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 چكيده

نابراین مسئله ب تفکر و اعمال مرتبط با آن هستند. ،یاریمسئول کنترل هوش ،یروانشناخت یندهاآیهستند که با فر یمهم یمغز، ساختارها ییاجرا یکارکردهازمينه: 

خشید. توان کارکردهای اجرایی را ارتقا بیمآگاهی و تلفیق این دو با یکدیگر شی کوتاه مدت، تنمداخله روان درمانی پویاستفاده از پژوهش این است که آیا با 

انجام شد.  ییاجرا یدو برکارکردها نیا قیو تلف یآگاهکوتاه مدت، آموزش تن یشیپو یروان درمان یابرنامه مداخله یاثربخش یپژوهش با هدف بررس نیاهدف: 

حل  ییمغز )توانا ییاجرا یآزمون با گروه کنترل بود که آزمون برج لندن جهت سنجش عملکردهاپس آزمون وشیاز نوع پ یشیماآزمهیپژوهش ن نیطرح اروش: 

ند. بود لیمشغول به تحص 0312-19 یلیشهر تهران بود که در سال تحص 4نهم منطقه  هیآموزان دختر پانفر از دانش 2189مسئله( به کار گرفته شد. جامعه پژوهش شامل 

ر مرحله بعد افراد به ، دنفر، به روش نمونه در دسترس مناسب جهت شرکت در دوره شناخته شدند 42 هیاول یصیانتخاب که پس از مصاحبه تشخ ینفر آزمودن 91

 درمانی ، پروتکل روان(0172. ابزار پژوهش آزمون برج لندن شالیس )شدند یریگیگروه کنترل جا 0و  شیگروه آزما 3در  ی براساس قرعه کشیصورت تصادف

  مختلط استفاده شد. انسیوار لیها از تحلداده لیبه منظور تحلبود. ( 0111 ،0172) زین – و مداخله تن آگاهی کبات( 0112) دوانلو پویشی

 یامداخله رنامهب ،یآگاهتنآموزش  یهاامهوکنترل نشان داد که برن شیدو گروه آزما نیآزمون بپس آزمون وشینمرات پ یبر رو لیحاصل از تحل هاییافتهها: يافته

از  شتریب یقیمداخله تلف یاثربخش شده است و یریگیپ آزمون ودر پس شیهر سه گروه آزما درافزایش نمرات دو باعث  نیا قیتلف کوتاه مدت و یشیپو یروان درمان

داشته است.  هایمودنحل مسئله آز ییرا بر توانا ریت ث نیکمتر یآگاهو مداخله تن ریت ث نیشتریب یقیمداخله تلف گيری:نتيجه. (p<12/1) بوده است گریدو مداخله د

در  نی، اوجه نبودقابل ت دو مداخله نیا نیبوده است اما تفاوت ب یآگاهاز مداخله تن شتریکوتاه مدت ب یشیپو یبر روان درمان یمداخله مبتن یرگذاریهرچند که ت ث

کوتاه  یشیپو یروان درمان ،یآگاهحل مس له، تن ییمغز، توانا ییاجرا یعملکردها واژه كليدها:. قابل توجه بود یقیو تلف یآگاهله تناست که تفاوت مداخ یحال

 مدت

Background: The executive functions of the brain are important structures that are responsible for controlling consciousness, 

thinking and actions associated with psychological processes. Therefore, the research question is whether using short-term 

dynamic psychotherapy intervention, awareness and integration of these two can enhance executive functions. Aims: The 

purpose of this study was to evaluate the effectiveness of ISTDP intervention program, awareness training and integration of 

these two executive functions. Method: The design of this quasi-experimental study was pre-test and post-test with the control 

group. The study population consisted of 9 female students in the ninth grade of district 4 of Tehran city who were studying 

in the academic year 2017 subjects were selected who, after the initial diagnostic interview, were identified as the best 

available sample to participate in the course. Subjects were randomly assigned into 3 experimental and 1 control groups. The 

research instrument was the London Shallis Tower Test (1982), Dynamic Dynamics Protocol (1995) and Cobt-Zain 

Consciousness Intervention (1990, 1990). Analysis of variance with repeated measures was used to analyze the data.  

Results: The results of the analysis of pre-test and post-test scores between the two experimental and control groups showed 

that awareness training programs, istdp intervention program, and the combination of these two groups resulted in post-test 

and posttest scores in all three groups. Part of the integrated intervention was more than the other two interventions (p<0/05). 

Conclusions: Consolidated intervention had the most effect and the intervention of awareness had the least effect on the 

problem solving ability of the subjects. Although the effect of ISTDP-based intervention was more than body-awareness 

intervention, the difference between these two interventions was not statistically significant, while the difference between 

body-awareness and integrated intervention was statistically significant. Key Words: Executive brain functions, problem-

solving ability, awareness, short-term dynamic psychotherapy 
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 مقدمه

