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مقاله اصلی

بررسی نقش طرح واره ناسازگار ،صفات شخصيت در پيش بينی الگوی
ارتباطی دانشجویان با ميانجیگری کمالگرایی
تاریخ دریافت -98/28/02 :تاریخ پذیرش98/50/51:
گلستان1

نسرین سادات هاشمی
حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف*2
مجید معینی زاده3

خالصه
مقدمه :پژوهش حاضر به دنبال بررسي نقش طرح واره ناسازگار ،صفات شخصیت در پیش بیني
الگوی ارتباطي دانشجویان دانشگاه فردوسي مشهد با میانجي گری کمال گرایي بود.
روش کار :روش پژوهش توصیفي از نوع همبستگي است که دادههای آن به صورت میداني

 1کارشناس ارشد روانشناسي عمومي ،دانشكده علوم تربیتي و

جمعآوری شد .با توجه به جامعه مورد پژوهش که شامل 18111نفر دانشجوی در حال تحصیل بود،

روانشناسي دانشگاه فردوسي مشهد ،مشهد ،ایران.

نمونهگیری با استفاده از روش در دسترس و با اقتباس از فرمول کوکران و جدول مورگان  378نفر

 6استاد گروه روان شناسي ،دانشكده علوم تربیتي و روانشناسي

تعیین گردید و کلیه شرکتکنندگان در این پژوهش ،پرسشنامهها را تكمیل کردند.

دانشگاه فردوسي مشهد ،مشهد ،ایران.

نتایج :یافتهها بیانگر آن بود که طرحوارههای ناسازگار هم با الگوی ارتباطي دانشجویان و هم با

 3استادیار گروه روان شناسي ،دانشكده علوم تربیتي و
روانشناسي دانشگاه فردوسي مشهد ،مشهد ،ایران.
* استاد گروه روان شناسي ،دانشكده علوم تربیتي و روانشناسي
دانشگاه فردوسي مشهد ،مشهد ،ایران.

کمالگرایي رابطه معني داری دارد .همچنین صفات شخصیت نیز با الگوی ارتباطي دانشجویان و هم با
کمالگرایي رابطه دارد .بعالوه ،کمالگرایي ،میان طرحوارههای ناسازگار و صفات شخصیت با
الگوی ارتباطي دانشجویان ،میانجيگری ميکند .بهعبارتدیگر ،طرحوارههای ناسازگار و صفات
شخصیت ميتوانند با میانجيگری کمالگرایي ،الگوی ارتباطي دانشجویان را پیشبیني کنند(
.) p>1/11

Email: aghamohammadian@um.ac.ir

نتيجه گيری :نتایج بدست آمده حاکي از آن است که مؤلفههای روانشناختي نظیر :طرحوارههای
ناسازگار و صفات شخصیت و کمالگرایي در پیشبیني الگوی ارتباطي دانشجویان مؤثر است.
بنابراین با بهبود محیط اولیه کودک و سبک تربیتي مناسب ميتوان الگوی ارتباطي را بهبود بخشید.
کلمات کليدی :طرح واره ناسازگار ،صفات شخصیت ،الگوی ارتباطي ،کمالگرایي
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مقدمه

