Downloaded from shefayekhatam.ir at 10:01 +0330 on Monday September 21st 2020

[ DOI: 10.18869/acadpub.shefa.5.1.40 ]

1395  زمستان، شماره اول،دوره پنجم

Early Maladaptive Schemas in Patients with Psychosomatic Disorder and Multiple Sclerosis
Davood Manavipour*, Laya Sadat Miri
Department of Psychology, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Garmsar Branch, Islamic Azad University, Garmsar, Iran

Received: 22 Dec 2015

Article Info:

Accepted: 16 Jun 2016

ABSTRACT
Introduction: According to the importance of psychological factors in psychosomatic
disorders and multiple sclerosis (MS) as well as its importance in early maladaptive schemas
in psychological disorders, the present study was aimed to evaluate early maladaptive schemas
in patients with psychosomatic disorders and MS and compared that with healthy subjects.
Materials and Methods: Research method was ex post facto. This study evaluated 100
patients (50 with MS and 50 with psychosomatic disorder) and compared them to 50 healthy
people that completed Young Schema Questionnaire (short form). The study was causalcomparative. Results: The results showed that the average score of vulnerability to harm or
illness subscale in people with psychosomatic disorder was higher than healthy people and
the average score of emotional deprivation, dependence/incompetence, and failure subscale in
patients with MS was higher than healthy group. Conclusion: Early maladaptive schemas
should be considered as an important element when comparing patients with psychosomatic
disorders and MS with healthy people.
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چــــــــكيد ه
مقدمه :با توجه به اهمیت عوامل روانشناختی در اختالالت روانتنی و مالتیپل اسکلروز و همچنین
اهمیت آن در طرحوارههای ناسازگار اولیه در اختالالت روانشناختی ،پژوهش حاضر بهمنظور بررسی
طرحوارههای ناسازگار اولیه در بیماران با اختالالت روانتنی و مالتیپل اسکلروز و مقایسه کردن آن با افراد
سالم انجام شد .مواد و روشها :روش پژوهش شامل اصول گذشته بود .این مطالعه  100بیمار ( 50نفر
با مالتیپل اسکلروز و  50نفر با اختالل روانتنی) را ارزیابی کرد و آنها را با  50فرد سالم که پرسشنامۀ
طرحوارۀ یانگ (فرم کوتاه) را تکمیل کرده بودند ،مقایسه کرد .مطالعه علّی –مقایسهای بود .یافتهها:
نتایج نشان داد که میانگین نمرۀ آسیبپذیری نسبت به ضرر یا خرده مقياس بیماری در افراد با اختالل
روانتنی باالتر از افراد سالم بود و میانگین نمرۀ خرده مقیاس محرومیت هیجانی ،وابستگی/بیکفایتی و
شکست در بیماران با مالتیپل اسکلروز از گروه سالم باالتر بود .نتیجهگیری :وقتی بیماران با اختالالت
روانتنی و مالتیپل اسکلروز با افراد سالم مقایسه میشوند ،طرحوارههای ناسازگار اولیه باید بهعنوان یک
اصل مهم در نظر گرفته شوند.
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بــر اســاس رویکــرد شــناختی ،مهمتریــن عامــل روانشــناختی
مؤثــر بــر بیماریهــای طبــی ،طرحوارههــای ناســازگار
اولیــه 3ميباشــند کــه موجــب تغییــرات ایمنــی و بیمــاری
میشــوند ( .)5طرحوارههــای ناســازگار اولیــه ،الگوهــا یــا
درونمایههــای عمیــق و فراگیــری هســتند کــه از خاطــرات،
هیجانهــا ،شــناختوارهها 4و احساســات بدنــی ،در دوران
کودکــی یــا نوجوانــی شــکل گرفتــه و تــداوم دارنــد .ایــن
طرحوارههــا دربــارۀ خــود و ارتبــاط بــا دیگــران ميباشــند و
البتــه ناکارآمدنــد .آنهــا الگوهــای هیجانــی و شــناختی خــود
آسیبرســان هســتند و اغلــب زیربنــای اختالالتــی همچــون:اضطــراب ،افســردگی ،ســوءمصرف مــواد ،اختــاالت روانتنی و
غيــره میباشــد .طرحوارههــا در طــی زمانهــا و مکانهــای
مختلــف ،ثابــت میماننــد و در تمامــی جنبههــای زندگــی
