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چکیده
پژوهش حاضر که از نوع پژوهشهای مروری است به بررسی روند تحول رواندرمانیهای موج سوم با تاکید
بر طرحوارهدرمانی میپردازد .رواندرمانیهای موج سوم اصوال نشات گرفته از رواندرمانیهای شناختی-
رفتاری هستند که موج اول آن با نظریه رفتارگرایی کالسیک و درمانهای مبتنی بر مطالعات آزمایشگاهی
رفتار و یادگیری ایجاد شد ،موج دوم نیز بر فرایندهای شناختی و نقش فرایندهای شناختی در پدیدآیی و
درمان اختالالت روانشناختی تاکید دارند و از ترکیب این دو موج مجموعهای از درمانها تحت عنوان
درمانهای شناختی – رفتاری ایجاد شدهاند .موج سوم نیز ،با تلفیق سنتهای معنوی شرقی ،از جمله فنون
مراقبه ،تفکر نظارهای با رفتاردرمانی -شناختی سنتی است که از این تلفیق به عنوان موج سوم رواندرمانی یاد
میشود .طرحوارهدرمانی هم به عنوان یکی از درمانهای موج سوم توسط جفری یانگ به عنوان یک مدل
درمانی مطرح شد که بیشتر برای درمان اختالالت شخصیت و سایر اختالالت مزمنی که نسبت به درمان
رفتاری -شناختی کالسیک مقاومت نشان می دهند ،به کار میرود.

واژگان کلیدی :رواندرمانی موج سوم ،درمان شناختی -رفتاری ،طرحوارهدرمانی.
مقدمه
رواندرمانیهای مبتنی بر پذیرش و ذهنآگاهی به عنوان درمانهای موج سوم شناختی–
رفتاری تعریف میشود .رواندرمانیهای موج سوم که دارای پشتوانه تجربی هستند شامل
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درمان پذیرش و تعهد ( ،2)ACTرفتاردرمانی دیالکتیکی ( ،1)DBTشناختدرمانی مبتنی
بر ذهنآگاهی ( ،9)MBCTکاهش استرس مبتنی بر ذهنآگاهی ( ،2)MBSRفعالسازی
رفتاری ( ،5)BAرواندرمانی تحلیل تابعی ( ،6)FAPزوجدرمانی رفتاری تلفیقی (،7)IBCT
سیستم تحلیل رفتاری -شناختی ( 8)CBASPو طرحوارهدرمانی ( 3)STاست.
رواندرمانیهای موج سوم با خیز گرفتن درمانهای رفتارگرایی مبتنی بر اصول
شرطیسازی عاملی و پاسخگر آغاز شد که می توان این پدیده را واکنشی به رویکردهای
روانتحلیلی در دهه  2351تلقی کرد .از روشهای رفتارگرایی میتوان به مهارتآموزی،
حساسیتزدایی منظم و روشهای مبتنی بر مواجهه و پیشگیری اشاره کرد که در درمان
اختالالت کودکان و بزرگساالن موثر بودند ،برای مثال فنون شرطیسازی عاملی برای درمان
کودکان مبتال به اختالالت شدید زبانی موثر بوده است و مشابها تکنیکهای شرطیسازی
پاسخگر مانند مواجهه ،در درمان افراد مبتال به مشکالت اضطرابی مؤثر بوده است (والرو-
اگویو ،کولنبرگ ،فروگارسیا و تسی.)1122 ،21
خیز دوم نیز علیه افراطگراییهای دیدگاه رفتارگرایی کالسیک و در واکنش به نادیده
گرفتن بعد شناختی اختالالت در دهه  2371توسط آرون تی بک 22ابتدا برای درمان
افسردگی و بعدها برای اختالالت اضطرابی و خوردن روی کار آمد که بر نقش فرآیندهای
شناختی در پدیدآیی ،بقاء و درمان اختالالت روانشناختی تأکید میکرد .از رویکردهای
برجستهی خیز دوم میتوان به شناخت درمانی بک و درمان عقالنی -عاطفی ( 21)RETالیس

