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  این طرح با تصویب و حمایت مالی حوزه معاونت پژوهشی دانشگاه محقق اردبیلی اجرا شده است
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 چکیده:

تحلیل مکالمه فرایند محور، رویکردی برای مداخله و تیپوگرافی در مشاوره با افراد دارای اختالل افسردگی 

 و جسمی شده ،اضطراب منتشر

افسردگی و این پژوهش با هدف تعیین جایگاه پرسشگری ، مهارت و فن در مشاوره با  مراجعان دارای اختالل  

اختالل اضطراب منتشر و جسمانی شده با استفاده از روش تحلیل مکالمه فرایند محور  اجرا گردید.روش 

رکز مشاوره سپند شهر اردبیل که دارای پژوهش از نوع کیفی و تک موردی بود.شش نفر از مراجعان به م

بودند با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس انتخاب  اختالل های افسردگی و اضطراب منتشر و جسمی شده

شدند )از هر اختالل دو نفر( و با استفاده از روش فرا نظری تحت مشاوره و روان درمانی قرار گرفتند.رویدادهای 

نوشته شد و پس از آن ،نوع واکنش های مشاور در قالب معادله تغییر و تیپوگرافی برای هر جلسه  به طور کامل 

معادله تغییر با استفاده از مدل تحلیل رگرسیون چند متغییره نوشته شد.معلوم شد که در  هر مراجع تعیین شد.

نظر نوع پرسش بکار رفته در استفاده از انواع پرسش ها در انواع اختالل ها تفاوت وجود ندارد و تفاوتها را از 
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جلسه باید در میان افراد جستجو کرد.اما در استفاده از انواع مهارتها در میان اختالل ها تفاوت هست از جمله 

همدلی در اختالل افسردگی بیشتر کاربرد دارد و فنون نیز در اختالل هایی مثل اختالل اضطرابی و اختالل 

از طرف دیگر معلوم شد سهم هریک از مولفه های  افسردگی دارند. جسمی شده کاربرد بیشتری از اختالل

اهمیت این یافته ها در عینیت بخشی . اثربخش وابسته به پاسخ های درمانگر در واریانس تغییر چقدر است

به جریان روان درمانگری و مشاوره و نیز تحلیل دقیق تر پاسخ های درمانگر بویژه در جریان کارورزی مشاوران 

 .است

اختالل اضطراب منتشر ، اختالل جسمی شده  اختالل افسردگی ، ،تحلیل مکالمه فرایند محور کلمات کلیدی:

 و سیستم نمادین)تیپوگرافی(

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 فهرست مطالب

 صفحه                                                                                                          عنوان

 3 ----------------------------------------------------------------------------چکیده 

 7 -----------------------------------------------------فصل اول: کلیات و پیشینه پژوهش 

  8------------------------------------------------------------------------بیان مسئله

 10 ------------------------------------------------------------------اهمیت و ضرورت 

 12 ----------------------------------------------------------------------------- اهداف

 13 ---------------------------------------------------------------------------- سواالت
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 13 ------------------------------------------------------------ تعاریف مفهومی و عملیاتی

 15 ------------------------------------------------------------- مروری بر ادبیات پژوهش

 DSM5----------------------16و  اختالل افسردگی و اختالل اضطراب منتشر و اختالل جسمی شده

 17 ------------------------------------------------------------------- مه چیستتحلیل مکال

 18 ------------------------------------------------------------------- لیل مکالمهحتاریخچه ت

91                                                              سه مدل تحلیل گفتمان، نقش ساختار اجتماعی   

20---------------------------------------------------------------------مدل کنش کالمی  
1
21-----------------------   تحلیل کنشهای کالم------------------------------------------------

 

21----------------------------  مدل بسط-------------------------------------------------

  
22---------------------------------------------------------------------الگوی حل مساله  

27-----------------------------------------------------------------کاربرد تحلیل مکالمه  

2
33 --------------------------------  مطالعه در مورد تعامل رسمی-------------------------

-----44-------------------------------------------------------صورت بندی در روان درمانی 

--- 
 -----51----------------------------------------------خود روایتی ها به مثابه ساخت یافتگی فضایی و چند صدایی

-----50--------------------------------------------------------------قدرت در خود تفاوت  

 51-----------------------------------------------------------------های منخود به مثابه موضع

----52------------------------------------------------------------دیگری به عنوان من دیگر

- 
54--------------------------------------------------تین در مورد خود گفتگویینظریه باخ  

---57----------------------------------------------------------------------- نظریه گفتار:  

 60-----------------------------------------------------------------------------بینامتنی

                                           
 

2.institutional 
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--------61--------------------------------------------------------------سان شناسی فلسفیان

- 
---64--------------------------------------------------------------------خود گفتگویی   

-----68-------------------------------------------------------تحلیل مکالمه فرایند محور   

 72---------------------------------------------------------------------------پرسشگری

------77-----------------------------------------------------------------مهارتهای مشاوره ای

--- 

 ---77-----------------------------------------------------------------------------فنون

  -----88--------------------------------------------- پژوهش های اخیر در تحلیل مکالمه

  ----93---------------------------------------------------------فصل دوم: روش و نتایج تحقیق 

  ---94----------------------------------------------------------------------روش 

  96-----------------------------------------------------جامعه آماری و نمونه پژوهش 

  97----------------------------------------------------------------------اجرا  طرز