تأثیــر دارنــد .برخــی از آنهــا بــر اســاس نظریــۀ یانــگ عبارتند
از :محرومیــت هیجانــی ،رهاشــدگی/بیثباتی ،بیاعتمــادی/
بدرفتاری (.)6
Cognitions
Multiple sclerosis
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بــر اســاس اهمیــت نقــش طرحوارههــای ناســازگار اولیــه از
یکســو و شــیوع بیمــاریام اس و اختــاالت روانتنــی از
ســوی دیگــر ،ایــن پرســش مطــرح اســت کــه کــدام یــک از
طرحوارههــای ناســازگار اولیــهای کــه یانــگ معرفــی کــرده
اســت در افــراد دارای ایــن بیماریهــا بیشــتر نمايــان اســت؟
آیــا میــان طرحوارههــای آنهــا بــا افــراد ســالم تفاوتــی وجــود
دارد؟ پاســخ بــه ایــن پرســشها و روشــن شــدن آنهــا
میتوانــد نقــش بســیار مؤثــری در پیشــگیری و فراینــد بهبــود
ایــن بیمــاران فراهــم کنــد .ایــن بیماریهــا هزینههــای
اقتصــادی ،اجتماعــی و روانشــناختی فراوانــی دارنــد کــه الزم
اســت بــرای کاهــش آنهــا از متغیرهــای قابــل دســتکاری
همچــون طرحوارههــای ناســازگار اولیــه کمــک گرفــت،
زیــرا طرحوارههــا ،نگرشهــای زیربنایــی نســبت بــه خــود
و دنیــا را شــکل میدهنــد ( .)10ایــن پژوهــش بــه مقایســۀ
طرحوارههــای ناســازگار اولیــه در افــراد مبتــا بــه اختــاالت
روانتنــی و افــراد مبتــا بــه ام اس بــا افــراد ســالم پرداختــه
اســت تــا بــر اســاس نتایــج آن ،شــیوههای مؤثــر بــرای
مداخلــه و پیشــگیری از ایــن بیماریهــا را مشــخص نمایــد.
مواد و روشها
جامعۀ آماری ،آزمودنیها و حجم نمونه
پژوهــش حاضــر ،از نــوع تحقیقــات علّــی -مقایســهای بــود
کــه بهمنظــور مقایســۀ طرحوارههــای ناســازگار اولیــه در
افــراد مبتــا بــه اختــاالت روانتنــی و مالتیپــل اســکلروز بــا
افــراد ســالم انجــام شــد؛ بنابرایــن  50پرسشــنامۀ فــرم کوتــاه
Psychosomatic
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افــکار و هیجانهــا بــر واکنشهــای جســمانی بهویــژه بیمــاری
مؤثرنــد .بیماریهــای جســمانی نظیــر زخــم معــده ،بیمــاری
قلبــی و عروقــی و آســم تحــت تأثیــر شــرایط روانشــناختی قرار
دارنــد .چنیــن اختالالتــی ،اختــال روانتنــی 1نــام دارنــد و بــه
صــورت بیماریــي کــه تحــت تأثیــر روان قــرار دارنــد یــا توســط
آن ایجــاد میشــوند ،تعریــف ميشــوند ( .)1در ویرایــش
پنج��م کت��اب راهنم��ای تشـ�خیصی و آماــری اختاللهـ�ای
روانــی ( 2)DSM-5هیچگونــه طبقهبنــدی بــرای بیماریهــای
روانتنــی لحــاظ نشــده اســت .مفاهیــم طــب روانتنــی در
عنــوان تشــخیصی بــه نــام عوامــل روانشــناختی مؤثــر بــر
بیماریهــای طبــی در مبحــث اختــال عالیــم جســمی و
اختــاالت مرتبــط منظــور شــدهاند .ویژگــی اصلــی عوامــل
روانشــناختی مؤثــر بــر بیماریهــای طبــی ،وجــود یــک یــا
چنــد عامــل مهــم بالینــی روانشــناختی یــا رفتــاری اســت کــه
بــه شــکلی زیــانآور بــا افزایــش خطــر رنــج و ناراحتــی ،مــرگ
یــا ناتوانــی بــر بیمــاری طبــی اثــر ميگــذارد .بیماریهــای
طبــی مــورد تأثیــر میتواننــد بــا پاتوفیزیولــوژی واضــح مثــل
دیابــت ،ســرطان و بیمــاری کرونــر یــا ســندرومهای کارکــردی
مثــل میگــرن ،ســندروم رودۀ تحریکپذیــر ،فیبرومیالژیــا و
یــا عالیــم طبــی ایدیوپاتیــک مثــل درد ،احســاس خســتگی
و ســرگیجه باشــند .شــیوع عوامــل روانشــناختی مؤثــر بــر
بیماریهــای طبــی نامعلــوم اســت امــا ایــن اختــال نســبت
بــه اختــال عالیــم جســمی شــایعتر اســت ( .)2امــروزه 75
درصــد بیمارانــی کــه بــه پزشــکان عمومــی و داخلــی مراجعــه
میکننــد دچــار واکنشهــای روانتنــی بــوده و از عــوارض آن
رنــج میبرنــد ( .)3اختــاالت روانتنــی میتواننــد در تمــام
طــول زندگــی بهویــژه در کــودکان رخ دهنــد (.)4
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مقدمه

