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Abstract
In order to research in field of implicit cognitive
processes and cognitive biases in early maladaptive
schemas, providing any related stimulus to schemas is
necessary. This descriptive study was conducted to
determine the Persian words related to schemas of
disconnection and rejection domain as the verbal
stimulus. 404words were selected through reviewing
the Persian lexicon, Sadri Afshar by researcher based
on their relation to common unmet emotional needs
and emotional memories of people with schemas. 164
words were selected based on content validity by three
schema therapists as activating words for schemas and
their related schemas were determined. Abandonment,
mistrust, emotional deprivation, defectiveness and
social isolation were determined to 32, 50, 29, 32 and
6 words. Then the extensions to which they were
linked to schemas were evaluated in the 4 score Likert
scale by 30 psychologists who were trained in schema
therapy. The repetition of the core content in each
group of words indicates patients’ concerns and
emotions and importance of emphasis on speech and
inner speech. This verbal database can provide
materials for cognitive paradigms in evaluating,
treating and preventing activation of schemas.
Keywords: early maladaptive schema, disconnection
and rejection domain, word stimulus

چکیده
پژوهش در زمینه فرایندههی ندنیی ض ند نض و یدی یر هدی
 نییزمندده تهیدده،نددنیی ض در طرحددیار هددی نییددیز یر اوهیدده
 ایدم ملیه ده پی یی دض بدی.محرک هی مرتبط بی طرحوار اید
هده ت یددیم واا دیر مددرتبط بدی طددرحوار هدی حددیز طددرد و
بریه ض بهعنیار محرکهی کالمض انجیم نه بی مرور فرهنگ
 کل ه تییط پژوه دررار بدر ایدی404 ،فیریض صهر اف یر
ارتبیط آنهی بی نییزهی هیجینض ارنی ن ده و یدیطراه هیجدینض
464  ان خیب نه از مییر آنهدی،م رک افراد بی ایم طرحوار هی
 تییدط یده طدرحوار،کل ده برایدی ندییر روایدض مح دیا
درمینرر بهعنیار کل یه برانریزاننه طرحوار هدی ایدم حدیز
ان خیب و طرحوار مدرتبط بدی آنهدی ت یدیم نده طدرحوار هدی
 انزوا اج دیعض و، هیجینض. محرومی،  بضاع ید،رهینه ض
 کل ده ت یدیم نده در23  و6 ،32 ،00 ،23 نقر به ترتیب برا
مرحله ب ه یض روار ندنی آمدیز دیده در حیلدۀ طدرحوار
درمینض به ارزییبض میزار ارتبیط کل یه بی طرحوار هی در طید
 ن در ا پردای نده تکدرار ممد ینض محدیر در هدر4 هیکره
 تیکیه بدر. نررانض و هیجینیه بی یرار و اه ی،رو از کل یه
کالم و ف یر درونض را ن یر مضدهه ایدم پییردی داد کالمدض
 درمددیر و،مح ددیا مزم پددیرادایمهددی نددنیی ض بددرا یددنجش
پی ریر از ف یل نهر طرحوار هی را فراهم مضییزد
 حدیز طدرد و،واژههای کلیددی طدرحوار نییدیز یر اوهیده
بریه ض و محرک کالمض
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مقدمه

 ،)2015اختال ت خوردن ( ،)Pugh, 2015اض راب ا تماعی

طرر واره ( )schemaاز مفرراهی بنیررادی رواندرمررانیهررای

(،)González-Díez, Calvete, Riskind & Orue, 2015

معاصررر و دارای تاریخچررغ ینرری و طررو نی در روانشناسرری

مشررکالت برری فررردی ( )Thimm, 2013و پرخاشررگری

اسررت (.)Van Vreeswijk, Broersen, & Nadort, 2015

( )Dunne, Gilbert, Lee & Daffern, 2018است.

یانگ با ارائغ مدل خود در سال  1991بر مفهوم طر وارههای

طررر وارههررا و درمرران م تنرری بررر آنهررا بررغعنرروان مرردلی

ناسررازرار اولیررغ ( )early maladaptive schemasبررغمثابررغ

فراتشخیصرری ( )transdiagnosticشررناختغ مرریشررود (

ساختار کلیدی در پیدایش آسیب روانی تأکید کرد و پسازآن

)Vreeswijk, & et al, 2015؛ درنتیجررغ در نظررر داشررت

روانشناسی شاهد برغکرارریری طرر واره برغعنروان مفهروم

طر وارههای حوزههای مختلگ بغعنوان م نرای ط هرغبنردی،

هسرتغای در مردلهرای شخصریت (
 ،)1996آسریبشناسری

Young, & Gluhoski,

Van

رروه وسیعی از نشانغها و بیماریهرا را در برمریریررد .ایر

روانری (McGinn, & Young, 1996؛

نگاه با تغییر نگرش نس ت برغ بیمراریهرای روانپزشرکی در

 )Bricker, Young, & Flanagan, 1993و رواندرمررانی

پنجمرری راهنمررای تشخیصرری و آمرراری اخررتال ت روانرری

(Young, Klosko, & Weishaar, 2003؛ & Farrell, Shaw,

(( )DSM

 )Webber, 2009بوده اسرت .در سرالهرای اخیرر طرر واره

 )Disordersیعنی تمایل بغ رویکررد ابعرادی ()dimensional

درمانی بغصورت روزافزونی بغمنظور مفهوم پردازی و درمران

بغ ای رویکرد مهولغای ( ،)categoricalهمسو است .در ایر

اختالل های هیجانی و آسیب های شخصیت بلندمدت بغ کرار

دیدراه مرز صریح و روشنی بی اخرتال ت و رود نردارد و

ررفتغ میشود (.)Jacob & Arntz, 2013

عالئر و نشررانغهررا بررر روی یررت پیوسررتار دیررده مرریشرروند

طررر وارههررای ناسررازرار اولیررغ ع ررارتانررد از الگررو یررا

(Perona-

Diagnostic and Statistical Manual of Mental

&

Senín-Calderón

Rodríguez-Testal,

درون مایغ رسترده و فراریری از خاطرات ،هیجران ،شرناخت،

 .)Garcelán, 2014طر وارههای ناسرازرار اولیرغ نیرز ماننرد

احساسهای بدنی دربراره خرود و راب رغ برا دیگرران کرغ در

اختال ت روانی حالت ابعادی دارند و ازنظر شدت و رستره

دوران کودکی شکلررفتغ ،در طول زندری تداوم پیدا میکنند

فعال بودن در ذه افراد باه متفاوت هستند.