 97--------------------------------------------------------------یافته های توصیفی 

 105 -------------------------------------------------------------یافته های استنباطی 

 111 -----------------------------------------------------فصل سوم: بحث و نتیجه گیری 

 115-----------------------------------------------------------------محدودیت ها     

 115----------------------------------------------------------------------پیشنهادها  

 116 --------------------------------------------------------------------------منابع 

 120 -----------------------------------------------متن گفتگو در جلسات1شماره پیوست 

 188---------------------------------------------------------------2شماره پیوست 

 190 ---------------------------------------------------------------3شماره پیوست 
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 فهرست جداول

 صفحه                                                             عنوان                                                             

  34 ------------------------------------------------------------- 1 شماره جدول

 58  ------------------------------------------------------------- 2 شماره جدول

 67 ------------------------------------------------------------- 3 شماره جدول

 76 ------------------------------------------------------------- 4 شماره جدول

 78 ------------------------------------------------------------- 5 شماره جدول

 79  ------------------------------------------------------------- 6 شماره جدول

 98  ------------------------------------------------------------- 7 شماره جدول

 99  -------------------------------------------------------------  8 شماره جدول

 101------------------------------------------------------------  9شماره   جدول

 102 ----------------------------------------------------------- 10 شماره جدول
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 103 ------------------------------------------------------------ 11 شماره جدول

 104 ----------------------------------------------------------- 12 شماره جدول

 106 ------------------------------------------------------------ 13 شماره جدول

 107----------------------------------------------------------  14 شماره جدول

 108---------------------------------------------------------  15 شماره جدول

 111-----------------------------------------------------------  16 شماره جدول
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-ها بیش از گذشته در برابر شرایط نامساعد و فشارآور زندگی قرار گرفتههدر جامعه رو به رشد کنونی که انسان

دهد که به طور دائم ها با یکدیگر، افراد را در شرایطی قرار میگی آناند، افزایش مشکالت، پیچیدگی و آمیخت

کنند.از سوی دیگر تعهد متخصصین در طراحی روش هایی است که بتوانند به انواع فشارهای روانی را تجربه می

، یکهی از 1صورت عینی و روشن دستاورد مداخله خود را در کاهش اندوه و رنه  مهردم نشهان دهنهد. اضهطراب

کاوان، بخهش اعظهم ترین اختالالت عصبی روانی است که برخی روانپزشکان و روانها و مهمترین بیماریایعش

کنند. مشخصه اصلی اضهطراب یهک کنند.  همه اضطراب را تجربه میوجو میاختالالت روانی را در آن جست

د، ناراحتی مختصر در معده، و عدم سردر مثل یاحساس مبهم، ناخوشایند، و فراگیر است که اکثر مواقع با عالیم

شهود )سهادو ، سهادو  و حرکت و آرام نشستن یا ایستادن(، نشان داده میقراری )ناتوانی در بیآرامش و بی

اضهطراب یهک احسهاس عمهومی، مهبهم و بسهیار ناخوشهایند از   (.1394، پورافکهاریترجمهه  2015، 2روئیهز

گهردد. نگی نفس، طهپش قلهب، فشهارخون بهاال ( همهراه مهیدلواپسی است که با یک یا چند احساس جسمی )ت

های جدی اگرچه عقیده بر این است که اضطراب کم برای حیات زندگی الزم است، اما اضطراب زیاد نیز زیان

آورد و فرد را از دارا بودن یک سالمت کیفی قابل بر جسم، روان، روابط اجتماعی، حرفه و تحصیالت وارد می

 .کند حروم میقبول در زندگی م

افسردگی یا همان خلق پائین در واقع احساس غم و اندوه و ناشادی درونی است که با کهاهش انهر ی و عالقهه،  

اشتهایی، افکار مرگ و خودکشی، کاهش سطح عملکرد شغلی، تحصیلی و احساس گناه، اشکال در تمرکز، بی

شهود )سهادو  و سهادو ،   مشهخ  مهیهای بیولو یکی مانند خواب و خهورااجتماعی، اختالل در چرخه

کنهد و ممکهن اسهت یا درمانده توصیف مهی (. فرد افسرده خلق خود را اغلب به صورت افسرده، غمگین2007

                                           
1. anxiety  
2. Sadock, Sadock & Ruiz  
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ارزشی، خودسرزنشهگری و احساسی، فقدان احساس لذت، اضطراب، احساس بیمیلی، بیمانند بی حاالتیدچار 

 (.0132، 1ضعف اراده باشد )انجمن روانپزشکی آمریکا

ه اسهت البته هیپوکندری یا اختالل جسمانی شده به صورت نگرانی از ابتالء به یک بیماری جسمیاز طرف دیگر

ر طبقهه د.ههر چنهد نهام ایهن اخهتالل (2013)انجمن روانپزشکی آمریکا،  در غیاب وجود شواهد بالینی مشخ 

اسهتفاده  در حهال حاضهر نیهز مهورد شده است اما یربندی های مختلف انجمن روانپزشکی آمریکا دستخوش تغیی

 قرار می گیرد.

