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 بروز اختالل های روان شناختی مختلف پژوهشگران را بر آن داشته تا با توجه به تنوع اختالل: چکیده

های بالینی، روش های آموزشی و درمانی متنوعی را به کار بندند. یکی از روش های درمانی پرکاربرد 

. بر همین اساس پژوهش حاضر با هدف مروری بر مدت استپویشی فشرده کوتاه روان درمانیروان بالینی

 Reviewبه روش مروری ) صورت پذیرفت. پژوهش مدتپویشی فشرده کوتاه روان درمانیروانکاربرد 

Article .سایت هایجهت جستجوی مقاالت از ( صورت پذیرفت proquest, sciencedirect, 

wiley, magiran  sid,  .در سایت های خارجی عمل جستجو با کلمات کلیدیاستفاده شد 

Dynamic Psychotherapy  انجام شد.  روان درمانی پویشیو در سایت های داخلی با کلمات کلیدی

مقاله در این زمینه یافت شد و از نظر متدولوژی، هدف، شاخص ها، ابزار اندازه گیری، متغیرها،  111

مقاله انتخاب گردید. مقاالت انتخاب شده مقاالتی بودند که با پژوهش حاضر قرابت  23تعاریف و ... تعداد 

 روان درمانیروان ن از آن داشت کهپژوهش های مختلف در این باب نشا نتایج بررسیموضوعی داشتند. 

 حرکتی سازی، اختالالت جسمانی اختالالتمی تواند تاثیر معناداری بر  مدتپویشی فشرده کوتاه

مزمن، افسردگی، اضطراب و در حوزه  سردردهای درد و لگن، کمر درد مزمن،  سندروم کارکردی، دردهای

 ها و سازگاری زوجین داشته باشد.رضایتمندی زوجو افزایش زوجین بر روی کاهش تعارضات زناشویی، 

 روان درمانی پویشی واژگان کلیدی:

 

 مقدمه

 حال در زیادی برای اختالالت 1مدتپویشی فشرده کوتاه روان درمانیاستفاده از روان بر اساس یافته های تجربی و بالینی گوناگون،

 2افشاا  ماهیت و درمانی رابطه نوع بر مدتکوتاه و پویشی فشرده روان درمانی روش (. محورهای3002و همکاران،  3)آلن است رشد

                                                           
1  Intensive Short-term Dynamic Psychotherapy 
2 Allen 
3 disclosure 
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 عما   تارین زماان  کوتااه  در مراجاع  تاا  شاود می سبب موضع این در صحیح فنون کارگیریبه و درمانگر فعال موضع است. استوار

 درماانی روان تأکیاد  (.3002، 1)سامرز آورد دست به را بیشتری روانی سالمت و لمس نمایند و شناسایی را خود افکار و احساسات

 هاای نشانه بروز ناهشیار، موجب اضطراب که است ناهشیاری هیجانات تجربه برای بیمار فوری به کمك بر مدتکوتاه پویشی روان

چندگاناه   مشاکالت  باا  هاایی نموناه  در باالینی  طورمدت بهکوتاه پویشی روان درمانیروان است. شده گوناگون 3هایدفاع و اختالل

عبااس،  ) اسات  شدهواقع مؤثر شخصیت و اضطرابی اختالالت و باال با مقاومت 2افسردگی دارای بیماران از هایینمونه و پزشکیروان

 (.3012، 4برنیر، کسلی، تان و جانسون

مدت، روشی از درمان مختصر مبتنی بر اصول روان تحلیلی اسات کاه اصاوالا باا توجاه باه تواناایی آن در        پویشی کوتاه یدرمانروان

ایان تواناایی مرهاون روش     اسات.  ارجاح  مشاابه، مدت کوتاه هاییدرماناز بیماران، بر سایر انواع روان ترییعپوشش دادن طیف وس

خودآگاه و ناخودآگااه( بارای مواجاه نشادن باا تجربیاات معناادار و دارای باار         )ه ترفندی است که دفاع بیمار را از هرگون یاکوبنده

، با تجربیات دیگر، از جمله روابط با والدین، همشیرها، همسار  ت. آنگاه این تجربیاکندیهیجانی مرتبط با هدف درمان، خلع سالح م

رفتار و هیجانات مرتبط با آن فاراه    هایینهش وسیعی در مورد زمکه بین شودیو الگوهایی نمودار م خوردیو خود درمانگر پیوند م

