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 چکیده

 روش شد. نجاما دانشجويان  بین در تاريک شخصیت های ويژگی با اولیه ناسازگار های طرحواره مقايسه هدف با تحقیق اين

دانشجويان کارشناسی دانشکده علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسالمی  یۀکل آماری تحقیق جامعه بود. همبستگی توصیفی تحقیق اجرای

؛ که نفربوده  303(حجم نمونه 1970و مورگان) یاز جدول کرجس از استفاده با نمونه حجم بودند. واحد اصفهان)خوراسگان(

پرسشنامه به طور کامل و بدون خطا، برگشت داده شد، بنابراين نرخ بازگشت  200توزيع شده،  پرسشنامه 303از تعداد 

و  (1999)طرحواره های ناسازگار اولیه يانگ های پرسشنامه از اطالعات گردآوری جهت درصد بوده است. 92ها پرسشنامه

آزمون ضريب همبستگی  از استفاده با آمده بدست های داده گرديد. استفاده( 2010شخصیت تاريک توسط جانسون و وبستر)

 یطرحواره هابین  یهمبستگ بيضر که داد نشان تحقیق نتايج شدند.  تحلیل 20 نسخه spss افزار نرم در متغیره چند رگرسیون

ا ب یهناسازگار اول یطرحواره هابین  یهمبستگ بيضرو همچنین  است يک معنادارتار یتشخص یهايژگیوبا  یهناسازگار اول

 . است دارامعنیزی نیز جامعه ستو یاولیستیماکیفتگی، خودش

 

 اصفهان واحد اسالمی آزاد دانشجويان دانشگاه تاريک، شخصیت هایويژگی اولیه، ناسازگار هایطرحواره واژگان کلیدی:

 (  خوراسگان)

  



 

 

 

 

 اول فصل

 پژوهش اتیکل

 

 

 

 

 

 

 

 

 مقدمه -1-1
از درآمد ملی صرف آموزش عالی و تحصیل دانشجويان آن کشورها در تمامی کشورها سالیانه سهم زيادی 

ترديد سازگاری افراد دهند. بیشود. دانشجويان بخش مهم و عظیمی از جمعیت هرکشوری را تشکیل میمی

 ها طرحواره(. 1392پذير نخواهد بود)سامه و اکرمی، هرجامعه جز در پرتو سالمت جسمانی و روانی امکان

 اساسا اولیه ناسازگار های.طرحواره (1388 داغی، قره(هستند زندگی اوايل هایتعامل و ها تجربه محصول

تجربه پردازش برای الگويی عنوان به و شوند می حفظ افراد توسط که هستند ناهشیار و تلويحی هایمضمون

 روابط و احساسات افکار، رفتارها، و يافته گسترش زندگی سرتاسر در نتیجه در و روند می کار به بعدی های

 بسیار بنابراين و اند شرط و قید بی طورمعمول به اولیه ناسازگار های طرحواره. کنند می تعیین را مردم ساير با

 دوره ناخوشايند های تجربه از معتبری هایبازنمايی اولیه، ناسازگار های طرحواره اساسا ناپذيرند. انعطاف

 فرد ديدگاه و اندخودانگاره اغلب و ناپذير انکار و شوند، می ايجاد زندگی اولیه دوران در که هستند، کودکی

 در که هستند مدتی دراز و ثابت های موضوع اولیه ناسازگار های طرحواره کنند. می مشخص را دنیا درباره

 یه،اول ناسازگار هایطرحواره  (. 1،2002يابند)سیمونزمی راه بزرگسالی به و آيند می وجود به کودکی دوران

                                         
1 Simos 



 که ( اظهارکردند1383همکاران) و يانگ (.1383شوند)يانگ،  می تقسیم وسیع حوزه پنج به نیاز، پنج مطابق

 ای مقابله روش سه آنها کنند.می بروز ناسازگار ای مقابله های روش راه از اولیه ناسازگار های طرحواره

 .دارند مطابقت ستنب يخ گريز، جنگ، اساسی واکنش سه که با کردند توصیف را ناسازگار

هايی که تهاجمی و رنجاننده بود اما ی اخیر، که به شخصیتهای شخصیتی در دو دههيکی از بررسی

های منفی مطرح شده (. از میان شخصیت2001، 1شوند، پرداخته است)کووالسکیغیربیمارگون محسوب می

وجه زيادی به آن شده است؛ توسط کووالسکی، سه شخصیت توجه پژوهشگران را به خود جلب کرده و ت

طی يک پژهش همبستگی  5، پاولهاس و ويلیامز2002. در سال 4ستیزیو جامعه 3، خودشیفتگی2ماکیاولیانیسم

های مشترک میان اين سه های اين شخصیت را بررسی کردند و با مشاهده تعداد زياد ويژگیمیان ويژگی

 (.1396میری و همکاران، را معرفی کردند)ا "6سه گانه تاريک شخصیت"شخصیت؛ 

های خاصی شود و با فشارها و هیجانای در زندگی فرد میورود به دانشگاه منجر به تغییرات عمده

يک تار شخصیت های تواند سالمت روانی افراد را تحت تاثیر قرار دهد. ويژگیاين دوران همراه است که می

و باشد. از اين رر فرهنگ ايرانی الزم و ضروری میکه در علم روانشناسی بديع بوده و بررسی اين متغیر د

 بین در تاريک شخصیت های ويژگی با اولیه ناسازگار های واره طرح هدف انجام اين پژوهش مقايسه

 دانشجويان است.

فصل پیش رو ، بیان مساله، اهمیت و ضرورت تحقیق، اهداف و فرضیات تحقیق پرداخته شده و پس در 

 های تحقیق با تعاريف نظری و عملیاتی توصیف شده است.از آن مفاهیم و متغیر

 

 بیان مساله -1-2
 به و شوند می حفظ افراد توسط که هستند ناهشیار و تلويحی هایمضمون اساسا   اولیه ناسازگار هایطرحواره

 ساير اب روابط و احساسات سرتاسر در نتجه در و روند می کار به بعدی هایتجربه پردازش برای الگوی عنوان

 بسیار بنابراين و اندشرط و قید بی معمول طور به اولیه ناسازگار هایطرحواره. کنند می تعیین را مردم

 کودکی دوره ناخوشايند هایتجربه از معتبری های بازنمای اولیه، ناسازگار هایاساسا  طرحواره ناپذرند.انعطاف

 درباره فرد ديدگاه و اندخودانگاره اغلب و ناپذير انکار و شوند، می ايجاد زندگی اولیه در دوران که هستند،

 دوران در که هستند مدتی دراز و ثابت هایموضوع اولیه ناسازگار های طرحواره کنند. می مشخص را دنیا

                                         
1 Kowalski 
2 Machiavellianism 
3  Narcissism 
4 Anti-society 
5 Paulhus & William 
6 Dark Triad of Personality 



 های( طرحواره2007همکاران) و 1(. يانگ2002 ،نزيابند)سیمو می راه بزرگسالی به و آيند می وجود به کودکی

 در تحول و رشد ابتدای در که کنندمی تعريف رسانی آسیب خود شناختی و هیجانی الگوهای را ولیها ناسازگار

 می تأثیر ديگران با رابطه و تجارب تفسیر و تعبیر نحوه بر و شده تکرار زندگی سیر در و اند گرفته شکل ذهن

