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چکیده
هدف :بررسی اثربخشی طرحواره درمانی بر احساس ترک شدن و بیثباتی هیجانی افراد مبتالبه اختالل
شخصیت مرزي.
روش :طرح پژوهش حاضر از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیشآزمون -پسآزمون با گروه گواه بود .جامعه
آماري ،کلیه افراد مبتال به اختالل شخصیت مرزي بود که در سال  1394به مراکز روانپزشکی شهر اراک
مراجعه کردهاند .به تعداد  24نفر به روش نمونه گیري در دسترس انتخاب شدند و سپس بر اساس تخصیص
تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه (هر گروه  12نفر) گمارده شدند .جهت جمعآوري دادهها ،از آزمون
شاخص شدت اختالل شخصیت مرزي استفاده شد .دادهها با استفاده از تحلیل کوواریانس و آزمون تی همبسته
مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفتند.
یافتهها :نتایج تحلیل کوواریانس نشان داد که طرحواره درمانی موجب کاهش معنیدار نمرات بیثباتی
هیجانی و احساس ترک شدن اختالل شخصیت مرزي شده است .با توجه به دادههاي بهدستآمده مبنی بر
تأثیر مثبت طرحواره درمانی در کاهش نشانههاي مبتالیان به اختالل شخصیت مرزي توصیه میشود تا از این
روش در مراکز درمانی استفاده گردد.
واژههای کلیدی :طرحواره درمانی ،اختالل شخصیت مرزي ،بیثباتی هیجانی ،احساس ترک شدن
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مقدمه
نزدیک به نیمی از بیماران مبتالبه اختالالت روانی از انواع اختالالت شخصیت رنج میبرند .اختالل
شخصیت مرزي در میان جمعیت بالینی داراي اختاللهاي شخصیت ،اختالل شخصیت مرزي در  %30تا %60
موارد مشاهده میشود .شیوع این اختالل ،بیش از سایر اختاللهاي شخصیت است ( Svrakic & Cloninger,

 .)2005اختالل شخصت مرزي داراي یک الگوي فراگیر بیثباتی در روابط بین فردي ،خودانگاره و عواطف
است ،مشخصه اصلی مبتالیان به اختالل شخصیت مرزي ،بیثباتی هیجانی است ( .)Linehan,1993به نظر
میرسد تقریباً همیشه اوقات در یک حالت بحران به سر میبرند ،نوسانات خلقی در آنها بسیار شایع است.
این بیماران زمانی بسیار جدل کننده ،سپس ،افسرده و نهایتاً شاکی هستند که هیچ احساسی ندارند .این بیماران
ممکن است دورههاي گذرایی از پسیکوز را تجربه کنند ،که این دورهها کوتاهمدت است و عالئم آن تقریباً
همیشه محدود و گذرا است .رفتار این افراد کامالً غیرقابلپیشبینی است و اکتسابات آنها بهندرت مطابق با
سطح توانمنديهاي آنان است .ماهیت دردناک زندگی این بیماران در رفتارهاي خود – ویرانگر تکراري
آنان منعکس میشود ،ازجمله ممکن است به خودزنی و آسیب رساندن به خود اقدام کنند و از این طریق
بتوانند کمک دیگران را جلب کنند .از ویژگیهاي دیگر بیماران مذکور روابط بین فردي آشفته است .بسیار
به دیگران وابستهاند و براي حفظ تعادل فکري و رفتاري نهتنها به حمایت ،امنیت و تشویق دیگران نیاز دارند
بلکه نسبت به جدایی از منابع حمایتی بسیار آسیبپذیرند .همیشه از اینکه رها شوند ،میترسند و از نشانههاي
فقدان وحشت دارند .بسیاري از پژوهشها حاکی از آن است که ترس از رها شدن و تنها ماندن مهمترین
مشکل این افراد است
( .)Millon& Grossman, 2007پرستون ( )Preston,2006در معرفی انواع مبتالیان به اختالل
شخصیت مرزي ،یکی از ویژگیهاي این گروه را شامل افرادي میداند که ویژگیهاي بارز آنها شامل
کجخلقیهاي بسیار شدید ،واکنشپذیري ،هیجانی بودن شدید و خودمداري بیشازحد ،هست .این بیماران
در روابط بین فردي بسیار متوقع و تقاضاکننده هستند و در معرض تجربهي ناامیديهاي هیجانی شدید در
مواجهه با طرد یا فقدان هستند (حتی در مقابل سرزنشها یا انتقادهاي خفیف).
این اختالل همبودي باالیی با اختالل سوءمصرف مواد )Minks- Brown Durbin, & Burr, 2000

