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چکیده
هدف :بررسی اثربخشی طرحواره درمانی بر احساس حقارت دختران نوجوان خانوادههای طالق.
روش :روش پژوهش نیمهآزمایشی با طرح پیشآزمون-پس آزمون همراه با گروه گواه بود .جامعه آماری،
شامل کلیهی نوجوانان دختر خانوادههای طالق شهر کرمانشاه در مقطع سنی  15-18سال میباشد ،که در
مدارس مقطع متوسطه در سال تحصیلی ( ) 94-95مشغول به تحصیل بودند .به همین منظور با استفاده از روش
نمونهگیری خوشهای چندمرحلهای ،تعداد  18نفر از دانشآموزان خانوادههای طالق انتخاب شدند و به شکل
تصادفی در دو گروه آزمایشی و گواه قرار گرفتند .گروه آزمایشی در  8جلسهای طرحواره درمانی شرکت
داده شده و گروه گواه بدون دریافت آموزش در نوبت انتظار قرار گرفتند .ابزار اندازهگیری پرسشنامهی
احساس حقارت بود .دادههای بدست آمده از طریق تحلیل کوواریانس تک متغیره تجزیه و تحلیل شدند.
یافتهها :بین دو گروه از نظر احساس حقارت تفاوت معنیداری وجود دارد و میانگین گروه آزمایش از
گروه گواه کمتر بود .یافتههای این پژوهش نشان دهندة اثربخشی رویکرد طرحواره درمانی بر احساس
حقارت دختران نوجوان خانوادههای طالق بود.
واژههای کلیدی :طرحواره درمانی ،احساس حقارت ،دختران نوجوان خانواده های طالق
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مقدمه
طالق 1از مهمترین پدیدههای حیات انسانی به شمار میآید که نه تنها تعادل روانی دو انسان ،بلکه
تعادل روانی فرزندان ،بستگان و نزدیکان را نیز به هم میریزد (.)Abdi, Porebrahim & Nazari, 2013
طالق عامل استرس زای بسیار قوی است که هم والدین و هم فرزندان را تحت تأثیر قرار میدهد و بهزیستی
روانشناختی آنها را به شدت کاهش میدهد ( .(Sutherland, Altenhofen & Biringen, 2012در این
میان یکی از قربانیان اصلی پیامدهای ناشی از طالق والدین ،فرزندان بودهاند .با توجه به تحقیقات انجام شده،
عدم سازگاری فرزندان با طالق والدینشان میتواند اثرات زیانبار و مخربی روی کارکرد روانشناختی و
حتی وضعیت جسمانی آنها داشته باشد ( .)Brewer, 2010مطالعات انجام شده حاکی از تأثیرات نامطلوب
طالق بر خانواده و به خصوص فرزندان تا سنین باال است ( .)Berry, Stoyles & Donovan, 2010یکی از
مشکالت روانشناختی این فرزندان ،احساس حقارت 2است.
احساس حقارت یک باور عمیق ،غیر واقعی و دائم در مورد پایین بودن تواناییهای عقالنی و
جسمانی است که به کاهش سطح ارزشها و ناارزندهسازی فرد منجر میشود .احساس حقارت نیروی
برانگیزنده رفتار در سطوح مختلف اعم از بهنجار یا نابهنجار به شمار میآید اما در بعضی از وضعیتهای
آسیبشناختی روانی ممکن است بیشتر دیده شود ( .)Duane, 2012این واژه برای بیان نداشتن عزت

نفس3

مطرح است ( .)Hasper, 2013زمانی که احساس حقارت در فرد شدت مییابد برای کاهش آن و پیش-
گیری از خطرهای احتمالی آن به مکانیزمهای دفاعی جبران ،متوسل میشود .این مکانیسمها گاهی واقعی و
حقیقی هستند که موجب کاهش عقده حقارت و دستیابی به تعادل میگردد و گاه انحرافی و کاذبند که
در این صورت احساس حقارت نه تنها کاهش نمییابد ،بلکه به صورتی ویرانگر و مخرب تشدید میگردد
و طبیعتاً پیامدهای ناگواری دارد ( .)Borokie Milan & Khodayari Shoty, 2014کیم ( )Kim, 2011در
پژوهشی با هدف بررسی پیامدهای طالق والدین بر رشد فرزندان به این یافته رسید که طالق بر عزت نفس
و خودپنداره نوجوانان تأثیر منفی میگذارد .از آنجایی که احساس حقارت همیشه در مقایسه خود با دیگران
به کار میرود ،داشتن چنین اح ساسی با احساس انزوای اجتماعی و تعلق نداشتن نیز همراه است ( Hasper,