 -1: از عبارتند که اند کرده فی معر و شناسايی حوزه پنج قالب در را اولیه ناسازگار طرحواره هجده آنها. گذارند

 -5  شرم، /نقص -4 هیجانی، محرومیت -3 رفتار، سو /اعتمادی بی -2ثباتی،  بی شدگی/رها يا طرد و بريدگی

 نسبت پذيری آسیب -7 کفايتی،بی /وابستگی-6،  مختل عملکرد و مختاری خود يا بیگانگی /اجتماعی انزوای

 -11منشی، بزرگ استحقاق -10مختل،  هایحدوديتم شکست، -9 يافته، تحول خود -8 بیماری، /ضرر به

 جلب  جويی/ پذيرش -14 ايثار، -13اطاعت،  -12،  مندی جهت ديگر ناکافی، انظباطی خود و داریخويشتن

 معیارهای -17 هیجانی، بازداری -16 بدبینی، /گرايیمنفی -15،  داری باز و حد از بیش زنگی به گوش و توجه

 .تنبیه -18افراطی،  جويیعیب /تانهسرسخ

اصطالح شخصیت تاريک برای اشاره به سه صفت اجتماعی ناپسند ماکیاولی، خودشیفتگی،  

پسیکوپاتی)جامعه ستیزی( به کار می رود. تیپ شخصیتی ماکیاولی از نظريه نیکولوماکیاولی فیلسوف ايتالیايی 

مده هدف، وسیله را توجیه می کند و صحبت کردن قرن پانزدهم اقتباس شده است بر اساس دو ديدگاه ع

مطابق میل مردم استوار می باشد. ماکیاولی تمايل فرد برای فريب ديگران برای رسیدن به منافع شخصی خود 

بینی، اشتغال ذهنی (. شخصیت خودشیفته با نشانه های احساس خود بزرگ2002، 2است.)پولهاوس و ويلیام

ستعداد، زيبايی، احساس همه توانی، استثمار در روابط بین فردی و فقدان همدلی با تخیالت موفقیت، قدرت، ا

(. پسیکوپاتی اولین اختالل شخصیتی شناخته شده در روانپزشکی 2007مشخص شده است)کاپالن و سادوک، 

دد عبوده که تاريخچه بالینی طوالنی دارد. يک اختالل شخصیتی متداعی شده با مشکالت رفتاری و اجتماعی مت

است که پیش آگهی قابل انتظار ضعیفی در بین اختالالت شخصیتی دارد. اين افراد در کل با عباراتی همچون 

 (.1394نداشتن احساس گناه و پشیمانی در سطوح باالی تکانشوری توصیف می شود)قمرانی و همکاران، 

های زيستی، مام زمینهبطور خالصه از آنجايی که زيربنای هرجامعه در گروه افراد آن جامعه در ت

های کارشناسان متولی آموزش، پرورش افرادی با رفتارهای ترين دغدغهاجتماعی و اخالقی است و يکی از مهم

های باشد و تعلیم و تربیت امری است پیوسته و مستمر و همه جانبه، تاثیر ويژگیاجتماعی مطلوب می

یه  امری های ناسازگار اولو تاثیر آن بر طرحواره فتگیشخصیتی چون ماکیاولیسمی، جامعه ستیزی و خودشی

است اجتناب ناپذير و با توجه به اهمیت شناسايی متغیرهای مسئول در نگرش دانشجويان، هدف اين پژوهش 

                                         
1  Yang 
2 Paulhus & Williams 



های آن است که گامی هرچندکوچک در اين زمینه بردارد. لذا سوال پژوهش اين خواهد بود که آيا طرحواره

 باشد؟گی های شخصیت تاريک در بین دانشجويان متفاوت میناسازگار اولیه با ويژ

 

 ضرورت تحقیق -1-3
توانند با درهم آمیختن نیروی ايند، زيرا میهای انسانی هرجامعه به حساب میدانشجويان بزرگترين سرمايه

انه ا سالیهای پیشرفت و توسعه را به حرکت درآورند. در تمام کشورهآموخته شده، چرخجوانی، علم و مهارت

ها بخش مهم شود و آنسهم زيادی از درآمد ملی صرف آموزش عالی و تحصیل دانشجويان آن کشورها می

های اخیر افزايش توجه نسبت (. در سال1389دهد)میکائیلی، و عظیمی از جمعیت هرکشوری را تشکیل می

تاريک مورد اشاره قرار ای از صفات نامطلوب به وجود آمده است که به عنوان سه گانه به مجموعه

های شخصیتی خودشیفته ماکیاولیسم و (. صفات سه گانه تاريک به سازه2015گیرند)آقابابايی و بالچینو، می

تواند در (. اين صفات می2002ضداجتماعی اشاره دارد که مستقل اما مرتبط با يکديگرند)پالهوس و ويلیامز، 

(. تاکنون بیشتر تحقیقات انجام گرفته در رابطه با اين 2012تر، طوالنی مدت سازگارانه باشند)جانسون و وبس

 وفايی زوجین بوده است، از اين رو اهمیتويژگی سه گانه شخصیتی برروی اختالالت بالینی، مجرمین و بی

یه های ناسازگار اولآن بر طرحوارهکشف و مطالعه متغیرهای شخصیتی تاثیرگذار و عوامل موثرپژوهش اين 

باشد. همچنین با توجه به ای از عموم مردم در جامعه میانشجويان به عنوان نسل جوان و نمايندهبرروی د

دانشجويان  ريزی بهتر برای کمک بهتواند نتايج مفیدی برای مسولین دانشگاه برای برنامهآنچه که گفته شد می

ز توانند اايج اين پژوهش هستند و میها از بهره وران نتبه همراه داشته باشد. مراکز آموزش عالی و دانشگاه

 نتايج اين تحقیق در راستای هدف خود استفاده کنند.

 

 اهداف تحقیق-1-4

 هدف اصلی-1-4-1

 دانشجويان بین در تاريک شخصیت های ويژگی با اولیه ناسازگار های واره طرح مقايسه

 

 

 اهداف فرعی-1-4-2

 دانشجويان بین یفتگی درخودش با اولیه ناسازگار های واره طرح مقايسه -1

 دانشجويان بین یاولیستی درماک با اولیه ناسازگار های واره طرح مقايسه -2

 دانشجويان بین جامعه ستیزی در با اولیه ناسازگار های واره طرح مقايسه -3



 

 سوالها یا ها فرضیه-1-5

 یاصل هیفرض-1-5-1

 دانشجويان تفاوت دارد. بین در تاريک شخصیت های ويژگی با اولیه ناسازگار های واره طرح

 

 یفرع یهاهیفرض-1-5-2

 دانشجويان تفاوت دارد. بین یفتگی درخودش با اولیه ناسازگار های طرحواره -1

 دانشجويان تفاوت دارد. بین یاولیستی درماک با اولیه ناسازگار های طرحواره -2

 يان تفاوت دارد.دانشجو بین جامعه ستیزی در با اولیه ناسازگار های طرحواره -3

 

 تعریف واژه ها و اصطالحات ) به صورت مفهومی و عملیاتی(-1-6

 تعاریف نظری-1-6-1

 اولیه ناسازگار های واره طرح -1-6-1-1

 از ناشی روانی فشار به که نحوی به کرده تحريف را روزانه تجربیات از استنباط اولیه ناسازگار هایطرحواره