 ،) Trull،Sher,دیگر اختالالت شخصیت ( )Becker, Grilo, Edell, & McGlashan,2000و اختالالت
محور یک ،ازجمله فوبیاي ساده ( ،)%60آگورافوبیا ،)%45( 1اختالل اضطراب منتشر ( ،)%26/ 9اختالل

1. Agoraphobia
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وسواسی – جبري ( ،)%18/6اختالل افسردگی اساسی ( ،)%14/6اختالل افسرده خویی ()%77/1دارد
( .)Mattia&Zimmerman,1999بر اساس راهنماي عملی انجمن روانپزشکی امریکا ،راه مداخله در اختالل
شخصیت مرزي ،رواندرمانی است (.)American Psychiatric Association,2001

مبتنی بر شواهد نظري در خصوص اختالل شخصیت مرزي و شیوع باالي آن ،اقدامات درمانی
متعددي با توجه به سببشناسی این اختالل مورداستفاده قرارگرفته که یکی از مداخالت سودمند ،طرحواره
درمانی است که توسط یانگ ( )Young,2003مطرحشده است .وي مدلی را در مورد اختالل شخصیت
مرزي ارائه کرده است ،که بهویژه در فهم ذهنیتهاي ناگهانی و ناخوشایند هیجانی در این بیماران مفید
است .یانگ ( )Young,1990-1999این فرض را مطرح ساخت که برخی از طرحوارهها ،بهویژه
طرحوارههایی که در دوران اولیه زندگی درنتیجه تجربههاي ناخوشایند و نامطلوب کودکی شکل میگیرند،
ممکن است هسته مرکزي اختاللهاي شخصیت ،مشکلهاي خصیصهاي خفیفتر و بسیاري از اختاللهاي
دیرپاي محور یک را تشکیل دهند .وي این زیرمجموعه از طرحوارهها را طرحوارههاي ناسازگار اولیه
نامگذاري کرد) .)Hamid Pour & Andouz, 2011یانگ ()Young,2003پنج ذهنیت طرحواره عمده را
در بیماران مبتالبه اختالل شخصیت معرفی کرده است ،که عبارتاند از:
 )1کودک ترک شده

1

 )2کودک عصبانی و تکانشی
 )3والد تنبیهگر

2

3

 )4محافظ بیتفاوت
 )5بزرگسال سالم

4

5

این رویکرد درمانی ،برخالف اشکال مختلف شناختدرمانی که بر حال تأکید میکنند ،بر الگوهاي
خود -ویرانگر تفکر ،احساس و رفتاري که از دوران کودکی فرد ریشه گرفتهاند و در سراسر طول زندگی فرد
تکرار میشوند ،تمرکز میکند .یانگ هیجده طرحوارهي ناسازگار اولیه و مکانیسمهاي مقابلهاي ناسازگار را که
بهطور خودکار و ناخودآگاه موجب تداوم یکدیگر میشوند و درنتیجه ،منجر به تداخل در توانایی فرد در ارضاي
نیازهاي بنیادین خود میگردد را معرفی کرده است .آرنتز و همکاران ) )Arntz etal.,2005درزمینهٔ درمان تجربی

1. Abandonment Child
2. Angry And Impulsive Child
3. Punitive Parent
4. Detached Protector
5. Healthy Adult
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ذهنیت طرحواره در بیماران مبتالبه اختالل شخصیت مرزي پژوهشی انجام دادهاند که نتایج آنها نیز بیانگر مؤثر
بودن این روش در درمان این گروه از بیماران است (.)Arntz, Klokman, Siesweda, 2005

هاواک ) ( Hawke,2011معتقد است طرحواره درمانی میتواند بهطور موفقیتآمیزي در درمان
مبتالیان به اختالالت اضطرابی و فراتر از آن اختالالت شخصیت مفید واقع شود

