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منحرفکنندهحواس3

اندیشناک ( )RRSو مقیاس پاسخهای
( )DRSتشکیل شده است 22 RRS .عبارت دارد که از
پاسخ دهندگان خواسته میشود هر عبارت را در مقیاسی از
( 1هرگز) تا ( 4اغلب اوقات) درجهبندی کنند [ .]59بر پایه
شواهد تجربی ،مقیاس پاسخهای اندیشناک ،پایایی درونی
باالیی دارد .آلفای کرونباخ آن در دامنه  9/88تا  9/92قرار
دارد [ .]53 ،52 ،51عالوه بر این ضریب بازآزمایی برای
 RRSبه مدت بیش از  12ماه  9/67است [ .]54در ایران
نیز باقرینژاد و همکاران [ ]55هبستگی آن با پرسشنامه
افسردگی و اضطراب بک را به ترتیب  9/79و  9/56برآورد
کردهاند.
-3مصاحبه بالینی ساختاریافته برای اختالالت محور یک و
دو  SCID-I( DSM-IV-TRو SCID-I .)SCID-II
برای سنجش اختالالت محور یک کاربرد دارد و دارای دو
نسخه بالینگر )SCID-CV( 4و نسخه پژوهشی می باشد
که در پژوهش حاضر از نسخه بالینگر استفاده گردید .این
نسخه ،اختاللهایی که در کلینیکها شایعتر هستند را
پوشش میدهد و نسبت به نسخه پژوهشی کوتاهتر است و
با یک مصاحبه باز درباره بیماری فعلی و دورههای قبلی
بیماری آغاز میگردد .در این نسخه هر کدام از مادهها به
سه صورت ؟ (اطالعات ناکافی درباره نشانه)( - ،عدم وجود
نشانه) و ( +وجود نشانه) عالمتگذاری میگردند و شش
حوزه اختالالت (دورههای خلقی ،نشانگان روانپریشی،
اختاللهای روانپریشی ،اختاللهای خلقی ،اختاللهای
مصرف مواد و اضطراب) را پوشش میدهد [CID-II .]56
نیز برای سنجش اختالالت شخصیت (محور دو) بکار
میرود و تمامی اختالالت مربوطه را پوشش می دهد .در
این ابزار نشانهها با چهار عالمت ؟ (اطالعات ناکافی درباره
نشانه)( 1 ،عدم وجود نشانه)( 2 ،پایینتر از حد آستانه)3 ،
(در حد آستانه) عالمتگذاری میشوند .شاخص توافق کاپا
برای تشخیصهای مقوله ای از  9/48تا  9/98و برای
تشخیصهای درون طبقه ای از  9/99تا  9/98برآورد
گردیده است [ .]57همچنین ضریب همسانی درونی آن از
 9/71تا 9/94گزارش گردیده است [.]57

