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چکیده
طرح پژوهش حاضر از .این پژوهش با هدف تبیین تاثیر زوج درمانی طرحواره محور بر سالمت روان زوجین صورت گرفت

زوج 15نمونـه پـژوهش شـامل    . نوع پژوهش هاي نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون، پس آزمون با گروه کنترل می باشد
است که داراي پایین ترین سطح سالمت روان و بیشترین طرحواره ناسازگار بودند که به طور تصادفی در دو گروه آزمایش 

فـرم کوتـاه   -و پرسشـنامه طرحـواره یانـگ   ) (GHQ-28ابزار پژوهش عبـارت  از پرسشـنامه   . و کنترل جایگزین شدند
)YQS-SF (جلسه 10نی در طرحواره درما. است )اعمال شد، که پـیش از مداخلـه، و پـس از پایـان مداخلـه      ) ساعته2

تحلیل داده ها اثربخشی نسـبی زوج درمـانی طرحـواره محـور را در     . آزمودنی ها پرسشنامه هاي پژوهش را تکمیل کردند
.افزایش سطح سالمت روان زوجین نشان داد

.مت روان، زوجینزوج درمانی طرح واره محور، سال:کلید واژه 

این سازمان سـالمت روان  . امري حیاتی تعریف کرده استسازمان بهداشت جهانی سالمت روان را نیازي اساسی و براي بهبود کیفیت زندگی انسان
اخـتالالت  ).2001کـارور،  شـی یـر و   (تعریف می کند ) "نه فقدان بیماري یا ناتوانی( حالت سالمتی کامل فیزیکی، روانی و اجتماعی "را به عنوان 

در زمینـه  ). 2011هـاك و پروونچـر،  ( یفیت زندگی در تمام جوامع استعاطفی و روان شناختی از عوامل مهم و رو به تزاید ابتال، ناتوانی و کاهش ک
. حلیل نظري آن استفاده شده استافزایش سالمت روان دیدگاههاي مختلفی وجود دارد که در این پژوهش دیدگاه طرحواره محور و شناختی جهت ت

طرحواره درمانی، درمان یکپارچه و جدیدي است که توسط یانگ و همکاران به وجود آمده و به طور عمـده بـر اسـاس بسـط و گسـترش مفـاهیم و       
لت، دلبسـتگی، روابـط   رفتـاري، گشـتا  –عناصر این رویکرد متشکل از رویکردهاي شـناختی  . رفتاري سنتی بنا شده است -شناختیروشهاي درمان 

در تبیین اختالالت روان شـناختی  مدل هاي شناختی ).2003یانگ و همکاران،( شیء، سازه گرایی و روان کاوي در قالب یک مدل درمانی می باشد
آنچـه  کـه   یـا 1بر اساس مـدلهاي شـناختی طرحـواره هـا     .سیب شناسی روانی اشاره داردکارآمد اولیه در شکل گیري عالیم آبه اثر طرحواره هاي نا

طرحـواره هـاي   (فرض بر این است که هـر یـک از زوجـین باورهـاي اصـلی      . باورهاي کلیدي خانواده است در ایجاد مسایل و مشکالت نقش دارند
درباره همسر و رابطه زناشـویی  امل فرضیاتی است ، طرحواره ها شدرباره خود و روابط صمیمی دارند که با خود به رابطه زناشویی می آورند) ارتباطی

ها موجب سوگیري در تفسیر ما از رویدادها می شوند و این سوگیري هـا در  طرحواره . آن گونه که هستند و معیارهایی درباره اینکه چگونه باید باشند
ي نادرست، هدف و چشم داشت هاي غیر واقع بینانـه  نگرش هاي تحریف شده، گمانه هامیان فردي به صورت سوء تفاهم ها، آسیب شناسی روانی 

یانگ معتقد است که هر کدام از عالیم آسیب شناسی روانی با یک یا تعـداد بیشـتري از طرحـواره    ). 2007جیمز و همکاران،(خود را نشان می دهند 
ي بیماران بـا مشـکالت روانـی مـزمن کـه موفقیـت قابـل        نظریه طرحواره درمانی برا).2006پینتوگویا و همکاران، (هاي ناکارآمد اولیه مرتبط است 
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این نظریه اغلب براي اختالالت شخصیت، اختالالت خلق و اضطراب برنامه درمانی مناسـبی اسـت   . توجهی در درمان بدست نمی آورند، رشد یافت
). 2011هاك و پرو ونچر،(

اما پژوهش هـاي انجـام   . پژوهشی یافت نشدزوجین با بررسی پیشینه پژوهش هاي انجام شده در زمینه طرحواره درمانی و تاثیر آن بر سالمت روان 
میشده در زمینه درمان آسیب هاي روانی با طرحواره درمانی، حاکی از این است که طرحواره درمانی بر کاهش آسیب روانی و افزایش سالمت روان

، )2005آرنتـز، کلـوکمن و سیسـوردا،   (اثربخشی طرحواره درمانی بر اختالل هاي گوناگونی از جمله اختالل شخصـیت مـرزي   . تواند موثر واقع شود
با توجه بـه اهمیـت   . نشان داده شده است) 2010سیمپسون و همکاران،( و اختالالت خوردن ) 1389حمیدپور و همکاران، ( اختالل اضطراب فراگیر 

