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چکیده
تعامالت زناشویی به عنوان یکی از مهمترین پیشبینیکنندههای مقطعی سطح کیفیت رابطه زناشویی زوجها
شناخته میشود .مطالعه حاضر با هدف تعیین اثربخشی رویکرد طرحواره درمانی بر کاهش میزان آسیبهای
تعاملی زناشویی مردان دارای شخصیت اجتنابی صورت گرفت .بدین منظور از روش موردمنفرد با طرح
خطپایه چندگانه استفاده گردید .جامعه آماری پژوهش کلیه مردان متأهل دارای شخصیت اجتنابی و
شرکتکنندگان پژوهش چهار مرد متأهل دارای شخصیت اجتنابی بودند که به شیوه هدفمند انتخاب شدند.
برای شناسایی این افراد از پرسشنامه محققساخته شخصیت اجتنابی استفاده گردید .دو نفر از این
شرکتکنندگان طی  49جلسه و دو نفر دیگر در خالل  33جلسه تحت درمان با رویکرد طرحوارهدرمانی
قرار گرفتند و پیگیری در یک دوره دو ماهه انجام شد .جهت تعیین میزان آسیبهای تعاملی شرکتکنندگان
در رابطه زناشویی در مراحل خطپایه از پرسشنامه محققساخته آسیبهای تعاملی افراد اجتنابی استفاده شد.
تحلیل دیداری نمودار دادهها بر اساس شاخصهای آمار توصیفی و تحلیل دیداری یافتههای پژوهش حکایت
از آن داشت که رویکرد طرحوارهدرمانی در کاهش آسیبهای تعاملی مردان متأهل دارای شخصیت اجتنابی
موثر بود .بر این اساس ،از طرحوارهدرمانی میتوان جهت کاهش آسیبهای تعاملی افراد دارای شخصیت
اجتنابی و افزایش کیفیت زندگی زناشویی آنان استفاده کرد.
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واژگان کلیدی :طرحوارهدرمانی ،آسیبهای تعاملی ،رابطه زناشویی ،مردان ،شخصیت اجتنابی

مقدمه
در تعامالت زناشویی ،مهارتهای ارتباطی مانند خودافشایی ،ارتباط غیرکالمی ،فراوانی
ارتباط موفق ،تفاهم بین همسران و همدلی ،همگی با کیفیت رابطه زناشویی ارتباط مثبت
دارند (کارول و هولمن3334 ،4؛ به نقل از نیلفروشان .)4209 ،آسیبهای تعاملی 3بین زوجین
مجموعه عواملی هستند که موجب ایجاد تعارض و اختالف بین زن و شوهر میشوند ،از
میزان رضایت و سازگاری همسران میکاهند ،مانع عملکرد طبیعی در زندگی زناشویی
میگردند و حتی ممکن است یک ازدواج را به طالق و جدایی منتهی کنند (هنری و میلر،2
3331؛ به نقل از روحی و همکاران.)4295 ،
کارنی و برادبوری )4995( 1بر اساس مدل آسیبپذیری استرس ـ سازگاری ازدواج،
ثبات و کیفیت رابطه زناشویی را تحت تأثیر دامنه گستردهای از ویژگیهای شخصیتی
همسران میدانند که با خود به رابطه میآورند و در طی ازدواج نیز تغییر چندانی نمیکنند.
برادبورى ،فینچام و بیچ )3333( 5نیز بر این باورند که الگوهاى تعاملى زوجین متأثر از
ویژگیهاى شخصیتى آنان است .بر اساس پژوهش کارنی و برادبوری ( )4991سطوح باالتر
روانرنجوری یا عواطف منفی ،با سطوح پایینتر خشنودی اولیه مرتبط است .روانرنجوری
فرد همچنین میتواند تأثیری منفی بر تجربهی همسر از کیفیت رابطه زناشویی داشته باشد.
برادبوری و همکاران ( )3333از الگوی چرخهای افزایش مطالبات از طرف یکی از
همسران و افزایش اجتناب توسط همسر دیگر میگویند که منجر به کاهش رضایتمندی
زناشویی میگردد .به گفته گاتمن )4991( 6زوجهای اجتنابکننده 1زوجهایی هستند که
عمداً از موقعیتهای تعارضزا اجتناب میکنند .این شکل برخورد با تعارض میتواند
کارکردی باشد تا غیرکارکردی .این زوجها خودشان نمیدانند که از تعارض اجتناب
میکنند بلکه فکر میکنند صرفاً تعارض را کاهش میدهند .خطری که متوجه این
1. Carroll & Holman
2. interaction pathology
3. Henry & Miller
4. Karney & Bradbury
5. Bradbury, Fincham & Beach
6. Gottman
7. conflict-avoiding couples
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زوج هاست ،تنهایی است .چرا که آنها احساسات خود را (چه مثبت و چه منفی) ابراز
نمیکنند .همچنین این نگرانی وجود دارد که تعارضهایی رخ دهد که آنها نتوانند از آن
اجتناب کنند ،چرا که مهارتهای حل مسئله آنها را ندارند.
ویژگی بارز سبک شخصیت اجتنابی ،4الگوی فراگیر کمرویی اجتماعی ،احساسات عدم
کفایت و حساسیت بیشازحد نسبت به ارزیابی منفی دیگران است .سبک شخصیت اجتنابی
از روابط بینفردی نزدیک و موقعیتهای اجتماعی ،اجتناب میکند که این مسئله به دلیل
ترس از شرمندگی و آسیب دیدن از جانب دیگران است .این افراد معموالً برای نیاز خود
جهت خودداری کردن از روابط بینفردی ضروری ،از توجیههای مختلفی استفاده میکنند.
این افراد در مواقع بحرانی ،کنارهگیری همراه با بیتفاوتی را انتخاب میکنند (رودباق و
گیانولی.)3343 ،3
کانتور )3332( 2ویژگیهای افراد اجتنابی را اینگونه بیان میکند :از نظر رفتاری ،برخی
افراد اجتنابی ،کمرویی خود را به شکل عالیم غیرکالمی و جسمانی نشان میدهند .آنها
اضطرابشان را در پشت مشکالت جنسی ،نظیر ناتوانی 1مرد یا مقاربت دردناک 5زن به
عنوان راهی برای فاصله گرفتن از همسر ،پنهان میکنند .از نظر میزان گفتار ،دو گروه اجتنابی
وجود دارد .اولین گروه ،سکوت را ترجیح میدهند و گروه دوم مایلند بیش از حد صحبت
کنند .افرادی که بیش از حد درونگرا هستند ،در مهمانیهایی که در آن کسی را
نمیشناسند ،برای شروع گفتگو لحظات سختی دارند .در افراد اجتنابی که خیلی پرحرف
هستند وحشتزدگی و اضطراب بینفردی به شکل ضعف در گفتار یا سکوت آشکار جلوه
نمیکند بلکه به شکل پرحرفی افراطی همراه با حاشیه رفتن و به تفصیل سخن گفتن توأم با
افکار سازمان نایافته بروز مینماید .افکار فرد اجتنابی حاوی برخی از خطاهای شناختی است
که باعث میشود فرد اجتنابی از روابط هراس داشته باشد .از نظر عاطفی ،برخی از افراد
اجتنابی با کندی حمایتی ،با ترسشان از طرد شدن مقابله میکنند .سایرین با پناه بردن به

