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اثربخشی تکنیکهای شناختی طرحواره درمانی یانگ بر تعدیل طرحوارههای
ناسازگار اولیه دختران آزار دیده
سمیه یاری  ،1سعید سرابیان
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1کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی ،دانشگاه علوم و تحقیقات واحد شاهرود ،شاهرود ،ایران
2استادیار گروه روانشناسی ،دانشگاه پیام نور مشهد ،مشهد ،ایران( نویسنده مسئول)

چکیده
پژوهش حاضر با هدف اثربخشی تکنیکهای شناختی طرحواره درمانی یانگ بر تعدیل طرحوارههای ناسازگار اولیه در دختران
آزاددیده جنسی صورت گرفت .جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دختران بیسرپرست و بدسرپرستی میشد که مورد آزار
جنسی قرار گرفتهاند و در مراکز شبانهروزی سازمان بهزیستی شهرستان ری در سال  1394نگهداری میشدند .از این جامعه
آماری با استفاده از روش نمونهگیری در دسترس  20دختر با استفاده از پرسشنامهی طرحوارهی یانگ( )YSQ-L2مورد ارزیابی
قرار گرفتند .پس از غربالگری  20دختر (با استفاده از جدول کوهن و در نظر گرفتن حجم اثر  0/50و توان آزمون )0/57
انتخاب و از طریق جایگزینی تصادفی در دو گروه آزمایش( 10نفر) و کنترل( 10نفر) کاربندی شدند .گروه آزمایش به مدت 10
جلسه تحت درمان تکنیکهای شناخ تی طرحواره درمانی یانگ قرار گرفتند .گروه کنترل هیچ درمانی دریافت نکرد .گروهها در
ابتدا و انتهای پژوهش مجدداً به وسیلهی پرسشنامهی طرحواره یانگ مورد ارزیابی قرار گرفتند .نتایج تحلیل کوواریانس چند
متغیری( )MANCOVAنشان داد اجرای تکنیکهای شناختی طرحواره درمانی بر کاهش ابعاد بریدگی/طرد ،دیگر جهت-
مندی ،وخودگردانی و عملکرد مختل طرحوارههای ناسازگار اولیه مؤثر است ولی بر کاهش ابعاد محدودیتهای مختل و گوش
به زنگی بیش از حد و بازداری مؤثر نیست.
واژههای كلیدی :تکنیک شناختی طرحواره درمانی یانگ ،طرحوارههای ناسازگار اولیه ،آزار جنسی ،دختران بیسرپرست و بد سرپرست
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این مقاله مستخرج از پایان نامه کارشناسی رارشد دانشگاه آزاد اسالمی واحد شاهرود می باشد
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مقدمه
خانواده به عنوان یکی از مهمترین نهادهای جامعه ،نقش مهمی در شکلگیری شخصیت و رشد اجتماعی ،هیجانی ،شناختی و
عاطفی کودک دارد .شیوههای فرزندپروری و روشهایی که والدین در برخورد با فرزندان خود اعمال میکنند ،بر شکلگیری
مهارت های شناختی کودکان و رشد سازمان شناختی آنان به نام طرحواره تأثیر بسزایی دارد .الگوها و رفتارهای نادرست
والدینی ،میتواند منجر به ایجاد طرحواره های ناسازگار اولیه در کودک شده و در آینده منجر به بروز مشکالت رفتاری ،هیجانی
و شخصیتی شود .ریزین ،فوسکو و دیشن( ) 20122به این نتیجه دست یافتند که نظارت والدین و کیفیت روابط خانوادگی،
