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 چکیده
 گروهاي اثربخشي طرحواره درماایير بررسي  اضح  : هدف مطالعههدف

 پاووه  : ايا روشبینا بود. و كم افراد یابینادر  بر حساسیت به طرد

آزماون و پیییار  پس زماون،آپی  یاو  آزمايشاي ازییمه مطالعهيک 

 ،پاووه  ايا  آماار  جامعاه منظور  ه ايب  بود. كنترل گروه با همراه

سساه آموزشاي یابیناياان ابابصایر ؤم   بیناافراد یابینا و كم  تمامشامل  

 2۶گیر  در دسااتر ، شاا ر اهاا  ان بااود كااه بااه رو  یمویااه

ی اار در گااروه  13هااورت تصااادفي كننده ایتخاااش شاادید و بهشااركت

ی اار در گااروه كنتاارل گمااارده شاادید. گااروه آزماااي   13زماااي  و آ

هاورت ه تیاي  جلساه ببه 10درمایي يایگ    طرحواره  قراردادبراسا   

گویاه آموزشاي كه گروه كنترل هیچحالي  قرار گرفتند، دروزآمتحت  

پرسشاانامه دهي بهااا بااه رو  زااودگزار را دريافاات یدردیااد. داده

و با اسااات اده از آزماون  آور   جمع حساسیت به طرد داویي و فلدم

. یدو تحلیاال شااد تجزيااه SPSS-21افاازار وساایله یرمكوواريااایس به

میان حساسایت باه طارد در گاروه عنادار   م  وتها ت ايافتهها:  يافته

آزماي  در زمان ورود به طرح، بالفاهله پس از درمان و يک مااه پاس 

ل ت ااوت معناادار  مشااهده اما در گروه كنتار  ،از درمان را یشان داد

 ها ها  م ید و پربازده برا  ازتالليدي از درمان  گیری:نتیجه  یشد.

»طرحاواره ،  دوران كودكي داریادر  د  مقاوم، مب م و درازمدت كه ريشه

يند درمان ییاز از عوامال ابودن فرو گروهي  استدرمایي« ابداعي يایگ  

 شد.  محسوش ميدرمایي در پووه  حاضر    الیو م م اثربخشي اي   
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Abstract 
Objectives: The purpose of this study was to 

investigate the effectiveness of group schema 

therapy on rejection sensitivity and its specific 

symptoms in individuals with blindness and low 

vision  Methods: This study was a semi -

experimental study with pre-test, post-test and 

follow-up with a control group  .For this purpose, 

the statistical population of this study included all 

blind and visually impaired people of Ababsir 

Educational Institute for the Blind in Isfahan. 26 

participants were selected by available sampling 

method; 13 people in the experimental group and 

13 people in the control group were randomly 

assigned.  The experimental group was trained on 

10 sessions (weekly) according to schema therapy 

in Yang protocol, while control group did not 

receive any training. Data were collected by self-

report method (Downey & Feldman Sensitivity to 

Rejection) and analyzed using covariance test by 

SPSS-21 software  .Results: Results showed a 

significant difference between rejection sensitivity 

in the experimental group, when entering the study, 

immediately after treatment, and 1 month after 

treatment; but no significant difference was 

observed in the control group. Conclusions: One of 

the useful and effective treatments for refractory, 

ambiguous and long-term disorders that have their 

roots in childhood is Yang's scheme therapy and 

also, group therapy is one of the most important 

factors in the effectiveness of this treatment model 

in the present study. 
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 مقدمه 

یاگوار زمان    ها ربهدر تج  1ها  یاسازگار اولیهطرحواره 

ريشه طرحواره  كودكي  بهدارید.  ارضا  ها  یشدن  علت 

آيند  م م دوران كودكي به وجود مي  2ییازها  هیجایي

همچون   تجو  اثبات  برا   هافي  دوران    ها ربهيک 

د  كه  كنند. افراایسان عمل مي  كودكي در تمام عمر 

بريدگي   انهايشطرحواره  و  طرد  كه  اول  حوزه    3در 

مي،  است را  آسیب  دوران  بیشتري   آی ا  اغلب  بینند. 

طور مداوم از  و به دهنده و پرآسیبي داریدكودكي تدان

زود رابطه  رابطهآسیبيک  به  پناه  رسان  ديیران  ا  

اجتنمي یزديک  روابط  برقرار   از  و  ميبرید  كنند  اش 

كلوسدو،   ایدوز    ترجمه  ؛2003بيایگ،  و  حمیدپور 

گروهدي   .13۹۸ از  علت  ي  به  كه  جامعه  ها  

در    یبودنبرزوردار را  آسیب  بیشتري   بینايي  از حس 

  4افراد با یاتوایي بینايي ،  كنند دوران كودكي تجربه مي

 هستند. 

ها  حسي  يدي از ایدام  « چشم»جه به اينده  با تو

كه  است  بدن  قابل  م م  اطالعات    میزان  از  توج ي 

مي قرار  ایسان  ازتیار  در  را  زارج  گاهي  ج ان  دهد؛ 

از   یادرست  بینايي سبب ادراک  يا فقدان حس  كمبود 

شود بپایدا ،  مي  5یقص بینايي   با ج ان واقعي در افراد  

بنا2015ار،  كوم و كاران سريواستو ، فاطیما، اي   بر  . 

اي   شدل در  مت اوت  درک  اي   را  آی ا  ،  افرادگیر  

به مشدالت عاط ي، رفتار ، اجتماعي و   ابتال  مستعد 

  .2015كرک، گالگر، كولم ، ند بك شنازتي ميروان

سويي مي  ییر   از  اجتما   و  اثر    توایدزایواده 

  .سزايي بر ابعاد مختلف زیدگي فرد یابینا اعمال كندهب

اجتما     ییر   اغلب دهنده اي  است كه  ها یشانيافته

یا  یسبت پديده  من ي  به  یابینا ديدگاهي  فرد  و  بینايي 

یابینا و  مي  است  قلمداد  یاتوان  ديد  فرد   اي   شود. 

ترحم رفتارها   به  یابینا  منجر  فرد  طرد  يا  و  آمیز 

ریج  فرد یابینا و برزي  سبب  ییز  یتیجه  در.  شودمي

اج ایزوا   مياوقات  و   بعسدر ،  شود  تماعي 

زلف و  كمالي  همچ13۹0بییي،  شقارود ،  نی    . 

