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چکیده
خودشیفتگی پیامدهای منفی بین فردی زیادی دارد و رابطه زناشویی بستری مناسب برای بسیاری از این
پیامدها است .پژوهش حاضر باهدف بررسی تأثیر درمان بین فردی فراشناختی( )MITبر آسیبهای تعاملی
زوجی مرد خودشیفته انجام شد .در این پژوهش ،از روش پژوهش مورد منفرد با طرح  A-B-Aاستفاده
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و 112/00در موقعیت مداخله رسید .درصد غیرهمپوشی دادهها ( )PNDدر دو موقعیت خط پایه و مداخله
برای چهار آزمودنی  100درصد بود .شاخص درصد بهبودی ( )MPIنیز برای هر  4آزمودنی باالتر از 20
درصد بود که حاکی از معناداری بالینی درمان بود .این اثربخشی در مرحله پیگیری ،همچنان مشهود بود.
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نتایج پژوهش حاضر نشان داد که درمان  MITبه دلیل تمرکز بر خودآگاهی ،چرخهها و طرحوارههای بین
فردی آسیبهای تعاملی زوجی مردان خودشیفته را کاهش میدهد.

واژگان کلیدی :خودشیفتگی ،درمان بین فردی فراشناختی ،آسیبهای تعاملی زوجی

مقدمه
متغیرهای شخصیتی و روابط صمیمانه را نمیتوان بهطور جداگانه موردبررسی قرارداد
(لبت0006 ،1؛ گاینس .)0016 ،0یکی از ویژگیهای شخصیتی که بهشدت روابط صمیمانه
را تحت تأثیر قرار میدهد خودشیفتگی 3است ،که از مفاهیم قدیمی در روانشناسی
بهویژه مکتب روانتحلیلگری است و امروزه هم بهعنوان نوعی اختالل در سطح بالینی و
هم بهعنوان صفت شخصیتی در سطح غیر بالینی موضوع موردتحقیق در ادبیات پژوهشی
است .علیرغم انجام پژوهشهای زیاد از پیچیدگی و ابهام خودشیفتگی کاسته نشده و هنوز
اختالفنظرهای جدی پیرامون آن وجود دارد (برای مثال :میلر ،لینام ،هیات و همکاران، 4
0017؛ اسکودل ،بندر و موری0014 ، 2؛ میلر ،ویدیگر و کمپبل ،0010 ،6و پینکاس و
لوکویتسکی .)0010 ، 7برخی پژوهشها از افزایش میزان خودشیفتگی در جمعیت بهنجار
در دهههای اخیر خبر دادهاند (توانج ،کونراث ،فاستر و همکاران0008 ، 8؛ گرانت ،چو،
گلداشتین و همکاران .)0008 ، 9ارتباط خودشیفتگی با مشکالت بین فردی از همان آغاز
بحث در مورد خودشیفتگی توسط الیس )1989( 10و فروید )1914( 11مطرح بود .روابط
میان فردی افراد خودشیفته معموالً به علت مشکالت ناشی از سزاواری ،نیاز به تحسین و
بیتوجهی نسبت به حساسیتهای دیگران معیوب است (راهنمای تشخیصی و آماری
اختالالت روانی ،10ویرایش پنجم ،انجمن روانپزشکی آمریکا .)0013 ،در بین اختالالت
1. L'Abate
2. Gaines
3. Narcissism
4. Miller, Lynam, Hyatt & et al.
5. Skodol, Bender & Morey
6. Miller, Widiger & Campbell
7. Pincus & Lukowitsky
8. Twenge, Konrath, Foster & et al.
9. Grant, Chou, Goldstein & et al.
10. Ellis
11. frued
12. Diagnostic and statistical manual of mental disorders
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مختلف تعامل با یک فرد خودشیفته مشکالت بیشتری برای افراد ایجاد میکند و علیرغم
باور فرد خودشیفته درباره قدرتمندی همهجانبهاش ،برای تائید ارزشی که برای خود قائل
است ،وابسته به دیگران است و نمیتواند بدون مخاطبینی که تحسین و توجه نثارش کنند،
زندگی کند .پژوهشها نشان میدهد که افراد خودشیفته روابط خود را به نحوی هدایت
میکنند که به حفظ دیدگاه مثبت در مورد
خودشان کمک کند (الونر ،المکین ،میلر و همکاران0016 ، 1؛ کمپبل و کمپبل،
0009؛ کمپبل ،برونل و فینکل ،)0006 ،0و حتی در سطح صفت 3نیز پیامدهای منفی برای
شریک صمیمی دارد (الونر و همکاران .)0016 ،این در حالی است که در کوتاهمدت
خودشیفتگی ممکن است اثرات مثبتی بر رابطه نیز داشته باشد (برونل و کمپبل0011 ،4؛
پائولوس1998 ،2؛ واتسون و بایدرمن1994 ،6؛ کمپبل ،برونل و فینکل0006 ،؛ راسکین و
تری .)1988 ، 7اگرچه مردان نمرههای باالتری نسبت به زنان در خودشیفتگی دارند
(گریجالوا ،نیومن ،تی و همکاران ،)0012 ،8اما مشکالت بین فردی برای زنان خودشیفته
بیشتر گزارششده است (الونر و همکاران ،)0016 ،که میتواند بهاینعلت باشد که
ویژگیهای خودشیفتگی برای زنان کمتر پذیرفتهشده و باعث تعارضات بین فردی بیشتری
میشود .سبک عشقورزی افراد خودشیفته مسابقهای 9است (کمپبل ،فاستر و فینکل )0000،
و یک رویکرد عملگرایانه 10و خودخواهانه به رابطه عاشقانه دارند و در روابط خود عشق
فداکارانه را کمتر بروز میدهند (کمپبل )1999 ،و همچنین در روابط فرا زناشویی نیز وارد
میشوند (بروئر ،هانت ،جیمز و همکاران0012 ،11؛ کمپبل و فاستر .)0000 ،عالوه بر این
افراد خودشیفته در روابط ،تعهد و تطابق پایین دارند و نهتنها خود را از همسرشان برتر
میدانند بلکه دیگران را نیز نسبت به وی برتری میدهند (کمپبل ،فاستر و فینکل.)0000 ،
1. Lavner, Lamkin, Miller & et al.
2. Campbell, Brunell & Finkel
3. a trait-based level
4. Brunell & Campbell
5. Paulhus
6. Watson & Biderman
7 Raskin & Terry
8. Grijalva, Newman, Tay & et al.
9. Game-playing love
10. Pragmatic
11. Brewer, Hunt, James & et al.
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شواهد کافی برای اثربخش بودن درمان اختالالت شخصیت وجود ندارد و بسیاری از
پژوهشهای انجامشده نیز پیرامون اختالل شخصیت مرزی 1است که آنها نیز با نمونه کم
و پیگیری کوتاهمدت انجامشدهاند (بتمن ،گاندرسون و مولر .)0012 ،0خودشیفتههایی که
در جستجوی درمان برمیآیند ،این کار را با نیت رهایی یافتن از احساسات مداوم و
آزاردهندهی پوچی و بیکفایتی انجام میدهند ،تا دوباره به وضعیت بزرگنمایانهی
سابقشان بازگردند (مک ویلیامز .)1999 ،3بک و همکاران ( )0009نیز بیان میکنند که
افراد خودشیفتهای که در جستجوی کمک هستند ،معموالً برایشان مهم است که درمانگر تا
حدودی برتری آنها را قبول داشته باشد .خودشیفتهها ممکن است در برابر آزمایشهای
مربوط به تشخیص از خود مقاومت نشان دهند یا شاید تالش کنند شایستگی درمانگر را
زیر سؤال ببرند .آنها از شنیدن هرگونه اظهارنظری که داللت بر وجود کاستی یا نقصی در
آنان داشته باشد خشمگین و آزرده میشوند (میلون و همکاران .)0004 ،با تمام
ویژگیهایی که افراد خودشیفته دارند ،این شخصیتها میتوانند در شرایط ویژه به فردی
ایدئال برای همسرش تبدیل شود ،چنین عناصر شخصیتی در خودشیفتگان بهگونهای است
که اگر در نظر گرفتن منافع مشترک به آن افزوده شود ،کامالً میتوان به برقراری رابطهای
دیرپا در کنار آنان امیدوار شد (وهس و فینگل.)0006 ،4
در سالهای اخیر فراشناخت بهعنوان پایه و اساس بسیاری از اختالالت روانشناختی و
ازجمله اختالالت شخصیت موردبحث و بررسی قرارگرفته است (وهس و لئونهارد،2
0016؛ ولز ،0000 ،6فیشر و ولز0009 ، 7؛ دیماجیو .)0010 ،فقدان تواناییهای فراشناختی
یکی از ویژگیهای اصلی شخصیت خودشیفته است (دیماجیو و آتینا  .)0010 ،8فرد
خودشیفته از رنج ذهنی خود آگاه نیست و نمیتواند عواطف خود را تنظیم کند (دیماجیو،
سمراری ،کارسیون و همکاران .)0007 ،9درمان بین فردی فراشناختی
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()MIT