1. avoidant personality disorder
2. Rodebaugh & Gianoli
3. Kantor
4. impotence
5. dyspareunia
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شیدایی خفیف ،4امکان طردشدن را انکار مینمایند .برخی دیگر به خاطر آسیب دیدن از
طردی که از وقوع آن مطمئن هستند افسرده میشوند.
اکثر افراد اجتنابی فاقد بینش کافی درباره اجتناب خود هستند .این اجتناب در کلیه امور
زندگی آنها تأثیر میگذارد و آنها هیچ جوابی برای دلیل احساس ناراحتی و نارضایتی از
زندگیشان ندارند .بسیاری از آنها اجتناب خود را به عنوان چیزی که ترجیح میدهند یا
موردپسند خودشان است ،توجیه مینمایند .آنها که در تخیل خودشان دوست دارند با
دیگران رابطه برقرار کنند ولی از این کار هراس دارند ،اجتناب خود را به گونهای توجیه
مینمایند (کانتور .)3343 ،اجتنابیها به ویژه در برابر فقدانهای اجتماعی که بخشی از
زندگی هستند (مانند مرگ همسر ،دوستان و همتایان؛ مهاجرت فرزندان) ،آسیبپذیر هستند
چرا که شبکة اجتماعی آنها بسیار محدود است .آنها معموالً تنها ،مضطرب و وحشتزده
وارد دوره بعدی زندگی خود میشوند و هرچه شبکه اجتماعی محدود آنها کوچکتر
میگردد تنهاتر و وحشتزدهتر میشوند (سگال ،کولیج و روزووسکی.)3336 ،3
دیماگیو ،سمراری ،کارسیونه ،نیکولو و پروکاکسی ( )3331در بررسی خود بر روی
افراد اجتنابی متوجه شدند که این افراد فاقد مهارتهای فراشناختی نظارت بر عقاید و
هیجانات هستند و ارتباط بین آنها و متغیرهای رفتاری و محیطی را نمیتوانند تشخیص دهند.
طبق گفته سگال و همکاران ( ،)3336این افراد در روابطشان با دیگران (حتی خویشاوندان
نزدیک) ،به خاطر ترس زیاد از مورد تمسخر واقعشدن ،به شدت خودشان را بازداری و
کنترل میکنند .اضطراب اجتماعی آنها برای دیگران کامالً مشهود است .از نگاه دیگران،
آنها متواضع ،کمرو و مردد به نظر میرسند .کمرویی آنها سرشار از احساسات بیلیاقتی و
عزتنفس پایین است.
یک فرد اجتنابی در روابط زناشویی ،حداقل امکان را در خیانت به خود اختصاص
میدهد .او در تنوع طلبی و جسارت ،امتیازی کامالً پایین دارد و این در حالی است که هم
ترسو و مضطرب است و هم غیرجنسی و دیرتحریک .این افراد کمتر در معرض خطرهای
جدی در روابط زناشویی قرار میگیرند .اجتنابی بودن ،سن ازدواج را باال میبرد و پس از
ازدواج ،کمتر در معرض خطرهای جدی در روابط زناشویی قرار میگیرند .آنها به دلیل
1. hypomania
2. Segal, Coolidge & Rosowsky
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خودِ ضعیفشان ،در ازدواج به دنبال قدرت و تکیهگاه هستند (حسینی .)4209 ،طبق نظر
کانتور ( )3343افراد اجتنابی تمایلی به برقراری رابطه جنسی با همسرشان ندارند که این مسئله
بر کیفیت رابطه زناشویی آنان تأثیری منفی میگذارد و موجب نارضایتی همسران آنها
میشود .به گفته مککی ،فانینگ و پالگ3336( 4؛ ترجمه رحیمی )4293 ،اجتنابیها جهت
درگیر نشدن در روابط صمیمی ،به ویژه با همسر ،از دفاعهای زیر استفاده میکنند :تغییر
دادن مسیر (تمرکز بر روابط بیرونی) ،خاموش بودن (سردی عاطفی) ،مثلثسازی ،اعتیاد،
فعالیت غیرارادی (مثل غرق شدن در کار) و تسلیم شدن.
زندگی در کنار یک فرد اجتنابی بسیار خستهکننده است ،چرا که شخصیت اجتنابی
همواره نیاز به اطمیناندهی و پذیرش غیرمشروط دارد بدون اینکه خودش نیز چنین مسئولیتی
را در رابطه احساس کند .به همین دلیل همسر او از یک سو در نتیجه تالش مستمر جهت
ارضای نیازهای او و از سوی دیگر نادیده گرفتن نیازهای عاطفی و اجتماعی خودش ،دچار
احساس خستگی ،رنجش و خشم میشود (جانسون و موری3331 ،3؛ ترجمه حسینزاده و
شفیعی.)4292 ،
درمان اختالل شخصیت اجتنابی ،مانند فوبی اجتماعی ،معموالً مستلزم استراتژیهای
رفتاری است .رویارویی تدریجی با محیطهای اجتماعی و آموزش مهارتهای اجتماعی هر
دو در این زمینه موثرند .اما این درمانها باید با شرایط فرد متناسب باشند تا نتیجه بهینه حاصل
گردد (سلیگمن ،روزنهان و واکر3334 ،2؛ ترجمه رستمی و همکاران .)4209 ،اولدهام و
موریس4995( 1؛ به نقل از کانتور )3332 ،برای درمان اجتناب ،رویکرد التقاطی 5را پیشنهاد
میکنند :حساسیتزدایی اضطراب ،آموزش مهارتهای اجتماعی ،کمک به فرد اجتنابی در
تغییر هشیارانه برخی از الگوهای فکری خودمخرب و استفاده از درمان بینشی .به اعتقاد آنها
این نوع درمان میتواند برای فرد اجتنابی که به جای فرار از مشکالت ،جرأت رویارویی با
آنها را دارد بسیار مفید واقع شود.