زندگي زوجین و به تبع آن مهارتهای اجتماعي فرزندان را

از گذشته ،انتقال افكار ،اطالعات و رفتار از شخصي به

ميتوان محصول با ارزش آموزش الگوی ارتباطي خانواده

شخص دیگر از طریق ارتباط امكان حصول داشته و به آن

کثرتگرا دانست که مبتني بر شكل گیری گفتگو و تعامل

مبادرت ميورزیدهاند .یک ارتباط به ظاهر ساده تشكیل

باال صورت گرفته است ( .)8پژوهشهای صورت گرفته در

شده از گروهي از رفتارهای پیچیدهای انساني مثل :واژگان،

بین نوجوانان پسر با تاکید بر بررسي الگوی ارتباطي خانواده

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

و پرخاشگری و سالمت روان ،منتج به این مساله شد که بین

نتیجه ارتباط با دیگران است فرآیندی که باعث ميشود

الگوهای ارتباطي خانواده با پرخاشگری و سالمت روان

دیگران نیز ما را درک کنند .شالوده این ارتباطات ممكن

رابطه معناداری وجود دارد .به این صورت که الگوی

است بر پایهی عشق ،مسئولیت مشترک ،تعامالت تجاری

ارتباطي گفتگو و تعامل با سالمت روان رابطه مثبت و

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

معنادار داشت ،درحاليکه با پرخاشگری رابطه منفي و

افراد در ارتباطات خود به دنبال تاثیرگذاری بر طرف مقابل

معنادار نشان داد .همچنین بین الگوی ارتباطي همنوایي با

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

سالمت روان رابطه منفي و معنادار و با پرخاشگری رابطه

اشتراک احساسات و افكار خود هستند و در فعالیتها با

مثبت و معناداری نشان داده شد .بهعالوه نتایج بیانگر آن بود

یكدیگر همكاری ميکنند ( .)1ساختار علمي خانواده بعنوان

که پرخاشگری رابطه منفي و معناداری با سالمت روان دارد

مفهوم الگوی ارتباطي خانواده یا طرحوارههای ارتباط

( .)2باتوجه به این مسئله که طرحوارهها درونمایههای عمیق

خانواده ،شناخته ميشود که بر اساس آن نوع و کیفیت

و فراگیری هستند که محصول خاطرات ،هیجانها،

ارتباط اعضای خانواده با یكدیگر و همچنین محتوای ارتباط

شناختوارهها و احساسات بدني ميباشند لذا در مسیر

آنها ،نحوه کار و فعالیت و فضای ارتباطات و تعامالت

زندگي تداوم داشته و به شدت ناکارآمد هستند .این رشد

آنها را مشخص ميکند ( .)3قطعا گفتگو و مكالمه از

طرحواره ها اغلب به دوره کودکي برميگردد .لذا چنین

اساسي ترین ابعاد خانواده است .در این بین همنوایي کلید

تجارب کودکي منفي ،خلق و خوی هیجاني خاص و نوع

راه است به این معني که ارتباطات خانواده آنچنان رشد و

واکنش های هیجاني والدین به نیازهایشان ،منجر به

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

طرحوارههای ناسازگار اولیهای ميشوند که نحوه تفكر،

مورد تاکید قرار داده و همگي در یک مسیر و همگام با

احساس و رفتار آنها در روابط صمیمانه بعدی و سایر

یكدیگر بر یک امر پای ميفشارند .پژوهشي با عنوان رابطۀ

جنبههای زندگي را تحت تاثیر قرار ميدهند ( .)7از سوی

ابعاد الگوی ارتباطي خانواده با فراواني و شدت تعارضات

دیگر تحقیقات صورت گرفته اخیر تایید کننده تاثیر طرح

والدین ،براین مساله تاکید دارد که جهتگیری گفتگو و

وارهها بر روابط بعدی است ( .)9یانگ به وجود

تعامل ،ميتواند شدت تعارض در هر دو گروه از دختران و

طرحوارههای ناسازگار اولیه معتقد بود که شامل  8حیطه

پسران را بصورت منفي و معنادار پیشبیني نماید ،همچنین

مختلف بریدگي و طرد ،خودگرداني مختل ،محدودیت

جهتگیری همنوایي ،پیشبیني کننده مثبت و معنادار شدت

مختل ،دیگر جهت مندی و گوشبهزنگي بیشازاندازه بود.

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

هریک از این حیطهها طرحواره متعددی را در بر ميگرفت
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که درنهایت شامل  19طرحواره ميشد که عبارت بودند از:

ویژگيهای شخصیتي برونگرایي ،انعطافپذیری ،توافق

رهاشدگي /بيثباتي ،بياعتمادی /بدرفتاری ،محرومیت

پذیری و مسئولیتپذیری و الگوی ارتباطي سازنده متقابل

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

بهصورت مثبت از سوی دیگر ،قادرند تا کارکرد خانواده را

بيکفایتي ،آسیبپذیری نسبت به ضرر ،خود تحول نیافته/

پیش بیني نمایند ( .)13برطبق پژوهشهای انجام شده الگوی

گرفتار ،شكست ،استحقاق /بزرگمنشي ،خویشتنداری

ارتباطي خانواده با انواع تعارضات شخصیتي از یک سو و

ناکافي ،اطاعت ،ایثار ،جلبتوجه /پذیرش جویي ،منفي

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

گرایي /بدبیني ،بازداری هیجاني ،معیارهای سرسختانه/

کمالگرایي ،مبیّن نوعي ارزیابي دقیق و حساس است که

عیبجویي افراطي و تنبیه( .)8از سوی دیگر شخصیت

باعث ميشود افراد به گونهایي واکنش نشان دهند که

متضمن الگوی نسبتاً پایداری از صفات ،گرایشها یا

عملكرد آنها بسیار عالي و استاندارد و پیش رونده تلقي

ویژگيها است که تاحدودی مبیّن و تدوام بخش رفتار افراد

گردد ( .)18کمالگرایي و کمال طلبي بهعنوان یک ویژگي

است(.)11

شخصیتي ،بر این نكته تاکید ميکنند که شخص به دنبال

مدلي از شخصیت که به الگوی پنج عاملي شخصیت مشهور

حفظ و تداوم استانداردهای باال است و منتقد رفتارهای

است بر اساس مطالعاتي بدست آمد که شامل :برونگرایي،

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

سازگاری ،وظیفهشناسي ،روان رنجوری ،گشودگي بر

است که رویكردهای متفاوتي دربارهی کمالگرایي مطرح

تجربههای جدید بود ( .)11بسط و شرح این مفاهیم به قرار

ميگردد ،بعضي آن را سازهای تکبعدی دانسته و دیگران

ذیل ميباشد که :ظهور و بروز برونگرایي زماني است که

از آن به عنوان رویكردی چند بعدی معرفي کردهاند (.)17

تعامل با افراد دیگر و نیز میزان اجتماعي بودن چه به لحاظ

فراست و همكاران ( )18برای کمالگرایي سازهای شش

کمي و شدت در فرد متبلور گردد .توافق پذیری ،مبیّن

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

میزان هماهنگي در اندیشه ،احساسات و عمل نسبت به

درباره اشتباهات ،تردید درباره فعالیتها ،انتظارات والدین،

دیگران است .وظیفهشناسي به بُعدی از رفتارهای سازماني

انتقادات والدین ،معیارهای شخصي و نظم و سازماندهي".

اشاره دارد که مشخص کننده میزان مسئولیتپذیری،

پژوهشگران زیادی بر این باورند که نقش خانواده و محیط

سختکوشي و هدفگرا بودن رفتار فرد را نشان مي دهد.

اجتماعي در شكلگیری و رشد کمالگرایي فرزندان ،انكار

روان رنجوری در برگیرنده اختالالتي همچون افسردگي،

ناپذیر است و معتقدند که کمالگرایي محصول تجربههای

اضطراب ،پرخاشگری و نیز انواع مختلف هیجانهای تند و

دوران کودکي و خصوصا رابطه والدین با کودک است.

