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 خالصه 

ر پیش بیني صفات شخصیت د طرح واره ناسازگار، بررسي نقش به دنبال پژوهش حاضر : مقدمه

  با میانجي گری کمال گرایي بود. دانشگاه فردوسي مشهد الگوی ارتباطي دانشجویان

صورت میداني های آن به روش پژوهش توصیفي از نوع همبستگي است که داده روش کار:

بود،  نفر دانشجوی در حال تحصیل18111با توجه به جامعه مورد پژوهش  که شامل آوری شد. جمع

نفر  378 و با اقتباس از فرمول کوکران و جدول مورگان روش در دسترس ا استفاده ازب گیرینمونه

 را تكمیل کردند.  هانامه، پرسشدر این پژوهش کنندگانشرکتتعیین گردید و کلیه 

های ناسازگار هم با الگوی ارتباطي دانشجویان و هم با وارهبیانگر آن بود که طرح هاافتهی نتایج:

صفات شخصیت نیز با الگوی ارتباطي دانشجویان و هم با  نیچنهمي رابطه معني داری دارد. گرایکمال

های ناسازگار و صفات شخصیت با وارهگرایي، میان طرحگرایي رابطه دارد. بعالوه، کمالکمال

های ناسازگار و صفات واره، طرحگریدعبارتبه. کنديمی گريانجیمالگوی ارتباطي دانشجویان، 

بیني کنند) گرایي، الگوی ارتباطي دانشجویان را پیشی کمالگريانجیمتوانند با شخصیت مي

11/1>p .) 

های وارهي نظیر: طرحشناختروانی هامؤلفهنتایج بدست آمده حاکي از آن است که نتيجه گيری: 

است.  بیني الگوی ارتباطي دانشجویان مؤثرگرایي در پیشناسازگار و صفات شخصیت و کمال

 توان الگوی ارتباطي را بهبود بخشید.بنابراین با  بهبود محیط اولیه کودک و سبک تربیتي مناسب مي

 گرایيصفات شخصیت، الگوی ارتباطي، کمال طرح واره ناسازگار، کلمات کليدی:
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 مقدمه

و رفتار از شخصي به  گذشته، انتقال افكار، اطالعاتاز 

امكان حصول داشته و به آن شخص دیگر از طریق ارتباط 

ساده تشكیل  ظاهر بهیک ارتباط  اند.ورزیدهمبادرت مي

، واژگان ای انساني مثل:شده از گروهي از رفتارهای پیچیده

درک دیگران محصول و در  (.1حرکات بدن و ... است )

شود ارتباط با دیگران است فرآیندی که باعث مينتیجه 

ارتباطات ممكن  نیاشالوده  کنند.دیگران نیز ما را درک 

ی عشق، مسئولیت مشترک، تعامالت تجاری یهپااست بر 

(. 6منظم و یا دیگر انواع تعهدات اجتماعي صورت پذیرد )

ارتباطات خود به دنبال تاثیرگذاری بر طرف مقابل در افراد 

هستند و آن را در کانون توجه خود قرار داده، و به دنبال 

با ها یتفعال و درخود هستند  رو افكااشتراک احساسات 

ساختار علمي خانواده بعنوان  .(1کنند )یكدیگر همكاری مي

ی ارتباط هاوارهطرحمفهوم الگوی ارتباطي خانواده یا 

شود که بر اساس آن نوع و کیفیت خانواده، شناخته مي

ارتباط اعضای خانواده با یكدیگر و همچنین محتوای ارتباط 

فعالیت و فضای ارتباطات و تعامالت کار و  ها، نحوهآن

(. قطعا گفتگو و مكالمه از 3کند )ها را مشخص ميآن

اساسي ترین ابعاد خانواده است. در این بین همنوایي کلید 

چنان رشد و راه است به این معني که ارتباطات خانواده آن

ها، ارزش ها و عقاید یكساني را تعالي یافته است که نگرش

رار داده و همگي در یک مسیر و همگام با مورد تاکید ق

 ۀرابط با عنوان فشارند. پژوهشيیكدیگر بر یک امر پای مي

فراواني و شدت تعارضات با  خانواده ارتباطي الگوی ابعاد

گو و گفت گیریجهت، براین مساله تاکید دارد که نیوالد

و  دو گروه از دختران شدت تعارض در هرتواند مي، تعامل

همچنین  نماید، ينیبشیپبصورت منفي و معنادار  راپسران 

کننده مثبت و معنادار شدت  ينیبشینوایي، پگیری همجهت

بهزیستي و رضایت از  (.8) تعارض در گروه پسران بود

های اجتماعي فرزندان را زندگي زوجین و به تبع آن مهارت

 هآموزش الگوی ارتباطي خانوادتوان محصول با ارزش مي

شكل گیری گفتگو و تعامل که مبتني بر دانست ا گرکثرت

های صورت گرفته در (. پژوهش8صورت گرفته است )باال 

با تاکید بر بررسي الگوی ارتباطي خانواده پسر بین نوجوانان 

 بینروان، منتج به این مساله شد که  و سالمتو پرخاشگری 

روان  و سالمت یالگوهای ارتباطي خانواده با پرخاشگر

الگوی به این صورت که  معناداری وجود دارد. رابطه

رابطه مثبت و  روان سالمت باگو و تعامل گفت ارتباطي

رابطه منفي و  یبا پرخاشگرکه داشت، درحاليمعنادار 

همچنین بین الگوی ارتباطي همنوایي با  .معنادار نشان داد

رابطه  یو معنادار و با پرخاشگر سالمت روان رابطه منفي

بیانگر آن بود عالوه نتایج نشان داده شد. به یادارمثبت و معن

 سالمت روان دارد با یکه پرخاشگری رابطه منفي و معنادار

 عمیق یهاهیمادرون هاوارهطرح(. باتوجه به این مسئله که 2)