یکــی از شــایعترین اختــاالت عصبشــناختی عصــر حاضــر
مالتیپــل اســکلروز ( 5)MSاســت ( )7کــه بــر اســاس رویکــرد
شــناختی میتوانــد تحــت تأثیــر طرحوارههــای ناســازگار
اولیــه قــرار گیــرد .در ایــن بیمــاری ،سیســتم ایمنــی بــدن
بــه میلیــن (غــاف چربــی) محافــظ ســلولهای سیســتم
اعصــاب مرکــزی (مغــز و طنــاب نخاعــی) حملــه و آنهــا را
تخریــب میکنــد و منجــر بــه ایجــاد بافــت زخــم (پــاک)
در محــل آســیبدیده میشــود .در نتیجــۀ تخریــب میلیــن
ســلولهای عصبــی ،اختــال در انتقــال پیامهــای عصبــی
ارســالی از مغــز و طنــاب نخاعــی بــه ســایر قســمتهای بــدن
و بالعکــس ايجــاد میشــود و ظهــور عالیــم ویــژۀ بیمــاریام
اس بــه وجــود میآیــد ( .)8ایــن بیمــاری در زنــان شــایعتر از
مــردان اســت .بــه طــوری کــه در زنــان دو برابــر مــردان اســت.
ام اس در ســنین جوانــی عمدتــاً ظاهــر میشــود و حداکثــر
مــوارد شــروع بیمــاری بیــن  20تــا  40ســالگی اســت .ایــن
بیمــاری بیشــتر در کســانی بــروز میکنــد کــه شــخصیت
خاصــی دارنــد؛ چنیــن افــرادی معمــوالً مســئولیتپذیر
ولــی حســاس هســتند کــه هنــگام بــروز نامالیمــات ،خیلــی
خودخــوری میکننــد (.)9
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توزیــع افــراد بــر حســب جنســیت در هــر یــک از گروههــا (ام
اس ،بیمــاران مبتــا بــه اختــال روانتنــی و افــراد ســالم) در
جــدول  1نشــان داد کــه تعــداد نمونــه در هــر گــروه  50نفــر
بــود 0/32 .درصــد افــراد گــروه نمونــه ،مــرد و  0/68درصــد
گــروه نمونــه ،زن بودنــد.
جدول  -1توزیع فراوانی نمونه برحسب جنسیت.