1. borderline personality disorder
2. Bateman, Gunderson, & Mulder
3. McWilliams
4. Vohs & Finkel
5. Vohs & Leonhardt
6. Wells
7. Fisher & Wells
8. Dimaggio & Attinà
9. Dimaggio, Semerari, Carcione & et al.
10. Metacognitive Interpersonal Therapy
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خودآگاهی ضعیف که اختالل فراشناختی اصلی در شخصیت خودشیفته است ،را هدف
کلیدی درمان قرار میدهد .این درمان فرایندی گامبهگام را برای درمان خودشیفتگی ارائه
میدهد (دیماجیو و همکاران )0010 ،و بر اساس تجزیهوتحلیل مطالعات موردی برای
خودشیفتگی تدوینشده است (دیماجیو و همکاران ،)0012 ،0010 ،0010 ،0007 ،که با
ساختار آسیبشناسی خودشیفتگی و یک تنظیم بهینه از رابطه درمانی سروکار دارد
(دیماجیو و همکاران .)0012 ،گام اولیه ،که باید در سراسر درمان ادامه پیدا کند ،تنظیم
رابطه درمانی برای به حداقل رساندن ترک ناگهانی ،1بدفهمی ،0و عقبنشینی 3در درمان
است (دیماجیو و همکاران0010 ،؛ سمراری0010 ،4؛ موران و سافران .)1998 ،2هنگامیکه
بیماران یک الگو از عملکرد خود را به دست آورند ،پسازآن گامهای بعدی که توسعه
تغییرات است ،امکانپذیر میشود .دیماجیو و آتینا ( )0010در پژوهشی به درمان فرد
خودشیفته و کمالگرایی مرتبط با خودشیفتگی با درمان بین فردی فراشناختی پرداختند.
نتایج حاکی از مؤثر بودن درمان در کاهش عالئم و کمالگرایی داشت .در پژوهشی
مشابه دیماجیو ،آتینا ،پوپلو و همکاران )0010( 6درمان  MITرا برای درمان شخصیت
اجتنابی به کاربردند که نتایج آن نیز حاکی از اثربخش بودن درمان داشت .با توجه به
پیامدهای خودشیفتگی در روابط زناشویی ،پژوهش حاضر باهدف بررسی تأثیر درمان بین
فردی فراشناختی بر آسیبهای تعاملی زوجی مرد خودشیفته انجام شد و فرضیه پژوهش
این بود که درمان بین فردی فراشناختی آسیبهای تعاملی زوجی مردان خودشیفته و
همسرانشان را کاهش میدهد.