)1 Acceptance and Commitment Therapy (ACT
)2 Dialectic Behavior Therapy (DBT
)3 Mindfulness-Based Cognitive Therapy (MBCT
)4 Mindfulness-Based Stress Reduction (MBSR
)5 Behavior Activation (BA
)6 Functional Analytic Psychotherapy (FAP
)7 Integrative Behavioral Couple Therapy (IBCT
)8 Cognitive Behavioral Analysis System of Psychotherapy (CBASP
)9 Schema Therapy (ST
10 Valero-Aguayo, L.; Kohlenberg, R. T.; Ferro-García, R. & Tsai, M.
11 Beck, A. T.
)12 Rational- Emotional Therapy (RET
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اشاره کرد که هر دو روش بر شناسایی و اصالح شناختهای تحریف شده و غیرمنطقی و
غیرعقالنی تأکید دارند.
در پایان دههی  81و اوایل دهه  31رویکردهای مربوط به خیز اول و خیز دوم با هم
ادغام شده و مجموعهای از درمانها را تحت عنوان درمانهای شناختی– رفتاری ایجاد
کردند .موج سوم نیز ،تلفیقی از سنتهای معنوی شرقی ،از جمله فنون مراقبه ،تفکر نظارهای
با رفتاردرمانی -شناختی سنتی است که هایز و همکاران از این تلفیق به عنوان موج سوم
رفتاردرمانی یاد میکنند که در اوایل دهه  2331شروع شد و روی آگاهی نسبت به لحظه
حال و پذیرش آن تاکید میکردند (کارداسیوتو .)1115 ،2همچنین در این رویکرد به کمک
طرحوارهها که حکایت از باورهای بنیادینی میکند که تشکیلدهنده دیدگاه فرد درباره
خود ،دیگران و جهان اطراف است ،به فرایند درمان کمک میکنند .این طرحوارهها،
سازههای فرضی هستند که بازنمایی معانی در آنها ذخیره میشود (آقاعلی ،زندیپور و
احمدی.)2931 ،
در ادامه ی مطلب به شرح مختصری از انواع رواندرمانیهای رایج موج سوم پرداخته
میشود و سپس با توجه به موضوع اصلی این ویژه نامه که بر اساس طرحواره درمانی تنظیم
شده است ،شیوه ی طرحوارهدرمانی به صورت مفصلتر مورد بحث قرار میگیرد.
درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد :درمان مبتنی پذیرش و تعهد ( )ACTرویکردی
فرایندمدار است که به عنوان یکی از رواندرمانیهای موج سوم شناخته میشود .در این
رویکرد بر خالف شناختدرمانی سنتی ،محتوای افکار و باورهای بیماران مورد ارزیابی
قرار نمیگیرد .در عوض به فرایندهای شکلگیری آسیبشناسی روانی در بافت و زمینه
مشکل توجه می شود (هایز ،لوما ،بوند ،مسودا و لیلیس .)1116 ،1دو مفهوم کلیدی در این
نوع درمان انعطافپذیری روانی 9و اجتناب تجربی 2است .انعطافپذیری روانشناختی یعنی
ایجاد توانایی انتخاب عملی در بین گزینههای مختلف که متناسبتر باشد ،نه این که عملی
1 Cardaciotto, L. A.
2 Hayes, S. C.; Luoma, J. B.; Bond, F. W.; Masuda, A. & Lillis, J.
3 Mental Flexibility
4 Experimental avoid
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صرفاً جهت اجتناب از افکار ،احساسات و تمایالت آشفتهساز انجام یا در حقیقت به فرد
تحمیل شود (فرمن و هربرت )1118 ،2اجتناب تجربی هم زمانی اتفاق میافتد که شخص
تمایلی به ماندن در تجربیات خصوصی خاصی را ندارد و در جهت اصالح شکل یا فراوانی
این تجربیات بر میآید (حسینیان ،پردالن ،حیدری و سلیمی.)2939 ،
رفتاردرمانی دیالکتیکی :رفتاردرمانی دیالکتیکی ( )DBTرویکردی رواندرمانگرانه است
که توسط مارشا لینهان 1برای درمان مشکالت افراد مبتال به اختالل شخصیت مرزی 9که به
طور مزمنی در معرض خودکشی قرار داشتند ،ابداع شد .این رویکرد در سال  1112عنوان
یک درمان با پیشینه تجربی برای اختالل شخصیت مرزی را دریافت کرد و در حال حاضر
تنها شکل درمان سرپایی مؤثر این اختالل است .رفتاردرمانی دیالکتیکی مبتنی بر نظریه
زیست-اجتماعی تبادلی است که به سببشناسی مشکالت تنظیم خلق اختالل شخصیت
مرزی میپردازد و راهبردهای درمان شناختی -رفتاری را با جنبههایی از مراقبه (عمل ذن)
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ادغام می کند .این روش همچنین از فلسفه دیالکتیکی برای سنتز (ساختن) این دو دیدگاه
متضاد در قالب یک مجموعه منسجم از اصول درمانی استفاده میکند (سوالس و هیرد،5
.)1113
شناخت درمانی مبتنی بر ذهنآگاهی :شناخت درمانی مبتنی بر ذهنآگاهی ()MBCT
در ابتدا به منظور پیشگیری از عود افسردگی معرفی شد و جنبههایی از شناخت درمانی را با
تکنیکهای مراقبه ترکیب می کند و هدفش آموزش کنترل توجه به بیماران است تا بتوانند
تغییرات خلقی خود را شناسایی و از شروع دورهی مجدد اختالل پیشگیری کنند .همچنین
بیماران در برنامه شناختدرمانی مبتنی بر ذهنآگاهی یاد میگیرند که توجه خود را از افکار
