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چکیده
ایننن و ن وا

بننا اننی

بررسننی اوربه ننی طرحننوارئ درمننانی بننر عانننم اد.ننردنی اساسننی انجننا

ننی بننیین م ننور تعننیاد  55نفننر از مالیایننان ب ن

اد.ردنی اساسنی بنا دام ن سن ی بن رون نگونن نینرر دردسنیری ر از مینا ن مراجعن ن نیئ ننان بن مراننو م ناورئ نهر نیراز انیهناه و از نهنا
مصناحال بنالی ی نیگن سنا یار یادین بنر اسنای  DSM-IVبن عگن
زمودنی اا بن صنور تصناددی در دو ننروئ ناای و زمنای

منی .اگچ نین از زمنون اد.نردنی بن

بنرار غربنا بیگناران اسنیفادئ نی .

ن جاننیئ نینی و ت هنا ننروئ زمنای  7جل.ن طرحنوارئ درمنانی دریادن ننرد دریادین

اار تحقیق ن ان داد طرحوارئ درمانی ب طور مع ی دارر ن ان اار اد.ردنی اساسی را در نروئ زمای

ناا

می دای.

نییج ن نیننرر :طرحننوارئ درمننانی ن ننان اهننار اد.ننردنی اساسننی را ب ن مننوازا تعننیی طرحننوار اهننار ناسننازنار اولی ن ننناا
درمان قابلی اجرا در مرانو روان درمانی را دارد
واژه های کلیدی :طرحوارئ درمانی اد.ردنی اساسی.

مقیم

- 1کارشناس روانشناس بالینی
 2کارشناسی ارشد بالینی
 - 3کارشناسی ارشد بالینی
 4کارشناسی ارشد
 - 5کارشناسی ارشد پژوهشگری

مننی داننی و ایننن

اد.ننردنی در واق ن ی ن

بیگننارر درانیننر و لبگ ن زن ننیئ ب ن رو و روان د ی .ن ن ن از م هصننا

ننيار ن مننی تننوان ب ن اح.ننای وننو بننودن و

نناراحیی اح.ننای ناامیننیر و یننا بنی ارزن بننودن و حیننی دا ننین تفينرا م فننی ا ننارئ نننرد محققنان معیقینننی نن نننو دی نر از اد.ننردنی بننا درجن
ننی وننایین تننر ا ننیا روانننی ب ن صننور اد.ننردنی اس ن ن ن در واق ن دارار ن ننان اننایی طننو نی مننی اس ن ن ن براسننای ن ننه

از انجننا

م اسننب دعالییهننار روزان ن و یننا بر ننوردارر از اح.اسنناتی ننوه و دل ننریر محننرو مننی ننود ب.ننیارر از مننرد ن ن مالننیا ب ن ایننن نون ن از اد.ننردنی
ا.ننی ی اگننوارئ دورئ اننار وری ننان نناطرر قابنن تننوجهی را در بر ننی از برانن اننار زنننینی ننود طننی مننی ن ننی(موتابی و اگينناران )5331
محققان اگچ ین با ا نارئ بن ننو سنو اد.نردنی و وری نان ناطرر منی نوی نی ننو سنو اد.نردنی نن در واقن ین
اس

نا بیگارر اد.ردنی دو قبالنی را نینو بن

نود نردین اسن

ا نیا روحنی نییا نونن

اینن ننو از اد.نردنی الالین بن بن اننیازئ دو ننو قاللنی اننر نیئ موجنب ایجناد

تغییراتننی در لننق و ننور دمننی مننی ننونی در وننارئ ار از مواق ن اح.اسننا و لننق و ننور دمننی دارار جننون و رو ننی اننایی ننیئ بننا ایننن
حننا در بی ننیر مواق ن ایننن اح.اسننا رننني ر ننو و س.ننیی ب ن
بیگارر نود را طنی ن نی منی تنوان نفن نن
اد.ردنی و وری ان اطرر در بی نیر مواقن
م ننيا جننیر بننرار ننه

نه

ننود مننی نیرنننی ا ننامی ن ن ی ن

ننه

مالننیا ب ن ایننن نننو اد.ننردنی دوران

تگنامی ن نان انار مربنوا بن اینن بیگنارر را از نود بنروز منی دانی اینن ننو از ابنیا بن