روش
این پژوهش از نوع پژوهشهای مورد منفرد است و در آن از طرح  A-B-Aبا پیگیری
استفادهشده است .تعداد کم افراد نمونه ،خاص بودن ویژگیهای آزمودنیها ،ناهمگن
1. Ruptures
2. Misunderstanding
3. Disengagement
4. Semerari
5. Muran & Safran
6. Dimaggio, Attinà, Popolo, & et al.
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بودن افراد نمونه و طوالنی بودن درمان ازجمله دالیلی است که استفاده از طرحهای
گروهی را ناممکن میسازد .در این مواقع که پژوهشگر با چنین قیدوبندهای اخالقی و
عملی روبهرو میشود ،طرحهای مورد منفرد تنها الگوی ارزیابی مناسب برای درمانگران
است (گاست .)0010 ،1یک آزمایش تکموردی که گاهی آن را آزمایش تک آزمونی
یا آزمایش سریهای زمانی نامیدهاند ،آزمایشی است که مشتمل بر تحقیق فشرده بر روی
یک فرد یا تعدادی افراد که بهعنوان یک گروه واحد در نظر گرفته میشود (گال ،بورگ
و گال .)0007 ،جامعهی آماری پژوهش کلیه مردان دارای عالئم شخصیت خودشیفته و
همسران ایشان بود که به دلیل مشکالت و تعارضات زناشویی در سال  1393-96به هشت
مرکز منتخب خدمات روانشناختی شهر اصفهان مراجعه کردند .مالکهای ورود به نمونه
پژوهش عبارتاند از :تشخیص شخصیت خودشیفته در مرد ،عدمتشخیص اختاللهای
شخصیتی و یا اختالل بالینی شدید دیگر بهنحویکه درروند مصاحبه اختالل ایجاد نماید،
عدمتشخیص اختالل شخصیتی و یا اختالل بالینی خاص در همسر ،عالقهمندی و تمایل به
شرکت داوطلبانه در پژوهش و بیان تجارب .همچنین مالکهای خروج از نمونه شامل:
عدم همکاری در جلسات درمانی و کامل کردن پرسشنامهها بودند .دو زوج بهطور
تصادفی از بین زوجین واجد شرایط برای پژوهش انتخاب شدند .با نگاه سیستمی و با توجه
به زوجی بودن آسیبهای تعاملی همزمان با اجرای پرسشنامهها بر روی مردان ،توسط
همسرانشان نیز تکمیل میشدند ،چون با توجه به پیامدهای منفی بین فردی خودشیفتگی،
بدون در نظر گرفتن تأثیر درمان بر رابطه زناشویی و همسر نمیتوان مدعی اثربخشی شد.
نمونهی موردنظر با توجه به روش پژوهش (سریهای زمانی) در سه هفتهی اول ،پیش از
شروع دورهی درمانی فقط در مصاحبه و تکمیل پرسشنامه در سه نوبت مشارکت کردند و
هیچگونه مداخلهای انجام نشد و خط پایه رسم شد .پسازآن مداخله برحسب رویکرد بین
فردی فراشناختی در بیستویک جلسهی نودتا صدوبیست دقیقهای برای مردان اجرا شد،
که هر هفت جلسه یکبار پرسشنامههای آسیبشناسی تعاملی زوجی را تکمیل کردند .در
پیگیری و به فاصله یک ماه پس از پایان جلسات مداخلهای ،آزمودنیها دو بار پرسشنامهها
را تکمیل کردند .همسران نیز در هر دو گروه پرسشنامهها را تکمیل کردند .برای هر
آزمودنی داده های مربوط به سه موقعیت خط پایه ،آزمایش و پیگیری به ترتیب بر روی
1. Gast
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یک نمودار رسم شد و برای تجزیهوتحلیل دادهها از تحلیل دیداری 1نمودارها و شاخص
روند ،0ثبات ،3درصد دادههای غیر همپوش )PND( 4و درصد دادههای همپوش)POD( 2
استفاده شد .برای بررسی کیفیت نتایج مداخله بر متغیر پژوهش و برای به دست آوردن
معناداری بالینی از شاخص درصد بهبودی )MPI( 6و شاخص اندازه اثر 7استفاده شد.
آزمودنیها :آزمودنی شماره یک :مردی  08ساله که توسط همسرش برای درمان
آورده شد .وی تنها پسر خانواده و چهارخواهر داشت .تحصیالتش کارشناسی و مدیر
شرکت راه و ساختمانی پدرش بود .ازلحاظ مالی وضعیت بسیار خوبی داشت و بیان کرد
که در کارش بسیار موفق است .همسرش  02سال داشت که همسایه شوهر خود بوده و به
همین واسطه نیز با او آشنا شد .همسر به علت تعارضات و خشونت شوهر خود به مرکز
مشاوره مراجعه کرد .نمره خودشیفتگی مرد  31بود ،که از نقطه برش  06/77هنجاریابی

شده در ایران ( µ=14/73و SD=6/00؛ صفاری نیا ،شقاقی و ملکی )1391 ،باالتر بود ،که
میتوان آن را بهعنوان شاخص خودشیفتگی به کاربرد (سینگ.)0006 ،8
آزمودنی شماره دو :مرد  37ساله و کارمند است .مدت هفت سال است که
ازدواجکرده و یک فرزند دارد .همسرش  30ساله است و به علت تعارضات زناشویی و
خشونت برای درمان مراجعه کردند .وی برخالف نظر همسرش مدعی بود که رابطهشان
مشکلی ندارد .نمره خودشیفتگی مرد  07و دو انحراف معیار باالتر از میانگین ( µ=14/73و
 )SD=6/00بود.
نتایج مصاحبه بالینی ( )SCID-IIنشان داد که مردان خودشیفته در این پژوهش تمام
مالکهای اختالل شخصیت خودشیفته بر اساس  DSM-5را برآورده نکردند ،اما نمرات
بهشدت باالیی در  NPIداشتند .مطابق با دیدگاه برخی محققین در پیوسته و تکبعدی
بودن خودشیفتگی NPI ،خودشیفتگی غیر بالینی 9را ارزیابی میکند (پلهاوس و ویلیامز،1
1. Visual analysis
2. Trending
3. Stability
4. Percentage of Non-Overlapping Data
5. Percentage of Overlapping Data
6. maximum percentage of improvement
7. effect-size
8. Singh
9. subclinical narcissism

8
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 )0000که تمام جنبههای بالینی آن را دارد (واالس و بائومیستر .)0000 ،0همچنین نوع
خودشیفتگی این افراد آشکار یا بزرگنما 3بود.

