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Abstract
Background & Objectives: Cardiovascular disease is one of the main noncommunicable diseases. Since cardiovascular diseases are considered
psychosomatic diseases, biological and psychological factors should be considered in examining the factors affecting their occurrence. One of
the factors that heart patients are involved with and ignore is the inability to express emotions. Numerous factors can directly or indirectly and
positively or negatively affect a person's psychological health. Among these influential factors are problem–solving styles that have a significant
impact on various activities and ultimately on people's health. Schemas are used as a framework for information processing and determine
people's emotional reactions to life situations and interpersonal relationships. Schema therapy deals with the deepest level of cognition and
targets early maladaptive schemas, and helps patients to master these schemas by using cognitive, emotional, behavioral, and interpersonal
strategies. Because of the interaction of different aspects of physical, psychological, cognitive and emotional factors on heart disease, the present
study was conducted to determine the effectiveness of schema therapy on problem–solving styles and emotion–regulation strategies in cardiac
patients living in Tehran City, Iran.
Methods: The research method was quasi–experimental with a pretest–posttest design with a control group. The statistical population consisted
of all cardiac patients referred to the Nuclear Medicine Center in 2017 in Tehran. Thirty eligible volunteers were selected using the available
sampling method. Then, they were randomly divided into experimental and control groups (15 people in each group). The inclusion criteria
study were informed consent, the age range of 40 to 65 years, minimum diploma education, no other chronic illness (such as physical or mental
illness and mental retardation), and not taking certain medications. The samples should have heart disease with cardiologist diagnostic
evaluations (ECG, echo, angiography, CT and heart scan). The exclusion criteria included two consecutive or non–consecutive absences from
the intervention, inaccurate homework and exercises during three consecutive or non–consecutive sessions, and the use of psychotropic drugs
and psychiatry during the study. To collect data, the Problem–Solving Questionnaire (Cassidy & Long, 1996), the Cognitive Emotion Regulation
Questionnaire (Garnefski & Kraaij, 2006), and schema therapy training were used. The experimental group received schema therapy training in
ten 90–minute sessions, but no intervention was provided for the control group. Descriptive statistics (mean and standard deviation) and
inferential statistics (analysis of covariance and independent t test) were used to analyze the data obtained from the questionnaires. Data analysis
was performed in SPSS software version 22. The significance level of all tests was considered 0.05.
Results: The results showed that after pretest control, schema therapy had a significant effect on components of problem–solving styles,
including inhibition (p=0.014), self–confidence (p=0.015), approach (p<0.001), helplessness (p=0.004) and creativity (p=0.004), but no effect
on avoidance (p=0.094). In addition, schema therapy did not have a significant effect on any of the variables of cognitive emotion regulation
variables, i.e., adaptive strategies (p=0.341) and nonadaptive strategies (p=0.867).
Conclusion: According to the study results, schema therapy is an effective intervention to improve problem–solving styles, including inhibition,
self–confidence, approach, helplessness, and creativity in cardiac patients.
Keywords: Schema therapy, Problem solving, Cognitive emotion regulation, Cardic patients.
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چکیده
زمینه و هدف :سبکهای حل مسئلٔه ناکارآمد و ناتوانی در استفاده از راهبردهای تنظیم هیجان میتواند بر سالمت روان و کیفیت زندگی بیماران قلبیعروقی تأثیرگذار باشد؛
ازاینرو هدف پژوهش حاضر ،تعیین اثربخشی طرحوارهدرمانی بر سبکهای حل مسئله و راهبردهای تنظیم هیجان بیماران قلبی شهر تهران بود.

روشبررسی :روش پژوهش از نوع شبهآزمایشی با طرح پیشآزمون-پسآزمون همراه با گروه گواه بود .جامعٔه آماری را تمامی بیماران قلبی مراجعهکننده به مرکز پزشکی هستهای
در سال  1۳۹۶در شهر تهران تشکیل دادند .با استفاده از روش نمونهگیری دردسترس ،سی نفر از بیماران قلبی واجد شرایط داوطلب انتخاب شدند .سپس ،بهصورت تصادفی

در گروه آزمایش و گروه گواه قرار گرفتند (هر گروه پانزده نفر) .بهمنظور گردآوری دادهها از پرسشنامٔه حل مسئله (کسیدی و النگ )1۹۹۶ ،و پرسشنامٔه تنظیم شناختی هیجان
(گارنفسکی و کرایج )۲۰۰۶ ،و آموزش طرحوارهدرمانی استفاده شد .گروه آزمایش ،آموزش طرحوارهدرمانی را در ده جلسٔه نوددقیقهای دریافت کرد؛ اما برای گروه گواه هیچ

مداخلهای ارائه نشد .برای تحلیل دادهها از روش تحلیل کوواریانس و آزمون تی مستقل ازطریق نرمافزار  SPSSنسخٔه  ۲۲استفاده شد .سطح معناداری تمامی آزمونها  ۰٫۰۵در
نظر گرفته شد.

یافتهها :نتایج نشان داد ،پس از کنترل اثر نمرات پیشآزمون ،در گروه آزمایش ،طرحوارهدرمانی بر مؤلفههای سبکهای حل مسئله شامل مهارگری حل مسئله (،)p=۰٫۰1۴
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 .1گروه روانشناسی ،واحد بروجرد ،دانشگاه آزاد اسالمی ،بروجرد ،ایران؛
 .۲گروه سنجش و اندازهگیری ،دانشگاه عالمه طباطبائی ،تهران ،ایران؛
 .۳گروه رفتارحرکتی ،واحد بروجرد ،دانشگاه آزاد اسالمی ،بروجرد ،ایران.