ناخوشایند است و نهایتا گشودگي نسبت به تجربه(تجربه

آنها اشاره ميکنند که کمالگرایي یک سبک بین فردی

پذیری) شامل قوهی تخیل ،زیباشناسي ،احساسات ،ایدهها،

است که در واکنش به تعامل با مراقبین به وجود ميآید

عملها و ارزشهااست( .)16از سوی دیگر ویژگي

(.)17

شخصیتي رواننژندی و همچنین الگوهای ارتباطي اجتناب

در پژوهشي دیگر براین نكته تاکید گردید که ابعاد

متقابل و نیز توقع کنارهگیری بهصورت منفي از یكسو و

الگوهای ارتباطي خانواده نیز در جهتگیری و همنوایي فرد

 -436بررسی نقش طرح واره ناسازگار ،صفات شخصيت در پيش بينی الگوی ارتباطی دانشجویان با ميانجیگری کمالگرایی

نسرین سادات هاشمی گلستان و همکاران

تاثیر داشته و ميتواند کمالگرایي نوروتیک را به صورت

روی آنها اجرا و جمع آوری شده است .با توجه به اینكه

مثبت و معنادار پیشبیني نماید ( .)19در این راستا و در

بعضي دادهها بعلت عدم پاسخگویي مناسب از مسیر تحلیل

تحقیقي دیگر ،نقش واسطهای کمالگرایي در رابطه با

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

طرحواره شناختي ناسازگار و کیفیت زندگي مورد بررسي

قرار گرفت.

قرار گرفت که حاکي از آن بود که طرحوارههای شناختي
قادر به پیشبیني کیفیت زندگي هستند و کمالگرایي مي-
تواند کیفیت زندگي را پیش بیني نماید ( .)18بنابراین،
کمالگرایي ،الگوی ارتباطي متغیری است که تا حد زیادی
متاثر از اولین تجارب کودکي است .بدین معني که برطبق
پژوهشهای بیانشده در باال ،صفات شخصیتي اساس
ارتباطات افراد را تشكیل داده و کمالگرایي که در پاسخ به
ویژگيهای شخصیتي و سبک تربیتي والدین بروز و
ظهورمي یابد به نحوه تعامالت اولیه خانواده با فرزند بستگي
دارد .پژوهش حاضر با هدف پیشبیني الگوی ارتباطي
دانشجویان بر مبنای طرحوارههای ناسازگار ،صفات
شخصیت با میانجيگری کمالگرایي انجام شده است.
باتوجه به اهمیت ارتباطات بر سالمت روان ،کیفیت زندگي
و رضایت از زندگي ،شادکامي و پیشگیری از اختالالت
رواني ،ضروری است تا در این زمینه مطالعهی گستردهای

ابزارهای پژوهش
 .5پرسشنامه الگوی ارتباطی خانواده :این
پرسشنامه دارای  6مؤلفه الگوی ارتباطي گفت و شنود و
الگوی ارتباطي همنوایي است که درمجموع  62گویه
)الگوی گفتوشنود  18گویه و الگوی همنوایي  11گویه(

دارد .در این پرسشنامه پاسخ هرگویه با استفاده از مقیاس
پنجدرجهای لیكرت از یک تا پنج نمرهگذاری ميشود.
پایایي ابعاد گفت و شنود و همنوایي با روش آلفای کرونباخ
به ترتیب  1/98و  1/86گزارش گردید ( .)61در تحقیقي
دیگر جهت احراز روایي سازه از روشهای تحلیل عاملي و
همساني دروني استفاده گردید که ارزش ویژهی دو عامل
گفت و شنود و همنوایي در تحلیل عاملي به ترتیب 89/2و
 62/3گزارش شد و این دو عامل رویهمرفته %37-83
واریانس را تبیین نمودند (.)66

صورت گیرد و نقش سازههایي که الگوهای ارتباطي را

 .0پرسشنامه کمالگرایی مثبت و منفیتری :این

پیشبیني ميکنند،شناسایيگردند.

مقیاس یک آزمون  81سؤالي است که  61ماده آن

روش کار
این تحقیق به لحاظ هدف ،کاربردی و به لحاظ روش
توصیفي از نوع همبستگي است .جامعهی آماری متشكل از
کلیه دانشجویان دانشگاه فردوسي مشهد است که در نیمسال
دوم  88-82درحال تحصیل بودهاند و حدود  18111نفر مي
باشند .بر اساس فرمول کوکران و مورگان ( ،)61حجم
نمونه برابر  378دانشجو تعیین شده است که با استفاده از
روش نمونهگیری در دسترس انتخاب و پرسشنامهها بر

کمالگرایي مثبت و61ماده دیگر کمالگرایي منفي را
ميسنجد .پرسشها در مقیاس  8درجهای لیكرت،
کمالگرایي آزمودنيها را از نمرهی یک تا نمرهی پنج در
دو زمینه مثبت و منفي ميسنجد .حداقل نمرهی آزمودنيها
در هریک از مقیاسهای آزمون 61و حداکثر آن111خواهد
بود .آلفای کرونباخ در فرم فارسي این پرسشنامه برای
هریک از زیر مقیاسها در نمونهی  616نفری از دانشجویان،
به ترتیب1/81و 1/97برای کل آزمودنيها؛  1/81و 1/99
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برای دانشجویان دختر1/98 ،و 1/92برای دانشجویان پسر

،معیارهای سرسختانه و استحقاق= ،1/98خود تحول

بود که نشانه همساني دروني باالی مقیاس ميباشد (.)63

نیافته/گرفتار= ،1/77بياعتمادی/بدرفتاری= ،1/28بازداری

 .3پرسشنامه فرم کوتاه و تجدیدنظر شده پنج

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

عاملی نئو :این پرسشنامه دارای  21عبارت بوده و بر پایه

روش تجزیه و تحليل دادها و اجرای پژوهش:

مقیاس پنجدرجهای لیكرت از(1کامالً مخالفم و8کامالً

جهت گردآوری دادهها ابتدا مجوزهای الزم ،جهت اجرای

موافقم) تهیهشده است .هر16گویه یكي از 8عامل بزرگ

مقیاس الگوی ارتباطي خانواده ،پرسشنامه طرحواره

شخصیت (برونگرایي ،توافق ،وظیفهشناسي ،روان

ناسازگار یانگ ،پرسشنامه فرم کوتاه شخصیت نئو و

رنجورخویي و تجربه پذیری)را اندازهگیری ميکند(.)68

پرسشنامه کمالگرایي مثبت و منفي اخذ گردید و سپس

ضریب همبستگي حاصل از روایي همزمان فرم کوتاه و بلند

پژوهشگر با استفاده از روش نمونهگیری در دسترس و به

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

صورت مراجعهی حضوری به دانشجویان دانشگاه فردوسي

همبستگي بین دو اجرای آزمون برای عاملهای پرسشنامه

مشهد و توزیع پرسشنامهها و اجرای آن ،پرسشنامهها را

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

گردآوری نموده است .پس از تكمیل پرسشنامهها توسط

دروني این پرسشنامه با آلفای کرونباخ بین  1/88و  1/78به

دانشجویان تحلیل دادهها با کمک نرمافزار  SPSS-21و-

دست آمد (.)68

 Lisrel8.8انجام شد و عالوه بر شاخصهای توصیفي

 .4پرسشنامه طرحوارههای ناسازگار اوليه :شكل
کوتاه پرسشنامه طرحوارهها برای اندازهگیری  19طرحواره
ناسازگار اولیه بر اساس فرم اصلي ساخته شده است .این
پرسشنامه دارای  81سؤال بوده که به صورت طیف لیكرت2

(میانگین و انحراف استاندارد) همبستگي پیرسون مورد
استفاده قرار گرفت .همچنین به منظور آزمون فرضیههای
پژوهش از آزمونهای آماری مناسب همچون تحلیل مسیر،
و رگرسیون خطي ساده و چندگانه استفاده گردید.

درجهای نمرهگذاری ميشود .سؤالهای این پرسشنامه برای

نتایج

تعین 19طرحواره ناسازگار اولیه تنظیم شده است بهگونهای

در این بخش اطالعات به دست آمده بصورت جداول

که برای هر طرحواره  8سؤال اختصاص داده شده است

مختلف شامل یافتههای جمعیت شناختي ،یافتههای حاصل

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

از تحلیل توصیفي همچون شاخصهای مرکزی و

پرسشنامه در نمونه ایراني اجرا شده ،حاکي از اعتبار باال و

پراکندگي کسب شده توسط آزمودنيها در هر یک از

مطابقت با یافتههای خارجي است( .)62ضرایب همبستگي

متغیرها ارائه ميشود ،سپس به تجزیه و تحلیل استنباطي

مربوط به پایایي بازآزمایي آن در نمونه ایراني عبارتند از:

دادهها پرداخته ميشود .در این پژوهش شاخصهای

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

دموگرافیک شامل دامنه سني ،جنسیت و تحصیالت نیز

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

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

اطاعت=  ،1/72آسیبپذیری نسبت به ضرر= 1/92

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

نسرین سادات هاشمی گلستان و همکاران
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 63تا  67سال و نهایتا 8درصد افراد شامل سنین  69تا 36

الگوی ارتباطي گفت و شنود نقش واسطهای ایفا ميکند.

بودند .این در حالي بود که تقریبا بطور مساوی از متغیر

همچنین در رابطه با نقش واسطهای کمالگرایي منفي نیز

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

ميتوان اشاره کرد که کمالگرایي منفي در رابطه بین

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

گشودگي و توافق با الگوی ارتباطي گفت و شنود نقش

سوی دیگر تحصیالت افراد نمونه بیشتر شامل لیسانس

واسطهای دارد.

(28/2=688درصد)

بود

تا

مقطع

فوق

لیسانس

با توجه به جدول  3مشاهده ميشود که کمالگرایي مثبت

(63/8=97درصد) و دکتری (7=62درصد).

در رابطۀ بین متغیرهای برونگرایي ،توافق و وجدان مندی با

همانطور که در جدول 1مشاهده ميشود ،حوزههای

الگوی ارتباطي همنوایي بهصورت منفي نقش واسطهای

طرحواره گوش به زنگي و بریدگي/طرد به ترتیب دارای

دارد .همچنین در رابطه نقش واسطهای کمالگرایي منفي

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

نیز ميتوان اشاره کرد که کمالگرایي منفي در رابطه بین

دیگر میزان انحراف استاندارد این متغیرها نیز به ترتیب برابر

متغیرهای

توافق،

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

خودگرداني مختل و محدودیتهای مختل با الگوی

مفروضههای نرمال بودن ،هم خطي بودن متغیرها و استقالل

ارتباطي همنوایي نقش واسطهای دارد.

خطاها مورد بررسي قرار گرفت .برای پیشفرض نرمال

همانطور که در جدول  8مشاهده ميشود ،بین متغیر الگوی

بودن دادهها از آزمون کالموگروف اسمیرنف استفاده شد.

ارتباطي گفت و شنود با مؤلفههای طرحواره ناسازگار اولیه

آزمون کالموگروف در همه متغیرها ازلحاظ آماری معنادار

ازجمله بریدگي/طرد،خودگرداني مختل ،محدودیتهای

نبود و فرض نرمال بودن دادهها مورد تائید قرار گرفت

مختل ،دیگر جهتمندی و گوشبهزنگي همبستگي منفي و

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

معنيدار وجود دارد .همچنین بین تمام مؤلفههای طرحواره

کوچکتر از  1/11و مقادیر مربوط به عامل تورم واریانس

ناسازگار با الگوی ارتباطي همنوایي نیز همبستگي مثبت و

()VIFکمتر از  11ميباشد ،بر این اساس ميتوان نسبت به

معنيداری وجود دارد.