و احساسات ناکارآمد منحرف کنند و در عوض به بدن و طبیعت اطراشان بیشتر توجه کنند
(سگال ،ویلیامز و تسدال .)1111 ،6به عالوه این مدل درمانی فرض میکند که مکانیسم
1 Forman, E.M. & Herbert, J. D.
2 Linehan, M.
3 Borderline personality disorder
4 Zen practice
5 Swales, M. A. & Heard, H.
6 Segal, Z. V. ;Williams, J. M. G. & Teasdale, J. D.
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درمانی فعال ،تغییر مفروضههای ناکارآمد و باورهای هستهای براساس ساختارهای منطقی
است و به دنبال این تغییرات است که نشانهها فروکش میکنند.
کاهش استرس مبتنی بر ذهنآگاهی :کاهش استرس مبتنی بر ذهنآگاهی ()MBSR
را نخستین بار کابات زین ) 2331( 2برای دامنه وسیعی از افراد مبتال به اختالالت مرتبط با
استرس و درد مزمن در دانشگاه پزشکی ماساچوست عنوان کرد و مبنای ذهنآگاهی مبتنی
بر شناخت درمانی میباشد (سگال و همکاران .)1111 ،در این الگو ،ذهنآگاهی یعنی
متمرکز کردن توجه عمدی شخص بر تجربهای است که در حال حاضر جریان دارد ،این
توجه دارای ویژگی غیرقضاوتی و همراه با پذیرش است و روی تمرینهای نشستن ،مراقبهی
قدم زدن و برخی تمرینهای یوگا تأکید میکنند (روسینزویگ و همکاران1121 ،1؛ کابات
زین.)1119 ،
فعالسازی رفتاری :فعالسازی رفتاری ( )BAنوعی رفتاردرمانی محض مبتنی بر تحلیل
تابعی رفتار 9است (جاکوبسون ،مارتل و دیمیدجیان )1112 ،2که در درمان افسردگی بیشتر
به کار برده میشود هرچند در درمان سایر اختالالت نیز کاربرد دارد .اجتناب رفتاری 5کانون
درمان فعالسازی رفتاری است .در این درمان به بیمار آموخته مشود که در مقابله با شرایط
محیطی آزارنده و ناکامکننده ،به جای اجتناب ،با رفتاری فعاالنهتر واکنش نشان دهد .از
جمله مهمترین خصوصیات این درمان ،مقرون به صرفه بودن از نظر زمان ،هزینه ،امکانات
و سهولت در اجرا ،داشتن راهنمای درمانی و منطبق بودن پروتکل درمان با ویژگیهای
فردی بیمار میباشد (پرهون ،مرادی ،حاتمی و پرهون.)2932 ،
رواندرمانی تحلیل تابعی :رواندرمانی تحلیل تابعی ( )FAPبر اصول رفتارگرایی رادیکالی
اسکینر و تحلیل رفتار مبتنی است و بر نقش تقویت مشروط 6تاکید دارد .این مدل دارای
رویکردی رفتاری به درمان است که تأکیدی دقیق بر جنبههای درمانی و روابط (تعامالت)
1 Kabat-Zinn, J.
2 Rosenzweig, S. & et al.
3 functional behavior analysis
4 Jacobson, N. S., Martell, C. R. & Dimidjian, S.
5 behavioral avoidance
6 Contingent reinforcement
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نزدیک درمانگر – مراجع به منظور فراهم کردن فرصتی برای شکلدهی فوری و تقویت
رفتار بهبود یافته دارد .اصول تحلیل تابعی در تبیین نحوه رخداد مشکالت زندگی در جلسه
درمان ،فراهم کردن فرصتهایی برای تغییر درمانی و سپس تعمیم غیرمستقیم بهبودیهای
جلسه درمان به زندگی روزمره واقعی کاربرد دارد (والرو -آگویو و همکاران.)1122 ،
زوجدرمانی رفتاری تلفیقی :زوجدرمانی رفتاری تلفیقی ( )IBCTتوسط آندروکریستنسن
و نیل جاکوبسون بوجود آمد که از زوجدرمانی رفتاری سنتی نشات گرفته است و به عنوان
یک درمان ابتکاری اولین بار در سال  2335به صورتی جامع معرفی شد .در زوجدرمانی
رفتاری تلفیقی هدف پذیرش عاطفی از طریق رهاسازی احساسات آسیبپذیر که احساس
همدلی را تقویت میکنند و تغییر رفتار میسر میگردد ،است .این مدل نشان میدهد که
ناراحتیهای بین زن و شوهر توسط تفاوتهای دو نفر به وجود نمیآید بلکه به وسیله ،طریقه
واکنش نشان دادن به این تفاوتهای اجتنابناپذیر و تالش برای حذف آنها ایجاد میشود
(کریستنسن و جاکوبسون.)1111 ،2
درمان سیستم تحلیل رفتاری -شناختی:درمان سیستم تحلیل رفتاری -شناختی
( )CBASPتوسط جیمز پی .مک کالوگ 1استاد روانپزشکی و روانشناسی دانشگاه
ویرجینیا آمریکا در نتیجه بالغ بر  91سال پژوهش و کار بالینی و درمانی ابداع شد .این مدل،
درمان جدیدی است که بویژه برای درمان افسردگی مزمن طراحی شده است و مدل درمان
بینفردی 9را با درمان شناختی -رفتاری ترکیب میکند .به لحاظ مفهومی ،عالیم و نشانههای
زیستی-روانی و اجتماعی 2افسردگی مزمن ،در نتیجه رشد متوقف شده در مرحله
پیشعملیاتی پیاژه (در بیماران با شروع زودرس) یا تشدید بازگشت هیجانی کلی (در بیماران
با شروع دیررس) ،دیده شده است .در این درمان ،بیماران یاد میگیرند که چگونه الگوهای
رفتاری و شناختیشان ،مشکالت بینفردی و الگوهای غیرانطباقی از رفتار بینفردی را ایجاد