هستند که با  یمهم یمغز، ساختارها ییاجرا یکارکردها

ال تفکر و اعم ،یاریمسئول کنترل هوش ،یروانشناخت یندهاآیفر

در درجه اول از  ییاجرا یمرتبط با آن هستند. اگرچه کارکردها

 ریاخ یهادر سال یاند، ولمطالعه شده یشناخت یانداز عصبچشم

 یارینظران بسصاحب القهها موضوع مورد عآن یشناسبیتحول و آس

کارکردها،  نی(. ا2112بوده است )زالزو و مولر،  یریادگی طهیدر ح

خود  ،یبازدار ،یشامل خودگردان یعال هایییاز توانا یامجموعه

ه را و کنترل تکان یشناختانعطاف ،یراهبرد یزیربرنامه ،یآغازگر

 میتصم ،یون سازماندههمچ یی. در واقع کارکردهاکنندیم تیهدا

اس و احس ،یکنترل حرکت ل،یحفظ و تبد ،یکار یحافظه ،یریگ

ا و حل مس له ر یزبان درون ،یبازساز نده،یآ ینبیشیادراک زمان، پ

ه دانست ک یعصب شناخت ییاجرا یکارکردها نیاز مهمتر توانیم

ن به انسا یهوش یهاو کنش یریادگی فیو انجام تکل یدر زندگ

 (.0118، ی)بارکلند کنیکمك م

برتر  هایییاز توانا یابه عنوان مجموعه ییاجرا یکارکردها

 یکومیآنات - یهستند که در سطو عصب یساز کپارچهیو  یدهسازمان

در ارتباط  یشانیپ شیهمچون قشر پ یمختلف تعامل عصب یرهایبا مس

و  یمیخودتنظ ،یزیاهداف، برنامه ر جادیو ا ینیبشیبوده و شامل پ

 رهیو غ یکارها، حافظهو بازخورد مؤثر برنامه اجراارت بر اهداف، نظ

 زیآمتیموفق یمستقل، هدفمند و سازگار تیفعال یهستند که برا

 (.0314 ،یرامیب ی وسپهوند، موحد، گان)محمدزاده اندیاتیح

 یازدارو ب یتوجه انتخاب آیندهایراستا، حافظه فعال و فر نیا در

 یو فراشناخت یشناخت یعال یهامؤلفه ینتراز جمله مهم زیتوجه ن

عات اطال ینگهدار ییهستند. حافظه فعال توانا ییاجرا یکارکردها

 بجاراستفاده از ت ییاست. توانا دهیچیپ فیانجام تکال نیدر ذهن ح

 یراحل مس له ب یو استفاده از رهبردها یفعل هاییتموقع یبرا یقبل

قوام و  یمیابراه ،یروزیست )فبا حافظه فعال در ارتباط ا زین ندهیآ

 بر یاعمده ی(. نقص در حافظه فعال و توجه آثار منف0311درتاج، 

همچون حل مس له و درک  یشناخت آیندهایمختلف فر یهاجنبه

حافظه فعال و توجه با مشکل روبه رو  یمطلب دارد، چرا که وقت

د لکرعم تیهدا ی، فرد قادر نخواهد بود، اطالعات الزم را براشودیم

حل نمودن راه دایکند و تا پ یالوقوع در ذهن خود نگهدار بیقر

 .(0379)اصغرپور،  دینما یکارمناسب آن را دست

 ییو توانا ییاجرا یکارکردها نی، ارتباطات ب(2104) كیروپوو

 مهبرنا یهانموده است. پاسخ یاصول حل مس له را بررس یریادگی

 و یبازدار یهاندِ پاسخچندگانه مان یِشناخت یندهاآیفر ،یزیر

 یاز کارکردها یو به عناصر اساس کندیم ریرا درگ یکارحافظه

 یی(. کارکرد اجرا2111جونز،  میلر و ،)بست گرددیباز م ییاجرا

که  ییهاو حل مس له که به پردازش یزیرپاسخ به برنامه گر،یمهم د

ر ندارتباط دارد )و ،کندیم لیمناسب را تسه یهاانتخاب و پاسخ

که  یحلراه افتنی(. حل مس له، 2104، ویچر و اسمیت هارتمن، ،تینا

مهارت  نی. ادیمطلوب رس تیبا آن بتوان بر مانع غلبه کرد و به وضع

 نیحل مس له است؛ بنابرا یدارد که تمام زندگ تیاهم یقدر به

 یهاضرورت دارد. پژوهش اریبس یکودک نیمهارت از سن نیا تیتقو

 یرفتارِ افراد برا یسازمانده ریداده است که مسحل مس له نشان 

 حل مس له یاساس یژگیو كیهدف، در واقع  كی یحرکت به سو

و  ییاجرا یکارکردها نیکننده بوده و ارتباطات ب تیکه هدا تاس

 دهدی م قرار یاصول حل مس له مورد بررس یریادگی ییتوانا

ش آموز ندآیفر یهایدگیچی(. با توجه به درک پ2104 ك،ی)روپوو

 یهافتشریآن همسو با پ یبخش تیفیاست در ک ازین ،یریادگیو 

 را برداشت. یبلند یهانسل حاضر، گام یعلم

 یتیحل مس له به عنوان فعال یتوانائ نکهیبا توجه به ا نیهمچن

 انسان هایییو هدفمند به مثابه نقطه اوج توانا یهوشمند، عقالن

 نهیدر زم یانجام مطالعات یاصل لیآن دل یریادگیو  شودیم ستهینگر

و  یاجتماع یمس له در سازگار زیآمتیاست، حل موفق یاضیر

 رفتشیمهارت با پ نی. ارودیبه شمار م مهم یعامل یلیعملکرد تحص

 فیدر تکل تیو موفق یخود کارآمد ،یبخشخود نظم ،یلیتحص

 یآت یو اجتماع یریادگیاز مشکالت  تواندیارتباط دارد و م

 .(2102 ، ، گلووی و هاندکند )بوک یریجلوگ

 یوکوتاه مدت بر ر یشیپو یروان درمان یارتباط با اثربخش در

پژوهش  چیمغز ه ییاجرا یعملکردها و یشناخت یعملکردها

( 0313) یبیو ط انینسب، خوربان یدریانجام نشده است. ح یمیمستق

تِ کوتاه مد یشیپو یروان درمان یاثربخش»با موضوع  یدر پژوهش

ه مبتال ب مارانیدر ب یدفاع یهاها و سبكشرده بر کاهش نشانهف

وتاه که روان درمانی پویشی ک افتندیدست  جهینت نیبه ا «یافسردگ

 دفاعی یهاافسردگی، سبك یهامدتِ فشرده باعث کاهش نشانه

رشدنایافته و روان رنجور و همین طور منجر به افزایش سبك دفاعی 

شده است. لذا تحقیق مبین این بود که  یافته در گروه آزمایش رشد

روان درمانی پویشی کوتاه مدتِ فشرده منجر به بهبود خلق و 
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اده از یافته و نیز کاهش استف بکارگیری سبك دفاعی کار آمدِ رشد

نایافته و روان رنجور گردیده  دفاعی سازش نایافته رشد یهاسبك

( با 0312بت )ثا نیفداکار و حس ،یشکار گرید یامطالعه در است.