تفينر قنوئ میفناو

حینی ردیارانار اجیگناعی را تحن تناویر قنرار منی دانی نن در نییجن بن بنروز

و اطرادیننان م جننر مننی ننود محققننان مننی نوی ننی نن ا ننوز درمننان دقیقننی بننرار ای ونن از اد.ننردنی دریادن ن ننیئ

اس (م ی رر ؛)5332
در بعضی از مبالعا اوربه ی بی یر اما انیك جویی دارو درمانی را ن.ال ب روان درمانی در مرحل وس زمون و مؤورتر بنودن روان درمنانی ن.نال بن دارو
درمانی را در مرحل وی نیرر در مجگو

در درمان اد.ردنی مومن ن ان داد اانی بن ن نر منی رسنی نن ترنینب دارو درمنانی و روان درمنانی اوربه نی

بی یرر ن.ال ب ار نیا از رویيرداا ب ت هایی د ی با ی یيی از رویيرداار جییی در زمی درمان بیگاران مومن م

ن ا یی یانني اسن طرحنوارئ

درمانی طرحوارئ درمانی درمان یي ارچ و جیییر اس ن توسط یاني و اگياران ب وجود میئ و ب طور عگیئ بر اسای ب.ط و ن.نیرن مفناایم و رون
اار درمان
بیگارر اار م

ا یی -ردیارر س یی ب ا یئ اس

در واق این رویيرد ميگ درمان

ا یی -ردیارر اس ؛ چرا ن درمان ن ا یی -ردینارر در بنا درمنان

ا یی م ياتی روبرو بودئ اس ن طرحوارئ درمانی سعی در ونر ننردن اینن ن دارد اوربه نی طرحنوارئ درمنانی در ا نیا انار

نونانونی از جگل  :ا یا

هصی مرزر ا یا اضبراه درانیر و ا نیا

نوردن ن نان دادئ نیئ اسن (زرئ ونون و اگيناران  )5335در ون وا

امسور دی ر ن توسط تیگی می ي از باری  7و اگياران ( , 2113ب نق از لبف بادر  )5333انجا
مرتالط با اسیری دارد دار و اگياران ()2113در و وا

ی اورا مثال

ود تأویر روان درمانی میگرنو بر طرحوارئ را رور بیگاران مالیا ب

ا

درمنانی بنر اد.نردنی

 BPDبررسنی نردننی نقن

دوران نودنی در اد.ردنی مومن از ااگی با یی بر وردار اس ؛ ب طورر ن بعضی از ي اار اد.ردنی با م أ « ر یر » منی دان نی از طنر دی نر
تأنیی رویيرد طرحوارئ درمانی بر طرحوارئ اار ناسازنار اولی اس ن

ام باوراا و ال واار وابیی ی ود ن از دوران نودنی و نوجوانی ب وجنود منیئ و

تا بورن.الی ادام می یاب ی این باوراا در مقاب تغییر مقاوم زیادر از ود ن ان می دا ی و درد از طریق این باوراا ب دنیار اطرا ن ائ می ن نی ب نابراین
ب ن ر می رسی ن رویيرد جییی طرحوارئ درمانی با تأنیی بر طرحوارئ اار ناسازنار دوران نودنی و نوجوانی بیوانی در درمنان اد.نردنی منومن مفینی واقن

یئ در ارتالاا با اد.ردنی ن ان می دا ی ن طرحوارئ اار ناسازنار اولی یيی از وی

ود نیایج مبالعا انجا

بی ی ن یئ اار مهم نی اد.نردنی در

طو دورئ درمان و وس از  3سا وی یرر اس (زرئ وون و اگياران  )5335جالران طرحوارئ ب جالران ادراطی طرحنوارئ انار ناسنازنار اولین ا نارئ دارد
ب.یارر از بیگاران ن سال
بیگاران می دانیم وی

ردیارر یا

ا یی را بر می نوی ی ن ب ن ر می رسی میضاد چیور اس ن ما بر اسای نچ در مورد طرحوارئ انار اولین ر

بی ی می ن یم (یاني ناسيو و وی ار  ) 2113با توج ب ااگی نق

طرحوارئ اا در بیگارر اار مومن و ااگی این بیگنارر در

بین مراجع ن یئ نان ب مرانو م اورئ این مبالع با ای بررسی اوربه ی طرحوارئ درمانی بر اد.ردنی اساسی در مراجع ن یئ نان ب مراننو م ناورئ
انجا نرد بر اسای اطاعا مبر
طرحوارئ درمانی بر ناا