ویژگی زیر داشته باشد :کاهش یا افزایش اشتها؛ کمخوابی
یا پرخوابی ،کندی روانی-حرکتی؛ احساس خستگی یا
کمبود انرژی؛ احساس بی ارزشی یا گناه مفرط؛ کاهش
قدرت تفکر و تمرکز؛ افکار عودکننده درباره مرگ و سنین
بین  19-42سال .مالکهای خروج نیز عبارت بود از:
استفاده از دارو درمانی و سایر درمانهای روانشناختی در حال
حاضر و شش ماه گذشته ،وجود کندی روانی-حرکتی و
کالمی شدید ،وجود اختاللهای همایند مثل روانپریشی،
اختالل شخصیت مرزی براساس مصاحبه ساختاریافته برای
اختالالت محور دو ،سلوک ،افسردگی دوقطبی ،سوء مصرف
مواد براساس مصاحبه ساختاریافته برای اختالالت محور
یک ،عدم وجود نشانههای دال بر خودکشی.
ابزار
 -1پرسشنامه افسردگی بک :)BDI-II( 2-این پرسشنامه
برای سنجش شدت افسردگی از  21ماده تشکیل شده
است .هر ماده نمرهای بین صفر (نشانه سالمت روان) تا 3
(نشانة حاد و عمیق بودن افسردگی) دارد و هر فرد می تواند
نمره بین صفر تا  63را بگیرد .مادههای این مقیاس
نشانههای اصلی افسردگی از قبیل احساس غمگینی،
بدبینی ،شکس های گذشته ،فقدان لذّت ،احساس گناه،
احساس مربوط به تنبیه ،بیزاری از خویشتن ،عیبجویی از
خویشتن ،فکر یا میل به خودکشی ،گریه ،برانگیختگی،
بیعالقگی ،بالتکلیفی ،احساس بیارزشی ،کمتوانی ،تغییر
در الگوی خواب ،تحریک پذیری ،تغییر در اشتها ،اشکال در
تمرکز ،خستگی و احساس ناتوانی و بیعالقگی به امور
جنسی را میسنجد .بک و همکاران [ ]47ثبات درونی این
ابزار را  9/73تا  9/92با میانگین  9/86و ضریب آلفا برای
گروه بیمار  9/86و برای غیر بیمار  9/81گزارش کردهاند.
در ایران نیز دابسون و محمدخانی [ ]48ضریب آلفای 9/92
را برای بیماران سرپایی و  9/93را برای دانشجویان و
ضریب بازآزمایی به فاصله یک هفته را  9/93به دست
آوردهاند .رجبی و همکاران [ ]49ضریب آلفای کرونباخ برای
کل پرسشنامه را  9/87و ضریب بازآزمایی به فاصله سه
هفته را  9/49گزارش کرده اند.
-2مقیاس پاسخهای اندیشناک :)RRS( 1پرسشنامه
سبکهای پاسخ )RSQ( 2از دو مقیاس پاس های

2- Response Styles Questionnaire
3- Distracting Response Scale
4- Clinical version

)1- ruminative response scale (RRS
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بررسی پیگیری اجرا گردید .در نهایت دادههای جمعآوری
شده با آزمونهای آماری تحلیل واریانس مکرر  ،آزمون
تعقیبی و شاخص تغییر پایا ،بوسیله نرم افزار  SPSS19مورد
تجزیه و تحلیل قرار گرفت .البته نمونه اولیهای که وارد
درمان شدند  16نفر بودند که  5نفر از آنها بعد از مراحل
اولیه ،درمان را ترک کردند و نمونه به  11نفر کاهش یافت.
موضوعات و محتوای درمان در جدول  1نشان داده شده
است.

روند اجرای پژوهش :بعد از مراجعه بیماران به مرکز
ارائه خدمات روا شناختی و مشاوره رهیار ،ابتدا تعداد افرادی
که به این مرکز مراجعه نموده بودند و براساس ارزیابی
بالینی دارای شاخصهای تشخیصی اختالل افسردگی
بودند ،بر اساس مالک های ورود و خروج و با کسب
رضایت وارد مرحله درمان  9جلسهای (هر هفته  99دقیقه)
شدند .سپس در اولین جلسه ،آخرین جلسه و دو ماه بعد از
درمان ،پرسشنامه افسردگی بک II -و مقیاس پاسخهای
اندیشناک ( )RRSبه عنوان پیشآزمون ،پسآزمون و

جدول  )1موضوعات و محتوای طرحواره درمانی هیجانی
محتوای درمان

مراحل

موضوعات

1

ارزیابی اولیه میزان افسردگی و تبیین
آن در قالب رابطه همدالنه.

تبیین افسردگی بر اساس الگوی طرحوارههای هیجانی ،شناسایی طرحوارههای هیجانی دردسرساز،
ارایه نظریهای درباره هیجان ،ارایه الگویی از هیجان به بیمار ،تمرین توجهآگاهی انفصالی ،تکلیف
منزل :توجهآگاهی انفصالی به هیجان.

2

بررسی تکلیف منزل ،اعتباریابی
هیجانی.

بررسی مقاومت در برابر اعتباریابی و مفهوم آن ،شناسایی خاستگاههای مختلف طرحوارههای هیجانی
اعتبارزدا ،شناسایی پاسخهای مشکل زا به اعتبارزدایی ،ابداع راهبردهای انطباقی برای سازش با
اعتبارزدایی ،تکلیف منزل :اعتباربخشی دلسوزانه به خویشتن و توجهآگاهی انفصالی به هیجان.