ابزار :الف) مصاحبه بالینی نیمه ساختاریافته برای اختاللهای محور یک)SCID-I4( :

یک مصاحبه بالینی نیمه ساختاریافته است که برای تشخیص اختاللهای عمده محور  Iبر
اساس  DSM-IVبه کار میرود .در مطالعه روی سوء مصرفکنندگان مواد که توسط
کرانزلز ،کادن ،بابر و همکاران )1992( 2انجام شد ،تشخیصهایی که با استفاده از SCID

انجام شدند از روایی باالتری در مقایسه با مصاحبه بالینی استاندارد برخوردار بودند .نتایج
پایایی بهطور چشمگیری در بعضی از تشخیصها و بخشها متفاوت بود (فرست ،اسپیتزر،
گی بن ،ویلیامز )1996( 6؛ ترجمه محمدخانی .)1389 ،شریفی ،اسعدی ،محمدی و
همکاران ( )1383این مصاحبه را پس از ترجمه به زبان فارسی ،بر روی نمونهای  009نفری
اجرا کردند .توافق تشخیصی برای اکثر تشخیصهای خاص و کلی ،متوسط یا خوب بود
(کاپای باالتر از  .)% 60توافق کلی (کاپای مجموع بررسی کل تشخیصهای فعلی  %20و
برای کل تشخیصهای طول عمر )0/22 ،بهدستآمده نیز خوب بود .نتایج پژوهشی آنان
نشان داد که پایایی قابلقبول بهدستآمده از نسخه فارسی  SCIDو قابلیت اجرای مطلوب
آن میتواند به پژوهشگران و متخصصان بالینی اطمینان دهد که آن را بهکارگیرند.
ب) مصاحبه بالینی نیمه ساختاریافته برای اختاللهای محور دو )SCID-II( :این ابزار
یک مصاحبه بالینی نیمه ساختاریافته برای ارزیابی  10اختالل شخصیتی محور DSM 0
 IV-TRاست .در مطالعهای با استفاده از یک طرح روایی مشترک ،روایی فرمSCID-

IIرا دریک نمونهی  70نفری از بیماران بستری موردبررسی قرارگرفته است .کاپا از 0/77
برای اختالل شخصیت وسواسی جبری تا 0/80برای اختالل شخصیت اجتنابی بود .وزن
کاپا برای همهی اختاللهای شخصیت  0/80بهدستآمده است (فرست ،اسپیتزر و
ویلیام .)0010،الزم به ذکر است در زمان انجام این پژوهش مصاحبه بالینی بر اساس
 DSM-5در ایران ترجمه نشده بود.
1. Paulhus & Williams
2. Wallace & Baumeister
3. grandiose
4. Structured Clinical Interview
5. Kranzler, Kadden, babor & et.al
6. First, Spitzer, Gibbon, & Williams
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ج) سیاهه شخصیت خودشیفته :این سیاهه که توسط راسکین و تری ()1998
ساختهشده پرکاربردترین ابزار خودگزارشدهی از صفات خودشیفته در جمعیت بهنجار
است .این پرسشنامه  40گویه دارد و هفت خرده مقیاس اقتدار ،خودنمایی ،برتریجویی،
بهرهکشی ،محق بودن ،خودبسندگی و خودبینی را میسنجد .هر گویه شامل دو بازخورد
است و آزمودنی باید یکی از دو بازخورد را انتخاب کند .سؤاالت از صفرتا یک
نمرهگذاری میشوند و نمرهی صفر نشاندهنده فقدان نشانه و نمرهی یک بیانگر وجود
نشانۀ خودشیفتگی است .درنتیجه دامنۀ نمرات از صفرتا  40است که نمرات باالتر
نشاندهندهی خودشیفتگی بیشتر است .در این پژوهش پس از مصاحبه بالینی ،افرادی که
نمره خودشیفتگی آنها دو انحراف معیار باالتر از میانگین بود برای درمان انتخاب شدند

( µ=14/73و  .)SD=6/00روایی سیاهه شخصیت خودشیفته از طریق اجرای همزمان آن

با پرسشنامه چند محوری اختالل شخصیت میلون که بیش از سایر پرسشنامهها میتواند
شخصیت خودشیفته را ارزیابی کند تعیینشده است و همبستگی معنادار ( p< 0/001و
 )r= 0/79بهدستآمده (راسکین و تری .)1988 ،در ایران نیز روایی و پایایی این پرسشنامه
توسط صفاری نیا ،شقاقی و ملکی ( )1391بررسیشده است .نتایج نشان داد که پایایی باز
آزمایی و همسانی درونی کل پرسشنامۀ شخصیت خودشیفته به ترتیب برابر با  0/81و
 0/77بود .همچنین ضرایب همبستگی نمره کل این پرسشنامه با پرسشنامۀ چند محوری
بالینی میلون 3-و خرده مقیاس برونگرایی و توافق جویی پرسشنامۀ شخصیت پنج عاملی
به ترتیب برابر با  0/73 ،0/80و  0/68محاسبه شد که بیانگر روایی همگرای مناسب
پرسشنامۀ شخصیت خودشیفته است .این ابزار یک مقیاس خود گزارش دهی مفید و
مناسب برای ارزیابی رفتارهای مربوط به خودشیفتگی در جوامع غیر بالینی ،بهویژه در
اهداف تحقیقاتی و نیز در جوامع بالینی برای تشخیص اختالل شخصیت خودشیفته است.
پژوهشگران و درمانگران میتوانند از این مقیاس بهعنوان ابزار پژوهشی ،غربالگری و یا
کمک تشخیصی استفاده کنند (صفاری ،شقاقی و ملکی.)1391 ،
د) پرسشنامه آسیبهای تعاملی زوجی مردان خودشیفته :این پرسشنامه یک پرسشنامه
محقق ساخته است که  67گویه دارد و آسیبهای تعاملی زوجی در ارتباط با مرد
خودشیفته را در دودسته کلی رابطهای ناایمن و رابطه یکسویه و پرهزینه موردسنجش قرار
میدهد .رابطه ناایمن شامل خرده مقیاسهای عدمحمایت عاطفی ،احساس ترس و احساس
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فریبخوردگی و رابطه یکسویه و پرهزینه شامل خرده مقیاسهای انتظارات زیاد و
غیرواقعبینانه از همسر و رابطه ،همکاری و مسئولیتپذیری پایین ،مشکالت جنسی،
خودمحوری و محق بودن و عدم مساواتطلبی است .پرسشنامه در دو فرم زنان و مردان
طراحیشده است .برای سنجش روایی گویهها از سه روش محاسبهی روایی محتوایی،
تحلیل عامل تأییدی و روایی همگرا و واگرا استفاده شد .بهعالوه برای تعیین پایایی
پرسشنامه ،آلفای کرونباخ کل آزمون  ،0/83عامل اول  0/81و عامل دوم  0/76به دست
آمد .برای بررسی روایی همگرا و واگرا به ترتیب از پرسشنامههای تعارض زناشویی و
سازگاری دوتایی استفاده شد ،که ضرایب همبستگی معنادار  0/243و  -0/609به دست
آمد (مرادی ،فاتحی زاده ،احمدی و همکاران.)1397 ،
جدول  .1جلسات درمان ،فعالیتها ،فنها ،مداخالت و مالحظات درمان بین فردی فراشناختی
فنها ،مالحظات و مداخالت

جلسه

فعالیت

1،0

ایجاد ارتباط و اتحاد درمانی

مراجع .توجه به انتقال و انتقال متقابل .عدم تفسیر و مواجههای
در مراحل اولیه درمان .بررسی تاریخچه کاملی از زندگی فرد.