 .)2013پژوهشهای علمی نشان دادهاند که در افراد گوشهگیر ،تنها ،منزوی با احساس کمرویی شدید و
عزت نفس ضعیف ،بیماریهای روانی و جسمانی بیشتر است ( .)Dorothy, 2012همچنین مطالعات نشان

1. Divorce
2. Inferiority Feeling
3. Self-Esteem
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میدهد که فرزندان خانوادههای طالق نسبت به فرزندان خانوادههای عادی ،دارای مشکالت عاطفی ،رفتاری
و تحصیلی بیشتری هستند و از سالمت روانی کمتری برخوردارند .همچنین آنها ناسازگاریهای روانشناختی
بیشتری از خود بروز میدهند و عزتنفس پایین و مشکالت اجتماعی بیشتری دارند ( .)Kelly, 2000نتایج
پژوهش اسماعیلنیا ،همدانی ،سیگارچی و داودی (

Esmailnia, Hamedani, Sigarchi, & Davoudi,

 ،)2015تحت عنوان بررسی رابطهی طرحوارههای ناسازگار اولیه ،خودکارآمدی و احساس حقارت در
دانشجویان که در بین  200دانشجو انجام گرفت نشان داد که رابطهی مثبت معنیداری بین طرحوارههای
ناسازگار اولیه (قطع و محرومیت ،خودگردانی و عملکرد مختل ،محدودیتهای مختل ،دیگر جهتمندی و
هوشیاری و بازداری) و احساس حقارت در دانشجویان و رابطهی منفی معنیداری بین احساس حقارت و
خودکارآمدی وجود دارد .عالوه بر این ،طرحوارههای ناسازگار اولیه احساس حقارت را پیش بینی میکنند.
از عوامل تأثیرگذار بر مشکالت روانشناختی ،شناختها ،نگرشها و باورهای فرد میباشد .شناخت-
گرایان ساختاری ذهنی را مد نظر قرار دادند که با نام طرحواره 1مطرح گردیده است .جفری یانگ ( Young,

 )1999, 1991درمانی نوین و یکپارچه را تدوین کرد که طرحوارهدرمانی 2نام دارد که عمدتاً بر اساس بسط
و گسترش مفاهیم و روشهای درمان شناختی-رفتاری کالسیک بنا شده است( .

PanahAli, Shafiabadi,

 .)Navabinejad & Nooranipour, 2013طرحواره درمانی بر تغییر و تعدیل طرحوارههای ناسازگار اولیه
تأکید میکند .طرحوارههای ناسازگار اولیه ،قدیمیترین وعمیقترین مؤلفههای شناختی ،باورها و احساسات
غیرشرطی درباره خودمان هستند و از تعامل خلق و خوی فطری کودك با تجارب ناکارآمد او با والدین،
خواهرها ،برادرها و همساالن درطی سالهای اولیه زندگی به وجود میآید