3

بررسی تکلیف منزل ،اعتباریابی
هیجانی و چالش با طرحواره های
هیجانی دردسرساز.

برچسب زنی و افتراق هیجان ها از یکدیگر ،بهنجارسازی تجربه هیجانی ،افزایش تحمل احساسات
مختلط ،استعاره انسان کامل ،تکلیف منزل :ثبت مزایا و معایب این طرحواره که هیجان های من غیر
طبیعی هستند و بررسی اینکه آیا افراد دیگری نیز این هیجان ها را تجربه می کنند همراه با توجه
آگاهی انفصالی به هیجان.

4

بررسی تکلیف منزل ،چالش با
طرحواره های هیجانی دردسرساز.

افزایش قدرت پذیرش احساسات ،استعاره مهمان ،آموزش گذرا بودن هیجان ،تمایز میان هیجان و
اقدام ،تجربه کردن هیجان به صورت موج ،آزمایش رفتاری پیش بینی عاطفی ،1تکلیف منزل:
مشاهده و توصیف هیجان.

5

بررسی تکلیف منزل ،پذیرش بنیادین
احساسات.

افزایش قدرت پذیرش احساسات ،اقدام متضاد و همجوشیزدایی ،اتخاذ موضعی به دور از قضاوت
برای هیجان ،انجام آزمایش رفتاری جهت آزمودن باورهای هیجانی غلط ،تمرین نامهنگاری
دلسوزانه ،تکلیف منزل :اقدام متضاد و نامهنگاری دلسوزانه.

6

بررسی تکلیف منزل ،تقویت پردازش
هیجانی.

تقویت آگاهی هیجانی ،القای هیجان ،فضاسازی هیجانی ،بررسی هیجان به عنوان هدف ،تکلیف
منزل :در جستجوی هیجانهای مثبت و ثبت افکار هوشمند به لحاظ هیجانی.

سودمند2

باال رفتن از نردبان مفاهیم برتر ،نقص کامیابی ،3شناسایی افکار خودآیند ،تمایز افکار از احساسات،
فن پیکان رو پایین ،فاجعه زدایی ،تکلیف منزل :دسته بندی افکار منفی.

7

بررسی تکلیف منزل ،رنجش
و بازسازی شناختی.

8

بررسی تکلیف منزل ،بازسازی
شناختی.

فن وکیل مدافع ،بررسی شواهد افکار منفی ،بررسی معایب و مزایای افکار منفی ،فن درجهبندی
میزان هیجان و میزان باور به یک فکر ،تکلیف منزل :بررسی معایب و مزایای افکار منفی.

9

جمع بندی و ارزیابی.

روند خالصه مطالب و آموزش تعمیم آن به هنگام مشکل ،نحوه انجام تکالیف خانگی ،پس آزمون.

1- affective forecasting
2- Constructive Discomfort
3- Successful imperfection
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پایایی آزمون بازآزمون یا همسانی درونی ابزار میباشد.

یافتهها
در تجزیه و تحلیل دادهها ابتدا با استفاده از فورمول
جاکوبسن و همکاران [ ]58که در زیر آمده است به بررسی
پایایی و اعتبار طرحواره درمانی هیجانی پرداخته شد.

براساس این فورمول مقدار شاخص پایا برای شدت
افسردگی (با همسانی درونی  4/51 )9/74و اندیشناکی (با
همسانی درونی  3/14 )9/86بدست آمد که از 1/96
بزرگتر میباشد.
یافتههای توصیفی حاصل از این پژوهش در جدول  2نشان
داده شده است.