( ISTDPفشرده کوتاه مدت ) یشیپو یروان درمان یاثر بخش»عنوان 

 جینتا نیکه ب افتندیدست  جهینت نیبه ا(« ISK) یانسجام یبر خودشناس

 یدر نمره خودشناس ش،یزماآزمون گروه آزمون و پسآشیپ

زمون و پس آشیاما در پ ارد،وجود د یتفاوت معنادار یانسجام

بدست  جینتا نینشد. همچن دهید یتفاوت نیرل چنزمون گروه کنتآ

نشان داد که  شیزماآمکرر در گروه  یریگزمون اندازهآمده از آ

پژوهش نشان  نیا جیماه ماندگار بود. نتا 2 یمداخله در ط یاثربخش

 ینمره شیکوتاه مدت در افزا یشیروان پو یداد که روان درمان

 مؤثر بوده است. یانسجام یخودشناس

 نییبا هدف تع یا( در مطالعه2107، امرسون و راوزه )ند یل

 جهیکودکان نت ییاجرا یبر عملکردها آگاهیذهن یاجرا یاثربخش

 در کودکان ییاجرا یموجب بهبود عمکلردها آگاهیگرفتند ذهن

 به طور یت رفتارالبا گروه کنترل شد. مشک سهیدر مقا شآزمایگروه 

همچنین مك،  .کردیم ینیبشیپ ار ییاجرا یعملکردها یمعنادار

( در مرور مطالعات مربوط به 2107و بوید ) نگتونیکون، نگامیتیو

 ییتوجه و عملکرد اجرا بری آگاهبر ذهن یمداخالت مبتن یاثربخش

، نتایج نشان داد که مطالعات شامل مداخالت نوجوانان و در کودکان

مبتنی بر  شبا درمان چندگانه بوده است، بنابراین اثر منتسب به آموز

آگاهی هنوز نامشخص است و نیاز به انجام آزمایشات برای ذهن

 ارزیابی این اثربخشی است.

 یروان درمان یلیدرمان تحل مؤثر در هاییكتکن از یکی همواره

توجه به  هاییكفشرده کوتاه مدت استفاده از تکن یشیپو

بدن به منظور کنترل سطو اضطراب و  كینورولوژ یهاواکنش

 نیها در جلسات درمان است لذا در ااز احساسات و دفاع یآگاه

فشرده کوتاه مدت و آموزش  یشیپو یپژوهش مداخله روان درمان

ورد مستقل م ریمتغ نوانبه عاین دو  قیتلف و یآگاهتن یهابرنامه

اثر  هسیپژوهش عبارتند از: مقا نیاند و اهداف اقرار گرفته یبررس

فشرده کوتاه مدت وآموزش  یشیوپ یمداخله روان درمان یبخش

آموزان دختر حل مس له دانش ییتوانا یبر رو یآگاهتن یهابرنامه

داخالت م فرضیه اصلی:عبارت است از:  زین قیتحق اتیفرض. نهم هیپا

 آگاهی و تلفیق این دو باهمروان درمانی پویشی کوتاه مدت، تن

ار و ماندگ حل مسئله اثرگذار ییمغز توانا ییاجرا یبرکارکرد ها

مداخالت مداخالت . 0است:  ریز یفرع اتیاست که خود شامل فرض

ر ب آگاهی و تلفیق این دو باهمروان درمانی پویشی کوتاه مدت، تن

روان مداخالت مداخالت  .2زمان اجرا اثرگذار و ماندگار است؛ 

ر زمان ب آگاهی و تلفیق این دو باهمدرمانی پویشی کوتاه مدت، تن

 ذار و ماندگار است.اثرگ یطراح

 روش

 شیبا سه گروه آزما یشیآزمامهیهای نمطالعه در زمره طرح نیا

 یکه آزمون پ بودآزمون پس آزمون وشیبا پ گروه کنترل، كیو

آموزان نفر از دانش 2189. جامعه پژوهش شامل داشت زین یریگ

 0312-19 یلیشهر تهران بود که در سال تحص 4نهم منطقه  هیدختر پا

 بودند. لیغول به تحصمش

آموزان نفر از دانش 2189پژوهش شامل  یآماراز کل جامعه

 0312-19 یلیشهر تهران که در سال تحص 4نهم منطقه  هیدختر پا

فراخوان دعوت به شرکت در  قیبودند. از طر لیمشغول به تحص

انتخاب که  ینفر آزمودن 91 ییدر مرحله ابتدا ،یآموزش یهادوره

به روش نمونه در دسترس  ،نفر 42 هیاول یصیتشخپس از مصاحبه 

مناسب جهت شرکت در دوره شناخته شدند در مرحله بعد افراد به 

گروه  0 و شیگروه آزما 3در  ی براساس قرعه کشیصورت تصادف

ه با سه گرو یشیآزمامهیشدند. روش پژوهش ن یریگیکنترل جا

ه است کآزمون پس آزمون وشیبا پ ،گروه کنترل كی و شیآزما

 یهاآموزان آزموندانش یتمام ازابتدا . دارد زین یریگیپ و زمونآ

هر  یسپس مداخالت برا حل مس له برج لندن گرفته شد و ییتوانا

 نافتی انیانجام شد. پس از پا یهفته متوال 7 یها براکدام از گروه

حل مس له  ییآزمون توانا یبرنامه مداخالت در هر سه گروه آزمودن

مجدد گرفته شد  یریگیماه جهت پ 9ها با فاصله آزمون نیا اجرا شد

ن در آزمو یلیعملکرد تحص یبرا زیآن سال ن كیاز نمرات ترم  و

 كیمدت زمان هر کدام از جلسات مداخله  استفاده شد. یریگیپ

دختر  02کننده در برنامه مداخله بود. تعداد افراد شرکت میساعت و ن

درمان و  ندآیدر فر یبه صورت گروهنهم بود که  هیآموز پادانش

 قرار گرفتند. شآموز

 ابزار

 یابیبل هدف ارز یفیشامل مجموعه تکال :آزمون برج لندن

از  و باشدیو حل مس له( م یزیربرنامه یی)توانا ییاجرا یکارکردها

ار ب نیو حل مس له است که اول یزیبرنامه ر یهازمونآ نیترمعروف

 نیدر ا یگذارنمره ییوهشد. ش یعرفم 0172در سال  سیتوسط شال
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 یفرد در چه کوشش کهنیا یصورت است که بر مبنا نیآزمون بد

که  یانزم بیترت نی. بدگیردیمس له را حل کند، نمره به او تعلق م

که در کوشش  ینمره، زمان 0مس له در کوشش اول حل شود  كی

ره و نم 3که در کوشش سوم حل شود  ینمره، زمان 4دوم حل شود 

 دهد داصفر به فر یکه سه کوشش به شکست منجر شود، نمره یزمان

 نی(. ا34×0=00است ) 00آزمون  نی. حداکثر نمره در اشودیم

 - یموسسه علوم رفتار یو با همکار یتوسط مشهد رانیآزمون در ا

در  یو به زبان فارس اییانهصورت را به 3010در سال  نایس یشناخت

 ندآزمون نظارت داشت یو رواساز هیبر ته حترمم یدیآمده است و اسات

 (.0310 ،یامان ی ومشهد ،یخداداد)