( & Young, Klosko

 .)Weishaar, 2003از مهمترین عوامل تأثیرگذار بر پیدایش و میزان احساس حقارت ،مؤلفههای شناختی
هستند .چون طرحواره درمانی بر عمیقترین سطح شناخت تأکید میکند ،از این رو به دنبال آن است که
هسته مرکزی مشکل را اصالح نماید ( .)Pinto-Gouveia, Castilho, Galhardo & Cunha, 2006به
کارگیری طرحواره درمانی باعث افزایش احساس ارزشمندی ،با کفایتی  ،شایستگی ،مثبت نگری ،اعتماد
به نفس می شود و از بین بردن یا تعدیل طرحوارههای ناسازگار اولیه موجب تغییر در باورهای فرد گردیده
و در نتیجه شناخت وی نسبت به خود و توانایی ذاتی خویش تغییر می یابد و در کاهش احساس حقارت
فرزندان خانوادههای طالق مؤثر است.
پژوهش عرفانیان سادتمند و توحیدی مقدم ()Erfanian Sadatmand & Tohidimoghadam, 2015
1. Schema
2. Schema Therapy
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نشان داد که گروهدرمانی متمرکز بر طرحوارهدرمانی بر عزت نفس دختران فراری اثربخش بوده است و
مداخالت طرحوارهدرمانی میتواند برخی از تواناییهای روانشناختی را افزایش داده و عالیم آسیبشناسی
روانشناختی را کاهش دهد .بر اساس پژوهش طاهریمقدم ،تقیزاده ،کاکو جویباری و عالقمند ( Tahery

 )Moghadam, Taghizadeh, Kakojoibary & Alaghmand, 2014نتایج به دست آمده حاکی از تأثیر
طرحوارهدرمانی بر کاهش متغیر باور و افزایش عزتنفس در گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل بود .نتایج
پژوهش یوسفیان و اصغریپور()Yousefian & Asgharipour, 2013؛ بادله ،فتحی ،آقامحمدیان شعرباف،
بادله و استادی ()Badeleh, Fathi, Aghamohammadian Sharbaf, Badeleh & Ostadi, 2013؛
مورتون ،راچ ،رید و استوار ()Morton, Roach, Reid & Stewar, 2012؛ ویت ،مکماناس و شفران
()Waite, McManus & Shafran, 2012؛ فرقانی طرقی ،جوانبخت ،بیاضی ،صاحبی ،وحیدی و دروگر
)& Derogar, 2012