(Hawke, ,2011

 .)Provencherدر پژوهشی که با عنوان ترکیب طرحواره درمانی فردي و گروهی در بیماران اختالل
شخصیت مرزي ،دو گروه از مبتالیان به اختالل شخصیت مرزي انتخاب شدند .در یکی از گروهها تعداد
نمونه برابر  8نفر و در گروه دیگر  10نفر را شامل میشد .نتایج نشان داد که در رویکرد ترکیبی طرحواره
درمانی ،احتمال افت آزمودنیها بیشتر از رویکرد طرحواره درمانی فردي بود .افزون بر این در روش
طرحواره درمانی گروهی به نظر میرسد بهبودي و کاهش نشانهها سریعتر از طرحواره درمانی فردي است
( .) Arntz,& Dickhaut,2014مانسی ( )Muncey,2007در پژوهشی به مقایسه اثربخشی درمان
طرحواره محور و رواندرمانی انتقال محور در بیماران مبتالبه اختالل شخصیت مرزي پرداخت .در این
مطالعه  86بیمار داراي تشخیص اختالل شخصیت مرزي از چهار کلینیک بهداشت روانی انتخاب و به دو
گروه تقسیم شدند .یک گروه مورد درمان طرحواره و گروه دیگر تحت رواندرمانی انتقال محور قرار
گرفت .نتایج نشان داد که پس از یک سال بهبود بالینی معنیدار در گروه درمان طرحواره محور 52درصد
بود درحالیکه این میزان در گروه درمان انتقال محور 29درصد بود .درواقع مشخص شد که درمان
طرحواره محور نسبت به درمان انتقال محور براي این گروه از بیماران بهطور معنیداري مؤثرتر است .در
پژوهشی دیگر باهدف بررسی کارایی طرحواره درمانی در زنان مبتالبه اختالل اضطراب فراگیر 3 ،1نفر از
بیماران مبتالبه  GADبر اساس مصاحبه بالینی انتخاب شدند .طرحواره درمانی به مدت  20جلسه هفتگی به
کار گرفته شد .نتایج نشان داد که اثر طرحواره درمانی در درمان اختالل اضطراب فراگیر زنان از کارایی
الزم برخوردار است). (Hamidpour, Dolatshai, PourShahbaz, Dadkhahi, 2011

بر اساس این پژوهشها ،هدف محقق تعیین میزان اثربخشی طرحواره درمانی بر احساس ترک شدن
و بیثباتی هیجانی مبتالیان به شخصیت مرزي است.

