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 چکیده:

ی توجاه روش مشااورهی باه فرایناد روان روش مشااورهدر جامعه علمی کشور در پژوهش های مرتبط با مشاوره و روان 

حال محاور بار و راه روایت محاورمقایسه ای اثربخشی پرسشگری لذا هدف از پژوهش حاضر بررسی . کمتری شده است 

کاهش اضطراب و افسردگی در افراد مبتال به اختالل بیش اضطرابی و اختالل افسردگی بود.کلیه بیماران مبتال به اخاتالل 

به مرکز مشاوره سپند در شهر اردبیل مراجعه کرده و یاا توساط ساایر  1395-96بیش اضطرابی و افسردگی که در سال 

هاا از ودند، جامعه آماری این تحقیاق را تشاکیل دادناد. روش انتخااب آزمودنیمتخصصان به آن مرکز ارجاع داده شده ب

نفر از جامعه آماری اخاتالل بایش اضاطرابی و  30نفر) 60از میان این بیماران جمعیت بالینی به صورت در دسترس بود. 

 پرسشانامه اضطراب باک  و نفر از جامعه آماری اختالل افسردگی( پس از انجام  مصاحبه بالینی و اجرای  پرسشنامه 30

 8حل محور، به مدت و راه روایت محوری پرسشگری روش مشاورهبرنامه   ،آزمون( به عنوان پیشBDI-IIافسردگی بک)

های اضاطراب باک و افساردگی باک مجاددا باه پرسشنامه روش مشاورهپس از اجرای جلسات  ساعته اجرا شد. 2جلسه 
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محتاوای پرسشاگری در باین  نشاان داد کاهتحلیل داده ها با استفاده از  روش تحلیل محتوا آزمون اجرا شد. عنوان پس

از وجود دارد. همچناین دار معناراه حل محور در اختالل بیش اضطرابی تفاوت  روش مشاورهو پرسشگری   روایت محوری

راه حل محاور در اخاتالل افساردگی  روش مشاوره در و پرسشگری  روایت محوربین محتوای پرسشگری نظر متخصصان 

و  افساردگی و اضاطراب تفااوت وجاود نادارد در دو اختالل  روایت محورولی بین محتوای پرسشگری  ،تفاوت وجود دارد

نتیجه آزمون تحلیال وکوواریاانس نشاان داد  . همچنینصادق استنیز همین نتیجه در مورد روش مشاوره راه حل محور 

تفااوت ماضاطرابی بایش اخاتاللدچار  محور بر کاهش اضطراب در بیمارانحلو راه ت محورروایاثربخشی پرسشگری  که

پرسشگری  فنتوان نتیجه گرفت که میولی این تفاوت در گروه افراد دچار اختالل افسردگی مشاهده نشد. بنابراین  ،است

 اثربخش است.در سطح یک عامل تغییر مشترک و عمومی  فارغ از روش مشاوره ای مورد استفاده 

 

 افسردگی،اختالل  اضطرابالل تاخمحور، حل، راهروایت محورپرسشگری،  کلمات کلیدی:

 

 

 

 

 فصل اول

 کلیات و پیشینه پژوهش
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 بیان مسئله

اند، ها بیش از گذشته در برابر شرایط نامساعد و فشارآور زندگی قرار گرفتهدر جامعه رو به رشد کنونی که انسان

دهد که به طور دائم انواع ها با یکدیگر، افراد را در شرایطی قرار میمشکالت، پیچیدگی و آمیختگی آنافزایش 

ترین اختالالت عصبی روانی ها و مهمترین بیماری، یکی از شایع1کنند. اضطرابفشارهای روانی را تجربه می

کنند )کوشان و وجو میرا در آن جستکاوان، بخش اعظم اختالالت روانی است که برخی روانپزشکان و روان

کنند. مشخصه اصلی اضطراب یک احساس مبهم، ناخوشایند، و (.  همه اضطراب را تجربه می2010واقعی، 

-هایی مثل سردرد، ناراحتی مختصر در معده، و عدم آرامش و بیفراگیر است که اکثر مواقع با عالیم و سمپتوم

؛ 2015، 2شود )سادوک، سادوک و روئیزنشستن یا ایستادن(، نشان داده میحرکت و آرام قراری )ناتوانی در بی

آمیز عمومی، مبهم و بسیار ناخوشایند از دلواپسی است که اضطراب یک احساس هیجان  (.1394ترجمه گنجی، 

گردد. اگرچه عقیده بر این با یک یا چند احساس جسمی )تنگی نفس، طپش قلب، فشارخون باال ( همراه می

های جدی بر جسم، روان، روابط ت که اضطراب کم برای حیات زندگی الزم است، اما اضطراب زیاد نیز زیاناس

آورد و فرد را از دارا بودن یک سالمت کیفی قابل قبول در زندگی محروم اجتماعی، حرفه و تحصیالت وارد می

                                                           
1. anxiety  
2. Sadock, Sadock & Ruiz  
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ترین عارضه ترین و احتماال جدیشایع ثانویه 2رسد افسردگی(. به نظر می2001و همکاران،  1نماید )دیویدمی

و جوی درمان برآید شود بیمار در جستاضطراب باشد و در واقع افسردگی بیش از خود اضطراب باعث می

(. افسردگی یا همان خلق پائین در واقع احساس غم و اندوه و ناشادی درونی است که با کاهش 1377)غفاری، 

اشتهایی، افکار مرگ و خودکشی، کاهش سطح عملکرد شغلی، در تمرکز، بیانرژی و عالقه، احساس گناه، اشکال 