 آسیب كودک با  دارا  والدي   ها پووه   با  براسا 

 ديدار  كودک یارسايي متوجه معمول  طوربه بینايي

از   كودک ديد به مشدل در یسبت شوید؛ ترديدها یمي

مي دوماهیي  حدود روابط   پس   اي   از و شودپديدار 

روابط   اي   و گرفت زواهند زود به  اوتيمت  شدل

رو    منجر به واپس كنندهطرد و  وتت ابي احسا ،بي

مي-عاط ي رشد لحاظ به كودک شوید  اجتماعي 

  .13۷۹ درآمد ، بشري ي

دهد كودكان  متعدد یشان مي  ها هرو مطالعي ااز  

بر تجیابینا  طرحواره  ها  ربهاسا   زود  ها   اولیه 

  براسا  ذه  زود شدل داده و    متخاهم از ج ان در 

طرحواره اي   ديیبا  ییت  غیردوستایه  ها  را  افراد  ر 

ميارزي جسارتابي  رفتارها   يا  و  و  كنند    با آمیز 

مي یشان  واكن   پرزاشیرایه  و  ماهیت  بشولتز  دهند 

طرحواره   .2003شاو،   كه  است  موجب پرواضح  ها 

از واقعیت مي افراد در ت سیر  شوید و همی   سوگیر  

شده، فرض  هورت سوءت اهم، ديدگاه تحريفضو  به مو

شناسي روایي  غیرمنطقي در آسیب  ها  ایتظار  اشتباه و 

مي ظاهر  فرد   جی بی   كريستی ،  بپاسدال،  -شود 

 . يدي از پیامدها  سیر تحولي مت اوت،  200۸ ،لويس

تحريففرض ديدگاه  و  اشتباه  حساسیت  »"شده،  ها  

كه يدي از عوامل    در روابط بی  فرد  است  «۶به طرد

مقابلهآسیب راهدارها   در  همیمي    زمانا   زا  رابطه 

مي شمار  سبک به  به  منجر  دری ايت  و  ها   آيد 

یاسازگارایه مایند زشویت در رابطه با همسر و افزاي   

موقعیت از  مياجتناش  اجتماعي  بداویي،  ها   شود 

  .2000فلدم ، آيدوک، 

داشت ایتظار،  به  تمايل  به طرد    حالتي  حساسیت 

و   سريع  بسیار  ادراک  ب  واكن دفاعي،  ه  بسیار شديد 

میان ميطرد  تعريف  برمروفرد   كاییا ،    -شود 

ثبات بی     كه   2010داویي، بریسون، آيدوک و كایگ،  

مي كاه   را  و  فرد   آرتز  فرتوک،  بمیایو،  دهد 

ازتالل2013استایلي،   اغلب  در  و  به    ها    مربوط 

بكین دارد  شیو   روان  چیو،  -گسالمت  كسا ، 

طرد2012 ایتظار  مي .  باعث  فرد  در  كه  شوشدن  د 

با  تعامل او  و  ها   غريبه  افراد  حتي  دوستان  زایواده، 
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عال و  سرگرمي  فعالیت،  ایتخاش  او    ها قههمچنی  

و   آهي  بلط ي،  بییرد  قرار  طرد  از  تر   تأثیر  تحت 

 . افراد با حساسیت به طرد باال واكن   201۶شري ي،  

به یسبت  مي  شديد  یشان  زود  از  و  طرد    زمان دهند 

ر از  تعارض  با  رف مواج ه  و  اجتنابي  تارها   اهدارها  

كنند كه همی  رفتارها  ساز  است اده ميزود زامو 

مي افراد  چنی   در  من ي  ارتباطي  الیو   شود  باعث 

  . 2012بكريستم ، 

دارد يایگ   طرحواره  اعتقاد  و    ۷كه  ثابت  الیويي 

و    آيدميكودكي به وجود  درازمدت است كه در دوران  

ادامه   ییز  بزرگسالي  زیدگي  ميیپتا  از  كنددا  ما    راه . 

ميطرحواره  ییاه  ج ان  به  اي     .كنیمها  معموالً 

بهطرحواره  بافت درمایي جا  ديیر    ها  و  غیراز زمینه 

ییز  تغییر یمي زیدگي  كنند. حتي موفقیت قاطعایه در 

رابطه اي   در  ییست.  كافي  آی ا  تغییر  درمان  برا    ،

تمي كند  كمک  افراد  به  كه  باشد  اي   شامل  ا  تواید 

سو     ها  زود را پذيرفته و ج ت آی ا را بهطرحواره 

تغییر  جنبه مثبت  همداران،  (دهند ها   و    يایگ 

ایدوز،  2003 و  حمیدپور  ترجمه  باور    . 13۹۸؛  بنابر 

 بريدگي  حوزه  ها  ، طرحواره2003بيایگ و همداران  

 است اي  ایتظار بر مشتمل ها ارهطرحو شامل  طرد و

 قابل طوربه احترام و   يرپذ به فرد  ییازها   كه

توان گ ت  مي  اي بربنا.  شد برآورده یخواهند بینيپی 

شرم در حوزه بريدگي    ها  یقص/كردن طرحوارهفعال

بیايد  باعث مي به وجود  اي  احسا   فرد  در  شود كه 

فرد یاقص،    زود  ها  شخصیتيتري  جنبهكه در م م

بي و  حقیر  بد،  استیامطلوش،  یظر  ارز   در  افراد    يا 

حساش  ایییز و یامطلوش بها ، فرد  ی رتم زیدگيم 

داریدمي را  طرحواره  اي   كه  افراد   حساسیت  ،  آيد. 

سرزی ،   از  بی  طرد،  ایتقاد،  به  یسبت    حد  

یابكمرو مقايسه  حضور  هيي،  در  یاامني  احسا   جا، 

شرمند حس  و  و  ديیران  عیب  با  ارتباط  در  گي 

زود  یقص درویي  ميها   گل    دهند یشان  بهیاد ، 

رشید ،   يایگ  13۹۶محمديان،  بیان  به  همچنی    . 