ابزار پژوهش
ابــزار اندازهگیــری مــورد اســتفاده در ایــن پژوهــش ،فــرم
کوتــاه پرسش��نامۀ طرح�وـارۀ یانــگ بــود .ایــن پرسشــنامه یــک
ابــزار  75ســؤالی بــرای ســنجش طرحوارههــای ناســازگار
اولیــه بــا طیــف لیکــرت بــر روی یــک مقیــاس  6درجــهای
ا درســت دربــارۀ مــن تــا کام ـ ً
از “کام ـ ً
ا غلــط دربــارۀ مــن”
درجهبنــدی میشــود .در ســال ( )1998یانــگ پرسشــنامۀ
طرحــواره (فــرم  75ســؤالی) را از روی فــرم اصلــی پرسشــنامه
(فــرم  205قس��متي) س��اخت 15 ،SQ-SF .طرحــوارۀ ناســازگار
اولیــه را میســنجد .اولیــن پژوهــش جامــع راجعبــه
7
ویژگیهــای روانســنجی پرسشــنامۀ یانــگ ،توســط اســمیت
و همــكاران انجــام شــد کــه نتایــج ایــن مطالعــه نشــان داد
بــرای هــر طرحــوارۀ ناســازگار اولیــه ،ضریــب آلفــا از 0/83
(بــرای طرحــوارۀ خــود تحــول نیافته/گرفتــار) تــا ( 0/96بــرای
طرحــوارۀ نقص/شــرم) بــه دســت آمــد و ضریــب آزمــون
بازآزمــون در جمعیــت غیــر بالینــی بیــن  0/50تــا  0/82بــود.در پژوهشــی کــه توســط یانــگ و همــکاران بــا اســتفاده از فــرم
 205ســؤالی بــر روی یــک نمونــه از دانشــجویان آمریکایــی
انجــام شــد ،ضریــب پایایــی بازآزمایــی و آلفــای کرونبــاخ بــه
دســت آمــده بــرای  13خــرده مقیــاس بــه ترتیــب برابــر بــود
بــا :بــازداری هیجانــی ( ،)0/86، 0/74وابســتگی (،)0/91، 0/50
تــرس از فقــدان کنتــرل ( ،)0/84، 0/52آســیبپذیری (0/57
8
 ،)0/88،رهاشــدگی ( ،)0/91، 0/67معیارهــای سرســختانه
( ،)0/92، 0/68از خودگذشــتگی ( ،)0/91 ،0/74بیاعتمــادی/
بدرفتــاری ( ،)0/93 ،0/78خودانضباطــی ناکافی (،)0/92 ،0/66
نقص/شــرم ،)0/96 ،0/73( 9محرومیــت هیجانی (،)0/94، 0/82
بیکفایتــی ( )0/94، 0/74و اســتحقاق (.)11(-)0/83، 0/51
تجزیه و تحلیل دادهها
در ایــن پژوهــش تجزیــه و تحلیــل دادههــا در دو قســمت
توصیفــی (توضیــح فراوانــی نمونــه بــر حســب جنســیت)
و اســتنباطی (تحلیــل واریانــس خــرده مقیاسهــای
طرحوارههاــی ناس��ازگار اولی��ۀ یان��گ ب�هـ س��ه گــروه افــراد
Unrelenting standards/hypercriticalness
Defectiveness/shame