ها، هیجان ،خاطراتمحصول  هستند کهی ریو فراگ

 ریدر مسباشند لذا احساسات بدني مي و هاوارهشناخت

رشد  ناکارآمد هستند. این  شدت بهو  دگي تداوم داشتهزن

. لذا چنین گردديبرمکودکي  ها اغلب به دوره وارهطرح

هیجاني خاص و نوع  یخو و خلقتجارب کودکي منفي، 

واکنش های هیجاني والدین به نیازهایشان، منجر به 

 که نحوه تفكر، شونديمی اهیناسازگار اولی هاوارهطرح

 ریو سادر روابط صمیمانه بعدی  هاآنرفتار احساس و 

(. از سوی 7دهند )را تحت تاثیر قرار مي يزندگی هاجنبه

تایید کننده تاثیر طرح  دیگر تحقیقات صورت گرفته اخیر

یانگ به وجود  (.9ها بر روابط بعدی است )واره

حیطه  8معتقد بود که شامل  هیناسازگار اول یهاوارهطرح

، خودگرداني مختل، محدودیت و طرد مختلف بریدگي

اندازه بود. ازشیبي زنگبهو گوش مندی جهت گریدمختل، 

گرفت متعددی را در بر مي وارهطرح هاطهیحیک از این هر
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بودند از:  عبارتکه  شدمي وارهطرح 19نهایت شامل درکه 

ی، محرومیت بدرفتاری/ اعتماديبي، ثباتيبي/ رهاشدگ

انزوای اجتماعي/ بیگانگي، وابستگي/  هیجاني، نقص/ شرم،

ی نسبت به ضرر، خود تحول نیافته/ ریپذبیآسي، تیکفايب

ی دارشتنیخوي، منشبزرگگرفتار، شكست، استحقاق/ 

/ پذیرش جویي، منفي توجهجلبناکافي، اطاعت، ایثار، 

ی سرسختانه/ ارهایمعگرایي/ بدبیني، بازداری هیجاني، 

(. از سوی دیگر شخصیت 8یي افراطي و تنبیه)جوبیع

یا  هاشیگراپایداری از صفات،  نسبتاًمتضمن الگوی 

حدودی مبیّن و تدوام بخش رفتار افراد تااست که  هايژگیو

 (. 11است)

که به الگوی پنج عاملي شخصیت مشهور  تیاز شخصمدلي 

 یي،گرابروناست بر اساس مطالعاتي بدست آمد که شامل: 

وان رنجوری، گشودگي بر ي، رشناسفهیوظی، سازگار

(. بسط و شرح این مفاهیم به قرار 11بود ) ی جدیدهاتجربه

یي زماني است که گرابرونباشد که: ظهور و بروز ذیل مي

اجتماعي بودن چه به لحاظ  زانیمتعامل با افراد دیگر و نیز 

توافق پذیری، مبیّن  در فرد متبلور گردد. و شدتکمي 

نسبت به  و عمل، احساسات در اندیشه میزان هماهنگي

ي به بُعدی از رفتارهای سازماني شناسفهیوظدیگران است. 

ی، ریپذتیمسئولاشاره دارد که مشخص کننده میزان 

بودن رفتار فرد را نشان مي دهد.  گراو هدفي کوشسخت

روان رنجوری در برگیرنده اختالالتي همچون افسردگي، 

و ی تند هاجانیه و نیز انواع مختلف اضطراب، پرخاشگری

ي نسبت به تجربه)تجربه گشودگنهایتا  واست  ندیناخوشا

، هادهیازیباشناسي، احساسات،  ی تخیل،قوهپذیری( شامل 

ویژگي (. از سوی دیگر 16)استهاارزشو  هاعمل

ارتباطي اجتناب  یگوهالاهمچنین  وی نژندشخصیتي روان

ز یكسو و ا صورت منفيگیری بهتوقع کنارهنیز متقابل و 

پذیری، توافق گرایي، انعطافشخصیتي برون یهايژگیو

الگوی ارتباطي سازنده متقابل  و یریپذتیپذیری و مسئول

را کارکرد خانواده ند تا قادراز سوی دیگر، صورت مثبت به

های انجام شده الگوی (. برطبق پژوهش13پیش بیني نمایند )

و ي از یک سو ارتباطي خانواده با انواع تعارضات شخصیت

 (. 18روان از سوی دیگر در تعامل هستند ) سالمت

که  است و حساس دقیق ارزیابي نوعي یي، مبیّنگراکمال

ایي واکنش نشان دهند که شود افراد به گونهمي باعث

و پیش رونده تلقي استاندارد  ي وعال اریبس هاعملكرد آن

 ویژگي یک عنوانبهو کمال طلبي  یيگراکمال (.18)گردد 

کنند که شخص به دنبال شخصیتي، بر این نكته تاکید مي

های رفتارمنتقد و  باال است استانداردهای تداوم حفظ و

لذا از این رو  (.12)عملكرد ضعیف افراد است  و مادون

گرایي مطرح ی کمالدربارهاست که رویكردهای متفاوتي 

ان ی دانسته و دیگربعدتکی اسازهگردد، بعضي آن را مي

 (.17) اندکردهی معرفي بعد چنداز آن به عنوان رویكردی 

 شش یاسازه یيگراکمال( برای 18فراست و همكاران )

 نگراني" :ذیل مي باشد ابعاد مشتمل بر  که بعدی قائلند

 والدین، انتظارات ،هاتیفعال درباره تردید اشتباهات، درباره

. "يدهمانو ساز و نظم شخصي معیارهای والدین، انتقادات

 طیو محخانواده  نقشزیادی بر این باورند که  پژوهشگران

انكار  فرزندان، گرایيکمال رشد ی وریگدر شكل اجتماعي

 یهاتجربهمحصول  گرایيکمال کهناپذیر است و معتقدند 

 رابطه والدین با کودک است. کودکي و خصوصا دوران

فردی یک سبک بین  گرایيکنند که کمالها اشاره ميآن

 دیآيم به وجودتعامل با مراقبین  در واکنش به کهاست 

(17  .) 