 نهاآاز  كیاست که در هر  یفیآزمون شامل مجموعه تکال نیا

 وتریامپکه ک ییسه ستون مطابق الگو یسه حلقه را رو دیبا یزمودنآ

 آزمودنیبه  دمانیدو چ شی. در هر صفحه نماندیبچ ،کندیم ئهارا

 یهتابتا اندازه یسه ستتتون عمتود كیکه هر  شودیه منشان داد

 رفتتهگ قتترار آنها یسه رنگ مختلف رو با ییهامختلتف دارد و حلقه

 آزمودنتیهتدف، بته  تایعنتوان التگو  سمت چپ بته دمانچی. استت

مل سمت راست، شتتا دمانی. چستین رییو قابل تغ شودینشتان داده م

 ییلهبته وس تواندیآنها م یتتریقرارگ استت که محل ییهاحلقه

 مرحلته هتر کتته دارد مرحله چهار آزمون نی. ارکندیتیتغ آزمودنتی

اول بتا  ی. مرحلهشودیتر ممشکل جیقبتل بته تدر یمرحله بته نستبت

ستوم  یدوم با سه حرکت، مرحله یمرحله ،شودیدو حرکتت حتل م

از چهار  كیا پنج حرکت. هر چهارم ب یبتا چتهار حرکتت و مرحله

 ودشیم آوریادی آزمودنی. به شودیفوق چهار بار تکتترار م یمرحله

دستورالعمل، قبل از شروع هر مرحله، ابتدا بتته  ویکتته پس از توض

 در راها حلقه محتلِ آن،سمت چپ نتگاه کنتد و پتس از  دمتانیچ

 یزیرهو برنامت یابتیهتدفِ ارز یِستتپس بتر استاس التگو رد،بگی نظر

سمت راست حرکت دهد؛ به  دمتتانِیها را در چحرکتات، حلقه

 جاینت. کند حل راکه با حداقل حرکت ممکن بتواند مس له  یورط

ارتند از، عب شودیثبت م وتریکامپ ییلهکه در هر مرحله به وس یینها

که  یزمان طراح ای ر خیحل شده، زمان ت هایتعداد مس له

 ناولی آغازالگو تا  یاست که از ارائه ییهاتعداد لحظه ییرندهدربرگ

 شآزمایزمان  ،شودیفرد محاسبه م یبرا شش،کو كیحرکت در 

کوشش تا کامل  كیحرکت در  ناولی آغازِها، از که کل لحظه

                                                           
1. Mindfulness Based Stress Reduction 

مجموع  ش،آزمایها در همان کوشش است، زمان کل کردن حرکت

 کل به صورت ازِیو امت است و تعداد خطا شآزمایو زمان  ر خیزمان ت

 ییروا یدارا مونآز نی. اشودیمحاسبه م انهیرا ییلهبه وس قیدق

 نیا ییایافراد است و پا یو حل مس له یزیرخوب در برنامه یسازه

، هویسون و زاکگزارش شده است )ل 0/81مون مورد قبول و آز

 .(2114، لورینگ

ق سات مطابمداخله روان درمانی پویشی کوتاه مدت: محتوای جل

دستورنامه روان درمانی پویشی کوتاه مدت، یعنی مراحل هفت گانه 

پرسش در خصوص مشکالت، فشار، چالش، مقاومت انتقالی، 

و مطابق با کتابچه  0دستیابی مستقیم به ناهشیار، به شرح جدول 

 ( انجام شد.0112راهنمای روان درمانی پویشی دوانلو )

ترین روش، آموزش تن رایجآگاهی: در حال حاضر مداخله تن

باشد. که یم 0آگاهی آموزش حضور ذهن مبتنی بر کاهش استرس

اخته آرامی شنی کاهش استرس و تنبرنامهسابق بر این تحت عنوان 

(. این روش در ساختار طب 0177، 0112زین،  -شد )کبات یم

ی وسیعی از افراد مبتال به اختالالت مرتبط با دامنهرفتاری و برای 

ی برنامهسترس و درد مزمن طراحی شد. روش مذکور، به شکل یك ا

شرکت کننده دارند،  31یی که بیش از هاگروهی برای اهفته 01تا  7

شود. به عالوه، جلسات به طور هفتگی و هر جلسه حدود یماجرا 

ارائه  2گردند. دستور جلسات در جدول یمساعت برگزار  2/2-2

 شده است.

فراخوان دعوت  قیپژوهش باز طر نیدر ا :پژوهش یروش اجرا

 ینفر آزمودن 91 ییدر مرحله ابتدا ،یآموزش یهابه شرکت در دوره

نفر، به روش نمونه در  42 هیاول یصیانتخاب که پس از مصاحبه تشخ

دسترس مناسب جهت شرکت در دوره شناخته شدند در مرحله بعد 

ل: مداخله تن )گروه او شیگروه آزما 3در  یافراد به صورت تصادف

آگاهی(، )گروه دوم: مداخله روان درمانی پویشی کوتاه مدت(، 

دانش  نیا شدند. یریگیگروه کنترل جا 0و  )گروه سوم: تلفیقی(

 چیند. هبود یاجتماع - اقتصادی کسانی باًیتقر طیآموزان، دارای شرا

شدن توسط برج لندن را  یابیآموزان سابقه ارزدانش نیاز ا كی

نشان داد که تا زمان برگزاری آزمون و  زیصاحبه با آنها ننداشتند. م

 ،یذهن آگاه ،یخودشناس یهادر دوره كی چیه یجلسات آموزش

سابقه مصرف دارو نداشتند.  شرکت نکرده و یدرمان نوروا مشاوره



 و همکاران نفیسه صریحی                                                                                             ...مدت،کوتاه پویشی درمانیروان ایمداخله برنامه اثربخشی مقایسه

 

222 

 
 

حضور  یمشکالت برا ایو  یروان درمان ایدر صورت مصرف دارو و 

به منظور  گذاشته شدند.در جلسات گروه، از چرخه پژوهش کنار 

از  یفیپژوهش حاضر در آمار توص یشناخت تیجمع یهاداده لیتحل

 ،یتجمع یفراوان ،یدرصد فراوان ،ی)فراوان یفیتوص یهاشاخص

به  یو در آمار استنباط SPSSافزار ( با نرماریو انحراف مع نیانگیم

 تلطمخ انسیوار لیاز تحل یپژوهش رهاییرابطه متغ یمنظور بررس

 ستفاده شد.ا

 

 (0314. سرفصل محتوای جلسات روان درمانی روان پویشی کوتاه مدت فشرده )قربانی، 0جدول
 محتوای جلسه جلسه

 جلسه اول
کنندگان کتشر اولیه مشکلدر جلسه اول به بیان قواعد اجرای جلسات درمانی و مصاحبه اولیه با اجرای توالی پویشی، که درمانگری آزمایشی نام دارد، برای ارزیابی 

 پرداخته شد.