فرد، و اعمال حد   از  بی   بازدار  در   به احساسات 

كنترل   دادندستاز يا و  ديیران طرد از  اجتناش دلیل

ب شخصي يایگ، است  بریستی ،   ؛2010 رافائل، 

 . 200۶كیالگ، يایگ، 

درمایي بر  طرحواره  چون  يایگ  یظر  بر    ۸اسا  

شنازترعمیق سطح  ميي   تأكید  ازاي ت  به  كند،  رو 

كند  دیبال آن است كه هسته مركز  مشدل را اهالح  

درمان    كه در  بااليي  موفقیت  میزان  از  عمل  اي  

ها  روایي و جلوگیر  از برگشت آن برزوردار ازتالل

مؤ درمایي  رو   اي   همچنی   برا  است.  ثر 

مشدل    ها ازتالل يک  تاكنون  كه  مزم   و  مقاوم 

ميبغ محسوش  درمان  در  است  ،  شدیدریج  مناسب 

همداران،   و  رو 2003بيایگ  برا    .  مختل ي  ها  

به طرد  به  حساسیت  شده    كاردرمان  كه  است  برده 

درمان از  يدي  درمایي  مؤثر  طرحواره  ان ها   برا  

مي پووه   اي بربنا  .شودمحسوش  تعیی   ،  هدف 

در   طرد  به  حساسیت  بر  درمایي  طرحواره  اثربخشي 

 بینا است.فراد یابینا و كما

 روش

 یااو  آزمايشااي ازییمه ا مطالعااه، پااووه  اياا 

آزمون، پسآزمااون و پیییاار  همااراه بااا گااروه پی 

كنترل بود. به اي  منظور جامعه آمار  اي  پااووه  

شامل  تمام  افراد یابینا و كمبینااا   مؤسسااه آموزشااي  

یابینايااان ابابصاایر شاا ر اهاا  ان بااود كااه بااه رو  

یمویهگیر  در  دستر   2۶  شركتكننده ب20  تااا  45  

ساله  كه مايل به شركت در طاارح  بودیااد، از بیمااار   

روایي ديیاار ریااج یميبردیااد و طااي دو ماااه گذشااته  

هیچگویه مدازلها  رو  آی ا ایجام یشده بود   ایتخاش  

شدید و  بههورت  تصادفي  13  ی ر  در گروه  آزماااي   و  

13  ی ر در گروه كنترل گمارده  شدید.  تعااداد اعضااا   

گروه آزماي  در پووه ها  علوم ایسایي بايااد باای   

12  تا  15  ی ر باشد  بدالور،  13۹۹ .  چنانچااه فاارد   

چندمعلولیتي باشد و سه جلسه غیبت داشته باشااد و 

يا يدي  از  مالکها  ورود به طرح را یداشته باشااد،  از  

طرح زارج و فرد ديیر كه مالکها  ورود را برآورده  

ميكرد،  بههورت تصادفي در طاارح گمااارده ميشااد.  
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محدوده زمایي پووه  از آبان تا ب م  ماااه  13۹۸  و  

بههورت حضور  بود. گااردآور  اطالعااات بههااورت  

میدایي و به كمک پرسشنامه ایجااام شااد.  در  پووه   

حاضر، شرط محرمایهبودن یتايج پرسشااااااا نامهها و 

اطالعات شخصي آزمودیيهااا رعايت شد و دادههااا  

بهدستآمده فقط در راستا  اهداف و فرضااااایهها  

پووه  اساااات اده شااد. همچنی  موافقت تمام اعضا 

برا   شااركت  در  پووه   گرفته  شااد  و  جلسهها  ییز  

بههورت  رايیان  برگزار شد. پس  از ایجام  ارزياااابي در  

مرحله پیییر ، جلسههاااا  درمان برا  گروه كنترل 

ییز  اجرا  شد.  در پووه  حاضر برا  تجزيه  و تحلیاال  

دادهها از یرمافزار  SPSS-21  در  دو  سطح توهی ي و  

 استنباطي است اده شده است. 

ب یمویه  گروه  ایتخاش  از  ها   مالک  براسا بعد 

ه آزماي   هورت تصادفي به گروورود و زروج  افراد به

و   گمارده شدید  كنترل  ن  كنندگاشركت  آن  از   پس و 

گروه دو  به    هر  گروهي  مدازله  بریامه  اجرا   از  قبل 

پرسشنامه حساسیت به طرد پاسخ دادید. اعضا  گروه  

دقیقه، با    ۹0جلسه، هر ه ته به مدت    10آزماي  در  

یقص   دارا   افراد  در  طرد  به  كاه  حساسیت  هدف 

 به هاهجلس ر گرفتند. ایت ا بینايي تحت آموز  قرا

ف رستي جلسه م م  مطالب از اعضا   تدالیف و هر 

 بعد جلسه ابتدا   در .شدمي ارائه تمري  برا  زاییي

 در  .شدمي ارائه الزم باززورد  و شده تدالیف بررسي

يدديیر، اعضا آشنايي  گروه، اول جلسه  تشريح با 

 و گروه اعضا  كلي وظايف ،هاهجلس در شركت اهداف

تا  آموز  منطق ارائه ایجام   هاهجلس پايان گروهي 

 ها هجلس تدالیفیخست   ها هجلس ساير در گرفت.

ییز دريافت    مناسب  باززوردها   .شدمي بازبیني قبل

 جلسه آن در یظرمورد ازآن ییز موضو پس   شد ومي

زواسته از و طرح  ها هجلس در تا شدمي بیماران 

 و كردهود را بیان  ز  ها  یظر وباشند   فعال  حضور 

 هر در شدهرحموضو  مط با مرتبط را زودها   ربه تج

مطرح سپس جلسه  مشخص   زاییي  تدالیف كنند. 

 ایجام به بعد جلسه تا شدیدمي متع د اعضا و شدمي

بند   جمع ییز جلسه هر پايان در بپردازید. تدلیف آن

هورت   مطالب  ب تر  ت  یم  برا   جلسه  آن  مطالب  از 

 طرحواره  ها هجلسزالهه  ،  1  ولجد  ب  گرفت مي

فاهله گ  . درمایي  اي   آموزشدر  ي دريافت  روه كنترل 

هیچ و  گروه  یدردید  در  مدازله  از  اطالعاتي  گویه 

آموز    جلسه  روز  آزري   یداشتند.   برا آزماي  

جلسهو    بند جمع گروه،  اعضا   از  تشدیل  تشدر  ا  

آزمون از هر دو گروه كنترل و  شد و در همان روز پس

در گرفته شد.  آزري   آزماي   از  ماه پس  ی ايت، يک 

ا بجلسه  شد.  گرفته  پیییر   آزماي   گروه  را   ز 

 به پرسشنامه حساسیت  سنج  متغیرها  پووه  از 

 است اده شد. (RSQ)  طرد

  )RSQ(۹طرد به حساسیتپرسشنامه 

ب فلدم   و  داویي  توسط  پرسشنامه  ارائه  1۹۹۶اي     

 1۸ با طرد به اسیتمتغیر حس پرسشنامه، اي  در  .شد

 لیدرت  ا  مقی  اسا بر ش  و و بالف قسمتي  دو سؤال

الف شود.  مي سنج  ا درجه  ۶  سؤال هر بقسمت 

موقعیت فرد  كه است اضطرابي میزان درباره  در 

آن مربوط بقسمت كندمي احسا  سؤال به  ش    و 

 ارزيابي را مقابل طرف از پاسخ مثبت دريافت احتمال

اي  است كه: شما    هايدي از سؤال  برا  مثال ،  كندمي

را به شما    زود  اهید كه جزوهزودر كال  از كسي مي

مي ییران  چقدر  دهد.  فرد  قرض  اي   اينده  از  شويد 

  -1ا  را به شما قرض دهد يا یه؟باز  زواهد جزوهمي

زیلي ییرایم . قسمت دوم به    -۶اهالً ییران ییستم تا  

مي احتمال  چقدر  فرد  كه  است  مربوط  اي   اي   دهد 

جزوه میل  باكمال  قرافرد  م   ازتیار  در  را  ر  ا  

باز  مي تا      -1دهد  دارد  كمي  زیلي    -۶احتمال 

 اينیویه به طرد حساسیت احتمال زياد  دارد . میزان

 ایتظار»ا  ههیمر كردنكم با یخست كه  آيدمي دست به

 محاسبه  ۷ عدد از در هر موقعیت بقسمت ش  پذير 

محاسبه  «  فرد  ایتظار    هاهیمر سپس شود؛مي

یمرهمي موقعیت  هر  در   در  طرد  ایتظار شود. سپس 

میاییی  شده ضرش اضطراش درجه  ها هیمر و 

 همسایي   .آيدمي دست به موقعیت  1۸ برا  حاهل
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آل ا كرویباخ   رو   با طرد به حساسیت مقیا   درویي