.قش طرحواره ها در بیماري هاي روانی، مطالعه حاضر با هدف بررسی اثربخشی طرحواره درمانی بر سالمت روان زوجین انجام گرفتن

روش
ه آماري تمـام زوجـین مراجعـه    جامع. طرح پژوهش حاضر از نوع پژوهش هاي نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون، پس آزمون با گروه کنترل می باشد

که در پرسشنامه سالمت روان داراي پایین ترین ، افرادي)زوج30(جامعه آماري با حجم جامعه از بین . به مراکز مشاوره شهر بندرعباس بودند کننده 
انتخـاب و بـه  ) زوج15(سطح بوده و در فرم کوتاه پرسشنامه طرحواره یانگ بیشترین طرحواره هاي ناسازگار داشتند، به روش نمونه گیري هدفمنـد  
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تفکیک گروه و نوع آزمونو خرده مقیاس هاي آن بهعمومی کلآماره هاي توصیفی سالمت . 1جدول 

گروهمقیاس ها
پس آزمونپیش آزمون

استانداردانحراف میانگینانحراف استانداردمیانگین
6/556/548/498/4آزمایشسالمت عمومی کل

3/523/63/515/4کنترل
4/167/246/119/2آزمایشعالیم جسمانی

2/ 6/157/28/148کنترل
ــتالل   ــطراب و اخ اض

خواب
105/3/ 5/135/345آزمایش
148/2/ 7/134/233کنترل

اخـــتالل در کـــارکرد 
اجتماعی

2/89/3136/2آزمایش
4/93915/1کنترل

146/2/ 3/1629آزمایشافسردگی شدید
137/2/ 4/127/37کنترل

پس از رعایت دو پیش فرض تساوي . جهت بررسی اثربخشی طرحواره درمانی بر سالمت روان و زیر مقیاس هاي آن تحلیل کوواریانس انجام گرفت
ن بین دو گروه از لحاظ نمرات بعد از کنترل اثر پیش آزمو. واریانس ها و نرمال بودن متغیرها در جامعه، داده ها توسط نحلیل کوواریانس تحلیل شدند

) فسـردگی عالیم شکایات جسمانی، اضـطراب، اخـتالل در کـارکرد اجتمـاعی و ا    (زمون مربوط به نمرات سالمت عمومی کل و مولفه هاي آن پس آ
0001/0p(تفاوت معنادار وجود داشت  ، 348/66، 712/37لذا متغیر مستقل بر متغیر وابسته اثر معنادار داشـته و طرحـواره درمـانی بـه ترتیـب      ). >

عالیم شکایات جسمانی، اضطراب، اختالل در کارکرد اجتماعی و (آن درصد از واریانس نمرات سالمت عمومی کل و مولفه هاي942/17، 645/96
).     P>0001/0(را در پس آزمون تبیین نمود ) افسردگی

بحث و نتیجه گیري
درکنار سالمت عمومی کل، اثربخشی این شیوه بر عالیم . هدف این پژوهش، بررسی تاثیر زوج درمانی طرحواره محور بر سالمت عمومی زوجین بود

نتـایج حاصـل از ایـن    . افسردگی زوجین به طور جداگانه مورد ارزیابی قـرار گرفـت  جسمانی، اضطراب و اختالل خواب، اختالل در کنش اجتماعی و 
با بررسی پیشینه تحقیقات انجام شـده،  . پژوهش نشان داد که طرحواره درمانی به گونه معناداري میزان سالمت عمومی زوجین را افزایش داده است

، لذا در بررسی تطبیقی یافته هاي ایـن پـژوهش  . یافت نشدان زوجین موجود باشد یش سالمت روتحقیقی که در آن اثربخشی طرحواره درمانی برافزا
.به یافته هاي تحقیقاتی پرداخته شد که مشابه پژوهش حاضر می باشند

و ) 1387(؛ حمیـدپور  )1388(؛ هنرپـروران و همکـاران   )1391(زره پـوش و همکـاران   : نتیجه این تحقیق همسو با یافته هاي تحقیقات داخلی ماننـد 
. نتیجه این تحقیقات نشان داد که طرحواره درمانی بر کاهش افسـردگی اقشـار مختلـف جامعـه مـوثر مـی باشـد       .است) 1392(منتظري و همکاران 

نشان دادند که بین طرحواره هاي ناکارآمد و سالمت روان در بـین دانشـجویان پزشـکی و غیـر پزشـکی      ) 1391(همچنین محمد بیگی و همکاران 
. بت معنادار وجود داردرابطه مث

منجـر بـه   تاثیر طرحواره درمانی بر سالمت روان را می توان این گونه تبیین کرد که تاثیري که طرحواره هاي ناکارآمد بر شناخت هاي ما می گذارد 
مـی گـردد  مختلـف  شـناختی بـه اخـتالالت روان  این می شود که فرد از رویدادها پردازش درستی نداشته، در نتیجه این عدم پردازش صحیح منجر 