از  اوقهات پهس توجه به فرایندهای تغییر بسیار ناچیز است و اغلهب ماناز طرف دیگر در جامعه حرفه ای کشور 

، "عنهی دار نبهودمبهود یها   تاثیر متغییر آزمایشهی معنهی دار"مثل اتمام دوره مداخله ،نتیجه پژوهش با یک جمله 

کهی ییل مکالمهه استفاده از تحلو بدین صورت سازوکار تاثیر متغییر آزمایشی فراموش می گردد.خاتمه می یابد 

  از روش های برون رفت از تکرار اشتباهات در عرصه مشاوره وردان درمانی است.

تحلیل گفتمان2،تحلیل  روایت 3و تحلیل مکالمه4 سه اصطالح  متفاوت و البته با ویژگی های مشتر   متاثر از 

اندیشه فرانوگرایی5 هستند.هر سه نوع تحلیل بر پایه  این دیدگاه قرار دارند که زبان تعیین کننده  واقعیت است  

و از همین جهت  تابع استلزام های ساخت گرایی اجتماعی هستند. هر سه نوع تحلیل بر پایه  تفسیر دست نویس 

در موقعیتهای مختلف قرار دارند.اما تا حدودی در  های )متن های پیاده شده بر کاغذ(حاصل از روابط انسان ها 

مورد چگونگی تفسیر زبان در روابط از هم متفاوت می شوند. هدف اصلی در تحلیل روایت ،تحلیل قصه های 

بیان شده توسط افراد در مورد رویدادهای زندگی آنهاست که توسط مصاحبه شونده انجام می گیرد. در تحلیل 

ه مشاوره و روان درمانی به تحلیل رابطه زبانی و کالمی دو نفره تاکید می شود و پویایی مکالمه بویژه در زمین

های کالمی و غیر کالمی مثل مکث ها ،تاکیدها،همپوشی ها و قطع کالم و محتوای سوال و جواب مورد توجه 

زشکی و روان شناسی است. با این توصیف در جریان تحلیل متن در قلمرو حرفه های یاورانه مثل مشاوره ،روانپ

.(1393بالینی از تحلیل مکالمه سخن می گویند )قمری کیوی،  

                                           
1. American Psychiatric Association  

1.discourse analysis 

2.narrative  analysis 

3. conversation analysis 

4.postmodernism 
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اما تحلیل مکالمه فرایند محور1،کاربست تحلیل مکالمه در فرایند مشاوره به منظور بهینه سازی پاسخ های مشاور 

متفاوت است  "برای تسهیل تغییر در مراجع است.این روش ،متاثر از دو الگوی حرفه ای و خطوط فکری کامال

و بوسیله مجری طرح ارائه شده است.الگوی نخست،همه آن تحوالتی است که پس از مطرح کردن الگوی 

رفتار تکراری و شیوه برون رفت از آن بوسیله دان جکسون و همکاران او در موسسه پژوهش ذهنی 2 عموما" در 

عرصه مشاوره خانواده روی داد. الگوی دوم تاثیر گذار، به تحلیل ترتیب گفتگو3) لیمن20124(باز می گردد. 

هدف تحلیل ترتیب گفتگو،شناسایی مواضع نشانه ای در اظهارت کالمی و غیر کالمی  مراجع و پاسخ های 

 "درمانگر است و برمال سازی چگونگی سازمان دهی متقابل آنهاست با آگاهی از اینکه معنی  هر اظهار، عمیقا

است.این در حالی است که در  تحلیل مکالمه فرایند محور،توجه به پاسخ های تاریخچه ای و وابسته به زمینه 

مشاور در محور تمرکز مشاوره ای قرار دارد. ترتیب طراحی انواع پرسش ها توسط مشاور و تاثیر هریک در 

 چگونگی شکل گیری کنش وری بازتابی مراجع و مهارتهای مشاوره ای و فنون درمانی معادله تغییر را عرضه

می کند. تحلیل مکالمه فرایند محور در سطح حرفه ای در کار با مراجعان متعدد، هم توسط نویسنده و هم 

بی شک این الگو بدستان دانشجویان دوره دکتری در جریان کارورزی از بوته آزمون سربلند بیرون آمده اند. 

ر آن لحظه ها امکان می یابد.باز پرتوی بر عرصه های حساس از روان درمانی می افکند که تجربه تغییر، د

شناسی این لحظه ها در فرایند مکالمه و بکاربردن یک پرسش،مهارت یا فن بهنگام، اساس این روش 

اکنون مسئله اصلی این است در جامعه علمی کشور بویژه در عرصه مشاوره و روان درمانی کوشش به است.

گروهی انجام می شود و حداقل مداقه  "کمی و عموماسمت تکرار کاربست روشهای متداولی است که به شیوه 

در خصوص فرایند کار و به نمایش درآوردن سازوکار تغییر صورت می گیرد.بعبارت بهتر مشاوره و روان 

نتیجه گرا بوده و به نمره نهایی بدست آمده در مرحله پس آزمون تاکید می ورزد و فرایند کار نا  ،درمانی فعلی

دد.لذا مسئله اصلی که در پژوهش فعلی بدنبال پاسخ به آن هستیم این است که آیا تفاوتی ارزنده سازی می گر

در ارائه مشاوره و روان درمانی برای  )از نظر پرسشگری،مهارت و فن بکارگرفته شده(در محتوای مکالمه

پوگرافی مشاوره مراجعین دارای اختالل های افسردگی و اضطراب منتشر و جسمانی شده وجود دارد؟ و اینکه تی

 در هریک از مراجعین دارای اختالل های افسردگی و اضطراب منتشر و جسمانی شده ،چگونه است؟.
 