گزار  ۸۹/0ب و شده     با  است  آزمايي   رو  ییز  باز 

آم0/ ۹1ب دست  به  در   اي  ضريب ايران، د.   پايايي 

است    دست  به  ۸3/0آل ا   رو  با مقیا  آمده 

 .  1بجدول    13۹3بزوشدام و همداران، 

 درمانی طرحوارهجلسات خالصه    1 جدول

 اهداف  جلسات 

 آزمون ها، شنازت اعضا، اجرا  پی معرفي بریامه اول

 ف م  ابلهورت قمعرفي و توهیف طرحواره درمایي با مثال و به دوم

 ها  آی ا لیه و ويوگيها  یاسازگار اوآموز  و شنازت طرحواره سوم 

 هورت جداگایه ها بهتک طرحوارهها  یاسازگار اولیه و بررسي تکها  طرحوارهمعرفي حوزه چ ارم 

 ها ها  تحولي طرحوارهمعرفي ییازها  هیجایي اسا  و ريشه پنجم

 ساز  مشدل فرد در هورت عیني و م  وما  بها  مقابلهه ها و پاسخآموز  و شنازت سبک ششم

 طرحواره درمایي  الیو قالب 

 درمایي  شنازتي طرحواره اجرا  راهبردها  ه تم

 تجربي  اجرا  راهبردها  هشتم 

 ها  الیوشدني آموز  رو  ی م 

 آزمون ها  پسبند  و اجرا  پرسشنامهجمع دهم

 هايافته 

سال با    30  تا  25گروه سني  دهندگان در  فراوایي پاسخ

و    ۶ فراوایي  2/4۶ی ر  آزما  درهد  گروه  در  در  و  ي  

درهد در    2/4۶ی ر و    ۶سال با    30  تاا  25گروه سني  

فراوایي ساير   از ساير  بیشتر  بوده    هاگروهگروه كنترل 

پاسخ فراوایي  تحصیلي  است.  گروه  در  دهندگان 

با   و    ۹لیسایس  گروه    2/۶۹ی ر  در  فراوایي  درهد 

با  آز ديپلم  تحصیلي  گروه  همچنی   و  و    5ماي   ی ر 

فراوایي  هد  در   5/3۸ ساير  از  بیشتر  كنترل  گروه  در 

است.   هاگروهساير   متغیرها     بوده  توهی ي  اطالعات 

 .  2بجدول  است زير  شرحبه  پووه 

 مون آزآزمون و پسطرد در دو مرحله پیشبه متغیر حساسیت  هایههای آماری توصیفی نمرشاخص  2  جدول

 هاشاخص                     

 گروه

 ون آزمپس آزمون پیش

 واريانس انحراف معیار  میانگین واريانس انحراف معیار  میانگین

 گروه آزماي  

 اضطراش 

 بینيپی 

 حساسیت به طرد بكل  

۹2/۶0 

۷۷/۷0 

۸0/10 

13/12 

30/12 

25/4 

24/14۷ 

35/151 

۹/1۸ 

۹2/4۹ 

54/۶3 

4/۹ 

۷2/10 

۸4/12 

42/3 

۷/115 

10/1۶5 

۷1/11 

 گروه كنترل

 اضطراش 

 بینيپی 

 كل  رد ببه ط حساسیت 

۷۷/۶۶ 

31/۶۷ 

۷۶/12 

3۷/12 

3۶/11 

۹۹/2 

2/153 

۶/12۹ 

۹۷/۸ 

23/۶۶ 

۷۷/۶۷ 

۶۹/12 

۹/11 

2۶/11 

۸1/2 

2/123 

۸5/12۶ 

۹2/۷ 

اطالعات  كه  شود  مشاهده مي  2  با توجه به جدول

به  ب  ي   ی توهكلي   واريایس   و  معیار  ایحراف  میاییی ، 

پی ت دی  پس  آزمونک  و    آزمونو  آزماي   گروه 

مكنترل   حساسیت  در  و  به  تغیر    ها مؤل هطرد 

 بیني  آمده استاضطراش و پی ب

استنباطي   تحلیل  مبحث  پووه   در  اي   در 

حساسیت    درمایي   طرحوارهاثربخشي   كاه   به  بر 

و كم یابینايان  بر  بررسي ميطرد  اي   بینايان  به  شود. 

پی  از  كه  شده    آزمونپس  و  آزمون دلیل  است اده 

متغیرها  همچنی   و  كمي  به  ه پوو  است  هورت 

رو  آیالیز كواريایس چندمتغیر  است اده  ز  ا،  هستند

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jo

ec
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                             5 / 10

https://joec.ir/article-1-1498-fa.html


 ... یت به طردبر حساس طرحواره درمانی گروهی اثربخشی  :رانکاو هم ولیشگ  رضیهم

___________________________________________________________________________________________ 

 

ایجام     یهمچن   شود.مي آمار     ها  آزمونبرا  

از  فرضكواريایس، پی  قبل  بايد  كه  هايي وجود دارد 

 در زير آورده شده است. كه  رعايت شود آزمونایجام 

یپی  یمررمالفرض  توزيع  از  :  هاهبودن  يدي 

بودن  ، بررسي یرمالtمتريک  ون پارامآز  ها  شرطپی 

ه  ها  آزماي  و كنترل است. بدر گروه  هاهتوزيع یمر

اسمیریف برا  آزمون    -ي  منظور آزمون كولموگروفا

شدپی  ایجام  آن    فرض  یتايج  شرح    3ل  ودر جدكه 

 داده شده است.