شود )سادوک و های بیولوژیکی مانند خواب و خوراک مشخص میتحصیلی و اجتماعی، اختالل در چرخه

کند و (. فرد افسرده خلق خود را اغلب به صورت افسرده، غمگین، دلسرد، یا درمانده توصیف می2007سادوک، 

-احساسی، فقدان احساس لذت، اضطراب، احساس بیمیلی، بیهای ذهنی مانند بیدچار ویژگی ممکن است

(.از طرف دیگر در جامعه حرفه 2000، 3ارزشی، خودسرزنشگری و ضعف اراده باشد )انجمن روانپزشکی آمریکا

مداخله ،نتیجه پژوهش با ای کشور توجه به فرایندهای تغییر بسیار ناچیز است و اغلب اوقات پس از اتمام دوره 

یک جمله تاثیر متغییر آزمایشی معنی دار بود یا  معنی دار نبود خاتمه می یابد و بدین صورت سازوکار تاثیر 

فیلسوف بزرگ آلمانی و نیز فالسفه   4متغییر آزمایشی فراموش می گردد.. در ابتدای قرن بیستم، ویتگشتاین

ها را تجربه و از طریق آن و با آن فردی که افراد، آنع اجتماعی و بیندیگر، این مطلب را مطرح کردند که وقای

شود. مقصود آن است که زندگی، یک بازی کنند در وهله نخست با استفاده از زبان ساخته و پرداخته میزندگی

برای کشف  ها، زبان راهایی توجه شد که افراد، با استفاده از آن(. بنابراین به روش1391زبانی است )هومن، 

های مهم که هر مشاور و درمانگری صرف نظر از (. یکی از مهارت1391گیرند )هومن، رخدادها به کار می

است. پرسشگری به معنای   5گیرد، باید به آن تسلط کامل داشته باشد پرسشگریرویکردی که به کار می

یا مطلب مطرح شده است )گنجی و تر مسئله پرسیدن سؤاالت مناسب از خود و دیگران برای فهمیدن دقیق

( از مفاهیم زبانشناختی برای ارزیابی کار مشاوران موفق استفاده 1975) 6بندلر و گریندلر (.1392دیگران، 

شود، های مشاوره به نقش سؤال کردن، به منزله مهارتی که به موفقیت مشاوران منجر میکردند و از بین مهارت

درمانی، به نام نظریه ، رویکرد جدیدی به شخصیت و روان1980اند. از دهه دهها اشاره کربیش از سایر مهارت

ست که معتقدند واقعیت در 8گراهای سازهبه تدریج در حال گسترش است. این رویکرد تحت تأثیر نظریه 7روایت

بینی هانشود که این خود حاصل فرهنگ، زبان و جای منحصر به فرد ساخته میدرون هر یک از ما و به شیوه

درمانی فرایند کمک به افراد برای غلبه بر مشکالتشان از راه درگیر (. روایت1390ماست )پروچاسکا و نورکراس، 

کند و شدن در گفتگوهای درمانی است. روایت شکلی از گفتگوست که رویدادها را در طول زمان به هم وصل می

سازی مشکل، تواند شامل بروندهد. این گفتگوها می تواند ابعاد هیجانی وجود انسان را نشانبنابراین می

                                                           
1. David 
2. depression 
3. American Psychiatric Association  
4. Wittgenstein 
5. questioning 
6. Bandler & Grindler 
7. narrative therapy  
8. constructive based  
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(. به عنوان انسان، ما به 1998، 1های تازه و اتصال آن به گذشته باشد )کاراستخراج پیامدها، پررنگ کردن نقشه

درمانی به دهیم. روایتآوریم و سپس به آن معنا میناپذیری معناساز هستیم. ما تجربه به دست میطور اجتناب

هایی که با خود داریم، درباره اینکه چه کسی کنیم توجه دارد، داستانها زندگی میهایی که ما با آنانداست

ها ها و بازگویی آنها، فهمیدن آندرمانی شامل کشف این داستانهستیم و چه چیزی برایمان مهم است. روایت

کنند. مانند لنز داخل باره خودشان استفاده میهای معینی دردرمانی عقیده دارد که افراد از داستاناست. روایت

ها تأثیر فیلترکننده بر تجربه شخص دارند و بنابراین آن اطالعاتی را که بر آن تمرکز یک دوربین، این داستان

رغم دهد. علیهای زندگی، گذشته و آینده آنان را شکل میها دیدگاهکنند. این داستاناند انتخاب میکرده

درمانی، معنایی را توانند به طور قابل توجهی ثابت و محکم باشند. روایتها میلف، این داستاناطالعات مخا

ها و زندگی افراد کمک گیری مجدد روایتکند که لنز این دوربین را از تنظیم خارج کرده و به شکلفراهم می

درمانی در کاهش افسردگی به ( در اعمال روش روایت2006) 4، دیویس و فی3وبر  (.1998، 2کند )اسوینمی

، ورومنس و 5شود. لینتدرمانی موجب تغییرات مثبت در افسردگی در زنان میاین نتیجه رسید که روایت

درمانی برای بهبود افراد ( نیز در پژوهش خود نشان دادند که شواهد تجربی برای حمایت روایت2011) 6اسوتیزر

( 1393ای )زاده، فرامرزی و نوری امامزادهد. همچنین قوامی، فاتحیمبتال به اختالل افسردگی اساسی وجود دار

آموزان دختر دوره راهنمایی نشان دادند که خود دانشبا اعمال این روش بر کاهش اضطراب اجتماعی و حرمت

 نفس گروه آزمایشی مؤثر بوده است.درمانی به طور معناداری بر کاهش اضطراب اجتماعی در افزایش عزتروایت