1.General Anxiety Disorder
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روش
این پژوهش جز تحقیقات نیمه آزمایشی با طرح پیشآزمون  -پسآزمون با گروه گواه است .جامعه
آماري پژوهش حاضر شامل کلیه بیماران مبتالبه اختالل شخصیت مرزي است که در سال  1394به مطبهاي
روانپزشکی شهر اراک مراجعه کردهاند .با بهرهگیري از روش نمونهبرداري در دسترس ،افراد مبتالبه اختالل
شخصیت مرزي ،مطابق نظر روانپزشک بر پایه مصاحبه تشخیصی و با توجه به مالکهاي زیر ،نمونهاي
واجد شرایط انتخاب شد .مالکهاي پژوهشی (ضوابط ورود و خروج) براي درمان مبتالیان به اختالل
شخصیت مرزي به شرح زیر است:
 )1دارا بودن مالکهاي تشخیصی اختالل شخصیت مرزي بر اساس پنجمین راهنماي تشخیصی و
آماري اختالالت روانی () DSM-51در محور دو؛
 )2حداقل تحصیالت متوسطه؛
 )3دامنهي سنی  20تا  45سال؛
 )4عدم دریافت درمان روانشناختی درگذشته باهدف درمان اختالل شخصیت مرزي ؛
 )5در هنگام انتخاب ،بهجز دارودرمانی هیچگونه رواندرمانی دریافت نکنند.
 )6مالکهاي خروج از پژوهش حاضر در مرحلهي اول عبارت بودند از:
 )7بیماران روانپریش؛
 )8بیماران خلقی دوقطبی؛
 )9بیماران عقبماندهي ذهنی؛
 )10افرادي که محور یک تشخیص اختالل سوء مواد را داشته باشند؛
 )11بیماران مبتالبه دمانس ،آلزایمر و سایر اختالالت شناختی؛
 )12بیمارانی که در هنگام انتخاب با تشخیص اختالل شخصیت مرزي تحت رواندرمانی باشند
نخست  31نفر از مبتالیان به اختالل شخصیت مرزي ،بر اساس مالکهاي شمول پژوهش با روش
نمونهگیري در دسترس با مراجعه به مطبهاي روانپزشکی و مراکز مشاوره و رواندرمانی شهر اراک
انتخاب شدند .بیماران ارجاع دادهشده ،توسط مصاحبهي بالینی ساختاریافته بر اساس چهارمین راهنماي
تشخیصی و آماري اختالالت روانی براي محور یک ( )SCID- I2و محور دو ( )SCID- IIتوسط متخصص
(کارشناس ارشد بالینی) بهمنظور تأیید تشخیص مورد ارزیابی قرار گرفتند .در گام بعدي ،چون از  31نفر
1 .Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders.Fifth Edition
2. Structured Clinical Interview for DSM-I
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انتخابشده فقط تعدادي براي شرکت در آزمایش اظهار تمایل کردند ،لذا از میان نمونهي نخست 24 ،بیمار
مبتالبه اختالل شخصیت مرزي بهمنظور بررسی اثربخشی طرحواره درمانی انتخاب شدند .گمارش آنها در
گروههاي آزمایش و گواه 12( ،نفر در گروه آزمایش و  12نفر در گروه گواه) بهصورت تصادفی صورت
گرفت سپس با اخذ رضایتنامهي آگاهانه وارد مداخله درمانی شدند.
پس از گزینش افراد موردنظر پرسشنامه شاخص شدت اختالل شخصیت مرزي ( )BPDSI1قبل از
آغاز جلسات درمانی براي گروه آزمایش و گواه اجرا شد .این پرسشنامه یک مصاحبه نیمه ساختاریافتهي
درمانگر –گزارشی است که بر اساس  DSMطراحیشده و بهمنظور ارزیابی فراوانی و شدت نشانههاي خاص
اختالل شخصیت مرزي در طول سه ماه گذشته مورداستفاده قرار میگیرد .از این ابزار اندازهگیري بهعنوان
وسیلهاي براي پایش نتیجه درمان نیز استفاده میشود .این شاخص داراي  70سؤال است که نه معیار اختالل
شخصیت مرزي را بر اساس  DSMموردبررسی قرار میدهد .تمامی سؤاالت توسط مراجع بر اساس یک
مقیاس  10نمرهاي نمرهگذاري میشود .این مقیاس توسط ویور و کالس (  ) Viour & Kelass 1993تهیه
شد .آرنتز و همکاران ( )Arntz etal, 2003با اعمال تغییر جزئی در آن ویژگیهاي فنی این مقیاس را بررسی
و ضریب اعتبار  %82را با استفاده از روش آلفاي کرونباخ به دست آوردند .همچنین روایی سازه قابل قبولی
براي آن به دست آوردند .در ایران صلواتی ( )1386با روش دونیمه سازي براي هر خرده مقیاس و کل
مقیاس ضریب اعتبار 0/ 85گزارش داد ) .(Mazaheri, Borjali, Ahadi, Golshani, 2010پس از اخذ
پرسشنامه فوق ،مداخله درمانی ( 20جلسه طرحواره درمانی) بر روي گروه آزمایش انجام شد .در انتها از هر
دو گروه ،آزمون فوق مجدداً بهعنوان پسآزمون اجرا گردید .با توجه به دوره پیگیري بعد از یک ماه مجددا
آزمونهاي فوق اخذ شد.

1. Borderline Personality Disorder Severity Inventory
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جدول  :1خالصهای از جلسات طرحواره درمانی
جلسات

مداخله درمانی

جلسات یکم

ایجاد یک رابطه متقابل و برخوردار از تشریکمساعی ،آموزش رویکرد طرحواره درمانی،

و دوم
جلسات سوم تا
ششم
جلسات هفتم تا

اخذ رضایتنامه آگاهانه ،ارائه آزمونهاي پژوهش.
سنجش مشکالت بیمار ،ارزیابی سبکهاي مقابلهاي ،ضابطهبندي مشکل مراجع بر اساس
رویکرد طرحواره محور و تکمیل فرم مفهومپردازي
استفاده از فنهاي شناختی در جهت تردید و بیاعتبار سازي طرحوارههاي غالب مراجع.