 آزمون آزمون و پسطرد در دو مرحله پیشبه ساسیت ای حهبودن دادهاسمیرنف برای بررسی نرمال-گروفنتايج آزمون کولمو   3جدول 

 معناداری  zنمره  هامؤلفه متغیرها

 طرد به حساسیت 

 اضطراش طرد 
 آزمون پی 

 آزمون سپ
10۹/0 

113/0 
200/0 

200/0 

 بیني طردپی 
 آزمون پی 

 آزمون سپ
114/0 

۷۷/0 
200/0 

200/0 

 كل آزمون 
 آزمون پی 

 آزمون سپ
10۷/0 

14۷/0 
۸۹/0 

151/0 

فرض  ،  شودمشاهده مي  3  گویه كه در جدولهمان

یرمال  ه ر یمربرا   توزيع  ابعاد    ها هبودن  در  گروه 

به اي     ؛ تأيید شده است  حساسیت به طرد متغیرها   

یمر كه  مقیا   ها همعنا  در  به  ها   گروه  حساسیت 

آزمون توزيع یرمال  آزمون و پسوقعیت پی در م  طرد

 . دارد

همیني  پی  م روضه  :  هاایسواريفرض  بررسي  برا  

ها از آزمون لوي  است اده شده است.  همیني واريایس

   .است آمده 4در جدول یتايج اي  آزمون 
 آزمون آزمون و پسرحله پیشدر دو م حساسیت به طرد رها در متغیآزمون لوين در مورد تساوی همسانی واريانس   4جدول 

 معناداری  2  یآزاددرجه  1 یآزاددرجه  F بيضر هامؤلفه متغیرها

 حساسیت به طرد 

 اضطراش طرد 
 آزمون پی 

 پس آزمون 

1۹4/0 

13۸/0 

1 

1 

24 

24 

۶۶3/0 

۷14/0 

دطربیني پی   

 آزم پی 

 پس آزمون 

32/0 

3۸/0 

1 

1 

24 

24 

۸5۹/0 

۸4۶/0 

 كل آزمون 
 آزمون پی 

 آزمون پس 

۹۶/0 

3۸۹/1 

1 

1 

24 

24 

۷5۹/0 

250/0 

معنادار  در هر دو  قدار  مكه    4  با توجه به جدول

متغیر طرد  آزمون  به  از    حساسیت  ،  است  5/0باالتر 

برزوردار  واريایس گروه  شودمشخص مي از تجایس  ها 

در آزموناست.  از  است اده  پارامتريک  یتیجه  ها  

 . 5بجدول   است مایعبي

نی بر کاهش حساسیت به طرد در مرحله  درما  متغیره مربوط به اثربخشی طرحوارهتک تحلیل کواريانس موننتايج آز  5جدول 

 آزمون پس

 مجموع مجذورات  متغیر
درجه 

 آزادی 

میانگین  

 مجذورات 
 Fمقدار 

سطح 

 معناداری 
 توان آماری  اندازه اثر 

 الیو 

 آزمون پی 

 حساسیت به طرد 

45۷/1۸3 

11/۹۷ 

14/40 

2 

1 

1 

۷2۹/۹1 

11/۹۷ 

14/40 

213/15 

۸۹/1۶ 

۶3۶/۶ 

1/0 

1/0 

1۷/0 

5۶۹/0 

412/0 

224/0 

۹۹۸/0 

۹۷0/0 

۶۹4/0 

     30/۶ 23 ۶۸2/13۸ زطا 

      2۶ ۹5۸/33۹5 كل

      25 140/322 اهالحیه كل 
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  Fدهد مقدار  یتايج یشان مي،  5با توجه به جدول  

برا  ت اوت  محاسبه به طرد  شده در متغیر حساسیت 

  ها  هكردن یمردو گروه با همسان  آزمونپس  ها هیمر

به سطح    ۶3۶/۶با    برابر  آزمونپی  توجه  با  است كه 

ب اطمینان    =1/0pمعنادار   سطح    درهد   ۹۹  در 

است كه  مي  اي بربنا  .معنادار  گ ت    طرحواره توان 

و   یابینايان  طرد  به  حساسیت  كاه   بر  درمایي 

فرضیه پووه   كم و  شود  مي  يید تأبینايان مؤثر است 

 . ۶بجدول 

 ه مربوط به اثربخشی طرحواره درمانی بر کاهش حساسیت به طرد در مرحله پیگیری متغیرتک تحلیل کواريانس نتايج آزمون  6جدول 

 Fمقدار  میاییی  مجذورات درجه آزاد   مجمو  مجذورات  متغیر 
سطح 

 معنادار  

 ایدازه 

 اثر
 توان آمار  

 الیو

 آزمون پی 

 به طرد پیییر  حساسیت 

343 /2۹4 

554 /1۷1 

254 /۷ 

2 

1 

1 

1۷1 /14۷ 

554 /1۷1 

254 /۷ 

215 

۶21 /250 

5۹۷ /10 

1 /0 

1 /0 

3 /0 

۹4۹ /0 

۹1۶ /0 

315 /0 

1 

1 

۸۷ /0 

     0/ ۶۸5 23 15/ ۷44 زطا 

      2۶ 31۸۹/ 341 كل

      25 310/ ۸۷ اهالحیه كل

  Fدهد مقدار  یتايج یشان مي،  ۶با توجه به جدول  

برا  ت اوت  شده در متغیر حمحاسبه به طرد  ساسیت 

همسان  ها هیمر با  گروه  دو  یمكرپیییر     ها  هردن 

است كه با توجه به سطح    5۹۷/10برابر با    آزمونپی 

ب اطمینان =1/0pمعنادار   سطح  در    درهد   ۹۹    

است كه  مي  اي بربنا  .معنادار  گ ت    طرحواره توان 

كم و  یابینايان  طرد  به  حساسیت  بر  بینايان  درمایي 

به عبارتي اثر آموز  پس  ؛ دار  داشته استایر معنتأث

كاه ماه  يک  یدرده پید   از  بوده    ا  پايدار  و    است و 

درمایي برا  حساسیت به طرد در    طرحوارهایدازه اثر  

 است. بوده ۸۷/0بینايان بی  یابینايان و كم

بررسي اثربخشي طرحواره  ،  هدف پووه  حاضر:  حثب

اف  طرد  به  حساسیت  بر  گروهي  و  درمایي  یابینا  راد 

يافته  است بینا  كم ا  پووه ها   و  به  را  ما  ي   حاضر 

كند كه طرحواره درمایي بر كاه   یجه رهنمون ميیت

بینايان مؤثر است.  حساسیت به طرد در یابینايان و كم

حاضر يک    پووه همچنی  پس از گذشت زمان بدر  

بوده   ثابت  همچنان  یتايج  اي   است  ماه   اثربخشي  و 

 س از گذشت زمان ییز تأيید شد. رو  درمایي پ 

مطالع با  حاضر  پووه   و  ب ر   هاهیتايج  امي 

ب اثربخشي  13۹1همداران  مقايسه  به  آن  طي  كه    

درمایي مبتني بر  روايتي با زوج-بستیي درمایي دلزوج

دل اضطراش  تغییر  سیر  بر  درمایي  و  طرحواره  بستیي 

حساسیت به طرد در زیان متأهل در زیان ش ر ت ران  

درمایي مبتني  بودن زوجبخ ازته است و مبی  اثرپرد

د طرحواره  طرد  رمایيبر  به  حساسیت  گروه   بر    اي  

همسو  يافتها  است،  اي   همچنی   با    ست.  پووه  

اقدام و  یظر   همداران  ها   مبایي  و  يایگ  بالیني 

ایدوز،  2003ب و  حمیدپور  ترجمه  مبی   13۹۸؛  كه    

ها   طرحوارهاثربخشي طرحواره درمایي برا  اهطالح  

 حوزه بريدگي و طرد است، همسو است.