-ها جهت کمک به بهبود اختالالت روانی از جمله اضطراب و افسردگی مورد استفاده قرار مییکی دیگر از درمان

حل محور به عنوان یک رویکرد فرامدرن نسبت به است. رویکرد راه 7حل محورمدت راهگیرد، درمان کوتاه

(. در 2002، 8شود )لتمبندی میطبقه مداخالت رفتاری وابسته به همکاری بین درمانگر و مراجع برای درمان

شود ها تأکید میحلمحور به جای تمرکز بر مشکالت بر یافتن راهاین رویکرد برخالف دیدگاه مشکل

مسأله و به واسطه کشف سازی است نه حلحلحل محور بر پایه راهبنابراین پرسشگری راه  (.2012، 9)برززوسک

ها در های آنشود و نه بحث در مورد مسائل موجود و علتآینده هدایت می نیروهای جاری مراجع و امیدواری به

ها و های افراد ، برجسته کردن قابلیت(. این رویکرد به جای تأکید بر نقایص و ناتوانی2010، 10گذشته )وند

ویکرد (. هدف ر2010، 11های افراد و ایجاد روابط حمایتی در طی فرایند درمان متمرکز است )کوارمموفقیت

-هایی است که کیفیت مثبتحلحل محور مانند هدف همه مداخالت درمانی، کمک به مراجع برای ایجاد راهراه

                                                           
1. Carr 
2. Sween  
3. weber 
4. Davis & McPhie 
5. Lynette 
6. Vromans & Schweitzer 
7. solution- focused brief therapy 
8. Lethem 
9. Brzezowskl 
10. Wand  
11. Kvarme  
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حل محور، یک مسئله به عنوان (. در پرسشگری راه2006، 1کنند )راسل مارتینتری از زندگی را تولید می

تواند در حل مسئله میشخص شوند، سپس راهشود. اگر موارد استثناء تقویت و مسازی میاستثنای مسئله مفهوم

 3(. ردی، سیرومورسی، ویجایاالکشمی و حمزه2008، 2حالتی مؤثر و کارآمد برآورده شود )دی کاسترو و گاترمن

حل محور به این نتیجه رسید که این درمان موجب بهبود عالئم مدت راه ( در اعمال درمان کوتاه2015)

حل محور در بهبود ( نیز مشاهده کردند که درمان کوتاه مدت راه2012همکاران ) و 4شود. مالجاننافسردگی می

( همچنین در پژوهش خود 2008) 5افسردگی و اختالالت اضطرابی در پیگیری یکساله مؤثر بوده است. اسموک

شود. حل محور باعث بهبود نشانگان افسردگی در معتادان افسرده میبه این نتیجه رسیدند که پرسشگری راه

حل محور موجب کاهش افسردگی و ( نیز مشاهده کردند که پرسشگری راه2002) 6لنینگامپومری، گرین و ون

شود. در همه موارد فوق انتخاب پرسش مناسب و رویه پرسشگری در اضطراب و بهبود رضایت زناشویی می

توضیح داده شد حال سؤال یا مسأله  مشاور و رواندرمانگر سازوکار اصلی را بر عهده دارد.با توجه به آنچه که

هایی بین پرسشگری در روایت درمانی و پرسشگری در راه حل محور اصلی این پژوهش این است که  چه تفاوت

وجود دارد؟ این تفاوت در اختالل های افسردگی و اضطراب چه وضعیتی دارد؟ و آیا بین اثربخشی پرسشگری 

 طراب و افسردگی تفاوتی وجود دارد؟.حل محور بر کاهش اضگونه و راهروایت

 

 اهمیت و ضرورت پژوهش

متاسفانه در کشورمان ایران ،علی رغم ادعاهای زیاد در مورد فرایند روان درمانی پژوهش موثر که بتواند 

سازوکارهای تاثیر را نشان دهد بسیار کم است. از طرف دیگراختالالت روانی، تأثیر قابل توجهی بر فرد، خانواده 

های از و افراد جامعه دارد. تأثیر آن بر روی جامعه به لحاظ نیاز به مراقبت از بیماران بسیار مهم است. سال وی

دهد. در های ناشی از اختالالت رونی، رقم باالیی را به خود اختصاص میدسترفته عمر به علت مرگ و ناتوانی

های زودرس هستند. این اختالالت در ی و مرگسراسر جهان، اختالالت روانی و عصبی از عوامل اصلی ناتوان

 90توانند مشکالت بزرگی را ایجاد کنند. نزدیک به تمام کشورها وجود دارند و در صورت عدم درمان، می

درصد از مراجعات افراد به پزشکان عمومی، به علت مشکالت مربوط به مشکالت روانی است. تقریبا هر سال 

                                                           
1. Russell-Martin  
2. De castro & Guterman  
3. Resddy, Thirumoorthy, Vijayalakshmi & Hamza  
4. Maljanen 
5. Smock 
6. Pomeroy, Green, Van Laningham 
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کنند )براون و ه علت فشارهای روانی غیرقابل مهار، اقدام به خودکشی میفرد آمریکایی، اغلب ب 750000

دهند. طبق های اختالالت روانی را تشکیل میترین گروه(. اختالالت اضطرابی یکی از رایج2005، 1گربرگ

یک  ای که درباره نرخ همزمانی یا همبودی اختالالت روانی انجام شد(، از هر چهار نفر)مطالعه 2NCSگزارش 

ماهه این  12کند و نرخ شیوع نفر معیارهای تشخیصی برای حداقل یک اختالل اضطرابی را برآورده می

درصد  5/30درصد است. احتمال ابتال به اختالالت اضطرابی در زنان بیشتر از مردان است ) 7/17اختالالت 