استفاده از مواد مخدر از طریق همساالن منحرف را در سنین بعدی پیشبینی میکند .نتایج پژوهش دوناهو ،دونفری ،باتز،
لنسفورد ،داگی و پتیت( )20103نشان داده است که بیثباتی رابطه پدر و مادر در دوران اولیه کودکی ،با رفتارهای جنسی و
افسردگی عمده در دوران نوجوانی همراه است .کودکانی که بیثباتی رابطه با والدین را در قبل از  5سالگی تجربه کرده بودند ،با
احتمال بیشتری در  16سالگی شریک جنسی را تجربه کرده و یا دورهای از افسردگی اساسی را در طول دروران نوجوانی پشت
سر گذاشتهاند .بیرکلند ،ملویک ،هلسن و وولد( )20124بر نقش کیفیت رابطه با پدر و مادر در کنار تصویر بدنی و فعالیتهای
جسمانی ،به عنوان پیشبینیکننده مهم عزتنفس در دوران نوجوانی تأکید میکنند .النبوگن و هادگینز( ،20095نقل از مکوند
حسینی ،رضایی و عزالدین ) 1393 ،بر اهمیت سبک و شیوه فرزندپروری والدین در دوران کودکی ،به عنوان یک عامل پیش-
بینی کننده در تعیین واکنش محور هیپوتاالموس-هیپوفیز-آدرنال در دوران نوجوانی تأکید کردهاند .نتایج پژوهش آنان نشان
داده است که ساختارهای گسترش یافته توسط والدین در دوران کودکی ،به عنوان پیشبینی کنندههای مستقل واکنش
کورتیزول در دوران نوجوانی درنظر گرفته شده است .در همین راستا ،یانگ مدل طرحواره درمانی را برای آسیبشناسی ارتباط
والدین با کودک ارائه کرده است و به طرحوارههای ناسازگار اولیه به عنوان یک میانجی در روابط والدین و بروز آسیبشناسی
در فرزندان اشاره کرده است(شفیلد و همکاران.)2005 ،
مطابق با نظریه یانگ ،طرحوارههای ناسازگار اولیه به واسطه تعامل با والدین ناسازگار و ضربههای دوران کودکی به
وجود میآید .به ویژه وقتی نیازهای هستهای ،مثل دلبستگی ایمن ،خودپیروی ،آزادی بیان نیازها و هیجانها ،برآورده نمی-
شوند ،طرحوارههای ناسازگار اولیه توسعه پیدا می کنند و با تعدادی از اختالالت بالینی مثل هراس اجتماعی ،سوءمصرف مواد،
اختالالت خوردن ،اختالالت شخصیت ،وحشتزدگی ،هراس از مکانهای باز و افسردگی مزمن رابطه دارند(تهیم .)2010 6،در
این راستا نیز رایت ،کرافورد و کاستیلو( ،20097نقل از مکوند حسینی و همکاران )1393 ،به این نتیجه دست یافتند که قرار
گرفتن در معرض تجارب آزار و غفلت عاطفی در دوران کودکی ،امنیت روابط دلبستگی را تهدید میکند و مدلهای
ناسازگارانهای را در رابطه با دیگران به وجود میآورد .از میان عوارض سوءاستفاده جنسی در کودکان و نوجوانان میتوان به
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اضطراب ،افسردگی ،ترس های مرضی ،احساس گناه ،پرخاشگری ،مشکالت تمرکز ،اشکال در توجه کردن و حفظ توجه ،قطع
عالقه از شرکت کردن در فعالیتهای معمولی و دوری گزینی اجتماعی ،انزوا ،ترس و اجتناب از مردان ،عصبی بون رفتارهای
رجعتی8مثل مکیدن انگشت و بی اختیاری ادرار یا مدفوع ،اختالالت خواب ،از دست دادن عالیق قبلی ،افت فعالیت هایی که
سانحه9