و ناکارآمد هستند ( .)Young & et al, 2003یانگ با تأکید بر

تحو ت حوزۀ ط هغبندی بغ  DSMخت نمیشود ،حردود

حوزه های محتوایی اختصاصی و نیازهای هیجانی ناکام شده،

دو دهررغ اسررت کررغ اسررتراتژی مؤسسرۀ ملرری بهداشررت روان

 18طر واره را در  5حی رغ طررد و بریردری (

& rejection

ایررا تمتحررده آمریکررا (( )NIMH

National Institute of

 ،)disconnectionخودرردانی و عملکررد مخترل (

impaired

 )Mental Healthدر راستای تحهق ای هدف پروژهای تحت

 ،)autonomy & performanceمحدودیت مختل (

impaired

عنرروان معیارهررای ابعررادی تحهیررق (( )RDoC

Research

 ،)limitدیگررررر هررررت منرررردی ( )other- directionو

 )Dimensional Criteriaب رغرونررغای تغییررر مسرریر داده کررغ

over vigilance/

اختال ت روانشناختی را بغعنوان اختاللهای مغزی در نظرر

& Rafaeli, Bernstein

میریرد ،.سعی بر ط هغ بندی اختال ت روانشناختی بر م نای

ررروشبررغزنگرری برریشازحررد و بررازداری (
 )inhibitionمشررخس سرراخت (

 .)Young, 2011نتایج پژوهشهای متعردد حراکی از ارت را

ابعاد قابلمشاهده رفتار و سرنجشهرای نوروبیولوژیرت دارد.

طررر واره بررا طیررگ رسررتردهای از مشررکالت روانشررناختی

تأکید اصلی ای ط هغ بندی بر یافتغ های م تنی بر شواهد است

( )Hawke & Provencher, 2011اختالل شخصیت (

Corral

کغ معادل های آن را بتوان در مدارها یرا سیسرت هرای مغرزی

 ،)& Calvete, 2014اخررتالل شخصرریت مرررزی (

Frías,

نشرران داد و بنررابرای آنچررغ بایررد مررورد م العررغ قرررار ریرررد

،)Navarro, Palma, Farriols, Aliaga & et al, 2018

اختال ت در سیست های رفتراری ،شرناختی و عصر ی اسرت

Flink, Honkalampi, Lehto, Leppänen,

( .)Cuthbert, 2014تمرکررز اصررلی در ایرر ط هررغبنرردی،

افسررردری (

 ،)Viinamäki & et al, 2018وسررواس (

Kwak & Lee,

حوزههای پنجرانرغ سیسرت هرای ررفیتری منفری (

negative
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 ،)valence systemsسیسرت هرای ررفیتری مث رت (

positive

 ،)2017اضررر راب ا تمررراعی (

& Enock, Hofmann

 ،)valence systemsسیسرررت خرررودانگیختگی و تنظیمر ری

 ،)McNally, 2014اختالل استرس پرس از سرانحغ (

( ،)arousal/regulatory systemsفراینرررردهای ا تمرررراعی

 )Verwoerd & Krans, 2017و مشکالت دل ستگی کودکران

( )social processesو سیست شناختی ()cognitive systems

( )De Winter, Salemink & Bosmans, 2018است.

هستند کغ خود برغ سرازه هرای زئریترر تهسری مریشروند
(.)National Institute of Mental Health, 2018

Woud,

دستیابی بغ محرو مرت ط برا آسریبپرذیری رز نخسرتی
رامها در مسیر ارزیرابی و درمران فراینردهای شرناختی اسرت.

با تو غ بغ ایر تحرو ت ،بررسری فراینردهای شرناختی

م العات متعددی باهدف تهیغ مجموعغ محرروهرای هیجرانی

نغتنها یکی از حوزههای مورد تأکید در ط هغبندی است بلکرغ

استاندارد بغ اشکال مختلگ ماننرد تصرویر ،صروت و کلمرغ در

بغعنوان مؤلفغای مه در شناسایی ،ت یی و درمران اخرتال ت

س

ح دنیا صورت ررفتغ اسرت ( Wierzba, Riegel, Wypych,

روانشناختی نیز اهمیت دارد .حال ارر طر وارههرا برغ رای

 .)Jednoróg, Turnau, & et al, 2015از نمونغهای آنها میتوان

م نرای آسریبشناسری قررار ریرنرد ،لرزوم

بررغ پایگرراه داده تصرراویر هیجررانی The Geneva (GAPED

اختال ت خرا

بررسی فرایندهای شناختی در آنها برغماننرد سرایر اخرتال ت

( )affective picture database

بیشازپیش پررنگ میشود.

 )2011و Besançon Affective Picture Set-( BAPS-Ado

در راسررتای مفهررومبنرردی آسرریبپررذیری شررناختی در

( )Adolescents

Dan-Glauser & Scherer,

Szymanska, Monnin, Noiret, Tio,

آسیبهای روانری ،دو رررایش متمرکرز برر شرناخت صرریح

( MAPS،)Galdon & et al, 2015

(( )explicitمحتوای شناختی) و شرناخت ضرمنی ()implicit

 )Goodman, Katz & Dretsch, 2016( )Picture Systemو

(پردازش شرناختی) و رود دارد (.)Besche-Richard, 2013

( )DIsgust-RelaTed-Images( DIRTI

پیشرفتهای علروم شرناختی در حی رۀ شرناخت ضرمنی برغ

 )Glombiewski, Schmidt & Barke, 2017اشاره کرد کرغ برغ

دستاوردهایی شامل فه بیشتر از پدیرده هرای روانشرناختی،

ترتیب مجموعغ تصاویر با برار هیجرانی مررت ط برا دل سرتگی،

عینیتبخشی بغ یافتغهای بالینی و روشهرای ارزیرابی نروی

عملیات نظامی و انز ار هستند( ANEW.