در این فورمول  RCIشاخص تغییر پایا میباشد که در
صورت تجاوز از 1/96نشان دهنده اعتبار درمانی است []58
و مخرج کسر هم از طریق فورمول جداگانه زیر محاسبه
میگردد که در آن  S1انحراف استاندارد پیشآزمون و rxx
متغیر
وابسته
افسردگی
اندیشناکی

جدول  )2میانگین و انحراف استاندارد افسردگی و اندیشناکی در سه دروه زمانی
پیگیری
پس-آزمون
پیش-آزمون
میانگین (انحراف معیار)
میانگین (انحراف معیار)
میانگین (انحراف معیار)
)3/81( 16/63
)3/99( 16/36
)5/62( 29/27
)11/67( 33/27
)11/76( 31/36
)11/97( 44/36

تقریبیW =9/69 ،موخلی) و عدم نیاز به اصالح درجات
آزادی در تحلیل واریانس تک متغیری بود .بنابراین ،دادهها
برای تجزیه و تحلیل آماری آماده بود و نتایج آزمون تحلیل
واریانس تکمتغیری با فرض کرویت ،برای متغیر وابسته
شدت افسردگی بیانگر معنادار بودن اثر زمان (پیش-آزمون،
پس-آزمون ،پیگیری) بود (.)F)9،2( =124/82 ،p>9/9991
که در جدول  3نشان داده شده است .در مرحله دوم آزمون
تحلیل واریانس تک گروهی بر روی متغیر وابسته
اندیشناکی صورت گرفت .از این رو دوباره با رعایت عدم
وجود دادههای پرت (کمتر بودن ارزش مشاهده شده فاصله
مهاالنوبیس با ارزش عددی  8/91از مقدار بحرانی یعنی
ارزش عددی  16/27با درجه آزادی  )3توزیع دادهها در سه
سطح اندازهگیری مورد بررسی قرار گرفت که حاکی از
رعایت مفروضه بهنجاری در زمانهای سنجش اول
( =9/66 ،p=9/73کالموگروف-اسمیرنف  ،)zدوم
( =9/43 ،p=9/87کالموگروف-اسمیرنف  )zو سوم
( =9/45 ،p=9/86کالموگروف-اسمیرنف  )zبود .سپس
نتایج آزمون موخلی مورد بررسی قرار گرفت و نتیجه آن
نشان داد که مفروضه کرویت درباره متغیر اندیشناکی
رعایت نشده است (=9/99 ،x2)2( =29/86 ،p>9/9991
Wموخلی) .بنابراین ،باید در درجات آزادی اصالحاتی انجام
گردد .به همین سبب از عامل اپسیلون ،آزمون هین-فلت

به منظور تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از تحلیل
واریانس مکرر تکگروهی ،ابتدا اثر زمان (پیش-آزمون،
پس-آزمون ،پیگیری) بر شدت افسردگی مورد تجزیه و
تحلیل قرار گرفت ،به همین منظور مفروضههای آماری این
آزمون مورد بررسی قرار گرفت و با رعایت مفروضههای
فاصلهای بودن مقیاس متغیر وابسته و استقالل مشاهدات،
ابتدا برای بررسی پرتها در سه متغیر (شدت افسردگی در
سه دوره زمانی) جدول مهاالنوبیس 1ایجاد گردید .این
جدول نشان داد که حد اکثر مقدار فاصله مهاالنوبیس 2برابر
با  6/72میباشد که با درجه آزادی ( 3تعداد متغیرهای
وابسته) از مقدار بحرانی (  )16/27کمتر است ،یعنی دادهی
پرتی در نمرات افسردگی افراد وجود ندارد .همچنین،
بهنجار بودن توزیع متغیرهای وابسته در سه دوره زمانی با
استفاده از آزمون کالموگروف-اسمیرنف بررسی گردید و
نتایج نشان داد که شدت افسردگی در زمانهای سنجش
اول ( =9/48 ،p=9/99کالموگروف-اسمیرنف  ،)zدوم
( =1/21 ،p=9/11کالموگروف-اسمیرنف  )zو سوم
( =9/67 ،p=9/76کالموگروف-اسمیرنف  )zاز توزیع نرمال
برخوردار میباشد .سپس آزمون موخلی بررسی شد که
حاکی از رعایت مفروضه کرویت (x2)2( =4/56 ،p=9/192
1- mahalanobis
2- Mahal. Distance
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مورد استفاده قرار گرفت ( )9/53و نتایج آن که در جدول 3
گزارش شده است ،نشان داد زمان (پیش-آزمون ،پس-
منبع
افسردگی
اندیشناکی