1. McKay, Fanning & Paleg
2. Johnson & Murray
3. Seligman, Rosenhan & Walker
4. Oldham & Morris
5. eclectic
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کانتور ( )3332نیز جهت درمان اجتناب رویکرد التقاطی عملمدار 4را پیشنهاد میدهد.
به اعتقاد او درمانگر در حیطه روانتحلیلی با بررسی اجتنابهای گذشته بیمار ،تخیالت فعلی
او و فرایند انتقال ،به بینش میرسد و این بینش را به بیمار منتقل میکند .در حیطهی شناختی،
درمانگر تحریفهای غیرمنطقی بینفردی را شناسایی و اصالح مینماید .در حیطهی رفتاری،
درمانگر دستهای از تکالیف بینفردی غیراجتنابی درجهبندی شده را تعیین میکند .در
حیطهی بینفردی ،درمانگر به بیمار نشان میدهد که چگونه او با کمروییهای ناخوشایندش
موجب ناراحتی دیگران میگردد .در حیطهی آموزشی ،درمانگر با برشمردن مزایای ارتباط
بر منزوی بودن ،انگیزه بیمار را افزایش میدهد .در حیطه حمایتی ،درمانگر برای بیمار
محیطی گرم و صمیمی فراهم میسازد که به او کمک مینماید اضطراب رابطهی خود را
کاهش دهد .درمان دارویی نیز برای برخی بیماران خاص توصیه میگردد.
یکی از رویکردهای تلفیقی که برای درمان اختالالت شخصیت پیشنهاد میشود،
2
رویکرد طرحوارهدرمانی 3است .طرحوارهدرمانی که توسط یانگ ،کلوسکو و ویشار
(3332؛ ترجمه حمیدپور و اندوز )4292 ،به وجود آمد ،درمانی نوین و یکپارچه است که
عمدتاً بر اساس بسط و گسترش مفاهیم روشهای درمان شناختی ـ رفتاری کالسیک بنا نهاده
شده است .طرحوارهدرمانی ،اصول و مبانی مکتبهای شناختی ـ رفتاری ،دلبستگی،
گشتالت ،روابط شیئ ،سازندهگرایی 1و روانکاوی را در قالب یک مدل درمانی و مفهومی
ارزشمند تلفیق کرده است.
طرحوارهدرمانی ،طرحی کلی برای دنیای کودکان و بعداً برای بزرگساالن ارائه میدهد.
در حالی که این طرحوارهها برای کودک دارای ارزش بقا و زندهماندن هستند ولی در
بزرگسالی نادرست ،ناکارآمد و محدودکننده هستند ،هرچند به شدت پایدار و از آگاهی
هشیار فرد خارج هستند (فارل و شاو .)3343 ،5یانگ و همکاران ( )3332طرحوارههای
ناسازگار را به تجربههای مسموم و بیتوجهی دوران کودکی مربوط میدانند .به نظر آنها
طرحوارههای ناسازگار ،منعکسکنندهی نیازهای ارضانشده ولی مهم کودک و قرار داشتن
1. action-oriented
2. schema therapy
3. Yaung, Klosko & Weishaar
4. constructivist
5. Farrell & Shaw

اثربخشی رویکرد طرحوارهدرمانی بر کاهش آسيبهای تعاملی زناشویی...

545

در معرض تجربیات منفی مانند دعواهای خانوادگی ،طرد ،خصومت یا پرخاشگری والدین،
مربیان یا همساالن و همچنین حمایت و مراقبت ناکافی والدین میباشند.
طرحوارههای زیربنایی شخصیت اجتنابی شامل داشتن نگاه بیکفایتی و دوست داشتنی
نبودن به خود و نگاه غیرمنصفانه ،انتقادگر و مطالبهگر بودن به دنیا میباشند (بک ،فریمن،
دیویس4و همکاران .)3331 ،طرحوارههای ناسازگار رایج در این افراد عبارتند از:
طرحوارهی نقص/شرم و طرحوارهی ناشایستگی /3بیگانگی (بریکر ،یانگ و فلناگان،2
 .)4992بر اساس مشاهدات بالینی یانگ ( ،)3332اختالل شخصیت اجتنابی شایعترین نمود
طرحوارهی نقص است که سبک مقابلهای اجتناب را دربر میگیرد.
«هدف اصلی درمان ،افزایش احساس ارزشمندی بیمار است .بیمارانی که طرحوارههای
آنها بهبود پیدا میکند ،در کنار دیگران احساس راحتی بیشتری میکنند ،کمتر احساس
آسیبپذیری و بیپناهی میکنند و تمایل بیشتری برای وارد شدن به روابط اجتماعی دارند.
وقتی دیگران به آنها توجه میکنند ،کمتر احساس کمرویی میکنند .آنها تمایل بیشتری برای
صحبت با دیگران نشان میدهند و دیگر سعی نمیکنند بسیاری از جنبههای شخصیت خود
را پنهان نمایند .آنها حس ارزشمند بودنشان را از دست نمیدهند ،حتی وقتی مورد انتقاد یا
طرد قرار بگیرند» (ص  351و .)350
بملیس ،اِورز ،اسپینهون و آرنتز )3341( 1در پژوهش خود ،اثربخشی طرحوارهدرمانی بر
اختالالت شخصیت را با سایر درمانها مورد بررسی قرار دادند .نتیجه پژوهشهای آنها
حکایت از اثربخشی بیشتر طرحواره درمانی در مقایسه با درمانهای معمولی و رواندرمانی
وضوح ـ محور 5داشت .به گفتهی فارل ،ریس و شاو )3341( 6اثربخشی طرحوارهدرمانی
فردی و گروهی برای درمان اختالل شخصیت مرزی به طور تجربی به اثبات رسیده است.
همچنین کاربرد طرحوارهدرمانی برای اختالل شخصیت اجتنابی ،اضطراب اجتماعی،
اختالالت خوردن ،اختالل استرس پس از آسیب ،خودشیفتگی ،اختالل شخصیت

1. Beck, Freeman & Davis
2. undesirability
3. Bricker, Young & Flanagan
4. Bamelis, Evers, Spinhoven & Arntz
5. clarification-oriented
6. Farrell, Reiss & Shaw
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ضداجتماعی و سوءمصرف مواد ،در سطح بینالمللی موثر شناخته شده است .کتندورفر