اعتمادبهنفس در حل مسئله ( ،)p=۰٫۰1۵سبک گرایش ( ،)p>۰٫۰۰1درماندگی در حل مسئله ( )p=۰٫۰۰۴و سبک حل مسئلٔه خالقانه ( )p=۰٫۰۰۴تأثیر معنادار داشت؛ اما

در مؤلفٔه سبک اجتناب مؤثر نبود ()p=۰٫۰۹۴؛ همچنین در گروه آزمایش ،طرحوارهدرمانی بر هیچیک از راهبردهای تنظیم شناختی هیجان یعنی راهبردهای سازشیافته
( )p=۰٫۳۴1و راهبردهای سازشنایافته ( )p=۰٫۸۶۷تأثیر معنادار نداشت.
نتیجهگیری :براساس نتایج این پژوهش ،طرحوارهدرمانی مداخلٔه مؤثری بر بهبود سبکهای حل مسئله شامل مهارگری حل مسئله ،اعتمادبهنفس در حل مسئله ،سبک گرایش،
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درماندگی در حل مسئله و سبک حل مسئلٔه خالقانه در بیماران قلبی است.

کلیدواژهها :طرحوارهدرمانی ،حل مسئله ،تنظیم شناختی هیجان ،بیماران قلبی.

منتشر شده است که به شما اجازه میدهد که مواد منتشر شده در این مقاله را با شرط ارجاع مناسب به نسخٔه اصلی ،بهطور غیرتجاری نسخهبرداری و توزیع کنید.
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مقدمه

بیماریهای قلبیعروقی به عنوان یکی از اصلی ترین بیماریهای

مثل اضطراب و افسردگی ،نومیدی ،خصومت و تنیدگی شغلی

1

بیماریهای غیرواگیر علت اصلی ابتال و مرگ ومیر در منطقه خاورمیانه
شرقی محسوب میشوند ( )۲که  ۵۴درصد از این مرگومیرها بهدلیل