ابعاد در پژوهشي دیگر براین نكته تاکید گردید که 

فرد  همنوایيو  یریگجهتدر  زیارتباطي خانواده نی الگوها
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را به صورت نوروتیک  یيگراکمالتواند تاثیر داشته و مي

و در این راستا  در(. 19نماید ) ينیبشیپمثبت و معنادار 

با  در رابطهگرایي ی کمالاواسطهتحقیقي دیگر، نقش 

زندگي مورد بررسي  تیفیو کشناختي ناسازگار  وارهطرح

شناختي  یهاوارهطرحقرار گرفت که حاکي از آن بود که 

-ميگرایي و کمال هستندبیني کیفیت زندگي پیش قادر به

این، بنابر(. 18را پیش بیني نماید ) کیفیت زندگيتواند 

زیادی  تا حدی ارتباطي متغیری است که الگوگرایي، کمال

 طبقکودکي است. بدین معني که بر تجارب نیاز اولمتاثر 

در باال، صفات شخصیتي اساس  شدهانیبی هاپژوهش

به  در پاسخگرایي که ارتباطات افراد را تشكیل داده و کمال

وز و تربیتي والدین بر و سبکی شخصیتي هايژگیو

به نحوه تعامالت اولیه خانواده با فرزند بستگي  ظهورمي یابد

بیني الگوی ارتباطي دارد. پژوهش حاضر با هدف پیش

 صفات ی ناسازگار،هاوارهطرح مبنای دانشجویان بر

گرایي انجام شده است. ی کمالگريانجیمشخصیت با 

روان، کیفیت زندگي  بر سالمتبه اهمیت ارتباطات  باتوجه

 از اختالالتی ریشگیو پرضایت از زندگي، شادکامي و 

ی اگستردهی مطالعهرواني، ضروری است تا در این زمینه 

را یي که الگوهای ارتباطي هاسازهو نقش  گیرد صورت

 گردند.شناسایي،کننديمي نیبشیپ

 کارروش 

این تحقیق به لحاظ هدف، کاربردی و به لحاظ روش 

از آماری متشكل  یجامعهت. توصیفي از نوع همبستگي اس

 مسالیدر ناست که  دانشجویان دانشگاه فردوسي مشهد هیکل

نفر مي 18111حدود  و اندبوده تحصیل درحال 88-82دوم 

 (، حجم61کوکران و مورگان ) فرمول بر اساسباشند. 

با استفاده از  که ه استشددانشجو تعیین  378برابر  نمونه

بر  هانامهو پرسشتخاب ی در دسترس انریگنمونهروش 

اجرا و جمع آوری شده است. با توجه به اینكه  هاآنی رو

گویي مناسب از مسیر تحلیل ها بعلت عدم پاسخبعضي داده

مورد تحلیل   N=372حذف شدند لذا نمونه مورد نظر با

 قرار گرفت.

 ابزارهای پژوهش

: این الگوی ارتباطی خانواده نامهپرسش. 5

 و شنود و گفت الگوی ارتباطي مؤلفه 6 یدارا نامهپرسش

گویه  62که درمجموع  است همنوایي ارتباطي الگوی

 )گویه 11 و الگوی همنوایي گویه 18 وشنودگفت الگوی(

 اسیاز مق با استفاده هیهرگو پاسخ پرسشنامه نیدر ا. دارد

 د.شويمی گذارنمره تا پنج کیاز  لیكرت یادرجهپنج

آلفای کرونباخ  با روشیي و همنوا شنود و گفتپایایي ابعاد 

ي قیدر تحق(. 61گزارش گردید ) 86/1و  98/1به ترتیب 

و ی تحلیل عاملي هااز روشیي سازه احراز روادیگر جهت 

 دو عاملی ژهیوي دروني استفاده گردید که ارزش همسان

و  2/89عاملي به ترتیب لیدر تحلیي و همنوا شنود و گفت

 %37-83رفته همیروین دو عامل گزارش شد و ا 3/62

 (.66ند )نمود نییرا تبواریانس 

این : یتریو منفگرایی مثبت کمال نامهپرسش. 0

ماده آن  61ي است که سؤال 81مقیاس یک آزمون 

یي منفي را گراکمال گریدماده 61گرایي مثبت وکمال

ی لیكرت، ادرجه 8در مقیاس  هاپرسش. سنجديم

در  پنجی نمرهی یک تا نمرهرا از  هايآزمودنگرایي کمال

 هايآزمودنی نمره. حداقل سنجديمي و منفزمینه مثبت  دو

خواهد 111آن و حداکثر 61ی آزمونهااسیمقاز  کیدر هر

برای  نامهپرسشفارسي این  در فرمبود. آلفای کرونباخ 

، انیاز دانشجونفری  616ی نمونهدر  هااسیمقهریک از زیر 

 99/1و  81/1؛ هايآزمودنبرای کل  97/1و81/1به ترتیب
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برای دانشجویان پسر  92/1و98/1برای دانشجویان دختر، 

 (. 63) باشديمبود که نشانه همساني دروني باالی مقیاس 

شده پنج  دنظریو تجدفرم کوتاه  نامهپرسش .3

 هیبر پا و بوده عبارت 21 دارای نامهپرسش این :عاملی نئو

 کامال8ًمخالفم و کامال1ً)ی لیكرت ازادرجهپنجمقیاس 

عامل بزرگ  8گویه یكي از16است. هر شدههیتهموافقم( 

ي، روان شناسفهیوظیي، توافق، گرابرونشخصیت )

 (.68)کنديمی ریگرا اندازهپذیری( و تجربهیي رنجورخو

 و بلند فرم کوتاه زمانهمیي از رواضریب همبستگي حاصل 

به دست آمد. ضریب 78/1و 81/1در ایران، بین  نامهپرسش

 نامهپرسشی هاعاملی آزمون برای دو اجراهمبستگي بین 

به دست آمد و ضریب حاصل از همساني  92/1و  28/1بین 

به  78/1و  88/1با آلفای کرونباخ بین  نامهپرسشدروني این 

 (.68دست آمد )

شكل  :اوليه ناسازگاری هاوارهطرح نامهپرسش. 4

 وارهطرح 19ی ریگاندازهبرای  هاوارهطرحه کوتاه پرسشنام

فرم اصلي ساخته شده است. این  بر اساسناسازگار اولیه 

 2به صورت طیف لیكرتبوده که  سؤال 81پرسشنامه دارای 

ی این پرسشنامه برای هاسؤال. شوديمی گذارنمرهی ادرجه

ی اگونهبهاست  شده میتنظناسازگار اولیه  وارهطرح 19تعین

است  شده دادهاختصاص  سؤال 8 وارهطرحه برای هر ک

(. بر طبق پژوهش های صورت گرفته با فرم کوتاه 62)