(Forghani Toroghi, Javanbakht, Bayazi, Sahebi, Vahidi؛ کاظمینی

( )Kazemeini, 2012نشان دادند که درمان شناختی-رفتاری بر افزایش عزت نفس مؤثر است .نتایج پژوهش
کاظمیان و کالنتر ( ،)Kazemian & Kalantar Hormozi, 2012نشان داد که آموزش خودمتمایزسازی بر
کاهش میزان اضطراب و اعتمادبه نفس فرزندان خانوادههای طالق مؤثر بوده است .همچنین پژوهش
کاظمیان و اسماعیلی ( )Kazemian & Esmaeeli, 2013نشان دادکه آموزش خودمتمایزی بر افزایش میزان
سازگاری فرزندان خانوادههای طالق مؤثر بوده است.
با توجه به ازدیاد آمار طالق و لزوم کمک به فرزندانی که در چنین خانوادههایی زندگی میکنند
و ضروری بودن پیشگیری از خطرات احتمالی و صدمات جبران ناپذیر این معضل اجتماعی که پیش از همه
دامان این کودکان را می گیرد ،و از سوی دیگر تاکنون هیچ پژوهشی در حیطهی اثربخشی طرحواره درمانی
بر احساس حقارت انجام نگرفته است ،بنابراین ضرورت دارد پژوهش اخیر و همچنین پژوهش های آتی
در رابطه با راهحل های مؤثر به منظور رفع احساس حقارت فرزندان طالق انجام شود .با توجه به این موارد
و همچنین قابلیتهای رویکرد طرحواره درمانی پژوهش حاضر در پی پاسخ به این سؤال است که آیا
طرحواره درمانی بر احساس حقارت دختران نوجوان خانوادههای طالق شهر کرمانشاه تأثیر میگذارد؟
روش
روش این پژوهش از نوع نیمهآزمایشی با طرح پیشآزمون-پسآزمون با گروه گواه بود .جامعه
آماری ،شامل کلیهی نوجوانان دختر خانوادههای طالق شهر کرمانشاه در مقطع سنی  15-18سال میباشد،
که در مدارس مقطع متوسطه در سال تحصیلی ( ) 94-95مشغول به تحصیل بودند .به منظور بررسی دقیقتر
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دادهها از روش نمونهگیری تصادفی خوشهای چند مرحلهای استفاده گردید .بدین صورت که ابتدا به ادارهی
کل آموزش و پروش شهر کرمانشاه مراجعه شد و سپس از بین نواحی سهگانه شهر کرمانشاه به صورت
تصادفی یک ناحیه انتخاب و با توجه به محدود بودن جامعه از دبیرستانهای دخترانه واقع در آن ناحیه دو
دبیرستان که از لحاظ موقعیت جغرافیایی و سکونت مدارس نسبتاً همتا بودند ،انتخاب و به صورت تصادفی
یکی از آنها به عنوان گروه آزمایش و دیگری به عنوان گروه کنترل انتخاب شد .در مرحلهی بعد با مراجعه
به مشاور مدارس و کسب مجوزهای الزم پروندههای تحصیلی دانشآموزان بررسی شد و نوجوانان خانواده-
های طالق مشخص و سپس به هر کدام از آنها کدی اختصاص داده شد و سپس پرسشنامه احساس حقارت
اجرا شد و بر اساس مالكهای ورود نظیر اعالم رضایت تمام دانشآموزان و والدین آنها برای انجام
پژوهش ،دامنهی سنی  15تا 18سال ،عدم دریافت هرگونه درمان دیگر در طول دورهی پژوهش ،گذشت
حداقل دو سال از طالق والدین ،کسب نمرهی باالتر از نقطهی برش در پرسشنامه احساس حقارت و مالك-
های خروج :مبتال بودن به بیماری های جسمانی خاص که مانع شرکت در جلسات شود .در هر مدارس 13
نفر انتخاب شدند که از بین آنها در نهایت در هر مدرسه  9نفر به صورت داوطلبانه مایل به شرکت در
جلسات بودند .برای دانش آموزان گروه آزمایش در  8جلسهی یک و نیم ساعته طرحوارهدرمانی اجرا شد.
تکرار جلسات به صورت دوبار در هفته بود .الزم به ذکر است به دلیل مالحظات اخالقی آموزش هایی به
گروه گواه نیز داده شد و آنان نیز از این آموزش ها بهرهمند شدند .محتوای جلسات آموزشی با مطالعة مبانی
نظری ) )Young, 1990و متخصصان روان شناسی و مشاوره تهیه و تدوین گردیده است  .در همهی جلسات
 ،زبان ساده و عینی در آموزش ،تأکید بر ابعاد بحث گروهی  ،کسب گزارش از تکالیف و پاسخگویی به
سؤاالت و ابهامات آنان در دستور کار قرار گرفت .محتوای جلسات درمانی ،در جدول  1ارایه شده است.
جدول :1محتوای جلسات طرحواره درمانی
جلسه

محتوا و موضوعات جلسات طرحواره درمانی
برقراری ارتباط و ارزیابی اولیه ،معرفی اعضا ،بیان قواعد گروه (از جمله رازداری ،احترام ،گوش دادن و  ،)..بستن

اول

قرارداد ،شناخت مشکل فعلی مراجع ،سنجش مراجعین برای طرحواره درمانی با تمرکز بر تاریخچه ی زندگی
آموزش در مورد طرحوارهها و سبکهای مقابلهای ،برقراری ارتباط بین مشکالت فعلی و طرحوارهها با ارایه مثال

دوم

مربوط به احساس حقارت
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(راهبردهای شناختی)؛ ارائه منطق تکنیک های شناختی ،اجرای آزمون اعتبار طرحواره با ارایه مثال مربوط به
سوم

احساس حقارت ،استفاده از سبک درمانی رویاروسازی همدالنه ،تعریف جدید از شواهد تایید کنندهی طرحواره

