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Prediction of perceived rejection based on early maladaptive Schema at active

and inactive elderly

Rajabi A*1, Kazemian S2, Esmaeli M3

Abstract

Introduction and purpose: Aging population is increasing and it is of great importance to predict factors
that promote physical and mental health status of elderly. This study aimed to predict the perceived
rejection based on early maladaptive Schema among active and inactive elderly.
Materials and Methods: We used cluster sampling method to collect 150 elderly (included 75 active and
75 inactive elderly) retried from oil and gas company. Respondents were asked to fill the perceived
rejection scale and the short form of Early Maladaptive Schema (YSQ-SF) questionnaire. Data were
analyzed using Pearson correlation and multiple regression analysis.
Findings: results of this study showed that there are significant relationships between perceived rejection
and schemas of emotional deprivation, mistrust/abuse, social isolation, shame/defectiveness, failure,
subjugation & insufficient self-control/self-discipline in active elderly. Besides, there were significant
associations between perceived rejection and schemas of emotional deprivation, abandonment /
instability, mistrust/abuse, social isolation, shame/defectiveness, failure & entitlement among inactive
elders. Findings from regression analysis indicated that schemas of emotional deprivation, emotional
inhibition & failure could predict perceived rejection among active elders. However, schemas of
emotional inhibition and vulnerability to harm or illness can predict perceived rejection among inactive
elders.
Conclusion: In general, our findings revealed that perceived rejection among active elderly was predicted
by interpersonal aspects of emotional scheme. Conversely, perceived rejection among inactive elderly is
more predicted by Intrapersonal aspects.
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چکیده
جمعیت سالمند به سرعت رو به افزایش است و بررسی و پیش بینی علـل و عـواملی کـه موجـب افـزایش سـالمت       مقدمه و هدف: 

هدف پژوهش حاضر پیش بینی ادراك طردشدگی براساس طرحواره هاي ناسازگاري اهمیت است.جسمی و روانی آن ها می شود حائز
اولیه در سالمندان فعال و غیرفعال است. 

از کارمندان بازنشسته شرکت نفت و گاز مناطق نفـت  غیرفعال)نفر75نفر فعال و 75(نفر150براي این پژوهش :هامواد و روش
مقیاس ادراك طردشدگی و فرم کوتـاه طرحـواره   براي جمع اوري اطالعات از یري خوشه اي انتخاب شدند خیز جنوب با روش نمونه گ

مـورد  همزمان روش هاي آماري همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه به شیوه ي ا . داده ها باستفاده شدهاي ناسازگار اولیه
تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. 

نشان داد که بین طرحواره هاي محرومیت هیجانی، بی اعتمادي/ بدرفتاري، انزواي اجتماعی/ بیگانگی، نقص/ نتایج تحلیل یافته ها: 
در سالمندان فعال و طرحواره هـاي محرومیـت هیجـانی، رهاشـدگی/ بـی      خویشتنداري و خودانضباطی ناکافی،شرم، شکست، اطاعت

، نقص/ شرم، شکست و استحقاق/ بـزرگ منشـی در سـالمندان غیرفعـال در     ثباتی، بی اعتمادي/ بدرفتاري، انزواي اجتماعی/ بیگانگی
توانایی شکست، محرومیت هیجانی و بازداري هیجانی طرحواره ي سهادراك طردشدگی رابطه ي مثبت معناداري وجود دارد. همچنین 
پـیش  و بازداري هیجانیسبت به ضررطرحواره هاي آسیب پذیري نوپیش بینی کنندگی ادراك طردشدگی را در سالمندان فعال دارند
بینی کننده ي ادراك طردشدگی در سالمندان غیرفعال می باشد.

: طرحواره هاي پیش بین در سالمندان فعال بیشتر جنبه ي میان فردي و طرحواره هاي پیش بین در سالمندان غیرفعال  نتیجه گیري
بیشتر جنبه ي درون فردي دارند.

دشدگی؛ طرحواره هاي ناسازگار اولیه؛ سالمند فعال و غیرفعال : ادراك طرکلیدواژه ها
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مقدمه

از جملـه  یندي زیستی است که تمام موجودات زنـده، آسالمندي فر
یک مسیر طبیعی است کـه  سالمنديانسان آن را تجربه می کند. 

در آن تغییرات فیزیولوژیکی و روانی در بدن رخ می دهد. جمعیـت  
سالمند دنیا به سرعت در حال افزایش است بطوریکه پـیش بینـی   

40(قرن سالخوردگی جمعیت دنیا) و در طول 21می شود در قرن 
بـا  ].1[دسال دنیا دوبرابر خواهـد شـ  65سال آینده جمعیت باالي 

افزایش جمعیت سالمند و به تبع آن افزایش بیماري هـاي مـزمن،   

فعالیت هاي جسمانی فرد سالم محدود می شود کـه از ایـن میـان    
و زمین گیـر مـی   ي از آن ها به طور کامل وابسته به دیگراندتعدا

شوند که ایـن مسـاله ممکـن اسـت مشـکالت متعـدد و از جملـه        
رو، سازمان بهداشـت جهـانی   ین ختالالت روانی به وجود آورد. ازا

بیان می کند دولت ها، سازمان هاي بین المللی و جوامع مـدنی در  
صورتی می توانند از عهده ي سالمندي برآیند که شیوه هایی را در 