آزمون ،پیگیری) اثر معناداری بر اندیشناکی دارد
(.)F)9 ،1/97( =96/43 ،P>9/9991

جدول  )3آزمون اثرات درون گروهی بر متغیرهای افسردگی و اندیشناکی
F
معناداری
میانگین
درجه
مجموع مجذورات
آزمون
مجذورات
آزادی
درجه سوم
9/9991 124/82 598/39
2
1196/78
با فرض کرویت
9/9991 96/43 542/93
2
1984/96
با فرض کرویت
9/9991 96/43 1939/64
1/97
1984/96
هین-فلت

از آنجا که آزمون  Fمعنادار بود برای مقایسههای زوجی از
آزمون بونفرونی استفاده گردید .همانطور که جدول  4نشان
میدهد در میانگین افسردگی میان سه دوره زمانی تفاوت
معناداری وجود دارد و از آنجا که بین پیشآزمون و
پسآزمون تفاوت معناداری وجود دارد (،p>9/9991
=12/91تفاوت میانگینها) ،میتوان گفت که طرحواره
درمانی هیجانی منجر به کاهش افسردگی میگردد.
همچنین تفاوت میانگینهای پیشآزمون و پیگیری
( = -12/64 ،p>9/9991تفاوت میانگینها) معنادار بود.

مجذور اتا

توان آزمون

9/92
9/81
9/81

1
1
1

بنابراین ،همانطوری که جدول  2نشان میدهد میزان
میانگین در مرحله پیگیری در مقایسه با مرحله پسآزمون
نسبتا ثابت مانده است و مقایسه زوجی در جدول  4نیز
حاکی از فقدان معناداری تفاوت بین پسآزمون و پیگیری
میباشد ( = -9/27 p<9/95تفاوت میانگینها) .بدین
ترتیب میتوان گفت که طرحواره درمانی هیجانی اثرات
پایداری در کاهش افسردگی دارد .نمودار  1روند تغییرات را
در سه مرحله مداخله به خوبی نشان میدهد.

جدول )4مقایسه های زوجی بونفرونی بر میانگینهای سه دوره زمانی افسردگی و اندیشناکی
تفاوت میانگینها
زمان اندازهگیری
متغیر وابسته
3
2
1
**
**

12/64
12/91
 1پیشآزمون
**

-9/27
-12/91
 2پسآزمون
افسردگی
**

9/27
-12/64
 3پیگیری
**
**

11/99
13
 1پیشآزمون
*
*

-1/91
-13
 2پس آزمون
اندیشناکی
*
**

1/91
-11/99
 3پیگیری
*
*
*
P<9/991 ،P<9/9991

نمودار  )1مقایسه درون آزمودنی نمرات افسردگی در سه سطح مداخله

هیجانی منجر به کاهش اندیشناکی نیز می گردد
( =13 ،p>9/9991تفاوت میانگینها) .همچنین تفاوت

مقایسههای زوجی پیشآزمون و پسآزمون متغیر
اندیشناکی نشان میدهد (جدول  )4طرحواره درمانی

45

سال  ،7شماره( 4پیاپی ،)28زمستان 1394

مجله روانشناسی بالی نی

میان پیشآزمون و پیگیری معنادار میباشد (،p>9/9991
 =11/99تفاوت میانگینها) بنابراین ،طرحواره درمانی
هیجانی بر اندیشناکی نیز اثرات پایدار دارد هر چند افزایش

میانگین اندیشناکی از دوره پسآزمون به پیگیری معنادار
میباشد (=1/91 ،p>9/991تفاوت میانگین ها) .نمودار 2
روند تغییرات را به خوبی نشان میدهد.