 1سوکلی(کنندمی تضعیف را هیجانات ديگران از صحیح تفسیر قابلیت و بخشندیم شدت اجتماعی طرد يا تنهايی

 (.21؛ ص2011 همکاران، و

 

 یکتار یتشخص یها یژگیو 1-6-1-2

اصطالح شخصیت تاريک برای اشاره به سه صفت اجتماعی ناپسند ماکیاولی، خودشیفتگی، پسیکوپاتی )جامعه 

ی همگی بر شرارت اجتماعی، سردی عاطفی، دورويی و رود. اين سه صفت به نوعستیزی( به کار می

 (.257؛ ص2012پرخاشگری تمرکز دارند)جانسون و مک کاين، 

هايی همچون رفتارهای فريبکارانه، اعمال کنترل بر ديگران، خودکامگی، منفعت طلبی، ويژگی ماکیاولیسم: -

مک  قابل تشخیص است)جانسون و پروايی و خودمحوریتفاوتی، سردی عاطفی، بیکشی، بدبینی، بیبهره

 (.257؛ ص2012کاين، 

يک اختالل بوده که فقدان همدلی با ديگران و عدم ندامت از گناه يا اشتباه از  ستیزی:جامعه -

 (.257؛ ص2012های اصلی آن است)جانسون و مک کاين، مشخصه

                                         
1 Soukli 



تمايز یت ممند که شامیل يک حس استحقاق و احساس يک وضعيکی ويژگی جهت خودشیفتگی: -

 (.257؛ ص2012نسبت به ديگران است)جانسون و مک کاين، 

 

 یاتیعمل فیتعار-1-6-2

 اولیه ناسازگار های واره طرح -1-6-1

 اين هایمولفه شامل ( که1998يانگ) اولیه ناکارامد هایطرحواره پرسشنامه از پاسخگو که است اینمره

 انزوای طرحواره اعتمادی، بی طرحواره شدگی، رها رهطرحوا هیجانی، محرومیت طرحواره شامل هاطرحواره

 پذيری آسیب کفايتی،طرحواره بی/وابستگی طرحواره شکست، طرحواره شرم، و نقص طرحواره اجتماعی،

 بازداری طرحواره ايثار، طرحواره اطاعت، طرحواره گرفتار، و نیافته تحول خود طرحواره ضرر، به نسبت

 خود/داری خويشتن طرحواره و منشی بزرگ/استحقاق طرحواره ختانه،سرس معیارهای طرحواره هیجانی،

 .آوردمی بدست شود می سنجیده سوال 5 با مولفه هر و ناکافی است انظباتی

 

 یکتار یتشخص یها یژگیو -1-6-2

ای است که آزمودنی ها براساس پرسشنامه تاريک همنظور از ويژگی های شخصیت تاريک در اين پژوهش نمر

ی جامعه ستیزی، ماکیاولیسمی و خودشیفتگی ( با سه مولفه2010)1سوالی جانسون و وبستر 12شخصیت 

 کنند.کسب می

 

 

 

 

 

  

                                         
1 Jonason & Webster 
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نظريه و های تاريک شخصیتو ويژگی اولیه ناسازگار هایهطرحوار متغیرهای با مرتبط ادبیات دوم فصل در

 .شودمی ارائه خارجی، و داخلی تحقیقات پیشینه فصل انتهای در و شودمی مطرح موضوع اين با مرتبط های

 

 اولیه ناسازگار های واره طرح -2-1

 طرحواره مفهوم -2-1-1

 ساختار، عنوان به کلی طور به طرحواره و است شده برده کار به مختلفی پژوهش های حوزه در"طرحوار" کلمه

 طرحواره" قالب در را منطق اصول روانی، منطقیون قديم يونان فلسفه در .ودش می تعريف چوب چهار يا قالب

 مجموعه يک عناصر اشتراکتمام نقطه ودريافت درک کانت، فلسفی نظام در طرحواره .اند کرده مطرح"استنباط

 از کادرا براين، عالوه .کنند تبیین را خود تجارب ضرر وبه شناسی روان در طرحواره واژه است. شده تعريف

 و يانگ)کنند می پیدا جهت توسط طرحواره نیز افراد های پاسخ و شود می مندی واسطه طرحواره، طريق

 (.1388 واندوز، پور حمید ترجمه ، 1950 همکاران،

 موجود که است هايی محرک وارزيابی گردانی رمز کردن، غربال منظور به شناختی ساختاری طرحواره

 زمان يا ارتباط در را خود وضعیت تا شود می قادر فرد ها، طرحواره براساس .تاس گرفته قرار ان متن در زنده



( 1990همکاران) و 1بک .کند تفسیر و بندی طبقه داری معنی روش به را خود های تجربه و تعیین مکان و

 شده سازیشخصی محتوای شامل ساختارهايی طرحواره های واژه روانی، شناسی آسیب حیطه در که معتقدند

 وسواس و های هراسحمله اضطراب، افسردگی جمله از هايی، اختالل اثر در که هستند فردی هایويژگی و

 (.1388 دوست، يزدان ويکه صلواتی)شوند می فعال ها

 کلی طرحی ديگر، عبارت به .است واقعه يک کننده متمايز خصوصیات انتزاعی بازنمايی طرحواره،

 در .گويند می طرحواره را واقعه يک برجسته عناصر از کلی طرحی. است واقعه يک برجسته ازعناصر

 شناختی رشد مختلف مراحل اودر که چرا .شود می تداعی پیاژه با کارهای بیشتر واژه اين احتماال روانشناسی،

 انتزاعی نقشه" عنوان به طرحواره شناختی، رشد حوزه در .است کرده بحث هاخصوص طرحواره در تفضیل به

 طرحواره يک به ما بنابراين .است مسئله حل و اطالعات تفسیر راهنمای که شودگرفتهمی نظر در "شناختی

 همکاران، و يانگ) داريم نیاز افسانه يک تفسیر برای فرهنگی طرحواره يک وبه يک جمله فهم برای زبانی

 (.1388اندوز، و حمیدپور ترجمه ، 1950

 حیطه در .دارد دلبستگی نظريه و خود شناسی روان شناختی، شناسی، روان در ريشه طرحواره مفهوم

 طیف در ها تعريف اين که است متعددی های تعريف دارای شناختی طرحواره شناختی،واژه شناسیروان

 ترين يافته تعمیم طرحواره .دارند قرار دستیابی غیرقابل و دستیابی قابل شناختی های ساختار از ای گسترده

 .دارد فرد های وهیجان ساختارها بر قدرتمندی عمیق وتاثیر است مقاوم تغییر لمقاب در که است شناخت سطح

 .گیرندقرار می ها طرحواره تاثیر تحت چشمگیری گونه به بینابینی بنیادين های فرض و منفی آينده خود افکار

 (.1388دوست،  يزدان ويکه صلواتی)شوند فعال طرحواره که است تر قدرتمند زمانی تاثیر اين ويژه به

 افکار که هستند بنايی زير های قانون يا مفروضه ها، طرحواره که باورند براين (2004فاسکو) و فريمن

 اين محتوای .اند يافته وگسترده تحول فرد زندگی طول و در دارند قرار خود کنترل راتحت فرد و رفتارهای

 ساختار گیری شکل به منجر ها رهطرحوا .است شخص زندگی ناآگاهانه های جنبه کلیه شامل ها طرحواره

