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چکیده
پژوهش حاضر به منظور مقایسه اثربخشی تکنیکهای شناختی و هیجانی طرحوارهدرمانی بر کاهش
طرحوارههای ناسازگاراولیه افراد افسرده مراجع کننده به مراکز مشاوره و روانشناسی شهر تهران انجام
شد .برای این منظور  93نفر از افراد افسرده با استفاده از اجرای پرسشنامه افسردگی بک ()BDI-II
انتخاب شدند .مصاحبه تشخیصی ساختاریافته بر اساس  DSM-IVو فرم کوتاه پرسشنامه طرحواره
یانگ به منظور غربال نهایی اجرا گردید و در نهایت ده نفر به طور تصادفی انتخاب شدند که آموزش
تکنیکهای شناختی طرحوارهدرمانی بر روی  5نفر و تکنیکهای تجربی بر روی  5نفر دیگر اجرا شد.
از طرح تجربی تک موردی از نوع خط پایه استفاده شد و با استفاده از روش تحلیل نمودار ،شاخص
تغییر پایا و درصد بهبودی ،دادههای حاصل ،تجزیه و تحلیل شد .نتایج پژوهش نشان داد ،کاهش شدت
طرحوارههای ناسازگاراولیه در هر دو گروه معنادار میباشد اما از طریق آموزش تکنیکهای شناختی
طرحوارهدرمانی درصد بهبودی بیشتری حاصل شد و کاهش شدت طرحوارههای ناسازگار اولیه تا
یک ماه و نیم پس از درمان نیز تداوم یافت.