سـالمندان  برخـی از  ].2[پویا اتخاذ کندفعال و خصوص سالمندي 
متی، آسیب تدریجی کـارکرد ذهنـی و   ممکن است در اثر عدم سال

جسمانی و کاهش کنترل بر زندگی، درباره ي جایگاه سنی شـان و  
تغیرات جسمی و روانی وابسته به آن نگران شوند و از سوي افـراد  

طردي کـه سـالمند بطـور    ].3تر و جامعه ادراك طرد کنند [جوان
عینی در زندگی تجربه می کنـد، سـبب طـرد ذهنـی و در نهایـت      

مـک دونالـد و   ].4[حساس در حاشیه قرار گرفتن سالمند می شودا
در روانشناسـی اجتمـاعی طـرد    بیان مـی کننـد کـه    )2005لیري (

کــم ارزش شــمردن بوســیله ي بعنــوان شــکلی از محرومیــت یــا 
بررسـی هـا   تعریف شده اسـت.  شخص، گروه یا رابطه اي مطلوب

ي عاطفی همواره با پیامدهاادراك طردشدگیکه نشان می دهد 

، احسـاس بـی ارزشـی، تنهـایی، کـاهش      شـامل افسـردگی  منفی

بعضـی از  بـر اسـاس   ].5[استارتباطدرو عزت نفسخودپنداره 
طرد ممکن است اثرات متفاوتی بر فرد طرد شده داشـته  نظریه ها

رخاشـگري  پممکن اسـت  نتیجه ي طرد شدن د درافرا.]6[باشند 

ن ها انتقـال مـی دهـد    آي را به منفی اادراکاتطرد درواقع،.ندنک
نـد  نکه اثبات کمی کنند تالش و که افراد تمایل به نفی آنها دارند 

بـا توجـه بـه دیـدگاه     ].6[که اطالعات منفی نادرست بوده اسـت 
و روهنـر، خـالق  ،طـرد والـدینی  -دي، در نظریه پـذیرش تکامل نژا
که انسان ها صرف نظر از تفـاوت ) فرض کرده اند 2007کورنویر (

به ادراك پذیرش ي، جنسی، بافت جغرافیایی وهاي فرهنگی، نژاد
و طرد والدینی به شیوه ي خاصی پاسـخ مـی دهنـد. ایـن نظریـه      
بعنوان نظریه هاي فرعی شخصیت پیش بینی می کنـد کـه طـرد    

کی موجـب گـرایش فرزنـدان بـه مجموعـه اي از      دکووالدینی در

وان شناختیسازش نایافتگی رشخصیتی می شود کهي ی هاویژگ
تـوان ایـن ویژگـی هـا را تاحـدي تحـت تـاثیر        می .را در پی دارد

انست که در شکل گیري بازنمایی دطرحواره هاي ناسازگاري اولیه 
یابندمی هاي ذهنی فرزندان درباره ي خود و دیگران و دنیا تحول 

]7.[
طرحواره هـاي اولیـه بـاور    ند که ن) اظهار می ک2010زانگ و هه (
و بـه  ،که افراد درباره ي خود، دیگران و محیط دارندهایی هستند

طور معمول از ارضا نشدن نیازهاي اولیه بخصوص نیازهاي عاطفی 
در دوران کودکی سرچشمه مـی گیرنـد. در واقـع طرحـواره هـاي      

و اسـاس  ناسازگار اولیه در طول زنـدگی ثابـت و پـا برجـا هسـتند     
طرحواره ها بـه  ساخت هاي شناختی فرد را تشکیل می دهند. این
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را راجع به جهـان پیرامـون   دشخص کمک می کنند تا تجارب خو
یکی از نظریـه  .سازمان دهند و اطالعات دریافتی را پردازش کنند

ـ   ه ي طرحـواره هـاي   هاي مطرح در عرصه ي طرحواره هـا، نظری
) در نظریـه ي خـود پـانزده    2005اسـت. یانـگ (  ناسازگاري یانگ

نتیجه ي ارضا نشدن پنج نیاز هیجانی طرحواره معرفی کرده که در

، شایستگی 2، خودگردانی1مهم، شامل نیاز به پیوند و پذیرفته شدن
، خود ابرازي، 4، آزادي در بیان نیازها و هیجان هاي سالم3و هویت

ایجاد مـی شـوند.  6و جهت گیري از درون5خود انگیختگی و لذت
در افـراد بـه   یانگ بر این باور است که طرحـواره هـاي ناسـازگار    

تجربه ي رویداهاي منفی در زندگی منجر می شود و حضور چنین 
رویدادهایی در زندگی شخص، باعث احساس فشار روانی پـیش از  
حد و نارضایتی از زندگی می شود. کسـانی کـه از طرحـواره هـاي     
ناسازگار به طور افراطی استفاده می کنند، بیشتر تحت تاثیر حوادث 

بررسی هاي صورت گرفته نشـان  ].8[گیرند منفی زندگی قرار می
ادراك طردشـدگی پـیش بینـی   می دهد که پژوهشـی مبتنـی بـر    

براساس طرحـواره هـاي ناسـازگاري اولیـه در سـالمندان فعـال و       
پیش بینـی  صورت نگرفته است.لذا پژوهش حاضر بدنبالغیرفعال

براسـاس طرحـواره هـاي ناسـازگاري اولیــه در     ادراك طردشـدگی 
فعال و غیرفعال می باشد.المندانس