دهم
جلسات یازدهم تا
پانزدهم
جلسات شانزدهم
تا بیستم

استفاده از فنهاي تجربی در جهت آشنایی مراجع باریشههاي تحولی طرحوارهها و درک
راهکارهاي ناسازگارانه ارضاي نیازهاي هیجانی.
تشویق و ترغیب مراجع در جهت رها کردن سبکهاي مقابلهاي ناسازگار و تمرین
رفتارهاي مقابلهاي سازگارانه براي ارضا و تشفی نیازهاي هیجانی اساسی و واداشتن بیمار به
آماده ساختن فهرستی از مهارتهاي آموختهشده در درمان و پیشگیري از عود

پس از گردآوري دادهها براي تجزیهوتحلیل آنها از نرمافزار SPSS19استفاده گردید .براي
تجزیهوتحلیل داده ها از آمار توصیفی (میانگین ،انحراف استاندارد و )...و آمار استنباطی تحلیل کوواریانس
استفاده شد و در مرحله پیگیري ،نمرات پسآزمون گروه آزمایش ،با نمرات پیگیري از طریق آزمون

T

همبسته مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفت
یافتهها
توضیح آنکه در فرایند اجراي طرح  2نفر از گروه آزمایش تا پایان دوره آزمایش باقی نماندند.
بنابراین فقط در مورد  10نفر تحلیل صورت گرفته است .در مورد گروه گواه نیز  1مورد از پاسخنامهها کامال
نشان میداد که بدون دقت و بهطور سرسري پاسخ داده بودند که ناگزیر از نمونه حذف شدند .لذا تحلیل
فقط در مورد  11نفر از گروه گواه انجام گرفته است ..جهت بررسی نرمال بودن توزیع از آزمون
کولموگروف -اسمیرنوف و براي همگنی واریانسها از آزمون لوین استفاده گردید .نتایج حاکی از نرمال
بودن توزیع و برابري واریانسها است .همچنین قبل از اجراي تحلیل کوواریانس باید پیشفرض وجود
همگنی رگرسیون رعایت شود که بدین منظور از آزمون همگنی ضرایب رگرسیون استفاده شد .نتایج نشان
داد شیبخط رگرسیون براي شرایط آزمایشی یکسان است.
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جدول  :2شاخصهای توصیفی مربوط به دادههای حاصل از اجرای پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیری
بیثباتی هیجانی و احساس ترک شدن
پیشآزمون

گروه

متغیر

تعداد

-

-

-

میانگین

پسآزمون

انحراف

میانگین

پیگیری

انحراف

معیار

میانگین

معیار

انحراف
معیار

آزمایش

بیثباتی هیجانی

10

17/30

2/057

11/50

1/84

11/50

1/84

گواه

بیثباتی هیجانی

11

16/72

2/64

17

2/48

-

-

آزمایش

احساس ترک

10

23/50

4/88

16/80

5/24

16/80

5/24

شدن
احساس ترک

گواه

11

22/54

3/55

3/66

22/72

-

-

شدن

همانطور که در جدول شماره دو مشاهده میشود میانگین پیشآزمون بیثباتی هیجانی گروه گواه
 16/ 72و میانگین احساس ترک شدن  22/54است .میانگین پسآزمون بیثباتی هیجانی  17و میانگین
احساس ترک شدن  22/72است .میانگین پیشآزمون بیثباتی هیجانی گروه آزمایش  17/30و میانگین
احساس ترک شدن  23/50میباشد .میانگین پسآزمون بیثباتی هیجانی  11/50و میانگین احساس ترک
شدن  16/80میباشد .بعد از اجراي طرحواره درمانی بر گروه آزمایش در مرحله پسآزمون تفاوت فاحشی
با میانگین گروه کنترل دیده میشود که این تفاوت پس از یک ماه پیگیري نیز دیده میشود.
جدول  :3مقایسه پسآزمون بیثباتی هیجانی در دو گروه با کنترل اثر پیشآزمون
منابع