Haberkamp,

Bradley & Lang,

منجر شده است ( .)Eysenck, 2004رویکرد شناختی با تأکید

MADS،)1999

و تمرکز بر فرایندهای شناختی ضرمنی برغ دن رال ایجراد پرل

( )Spanish

ارت اطی مابی سوریریهای تو غ ( ،)attentional biasحافظغ

)Fernández-Folgueiras, Sánchez-Carmona & et al, 2016

( )memoryو تفسرریر ( )interpretationبررا پیرردایش و تررداوم

و )French Affective Norms for Children( FANchild

آسیب روانی است .ماحصرل ایر ترالش اصرال سروریری

( )Monnier & Syssau, 2017بغ ترتیب نمونغهایی از مجموعغ

شرناختی برغعنروان رررایش درمرانی نروی اسرت کرغ نتررایج

محروهای کالمی هیجانی استانداردشده در زبانهای انگلیسی،

پژوهش های محدود اما روزافرزون حراکی از ابربخشری ایر

اسپانیایی و فرانسوی هسرتند .در ارت را برا زبران فارسری نیرز

روش در کرراهش عالئ ر و درمرران برخرری اخررتال ت ماننررد

میتوان از م العغ نجاتی ،ملکی ،ذبیحزاده و صفرزاده (

افسررردری (

(

Military Affective

Madrid Affective Database for

Hinojosa, Martínez-García, Villalba-García,

Nejati,

& Koster, Hoorelbeke, Onraedt, Owens

 )Zabihzadeh, Maleki, & Safarzadeh, 2013در راسررتای

Browning, Holmes,

تعیی واژرران فارسری مررت ط برا وسرواس نرام بررد و یرا برغ

)Charles, Cowen & Harmer, 2012؛ اضر راب کرودو و

پژوهشهایی اشاره کرد کغ بغطور مثال در بخشی از کرار خرود

 ،)Derakshan, 2017اضر ر راب (
نو رررروان (

Esposti,

Degli

Grant,

 ،)Montgomery & et al, 2017درد مزم (
 ،)Liossi, 2015چرراقی (

Pile,

Krebs,

بررغ تعیرری

واژرران مث ررت ،منفرری و تهدیدکننررده (

Beyrami,

& Schoth, Ma

Movahhedi, Pourmohammadi, Kharrazi, & Ahmadi,

& Smith, Treffiletti, Bailey

 )2015و یا واژران با بار مث ت و منفی در ارت ا با هیجان رناه

 ،)Moustafa, 2018سو مصرف الکرل (

Schmitz & Svaldi,

( )Naziri, & Birashk, 2002پرداختغاند.
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از سوی دیگر پژوهشهای تجربی درزمینۀ طر وارههرا و

در ای میان بغ سر ب آن کرغ حروزه طررد و بریردری شرامل

ذهنیت های طر واره ای هنوز در مراحل اولیغ و نوزادی خود

طررر وارههررای رهاشرردری /برریب رراتی (

و محدود بغ محتوای شناختی صرریح طرر واره و نرغ دیگرر

 ،)instabilityبرریاعتمررادی /برردرفتاری (،)mistrust/ abuse

ابعراد آن اسرت ( .)Van Vreeswijk, & et al, 2015ایلرب

محرومیت هیجانی ( ،)emotional deprivationنهس و شررم

پژوهش های انجامشده در ای حی غ بر پرسشرنامۀ طرر واره

( )defectiveness/ shameو انررزوای ا تمرراعی /بیگررانگی

یانرگ (( )Young Schema Questionnaire)YSQبرغعنروان

( ،)social isolation/ alienationحرروزه اصررلی و اولیررغ در

یررت ابررزار خودسررنجی ،متکرری اسررت و درنتیجررغ بررغدوراز

طر وارههای ناسازرار و همراه با بیشتری آسیب است؛ مورد

مشکالت حاصل از ارزیابی از طریق ای رروه ابزار سرنجش

بررسی قرار ررفتغ است؛ بنرابرای م العرغ حاضرر برا هردف

اع از تأبیر خلق ( ،)Stopa & Waters, 2005م لوبنمایی و

تعیی محرو های کالمری بررای افرراد دارای طرر وارههرای

یرا ایرررار در مشرکالت (

& Van Genderen, Rijkeboer

 )Arntz, 2015نخواهررد بررود .عررالوه برررای اسررتفاده از

abandonment/

حوزه طرد و بریدری انجام شده اسرت .پاسرخگویی برغ ایر
سؤا ت مد نظر بود:

پرسشنامغ هرای خرود رزارشری محردود برغ باورهرا و افکرار

 .1کلمررات برانگیزاننررده طررر وارههررای حرروزۀ طرررد و

آراهانغ فرد است و بر اساس محتروای آنهرا برغ تشرخیس و

بریرردری کرردامانررد؟  .2کلمررات برانگیزاننرردۀ طررر وارۀ

ط هغبندی طر وارهها میپردازد و در ای ارزیابی فراینردهای

رهاشدری/بیب اتی کداماند؟  .1کلمات برانگیزانندۀ طرر وارۀ

ضمنی و خارج از دسترس هشیاری سنجیده نمیشود .ای در

برریاعتمررادی /برردرفتاری کرردامانررد؟  .4کلمررات برانگیزاننرردۀ

حالی است کغ ط ق نظر یانگ و همکاران ( )2003بسیاری از

طر واره محرومیت هیجانی کداماند؟  .5کلمات برانگیزاننردۀ

طر واره ها در مراحل پیش کالمی بغ و ود مریآینرد ،یعنری

طررر وارۀ نهررس /شرررم کرردامانررد؟  .6کلمررات برانگیزاننرردۀ

ق ل از ای کغ کودو زبان را فرابگیرد .در ایر حالرت کرودو

طر وارۀ انزوای ا تماعی /بیگانگی کداماند؟

تمام هیجان ها ،خاطرات و احساس های بدنی را بدون تمرایز
و بغکارریری واژه در ذه خود ذخیره کرده اسرت و نسر ت

روش

بغ آنها آراه نیست .لذا پرسشنامۀ متکی برر خرود رزارشری و

بغمنظور تعیی واژران برانگیزاننده طر وارههای حوزۀ طرد و

شناخت صریح قادر بغ سنجش کامل نیست.

بریرردری ،یکایررت واژررران لغررتنامررۀ معاصررر (

Sadri

درمجمررو بررا تو ررغ بررغ مرردل فراتشخیصرری و ابعررادی

 )Afshar, Hakami,Hakami,2009بغعنروان فرهنرگ فارسری

طر واره همسو با تحو ت اخیر نظامهای ط هرغبنردی ،عردم

معاصر توسط محهق موردبررسی قرار ررفت .ایر لغرتنامرغ

آراهی نس ت بغ کیفیت پردازش شرناختی در طرر وارههرا و

تهری اً پنجاههزار لغت دارد و علرت انتخراب ایر فرهنرگ از

محدود برودن ابرزار سرنجش طرر واره برغ شرناخت صرریح

میان فرهنگهای دیگر ایر برود کرغ شرامل بیشرتر واژههرای

علیریر ماهیرت خودکرار آن ،نیراز برغ بررسری فراینردهای

بغکاررفتغ در زبان فارسی (ه فارسی قدی و ه زبان فارسی

شناختی ضمنی و بغکارریری ابزارهای زم در هت ارزیابی

معاصر) است و در آن بغ س ب تو غ بغ زبان فارسی معیار از

و درمان احساس میشود .در ای راستا عالقغمندان و محههان

ض ط واژه های مهجور و متعلق برغ ررویش هرا و لهجرغهرای

با خأل فهدان محرو و محتوای زم بررای ایر امرر روبرغرو

مختلررررررگ پرهیررررررز شررررررده اسررررررت (

میشوند؛ در نتیجغ هدف ای پژوهش دستیابی بغ مجموعغای

 404.)Afshar, Hakami,Hakami,2009کلمرررغ برررر اسررراس

از محروهای کالمی برای افراد دارای طرر وارههرای حروزۀ

ارت ا با طر وارههای حوزه طرد و بریدری بر اساس مفاهی

طرد و بریدری است تا بتوان در ررام نخسرت از آنهرا بررای

مؤبر در پیدایش طر وارههای ای حوزه ط ق نظریۀ یانرگ و

دستیابی بغ ابزاری هت سنجش فرایندهای زیربنایی شناختی

همکاران ( )Young & et al, 2003یعنی ناکامی ناروار نیازهرا

و در مراحل بعد کاهش آسیب پذیری شناختی اسرتفاده کررد.