1-Connection and acceptance
2- Self regulation
3- Competence and identify
4- Autonomy and performance
5- Self expression and pleasure
6- Inner-directedness

هاروشمواد 

مطالعه انجام شده از نوع مطالعـات توصـیفی و همبسـتگی اسـت.     
مناطق نفت خیـز  جامعه پژوهش حاضر همه ي کارکنان بازنشسته 

نفـر  150نمونـه  تعدادسال به باال بودند.60با رده ي سنی جنوب 
1394در تابسـتان سـال   نمونه گیـري خوشـه اي   بود که با روش 

اسـتان شهر داراي شرکت نفـت در چهارابتدا از بین . شدندانتخاب
وانتخـاب شـدند   دو شرکت نفت و گاز آقاجاري و اهواز ،خوزستان

بـدین  نمونه گیري دردسترس انتخـاب شـدند  افراد نمونه به روش 

بـه  شـان  اريدهاي ابراي انجام کارکهصورت که افراد بازنشسته
راپرسشنامه هـا  شد کها درخواست د، از آن هشرکت مراجعه کردن

نفر سالمند فعال (کارمنـد بازنشسـته   75نمونه شامل .دکننتکمیل
نفر سالمند غیر فعال (کارمند 75اي که به فعالیتی مشغول است) و 

بازنشسته اي به فعالیتی مشغول نیست) بود.
فرم کوتـاه  -1؛استفاده شده استدر این پژوهش از دو پرسشنامه

205مـاده از  75(؛ه طرحواره هاي ناسـازگار اولیـه یانـگ   پرسشنام
بـه وسـیله یانـگ بـراي     1998که در سـال  )ماده نسخه ي اصلی

ایـن  ]. 9[اندازه گیري طرحواره هاي ناسازگاري اولیه سـاخته شـد   

کـامال  از، 6تـا  1پرسشنامه بر اساس مقیاس لیکرتی و به صورت 
، 3ر درست تا غلط= ، بیشت4، درست= 5، تقریبا درست= 6درست= 

پاسـخ داده مـی شـود. در اولـین     1، کـامال غلـط=  2تقریبا غلـط=  
در مـورد ویژگـی   )1986(پژوهش جامع یانگ، کلوسـکو و ویشـار   

ضریب آلفایی ،هاي روانسنجی آن براي هر طرحواره ناسازگار اولیه
و ضریب بازآزمایی آن در جمعیت غیر بالینی بـین  96/0تا 83/0از 
. در پژوهش حاضر، آلفـاي کرونبـاخ   ست آوردندبه د82/0تا 53/0

به دست آمد. هنجاریابی ایـن پرسشـنامه در ایـران توسـط     745/0
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) در دانشگاه تهران انجام گرفت 1386آهی، محمدي فر و بشارت (
و 97/0و همسانی درونی آن با استفاده از آلفاي کرونبـاخ در زنـان   

طرحواره ي زیر 15راي به دست آمد. این آزمون دا98/0در مردان 
، بـی اعتمـادي /   2، رهاشدگی/ بی ثباتی1محرومیت هیجانی:است

، وابسـتگی /  6، شکست5، نقص /شرم4، انزواي اجتماعی3بدرفتاري
، 9، گرفتاري / در دام افتادگی8، آسیب پذیري به ضرر7/ بی کفایتی

ــازداري هیجــانی11، از خــود گذشــتگی10، اطاعــت9افتــادگی ، 12، ب
ــب  و 14، اســتحقاق13جــویی افراطــیمعیارهــاي سرســختانه / عی

.15خودانضباطی/خویشتن داري

آیـتم مـی   4این مقیـاس داراي  : گیمقیاس ادراك طرد شد-2
ایـن آیـتم هـا از    . ]5[را می سـنجد ادراك طردشدگیباشد که 

مـن  "گرفتـه شـده اسـت ( مثـل     ]6[تعریف لري و مک دونالد 

مـن احسـاس میکـنم    "، "احساس میکنم کنار گذاشته شـده ام 

، من احساس میکنم که مورد "ار محرومیت اجتماعی شده امدچ

کراسـلی و  ). "من احساس طرد شدگی میکـنم "و "تنفر هستم

بـزار  عنوان یـک ا ه این مقیاس بعنوان کردند که ]7[همکاران 
رب ذهنی کارمندان است که بخوبی می تواند تجاارزیابی جهانی

1- Emotional deprivation
2 -Abandonment / instability
3- Mistrust/abuse
4 -Social isolation
5 -Shame/defectiveness
6- Failure
7- Dependence/incompetence
8- Vulnerability to harm or illness
9 -Enmeshment
10 -Subjugation
11- Self-sacrifice
12- Emotional inhibition
13- Unrelenting standards/hyper criticalness
14 -Entitlement
15 -Insufficient self-control/self-discipline

گونـه ایـن   . از افراد خواسته مـی شـود کـه بگوینـد چ    را بسنجد
تایی از 7احساسات را تجربه می کنند و در مقیاس درجه بندي 

ضـریب  عالمـت بگذارنـد.   ")7اغلب اوقـات  ( "تا ")1هرگز ("

. ]5[دسـت  بα=85/0یک مطالعه خارجیدر این مقیاسپایایی 

استفاده در مطالعه حاضراولین بار ، براياین پرسشنامه در ایران
=83/0فاه از روش آلفاي کرونبـاخ  با  استضریب پایایی و شد 

α.که از پایایی باالیی برخوردار گزارش شده استمحاسبه شد

است و ابزار مناسبی براي سنجش ادراك طردشدگی می باشد.