قبالً لذت بخش بوده اند ،تغییر در الگوی غذا خوردن ،از دست دادن اشتها ،بی اشتهایی عصبی ،نشانگان استرس پس از

با عالئمی مثل کابوس های شبانه ،واکنش های از جا پریدن ،بر انگیختگی بیش از حد و گوش به زنگی ،اجتناب از موقعیت ها
یا افراد خاص ،مشکالت ارتباطی ،تحریفات تفکر ،رفتارهای جنسی نامناسب مثل استمناء یا آزار جنسی همساالن یا کودکان
کوچکتر ،افکا ر خودکشی یا تالش برای اقدام به آن ،تجزیه و فروپاشی که ممکن است به شخصیت چندگانه یا اختالل شخصیت
مرزی نیز بینجامد (مدنی قهفرخی 1390 ،؛ مدنی قهفرخی 190 :1383 ،و  )189اشاره کرد .آرو و کالوت( )201210ارتباط
بین طرحوارههای ناسازگار اولیه و بروز افکار خودکار منفی و اضطراب اجتماعی را در نوجوانان تأیید کردهاند .هاوک و
پرونچر( ) 201211اثربخشی طرحواره درمانی را در درمان اختالل دو قطبی نشان دادهاند .طرحواره درمانی به عنوان یک گزینه
مؤثر رواندرمانی التقاطی ثابت شده است که واکنشهای هیجانی را تقلیل داده ،سبب کاهش عالئم و بهبود کیفیت زندگی
میشود .هیلمن ،پیترز ،کهو و یانگ( ،) 201112طی پژوهشی به ترکیب مصاحبه انگیزشی و طرحواره درمانی پرداختهاند .نتایج
حاکی از کاهش معنادار در افسردگی و افزایش آماری معنادار در انعطافپذیری ،در طی مدت یکساله درمان بودند .فارل ،شاو
و وبر( )200913اثربخشی طرحواره درمانی به شیوه گروهی را نسبت به درمانهای فردی در  8ماه طول درمان بیماران دارای
اختالالت شخصیت مرزی مورد بررسی قرار دادهاند .نتایج نشان دهنده تغییر  94درصد در گروه درمانی به شیوه گروه یو تغییر
 16درصد در گروه درمانهای فردی بود.تروت ،داکینگ و هیبرت مورفی( )200114نیز با مطالعة  54زنی که در کودکی مورد
سوءاستفادة جنسی واقع شده بودند دریافتند که زوج درمانگری با استفاده از فنون شناختی نظیر آموزش حل مسئله و رقراری
ارتباط به بهبود روابط عاطفی و خانوادگی این زنان منجر شد ..هیگینز کسلر15و همکاران( )2004در مطالعه ای که روی 41
مرد و  29زنی که در دوران کودکی مورد سوءاستفادة جنسی قرار گرفته بودند ،انجام دادند دریافتند که اکثر این افراد زوج درما
نگری و خانواده درمانگری را بر درمان انفرادی ترجیح دادند و اظهار کردند دریافت حمایت اجتماعی از همسر یا اعض ای
خانواده ،آموزش و یادگیری حل مسئله و استفاده از آن برای برخورد با مشکالت ارتباطی و بازسازی شناختی از جمله مهم
ترین و کارآمدترین فنون یاری دهنده به آنان بوده است .موسوی اصل و موسوی السادات( )1393اثربخشی طرحواره درمانی در
کاهش فعالیت طرحوارههای ناسازگار اول یه جانبازان مرد مبتال به اختالل استرس پس از ضربه را مطالعه کردند .یافتههای
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پژوهش حاکی از آن بودند که طرحواره درمانی باعث کاهش شدت فعالیت طرحوارههای ناسازگار در بیماران مبتال به اختالل
استرس پس از ضربه شده و دوره پیگیری روند درمان نشان از دوام دستاوردهای درمان دارد ..زرهپوش ،نشاطدوست ،عسگری،
عابدی ،صادقی هسنیجه( ) 1391اثربخشی طرحواره درمانی بر افسردگی مزمن در دانشجویان را مورد مطالعه قرار دادند .یافته-
های پژوهش نشان داد طرحواره درمانی به طور معناداری نشانههای افسردگی مزمن را در گروه آزمایش کاهش میدهد
پژوهش کاملی ،قنبری هاشم آبادی و محمدیان شعرباف( )1390به بررسی اثربخشی گروه درمانی شناختی متمرکز بر طرحواره
بر تعدیل طرحوارههای ناسازگار اولیه در دختران نوجوان بی سرپرست و بد سرپرست پرداختند .نتایج حاصل از پژوهش نشان
داد که گروه درمانی شناختی متمرکز بر طرحوا ره در مقایسه با گروه کنترل ،به طور معنادار باعث کاهش نمره کلی در
پرسشنامه طرحواره های ناسازگار اولیه یانگ شده ،به جز دو طرحواره شکست و رها شدگی ،رویکرد درمانی بر کاهش نمرات
سایر طرحوارهها به طور معنادار مؤثر بود.
مطالعه پیشینه پژوهشهای موجود در مورد کودکان و نوجوانان بیسرپرست و بدسرپرست و مقایسه آنها با افراد
عادی نشان می دهد این کودکان و نوجوانان دارای فراوانی بیشتری از رفتارهای ناسازگارانه بوده و در معرض خطر ابتال به
اختالالت رفتاری و روانشناختی قرار دارند اما تاکنون پژوهشی پیرامون تأثیر تکنیکهای شناختی بر تعدیل طرحواره ناسازگار
اولیه در دختران نوجوان مورد سوء استفاده جنسی قرار گرفته انجام نگرفته است .لذا پژوهش حاضر با هدف شناسایی اثرات
تکنیکهای شناختی طرحواره درمانی یانگ بر تعدیل (کاهش) طرحواره ناسازگار اولیه در دخترانی که مورد آزار جنسی قرار
گرفتهاند طراحی و اجرا شد.