 جلسه دوم
ط به هر مربو مؤثری تاکتیکی متداول و مداخالت هادفاعبا توجه به نوع دفاع عای )یازدگانه(، مداخالت مناسب و مؤثر مربوط به هر کدام به اجرا درآمده است. انواع 

 شوند.یمکدام به طور خالصه در زیر ارائه 
 : شك کردن، چالش کردن، چالش با دفاع.مؤثرپوششی. مداخله  -ی فراگیر هاواژهی سر بسته )در لفلفه سخن گفت(، هاهواژی تکتیکی هادفاعکار با  0

2 
و مشخص  هافاعد: چالش با مؤثری تاکتیکی گفتار غیر مستقیم، و افکار مرضی و احتمالی. مداخله هادفاعکنندگان، ی تخصصی مورد استفاده شرکتهاواژهبررسی 

 گفتار، چالش با دفاع، و تردید در دفاع. کردن
 به ترتیب: روشن کردن، درخواست پاسخ قطعی، تردید در دفاع، چالش با دفاع، چالش، مسدود کردن دفاع. مؤثری هامداخلهبررسی دفاع نشخوار ذهنی و دلیل تراشی.  3
 سازی، سد کردن، چالش و مشخص کردن، چالش با دفاع.: روشن مؤثری هامداخلهی عقلی سازی و کلی گویی و تعمیم دادن. هادفاع 4
 : مسدود کردن دفاع و تردید در دفاع، چالش با دفاعمؤثرهای منحرف سازی و فراموش کردن. مداخالت یكتاکت 2
 : روشن کردن، تردید در دفاع و چالش با دفاع.مؤثرانکار و تکذیب کردن. مداخالت  9
 : روشن کردن، چالش با دفاع.مؤثر بیرونی سازی و ابهام. مداخالت 8
 : روشن کردن، چالش با دفاع.مؤثرطفره رفتن، تردید وسواسی. مداخالت  7
 سازی.: روشنمؤثرسازی و عمل کردن به عنوان دفاعی بر ضد احساسات. مداخله بدن 1
 سازی.: رویارویی، چالش و درگیری مستقیم، روشنؤثرمی واپس رونده. مداخالت هادفاعسرکشی، نافرمانی، مقدمه چینی و گریه کردن و زیف  01
 : روشن کردنف تردید در دفاع، چالش با دفاع، روشن کردن، چالش.مؤثرانفعال. مداخالت  –صحبت کردن به جای لمس کردن احساسات. عالیم غیر کالمی. تبعیت  00

 
 

 آگاهی. محتوای جلسات مداخله تن2جدول
 محتوای جلسه جلسات

 در لحظه افکار ها وقضاوت و دقیق هیجانیمشاهده ب نتمری و درمان در آگاهیو بدن آگاهیاهمیت خود رفه،معا 0
 ناظر گویساختار ا یروانشناخت یبررس ،یگرخود مشاهده نیتمر 2
 یبدن یبلکه باال بردن سطو آگاه شنیلکسیر یعضالت بدن نه به معنا تنفس و یتمرکز رو سطو اضطراب، ییشناسا 3
 بدن در كیولوژیزینوروف راتییاز احساسات با تمرکز بر تغ كیهر  كیولوژیزیف ،یرفتار ،یشناخت یهاشناخت جنبه 4

2 
 نیتمر و یشینما و یحساس خشم، با تمرکز بر بدن ابراز احساسات و پیوند دادن احساسات با بدن بدون کالم، به حداقل رساندن احساسات دفاعا یگذارنام شناخت و

 .جاناتیه عدم سانسور افکار و و یاسترور

9 
وعدم  یروراست نی، تمركیولوژیزیبر تظاهرات ف هی، با تمرکز بر بدن ابراز احساسات و پیوند دادن احساسات با تکتیمیصم عشق و حساس غم وا یگذارنام شناخت و

 .جاناتیه سانسور افکار و
 
 

 . محتوای جلسات مداخله تلفیقی3جدول
 ی جلسهمحتوا جلسات

 در لحظه افکار ها وقضاوت و دقیق هیجانیمشاهده ب نتمری و درمان در آگاهیو بدن آگاهیاهمیت خود معارفه، 0
 ناظر گویساختار ا یروانشناخت یبررس ،یگرخود مشاهده نیتمر 2
 یبدن یطو آگاهبلکه باال بردن س شنیلکسیر یعضالت بدن نه به معنا تنفس و یتمرکز رو سطو اضطراب، ییشناسا 3
 بدن در كیولوژیزینوروف راتییاز احساسات با تمرکز بر تغ كیهر  كیولوژیزیف ،یرفتار ،یشناخت یهاشناخت جنبه 4

2 
 نیتمر و یشینما و یحساس خشم، با تمرکز بر بدن ابراز احساسات و پیوند دادن احساسات با بدن بدون کالم، به حداقل رساندن احساسات دفاعا یگذارنام شناخت و

 .جاناتیعدم سانسور افکار وه و یروراست

9 
وعدم  یروراست نی، تمركیولوژیزیبر تظاهرات ف هی، با تمرکز بر بدن ابراز احساسات و پیوند دادن احساسات با تکتیمیصم عشق و حساس غم وا ینامگذار شناخت و

 .جاناتیه سانسور افکار و
 روان درمانی پویشی کوتاه مدت هاییكبا استفاده از تکن گرانیبا د یهمدل با خود، یتجربه همدل 8
 ی.درون روان یروین میترم ،گویا یروین یاراده و تمرکز رو کار با خواست و 7
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 هايافته