1 Christensen, A. & Jacobson, N. S.
2 McCullough, Jr. J. P.
3 Interpersonal model
4 Biopsychosocial
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و تداوم میبخشند .تمرکز اولیه در این درمان بر تعامالت بینفردی است (اسوان و هول،2
.)1117
حال که در مورد انواع مختلف درمان های موج سوم معرفی اجمالی به عمل آمد ،در
ادامه به بررسی یکی از پرکاربردی ترین نوع درمان های موج سوم یعنی طرحواره درمانی
( )STبه طور مفصل پرداخته میشود.

پیشینه تاریخی طرحواره درمانی
واژه طرحواره 1از نخستین دهههای قرن بیستم به متون روانشناسی راه یافت و به نظر میرسد
بارتلت اولین کسی بود که مفهوم طرحواره را در روانشناسی و در گستره حافظه مطرح کرد،
بعدها کم کم در روانشناسی جایگاه ویژهای یافت و در نظریات پیاژه مدلهای بازنمایی ذهنی
را بخوبی توضیح داد (سلطان الکتابی .)2939 ،طرحواره ،به طور گستردهتر در حوزه
شناختی ،تاریخچه ای غنی و برجسته دارد .در حوزه رشد شناختی ،طرحواره را به صورت
قالبی در نظر گیرند که براساس واقعیت یا تجربه شکل میگیرد تا به افراد کمک کند تجارب
خود را تبیین کنند (طباطبایی برزکی ،سهرابی و کریمی زارچی.)2932 ،
طرحوارهها از خاطرات ،هیجانها ،افکار و احساسهای بدنی تشکیل شده اند که طی
دوران کودکی یا نوجوانی پدید میآیند و در طول زندگی پیچیدهتر میشوند .طرحوارهها
در ابتدا حالت سازگارانه دارند و بازنماییهای نسبتا دقیقی از محیط دوران کودکی بوجود
میآورند ،اما همچنان که کودک رشد میکند ،حالت ناسازگارانه پیدا میکنند (سلطان
الکتابی .)2939 ،حدود چند دهه قبل بک ( 2367و  )2376بر نقش بنیادی طرحوارههای
شناختی تاکید کرد و علیرغم نقش مرکزی طرحوارههای شناختی در نوشتههای اولیه شناخت
درمانگران ،رویکردهای درمانی پدید آمدند که تمایل زیادی به بررسی افکار منفی و
باورهای ناکارآمد نشان دادند و در همین راستا پروتکلهای درمانی بوجود آمده نیز به
درمانهای کوتاه مدت تمایل داشتند و توجه کمتری به طرحوارههای شناختی میشد اما در