هیجان هستند که به صورت هشیار یا ناهشیار در تعدیل شدت یا نوع

بیماری های قلبیعروقی است (.)۳

تجربٔه هیجانی یا خود واقعه تالش دارند و استفاده از راهبردهای

از آنجا که بیماریهای قلبیعروقی بیماریهای روانتنی محسوب

ناسازگارانه در تنظیم هیجان سبب بروز برخی آسیبهای روانی مانند

میشوند ،در بررسی عوامل مؤثر بر پیدایش آنها باید به ترکیبی از

افسردگی ،اضطراب ،پرخاشگری و خشونت میشود ( .)۹احمدی و

عوامل زیستی و روانی توجه داشت .پژوهشها نشان داده است که

اصغرنژاد در پژوهشی نشان دادند ،نمرههای بیماران مبتال به انسداد

عوامل روانشناختی هم در زمینهسازی ابتال به بیماریهای قلبی و هم

عروق کرونر قلب در مؤلفههای طرحوارههای ناسازگار اولیه و

در تشدید آن نقش دارند ( .)۴این عوامل طیفی از مکانیسمهای دفاعی

راهبردهای تنظیم شناختی هیجان (خودسرزنشگری ،پذیرش ،تمرکز

و روش های مقابله ناسازگار ،اختالالت خلقی و ارتباطی تا ویژگیهای

مجدد بر برنامهریزی و کماهمیتشماری) در مقایسه با افراد سالم بیشتر

شخصیتی و انواع آسیبهای روانشناختی را در بر میگیرند (.)۵

است (.)1۰

بیماران قلبی بهدلیل فقدان سبکهای دفاعی و مقابلهای سازگارانه،

در این راستا ،طرحوارهها بهعنوان چارچوبی برای پردازش اطالعات

بیش از سایر افراد از وقایع استرسزا متأثر میشوند و سبکهای

بهکار میروند و تعیینکننده واکنشهای عاطفی افراد به موقعیتهای

ناسازگارانٔه آنها اثرات آسیبزای استرسها را تشدید میکند و این

زندگی و روابط بینفردی هستند .طرحوارههای ناسازگار اولی ه ،

شیوههای ناسازگارانه بهگونهای معکوس بر کیفیت زندگی این بیماران

الگوهای هیجانی و شناختی خود آسیبرسان در فرد هستند که در

تأثیر میگذارند ( .)۵ازجمله عواملی که بیماران قلبی با آن درگیرند و به

ابتدای رشد و تحول در ذهن شکل میگیرند و در مسیر زندگی تکرار

آن توجه نمیشود ،ناتوانی در بیان هیجانها است .این عامل متشکل

میشوند .این طرحوارهها در عمیقترین سطح شناخت ،معموالً بیرون

است از دشواری در شناسایی احساسات ،دشواری در توصیف

از سطح آگاهی عمل میکنند و فرد را به لحاظ روانشناختی دربرابر

11

و تنظیم هیجانات هستند (.)۴

عمیقترین سطح شناخت میپردازد و طرحوارههای ناسازگار اولیه را

عوامل متعددی میتوانند مستقیم یا غیرمستقیم و بهطور مثبت یا منفی

هدف قرار میدهد و با بهرهگیری از راهبردهای شناختی ،هیجانی،

بر سالمت روانشناختی افراد اثر بگذارند .از بین این عوامل تأثیرگذار

رفتاری و بینفردی ،بیماران را در چیرگی بر طرحوارههای مذکور یاری

میتوان به سبکهای حل مسئل ه ۲اشاره کرد که تأثیر مهمی بر

میکند .هدف اولیه این مدل رواندرمانی ،ایجاد آ گاهی روانشناختی و

فعالیتهای مختلف و درنهایت بر سالمت افراد میگذارد ( .)۶حل

افزایش کنترل آگاهانه بر طرحواره و هدف نهایی آن ،بهبود طرحوارهها

مسئله ،فرایندی شناختیرفتاری مبتکرانه است که فرد بهکمک آن،

و سبکهای مقابلهای است (.)۹

راهبردهای مؤثر و سازگارانه برای مشکالت روزمره را شناسایی یا ابداع

با شناسایی طرحوارههای ناسازگار اولیٔه افراد ،امکان پیشبینی سبک

میکند .به عبارت دیگر ،حل مسئله راهبرد مقابلهای مهمی است که

پاسخدهی آنان به مسائل روزمرۀ زندگی وجود دارد؛ بنابراین با اصالح

توانایی و پیشرفت شخصی و اجتماعی را افزایش داده و تنیدگی و

طرحوارههای ناسازگار اولیه میتوان شیوههای حل مسئله در این

اختالالت روانی را کاهش میدهد ( .)۶،۷شش سبک حل مسئله

بیماران را بهبود بخشید و آنان را در راستای رویارویی مؤثر و سازنده

عبارت است از :خالقانه ۳؛ اعتماد 4؛ گرایش 5؛ درماندگی 6؛ کنترل ۷؛

با مسائل زندگی یاری کرد ()11؛ همچنین ،تأ کید عمدۀ

اجتناب . ۸سه سبک نخست ،سبک حل مسئلٔه کارآمد ۹و سه سبک

طرحوارهدرمانی بر هیجانها است و تکنیکهای طرحوارهدرمانی کمک

نامیده میشوند ( .)۸شواهد

میکند تا فرد دربارۀ هیجانات خود آگاهی یابد ،آنها را بپذیرد و بهتر

بسیاری وجود دارد که سبکهای انطباقی حل مسئله با سازههای مثبت

بتواند هیجانات خود را در موقعیتهای اجتماعی تنظیم کند (.)1۲

روانشناختی همچون سالمت روانی ،رضایت از زندگی ،عاطفٔه مثبت،

بهدلیل تأثیر متقابل جنبههای مختلف عوامل جسمی ،روانشناختی،

بهزیستی شخصی ،شادزیستی ،کیفیت بهتر زندگی ،انگیزۀ پیشرفت،

شناختی و هیجانی بر بیماریهای قلبی ،پژوهش حاضر با هدف تعیین

سازگاری روانشناختی و حمایت اجتماعی رابطه مثبت و معنادار دارند

اثربخشی طرحوارهدرمانی بر سبکهای حل مسئله و راهبردهای تنظیم

و سبک های غیرانطباقی حل مسئله با فهرستی از آشفتگیهای روانی

هیجان بیماران قلبی انجام شد.

بعدی ،سبک حل مسئلٔه ناکارآم د

1۰

1.

7.

2.

8.

Control
Avoid
9. Efficient problem-solving style
10. Inefficient problem-solving style
11. Early maladaptive schemes

Cardiovascular diseases
Problem solving styles
3. Creative
4. Trust
5. Orientation
6. Helplessness

۲
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ناتوانی هیجانی را تشکیل میدهند ،بیانگر نقایصی در پردازش شناختی

اختالالت روانتنی آسیبپذیر میکنند ( .)۴،11طرحوارهدرمانی به
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احساسات و جهتگیری فکری بیرونی است .این مشخصهها که سازۀ

آشفتگی هایی چون افسردگی ،اضطراب ،ارتباطات ناکارآمد ،اعتیاد و
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غیرواگیر ،عامل  1۷٫۷میلیون مرگ و میر ساالنه در جهان است (.)1

همبستگی دارند (.)۷
راهبردهای تنظیم شناختی هیجان ،پاسخهای شناختی به وقایع فراخوان

2

مسئله ،اعتمادبهنفس در حل مسئله ،اجتناب در حل مسئله و گرایش در

روشبررسی

حل مسئله ۰٫۵۲ ،۰٫۷1 ،۰٫۵۷ ،۰٫۶۶ ،۰٫۸۶ ،و  ۰٫۵۶بهدست

روش این پژوهش از نوع شبهآزمایشی با طرح پیشآزمون-پسآزمون

آوردند ( .)1۴محمدی و صاحبی نیز پایایی درونی آزمون را با استفاده

همراه با گروه گواه بود .جامعٔه آماری را تمامی بیماران قلبی مراجعهکننده

از ضریب آلفای کرونباخ برابر با  ۰٫۶۰و روایی محتوایی آن را مطلوب

به مرکز پزشکی هستهای در سال  1۳۹۶در شهر تهران تشکیل دادند.

گزارش کردند (.)1۵

باتوجه به اینکه در تحقیقات آزمایشی حداقل حجم نمونه پانزده نفر

-پرسشنامٔه تنظیم شناختی هیجان :۲این پرسشنامه توسط گارنفسکی و

برای هر گروه توصیه شده است ( ،)1۳تعداد سی بیمار قلبی داوطلب

کرایج در سال  ۲۰۰۶ارائه شد ( .)1۶این پرسشنامه ابزاری

براساس مالک های ورود به پژوهش و با استفاده از نمونهگیری
دردسترس انتخاب شدند .سپس ،به صورت تصادفی در گروه آزمایش

به حوادث تهدیدکننده و استرسزای زندگی در اندازههای پنجدرجهای

(پانزده نفر) و گروه گواه (پانزده نفر) تخصیص یافتند .معیارهای ورود

از یک (هرگز) تا پنج (همیشه) به دو دستٔه کلی راهبردهای انطباقی

بیماران به پژوهش عبارت بود از :رضایت آگاهانه؛ دامنٔه سنی ۴۰تا۶۵

(سازشیافته) و راهبردهای غیرانطباقی (سازشنایافته) تقسیم میشود.