نتایج حاصل از سنجش زمان اجرا به تفکیك سه گروه مداخله و 

در  آزمون و پیگیری(آزمون، پسیك گروه کنترل در سه زمان )پیش

 :زیر نمایش داده شده است جدول

در مجموع جدول زیر حاکی از این است که در هر چهار گروه 

های مختلف تقریباً تفاوت محسوسی را میانگین زمان اجرا در زمان

 دهد.نشان نمی

 

 های توصیفی زمان اجرا. نتایج حاصل از آماره4جدول

 متغیر

 آزمونپیش

(Pre-test) 

 آزمونپس

(Post-test) 

 یپیگیر

(Followup) 

M SD M SD M SD 

 زمان اجرا

 مداخله اول

 آگاهی()تن
28/01 34/2 21/01 39/2 03/01 37/2 

 مداخله دوم

 (روان درمانی پویشی کوتاه مدت)
11/00 21/2 78/01 90/2 71/01 92/2 

 70/0 01 82/0 03/01 82/0 33/01 مداخله سوم )تلفیقی(

 90/2 00 82/2 03/00 92/2 18/00 کنترل

 زمان طراحی

 مداخله اول

 آگاهی()تن
07 83/4 09 02/4 71/02 72/3 

 مداخله دوم

 (روان درمانی پویشی کوتاه مدت)
18/07 28/2 83/02 24/2 23/02 94/2 

 01/2 33/02 01/2 23/02 10/3 28/08 مداخله سوم )تلفیقی(

 82/4 83/08 83/4 71/08 41/4 98/08 کنترل
 

 

در گروه مداخله  شودیمالحظه م 0داول همانطور که ج

 آزمونشیدر مرحله پ هایآزمودن یزمان طراح نیانگیم «یآگاهتن»

است و  افتهی( کاهش 09آزمون به )( بوده است و در مرحله پس07)

 یروان درمان»است و در گروه مداخله  دهی( رس71/02به ) یریگیدر پ

در مرحله  هایدنآزمو یزمان طراح نیانگیم« کوتاه مدت یشیپو

( 83/02آزمون به )( بوده است و در مرحله پس18/07) آزمونشیپ

 یاست و در گروه دهی( رس23/02به ) یریگیاست و در پ افتهیکاهش 

اه کوت یشیپو یو روان درمان یآگاهتن»از مداخالت  یقیکه تلف

ه در مرحل هایآزمودن یزمان طراح نیانگیاستفاده شده است، م« مدت

( 23/02آزمون به )( بوده است و در مرحله پس28/08) زمونآشیپ

 یدر حال نیاست، ا دهی( رس33/02به ) یریگیاست و در پ افتهیکاهش 

در مرحله  یزمان طراح نیانگیم« کنترل»است که در گروه 

( 71/08آزمون به )( بوده است و در مرحله پس98/08) آزمونشیپ

 است. دهی( رس83/08به ) یریگیدر پ واست  افتهیارتقاء 

مان ز نیانگیاست که تفاضل م نیاز ا یحاک جیمجموع نتا در

ماهه در گروه مداخله شش  یریگیتا پ آزمونشیاز پ یطراح

کوتاه  یشیپو ی(، در گروه مداخله روان درمان21/21) یآگاهتن

 نیاست، ا افتهی( نمره کاهش 14/4) یقی( و در گروه تلف24/2مدت )

ا ت آزمونشیاز پ یطراح انزم نیانگیتفاضل ماست که  یدر حال

است. به  افتهی شی( نمره افزا19/1ماهه در گروه کنترل )شش یریگیپ

از  یاثربخش مداخالت بر زمان اجرا و زمان طراح یمنظور بررس

مختلط استفاده شده است، به منظور اجرا  انسیوارلیآزمون تحل

 شده است. مفروضات آن پرداخته یآزمون، ابتدا به بررس

 عیمختلط، نرمال بودن توز انسیوار لیاز مفروضات تحل یکی

فرض از آزمون  شیپ نیا یکه به منظور بررس باشدیم رهایمتغ

تجانس  یبررس گر،یاستفاده شد. مفروضه د «رنفیکولموگرف اسم»

فاده است «نیآزمون لو»آن از  یکه به منظور بررس باشدیم هاانسیوار

مون آز»به کمك  هاانسیکوواروضه تجانس مفر یشده است، بررس

 انسیکووار - انسیوار سیبودن ماتر یکرو یو بررس« باکس

استفاده شده است  «یآزمون ماوچل»( از هایآزمودن طیشرا ی)همگن

 باشد؛یم ریحاصل از آن به شرح جدول ز جیکه نتا

 مختلط انسیوار لیبه منظور آزمون این فرضیه از آزمون تحل

 .ه است که نتایج حاصل از این آزمون به قرار زیر استاستفاده شد
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 . بررسی مفروضات آزمون تحلیل واریانس مختلط2جدول

 مفروضه نرمالیتی
 K-Sآزمون 

Z Sig 

 121/1 227/0 زمان اجرا

 007/1 011/0 زمان طراحی

 هامفروضه تجانس واریانس
 آزمون لوین

F Sig 

 434/1 128/1 زمان اجرا

 171/1 274/2 حیزمان طرا

 هامفروضه تجانس کوواریانس
 آزمون باکس

Box's M Sig 
 001/1 328/21 زمان اجرا

 198/1 021/28 زمان طراحی

 آزمون ماوچلی کوواریانس -مفروضه کروی بودن ماتریس واریانس 
Mauchly's W Sig 

 198/1 788/1 زمان اجرا

 121/1 829/1 زمان طراحی
 

 

گفت مفروضات آزمون  توانیم 2ات جدول بر طبق اطالع

 انسیوار لیآزمون تحل جی. نتاباشدیمختلط برقرار م انسیوار لیتحل

زمان اجرا  ریزمان و اثر تعامل بر دو متغ یاثر اصل یبررس یمختلط برا

ارائه شده است. همانطور که مشاهده  9در جدول  یو زمان طراح

 یریزمان اندازه گ یاصلاثر  یبرا لکسیو یالمبدا دارمق شود،یم

درصد  2 یکه در سطو خطا 110/1زمان اجرا برابر با  ریمتغ یبرا

که معنادار  084/1برابر  یزمان طراح ریمتغ یمعنادار نشده است و برا

سه  نیگرفت که در نمرات زمان اجرا ب جهینت توانیشده است، لذا م

ت نمرا یوجود نداشته است ول معنادار یرییمختلف تغ یدوره زمان

 .تمعنادار داشته اس یمختلف تفاوت یسه دوره زمان نیب یزمان طراح
 

. نتایج حاصل از آزمون تحلیل واریانس مختلط برای بررسی اثر زمان و اثر تعامل بر 9جدول