 د ه دالیل توجیهی و ضرورت انجام طرح:

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

همچنین توجه به تحلیل مکالمه به عنوان یک روش مناسب ن دهد بسیار کم است.سازوکارهای تاثیر را نشا

                                           
1 .process focused conversation analysis 
2 .Mental Research Institute(MRI) 
3 .dialogical sequence analysis 
4 .Leiman 
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از طرف دیگراختالالت روانی،  .مورد بی توجهی استبرای کمک به آموزش و نیز ارزیابی عملکرد درمانگر 

مراقبت از تأثیر قابل توجهی بر فرد، خانواده وی و افراد جامعه دارد. تأثیر آن بر روی جامعه به لحاظ نیاز به 

های ناشی از اختالالت رونی، رقم های از دسترفته عمر به علت مرگ و ناتوانیبیماران بسیار مهم است. سال

دهد. در سراسر جهان، اختالالت روانی و عصبی از عوامل اصلی ناتوانی و باالیی را به خود اختصاص می

توانند ارند و در صورت عدم درمان، میهای زودرس هستند. این اختالالت در تمام کشورها وجود دمرگ

درصد از مراجعات افراد به پزشکان عمومی، به علت مشکالت  90مشکالت بزرگی را ایجاد کنند. نزدیک به 

آمریکایی، اغلب به علت فشارهای روانی غیرقابل  750000مربوط به مشکالت روانی است. تقریبا هر سال 

-ترین گروه(. اختالالت اضطرابی یکی از رای 2005، 1ن و گربرگکنند )براومهار، اقدام به خودکشی می

ای که درباره نرخ همزمانی یا همبودی )مطالعه 2NCSدهند. طبق گزارش اختالالت روانی را تشکیل می

اختالالت روانی انجام شد(، از هر چهار نفر یک نفر معیارهای تشخیصی برای حداقل یک اختالل اضطرابی را 

درصد است. احتمال ابتال به اختالالت اضطرابی  7/17ماهه این اختالالت  12کند و نرخ شیوع برآورده می

درصد(. با باالتر رفتن  2/19درصد نرخ شیوع تمام عمری در مقابل  5/30در زنان بیشتر از مردان است )

و روئیز، شود )سادو ، سادو  اقتصادی، از نرخ شیوع اختالالت اضطرابی کاسته می –سطح اجتماعی 

آفرین افسردگی است. سازمان (. یکی دیگر از اختالالت شایع و مشکل1394، پورافکاری ؛ ترجمه 2015

افسردگی دومین بیماری  2020( در بیانیه جدید خود اعالم کرده است که تا سال 2015) 3بهداشت جهانی

نان و جوانان خواهد بود. در میان ترین علت ناتوانی و بیماری در نوجواعروقی و اصلی -پس از بیماری قلبی

ها است )دیدریخ، اقشار مختلف جامعه، میزان شیوع افسردگی در بین جمعیت جوان بیشتر از سایر گروه

 25های انجام شده، گویای میزان شیوع (. در ایران نیز نتای  بررسی2014، 4گرانت، هافمن، هیلر و برکینگ

                                           
1. Brown & Gerbarg  
2. the National Comorbidity study  
3. world Health organization  
4. Diedrich, Grant, Hofmann, Hiller & Berking 
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(. افسردگی به عنوان چهارمین بیماری 1391)رهنمای نمین،  درصدی افسردگی در دانشجویان است 41تا 

کننده جهان باشد دومین اختالل ناتوان 2020رسد تا سال بندی شده است و به نظر میشایع جهان رتبه

نتای  پژوهش ها در مورد اختالل جسمی شده هم بر همین سیاق است.این (. 2009، 2؛ هانتر2009، 1)پاسل

ل ذهنی را به زبان بدن تبدیل کنند پیچیده می شود.اما ئکه ممکن است سریع تر مسا موضوع در مورد زنان

که به اثربخشی روش های درمانی می پردازند  چشم پوشی اکثر پژوهش هانکته مهمتر در سطح مداخله ای به 

 از تحلیل فرایند تاثیر و بررسی واکنش های مشاور است.

(و 2006ریههل و کههر  1982مههانی شههناختی تحلیلی)ریههل،در سههطح مداخلههه ای بههویژه مطههابق روش در

مهی  ه مشاوره ای(تاکید بر پاسخ های مراجع بوده و به دنبال تعیین رابطه بین آنجه مراجع در جلس2012لیمن)

ا و ههبهر پاسهخ  گوید با فرایندهای روانشناختی پنهان هستند.اما در تحلیل مکالمهه فراینهد محهور تاکیهد اصهلی

ئهه دیل و ارابهاست..بنابراین نتیجه این پژوهش می تواند در جریان تدوین مداخله ههای  واکنش های درمانگر

 سرنخ برای طراحی پژوهش های نو موثر باشد.

 

 اهداف اصلی:

 افسردگی و اختالل اضطراب منتشر و جسمانی شدهختالل های اتعیین تیپوگرافی مشاوره برای هریک از -

افسهردگی و اخهتالل اضهطراب منتشهر و ل ههای ن در هریهک از اخهتالتعیین جایگاه پرسشگری و مهارت و فه-

 جسمانی شده

 پرسش های پژوهشی:ب ه   

در قلمرو روش تحلیل مکالمه فرایند محهور لهذا از سهوال پژوهشهی بهه  کافیبه دلیل عدم وجود پیشینه پژوهشی 

 لذا پرسش های اصلی در این پژوهش عبارتند از:جای فرضیه استفاده می شود.