4

( )3345در پژوهش خود با عنوان طرحوارهدرمانی در محیطهای بالینی ،به نتایج امیدبخشی
در ارتباط با کاهش میزان طرحوارههای ناسازگار اولیه و آشفتگیهای روانی دست یافت.
مازلی ،گیالندرز ،سیمپسون و تیلور )3343( 3اثربخشی طرحوارهدرمانی گروهی و
مزایای اقتصادی و درمانی آن را به اثبات رساندند .به گفتهی بملیس و همکاران ()3341
پژوهشهای زیادی نشان میدهند که طرحوارهدرمانی نشانههایی همچون افسردگی،
اضطراب ،خودآسیبی ،2تنهایی و آسیبهای عاطفی را کاهش میدهد و همچنین در مقایسه
با سایر رویکردهای درمانی مثل رواندرمانی انتقالمحور (روانپویایی) منجر به بهبود بیشتر
کیفیت رابطه زناشویی و رفتار بینفردی و نرخ افت تحصیلی کمتر میگردد .طبق مطالعات
اسکوِوس ،سامسون ،سیمپسون و ونرسویک ،)3345( 1به نظر میرسد که آثار مثبت
طرحوارهدرمانی بر روی آشفتگیهای روانی پس از گذشت زمان تداوم پیدا میکند .در
ایران نیز ،حاتمی و فدایی )3341( 5در مطالعهی خود نشان دادند که طرحوارهدرمانی در
افزایش صمیمیت ،و کاهش میزان تعارض و طرحوارههای ناسازگار اولیه در میان زنان
متقاضی طالق موثر بوده است.
ذوالفقاری و فاتحیزاده ( )4201در پژوهشی با عنوان اثربخشی طرحوارهدرمانی بر
اسنادهای زناشویی و باورهای ارتباطی به این نتیجه رسیدند که طرحوارهدرمانی باورهای
ارتباطی و اسنادهای ارتباطی زناشویی را ارتقا میبخشد .مختاری و همکاران ( )4200نیز در
مطالعه خود اثربخشی طرحوارهدرمانی بر رضایت زناشویی افراد متأهل دارای اختالل
شخصیت وسواس ـ جبری را به اثبات رساندند .دارینی ،شفیعآبادی ،نوابینژاد و دالور
( )4293در یک پژوهش شبهآزمایشی اثربخشی طرحواره درمانی را بر افزایش رضایت
جنسی زنان موثر یافتند .اتکینسون )3343( 6نیز در فصلی از کتاب خود با عنوان «راهنمای
عملی طرحوارهدرمانی» اثربخشی طرحوارهدرمانی با زوجها را مورد تأیید قرار داد.

1. Kettendörfer
2. Masley, Gillanders, Simpson & Taylor
3. self-injury
4. Skewes, Samson, Simpson & Van Vreeswijk
5. Hatamii & Fadayi
6. Atkinson
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به دلیل تأثیرات منفی و چشمگیر ویژگیهای شخصیت اجتنابی بر سبک زندگی
درونفردی و بینفردی افراد ،این پژوهش با بررسی میزان اثربخشی رویکرد طرحوارهدرمانی
بر کاهش اجتناب مردان متأهل دارای شخصیت اجتنابی ،بر آن است تا گامی در جهت
ارتقای کیفیت زندگی زناشویی این افراد بردارد .بر اساس مشاهدات و تجربیات بالینی
پژوهشگران ،بارزترین الگوی تعاملی در بین زوجهای دارای تعارضات زناشویی در شهرکرد
الگوی زن مطالبه ـ مرد کنارهگیری است؛ این امر موجب شد که پژوهشگران درصدد اجرای
این پژوهش برآیند.
تحقیقات نیز مؤید آنند که زنها و مردها در تعارضات زناشویی رفتارهای متفاوتی از
خود نشان میدهند .زنها عمدتاً از رفتارهای مخرب استفاده میکنند و مردها رفتارهای
کنارهگیری را مورد استفاده قرار میدهند (بردیت ،براون ،اوربوچ و مکایلوین.)3343 ،4
طبق پژوهش کوران ،اگولسکای ،هازن و بوش )3344( 3نیز زنها و مردها واکنشهای
متفاوتی به تعارض نشان میدهند .وقتی مشکلی پیش میآید ،زنها با احتمال بیشتری شروع
به گفتگو درباره موضوع تعارض میکنند و تا حل و فصل موضوع به گفتگو ادامه میدهند.
ولی مردها معموالً موضوع را نادیده میگیرند .این در حالی است که اجتناب کردن از
تعارض ،آسیب بیشتری به رابطه میزند.

روش
روش به کار گرفته شده در این پژوهش ،طرح پژوهش موردمنفرد 2از نوع خطپایه چندگانه
بود .هدف طرح های آزمایشی موردمنفرد ،تعیین تأثیر یک مداخله ،یعنی متغیر مستقل ،بر
فرد واحدی است تا مشخص شود که تغییرات ایجاد شده در پاسخهای فرد مورد بررسی در
نتیجه همان مداخله است و نه پیامد شانس یا عوامل دیگر (نیومن و مککورمیک.)4995 ،1
مشخصهی این طرحها اندازهگیریهای مکرر متغیر وابسته ،قبل ،در خالل و پس از انجام
مداخله است (مورگان و مورگان .)3334 ،5به گفته کرسول )3333( 6در این شیوه دادههای
1. Birditt, Brown, Orbuch & McIlvane
2. Curran, Ogolsky, Hazen & Bosch
3. single-subject design
4. Neuman & McCormick
5. Morgan & Morgan
6. Creswell
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مربوط به هر شرکتکننده به صورت موردی ،تحت بررسی قرار میگیرد .برای تجزیه و
تحلیل دادههای به دست آمده ،عموماً از شیوههای پیچیده آماری استفاده نمیشود؛ بلکه
میزان تغییرات در نمرات هر شرکتکننده مورد بررسی قرار میگیرد؛ به همین دلیل در این
طرح نیازی به گروه کنترل نیست .طبق نظر اسکینر (4915؛ به نقل از فراهانی و همکاران،
 )4209تحلیل دیداری پرکاربردترین راهبرد تحلیل دادههای پژوهش موردمنفرد است.
گاست )3343( 4معتقد است که تحلیل دیداری نمودار دادهها روشی است که پژوهشگر
رفتاری ،آن را به روشهای دیگر ترجیح خواهد داد .عملی بودن و پایایی این روش به اثبات
رسیده است.
در پژوهش حاضر ،پس از تعیین خطپایه ،شرکتکنندگان وارد درمان شدند .در طول
مداخله ،پس از پایان مداخله و همچنین پس از پایان جلسات نیز آنها تحت ارزیابیهای مکرر
قرار گرفتند.
شرکتکنندگان :شرکتکنندگان این پژوهش از بین مردان متأهلی که در سال 4295
به مراکز مشاورهای شهرکرد مراجعه کرده بودند انتخاب شدند .در ابتدا با اجرای پرسشنامهی
محققساخته ،شخصیت اجتنابی در این افراد محرز گردید سپس از آنها درخواست شد در
پژوهش حاضر شرکت کنند که در این بین چهار نفر داوطلب این کار شدند .مالکهای
ورود و ماندن در نمونه عبارت بودند از :تشخیص شخصیت اجتنابی ،عدم ابتال به اختالل
بالینی ،اختالل شخصیت و سوءمصرف مواد و الکل ،عدم شرکت در دورههای درمانی
همزمان ،همکاری در تکمیل پرسشنامهها و نداشتن غیبت بیش از دو جلسه .برای این چهار
شرکتکننده (سن M=25/5 :و  )SD=2/2طرح درمانی مشابهی استفاده گردید .از آنجایی
که در طرحوارهدرمانی ،تعداد جلسات از قبل قابل پیشبینی نیست ،در این پژوهش تعداد
جلسات برای دو شرکتکننده به  49و برای دو شرکتکننده دیگر به  33جلسه رسید .قبل
از اجرای مداخله ،شرکتکنندگان توسط پرسشنامهی محققساخته آسیبهای تعاملی افراد
اجتنابی ،تحت سه بار پیشآزمون قرار گرفتند .در طول مداخله ،در جلسه پنجم ،دهم و
پانزدهم نیز این پرسشنامه بر روی شرکتکنندگان اجرا گردید و پس از مداخله ،و یک و
دو ماه پس از آن نیز مجدداً این پرسشنامه بر روی آنها اجرا گردید .نمرات مربوط به این
آزمونها در جدول شماره  4آمده است.
1. Gast
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ابزار پژوهش :جهت تشخیص افراد دارای عالئم شخصیت اجتنابی ،از پرسشنامه