ترجمه حمیدپور    ؛2003اران بو همدبیان يایگ  به  

ایدور،   آسیب13۹۸و  قدرتمندرسان   و  تري   تري  

قرار دارید.    «طرد و بريدگي »  اول  حوزهها در  طرحواره 

چ ار    حوزهاي      رهاشدگي/ » شامل    طرحوارهبا 

بيبي ایزوا     یقص/بدرفتار ،    اعتماد / ثباتي،  و  شرم 

ف نانچ  .شودمشخص مي«  بییاییي  اجتماعي/ رد   چه 

شودد رها  كودكي  دوران  او  ؛ر    شود؛   سوءاست اده  از 

شود فرامو   يا  و  بزرگو    طرد  هورت  به  ساليدر 

  ها  ربه»یازودآگاه« وقايع زیدگي فعلي را مشابه با تج

كودكيآسیب دوران  درک  رسان    ؛ دكنا  

برایییختطرحواره  ميهاي   هیجانه  و  ها   شوید 

مایند شرم، س يا  من ي شديد   و  ا  زشم روگ، تر  

مي   بودن باال  احتمالي   ها تبیی   از   يدي   د. كنتجربه 

  یابینا   آموزان بافراد  دای   در  روانشنازتي   ها لازتال

  یابینايان   با  ارتباط  برقرار   در  عاد   افراد  كه  است  اي 
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  موجب   طهراب  ايجاد   در  یاتوایي   و  هستند   مشدل   دچار 

  و   طلبيایزوا  قبیل  از  من ي  عاط ي   ها واكن 

همداران، مي  آیان  در   يي گرادرون و  بعطادزت    شود 

همداران  پووه   با    براسا  .  13۹۶ و  عسدر  

كه ییز     13۹0ب است  اي   یابینا  افراد  ديیر    معضل 

ییر  اجتماعي یسبت به پديده یابینايي و فرد    اغلب

ی یابینا  فرد  و  است  من ي  ميیابینا  قلمداد  شود.  اتوان 

ترحم رفتارها   به  منجر  من ي  ديد  و  آماي   يا  یز 

و  سرایجام    وكردن  طرد ریج   اوقات  گاهي  باعث 

یابینا  ایزوا  اجتماعي     براسا شود. همچنی   ميفرد 

يافته احمد   پووه   ها   با  و  موللي  دم ر ، 

ها   يدي طرحواره،  ایزوا  اجتماعي طرحواره  13۹4ب

درباره   كودک  حوزهاست؛ در اي    طرد وای صال    حوزه

و ارتباط  كناد بودن  برقرار     یداشت  با   ديیران رر 

روبه مياطمینان  مي شودرو  زود  اي    عاملي توایدو 

دور ایزوا  برا   و  ارتباط  از فرد گزيني    و  برقرار  

یشان  یتیجه در رفتارها سبب   در  ا كلیشه دادن 

گ ت  مي  اي بر بنا .شود كودک  برزي وجود كهتوان 

ایزوا، اولیه یاكارآمد ها طرحواره    تحول   زود  ازجمله 

به ضرر و   پذير آسیب یقص و شرم و ییافته و گرفتار،

  تواید مي شنوايي  و با یقص بینايي یوجوایان بیمار  در

زودم كاه   به  برا   دلیلي و  اآی پنداره نجر 

باشدآی رفتار  مشدالت  متغیرها  به توجه  . ا 

كه   طرحوارهمحیطي  تشديد  كودكان   اي  ها سبب 

كه  ع  ییز،  شودمي است  سالم يند افر دراملي   رشد 

 بود. دهنده زواهدبسیار يار  یاشنوا و یابینا كودكان 

  اولی   2003با یظر يایگ ب  براسا  در ادامه بحث  

هیجایي   اساسي  ايم «  ییاز  »دلبستیي  به  ییاز  فرد 

امنیاست.   به محبت،  ییاز شامل »ییاز  ث اي   و  ت،  بات 

است.   به  یشدن ارضاپذير «  سبب  آمدن  وجودآن 

  اول كه بريدگي و طرد   حوزهیاسازگار در    ها ه طرحوار

كودكان    .شودمياست،   كه  داشت  اعتقاد  بالبي 

 تشدیل و ارتباطاتشان الیوهايي ذهني را از زودشان

اثرگذار   آينده روابط بر دهند كهمي   ته . هس استآی ا 

ا الیوها  اي   به ها یتظاراهلي  راجع  احتمال    شخص 

 افراد م م  اسطهوبه  شدن ییازها  و ارضا شدن وطرد

چه پاسخ به ییازها  كودک توسط  چنان .است زیدگي 

در كودک    كردن او« باشد، طرد»  مراقب اولیه به شیوه

و   اضطراش  با  و  آمده  وجود  به  فعال  یاايم   الیوهايي 

ر  و حمايت  ترديد در مورد اي  موضو  كه »موردپذي

  براسا  شود. همچنی   رو ميقرار زواهد گرفت« روبه

دادن  والدي  از طرد برا  پاسخ كهزمایي  ،  ر بالبيیظبا  

ابراز مي ییازها  به  است اده  كودک  كودكشان  كنند، 

مي یشان  واكن   طرد  به  به،  دهندییز    احتمال   زيرا 

در ایتظار زياد  هر هاييكودک  كه  مبنا  اي   زمان    بر 

پذيرفتهزواه وان  از حمايت شدن  افراد شدن   جایب 

به   شد، زواهند دينشان طردب والجای هستند، از م م

مي ییازها  زمان  اي بربنا .آيدوجود   و ابراز 

را   زیدگي زود، م م افراد به هاپذير آسیب ایتظار  

ایتظار  د كنمي تجربه اضطراش با توأم همی     ها  كه 

 ها  طرد یشایه به د رااست كه افرا  طرد از  آوراضطراش

»حساسیت حسا  ايجاد  سبب  و  ب كرده   هیسبت 

بلتشوشود.  شخص مي يک  در «طرد و شاو     2003ز 

مي بیان  بر  كنند ییز  یابینا  تجكودكان    ها  ربهاسا  

طرحواره زود  ذه   اولیه  در  ج ان  از  متخاهم  ها  

و   داده  شدل  را    براسا زود  افراد  ديیر  ییت  آن  با 

ارزي  ميغیردوستایه  رفتارها   ابي  با  و  كنند 

اكن  یشان  ایه وآمیز و دارا  ماهیت پرزاشیرجسارت

واكن     دهند مي ت سیر  یو   اي   كه  است  پرواضح  و 

 حساسیت به طرد در افراد است.   ويوگي

مطالب   به  توجه  را    توانمي  شدهبیانبا  يافته  اي  

و   كه كردتبیی     نیویهيا طرد  به  یسبت  یابینا    افراد 

حسا     یشدن پذير  ديیر  افراد  جایب  و    هستنداز 

سا  به طرد در  راد حبا زصوهیت عمومي اف  براسا 

بهرگویه عالمتي  كه توسط   ادراک  و  هورت احسا  

از سو     یشدنا  از طرد و پذير عنوان یشایهآی ا به 

باشد،   غیرواقعي   اگر  بحتي  شود  تعبیر  ديیر  افراد 

گوشهپاسخ ایزوا،  ازجمله  مختل ي    گیر ، ها  

از زود  ها  زصمایه،  آمیز و واكن جسارت  رفتارها  

توان برا  كمک به كاه   مي  اي برنابند.  دهیشان مي
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از   افراد  اي   در  طرد  به  مختلف    ها رو حساسیت 