سال؛ حداقل تحصیالت دیپلم؛ مبتالنبودن به بیماری مزمن دیگر (مثل

زیرمقیاسهای کماهمیتشماری ،تمرکز مجدد مثبت ،ارزیابی مجدد

بیماری جسمی و روانی و عقبماندگی ذهنی) و مصرفنکردن داروی

مثبت ،پذیرش و تمرکز مجدد بر برنامهریزی ،راهبردهای سازشیافته و

خاص؛ ابتال به بیماری قلبی با ارزیابیهای تشخیصی متخصص قلب

زیرمقیاس های

(نوار قلب ،اکو ،آنژیوگرافی ،سیتی اسکن و اسکن قلبی) .معیارهای

خودسرزنشگری،

دیگرسرزنشگری،

تمرکز

بر

فکر/نشخوارگری و فاجعهنمایی ،راهبردهای سازشنایافته را تشکیل

خروج بیماران از پژوهش شامل دو جلسه غیبت متوالی یا غیرمتوالی،

میدهند .نمرۀ بیشتر ،نشاندهندۀ استفادۀ بیشتر فرد از آن راهبرد

انجامندادن دقیق تکالیف و تمرینهای منزل طی سه جلسٔه متوالی یا

شناختی است .هر زیرمقیاس شامل دو گویه است .نمرۀ کل هریک از

غیرمتوالی و استفاده از داروهای روانگردان و روانپزشکی در حین

زیرمقیاسها ازطریق جمعکردن نمرۀ گویهها بهدست میآید؛ بنابراین

انجام پژوهش بود.

دامنٔه نمرات هر زیرمقیاس بین ۲تا 1۰خواهد بود .نمرات بیشتر در هر

گروه آزمایش ،آموزش طرحوارهدرمانی را در ده جلسٔه نوددقیقهای

زیرمقیاس بیانگر میزان استفادۀ بیشتر راهبرد مذکور در مقابله و مواجهه

دریافت کرد؛ اما برای گروه گواه هیچ آموزش و مداخلهای ارائه نشد.

با وقایع استرسزا و منفی است ( .)1۶نتایج پایایی بازآزمایی نشان

بهمنظور رعایت اخالق پژوهشی ،پس از گرفتن مجوز از مرکز مشاوره،
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هیجدهگویهای است .در این پرسشنامه راهبردهای خودتنظیمی در پاسخ

داد ،راهبردهای مقابلٔه شناختی از ثبات نسبی برخوردار است و

بیماران قلبی گروه کنترل نیز خدمات مرکز را بهصورت رایگان دریافت

همسانی درونی غالب مقیاسها با ضرایب آلفای کرونباخ  ۰٫۸۰تأیید

کردند.

میشود ( .)1۶روایی ساختاری و پایایی این پرسشنامه در ایران توسط

-پرسشنامٔه حل مسئله :1این پرسشنامه توسط کسیدی و النگ در سال

استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برای هرکدام از زیرمقیاسها بین

 1۹۹۶طی دو مرحله ساخته شد و دارای  ۲۴سؤال است ( .)1۴این

 ۰٫۶۴الی  ۰٫۸۲گزارش شد (.)1۷

پرسشنامه درمجموع شش مؤلفه را میسنجد .مؤلفهها شامل درماندگی

-طرحوارهدرمانی :روایی محتوا و شاخص روایی محتوای مداخلٔه

در حل مسئله ،مهارگری حل مسئله ،سبک حل مسئلٔه خالقانه،

طرحوارهدرمانی براساس پروتکل درمانی یانگ و همکاران بهترتیب

اعتمادبهنفس در حل مسئله ،سبک اجتناب و سبک گرایش است.

 ۰٫۸۵و  ۰٫۸بهدست آمد که حاکیاز روایی محتوایی پروتکل درمانی

پرسشهای این مقیاس با گزینههای بلی ،خیر و نمیدانم پاسخ داده

بود ( .)1۸با استفاده از راهبردهای شناختی و تجربی و الگوشکنی

میشود .نمرهگذاری بهشکل صفر و یک است و برای نمیدانم نیز نمرۀ

رفتاری ،روند مداخله در ده جلسٔه نوددقیقهای بر گروه آزمایش انجام

 ۰٫۵در نظر گرفته میشود ( .)1۴کسیدی و النگ ضرایب آلفای

شد .جلسات طرحواره درمانی به اقتباس از پژوهش یانگ و همکاران

کرونباخ مؤلفههای شیوۀ حل مسئله را در مطالعات اول و دوم بهترتیب

( )1۸طی ده جلسٔه نوددقیقهای در جدول  1آورده شده است.

برای درماندگی در حل مسئله ،مهارگری حل مسئله ،خالقیت در حل
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در این پژوهش ابزارها و جلسات درمانی زیر بهکار رفت.

عبدی با استفاده از تحلیل عامل تأییدی به تأیید رسید و پایایی آن با

جدول  .1جلسات طرحوارهدرمانی
اول

ایجاد انگیزه برای درمان

بیان هدف طرحوارهدرمانی و صورتبندی مشکالت مُراجعان در قالب رویکرد طرحوارهدرمانی

دوم

تعریف طرحوارهها

سوم

تعریف طرحوارهها

چهارم

آموزش راهکارهای بیرونریختن
عواطف بلوکهشده

تعریف طرحوارهدرمانی ناسازگار اولیه ،ویژگیهای طرحوارههای ناسازگار اولیه ،ریشههای تحولی
طرحوارهها
تعریف طرحوارهدرمانی ناسازگار اولیه ،ویژگیهای طرحوارههای ناسازگار اولیه ،ریشههای تحولی
طرحوارهها
معرفی سبکها و پاسخهای مقابلهای ناسازگارِ تداومدهندۀ طرحوارهها بههمراه مثالهایی از زندگی

روزمره ،تعریف مفهوم ذهنیتهای طرحوارهای ،ایجاد آمادگی در بین بیماران برای سنجش و تغییر

Problem Solving Style Questionnaire

1.