مجموع

درجه

میانگین

تغییرات

مجذورات

آزادی

مجذورات

پیشآزمون

29/481

1

29/481

گروه

173/388

1

173/388

خطا

63/019

18

3/501

F

49/52

سطح
معناداری

0/001

توان آزمون

0/813
R Squared=0/81

همانگونه که جدول  3نشان میدهد Fمحاسبهشده در سطح  0/01معنادار است .به عبارتی با حذف
اثر نمرههاي پیشآزمون بیثباتی هیجانی بهعنوان متغیر همپراش ،اثر اصلی متغیر درمان بر نمرههاي
پسآزمون بیثباتی هیجانی معنادار است ( .) ท=0/813 ،F=49/52 ،p=0/01ضریب ایتا نشان میدهد که
قدرت درمان با بیثباتی هیجانی  %81است.
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جدول  :4مقایسه بین نمرات پسآزمون و پیگیری بیثباتی هیجانی
گروهها

T

درجه آزادی

سطح معناداری

نمرات پسآزمون و پیگیري

1/343

9

0/244

نتایج جدول  4نشان میدهد که تفاوت معناداري بین نمرات پسآزمون و مرحله پیگیري گروه آزمایش
در متغیر بیثباتی هیجانی وجود ندارد (.)Sig=0/244 ،T=1/343
جدول  :5مقایسه پسآزمون احساس ترک شدن در دو گروه با کنترل اثر پیشآزمون
نوع سوم مجموع

درجه

میانگین

منابع تغییرات

مجذورات

آزادی

مجذورات

پیشآزمون

264/874

1

264/874

گروه

181/544

1

181/544

خطا

116/908

18

6/495

F

سطح

ضریب

معناداری

نسبی ایتا

0/001

27/95

0/613

R Squared=0/61

همانگونه که جدول  5نشان میدهد  Fمحاسبهشده در سطح  0/01معنادار است .به عبارتی با حذف
اثر نمرههاي پیشآزمون احساس ترک شدن بهعنوان متغیر همپراش ،اثر اصلی متغیر درمان بر نمرههاي
پسآزمون احساس ترک شدن معنادار است ( .) ท=0/613 ،F=27/95 ،p=0/01ضریب ایتا نشان میدهد که
قدرت درمان با احساس ترک شدن  %61است.
جدول :6مقایسه بین نمرات پسآزمون و پیگیری احساس ترک شدن
گروهها

T

درجه آزادی

Sig

نمرات پسآزمون و پیگیري

0/361

9

0/726

نتایج جدول  6نشان میدهد که تفاوت معناداري بین نمرات پسآزمون و مرحله پیگیري گروه
آزمایش در متغیر احساس ترک شدن وجود ندارد (.)Sig= 0/726 ،T=0/361
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نتیجه
پژوهش حاضر به بررسی اثربخشی طرحواره درمانی بر کاهش بیثباتی هیجانی و احساس ترک شدن
مبتالیان به اختالل شخصیت مرزي انجام پذیرفت .بدین منظور و بر اساس اهداف پژوهش فرضیههایی تدوین
و آزمون شد و دادهها در جداولی ارائه گردید.
درمجموع با توجه به دادههاي بهدستآمده در پژوهش حاضر این نتیجه حاصل میشود که مداخله
طرحواره درمانی در کاهش بیثباتی هیجانی و احساس ترک شدن مبتالیان مؤثر است .در تبیین این یافته
میتوان ذکر کرد ،در این رویکرد ،مبتالیان توانستهاند با استفاده از راهبردهاي تجربی بهویژه نوشتن نامه ،به
افراد مهم زندگی خویش که در دوران کودکی و نوجوانی به آنان آسیب رساندهاند قادر شدهاند که با
شناخت هیجانات و احساسات خود و بیان حقوقشان بپردازند .از طرف دیگر طرحواره درمانی با بهره بردن
از رابطه درمانی و استفاده از فنهاي باز والدینی حدومرز دار و واقعیت آزمایی همدالنه توانسته با باالنس
کردن طرحوارهها بهویژه طرحواره محرومیت هیجانی بر بیثباتی هیجانی مبتالیان مؤثر باشد .از طرف دیگر
آنجا که مبتالیان به نشانههاي ترک شدن حساساند در طرحواره درمانی با بهره بردن از فنهاي شناختی
بهویژه تعریف مجدد از شواهد تأییدکننده طرحواره و تکمیل فرم ثبت طرحواره منجر شده که افراد با یک
موضع غیر قضاوتی مشاهدهگر و توصیفکننده دقیق رفتارها باشد و چیزي نه به مشاهدات خود بیفزاید و نه
از آن کم کند .از طرف دیگر باز والدینی حدومرز دار یکی از راهبردهاي اساسی در طرحواره درمانی در
مرحلهي تغییر هست ( .(Hamid Pour & Andouz,2011یکی از دالیل احتمالی که ممکن است براي کاهش
احساس ترک شدن در ده بیمار در طول طرحواره درمانی خصوصاً در نیمهي اول درمان مطرح شود ،که
احتماالً منجر به ایجاد احساس امنیت در بیمار شده است .که با یافتههاي

