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انواع طرحواره در زنان افسرده شهر تبریز

2صنم اسدي فائزي، *1نینا آقامحمدي

nina_mohammadi@rocketmail.comدانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریز ،دانشجوي کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی1
.دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریز،دانشجوي کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی2

چکیده
هدف این پژوهش تعیین انواع . سیب شناسی روانی اشاره داردی به اثر طرحواره ها در شکل گیري عالئم آروان شناختمدل هاي شناختی در تبیین اختالالت 

ننده مبتال به افسردگی بیمارستان رازي شهر تبریز بودند که از بین این عه آماري این تحقیق زنان مراجعه کجام. ار اولیه در زنان افسرده بودطرحواره هاي ناسازگ
آمارياز نرم افزارپاسخ دادند و داده هاي حاصل با استفاده (YSQ-SF)نفر به عنوان نمونۀ آماري انتخاب شدند و به پرسشنامۀ فرم کوتاه طرحواره 120زنان 

SPSSیان طبق نتایج در این م. به افسردگی بودر اولیه در افراد مبتال خی از انواع طرحواره هاي ناسازگانتایج بیانگر وجود بر. و آزمون فریدمن تحلیل شدند
یش بینی کرد ناداري افسردگی را پبه طرز مع86/3شرم با میانگین رتبه /نقصو طرحواره50/12معیارهاي سرسختانه با میانگین رتبهطرحوارهفریدمن

)000/0=p .(بر طرحوارة یانگ، تلویحات درمانی و مبتنی مده با بررسی هاي پیشین همخوان بوده و بیانگر این است که چارچوب نظریۀ درمانینتایج بدست آ
.مهمی در رابطه با افسردگی داردیتبیین

انزنطرحواره؛ افسردگی؛:کلید واژه

مهمقد
این بیماري مـی توانـد سـالمت جـسمانی، احـساسات، رفتـار و          . هر انسانی در مقاطع متفاوتی از سن خود ممکن است افسردگی را تجربه کند             

عـدم توانـایی در اندیـشیدن،     , عالئمی مانند غم و اندوه، احساس بی ارزشی، دشواري در تمرکـز           . سالمت روحی انسان ها را تحت الشعاع قرار دهد        
افسردگی بیماري جدي . بی خوابی، احساس شکست و بیماري از نشانه هاي خطرناك دیگر در انسان هاي افسرده قابل مشاهده است،ناهاحساس گ

امروزه در درمان افسردگی بر طرحواره درمـانی کـه شـکل    ). 1382, امانی(و مهمی است و افراد مبتال براي بهبود یافتن به مداوا و درمان نیاز دارند           
یانگ و کالسکو، (که در این نوع درمان تجربه هاي دوران کودکی حائز اهمیت می باشد ،شده و تلفیقی شناخت درمانی است تاکید می شود       تعدیل  
ن هیجان ها، شناخت هـا   در چهارچوب موضوع هایی همچو    (EMS)این تمرکز درمانی در راستاي شناسایی طرحواره هاي ناسازگار اولیه           ). 1994

انگ، ی(دوام دارند ابطه اش با دیگران تعریف می شود که در طول کودکی تحول یافته و تا بزرگسالی و ردنی، با در نظر گرفتن فرد و احساس هاي ب
، شامل باورهایی در باره خود، دیگران و محـیط هـستند کـه از ارضـاء     گار اولیه ساختارهاي شناختی عمیقطرحواره هاي ناسازبه باور یانگ   ). 2003

وط به رابطه بین فرد و محیط را این طرحواره ها، اطالعات مرب. می گیرند  سرچشمههاي اولیه به ویژه نیازهاي هیجانی در دوران کودکی        نشدن نیاز 
طرحواره درمانی به ویژه براي فهم. د و در نهایت نگرش ها و پردازش شناختی نابهنجار را در پی دارندنریف و افکار خودکار منفی را فعال می کنتح

تجارب بالینی نشان می دهد کـه هـر   . بلکه هدف در ساختن آن درمان اختالل هاي روانی مزمن و مقاوم بود       افسردگی و عالیم آن پی ریزي نشد،      
یانگ، کالسکو  (کننده و در بسیاري موارد مزمن آن نیز به طرحواره درمانی خیلی خوب پاسخ می دهد                 سردگی اساسی را به دلیل ماهیت عود      دوره اف 