 .شوند می خود پیرامون دنیای از فرد ذهنی

و  شناسی روان ساختار در حال بااين.کرد اشاره طرحواره مفهوم به هايش نوشته اولین در( 1967بک)

 زندگی تجارب درک برای که شود می گرفته نظر در کلی بخش سازمان اصل عنوان به درمانی، طرحوارهروان

 اوايل در هاطرحواره از بسیاری که است اين درمانی، روان حوزه وبنیادی جدی مفاهیم از يکی.است  ررض فرد

 .کنند می تحمیل زندگی بعدی تجارب به را خودشان و دهند می ادامه خود حرکت به.گیرند می شکل زندگی

 به عنواننیاز با وقاتا گاهی که است چیزی همان مسئله اين.باشند نداشته ديگری کاربرد هیچ اگر حتی

 ديدگاه اگراين حتی باديگران؛ خود درباره باثبات ديدگاهی حفظ يعنی .شود می ياد ازآن"شناختی هماهنگی"

                                         
1 Beck 



 باشد ياناسازگار سازگار منفی، يا مثبت تواند می طرحواره کلی، تعريف بااين 0باشد شده تحريف يا نادرست

 حمد ، ترجمه1950 و همکاران، يانگ)بگیرد شکل گیزند بعدی مراحل يادر زندگی اوايل در همچین و

 (.1388 پورواندوز،

 اطالعات دريافت موازات به که است معنا بدين اين .اند گرفته شکل فرد رشد طول در ها طرحواره

 ادراک اساس وبر فرد به منحصر طور به فردی هر .شوند می پردازش فرد توسط اطالعات آن پیرامون، محیط از

 عین در .کند می بندی و سازمان سازی مرتب بندی، دسته را ها آن.دهد می اطالعت اين به هک معنايی و

 ياشخصیت سن جنسیت، به مربوط عوامل و مذهب خانواده، فرهنگ، تاثیر تحت ها طرحواره حال،پديدآيی

و  رفتاری انی،هیج عوامل به باتوجه شناختی،بلکه های مولفه براساس تنها نه ها طرحواره .گیرد می قرار فرد

 وبکه صلواتی)هستند مقاوم بسیار تغییر به نسبت ها طرحواره مجموع شوند؛در می بندی سازمان نیز زيستی

 :چون (: 1388دوست،  يزدان

 .دارند فرد گذشته های وتجربه ها باهیجان قوی هاپیوندی طرحواره از برخی -1

 از قسمتی عنوان رابه توان می نتیجه در مانند، می باقی پايدار فرد زندگی طول در ها طرحواره -2

 .گرفت نظر در فرد هويت

 .شود ياتقويت تايید فرد زندگی مهم افراد توسط است ممکن ها طرحواره اين-3

 .شود می تعیین وی فکری های پردازش توسط فرد رفتار بر ها طرحواره تاثیر نحوه -4

 .کنند می پیدا بروز امکان اه طرحواره شدن فعال نتیجه در شده آموخته رفتارهای -5

 شديد مقاومت منربه که کنند می ايجاد زمان طول در شماری بی ومنفی مثبت های تداعی بنابراين-6

 .گردد می تغییر مقابل در ها طرحواره آن

 

 اولیه ناسازگار طرحواره-2-1-2

 دوران کودکی ناگوار بتجار نتیجه در عمدتا که هايی طرحواره ازاين برخی معتقداست (1999و  1990يانگ)

 از و بسیاری تر خفیف شناختی منش شخصیت، مشکالت اختالفات اصلی هسته است ممکن.گیرند می شکل

 مشخص را هاطرحواره از ای مجموعه ايده، اين تر دقیق بررسی برای يانگ .بگیرند قرار محور مزمن اختالالت

 (.1950 همکاران، و يانگ)ويدگ می اولیه ناسازگار های طرحواره انها به که است کرده

کرد.  معرفی را نبودن عالقه ومورد شکست فقدان از جمله اولیه ناسازگار های ( طرحواره1997بک)

 زنده توانايیی جمله از زيستی يکپارچگی مفهوم ويا آيند می پديد زندگی اولیه های سال در طرحواره اين

 هايیاختالل است (معتقد1980بالبی) هستند. تباطار در خود سمت به خطر کردن وهدايت شدن ماندن، ترک

 ودر گذارد می اثر بعدی های دوره در اطالعات پردازش بر دهد می روی زندگی اولیه های مرحله در که



 هایطرحواره از يانگ تعريف در به زننده آسیب های وتهديد شدن ترک به تهديد مقابل در را فرد نتیجه

ها، شناختواره خاطرات، هیجان از که ونافذهستند گسترده الگويی آنها که است شده تاکید اولیه، ناسازگاری

 تداوم سیر زندگی در اند. گرفته شکل نوجوانی ويا کودکی دوران در و شده تشکیل بدنی احساسات و ها

 ارناسازگ هایطرحواره مجموع در وناکارآمدند. مختل شدت وبه هستند ديگران با ورابطه خود درباره دارند،

و  گرددرشد فرد آغاز می اولیه های دوره انها گیری شکل که هستند ويرانگری خود وهیجانی شناختی اولیه

 بلکه نیست. او طرحواره از قسمتی فرد رفتار تعريف اين براساس البته .شودمی تکرار او زندگی طول در

 .گیرد می شکل ناسازگاراولیه های ارهطرحو برابر در پديد عنوان به ناسازگار رفتارهای يانگ نظريه براساس

 .نیستند آن از قسمتی اما شوند می برانگیخته ها طرحواره توسط رفتارها پس

 

 اولیه ناسازگار های طرحواره های ویژگی -2-1-3

 رسان آسیب تجربه معرض در ناخودآگاهی صورت به اگر بزرگسالی درسنین اولیه ناسازگار های طرحواره

 را ياخشم ترس سوگ،شرم، مانند شديدی منفی های هیجان وافراد شد برانگیخته .گیرد قرار کودکی دوران

 اند.نگرفته شکل کودکی دوران بدرفتاری با رسان آسیب وقايع پايه بر ها طرحواره تمام البته .کنند می تجربه

 دلیل اين به.پديدآيد  وابستگی طرحواره کودکی دوران زای آسیب تجربه بدون فرد يک ذهن در است ممکن

 هاتمام طرحواره اگرچه وجود، بااين است. بوده والدين وحمايت سلطه تحت کامال کودکی، دوران در که

 تجارب بااين دائما نوجوانی و کودکی دوران سیر در فرد شوندکه می محسوب بخش زيان تجارب نتیجه

 يک گیری شکل به ومنجر شود می جمع يکديگر با تحول سیر در ناگوار تجارب اثر است. بوده رو روبه

 (.1950 وهمکاران، گردد)يانگ می عیار تمام ناسازگار کامال طرحواره

 به منجر طرحواره اين داند می فرد اگرچه جنگند. می خود بقای برای اولیه ناسازگار های طرحواره

 نتیجه اين هب را فرد راحتی احساس وهمین کند می راحتی احساس با طرحواره ولی شود. می ناراحتی وی

 هايشان باطرحواره که شوند می کشیده وقايعی سمت به افراد است. درست اش طرحواره که رساندمی

 محیط از دقیقی دوره اوايل در ها طرحواره است. سخت ها طرحواره تغییر دلیل همین وبه داريد همخوانی