اقتصادی، از نرخ شیوع  –درصد(. با باالتر رفتن سطح اجتماعی  2/19نرخ شیوع تمام عمری در مقابل 

(. یکی دیگر از 1394؛ ترجمه گنجی، 2015شود )سادوک، سادوک و روئیز، اختالالت اضطرابی کاسته می

( در بیانیه جدید خود اعالم 2015) 3آفرین افسردگی است. سازمان بهداشت جهانیاختالالت شایع و مشکل

ترین علت ناتوانی عروقی و اصلی -بیماری قلبی افسردگی دومین بیماری پس از 2020کرده است که تا سال 

و بیماری در نوجوانان و جوانان خواهد بود. در میان اقشار مختلف جامعه، میزان شیوع افسردگی در بین 

(. در ایران نیز 2014، 4ها است )دیدریخ، گرانت، هافمن، هیلر و برکینگجمعیت جوان بیشتر از سایر گروه

درصدی افسردگی در دانشجویان است )رهنمای  41تا  25شده، گویای میزان شیوع های انجام نتایج بررسی

رسد تا سال بندی شده است و به نظر می(. افسردگی به عنوان چهارمین بیماری شایع جهان رتبه1391نمین، 

و  7(. طبق تحقیق پارکر2009، 6؛ هانتر2009، 5کننده جهان باشد )پاسلدومین اختالل ناتوان 2020

میلیون نفر  121(؛ در جهان حدود 1387، به نقل از سلیمانی، محمدخانی و دولتشاهی، 2001مکاران )ه

مبتال به افسردگی هستند. بر حسب اینکه افسردگی به چه نحوی تعریف و سنجیده شود، میزان شیوع اختالل 

درصد  21درصد تا 7ان درصد است و در زن 7/12درصد تا  6/2افسردگی اساسی در طول زندگی، در مردان از 

                                                           
1. Brown & Gerbarg  
2. the National Comorbidity study  
3. world Health organization  
4. Diedrich, Grant, Hofmann, Hiller & Berking 
5. Passel 
6. Hunter 
7. Parker 
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( نیز شیوع افسردگی را 1381، به نقل از کیمیایی، 2000) 1(. لوینسون1387باشد )سلیمانی و همکاران، می

درصد از افراد مبتال به  15دهد درصد برآورد کرده است. تحقیقات نشان می 1/17در کل چرخه زندگی 

دهند، به عبارت ر خودکشی جان خود را از دست میافسردگی و هر ساله حدود یک میلیون نفر در جهان در اث

درصد  12(. همچنین افسردگی بار مالی سنگینی را تقریبا به 2009ثانیه یک نفر )هانتر،  30دیگر در هر 

ای که یک فرد افسرده بر (. به طور متوسط هزینه2004و همکاران،  2کند )آستانجمعیت جهان تحمیل می

اند که افسردگی ساالنه (. اقتصاددانان برآورد کرده1388ست )وکیلی و همکاران، کند زیاد اجامعه تحمیل می

(. با توجه به شیوع اختالالت 2009بیلیون دالر برای ایاالت متحده آمریکا هزینه در بردارد )هانتر،  43

ها های آنهای سنگینی که این اختالالت بر دوش افراد و خانوادهاضطرابی و افسردگی و مشکالت و هزینه

های الزم در این مورد و فقدان پژوهش کند از یک طرف و از طرف دیگر با توجه به کمبود پژوهشتحمیل می

حل محور بر کاهش اضطراب و افسردگی، همچنین گونه و راهدر مورد مقایسه اثربخشی پرسشگری روایت

های سازی بستر مناسب برای پژوهشاهمهای درمانی و فرها و محیطاستفاده از نتایج این پژوهش در کلینیک

بعدی از دالیل این پژوهش است.از طریق اجرای طرح های اینچنینی شرایط مساعد جهت نظریه پردازی در 

 حوزه سازوکارهای اثربخشی در مشاوره و رواندرمانی فراهم می گردد.

 اهداف پژوهش

 هدف کلی

 ر اضطراب و افسردگیحل محور بگونه و راهتعیین اثربخشی پرسشگری روایت

 

 حل محور بر اضطراب و افسردگیگونه و راهمقایسه اثربخشی پرسشگری روایت

 

 اهداف جزئی
                                                           
1. Lewinsohn  
2. Ustun  
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 محور در افسردگی واضطراب تعیین محتوای پرسشگری روایت

 

 تعیین محتوای پرسشگری راه حل محور در افسردگی واضطراب 

 

 تعیین اثربخشی پرسشگری روایت محور در افسردگی واضطراب 

 

 حل محور در افسردگی واضطرابتعیین اثربخشی پرسشگری راه

 حل محور در افسردگیپرسشگری روایت محور و  راه مقایسه اثربخشی

 حل محور در اضطرابپرسشگری روایت محور و  راه مقایسه اثربخشی

 فرضیه های پژوهش

پرسشگری در روایت درمانی  و پرسشگری درمان راه حل محور در اختالل بیش اضطرابی تفاوت میان محتوای  -

 وجود دارد.

میان محتوای پرسشگری در روایت درمانی  و پرسشگری درمان راه حل محاور در اخاتالل افساردگی تفااوت  -

 وجود دارد.

محور در اختالل افسردگی و اضطراب میان محتوای پرسشگری در روایت درمانی  و پرسشگری درمان راه حل  -

 تفاوت وجود دارد.

حل محور بر کاهش اضطراب  در افراد مبتال به بیش اضطرابی متفاوت گونه و راهاثربخشی پرسشگری روایت -

 است.