                                           
1. Passel 
2. Hunter 
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اضطراب منتشر و جسمانی شده  آیا اهمیت استفاده از انواع پرسش در اختالل افسردگی بیشتر از اختالل-1

؟.است  

اضطراب منتشر و  آیا اهمیت استفاده از انواع مهارتهای مشاوره ای در اختالل افسردگی بیشتر از اختالل -2

؟.جسمانی شده است  

3-آیا اهمیت استفاده از انواع فنون در اختالل اضطراب منتشر و جسمانی شده در مقایسه با  اختالل افسردگی 

.؟بیشتر است  

آیا تیپوگرافی مشاوره برای مراجعین دارای اختالل افسردگی و اختالل اضطراب منتشر و جسمانی شده -4

؟.متفاوت است  

 

 تعریف مفهومی و عملیاتی متغییرها

فرایند مشاوره و روان درمانی به منظور بهینه سازی :کاربست تحلیل مکالمه در تحلیل مکالمه فرایند محور -

پاسخ های مشاور برای تسهیل تغییر در مراجع است.در این روش تمرکز اصلی روی تحلیل پاسخ های مشاور و 

 البوف و ایشی است بر آنچه کهویر درمانگر است و توجه زیادی بر واکنش های مراجع نمی شود.این روش 

در سطح عملیاتی  تقسیم  طی سالها در قلمرو تحلیل مکالمه انجام داده اند. (1992)استیلز  و (1977) فانشل

بندی پاسخ های مشاور در قالب انواع پرسشهای خطی،چرخشی،راهبردی و بازتابی و نیز مهارتهای مشاوره ای 

خالی یا آرامسازی است. مثل همدلی و وانگرش و فنون مثل صندلی  

است.هرگاه هریک ازپاسخ های مشاور با  ین نماد سیستم تحلیل مکالمه در قالب تیپوگرافی مشاوره:نشان دادن-

استفاده از یک نماد و در قالب معادله خطی به نمایش درآید تیپوگرافی مشاوره در قالب عملیاتی انجام شده 

.و در جدول مربوطه در فصل دوم ارائه شده است استتوسط مجری ارائه شده این روش  است.  

پرسشگری یا سوال پرسی به عنوان یک مهارت اصلی در عرصه مشاوره و روان درمانی  پرسش: انواع -

از دو سازوکار مهم کمک شایان توجهی  به تغیییر می کند،یکی از طریق ایجاد اختالف یا تفاوت که 

توسط سلوینی پاالزولی،بوسکولو ،چچین و پراتا)1980 به نقل از براون 1997(وبیتسون1)  1972  به 

نقل از تام   1987( بر آن تاکید شده است. پن و کارل تام2 )1987(انواع سواالت رایج در مشاوره را 

                                           
1 .Bateson,G 
2 .Penn and Tom 
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طبقه بندی کردند)هیکر و هوفینگتون1 2006(.کارل تام بعلت تاکید بر استفاده از انواع پرسش ها،نام 

روش خود را مصاحبه مداخله ای2 می نامد.او چهار نوع پرسش را متمایز می کند که عبارتند از 

 پرسشهای خطی3،پرسش های چرخشی4 ،پرسش های راهبردی5 و بازتابی6.

است  ی مشاور شامل کلیه کنش های مشاورمهارت مشاوره ای یا پاسخ ها :انواع مهارتهای مشاوره ای -

ر که در واکنش به رفتارهای مراجع صورت می گیرد و هدف اصلی هریک، تسهیل فرایند تغییر د

و بعلت  .یکی از این مهارتها شامل انواع پرسش ها است(ترجمه حسینیان 1392گلدارد،) مراجع است

اهمیت آن در بخش قبلی توضیح داده شد.همدلی،بازخورد دادن،انعکاس محتوای کالم،روشن 

سازی،رویاروی کردن،جهت دادن ،خالصه سازی،وانگرش)قاب گیری مجدد(،تسهیل سازی،رواداری 

گوش دادن خطی و غیر خطی از جمله مهمترین این مهارتهاست که در سکوت ، تفسیر کردن و 

یز نربوطه سیستم نمادین م .صورت استفاده درست و بموقع،تعیین کننده بخشی از تغییر در مراجع است

 در فصل دوم ارائه شده است.

نی ن درماا نظریه رواییک فن، عملیاتی است که به طور مشخص از یک نظریه مشاوره ای  :انواع فنون-

ی که م اخذ شده و توسط مشاور در فرایند مشاوره بکار می رود.برای مثال تعبیر رویا یک فن است

اد،آرام عی آزتواند مبتنی بر روانکاوی و یا نظریه تحلیلی یونک بکار برود.صندلی خالی،دو صندلی،تدا

ز خود کنترلی ا سازی،تقویت افتراقی،حساسیت زدایی و باز پرازش حرکات چشمی،جسارت ورزی و

جمله فنونی هستند که خاستگاه نظری مشخصی دارند و به فراخور توسط مشاور بکار می 

رمانی وان دبنابراین خاستگاه یک فن ،یک نظریه است.ارائه یک فهرست از نظریه های مشاوره و رروند.