 زندگی در روند بیماران که شود می رظاه وقتی ها طرحواره ناکارآمد ماهیت همچنین است. افراد اولیه زندگی

 اگر حتی شود. تايید آنها های طرحواره که کنند می عمل ای گونه به باديگران تعامالتشان ودر خود روزمره

 آنها طريق از بیماران که ناکارآمدی هایراه و اولیه ناسازگاره های طرحواره نباشد. انهادرست اولیه برداشت

 افسردگی، اضطراب، مثل محور اختالالت مزمن های نشانه زيربنای بیايند، اغلب ارکن باديگران گیرند می ياد

 (.1388 روند)حمیدپور واندوز، می شمار به تنی رئان واختالالت مواد سوءمصرف



 شده پذيرفته های واقعیت ها طرحواره اين در دارد هايی ويژگی اولیه ناسازگار طرحواره مجموع در -

 .شوند می تجربه محیط با خود پیرامون

 .هستند مقاوم تغییر برابر در و گر تخريب خود  - 

 .هستند وناکارآمد شونده تکرار -

 .شوند می فعال شغل، دادن دست از يا فقدان جمله از رويدادها برخی توسط اوقات بسیاری  -

 .هستند امیخته درهم هیجان از چشمگیری میزان با بودن فعال زمان در -

 يا مراقبت با اعضاء پیوند در وی رشد دوران مختلف با افراد کودک سرشت تعامل زا ناشی معموال -

 .هستند خانواده در ها کننده

 .هستند مقاوم تغییر برابر در بنابراين و اند بخش تداوم خود -

يک  توسط شوندکه می گرفته نظر در ناکارآمدی بنیادين ياورهای عنوان به ها طرحواره کلی طور به

 ها طرحواره است. متفاوت ديگر فرد به فردی از که دارند باثباتی و پايدار ها عالئم گردندو می الفع محرک،

 زندگی های رويداد با انطباق منظور به فرد تالش حاصل واقع در و اند گرفته شکل کودکی دوران طول در

 منفی خودآيند افکار فرمان اتاق به تبديل شود، می فعال ای طرحواره که زمانی هستند. محیطی های وموقعیت

 شرايط توسط ها طرحواره حقیقت در .شود می اطالعات در سوگیری موجب منفی ای گونه به و گردد می

 هایونشانه سازها فعال اين گردند. می دخیره دوباره وسپس شوند می فعال خاصی موقعیتی های و نشانه

 .گرند درمان که تمعناس بدان اين دارند قرار فرد حافظه ذخیره در مقعیتی

 

 طرحواره هایریشه و منشا -2-1-4

 در نیازها اين شدن برآورده در وناکامی شوند بايدبرآورده که دارد وجود انسان در بنیادين هیجانی نیاز پنج

 عبارتنداز: اساسی هیجانی نیازهای شد. خواهد اولیه ناسازگار های طرحواره گیری شکل موجب فرد

 .است وپذيرش محبت ثبات، امنیت، به نیاز شامل که رانديگ به های دلبستگی -

 وهويت حمايت خودگردانی، -

 .سالم های وهیجان نیازها بیان در آزادی-

 وتفريح خودانگیختگی -

 (.1388 دوست، يزدان وبکه صلواتی ) داری وخويشتن بیانه واقع های محدوديت -

 بعضی در نیازها اين شدت اگرچه.دارند را اه نیاز اين انسانها همه.هستند شمول جهان نیازهای اين

 طور رابه اساسی هیجانی نیازهای اين تواند می .است برخوردار روان سالمت از که فردی است. بیشتر افراد

 اين ارضاء جای به اولیه، ومحیط کودک فطری وخوی خلق بین تعامل اوقات گاهی کند. ارضاء سازگارانه



های  راه تا کند کمک بیماران به که است اين مانی در طرحواره هدف .شود می آنها ناکامی به منجر نیازها

 تجارب در اولیه ناسازگاری طرحواره تحول بیابند. ريشه هیجانی نیاز پنج اين ارضاء برای سازگارانهتری

 از هستند. ترين قوی آيند و معموال می وجود زودتر به که هايی طرحواره است. نهفته کودکی دران ناگوار

 جهان های پويايی دقیق بازتاب خانواده، هایزيادی، پويايی تا حد گیرند. می ای نشاتهسته هايی خانواده

 شان اولیه ناسازگار های طرحواره بزرگسالی، زندگی از هايی موقعیت در بیماران وقتی هستند. کودک ذهنی

 کودک، تحول با همزمان کنند. می جربهت خود کودکی دوران از انگیز هیجان ای خاطره معموال شوند، می فعال

 می اهمیت افزونی روز طور به فرهنگ، و پروشی هایانجمن مدرسه، همساالن، مانند گذارتاثیر عوامل ساير

 شکل تحول سیر در بعدا که هايی حال، طرحواره بااين .کنندمی نقش بازی ها طرحواره گیریشکل يابند و در

 که هاستطرحواره همین زمزمه در اجتماعی انزوای هایطرحواره .نیستن ونیرومند عمیق زياد گرند، می

 خانواده های پويايی از انعکاسی است ممکن و گیرد می نوجوانی شکل يا کودکی دوران اواخر در معموال

 (.1950همکاران، و نباشد)يانگ ای هسته

 شامل: شوند می اولیه ناسازگار های واره طرح امدن وجود به موجب که زندگی اولیه های تجربه

 نیازها؛ دردناک شدن ناکام ناکام. 1

 شدن؛ قربانی به شدن واقع ضربه . مورد2

 نیازها؛ از حدبرخی از بیش . ارضای3

 (.1388 دوست، يزدان ويکه )صلواتی مهم افراد با سازی ياهمانند انتخابی سازی درونی. 4

 خوشايندی تجارب کودک که افتد می اتفاق وقتی نیازهاست. ودردناک ناگوار ناکامی که اول تجربه

 .آيند وجود به اويه محیط در نقص دلیل به رهاشدگی يا هیجانی مانند محرومت هايی طرحواره نداشته باشد.

و  ديدن آسیب که ديگر تجربه در .ندارد وجود ياعشق شدن درک ثبات، کودکی، چنین زندگی در محیط

 بی مثل هايی وطرحواره شود می ياقربانی بیند می آسیب دککو وضعیتی چنین در که است شدن قربانی

 سوم تجربه در .گیرد می شکل او ذهن در ضرر به نسبت پذيری آسیب يا شرم نقص .بد رفتاری ، اعتمادی

 کودک آسايش و رفاه جهت والدين کند. می تجربه را خوب های چیز زيادی کودک که است زمانی مشکل

 اينگونه دراثر است. الزم کودک سالم رشد برای متعادل حد در وراحتی رفاه تامین حالیکه در کنند می کار همه

 می به وجود منشی بزرگ يا استحقاق کفايتی بی ، وابستگی نظیر هايی طرحواره کودکان ذهن در تجارب

 ازنی نتیجه در .آيد می بار لوس وکودک کنند می جدی برخورد باکودک ندرت به والدين حالت اين در .آيد

 بیش است ممکن والدين.شوند ارضاءنمی بینانه واقع های بامحدوديت گردانی خود به کودک هیجانی های

 او به زيادی عمل آزادی محدوديتی، گونه هیچ بدون است ياممکن بشوند کودک زندگی درگیر حد از

 باافراد سازی نديا همان انتخابی سازی درونی شود. می ها طرحواره گیریشکل باعث چهارم تجربه.بدهند