کلیدواژگان :تکنیکهای شناختی طرحواره درمانی ،تکنیکهای تجربی طرحواره
درمانی ،طرحوارههای ناسازگار اولیه ،افراد افسرده.
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مقدمه
افسردگی 1چهارمین عامل مهم ناتوانی در تمام دنیاست و بر طبق گزارش سازمان جهانی
بهداشت ( )2212تا سال  2222دومین مشکل و بیماری بزرگ کلیهی گروههای سنی در
سراسر جهان خواهد بود .افسردگی به مجموعه رفتارهائی اطالق میشود که عناصر مشخص
آن کندی در حرکت و کالم است و از دیگر عالئم آن ،گریستن ،غمگینی ،فقدان
پاسخهای فعال ،فقدان عالقه ،کم ارزشی ،بیخوابی و بیاشتهائی میباشد (بک )1391 ،که
به وسیله میزان باالی عود و بازگشت توصیف میشود (هوایجبرز 2و همکاران.)2212 ،
با وجود مدلهای درمانی مختلف ،هنوز افسردگی یکی از عود کنندهترین اختالالت
روانی است (یانگ و همکاران ،1352 ،ترجمه حمیدپور و اندوز )1931 ،و با هر دوره جدید
افسردگی خطر بدتر شدن افزایش پیدا میکند (کسینگ 9و همکاران .)2223 ،امروزه یکی
از چالشهای رو در روی درمان شناختی -رفتاری نیز همین مسئله است (درمانهای مؤثر
برای بیمارا ن مزمن و سخت) .برخی بیمارانی که برای درمان عالئم محور یک (مانند
اضطراب و افسردگی) به این درمانها مراجعه میکنند ، ،در بهبودی عالئم با شکست
مواجهه میشوند ،همچنین تعداد قابل توجهی نیز از درمان نتیجه نمیگیرند (یانگ و
همکاران .)2229 ،با توجه به میزان گستردگی ،شیوع و عود باالی اختالل افسردگی از یک
سو و عوارض فردی و اجتماعی آن از سوی دیگر باید به عنوان یک اختالل جدی به آن
توجه نمود و جهت شناسایی عوامل سببی ،تسریعکننده ،آشکارساز و نیز پیشگیری و درمان
آن تالش نمود.
بک )1319( 3سه سطح از شناخت را توصیف میکند که در درمان افسردگی مورد
بررسی قرار میگیرند .طرحواره5ها در عمیقترین این سطوح قرار گرفتهاند .وی فرد مستعد
افسردگی و یا آسیبپذیر در برابر افسردگی را فردی میداند که در وی یک یا چند
طرحواره یا ساختارهای شناختی افسردگی رشد کرده باشد (قاسم زاده .)1989 ،به نظر
1 depression
2 Huijbers, M. J
3 Kessing, L. V
4 Beck, A. T
5 Schema
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یانگ1و مارتین )2212( 2طرحوارهها پدیدههای روانی هستند که از طریق ایجاد راهبردهای
مقابلهای رفتار بیرونی فرد را تحت تاثیر قرار میدهند .یانگ ( )1332، 1333مجموعهای از
طرحوارهها را مشخص کرده است که به آنها طرحوارههای ناسازگاراولیه 9میگویند.
طرحوارههای ناسازگاراولیه الگوهای هیجانی و شناختی خود آسیبرسانی هستند (یانگ و
همکاران )2229 ،که در طی دوران کودکی رشد یافتهاند و در طول زندگی فرد ثابت هستند،
این طرحوارهها به عنوان الگوهایی برای پردازش تجربیات بعدی به کارگرفته میشوند
(رافائل ،3یانگ و برتیسشن .)2211 ،5بک و همکاران ( )1332معتقدند طرحوارههای
ناسازگار اولیه ،باورهای ثابت ،منفی ،درباره خود ،دیگران یا دنیا که در دوران اولیه زندگی
شکل گرفتهاند و بعدا تجارب و رفتارهای فرد را شکل میدهند ( به نقل از ساموئل و بال،9
 .) 2219از آنجاکه طرحوارههای ناسازگاراولیه به عنوان سطوح شناختی عمیقی هستند که
معموال خارج از هشیاری عمل میکنند ،افراد را در معرض آسیبپذیری روانشناختی برای
رشد افسردگی ،اضطراب ،روابط ناکارامد ،اعتیاد و اختالالت روانتنی قرار میدهد (یانگ،
 ،1331به نقل از تیم.)2212 ،1
یانگ ( )1335بیان کرد بیمارانی که در جامعه مشاهده میشوند با توجه به
پیچیدگیهای شناختی و عدم پاسخدهی مناسب به پروتکلهای درمانهای شناختی،
وضعیت آنها اغلب پیچیدهتر و مزمنتر میشود .در نتیجه نیاز به توجه به طرحوارههای
ناس ازگار اولیه ایجاد شد تا فعالیت درمان شناختی را تحت تاثیر قرار دهد .به همین منظور
یانگ ( )1333 ،1332طرحوارهدرمانی 8را برای درمان بیماران مبتال به مشکالت
منش شناختی مزمنی که به قدر کافی از رفتاردرمانی شناختی کالسیک کمکی دریافت
نمیکردند ،تدوین کرد.
1 Young, J. E
2 Martin, R
3 Early maladaptive schemas
4 Rafaeil, E.
5 Bernstein, D. P
6 Samuel, D. B. & Ball, S. A
7 Timm, J. C
8 Schema therapy
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طرحوارهدرمانی سه دسته تکنیک درمانی عمده را با یکدیگر تلفیق کرده و در فرآیند
درمان از این تکنیکها بسته به شرایط درمانی بهره گرفته میشود .این سه دسته تکنیک
عمده عبارتاند از :تکنیک های شناختی ،رفتاری و تجربی (یانگ و همکاران،1352 ،
ترجمه حمیدپور و اندوز .)1931 ،در تکنیکهای تجربی به بیمار کمک میشود که با
طرحوارهها در سطح عاطفی بجنگد و هدف از تکنیکهای شناختی طرحوارهدرمانی کمک
به بیمار برای بیان واضح ندایی سالم است که از طریق آن بتواند با طرحوارههای ناسازگار
اولیهاش به چالش برخیزد و در برابر آنها دست به استدالل منطقی – عقالنی بزند (بامبر،1
 .)2229در واقع تکنیکهای شناختی به بیمار کمک میکنند ،بتوانند برای زیر سوال بردن
طرحوارهها ،صدای سالمی در ذهن خویش به وجود بیاورد و بدین ترتیب ذهنیت سالم خود
را توانمند سازد (یانگ و همکاران.)2229 ،
یکی از دالیل سودمندیهای طرحوارهدرمانی تأکید آن بر کشف ریشههای تحولی
مشکالت روانشناختی و طرحوارههای ناسازگاراولیه است (یانگ ،1352 ،ترجمه صاحبی
و حمیدپور ،)1932 ،در صورتی که در شناخت درمانی آماج اصلی ،عوامل تداوم بخش
هستند (کران و همکاران )2228 ،2و علیرغم جایگاه طرحوارههای شناختی در نوشتار اولیه
مربوط به شناختدرمانی ،فنون شناختی و رویکردهای درمانی بر آن شدند تا شناختها را
در سطح افکار خودکار منفی ،باورهای میانجی و سبکهای اسنادی مورد مالحظه قرار
دهند .همچنین قراردادهای رواندرمانی در جهت کوتاهمدت شدن توسعه یافتند و تا
اندازهای به طرحواره توجه کمی شد (ریسو 9و همکاران.)2221 ،
دیگر دالیل سودمندی طرحوارهدرمانی در درمان اختالالت ،رفع نواقص و عیوب
مربوط به شناختدرمانی است .به عنوان مثال در شناختدرمانی این مفروضه وجود دارد که
بیمار برای انجام تکالیف خانگی و برای یادگیری راهبردهای خویشتنداری ،انگیزش کافی
دارد ،در حالیکه در کار با بیمارانی که مشکالت درازمدت دارند متوجه میشویم که آنها
بی اراده هستند یا این که قادر نیستند تکالیف خانگی را انجام دهند یا این که در شناخت
1 Bamber, R. M
2 Crane, R. & et al
3 Riso, P. L
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درمانی کالسیک کمتر به رابطه درمانی توجه میشود درحالیکه طرحوارهدرمانی با استفاده
از تکنیکهای خود این قبیل مشکالت را مرتفع میسازد (یانگ ،1352 ،ترجمه صاحبی و
حمیدپور.)1932 ،
اثربخشی طرحوارهدرمانی در اختاللهای گوناگون از قبیل اختالل شخصیت مرزی
(آرنز 1و همکاران ،2225 ،نوردال 2و همکاران ،)2225 ،اضطراب (کوکرام 9و همکاران،
 ،)2212اضطراب فراگیر (حمیدپور 3و همکاران ،)2211 ،اختالالت خوردن (سیمپسون 5و
همکاران )2212 ،و افسردگی (هانس 9و همکاران )2225 ،نشان داده شده است.
بنابراین ،با توجه به این اعتقاد که میتوان طرحوارهها را از طریق یادگیری تغییر داد
(زاستک )2223 ،1محقق در این پژوهش در صدد پاسخگویی به سؤاالت زیر برآمده است:
آیا آموزش تکنیکهای شناختی طرحوارهدرمانی باعث کاهش طرحوارههای ناسازگار اولیه
افراد افسرده میشود؟
آیا آموزش تکنیکهای تجربی طرحوارهدرمانی باعث کاهش طرحوارههای ناسازگار اولیه
افراد افسرده میشود؟