 متغیرهای زمان اجرا و زمان طراحی

 Value F Sig Eta اثر

 زمان اجرا
 111/1 129/1 131/3 110/1 گیری )مقدار المبدا(اثر زمان اندازه

 130/1 837/1 211/1 131/1 اثر تعامل زمان و گروه )مقدار المبدا(

 زمان طراحی
 729/1 110/1 490/031 084/1 گیری )مقدار المبدا(اثر زمان اندازه

 480/1 110/1 340/09 271/1 اثر تعامل زمان و گروه )مقدار المبدا(
 

 

ن )مداخله ت هایآزمودن نیب مستقل یرهایاثر متغ یابیجهت ارز

آنها( از آزمون  قیکوتاه مدت و تلف یشیپو یروان درمان ،یآگاه

 انسیارو لیآزمون تحل جیاستفاده شده است. نتا یگروه نیاثرات ب

در جدول  وابسته یرهایبر متغ یگروهنیاثرات ب یبررس یمختلط برا

زمان اجرا  یبرا شریکه مقدار آماره ف ییارائه شده است. از آنجا 4

 ریمتغ یدرصد معنادار نشده است و برا 2 یدر سطو خطا 210/1برابر 

معنادار  12/1کمتر از  یکه در سطو خطا 717/2برابر  یزمان طراح

ز لحاظ ها اگروه نیگرفت که ب جهینت توانیم نیشده است، بنابرا

 شود،یمالحظه نم یمعنادار وتمداخله بر زمان اجرا تفا یاثربخش

 یحمستقل بر زمان طرا یرهایمتغ یها از لحاظ اثربخشگروه نیب یول

 توانیلذا در مجموع م شود،یمشاهده م یتفاوت معنادار هایآزمودن

ا اثرگذار زمان اجر ریبر متغ یکسانیبه نسبت  یدرمان یهاگفت گروه

ار بوده اثرگذ یاحزمان طر ریبر متغ یبوده است و به نسبت متفاوت

ی گیرن زمان طراحی در بین سه سطو اندازههمچنین میانگی است.

ه دار است و برای اینکآزمون و پیگیری( نیز معنیآزمون، پس)پیش

ری گیمشخص شود تفاوت موجود بین کدام یك از دو سطو اندازه

باشد از آزمون تعقیبی بونفرونی استفاده شده است که نتایج آن به می

باشد؛شرح جدول زیر می
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 ایج آزمون تحلیل واریانس مختلط برای بررسی اثر مداخالت بر زمان اجرا و زمان طراحی. خالصه نت8جدول

 SS df MS F Sig Eta اثر

 زمان اجرا
 130/1 923/1 210/1 722/1 3 229/21 گروه

 - - - 990/09 29 122/133 خطا

 زمان طراحی
 030/1 147/1 717/2 228/017 3 882/324 گروه

 - - - 221/37 29 271/2021 خطا
 

 

نتایج آزمون بونفرونی برای مقایسه میانگین زمان طراحی در بین  .7جدول

 های مختلفزمان

 سطو معناداری تفاوت میانگین گروه گروه

 آزمونپیش
 110/1 233/2 آزمونپس

 110/1 411/2 پیگیری

 آزمونپس
 110/1 -233/2 آزمونپیش

 114/1 098/1 پیگیری

 پیگیری
 110/1 -411/2 ونآزمپیش

 114/1 -098/1 آزمونپس
 

 

ها بر طبق اطالعات جدول فوق با توجه به اینکه تفاوت میانگین

های مختلف حاکی از این است که میانگین زمان طراحی در زمان

آزمون و میانگین زمان ها در زمان پیگیری کمتر از پسآزمودنی

آزمون بوده ز پیشآزمون کمتر اها در زمان پسطراحی آزمودنی

توان گفت مداخالت پژوهشی تحقیق بر زمان طراحی است، لذا می

 ها اثری ماندگار داشته است.آزمودنی

 گيریبحث و نتيجه

ن آموزش ت یاثر بخشتت ستتهیمقاو  نییتع پژوهش حاضتتر با هدف

لفیق و ت روان درمانی پویشتتی کوتاه مدتبر  یمداخله مبتن و یآگاه

پا  ییاجرا یردها بر بهبود کارک  این دو ام انج نهم  هی مغز در دختران 

ش  نییعبارتند از: تع یلی. اهداف تکمشد   یگاهآآموزش تن یاثر بخ

مغز  ییاجرا در عملکرد روان درمانی پویشتتتی کوتاه مدت     بر یمبتن

روان درمانی   یاآموزش مداخله   یاثربخشتتت نییتع ،منه هی دختران پا 

پا مغ ییاجرا یبر عملکردها  پویشتتتی کوتاه مدت    هم, ن هی ز دختران 

ی روان درمانی پویشتتت بر  یمبتن یآگاه آموزش تن یاثربخشتتت نییتع

مدت    تاه  تا  کو له     جیبر ن مدت     مداخ تاه  مانی پویشتتتی کو  روان در

 .نهم هیدختران پا

 نیشتر یب یقیگفت مداخله تلف توانیپژوهش م اییافتهبر حسب  

مداخله تن   ریت ث  نا  ریت ث  نیکمتر یآگاه و  له   محل   ییرا بر توا ستتتئ

مطلب استتت که  نیا دیمؤ جینتا نیداشتتته استتت. همچن  هایآزمودن

تاه روان درمانی پویشتتتی کوبر  یمداخله مبتن یرگذاریهرچند که ت ث

دو  نیا نیب تبوده استتت اما تفاو یاز مداخله تن آگاه شتتتریب مدت

 ریهرچند ت ث نیمعنادار نشتتتده استتتت، همچن  یمداخله به لحاظ آمار

ی کوتاه  روان درمانی پویشتتت بر  یمبتن ریاز ت ث  ترشتتتیب یقیمداخله تلف  

ده معنادار نبو زیدو نوع مداخله ن نیا نیبوده استتتت اما تفاوت ب مدت

به  یقیو تلف یآگاهاستتت که تفاوت مداخله تن یدر حال نیاستتت، ا

شد یمعنادار م یلحاظ آمار ش  هاییافتهبا  افتهی نی. ابا   فیلد،ش  یپژوه

درسن، کوجپرز، د  (، 2101) شلدر  ،(2111یوهال ) و تامسون  دانکن،

ساس، د جونگه، و دکر  یما سب،  2101)، ابا (، خوریانیان، حیدری ن

 و همکاران نستتب یدریح( و 0310طیبی و آقامحمدیان شتتعرباف )