باال و  اعتبار ، حاکي ازشده اجراایراني  در نمونهپرسشنامه 

همبستگي   بیضرا(. 62ی خارجي است)هاافتهی مطابقت با

: یي آن در نمونه ایراني عبارتند ازبازآزمامربوط به پایایي 

، بیگانگي اجتماعي/ نقص و شرم= 93/1وابستگي/شكست= 

خود انضباطي ناکافي/ ، 79/1، محرومیت هیجاني=91/1

 92/1پذیری نسبت به ضرر= ، آسیب72/1اطاعت= 

تحول  ، خود98/1استحقاق= ،معیارهای سرسختانه و

، بازداری 28/1اعتمادی/بدرفتاری=، بي77/1نیافته/گرفتار=

 (.67/. )28، ایثار=79/1گي= ، رهاشد28/1هیجاني= 

: روش تجزیه و تحليل دادها و اجرای پژوهش

ها ابتدا مجوزهای الزم، جهت اجرای جهت گردآوری داده

واره نامه طرحمقیاس الگوی ارتباطي خانواده، پرسش

 نامه فرم کوتاه شخصیت نئو وناسازگار یانگ، پرسش

سپس منفي اخذ گردید و  گرایي مثبت ونامه کمالپرسش

دسترس و به  گیری درپژوهشگر با استفاده از روش نمونه

ی حضوری به دانشجویان دانشگاه فردوسي صورت مراجعه

ها را نامهها و اجرای آن، پرسشمشهد و توزیع پرسشنامه

ها توسط نامهپس از تكمیل پرسش گردآوری نموده است.

-و SPSS-21افزار کمک نرم ها بادانشجویان تحلیل داده

8.8Lisrel های توصیفي و عالوه بر شاخص انجام شد

بستگي پیرسون مورد )میانگین و انحراف استاندارد( هم

های منظور آزمون فرضیهگرفت. همچنین به  استفاده قرار

های آماری مناسب همچون تحلیل مسیر، پژوهش از آزمون

 .گردیدچندگانه استفاده  رگرسیون خطي ساده و و

 نتایج

بصورت جداول  آمده دست بهخش اطالعات در این ب

های حاصل های جمعیت شناختي، یافتهیافتهمختلف شامل 

های مرکزی و از تحلیل توصیفي همچون شاخص

ها در هر یک از يآزمودنتوسط  شده کسب پراکندگي

و تحلیل استنباطي یه تجزشود، سپس به متغیرها ارائه مي

های پژوهش شاخصشود. در این پرداخته مي هاداده

دموگرافیک شامل دامنه سني، جنسیت و تحصیالت نیز 

 8/86مورد توجه و بررسي قرار گرفت به این صورت که 

درصد در دامنه سني  8/83و  66تا  19افراد در دامنه سني 



 
 و همکاران نسرین سادات هاشمی گلستان         گراییگری کمالبا ميانجیدانشجویان  صفات شخصيت در پيش بينی الگوی ارتباطی طرح واره ناسازگار، بررسی نقش -434

 36تا  69درصد افراد شامل سنین 8سال و نهایتا  67تا  63

وی از متغیر بودند. این در حالي بود که تقریبا بطور مسا

درصد  9/83جنسیت بهره گیری شده بود به این معني که 

دادند. از درصد را مردان تشكیل مي 6/82نمونه زنان و 

سوی دیگر تحصیالت افراد نمونه بیشتر شامل لیسانس 

درصد( بود تا مقطع فوق لیسانس 2/28=688)

 درصد(.7=62درصد( و دکتری )8/63=97)

های حوزه ،شودده ميمشاه 1که در جدول طورهمان

طرحواره گوش به زنگي و بریدگي/طرد به ترتیب دارای 

از سوی  .باشندمي 77/87و  72/118باالترین میزان میانگین 

دیگر میزان انحراف استاندارد این متغیرها نیز به ترتیب برابر 

قبل از آزمون مدل ابتدا  باشد.مي 92/17و  86/16با 

خطي بودن متغیرها و استقالل  های نرمال بودن، هممفروضه

فرض نرمال خطاها مورد بررسي قرار گرفت. برای پیش

ها از آزمون کالموگروف اسمیرنف استفاده شد. بودن داده

آزمون کالموگروف در همه متغیرها ازلحاظ آماری معنادار 

ها مورد تائید قرار گرفت نبود و فرض نرمال بودن داده

(18/1P>همچنین شاخص تحمل .)  برای هر متغیر

و مقادیر مربوط به عامل تورم واریانس  11/1تر از کوچک

(VIFکمتر از) به نسبت توانمي اساس این بر باشد،مي 11 

اگر شاخص  .کرد حاصل اطمینان نیز خطيهم عدم مفروضه

(و شاخص collinearity>1<1تر از یک )تحمل کوچک

فت که از توان گ( باشد، ميvif<11تر از ده )تورم کوچک

منظور آزمون مدل اند. بنابراین بهها رعایت شدهمفروضه

های ناسازگار و وارهمورد نظر، یعني بررسي نقش طرح

صفات شخصیت در الگوی ارتباطي دانشجویان ازطریق 

 گرایي از روش تحلیل مسیر استفاده شد.گری کمالمیانجي

دهد که نشان مي 6نتایج به دست آمده در جدول 

گرایي، توافق، وجدان بین برون ۀگرایي مثبت در رابطکمال

واره بریدگي و خودگرداني مختل با مندی و حوزه طرح

کند. ای ایفا ميو شنود نقش واسطه الگوی ارتباطي گفت

گرایي منفي نیز ای کمالهمچنین در رابطه با نقش واسطه

گرایي منفي در رابطه بین توان اشاره کرد که کمالمي

و شنود نقش  ي و توافق با الگوی ارتباطي گفتگشودگ

 ای دارد.واسطه

گرایي مثبت شود که کمالمشاهده مي 3با توجه به جدول 

گرایي، توافق و وجدان مندی با بین متغیرهای برون ۀدر رابط

ای صورت منفي نقش واسطهالگوی ارتباطي همنوایي به

یي منفي  گراای کمالدارد. همچنین در رابطه نقش واسطه

گرایي منفي در رابطه  بین توان اشاره کرد که کمالنیز مي

رنجور خویي، گشودگي، توافق، متغیرهای روان

های مختل با الگوی خودگرداني مختل و محدودیت

 ای دارد.ارتباطي همنوایي نقش واسطه

متغیر الگوی شود، بین مشاهده مي 8طور که در جدول همان

ناسازگار اولیه  وارهطرح یهابا مؤلفهشنود  و ارتباطي گفت

های محدودیت ازجمله بریدگي/طرد،خودگرداني مختل،

 ي همبستگي منفي وزنگبهگوش مندی وجهت یگرمختل، د

 وارهطرحی هامؤلفههمچنین بین تمام  وجود دارد. دار معني

ناسازگار با الگوی ارتباطي همنوایي نیز همبستگي مثبت و 

 دارد. داری وجوديمعن

متغیر الگوی نشان داده شده است، بین  8که در جدول چنان

 خویي رنجورشخصیتي روان املشنود با ع و ارتباطي گفت

 ریمتغبین  و رابطه( -16/1است ) و معنادارهمبستگي منفي 

ارتباطي همنوایي با عامل شخصیتي  یالگو

(. 67/1) دار استامعنمثبت و رنجورخویي همبستگي روان

و  گرایي، توافق و وجدانبرون بین عوامل شخصیتي ینهمچن

دار امعنهمبستگي مثبت و  شنود و گفتالگوی ارتباطي 

و  18/1، 19/1ترتیب برابر با  همبستگي بهمیزان  واست 

عوامل متغیر همنوایي با بین همبستگي  زانیاما م است 61/1
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 ر نیست.ادامعنیي، توافق و گشودگي و وجدان مندی گرابرون شخصیتي