محققساخته شخصیت اجتنابی استفاده گردید .برای تعیین میزان آسیبهای تعاملی شرکت-
کنندگان در رابطه زناشویی در مراحل خطپایه از پرسشنامه محققساخته آسیبهای تعاملی
افراد اجتنابی استفاده شد.
پرسشنامهی محققساخته شخصیت اجتنابی دارای  33گویه است که بر اساس مالکهای
تعیینشده برای اختالل شخصیت اجتنابی در  DSM-5به دست آمدند .روایی صوری و
محتوایی پرسشنامه با تأیید  5نفر از اساتید گروه مشاوره دانشگاه اصفهان محرز گردید .جهت
به دست آوردن پایایی ،این پرسشنامه ابتدا بر روی  23نفر اجرا گردید .نتیجه تحلیل آلفای
کرونباخ و روش لوپ نشان داد که ضریب آلفای کرونباخ این پرسشنامه برابر با 3/09
میباشد .سپس  234پرسشنامه در بین افرادی از جامعه هدف (افراد متأهل ساکن شهرستان
شهرکرد) توزیع گردید .سعی بر آن بود که در انتخاب افراد متأهل حداکثر تنوع( 4از نظر
جنسیت ،سن ،مدت زمان ازدواج ،مراحل مختلف چرخهی زندگی خانوادگی ،سطوح
اقتصادی و اجتماعی ،میزان تحصیالت و شغل) رعایت گردد .در تحلیل عاملی ،چهار عامل
شناسایی شدند که عبارت بودند از :بازداری ،مشارکت ،کمرویی و ارتباط ،که بر روی هم
 3/19از واریانس سؤالها را توجیه میکردند روایی همگرا و واگرای این پرسشنامه به ترتیب
با پرسشنامه تجربه در روابط نزدیک  3/09و با پرسشنامه ابراز وجود  -3/01به دست آمد که
بیانگر مولفههای روانسنجی مورد قبول این پرسشنامه هستند .حداقل نمره فرد در این
پرسشنامه  33و حداکثر  433میباشد .بر اساس دادههای این ابزار افرادی که نمرات بین 53
تا  13میگیرند دارای عالئم شخصیت اجتنابی هستند و کسانی که نمره باالتر از  13کسب
میکنند دارای اختالل شخصیت اجتنابی هستند.
پرسشنامه محققساخته آسیبهای تعاملی افراد اجتنابی بر اساس مقولههای به دست آمده
از مرحلهی کیفی پژوهش ،مربوط به آسیبهای تعاملی زوجهای اجتنابی ،تدوین گردید.
این پرسشنامه دارای  03گویه است که میزان آسیبهای تعاملی را در مردان اجتنابی متأهل
میسنجد .در این پرسشنامه از آزمودنیها خواسته میشود میزان موافقت خود را با هر یک
از گویهها بر روی مقیاس پنج درجهای لیکرت (از بسیار کم تا بسیار زیاد) مشخص کنند.
حداقل نمره  03و حداکثر آن  143است که از جمع نمرات حاصل میشود .نمرات باالتر
1. maximum variance of sampling
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نشاندهنده میزان بیشتر آسیبهای تعاملی هستند .جهت بررسی روایی صوری و محتوایی
این پرسشنامه از پنج متخصص بالینی و زوجدرمانگر در زمینهی مشاوره خانواده نظرخواهی
شد .نمونه آماری این پرسشنامه  333مرد متأهل با عالئم شخصیت اجتنابی در شهرکرد بودند
که بر اساس نمونهگیری هدفمند انتخاب شده بودند .به منظور بررسی پایایی پرسشنامه ،از
روش آلفای کرونباخ ،به تحلیل پایایی هر یک از سؤاالت پرسشنامه پرداخته شد .نتیجه
تحلیل نشان داد که ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه برای افراد دارای شخصیت اجتنابی
 3/96میباشد ،که نشاندهنده پایایی مطلوب آن است .جهت بررسی روایی همگرا و واگرای
پرسشنامه ،به ترتیب از پرسشنامههای تعارضات زناشویی و انریچ استفاده گردید .همبستگی
نمره کل پرسشنامه با پرسشنامه تعارضات زناشویی  )P <3/334( 3/10به دست آمد ،که
بیانگر روایی همگرای باالی این پرسشنامه است .همچنین دادههای به دست آمده حکایت از
همبستگی میان شاخص کل پرسشنامه و رضایت زناشویی انریچ در سطوح معنادار آماری
( -3/05و  )P <3/334داشت که بیانگر روایی واگرای قابلقبول آن بود.

یافتهها
میانگین و انحراف استاندارد حاصل از آزمونهای متوالی در مراحل مختلف پژوهش
شرکتکنندگان در جدولهای یک تا سه آورده شده است .همانگونه که در جدولها
مشاهده میگردد اثرگذاری طرحوارهدرمانی در متغیر آسیبهای تعاملی برای همه
شرکتکنندهها بعد از مداخله بارز بوده که این تأثیر در مرحله پیگیری نیز ادامه داشته است.
این یافتهها حکایت از کاهش میزان آسیبهای تعاملی در موقعیت مداخله  Bنسبت به خط-
پایه  Aدارد.
جدول  .1نمرات حاصله از اندازهگیریهای مکرر پرسشنامه محققساخته آسیبهای تعاملی افراد
اجتنابی
خطپایه
شرکتکننده

پیگیری

درمان

میانگین

جلسه

جلسه

جلسه

پس

ماه

ماه

پنجم

دهم

پانزدهم

آزمون

اول

دوم

543

293

306

314

310

)410( 193

561

512

140

123

125

)424( 519

اول

دوم

سوم

آزمودنی 4

610

602

651

615

آزمودنی 3

115

113

692

641

(انحراف
استاندارد )
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آزمودنی 2