3

استخراج خاطرات خاص

بررسی خاطرات کودکی و روابط بین فردی .تأکید بر بیان

4

شناسایی عناصر تجربه ذهنی

احساسات و هیجانات و نه افکار و باورها .آموزش مفاهیم اولیه

پذیرش بیقیدوشرط و اعتباربخشی مداوم .پرهیز از
قضاوتهای اولیه .تقویت رفتارهای مطلوب و خود افشایی

(شناخت ،هیجان ،رفتار) با ذکر مثال .ریشهیابی و نامگذاری
احساسات .بازسازی دوران کودکی با روش تصویرسازی
ذهنی هدایتشده 1و بررسی احساسات.
شناسایی احساسات با تمرین بازی نقش .بازآفرینی تعارض با
همسر با فن صندلی خالی .تبیین ارتباط بین هیجان تجربهشده و
2
6
7
9 ،8

بازسازی علیتهای روانی

رفتارهای میان فردی .تالش برای بازتعریف روایات .ترسیم

خالصهسازی وقایع

نمودار دایرهای برای بررسی اهداف و احساسات احتمالی

استخراج خاطرات مرتبط

همسر .بررسی طرحوارههای بین فردی تحقیر و توجهطلبی با

شناسایی طرحوارهها و چرخههای بین

روش پیکان روبه پایین .بررسی خاطرات با طرحوارهها .بررسی

فردی ناسازگار

احساسات واقعی فرد و همسر در تعارضات .تمرین جابهجایی
نقش بهمنظور تمرکز بر ذهن خود و دیگران .ترسیم دیاگرام
الگوی ارتباطی برای مراجع

11 ،10

تمایز سازی،دسترسی به بخشهای سالم

تبیین رابطه بین حالت ذهنی مراجع و واکنشهای وی در

1. Guided imagery

11
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خود اکتشاف /ساخت روایات

تعارضات بین فردی .بررسی اسنادهای مراجع در روابط بین

13

جدید،ایجاد فهمی بالغانه از ذهن

فردی .تمایز بین طرحوارههای بین فردی و واقعیات

14

دیگران،تشخیص سهم خود در

بیرونی(تمایز سازی) .بررسی شناختهای ناسازگار مراجع و

12،16

چرخههای بین فردی ،تشکیل

نقش آنها در تعارضات .بازتعریف احساسات و ارتباط آنها

17
18

خودنمایانسازی یکپارچه و تضعیف
خودمحوری پرورش مهارت تسلط بر

با عزتنفس .بحث پیرامون طبیعی بودن هیجانات مثبت و منفی
و شناسایی آنها توسط مراجع .نوشتن روایت جدید از

19

مشکالت ارتباطی و درمان نشانهها

تعارضات بین فردی و مقایسه با روایت قبلی .تبیین نقش

00

هیجانات ،فعالکنندههای آنها و تأثیرشان .ارائه شواهدی که از

01

الگو بین-فردی و باورهای جدید حمایت کند .بیان روایت
منهای خشونت و تحقیر در روابط زناشویی .تمرین روایت
جدید با بازی نقش و صندلی خالی .ترسیم روایت جدید با
دیاگرام .ارسال خالصه درمان برای مراجع یک ماه پس از
درمان.

درمان :درمان بین فردی فراشناختی با فرمت  01جلسه طراحی و توسط محقق
بهصورت انفرادی اجرا شد .دو مرحله اصلی درمان ،فنها ،مالحظات و مداخالت نیز در
جدول شماره یک آمده است.

یافتهها
نمرات خام اندازهگیریهای مکرر طی جلسات خط پایه ،مداخله و پیگیری در جداول  0و
 3آمده است.
جدول  .2نمرات حاصله از اندازهگیریهای مکرر پرسشنامه آسیبهای تعاملی زوجی
کد

آزمون اول آزمون دوم آزمون سوم جلسه هشتم جلسه پانزدهم پس از درمان پیگیری اول پیگیری دوم
مرد زن مرد زن مرد

زن مرد

زن

مرد

زن

مرد

زن

مرد

1

101 101 107 004 008 018 018 031 010

107

92

111

109 91 106 97

0

84

118

79

106

112 80 111 72

101 91 044 193 020 197 041 189

زن

مرد

زن

نمرات بهدستآمده از پرسشنامه آسیبهای تعاملی بر روی مردان شرکتکننده در
پژوهش و همسران آنها بیانگر اثربخشی درمان بین فردی فراشناختی در کاهش آسیبهای
تعاملی دارد.
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جدول .3میانگین و انحراف استاندارد نمرات آسیبهای تعاملی زوجی
آزمودنی
مرد «»1

زن «»1

مرد «»0

زن «»0

مرحله سنجش

میانگین

انحراف استاندارد

خط پایه

010/66

2/03

مداخله

101/00

6/00

پیگیری

94/00

4/04

خط پایه

004/33

6/20

مداخله

113/00

7/01

پیگیری

107/20

0/10

خط پایه

193/00

4/00

مداخله

84/66

6/00

پیگیری

77/20

3/23

خط پایه

042/66

2/68

مداخله

112/00

7/93

پیگیری

113/00

0/80

در جدول باال نمرات مربوط به مراحل خط پایه ،مداخله و پیگیری مردان شرکتکننده
در پژوهش و همسران آنها که از اجرای پرسشنامه آسیبهای تعاملی زوجی حاصل
گردید ،مشاهده میشود.
یافتههای جداول  0و 3بهصورت نمودار دادهها بهقرار زیر است:

13
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250
230

210
190

170
150
130
110
90
70
50

نمودار  .1تأثیر درمان بین فردی فراشناختی بر میزان آسیبهای تعاملی زوجی

تحلیل درون موقعیتی و بین موقعیتی دادههای تأثیر درمان بین فردی فراشناختی بر
آسیبهای تعاملی زوجی مرد «»1