( ،)toxic frustration needsنهرس در محریط اولیرغ ،آسریب

Sadri
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دیرردن ( )traumatizationو قربررانی شرردن ()victimization

مهیاس لیکرت  4نمرهای از یرت (کمترری میرزان) ترا چهرار

تجارب رشدی و وقایع آسیب زای دوران کودکی م ر شرده

(بیشتری میزان) مورد ارزیابی قررار مریررفتنرد .سرؤال دوم

و خاطرات هیجانی افراد برای هر طر واره شامل کلمرات برا

پژوهش نیز ع ارت بود از «ای واژه بیشتر با کردام طرر وارۀ

محتوای مث ت و منفی انتخاب شدند.

حوزۀ طرد و بریدری در ارت ا است؟» رهاشدری /بیب راتی،

برررای بررسرری روایرری محترروا ( )content validityایرر
محروهرا از  1طرر واره درمانگرکمرت ررفترغ شرد .مرالو

بیاعتمادی /بدرفتاری ،محرومیت هیجانی ،انزوای ا تمراعی/
بیگانگی و نهس و شرم پنج رزینغ ارائغشده بود.

انتخرراب طررر واره درمررانگران ،مرردرو دکتررری تخصصرری،

بغمنظور بررسی روایی محتروای یعنری اطمینران از اینکرغ

رذراندن دوره آموزشی طرر واره درمرانی ،بریش از ده سرال

رویغهای انتخابشده بغ بهتری نحرو نشران دهنردۀ محتروای

تجربغ فعالیت بالینی ،اسرتفاده از رویکررد طرر واره درمرانی

موردنظر هستند ،از میان شاخسهای مو رود درروش کمری

حداقل بغ مدت سغ سال و آموزش ای رویکررد برغ دیگرران

از شاخس روایی محتوا (( )content validity index)CVIبرغ

بررود .در مرحلررغ اول ای ر  1متخصررس کلمررات مرررت ط بررا

روش والتز و باسل ( )Waltz & Bausell, 1983بغ س ب فه

طر وارههرای حروزه طررد و بریردری را از بری  404کلمرغ

راحت ،تمرکز بیشتر بر توافق تا همسانی ،سادهسازی تعامل و

انتخاب و همچنی مشخس کردند کغ هر کلمرغ برانگیزاننردۀ

سهولت محاس غ ( )Polit, Beck & Owen, 2007استفاده شد.

کدام طر واره از حوزه طرد و بریدری اسرت .بررای کراهش

ای شاخس ای امکان را فراه میسازد تا متخصصان میزان

متغیرهای مزاح ( )confoundingماننرد خسرتگی و ترتیرب،

«مربو بودن» محتوای هرر رویرغ را در طیرگ لیکررت برا 1

ای محروها تحت وب و بغصورت تصرادفی ارائرغ و مرورد

«مربو نیست»« 2 ،نس تاً مربو است»« 1 ،مربو است» تا 4

ارزیابی قرار میررفتنرد و امکران ورود برغ سرایت و تکمیرل

«کامالً مربو است» نشان دهند .عالوه بر ای  ،ا ازۀ تحلیرل

ارزیابی بغدفعرات و رود داشرت .در هرر صرفحغ واژهای در

هر رویغ بغصورت منفرد و ابزار بغصورت کلی را نیز میدهد

با ی صفحغ ارائغ و در ذیل آنها دو سؤال پرسیده شرده برود.

و سه هر متخصرس در توافرق برا محتروا را نیرز مشرخس

سؤال اول «ای واژه بغ چغ میزان برانگیزانندۀ طرر وارههرای

میکند ( .)Polit & Beck, 2006نمرۀ شاخس  CVIاز فرمول

ناسازرار اولیغ حوزه طرد و بریدری است؟» واژرران در یرت

زیر محاس غ میشود:

تعداد كل متخصصین

=CVI

تعداد متخصصینی كه به گویه نمره  3و  4دادهاند
CVI

در مرحل رۀ دوم از  10روانشررناس آمرروزشدی رده در حی رۀ

حداقل مهدار قابلق ول توصیغشرده بررای شراخس

برابر با  0/99اسرت و اررر شراخس  CVIرویرغای کمترر از

طر واره درمانی خواستغ شد کغ بغ ارزیرابی میرزان ارت را 164

Abdollahpour,

کلمغ انتخابشده با طر وارههای حوزه طرد و بریردری در یرت

 .)Nejat, Nourozian & Majdzadeh, 2010درنهایرت 164

مهیاس لیکرت  4نمررهای بپردازنرد .مرالو ورود ایر افرراد دارا

کلمررغ توسررط متخصصرری بررغعنرروان کلمررات برانگیزاننررده

بودن مدرو کارشناسی ارشد بغ برا و رذرانردن دوره آموزشری

طر وارههای حوزۀ طرد و بریدری انتخاب و طرر وارههرای

طر واره درمانی بود .تحلیل ارزیابی روانشناسران آمروزشدیرده

رهاشردری /بریب رراتی ،برردرفتاری /بریاعتمررادی ،محرومیررت

در حی غ طر واره درمانی باهدف رت غبندی کلمرات برر اسراس

هیجانی ،انزوای ا تماعی و نهس و شرم بغ ترتیب برای ،12

میانگی بغعنوان یکی از شراخسهرای رررایش مرکرزی انجرام

 12 ،6 ،29 ،50تعیی شد 15 .کلمغ توافق زم برای یکری از

ررفررت .میررزان تحصرریالت و سررابهۀ فعالیررت حرفررغای در

طر وارههایها را بغ دست نیاورد.

رواندرمانی ارزیابها در دول  1ذکرشده است.