133

145

691

623

506

553

123

134

131

)431( 516

آزمودنی 1

144

136

602

656

530

111

221

239

233

)469( 531

جدول  .2توصیف میانگین و انحراف استاندارد نمرات شرکتکنندگان
شرکتکننده

آزمودنی 4

آزمودنی 3

آزمودنی 2

آزمودنی1

مرحله سنجش

میانگین

انحراف استاندارد

خطپایه

631/66

42/19

مداخله

114/35

430/25

پیگیری

311/53

1/91

خطپایه

136/66

39/49

مداخله

513/35

05/61

پیگیری

123/53

2/52

خطپایه

144/22

43/09

مداخله

553/33

05/53

پیگیری

131/33

1/31

خطپایه

133/33

41/92

مداخله

190/15

422/46

پیگیری

235/53

1/91

جدول  .3متغیرهای تحلیل دیداری درونموقعیتی و برونموقعیتی برای آسیبهای تعاملی آزمودنی 1
بین موقعیتها

درونموقعیتی
 -4توالی موقعیت

A

B

 -3طول موقعیتها

2

1

 -2سطح
-4.2میانه

610

153

-3.2میانگین

613/66

166/35

 -2.2دامنه تغییرات
دامنه تغییرات محفظه ثبات  % 33از میانه-
ی هر موقعیت
 -1تغییر سطح

-602
651
با ثبات

 -4مقایسهی
موقعیت
 -3تغییرات روند
 -3.4تغییر جهت
-3.3اثر وابسته به
هدف

306-515

 -3.2تغییرات ثبات

بی ثبات

 -2تغییر در سطح
 -2.4تغییر نسبی

B
A
-

مثبت
با ثبات
با ثبات

592/5
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به 651
-1.4تغییر نسبی

-602

-592/5

651

229

-610

 -1.3تغییر مطلق

306-615

651

 -5روند

-2.3تغییر مطلق
 -2.2تغییر میانه
تغییر میانگین

615
به 651
153
به 610
166/35
به 613/66

 -5.4جهت

نزولی

نزولی

 -1همپوشی دادهها

 -5.3ثبات

با ثبات

با ثبات

PND-1.4

% 15

مسیرهای چندگانه

خیر

خیر

POD-1.3

% 35

شاخص درصد همپوشی داده ( )PNDدر جدول  2بیانگر آن است که طرحوارهدرمانی
با احتمال  15درصد در مورد شرکتکننده  4موثر بوده است.
جدول  .4متغیرهای تحلیل دیداری درونموقعیتی و برونموقعیتی برای آسیبهای تعاملی آزمودنی 2
بین موقعیتها

درونموقعیتی
 -4توالی موقعیت

A

B

 -3طول موقعیتها

2

1

 -2سطح

 -4مقایسهی موقعیت
 -3تغییرات روند
 -3.4تغییر جهت

-4.2میانه

113

560/5

-3.2میانگین

136/66

513/35

 -2.2دامنه تغییرات

692-115

140-641

 -3.2تغییرات ثبات

با ثبات

با ثبات

 -2تغییر در سطح

-3.3اثر وابسته به
هدف

B
A
-

مثبت
با ثبات
به با ثبات

دامنه تغییرات محفظه
ثبات  % 33از میانهی
هر موقعیت
 -2.4تغییر نسبی

 -1تغییر سطح
-1.4تغییر نسبی

692-115

194-592/5

-2.3تغییر مطلق

 -1.3تغییر مطلق

692-115

140-641

 -2.2تغییر میانه

 -5روند

تغییر میانگین

692/5
به 115
641
692
560/5
113
136/66
513/35

546
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 -5.4جهت

نزولی

نزولی

 -1همپوشی دادهها

 -5.3ثبات

با ثبات

با ثبات

PND-1.4

% 433

مسیرهای چندگانه

خیر

خیر

POD-1.3

%3

شاخص  PNDدر جدول  1بیانگر آن است که طرحوارهدرمانی با صد درصد اطمینان
در مورد شرکتکننده  3موثر بوده است.
جدول  .5متغیرهای تحلیل دیداری درونموقعیتی و برونموقعیتی برای آسیبهای تعاملی آزمودنی 3
بین موقعیتها

درونموقعیتی
 -4توالی موقعیت

A

B

 -3طول موقعیتها

2

1

 -2سطح
-4.2میانه

145

560

-3.2میانگین

144/22

553

-133

-623

691

123

با ثبات

بی ثبات

 -2.2دامنه تغییرات
دامنه تغییرات محفظه ثبات  % 33از میانهی
هر موقعیت

 -1.3تغییر مطلق

موقعیت
 -3تغییرات روند

-133

-639

691

194

-133

-623

691

123

 -5روند

-

 -3.4تغییر جهت
-3.3اثر وابسته به
هدف
 -3.2تغییرات ثبات

مثبت
با ثبات
به با ثبات

 -2تغییر در سطح
 -2.4تغییر نسبی

 -1تغییر سطح
-1.4تغییر نسبی

 -4مقایسهی

B
A

-2.3تغییر مطلق
 -2.2تغییر میانه
تغییر میانگین

639
به 133
623
به 691
560
به 145
553
به 144/22

 -5.4جهت

نزولی

نزولی

 -1همپوشی دادهها

 -5.3ثبات

با ثبات

با ثبات

PND-1.4

% 433

مسیرهای چندگانه

خیر

خیر

POD-1.3

%3

شاخص  PNDدر جدول  5نشان میدهد که طرحوارهدرمانی با صد درصد اطمینان در
مورد شرکتکننده  2موثر بوده است.
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جدول  .6متغیرهای تحلیل دیداری درونموقعیتی و برونموقعیتی برای آسیبهای تعاملی آزمودنی 4
بین موقعیتها

درونموقعیتی
 -4توالی موقعیت

A

B

 -3طول موقعیتها

2

1

 -2سطح
-4.2میانه

136

533/5

-3.2میانگین

133

190/15

 -2.2دامنه تغییرات

602-144

221-656

B
A

 -4مقایسهی موقعیت
 -3تغییرات روند

-

-

 -3.4تغییر جهت
-3.3اثر وابسته به
هدف
 -3.2تغییرات ثبات

مثبت
با ثبات
به با ثبات

دامنه تغییرات محفظه
ثبات  % 33از میانهی

بی ثبات

با ثبات

 -2تغییر در سطح

هر موقعیت
 -2.4تغییر نسبی

 -1تغییر سطح
-1.4تغییر نسبی

602-144

135/5-593

-2.3تغییر مطلق

 -1.3تغییر مطلق

602-144

221-656

 -2.2تغییر میانه
تغییر میانگین

 -5روند

593
به 602
560
به 602
136
به 533/5
190/15
به 133

 -5.4جهت

نزولی

نزولی

 -1همپوشی دادهها

 -5.3ثبات

با ثبات

با ثبات

PND-1.4

% 433

مسیرهای چندگانه

خیر

خیر

POD-1.3

%3

شاخص  PNDدر جدول  6بیانگر آن است که طرحوارهدرمانی با صد درصد اطمینان
در مورد شرکتکننده  1موثر بوده است.
دادههای ارایه شده در جدولها به شکل نمودار ،تحلیل دیداری یافتهها را سادهتر
میکند .نمودارهای  4تا  1میزان تأثیرگذاری طرحوارهدرمانی بر آسیبهای تعاملی چهار
شرکتکننده این پژوهش را نشان میدهند.
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آزمودنی 1
ثبات روند