8
9
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يافتهها

بهمنظ��ور بررس��ی تف��اوت می��ان طرحوارههــای ناســازگار
اولیـ�ه در س��ه گ��روه (بیم��اران ام اس ،بیمــاران مبتــا بــه
اختــال روانتنــی و افــراد ســالم) از آزمــون تحلیــل واریانــس
یکطرفـ�ه اس�تـفاده شـ�د (جــدول  .)2بــا توجــه بــه آزمــون
لــون ،چــون ســطح معن ـيداری بزرگتــر از  0/05بــود ،شــرط
همگنــی واریانسهــا رعایــت شــده اســت .همچنیــن بــا توجــه
بــه مقــدار  Fو ســطح خطــای کوچکتــر از  0/05تفــاوت
معنــيداری بیــن طرحوارههــای محرومیــت هیجانــی (/19
 ،)F=3وابســتگی ( ،)F=3/44آســیبپذیری در برابــر ضــرر و
بیمــاری ( )F=3/24و شکســت ( )F=3/05در ســه گــروه وجــود
دارد ( .)P<0/05میــزان میانگیــن در طرحــوارۀ محرومیــت
هیجانی  ،13/32 ± 6/92وابســتگی  10/90 ± 6/10و شکســت
در گــروه بیمــاران ام اس 11 /04 ± 5/49نســبت بــه افــراد
مبتــا بــه اختــال روانتنــی و افــراد ســالم بیشــتر بــود و
طرحــوارۀ آســیبپذیری در برابــر ضــرر و بیمــاری در بیمــاران
مبتــا بــه اختــال روانتنــی بیشــترین میانگیــن (± 7/44
 )13/58را در گــروه بــه خــود اختصــاص داده بــود.
بــا توجــه بــه مقــدار انــدازۀ اثــر ( ،)0/04تفــاوت واقعــی
بیــن میانگیــن نمرههــای گروههــا تقریبــاً در حــد متوســط
بــود .بــا توجــه بــه مقایســههای پــس تجربــی بــا اســتفاده
از آزمــون توکــی ،میــزان میانگیــن در طرحــوارۀ محرومیــت
هیجانــی ،وابســتگی و شکســت در گــروه بیمــاران ام اس
تفــاوت معنــيداری بــا گــروه ســالم داشــت امــا بــا گــروه
Schema questionnaire-short form
Schmidt NB

6
7
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طرحــوارۀ یانــگ ( 6)SQ-SFدر بیــن افــراد  20تــا  40ســالهای
کــه بــه بخــش روان بیمارســتان طالقانــی و امــام حســین (ع)
مراجعــه کــرده بودنــد و بــه تشــخیص روانپزشــک معالــج بــه
اختــال روانتنــی مبتــا بودنــد ،همچنیــن بیمــاران بســتری
 20تــا  40ســالهای کــه در بیمارســتان مهــر ،روانپزشــک
معالــج تشــخیص اختــال روانتنــی بــرای آنهــا دادنــد،
توزیــع گردیــد؛ عــاوه بــر ايــن  50پرسشــنامه در بیــن
بیمــاران  20تــا  40ســالهای کــه بــه تشــخیص پزشــک ،مبتــا
بــه ام اس بودنــد و بــه انجمــن ام اس مراجعــه کــرده بودنــد
توزیــع گردیــد و  50پرسشــنامه نیــز بيــن افــراد ســالم  20تــا
 40ســالۀ مراجعــه کننــده بــه کتابخانــۀ ملــی ،توزیــع گردیــد.
حجــم نمونــه بــر اســاس فرمــول کوکــران بــه دســت آمــد.
روش نمونهگیــری ،بــه صــورت در دســترس بــود.

مبتــا بــه ام اس ،روانتنــی و ســالم میپــردازد) تنظیــم شــد
کــه بــا اســتفاده از نرمافــزار  SPSSویرایــش  19بــه تجزیــه
و تحلیــل دادهه��ا پرداخت��ه شدــ .نحـ�وۀ نمایــش دادههــا بــه
صــورت انحــراف اســتاندارد  ±میانگیــن اســت.
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روانتنــی تفــاوت معنــيداری نداشــت ،میانگیــن خــرده
مقیــاس محرومیــت هیجانــی در افــراد مبتــا بــه ام اس برابــر
بــا  13/ 32 ± 6/92و میانگیــن در افــراد ســالم برابــر بــا 5/08
 10/14 ±بــود ،میانگیــن خــرده مقیــاس وابســتگی/بیکفایتی
در افــراد مبتــا بــه ام اس برابــر  10/90 ± 6/10و در افــراد
ســالم برابــر  8/38 ± 4/10بــود ،همچنیــن میانگیــن خــرده
مقیــاس شکســت در افــراد مبتــا بــه ام اس برابــر بــا ± 5/49
 11/04و در افــراد ســالم برابــر بــا  8/48 ± 4/43بــود؛ بنابرایــن
میــزان میانگیــن در گــروه ام اس بیشــتر از گــروه ســالم بــود.
44
44