 0/99باشررد آن رویررغ بایرد حررذف شررود (
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جدول  .1میزان تحصیالت و میانگین و انحراف استاندارد سالهای سابقۀ فعالیت حرفهای در رواندرمانی ارزیابها
ارزیابها

تعداد

طر وارۀ درمانگر
روانشناس آموزشدیده در حی غ
طر وارۀ درمانی

میانگی سالهای سابهۀ فعالیت

انحراف استاندارد سالهای
سابهۀ فعالیت حرفغای در

حرفغای در رواندرمانی

رواندرمانی

1

14

1/91

10

1/94

1/41

یافتهها

اساس بیشتری اشتراو نظر طر واره درمانگران بر تعلرق برغ

ابتدا از بی  404کلمۀ انتخرابشرده توسرط پژوهشرگر164 ،

هر یت از طر وارههای حوزه طررد و بریردری ،برغ تفکیرت

کلمغ توسط متخصصی طر واره درمرانی برغعنروان کلمرات

مشخسشده اند .کلماتی کغ اشرتراو نظرر متخصصری را در

برانگیزانندۀ طر واره های حوزۀ طرد و بریدری بررزیده شد.

خصو

طر واره خاصی نداشتند با عنوان بدون ط هغبنردی

با تو غ بغ تعداد متخصصی ( 1نفر) ،شراخس  CVIتنهرا در

دستغبندیشده اند .همچنی کلمات بر اساس میانگی نمررات

صورتی معنادار میشود ( )0 CVI >/99کغ هر سغ نفرر آنهرا

ارزیرابیشررده توسررط  10نفررر روانشررناس آمرروزشدیرده ،از

نمره  1یا  4بغ مرت ط بودن کلمغ موردنظر بدهنرد .برغ همری

بیشتری بغ کمتری میزان برانگیزانندری رت غبندی شدهاند.

س ب شاخس  CVIتمامی کلمات بررزیده  1بود .کلمات برر
جدول  .2كلمات انتخابشده از سوی طرحواره درمانگران بهعنوان كلمات برانگیزاننده طرحواره رهاشدگی /بیثباتی
میانگی ارزیابی

انحراف استاندارد

 10نفر

ارزیابی  10نفر

روانشناس

روانشناس
0/41
0/41

19
18
19
20

وابستگی
ترو کردن
دل ریر
تیرهبخت
وحشتناو

1/00
2/91
2/90
2/90
2/89

0/80
1/01
1/11
0/80

ارزیابی  10نفر

ارزیابی  10نفر

روانشناس

روانشناس

پذیرفتنی
دیگران

1/09
1/09

0/89
0/89

1/01
1/01

0/91
0/61
0/59
1/01
0/88

رت غ

کلمغ

1
2

ضعیگ
ترسناو

1/89
1/99

1
4

راندن
ترو شدن

1/61
1/62

0/61
0/56

5
6
9

بابت
بیعرضگی
ناام

1/59
1/50
1/41

0/50
0/51
0/91

21
22
21

8
9

اضافغ
دلآزردری

1/41
1/11

0/61
0/85

24
25

وحشت
مات زده

10
11

نپذیرفتنی
دودلی

1/10
1/21

0/95
0/91

26
29

ودا
پناه

2/89
2/81

12
11

دور
رریغدار

1/20
1/20

0/55
0/61

28
29

حهیر
هراسآور

2/80
2/92

1/06
0/92

14

محنتزده

1/19

0/89

10

ا تناب

2/90

1/02

15
16

دلشکستگی
رقیب

1/09
1/09

0/65
0/95

11
12

وفا
پناهگاه

2/69
2/62

0/91
0/98

α =.986

رت غ

میانگی

انحراف استاندارد

کلمغ
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نتایج ارائغ شده در دول  2بغ بخشی از سؤال  1م نی بر
تعیی کلمات برانگیزانندۀ طر وارههای حوزۀ طرد و بریدری

و بغ سؤال  2م نی بر تعیری کلمرات برانگیزاننردۀ طرر وارۀ
رهاشدری /بیب اتی پاسخ داده است.

جدول  .3كلمات انتخابشده از سوی طرحواره درمانگران بهعنوان كلمات برانگیزاننده طرحوارهها بیاعتمادی /بدرفتاری
میانگی
رت غ

کلمغ

ارزیابی 10
نفر
روانشناس

انحراف استاندارد
ارزیابی  10نفر

میانگی ارزیابی
رت غ

کلمغ

روانشناس

 10نفر
روانشناس

انحراف
استاندارد 10
ارزیابی نفر
روانشناس

1

مسخره

1/55

0/51

26

ست

1/11

0/91

2

بدقول

1/41

0/68

29

خش

1/10

0/96

1

ناپایدار

1/41

0/59

28

بدبی

1/09

0/91

4

بدده

1/41

0/61

29

شرمنده

1/01

0/56

5

سل غطل ی

1/40

0/92

10

ناسپاس

1/01

0/61

6

سرزنش

1/40

0/62

11

دا کردن

1/00

0/94

9

پیوند

1/19

0/96

12

خوشقول

1/00

0/65

8

ز ر

1/14

0/99

11

رنج

1/00

0/64

9

مسخره شدن

1/11

0/55

14

صمیمانغ

1/00

0/99

10

تناز

1/11

0/91

15

ز ر کشیدن

2/99

0/69

11

توقع

1/10

0/65

16

ساکت

2/99

0/96

12

رل

1/28

0/90

19

طعنغ

2/99

0/92

11

ز ردیده

1/24

0/58

18

یصغ خوردن

2/99

0/96

14

بدبخت

1/21

0/68

19

ست کش

2/96

0/88

15

مسخره کرد

1/20

0/55

40

بد نس

2/91

0/58

16

بداخالر

1/19

0/96

41

تو غ

2/91

0/69

19

خش

1/19

0/96

42

تندزبان

2/91

0/95

18

ضربو ر

1/19

0/96

41

دستیابی

2/90

0/92

19

اعتمادبغنفس

1/19

1/05

44

کاستی

2/80

0/91

20

ز رآور

1/19

0/99

45

کینغتوز

2/80

0/96

21

سوروار

1/19

0/81

46

بدرفتاری

2/69

0/85

22

ضرب و شت

1/14

0/59

49

کینغ

2/60

0/99

21

شکنندری

1/14

0/88

48

خوشبی

2/41

0/96

24

بدخواه

1/11

0/91

49

خوشبخت

2/29

1/01

25

تضاد

1/11

0/82

50

ررفتار

2/20

1/00

α =.994

 / 8دانش و پژوهش در روانشناسی كاربردی

نتایج رزارش شده در دول  1بغ بخشی از سؤال  1م نی
بر تعیی کلمات برانگیزاننردۀ طرر واره هرای حروزۀ طررد و

بریدری و بغ سرؤال  1م نری برر تعیری کلمرات برانگیزاننرده
طر واره بی اعتمادی/بدرفتاری پاسخ داده است.