نمودار  )2مقایسه درون آزمودنی نمرات اندیشناکی در سه سطح مداخله

اثربخشی طرحواره درمانی هیجانی در افسردگی همخوان
است .برای تبیین اثربخشی طرحواره درمانی هیجانی در
کاهش شدت افسردگی و میتوان گفت که این الگوی
درمانی کمتر بر این موضوع تأکید میکند که هیجانها
چگونه بوسیله شناختها ایجاد می شوند یا اینکه چگونه
محتوای افکار درباره هیجانها باعث ادامه یافتن
راهبردهای مقابلهای ناکارآمد میگردد .در حالیکه بر این
باور است که هیجانها ممکن است به محتواهای شناختی،
رفتاری ،توجهی و فرایندهای خاطرهای متصل باشند و
تأکید میکند نظریه هیجان به طور تلویحی در پاسخ افراد
به تجارب هیجانی شان مشهود است [ .]13بنابراین ،در
درجه ی اول با تغییر باورهای فراهیجانی دردسرساز فرد به
کاهش افسردگی می پردازد.
از سوی دیگر طرحواره درمانی هیجانی پایداری 2و پیش
بینی عاطفی 3که در آن بیماران افسرده پیش بینی میکنند
که هیجانهای ناخوشایند و حتی خوشایند طوالنیتر از
آنچه که انتظار دارند ادامه خواهد یافت [ ،]63را از طریق
شناسایی ابعاد طرحوارههای هیجانی مربوط به این حیطه
(مثل طرحواره هیجانی تداوم) ،جمعآوری اطالعات از میان
آزمایشات رفتاری و ارزیابی سوگیری های طرحوارهای به
طور مستقیم مورد هدف قرار میهد و از این طریق به
کاهش عالیم افسردگی کمک می کند [.]36
سایر ابعادی که در طرحواره درمانی هیجانی برای بیماران
افسرده مورد ارزیابی قرار میگیرند و در کاهش شدت آن

بحث
پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی طرحواره درمانی
هیجانی ( )ESTبر شدت افسردگی و پاسخهای اندیشناک
افراد مبتال به افسردگی اساسی انجام گردید .به عبارت
دیگر ،پژوهش حاضر با هدف بررسی اعتبار یک پروتکل
درمانی جدید به نام طرحواره درمانی هیجانی در فرهنگ
ایرانی صورت گرفت .یافتههای حاصل از آن نشان داد
همانطوری که انتظار میرفت ،طرحواره درمانی هیجانی به
طور معناداری منجر به کاهش افسردگی و اندیشناکی
میگردد .در خصوص بررسی میزان کاهش افسردگی
میتوان گفت در نتیجه ارایه طرحواره درمانی هیجانی،
افسردگی از دامنه شدید (با میانگین  29/27در پیشآزمون)
به دامنه مالیم ( )16/36کاهش یافته و در دوره پیگیری
( )16/63نیز پایدار مانده است .بنابراین ،طرحواره درمانی
هیجانی افسردگی شدید را به فروکشی نسبی 1تقلیل داده
است [ .]59همچنین به دلیل شاخص تغییر پایای باال
میتوان گفت که طرحواره درمانی هیجانی از پایایی درمانی
خوبی مطلوبی برخوردار است .اما به دلیل اینکه این رویکرد
درمانی هنوز در حال گسترش است و دادههای آزمایشی
کافی از آن بدست نیامده است امکان مقایسه دقیق آن با
سایر پژوهشها وجود ندارد .با وجود این ،پژوهش حاضر با
مطالعه دانشمند و همکاران [ ]45و با آن دسته از پژوهشها
که نشان می دهند افزودن مداخالت هیجان محور به رفتار
درمانی شناختی می تواند منجر به بهبودی افسردگی گردد
[ ]62 ،61 ،69 ،44 ،43و عقیده لیهی [ ]36 ،13مبنی بر