 همانندسازی خود رفتارهای والدين و تجارب احساسات، افکار، با انتخابی طور به کودک است. زندگی مهم

 نیز بعضی و ها طرحواره ها بهسازی درون و سازيها همانند از برخی کند. می سازی درون رادر آنها و کرده

 با او آيا که کند می تعیین کودک خوی و خلق هالبت .شوند می استدالل باذهنیت ای مقابله های سبک به

 افسرده های باويژگی کودکی مثال عنوان به ياخیر، کند سازی همانند زندگیش مهم افراد های ويژگی

 رفتار زيرا کرد، نخواهد سازی درون ها، بدشانسی رادرمقابل خود والدين بینانه خوش سبک خويی،احتماال

 ترجمه ،1990 همکاران، )يانگ و کند جذب را تواندآن نمی که است ودکک طبع قدرمخالف آن والدينی چنین

 (.1388 واندوز، پور حمید

 

 اولیه ناسازگار های طرحواره بیولوژی -2-1-5

 از هريک که رسد می نظر به اجتماعی-عاطفی پیوندهای فرزندان، از مراقبت يابی، وجفت جنسی های نیاز

 خاصی نواحی که دهند می نشان مطالعات .شوند می مندی واسطه فردی به منحصر مغزی شبکه توسط هاآن

 برانگیخته يابدرفتاری رهاشدگی مانند کودکی دوران زای آسیب حوادث بر مبتنی های طرحواره توسط مغز از

 شوند. مهمی ذخیره سیستمی توسط هوشیار خاطارت را، آسیب حوادث يک بروز حین در.شوند می

 ترس، شدن شرطی کارهای سازو توسط ناهوشیار، خاطرات و است مرتبط غزم قشر و ناحی باهیپوکامپ

 به توانندمی سیستم دو اين کنند. می عمل آمیگدال سیستم طريق از سازوکاروها اين که گیرند می شکل

 بازيابی را خاطرات خود است، داشته وجود زا آسیب حادثه طول در که هايی بامحرک شدن رو روبه محض

 سیستم و شوند ظاهر می خطر مقابل در بدنی های پاسخ آمادگی صورت به آمگدال سیستم بازيابی نتايج کنند.

 در سهیم مغزی سازوکارهای بین بنابراين .آورد می ياد به هوشیارانه صورت به را نیزخاطرات هیپوکامپ

 هاشناختواره ازشپرد با مرتبط های کار وسازو زا آسیب حادثه يک هیجانی خاطرات بازيابی و ذخیره ثبت؛

 در حالیکه کندمی ذخیره را هیجانی خاطرات آمیگدال، .دارد وجود تفاوت حادثه، همان هووشیار خاطرات و

 فعال بدون توانند می هیجانی هایپاسخ کنند.می نگهداری را شناختی خاطرات مغز، عالی و قشر هیپوکامپ

 طرحواره بیفتد. اتفاق هستند؛ و هوشیاری استدالل تفکر، درگیر که مغز عالی قشر پردازش هایسیستم شدن

 دوران از که هستند ساختارهايی و بدنی احساس هیجانات، خاطرات، از ای مجموعه ناسازگاراولیه های

 ها هیجان .اندگرفته نشات شدن و طرد غفلت گرفتن، قرار آزار مورد شدن، ترک جمله از فرد کودکی

 هنگامی .شود می پیشین واسنادهای ها تجربه تمامی شامل آمیگدال، مسیست در شده ذخیره بدنی واحساسات

 روبه است، شده طرحواره يک گیری شکل منجربه که وی کودکی دوران رويدادهای مشابه بامحرکی فرد که

 می فعال ارادی غیر طور آمیگدالیه سیستم توسط بارويداد، مرتبط بدنی های هاوحس هیجان .شود می رو

 سوال اين کننده تبیین است ممکن دارند، بدنی احساس و ها هیجان اين باشد، آگاه آن از فرد واگر شوند



 شناختی های مولفه واقع در نیستند. تغییر قابل شناختی ساده هایروش توسط ها طرحواره چرا که باشد

 وجود به لآمیگدا سیستم در آنها ذخیره و بدنی و احساس ها هیجان آمدن وجود به از پس اغلب طرحواره،

 از قبل های طرحواره .گیرندمی شکل کند، کسب را زبان توانايی کودک که اين از هاقبل طرحواره .آيند می

 شکل زمان طول در تدريج به ساختارهای .است بدنی احساس و ها هیجان ها، خاطره شامل کالمی، دوره

 می برانگیخته ناسازگاری طرح يک که زمانی گیرد.می شکل کودک در وزبان تفکر که زمانی يعنی .گیرند می

 اين ارتباط از يا است ممکن که درحالی کند،می تجربه را شديدی بسیار بدنی واحساس ها فردهیجان .شود

 يک قلب ها خاطره باشد. ناکام آن به نسبت کامل طور به يا باشد داشته آگاهی بنیادين ياخاطرات تجربه

 ذهنی تصويرهای درشکل حتی ندارد، قرار آگاهی حبطه در آشکار یا گونه به معموال اما هستند طرحواره

 (.1388يزدان دوست، وبکه هستند)صلواتی نیزناآگاهانه

 

 ناسازگاراولیه وطرحواره طرحواره های حوزه -2-1-6

 های حوزه"را آنها که شوند می تقسیم ارضاءنشده هیجانی نیاز پنج برطبق طرحواره 18 يانگ مدل براساس

؛ مختل مرزهای- 3؛ 2مختل عملکرد و خودگردانی -2؛ 1طرد و بريدگی -1حوزه  شامل که نامد. می"طرحواره

 از هرکدام که وبازداری حد از بیش زنگی به گوش-5ديگران؛  توسط شدن هدايت با مندی ديگرجهت-4

 (.1388 واندوز، پور حمید ، ترجمه1950 همکاران، و دارند)يانگ خود رادر هايی طرحواره ها حوزه اين

 وطرد بریدگی اول: حیطه -2-1-6-1

 سرد، عاطفه، بی که آيد می وجود به هايی خانواده در معمول طور به حوزه اين ناسازگاراولیه های طرحواره

 است: زير طرحواره پنج شامل حیطه اين .هستند رفتار بد يا بینی پیش غیرقابل تندخو، منزوی، گر، مضايقه

 وارتباط شدن حمايت درباره واقعی وغیر پايدار نا درک فرد طرحواره نوع اين درثباتی: بی از رهاشدن -1

 خودباور های ارتباط شان زندگی در مهم افراد که باورند براين طرحواره نوع اين دارای بیماران دارد. ديگران با

 قادر زندگیشان مهم افراد که معتقدند آنها.دارند را شدن ترک انتظار همواره نتیجه در و دهند نمی ادامه را

 بینی وپیش ثبات بی فردی او چون دهند ادامه او با ومستمر قوی وارتباط هیجانی حمايت به بود نخواهند

 .کرد خواهند ترک ديگری فرد خاطر به را وی نتیجه ودر است پذير

 ديگران بجان از کافی اندازه به عاطفی حمايت به فرد ونیازهای تمايل اين انتظارهیجانی: محرومیت -2