جدول  .4كلمات انتخابشده از سوی طرحواره درمانگران بهعنوان كلمات برانگیزاننده طرحواره محرومیت هیجانی
میانگی

انحراف

میانگی ارزیابی

انحراف استاندارد

 10نفر

ارزیابی  10نفر

روانشناس

روانشناس

ی

2/81

0/95

2/81

0/99
0/91

ارزیابی 10

استاندارد

نفر

ارزیابی  10نفر

روانشناس

روانشناس
0/65

16
19

حمایت
ررفتگی

2/81
2/80

0/55
1/10

رت غ

کلمغ

رت غ

کلمغ

1

بیاحترامی

1/18

2

آرزوبغدل

1/11

0/55

1

بیکفایت

1/21

0/94

18

4

افسردری

1/20

0/55

19

ی انگیز

5

دل سوزی

1/19

0/60

20

مهربان

2/80

6

ی آلود

1/14

0/94

21

دوست

2/99

1/08

9

انز ار

1/11

0/88

22

همدل

2/99

1/15

8

سور

1/09

0/84

21

مهر

2/90

1/18

9

یلط

1/01

0/82

24

دوستداشتنی

2/68

0/94

10

مج ور

2/99

1/11

25

منفور

2/59

1/04

11

نوسان

2/96

0/84

26

هم ستگی

2/51

1/25

12

رریغ

2/91

0/64

29

یاری

2/41

1/04

11

نوازش

2/90

1/16

28

پایان

2/41

1/09

14

پذیرفتغ

2/86

1/04

29

همدم

2/40

1/04

15

نگهداری

2/86

1/15
α =.988

نتایج ارائغ شده در دول  4بغ بخشی از سؤال  1م نی بر

نتایج رزارش شده در دول  5بغ بخشی از سؤال  1م نی

تعیی کلمات برانگیزاننده طر وارههای حوزه طرد و بریدری

بر تعیی کلمات برانگیزاننرده طرر واره هرای حروزه طررد و

و بغ سؤال  4م نی بر تعیری کلمرات برانگیزاننرده طرر واره

بریدری و بغ سرؤال  5م نری برر تعیری کلمرات برانگیزاننرده

محرومیت هیجانی پاسخ داده است.

طر واره نهس و شرم پاسخ داده است.
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جدول  .5كلمات انتخابشده از سوی طرحواره درمانگران بهعنوان كلمات برانگیزانندۀ طرحوارۀ نقص /شرم
میانگی 10
ارزیابی نفر

انحراف

میانگی ارزیابی

انحراف استاندارد

 10نفر

ارزیابی  10نفر

روانشناس

روانشناس

0/49

19

شرمسار

1/14

0/92

18

شرمزده

1/11

0/66

خوار

1/10

0/90

1/10

0/95
0/60

استاندارد

رت غ

کلمغ

1

نفرتآور

1/69

2

تهابل

1/68

0/48

1

تحسی

1/61

0/61

19

4

عزیز

1/61

0/49

20

سختگیری

5

بیچاره

1/59

0/50

21

مض رب

1/10

6

شادی

1/59

0/59

22

مسالمتآمیز

1/29

0/58

9

عیب و

1/45

0/69

21

رال

1/24

0/94

8

شرم

1/41

0/68

24

خلوت

1/21

0/99

9

حسرت

1/41

0/61

25

عیب

1/21

0/61

10

بیارزش

1/41

0/61

26

ناآرام

1/21

0/68

11

شرمآور

1/41

0/59

29

ناخشنودی

1/01

0/89

12

شت

1/40

0/89

28

شکست

1/01

0/69

11

سرافرازی

1/19

0/56

29

بیارزش

2/99

0/99

14

شرمندری

1/19

0/92

10

تسلط

2/69

1/09

15

بیگانغ

1/16

0/68

11

پذیرفت

2/59

0/98

16

سرخورده

1/16

0/98

12

2/20

0/96

روانشناس

رت غ

ارزیابی 10

کلمغ

نفر روانشناس

فشار روانی

α =.993
جدول  .6كلمات انتخابشده از سوی طرحواره درمانگران بهعنوان كلمات برانگیزاننده طرحواره انزوای اجتماعی /بیگانگی
رت غ

کلمغ

میانگی ارزیابی  10نفر روانشناس

انحراف استاندارد ارزیابی  10نفر روانشناس

1

اکراه

1/55

0/51

2

تنها

1/50

0/59

1

انزوا

1/41

0/61

4

یائب

1/00

0/99

5

یریب

2/66

0/81

6

سررردان

2/62

0/91

α =.882

نتایج ارائغ شده در دول  6بغ بخشی از سؤال  1م نی بر
تعیی کلمات برانگیزانندۀ طر وارههای حوزۀ طرد و بریدری

و بغ سؤال  6م نی بر تعیری کلمرات برانگیزاننردۀ طرر وارۀ
انزوای ا تماعی/بیگانگی پاسخ داده است.

 / 11دانش و پژوهش در روانشناسی كاربردی
جدول  .7كلمات انتخابشده از سوی طرحوارۀ درمانگران بهعنوان كلمات برانگیزانندۀ طرحوارۀ بدون طبقهبندی
رت غ

کلمغ

میانگی ارزیابی  10نفر روانشناس

انحراف استاندارد ارزیابی  10نفر روانشناس

1

تنگنا

1/59

0/50

2

ق ول شدن

1/19

0/69

1

نیتخو

1/19

0/92

4

درد

1/11

0/91

1/10

1/12

6

زدن

1/10

0/84

9

منفت

1/10

0/96

8

متشنج

1/09

0/90

9

خرد

1/01

0/82

10

دوری

2/91

1/01

11

تحمیل

2/89

0/94

12

رفت

2/69

0/99

11

راندهشده

2/69

0/96

14

صمیمیت

2/66

1/08

15

ناراحتی

2/64

0/91

5

دوست داشت

α =.986

نتایج ارائغ شده در دول  9صرفاً بغ بخشری از سرؤال 1

برای فارسیزبانان کار آیی داشتغ باشد و با تو غ بغ فراخوانی

م نی بر تعیی کلمات برانگیزاننده طر وارههای حوزه طرد و

رسترده هیجانها و طر وارهها توسط واژران ،پایگراه دادهای

بریرردری پاسررخ داده اسررت .آلفررای کرون رراا برررای سررنجش

محرو کالمی برای زبان فارسی نیز موردنیاز است .م العرات

همسانی درونی کلمات هر رروه طرر وارههرای رهاشردری/

مشابغ درزمینغ تهیغ محرو کالمی در زبان فارسری برغ هردف

بیب اتی ( ،)0/986= αبی اعتمرادی /بردرفتاری (،)0/994 = α

تعیی واژران مرت ط با اختاللی خا

مانند م العغ نجراتی و

محرومیرررت هیجرررانی ( ،)0/991 = αنهرررس و شررررم (= α

همکاران ( )Nejati, & et al, 2013و یا واژران مث ت ،منفی و

 ،)0/991انررزوای ا تمرراعی /بیگررانگی ( )0/882 = αو رررروه

تهدیدکننده ( )Beyrami, & et al, 2015صورت ررفتغ است،

بدون ط هغ ( )0/986 = αمحاس غ شد.