Cognitive Emotion Regulation Questionnaire

۳

2.
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جلسه

رئوس مطالب

اهداف جلسه

طرحوارهها
پنجم

آموزش برقراری ارتباط سالم و

ایجاد آمادگی برای تغییر ،سنجش طرحوارهها ازطریق پرسشنامه ،ارائٔه بازخورد برای شناسایی بیشتر

گفتوگوی خیالی

طرحوارهها

ششم

تصویرسازی ذهنی موقعیتهای مشکلآفرین و رویارویی با مشکلسازتر آنها

آموزش تکنیکهای تجربی
آموزش رابطٔه درمانی ،رابطه با
افراد مهم زندگی و نقش

هفتم

برقراری گفتوگو بین جنبٔه سالم و جنبٔه طرحواره توسط بیماران ،آموزش تکمیل فرم ثبت طرحواره
توسط بیماران

بازیکردن

آموزش تمرین رفتارهای سالم
تکنیکهایی در درمان

تکالیف مرتبط با الگوهای
رفتاری جدید

نهم

مزایا و معایب رفتارهای سالم و

تعیین رفتارهای خاص بهعنوان آماجهای احتمالی تغییر ،اولویتبندی رفتارها برای الگوشکنی ،آمادگی

ناسالم

برای انجام الگوشکنی رفتار

مرور جلسات قبل بهصورت

اجمالی و تمرین راهکارهای

دهم

افزایش انگیزه برای تغییر ،آموزش تمرین رفتارهای سالم ازطریق تصویرسازی ذهنی و ایفای نقش،
آموزش غلبه بر موانع تغییر رفتار و ایجاد تغییرات مهم در زندگی

یادگرفتهشده

برای تجزیهوتحلیل دادههای بهدستآمده از اجرای پرسشنامهها ،از

آزمودنیها در جداول  ۲و  ۳ارائه شده است .در این مطالعه برای

شاخصهای آمار توصیفی (میانگین و انحراف معیار) و از آمار

مقایسٔه میانگینهای نمرات متغیرهای پژوهش در پسآزمون گروه

استنباطی شامل روش تحلیل کوواریانس (و پیشفرضهای آن شامل

آزمایش و گروه گواه ،روش تحلیل کوواریانس تکمتغیره بهکار رفت.

آزمون کولموگرفاسمیرنف ،همگنی شیب رگرسیون ،آزمون لون) و

پیش از انجام این روش تحلیل ،ابتدا پیشفرضهای آن بررسی شد.

آزمون تی مستقل استفاده شد .تحلیل دادهها ازطریق نرمافزار SPSS

آزمون کولموگروفاسمیرنف نشان داد ،متغیرهای مهارگری حل مسئله،

نسخٔه  ۲۲انجام شد .سطح معناداری تمامی آزمونها  ۰٫۰۵در نظر

اعتمادبهنفس در حل مسئله ،سبک گرایش ،درماندگی در حل مسئله،

گرفته شد.

سبک حل مسئلٔه خالقانه و سبک اجتناب در هر دو گروه و در
پسآزمون ،توزیع نرمال داشتند ( .)p<۰٫۰۵همچنین نتایج آزمون لون

یافتهها

مشخص کرد ،برابری واریانس خطا در مؤلفههای مهارگری حل مسئله،

در این پژوهش سی بیمار قلبی ۴۰تا۶۵ساله در گروه آزمایش

اعتمادبهنفس در حل مسئله و سبک گرایش در هر دو گروه و در

طرحواره درمانی و گروه گواه (هر گروه پانزده نفر) مطالعه شدند.

پسآزمون رد نشد ()p<۰٫۰۵؛ ولی در سایر مؤلفهها یعنی درماندگی

میانگین و انحراف معیار سنی گروه آزمایش  ۴۸٫۲±۴٫۸سال و گروه

در حل مسئله ،سبک حل مسئلٔه خالقانه و سبک اجتناب فرض برابری

گواه  ۴۸٫۸±۴٫۲سال بهدست آمد .همچنین ۶۰( ۹درصد) زن و ۶

واریانسها رد شد ()p>۰٫۰۰1؛ بنابراین باتوجه به برقراری فرضهای

(۴۰درصد) مرد در گروه آزمایش و ۳۳( ۵درصد) زن و 1۰

تحلیل کوواریانس برای مؤلفههای مهارگری حل مسئله ،اعتمادبهنفس

(۶۷درصد) مرد در گروه گواه بودند.

در حل مسئله و سبک گرایش از تحلیل کوواریانس بهمنظور تحلیل

یافتههای توصیفی مؤلفههای متغیر سبکهای حل مسئلٔه این

دادهها استفاده شد که نتایج آن در جدول  ۲ارائه شده است.

جدول  .۲شاخصهای توصیفی مؤلفههای متغیر سبکهای حل مسئله شامل مهارگری حل مسئله ،اعتمادبهنفس در حل مسئله و سبک گرایش بیماران قلبی
مطالعهشده بهتفکیک گروه آزمایش طرحوارهدرمانی و گروه گواه در پیشآزمون و پسآزمون بههمراه نتایج تحلیل کوواریانس تکمتغیره
پیشآزمون

پسآزمون

مهارگری حل

آزمایش

1٫۵۳

مسئله

گواه

1٫۴۰

1٫۳۵

اعتمادبهنفس در

آزمایش

۰٫۸۰

1٫۶۶

۲٫۰۷

حل مسئله

گواه

1٫۰۷

1٫۸۳

۰٫۹۳

1٫۶۲

آزمایش

1٫۶۷

1٫۹۹

۳٫۲۷

۰٫۸۸

گواه

۲٫۴۰

۲٫۰۳

۲٫1۳

1٫۳۶

سبک گرایش

1٫۵1

۲٫۶۷

۰٫۹۸

1٫۴۷

1٫۴۶
1٫۳۳

۴

مقدار F

مقدار p

مجذور اتا

توان آزمون

۶٫۸۴

۰٫۰1۴

۰٫۲۰۲

۰٫۷1۳

۶٫۷۳

۰٫۰1۵

۰٫۲۰۰

۰٫۷۰۶

1۵٫۹1

>۰٫۰۰1

۰٫۳۷1

۰٫۹۷۰
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متغیر

گروه

میانگین

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

مقایسٔه پسآزمون
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۳
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ازطریق ایفای نقش و انجام