208

91

97

95

98

110

نمودار .2خط روند و محفظهی ثبات برای مرد «»1

218

212

250
230
210
190
170
150
130
110
90
70
50

فصلنامه مطالعات روانشناسی بالينی ،سال هشتم ،شماره سی ودوم ،پایيز 79

14

جدول  .4متغیرهای تحلیل دیداری درون موقعیتی و بین موقعیتی برای مرد «»1
بین موقعیتی

درون موقعیتی
 -1توالی موقعیت

A

B

 -0طول موقعیتها

3

3

 -3سطح

 -1مقایسهی موقعیت
 -0تغییرات روند

-1.3میانه

010

-0.3میانگین

010/66

101/00

-0.0اثر وابسته به هدف

 -3.3دامنه تغییرات

018-008

110-92

 -0.3تغییرات ثبات

دامنه تغییرات محفظه ثبات

بیثبات

باثبات

 -3تغییر در سطح
 -3.1تغییر نسبی

-4.1تغییر نسبی

008-010

96/2-104

-3.0تغییر مطلق

 -4.0تغییر مطلق

008-010

92-110

 -3.3تغییر میانه

 -2روند
 -2.1جهت

-

-

 -0.1تغییر جهت

98

 -4تغییر سطح

B
A

تغییر میانگین

مثبت
باثبات
باثبات
104
012
110
008
98
010
101/00
010/66

نزولی

نزولی

 -4همپوشی دادهها

 -2.0ثبات

باثبات

باثبات

PND-4.1

% 100

مسیرهای چندگانه

خیر

خیر

POD-4.0

%0

همانطور که در جدول فوق مشاهده میشود ،شاهد اثربخشی درمان بین فردی
فراشناختی در کاهش متغیر آسیبهای تعاملی زوجی در مرد « »1هستیم (.)PND=100%
برای مرد « »1شاخص درصد کاهش نمرات ( )MPRو شاخص اندازه اثر به ترتیب برابر با
 20درصد و  99درصد است .شاخص درصد کاهش نمرات در مرحله پیگیری نیز 26
درصد بود که حاکی از اثربخشی درمان است.
تحلیل درون موقعیتی و بین موقعیتی دادههای تأثیر درمان بین فردی فراشناختی بر
آسیبهای تعاملی زوجی زن «»1

15
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224

231
218

250
230

210
190
170

150
109

107

106

111

121

130
110

90
70

نمودار .3خط میانه و محفظهی ثبات برای زن«( »1بدون مداخله مستقیم)
جدول  .5متغیرهای تحلیل دیداری درون موقعیتی و بین موقعیتی برای زن «»1
بین موقعیتی

درون موقعیتی
 -1توالی موقعیت

A

B

 -0طول موقعیتها

3

3

 -3سطح

 -1مقایسهی موقعیت
 -0تغییرات روند

-1.3میانه

004

-0.3میانگین

004/33

113/00

-0.0اثر وابسته به هدف

 -3.3دامنه تغییرات

031-018

101-107

 -0.3تغییرات ثبات

دامنه تغییرات محفظه ثبات

باثبات

باثبات

 -3تغییر در سطح
 -3.1تغییر نسبی

-4.1تغییر نسبی

001-004/2

109-116

-3.0تغییر مطلق

 -4.0تغییر مطلق

031-004

107-101

 -3.3تغییر میانه

 -2روند

_

-

 -0.1تغییر جهت

111

 -4تغییر سطح

B
A

تغییر میانگین

مثبت
باثبات
باثبات
116
001
101
004
111
004
113/00
004/33
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 -2.1جهت

نزولی

نزولی

 -4همپوشی دادهها

 -2.0ثبات

باثبات

باثبات

PND-4.1

% 100

مسیرهای چندگانه

خیر

خیر

POD-4.0

%0

همانگونه که در جدول فوق مشاهده میگردد ،شاهد اثربخشی غیرمستقیم مشاوره
فردی در کاهش متغیر آسیبهای تعاملی در زن « »1هستیم ( .)PND= 100%برای زن
« »1شاخص درصد کاهش نمرات ( )MPRو شاخص اندازه اثر به ترتیب برابر با  20درصد
و  98درصد است .شاخص درصد کاهش نمرات در مرحله پیگیری نیز  20درصد بود که
حاکی از اثربخشی درمان است.
تحلیل درون موقعیتی و بین موقعیتی دادههای تأثیر درمان بین فردی فراشناختی بر
آسیبهای تعاملی زوجی مرد «»0

193

197

189

95
80

79

75

80

نمودار  .4خط روند و محفظهی ثبات برای مرد «»2
جدول  .6متغیرهای تحلیل دیداری درون موقعیتی و بین موقعیتی برای مرد «»2
بین موقعیتی

درون موقعیتی
 -1توالی موقعیت

A

B

 -0طول موقعیتها

3

3

 -3سطح
-1.3میانه

193

80

-0.3میانگین

193/00

84/66

B
A

 -1مقایسهی موقعیت
 -0تغییرات روند

+

-

 -0.1تغییر جهت
-0.0اثر وابسته به هدف

مثبت

250
230
210
190
170
150
130
110
90
70
50
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 -3.3دامنه تغییرات

193-189

92-79

 -0.3تغییرات ثبات

دامنه تغییرات محفظه ثبات

باثبات

بیثبات

 -3تغییر در سطح
 -3.1تغییر نسبی

 -4تغییر سطح
-4.1تغییر نسبی
 -4.0تغییر مطلق

79/2-87/2 189-193
189-193

79-92

 -2روند

-3.0تغییر مطلق
 -3.3تغییر میانه
تغییر میانگین

19
بیثبات
باثبات

87/2
193
87/2
192
80
193
84/66
193/00

 -2.1جهت

نزولی

نزولی

 -4همپوشی دادهها

 -2.0ثبات

باثبات

باثبات

PND-4.1

% 100

مسیرهای چندگانه

خیر

خیر

POD-4.0

%0

همانطور که در جدول فوق مشاهده میشود ،شاهد اثربخشی درمان بین فردی
شناختی در کاهش متغیر آسیبهای تعاملی زوجی در مرد « »0هستیم (.)PND= 100%
برای مرد « »0شاخص درصد کاهش نمرات ( )MPRو شاخص اندازه اثر به ترتیب برابر با
 26درصد و  99درصد است .شاخص درصد کاهش نمرات در مرحله پیگیری نیز 60
درصد بود که حاکی از اثربخشی درمان است.
تحلیل درون موقعیتی و بین موقعیتی دادههای تأثیر درمان بین فردی فراشناختی بر
آسیبهای تعاملی زوجی زن «»0
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نمودار .5خط روند و محفظهی ثبات برای زن (بدون مداخله) «»2
جدول  .7متغیرهای تحلیل دیداری درون موقعیتی و بین موقعیتی برای زن «»2
بین موقعیتی

