21

1/21
1/23
1/23

1/00
1/09
1/09

39

0/90

1/09

2/01

1/11

با توجه به جدول  ،2آمار  Zآزمون کولموگراف-اسمیرنف برای تمامی متغیرهای پژوهش در تمامی گروهها
معنادار نیست؛ بنابراین می توان نتیجه گرفت که توزیع متغیرها نرمال است .همچنین یافتهها نشان داد که
آماره  fآزمون لوین جهت بررسی همگنی واریانس متغیرها در گروههای پژوهش برای متغیر وابسته
(افسردگی) معنادار نیست .این یافتهها نشان میدهد که واریانس این متغیرها در گروهها همگن است .برای
بررسی مفروضه کرویت یا معناداری رابطه بین متغیرها از آزمون مجذور خی بارتلت استفاده شد .یافتهها
نشان داد که آماره مجذور خی بارتلت ( )13/01در سطح  1/110معنادار است؛ بنابراین بین متغیرهای
پژوهش رابطه معنادار وجود دارد .در جدول  9نتایج آزمون تحلیل واریانس مختلط اندازههای تکراری
گزارششده است.
جدول  .3نتایج تحلیل واریانس مختلط با اندازهگیریهای مکرر در سه گروه در سه مرحله
متغیر

گروهها

سطح

اندازه

افسردگي

منبع

مجموع

درجه

میانگین

تغییرات

مجذورات

آزادی

مجذورات

نسبت
F

اثر

معناداری

درمان
ذهنی
سازی

مراحل مداخله
مراحل × گروه
بین گروهی

119/03
113/90
0130/01

2
2
0

219/39
219/01
0130/01

21/91
21/10
01/10

1/110
1/110
1/110

1/30
1/31
1/90

درمان
عاطفه
هراسی

مراحل مداخله
مراحل × گروه
بین گروهی

913/11
911/91
0193/31

2
2
0

912/92
919/91
0193/31

10/91
12/99
21/93

1/110
1/110
1/110

1/10
1/10
1/91

نتایج جدول  9نشان می دهد که مداخله درمان مبتنی بر ذهنی سازی بر نمره افسردگی زنان (،F=01/10
 )P= 1/110با اندازه اثر  1/90و مداخله درمان مبتنی بر عاطفه هراسی بر نمره افسردگی (،F=21/93
 )P= 1/110با اندازه اثر  1/91مؤثر بوده است.
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جدول  4نتایج آزمون بنفروني در سه مرحله به تفکیک گروهها
مرحله ()I

متغیرها

گروه درمان ذهني

گروه درمان عاطفه

سازی

افسردگي

پسآزمون
پیگیری
پیگیری

پیشآزمون
پیشآزمون
پسآزمون

گروه گواه

هراسي

میانگینها
)(I-J

خطای
معیار

میانگینها
)(I-J

خطای
معیار

میانگینها
)(I-J

خطای
معیار

*01/11
*02/11
1/10

0/19
0/11
1/02

*01/31
*02/11
1/31

0/31
0/02
1/21

1/31
1/30
1/19

1/99
1/91
1/91

P<1/13 **P<1/10

*

جدول  1مقایسه سه مرحله در گروههای آزمایش درمان مبتنی بر ذهنی سازی و درمان مبتنی بر عاطفه
هراسی و گروه گواه نشان میدهد که تفاوت در نمره افسردگی ( )P=1/110در مراحل پسآزمون و پیگیری
در قیاس با پیشآزمون ،معنادار و این تأثیر تا مرحله پیگیری پایدار مانده است؛ درحالیکه در گروه گواه،
این تفاوتها معنادار نیست (.)P=1/31
جدول  .5مقایسههای چندگانه در پسآزمون و پیگیری افسردگي
وابسته