مشتتابه  یمطالعات با مداخالت نیدر مجموع ا( همستتو استتت.  0313)

 ییتوانستتته استتت بر توانا یجانیه یخودآگاه و یآگاههمچون ذهن

 ییاجرا یعملکردها یهامؤلفه یناز مهمتر یکیحل مستت له به عنوان 

س  ص  یاز ابعاد زندگ یاریمغز که در ب وبهبود  یلیازجمله به لحاظ تح

ت، گذار استتتیرت ث ردهجانات ف تیریمد ییتوانا و یاضتتتیعملکرد ر

 .مثبت داشته باشد یرت ث

 هکوتاه مدت فشتترد یشتتیپو یتوجه نمود که در روان درمان دیبا

روشتتتن  ،میمستتتتق یریدرگ چالش و ،ییارویرو درک فرد از خود،

س له  یهامهارت و تیکفا حس ،یساز  شا م ستقالل،   ییگ سب ا  ، ک

شار روان  و نیطر آفرخ هاییتمقابله با موقع مهارت س  و یف از  یاریب

 شتتودیآموزش داده م وبمطل یروان تیبهبود وضتتع یها برامهارت

شرکت در ا  سات به   نیافراد با  سات و     جل سا  ها وجانیه شناخت اح

ته و    کار خود پرداخ با تغ    اف مانگر  خت          رییدر نا به شتتت هارا  کار آن اف

 یهاهبا توجه به مؤلف یجانیه قیدوانلو به تجربه عم  دی ک ت  رستتتاند یم

ست که و  شرط الزم م  ییعقال نشیب یآن، از آن جهت ا  و داندیرا 

 رییر تغگلیتستتته و تریقراکه واجد ستتتطو عم یجانیه نشیب تیکفا

مداخالت پژوهش  ،بعالوه .داندیم ستتتهیبا زی( ن2101، رلداستتت )شتت

 نیدر ب نیاثرگذار نبوده است، همچن  هایحاضر بر زمان اجرا آزمودن 

 دی نشتتتده استتتت. لذا با    جاد یا یتفاوت معنادار   زیمختلف ن یها زمان 

 تفاوت هنکیبا توجه به ا نیهمچن .شودیم اول رد یفرع هیگفت فرض
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زمان  نیانگیاست که م  نیاز ا یمختلف حاک یهادر زمان هانیانگیم

 نیانگی آزمون و مکمتر از پس یریگیدر زمان پ  ها یآزمودن یطراح

مان طراح  مان پس  ها یآزمودن یز  آزمونشیآزمون کمتر از پدر ز

 بر زمان  قیتحق یگفت مداخالت پژوهشتتت   توانیبوده استتتت، لذا م 

 داشته است.ماندگار  یاثر هایآزمودن یطراح

ته  استتتاس  بر در مراکز  شتتتودیم شتتتنهاد یپژوهش  نیا های یاف

روان درمانی ها از مداخله كینیکل مدارس وی، خدمات روانشتتتناخت

در جهت بهبود  یآگاهتنآموزش  یهاو برنامه پویشتتی کوتاه مدت

 حل مسئله در نوجوانان بهره برد. ییمغز و توانا ییاجرا یعملکردها
 

 منابع
بررسی ارتباط حافظتة کتاری بتا عملکترد اجرایتی (. 0379) ایاناصغرپور، م

ارشد  ینامه کارشناسانیپا در بیمتاران استکیزوفرن و افتراد ستالم.

و  ی. دانشگاه علوم پزشکی. تهران، دانشکده توانبخشیکاردرمان

 .رانیا یدرمان یخدمات بهداشت

اثربخشی (. 0313) زهرا طبیبی،و  مهدی خوریانیان، لیال؛ حیدری نسب،

بك ها وسروان درمانی پویشی کوتاه مدت فشرده بر کاهش نشانه

 فصلنامه مطالعات. های دفاعی در بیماران مبتال به افسردگی
 .043-097(، 04) 4روانشناسی بالینی،

 اف،شعرب انیآقامحمدو  زهرا ،یبیط؛ الیل نسب،ی دریحی؛ مهد ان،یانیخور

کوتاه مدت  یشیپو یرمانروان د ی(. اثربخش0310) رضادیحم

ال به مبت مارانیدر ب یجانیه یابرازگر ها وفشرده بر کاهش نشانه

(، 29)8 ،ینیبال یرفتار در روانشناس و شهیفصلنامه اندی. افسردگ

38-49. 

 ی(. اثربخش0312) زیپرو فداکارگبلو،و  دهیفر ثابت، نیحس؛ حسن ،یشکار

 ،یمانسجا یناسفشرده کوتاه مدت بر خودش یشیپو یروان درمان

در  ریاخ یها ینو آور یالملل نیکنفرانس ب نیسوم 0312
 .یمشاوره وعلوم رفتار ،یروانشناس

(. 0311درتاج، فریبرز ) و ابراهیمی قوام آبادی، صغری ؛ستاره فیروزی،

مقایسه کارکردهای اجرایی بر پایه اضطراب امتحان در دانش 

روانشناسی  دانش و پژوهش درآموزان پایه پنجم ابتدایی. 
 .89-72 (،0)02 ،کاربردی

 وی مباد کوتاه مدت: فشرده و یشیپو یروان درمان (.0314) ماین ،یقربان
 انتشارات سمت. تهران: .فنون

افزار برج نرم(. 0310) نیحس ،یامان ی وعل ،یمشهد ی؛مجتب ،یخداداد
 .انیس یشناخت یعلوم رفتار قاتیسسه تحقؤ: متهرانلندن. 

منصور  ،یرامیبو  زدانی ،یموحد ؛رضا سپهوند،؛ ارض ،محمدزادگان
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