 شاخص های توصیفي متغیرهای پژوهش -5جدول 

 معیار انحراف میانگین بیشترین کمترین متغیر

 22/8 36/38 88 19 رنجورخویيروان

 98/3 77/38 81 68 گرایيبرون

 28/3 36/37 88 68 گشودگي

 17/8 68/39 81 68 توافق

 31/3 87/38 88 31 وجدانمندی

 92/17 77/87 172 27 بریدگي/طرد

 91/13 88/28 118 83 خودگرداني مختل

 89/8 91/98 111 73 های مختلمحدودیت

 19/8 77/28 116 83 مندیجهت دیگر

 86/16 72/118 173 98 زنگيبهگوش

 23/3 68/88 87 37 گرایي مثبتکمال

 77/11 92/81 79 61 گرایي منفيکمال

 99/8 36/82 81 68 وشنودگفتالگوی ارتباطي 

 16/61 38/82 78 12 گوی ارتباطي همنوایيال

 و آزمون سوبل Bootstrapوشنود با استفاده از روش مثبت و منفي در متغیر وابسته الگوی ارتباطي گفت یيگراکمال گریبررسي نقش میانجي  -0جدول

 

 متغیر مستقل

جي
میان

یر 
متغ

 

ست
واب

یر 
متغ

ه
 

Bootstrap آزمون سوبل 

الحد با حد پایین اثر  Z داریمعني  

رنجورخویيروان  

ال
کم

یي
گرا

 
ت

مثب
 

ت
گف

 
ود

شن
و 

 

166/1-  121/1-  111/1  938/1-  122/1  

گرایيبرون  183/1  118/1  113/1  988/6  118/1  

119/1 گشودگي  118/1-  188/1  861/1  169/1  

138/1 توافق  113/1  196/1  288/6  117/1  

181/1 مندی وجدان  118/1  168/1  719/6  211/1  

-181/1 بریدگي/طرد  186/1-  118/1-  387/6-  119/1  

-173/1 خودگرداني مختل  137/1-  117/1-  113/3-  116/1  

های مختلمحدودیت  111/1  163/1-  169/1  181/1  991/1  

مندیجهت دیگر  117/1  187/1-  113/1  888/1-  138/1  

زنگيبهگوش  116/1-  186/1-  118/1  123/1-  688/1  

رنجورخویيروان ک  ما ل گ ر ا ی ی م  ن ف ی
گ  ف ت و   ش ن و 138/1 د  192/1-  113/1  972/1-  121/1  

گرایيبرون    116/1  118/1-  166/1  321/1  719/1  

-167/1 گشودگي  118/1-  116/1-  618/6-  162/1  



 
 و همکاران نسرین سادات هاشمی گلستان         گراییگری کمالبا ميانجیدانشجویان  صفات شخصيت در پيش بينی الگوی ارتباطی طرح واره ناسازگار، بررسی نقش -488

-138/1 توافق  176/1-  111/1-  811/6-  116/1  

-111/1 مندی وجدان  118/1-  118/1  166/1-  896/1  

گي/طردبرید  118/1-  128/1-  189/1  179/1-  989/1  

-138/1 خودگرداني مختل  181/1-  116/1  212/1-  119/1  

های مختلمحدودیت  136/1-  181/1-  116/1  886/1-  138/1  

-138/1 دیگرجهتمندی  188/1-  118/1  813/1-  136/1  

زنگيبهگوش  112/1-  127/1-  186/1  669/1-  918/1  

 و آزمون سوبل Bootstrapمثبت و منفي در متغیر وابسته الگوی ارتباطي همنوایي با استفاده از روش  یيگراسي نقش میانجي کمالبرر  -3جدول

 

 متغیر مستقل

جي
میان

یر 
متغ

 

سته
واب

یر 
متغ

 

Bootstrap آزمون سوبل 

 Z SIG حد باال حد پایین اثر

رنجورخویيروان  

ال
کم

یي
گرا

 
ت

مثب
 

یي
نوا

هم
 

118/1  111/1-  181/1  873/1  118/1  

گرایيبرون  188/1-  183/1-  119/1-  268/6-  119/1  

-118/1 گشودگي  181/1-  116/1  832/1-  181/1  

-138/1 توافق  171/1-  111/1-  881/6-  118/1  

مندیوجدان  138/1-  128/1-  111/1-  312/6-  161/1  

111/1 بریدگي/طرد  112/1-  182/1  286/1  899/1  

اني مختلخودگرد  166/1  167/1-  178/1-  891/1  362/1  

های مختلمحدودیت  111/1-  161/1-  117/1  182/1-  993/1  

111/1 دیگرجهتمندی  111/1-  132/1  337/1  191/1  

زنگيبهگوش  119/1  118/1-  131/1  192/1  677/1  

رنجورخویيروان  

ال
کم

یي
گرا

 
في

من
 

یي
نوا

هم
 

139/1  116/1  183/1  181/6  132/1  

گرایيبرون  113/1-  162/1-  112/1  373/1-  719/1  

136/1 گشودگي  118/1  171/1  862/6  118/1  

138/1 توافق  111/1  198/1  298/6  117/1  
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111/1 مندی وجدان  119/1-  166/1  166/1  891/1  