دي چوت و آرنتز ( (Dickhaut,

 ،Arntz, 2014مانسی ( ، (Muncey,2007هاواک و پرونچر ( )Hawke, Provencher ,2011و حمیدپور و همکاران

) (Hamidpour, Dolatshai, PourShahbaz, Dadkhahi,2011همسو است .درمجموع میتوان ذکر کرد
که هدف نهایی طرحواره درمانی ،بهبود طرحواره است و همانطور که بک ) )Beck, 2005ذکر کرده است
تعدیل ساختار و محتواي طرحوارههاي ناسازگار بهمنظور جلوگیري از عود نشانهها ضروري است .تکتک
فنهاي طرحواره درمانی بر پیشبرد این هدف درمانی نقش داشته است .طرحواره درمانگران معتقدند رابطه
درمانی ،مؤلفه ضروري در سنجش و تغییر طرحوارههاست ،ولی عامل اصلی تغییر محسوب نمیشود ،بلکه
ابزاري است که امکان تغییر را فراهم میکند .ازجمله عوامل تأثیرگذار دیگر در فرایند کاهش نشانهها
میتوان راهبردهاي شناختی ،تجربی ،رفتاري و بین فردي را نام برد .تکنیکهاي شناختی با محک زدن اعتبار
طرحوارهها و استفاده از فنهایی مانند تعریف جدید شواهد تأییدکننده طرحواره ،برقراري گفتگو بین جنبه
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سالم و جنبه طرحواره ،تدوین کارتهاي آموزشی و ...آگاهی عقالنی بیماران را افزایش داده و آنان را به
این نتیجه رسانده که طرحواره غلط است یا سخت اغراقآمیز .از موارد دیگر میتوان به فنهاي تجربی اشاره
کرد که بیماران از طریق این فن موفق به دستیابی تغییر در سطح هیجانی شدند .استفاده از فنهاي تجربی،
یکی از ویژگیهاي کلیدي طرحواره درمانی است ،چراکه گرینبرگ

و سفران (Greenberg & safran,

) 1994شواهدي ارائه دادند که نشان میداد ،سیستمهاي شناختی -عقالنی مبتنی بر زبان از سامانههاي مرتبط
با هیجان مستقل هستند .فنهاي تجربی ،بر تجربه و ابراز هیجانهایی تمرکز میکنند که مرتبط با موقعیتهاي
گذشته هستند که بهنوبه خود ،منجر به توسعه یا حفظ طرحواره و ذهنیتها میشوند .ازجمله فنهاي بکار
گرفتهشده در این پژوهش میتوان به نوشتن یک نامهي بدون سانسور به منشأ طرحواره اشاره نمود .از دیگر
عوامل مؤثر بر کاهش نشانهها میتوان به الگو شکنی رفتاري اشاره نمود که طوالنیترین و حساسترین
بخش طرحواره درمانی است .در این قسمت به مراجع کمک شد تا با جایگزین کردن الگوهاي رفتاري
سازگارتر و جدیدتر ،بهجاي پاسخهاي مقابلهاي ناکارآمد ،رفتارهاي انطباقیتري را جایگزین کنند.
تشکر و قدردانی
در پایان الزم است از همکاري و زحمات مراکز روانپزشکی و روانشناختی شهر اراک و همچنین
بیمارانی که در این پژوهش تا انتها همکاري داشتند ،تشکر و قدردانی به عملآوریم.
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