مفروضه عدم همخطي نیز اطمینان حاصل کرد .اگر شاخص

چنانکه در جدول  8نشان داده شده است ،بین متغیر الگوی

تحمل کوچکتر از یک ()1>collinearity>1و شاخص

ارتباطي گفت و شنود با عامل شخصیتي روانرنجور خویي

تورم کوچکتر از ده ( )vif>11باشد ،ميتوان گفت که از

همبستگي منفي و معنادار است ( )-1/16و رابطه بین متغیر

مفروضهها رعایت شدهاند .بنابراین بهمنظور آزمون مدل

الگوی

شخصیتي

مورد نظر ،یعني بررسي نقش طرحوارههای ناسازگار و

روانرنجورخویي همبستگي مثبت و معنادار است (.)1/67

صفات شخصیت در الگوی ارتباطي دانشجویان ازطریق

همچنین بین عوامل شخصیتي برونگرایي ،توافق و وجدان و

میانجيگری کمالگرایي از روش تحلیل مسیر استفاده شد.

الگوی ارتباطي گفت و شنود همبستگي مثبت و معنادار

نتایج به دست آمده در جدول  6نشان ميدهد که

است و میزان همبستگي به ترتیب برابر با  1/18 ،1/19و

کمالگرایي مثبت در رابطۀ بین برونگرایي ،توافق ،وجدان

 1/61است اما میزان همبستگي بین متغیر همنوایي با عوامل

مندی و حوزه طرحواره بریدگي و خودگرداني مختل با

روانرنجور

ارتباطي

خویي،

همنوایي

گشودگي،

با

عامل
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شخصیتي برونگرایي ،توافق و گشودگي و وجدان مندی
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معنادار نیست.

جدول  -5شاخص های توصیفي متغیرهای پژوهش
متغیر

بیشترین

کمترین

انحراف معیار

میانگین

روانرنجورخویي

19

88

38/36

8/22

برونگرایي

68

81

38/77

3/98

گشودگي

68

88

37/36

3/28

توافق

68

81

39/68

8/17

وجدانمندی

31

88

38/87

3/31

بریدگي/طرد

27

172

87/77

17/92

خودگرداني مختل

83

118

28/88

13/91

73

111

98/91

8/89

دیگر جهتمندی

83

116

28/77

8/19

گوشبهزنگي

98

173

118/72

16/86

کمالگرایي مثبت

37

87

88/68

3/23

کمالگرایي منفي

61

79

81/92

11/77

الگوی ارتباطي گفتوشنود

68

81

82/36

8/99

الگوی ارتباطي همنوایي

12

78

82/38

61/16

محدودیتهای مختل

جدول -0بررسي نقش میانجيگری کمالگرایي مثبت و منفي در متغیر وابسته الگوی ارتباطي گفتوشنود با استفاده از روش  Bootstrapو آزمون سوبل
Bootstrap

متغیر وابسته

متغیر میانجي

آزمون سوبل

برونگرایي

1/183

1/118

1/113

6/988

1/118

گشودگي

1/119

-1/118

1/188

1/861

1/169

توافق

1/138

1/113

1/196

6/288

1/117

1/181

1/118

1/168

6/719

1/112

-1/181

-1/186

-1/118

-6/387

1/119

-1/173

-1/137

-1/117

-3/113

1/116

محدودیتهای مختل

1/111

-1/163

1/169

1/181

1/991

دیگر جهتمندی

1/117

-1/187

1/113

-1/888

1/138

گوشبهزنگي

-1/116

-1/186

1/118

-1/123

1/688

1/138

-1/192

1/113

-1/972

1/121

برونگرایي

1/116

-1/118

1/166

1/321

1/719

گشودگي

-1/167

-1/118

-1/116

-6/618

1/162

مندی وجدان
بریدگي/طرد
خودگرداني مختل

ن

م

ل
و
گ
ش
ر
ن
ا
و
ی
د
ی

ف
ک
ت
ما

گ

روانرنجورخویي

کمالگرایي مثبت

روانرنجورخویي

-1/166

-1/121

1/111

-1/938

1/122

متغیر مستقل

گفت و شنود

حد پایین

حد باال

Z

معنيداری

اثر
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توافق

-1/138

-1/176

-1/111

-6/811

1/116

مندی وجدان

-1/111

-1/118

1/118

-1/166

1/896

بریدگي/طرد

-1/118

-1/128

1/189

-1/179

1/989

خودگرداني مختل

-1/138

-1/181

1/116

-1/212

1/119

محدودیتهای مختل

-1/136

-1/181

1/116

-1/886

1/138

دیگرجهتمندی

-1/138

-1/188

1/118

-1/813

1/136

گوشبهزنگي

-1/112

-1/127

1/186

-1/669

1/918

جدول -3بررسي نقش میانجي کمالگرایي مثبت و منفي در متغیر وابسته الگوی ارتباطي همنوایي با استفاده از روش  Bootstrapو آزمون سوبل