ریه نظ طهمربوول و فنون مستخرج از آنها ارزشمند بوده و به روند تحلیل مکالمه کمک می کند.در جد

ده شرائه اسیستم نمادین مربوطه نیز در فصل دوم های مطرح و فنون مستخرج از آنها ارائه شده اند.

 است.

                                           
1 .Hieker and Huffington 
2 .interventive interview 
3 .lineal 
4 .circulare 
5 .strategic 
6 .reflexive 
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 مقدمه:

صورت مختصر به جایگاه سه اختالل افسردگی و اختالل اضطراب منتشر و اختالل جسمی  در این فصل ابتدا به

 ر ویرایش پنجم کتابچه راهنمایی تشخیصی آماری انجمن روانپزشکی آمریکا اشاره شده است.سپس شده د

.در ادامه به ه است،سپس  روش های تحلیل مکالمه ذکر شدارائه شدهتاریخچه مختصر در مورد تحلیل مکالمه 

رائه شده است.در ادامه روش  و مبانی نظری آن از باختین تا لیمن ا شده ایم متمرکز تحلیل مکالمه فرایند محور 

در حوزه تحلیل مکالمه ارائه شده است. ه تحلیل مکالمه فرایند محورمورد بحث قرار گرفته و پژوهش های تاز  

 

 DSM5در  افسردگیهای  اختالل 

ویژگی مشتر  همه ( 2013انجمن روانپزشکی آمریکا) در ویرایش پنجم کتابچه راهنمایی تشخیصی آماری

که همراه تغییرات بدنی و شناختی  معرفی شده وجود غم،تهی بودن و خلق تحریک پذیر  دگیافسر اختالالت

است و بطور معنی دار ظرفیت افراد جهت عملکرد را متاثر می کند.این اختالالت افسردگی شامل اختالل بد 

گی پیش از تنظیمی  خلق انقطاعی،اختالل افسردگی اساسی،اختالل افسردگی مداوم)دلتنگی(،اختالل دلتن

قاعدگی،اختالل افسردگی ناشی از شرایط طبی دیگر، اختالل افسردگی از نوع دیگر.مالکهای تشخیصی اختالل 

 افسردگی اساسی عبارتند از:

الف(پن  عالمت ذیل برای حدود دو هفته تداوم داشته باشد و در کارکرد فرد اختالل ایجاد کند.حداقل یکی از 

از دست دادن -2خلق افسرده در اغلب روز یا همه روزه-1’ ه یا  لذت  باشد.عالئم افسردگی و فقدان عالق

درصد وزن  5کاهش وزن نه ناشی از ر یم،یا تغییر وزن به میزان -3عالقه و لذت  در همه یا اغلب فعالیت ها 

ی بی قراری یا کندی روان-5هر روز"بی خوابی و پرخواب تقریبا-4بدن در ماه یا افزایش و کاهش اشتها.

احساس بی ارزشی یا مبالغه -7در هر روز  "خستگی یا از دست دادن انر ی تقریبا-6در هر روز. "حرکتی تقریبا

افکار مداوم مرگ یا ترس از مرگ یا فکر -9مشکل در تفکر یا تمرکز یا تصمیم گیری.-8در احساس گناه

بب پریشانی معنی دار یا اشکال خودکشی بون نقشه یا اقدام به خودکشی یا نقشه برای کشتن خود.ب(عالئم س

در کارکرد اجتماعی ،شغلی یا زمینه مهم می شود. پ(حالت افسردگی قابل استناد به اثرات فیزیولو یکی یا مواد 

 یا وضعیت طبی نباشد.

 DSM5در  اختالل های اضطرابی
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فتاری مرتبط اختالل های اضطرابی شامل اختالل هایی است که با ترس  و اضطراب شدید و اختالل های ر

همراه هست که حداقل شش ماه بطول می انجامد.شامل اختالل اضطراب جدایی،اللی انتخابی،ترس 

اختصاصی،اختالل اضطراب اجتماعی،اختالل هراس ،گذر هراسی و اختالل اضطراب منتشر و اختالل اضطراب 

شخ  دیگر و اختالل ناشی از مصرف مواد و اختالل اضطراب ناشی از وضعیت طبی  و اختالل اضطراب م

اضطراب نامشخ  است.مالکهای تشخیصی اختالل اضطراب منتشر عبارتند از:الف(اضطراب  و نگرانی شدید 

که برای روزها و نه تا شش ماه ادامه می یابد.ب(فرد در کنترل نگرانی مشکل دارد.پ(اضطراب و نگرانی با سه 

اشکال -3خستگی زودهنگام-2اس در تنگنا بودنبی قراری یا احس-1عالمت از شش عالمت ذیل همراه است:

اختالل خواب به صورت اشکال در -6تنش  ماهیچه ای-5تحریک پذیری-4در تمرکز یا خالی شدن ذهن

بخواب رفتن،ادامه خواب،بی قراری و نارضایتی از خواب.ت(اظطراب،نگرانی یا عالئم فیزیکی سبب پریشانی 

غلی یا زمینه مهم می شود.ج(اختالل قابل استناد به اثرات معنی دار یا اشکال در کارکرد اجتماعی ،ش

 )فیزیولو یکی یک ماده یا وضعیت پزشکی نیست.د( اختالل قابل استناد به اثرات یک اختالل دیگر نیست