)(Iگروه

)(Jگروه

پسآزمون

درمان ذهنی سازی

درمان عاطفه هراسی
گواه
درمان ذهنی سازی
گواه

00/901
-21/931
-00/901
-10/199

درمان عاطفه هراسی
گواه
درمان ذهنی سازی
گواه

-09/093
-21/110
09/093
-00/900

افسردگي
درمان عاطفه هراسی
پیگیری افسردگي

درمان ذهنی سازی
درمان عاطفه هراسی

تفاوت

خطای

میانگین

معیار
2/913
2/919
2/913
2/021

1/110
1/110
1/110
1/110

9/910
9/310
9/910
9/112

1/119
1/110
1/119
1/113

در جدول  3مقایسه اثر دو رویکرد مداخله بر متغیر وابسته (افسردگی) نشان میدهد که تفاوت بین دو گروه
درمان مبتنی بر ذهنی سازی و درمان مبتنی بر عاطفه هراسی در افسردگی زنان معنادار نیست ()P=1/13؛
بنابراین در تأثیر مداخله گروه درمان مبتنی بر ذهنی سازی و درمان مبتنی بر عاطفه هراسی در کاهش
افسردگی تفاوتی وجود ندارد.
بحث و نتیجهگیری
نتایج تجزیهوتحلیل دادهها نشان داد که هر دو درمان ذهنی سازی و عاطفه هراسی در کاهش عالئم اختالل
افسردگی مؤثر است که این یافته با دیگر یافتهها در این زمینه همسویی دارد ( اولیورا2100 ،؛ پترسون،
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2109؛ ادل2109 ،؛ کالکال2101 ،؛ عینی و نریمانی0911 ،؛ عینی و همکاران0919 ،؛ روسو فوناگی2102 ،؛
بتمن و فوناگی2111،؛ بیتی و همکاران2101 ،؛ ترزا مورگن و همکاران2101 ،؛ هایدن و همکاران2101 ،؛
خوریانیان و همکاران0910 ،؛ محمودی0919 ،؛ حسینی)0919 ،؛ اما درمان عاطفه هراسی از ذهنی سازی
بر کاهش افسردگی مؤثرتر است .در این زمینه پژوهش همسویی یافت نشد .در تبیین اینکه عاطفه هراسی
مؤثرتر از درمان ذهنی سازی در کاهش افسردگی افراد مبتالبه افسردگی است ،میتوان به موارد زیر اشاره
کرد :بهطورمعمول در عاطفه هراسی ،درمانگر از دفاعهای مراجع استفاده میکند و به او کمک میکند تا
موارد زیر را مشاهده و تجربه کند و درنهایت بتواند اضطراب خود را تنظیم کند .این درمان شامل سه هدف
اصلی است :تغییر ساختار دفاعی (شناخت و رهایی از دفاعهای ناسازگار) ،تجدید ساختاردهی کارآمد
(حساسیتزدایی با قرار گرفتن در معرض احساسات تحریکشده) و تجدید ساختار خود و دیگری (بهبود
احساسهای خود و رابطه با دیگران) .هدف اصلی این نوع رواندرمانی این است که مراجع بتواند به ابراز
تطبیقی احساساتی که قبالً از آنها اجتناب میکرد برسد و همین امر منجر به کاهش اضطراب و افسردگی
در وی شود (مک کالو همکاران2119 ،؛ گیمنیو.)2100 ،
نظریه فوبی عاطفی دو سیستم تأثیر انگیزشی مرتبط را که با سیستم دلبستگی و مدلهای درونی کار ما از
خود و دیگران مرتبط است ،ادغام میکند :احساسات مثبت نسبت به خودمان و نزدیکی عاطفی نسبت به
دیگران (مک کالو همکاران .)2119 ،ترکیب این سیستمهای تأثیر انگیزشی هم ازلحاظ نظری و هم ازنظر
بالینی دارای اهمیت است زیرا برخی محققان دلبستگی را در لیست احساسات اساسی قرار میدهند (گیمنیو،
ال استفاده میشد ،بهخصوص
 .)2109در دو هدف تغییر ساختار دفاعی و بازسازی ،از مداخالت درمانی که قب ً
درمانهای شناختی و رفتاری و ارتباطی استفاده میشود و کاهش افسردگی یک اصل ثابت در طول درمان
است (فرج زاده .)0919 ،بازسازی ساختار دفاعی شامل همدلی کردن با مراجع برای تشخیص و کنار گذاشتن
روشهایی است که آنها بهصورت خاصی در مورد عواطف انطباقی استفاده میکنند (فرانکل و همکاران،
)2100؛ بنابراین ازآنجاکه در افراد افسرده ،عاطفه هراسی و تعارض احساسها در دوران تحول و رشد شکل
میگیرد .مراقبان بهطور طبیعی از عواطف بازدارنده برای شکل دادن به رفتار کودک استفاده میکنند (مثل