روش پژوهش
روش پژوهش از نظر هدف کاربردی و از حیث گردآوری دادهها شبه آزمایشی و با استفاده از طرح پیش آزمون -پس آزمون با
گروه کنترل می باشد.
جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دختران بیسرپرست و بدسرپرستی میشد که مورد آزار جنسی قرار گرفتهاند و در مراکز
شبانهروزی سازمان بهزیستی شهرستان ری در سال  1394نگه داری میشدند .نمونه مورد بررسی شامل انتخاب حجم نمونه
در طرح ریزی یک تحقیق ،از آنجا که 20نفر از دختران ساکن در مراکز شبانه روزی بهزیستی شهرستان ری می باشد که در
پژوهش حاضر شرکت کردند .از جامعه مورد نظر  20دختر داوطلب به روش نمونهگیری در دسترس انتخاب شدند .از طریق
جایگزینی تصادفی دو گروه آزمایش( 10نفر) و کنترل( 10نفر) تشکیل شدند .با استفاده از جدول کوهن و در نظر گرفتن
مطلوب( ،)0/50توان آزمون( )0/57برای هر گروه(گروه آزمایش و گروه کنترل)حجم  10نفر محاسبه گردید.
ابزار پژوهش
پرسشنامه طرحوارة یانگ (YSQ-L2؛ یانگ و براون )1990 ،ابزاری خود-گزارشی برای سنجش طرحواره هاست.این
پرسشنامه شامل 75سوال بر روی یک مقیاس لیکرت  6درجه ای ازکامال درست تا کامال غلط درجه بندی می شود این
پرسشنامه را از روی فروم اصلی  250سوالی ساخت که برای ارزیابی پانزده طرحواره ناسازگار اولیه ساخته شده است وهر پنج
آیتم این پرسشنامه یک طرحواره را می سنجد .برای بدست آوردن نمره هرخرده مقیاس یا هر طرحواره ناسازگار میانگین هر
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پنج عبارت محاسبه می شودکه باالترین نمره 30وکمترین نمره  5می باشد(یانگ ،کلوسکو و ویشار ،2003 ،ترجمه حمیدپور
واندوز .) 1389 ،پنج خرده مقیاس مطرح شده در این طرحواره شامل بریدگی ،خودگردانی ،محدودیت مختل ،دیگر جهت
مندی و گوش به زنگی به کمک سواالت موجود در پرسشنامه مورد مطالعه و بررسی قرار خواهند گرفت .اولین پژوهش جامع
راجع به ویژگی های این پرسشنامه توسط اسمیت،جونز،یانگ وتلچ()1995انجام شد.نتایج این مطالعه نشان داد که برای هر
طرحواره ناسازگار اولیه ضریب آلفای از (0/83برای طرحواره خودتحول نایافته/گرفتار)تا(0/96برای طرحواره نقص/شرم)بدست
آمده وضریب آزمون و بازآزمون درجمعیت غیر بالینی بین0/50تا 0/82بود .همچنین یانگ ( )1998جهت برآورد پایایی با
استفاده از روش باز آزمایی،فرم کوتاه پرسشنامه را در دو نوبت با فاصله بین  60آزمودنی اجرا وسپس همبستگی پیرسون بین
نمره های حاصل از دوباره آزمون رت محاسبه کرد(.یانگ ،1999 ،به نقل ازقاسمی )1389 ،ضریب آلفای بدست آمده در
مطالعه یانگ وهمکاران( )1995برای خرده مقیاس ها در دامنه بین0/83تا0/94بوده است (یانگ ،کلوسکووویشار،2003 ،
ترجمه حمیدپور واندوز .)1389 ،هنجاریابی این آزمون در ایران توسط آهی ()1384بر روی  378نفر از دانشجویان دانشگاه
های تهران انجام شده که  252نفر مونث و 135نفر مذکر بودندوهمسانی درونی با استفاده از آلفای کرنباخ درافراد مونث 0/97
و برای افراد مذکر  0/98بدست آمده است .در پژوهش حاضر با استفاده از روش آلفای کرنباخ برای محاسبه پایایی استفاده شد،
که نتایج بدست آمده برای نوجوانان -نمونه پژوهش حاضر -عبارتند از :حوزه بریدگی وطرد ،0/85 :حوزه خودگردانی و عملکرد
مختل ،0/89 :حوزه محدودیت های مختل ،0/77 :دیگر جهت مندی ،0/79 :حوزه گوش به زنگی بیش از حد وبازداری.0/71:

روش اجرا
بسته مداخله آموزش گروهی طرحواره محور بر اساس نظریه طرحوارههای ناسازگار اولیه یانگ تدوین و در ده جلسه آموزشی،
هر جلسه  1/5ساعت برگزار گردید .در هر جلسه ابتدا مطالب گفته شده در جلسه قبل مرور شد ،سپس محتوای آموزشی مربوط
به آن جلسه ارائه گردید و در انتهای برخی از جلسات ،تکالیف خانگی تعیین میشد.
جدول  :1طرح مداخلهی طرحواره محور براساس نظریه طرحوارههای ناسازگار اولیه
جلسات

محتوای جلسات

جلسه

آشنایی ،ارتباط و همدلی(در این جلسه عناصر آموزشی یعنی شرکتکنندگان در طرح و مشاور به همدیگر معرفی میشوند و خانمها با

اول:

فرایند کلی آموزش و قوانین حاکم بر جلسات و همچنین فواید مدل طرحواره محور آشنا میگردند و پیشآزمون انجام میشود).

جلسه

نیازهای بنیادین و ریشه تحولی طرحوارهها و نحوه شکلگیری طرحواره های ناکارآمد:در این جلسه پنج نیاز هیجانی بنیادین آموزش داده

دوم:

میشود ،همچنین ریشه تحولی طرحوارههامشخص میگردد و شیوه شکلگیری طرحوارهها به تفضیل توضیح داده میشود.

جلسه

حوزههای طرحوارهای و  18طرحواره ناسازگار اولیه :پنج حوزه طرحوارهای مطرح میشود و مشخص میگردد که هر طرحواره زیر مجموعه

سوم:

کدام حوزه است 18 .طرحواره ناسازگار اولیه توضیح داده میشود.

جلسه

ادامه  18طرحواره ناسازگار اولیه و پرداختن به ویژگیهای طرحوارهها :طرحوارههایی که در جلسه قبل توضیح داده نشدند ،در این جلسه

چهارم:

معرفی میشوند و در ادامه ویژگیهای طرحوارهها تبیین میگردد.
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جلسه

نحوه تداوم طرحوارهها و سبکهای مقابلهای ناکارآمد :حال که افراد تحت آموزش با مفهوم طرحواره و ویژگیهای آن آشنا شدند ،نحوه بقا

پنجم:

و تداوم یافتن طرحوارهها و سبکهای مقابلهای ناکارآمدی که افراد انتخاب میکنند آموزش داده میشود .برای درگیر کردن بیشتر
مراجعان و همچنین اطمینان یافتن از این که متوجه مطالب مذکور شده باشند ،از آنها خواسته شد ،به عنوان تکلیف خانگی با چند مثال
سبک مقابلهای خود را مشخص سازند.