 .(2013انجمن روانپزشکی آمریکا،

 DSM5در  اختالل جسمی شده

ر طبقه ای بنام عالمت جسمی و اختالل های اختالل عالمت جسمی  و دیگر اختالالت با عالئم جسمی غالب  د

مرتبط  نام دارد و شامل اختالل عالمت جسمی  ، اختالل اضطراب بیماری،اختالل تبدیلی)اختالل عالمت 

نورولو یک کارکردی(،عوامل روانی که دیگر شرایط طبی را متاثر می کند،اختالل کاذب، عالمت جسمی   از 

اختالل مرتبط هستند.ویژگی مشتر  این اخالل ها چیرگی عالئم  نوع دیگر و عالمت جسمی  نامشخ  و

جسمی همراه با پریشانی وآسیب معنی دار است.انها با مراکز مراقبت اولیه و طبی  در ارتباط هستند و کمتر با 

مراکز روانپزشکی و بهداشت روانی درگیری دارند.مالکهای تشخیصی اختالل عالمت جسمی  عبارتند 

چند عالمت جسمی که پریشان کننده هستند و به اختالل مشخ  در زندگی روزانه می  از:الف(یک یا

انجامد.ب(افکار،احساسات یا رفتارهای شدید  مرتبط با عالئم جسمی یا مرتبط با نگرانی از سالمت که بوسیله 

-2شخ . افکار نامتناسب و مداوم درباره جدی بودن  عالئم-1حداقل یکی از موارد ذیل آشکار می شود:

اختصاص وقت و انر ی زیاد به عالئم و نگرانی در مورد -3سطح باالی اضطراب در مورد سالمتی یا عالئم.

 6سالمت.ج(گرچه هیچیک از این عالئم ممکن است بطور مداوم  موجود  نباشد حالت وجود عالمت بیش از 

که یک رولو یک کارکردی(ماه دوام دارد. شاخ  های تشخیصی برای اختالل تبدیلی)اختالل عالمت نو
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:الف(یک یا چند عالمت حرکتی ارادی  یا حسی اختالل شایع دیکر در این مقوله تشخصیی است عبارتند از

دگرگون شده.ب(یافته های بالینی ناسازگاری بین عالئم و شرایط نورولو یکی و طبی را نشان می 

گر به صورت مناسب توجیه نمی شود.د( دهد.ج(عالمت یا کاستی بوسیله شرایط طبی یا اختالل روانی دی

عالمت یا کاستی سبب نگرانی و نارسایی در عملکرد اجتماعی،شغلی و نواحی مهم دیگر شده و ارزیابی طبی را 

 .(2013)انجمن روانپزشکی آمریکا، می طلبد

 تاریخچه تحلیل مکالمه

از نظر تاریخچه،تحلیل مکالمه بوسیله هاروی ساکس1 در دهه 1960 در دانشگاه کالیفرنیا مطرح شد و 

مرکز  در ضبط شده مکالمات تلفنی ه هایساکس در حال بررسی مجموعه نوشت توسعه یافت.

آنجلس بود. یکی از وظایف کارکنان مرکز این بوده که سعی از خودکشی لوسپیش گیری 

دند، آنها داو در بیشتر مواقع، اگر آنها اسم شان را می ،کنند نام تلفن کننده را بدست آورند

.اما بیشتر اوقات تلفن کننده از است ه خودش را در پاسخ شناساندهدفهمیدند که تلفن کننمی

افشای نام خود خودداری می کرد.لذا ساکس با این مشکل روبرو بود که تلفن کننده در کجای 

ه همین پرسش آغازی برای مداقه در مکالمه ها و بویز.؟مکالمه نام خود را افشا خواهد کرد

تحلیل مکالمه تلفنی از روی متن های پیاده شده روی کاغذ سبب شد تا شد.تحلیل مکالمه 

توجه به ظرایف و دقایق زبان و گفتگو در همان   روشی برای تحلیل انواع مکالمه ها بدست آید.

تحلیل های اولیه وجود داشت.برای مثال پیتینگر،هوکت و دانهی2 )1961(بر جزئیات عروضی زبان و 

شفلن3 )1973(بر ظرایف حرکتی تاکید داشتند.بهرحال تمرکز بر هر دو جنبه صوتی و دیداری زبان 

ارتباطی در کوران مطالعات مربوط به تحلیل مکالمه محور تامل محققین بوده است و گرایش به نمایش 

نمادین این کنش ها، ارزش راهبردی داشت.در نیمه راه این مطالعات،  البوف و فانشل4 )1977(با همین 

روش تحلیل مکالمه ،کنش های کالمی مثل بیان،درخواست و چالش را در روان درمانی مطالعه کردند.در 

ادامه استیلز5 )1992("تحلیلی بر اشکال پاسخ کالمی"6 با استفاده از یک نظام نشانه گذاری عمل گرا 

اجازه می دهد تحلیل مکالمه روش بدست داد که شامل مقوله هایی چون پرسشگری،انعکاس و تفسیر بود. 

تا به آهستگی اطالعات سربر آورند.این اطالعات شامل تعامل های صوتی و یا ویدئویی ضبط شده است 

                                           
1 Sacks,harvey 
2 .Pittinger ,Hockett& Danehy  
3 Scheflen 
4 Labov& Fanshel 
5 Stiles 
6 verbal response modes 
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که بوسیله ابزارهای ریزپردازشگر پیاده می شوند که توسط جفرسون و اتکینسون و هریتژ1)1984(توسعه 

ا و حرکات شخص اطالعات موثرتری بدست می یافته است.البته تصویر برداری ویدئویی از جریان ژسته

 دهد.