چهارم
پنجم
ششم
هفتم
هشتم

ارزیابی مزایا و معایب پاسخهای مقابلهای ،برقراری گفتگو بین جنبهی سالم و جنبهی طرحواره ،به چالش کشیدن
طرحوارهها ،آموزش تدوین کارتهای آموزشی
ارائه منطق تکنیک تجربی (جنگیدن با طرحوارهها در سطح عاطفی)؛ تصویر سازی ذهنی ،ربط دادن تصویر سازی
ذهنی گذشته به زمان حال ،انجام گفتگوی خیالی
ارائه منطق تکنیکهای رفتاری ،بیان هدف تکنیکهای رفتاری ،ارائه راههایی برای تهیهی فهرست رفتار ،اولویت-
بندی و مشخص کردن مشکل ساز ترین رفتار ،افزایش انگیزه برای تغییر رفتار
تکنیکهای رفتاری ،افزایش برای تغییر رفتار ،تمرین رفتارهای سالم از طریق تصویر سازی و ایفای نقش ،غلبه بر
موانع تغییر و ایجاد تغییرات مهم زندگی
مرور و جمعبندی جلسات قبل ،جمع بندی و نتیجهگیری نهایی ،تعیین زمان اجرای پس آزمونهای مربوطه (با
فاصله یک هفته بعد از جلسه اخر) و تشکر از گروه و ختم جلسات.

ابزار پژوهش
در این پژوهش برای دستیابی به اطالعات مورد نیاز از پرسشنامه زیر استفاده شد:
پرسشنامهی احساس حقارت :پرسشنامه احساس حقارت یائو ،کاتراکس ،مارتین ،موالرد ،گرین ،آنر
و الدوسر ( )Yao, Cottraux, Martin, Mollard, Guerin, Hanauer & Ladouceur, 1997دارای  34گویه
شامل افکار منفی است که به طور مکرر به وسیله بیمارانی که از اختاللهای اضطرابی (به ویژه هراس
اجتماعی و وسواس بیاختیاری) رنج میبردند،گزارش شده است .این مقیاس یک ابزار خود گزارشدهی
است که  17گویهی آن کهتری مرتبط با قضاوتهای دیگران را میسنجد .از لحاظ محتوایی ،از  34گویه
مقیاس  15گویه آن با رویدادهای منفی مانند ضعف ،خستگی ،اشتباه و انتقاد و  15گویه دیگر آن با
رویدادهای مثبت نظیر ارزشمندی ،موفقیت و تحسین مرتبط هستند و 4گویه دیگر منعکسکنندهی اصول
موضوعه بیقید وشرط هستند .ضریب اعتبار پرسشنامه احساسحقارت از طریق باز آزمایی  0/76و هماهنگی
درونی گویههای مقیاس از طریق آلفای کرونباخ 0/89بدست آمده است

( & Yousefi, Mazaheri

.)Adhamyan, 2008
یافتهها
در نمونهی مورد بررسی میانگین و انحراف استاندارد سن گروه آزمایش 16/78و 0/44و گروه
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کنترل  16/67و  1/00و طول مدت طالق والدین در گروه آزمایش با میانگین  10/44و انحراف استاندارد
 2/83و در گروه کنترل  11/11و  4/19بوده است.
برای تحلیل دادهها و به منظور کنترل اثر پیشآزمون و پسآزمون از روش تحلیل کوواریانس تک-
متغیره استفاده شد .قبل از اجرای تحلیل کوواریانس پیشفرضهای انجام کوواریانس مورد بررسی قرار
گرفتند .یکی از پیشفرضهایی که قبل از تحلیل کوواریانس باید مورد بررسی قرار گیرد همگنی ضرایب
رگرسیون میباشد .آنگونه که خطوط رگرسیون هر دو گروه موازی باشد ،نتیجه بررسی همگنی رگرسیون
در جدول  2آمده است.
جدول  :2نتایج بررسی همگنی ضرایب رگرسیون
منبع

مجموع مجذورات

df

میانگین مجذورات

F

Sig

گروه * پیشآزمون

3844/26

2

1926/13

3/20

0/09

در جدول  2نتایج همگنی ضرایب رگرسیون احساس حقارت نشان داد که  Fمحاسبه شده (،p<0/05