روش پژوهش
در این پژوهش از طرح تجربی تک موردی از نوع خط پایه استفاده شد .جامعه مورد نظر در
این پژوهش کلیه افراد مبتال به افسردگی مراجعکننده به مراکز مشاوره و روانشناسی شهر
تهران در سال  1931-32بود .روش نمونهگیری در این پژوهش بدین صورت بود که سه
مرکز از مراکز مشاوره شهر تهران انتخاب شد و بر اساس پرسشنامه افسردگی بک (،)II

 93مراجعی که نمره افسردگی بک آنها در حد فاصله بین  21تا  32یعنی متوسط تا شدید
(بر اساس نرم ایرانی) بودند ،انتخاب شدند .مصاحبه تشخیصی ساختاریافته بر اساس DSM
1 Arntz, A
2 Muris, P
3 Cockram, D. M
4 Hamidpour, H
5 Simpson, S. G
6 Hans, M. N
7 Szostak, R
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انجام شد و فرم کوتاه پرسشنامه طرحواره یانگ به منظور غربال نهایی اجرا گردید و در
نهایت ده نفر به طور تصادفی انتخاب شدند که آموزش تکنیکهای شناختی
طرحوارهدرمانی بر روی  5نفر (گروه اول) و تکنیکهای تجربی بر روی  5نفر دیگر (گروه
دوم) اجرا شد.
جدول  .1مشخصات آزمودنیها در هر دو گروه
بیماران
بیمار
اول
بیمار
دوم
بیمار
گروه
اول

سوم
بیمار
چهارم

مدت

سن

جنسیت

تحصیالت

تاهل

93

مونث

لیسانس

مجرد

2سال

23

مونث

دیپلم

مجرد

 1/5ماه

25

مونث

مجرد

9ماه

ابتال

طرحوارههای فعال
رهاشدگی ،محرومیت،
استحقاق ،ایثار ،منفیگرایی
محرومیت ،رهاشدگی ،نقص،
انزوای اجتماعی ،بازداری
هیجانی

فوق
لیسانس
فوق

خودانضباطی ناکافی
رهاشدگی ،محرومیت،

21

مونث

29

مونث

لیسانس

25

مونث

لیسانس

مجرد

13

مونث

دیپلم

مجرد

لیسانس

رهاشدگی ،محرومیت ،نقص،

مجرد

3ماه

مجرد

3هفته

9ماه

1ماه

وابستگی/بیکفایتی ،ایثار،
خودانضباطی ناکافی
رهاشدگی ،محرومیت،

بیمار
پنجم

وابستگی/بیکفایتی ،بازداری
هیجانی ،پذیرشجویی و جلب
توجه

بیمار
اول
بیمار
گروه
دوم

دوم
بیمار
سوم
بیمار
چهارم

رهاشدگی ،ایثار ،معیارهای
سرسختانه ،شکست ،نقص
محرومیت ،رهاشدگی ،شکست،
خودانضباطی ناکافی ،بازداری
هیجانی

29

مونث

25

مونث

فوق
لیسانس
دیپلم

متاهل

1ماه

متاهل

9هفته

رهاشدگی ،محرومیت ،بازداری
هیجانی ،نقص
محرومیت ،رهاشدگی ،شکست،
اطاعت ،نقص
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28

مونث

لیسانس

مجرد

1سال
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محرومیت ،رهاشدگی ،اطاعت،
گرفتار ،بازداری هیجانی

مالکهای ورود و خروج از پژوهش


دریافت تشخیص اختالل افسردگی متوسط تا شدید (بر اساس نرم ایرانی)



عدم دریافت دارودرمانی یا رواندرمانی دیگر به صورت همزمان



وجود حداقل یک طرحواره ناسازگار اولیه



داشتن تحصیالت حداقل سیکل



وجود اختالل و ویژگیهای روانپریشی



نمره افسردگی بیشتر از ( 32افسردگی عمیق)