گسترش یافت و  1970نمادها و نشانه های اولیه استفاده شده در تحلیل مکالمه بوسیله  جفرسون در دهه 

به مثابه واحدهای اصلی درک و فهم مبانی اندیشه وهیجان بر نوسان صدا،مکث،آه کشیدن،تردید و مانند آن 

ع ،پرداخت. چنین بود که مفهوم سازی و توصیف لحظه به لحظه تبادل بین دو سوی گفتگو،مشاور و مراج

مشاور و مراجع اساس تحلیل مکالمه شد و گستره بهره گیری ازتحلیل مکالمه از عرصه ارتباط مشاوره ای 

بین مشاور و مراجع به قلمروی معاینه وضعیت روانی ،اخذ شرح حال و مصاحبه تشخیصی نیز رسید ) 

 پراکیال،آنتاکی و وویال22008 (.

تحلیل گفتمان3،تحلیل  روایت 4و تحلیل مکالمه5 سه اصطالح  متفاوت و البته با ویژگی های مشترک  متاثر 

از اندیشه فرانوگرایی6 هستند.هر سه نوع تحلیل بر پایه  این دیدگاه قرار دارند که زبان تعیین کننده  واقعیت 

ساخت گرایی اجتماعی هستند. هر سه نوع تحلیل بر پایه  تفسیر است  و از همین جهت  تابع استلزام های 

دست نویس های )متن های پیاده شده بر کاغذ(حاصل از روابط انسان ها  در موقعیتهای مختلف قرار 

دارند.اما تا حدودی در مورد چگونگی تفسیر زبان در روابط از هم متفاوت می شوند.در تحلیل مکالمه 

ه و روان درمانی به تحلیل رابطه زبانی و کالمی دو نفره تاکید می شود و پویایی های بویژه در زمینه مشاور

کالمی و غیر کالمی مثل مکث ها ،تاکیدها،همپوشی ها و قطع کالم و محتوای سوال و جواب مورد توجه 

روان است. با این توصیف در جریان تحلیل متن در قلمرو حرفه های یاورانه مثل مشاوره ،روانپزشکی و 

شناسی بالینی از تحلیل مکالمه سخن می گویند و در قلمرو علوم اجتماعی مثل جامعه شناسی و علوم 

سیاسی از تحلیل گفتمان  استفاده می شود و هرگاه در جریان ارائه خدمات مشاوره ای از رویکرد داستان 

روش تجزیه و تحلیل اطالعات درمانی و روایت درمانی بهره برده شود ، روش  تحلیل روایت  را به عنوان 

.(1393بکار می بندند )قمری کیوی،  

 سه مدل تحلیل گفتمان، نقش ساختار اجتماعی 
 

نامیم. گفتمان تعامل اجتماعی می راهای پیچیده است که ما آن مطالعه گفتمان بخشی از فعالیت

حرکات بدنی و  شود که شاملیا مبادله اعمال کالمی همیشه دریک زمینه بزرگتر پیکربندی می

                                           
1 Jefferson, Atkinson and Heritage 
2Perakyla,Antaki,Vehvila  
1.discourse analysis 

2.narrative  analysis 

3. conversation analysis 

4.postmodernism 
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هم ممکن است حرکات و  صورت وشاید دستها و دیگر اعضاء بدن گوینده است. شنونده

صداهای غیرکالمی را در طول بیان گوینده بکارگیرد. اشکالی ازاستدالل که گوینده و شنونده 

کنند، به همان شکلی است که محققان دراستدالل برای تحلیل به کار برابر هم استفاده می

 میگیرند)سیکورل،19801(.
 

Abstract: 

Process-focused conversation analysis, an approach for intervention and 

typography in counseling with people with depression, generalized anxiety and 

somatization disorder 

 This research was conducted with the aim of determining the place of 

questioning, skill, and techniques in psychotherapy with patients with 

depression, generalized anxiety and somatization disorder using a process-

focused conversation analysis method. The research method was the qualitative 

and single case. the clients were selected using available sampling method 

(from each disorder of two persons) among clients were referred to sepand 

counseling Center in Ardabil and received counseling and psychotherapy using 

the meta-theory method. The events of each session were transcribed, and then, 

the type of therapist’s responses in the form of the equation of change and 

typography (symbolic system) was determined for each client. The change 

equation was written using a regression analysis model. It was revealed that 

there were no differences in the use of a variety of questions among disorders, 

and differences in terms of the type of question used in the session should be 

sought among individuals. Results showed that in using  of  kinds of skills there 

are some debates so that empathy in depressive disorder is more effective and 

frequent than in anxiety disorder and somatization disorder and techniques in 

anxiety disorder and somatization disorder is more effective and frequent than 

depression. On the other hand, the contribution of each of the effective 

components depending on the therapist's responses in the variance of change 

has been determined. The importance of these findings is to objectify the flow 

of psychotherapy and counseling, as well as a more accurate analysis of the 

therapist's responses, especially during counseling. 

Key words: Process-focused conversation analysis, depression, generalized 

anxiety , somatization typography. 
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