 )F>3/20برای تعامل گروه و پیشآزمون در سطح  0/05معنیدار نمیباشد ،بنابراین دادهها از فرضیهی
همگنی شیبهای رگرسیون پشتیبانی میکنند و این پیشفرض تایید شد.
همچنین جهت بررسی پیشفرض همگنی واریانسها در گروه آزمایش و گواه از آزمون لون استفاده
گردید .آزمون لون محاسبه شده در متغیر مورد بررسی از لحاظ آماری معنیدار نبود ]  P= 0/16 <0/05و
16(=2/16و .[ F(1بنابراین مفروضه همگونی واریانسها نیز تایید شد .برای تعیین توزیع جامعه (نرمال بودن
دادهها) از آزمون کولموگروف – اسمیرنوف 1استفاده شد ،در آزمون انجام شده سطح  p<0/05بود که
نشاندهندهی نرمال بودن توزیع جامعه است .با توجه به برقراری پیشفرضهای تحلیل کوواریانس تک-
متغیره ،استفاده از این آزمون مجاز میباشد.
در جدول  ،3میانگین و انحراف معیار متغیر احساس حقارت ارائه شده است.
جدول  :3میانگین و انحراف معیار نمرات احساس حقارت در دو گروههای آزمایش و کنترل در مراحل
پیشآزمون و پسآزمون
خرده مقیاس

مرحله

گروه

میانگین

انحراف معیار

پیش آزمون

آزمایش

119/67

4/38

کنترل

121/22

4/20

آزمایش

101/33

4/79

کنترل

119/56

5/45

احساس حقارت
پس آزمون

1. Kolmogorov - Smirnov
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نتایج جدول  3نشان میدهد که میانگین و (انحراف استاندارد) احساس حقارت در پیشآزمون
گروه آزمایش از  )4/38( ،119/67به  )4/79( ،101/33در پسآزمون کاهش یافته است .اما در گروه کنترل
از  )4/20( ،121/22به  )5/45( ،119/56در پسآزمون تغییر یافته که این تغییر قابل توجه نیست .نتایج حاصل
از آزمون تحلیل کوواریانس تک متغیری در جدول  4آورده شده است.
جدول  : 4نتایج حاصل از تحلیل کواریانس تک متغیره بر روی میانگینهای پسآزمون نمرات احساس
حقارت گروه آزمایش و گروه کنترل با کنترل پیشآزمون
متغیر وابسته

مجموع

درجه

میانگین

مجذورات

آزادی

مجذورات

F

P

مجذور اتا

توان
آماری

نمرات پیش آزمون

186/67

1

186/67

11/88

0/004

0/44

0/89

عضویت گروهی

1252/21

1

1252/21

79/74

0/001

0/84

1

با توجه به مندرجات جدول  4مقدار  Fبرای متغیر احساس حقارت  79/74به دست آمد که در سطح
( )p>0/001معنادار است و با توجه به اندازه اثر محاسبه شده  84درصد تغییر در متغیر احساس حقارت ناشی
از تاثیر متغیر مستقل (طرحواره درمانی) بوده است.
نتیجه
هدف از پژوهش حاضر ،بررسی اثربخشی طرحواره درمانی بر احساس حقارت دختران نوجوان
خانوادههای طالق بود .یافتههای به دستآمده از پژوهش حاضر نشان داد که بین نمرهی احساس حقارت
دختران نوجوان در دو گروه آزمایش و گواه تفاوت معنیداری وجود دارد و این مداخله بر کاهش احساس
حقارت مؤثر بوده است همچنین مقایسة نمرات شرکت کنندگان در پیش آزمون و پس آزمون نشان داد که
طرحواره درمانی بر تعدیل طرحواره های ناسازگار اولیه موفق بوده است و همهی آزمودنیها روند بهبود
طرحوارهها را طی کردهاند .نتایج پژوهش حاضر با عرفانیان سادتمند و توحیدی مقدم ( Erfanian Sadatmand
)& Tohidimoghadam, 2015؛ طاهریمقدم ،تقیزاده ،کاکو جویباری و عالقمند ( Tahery Moghadam,
)Taghizadeh, Kakojoibary & Alaghmand, 2014؛ یوسفیان و اصغریپور ( Yousefian & Asgharipour,