).1386شیار، و و
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کـه بـا تعـدیل و اصـالح     ي اختالالتی از قبیل افسردگی است، بنظر مـی رسـد  ازگار اولیه اغلب زیربناي نشانه ها     نجا که طرحواره هاي ناس    از آ 
ع طرحـواره هـاي   در پی تعیـین انـوا  ،در نتیجه پژوهشگر در این مطالعه. افسردگی در افراد مبتال می تواند کاهش یابد, طرحواره هاي ناسازگار اولیه  

.ناسازگار اولیه در زنان افسرده می باشد
مطالعات نـشان داده اسـت      . بیش تر در بین زنان دیده می شود        وان شایع ترین اختالل روانی،    افسردگی به عن  ) 1386(براساس نظریه سلیگمن    
بنابراین این حـاالت  خود ارتباط مناسب داشته باشد،    در فعالیت هاي زندگی به خوبی عمل کند و با فرزندان و همسر             دکه یک زن افسرده نمی توان     

پس با وجود مادرانی . ثیر منفی بر جاي خواهد گذاشتمدرسه اي، رفتار و بازي با همساالن فرزند خویش تأ نظام فکري، فعالیت هاي    روحی مادر بر  
.افسرده، با نسلی افسرده روبرو خواهیم بود

اولیه به رابطـۀ    ناسازگار و طرحواره هاي  ) افسردگی، اضطراب و خشم   (ن عالئم اختالالت عاطفی     د بی در مطالعه خو   )2005(کالویت و همکاران    
.معناداري دست یافتند
در مطالعۀ عالئم افسردگی و اضطرابی و طرحـواره هـاي ناسـازگار اولیـه در نوجوانـان بـه رابطـۀ معنـاداري دسـت                     ) 2007(الملی و هارکنس  

افـسردگی در   و عالئم   ر مطالعه اي به منظور بررسی رابطۀ ادراك سبک هاي والدینی، طرحواره هاي ناکارآمد اولیه                د) 2002(هریس و کرتن    .یافتند
بزرگساالن جوان به این نتیجه رسیدند که طرحواره هاي یانگ در ارتباط بین سبک هاي والدینی ادراك شده و عالئم افسردگی نقـش واسـطه یـا                           

.میانجی دارند
انجام شده در حوزه رابطۀ افسردگی با انواع طرحواره هاي ناسازگار اولیـه، خالءهـایی وجـود دارد از                   ه می شود در مطالعات      همانطور که مالحظ  

ه هـاي ناسـازگار اولیـه در افـراد مبـتال بـه       راانواع طرحوکهنکته دیگر این. شده استتر توجه   ین باال کمتر به سن  جمله این که بیشتر این مطالعات       
پژوهش حاضر سعی بر آن دارد که خالءهاي برشمرده. در نهایت در این مطالعات کمتر به جنسیت زن توجه شده است          . نشده است  افسردگی تعیین 

.را پر کندشده

روش
شرکت کنندگان و طرح پژوهش

نفـر بـه روش نمونـه       120.کلیۀ مراجعین زن مبتال به افسردگی در بیمارستان رازي شهر تبریز، جامعه آماري این پژوهش را تشکیل می دهند                  
ایـن  .سال، جنسیت زن و مبتال به افسردگی بـه عنـوان شـرکت کننـده انتخـاب شـدند          50زیر گیري در دسترس با ویژگی هایی چون؛ دامنۀ سنی        

.پژوهش از نوع مطالعات پیمایشی است

ابزار

ماده است   75این پرسشنامه داراي    . استساخته  ) 1998(این مقیاس را یانگ      :(YSQ-SF)نسخه کوتاه پرسشنامه طرحواره یانگ      
= 6کامالً در مورد من نادرست است؛ تا      = 1(پاسخ ها به کمک شش گزینه درجه بندي می شود           . پانزده طرحواره ناسازگار اولیه را ارزیابی می کند       و  

. اسازگار اولیه را براي آن فرد نـشان مـی دهـد     بیشتر وجود یک طرحواره ن    نمره باال در یک خرده مقیاس معین احتمال         ). کامالً مرا توصیف می کند    
, یـر و هنیـان  والـر، مـه   (بـود  80/0خرده مقیاس بـاالتر از  و براي تمام   96/0به وسیلۀ آلفاي کرونباخ براي کل آزمون        YSQ-SFاعتبار مقیاس   

ي بیـشتر مقیـاس     قوي براي روایی همگـرا    ارزیابی کرد و شواهد     را   YSQ-SFساختار عاملی و روایی همگراي      ) 1385(در ایران نیز آهی     ).2001
به وسیلۀ آلفاي کرونباخ براي سؤاالت هر یک از طرحواره ها بـاالتر      YSQ-SFدر بررسی حاضر اعتبار پرسشنامه      . آوردبدست   YSQ-SFهاي  