657

512

392
278

286

271

محفظه

پیگیری
دوم

خط روند

پیگیری پس آزمون
اول

10

15

آسیبهای تعاملی

675

683

678

830
760
690
620
550
480
410
340
270
200
130

خط پایه خط پایه خط پایه
اول
دوم
وم

5

جلسات درمان
آزمودنی 1

نمودار  .1خط روند و محفظهی ثبات برای میزان آسیب تعاملی آزمودنی 1

آزمودنی 2

573
435

محفظه
430

پیگیری
دوم

418

پیگیری
اول

پس
آزمون

614

564

خط روند
15

10

5

خط پایه خط پایه خط پایه
اول
دوم
وم

جلسات درمان
آزمودنی 2

نمودار  .2خط روند و محفظهی ثبات برای آسیبهای تعاملی آزمودنی 2

آسیبهای تعاملی

ثبات روند

693

742

745

880
810
740
670
600
530
460
390
320
250
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آزمودنی 3

محفظه

پیگیری پیگیری
اول
دوم

خط روند
پس
آزمون

15

5

10

خط پایه خط پایه خط پایه
اول
دوم
وم

آسیبهای تعاملی

427

421

432

 550روند
ثبات
586

632

697

715

722

880
810
740
670
600
530
460
390
320
250

جلسات درمان
آزمودنی 3

نمودار  .3خط روند و محفظهی ثبات بر آسیبهای تعاملی آزمودنی 3

آزمودنی 4
322

329

محفظه

پیگیری پیگیری
اول
دوم

324

پس
آزمون

15خط 10
روند

5

خط پایه خط پایه خط پایه
اول
دوم
وم

آسیبهای تعاملی

ثبات روند
528
477

656

683

706

711

900
830
760
690
620
550
480
410
340
270
200

جلسات درمان
آزمودنی 4

نمودار  .4خط روند و محفظهی ثبات بر آسیبهای تعاملی آزمودنی 4

در نمودار شماره  ،5جهت مقایسه ،دادههای مربوط به هر چهار شرکتکننده در پژوهش
مشاهده میگردد .این نمودار حکایت از کاهش قابلتوجه نمرات آسیبهای تعاملی
شرکتکنندگان دارد .هرچند در تعدادی از نمرات هر سه مرحله خطپایه ،مداخله و پیگیری
چهار شرکتکننده افزایشی در نمرات آسیبهای تعاملی به چشم میخورد ،ولی بر اساس
شاخص  PNDارائه شده در جدولهای باال ،روند کلی به سمت کاهش قابلتوجه میزان
آسیبهای تعاملی بوده است.
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750