)2013؛ بادله ،فتحی ،آقامحمدیان شعرباف ،بادله و استادی

( Badeleh, Fathi, Aghamohammadian

)Sharbaf, Badeleh & Ostadi, 2013؛ مورتون ،روچ ،رید و استوار ( Morton, Roach, Reid & Stewar,

)2012؛ ویت ،مکمانوس و شفران ()Waite, McManus & Shafran, 2012؛ فرقانی طرقی و همکاران
)(Forghani Toroghi et al, 2012؛ کاظمینی ()Kazemeini, 2012؛ کاظمیان و کالنتر (

& Kazemian
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)Kalantar Hormozi, 2012؛ کاظمیان و اسماعیلی ( )Kazemian & Esmaeeli, 2013همسو می باشد.
در تبیین یافتههای پژوهش میتوان گفت فعال شدن طرحوارهی نقص /شرم از حوزهی بریدگی و طرد باعث
میشود در فرد این احساس به وجود بیایید که در مهمترین جنبههای شخصیتاش ،انسانی ناقص ،مطلوب ،بد،
حقیر و بیارزش است و یا اینکه در نظر افراد مهم زندگیاش ،فردی منفور و نامطلوب به حساب میآید .افرادی
که این طرحواره را دارند حساسیت بیشاز حدی نسبت به انتفاد ،طرد ،سرزنش ،کمرویی ،مقایسههای نابحا،
احساس ناامنی در حضور دیگران و حس شرمندگی در ارتباط با عیب و نقصهای درونی خود را دارند.که ریشه-
های تحولی این طرحواره در فرد ،کماگرایی ،ایرادگیری و عیبجویی والدین که با شکلگرفتن این طرحواره،
فرد بیشتر به ناارزندهسازی و مقایسه کردن خود با همساالن میپردازد و حتی به دیگران این اجازه را میدهد به
ناارزندهسازی او بپردازد .با آگاه شدن آزمودنی از این طرحواره در خود و تعدیل شدن آن ،موجب افزایش
احساس ارزشمندی آنها میشود و آنها احساس میکنند چنین طرحوارهای یا اشتباه بوده ،یا اینکه بسیار اغراق-
آمیز جلوه داده شده است ،در کنار دیگران احساس راحتی بیشتری میکنند ،کمتر احساس آسیبپذبری و بی-
پناهی میکنند ،تمایل بیشتری برای وارد شدن به روابط اجتماعی دارند ،تمایل بیشتری برای صحبت کردن با
دیگران نشان میدهند و دیگر سعی نمیکنند بسیاری از جنبههای شخصیت خود را پنهان کنند و موفقیتها و
پیشرفت خود را در زندگی نتیجه کوششها و استعدادهای خود میدانند که این منجر به اعتماد به نفس میگردد.
از طرحوارههای دیگر مرتبط با احساس حقارت ،طرحوارهی وابستگی /بیکفایتی در حوزهی خودگردانی و
عملکرد مختل که ریشههای تحولی این طرحواره حمایت افراطی والدین ،تصمیمگیری والدین به جای کودك،
والدین بیحوصله ،انتقادگری و اضطراب والدین که نشانههای شکلگرفتن این طرحواره کمکطلبی افراطی،
اطمینان طلبی راجع به تصمیمها ،اجتناب از قبول کارهای جدید و چالش گریزی که این عده خود را افرادی
درمانده و نمیتوانند مسئولیتهای زندگی خود را به تنهایی بر عهده بگیرند ودر انجام مسئولیتهای خود را ناتوان
میدانند که این منجر به شکلگیری دید منفی فرد نسبت به خود و خود را فردی بیکفایت تلقی میکند و وقتی
فرد به شکلگیری این طرحواره در خود پی میبرد سعی میکند از این به بعد مسئولیتهای زندگی خود را برعهده
بگیرد و این باعث بینش فرد نسبت به خود میشود .طرحواره شکست در حوزهی خودگردانی و عملکرد مختل
که ریشههای تحولی این طرحواره ایرادگیری افراطی والدین ،بیتوجهی به موفقیتهای کودك ،احساس ضعف