یئ درضی زیر مبر می ود

عانم اد.ردنی در بیگاران مالیا ب اد.ردنی اساسی مراجع ن یئ ب مرانو م اورئ هر یراز موور اس

روش تحقیق
جامع مارر مورد ون وا

مراجعی ن ی اسن نن جهن درمنان اد.نردنی اساسنی بن مراننو م ناورئ نیراز در سنا  5333مراجعن نگنودئ اننی حجنم

نگون در این تحقیق تعیاد  55نفر منی با نی نن بنا توجن بن معیارانار نگو ازبنین ادنراد جامعن منارر انیهناه نیئ وبصنور جنای وی ی تصناددی
در دو نروئ و وا

و ن یر قنرار نردین اننی دلین انیهناه اینن حجنم نگونن ن.ن نن اصنو ه در ننروئ درمنانی تعنیاد اعضنا انر ننروئ را در دام ن

ار بین  5تا  51نفر در ن ر می نیرننی نن منی تنوان بن حنیانثر ن تنا سن نفنر دی نر را نینو اضناد ننرد تنا در صنور رینون اعضنا در مراحن اولین
ب ن نننار نننروئ لبگ ن وارد ن ننود(ایرلی )2111 6در ایننن و ن وا
رون ین

از رون نگون ن نیننرر داوطلالان ن بننا جننای وی ی تصنناددی اسننیفادئ ننیئ اس ن

رون رایننج در تحقیقنا علننو ان.نانی اسن و دو مرحلن طننی مننی نود :در مرحلن او بنا ارانن اطاعنا

ننرن در و ن وا
در ای نن رون و ن وا

ایننن

ز زمودنیهننایی را نن ماین بن

ا.ننی ی انیهنناه نننردئ ودر مرحل ن دو نهننا را بصننور تصنناددی در ننرایط مهیلننف تحقیننق جننای وین مننی ن ننی (د ور )5374
از ننا

اننار مننار توص نیفی اگچننون می نان ین وانحننرا معی نار بننرار اران ن اطاعننا توص نیفی و زمننون تحلی ن نواری نانس

برار بررسنی تفناو مینان ین انا بنین دو ننروئ ن ینر و زمنای
مارر دادئ اا ب وسیل ر نر ادوار مارر  SPSS53انجا

بنرار تجوین وتحلین اسنی الاطی بن نناربردئ نیئ اسن

در ضنگن تجوین وتحلین

یئ اس

ابزار های اندازه گیری با توجه به اعتبار و پایایي
ن.ه نوتائ ورس ام طرحوارئ یاني )(ySQ-sf
ایننن ورس ن ام دارار  75مننادئ اس ن ن ن توسننط یاننني و بننراون ( 5334ب ن نق ن از برازنننیئ؛  )5334طراحننی ننی و بننر وای ن ر یادی ن اننار ا ننگی و
اگياران() 5335وانودئ طرحنوارئ غینر انبالناقی اولین را ارزینابی منی ن نی دنر اولین اینن ورس ن ام دارار  215منادئ بنود بن م نور سنا ین زمنونی
نونائ تنر دنر نوتنائ اینن ورس نام در سنا  5333طراحنی نی(ولالرن و اگيناران  2112بن نقن از برازننیئ؛  )5334انر منادئ بنر رور ین
 6درج ار نگرئ نرارر می ود در این ورس ام ار  5سوا ی

مقینای

طرحوارئ را می س جی طرحوارئ اا ب ترتیب عالارت ی از:

- Earley

6

-5طرحننوارئ محرومینن ایجننانی  -2طرحننوارئ راا ننینی  -3طرحننوارئ بننی اعیگادر/بننیردیارر -4طرحننوارئ نو نن نیننرر اجیگاعی/بی ننان ی -5
طرحوارئ نقن

و نر  -6طرحنوارئ ي.ن

-7طرحنوارئ واب.نی ی  /بنی نفناییی عگلنی  -3طرحنوارئ سنیب ونریرر ن.نال بن زینان ینا بیگنارر -3