تحلیـل شـد و آزمـون    18spssه ها با استفاده از نرم افـزار  داد

هاي آماري همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون مورد استفاده 
رفت.قرار گ

یافته ها

و طرحـواره  ادراك طردشـدگی همبستگی بین ، ضرایب 1جدول

هاي ناسازگار اولیه را در سـالمندان فعـال و غیرفعـال بـه طـور      
می دهد.جداگانه اي نشان 
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غیرفعالادراك شده و طرحواره هاي ناسازگار اولیه در سالمندان فعالطرد : رابطه ي همبستگی بین 1جدول 
سالمندان غیر فعالسالمندان فعالاولیهسازگارناطرحواره هاي

rPrP
350/0034/0*394/0016/0*محرومیت هیجانی

516/0001/0*297/0074/0رهاشدگی/ بی ثباتی
493/0002/0*517/0001/0*اعتمادي/ بدرفتاريبی

583/0000/0*360/0029/0انزواي اجتماعی/ بیگانگی
490/0002/0*354/0031/0*نقص/ شرم

344/0037/0*501/0002/0*شکست
301/0070/0150/0375/0وابستگی/ بی کفایتی

236/0160/0135/0427/0آسیب پذیري نسبت به ضرر
047/0781/0248/0139/0خود تحول نایافته/ گرفتار

830/0- 388/0018/0360/0*اطاعت
190/0- 388/0220/0- 146/0ایثار

822/0- 959/0025/0- 009/0بازداري هیجانی
052/0760/0234/0163/0معیارهاي سرسختانه/ عیب جویی افراطی

244/0037/0*181/0285/0استحقاق/ بزرگ منشی
477/0003/0074/0662/0*خویشتنداري و خودانضباطی ناکافی

P،سطح معنا داري=rضریب همبستگی =

ادراك طردشـدگی نشان می دهد که بین 1صل از جدول نتایج حا

محرومیت هیجـانی، بـی   سالمندان فعال با طرحواره هاي ناسازگار
اعتمادي/ بـدرفتاري، انـزواي اجتمـاعی/ بیگـانگی، نقـص/ شـرم،       

بطـه ي  اباطی ناکـافی ر کست، اطاعت و خویشتنداري و خودانضش
05/0p(مثبت معناداري  بطه مربوط بـه  راقویترین وجود دارد.)≥

می باشد.)r= 517/0(بی اعتمادي/ بدرفتاريطرحواره ي 
سـالمندان غیرفعـال بـا طرحـواره     ادراك طردشدگیهمچنین بین 

هاي ناسـازگار محرومیـت هیجـانی، رهاشـدگی/ بـی ثبـاتی، بـی        
اعتمادي/ بـدرفتاري، انـزواي اجتمـاعی/ بیگـانگی، نقـص/ شـرم،       

05/0(يمثبت معناداررابطه ياستحقاق/ بزرگ منشی شکست و 
p وجود دارد و بزرگترین رابطه مربوط به طرحـواره ي انـزواي   )≥

می باشد.)r= 583/0(اجتماعی/ بیگانگی 

بر اسـاس طرحـواره هـاي    ادراك طردشدگیبه منظور پیش بینی 

شـده  اسـتفاده  همزمـان ناسازگار، از تحلیل رگرسیون چندگانه بـه  
.رائه شده استزیر ااست که نتایج آن در جداول 
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: ضرایب حاصل از تحلیل رگرسیون چندگانه به روش همزمان2جدول 
BBetatSigریتغم

028/0*452/0655/0354/2محرومیت هیجانی

603/0- 528/0- 152/0- 098/0رهاشدگی/ بی ثباتی

460/0548/0923/1068/0بی اعتمادي/ بدرفتاري

374/0- 883/0- 270/0- 309/0انزواي اجتماعی/ بیگانگی

764/0- 305/0- 124/0- 144/0نقص/ شرم

012/0*163/1266/1750/2شکست

215/0- 280/1- 400/0- 414/0وابستگی/ بی کفایتی

497/0- 691/0- 181/0- 166/0آسیب پذیري نسبت به ضرر

014/0007/0041/0968/0خود تحول نایافته/ گرفتار

274/0285/0758/0457/0اطاعت

114/0243/0909/0374/0ایثار

040/0*- 186/2- 466/0- 329/0بازداري هیجانی

048/0071/0284/0779/0معیارهاي سرسختانه/ عیب جویی افراطی

081/0131/0483/0634/0استحقاق/ بزرگ منشی

074/0- 884/1- 532/0- 383/0خویشتنداري و خودانضباطی ناکافی

Beta=ضریب رگرسیون استاندارد شده , B=ضریب استاندارد نشده ,

* = 05/0مقادیر معنادار شده در سطح  , Sig=سطح معناداري

مـدل تحلیـل رگرسـیون کـه     فعالبراي سالمندان نتایج بر اساس 
، مـدل  متغیر مستقل و یک متغیـر وابسـته اسـت   متشکل از پانزده

ــبی  ــد مناس ــی باش ــاي متغیرو)F=2/217, p=0/018(م ه

کننـد. در جـدول   مـی  متغیر وابسته را تبیین تغییرات%81مستقل
هر یک از متغیرها استاندارد شده براي رگرسیون ضریب 2شماره 