ساکت باش ،اعصاب ما رو خورد کردی) و مشکالت زمانی ایجاد میشود که بازداری شدیدی بر روی عواطف
انطباقی فعالساز کودک مانند خشم و غم و برانگیختگی اعمال میشود (فرانکل)2109 ،؛ بنابراین در اثر
فعالیت شرطی شدن کالسیک ،عاطفه انطباقی فعالساز میتواند عاطفه بازدارنده مرتبط را برانگیزد؛ مثالً
فردی که به علت قاطعیت و خشمگین بودن مورد سرزنش قرارگرفته و شرمنده شده است ،هنگام ظهور
احساس قاطعیت یا خشم ،بهطور خودکار احساس شرم خواهد کرد (فرانکل ،فلیپ و همکاران )2100 ،و
عاطفه هراسی زمانی آغاز میشود که بازداریها مانند شرم به آشفتگی شدید بیانجامد و یا در مورد
احساسهای فعالساز مانند خشم به حدی قوی باشند که مانع ابراز انطباقی شوند .اصطالح دیگری که در
این شرایط مورداستفاده قرار میگیرد ،تعارض روان پویشی است .این اصطالح نشان میدهد چگونه عواطف
فعالساز و بازدارنده بهعنوان نیروهای درون روانی در جهتهای متضاد به فرد فشار میآورد ( آسبورن،
یولونس.)2101 ،
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درواقع عاطفه هراسی ،زمانی رخ میدهد که پیامدهای مثبت ،بجای بازداریهای محدودکننده یا تنبیه گر،
با کنشها و احساسات انطباقی پیوند مییابند .بر اساس این دیدگاه ،درمان ،نیروی خود را از تجربه هیجانی
اصالحگر ،به عاریت میگیرد؛ درواقع ،بازسازی خود و دیگری یعنی به دست آوردن تصورات انطباقی از خود
و دیگران در این بازسازی ضرورت دارد زیرا بیماران از داشتن احساس مثبت نسبت به خود و احساس
نزدیکی نسبت به دیگران میترسند و با بازسازی خود ،به بهبود خودانگاره و آغاز مراقبت از خود و ایجاد
ادراکهای انطباقیتر در مورد دیگران و برقراری پیوندهای انطباقیتر به آنان رو میآورد (دوراک ،سارجنت
و همکاران .)2101 ،نظریه فوبی عاطفی دو سیستم تأثیر انگیزشی مرتبط را که با سیستم دلبستگی و
مدلهای درونی کار ما از خود و دیگران مرتبط است ،ادغام میکند :احساسات مثبت نسبت به خودمان و
نزدیکی عاطفی نسبت به دیگران (مک کالو همکاران .)2119 ،ترکیب این سیستمهای تأثیر انگیزشی ،هم
ازلحاظ نظری و هم ازنظر بالینی دارای اهمیت است زیرا برخی محققان دلبستگی را در لیست احساسات
اساسی قرار میدهند (گیمنیو .)2109 ،در دو هدف تغییر ساختار دفاعی و بازسازی ،از مداخالت درمانی
که قبالً استفاده میشد ،بهخصوص درمانهای شناختی و رفتاری و ارتباطی استفاده میشود و کاهش
مشکالت فرد یک اصل ثابت در طول درمان است (فرج زاده.)0919 ،
دلیل تأثیرگذاری بیشتر درمان عاطفه هراسی نسبت به ذهنی سازی بر کاهش عالئم افسردگی نیز میتواند
به این جهت باشد که فوبیای عاطفی در درجه اول به روابط درونی تأثیرگذار و مهاری اطالق میشود.
ازآنجاییکه فرد با اضطراب و سایر احساسات بازدارنده درگیر است ،در اثر رفتارهای اجتنابناپذیر ،از افکار و
احساسات محافظت میشود و فرد از ابراز احساس هراس جلوگیری میکند .رفتارهای اجتنابی اغلب
ناسازگارانه است ،زیرا فرد مانع از رفتارهای انطباقی سازگارانه ذاتی فرد میشوند و رفتارهای مشکلساز یا
عالئم روانپزشکی را ایجاد میکنند (مک کالو همکاران .)2119 ،مفهوم پردازش عاطفی زنجیرهای از عواطف
را توصیف میکند که افراد در آن اختالالت عاطفی را جذب میکنند تا هیجانات کاهش یابند و سایر تجربیات
و رفتارها بتوانند بدون اختالل پیش بروند .در صورت عدم موفقیت این فرایند ،ترس ها وسواسها و افکار
مزاحم ظاهر میشوند  ،اما اجتناب نامتناسب از تجربیات عاطفی منفی ،در ادغام مجدد و برطرف کردن
احساسات ناخوشایند منجر به بروز اختالالت روانپزشکی خواهد شد( .بیکر و همکاران .)2101 ،عاطفه
هراسی تصدیق میکند که احساسات مثبت نسبت به خود غالباً ممکن است احساساتی باشد که افراد افسرده