جلسه

ارائه منطق تکنیک ،تصویرسازی ذهنی به منظور الگوشکنی ،ارائه منطق -اجرای تکنیک نوشتن نامه

ششم،
هفتم و
هشتم
جلسه

حرکت در جهت تعدیل و کاهش تأثیرات طرحوارههای ناکارآمد(تکنیک های شناختی) :سنجش اعتبار یک طرحواره ناکارآمد به وسیله

نهم:

ترسیم جدول شواهد ردکننده و تأیید کننده طرحواره تمایز داده میشود.

جلسه

خالصه کردن مطالب ،ارزیابی نهایی و اختتام برنامه آموزشی :شرکتکنندگان به کاربرد دستاوردهای برنامه آموزشی در زندگی واقعی

دهم:

ترغیب میشوند ،افرادی که نیاز به مداخله فردی دارند شناسایی میگردند و جلسه مشاوره انفرادی با آنها برنامهریزی و پسآزمون اجرا
میشود.

یافتهها

میانگین ،انحراف استاندارد و شاخص شاپیرو -ویلک هر یک از ابعاد طرحواره های ناسازگار اولیه را در پیش و پس آزمون به
صورت مجزا در دو گروه آزمایش و کنترل نشان می دهد .همچنان که در جدول فوق مالحظه می شود ،شاخص شاپیرو -ویلک
برای ابعاد محدودیت های مختل ،دیگر جهت مندی ،بریدگی/طرد و گوش به زنگی بیش از حد و بازداری در مرحله پیش
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آزمون و پس آزمون و برای هر دو گروه در سطح  0/05غیر معنادار است و این موضوع بیانگر آن است که توزیع در چهار بعد
طرحواره های ناسازگار اولیه نرمال است .در مقابل شاخص شاپیرو – ویلک مربوط به بُعد خودگردانی و عملکرد مختل در پیش
آزمون گروه کنترل در سطح  0/05معنادار است (.)Ω=0/803،p=0/016
فرضیه پژوهش :تکنیک طرحواره درمانی بانگ بر تعدیل (کاهش) طرحواره ناسازگار اولیه در دختران سؤ استفاده جنسی مؤثر
است.
برای آزمون فرضیه های پژوهش از روش تحلیل کوواریانس چند متغیری ( )MANCOVAاستفاده شد.
جدول :2تحلیل کوواریانس یک متغیره در مقایسه ابعاد طرحواره های ناسازگار اولیه در دو گروه آزمایش و کنترل

متغير وابسته

بریدگی/طرد

خودگردانی و عملکرد مختل

محدودیت هاي مختل

دیگر جهت مندي
گوش به زنگی بيش از حد و

مجموع

سطح

درجه آزادي
(گروه ،خطا)