1 Swan, J. S. & Hull, A. M.
2 Schema
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سال های اخیر برخی محققان به نظریه ابتدایی بک از طرحواره رجوع کردند که یانگ

2

( )2331از پیشگامان رویکرد بالینی طرحوارهمحور بود (قربانعلی پور و اسماعیلی.)2932 ،

پدیدآورنده نظریه طرحواره درمانی
جفری یانگ ،عضو هیئت علمی دپارتمان روانپزشکی دانشگاه کلمبیاست که بنیانگذار
«موسسه طرحوارهدرمانی» میباشد (یانگ و همکاران1121 ،؛ ترجمه حمیدپور و اندوز،
.)2932

مبانی نظری و فلسفی
طرحوارههای ناسازگار اولیه 1مفهوم کلیدی طرحوارهدرمانی است (سمپرتگوی ،کارمن،
آرنتز و بکر .)1129 ،9طرحوارههای ناسازگار اولیه به عقاید عمیقا منفی درباره خود ،دیگران
و جهان اشاره دارد که ممکن است در طی اولین سالهای زندگی بوجود بیاید(ویرجیل
زیگلر -هیل ،گرین ،آرناو ،سیسمور و مایرز .)1122 ،2در واقع طرحوارههای ناسازگار اولیه
درطول زندگی ثابت و پا برجا هستند و اساس ساختهای شناختی فرد را تشکیل میدهند.
این طرحوارهها به شخص کمک میکنند تا تجارب خود را راجع به جهان پیرامون سازمان
دهند و اطالعات دریافتی را پردازش کنند (مالتبی و دی1112 ،5؛ تیم .)1121 ،6براساس مدل
یانگ ،طرحوارههای ناسازگار (یا عقاید هستهای منفی) به چارچوب شناختی ناکارآمد برای
مشاهده خود و دیگران اشاره دارد که از ابتدا در پاسخ به رخدادهای ناسازگار کودکی ایجاد
میشود و به صورت مداوم در سراسر زندگی فرد گسترش مییابد .یانگ برای ضرورت
ابداع طرحواره درمانی دو علت ذکر میکند:

1 Young, J. E.
2 early maladaptive schemas
3 Sempértegui, G. A., Karreman, A., Arntz, A., Bekker, M. H. J.
4 Virgil Zeigler- Hill, Green, Arnau, Sisemore, & Myers
5 Maltby, J. & Day, L.
6 Thimm, J. C.
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 .2با اینکه رویکردهای شناختی -رفتاری در درمان بسیاری از اختالالت بالینی پیشرفت قابل
مالحظه ای داشتند ،اما بسیاری از بیماران به این نوع از درمانها جواب نمیدادند (سلطان
الکتابی.)2939 ،
 .1رویکردهای شناختی -رفتاری کالسیک به دلیل عدم موفقیت قابل توجه در درمان برخی
اختالالت روانشناختی مزمن و مقاوم مثل اختالالت شخصیت ،خودبیمار پنداری ،اختالالت
خلقی و اضطرابی مزمن جای خود را به تدریج به رویکردهای درمانی جدیدتری دادهاند که
یکی از این رویکردهای درمانی که برای حل مشکالت مزمن طراحی شد ،طرحواره درمانی
است.
در میان مفاهیم و تکنیکهای انواع مکاتب روانشناسی ،طرحوارهدرمانی رویکردی
تحولی به صفات منشی (شخصیتی) است که اغلب زیربنای آسیبشناسیهای شدید هستند.
اگرچه طرحواره درمانی بیشتر در درمان اختالالت شخصیت کاربرد دارد اما پژوهش
نشان دهنده کاربردهای آن در مورد اختالالت خلقی و اضطرابی مزمن نیز می باشد (هاوک
و برونچر.)1122 ،2
طرحواره درمانی شامل ارزیابی طرحوارهها با یک پروتکل درمانی است .یانگ معتقد
است که طرحواره الگوی ثابت و درازمدتی است که در دوران کودکی بوجود آمده و تا
دوران بزرگسالی نیز ادامه یافته است که با بکارگیری این مدل (طرحواره درمانی) ،بیماران
می توانند مشکالت شخصیتی خود را به صورت ناهمخوان دیده و در نتیجه برای رهایی،
انگیزه بیشتری پیدا میکنند .ما از طریق این طرحوارهها به جهان نگاه میکنیم ،طرحوارهها
باورها و احساسات مهمی در مورد خود و محیط میباشند که افراد آنها را بدون چون و چرا
پذیرفتهاند و در مقابل تغییر مقاومند .معموال این طرحوارهها به غیر از بافت درمانی در جای
دیگری تغییر نمیکنند (یارمحمدی واصل ،برجعلی ،گلزاری و دالور.)2932 ،
مبنای کار نظریه طرحواره ،اصل هماهنگی شناختی است .افراد برانگیخته میشوند تا
دیدگاه ثابت خود نسبت به جهان و خودشان را تداوم بخشند و تمایل دارند موقعیتها را به

1 Hawke, L. D. & Provencher, M. D.
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گونهای تفسیر کنند که طرحوارههایشان تایید شود (سلطان الکتابی .)2939 ،فریمن و فاسکو

2

( )1112معتقدند که طرحوارهها مفروضهها یا قوانین زیربنایی هستند که افکار و رفتارهای
فرد را تحت کنترل خود در میآورند و در طول سالها زندگی فرد تحول یافتهاند.

روششناسی
روش طرحواره درمانی که توسط یانگ به وجود آمده ،درمانی نوین و یکپارچه است که
عمدتا براساس بسط و گسترش مفاهیم و روشهای درمان شناختی -رفتاری کالسیک بنا
شده است و اصول دیدگاههای شناختی -رفتاری ،دلبستگی گشتالت ،روابط شیء،
ساختارگرایی و روانکاوی را در قالب یک مدل درمانی تلفیق کرده است با این وجود هیچ
یک از این مکاتب با طرحوارهدرمانی همپوشی کامل ندارند (یانگ و همکاران1121 ،؛
ترجمه حمیدپور و اندوز2932 ،؛ یوسفی )2931 ،و در واقع ،این رویکرد مکمل درمان
شناختی -رفتاری است ،چرا که درمان شناختی -رفتاری در درمان بیماریهای منششناختی
با مشکالتی رو به رو بوده است که طرحوارهدرمانی سعی در پر کردن این خالء دارد .مولفه
اصلی طرحوارهدرمانی بر این تصور است که هر شخص یک طرحواره کلی دارد و در
موقعیتهای خاص آنها فعال میشوند .هدف درمانگر شناسایی این طرحوارهها و تالش در
جهت اصالح یا تغییر آنهاست .چنین نگرشی در آزادی بیمار و درمانگر راجع به دستور
جلسات درمان ،نوع مداخالت و چگونگی استفاده از تکنیکها تاثیر به سزایی دارد (یانگ،
گلوسکو و ویشار1119 ،1؛ ترجمه حمیدپور و اندوز.)2986 ،