 (.3012سازد )عباس و همکاران، یم

 و کند بندیفرمول مجدداا کندمی درمان تجربه فرایند در تریکامل شیوه به که را آنچه تا است مراجع به کمك روانپویشی درمان

 گساترش  را مراجاع  آگاهی آورندمی وجود به مشکالت این مورد در مراجع و درمانگر که فهمی .کند تحمل را آن از ناشی ناراحتی

 بارای تحمال   مراجع ظرفیت همچنین (.2015)عباس، کند می باز را تعارض مدیریت برای جدید هایگزینه به راه ورود و دهدمی

بارد  می باال هایشتجربه مورد در و کنجکاوی اندیشیدن برای را اشتوانایی و دهدافزایش می را رضایت عدم با مقابله و هیجانی درد

 (.3014و همکاران،  2)جانسون

 و مشاکل  یاك فرایناد   عناوان به زندگی در آن که باشد شناختیروان یا هیجانی درد بر روانپویشی درمان تمرکز تریناساسی شاید

 باه  را درد از اجتناب سازوکارهای یا هادفاع و شودمی ساخته آن تحمل و برای مقابله کشمکش در روان شود،می تصور فرساطاقت

 .افتناد مای  اتفاق از آگاهی خارج هافعالیت این بیشتر که کردن رفتار و کردن احساس کردن، فکر دیدن، از هاییراه :آوردمی وجود

 بارها هاآن وجودبااین است محدود ما آگاهی چون اما خورند،شکست می اغلب هیجانی درد از اجتناب برای ناهشیار هایتالش این

   (.3012)عباس و همکاران،  شوندمی تکرار بارها و

 هایهیجان یا هابا تعارض کندمی کمك بیمار به که شودمی محسوب هاییدرمان جمله از فشرده، و مدتکوتاه پویشی درمانیروان

دهناد  می رخ افراد زندگی در که اندشناختیهای روانآسیب و فقدان محصول که هایهیجان و هاتعارض شود. روروبه خود، ناهشیار

 خود دفاعی هایاجتناب و اضطراب بر تا کندمی کمك بیماران به رویکرد این با (. درمانگر3010، 7؛ نبورسکی3010، 6هاوالیج)تین

 احساساات  بتواناد  و کناد  تجربه را خود تحمل قابل غیر و 2فرساطاقت هایهیجان تا آموزدمی بیمار فرآیند طی این در کنند، غلبه

شاود  مای  کاساته  بیماار  دفااعی  رفتارهاای  و عالئا   از فرآیناد،  این نتیجه در کند. تحمل را اشگذشته زندگی هایزخ  دردناک از

 (.3006، 9شاپیرو، فریدبرگ و باردن استین؛ 3013هاوالیج و نبورسکی، )تین

                                                           
1 Summers 
2 defenses 
3 Depression 
4 Abbas, Bernier, Kisely, Town and Johansson 
5 Johansson 
6 Ten Have-de Labije 
7 Neborsky 
8 Overwhelming affect 

. Shapiro, Friendberg, Bardenstein9  
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 درماانگر  فعالیت باالی سطح درمان، یجلسه حین عمی  هیجانی یفشرده تجربه مدتکوتاه پویشی روان یمداخله مشترک وجوه

 باود.  ویاژه  انتخااب  معیارهاای  و درماانی  تمرکاز  داشتن طورهمین و زمانی محدودیت به فعال توجهی و همکاری به بیمار تشوی 

 نتاایج  از حااکی  اخاتالالت خلقای و اضاطرابی،    بر مدتکوتاه پویشی هایدرمانیاثربخشی روان مورد در گرفته صورت هایپژوهش

همکااران،   و 1)درایسان  اسات  باوده  اجتمااعی - شاغلی  وریکانش  و میان فردی هایها، آشفتگیکاهش نشانه در درمان این مثبت

3010.) 