برد  طرحواره ب ره  مثال  برا ،  درمایي  یظر    براسا    

ب همداران  و  بازوالديني  »  کی تدن   2003يایگ 

ازجمله  ب  «مرزداروحد     استارتباطي    ها رو كه 

بیمارایي كه طرحواره   زصوصبه آدر مورد  ر  ی ا دها  

ارزشمند   و  م ید  است،  طرد  و  بريدگي  زواهد  حوزه 

اهمیت  بود باشد،  بیشتر  هدمه  شدت  قدر  هرچه   .

مي فراتر  ییز  بازوالديني  بازوالديني  جنبه  رود. 

برا    با هر  تمام حدومرزدار  از حوزهبیماران  ها   كدام 

به    كه  طرحواره درماییر  است؛  م ید  باشند، 

ها و  ا طرحواره را ب  كردن سبک بازوالديني زودمنطبق

مقابلهسبک  ميها   بیمار  كافي  ا   شنازت  پردازد. 

به  ها  مقابلهها و سبک درماییر در مورد طرحواره ا  

مي كمک  ییازها   او  با  متناسب  بازوالديني  تا  كند 

مؤثر به  آن  از  و  كند  شناسايي  را  شدل  بیمار  تري  

بازوالديني   در  درماییر  كند؛  ک  ي   دار مرزوحداست اده 

تصحیحتجر هیجایي  فراهم  به  بیمار  برا   كننده 

شدن به يک  كند. در اي  روید درماییر برا  تبديلمي

كودكي   دوران  به  بیمار  بازگشت  موجب  كه  والد 

درحاليمي بیمار شود  برابر  در  را  پذيریده  ییر   كه 

مي تال ح ظ  بازوالديني    كندیمي  كند،  بلده 

ن تمايل  همخواو    پیاپيحدومرزدار يک سبک متداوم،  

ترمیم   برا   درماییر  آن  طي  كه  است  بیمار  با 

بیمار تال  و كوش   ها  غیرطرحواره  اولیه  ایطباقي 

رابطه  اي بربنا.  كندمي شیوه  به  اي   منجر  درمایي 

مي تغییر  مرحله  بیشتر  و  شموفقیت  بيایگ  ود 

ترجمه2003،  همداران  ایدوز،    ؛  و   . 13۹۸حمیدپور 

ح  رواي از پووه   ادر  برا     طرحوارهز  اضر  درمایي 

درمان حساسیت به طرد در اي  قشر ويوه است اده شد  

كه یتايج آن بالفاهله و پس از يک ماه پیییر  مبی   

در    طرحوارهاثربخشي   طرد  به  حساسیت  بر  درمایي 

اي  درمان پس  و ثبات اثر    استمیان اي  گروه زاص  

   د. شحاضر يک ماه  تأيید  پووه  از گذشت زمان بدر 

 یداشاات ها  اي  پووه  وجودجمله محدوديتاز  

پرسشنامه و ابزارها  سنج  به هورتي كه فرد یابینا 

هورت هوتي و راحتي و زود از آی ا است اده كند ببهبه

ییااز حضااور دامنااه سااني زاااص در   و  يا زااط برياال 

 ها بحااث پیشاان اد در بااود. آنبااه  سسااه مربااوطؤم

توان به طراحااي و هنجاريااابي  ابزارهااا   پووهشي مي

سنج  مختص افراد دارا  یقص بینااايي،  طراحااي و  

تدوي  و  اجرا   قراردادها   ويوه  برا  افراد بااا یقااص  

 بینايي اشاره كرد. 

پیشن اد جمله  حاضر  ها از  پووه   ،  كاربرد  

محور برا   ا  رو  طرحوارهاسهايي بربرگزار  دوره

تعديل  مشدالت   و  پیشییر   برا   افراد  اي   والدي  

 آتي و گذشته اي  قشر است.

 گیری  نتیجهبحث و 

ها  م یااد و اید كه يدي از درمانیشان داده  هاپووه 

مقاوم، مب م و درازماادت كااه   ها پربازده برا  ازتالل

 هاااييلزصوص ازتالبه،  ريشه در دوران كودكي دارید

ال در آی ا به مشدل من  شنازتي مزم  مبااتافراد  كه  

كااه   اسااتتند، »طرحواره درمایي« ابااداعي يایااگ  هس

ییر، جامع و تل یقااي اساات. در رو   درمایي يدپارچه

درمااایي يایااگ از رو هااا و راهبردهااا  مختلااف 

شنازتي، تجربااي، رفتااار  و ارتباااطي باارا  اهااالح  

شاانازتها، رفتارهااا، احساسااات باادیي و عاااط ي 

یاسااازگارایه و دری اياات تغییاار ساابک ها و پاساا خها  

مقابلها  فرد است اده ميشود. درماییران با است اده از  

اي  راهبردها در سطح شنازت، عاط ه و رفتار فرد به  

مدازله ميپردازید.  اي  راهبردها و  رو ها  درمااایي  

دری اياات بااه فراينااد تغییاار و اهااالح طرحوارههااا  

یاسااازگار افااراد كمااک قاباال مالحظااها  ميكننااد. 

گروهيبودن فرايند درمان ییز از عوامل م م اثربخشي  

اي  الیو   درمایي در پووه  حاضر محسوش ميشود.  

موارد  بیانشده  و يافتهها   پووه   حاضر ما را به اي  

یتیجه رهنمون  ميكند كه  طرحواره درمایي بر كاه   

حساسیت به طرد در یابینايان و كمبینايان مؤثر است. 