 حل محور بر کاهش افسردگی  در افراد مبتال به افسردگی متفاوت است.گونه و راهاثربخشی پرسشگری روایت -

 

 و عملیاتی متغییرها مفهومیتعاریف 

 یضطرابا بیش اختالل
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ی همان اختالل اضطراب منتشر است که شامل نگرانی مداوم و شدید در اضطراباختالل بیش : مفهومیتعریف 

-نی مثل بیو عالئم بد موارد متعدد مثل عملکرد شغلی و تحصیلی است و شخص کنترل آن را دشوار می بیند 

شدن،خستگی سریع ،اشکال در تمرکز یا تحریک پذیری ،تنش ماهیچه ای و اختالل قراری و احساس متالشی 

 (. 2013)انجمن روانپزشکی امریکا،  خواب همراه آن است

 (1990بک، ) ای است که فرد در آزمون اضطراب بکتعریف عملیاتی: در این پژوهش میزان اضطراب نمره

 آورد.بدست می

 افسردگیالل تاخ

کشد و یک رشته هفته طول می 2ای است که حداقل خلق به شدت افسردهدوره افسردگی  مفهومی: تعریف

الل در برخی کارکردهای بدنی )مثل تغییر تارزش بودن یا بالتصمیمی( و اخهای شناختی )مثل احساس بینشانه

الگوی خواب، تغییر جدی وزن و اشتها، یا از دست دادن جدی انرژی( را در پی دارد تا حدی که شخص حتی 

 (.2013)انجمن روانپزشکی امریکا، برای کمترین فعالیت یا تحرک هم به سعی و تالش زیاد نیاز دارد 

  (1978بک، ) سردگی بکای است که فرد در آزمون افتعریف عملیاتی: در این پژوهش میزان افسردگی نمره

 آورد.بدست می

 گونهپرسشگری روایت

روایت محور  روش مشاورهفرآیند شامل همه پرسش هایی است که در ، محور پرسشگری روایتتعریف نظری: 

های تازه و اتصال ریزی مشکل، استخراج پیامدها، پررنگ کردن نقشه. این گفتگوها شامل برونپرسیده می شود

محور گونه، مشاوره روایتالزم به ذکر است که منظور از پرسشگری روایت (.1998است )کار، آن به گذشته 

 است.
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 ریوایت محور مشاوره ای مبتنی بربرنامه  محور در این پژوهش منظور از پرسشگری روایت تعریف عملیاتی:

  .(2004پاین )) می شوداست که در هشت جلسه دو ساعته ارائه 

 محورحلپرسشگری راه

محور یک دیدگاهی غیربیماری شناختی نسبت به مراجع دارد و به مراجعین حلراه پرسشگری :مفهومی تعریف

چنین آینده تأکید جا و اکنون و همحل بیابند. این دیدگاه بر اینتا برای مشکالت کنونی خود راهکند کمک می

ناپذیر بوده و مخصوصاً تغییرات دگرگونی امری اجتنابمحور، تغییر و حلراه روش مشاورهدارد. براساس دیدگاه 

پرسشگری بر توانایی شخص و زمان هایی است که ، تمرکز روش مشاوره ایپذیر است. لذا در این سازنده امکان

 (. 1989، 1)هانلون و وینراو از تسلط بیماری بدور است

محور است که حلی راهروش مشاورهمحور برنامه حلدر این پژوهش منظور از پرسشگری راه تعریف عملیاتی:

 .(1997) 2زیمرمن، پرس، وتزل) در هشت جلسه دو ساعته ارائه شد

 مروری بر ادبیات پژوهش

 چیست؟ 3پرسشگری

تر مسئله یا مطلب مطرح پرسشگری به معنای پرسیدن سؤاالت مناسب از خود و دیگران برای فهمیدن دقیق

  (.4،7198تامشده است )

( از مفاهیم زبانشناختی برای ارزیابی کار مشاوران موفق استفاده کردند و از بین 1975) 1بندلر و گریندلر

شود، بیش از سایر های مشاوره به نقش سؤال کردن، به منزله مهارتی که به موفقیت مشاوران منجر میمهارت

 اند. ها اشاره کردهمهارت

                                                           
1. Hanlon & Weiner 
2. Zimmerman, Prest  & Wetzel 
3. questioning 
4. Tomm 
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پرسند هایی که میسؤال باشد؟ مهم است که مشاوران از نوع سؤال در چه شرایطی ممکن است یک مشاور بدون

شود( چه گفته میگیرد که مشاوران از تفاوت میان محتوا )آنآگاه باشند. پرسشگری مؤثر اغلب وقتی صورت می

صرف  پرسند که بازتابی از محتوایهایی  میشود( آگاه هستند. مشاورانی که سؤالو فرایند )آن، چگونه گفته می

است ممکن است جلساتشان را در سطح رفتاری ببیند )یعنی مشاور احتماال با فهم فرایند یا عواطف مراجع 

پرسند که بازتابی از فرایند است جلساتشان را با هایی میمشکل دارد(، در حالی که مشاورانی که سؤال

تمرکز کردن بر فرایند به جای محتوا، کنند. در حقیقت، به واسطه آشکارسازی عاطفی بسیار بیشتری اداره می

 (. 1966، 2کنند )کل و مویلرجا میمشاوران تمرکز را از برون به درون جابه

 

 

 

 انواع پرسشگری

 3پرسشگری انعکاسی .1

لگوهای ولید اتها برای ای برای توانا ساختن مراجعان و خانوادهپرسشگری انعکاسی بخشی از مصاحبه مداخله