ابتال به بیماری جسمی که افسردگی قابل انتساب به عوارض آن باشد

ابزار پژوهش
فرم کوتاه پرسشنامه طرحواره یانگ :این پرسشنامه یک ابزار خود گزارشدهی 15
سؤالی است که با طیف لیکرت بر روی یک مقیاس  9درجهای از «کامال درست» تا «کامال
غلط» درجهبندی میشود و هر  5آیتم یک طرحواره را میسنجد .برای بدست آوردن نمره
کلی هر خرده مقیاس ،میانگین نمره در هر  5عبارت محاسبه میشود .اگر میانگین نمره فرد
در هر خرده مقیاس باالتر از  9باشد ،دارای آن طرحواره خواهد بود .هنجاریابی این
پرسشنامه در ایران توسط آهی ( )1983بر روی  981نفر از دانشجویان دانشگاههای تهران
انجام شده و همسانی درونی این پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ در افراد مونث 2/31
و در افراد مذکر  2/38بدست آمده است .پایایی پرسشنامه طرحواره یانگ در پژوهش
حاضر  2/39بدست آمد.
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پرسشنامه افسردگی بک ( :)BDI- IIاین پرسشنامه خودآزماست و تکمیل آن 12-5
دقیقه طول میکشد .یک فرم معمول  21مادهای و یک فرم کوتاه  19مادهای دارد .در این
تحقیق از فرم  21سؤالی استفاده شده است .به هر یک از مادههای این پرسشنامه نمره 9-2
داده میشود ،نمره  2به معنی نبود عالمت است ،و نمره  9به معنی وجود شدیدترین صورت
آن میباشد .نمره آزمودنی بین  99-2متغیر است.
در تحقیقات متعدد ،روایی 1این آزمون از 2r= /19تا  r=2/39با میانگین r= 2/89
بدست آمده است .همچنین این آزمون با آزمونهای دیگری که افسردگی را میسنجد
همبستگی باالیی داشته است .پایایی 2این آزمون با روش کودرریچارسون  2/18و با روش
بازآزمایی  2/15به دست آمده است .در تحقیقی همبستگی سواالت آزمون بک با مقیاس
افسردگیهامیلتون  2/39به دست آمده است .پایایی آزمون بک در این تحقیق  2/15بدست

آمد( .مارنات ،2229 ،ترجمه شریفی.)1932 ،
مصاحبة بالینی ساختار یافته ( :)SCID- Iاین ابزار دو نسخه اصلی دارد SCID-I :که به
ارزیابی اختاللهای اصلی روانپزشکی (محور  Iدر  )DSM-IVمیپردازد و SCID-II
که اختاللهای شخصیت (محور  IIدر  )DSM-IVرا ارزیابی میکند .در تحقیقی که
توسط شریفی و همکاران ( )1983انجام شده است ،توافق تشخیصی برای اکثر تشخیصهای
خاص و کلی متوسط تا خوب بود (کاپای باالتر از  .)2/9توافق کلی (کاپای مجموع) برای
کل تشخیصهای فعلی  2/52و برای کل تشخیصهای طول عمر  2/55بود .اکثر
مصاحبهکنندگان قابلیت اجرای نسخه فارسی  SCIDرا مطلوب گزارش کردهاند .بنابراین
از این ابزار میتوان در تشخیصگذاریهای بالینی و پژوهشی استفاده کرد (شریفی و
همکاران.)1983 ،