همچنی  پس از گذشت زمان بدر  پووه   حاضر يک  

ماه  یتايج همچنان ثابت بوده و اثربخشااي اياا  رو   

 درمایي پس از گذشت زمان ییز تأيید  شد. 
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 نی رداقدو    تشکر
  حاضر  ه وپودر    كه  بینايي  لزتالا  به  مبتال  افاااااااراد  همهاز  

را در    پووهشااایران  يي كههاساااازمانماااام  تو    یددكر  شركت

 شود.مي  یيرداقدو  تشدر    ،یددیمو   يار  دافراي   ابه    سترسيد

 هانوشتپی 
1. Early maladaptive schemas 

2. Emotional needs 

3. Disconnection & rejection 

4. Visual disability 

5. Visual impairment 

6. Rejection sensitivity 

7. Schema 

8. Schema therapy 

9. Rejection Sensitivity Questionnaire )RSQ) 

 ع مناب

 .    اعتماد    .،م  زادهفاتحي  .،ف  ب رامي  .، ا   ،احمد  .،   زوشدام

دلبستیي  سه يمقا 13۹1ب درمایي  زوج  با  -اثربخشي  روايتي 
مبتني  زوج سطح    بردرمایي  تغییر  سیر  بر  درمایي  طرحواره 

دلبس ش ر  اضطراش  در  متأهل  زیان  در  به طرد  و حساسیت  تیي 
كارشناسيانيپا   ،ت ران روای   ارشد  یامه    دایشیاه   شناسي،رشته 

 اه  ان. 

ال ي .،  ف  ب رامي  .،   زوشدام ب  یجارپوريان   .،ف  رحمت   . 13۹3    

در  » طرد  به  حساسیت  پرسشنامه  روایشنازتي  زصوهیات 

 .3۹5-3۸5 : 1ب 1۷،  ها  روایشنازتيپووه ، «دایشجويان

ت ران:  ،  رو  تحقیق در روایشناسي و علوم تربیتي    13۹۹ . ب  دالور

 ارات ويراي . ایتش

ب   احمد  .،گ  يمولل  .،ف   م رد     یب   يهمبستی  يبررس»   13۹4و. 

اول یاكارآمد  رفتارزود  ه، یطرحواره  مشدالت  و  یوجوایان      پنداره 

یاشنوا   ناییاب  یوجوایان  دایشیاه  «،  زديش ر    و  علمي  علوم  مجله 
 .201-1۹1:  4ب23،پزشدي ايالم

درآمد  ب  شري ي  ك   13۷۹پ.  آموز   و  یابیناروایشناسي    ، ودكان 

 : گ تمان زالق. ت ران

اثربخشي طرحواره  »   13۹۶ب  .   رشید   .،م  محمديانگل  .،گ  هیاد 

زایواده یوجوان  دزتران  حقارت  احسا   بر  طالقدرمایي  «،  ها  

 . 100- ۸۹ : 1ب۷، هها  روایشناسي بالیني و مشاورپووه 

 و محیط»    13۹0ب .م  بییي زلف  .،م  ي كمال  .، ن   ش ارود .،ث  عسدر 

ایجام   در اكتسابي یابینايي دارا  بزرگساالن ربیاتتج  :یابینايي

یاتوای   «،زیدگي روزمره  هاتیفعال مطالعات  -2۹  : 1ب1،يمجله 

41. 

    13۹۶ب   ص.  م ر   .،م  حیاتي  .،ح  كمرزري   .،   جع ر    .،ا  عطادزت

پنداره  و  بدیي   تصوير   یق  »   ازتالالت   بینيپی   در  زود 

علمي  صلنامف  «،یاشنوا  و  ایابین  آموزاندای   روانشنازتي ۀ 
 .24-13:  2ب1۷،پووهشي كودكان استثنايي

با   ه ايي  .،ق  يآه  .،م  لط ي و  يبررس»   13۹۶.    ها  يوگيیق  

حساس    مرز  تیشخص پ  ت یو  در  طرد  در    ت يعضو   بینيی به 

روایشنازت  ۀفصلنام «،  ياجتماع   هاشبده در سالمت    ، يپووه  
 . 3۹-2۹: 11ب4

 راهنما  درمایي، حوارهطر    2003ب  م. رويشا ،ژ كلوسدو .،ج يایگ

، ترجمه حس  حمیدپور  1جلد   ،برا  متخصصان بالیني كاربرد 

 ایتشارات ارجمند.:  ، ت ران13۹۸بو زهرا ایدوز  
Christman, J. A. (2012). Examining the Interplay of 

Rejection Sensitivity, Self-compassion, and 
Communication in Romantic Relationships.  
Unpublished (Doctoral Dissertation, University 
of Tennessee, Knoxville).  

Downey, G., Feldman, S., & Ayduk, O. (2000). 
Rejection Sensitivity and Male Violence in 
Romantic Relationships. Personal 
Relationships, 7(1), 45-61. 

Fries E. (1930). The Social Psychology of 
Blindness. Journal of Abnormal and Social 
Psychology, 25(1), 14-25 . 

Kellogg, S. H., & Young, J. E. (2006). Schema 
Therapy for Borderline Personality Disorder. 
Journal of Clinical Psychology, 62(4), 445-458. 

King-Casas, B., & Chiu, PH. (2012). 
Understanding  Interpersonal Function in 
Psychiatric Illness  through Multiplayer 
Economic Games. Biological  Psychiatry, 72(2), 
119-125. 

Kirk, S., Gallagher, G., & Coleman, M.R. (2015). 
Educating exceptional children (14th Ed). 
Cengage  Learning, Printed in the United States 
of America. 

Miano, A., Fertuck , EA. Arntz, A., & Stanley , B. 
(2013). Rejection Sensitivity is a Mediator 
between Borderline Personality Disorder 
Features and Facial Trust Appraisal. Journal of 
Personality Disorders, 27, 442-456 . 

Panday, R., Srivastava, P., Fatima, N., Kiran, M. , & 
Kumar, P. (2015). Depression, Anxiety and 
Stress among Adolescent Girls with Gongenital 
Visual  Impairment.  Journal of Disability 
Management and Rehabilitation, 1(1), 21-24. 

Pascal, A., Christine, A., & Jean-Louis, N. (2008). 
Development and Validation of Cognitive 
Inventory of Subjective Distress. International 
Journal of Geriatric Psychiatry, 23 (11), 1175-
1181. 

Rafaeli, E., Bernstein, D. P., & Young, J. (2010). 
Schema therapy: Distinctive features. 
Routledge.  

Romero- Canyas, R., Downey, G., Berenson, K., 
Ayduk, O. , & Kang, NJ. (2010). Rejection 
Sensitivity and the Rejection- Hostility Link in 
Romantic Relationships. Jornual of Personality, 
78(1), 119-148. 

Schultz, D., & Shaw, D.S. (2003). Boys 
Maladaptive Social Information Processing, 
Family. Emotional Climate and Pathways to 
Early Conduct Problem, (12)3, 440-460. 

Young, J. E., Klosko, J. S., & Weishaar, M. E. 
(2003). Schema therapy: A practitioner's guide, 
Guilford Press. 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jo

ec
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                            10 / 10

https://joec.ir/article-1-1498-fa.html
http://www.tcpdf.org