111/1 بریدگي/طرد  188/1-  122/1  888/1  282/1  

181/1 خودگرداني مختل  112/1-  182/1  919/1  188/1  

های مختلمحدودیت  122/1  117/1  133/1  997/6  113/1  

مندیدیگرجهت  161/1  167/1-  172/1  871/1  331/1  

زنگيبهگوش  168/1  138/1-  192/1  838/1  388/1  

 ی ناسازگار و الگوی ارتباطي دانشجویانهاوارهطرحضریب همبستگي بین  -4جدول

 7 2 8 8 3 6 1 متغیر

       1 ي/طردبریدگ-1

      1 78/1×× خودگرداني مختل-6

     1 82/1×× 88/1×× های مختلمحدودیت-3

    1 88/1×× 27/1×× 22/1×× دیگرجهتمندی-8

   1 29/1×× 26/1×× 27/1×× 76/1×× زنگيبهگوش-8

  1 -67/1×× -12/1×× -17/1×× -12/1×× -68/1×× وشنودگفت-2

 1 -82/1×× 33/1×× 32/1×× 16/1× 67/1×× 81/1×× همنوایي-7

**P<0/01 *,P<0/05  

 ضریب همبستگي بین صفات شخصیت و الگوی ارتباطي دانشجویان -1جدول

 7 2 8 8 3 6 1 هامتغیر

       1 رنجورخویيروان-1

      1 13/1 گرایيبرون-6

     1 68/1×× 68/1×× گشودگي-3

    1 68/1×× 68/1×× 16/1× توافق-8

   1 68/1×× 68/1×× 39/1×× 18/1 مندی انوجد-8

  1 61/1×× 18/1×× 18/1 19/1×× -16/1× وشنودگفت-2

 1 -82/1×× -18/1 11/1 -12/1 -18/1 67/1×× همنوایي-7

  
**P<0/01 *,P<0/05 
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 بحث و نتيجه گيری

فرضیه اصلي پژوهش با استفاده از روش تحلیل مسیر مورد 

ا، بررسي قرار گرفت و نتایج بیانگر آن بود که ابتد

بریدگي  واره طرحی حوزهبین  در رابطهگرایي مثبت کمال

ی دارد. اواسطهنقش  شنود و گفتالگوی ارتباطي  و و طرد

بین حوزه خودگرداني  در رابطهگرایي مثبت دوم، کمال

ی دارد. اواسطهنقش  شنود و گفتالگوی ارتباطي  مختل و

 هوارطرحبین حوزه  در رابطهگرایي منفي سوم، کمال

الگوی ارتباطي همنوایي نقش  خودگرداني مختل و

در گرایي منفي که، کمالکند و نهایتا اینی ایفا مياواسطه

محدودیت مختل و الگوی  وارهطرحی بین حوزه رابطه

 ی دارد.اواسطهارتباطي همنوایي نقش 

تا  (،18،69،68،31،31نتایج مطالعات مختلف در ایران )

بیان  هاپژوهشسو است. این حاضر هم با پژوهشی حدود

الگوی ارتباطي،  ی ناسازگار وهاوارهطرحکه بین  کننديم

ی هاوارهطرح نیو بالگوی ارتباطي  گرایي وبین کمال

ولي تاکنون  یي رابطه وجود داردگراو کمالناسازگار 

بر روی الگوی  هم را باپژوهشي که اثر این سه متغیر 

 ارتباطي بررسي کند، یافت نشده است. همه ما کم و بیش از

ي در کودکتجارب کودکي آگاه هستیم. فردی که  ریتأث

و نیازهایش ارضا نشود  تجارب خوشایندی را تجربه نكند

یي مانند محرومیت هیجاني یا رهاشدگي به دلیل هاوارهطرح

ی هاوارهطرح. شوديمایجاد  در اواولیه  طیدر محنقص 

منجر  ،هستندتجارب اولیه افراد  ریتأثتحت  ناسازگار که

 گراکمال افراد . درشونديم در افرادگرایي کمال شدتبه

اشتباه، وضع معیارهای  در خصوصنوعي نگراني افراطي 

، سرزنش خود و عدم احساس رضایت رشد و باالسخت 

 گرانیبا د در ارتباطیي هایبه دشوارمنجر  کند کهمي

توان گفت طبق نتایج این پژوهش پس مي .شوديم

الگوی ارتباطي  بر متغیر میانجي نیز عنوانبهگرایي کمال

 گذارد.افراد اثر مي

(، 13، 31، 18، 37، 32، 38، 38، 33، 36های قبلي )پژوهش

است. بدین معني که در  همسو ی با پژوهش حاضرتا حدود

 بین صفات شخصیت و کهها این امر مسجّل بود تمامي آن

گرایي و صفات شخصیت و هم الگوی ارتباطي، بین کمال

گرایي و الگوی ارتباطي رابطه وجود دارد چنین بین کمال

یي را گراو کمالشخصیت  اثر صفاتلكن پژوهشي که 

با  در رابطهنشد.  افتی ،کندی ارتباطي بررسي بر الگوباهم 

یي نیز هاپژوهشی ارتباطي در الگونقش صفات شخصیت 

بر نقش صفات  هايبررس نیدر ااست که  شدهانجام

 و ارتباطی واکنش نشان دادن به دیگران در نحوهشخصیت 

صفات  هرچه گرید عبارتبهاست.  شده اشاره برقرار کردن

باشد ي بیشتر و گشودگیي، توافق، وجدان مندی گرابرون

و  نعطفو م، خالق، گرم گراتجربه، پرانرژی، فرد فعالي عنی

که از باشد. احتمال این مدارتر فهیو وظمنظم  حالنیدرع

استفاده کند، بیشتر است.  شنود و گفتالگوی ارتباطي 

پژوهش صفات  نیو ای پژوهش پیشین هاافتهبرطبق ی

 گذارد.ی ارتباطي افراد اثر ميبر الگوشخصیت 

ی اجتماعي هاتیفعالیي تمایل به گرابروني ژگیبا وافراد 

اگر با مشكلي  و هستند و تكاپو در تالشد، همیشه دارن

و ، هیجان کننديم را امتحانی دیگری هاراهمواجه شوند، 

امیدوار  ندهیدر آموفقیت  و بهدارند  را دوست تحرک

گرایي مثبت را نشان کمال ارتباط با هايژگیواین  هستند که

گرایي با کمال را خصایص، رابطه این افراد نیا. دهديم

نگران  که رونیازا. افراد روان رنجور دهديمثبت نشان م

انجام کارهایشان شک و تردید  و دراشتباه کردن هستند 

ي، طورکلبه. کننديمگرایي منفي را پیشه دارند، کمال

 و گذارديم ریتأثیي گرابر کمالصفات شخصیت 

ی ارتباطي بر الگومتغیر میانجي  عنوانبه زینگرایي کمال
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با  در ارتباطی مثبت گراکمالافراد  .گذارديم ثرافراد ا