 بیمااران  هاای دفااع  باا  کاار  شناختی،ایمنی تغییرات و شناختیروان هاینشانه و هادفاع سازیروشن اثر بررسی به مطالعه چندین

 شخصیت اختالل دارای بیماران در 3انتقال مقاومت و دوگانه عامل آزمایش همچنین و شخصیت دارای اختالل و اضطرابی افسرده،

 انتقاال  کااهش  و دفاع و مقاومت بیشتر کاهش و شناختیایمنی هایسیست  عملکرد بهبود موجب تحقیقات این اند؛ نتایجپرداخته

لئوناه، دساپلند و    -دهند )کرامر، پاسکوالمی نشان را مدتکوتاه روانپویشی درمانیروان درمان سودمندی و است شده بالغ در افراد

 (.3013، 4؛ عباس، تان و درایزن3012؛ عباس و همکاران، 3012، 2روتن

(، 3009کروناك،   و کیسالی  عبااس، (ساازی  جسامانی  اخاتالالت  بار  را مدتپویشی فشرده کوتاه روان اثربخشی متعددی مطالعات

 لگان   درد (،  ساندروم 1994هاافمن،   و کراتوژر باسلر،( مزمن  (، دردهای3006روسمالن،  و کرونك( کارکردی  حرکتی اختالالت

(، افساردگی  3002و همکااران،   عبااس ( مازمن  ساردردهای  و (3002 ، هااوکینز ( درد  (، کمار 1992ترومبینی،  و بالدرو بالدونی،(

؛ گیاونز و همکااران،   1290ناژاد،  اکباری ؛ اسمخانی1291؛ خوریانیان و همکاران، 1291؛ حیدری، 1393نسب و همکاران، )حیدری

( و در حوزه زوجین بر روی کاهش تعارضات زناشویی 3014؛ کنی و همکاران، 1291( و اضطراب )حیدری، 3012؛ آنجلوتی، 3014

 (3012( و بر سازگاری زوجاین )کرامار و همکااران،    1290پسند، ها )جراره و طالعبر رضایتمندی زوج(، 1291مکاران، )مبس  و ه

و کااربرد   مروری تاأثیر  بررسی بهمطالبی که بیان شد پژوهشگر در پی این است که در پژوهش حاضر  توجه با لذا .اند کرده گزارش

 بپردازد. مولفه های مختلف روان شناختی در جامعه آماری گوناگون بر مدتکوتاه پویشی فشرده درمان روان

 روش

( صورت پذیرفت. در این پژوهش تالش شد که از تمام مقاالت منتشر شده در حاوزه  Review Articleپژوهش به روش مروری )

اساتفاده   ,proquest, sciencedirect, wiley, magiran  sid سایت هاای پژوهش استفاده شود. جهت جستجوی مقاالت از 

و در ساایت هاای داخلای باا کلماات       Dynamic Psychotherapy در سایت های خارجی عمل جستجو با کلمات کلیادی شد. 

مقاله در این زمینه یافت شد و از نظر متدولوژی، هدف، شاخص ها، ابزار انادازه گیاری،    111انجام شد.  روان درمانی پویشیکلیدی 

مقاله انتخاب گردید. مقاالت انتخاب شده مقااالتی بودناد کاه باا پاژوهش حاضار قرابات موضاوعی          32متغیرها، تعاریف و ... تعداد 

 داشتند.

 یافته ها

 صورت گرفته داخلی و خارجی مورد بررسی و یافته های زیر به دست آمد.بررسی نتایج پژوهش های مختلف یافته های حاصل از 

 

                                                           
1 Driessen 
2 Resistance and Transference 
3 Kramer, Pascual-Leone, Despland & Roten 
4 Abbass, Town & Driessen 

http://www.tandfonline.com/author/Abbass%2C+Allan
http://www.tandfonline.com/author/Abbass%2C+Allan
http://www.tandfonline.com/author/Town%2C+Joel
http://www.tandfonline.com/author/Driessen%2C+Ellen
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 : نتایج پژوهش های داخلی صورت گرفته جهت بررسی کارآیی درمان روان پویشی1جدول 

 نتیجه پژوهش هدف مطالعه نام پژوهشگران

اثربخشی روان درمانگری پویشی کوتاه مدت و بررسی  (1223رحمانی)

دارودرمانگری بر آزمایش فرونشانی دگزامتازون، 

وضعیت روانپویشی و نارساکنش وری بازخوردها در 

 بیماران افسرده

وضعیت روانپویشی و  برروان درمانگری پویشی کوتاه مدت 

 تاثیر معنادار دارد. نارساکنش وری بازخوردها در بیماران افسرده

نوروزی، عابدین، عاطف و 

 (1227قربانی )

دفاعی و ظهور مقاومت و  یهارابطه بین سبكبررسی 

 مدتپویشی فشرده و کوتاه یدرمانانتقال در روان

تواند بود که روان درمانی کوتاه مدت مینتایج پژوهش بیانگر آن 

 روند مقاوت و انتقال را در افراد تحت تاثیر قرار دهد.