به  کند وییک وضعیت تسهیلی اتخاذ ممشاور جدیدی از رفتار و شناخت خودشان است. در این نوع پرسشگری 

ن یا مکانیسم اثر پرسد که امکانات جدیدی برای خودشناسی مراجعان را فراهم سازد.عمد از این نوع سؤاالت می

تنوع  کنند.نا و سیستم باورهای خودشان بازاندیشی میروش بدین صورت است که مراجعان بین سطوح مع

سؤاالت  (. انواع1987سؤاالتی که ممکن است در پرسشگری انعکاسی به کار گرفته شود زیاد است )تام، 

 انعکاسی در زیر آمده است:

 شود.: در این نوع پرسشگری، سؤاالتی در مورد آینده پرسیده می4گراسؤاالت آینده

 شود.: سؤاالتی هستند که براساس مشاهدات درمانگر در جلسه درمان پرسیده می5ایسؤاالت مشاهده

                                                                                                                                                                                           
1. Bandler and Grindler 
2. Kell and Mueller 
3. reflexive Questing 
4. future Oriented Question 
5. observer Perspective Question 
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: سؤاالتی هستند که به منظور هدایت مراجعان به الگوهای سالم، به وسیله درخواست 1مقایسه هنجاریسؤاالت 

 شود.پرسیده می ها مربوط به مقایسهاز آن

شوند که نقش اصلی در ها پرسیده میبرای مشخص کردن تفاوت: این نوع سؤاالت 2هاسازی تفاوتسؤاالت روشن

 سیستم باورهای فرد دارد.

 دهند.: این نوع سؤاالت به رفتار درمانگر جهت می3ایسؤاالت فرضیه

: گروهی از سؤاالت هستند که ممکن است جهت یادآوری فرایند یک مصاحبه استفاده شود 4سؤاالت روند وقفه

 (.1987)تام، 

 

 5چرخشی پرسشگری .2

اش براساس بازخوردی از مراجعان در پاسخ به پرسشگری چرخشی به معنای ظرفیت درمانگر برای هدایت فرضیه

ها و تغییرات است. مثل توانایی درمانگران برای رهاسازی اطالعاتی که او خواستار آن در مورد رابطه و تفاوت

 (.1980، 6چین و پراتاچخودشان از شرایط زبانی و فرهنگی )سلوینی، بوسکولو، 

 طرفی()بی 7پرسشگری خنثی .3

-ثیر میطرفی به معنای یک عمل خاصی است که بر مجموعه رفتارها در طی جلسه تأپرسشگری خنثی یا بی

 (.1980گذارد )سلوینی، بوسکولو، سسچین و پراتا، 

 8روایت محوریپرسشگری در 

 روایت(. پرسشگری 2001، 9کالسیک است )آماندسوندرمانی رویکردی جدید به روان محور پرسشگری روایت

فرایند کمک به افراد برای غلبه بر مشکالتشان از راه درگیر شدن در گفتگوهای درمانی است. این فرایند  محور

                                                           
1. normative Comparison Question 
2. distinction Clarifying Question 
3. introducing Hypotheses Question 
4. process Interruption Question 
5. circularity Questing 
6. Selvini, Bosocolo, Cocchin & Prata 
7. neutrality Questing 
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هاست. این رویکرد افراد را متخصصان اصلی شامل گفتن، گوش دادن، دوباره گفتن و دوباره شنیدن داستان

بیند و اعتقاد دارد افراد دارای بسیاری از ای از افراد میهای جداگانهت را به عنوان بخششان و مشکالزندگی

-شان کمک میها در کاهش اثرات مشکالت در زندگیهایی هستند که به آنها و تواناییها، باورها، ارزشمهارت

به  محور روایتدر پرسشگری (. 2001، 1کند )فایس و گروتونتکند و راهی برای فهم تجربه انسان فراهم می

ها برای رویدادهای گذشته آوری که آنهای رنجشود که از داستانمشکالت افراد به عنوان مسائلی نگریسته می

گیرد. فرایند درمان، بررسی چگونگی تحلیل داستان زندگی افراد توسط خود آنان است در ذهن دارند، نشأت می

-هایی در نظر گرفته میمعانی جدید در زندگی است. مشکالت به صورت داستانو تمرکز و تأکید اصلی بر ایجاد 

توان به های افراد میاز طریق روایت  (.2001، 2اند برای خود بگویند )بالنتون و آوریشوند که افراد قبول کرده

ت به کنش و اند دسهایی که ساختهها براساس روایتهای آنان پی برد. انساناحساسات، هیجانات و نگرش

بینی و کنترل زندگی خود برخوردار شود احساس کنند از توانایی پیشزنند و این فرایند سبب میواکنش می

به  محورمشاوران روایت (.2007، 3)براون هستنددر پی ساخت دادن به تجارب افراد  هاهستند. در واقع روایت

شود، های زندگی فرد بیان میاجتماعی که در داستان کنند و بیشتر به فوایدهای عینی کمتر توجه میداستان

اندازی جدید یافت. در توان زندگی را به شکلی متفاوت و در چشممی محور مندند. در پرسشگری روایتعالقه

است و زندگی با تجدیدنظر نویسنده تغییر  محور حقیقت بازنویسی زندگی هدف نهایی فرایند پرسشگری روایت

در سالهای اخیر با مباحث  محور روایت قلمرو پرسشگری (.2003، 4یمهال، گاردنر و هنالینخواهد کرد )بر

ای از مفاهیم وابسته به کند واقعیت، مجموعهتحت تاثیر قرار گرفته است که عنوان می 5فرانظری ساختارگرایی

کشاندند و معتقدند که گر است. ساختارگرایان، مفهوم حقیقت ناب را به چالش میهای ذهنی مشاهدهچارچوب