F

794/364

()13 ،1

29/215

0/001

226/467

()13 ،1

5/850

0/031

0/762

()13 ،1

0/021

0/887

448/276

()13 ،1

55/428

0/001

50/738

()13 ،1

0/828

0/381

مجذورات

2

partial 

معناداري

692
0/
310
0/
002
0/
810
0/

بازداري

060
0/

چنانکه در جدول  2مشاهده می شود براساس یافته های حاصل از تحلیل کوواریانس تک متغیری ،می توان نتیجه
گرفت که اجرای متغیرهای مستقل (تکنیک های شناختی طرحواره درمانی) باعث شده تا ابعاد بریدگی/طرد ،دیگرجهت مندی
و خودگردانی و عملکرد مختل طرحواره های ناسازگار اولیه در دو گروه متفاوت شود .با مقایسه ظاهری میانگین های تعدیل
شده ،مالحظه شد که اجرای متغیر مستقل باعث شده است تا ابعاد بریدگی/طرد ،دیگرجهت مندی و خودگردانی و عملکرد
مختل طرحواره های ناسازگار اولیه در گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل به صورت معنادار کاهش یابد.
بحث و نتیجهگیری
همان طور که گفته شد پژوهش حاضر با هدف بررسی شناختی طرحواره درمانی یانگ بر تعدیل طرحوارههای ناسازگار اولیه در
دختران آزاددیده جنسی صورت گرفت .یافتهها نشان داد که تکنیک های شناختی طرحواره درمانی ،میزان ناسازگاری طرحواره
بریدگی/طرد را در دختران آزار دیده جنسی کاهش می دهد .نتایج تحلیل پژوهش نشان داد که تکنیک های شناختی طرحواره
درمانی به صورت معناداری ،بُعد بریدگی/طرد ،طرحواره خودگردانی و عملکرد مختل ،طرحواره محدودیت مختل ،طرحواره
دیگر جهت مندی ،طرحواره گوش به زنگی بیش از حد و بازداری و طرحواره های ناسازگار اولیه را تحت تاثیر قرار داده و آنها
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را کاهش داده است .نتایج پژوهش حاضر با یافتههای پژوهش افشاری و همکاران( )1390که نشان داند طرحواره درمانی
گروهی بر درمان اختالال ت شخصیت مؤثر است نتایج حاصل از تحقیقات هنرپروران و همکاران( )1389و یوسفی و
همکاران( ) 1389که حاکی از اثربخشی طرحواره درمانی بر کاهش افسردگی است ،در یک راستا است .همچنین یافتههای
پژوهش حاضر با یافتههای حاصل از تحقیقات روسلر( ،)1993باسبی و همکاران( ،)1999بلک و بالسی( ،)2000کار(،)2000
تروت و همکاران( ،)2001پالت و دوناهی( )2003و هینگیز و همکاران( )2004که نشان دادند تکنیکهای شناختی در درمان
بازسازی شناختی و مشکالت افرادی که مورد سوء استفاده جنسی قرار گرفته است ،مؤثر است ،همسو است.
براساس یافته های حاصل می توان نتیجه گرفت که اجرای تکنیک های شناختی طرحواره درمانی) باعث شده تا ابعاد
بریدگی/طرد ،دیگرجهت مندی و خودگردانی و عملکرد مختل طرحواره های ناسازگار اولیه در دو گروه متفاوت شود .با مقایسه
ظاهری میانگین های تعدیل شده ،مالحظه شد که اجرای اجرای تکنیک های شناختی طرحواره درمانی باعث شده است تا ابعاد
بریدگی/طرد ،دیگرجهت مندی و خودگردانی و عملکرد مختل طرحواره های ناسازگار اولیه در گروه آزمایش در مقایسه با گروه
کنترل به صورت معنادار کاهش یابد .بدین ترتیب می توان گفت از پنج فرضیه پژوهش حاضر ،سه اول  ،دوم و چهارم فرضیه
تایید و دو فرضیه سوم و پنجم رد شده است .نتایج پژوهش حاضر با یافتههای موسوی اصل و موسوی السادات( )1393که
دریافتند طرحواره درمانی بر کاهش شدت طرحوارههای ناسازگار اولیه در بیماران مبتال به اختالل استرس پس از ضربه مؤثر
است و یافتههای حاصل از پژوهش طباطبائی و همکاران( )1392که نشان دادند تکنیکهای تجربی بر طرحوارههای ناسازگار
اولیه افراد افسرده مؤثر است .و نتایج پژوهش زرهپوش و همکاران( )1391که نشان دادند طرحواره درمانی به طور معناداری