بیشـترین سـهم   شکسـت  طرحـواره ي ، کـه نشان داه شده اسـت 
)266/1(Beta= طردشدگی دارا می را در تبیین واریانس ادراك

05/0p(باشد محرومیت هیجـانی ختصاصی دو متغیر ضرایب ا.)>

)Beta=0/655( بـازداري هیجــانی  و)Beta=-0/466( نیــز

05/0p(معنـادار مـی باشـند    طرحـواره ي شکسـت،   دو پـس  )>

بطور منفـی  و بازداري هیجانی بگونه اي مثبت محرومیت هیجانی 
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ــاي   ــد متغیره ــی توانن ــراي ادراك  م ــبی ب ــده ي مناس ــین کنن د.نباشطردشدگی تبی

: ضرایب حاصل از تحلیل رگرسیون چندگانه به روش همزمان3جدول
BBetatSigریتغم

940/0- 076/0- 023/0- 012/0محرومیت هیجانی

206/0273/0688/0257/0رهاشدگی/ بی ثباتی

102/0155/0604/0552/0بی اعتمادي/ بدرفتاري

358/0403/0938/0359/0انزواي اجتماعی/ بیگانگی

090/0079/0267/0792/0قص/ شرمن

101/0093/0421/0678/0شکست

666/0- 437/0- 097/0- 089/0وابستگی/ بی کفایتی

031/0*- 334/1- 380/0- 498/0آسیب پذیري نسبت به ضرر

465/0161/0638/0531/0خود تحول نایافته/ گرفتار

118/0128/0480/0636/0اطاعت

070/0- 111/1- 249/0- 107/0ایثار

031/0*- 329/1- 302/0- 202/0بازداري هیجانی

169/0278/0057/1084/0معیارهاي سرسختانه/ عیب جویی افراطی

431/0- 487/0- 155/0- 089/0استحقاق/ بزرگ منشی

651/0- 268/0- 049/0- 016/0خویشتنداري و خودانضباطی ناکافی

Beta= ارد شدهضریب رگرسیون استاند , B=ضریب استاندارد نشده ,

* = 05/0مقادیر معنادار شده در سطح  , Sig=سطح معناداري

فعال مدل تحلیل رگرسیون که غیربر اساس نتایج، براي سالمندان 
متشکل از پانزده متغیر مستقل و یک متغیـر وابسـته اسـت، مـدل     

پـس ضـریب   )F=1/753, p=0/116مـی باشـد (  نمناسـبی   

و متغیرهـاي مسـتقل    چندگانه هم معنـادار نمـی باشـد    همبستگی 
3مـی کننـد. در جـدول شـماره     نتغییرات متغیر وابسـته را تبیـین   

ضریب رگرسیون استاندارد شده براي هر یک از متغیرها نشـان داه  

بیشـترین  انـزواي اجتمـاعی/ بیگـانگی   شده است، که طرحواره ي 
اك طردشدگی را در تبیین واریانس ادر=Beta)0/403سهم (

، اما چون این ضریب اختصاصی معنـادار نمـی باشـد    دارا می باشد
05/0p(نمی تواند پیش بینی کننده ي ادراك طرد شـدگی باشـد   

آسـیب پـذیري نسـبت بـه ضـرر     ). ضرایب اختصاصی دو متغیر ˃
)Beta=-0/380) ــازداري هیجــانی ــز )Beta-0/302) و ب نی
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05/0pمعنادار می باشند ( آسـیب پـذیري   اره ي پس دو طرحو)>

بازداري هیجانی بطور منفی می توانند متغیرهـاي  ونسبت به ضرر
تبیین کننده ي مناسبی براي ادراك طردشدگی باشند.

و نتیجه گیريبحث
،در سـالمندان فعـال  یـن پـژوهش نشـان داد کـه     انتایج حاصـل از 

طرحواره هاي محرومیت هیجانی، بی اعتمادي/ بدرفتاري، انـزواي  
ی/ بیگانگی، نقص/ شرم، شکست، اطاعت و خویشتنداري و اجتماع

طرحـواره هـاي   ،فعـال غیـر  در سـالمندان  وخودانضباطی ناکـافی 
محرومیت هیجانی، رهاشدگی/ بی ثباتی، بی اعتمادي/ بـدرفتاري،  
انزواي اجتماعی/ بیگـانگی، نقـص/ شـرم، شکسـت و اسـتحقاق/      

. داشتنداريرابطه ي مثبت معنادادراك طردشدگیبا بزرگ منشی 
ممکن است در اثر عدم سالمتی، آسیب کارکرد برخی از سالمندان

و ل بر زنـدگی، دربـاره ي جایگـاه   ذهنی و جسمانی و کاهش کنتر
از سـوي ادراك طـرد  نگران شـوند و  وانی شان تغیرات جسمی و ر

ه ي ایـن  امـا بـا توجـه بـه نتیجـ     ]. 3[افراد جوانتر کننـد  جامعه یا
آنچه ادراك طرد شدگی را افـزایش مـی   به نظر می رسدپژوهش 

در از کـودکی کـه اسـت دهد، وجود باورها و ساخت هاي بنیادینی 
گاه او را نسبت به خود، دیگـران  دوجود فرد نهادینه شده است و دی

و دنیا تحت تاثیر قرار میدهد که باعث می شود سالمند عـالوه بـر   
هـایی  بـا وجـود چنـین طرحـواره     توانایی هاي جسـمانی کاهش

ایـن  در تاییـد  الزم اسـت  ادراك طرد شدگی بیشتري داشته باشد. 