 ارتباطي از سبکبیشتر  و انعطاف بیشتری دارند گرانید

ی گراافراد کمال در مقابل. کننديماستفاده  شنود و گفت

ارتباطي همنوایي  از سبکبیشتر  و منفي انعطاف کمي دارند

 .کننديماستفاده 

 رعي اول مبني بری پژوهش، فرضیه فهاافتهبه ی با توجه

الگوی  ناسازگار وی هاوارهطرح نیمعنادار برابطه  وجود

از گیرد. یكي قرار مي دیتائارتباطي دانشجویان، مورد 

 ی ناسازگارهاوارهطرح ی ارتباطي افراددر الگومؤثر  عوامل

 هستند کهي و درازمدتالگوهای ثابت  هاوارهطرح هستند

ي ادامه سالبزرگ و تا اندآمدهدرزمان کودکي به وجود 

صورت  وارهطرح قیاز طرمحیط  و ادراک. درک اندافتهی

 شانیهاوارهطرحی چهیاز در، یعني درواقع افراد ردیگيم

 کننديمدیگران ارتباط برقرار  با و کننديم را ادراکجهان 

 کنند کهی تفسیر اگونهبهرا  هاتیدارند موقع لیو تما

 هاوارهطرحشود؛ بنابراین رفتارها از  دیتائ شانیهاوارهطرح

ی هاوارهطرحافزایش  گریدعبارتبه. رندیگيمنشات 

و ناسازگار با افزایش استفاده از الگوی ارتباطي همنوایي 

همراه است.  شنود و گفتی ارتباطي از الگواستفاده  کاهش

، 81، 38، 39، 69ی انجام شده قبلي)هاپژوهشبا  هاافتهاین ی

 . باشديمسو ( هم81

 قرار و طردی بریدگي در حوزه شانیهاوارهطرحکساني که 

مهم زندگي ثبات  با افراددارد چون معتقدند روابطشان 

از یک  زدهشتاب ی نسنجیده واگونهبهتمایل دارند  ندارد

از ببرند یا  پناه گریدی ارابطهبه  رسانبیآسی خود رابطه

از رابطه  اگر همیا  و ندبین فردی نزدیک اجتناب کن روابط

، دست به رها شدن از دیشداجتناب نكنند به علت ترس 

 از شتریبیعني درواقع  زننديمرفتارهای کنترل طرف مقابل 

طرفي افرادی  . ازکننديمالگوی ارتباطي همنوایي استفاده 

 رندیگيمخودگرداني مختل قرار  وارهطرحی در حوزهکه 

برعكس  ایو  اندشدهتیحما تشدبهي یا در کودک معموالً

با این کار  نیو والداست  شدهتیحما هااز آن ندرتبه

 در هاآن. اندزدهلطمه  هاآن نفساعتمادبهبه  شدتبه

 تواننديرا نمکه هیچ کاری  کننديمي فكر سالبزرگ

با  در روابطشانمستقل انجام دهند. درنتیجه  صورتبه

باز برای  و ارتباطات عقلو ت کننديمدیگران دائم اطاعت 

حوزه محدودیت  وارهطرح معنا ندارد. همچنین افراد با هاآن

محبت  ازحدشیبکه  اندشدهبزرگیي هادر خانوادهمختل، 

توانند ي نميسالبزرگ . درنتیجه دراندکردهدریافت  و توجه

حقوق  و بهبیاندازند  ریتأخرا به  ارضای نیازهای آني خود

 جهت گرید وارهطرحبگذارند. افرادی که دیگران احترام 

 وارهطرحی طهیدر حکساني هستند که  هیشب زینمندی دارند 

بیشتر به دنبال ارضای نیازهای دیگران و  قرار دارندطرد 

 وارهطرحتفاوت که افراد  نیبا اطرف مقابلشان هستند. 

انجام  رفتارها راشدن آن  از طردحوزه طرد به خاطر ترس 

، تداوم رابطه دیتائلي این افراد برای کسب و دهنديم

. این دهنديمانجام  کار راانتقام این  اجتناب از هیجاني و

 از و شدهرفتهیپذمشروط  صورتبه معموالًي در کودکافراد 

سبک ارتباطي  هستند که کنندهمحافظتیي هاخانواده

در  شانیهاوارهطرح، افرادی که تیدرنها و همنوایي دارند

 افرادی خشک و قرار داردی و بازداري زنگبهگوش حوزه

 هستند ریگو سخت، واپس زن از خشونت ، پرمنعطف ریغ

 در بیشتر و هستند ی اتفاق بدو آمادهنگران  معموالً

ارتباطي  و سبک اندشدهبزرگ کنندهمحافظتی اخانواده

اشاره شد  نیازاشیپکه  طورهمانهمنوایي دارند. 

ی ناسازگار هاوارهطرح ان گفت هریک ازتوي ميطورکلبه

 ي بر الگوی ارتباطي افراد اثرمي گذارند.نوعبه
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نتیجه دیگر پژوهش نشان داد بین صفات شخصیتي روان 

مندی با الگوی  و وجدانیي، توافق گرابرونیي، رنجور خو

 نیچنهمدارد.  معنادار وجود رابطه شنود و گفتارتباطي 

یي با الگوی ارتباطي جور خورنبین صفت شخصیتي روان 

، صفات گریدعبارتبههمنوایي رابطه معنادار وجود دارد. 