نشانههای افسردگی را کاهش میدهد .و همچنین یافتههای پژوهش کاملی و همکاران( )1390که اثربخشی گروه درمانی
شناختی متمرکز بر طرحواره بر تعدیل طرحوارههای ناسازگار اولیه در دختران نوجوان بیسرپرست و بدسرپرست مؤثر است به
جز دو طرحواره شکست و رها شدگی را نشان دادند ،هماهنگ است.
در تبیین نتایج میتوان گفت برقراری رابطه مناسب و ایجاد جو حاکی از پذیرش و همدلی در گروه برای اعضای فرصتی فراهم
نمود تا بسیاری از تکانه های مثبت و منفی خود را بروز دهند ،پرداختن به احساسات آنی اعضا و اختصاص زمان خاصی از
جلسه به بروز احساسات مثبت و منفی در پایان هر جلسه زمینهساز برونریزی هیجانی اعضا شد .همچنین به نظر میرسد
استفاده از تکنیکهای شناختی طرحواره درمانی بر ابعاد گوش به زنگی بیش از حد و بازداری و بعد محدودیت های مختل
مؤثر نبوده است .همانطور که در فصل دوک گفته شد برخی از باورها به طور شدیدی ،هیجانهای فرد و تجربههای گذشته وی
را درهم آمیخته است .برای مدت طوالنی وجود دارند و لذا میتوان آنها را به عنوان قسمتی از هویت فرد درنظر گرفت .این
باورها ممکن است توسط افراد مهم زندگی فرد تأیید یا تقویت گردد .نحوه تأثیر طرحوارهها بر رفتار فرد توسط پردازش فکری و
تصورات فرد تعیین میشود.رفتارهای یاد گرفته شده در نتیجه فعال شدن طرحوارهها به وجود میآیند ،بنابراین تداعیهای
مثبت و منفی بیشماری در طول زمان ایجاد میکنند ،که منجر به مقاومت شدید آنها در مقابل تغییر میگردد .در تبیین
یافتههای پژوهش میتوان گفت بیماران در مقابل رها کردن طرحوارهها بسیار مقاوم هستند ،چرا که طرحوارهها هستهی
احساس هویت آنها را تشکیل می دهند .بهبود طرحواره نیازمند انگیزش و تمایل برای روبرو شدن و مبارزه با طرحواره است .و
نیازمند قانون مندی و تمرین مکرر است .بیمار باید به طور منظم ،طرحوارههای خود را مشاهده کند و هر روز برای تغییر آنها
تمرین کند .طرحوارهها هرگز همگی با هم از بین نمیروند .در عوض زمانی که ترمیم شوند ،کمتر فعال میگردند ،و عواطف
مرتبط با آنها کمتر تحت تأثیر قرار میگیرند و مدت زمان کمتری باقی میمانند .همچنین بیمار با آماجهای طرحوارههای
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خود به سبک سالمتری پاسخ میدهد ،دوستان بهتری را انتخاب میکند و به خودش به گونه مثبتتری مینگرد .کودکان و
نوجوانان بیسرپرست و بد سرپرست زمینه کامالً مساعدی برای شکلگیری و تثبیت این طرحواره داشتهاند .این نوجوانان به
دلیل فقدان سرپرست مناسب ،حمایت عاطفی و محبت را از جانب والدین به عنوان پایگاه اولیه دلبستگی تجربه نکردهاند و یا
آن را از دست دادهاند .به همین دلیل به طور خالصی طرحوارههای گوش بهزنگی بیش از حد و بازداری و محدودیتهای مختل
را تجربه کردهاند .همانگونه که یانگ معتقد است تغییر برخی از طرحوارهها به ویژه آن دسته از طرحوارههایی که با اختالالت
شخصیت پیوند نزدیکی دارند ،به زمان طوالنی نیاز دارد .در این پژوهش نیز بهزمان بیشتر جهت تغییر این طرحوارههای
بنیادی در دختران بیسرپرست و بدسرپرست احساس میشوند.
در پایان به طور خالصه میتوان گفت یانگ طرحوارههای ناسازگار اولیه را زیربنای مشکالت و اختالالت روانشناختی
و رفتارهای ناسازگارانه در انسان بر میشمرد و معتقد است که این طرحوارهها ناکارآمد و خودتداوم بخش هستند و با توجه به
ارتباط هر یک از طرحوارهها با مجموعهای از اختالالت خاص ،پیشنهاد میشود در پژوهشهای مشابه در آینده طرحواره درمانی
با هدف کلی تأثیرگذاری بر طرحوارههای خاص به منظور درمان زمینهای اختالل مزبور طراحی شوند.
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