2- durability
3- affective forecasting

1- partial remission
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رفتاری نیست [ ]23ولی مدل طرحواره درمانی هیجانی به
دنبال افزایش هشیاری آگاهانه و افتراق هیجانی می باشد.
در واقع طرحواره درمانی هیجانی به این علت بر هشیاری
آگاهانه تمرکز می کند که ناخوانی هیجانی( 2درک و آگاهی
ناچیز از هیجان) اغلب خصیصه همراه افسردگی است [،65
 .]66طرحواره درمانی هیجانی با بکارگیری تکنیکهای
درمان هیجان مدار [ ]24به بیمار کمک می کند تا به این
آگاهی برسد و دامنه ای از هیجاناتش را شناسایی کند ،به
آنها برچسب بزند و از همدیگر متمایز سازد که این اعمال
باعث می شود بیمار برانگیختگی و تجربه هیجانی عمیق را
تجربه کنند که با کاهش نشانههای افسردگی همراه است
[ .]67به طور کلی ،طرحواره درمانی هیجانی از طریق
افزایش پذیرش هیجانهای دردناک و متعارض بر بهبودی
افسردگی و اندیشناکی کمک می کند ،که در آن بیمار می
آموزد به جای سرکوب کردن هیجانهای خود یا قربانی
شدن توسط آنها ،بر وجود هیجانهای خود ،آگاه باشد و
تالش کند تجربه خود را هر چه عمیقتر دریافت کند .بیمار
در طول جلسات درمانی به این ادراک می رسد که
هیجانها نه الزاما ترسناک هستند و نه پایدار .بنابراین ،می
توان به جای اجتناب تجربی یا اندیشناکی در باره هیجانها،
آنها را پذیرفت و بدین طریق انعطافپذیری روانشناختی
بیماران را بیشتر میکند [.]12
همچنین مدل طرحواره درمانی هیجانی عملکرد قابلیت
خود-تسکین بخشی را نوعی فرایند تفسیر کرده است که
در تنظیم هیجانی سازگارانه انسان نقش محوری دارد [،23
 .]68و پرورش آن (مثل استفاده از نامه نگار دلسوزانه)
عنصری ضروری در طرحواره درمانی هیجانی است که از
درمان دلسوزی محور [ ]38اقتباس شده است .بدین ترتیب
 ESTاز طریق افزایش توانایی بیماران در مهربان بودن
نسبت به خود (خود-دلسوزی) و احساس تعلق نسبت به
دیگران (دلسوزی) به سالمت روانی آنها کمک میکند
[.]69
به طورکلی میتوان گفته طرحواره درمانی هیجانی به
عنوان یک الگوی درمانی یکپارچهساز هر چهار ویژگی
درمان پروتکل یکپارچه ]79[ 3را دارد و از طریق آنها

تأثیرگذار میباشد ،عبارت است از این عقیده که هیجانها،
فرد ویژه و خاص بیمار بوده و اتفاقنظر پایینی درباره
هیجان وجود دارد .در این زمینه طرحواره درمانی هیجانی
با بهنجارسازی هیجانی و اعتباربخشی اینکه دیگران نیز
دارای چنین هیجاناتی هستند صورت می پذیرد [ .]35از
سوی دیگر احساس گناه و شرمساری درباره تجربه هیجانی
با افسردگی رابطه باالیی دارد و همچنین موجب افزایش
اجتناب تجربی ،اندیشناکی ،توجه افراطی به هیجان و خود
انتقادی میگردد که  ESTبا اعتباربخشی به این تجربه
هیجانی و در پیش گرفتن توجه آگاهی انفصالی نسبت به
آن ،اندیشناکی و عالیم افسردگی را کاهش میدهد .چون
نقش توجه آگاهی در کاهش ارزیابی های منفی از افکار
مورد تأیید قرار گرفته است [ .]19به عبارت دیگر ،همانطور
که درمان فراشناختی به بیمار کمک میکند به این
تشخیص برسد که ،این فقط یک فکر است ،طرحواره
درمانی هیجانی نیز به بیمار کمک میکند تا دریابد این
فقط احساسی است که هم اکنون تجربه میکند [.]13
همانطوری که ذکر شد ،منطق اساسی طرحواره درمانی
هیجانی این است که هیجان به خودی خود دردسرساز
نیست بلکه تفسیرها و راهبردهای مقابلهای (برای واکنش
به هیجان) و تمایل به اقدام کردن بر اساس استدالل
هیجانی تعیین کننده میباشد .در این زمینه طرحواره
درمانی هیجانی با راهنمایی بیمار برای انجام اقدام متضاد،
همجوشی زدایی ،تجربه هیجان به صورت یک موج و اتخاذ
رویکردی بدون قضاوت نسبت به هیجان (از فنون
درمانهای موج سوم) که منجر به کاهش هیجانهای
آشفته میشوند [ ]64بر کاهش اندیشناکی و افسردگی
کمک میکند .همچنین در  ESTبه منظور روشنسازی و
اصالح نظریه هیجان بیمار از فنون ارزیابیهای سقراطی و
شناختی ،آزمایشات تجربی و تجارب رفتاری و سایر
مداخالت استفاده میشود تا به افراد کمک شود هیجانهای
خود را بهنجارسازی کنند ،با هیجانهایشان کنار بیایند و
آنها را به ارزشهای برتر ربط دهند [.]23
یکی دیگر از عوامل اثرگذار  ESTبر افسردگی و اندیشناکی
تأکید آن بر نقش فراآگاهی 1می باشد .اگرچه آگاهی
هشیارانه یک بخش ضروری تغییر یا یادگیری هیجانی و