پیگیری

خط پایه

مداخله

650

آسیب های تعاملی

550

450

350

250
پیگیری
دوم

پیگیری پس آزمون
اول
آزمودنی 4

10

15

5

جلسات
آزمودنی 3

آزمودنی 2

خط پایه
وم

خط پایه
دوم

خط پایه
اول

آزمودنی 1

نمودار  .5مقایسه اثربخشی طرحوارهدرمانی بر آسیبهای تعاملی شرکتکنندگان

بحث و نتیجهگیری
این پژوهش با هدف تعیین اثربخشی رویکرد طرحوارهدرمانی بر کاهش میزان آسیبهای
تعاملی در مردان دارای شخصیت اجتنابی صورت گرفت .نتایج حاصله نشان داد که این
رویکرد در کاهش میزان آسیبهای تعاملی این افراد موثر است .بدین ترتیب یافتههای
پژوهشهای قبلی (یانگ و همکاران3332 ،؛ مازلی و همکاران3343 ،؛ فارل و همکاران،
3341؛ بملیس و همکاران3341 ،؛ کتندورفر3341 ،؛ اسکوِوس و همکاران3345 ،؛ حاتمی
و فدایی3341 ،؛ ذوالفقاری و فاتحیزاده4201 ،؛ مختاری و همکاران )4200 ،مبنی بر
کارآمدی طرحوارهدرمانی بر بهبود مشکالت رفتاری و بینفردی در مقایسه با سایر درمانها
مورد تأیید قرار میگیرد .با این تفاوت که پژوهش حاضر تأثیر طرحواره درمانی را صرفاً بر
میزان آسیبهای تعاملی مردان دارای اختالل شخصیت اجتنابی مورد بررسی قرار داد.
در تبیین اثربخشی طرحوارهدرمانی بر کاهش آسیبهای تعاملی در مردان دارای اختالل
شخصیت اجتنابی میتوان بیان داشت که چون طرحوارهدرمانی یک درمان جامع و یکپارچه
است و یک مشکل را از تمام ابعاد مورد بررسی قرار میدهد ،میزان اثربخشی آن باال و پایدار
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است .به ویژه در بیماریهای مزمنی چون اختالالت شخصیت .اختالالت شخصیت ،از جمله
اختالل شخصیت اجتنابی ،بر تمام ابعاد زندگی فرد از جمله آسیبهای تعاملی بین زن و
شوهر تأثیر میگذارند .در اختالل شخصیت اجتنابی ،از آنجایی که کمرویی فرد مانع
مشارکت او در بسیاری از روابط بینفردی میشود ،پس از هیجانات و شناختهای فرد ،از
او خواسته میشود با انجام تمرینات رفتاری بر اجتناب خود غلبه کند.
بر اساس دادههای جدول  ،4در نمره آسیبهای تعاملی شرکتکننده « »4در اولین
پیشآزمون تا جلسه پنجم درمان تفاوت چندانی مشاهده نمیشود ،ولی از جلسه پنجم تا
اولین پیگیری بعد از اتمام درمان ،روند نزولی نمرات آسیبهای تعاملی قابلتوجه است.
علت این مسئله در جلسات مصاحبه با مراجع در میان گذاشته شد .او عنوان کرد که از ابتدا
اعتماد و تمایلی به امر درمان نداشت و صرفاً به خاطر اصرار همسرش برای شرکت در درمان،
داوطلب شده بود .با ادامه جلسات و شکلگیری رابطه درمانی ،نظر مراجع نسبت به درمان
تغییر میکند و از میزان مقاومت او کاسته میشود .این امر اثربخشی درمان را از جلسه پنجم
به بعد در پی داشت .پس از جلسات درمان و در پیگیری دوم هفت واحد افزایش در نمرات
این آزمودنی دیده میشود که عدد قابلتوجهی نیست.
در شرکتکننده « »3شاهد روند کاهشی نمرات آسیبهای تعاملی هستیم ،هرچند در
جلسه پانزدهم یک افزایش در نمرات او به چشم میخورد .همچنین در پیگیری اول  43واحد
و در پیگیری دوم  5واحد افزایش در آسیبهای تعاملی او دیده میشود .علت این نوسانات
در یک جلسه مصاحبه با این شرکتکننده مورد بررسی قرار گرفت و مشخص شد دلیل آن
تعارضاتی بوده که گاه و بیگاه بین او و همسرش اتفاق افتاده بود .به گفته این شرکتکننده:
«من و همسرم در زمینههای زیادی اختالف نظر داریم که منجر به دعواهایی بین ما میشود؛
ولی از زمانی که در جلسات درمان حضور پیدا کردهام توانستهام این تعارضات را با مطالبی
که در جلسات فراگرفتم بهتر مدیریت کنم» .به گفته مککی و همکاران ( )3336تعارض
بین زن و شوهر امری اجتنابناپذیر است و در صورتی که آنها مهارتهای حل تعارض را
ندانند میتواند موجب کاهش رضایت زناشویی آنها گردد.
در شرکتکننده « »2نیز میزان آسیبهای تعاملی قبل از شروع درمان باالست .با شروع
درمان این عدد با شیبی مالیم ،کاهش را نشان میدهد .پس از جلسه پانزدهم تغییری چشمگیر
در کاهش نمرات وی مشاهده میگردد .در بررسی علت این مسئله ،این شرکتکننده بیان
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داشت« :پس از آشنا شدن با تکنیک "داشتن جلسات زوجی با همسر" در جلسه پانزدهم و
مطرح کردن آن با همسرم ،تصمیم گرفتیم با جدیت بیشتری این تکنیک را به کار بگیریم و
هر هفته یک جلسه زوجی داشته باشیم و در مورد گالیههایی که در طول هفته از یکدیگر
پیدا می کنیم گفتگو کنیم .این کار موجب شد که بسیاری از احساسات منفی ما نسبت به
یکدیگر از بین برود ».در جلسه پیگیری دوم 6 ،واحد افزایش در نمرات این شرکتکننده
مشاهده میگردد .این مطلب ضرورت وجود جلسات دورهای درمان را نشان میدهد .الزم
است که مراجعان پس از اتمام درمان در فواصل مختلف برای پیگیری مراجعه کنند تا هم
تداوم اثربخشی درمان بررسی شود و هم مراجعان مسائل جدیدی که با آنها مواجه میشوند
را مطرح کنند و همچنین مطالب آموختهشده در دوره درمان یادآوری شود.
نمرات آسیبهای تعاملی در شرکتکننده « »1نیز بیانگر اثربخشی درمان است .کاهش
نمرات این شرکتکننده ،مانند شرکتکنندههای « »3و « ،»2قبل از آغاز مداخله شروع شده
است .علت اصلی این مطلب به خواست و اراده این افراد مربوط میشود ،چراکه آنها
داوطلبانه خواهان حضور در جلسات شده بودند .به گفته گاترمن3336( 4؛ ترجمه فاتحیزاده
و میرنیام )4293 ،حجم روزافزونی از پژوهشها به پدیده «تغییر پیش از درمان» اختصاص
یافته است .برقراری یک تماس (حتی به صورت تلفنی) قبل از شروع جلسه اول میتواند
فرصتی برای مشاوران جهت پیوستن و الحاق و برقراری رابطه حسنه با او ،انجام سنجش اولیه
و اجرای یک مداخله پیش از شروع جلسه اول فراهم سازد و همچنین میتواند به پایهریزی
یک رویکرد درمانی متمرکز در خالل فرایند پذیرش مراجع و جلسات بعدی کمک کند .به
اعتقاد پاترسون 3و همکاران ( )4209نیز ازجمله متغیرهای تأثیرگذار بر درمان ،انگیزش
مراجع است.
این شرکتکنندگان با عالقه در جلسات شرکت میکردند و بیان میکردند که با شروع
درمان و مشاهده آثار مثبت آن در رابطه زناشویی ،دلگرمی خاصی نسبت به درمان و ادامه
آن پیدا کرده بودند .چرا که از سالها زندگی پر تنش با همسرشان در حال رها شدن بودند.
در واقع این افراد از داشتن یک زندگی فرسایشی در کنار همسرشان خسته شده بودند .عالوه
بر این ،آنها متوجه تأثیرات مخرب رابطه بد با همسرشان در سایر روابط خود شده بودند
1. Guterman
2. Patterson
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(آسیب فراگیر) و این انگیزهای مضاعف برای تغییر در آنها ایجاد کرده بود .به گفته این
افراد ،آنها قبالً هم راهکارهایی را برای برونرفت از رابطه بد خود با همسرشان آزموده بودند
ولی هیچ کدام آنها را به هدف موردنظر نرسانده بود .در واقع مهمترین انگیزه این
شرکتکنندهها برای تغییر رسیدن به درماندگی خالق بود ،یعنی زمانی که مراجع متوجه
میشود که تالشهای قبلی او برای برطرف کردن مشکل ،ناکارآمد هستند .به گفته ایزدی
و عابدی ( )4292معموالً مراجعان زمانی برای رواندرمانی مراجعه میکنند که کوششهای
زیادی برای تغییر انجام داده و به نتیجه نرسیدهاند و االن در پی یافتن راهحلی متفاوت هستند.
نتیجه آنکه طرحوارهدرمانی ،با بهکارگیری چهار تکنیک اصلی شناختی ،هیجانی،
ارتباطی و رفتاری ،رویکردی قوی و موثر در شکستن قالبهای شخصیتی تثبیت شده از
دوران کودکی و نوجوانی است و میتواند روزنهای امیدبخش در هدیه کردن زندگی بهتر
به افراد متأهل باشد.
الزم به ذکر است که این پژوهش بر روی مردان دارای عالئم شخصیت اجتنابی صورت
گرفته و در تعمیم آن به سایر ویژگیهای شخصیتی باید احتیاط نمود .همچنین ،در این
پژوهش ،اختاللها یا آسیبهای شخصیتی یا روانی همسران مردان دارای شخصیت اجتنابی
مورد بررسی قرار نگرفت .در حالی که سبک شخصیتی همسر نیز از عوامل مهم تأثیرگذار
در تعامالت زناشویی است .پیشنهاد میشود در پژوهشی دیگر ،ویژگیهای همسر مرد
دارای شخصیت اجتنابی و علت جذب آنها به یکدیگر در انتخاب همسر مورد بررسی قرار
گیرد .همچنین پیشنهاد میگردد رویکرد طرحوارهدرمانی که در این پژوهش به صورت
فردی بهکار گرفته شد ،به صورت زوجی و گروهی استفاده شده و اثربخشی آنها با یکدیگر
مورد مقایسه قرار گیرد.
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