1 Validity
2 Reability
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جلسات آموزش
بعد از آن که پرسشنامههای افسردگی بک و فرم کوتاه طرحواره یانگ و مقیاس SCID
بر روی اعضای نمونه اجرا شد ،تکنیکهای شناختی و هیجانی طرحوارهدرمانی به صورت
مجزا برای دو گروه در  12جلسهی  92دقیقهای به صورت هفتهای یک بار آموزش داده شد،
به همراه یک جلسه پیگیری که به منظور ارزیابی تداوم اثربخشی آموزش تکنیکها ،انجام
شد.
خالصه جلسات آموزش تکنیکهای شناختی طرخواره درمانی برای گروه اول به
شرح زیر میباشد:
جلسه اول :موضوع :معارفه ،تعیین اهداف و آموزش مطالبی در مورد افسردگی و مدل
طرحواره یانگ .تکلیف :تکمیل پرسشنامههای افسردگی بک و فرم کوتاه طرحواره یانگ.
جلسه دوم :موضوع :مصاحبه برای بیرون کشیدن طرحوارهها ،ارزشها و سبکهای
مقابلهای .تکلیف :تکمیل پرسشنامه سبک فرزندپروری یانگ و پرسشنامه سبکهای
مقابلهای یانگ.
جلسه سوم :موضوع :فرضیهسازی در خصوص طرحوارهها و نامگذاری و دستهبندی
آنها .تکلیف :تکمیل پرسشنامههای افسردگی بک و فرم کوتاه طرحواره یانگ.
جلسه چهارم :موضوع :ارائه منطق تکنیک آزمون اعتبار طرحوارهها و آموزش
تکنیک .تکلیف :تهیه لیست از شواهد تاییدکننده و ردکننده طرحواره.
جلسه پنجم :موضوع :ارائه منطق تکنیک تعریف جدید از شواهد تاییدکننده طرحواره
و آموزش تکنیک .تکلیف :تکمیل پرسشنامههای افسردگی بک و فرم کوتاه طرحواره
یانگ.
جلسه ششم :موضوع :ارائه منطق تکنیک ارزیابی معایب و مزایای طرحوارهها و
سبکهای مقابلهای بیمار و آموزش تکنیک.
جلسه هفتم :موضوع :ارائه منطق تکنیک برقراری گفتگو بین جنبه سالم و جنبه
طرحواره و آموزش تکنیک .تکلیف :تکمیل پرسشنامههای افسردگی بک و فرم کوتاه
طرحواره یانگ
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جلسه هشتم :موضوع :ارائه منطق تکنیک تدوین و ساخت کارتهای آموزشی و
آموزش تکنیک .هدف :آموزش به بیماران برای پاسخ دادن به شیوهای سالم در موقعیتهای
برانگیزنده طرحواره.
جلسه نهم :موضوع :ارائه منطق تکنیک تکمیل فرم ثبت طرحواره و آموزش تکنیک
جلسه دهم :جمعبندی و مروری بر مطالب و تکمیل پرسشنامههای افسردگی بک و
طرحواره یانگ.
جلسه پیگیری :بعد از یک ماه و نیم نیز یک جلسه پیگیری دیگر به منظور ارزیابی
تداوم اثربخشی انجام شد .در این جلسه نیز پرسشنامههای افسردگی بک و طرحواره یانگ
توسط اعضای نمونه تکمیل شد.
خالصه جلسات آموزش تکنیکهای تجربی طرحواره درمانی برای گروه دوم به شرح
زیر میباشد:
جلسه اول :معارفه ،تعیین اهداف و آموزش مطالبی در مورد افسردگی و مدل طرحواره
یانگ .تکلیف :تکمیل پرسشنامههای افسردگی بک و فرم کوتاه طرحواره یانگ.
جلسه دوم :مصاحبه برای بیرون کشیدن طرحوارهها ،ارزشها و سبکهای مقابلهای.
تکلیف :تکمیل پرسشنامه سبک فرزندپروری یانگ و پرسشنامه سبکهای مقابلهای
یانگ.
جلسه سوم :فرضیهسازی در خصوص طرحوارهها و نامگذاری و دستهبندی آنها.
تکلیف :تکمیل پرسشنامههای افسردگی بک و فرم کوتاه طرحواره یانگ.
جلسه چهارم :ارائه منطق استفاده از تکنیکهای تجربی و اجرای تصویرسازی ذهنی
به منظور تغییر.
جلسه پنجم :ارائه منطق تکنیک انجام گفتگوی خیالی و آموزش تکنیک .تکلیف:
تکمیل پرسشنامههای افسردگی بک و فرم کوتاه طرحواره یانگ
جلسه ششم :ارائه منطق تکنیک کار با تصاویر ذهنی به منظور بازوالدینی و آموزش
تکنیک.
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جلسه هفتم :ارائه منطق تکنیک کار با تصاویر ذهنی آسیب زا و آموزش تکنیک.
تکلیف :تکمیل پرسشنامههای افسردگی بک و فرم کوتاه طرحواره یانگ
جلسه هشتم :ارائه منطق تکنیک نوشتن نامه و آموزش تکنیک.
جلسه نهم :موضوع :ارائه منطق تکنیک کار با تصاویر ذهنی به منظور الگوشکنی و
آموزش تکنیک.
جلسه دهم :جمعبندی و مروری بر مطالب و تکمیل پرسشنامههای افسردگی بک و
طرحواره یانگ.
جلسه پیگیری :بعد از یک ماه و نیم نیز یک جلسه پیگیری دیگر به منظور ارزیابی
تداوم اثربخشی انجام شد .در این جلسه نیز پرسشنامههای افسردگی بک و طرحواره یانگ
توسط اعضای نمونه تکمیل شد.

یافتهها
برای تجزیه و تحلیل دادهها در این پژوهش از شاخص تغییر پایا )RCI( 1استفاده شد،
شاخص تغییر پایا را اولین بار جاکوبسون و تراکس )1331( 2برای تجزیه و تحلیل دادههای
حاصل از طرحهای تجربی تک موردی ارئه دادهاند .در این شاخص نمره پسآزمون از نمره
پیشآزمون کم میشود و حاصل بر خطای استاندارد تفاوت بین این دو نمره تقسیم میشود:
نمره پیشآزمون  −نمره پسآزمون

= RCI

خطای استاندارد تفاوت
بر ای آن که شاخص تغییر پایا از نظر آماری معنادار باشد باید نتیجه آن مساوی یا
بیشتر از  1/39شود ،عالوه بر این ،برای محاسبه دادههای این پژوهش از معناداری بالینی
نیز استفاده گردید .برای به دست آوردن معناداری بالینی از فرمول درصد بهبودی استفاده
میشود .این فرمول اولین بار توسط بالنچارد و اسکوارز 1388( 9به نقل از اوگلز ،لونن و
بونستیل )2221 ،برای تجزیه و تحلیل دادههای حاصل از طرحهای تجربی تک موردی ارائه
)1 reliable change index (RCI
2 Jacobson- Trax
3 Blanchard - Schwarz
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شده است .در این فرمول نمره پیشآزمون را از نمره پسآزمون کم کرده و حاصل را بر
نمره پیشآزمون تقسیم میکنند:
نمره پیشآزمون  −نمره پسآزمون
نمره پیشآزمون