بدبن صورت که طرحواره ها همیشه باعث ایجاد سوگیري در تفسیر انسان از وقایع می شوند و این سوگیري ها به ).1391محمد بیگی و همکاران، (
ن تمایـل بشـر بـه    همچنـی . صورت سوء تفاهم، نگرش هاي تحریف شده، فرض هاي نادرست و هدف ها و انتظارات غیر واقع بینانه ظاهر می شوند

باعث می شود که موقعیت ها را به گونه اي سوء تعبیر کند که طرحواره ها تقویت شوند، به طرزي که بر داده هاي نـاهمخوان  "هماهنگی شناختی"
؛ترجمه 2003و همکاران؛ یانگ( یا طرحواره ها تاکید می کند و داده هایی را که با طرحواره منافات دارند، نادیده می گیرد و یا کم ارزش می شمارد 

).1386حمید پور و اندوز،
ه عنـوان  می توان نتیجه گیري کرد که طرحواره درمانی ، در زمینه کار با زوجین و ارتقاي سالمت روان آن ها مداخله اي اثربخش بوده و می تواند ب

، لـذا توصـیه مـی گـردد در     حاضر داراي مرحلـه پیگیـري نبـوده   مطالعه . یک برنامه آموزشی استاندارد به مجموعه فنون زوج درمانگران افزوده گردد
.ینده، اثربخشی این رویکرد درمانی در مرحله پیگیري مورد بررسی قرار گیردتحقیقات آ
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).     P>0001/0(را در پس آزمون تبیین نمود ) افسردگی

بحث و نتیجه گیري
درکنار سالمت عمومی کل، اثربخشی این شیوه بر عالیم . هدف این پژوهش، بررسی تاثیر زوج درمانی طرحواره محور بر سالمت عمومی زوجین بود

نتـایج حاصـل از ایـن    . افسردگی زوجین به طور جداگانه مورد ارزیابی قـرار گرفـت  جسمانی، اضطراب و اختالل خواب، اختالل در کنش اجتماعی و 
با بررسی پیشینه تحقیقات انجام شـده،  . پژوهش نشان داد که طرحواره درمانی به گونه معناداري میزان سالمت عمومی زوجین را افزایش داده است

، لذا در بررسی تطبیقی یافته هاي ایـن پـژوهش  . یافت نشدان زوجین موجود باشد یش سالمت روتحقیقی که در آن اثربخشی طرحواره درمانی برافزا
.به یافته هاي تحقیقاتی پرداخته شد که مشابه پژوهش حاضر می باشند

و ) 1387(؛ حمیـدپور  )1388(؛ هنرپـروران و همکـاران   )1391(زره پـوش و همکـاران   : نتیجه این تحقیق همسو با یافته هاي تحقیقات داخلی ماننـد 
. نتیجه این تحقیقات نشان داد که طرحواره درمانی بر کاهش افسـردگی اقشـار مختلـف جامعـه مـوثر مـی باشـد       .است) 1392(منتظري و همکاران 

نشان دادند که بین طرحواره هاي ناکارآمد و سالمت روان در بـین دانشـجویان پزشـکی و غیـر پزشـکی      ) 1391(همچنین محمد بیگی و همکاران 
. بت معنادار وجود داردرابطه مث

منجـر بـه   تاثیر طرحواره درمانی بر سالمت روان را می توان این گونه تبیین کرد که تاثیري که طرحواره هاي ناکارآمد بر شناخت هاي ما می گذارد 
مـی گـردد  مختلـف  شـناختی بـه اخـتالالت روان  این می شود که فرد از رویدادها پردازش درستی نداشته، در نتیجه این عدم پردازش صحیح منجر 

بدبن صورت که طرحواره ها همیشه باعث ایجاد سوگیري در تفسیر انسان از وقایع می شوند و این سوگیري ها به ).1391محمد بیگی و همکاران، (
ن تمایـل بشـر بـه    همچنـی . صورت سوء تفاهم، نگرش هاي تحریف شده، فرض هاي نادرست و هدف ها و انتظارات غیر واقع بینانه ظاهر می شوند

باعث می شود که موقعیت ها را به گونه اي سوء تعبیر کند که طرحواره ها تقویت شوند، به طرزي که بر داده هاي نـاهمخوان  "هماهنگی شناختی"
؛ترجمه 2003و همکاران؛ یانگ( یا طرحواره ها تاکید می کند و داده هایی را که با طرحواره منافات دارند، نادیده می گیرد و یا کم ارزش می شمارد 

).1386حمید پور و اندوز،
ه عنـوان  می توان نتیجه گیري کرد که طرحواره درمانی ، در زمینه کار با زوجین و ارتقاي سالمت روان آن ها مداخله اي اثربخش بوده و می تواند ب

، لـذا توصـیه مـی گـردد در     حاضر داراي مرحلـه پیگیـري نبـوده   مطالعه . یک برنامه آموزشی استاندارد به مجموعه فنون زوج درمانگران افزوده گردد
.ینده، اثربخشی این رویکرد درمانی در مرحله پیگیري مورد بررسی قرار گیردتحقیقات آ
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