همچنیــن میانگیــن طرحــوارۀ آســیبپذیری در برابــر ضــرر
و بیمــاری در افــراد مبتــا بــه اختــال روانتنــی بیشــترین
میانگیــن را در گــروه بــه خــود اختصــاص داده بــود بــه ایــن
صــورت کــه میانگیــن ایــن خــرده مقیــاس در افــراد مبتــا
بــه اختــال روانتنــی برابــر  13/58 ± 7/44و در افــراد ســالم
 10/40 ± 5/52بــود؛ بنابرایــن میــزان میانگیــن در ایــن خــرده
مقیــاس تفــاوت معنـيداری بــا گــروه افــراد ســالم داشــت؛ امــا
بــا میانگیــن گــروه افــراد مبتــا بــه ام اس کــه برابــر ± 5/67
 12/28بــود ،تفــاوت معنـيداری نداشــت .بــا توجــه بــه مقــدار

مقــاله پـــــژوهشي
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بحث و نتيجهگيري

همچنیــن طبــق نتایــج ایــن پژوهــش ،طرحــوارۀ آســیبپذیری
در برابــر ضــرر و بیمــاری 15بیشــترین میانگیــن را در گــروه
افــراد دارای اختــاالت روانتنــی بــه خــود اختصــاص داده
بــود کــه بــا یافتههــای ایــزدی ( )14همســو اســت .طبــق
یافتههــای ایــزدی افــراد مبتــا بــه اختــاالت روانتنــی
دارای طرحوارههــای رهاشــدگی/بیثباتی ،محرومیــت
هیجانــی ،بیاعتمادی/بدرفتــاری ،نقص/شــرم ،شکســت،
بیکفایتی/وابســتگی ،آســیبپذیری نســبت بــه ضــرر یــا
بیمــاری ،اطاعــت ،16پذیــرش جویی/جلــب توجــه ،17معیارهــای
سرســختانه ،منفــی گرایی/بدبینــی 18و تنبیــه 19هســتند کــه