طرحننوارئ ننود تحننو نیادی ن و نردیننار -51طرحننوارئ اطاع ن -55طرحننوارئ ایثننار :تگرنننو ادراطننی بننر ارضننا نیازاار دی ننران در زنننینی روزمننرئ -52
طرحننوارئ بننازدارر ایجننانی :بننازدارر ادراطننی ردیننارر اح.اسننا و ارتالاطننا

ننود ان یهینن  -53طرحننوارئ معیاراننار سرسننهیان  -54طرحننوارئ

اسیحقاق/بورگ م ی -55طرحوارئ وی ین دارر  /ود انضالاطی نانادی
در مبالعنن ر ولالننرن نوری.ننیین داگ ووننن درن.نن و جننوردن ( )2112نلینن ر ننردئ مقیننای اننار  55ناننن دننر نوتننائ ورس نن ام
طرحننوارئ اننا از اگ.ننانی درونننی نننادی تننا ب.ننیار ننوبی بر ننوردار بودنننی لفننار نرونالننا نلی ن طحننوارئ اننا از 1/76تننا 1/33محاسننال

ننی اگچ ننین

وایننایی دننر نوتننائ ورس نن ام بنن رون باز زمننایی 1/64محاسننال نردیننی( بنن نقنن از دنناتحی زادئ و عالاسننیان؛  )5332در ایننران دنناتحی زادئ و
عالاسننیان( )5332روایننی اگومننان ورس ن ام و طرحننوارئ را از طریننق بررسننی رابب ن زمننون طرحننوارئ بننا زمننون باوراننار غیننر م بقننی جننونو بررسننی
نردنننی نن اگال.ننی ی حاصننل  1/36و مع ننادار بننود اگچ ننین روایننی صننورر ورس ن ام توسننط  52نفننر از اسنناتیی دان ن ائ اصننفهان مننورد تاییننی قننرار
نرد
یافته های پژوهش
درضی اصلی  :طرحوارئ درمانی بر ناا

عایم اد.ردنی در بیگاران مالیا ب اد.ردنی اسا سی موور اس

جدول  1بررسي مفروضه ماتریس واریانس و کوواریانس
میغیراا
عایم اد.ردنی

5df

2

2df

33

f

sig

3/724

1/164

اگانبور ن در جنیو م ناایئ منی ن ینی نینایج زمنون لنوین ن نان داد مقنیار  sigمیغینر اد.نردنی اساسنی برابنر بنا  1/164نن از سنبآ لفنار
بونفرونی 1/15بورنیر اس

ب ابراین با احیگا 1/35می توان بیان نرد ن مفروض یي.انی بار واریانس رعای

یئ اس

جدول  :2مفروضه همگني شیب های رگرسیون
میغیر
میغیرم.ننیق و وننی

زمننون

ss

df

ms

f

sig

ƞ2

3/237

2

3/237

2/733

1/551

135
1/

عایم اد.ردنی
اگننانبور نن در جننیو ( )2ن ننان مننی داننی چننون مقننیار  Sigتعامن بننین میغیننر م.ننیق و وننی
بونفرونی  1/15بورنیر اس لنرا  fمحاسنال
یب اار رنرسیون رعای
وس از بررسی بن عگن

نیئ از لحنام منارر مع نادار نی.ن

زمننون عایننم اد.ننردنی نن از سننبآ لفننار

ب نابراین بنا احیگنا  1/35منی تنوان بینان ننرد نن مفروضن اگ نی

یئ اس
منیئ چنون راببن

و وا ن ر

بنی و مفروضن یي.نانی بنار وارینانس انا و اگ نی نیب نط رنرسنیون برقراراسن

مجاز ب اسیفادئ از تحلی نواریانس اس
جدول  : 3تحلیل نتایج کواریانس متغیر عالیم افسردگي آموزش طرحواره درماني و گروه گواه
میغیر

Ss

df

Ms

F

sig

ƞ2

عاینننننننم اد.نننننننردنی

535/633

5

535/633

61/573

1/111

/632

37/225

27

3/235

با(عایم اد.ردنی)

اگننانبور ن ن در جننیو

1

دننوق م نناایئ مننی ننود سننبآ مع ننی دارر میغیننر عایننم اد.ننردنی  1/ 111اس ن ن ن از سننبآ لفننار  1/15نننوچيیر