هشتم

انجام گفتوگوهای خیالی ،نوشتن نامه بهعنوان تکالیف خانگی ،ارائٔه منطق استفاده از چنین

جدول  .۳شاخصهای توصیفی مؤلفههای متغیر سبکهای حل مسئله شامل درماندگی در حل مسئله ،سبک حل مسئلٔه خالقانه و سبک
اجتناب بیماران قلبی مطالعهشده بهتفکیک گروه آزمایش و گروه گواه در پیشآزمون و پسآزمون بههمراه نتایج آزمون تی مستقل
پیشآزمون

درماندگی در حل

آزمایش

۳٫۲۷

سبک حل مسئلٔه

آزمایش

1٫۵۳

1٫۳۶

آزمایش

۲٫۲۷

1٫۵۸

مسئله

خالقانه

سبک اجتناب

گواه
گواه
گواه

پسآزمون

میانگین

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

۰٫۷۰

۲٫۴۰

1٫۵۵

۲٫۶۷

1٫۵۴

1٫۶۷

1٫۵۴

۰٫۴1

۳٫۸۰
1٫۶۷

۳٫۸۰

1٫1۸

۲٫۳۳

۰٫۴1

1٫۲۰

1٫۶۳

۰٫۸۶
1٫۴۰

۲٫۶۰

مقدار t

مقدار p

-۳٫۳۸

۰٫۰۰۴

۳٫۲1
-1٫۷۳

۰٫۰۰۴
۰٫۰۹۴

براساس جداول  ۲و  ،۳برای گروه آزمایش در مؤلفههای درماندگی در

وجود نداشت ( .)p<۰٫۰۵همچنین نتایج آزمن تی مستقل نشان داد،

حل مسئله و سبک اجتناب ،کاهش میانگین مؤلفهها و در مؤلفههای

در دو مؤلفٔه درماندگی در حل مسئله ( )p=۰٫۰۰۴و سبک حل مسئلٔه

مهارگری حل مسئله ،سبک حل مسئلٔه خالقانه ،اعتمادبهنفس در حل

خالقانه ( )p=۰٫۰۰۴در پسآزمون بین گروه آزمایش و گروه گواه

مسئله و سبک گرایش ،افزایش میانگین نمرات مشاهده شد؛ اما در

تفاوت معنادار مشاهده شد؛ ولی در مؤلفٔه سبک اجتناب تفاوت

گروه گواه این میانگینها تغییرات درخورتوجهی نداشت.

میانگینها در پسآزمون معنادار نبود (.)p=۰٫۰۹۴

نتایج تحلیل کوواریانس در جدول  ۲نشان میدهد ،پس از حذف اثر

برای راهبردهای تنظیم شناختی هیجان نیز ابتدا پیشفرضهای تحلیل

پیشآزمون ،در میانگینهای پسآزمون متغیرهای مهارگری حل مسئله

کوواریانس بررسی شد و فرض همسانی واریانسها برای هر دو مؤلفٔه

( ،)p=۰٫۰1۴اعتمادبهنفس در حل مسئله ( )p=۰٫۰1۵و سبک

آن (راهبردهای سازشیافته و سازشنایافته) برقرار نبود ()p>۰٫۰۵؛

گرایش ( )p>۰٫۰۰1بین دو گروه آزمایش و گواه تفاوت معناداری

بنابراین ابتدا برای هر دو مؤلفٔه راهبردهای سازشیافته و راهبردهای

وجود داشت؛ این مطلب حاکیاز تأثیر مداخلٔه طرحوارهدرمانی بر این

سازشنایافته در پیشآزمون ،آزمون تی مستقل انجام گرفت و تفاوت

سه متغیر است.

معناداری بین دو گروه مشاهده نشد ( .)p<۰٫۰۵سپس آزمون تی

همچنین براساس جدول  ،۳بهمنظور بررسی معناداری میانگینهای

مستقل در پسآزمون برای دو گروه برای دو متغیر مذکور اجرا شد که

فرضهای تحلیل کوواریانس برای این سه متغیر در پیشآزمون ،ابتدا

پسآزمون بین گروه آزمایش و گروه گواه برای راهبردهای سازشیافته

آزمون تی مستقل انجام گرفت .مالحظه شد که بین گروه آزمایش و گروه

( )p=۰٫۳۴1و راهبردهای سازشنایافته ( )p=۰٫۸۶۷تفاوت

گواه در پیش از مداخله در هیچیک از مؤلفههای درماندگی در حل

معناداری وجود نداشت؛ به این ترتیب مداخلٔه طرحوارهدرمانی

مسئله ،سبک حل مسئلٔه خالقانه و سبک اجتناب ،تفاوت معناداری

نتوانست بر راهبردهای تنظیم شناختی هیجان تأثیرگذار باشد.

جدول  .۴شاخصهای توصیفی راهبردهای تنظیم شناختی هیجان بیماران قلبی مطالعهشده بهتفکیک گروه آزمایش و گروه گواه در پیشآزمون و
پسآزمون بههمراه نتایج آزمون تی مستقل
متغیر
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بحث

پژوهش حاضر با هدف اثربخشی طرحوارهدرمانی بر سبکهای حل

مطالعات عمدتاً تأثیرگذاری و سودمندی طرحوارهدرمانی را در درمان

مسئله و راهبردهای تنظیم هیجان در بیماران قلبی انجام شد .نتایج

اختالالت شخصیت بررسی کرده و اخیر ًا دامنٔه کاربرد آن را گسترش

نشان داد ،طرحوارهدرمانی بر مؤلفههای متغیر سبکهای حل مسئله

داده و کارایی این درمان را در زمینٔه اختالالتی همچون اضطراب،

شامل مهارگری حل مسئله ،اعتمادبهنفس در حل مسئله  ،سبک گرایش،

اختالل استرس پس از آسیب ،وسواس فکریعملی و اختالل افسردگی

درماندگی در حل مسئله و سبک حل مسئلٔه خالقانه تأثیر معنادار

عمده بررسی کرده است ( .)1۹درزمینٔه اثربخشی طرحوارهدرمانی بر

داشت؛ اما طرحوارهدرمانی بر مؤلفٔه سبک اجتناب مؤثر نبود.