= درصد بهبودی

ممکن است در اثر مداخلهای روانشناختی نمرههای افراد از لحاظ آماری معنادار
باشد ،ولی از نظر بالینی معنادار نباشد .زمانی میتوانیم بگوییم اثر مداخله بالینی معنادار است
که نمره افراد از نقطه برش پایین بیاید
جدول  .2نمره کلی طرحواره ناسازگار اولیه بیماران در گروه آموزش تکنیکهای شناختی
طرحوارهدرمانی
بیماران

بیمار اول

بیمار دوم

بیمار سوم

بیمار چهارم

بیمار پنجم

خط پایه

9/21

2/39

2/33

9/29

9

جلسه اول

9/22

2/82

2 /3

9

2 /3

جلسه سوم

2 /1

2/98

2/98

2 /8

2/13

جلسه پنجم

2 /9

2 /5

2/31

2 /9

2/99

جلسه هفتم

2/21

2/19

2 /1

2 /3

2/23

جلسه دهم

1/39

1/83

1/81

2/12

2/21

درصد بهبودی

٪95

٪95

٪99

٪92

٪99

مراحل مداخله

٪99/8

درصد بهبودی کلی
جلسه پیگیری

1/33

1 /8

1/85

1/33

1/39

درصد بهبودی

٪93

٪98

٪91

٪93

٪95

٪95/9

درصد بهبودی کلی
شاخص تغییر پایا

9/13

2/19

2/13

2/81

2/32
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3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0

بیمار اول
بیمار دوم
بیمار سوم
بیمار چهارم
بیمار پنجم

نمودار  .1نمره کلی طرحواره ناسازگار اولیه بیماران در گروه آموزش تکنیکهای شناختی
طرحوارهدرمانی

همانطور که دادهها در جدول ( )1نشان میدهند ،نمرهی کلی طرحوارهی همهی بیماران
پس از مداخله کاهش یافته و این کاهش تا یک ماه و نیم بعد از مداخله ادامه داشته است.
درصد بهبودی کلی پس از پایان مداخله برای تمام بیماران  99/8و پس از پایان دوره یک
ماه و نیمهی پیگیری  95/9درصد میباشد که از نظر بالینی معنادار است .همچنین شاخص
تغییر پایا در مورد فعالیت کل طرحوارههای بیماران نشان میدهد که کاهش فعالیت
طرحوارهها در همه آنها از نظر آماری معنادار است (.)RCI≥ 1/39
جدول  .3نمره کلی طرحواره ناسازگار اولیه بیماران در گروه آموزش تکنیکهای تجربی
طرحوارهدرمانی
بیماران
مراحل مداخله

بیمار
اول

بیمار
دوم

بیمار
سوم

بیمار
چهارم

بیمارپنجم

خط پایه

2 /8

2 /3

9 /2

9 /8

3

جلسه اول

9

2 /3

9 /2

9 /8

9 /3

جلسه سوم

2 /8

2 /8

9

9 /9

9 /1

جلسه پنجم

2 /3

2 /5

9 /1

9 /9

9 /3

فصلنامه مطالعات روانشناسی بالینی ،ویژه نامه ،شماره هجدهم ،سال پنجم ،بهار 41

451
جلسه هفتم

2 /2

2 /1

2 /8

9 /1

9 /5

جلسه دهم

1 /3

1 /8

2 /5

2 /8

9 /1

٪92

٪91

٪21

٪29

٪22

درصد
بهبودی
درصد

٪21/9

بهبودی
کلی
جلسه
پیگیری
درصد
بهبودی

2 /2

2 /9

2 /1

2 /8

9 /3

٪21

٪22

٪19

٪29

٪15

در صد
٪23/8

بهبودی
کلی
شاخص
تغییر پایا

2 /1

2 /5

2/38

9/93

2 /1

5
4
3
بیمار اول
بیمار دوم

2
1
0

نمودار  .2نمره کلی طرحواره ناسازگار اولیه بیماران در گروه آموزش تکنیکهای تجربی
طرحوارهدرمانی

مقایسه اثربخشی تکنیکهای شناختی و هیجانی طرحوارهدرمانی و...

111

همانطور که دادهها در جدول ( )2نشان میدهند ،نمرهی کلی طرحوارهی همهی
بیماران به جز بیمار پنجم پس از مداخله کاهش یافته است که از نظر بالینی معنادار است.
درصد بهبودی کلی پس از پایان مداخله برای تمام بیماران  21/9و پس از پایان دوره یک
ماه و نیمهی پیگیری  23/8درصد میباشد .همچنین شاخص تغییر پایا در مورد فعالیت کل
طرحوارههای بیماران نشان میدهد که کاهش فعالیت طرحوارهها در همه آنها از نظر
آماری معنادار است (.)RCI≥ 1/39