 .شود نمی ارضاء

 از: عبارتند که دارد وجود محرومیت نوع سه

                                         
1 disconcction 
2 Relccition 



 ياهمراهی عطوفت توجه، فقدان محبت: از الف( محرومیت

 درمیان يا افشايی خود ندادن،عدم گوش فرد دل حرف به نشدن، درک همدلی: از ب( محرومیت

 .ديگران با نگذاشتن احساسات

 .ديگران سوی از شدن راهنمايی يا دهی جهت ت،قدر منبع نداشتن حمایت، از ج( محرومیت

 کننده، استفاده آزادند،سوء ديگران که است معتقد فرد طرحواره اين دردیدن:  آزار/اعتمادی بی -3

 .کنند می استشمار را وی حتما يابند فرصت اگر هستندو صداقت وبی دروغگو متقلب، رساننده،صدمه

 ديگران و هستند ارزش بی بد پست، حقیر، که معتقدند حوارهطر اين دارای فرادشرم: ا/داشتن نقص -4

 را بودن آزار ودل ارزشی بی پرخاشگری، احساسس خود درون در ها آن دلیل همین به.ندارند دوست را آنها

 آمیزیاغراق گونه به اطرافیان با شدن مقايسه و سرزنش به نسبت است ممکن بیماران اين کنند. می تجربه

 وخجالت شرم احساس انان حضور در حال عین ودر کنند ناامنی احساس ديگران با بودن زا باشند. حساس

 .دارند

 ديگران از نوعی به که دارد را ذهنی تجربه اين فرد طرحواره اين در بیگانگی: اجتماعی انزوای -5

 ديده افراد اين در خودبیگانگی از حس دارد. فرق ديگران وبا نیست ای دسته يا گروه به متعلق متفاوت است،

 (.1388دوست،  يزدان ويکه شود)صلواتیمی

 

 مستقل عملکرد و خودگردانی دوم: حیطه -2-1-6-2

 با انجام عملکرد مستقل و بقا جدايی، برای او محسوس های باتوانايی دارد ومحیط خود از فرد که انتظاراتی

 آيدمی وجود به هايی درخانواده معمول رطو به حوزه اين های طرحواره کنند. می تداخل کارها آمیز موفقیت

 که اين يا کنند می محافظت کودک حد از بیش دهند،گرفتارند. می کاهش را کودک نفس به اعتماد که

 زير است: های طرحواره شامل حوزه اين کنند. تشويق خانواده از بیرون کارهای انجام به را کودک اندنتوانسته

 احساس ديگران کمک بدون خود روزمره های مسئولیت پذيرفتن از ادافر کفايتی: اين بی وابستگی -1

 يابد. می تظاهر بودن بامنفعل درماندگی احساس شکل به اغلب طرحواره اين کنند. می ناتوانی

 احتمال لحظه وهر است نزديک فاجعه اين از افراطی بیماری: ترس يا صدمه برابر در پذيری آسیب -2

 هستند: متمرکز جنبه چند يا بريک ها ترس.کند جلوگیری ان از تواند نمی فرد که واين دارد آن وجو

 ايدز به وابتال قلبی های حمله مانند:پزشکی الف( حوادث

 .شدن ديوانه مانند :هیجانی ب( وقايع

 .لرزه زمین و هواپیما سقوط شدن، جنايت قربانی آسانسور، در افتادن گیر مانند :محیطی سوانع ج( 



 با آمیز افراط ای گونه به اوقات غالبا طرحواره اين دارای نايافته: افراد رشد خود/ريختگی بهم -3

 برقرار نزديکی بسیار خصوصی،ارتباط حريم حفظ بدون ها باآن و کنند پیدامی هیجانی درگیری خود اطرافیان

 مستمر حمايت دونب و دارند ای نايافته وسازمان ريخته هم به فرديت که دارند باور بیماران اين .کنندمی

 تمايل احساس همچنین .دهند ادامه خود زندگی به و باشند داشته مناسبی عملکرد بود نخواهند قادر ديگران

 افراد اين استکه هايی مشکل ديگر از فردی، هويت در کفايتی بی احساس ديگران با مستمر آمیزی درهم به

 .دارند پايی دير هدفی وبی پوچی اجساس نتیجه در هستند. مواجه باآن

 که واين خورد خواهد شکست آينده در يا است خورده شکست فرد که اين به شکست: باور -4

 ورزش تحصیل، پیشرفت)مثل های حوزه در همساالنش با مقايسه در فرد.است پذير اجتناب اوم شکست برای

 نااليق استعداد، بی وانه،دي شخص که است باور اين شامل اغلب .کند می کفايتی بی احساس و...(غالبا و شغل

 (.1950 وهمکاران، دارد)يانگ کمتری موفقیت ديگران به ونسبت ونادان

 

 مختل مرزهای سه: حیطه -2-1-6-3

 حیطه اين های ويژگی از مدت دراز هدفی وبی ديگران قبال در مسئولیتی بی درونی، مرزهای حدود در نقص

 با مغاير رفتارهای به اقدام باآنان، همکاری وعدم نديگرا حقوق رعايت عدم به منجر ها مشکل اين.است

 بسیار های خانواده اغلب افراد اين های خانواده .شود می گرايانه واقع شخصی ريزی برنامه و عدم قانون

 به است ممکن کودک موارد برخی در .هستند کودک در برتری حس کننده والقاء گیر سهل کننده، دخالت

 .نکند دريافت را وکافی مناسب وهدايت وراهنمايی نگیرد قرار تنبیه وردم قانون، رعايت عدم دلیل

 از: اند عبارت حیطه اين های طرحواره

 سر يک ديگران به نسبت است معتقد ای طرحواره چنین با فردی:منشی بزرگ/داشتن استحقاق -1

 متقابل روابط صولا رعايت به نسبت تعهدی و است قائل خودش برای ای ويژه حقوق است. باالتر وگردن

 هر بايد ديگران که کند می فشاری پا نکته براين اغلب .هستند،ندارد بهنجار اجتماعی تعمالت راهنمای که

 افراطی تمرکز .است منطقی او خواست آيا که بااين توجه بدون کنند فراهم برايش میخواهد او که را چیزی

 يا توجه کسب اولیه، هدف که دارند شدن ترن مندوثروت ترين استعداد با ترين، موفق مثال جويی برتری

 همدلی بدون کند ارضاء را خود تمايالت بتواند فرد که اين برای اوقات گاهی .نیست ديگران سوی از پذيرش

 می روی ديگران های رفتار کنترل يا افراطی رقابت به ها آن هاواحساسات نیاز به توجه بدون يا و باديگران

 .آورد



 .کنند کنترل را خود کفايت با و آمد کار اين گونه به توانند نمی افراد کافی:اين نا قیانطبا خود -2

 سبک به ناکامی، صورت در و است دشوار بسیار افراد اين برای فردی های هدف کسب در ناکامی تحمل

 .دهند می بروز خود از تکانشی ورفتار کنند می بیان را خود های هیجان افراطی بسیار

 

 دیگران توسط شدن چهار:هدایت حیطه -2-1-6-4

 برای را کار اين و دارند خودشان بانیازهای مقايسه در ديگران نیازهای ارضای بر زيادی تاکید حیطه اين در

 برخورد هاباآن ای گونه به افراد اين خانواده.دهند می انجام تنبیه از واجتناب عاطفی ارتباط حفظ تايید، کسب

 عبارت به .گرفت خواهد قرار پذيرش مورد شرايطی هر تحت که است رسیده باور ينا به فرد که اند کرده