Bootstrap

آزمون سوبل

متغیر میانجي

متغیر وابسته

برونگرایي

-1/188

-1/183

-1/119

-6/268

1/119

گشودگي

-1/118

-1/181

1/116

-1/832

1/181

توافق

-1/138

-1/171

-1/111

-6/881

1/118

-1/138

-1/128

-1/111

-6/312

1/161

1/111

-1/112

1/182

1/286

1/899

خودگرداني مختل

1/166

-1/167

-1/178

1/891

1/362

محدودیتهای مختل

-1/111

-1/161

1/117

-1/182

1/993

دیگرجهتمندی

1/111

-1/111

1/132

1/337

1/191

گوشبهزنگي

1/119

-1/118

1/131

1/192

1/677

روانرنجورخویي

1/139

1/116

1/183

6/181

1/132

-1/113

-1/162

1/112

-1/373

1/719

1/136

1/118

1/171

6/862

1/118

1/138

1/111

1/198

6/298

1/117

وجدانمندی
بریدگي/طرد

توافق

کمالگرایي منفي

گشودگي

همنوایي

برونگرایي

کمالگرایي مثبت

روانرنجورخویي

1/118

-1/111

1/181

1/873

1/118

متغیر مستقل

همنوایي

اثر

حد پایین

حد باال

Z

SIG
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مندی وجدان

1/111

-1/119

1/166

1/166

1/891

بریدگي/طرد

1/111

-1/188

1/122

1/888

1/282

خودگرداني مختل

1/181

-1/112

1/182

1/991

1/188

محدودیتهای مختل

1/122

1/117

1/133

6/997

1/113

دیگرجهتمندی

1/161

-1/167

1/172

1/871

1/331

گوشبهزنگي

1/168

-1/138

1/192

1/838

1/388

جدول -4ضریب همبستگي بین طرحوارههای ناسازگار و الگوی ارتباطي دانشجویان

متغیر

1

-1بریدگي/طرد

6

8

3

2

8

7

1

-6خودگرداني مختل

××1/78

1

-3محدودیتهای مختل

××1/88

××1/82

1

-8دیگرجهتمندی

××1/22

××1/27

××1/88

1

-8گوشبهزنگي

××1/76

××1/27

××1/26

××1/29

1

-2گفتوشنود

××-1/68

××-1/12

××-1/17

××-1/12

××-1/67

1

-7همنوایي

××1/81

××1/67

×1/16

××1/32

××1/33

××-1/82

1

P<0/01 *,P<0/05
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بحث و نتيجه گيری
فرضیه اصلي پژوهش با استفاده از روش تحلیل مسیر مورد
بررسي قرار گرفت و نتایج بیانگر آن بود که ابتدا،
کمالگرایي مثبت در رابطه بین حوزهی طرح واره بریدگي
و طرد و الگوی ارتباطي گفت و شنود نقش واسطهای دارد.
دوم ،کمالگرایي مثبت در رابطه بین حوزه خودگرداني
مختل و الگوی ارتباطي گفت و شنود نقش واسطهای دارد.
سوم ،کمالگرایي منفي در رابطه بین حوزه طرحواره
خودگرداني مختل و الگوی ارتباطي همنوایي نقش
واسطهای ایفا ميکند و نهایتا اینکه ،کمالگرایي منفي در
رابطهی بین حوزه طرحواره محدودیت مختل و الگوی
ارتباطي همنوایي نقش واسطهای دارد.
نتایج مطالعات مختلف در ایران ( ،)18،69،68،31،31تا
حدودی با پژوهش حاضر همسو است .این پژوهشها بیان
ميکنند که بین طرحوارههای ناسازگار و الگوی ارتباطي،
بین کمالگرایي و الگوی ارتباطي و بین طرحوارههای
ناسازگار و کمالگرایي رابطه وجود دارد ولي تاکنون
پژوهشي که اثر این سه متغیر را با هم بر روی الگوی
ارتباطي بررسي کند ،یافت نشده است .همه ما کم و بیش از
تأثیر تجارب کودکي آگاه هستیم .فردی که در کودکي
تجارب خوشایندی را تجربه نكند و نیازهایش ارضا نشود
طرحوارههایي مانند محرومیت هیجاني یا رهاشدگي به دلیل
نقص در محیط اولیه در او ایجاد ميشود .طرحوارههای
ناسازگار که تحت تأثیر تجارب اولیه افراد هستند ،منجر
بهشدت کمالگرایي در افراد ميشوند .در افراد کمالگرا
نوعي نگراني افراطي در خصوص اشتباه ،وضع معیارهای
سخت و باال ،سرزنش خود و عدم احساس رضایت رشد
ميکند که منجر به دشواریهایي در ارتباط با دیگران
ميشود .پس ميتوان گفت طبق نتایج این پژوهش

نسرین سادات هاشمی گلستان و همکاران

کمالگرایي بهعنوان متغیر میانجي نیز بر الگوی ارتباطي
افراد اثر ميگذارد.
پژوهشهای قبلي (،)13 ،31 ،18 ،37 ،32 ،38 ،38 ،33 ،36
تا حدودی با پژوهش حاضر همسو است .بدین معني که در
تمامي آنها این امر مسجّل بود که بین صفات شخصیت و
الگوی ارتباطي ،بین کمالگرایي و صفات شخصیت و هم
چنین بین کمالگرایي و الگوی ارتباطي رابطه وجود دارد
لكن پژوهشي که اثر صفات شخصیت و کمالگرایي را
باهم بر الگوی ارتباطي بررسي کند ،یافت نشد .در رابطه با
نقش صفات شخصیت در الگوی ارتباطي پژوهشهایي نیز
انجامشده است که در این بررسيها بر نقش صفات
شخصیت در نحوهی واکنش نشان دادن به دیگران و ارتباط
برقرار کردن اشاره شده است .بهعبارت دیگر هرچه صفات
برونگرایي ،توافق ،وجدان مندی و گشودگي بیشتر باشد
یعني فرد فعال ،پرانرژی ،تجربهگرا ،خالق ،گرم و منعطف و
درعینحال منظم و وظیفه مدارتر باشد .احتمال اینکه از
الگوی ارتباطي گفت و شنود استفاده کند ،بیشتر است.
برطبق یافتههای پژوهش پیشین و این پژوهش صفات
شخصیت بر الگوی ارتباطي افراد اثر ميگذارد.
افراد با ویژگي برونگرایي تمایل به فعالیتهای اجتماعي
دارند ،همیشه در تالش و تكاپو هستند و اگر با مشكلي
مواجه شوند ،راههای دیگری را امتحان ميکنند ،هیجان و
تحرک را دوست دارند و به موفقیت در آینده امیدوار
هستند که این ویژگيها ارتباط با کمالگرایي مثبت را نشان
ميدهد .این خصایص ،رابطه این افراد را با کمالگرایي
مثبت نشان ميدهد .افراد روان رنجور ازاینرو که نگران
اشتباه کردن هستند و در انجام کارهایشان شک و تردید
دارند ،کمالگرایي منفي را پیشه ميکنند .بهطورکلي،
صفات شخصیت بر کمالگرایي تأثیر ميگذارد و
کمالگرایي نیز بهعنوان متغیر میانجي بر الگوی ارتباطي
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افراد اثر ميگذارد .افراد کمالگرای مثبت در ارتباط با