شوند. این یک ها و جوامع مختلف تجربه و توصیف میچندین واقعیت وجود دارد که بوسیله مردم فرهنگ

ها را باید در ذهن افراد جستجو کرد. کند واقعیتانداز فرانوگرا، در مقابل دیدگاه نوگرا است که تأکید میچشم

کنند و آن را به طور عیت خودشان را بیشتر از کشف آن، ابداع میشناختی، افراد، واقطبق این دیدگاه معرفت

شناسی در های علمی مثل انسانهای فرانوگرا در بسیاری از حوزهدهند. پیشرفتشان مبادله میمتقابل با محیط

از  شود که بطور فعال، تفاسیری راسازی تلقی میشناسی شکل گرفت. داستان بیشتر به عنوان عامل مفهومزبان

کند. در رابطه با دهد و جذب میهای جدید را مناسب تشخیص میدهد و یافتهدنیای عینی ارائه می

هایی وجود دارند که افراد گرایی اجتماعی وجود دارد که معتقد است، چارچوبساختارگرایی، دیدگاه ساختاری

نیز عمدتا در حیطه اجتماعی یعنی از افراد کند و آنها برای تبدیل و معنادهی به تجارب خود، از آنها استفاده می

شوند. زبان ابزاری است که از طرق آن، این شناخت از نظر فرهنگی منتقل دیگر، در جامعه و خانواده آموخته می

کند که شکل پیدا کرد، رویکردی که ادعا می  محور روایتشود. به غیر از نظریه ساختارگرایی، پرسشگری می
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-های فردی سازمان داده و ساختارهای اجتماعی و توصیفی را منعکس میخودشان را در روایتافراد، تجارب 

های کنند. از این دیدگاه، دنیای شخص از طریق مبادله و تبادل اجتماعی و از طریق زبان به شکل روایت

آنها بوسیله الگوهای های روایتی زیادی در زندگی مردم وجود دارد، بسیاری از شود. رشتهداستان، فهمانده می

یابند و برخی از آنها از طریق مواجهه و تبادل آرا و داستانسرایی برای معمولی در یک گروه اجتماعی سازمان می

 اند. شخص بدیهی شده

 1940و  1930روانشناس معروف دهه  1تواند به کارهای جرج کلیاز نظر تاریخی، نظریه ساختارگرایی می

های فردی بود که مراجعین های شناختی و روایتهایی برای شناخت سازهه توسعه روشنسبت داد که عالقمند ب

کرد که بوسیله آن افراد، تجارب بردند. وی بر فرآیند دوقطبی تاکید میوی برای تفسیر تجارب خود به کار می

ظریه ساختار سازه شخصی گزیدند. نکند و بین بایدها و نبایدها، انتخاب خودشان را برمیبندی میخود را مقوله

کلی، کاربردهای بالینی متعددی دارد. گریگوری بیتسون معتقد بود که افراد، رویدادها را به شکل متناسب با 

کنند و اطالعات، عمدتا در طول زمان به عنوان اخبار متفاوت دریافت الگوهای شناخته شده رویدادها تفسیر می

ها را کند که ساختارهای روایتی تجربهس معروف، ادوارد برنر اظهار میشناشود. انسانبرداری میشده و نقشه

نمایند. اما همیشه احساسات و تجاربی وجود دارد که کنند و مفاهیمی را از آن استنباط میسازماندهی می

-محیطشوند. از نظر ساختارگرایی افرادی که واقعیت خودشان را از طریق تبادل با بوسیله داستان ارائه نمی

آورند، در عمل با مشکالتی مواجه هستند که باید درصدد حل آن برآید. در نظریه روایتی، هایشان بدست می

حل برای تفسیر مفاهیم ترغیب ها و مشکالت دیگران و ارائه راهدرمانگران افراد را به جلب توجه بیشتر بر داستان

های دارای ز توسعه دهند. هدف درمانگر، اصالح داستانها و روایات جدیدی را برای خود نیکنند تا داستانمی

کنند. های مراجع، حمایت میها و تببین روابط مؤثری که از سازهنقص نیست بلکه شناخت و درک توسعه روایت

-ها و متنیابند. ساختارهای اجتماعی، زمینهها توسعه میهایی است که در آن داستانتمرکز درمانی، بر زمینه

آید های اصلی زندگی افراد به صورت داستان در میدهند، تجارب زندگی برای روایتی را تشکیل میهای فرع

 (.1394)قمری و فتحی، 

از  کرد. پس ری پیداگتحلیلدرمانی از طریق سنت تفاسیر در روانرویکرد روایتی در ابتدا مسیر خود را در روان

مکن یماران مارد. بدتنها یک راه درست برای تفسیر تجربه وجود  تحلیلگران کالسیک باور داشتند کهفروید، روان

راای لگر که دک تحلیاند، اما یهای آنها ناهشیار بودهاست رویاها یا عالئم خویش را درک نکنند چرا که انگیزه

ر یزته را از های مدفون شده از گذششناسی که خرابهتوانست درست مثل باستانتحلیلی است مینظریه روان

انند دونالد متجدید نظر کنندگانی  1980کشد، معنای ناخوداگاه را کشف کند. آنگاه در دهه خاک بیرون می

فتند . آنها گم کردندتحلیلگری قد علگرا از واقعیت رواناسپنس، روی شافر و پاول ریکوئر علیه این مفهوم مثبت

وایتی از حقیقت تاریخی به هوشمندی رشود و هدف درمان شود، بلکه ساخته میحقیقت تجارب کشف نمی