فرایند درمان
نظریه طرحواره دارای پیامدهای بالینی مهمی است ،یانگ و همکاران ( )1119درباره تاثیر
هر طرحواره ناکارآمد اولیه بر فرایند درمانی بحث میکنند و برای هر یک رویکرد درمانی
خاصی توصیه میکنند (به نقل از یارمحمدی واصل ،برجعلی ،دالور و گلزاری.)2932 ،

1 Freeman, A. & Fusco, G. M.
2 Young, J. E., Klosko, J. S. &Weishaar, M. E.
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طرحواره درمانی هم به صورت گروهی و هم به صورت فردی اجرا می شود و عموما
تعداد جلسات طرحوارهدرمانی فردی بیشتر از طرحوارهدرمانی گروهی است .همچنین
طرحوارهدرمانی بنا به مشکل بیمار میتواند به صورت کوتاهمدت ،میانمدت و بلندمدت به
کار گرفته شود .طول رواندرمانی نسبتا طوالنی است و حتی به  1سال و بیشتر هم میرسد که
البته بستگی به شدت بیماری و آمادگی بیمار برای درمان دارد و انگیزه و هوش بیمار و
خصوصا هوش هیجانی بسیار مهم است .بعالوه هر درمانگری میتواند طرحوارهدرمانی را به
سبک خودش به کار گیرد .در دیدگاه طرحواره درمانی بر رابطه درمانی و نیز بر فرایند
هیجانی تجارب وحشتناک به عنوان ابزار تغییر رفتار تاکید زیادی می شود (آرنتز و ون-
جندرن.)1113 ،2
طرحوارهدرمانی دو مرحله دارد )2 :مرحله سنجش و آموزش و  )1مرحله تغییر .در
مرحله اول درمانگر به بیمار کمک میکند تا طرحوارههای خود را بشناسد ،ریشههای تحولی
آن را در کودکی ردیابی کند و آنها را با مشکالت فعلی خود مرتبط سازد و در مرحله دوم
(تغییر) ،درمانگر با ادغام و به کارگیری مداخالت و راهبردهای شناختی ،رفتاری ،رابطه
درمانی (بین فردی) و تجربی در تالش است طرحوارههای بیمار را بهبود بخشیده و الگوهای
رفتار سالمی را جایگزین سبکهای مقابلهای ناسازگار او کند (یانگ و همکاران1121 ،؛
ترجمه حمیدپور و اندوز.)2932 ،
در مرحله تغییر ،درمانگر از مداخالت شناختی ،رفتاری ،رابطه درمانی (بینفردی) و
تجربی استفاده میکند که در هر طرحواره شکل خاصی دارد .در بعد شناختی افکار غیر
منطقی و خطاهای شناختی مورد تحلیل و چالش قرار میگیرد .در بعد رفتاری الگوهای
رفتاری معیوب شکسته میشود ،در بعد رابطه درمانی درمانگر سعی میکند در قالب مرزهای
درمان و بدون عدول از اصول اخالقی نیازهای بیماران را تامین کنند که به نوعی بازوالدینی
حد و مرزدار نامیده میشود و در بعد تجربی با تصویرسازی ذهنی از کودک آسیبدیده
حمایت میشود و خشم بیمار تخلیه میگردد.

1 Arntz, A. & van Genderen, H.
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پروتکل درمانی
همانگونه که ذکر شد ،طول دوره درمان با استفاده از مدل طرحواره درمانی نسبتا طوالنی-
مدت است که البته بسته به نوع درمان (فردی یا گروهی) ،شدت بیماری ،آمادگی و انگیزه
بیمار برای درمان و هوش بیمار میتواند متفاوت باشد که از ده جلسه شروع و گاهی حتی به
 1سال و بیشتر هم میرسد .مثال در پژوهشی که توسط مالوجیانیس و همکاران)1122( 2
انجام گرفته ،پروتکل طرحوارهدرمانی از  61جلسه  51دقیقهای تشکیل میشود که  55جلسه
اول هفتهای یکبار و  5جلسه آخر دو هفته یکبار برگزار میشود و کل دوره درمان حدود 11
ماه طول میکشد.
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