پژوهش��ی ک��ه توس��ط عام��ری و هم��کاران ( )16صــورت
گرفتــه اســت ،نشــان میدهــد کــه بیــن افــراد ســالم و افــراد
مبتــا بــه آســم جــز در حــوزۀ دیگــر جهتمنــدی ،تفاوتــی
مشــاهده نشــده اســت ولــی در ایــن حــوزه ،بیــن افــراد ســالم
و افــراد مبتــا بــه آســم تفــاوت قابلمالحظــهای بــه چشــم
میخــورد؛ یعنــی افــراد دارای آســم کــه جــزء اختــاالت
روانتنــی محســوب میشــوند دارای طرحوارههــای اطاعــت،
ایثــار ،پذیــرش جویی/جلــب توجــه هســتند کــه نتیجــۀ ایــن
پژوه��ش ب��ا نتایج��ی ک��ه یان��گ و هم��كاران ( )6بــه دســت
آورده بودنــد مبنــی بــر اینکــه افــراد دارای طرحــوارۀ اطاعــت
دچــار عالیــم روانتنــی میشــوند هماهنــگ اســت.
در پژوهــش حاضــر بیــن طرحــوارۀ زنــان و مــردان تفــاوت
آمــاری معن ـيداری مشــاهده نشــد کــه بــا یافتههــای دیگــر
پژوهش��گران هماهن��گ نب��ود .پژوه��ش فریم��ان ( )17کــه بــر
روی  194نفــر دربــارۀ ســازههای فکــری و طرحوارههــای
ناســازگار اولیــه انجــام شــد نشــان داد کــه بیــن زن و مــرد
از لحــاظ طرحوارههــای ناســازگار اولیــه تفــاوت معنــيداری
وجــود دارد و زنــان نمــرات بیشــتری از مــردان در طرحوارههای
کنارهگیــری اجتماعــی ،گرفتــاری و محرومیــت هیجانــی بــه
دس��ت میآورن��د .مطالعاتــی ک��ه درب��ارۀ تفــاوت در خــرده
مقیاسهــای طرحوارههــای ناســازگار اولیــه توســط ولبــرن
و هم��کاران ( )18انجــام گرفــت ،نشــان داد زنــان بــه طــور
معنــیداری نمــرات باالتــری را در طرحوارههــای از خــود
گذشــتگی ،شکســت ،رهاشــدگی ،خویشــتن تحــول نیافتــه/
گرفتــار ،نقص/شــرم و نمــرات پایینتــری را در طرحــوارۀ
اطاعــت نســبت بــه مــردان بــه دســت آوردنــد .طــی مطالعاتــی
ک��ه توسـ�ط ديوان��دري و هم�كـاران انجــام گرفــت نتایــج نشــان
داد کــه بیــن دانشــجویان دختــر و پســر در نــوع طرحوارههــا
تفــاوت وجــود دارد و دانشــجویان دختــر در تمامــی
طرحوارههــای ذکــر شــده نمــرات پایینتــری را نســبت بــه
دانش��جویان پس��ر کس��ب کردن��د ()19؛ بنابرایــن یافتههــای
پژوهــش کــه توســط ديوانــدري و همــكاران انجــام گرفــت
Emotional deprivation
Disconnection and rejection
12
Dependence/incompetence
13
Failure
14
Impaired autonomy and performance

15

10

16

11

Vulnerability to harm or illness
Subjugation
17
Approval-seeking/recognition-seeking
18
Negativity/pessimism
19
Punitiveness
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هــدف ایــن پژوهــش مقایســۀ طرحوارههــای ناســازگار
اولیــه در افــراد مبتــا بــه اختــاالت روانتنــی و مالتیپــل
اس�کـلروز بــا افــراد ســالم بــود .نتایــج پژوهــش نشــان داد
ک��ه بیــن میانگیــن خ�رـده مقیاــس محرومیــت هیجانــی 10از
حــوزۀ بریدگــی و طــرد 11و خـ�رده مقیاسهـ�ای وابسـ�تگی/
بیکفایتــی 12و شکســت 13از حــوزۀ خودگردانــی و عملکــرد
مختــل ،14تف��اوت معنيــداری بیــن گــروه افــراد مبتــا بــه ام
اس بــا افــراد ســالم وجــود دارد ،امــا بــا گــروه روانتنــی تفــاوت
معن�يـداری نداش��ت .میانگیــن گــروه ام اس بیشــتر از گــروه
ســالم بــود کــه بــا نتایــج پژوهــش ســيف اللهــي و همــکاران
( )12همس��و اس��ت؛ یعنـ�ی اینکـ�ه طرحــوارۀ شکســت و نقــص/
شــرم 14پیشبینــی کننــدۀ عــود بیمــاری در افــراد مبتــا بــه
ام اس اســت و ایــن دو طرحــواره در افــراد مبتــا بــه ام اس
بیش��تر دی��ده میش��ود .همچنی��ن ب��ا یافتههــای آخانــي و
همـ�کاران ( )13نی��ز همس��و اســت یعن��ی اینک��ه طرحوارههــای
ناســازگار اولیــه در حــوزۀ بریدگــی و طــرد بــه طــور معنـیدار،
پیشبینــی کننــدۀ ادراک بیمــاری ،ناتوانــی حرکتــی و ادراک
بیمــاری بــه طــور معنــیدار ،پیشبینــی کننــدۀ ناتوانــی
حرکتــی اســت؛ بنابرایــن طرحوارههــای ناســازگار اولیــه
بــا نقــش میانجــی ادراک بیمــاری ،تعییــن کننــدۀ ســطح
ناتوانــی حرکتــی میباشــد؛ بنابرایــن بیمــاران ام اس کــه
دارای طرحوارههــای ناســازگار اولیــه در حــوزۀ بریدگــی و
طــرد بودنــد ،ادراک منفیتــری از بیمــاری خــود داشــتند
و ناتوانــی حرکتــی بیشــتری را نیــز گــزارش دادنــد؛ بنابرایــن
طبــق پژوهــش آخانــي و همــکاران بیــن طرحوارههــای حــوزۀ
بریدگــی و طــرد بــا بیمــاریام اس ارتبــاط وجــود دارد کــه
طبــق نتایــج مــا نیــز افــراد مبتــا بــه ام اس در طرحــوارۀ
محرومیــت هیجانــی از حــوزۀ بریدگــی و طــرد ،نمــرات
باالتــری از افــراد ســالم کســب کردنــد.