اما مجموعغ محرو هایی برای طر واره ها تهیغ نشرده اسرت.
م العررغ حاضررر باهرردف دسررتیابی بررغ واژررران محرررو

بحث و نتیجهگیری

طر واره های حوزه طررد و بریردری و نرغ اختاللری خرا

پایگرراههررای داده محررروهررای هیجررانی استانداردشررده بررا

بغعنروان من عری بررای درمرانگران و پژوهشرگران طرر واره

فراه سازی امکان شرایط کنترل و دستکاری آزمایشی من رع

درمانی انجامشرده اسرت .برغ کرارریری کلمرات مشرترو در

اطالعات خروبی بررای پژوهشرگران محسروب مریشروند و

ادبیات و روایات بیماران ،آسیب هرای مشرترو و آزار دیردن

بغکارریری محروهای اعت اریابی شده بغ اطمینران از صرحت

میتواند د لرت برر شر کغ معنرایی از

نتیجغ آزمایش و عینیرت آن مریافزایرد (

آنها از واژرانی خا

Wierzba, Riegel,

واژران برای آنها داشتغ باشد کغ فعالکننده طر واره های آنها

 .)Wypych, Jednoróg, Turnau, & et al, 2015در مرورد

اسررت .متخصصرری طررر واره درمررانی بررا سررالهررا تجرب رۀ

محروهای کالمی ،موارد تهیغشده در فرهنگ یربی نمیتواند

رواندرمانی با افراد دارای طر وارههای حوزه طرد و بریدری

شبکۀ معنایی طرد و بریدگی :تدوین واژگان فارسی و بررسی ارتباط آنها با طرحوارههای ناسازگار اولیۀ حوزۀ طرد و بریدگی 11 /

و رفتورو و شنیدن خاطرات و کالم ایر افرراد ،از نگراهی

طررر واره نهررس و شرررم همگرری بررغنرروعی بررر محوریررت

عمیق و ژرف بهره مند و من ع خوبی برای تشرخیس کلمرات

ارزشمندی فرد قرار دارند و بغ نظر میرسد ایر ارزشرمندی

برانگیزاننده برای ای طیگ از بیماران هستند.

بیش از آنکغ بر اساس معیارهرای بیرونری باشرد ،معیارهرای

با تو غ بغ ای کغ ای م العغ اکتشافی و وابسرتغ برغ زبران

درونی تعیی کننده آن هستند .رویا شرم و خجالت از عیروب

فارسی است ،در تحلیل نتایج بغدسرتآمرده امکران اسرتناد و

درونی هیجان اصلی افراد دارای ای طر واره است .کلمرات

مهایسغ بغ یافتغهای همسو و ناه سو و ود نردارد ،از سروی

انتخاب شده برای طر واره انزوای ا تماعی /بیگانگی همگی

دیگر تا آنجا کغ بررسی محهق نشان میدهد ،م العغ مشرابهی

بغنوعی بر کنارهریری ،عردم پیونرد و تفراوت د لرت دارنرد.

در زبان فارسی انجامنشده است .مروری بر کلمات حاصل از

چنی محتوایی من ق بر تهسی بندی ارائغشده توسط یانرگ و

ارزیابی متخصصی در هر یت از طر وارههای حوزه طررد و

همکاران ( )Young, & et al, 2003بر تفکیت طر وارهها بر

بریدری ،نشان دهنده تکرار مضمونی محوری واصلی در آنهرا

اساس نیازهای هیجانی برآورده نشده است .رویا ای نیازهای

و در واقع شکلریری ش کغ معنایی فعالی است کغ بغ ع ارتی

برررآورده نشررده در رفتررغهررا و شررنیدههررای افررراد دارای

میتواند نشاندهنردۀ فضرای ذهنری ،دیدیرغهرای بیمراران و

طر وارههای ناسازرار طرد و بریدری نیرز نمایران هسرتند و

هیجانهایی کغ بیش از همغ تجربرغ مریکننرد ،باشرد .نگراه و

میتوانند حاکی و یا مس ب فعال شردن طرر وارههرای آنران

تفسیر آنها برغ خودشران ،دیگرران و دنیرا از دریچرغ مفراهی

باشند؛ بنابرای فرض انگاشتغ میشود کغ طرر واره درمرانگر

محوری هر یت از طر وارهها خواهد بود .ش کغهای معنرایی

در فرایند طر واره درمانی میتواند با تمرکز بر ادبیات خرود

شکل ررفتغ حول هر یت از مفاهی  ،ارت را تنگاتنرگ مرابی

و بیمار بغ سنجش و تسهیل فرایند درمان بپردازد.

کلمات و مفاهی نزدیتتر را در پی خواهد داشت و دستیابی

از سوی دیگر رفتار درونری کرغ معمرو ً از آن برغعنروان

تسهیل میکنرد ( Turney

فعالیت یا فراینرد صرح ت خراموش برا خرود ،یراد مریشرود

ذه بغ دیگر واژههای مرت ط را نیز

 .)& Pantel, 2010مرررور کلمررات طررر واره رهاشرردری/

( ،)Morin, 2009نهررش اساسرری در تنظ ری خررود (

بیب اتی نشان میدهد کغ رانده شدن ،تنهرا مانردن و وحشرت

Bruehlman-Senecal, Park, Burson, Dougherty & et al,

حاصل از آن موضو اصلی است و بغ نظر مریرسرد هیجران

 ،)2014خودآراهی ( )Morin, 2005و تأبیرررذاری و ترداوم

حاک بر ش کغ معنایی فعرال افرراد دارای ایر طرر واره برغ

بیماریهای روانری دارد .کروالتر ،فر هالسرت ،هرریس ،فر

س ب بررآورده نشردن نیراز دل سرتگی و داشرت خراطرات و

روکل ،در و همکراران (

تعابیری از نس رهاشدن و تنها مانردن ،تررس و درمانردری

 )Roekel, Lodder &et al, 2015بیان میکنند کغ پندار فرد از

است .زمینغ اصلی کلمات برانگیزاننده طر واره بیاعتمرادی/

خود متأبر از فراینرد پیوسرتغ رفرتورروی درونری او اسرت.