سند پجراره و طالع

(1290) 

تاکتیکی در  یهاتأثیر مدیریت دفاعبررسی 

مندی یتمدت بر رضاپویشی فشرده کوتاه یدرمانروان

 هازوج

های تاکتیکی بر اساس مدل پویشی مداخالت درمانی در دفاع

 تواند در افزایش رضایت زناشویی مؤثرمدت میفشرده کوتاه

 باشد.

اسمخانی 

 (1290) نژاداکبری

اثربخشی روان درمانگری پویشی فشرده کوتاه مدت 

بر کاهش افسردگی دانش آموزان پسر سال چهارم 

 دبیرستان های شهر تبریز

پویشی فشرده  یدرمانرواننتایج تحلیل داده ها نشان داد که 

 .مدت در کاهش افسردگی دانش آموزان پسر مؤثر استکوتاه

فرامرزی، آزاد فالح، 

زاده طباطبایی و رسول

 (1290شکری )

کوتاه مدت با تاثیر روان درمانگری پویشی  بررسی 

در بهبود  "هسته تعارضی موضوع ارتباطی"تاکید بر

شاخص های سالمت جسمانی و روانی بیماران سوء 

 هاضمه کنشی

هسته تعارضی "مدت مبتنی برروان درمانگری پویشی کوتاه

از طری  کاهش تعارضات بین فردی، مدل  "موضوع ارتباطی

ارشی، روانی و گو یهادرمانی قابل اعتمادی برای بهبودی نشانه

 ناگویی خلقی در بیماران سوءهاضمه کنشی است.

مدت با درمانگری پویشی کوتاهبررسی تاثیر روان (1291حیدری )

رویکرد همدالنه بر کاهش اضطراب و افسردگی 

 دلبستگیدانشجویان با توجه به سبك

معناداری را در نمرات اضطراب و افسردگی پس از  نتایج کاهش

درمانگری پویشی روان در اثر دلبستگیدرمان، برای هر دو سبك

 نشان داد  مدت با رویکرد همدالنهکوتاه

نسب، خوریانیان، حیدری

طبیبی و 

شعرباف آقامحمدیان

(1291) 

 بر فشرده مدتکوتاه پویشی یدرمانروان یاثربخش

 مبتال بیماران در ی هیجانیابرازگر و هانشانه کاهش

 افسردگی به

 فشرده، مدتکوتاه روان پویشی مداخلهنتایج نشان داد که 

 ابرازگری افزایش و افسردگی یهانشانه کاهش باعث

 شده است. هیجانی

مبس ، دالور، کرمی، 

آبادی ثنایی و شفیع

(1291) 

 مدتکوتاه یشیپو یدرمانروان یاثربخش یبررس

 در زنان ییزناشو تعارضات فشرده بر کاهش

و  یینمرات تعارضات زناشو نیانگینشان دادند که تفاوت م جینتا

زنان مورد آزمون در مرحله  نیدر ب آنی هااسیمقخرده 

 .است داریمعن آزمونشیپنسبت به مرحله  آزمونپس

 بر مدتکوتاه روانپویشی درمان اثربخشی بررسی (1293هاتفی )

 دانشگاه دانشجویان فردی مشکالت بین کاهش

 مشهد فردوسی

 در مدتپویشی فشرده کوتاه رواننتایج نشان داد که درمان 

 قاطعیت، پرخاشگری، یزی،آممردم هاییاسمق خرده

 است. بوده مؤثر گری حمایت و صمیمیت وابستگی،

نسب، خوریانیان  حیدری

 (1393و طبیبی )

 بر فشرده مدتکوتاه پویشی یدرمانروان اثربخشی
 به مبتال بیماران در دفاعی یهاسبكو  هانشانه کاهش

 افسردگی

 مدتکوتاه پویشی یدرمانروان که داد نشان پژوهش هاییافته
 یهاسبكافسردگی و  یهانشانهباعث کاهش روان رنجور،  فشرده
 آزمایش شده است. گروه در نایافته رشد دفاعی
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 های خارجی صورت گرفته جهت بررسی کارآیی درمان روان پویشی: نتایج پژوهش 2جدول 

 نتیجه پژوهش هدف مطالعه نام پژوهشگران

بر  مدتپویشی فشرده کوتاه روان اثربخشی بررسی  (2006) عباس

  درمان به مقاوم افسردگی تشخیص به مبتال بیماران

 مدتپویشی فشرده کوتاه رواننتایج تحلیل داده ها نشان داد که 

 درمان موثر است. به مقاوم افسردگی تشخیص به مبتال بیمارانبر 

هیلثنروث، آچرمن، 

 1و مونی بالگیز، بیتی

(3007) 

بر  مدتکوتاهی پویشی درمانروانیر تأثبررسی 

 افسردگی

 مدتکوتاهی پویشی درمانرواننتایج پژوهش نشان داد که روش 

 تغییرات قابل توجهی را در درمان افسردگی برجای گذاشت.