] [ DOI: 10.18869/acadpub.shefa.5.1.40

 Fو ســطح معنــيداری در طرحوارههــای ناســازگار اولیــه
بیــن گــروه زنــان و مــردان تفــاوت آمــاری معنـيداری وجــود
نداشــت.

پژوهــش مــا -بــا ایــن نتیجــه کــه افــراد دارای اختــاالت
روانتنــی نمــرات باالتــری در خــرده مقیــاس آســیبپذیری
نســبت بــه ضــرر و بیمــاری دارنــد -بــا پژوهــش ایــزدی
همســو اســت؛ امــا بــا نتایــج پژوهشــگران دیگــر همســو
نبــود؛ بهعنــوان مثــال باکــر و همــکاران ( )15بــه ایــن
نتیجهــ رسیــدند کـ�ه بیمــاران مبتــا بــه فشــار خــون کــه
شــکایتهای روانپزشــکی نیــز داشــتند و بــه نظــر میآمــد
کــه عوامــل روانشــناختی در آنهــا نقــش دارد ،محیــط
اجتماعــی خویــش را بحرانیتــر و بــا حمایــت کمتــر ،ادراک
میکردنــد و در آنهــا طرحوارههــای رهاشــدگی/بیثباتی و
محرومی��ت هیجان��ی بیش��تر دی��ده میش��د.
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ســؤاالت مربــوط بــه «نظرخواهــی دربــارۀ والدیــن و غيــره
« کــه دارای بــار منفــی هســتند در فرهنگهایــی شــبیه
)؛20( ب��ه فرهن��گ م��ا ب��ه دش��واری ص��ورت میگی��رد
بنابرایــن بــا توجــه بــه اینکــه افــراد مبتــا بــه ام اس و دارای
 دارای طرحوارههــای ناســازگار اولی ـهای،اختــاالت روانتنــی
هســتند کــه ایــن طرحوارههــا در افــراد ســالم کمتــر دیــده
 رفتــاری و،میشــود پــس بــا کمــک درمانهــای شــناختی
طرحــوارۀ درمانــی میتــوان از بــروز و عــود ایــن بیماریهــا
.جلوگیــری کــرد

بــا نتایــج بــه دســت آمــده در تحقیــق یانــگ و همــکاران و
ولبــرن و همــکاران هماهنگــی نداشــت؛ و همینطــور نتایــج
پژوهــش حاضــر نیــز بــا نتایــج حاصــل از پژوهــش یانــگ
و همــکاران و ولبــرن و همــکاران متفــاوت اســت کــه ایــن
 تعــدادی از.میتوانــد ناشــی از تفاوتهــای فرهنگــی باشــد
ســؤاالت پرسشــنامه بــه گون ـهای طراحــی شــده اســت کــه
پاســخ دادن بــه آنهــا در فرهنگهایــی ماننــد آمریــکا و
 درحالیکــه،کانــادا و غيــره بــه راحتــی صــورت میگیــرد
،»پاســخ دادن بــه ســؤاالتی نظیــر «مصــرف مشــروبات الکــی
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