که در حوزهی طرحواره خودگرداني مختل قرار ميگیرند

دیگران انعطاف بیشتری دارند و بیشتر از سبک ارتباطي

معموالً در کودکي یا بهشدت حمایتشدهاند و یا برعكس

گفت و شنود استفاده ميکنند .در مقابل افراد کمالگرای

بهندرت از آنها حمایتشده است و والدین با این کار

منفي انعطاف کمي دارند و بیشتر از سبک ارتباطي همنوایي

بهشدت به اعتمادبهنفس آنها لطمه زدهاند .آنها در

استفاده ميکنند.

بزرگسالي فكر ميکنند که هیچ کاری را نميتوانند

با توجه به یافتههای پژوهش ،فرضیه فرعي اول مبني بر

بهصورت مستقل انجام دهند .درنتیجه در روابطشان با

وجود رابطه معنادار بین طرحوارههای ناسازگار و الگوی

دیگران دائم اطاعت ميکنند و تعقل و ارتباطات باز برای

ارتباطي دانشجویان ،مورد تائید قرار ميگیرد .یكي از

آنها معنا ندارد .همچنین افراد با طرحواره حوزه محدودیت

عوامل مؤثر در الگوی ارتباطي افراد طرحوارههای ناسازگار

مختل ،در خانوادههایي بزرگشدهاند که بیشازحد محبت

هستند طرحوارهها الگوهای ثابت و درازمدتي هستند که

و توجه دریافت کردهاند .درنتیجه در بزرگسالي نميتوانند

درزمان کودکي به وجود آمدهاند و تا بزرگسالي ادامه

ارضای نیازهای آني خود را به تأخیر بیاندازند و به حقوق

یافتهاند .درک و ادراک محیط از طریق طرحواره صورت

دیگران احترام بگذارند .افرادی که طرحواره دیگر جهت

ميگیرد ،یعني درواقع افراد از دریچهی طرحوارههایشان

مندی دارند نیز شبیه کساني هستند که در حیطهی طرحواره

جهان را ادراک ميکنند و با دیگران ارتباط برقرار ميکنند

طرد قرار دارند بیشتر به دنبال ارضای نیازهای دیگران و

و تمایل دارند موقعیتها را بهگونهای تفسیر کنند که

طرف مقابلشان هستند .با این تفاوت که افراد طرحواره

طرحوارههایشان تائید شود؛ بنابراین رفتارها از طرحوارهها

حوزه طرد به خاطر ترس از طرد شدن آن رفتارها را انجام

نشات ميگیرند .بهعبارتدیگر افزایش طرحوارههای

ميدهند ولي این افراد برای کسب تائید ،تداوم رابطه

ناسازگار با افزایش استفاده از الگوی ارتباطي همنوایي و

هیجاني و اجتناب از انتقام این کار را انجام ميدهند .این

کاهش استفاده از الگوی ارتباطي گفت و شنود همراه است.

افراد در کودکي معموالً بهصورت مشروط پذیرفتهشده و از

این یافتهها با پژوهشهای انجام شده قبلي(،81 ،38 ،39 ،69

خانوادههایي محافظتکننده هستند که سبک ارتباطي

 )81همسو ميباشد.

همنوایي دارند و درنهایت ،افرادی که طرحوارههایشان در

کساني که طرحوارههایشان در حوزهی بریدگي و طرد قرار

حوزه گوشبهزنگي و بازداری قرار دارد افرادی خشک و

دارد چون معتقدند روابطشان با افراد مهم زندگي ثبات

غیر منعطف ،پر از خشونت ،واپس زن و سختگیر هستند

ندارد تمایل دارند بهگونهای نسنجیده و شتابزده از یک

معموالً نگران و آمادهی اتفاق بد هستند و بیشتر در

رابطهی خود آسیبرسان به رابطهای دیگر پناه ببرند یا از

خانوادهای محافظتکننده بزرگشدهاند و سبک ارتباطي

روابط بین فردی نزدیک اجتناب کنند و یا اگر هم از رابطه

همنوایي دارند .همانطور که پیشازاین اشاره شد

اجتناب نكنند به علت ترس شدید از رها شدن ،دست به

بهطورکلي ميتوان گفت هریک از طرحوارههای ناسازگار

رفتارهای کنترل طرف مقابل ميزنند یعني درواقع بیشتر از

بهنوعي بر الگوی ارتباطي افراد اثرمي گذارند.