در مقابل همساالن ،مقایسه ناعادالنه کودك با همشیرها و حاکمیت جو بیانضباطی بر خانواده وبه همین دالیل
طرحواره شکست در فرد شکل میگیرد و این افراد اغلب خود را کمهوش ،ناالیق و بیاستعداد میدانند و در
مقایسه خود با همساالنشان در حوزههای پیشرفت غالباً احساس بیکفایتی میکنند و ضعفهای خود را بیشتر
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برجسته میسازنند .با آگاه شدن آزمودنیها از این طرحواره و علت ترس آنها از موفق نشدن در آینده ،باعث
میشود جرقهی امیدی در ذهن آنها شکل بگیرد و دید خوشبینانهتری نسبت به آینده پیدا کنند .طرحواره انزوای
اجتماعی در حوزهی بریدگی و طرد که ریشههای تحولی این طرحواره احساس متفاوت بودن با دیگران ،مشکالت
جسمی ،خرده فرهنگ و اقلیتها که نشانه های شکل گرفتن این طرحواره احساس حقارت ،احساس تنهایی،
نگرانی درباره کارها یا حرف ها ،برنامه ریزی دقیق برای حرف زدن ،انزواگزینی ،کمرویی میباشد این افراد
احساس میکنند از جهان کنارهگیری کردن و با دیگران متفاوت هستند .با آگاه شدن آزمودنیها از وجود این
طرحواره ،بهتر میتوانند با محیط اطراف ارتباط برقرار کنند و احساس متفاوت بودنشان با دیگران کاهش یابد.
در تبیین دیگر اثربخشی طرحواره درمانی بر احساس حقارت میتوان گفت رویکرد طرحواره درمانی،
رویکردی متشکل از رویکردهای شناختی ،رفتاری ،بینفردی ،دلبستگی و تجربی در قالب یک مدل درمانی
یکپارچه است که با استفاده از چهار تکنیک اصلی شناختی ،رفتاری ،رابطهای و تجربی در افراد عالوه بر زیر
سؤال بردن طرحوارههای ناسازگار که علت اصلی شکل+گیری افکار ناکارآمد و غیرمنطقی است ،از نظر هیجانی
باعث تخلیه عواطف و هیجانات منفی مدفون شده مثل خشم ناشی از عدم ارضای نیازهای خودانگیختگی و
دلبستگی ایمن به دیگران در سالهای کودکی میشود .در بعد رفتاری ،با افزایش انگیزه برای تغییر رفتار و
جایگزین کردن رفتارهای سالم به بهبود و تعدیل طرحواره کمک میکند .بنابراین بکارگیری طرحوارهدرمانی
باعث افزایش دید مثبت نسبت به خود ،دیگران و جهان ،افزایش احساس ارزشمندی ،توانایی انجام مسئولیتها،
پذیرش فرزند طالق بودن و عدم سرزنش خود به عنوان فرزند طالق ،توانایی برقراری ارتباط مناسب با همساالن،
افزایش عزت نفس و خودپنداره میگردد و در نتیجه منجر به کاهش احساس حقارت میشود .مهمترین
محدودیت این پژوهش عدم استفاده از پیگیری بود بنابراین پیشنهاد میشود در پژوهش های آتی از پیگیریهای
کوتاه مدت و بلندمدت استفاده کنند .همچنین میتوان در پژوهش های آتی روشهای این پژوهش را با سایر
روش ها مثل شناختی رفتاری ،فراشناختی ،واقعیت درمانی ،درمان عاطفی عقالنی و غیره مقایسه کرد .پیشنهاد
دیگر اینکه ،این پژوهش در سایر مقاطع سنی انجام شود تا بتوان در تعمیم نتایج و تأثیر روش طرحواره درمانی با
دقت و اطمینان بیشتری بحث کرد.
قدردانی
پژوهشگران مراتب تشکر و قدردانی خود را از کلیهی کسانی که در پژوهش حاضر شرکت داشته-

اند اعالم میدارند.
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