طـرد  -، در نظریه پـذیرش ژادي اشاره شوددیدگاه تکامل نگفته به 
والدینی فرض بر آن است که انسان ها صرف نظر از تفاوت هـاي  

به ادراك پذیرش و طرد ،فرهنگی، نژادي، جنسی، بافت جغرافیایی
این نظریه اظهـار مـی   سخ می دهند.ي خاصی پاوالدینی به شیوه
کـودك  -طـرد والـدینی بـه روابـط فراتـر از والـد      -کند که پذیرش

گسترش یافته و روابط بین فـردي بـا دیگـران را نیـز در برگرفتـه      
در گـی ه است. روهنر  معتقد است که طرد توسط چهره ي دلبسـت 

بهی هر نقطه از زندگی حتـی در بزرگسـالی، مـی توانـد آثـار مشـا      

هرچند کوتاه مدت، همچون آثار طرد توسط والدین در کودکی بـر  
حضـور طرحـواره هـاي    پس به نظر می رسد که .]9[جاي بگذارد

در آن ادراك طردشـدگی زگار ممکن است بین افراد که میزان ناسا
افرادي که طرد کمتري را از سوي دیگران ادراك وها بیشتر است 

همچـون  د دیـدگاه هـاي بدبینانـه    تمایز ایجاد کند. وجـو می کنند
یـا آن  دیگران با ما همدلی نخواهند داشت و ما را درك نمی کنند ،

ها به موقع نیازهاي مـارا بـرآورده نخواهنـد کـرد، نزدیکـان مـا را       
را آزار یا عقیـده بـه اینکـه دیگـران مـا     ،حمایت عاطفی نمی کنند

صـی  و به ما دروغ می گویند و یا احساس اینکـه مـن شخ  هنددمی
شکست خورده ام و در هر زمینه اي شکست خواهم خورد، همگی 
موجب فراخوانی هیجانات منفی شـده و بـه افـزایش ادراك طـرد     

در تبیـین  همچنـین شدگی فرد از سوي دیگران منجر می شـود.  
اشـاره  ]13[رایـت و همکـاران  پژوهشاین یافته ها می توان به 

شـیوه ي  والدینی بـر به این نتیجه دست یافتند که سبک کرد که 
شکل گیري طرحـواره هـا اثـر دارد. ایـن طرحـواره هـا در آسـیب        

نیـز  )2007(ارانـف و تیـان  شناسی روانی بعدي افراد موثر اسـت. 
تعامالت ناکارآمد والدین با کودك را پیش بینـی کننـده ي بسـیار    

بـه  در پژوهشـی خوبی براي طرحواره هاي ناسازگار اولیـه یافتنـد.   
کـه بـین   اشـاره شـده اسـت   )2004(و همکـاران گفته ي سسرو 
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طرحواره هاي ناسازگار اولیه، با مـورد بـی تـوجهی و غفلـت قـرار      
جـود دارد گرفتن و بدرفتاري در دوران کودکی رابطه ي معناداري و

در صورتی که والـدین نسـبت بـه فرزنـدان     به عبارت دیگر.]12[

باشند، به خود ابراز محبت، گرمی و حمایت عاطفی بیشتري داشته
نقطه نظرات آن ها گوش دهند و آن ها را در تصـمیم گیـري هـا    
مشارکت دهند، این طرحواره هاي ناسازگار کمتر در آن هـا شـکل   

دریافتند که طرحواره هـاي  ]14[یانگ و همکاران خواهند گرفت.

ناسازگار رهاشدگی، محرومیـت هیجـانی، بـی اعتمـادي، نقـص و      
ل در خانواده هایی به وجود مـی آیـد   انزواي اجتماعی به طور معمو

که بریده، سرد، طرد کننده، منزوي، انفجاري، غیرقابل پیش بینـی،  
ــتند.  ــده هس ــدرفتار و رهاکنن ــراد ب ــین  ادراك اف ــا چن ــاط ب در ارتب

رفتارهایی از سوي دیگران متفاوت است، یعنی برخی از افرادي که 
نند، در هدف این رفتارها واقع می شوند احساس طرد شدگی می ک

طرحواره هاي پس بین . ]15[حالیکه عده اي چنین تعبیري ندارند

در سـالمندان فعـال و غیرفعـال    ادراك طردشدگیناسازگار اولیه و 
اري وجود دارد.درابطه ي معنا

ــد     ــان داده ش ــاي نش ــه ه ــه در یافت ــانطور ک ــواره،هم دو طرح
عقیده به اینکه او شخصی شکست خورده اسـت و در هـر   (شکست

(عقیده به اینکه ، محرومیت هیجانی)نه اي شکست خواهد خوردزمی
دیگران با ما همدلی ندارند و نیاز هاي ما را به موقع برطرف نمـی  

(تاکید افراطی بـر منطقـی   بگونه اي مثبت و بازداري هیجانیکنند)

بودن و ممانعت از ابراز خشم و هرنوع عاطفه ي دیگر، بیان نکردن 
ادراك طردشدگیتبیین کننده ينفیبطور ماحساسات و عواطف)

آسیب پذیري ي هاطرحواره . همچنین باشندمی در سالمندان فعال
(ترس افراطی از یک بیماري و یا ترس از اینکـه در  نسبت به ضرر

یک موقعیت به او ضربه ي شدیدي وارد خواهد شد، که او قادر به 
نفـی  شـیوه ي م و بـازداري هیجـانی  پیشگیري از آن نخواهد بود) 

مـی  در سالمندان غیرفعـال ادراك طردشدگیپیش بینی کننده ي 
]15[نتـایج ارشـدي   بـا  هـا می توان گفت کـه ایـن یافتـه   باشد. 