بحث و نتیجهگیری
همانطورکه نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل دادهها نشان داد نمره کلی طرحوارههای
ناسازگار همه ی بیماران در دو گروه پس از پایان مداخله کاهش پیدا کرد .باتوجه به اینکه
نمره کلی طرح واره تمام بیماران در دو گروه به جز بیمار پنجم در گروه دوم ،به زیر نقطه
برش رسید ،این کاهش از نظر بالینی معنادار میباشد .باتوجه به شاخص تغییر پایا ،کاهش
فعالیت طرحوارهها در همه آنها از نظر آماری نیز معنادار بود ( .)RCI≥ 1/39همچنین
دادهها در مورد طرحوارههای بیماران نشان داد کاهش نمرات در طرحوارههای فعال همهی
بیماران از لحاظ آماری معنادار بود ولی از نظر بالینی ،در اکثر بیماران برای دو طرحواره
رهاشدگی و محرومیتهیجانی ،معنادار نبود .در بیمار چهارم از گروه اول ،عالوه بر این دو،
طرحوارههای ایثار و وابستگی /بیکفایتی و در بیمار اول از گروه دوم ،طرحوارهی ایثار از
لحاظ بالینی معنادار نبودند .یافتههای این پژوهش با یافتههای پیشین همخوان است:
پژوهش سیوی و مور ( ،)2212مبنی بر اثربخشی درمان متمرکز بر طرحواره بر افسردگی و
اختالل شخصیت ،در یک مطالعه موردی .پژوهش هانس و همکاران ( )2225که به منظور
بررسی طرحواره درمانی و طرحوارههای ناسازگار اولیه در اختالالت شخصیت و سایر
بیماریهای روانی از جمله افسردگی انجام دادند .پژوهش کاملی ( )1988مبنی بر اثربخشی
گروهدرمانی شناختی متمرکز بر طرحواره برتعدیل طرحوارههای ناسازگار اولیه در دختران
نوجوان بیسرپرست و بدسرپرست ،.پژوهش طباطبایی برزکی ( )1983که نشان داد
تکنیکهای تجربی طرحوارهدرمانی باعث کاهش طرحوارههای افراد افسرده میشود.
پژوهش یارمحمدی واصل ( )1989حاکی از اثربخشی طرحوارهدرمانی بر کاهش عالئم
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افسردگی و اصالح طرحوارههای ناسازگار اولیه .یافتههای رولوفز و همکاران (،2211
 )2219در پژوهشی به منظور بررسی نقش واسطهای طرحواره در تأثیر دلبستگی ناایمن بر
نشانگان روانشناختی در نوجوانان ارجاع داده شده از نظر بالینی .یافتههای لوملی و هارکنس
( )2221که نشان داد به طور خاص طرحوارههای محرومیت هیجانی ،نقص ،شکست،
بیکفایتی و وابستگی و کناره گیری اجتماعی با افسردگی رابطه دارند .پژوهش اشمیت،
یانگ و تلچ ( )1335مبنی بر ارتباط  EMSsمربوط به نقص و وابستگی با تشخیص
افسردگی و  EMSsآسیب پذیری با تشخیص اختالالت اضطرابی و هم چنین همسو با
پژوهشهای کاراما و کالویت ( ،)2212رینر و همکاران ( ،)2212هیلمان و همکاران
( ،)2211وانگ ،ایزمن و واترلو ( ،)2212تیم ( ،)2212هالورسن و همکاران (،)2212 ،2223
جان وجاناتان ( ،)2225نوردال و هانگوم ( ،)2225ژیلیان و همکاران ( ،)2229ولبورن و
همکاران ( ،)2222یانگ و همکاران ( ،)1335سلمانی لطف آبادی ( )1983و آهی ()1983
میباشد.
به منظور تبیین یافتهها ابتدا الزم است بیان شود که محتوای طرحوارههای افسردگیزا،
فقدان ،محرومیت و شکست است (لیهی ،2229 ،ترجمة حمیدپور و اندوز .)1932 ،در رابطه
با طرحوارههایی که در افراد افسرده دیده شد نیز میتوان به محتوای آنها اشاره کرد و
همخوانی آنها با نشانگان افسرده ساز را متوجه شد .در این پژوهش دو طرحواره رهاشدگی
و محرومیت هیجانی در اکثر بیماران وجود داشت و نسبت به طرحوارههای دیگر شدیدتر
بودند ،افرادی که طرحوارههای رهاشدگی دارند ،از برقراری روابط صمیمانه اجتناب
میکنند و احساس میکنند که افراد مهم زندگیشان در کنار آنها نمیمانند ،فقط چند
صباحی به طور موقت در کنار آنها حضور دارند و میمیرند یا بیمار را به حال خود رها
میکنند و در واقع این افراد ترس از فقدان و از دست دادن دارند .همچنین افرادی که واجد
طرحواره محرومیت هیجانی هستند این ادراک را دارند که دیگران از لحاظ هیجانی از
آنها حمایت نکرده و نمیکنند و معموال از روابط صمیمانه اجتناب میکنند (یانگ،
کلوسکو .)1333 ،دیدگاههای هیجانمدار نیز بیان میکند یکی از دالیل اصلی افسردگی
اجتناب از هیجانات ،مواجه نشدن با هیجانات و عدم ارضای هیجانات است (گرینبرک،
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 .)1333این افراد معموال از نیازهای زیر محروم ماندهاند :محبت ،همدلی ،حمایت (یانگ و