درون موقعیتی
 -1توالی موقعیت

A

B

 -0طول موقعیتها

3

3

-1.3میانه

044

113

-0.3میانگین

042/66

112/00

 -3سطح

 -3.3دامنه تغییرات
دامنه تغییرات محفظه ثبات  % 00از میانهی
هر موقعیت

-041
020
باثبات

 -4.0تغییر مطلق

موقعیت
 -0تغییرات روند
 -0.1تغییر جهت
-0.0اثر وابسته به
هدف

106-106

 -0.3تغییرات ثبات

بیثبات

 -3تغییر در سطح

 -3.1تغییر نسبی

 -4تغییر سطح
-4.1تغییر نسبی

 -1مقایسهی

-041

-119/2

020

109/2

-041
020

106-106

-3.0تغییر مطلق
 -3.3تغییر میانه

B
A
+

مثبت
باثبات
باثبات

119/2
048
106
044
113
044
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 -2روند

17

تغییر میانگین

112/00
042/66

 -2.1جهت

صعودی

نزولی

 -4همپوشی دادهها

 -2.0ثبات

باثبات

باثبات

PND-4.1

% 100

مسیرهای چندگانه

خیر

خیر

POD-4.0

%0

همانطور که در جدول فوق مشاهده میشود ،شاهد اثربخشی درمان بین فردی
فراشناختی در کاهش متغیر آسیبهای تعاملی در زن « »0هستیم ( .)PND= 100%برای
زن « »0شاخص درصد کاهش نمرات ( )MPRو شاخص اندازه اثر به ترتیب برابر با 23
درصد و  99درصد است .شاخص درصد کاهش نمرات در مرحله پیگیری نیز  24درصد
بود که حاکی از اثربخشی درمان است.

بحث و نتیجهگیری
هدف این پژوهش بررسی تأثیر درمان بین فردی فراشناختی بر آسیبهای تعاملی زوجی
مردان خودشیفته و همسرانشان بود .نتایج پژوهش حاضر همسو با پژوهشهای قبلی
(دیماجیو ،والری ،سالواتور و همکاران0014 ،1؛ دیماجیو ،مونتانا ،پوپولو و همکاران،0
0012؛ دیماجیو و آتینا0010 ،؛ فیوره ،دیماجیو ،نیکولو و همکاران0008 ،3؛ دیماجیو،
سالواتور ،نیکولو و همکاران0010،؛ دیماجیو ،درزو ،پاسینتی و همکاران )0012 ، 4نشان
داد درمان بین فردی فراشناختی در کاهش پیامدهای منفی خودشیفتگی مؤثر است .پس از
هفت جلسه درمان با دو مرد خودشیفته ،کاهش ناگهانی در سطح نمرات آسیبهای
تعاملی آنان و همسرانشان ایجاد شد(طبق شاخص تغییر سطح و تحلیل دیداری نمودارها) و
بهطورکلی ،برای هر چهار آزمودنی میانگین نمرات کاهش چشمگیری داشت .پسازآن
کاهش نمرات روند آرام تری را تا پایان درمان دنبال کرد و در مرحله پیگیری نیز همچنان
قابلمشاهده بود .ازنظر بالینی نیز شاخص درصد کاهش نمرات برای هر چهار آزمودنی
باالتر از  20درصد بود که حاکی از مؤثر بودن درمان است .نکته قابلذکر در تبیین نتایج
انعطافپذیری شیوه پژوهش و همچنین شیوه درمان است .یکی از مهمترین امتیازهای
1. Dimaggio, Valeri, Salvatore & et al.
2. Dimaggio, Montano, Popolo & et al.
3. Fiore, Dimaggio, Nicoló & et.al
4. Dimaggio, D'Urzo, Pasinetti & et al.
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پژوهشهای مورد منفرد نسبت به پژوهشهای گروهی ،ماهیت پویای اینگونه پژوهشها
است .به این صورت که در طی پژوهش و مداخله ،امکان بررسی اثربخشی مداخله از
طریق مشاهده روند نمودار وجود دارد و پژوهشگر در صورت اثربخش نبودن مداخله
میتواند روش کار یا شیوه مداخله را تغییر دهد (فراهانی ،عابدی ،اقامحمدی و کاظمی،
 .)1389همچنین درمان  MITبرای درمان فرمتی ارائه نمیدهد و درمانگر باید برای هر فرد
فرمت اختصاصی طرحریزی کند ،که با روش پژوهش مورد منفرد بسیار سازگار است .در
این پژوهش درمانگر پس از جلسات اولیه درمان متناسب با هر آزمودنی مداخالت مناسب
را انتخاب کرد.
درمان  MITیک درمان تلفیقی است ،که از درمان سازنده گرایی روایتی( 1نیمیر،0
 )0000تا روانکاوی ارتباطی( 3سافران و موران )0000 ، 4برای درمان اختالالت شخصیت
استفاده میکند .بنابراین درمانگر میتواند از مداخالت مختلفی استفاده کند .اما بااینوجود
درمان خودشیفتگی برای مشاور بسیار فرسایشی است .مشاور بهسادگی ممکن است
برانگیخته ،مضطرب ،قضاوت گر و تدافعی شود .انتقاد و تملق هر دو از راهبرهای بین
فردی مورداستفاده در افراد خودشیفته است .در این پژوهش نیز مراجعین رفتارهای
نامناسبی بروز دادند و درمانگر در معرض انتقال متقابل قرار گرفت .سازگاری مداوم با
راهبردهای بیمار و انتظارات او در مورد تقویت و پاسخدهی به آنها ،بسیار حیاتی است.
مهمترین راهبرد مشاور در این پژوهش مفهومسازی باورها و راهبردهای فرد خودشیفته
بود .این مفهومسازی بارها در فرایند مشاوره انجام شد .یکی دیگر از چالشهای اساسی در
مشاوره با فرد خودشیفته فقدان بینش و تمرکز فرد ،بر بیرون از خود بهمنظور تغییر بود .فرد
خودشیفته در طی فرایند مشاوره و قبل از پذیرش نفوذ مشاور باید بارها مورد هدایت قرار
بگیرد.
در مقایسه با اختالالت دیگر در بیماران دارای اختالل شخصیت رابطه درمانی به توجه
بیشتری نیاز دارد .در این نوع اختالالت نقش درمانگر تا حدودی به شکلی ظریف تغییر
میکند و بهمنظور پذیرش تأثیرگذاری درمانگر و موانع پیش روی تالشهای بیمار ،نیاز به
1. narrative constructivism
2. Neimeyer
3. relational psychoanalysis
4. Safran and Muran
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تالشهای اختصاصیتری است .تا زمانی که رابطه درمانی ایجاد نشده باشد ،استفاده از
فنون و مداخالت چندان اثربخش نیست .تأثیر رابطه درمانی و شخصیت مشاور برای درمان
همه اختالالت ثابتشده است ،اما برای اختالالت شخصیت اهمیت رابطه و شخصیت
مشاور دوچندان میشود ،که در  MITبر آن تمرکز ویژهای وجود دارد .به همین دلیل
فرمت درمانی در این پژوش طوالنیمدت است.
یانگ ،کلوسکو و ویشار( )0003در طرحوارهدرمانی فرد خودشیفته تمرکز را بر
روابط صمیمانه فرد قرار میدهند ،که این موضوع بهخوبی در درمان  MITنیز لحاظ شده
است .یانگ همچنین بیان میکند مراجعین خودشیفته درمانگران را با معضالت متضاد
روبرو میکنند و در سیر درمان دچار دوسوگرایی میشوند .در این پژوهش نیز این موارد
رخ داد و چون  MITدرمان را با جزئیات ساختار درمان شرح میدهد با تمرکز بر رابطه
درمانی به درمانگر کمک میکند تا تمام فرایندها را مدنظر داشته باشد.
مشکلی که در دادههای کمی و مشاهدات بالینی بهوضوح مشاهده میشد ،مسائل ناشی
از فرهنگ بود که درمان را سختتر میکرد .با اینکه سعی شده در تعریف و تشخیص
خودشیفتگی دید یکپارچه و جهانی وجود داشته باشد ،اما فرهنگ بر خودشیفتگی و
پیامدهای آن مؤثر است (لش1979 ،1؛ فاستر ،کمپبل و توانج .)0003 ،0قربانی و واتسون
( )0010در مطالعهای بین فرهنگی بین دانشجویان ایرانی و آمریکایی ،از مقیاس
خودشیفتگی مارگولیس 3و توماس )1980( 4که خودشیفتگی ناسالم را میسنجد ،استفاده
نمودند .نتایج حاکی از آن بود که خودشیفتگی ناسالم در میان دانشجویان ایرانی بیشتر
است .این در صورتی است که پژوهشها مدعی هستند در فرهنگ فردگرای غرب
خودشیفتگی بیشتر بروز میدهد (کمپبل ،میلر و بوفاردی0010 ،2؛ هین و هامامورا ،6
 .)0007به نظر میرسد بافت فرهنگی ما بر خودشیفتگی و پیامدهای آن اثرگذار است.
نگرشهای مردساالرانه یکی از منابع تعارض در خانواده و روابط زناشویی است (ابوت،