سبکهای حل مسئله ،مطالعهای که به بررسی تأثیر این شیوۀ درمانی بر

بررسی و تحلیل پژوهشهای حوزۀ طرحوارهدرمانی نشان میدهد،

مؤلفههای سبک حل مسئله بهتفکیک پرداخته باشد ،یافت نشد؛ اما

۵
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گواه

پیشآزمون

مقایسٔه پسآزمون
مقدار p
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پسآزمون سایر مؤلفههای سبکهای حل مسئله باتوجه به برقرارنبودن

نتایج آن در جدول  ۴ارائه شده است .همانگونهکه مالحظه میشود ،در

] [ Downloaded from jdisabilstud.org on 2022-07-02

متغیر

گروه

مقایسٔه پسآزمون

مسئله با یافتههای برخی مطالعات اندک مشابه ،همسوست؛ بهطور
مثال ،در مطالعٔه اکبری و همکاران که با هدف مقایسٔه اثربخشی

درزمینٔه اثربخشی طرحوارهدرمانی بر بهبود استفاده از راهبردهای تنظیم

طرحوارهدرمانی بر مهارتهای ارتباطی و حل مسئله و سالمت روان در

هیجان است ،میتوان گفت به عقیدۀ یانگ ،طرحوارهدرمانی به بیمارانی

زوجین با تجربٔه خیانت زناشویی انجام شد ،یافته ها نشان داد پس از

اختصاص پیدا میکند که مشکالت شخصیتی داشته باشند و در برابر

انجامشدن مداخلٔه درمانی ،میانگین نمرۀ حل مسئله در گروه آزمایشی

درمانهای موجود مقاومت نشان دادهاند و بهبود نیافتهاند (بهنقل از

طرحوارهدرمانی با گروه گواه تفاوت معنادار داشت (.)۸

 .)1۹فلسفٔه ایجاد طرحوارهدرمانی نشان میدهد ،این الگوی درمانی

در تبیین یافتٔه مذکور میتوان گفت ،مداخلٔه مبتنیبر طرحواره با اتکا به

باید در قالب مدل مراقبت گامبهگام بهکار رود .برخی محققان بهمنظور

طرحوارههای شناختی موجود در حافظٔه افراد ،آنها را ترغیب و ملزم

نشاندادن مناسببودن طرحواره درمانی در نمونٔه مدنظر خود ،در

به شناسایی نوع یا طرحوارهای میکند که هر مسئله قبل از حل ،به آن

ابتدای امر به شناسایی طرحوارههای ناسازگار اولیٔه بیماران اقدام

طرحواره تعلق دارد .هنگامی که چندین عنصر از اطالعات در یک طرح

میکنند و این را شاهدی بر نیاز به استفاده از طرحوارهدرمانی میدانند.