اس و با احیگا  1/33بیان می ن یم ن موزن طرحوارئ درمانی بر میوان ناا

عایم اد.ردنی مؤور اس

( 61/573)= 27,5F؛ <  1/15 P؛ = 1/655 Partial ƞ2
با توج ب مع نادار نین تفناو مینان ین انا بنا  1/33اطگی نان بینان منی نودن درضنی ون وا
عایم اد.ردنی در بیگاران مالیا ب اد.ردنی اسا سی موور اس

تاییی می ود

مال نی بنر ای ين طرحنوارئ درمنانی بنر نناا

این و وا

ب م ور بررسنی اونر به نی درمنان طرحنوارئ ار بنر نناا

م اورئ هر یراز مراجعن ننردئ اننی بنودئ اسن
ن

عاننم اد.نردنی در ب یگناران مالنیا بن اد.نردنی اساسنی نن بن مراننو

بنیین م نور تعنیاد  55نفنر بیگناران مالنیا بن اد.نردنی اساسنی بن ع نوان نگونن انیهناه نینی

اص نیایج حاص از بررسی ن اا در زیر میئ اس
نیننایج نواریننانس ی ن

راا ن جننیو

ننگارئ( )7-4و نگننودار ننگارئ 5ن ننان دا ننیئ رد دننرپ صننفر و ن وا
ب نابر اینن درضنی ون وا

عایم اد.ردنی در بیگاران مالنیا بن اد.نردنی اسنا سنی اسن

م ی ننرر و اگينناران( )5335اگ.ننو مننی با ننی در زمننون اننار تعقیالننی م ننه

و تنناویر طرحننوارئ درمننانی بننر ننناا

تایینی منی نود نن بنا ون وا

ونون و اگيناران( )5335و

ننی رون طرحننوارئ درمننانی تنناویر مع ننادارر بننر ننناا

عایننم

اد.ردنی در بیگاران مالیا ب اد.ردنی اسنا سنی ننیارد تالینین اینن درضنی منی تنوان نفن نن از نجنایی نن وی نی و وا نی مربنوا بن طرحنوارئ
درمانی ن ان می دانی اینن درمنان بنا اسنیفادئ از تي ین

تجربنی نن

ابراز ایجان اا و عنوارپ سنرنوه نیئ نن در نهاین م جنر بن
زیادر می ن نی اینن رویينرد درمنانی بنا تلفینق چهنار تي ین

نا

وارئ انار دوران ننودنی و ناطرا ننودنی را بازسنازر منی ن نی بن

ودسان.نورر ایجنانی وم ني در ابنراز عواطنف و سنردر عناطفی منی نود نگن
ن ا یی تجربنی ردینارر و راببن ار عناوئ بنر تعنیی طرحنوارئ انار ناسنازنار اولین

ن عل اصنلی ني نینرر ادينار نانار منی و غینر م بقنی اسن

از ن نر ایجنانی نینو باعنف تهلین عواطنف و ایجاننا م فنی منیدون نیئ از جگلن

ننم نا ننی از عننی ارضننار نیازاننار ننود ان یهی ننی و دلال.ننی ی ایگننن ب ن دی ننران طننی سننالهار نننودنی مننی ننود عاوئ بننر ایننن یيننی دی ننر از
به ن

اننار رویيننرد طرحننوارئ درمننانی تگرنننو رور سننال

ادامن وینیا ننردئ اننی براسنای مبالعنا انجنا

اننار مقابل ن ار نانار مننی بیگنناران اس ن ن ن از دوران نننودنی نني نردی ن و تابورن.ننالی

نیئ تغیینر دادن سنال

مقابلن ار در ادنراد مالنیا بن ا نیا اد.نردئ نویی بنا نناا

ن نان انار

اد.ننردنی اگننرائ بننودئ اس (اسننياملی ي و اگينناران 2112؛ ب ن نقن از زرا ننون و اگينناران )5335نن طرحننوارئ درمننانی بننا بن نننار بننردن تي ی ن
اار مربوا ب تغییر دادن سال

اا ر مقابل ار ناسازنار سعی در تغییر دادن این سال

ب ابراین نییج ار ن می تنوان از اینن ون وا
قابلی ناربرد در مرانو درمانی را دارد؛

اا در بیگاران می ن ی

نردن اینن اسن نن رویينرد طرحنوارئ درمنانی بن ع نوان ین

رویينرد منوور در درمنان اد.نردنی
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