هماهنگ باشد که اشاره می کند کـه افـرادي کـه در صـفت روان     
آزرده گرایی نمره باالیی مـی گیرنـد، بـه گونـه اي نیرومنـدتر بـه       

) بیـان  1391فی منتظري (. از طرپاسخ می دهندادراك طردشدگی 

می کند که بین طرحواره هاي ناسازگار اولیـه و روان آزرده گرایـی   
رابطه ي مثبت معناداري وجود دارد. پس می توان این گونه تبیین 

ادراك ی کننـده ي  وجود طرحواره هاي ناسازگار، پیش بینکرد که 
، شکسـت  طبق نتایج این پژوهش طرحـواره هـاي   . ستطردشدگی

ــت  ــازداري هیجــانیهیجــانیمحرومی ــال و و ب ــالمندان فع در س
در و بـازداري هیجـانی   هاي آسیب پذیري نسبت به ضررطرحواره 

هستند، ادراك طردشدگیپیش بینی کننده ي سالمندان غیر فعال 
د افرادي کـه  باشد که می گوی) می2006همسو با گفته ي زادرو (

ـ  احساس طرد می کنند دادها را بـه  به احتمال بیشتر حـوادث و روی
همچنین تفـاوت  .گونه اي تهدیدآمیز و آزاردهنده تفسیر می نمایند

طرحواره هاي پیش بین در سالمندان فعال و غیر فعـال را اینگونـه   
پـیش بـین در سـالمندان    می توان تبیین کرد که طرحـواره هـاي  

بیشتر جنبـه  ) شکست، محرومیت هیجانی و بازداري هیجانی(فعال
که بدلیل داشتن فعالیت، در تعامل بـا دیگـران   ي میان فردي دارد 

هستند و این طرحواره ها به طرز پررنگ تـري خـود را نشـان داده    
آسیب پذیري (فعالغیرطرحواره هاي پیش بین در سالمندان و .اند

بیشتر جنبه ي درون فردي دارد )و بازداري هیجانینسبت به ضرر
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ـ  ویر فعال بودنلیل غدد به افراکه  ایـن  ،بـا دیگـران   رتمـاس کمت
.ندادهادتري بروز به شکل مشخص را طرحواره ها 

دو طرحواره ي شکست و محرومیت هیجانی در سالمندان فعال به 
شیوه ي مثبت پیش بینی کننده ي ادراك طردشدگی مـی باشـد و   

ر ارتباط با دیگران و دکرد که فرد سالمند توجیه این گونه می توان
حساسیت هاي این دوره ي سـنی  دلیلهو بروابط بین فردي اش

مرا دوسـت ندارنـد یـا بـا مـن      کند که دیگرانمی ادراك اینگونه 
طرحـواره ي  همـانطور کـه مشـاهده شـد،     امـا  .کنندهمدلی نمی 

در هر دو گروه سالمندان فعال و غیرفعال مشترك بازداري هیجانی 
می باشد و به شیوه اي منفی ادراك طرد شدگی را در آن ها پیش

طرحـواره در روابـط بـین    ایـن  . به نظر می رسد کـه  بینی می کند
فردي باعث می شود که شخص با بیان نکردن هرگونه احساسات 

در ،بـه احساسـات خـود   و تاکید افراطی بر منطقی بودنواطفو ع
روابطش با دیگران ادراك کمتري از طرد داشته باشد و به گونه اي 

بـازداري  .بدانـد منفـی سـات احساحق برخی از عواطف وخود را م

و عدم فعالیت و کاهش ارتبـاط  پذیريانزوامی تواند باعث هیجانی
و بـا کنـاره گیـري از دیگـران ادراك طردشـدگی      شـده  با دیگران

. طرحـواره ي پـیش بـین دیگـر در سـالمندان      کمتري داشته باشد
غیرفعال آسیب پذیري نسبت به ضرر بود که می توان گفـت ایـن   

ترس و دوري گزینی از دیگران را در فرد تقویت مـی  طرحواره نیز 
عدم فعالیـت و کـاهش   و هر چقدر این طرحواره فعال تر باشد کند 

دارتباط با دیگران افزایش می یابد و در این حالت ادراك فرد از طر
.شدگی کاهش می یابد

با توجـه بـه افـزایش جمعیـت سـالمندي در کشـور و بـه منظـور         
کاهش نیاز به مراقبت هاي ویژه و کاهش پیشگیري از مشکالت و 

هزینه ها؛ پیشنهاد می شود که در سطح جامعه و خانواده و محـیط  
اهمیت و ارزش دادن به سالمندان و فـراهم کـردن   ، بههاي کاري

تسهیالت و امکاناتی براي آن ها به کـاهش ادراك طـرد شـدگی،    
اري افزایش حس باارزش بودن و بهزیستی روانشناختی، کاهش بیم