. بدست آمد، بنابراین سؤاالت اعتبار الزم را دارند7/0از مقدار استاندارد 
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اجراشیوه 
اجعـان  طرح تحقیق و تهیۀ پرسشنامه، به منظور انتخاب شرکت کنندگان ابتدا به بیمارستان رازي شهر تبریز مراجعه و مر        پس از تصویب نهایی   
) سال، جنـسیت زن و مبـتال بـه افـسردگی    50دامنۀ سنی زیر (اطالعات موجود در پروندة پزشکی مراجعان    سپس .گردید مبتال به افسردگی غربال   

ارائـه ) YSQ-SF(خاب شدند و در نهایت به مدت زمان یکماه به صورت فردي در بیمارستان رازي شهر تبریز تست بررسی و شرکت کنندگان انت  
.ر یک مقیاس لیکرت شش درجه اي سنجد، خودشان را داس توصیف هر جملهتا براسشد و از شرکت کنندگان خواسته شد

نتایج
مورد بررسی قرار گرفته است، بـر اسـاس نتـایج    SPSSه پرسشنامه طرحواره یانگ با استفاده از نرم افزار     داده هاي بدست آمده از نسخه کوتا      

د مطلقـه  صـ در3/8درصد مجرد و 8/22درصد از این بیماران متأهل،  5/68سال بود که     85/32بدست آمده میانگین سنی زنان مبتال به افسردگی         
بی کفایتی و معیارهاي سرسـختانه براسـاس وضـعیت تأهـل زنـان               /وابستگی, شرم/نقص, ت هیجانی نمرات متوسط طرحواره هاي محرومی    . بودند

نمرات متوسط طرحواره هاي محرومیت هیجانی، رهاشدگی، گرفتار، اطاعت، ایثـار و  . افسرده معنی دار است، میزان نمرات در زنان مطلقه باالتر بود          
بـه منظـور    . افسرده معنی دار است که میزان نمرات در زنان زیردیپلم باالتر بود           زنان  حصیالت  خودانضباطی ناکافی براساس میزان ت    -خویشتنداري

.تعیین نمرات متوسط طرحواره هاي ناسازگار اولیه در زنان افسرده به وسیلۀ توزیع پراکندگی نشان داده شد
.آمده است1نمرات این توزیع در جدول 

اقل و حداکثر نمره هاي انواع طرحواره در زنان افسردهمیانگین انحراف استاندارد، حد. 1جدول
حداکثرحداقلضریب کجیانحراف استانداردمیانگینتعدادمتغیرها

12071/1269/6700/000/500/28محرومیت هیجانی
12083/1356/5687/000/500/28رها شدگی

12010/1193/4674/000/500/23بدرفتاري-بی اعتمادي
12093/1197/5969/000/500/29انزواي اجتماعی

12077/853/4417/100/500/25شرم/نقص
12019/1080/435/100/500/29ترس از شکست

12073/810/451/100/500/24بی کفایتی/وابستگی
12075/1368/5511/000/500/27آسیب پذیري در برابر ضرر

12098/1210/6154/100/500/28گرفتار
12052/1117/5731/000/500/26اطاعت
00/600/29-12098/1710/6018/0ایثار

12005/1483/5428/000/500/30بازداري هیجانی
12063/1831/5269/000/800/30معیارهاي سرسختانه

12060/1401/6802/000/500/30استحقاق
12063/1205/5779/000/500/28خودانظباطی ناکافی-خویشتن داري
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بـا   63/18ه طرحواره معیارهاي سرسـختانه بـا میـانگین          دهد که باالترین میانگین مربوط ب      توزیع پراکندگی طرحواره ها نشان می      1در جدول   
نتـایج  2جدول . می باشد10/4با انحراف استاندارد 73/8بی کفایتی با میانگین/ و پایین ترین مربوط به طرحواره وابستگی     31/5انحراف استاندارد   

.آزمون فریدمن رتبه بندي و ارزیابی طرحواره ها در زنان افسرده را نشان می دهد
میانگین رتبه هاي محاسبه شده براي طرحواره هاي ناسازگار اولیه زنان افسرده. 2جدول 