معموالً از آنها دوری میکنند؛ بنابراین ،هدف از درمان عاطفه هراسی ،کاهش انتقاد بیشازحد از خود
است ،بهعنوانمثال ،فرد تشویق میشود تا احساسات مثبت خود را تقویت کند؛ بنابراین اصول رفتاری
مورداستفاده در این روش قرارگیری در معرض محرکها و جلوگیری از پاسخ برای حساسیتزدایی هراس
عاطفی است .درواقع ،تالش میشود برای کمک به بیماران در بروز عواطف ،خاطرات عاطفی خاص از گذشته
و همچنین قسمتهای رابطه فعلی در درمان انتخاب شوند و هدف این است که فرد افسرده در معرض
عواطف سازگار قرار گیرد ( فرانکل و همکاران.)2101 ،
موازین اخالقي
در این پژوهش موازین اخالقی شامل اخذ رضایت آگاهانه ،تضمین حریم خصوصی و رازداری رعایت شد .با
توجه به شرایط و زمان تکمیل پرسشنامهها ضمن تأکید به تکمیل تمامی سؤالها ،شرکتکنندگان در مورد
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خروج از پژوهش مختار بودند .به آنها اطمینان داده شد که اطالعات محرمانه میماند و این امر نیز کامالً
رعایت شد؛ پس از اتمام پژوهش گروه گواه نیز تحت مداخله قرار گرفتند.
سپاسگزاری
از همه شرکتکنندگان در پژوهش و همهکسانی که در اجرای این پژوهش همکاری داشتند؛ تشکر و قدردانی
میشود.
مشارکت نویسندگان
پژوهش حاضر برگرفته از رساله دکتری نویسنده اول است که توسط معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسالمی
واحد قم به تصویب رسیده است.
تعارض منافع
بنا بر اظهار نویسنده ،این مقاله حامی مالی و تعارض منافع ندارد.
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Abstract
Aim: The present study aimed to determine the effectiveness of Mentalizationbased therapy (MBT) in comparison with Affect Phobia Therapy (APT) in
reducing depressive symptoms in women with borderline personality disorders.
Methods: The study had a quasi-experimental method with a pretest-posttest
design and follow-up with a control group. The statistical population consisted
of 120 women with borderline personality disorder symptoms who visited
counseling centers in Qom from August and October 2020. After screening
with the Goldberg Depression Questionnaire (1971) and interviews according
to DSM-5 criteria, 60 women were selected by purposive sampling and were
randomly assigned to two experimental groups and a control group (20 per
group). The first experimental group received mentalization-based therapy by
Batman and Funagi (2016), and the second experimental group received affect
phobia therapy by McCullough in eight 90-minute sessions, one session per
week, and the control group was placed on a waiting list. Data were analyzed
using repeated-measures analysis of variance (ANOVA). Results: The results
indicated the effects of mentalization-based therapy intervention (F=18.41,
P=0.001) with an effect size of 0.36, and affect phobia therapy intervention
(F=20.35, P=0.001) with an effect size of 0.38 on women's depression, and the
stability of the effects at the follow-up stage. Conclusion: The affect phobia
therapy along with medication can be used for patients with depression.
Keywords: Depression; Mentalization-based therapy (MBT); Affect Phobia
Therapy (APT)
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