 صورتبهمندی  و وجدانیي، توافق گرابرونشخصیتي 

و  کننديمي نیبشیرا پ شنود و گفتمثبت الگوی ارتباطي 

منفي الگوی ارتباطي  صورتبهیي رنجور خوصفت روان 

را ی ارتباطي همنوایي مثبت الگو صورتو به شنود و گفت

اما میزان همبستگي بین متغیر الگوی  کنديمي نیبشیپ

یي، توافق، گرابرونشخصیتي  با عواملارتباطي همنوایي 

 جیبا نتا هاافته. این یستیمعنادار نمندی  و وجدانگشودگي 

. بنابراین باشديم( همسو 83، 86، 33ی دیگر )هاپژوهش

فات شخصیت و الگوی های توان نتیجه گرفت که بین صمي

 .وجود داردارتباطي رابطه معني داری 

ي شناختروانی فاقد سازگارروان رنجوری باال  زانیبا مافراد 

، نگران، عصبي، نیافراد بدبعاطفي هستند. این  و ثباتمثبت 

با ي نیافراد والدهستند، این  زدهشتابو  ریپذبیآسخجالتي، 

هرچه میزان  گریدعبارتهبی ارتباطي همنوایي دارند. الگو

ی ارتباطي از الگوروان رنجوری بیشتر باشد میزان استفاده 

است.  ترکم شنود و گفتهمنوایي بیشتر و الگوی ارتباطي 

 و پرحرف، اجتماعي، فعال طلبجاهافرادی  گرابرونافراد 

 و رقابتهمكاری  گرانیبا دهستند. این افراد تمایل دارند 

، و مهربانباالی توافق افرادی گرم  باصفت و افرادکنند 

هستند که به نظر دیگران احترام  گرانیبا دهمدرد 

افرادی که در بعد وجدان مندی نمره  نیچنهم. گذارنديم

ی، ریپذتیمسئولي شناسفهیوظی هايژگیوبا  رندیگيمباال 

 نیدر اتوان گفت افرادی که جو هستند. مي و هدف بااراده

 گفت هاآنسبک ارتباطي والدین  رندیگيمباال  بعد نمرهسه 

والدین این افراد به  گریديعبارتبهاست.  شنود و

نامشروط  رشیو پذی آزاد، تبادل اندیشه، همدلي وگوگفت

 دهنديم، به فرزند آموزش هاخانواده. این ددارندیتأکفرزند 

ی خودش را دهیعقتوجه کند و  مسئلهی جوانب همهکه به 

 از جهت. ابراز کندی دیگران بود دهیعقلف حتي اگر مخا

یي، توافق و وجدان گرابرون در صفاتدیگر، افرادی که 

در بیشتر  رشیو پذاز انعطاف  رندیگيممندی نمره باال 

برخوردارند و از الگوی ارتباطي  گرانیبا د و تعامل ارتباط

.  به طورکلي، عوامل متعددی کننديماستفاده  شنود و گفت

نند بر الگوی ارتباطي افراد اثر بگذارند که توامي

گرایي سه ی ناسازگار، صفات شخصیت و کمالهاوارهطرح

هستند. تعامل تجارب ناگوار محیط اولیه با  هاآنمورد از 

ی ریگشكلی هیجاني کودک منجر به وخوخلق

ی هاوارهطرحی ناسازگارمي شوند و وجود هاوارهطرح

ي در ارتباط و الگوی ارتباطي ناسازگار منجر به مشكالت

همان صفات  درواقعی هیجاني کودک وخوخلق. شوديم

ثابت و پایداری هستند که  نسبتاًشخصیت است که الگوهای 

مختلف  پردازانهینظر. ماننديمزمان ثابت  در طول

یک سازه شخصیتي و هم چنین  عنوانرا بهگرایي کمال

 داننديمه کودک اولی طیو محنتیجه سبک تربیتي والدین 

و بر  شوديموضع قوانین خشک و غیر منعطف  منجر بهکه 

ی هاوارهطرح. درنتیجه، گذارديمالگوی ارتباطي افراد اثر 

گرایي همراه ناسازگار، صفات شخصیت، زماني که با کمال

توانند با شدت بیشتری الگوی ارتباطي دانشجویان شوند، مي

  بیني کنند.را پیش

توان به حاالت رواني فرد ی این پژوهش ميهاتیاز محدود

 و صداقت و دقت، صرف وقت نامهپرسشدرزمان تكمیل 

اشاره  از خودمناسب  و شناخت و درکیي در پاسخگو

 باشديمتحقیق  و سالمتاساسي صحت  طیاز شرانمود که 

را تحت تاثیر قرار  مسئلهو ممكن است برخي عوامل این 

دقت در جواب  ،هانامهپرسش االتسؤتعداد داده باشد مانند 
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به سوال ها، عدم التزام به تكمیل آنها و مشغله های کاری و 

فكری افراد که برای برخي دانشجویان خستگي مضاعفي را 

به دنبال داشت و عدم تكمیل حذف آن پرسشنامه از گردونه 

 تحلیل را باعث مي شد. 

زه مهم ی امروایر دنپژوهش هایي از این دست، د ازآنجاکه

 در قالبتلقي مي شود، پیشنهاد مي گردد که همین کار 

 هايبا آزمودنمصاحبه  رایزپژوهش کیفي نیز انجام پذیرد. 

اطالعات بیشتری را در اختیار پژوهشگر قرار مي دهد. 

به اهمیت ارتباط و الگوی ارتباطي پیشنهاد  با توجههمچنین 

ی هاارهوطرحدرمان  ی با هدفامداخلهي شود پژوهشمي 

ی هاروش ریتأثگرایي صورت گیرد تا ناسازگار و کمال

ی سنجیده شود.در پایان ضمن تشكر بي امداخلهدرماني 

دریغ خود از همه دانشجویاني که وقت گرانمایه خود را 

برای پیشبرد این پژوهش گذاشتند صمیمانه قدرداني نموده 

 اریم.و موفقیت و بهروزی آنان را در تمام زمینه ها خواست
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 Abstract 
Introduction: The purpose of this study was to investigate the role of 

maladaptive schemas, personality traits in predicting the communication 

model of Ferdowsi University students in Mashhad through mediation of 

perfectionism. 

Methods: The research method was descriptive correlational which the data 

were collected in the field. According to the research community, which 

included 15,000 students, the sampling was determined using the available 

method, with the Cochran formula and Morgan table 375, and all 

participants completed questionnaires in this study. 

Results: Findings show that maladaptive schemas have a significant 

relationship with the student's communication model and with 

perfectionism. In addition, personality traits are related to student 

communication model and perfectionism. In addition, perfectionism 

mediates between maladaptive schemas and personality traits with the 

student's communication model. In the other words, maladaptive schemas 

and personality traits can predict the communication model of students 

through the mediation of perfectionism (p <0.01). 

Conclusion: It can be concluded that psychological components such as 

maladaptive schemas and personality traits and perfectionism are effective 

in predicting student communication model. Therefore, improving the 

communication model can be improved the child's basic environment and 

appropriate education.  
Key words: Maladaptive Schemas, Personality Traits, Communication 

Model, Perfectionism. 

 
 