واحد گروهبندی و مفهومبندی میشود ،بار حافظٔه فعال کاهش مییابد

باید در نظر داشت که ممکن است طرحوارههای ناسازگار اولیه

و امکان حل کارآمدتر و مؤثر مسئله را فراهم میکند (.)۲۰

شناساییشده ،ریشٔه مشکالت مدنظر بیمار که هدف مداخلٔه درمانی

همچنین مطالعٔه حاضر نشان داد ،طرحوارهدرمانی بر مؤلفٔه سبک

قرار گرفته است ،نباشند .ممکن است بیماری طرحوارههای ناسازگار

اجتناب متغیر سبکهای حل مسئله ،مؤثر نبود .در تبیین این یافته

اولیٔه نامرتبطی با اختالل مدنظر داشته باشد که ضرورتی بر رویارویی

میتوان گفت ،شیوۀ اجتناب در حل مسئله افراد از روی معیارهای

و دستکاری آن وجود نداشته باشد ( .)1۹از طرفی ،برخی عوامل

سرسختانٔه آنان پیشبینیشدنی است .افرادی که طرحوارۀ معیارهای

ازجمله ،انتخاب نادرست فنون ،تشخیص نادرست ،تفاوت در مهارت

سرسختانه/عیبجویی افراطی دارند ،معموالً تالش میکنند تا به

درمانگر ،ناتوانی درمانگر در درک مضمون و محتوای پنهان

معیارهای بلندپروازانٔه خود دست یابند و از آنجا که اغلب به اهداف

صحبتهای آشکار درمانجو و نگرش سادهانگارانٔه درمانگر،

خود نمیرسند ،پیوسته احساس شکست ،تأییدنشدن و خجالتزدگی

واکنشهای انتقال متقابل و مقاومت متقابل درمانگر همانند

میکنند .چنین احساسات نامطبوعی آنان را بهطور مستمر زیر فشار

پرخاشگری ،حالت دفاعی ،جاهطلبی ،تحقیر ،ترس ،رنجش و شرم

روانی قرار میدهد؛ درنتیجه برای فرار از این احساس فشار دائمی،

ممکن است ،درمانگر را به زحمت اندازد .برخی متغیرهای مزاحم نیز

طبیعی به نظر میرسد که روش اجتناب را در حل مسائل روزمره در

میتوانند بر راهبردهای تنظیم هیجان فرد تأثیر نامطلوب داشته باشند

در زمینٔه راهبردهای تنظیم شناختی هیجان ،یافتههای مطالعٔه حاضر

اطرافیان که درمان بر آنان تأثیر نداشته است (.)1۹،۲۴

نشان داد طرحوارهدرمانی بر بهبود هیچیک از مؤلفههای متغیر تنظیم

در این پژوهش تالش شد با انتصاب تصادفی نمونههای مطالعهشده به

شناختی هیجان یعنی راهبردهای سازشیافته و راهبردهای

گروه آزمایش و گروه گواه ،متغیرهای مزاحم و سوگیریهای احتمالی

سازشنایافته تأثیر معنادار نداشت .برخالف یافتههای این پژوهش،

کم شود ،اما یکی از محدودیتهای این پژوهش ،استفاده از روش

مطالعات درخور توجهی اثربخشی طرحوارهدرمانی را بر استفاده از

نمونهگیری دردسترس بود .محدودیت دیگر ،محدودشدن نمونهها به

راهبردهای تنظیم هیجان در گروههای مختلف ازجمله نوجوانان

بیماران قلبی شهر تهران بود؛ بنابراین پیشنهاد میشود در پژوهشهای

( ،)1۲بیماران مبتال به آسم ( ،)۲1جانبازان مبتال به اختالل استرس

آتی ،روش نمونهگیری تصادفی بهکار رود .همچنین دادهها با استفاده از

پس از سانحه ( )۲۲و افراد دارای نشانههای اضطراب اجتماعی

پرسشنامههای خودگزارشدهی تهیه شد که ممکن است سوگیریهای

( )۹،۲۳بررسی کرده است .براساس نتایج همٔه این مطالعات،

پاسخدهی در آنان وجود داشته باشد.

طرحوارهدرمانی میتواند بهعنوان مداخلهای مؤثر برای بهبود راهبردهای
تنظیم هیجان بهکار رود و این روش درمانی بر کاهش طرحهای منفی

۵

هیجان و بهبود راهبردهای تنظیم هیجان مؤثر است .در تبیین یافتههای

نتیجهگیری
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پیش بگیرند و بر آن مداومت داشته باشند (.)11

که گاهی این متغیرها بیرون از شخصیت فرد قرار دارند ،همچون رفتار
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یافتٔه مطالعٔه حاضر مبنیبر اثربخشی طرحوارهدرمانی بر سبکهای حل

هیجانات نقش ایفا میکند (.)۲1،۲1
در تبیین همخوانینداشتن یافتههای مطالعٔه حاضر با سایر مطالعات که

براساس یافتههای پژوهش نتیجه گرفته میشود ،طرحوارهدرمانی

مطالعات مشابه میتوان گفت ،طرحوارهدرمانی بر هیجانات تأ کید دارد

مداخلٔه مؤثری بر بهبود سبکهای حل مسئله شامل مهارگری حل

و با استفاده از تکنیکهای مؤثر هیجانی مانند آ گاهی ،پذیرش و
بازسازی طرحوارهای ناسازگار ،موجب کاهش هیجانات منفی و تنظیم

مسئله و سبک حل مسئلٔه خالقانه در بیماران قلبی است.

آن و به دنبال آن قضاوت و ادراک مثبت در فرد میشود؛ بنابراین
طرحوارهدرمانی با تغییر استراتژی مقابلهای ناسازگار و طرحوارههای
ناسازگاری که در دوران کودکی فرد شکل گرفته است و نحوۀ اثرگذاری

6

شناختی و رفتاری بهمنظور جابهجایی الگوهای رفتاری و شناختی

تقدیر و تشکر میشود.

این طرحوارهها بر مواجهه با اتفاقات استرسزا و ارائٔه تکنیکهای

تشکر و قدردانی

از تمامی افرادی که بهنحوی در شکلگیری این پژوهش شرکت داشتند،

سازگارانهتری بهجای الگوهای مقابلهای ناکارآمد ،در بهبود و تنظیم

۶
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مسئله ،اعتمادبه نفس در حل مسئله ،سبک گرایش ،درماندگی در حل

بیانیهها

تضاد منافع
.نویسندگان اعالم میکنند که هیچگونه تضاد منافعی ندارند

تأییدیٔه اخالقی و رضایتنامه از شرکتکنندگان

منابع مالی

 همچنین.از شرررکتکنندگان در پژوهش رضررایت آگاهانه دریافت شررد

این پژوهش حاصل طرح پژوهشی مستقلی است که بدون حمایت مالی

 پس از گرفتن مجوز از مرکز،بررهمنظور رعررایررت اخالق پژوهشرررری

.سازمان خاصی صورت گرفته است

 بیماران قلبی گروه کنترل نیز خدمات مرکز را بهصررررورت،مشرررراوره

مشارکت نویسندگان

.رایگان دریافت کردند

[ DOR: 20.1001.1.23222840.1399.0.0.174.3 ]
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همٔه نویسندگان در ارائه ایدۀ پژوهشی و طراحی مطالعه سهمی برعهده

[ DOI: 10.29252/mejds.0.0.164 ]

7

رضایت برای انتشار

. نویسندۀ اول (فرزانه احمدی) جمعآوری دادهها را انجام داد.داشتند

.این امر غیر قابل اجرا است

 همٔه.همٔه نویسندگان تجزیه و تحلیل دادهها را برعهده داشتند

دردسترسبودن دادهها و مواد

نویسندگان در نگارش نسخٔه دستنوشته مشارکت داشتند و آن را

 دادههای تحقیق بهصورت عمومی،بهدلیل حفظ حریم شخصی افراد

.خواندند و تأیید کردند

 دسترسی به دادهها از، در صورت لزوم.به اشتراک گذاشته نمیشود
.طریق مکاتبه با نویسندۀ مسئول امکانپذیر است
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