2- alexithymia
3- Unified Protocol

1- Meta-Awareness
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 افزایش: این چهار ویژگی عبارت اند از.عمل می کند
 شناسایی و مقابله با اجتناب هیجانی و،آگاهی هیجانی
 مواجهه سازی با سرنخ های هیجانی درونی و،تجربی
بیرونی و افزایش انعطافپذیری در ارزیابیها و انتسابها
 شواهد نیز نشان میدهند که اعمال آنها در.]61[
رواندرمانی منجر به کاهش نشانههای اختالالت هیجانی از
.]62[ قبیل افسردگی میگردد
.این مطالعه نیز مثل همه پژوهشها خالی از محدودیت نبود
یکی از این محدودیتها به قابلیت تعمیم نتایج مربوط می
.شود چون از نمونههای در دسترس استفاده گردیده است
یکی دیگر از آنها به طرح پژوهشی پیش تجربی این مطالعه
 به این معنا که نمی توان به طور قاطع بیان.مربوط می شود
کرد که تغییرات در متغیر وابسته تحت تاثیر مداخله درمانی
 سومین محدودیت به.یعنی متغیر مستقل قرار داشته است
بسنده کردن جمعآوری داده ها با استفاده از ابزارهای
خودسنجی مربوط می شود که در معرض سوگیری قرار
 چهارمین محدودیت عبارت است از ناکافی بودن.دارند
.) ماه2( مدت زمان پیگیری
از آنجا که الگوی طرحواره درمانی هیجانی یک رویکرد
 مطالعات زیادی را بر روی آن،درمانی نو ظهور است
 پیشنهاد می شود اثربخشی آن، بنابراین.میتوان انجام داد
در گروههای سنی و بالینی مختلف به خصوص اختالالت
 از آنجا که این مدل.اضطرابی نیز مورد مطالعه قرار بگیرد
 دو،درمانی به عنوان یک الگوی درمانی یکپارچهساز
] را با24[  و هیجان مدار.]19[ رویکرد درمانی فراشناختی
هم ترکیب کرده است پیشنهاد می شود در مطالعات آتی
اثربخشی طرحواره درمانی هیجانی با آنها نیز مورد مقایسه
.قرار بگیرد
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Abstract
Introduction: Present study was conducted to examine effectiveness of emotional schema therapy
(EST) on rumination and severity of depression in patients with major depressive disorder.
Method: Pretest and post-test design and single group follow up was used in this pre-experimental
study. 11 patients (7 women and 4 men) who had attended to Rahiar clinic were selected by
convenience sampling method. They participated in 9 sessions (every week of 90-minute session) of
emotional schema therapy and patients were followed for two months to assess the sustainability of
the effects of treatment over time.
In this study depression, In order to assess major depression, severity of depression and rumination
were assessed by using structured clinical interview for DSM-IV-TR (SCID), Beck Depression
Inventory-II (BDI-II) and Ruminative Response Scale (RRS) respectively. Data was analyzed by using
repeated measures analysis of variance.
Results: Results showed that emotional schema therapy (EST) has reduced severity of depression
(p<0/0001) and rumination (p<0/0001) significantly and this reduction was consistent in follow up
period.
Conclusion: Based on research's findings, emotional schema therapy (EST) as new cognitive
behavioral therapy can be used to decrease severity of depression and rumination in patients with
major depression.
Keywords: emotional schema therapy, major depressive, severity of depression, rumination
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