بدرفتاری را آزار دیدن و ترس از آسیب است کغ طیگ وسیع

محتوای ای رفتار درونی با شر کغ معنرایی واژرران فعرال در

و متفاوتی از رفتارها را شامل میشود و بغ نظر مریرسرد کرغ

ذه تعامل دو ان غ دارنرد؛ بنرابرای شر کغ معنرایی واژرران

هیجان خش بیش از هیجانات دیگر در ای طر واره تجربرغ

مرت ط با طر واره های حوزۀ طرد و بریدری میتوانرد نهرش

میشود .نس ت بغ طر واره های دیگرر ،کلمرات برانگیزاننرده

اساسرری در رفتررار درونرری افررراد دارای ای ر طررر وارههررا و

طر واره بیاعتمادی /بدرفتاری از عینیت بیشتری برخروردار

درنتیجغ فه و توصیگ آنها از خرود و ترداوم شرناختهرای

و عمدتاً بیش از تع یری درونی و فردی ،م تنی برر تجربرغای

بیماررون آنها داشتغ باشد .ازآنجراکرغ در شر کغهرای معنرایی

بیرونرری هسررتند .محترروای اصررلی در کلمررات برانگیزاننررده

واژران فعال در ذه افرراد ،واژههرای مشرابغ در یرت بسرتر

طر واره محرومیت هیجانی م تنی بر دوسرت داشرتغ شردن/

برانگیختغ میشوند ،تکرار مضامی  ،افکرار و درنتیجرغ ترداوم

نشدن و دریافت/عدم دریافت مح ت است و هیجران یر در

طررر وارههررا پرریش خواهررد آمررد .از طرفرری دیگررر تررداوم

واژران ای طر واره پررنگ ترر اسرت .کلمرات برانگیزاننرده

طر وارهها تث یت و رسترش ش کغ معنایی واژرران را در برر

Kross,

Qualter, Vanhalst, Harris, Van
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خواهد داشت و رذر زمان بر ای چرخغ معیروب مریافزایرد.

درمانی و افزایش کیفیت درمان خواهد برود .از سروی دیگرر

عالوه بر ای س و با ی رفتار درونی مث ت پیشبینی کننده

طر واره درمانی نیز برغعنروان رویکرردی یکپارچرغ نگرر برغ

تغییرررات در شررناخت درمررانی اسررت و تغییرررات مث ررت در

عرصغ رواندرمانی معرفی شد و همواره بر ایر هردف بروده

مرا عی در فرایند درمران زمرانی برغ وقرو مریپیونردد کرغ

است تا با استفاده از مؤلفغهای سرایر مردلهرا برر کرارایی و

اصالحاتی در رفتوروی درونی فررد اتفرار بیافترد و نحروه

ابربخشی خود بی افزاید و بر ای اساس ریان رستردهای از

مفهرومپرردازی فررد از خرودش تغییرر بکنرد ()Ellis, 2004؛

بررغکررارریری سررایر رویکردهررا و تکنیررتهررا بررغطررور مثررال

بنابرای تغییر در سر ح طرر وارههرای ناسرازرار اولیرغ نیرز

رررروهدرمررانی ( )Farrell, & et al, 2009و ذهرر آررراهی

نیازمند تغییر نحوه رفتار بیمار با خودش و تغییر شر کغهرای

( )Roediger, 2012با طرر واره درمرانی مشراهده مریشرود.

معنایی فعال در ذهر او اسرت .آرراهی درمرانگر و بیمرار از

درنتیجغ توانبخشی شناختی نیرز برغعنروان رویکرردی نروی

ش کغ های معنایی کغ بغ س ب طر وارهها در ذه بیمار فعال

میتواند بغ کمرت خیرل عظیمری از مرا عرغکننردران مراکرز

هستند میتواند رام نخست ای امر محسوب شود.

ارائررغکننررده خرردمات بهداشررت روان؛ یعنرری افررراد دارای

کلمات بغ دستآمده در طر وارههای مختلگ حروزه اول
قرابت و ش اهت بسیاری برغ یکردیگر دارنرد و حتری پرانزده
کلمغ اتفارنظر متخصصی برای ررروه خاصری را برغ دسرت

طر وارههای حروزه طررد و بریردری بیایرد و برغ بهررهوری
طر واره درمانی بی افزاید.
واژران زبان فارسی معیار در ای م العغ موردبررسی قررار

نیاوردند .ن ود مرز صریح بی کلمات میتواند بغ سر ب ایر

ررفت و بغ نظر میرسد کغ نتیجغ آن تناسب بیشتری با افررادی

مسئلغ باشد کرغ هرر پرنج طرر واره حروزه طررد و بریردری

داشرتغ باشرد کرغ فارسریزبران نخسرت و مرادری آنهرا باشررد.

متعاقب برآورده نشدن یت نیاز هیجانی یعنی دل ستگی ایمر

ازآنجراکرغ زبرانی کرغ فرررد برا آن خراطرات را اندوخترغ سرره

بغ و ود میآیند و درواقع خاستگاه آسیبشناسی مشترو اما

مؤبرتری در برانگیزانندری هیجانات دارنرد ،بنرابرای مریتروان

لوههای بروز متفاوت دارند؛ بنرابرای محرروهرای کالمری

چنی مجموعغای را برای اقوام مختلگ کشور مانند ترو ،کررد

یکسان و مشرترو مریتواننرد برغصرورت کلری برانگیزاننرده

و یا عربزبانان تهیغ کرد .از محدودیتهای دیگر ایر م العرغ

طر وارههای ای حوزه باشند.

تمرکررز آن بررر طررر وارههررای حرروزه طرررد و بریرردری اسررت،

نتایج م العۀ حاضر ،مضاف برر بسرط و رسرترش م رانی
نظری ای حوزه ،میتواند د لتهای م تنری برر رویکردهرای

درنتیجغ میتوان در پرژوهشهرای آتری برغ شناسرایی محررو
کالمی برانگیزاننده برای حوزههای دیگر طر وارهها پرداخت.

سنجش و درمان مهمی را در برداشتغ باشد .تعیی محروهای
مرت ط با طر وارههای حوزه طرد و بریدری امکران دسرتیابی

سپاسگزاری

بغ نی را شرناختی و نحروه پرردازش اطالعرات افرراد دارای

بدی وسیلغ از تمامی  11نفر روانشناس مشرارکتکننرده در ایر

طر وارههرای حروزه طررد و بریردری را فرراه مریکنرد و

طر پژوهشی بابت صرف زمان و ص وریشان تشکر میکنی .

طر واره درمانی را با رویکررد درمرانی دیرد تروانبخشری
شناختی پیوند میزند و بستر را برای مرداخالت رسرتردهترر،
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