در درمان  مدتکوتاهروانپویشی بررسی تاثیر  (3012) 3آنجلتی

 افسردگی، اضطراب، ناامیدی و خودکشی

یر تأثبر روی افسردگی و اضطراب  مدتکوتاهروش روانپویشی 

یر تأثاامیدی قابل توجهی را داشت در صورتی که در درمان ن

 یر مثبت بود.تأثنسبی بود و نیز در کاهش خودکشی 

 2گیبونز، مك، لی، گالوپ

 (3014و همکاران )

 افسردگی اختالل بر پویا یدرمانروان اثربخشی بررسی

 جامعه روان بهداشت محیط یك در اساسی

بر  مدتکوتاه پویا یدرمانروان مطالعه نشان داد که نتایج این

 یر مثبتی را بر جای گذاشته است.تأثروی نمونه هدف 

جانسون، اکبالد، هبرت، 

و همکاران  4لندستروم

(3014) 

 خدمات در و کوتاه فشردهی درمانروانیر تأثبررسی 

 ی مربوط به ناخودآگاهدرمانروان

پویشی فشرده  رواننتایج حاصل از تحلیل داده ها نشان داد که 

تواند با بهبود عوامل عاطفی بر روی ناخودآگاه یم مدتکوتاه

 یر مثبتی داشته باشد. تأث

کنی، آرتی و عباس 

(3014 ) 

بر  مدت فشردهکوتاه یشیپو یدرمانروانیر تأثبررسی 

 ی موسیقیاحرفهاضطراب در اجرای 

تواند اضطراب ناشی از یم مدت فشردهکوتاه یشیپو یدرمانروان

 یرگذار باشد.تأثیقی را کاهش دهد و بر آن موسی احرفهاجرای 

لئون، -کرامر، پاسکرال

روتن دسپالند و دی

(3012) 

ی درمانروانبررسی پردازش هیجانی غ  و اندوه در 

 یر آن بر اختالالت سازگاریتأثو  مدتکوتاهپویشی 

در کاهش  مدتکوتاه روانپویشیی درمانرواننتایج نشان داد که 

ده و در ادامه جلسات سازگاری بیماران را بو مؤثرغ  و اندوه 

 بهبود بخشید.

درایسن، سیوجپرس، 

و  مت، عباسدی

 (3012همکاران )

 برایمدت کوتاه روانپویشی یدرمانروان بررسی اثر

 افسردگی

پویشی فشرده  رواننتایج حاصل از فراتحلیل آنان نشان داد که 

 .استساالن مؤثر بزرگ در افسردگی درمان در مدتکوتاه

و  2راسل

 (3016همکاران)

بر اثرات روان  روانپویشی یدرمانروان بررسی اثر

 شناختی حاصل از تشنج غیرصرعی.

 یدرمانرواننتایج حاصل از تحلیل داده ها نشان داد که 

بر اثرات روان شناختی حاصل از تشنج غیرصرعی  روانپویشی

 موثر است.

 

 

 

                                                           
1 Hilsenroth, Acherman, Blagys, Baity, & Mooney 

2  Angeletti 
3 Gibbons, Mack, Lee  & Gallop   
4 Johansson, Ekbladh, Hebert, & Lindström 

 Russell. 1  
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 نتیجه گیری

ساته در درماان مشاکالت روان شاناختی،     نروان درمانی پویشی کوتاه مدت توابه عنوان جمع بندی نهایی می توان بیان داشت که 

و  کااهش تعارضاات باین فاردی    اجتماعی و ارتباطی گوناگون همچون افسردگی، اضطراب، سازگاری، عاطفاه، تعارضاات زناشاویی،    

عناست که روان درمانی پویشی کوتاه مدت را می توان به عنوان یك درماان کاارآ باه    رضایت زناشویی موف  عمل نماید. این بدان م

 شمار آورد.
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