همکاران .)2229 ،همانطورکه مشاهده میشود این ویژگیها با مشخصههای افسردگی
همخوانی دارد.
به طور کلی طرحوارههایی که در بیماران افسرده در پژوهش حاضر دیده شد ،به طور
گسترده منعکس کننده دیدگاههای منفی مطلق نسبت به خود ،دنیا و آینده و نیز افکار مطلق
و غیر شرطی در مورد خود و ارتباط با دیگران است که با دیدگاه سهگانه شناختی بک در
مورد افسردگی هماهنگی دارد و از سویی با موضوعات فقدان ،بیارزشی ،بیکفایتی،
شکست که از محتواهای شناختی اصلی افسردگی هستند ،همخوانی دارد.
این اعتقاد وجود دارد که میتوان طرحوارهها را از طریق یادگیری تغییر داد (زاستک،
 ، )2223در پژوهش حاضر نیز آموزش تکنیکهای شناختی و تجربی طرحوارهدرمانی
توانست باعث کاهش طرحوارههای ناسازگار افراد افسرده شود؛ چراکه آموزش راهبردهای
شناختی به بیمار کمک میکنند برای زیر سوال بردن طرحوارهها ،صدای سالمی در ذهن
خودش بوجود بیاورد و بدین ترتیب ذهنیت سالم خود را توانمند سازد چرا که بیماران
معموال طرحواره خود را مورد سوال قرار نمیدهند و آنها را به عنوان واقعیتهای مسلم در
زندگی خود میپذیرند .راهبردهای شناختی به بیمار کمک میکنند از طرحواره فاصله
بگیرند ،درستی آن را ارزیابی کنند و با استفاده از شواهد عینی و تجربی ،بر علیه آن بجنگند.
تکنیکهای تجربی طرحوارهدرمانی نیز به بیمار کمک میکند ،نسبت به هیجانات خود
آگاهی یافته ،آنها را پذیرفته و تایید کند .تکنیکهای تجربی کمک میکنند تا بیمار با
سازماندهی مجدد هیجانی ،بررسی خود ،یادگیریهای جدید و تنظیم عاطفه بینفردی و نیز
خود آرامشدهی زمینه را برای بهبود طرحوارهها فراهم سازد و از سویی با برانگیخته شدن
طرحوارهها و ارتباط آن با مسائل کنونی زمینه برای بینش هیجانی و متعاقب آن بهبود
طرحوارهها مهیا میشود.
اما همانطور که دادهها نشان دادند درصد بهبودی پس از پایان مداخله ،در گروه اول
( )٪99/8نسبت به گروه دوم ( )٪21/9بیشتر بود که این یافته میتواند هماهنگ با این
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استدالل بک باشد که عالئم شناختی نقش محوریتری در توصیف اختالل افسردگی دارند
و شناخت به جای عاطفه ،ویژگی اصلی افسردگی تلقی میشوند (پاور.)1385 ،
همچنین با توجه به دادهها ،درصد بهبودی کلی در گروه اول ،پس از دوره پیگیری
نسبت به پس از پایان مداخله افزایش یافته ولی در گروه دوم کاهش یافته است ،چراکه
وقتی بیمار تکنیکهای شناختی را به عنوان بخشی از ذهنیت بزرگسال سالم ،درونسازی
میکند ،هر زمان که طرحواره برانگیخته شود ،میتواند با شواهد تجربی و بحثهای منطقی
به طور فعاالنه با آن مقابله کند و بدین صورت کاهش شدت فعالیت طرحواره میتواند
تداوم یابد که تکنیک کارتهای آموزشی و فرم ثبت طرحواره در تداوم یافتن اثربخشی
کمک زیادی میکنند .بدین صورت که با استفاده از کارتهای آموزشی ،درمانگر و بیمار،
قبل از رو به رو شدن بیمار با موقعیت خاص برانگیزاننده طرحواره ،پاسخ سالمی را
طرحریزی میکنند و بیمار به هنگام نیاز ،قبل یا در حین واقعه ،آن را مطالعه میکند و با
استفاده از فرم ثبت طرحواره ،بیماران در سیر زندگی روزمره که طرحوارههایشان برانگیخته
میشود ،خودشان پاسخ سالمی را طرحریزی میکنند.
کاهش در شدت دو طرحواره رهاشدگی و محرومیت هیجانی در همه بیماران از نظر
آماری معنادار بود ولی در اکثر آنها از نظر بالینی معنادار نبود و این میتواند به دلیل باال
بودن شدت این دو طرحواره در بیماران ،بنیادیتر بودن آنها و فاصله زیاد آنها تا نقطه
برش باشد و زمان بیشتری برای کار کردن بر روی آنها الزم میباشد .کاهش در طرحواره
ایثار در بیمار چهارم از گروه اول و بیمار اول از گروه دوم از نظر بالینی معنادار نبود که
میتواند به این دلیل باشد که تغییر طرحواره ایثارگری ،کار بسیار سخت و طاقت فرسایی
است ،زیرا چنین طرحوارهای بیشتر در حکم سبک مقابلهای است (یانگ و همکاران،
 .)2229کاهش طرحواره وابستگی /بیکفایتی نیز در بیمار چهارم از گروه اول از نظر بالینی
معنادار نبود که میتواند به دلیل کاهش مسئولیت فرد بیمار در قبال کارهای روزمره خودش
و دوست داشتن این حالت باشد.
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