ز گذشته یار اعتغییر کرد. چالش این بود که حقایق در خدمت انسجام خویشتن ساخته شوند و نه تصویری تمام 

 شناس.سراتبدیل شد تا یک باستاندر این نگاه، درمانگر بیشتر به یک داستان
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تا  خواستند جعانشاندیدند. درمانگران هرچه بیشتر از مرادرمانگران، استعاره روایت را بسیار سودمند خانواده

 مراجعان و تفسیر های روایتی بر ادراکحالشان را بگویند و بیشتر پی بردند که تا چه حد شرحداستان زندگی

 کشند ویما بیرون خوان رکنند که تجربیات ناهمهای زندگی همانند فیلترهایی عمل میگذارد. داستانتأثیر می

وارتز، یکولز و ش)ننند خوانی پیدا کدهند که باالخره تا حدی هما اگر نتوان آنها را بیرون کشید طوری تغییر میی

 (.1393؛ ترجمه دهقانی و همکاران، 2006

 بروز اختالالت رفتاری

 کند،یم ه هدایتفایدگویند، آنها را به سوی تفسیر تجربه طرق بیهایی که افراد به خودشان میوقتی داستان

حتماال ال نشوند های غیرسودمند حکند. چنین مشکالتی تا وقتی که داستانها گیر میمعموال پایشان در مشکل

 شوند.های مطلوب رویدادها میادامه خواهند یافت و مانع دیدن جنبه

 ت، هرگاهاوس اشقعتواند باور کند کسی اش این است که نمیبنابراین برای مثال مادر تنهایی که روایت زندگی

اعث وایت بردهد. این رود، با پریشانی هرچه بیشتر واکنش نشان میدخترش خارج از ساعات مقرر بیرون می

-لکن میا در باماند یا ته سیگارهایش رشود مادر همیشه متوجه این باشد که دخترش تا دیروقت بیرون میمی

. هر شودف میدهد و یا داوطلب شستن ظروانجام میشود که دخترش تکالیفش را اندازد، اما متوجه این نمی

اقعا وی وگی او های زندخوان با داستان مادر است مبنی بر اینکه دخترش نیز همانند سایر آدمخطای دختر هم

ند یا کقاد میو انتارا دوست ندارد. دختر هم به نوبه خود فقط دنبال این است که ببیند مادرش چقدر از دوستان 

و را اشته و احترام گذاآورد هنگامی را که مادرش به عقاید او آشوبد، اما به اید نمیاشتباهات کوچک میبه خاطر 

را  اند مردمتوسازد که نمیستود. این دختر به تدریج داستانی را برای خود میهایش میبه خاطر پیشرفت

ندهد  شود که اهمیتباعث می گیرد وقرار می« گریعصیان»هیچگاه راضی کند و هرچه بیشتر در معرض 

تن به انند رفمبندد که احساس بهتری به آنها دارد، کند و به جای آن دل به کارهایی میمادرش چه فکر می

طور  لکه بهبمانند، گری در میمهمانی تا دیروقت شب. به زودی دو طرف نه تنها در الگوی کنترل و عصیان

شان نمکن است مکنند. این تحلیل گری توجه میبه کنترل یا عصیان تر در اینکه صرفا به مسائل مربوطمشخص

ر در و دختن یک مادرمانی در نگاه به یک چرخه رو به انتها در خصومت بیهای مکاتب خانوادهدهنده همه تفاوت

 یدهروایتی ا شود. درمانگرانبر رفتار آنها متمرکز نمی محور روایتنباشد. تفاوت اینجاست که پرسشگری 

-ی بیاه شیوهرند باند و داسیبرنیکی را مبنی بر اینکه مادر و دختر در یک حلقه بازخوردی ناکارآمد گیر کرده

د، کننن مید را بیاای که مادر و دختر تبادل خوکنند. آنها بر شیوهدهند، رد میفایده کنش و واکنش نشان می

قعه را ا این وانداشته شدن و اذیت شدن( بلکه چگونه آنههای آنها است )دوست شوند. این داستانمتمرکز می

 کنند.تفسیر می
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کنند که اشاره می 1های آکنده از مشکلدرمانگران روایتی به این الگوهای دیدگاه تونلی، تحت عنوان داستان

همچنان به آمیز کنند تا به نحوی با هم حرف بزنند که داستان مشکلگیرند افراد را تشویق میوقتی شکل می

کنند بر انتقاد و کنترل کودکان حیات خود ادامه دهد. تا زمانیکه والدین روی بدرفتاری کودکان خود تمرکز می

کنند که والدین مزاحم انها هستند، احتمال دارد که ها اینطور فکر میخویش متمرکز هستند و تا وقتی که بچه

های آنها به یکدیگر به معنای ماندن در همان وضعیت است و گر باقی بمانند. پاسخهایی واکنشی و عصیانآدم

 تر کردن داستان مشکالت.کننده سختتقویت

-یمپذیر یبهای هیجانی شدن آسناپذیری افراد را نسبت به دستخوش حالتهای بسته و انعطافچنین روایت

 رمانگرانشند. دجی به تصویر بکهایی که درمانگران روایتی مایلند انها را در قالب مهاجمان خارکند، حالت

نین رند که چاور داببینند، اما دار را به عنوان مخلوقات فضایی نمیروایتی واقعا احساسات و یا باورهای مشکل

ازی یرونی سبباشند. ای امری بیرونی هستند، از این لحاظ که ساخته و پرداخته جامعه میهای عاطفیپاسخ

 (.1393، ؛ ترجمه دهقانی و همکاران2006)نیکولز و شوارتز، کند م میمشکالت بار گناه و تقصیر را ک
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