1. Lasch
2. Foster, Campbell & Twenge
3. Margolis
4. Thomas
5. Campbell, Miller & Buffardi
6. Heine & Hamamura
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تایلر و واالس ،)0006 ،1که در این پژوهش در خرده مقیاسهای انتظارات غیرواقعبینانه ،و
عدم مساواتطلبی پرسشنامه آسیبهای تعاملی زوجی و مشاهدات بالینی مشاهده شد.
مردساالری 0بهنظام و ساختاری اطالق میشود ،که از راه نهادهای اجتماعی ،سیاسی و
اقتصادی خود ،زنان را زیر سلطه دارد .میزان قدرت مردان نسبت به زنان در جوامع
مختلف ،متفاوت است .بااینحال در تمام جوامع مردساالر ،مردان سهم  ،بیشتری از مزایای
اجتماعی همچون قدرت ،ثروت و احترام دارند (ابوت و واالس .)0016 ، 3همچنین به
عقیده کولتران و کالینز )0001( 4یکی دیگر از دالیل بروز تضاد و خشونت در بین زوجین
حق مالکیت جنسی است .حق مالکیت جنسی یک نگرش مردساالرانه است مبتنی بر این
ایده که زنان ازدواجکرده ازلحاظ اقتصادی ،جنسی و احساسی جزء دارایی شوهران خود
محسوب میشوند .مردان حق طبیعی خود میدانند که هر نوع رفتاری را خواستند با زن
خود انجام دهند .هراندازه جامعه سنتیتر باشد ،این نوع تفکر بیشتر دیده میشود .در
خرده مقیاس مشکالت جنسی و نیز خودمحوری و محق بودن نشانههایی از مالکیت طلبی
جنسی دیده میشد .طرحوارههای آزمودنیها در این پژوهش بهشدت آغشته به نگرشهای
مردساالرانه بود که این نگرشها پیامدهای خودشیفتگی را شدت میبخشد .بدون شک
وقتی خودشیفتگی با نگرشهای مردساالرانه همراه باشد ،پیامدهای منفی بیشتری دارد.
بررسی عمیق تأثیر فرهنگ بر پیامدهای خودشیفتگی در ایران مستلزم انجام پژوهشی مستقل
است.
یافتههای این پژوهش با توجه روش پژوهش ،مالحظات بالینی و فرهنگی
محدودیتهایی درزمینهی تعمیم دارد .پیشنهاد میگردد به دلیل جدید بودن رویکرد
درمانی ،پژوهشهای کمی و کیفی دیگر برای نمونههای بزرگتر و با انواع دیگر
اختالالت شخصیت و متغیرهای مرتبط فردی و بین فردی دیگر ،اجرا شود و نتایج با
پژوهش حاضر مقایسه گردد.

1. Abbott, Tyler, & Wallace
2. patriarchy
3. Abbott & Wallace
4. Coltrane & Collins
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