یافته هـاي پـژوهش حـاکی از    . هاي جسمی و روانی و ... پرداخت
طرحواره ي بازداري هیجـانی در پـیش بینـی ادراك طـرد     اهمیت 
بـه  الزم اسـت کـه   بنـابراین  .بوددر هر دو گروه سالمندان شدگی 

ه شود و آن ها را دعواطف و احساسات سالمندان اهمیت بیشتري دا
آگـاهی  به منظور ،چنینهمنیم، احساسات منفی تشویق کبه ابراز

پـژوهش  ،آن هابهبود خدمات ارائه شده بهاز نیازهاي سالمندان و 
.شودمیپیشنهادهایی در جهت نیاز سنجی سالمندان 

ل بـود و  محدودیت هاي این پژوهش، یافتن سالمندان فعاازجمله 
بـراي  از سـواالت پرسشـنامه   غیرقابل فهم بودن تعداديهمچنین

شرکت کنندگان عرب زبان بود کـه الزم بـود، آن سـوال    برخی از 
.فارسی به زبان عربی براي آن ها توضیح داده شود

تشکر و قدردانی

پرسشـنامه تکمیلدر پخش و کهمحققین از پرسنل شرکت نفت
.کمال تشکر را دارند،حمایت کردندها

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jg

n.
m

ed
ila

m
.a

c.
ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                            11 / 13

https://jgn.medilam.ac.ir/article-1-144-fa.html


و همکاراناطهر رجبی.......                                       پیش بینی ادراك طرد شدگی

82

 References

1. Alipur F, Sajadi H, Foruzan A, Nabavi H, khedmati E. The role of social support in

reducing anxiety and depression in the eldery, IRANIAN JOURNAL OF AGING, 2009;

11: 53-61.

2. Mokaberian M, Kashani V, Kashani K, & Namdar tajri S. Comparison of the happiness

of men and women active in Tehran, LEARNING AND DEVELOPMENT OF MOTOR-

SPORTS, 2014; 6:2. 183-194.

3. Chow D, Au E, Chiu Ch. Predicting the psychological health of older adults: Interaction

of age-based rejection sensitivity and discriminative facility, JOURNAL OF RESEARCH

IN PERSONALITY. 2008; 42. 169-182.

4. Bastani S, Rahnamay F, & Ghazi Nezhad M.Social rejection, SOCIAL STUDIES AND

RESEARCH IN IRAN, 2013; 4. 599-626.

5. Penhaligon N, R. Louis W, & D. Restubog S. Emotional anguish at work: The mediating

role of perceived rejection on workgroup mistreatment and affective outcomes,

JOURNAL OF OCCUPATIONAL HEALTH PSYCHOLOGY. 2009; 14:1. 34-45.

6. MacDonald G, & Leary M. R. Why does social exclusion hurt? The relationship between

social and physical pain, PSYCHOLIGICAL BULLETI, 2005; 131. 202-223.

7. Crossley C, Bennett R. J., Jex S., & Burnfield J. Development of a global measure of job

embeddedness and integration into a traditional model of voluntary turnover, JOURNAL

OF APPLIED PSYCHOLOGY. 2007; 92. 1031-1042.

8. DeBono A, Muraven M. Rejection perceptions: feeling disrespected lead to greater

aggression than feeling disliked, JOURNAL OF EXPERIMENTAL SOCIAL

PSYCHOLOGY. 2014; 55. 43-52.

9. Seyed Mousavi P, Mazaheri A, & Ghanbari S. acceptance of spouse and psychological

adjustment of women: the mediating role of parental acceptance, DEVELOPMENTAL

PSYCHOLOGY: Iranian psychologists, 2012; 32. 373-383.

10. Yusef nezhad shirvani M, & Peyvastegar M. The relationship between life satisfaction

and early maladaptive schemas in students, KNOWLEDGE AND RESEARCH IN

APPLIED PSYCHOLOGY, 2011; 12. 55-65.

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jg

n.
m

ed
ila

m
.a

c.
ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                            12 / 13

https://jgn.medilam.ac.ir/article-1-144-fa.html


1394زمستان 2دوره دوم  شماره فصلنامه  پرستاري سالمندان                                 

83

11. Divandari H, Ahi Gh, Akbari H, & Mahdiyan H. Young Schema inventory Short-Form:

Evaluate the psychometric properties and factor structure among students of Islamic

Azad University of Kashmar, JOURNAL OF EDUCATION, 2009; 20. 103-133.

12. Ghanadi F, & Abdollahi M. The rlation between early maladaptive schema, STUDIES IN

CLINICAL PSYCHOLOGY, 2014; 16. 129-151.

13. Wright M.O., Crawford E, & Del Castillo D, Childhood emotional maltreatment and later

psychological distress among college student: The mediating role of maladaptive

schemas. JOURNAL OF CHILD ABUSE AND NEGLECT, 2009; 1. 59-68.

14. Young J, Klosko J, & Weishaar m.e., Schema theropy: A practitioner’s guide. New York:

The Guilford press, 2003.

15. Arshadi N, Piriaei S, & Zare R, The moderating role of personality traits on the

relationship between perceived workplace exclusion and workplace deviance, JOURNAL

OF BEHAVIORAL SCIENCES, 2012; 3.221-230.

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jg

n.
m

ed
ila

m
.a

c.
ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                            13 / 13

https://jgn.medilam.ac.ir/article-1-144-fa.html
http://www.tcpdf.org