الگوی ارتباطي همنوایي استفاده ميکنند .از طرفي افرادی
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نتیجه دیگر پژوهش نشان داد بین صفات شخصیتي روان

گفتوگوی آزاد ،تبادل اندیشه ،همدلي و پذیرش نامشروط

رنجور خویي ،برونگرایي ،توافق و وجدان مندی با الگوی

فرزند تأکیددارند .این خانوادهها ،به فرزند آموزش ميدهند

ارتباطي گفت و شنود رابطه معنادار وجود دارد .همچنین

که به همهی جوانب مسئله توجه کند و عقیدهی خودش را

بین صفت شخصیتي روان رنجور خویي با الگوی ارتباطي

حتي اگر مخالف عقیدهی دیگران بود ابراز کند .از جهت

همنوایي رابطه معنادار وجود دارد .بهعبارتدیگر ،صفات

دیگر ،افرادی که در صفات برونگرایي ،توافق و وجدان

شخصیتي برونگرایي ،توافق و وجدان مندی بهصورت

مندی نمره باال ميگیرند از انعطاف و پذیرش بیشتر در

مثبت الگوی ارتباطي گفت و شنود را پیشبیني ميکنند و

ارتباط و تعامل با دیگران برخوردارند و از الگوی ارتباطي

صفت روان رنجور خویي بهصورت منفي الگوی ارتباطي

گفت و شنود استفاده ميکنند .به طورکلي ،عوامل متعددی

گفت و شنود و بهصورت مثبت الگوی ارتباطي همنوایي را

ميتوانند بر الگوی ارتباطي افراد اثر بگذارند که

پیشبیني ميکند اما میزان همبستگي بین متغیر الگوی

طرحوارههای ناسازگار ،صفات شخصیت و کمالگرایي سه

ارتباطي همنوایي با عوامل شخصیتي برونگرایي ،توافق،

مورد از آنها هستند .تعامل تجارب ناگوار محیط اولیه با

گشودگي و وجدان مندی معنادار نیست .این یافتهها با نتایج

خلقوخوی هیجاني کودک منجر به شكلگیری

پژوهشهای دیگر ( )83 ،86 ،33همسو ميباشد .بنابراین

طرحوارههای ناسازگارمي شوند و وجود طرحوارههای

ميتوان نتیجه گرفت که بین صفات شخصیت و الگوی های

ناسازگار منجر به مشكالتي در ارتباط و الگوی ارتباطي

ارتباطي رابطه معني داری وجود دارد.

ميشود .خلقوخوی هیجاني کودک درواقع همان صفات

افراد با میزان روان رنجوری باال فاقد سازگاری روانشناختي

شخصیت است که الگوهای نسبتاً ثابت و پایداری هستند که

مثبت و ثبات عاطفي هستند .این افراد بدبین ،نگران ،عصبي،

در طول زمان ثابت ميمانند .نظریهپردازان مختلف

خجالتي ،آسیبپذیر و شتابزده هستند ،این افراد والدیني با

کمالگرایي را بهعنوان یک سازه شخصیتي و هم چنین

الگوی ارتباطي همنوایي دارند .بهعبارتدیگر هرچه میزان

نتیجه سبک تربیتي والدین و محیط اولیه کودک ميدانند

روان رنجوری بیشتر باشد میزان استفاده از الگوی ارتباطي

که منجر به وضع قوانین خشک و غیر منعطف ميشود و بر

همنوایي بیشتر و الگوی ارتباطي گفت و شنود کمتر است.

الگوی ارتباطي افراد اثر ميگذارد .درنتیجه ،طرحوارههای

افراد برونگرا افرادی جاهطلب ،اجتماعي ،فعال و پرحرف

ناسازگار ،صفات شخصیت ،زماني که با کمالگرایي همراه

هستند .این افراد تمایل دارند با دیگران همكاری و رقابت

شوند ،ميتوانند با شدت بیشتری الگوی ارتباطي دانشجویان

کنند و افراد باصفت باالی توافق افرادی گرم و مهربان،

را پیشبیني کنند.

همدرد با دیگران هستند که به نظر دیگران احترام

از محدودیتهای این پژوهش ميتوان به حاالت رواني فرد

ميگذارند .همچنین افرادی که در بعد وجدان مندی نمره

درزمان تكمیل پرسشنامه ،صرف وقت و دقت و صداقت

باال ميگیرند با ویژگيهای وظیفهشناسي مسئولیتپذیری،

در پاسخگویي و درک و شناخت مناسب از خود اشاره

بااراده و هدف جو هستند .ميتوان گفت افرادی که در این

نمود که از شرایط اساسي صحت و سالمت تحقیق ميباشد

سه بعد نمره باال ميگیرند سبک ارتباطي والدین آنها گفت

و ممكن است برخي عوامل این مسئله را تحت تاثیر قرار

و شنود است .بهعبارتيدیگر والدین این افراد به

داده باشد مانند تعداد سؤاالت پرسشنامهها ،دقت در جواب
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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.
ازآنجاکه پژوهش هایي از این دست ،در دنیای امروزه مهم
تلقي مي شود ،پیشنهاد مي گردد که همین کار در قالب
پژوهش کیفي نیز انجام پذیرد .زیرا مصاحبه با آزمودنيها
اطالعات بیشتری را در اختیار پژوهشگر قرار مي دهد.
همچنین با توجه به اهمیت ارتباط و الگوی ارتباطي پیشنهاد
مي شود پژوهشي مداخلهای با هدف درمان طرحوارههای
ناسازگار و کمالگرایي صورت گیرد تا تأثیر روشهای
درماني مداخلهای سنجیده شود.در پایان ضمن تشكر بي
دریغ خود از همه دانشجویاني که وقت گرانمایه خود را
برای پیشبرد این پژوهش گذاشتند صمیمانه قدرداني نموده
و موفقیت و بهروزی آنان را در تمام زمینه ها خواستاریم.
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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.