معنی داريسطحدرجه آزاديآزمون فریدمنتعدادمیانگینمتغیر
88/7محرومیت هیجانی

23/9رها شدگی
52/6بی اعتمادي

27/7انزواي اجتماعی

120206/51914000/0

86/3نقص
14/6ترس از شکست

87/3وابستگی
69/8آسیب پذیري در برابر ضرر

13/8گرفتار
72/6اطاعت
93/11ایثار 

99/8بازداري هیجانی 
50/12معیارهاي سرسختانه

84/9استحقاق
45/8خودانضباطی ناکافی 

و پـایین    50/12با استفاده از آزمون فریدمن نشان می دهد که باالترین میانگین رتبه مربوط به طرحواره معیارهاي سرسختانه با رتبه                     2جدول  
).p=000/0(را پیش بینی کرد افسردگی که به طرز معناداري 86/3شرم با رتبه /به طرحواره نقصترین میانگین رتبه مربوط

بحث
طرحواره هـاي زمینـه سـاز افـسردگی در     عمده ترین به این معنا که  . در این مقاله انواع طرحواره هاي ناسازگار اولیه در زنان افسرده تعیین شد            

عالئم افسردگی در رابطه با سه طرحواره معیارهـاي سرسـختانه، ایثـار، اسـتحقاق بـه طـرز                   . زیابی قرار گرفت  بتال به افسردگی مورد ار    مزنان بیمار   
معیارهـاي سرسـختانه بـه    . معیارهاي سرسختانه در ایجاد عالئم افسردگی بیشترین نقش را داشتاز طرفی طرحواره . ش بینی بود  معناداري قابل پی  

تأکید افراطی برواپس زنـی احـساسات،   اولیه در حوزه گوش بزنگی بیش از حد و بازداري قرار می گیرد یعنی               عنوان یکی از طرحواره هاي ناسازگار       
رفتار اخالقی که اغلـب  هاي خود انگیخته فرد یا برآورده ساختن قواعد و انتظارات انعطاف ناپذیر و درونی شده در باره عملکرد و  تکانه ها و انتخاب     

این افراد در خانواده هایی بزرگ شده اند که بین اعضاي خانواده توقع . لی، ابراز عقیده و روابط نزدیک و سالم می شود  از بین رفتن خوشحا    منجر به 
این نتیجه بـا نتـایج     . همچنین بر عملکرد عالی، بی نقص گرایی، وظیفه شناسی، پهنان سازي هیجان ها تأکید می شود               . و عصبانیت دیده می شود    

سو الملـی و هـارکن  ) 2002(هـریس و کـرتن   . همخـوان اسـت  ) 2005(و کالویت و همکاران ) 2007(سالملی و هارکن، )2002(هریس و کرتن    
نیز در بررسی خود به نقش سبک هاي والدینی و طرحواره هاي ناسازگار اولیه چون معیارهاي سرسختانه در پیش بینـی عالیـم افـسردگی              ) 2007(

ه یـ در پژوهش خود به نقش واسطه اي افکار منفی، در رابطۀ عالیم افسردگی و طرحواره هاي ناسازگار اول     ) 2005(کالویت و همکاران    . دست یافتند 
مطالعات آتی با حجـم هـاي        اول حجم نمونه پژوهش کوچک بود،     . تدر این پژوهش برخی محدودیت هاي روش شناختی وجود داش         . دست یافتند 
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مارسـتان رازي شـهر   کنندگان زن مبتال بـه افـسردگی بی  دوم، مطالعه ما محدود به مراجعه . د کند میم پذیري این نتایج را تأکی     د تع بزرگ تر می توان   
.ک ها و مراکز مشاوره هم انجام شودیپیشنهاد می شود که این مطالعه بر روي مراجعه کنندگان زن مبتال به افسردگی به سایر کلین. تبریز بود

منابع
.دانشگاه عالمه طباطبایینامه کارشناسی ارشد روانشناسی،پایان.وتاه پرسشنامه طرحواره یانگهنجاریابی نسخه ک).1385(. قاسمآهی،

، سـال سـوم،   مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اردبیلبررسی شیوع افسردگی در دانشجویان علوم پزشکی اردبیل،       ). 1382. (امانی، فیروز 
.7-11صص ،11شماره 

.ارسباران: تهران. یحیی سیدمحمدي: ترجمه. نشناسی نابهنجاري آسیب شناسی روانیروا). 1386. (سلیگمن، م
: تهـران . ترجمه حسن حیدرپور و زهرا اندوز. طرح واره درمانی راهنماي کاربردي براي متخصصان بالینی). 1386. (و ویشار، م  . کلوسکو، ژ . یانگ، ج 
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