 چنین در است. نداشته وجود افراد اين برای هرگز خانواده در وشرط قید بدون پذيرش با همراه محیط ديگر

 و نیازها بسیاری از بايد ديگران وتايید توجه محبت، کسب منظور به که است اموخته کودک محیطی

 های و خواسته نیازها به گروه های خواسته و نیازها محیطی چنین در کنند. سرکوب را خود هایاستهخو

 شامل: حیطه اين های طرحواره .دارد ارجحیت کودک

 برای معموال کار اين ديگران.  به خود کنترل افراطی واگذاری به نیست اجبار اطاعت: احساس – 1

 عبارتنداز:  اطاعت مهم نوع دو که گیرد می صورت انتقام يا محرومیت .خشم اجتناب از

 .شخصی ترجیحات و تصمیمات تمايالت، زنی واپس:نیازها از الف( اطاعت

 .خشم ويژه به شخصی هیجانات زنی پس وا:هیجانها از ب( اطالعات

 شکل به اغلب طرحواره اين .ندارند اهمیت ديگران برای يا ارزشمند فرد احساسات و تمايالت، عقايد

 منجر کلی طور به و .يابد می تجلی ديگران احساسات به نسبت حد از بیش باحساسیت همراه افراطی اطاعت

 منفعل پرخاشگرانه، رفتارهای جمله از ناسازگارانه های نشانه سری يک قالب در که شود می خشمی به

 مواد مصرف وسوء یريز برون عواطف، از گیری کناره تنی، روان عاليم نشده، کنترل عاطفی هایطغیان

 .شود آشکارمی

 ارضای پی در خواسته وخود داوطلبانه فرد طرحواره از شکل اين در:ايثار يا خويشتن کردن قربانی -2

می بیان افراد اين که ای عمده های علت .نشود براورده خودش های نیاز اگر حتی .است ديگران نیازهای

 خود از ناشی گناه احساس از اجتناب ديگران در درد و راحتینا هرگونه ايجاد از پیشگیری از عبارتند کنند

 .هستند حساس بسیار ديگران در ودرد ناراحتی بروز به نسبت افراد اين باديگران، ارتباط وتداوم خواهی

 رسمیت به تايید کسب بر افراطی تاکید طرحواره اين دارای افرادی:توجه جلب جويی پذيرش -3

 خود از امنی ذهنی تجربه بتانند وسیله اين به تا دارند ديگران جانب از گرفتن رارق توجه مورد و شدنشناخته

 بستگی ديگران های واکنش به بنیادين ای گونه به خودش نفس به اعتماد از فرد ذهنی تجربه آورند. دست به



می حتراما و توجه ظاهر، بر آمیز اغراق تاکید موجب بیماران اين در طرحواره اين اوقات گاهی .دارد

 (.1388 دوست، يزدان ويکه شود)صلواتی

 

 بازداری و افراطی پنج: هوشیاری حیطه -2-1-6-5

 انعطاف های قانون از پیروی و ها ها،اولويت تکانه انگیخته، خود های احساس کويی سر بر حیطه اين در 

لذت  شادی، دادن دست از به منجر است ممکن حتی که حدی تا شود می افراطی تاکید شده، وتدوين ناپذير

 پرورش ان در افراد اين که ای خانواده .شود وسالمتی نزديک فردی بین های رابطه آرامش، ابرازی،-، خود

 هرگونه از کننده واجتناب ها هیجان کننده سرکوب قانون، پیرو گرا، کمال پرتوقع، گر، تنبیه معموال اند.يافته

 عبارتنداز:  حیطه اين های وراه طرح .است بوده و آرامش شادی

های جنبه گرفتن کم دست با همراه زندگی منفی های برجنبه مداوم و منفی تمرکز:بدبینی/گرایی منفی

 وسیعی از طیف در افراطی انتظارات شامل معموال طرحواره آنها،اين از غفلت با زندگی بینانه خوش و مثبت

 به طوری .شود می شديدی اشتباهات به نجرم حالت اين خود که است فردی بین مالی کاری، های موقعیت

 معمول ترس غیر باعث اغلب .است پاشیده هم از اش شخصی زندگی کند می احساس نهايت در شخص که

 يا تحقیر و سرافکندگی فقدان، مالی، ورشکستگی به منجر است ممکن که اشتباهی .شود می کردن اشتباه از

 است. امیزهايی؛ اغراق حالت چنین و بالقوه منفی نتايج که اآنج از بشود. بد موقعیت يک در افتادن گیر

 ، 1950 )يانگ و همکاران، است بالتکلیفی با زدن غر زنگی، به گوش مزمن، نگرانی بیماران اين مشخصه

 (.1388 واندوز، پور حمید ترجمه

 را خود گیختهان خود هاورفتارهای ارتباط ها، وراهفاحساس طرح اين دارای افرادی هیجانی: بازداری

 اجتناب کنترل دادن ازدست با شرم احساس ديگران، تايید عدم از ترتیب اين به بتوانند تا کند می محدود

 شامل: بازداری اين های جنبه ترين شايع ورزند.

 وپرخاشگری؛  ازخشم بازداری -1

 مثبت؛  های تکانه بازداری -2

 وغیره؛ نیازها ها احساس آزادنه بیان يا ها ضعف بیان در مشکل -3

 .ها هیجان سرکوبی بر افراطی تاکید-4

 که است اين طرحواره اين در بنايی زير های باورافراطی: جویی عیب/ناعادالنه های استاندارد -3

 زمینه در ناپذير انعطاف بسیار شده درونی های استاندارد به دستیابی منظور به را خود تالش تمامی بايد فرد

 اين .کند اجتناب ديگران توسط گرفتن قرار سرزنش مورد از ترتیب اين به تا دهد مانجا وعملکردش رفتار

رابطه در ورضايت نفس به واعتماد آرامش لذت، کسب در و هستند فشار تحت که کنند می احساس افراد



و  پذير نا انعطاف های قانون گرايی، کمال صورت به طرحواره اين .دارند اساسی مشکالت فردی بین های

 .کند می پیدا بروز کمال حد در آمدی کار و زمان بافشار ذهنی اشغال

 صورت به بايد شوند مرتکب خطايی که صورتی در معتقدند طرحواره اين دارای افرادتنبیه:  -4

 تحمل، بی شديداپرخاشگر، .کنند نمی رعايت را ها استاندارد که افرادی قبال در آنها شوند. تنبیه شديدی

 صورت در ديگران يا خود بخشیدن در دشواری صورت به طرحواره اين هستند. معموال مگینو خش گر تنبیه

 (.1388 دوست، يزدان ويکه شود)صلواتی می ظاهر خطا ارتکاب

 

 شخصیت -2-2

 تعاریف شخصیت -2-2-1

ترين موضوع روانشناسی دانست. شخصیت دارای معانی گوناگونی شايد شخصیت را بتوان مهمترين و پیچیده

د باشی مجزا و معقولی از روانشناسی است و شامل نظريه، پژوهش و ارزيابی میاست، با آنکه زير مجموعه

اسانی شناما در مورد معنای اين اصطالح در روانشناسی شخصیت توافق کامل وجود ندارد، بلکه به تعداد روان

تعاريف شخصیت از فرايندهای درونی  ی بوجود آمده است. دامنهداند معنای متعدکه سعی در تعريف آن داشته

ارگانیزم تا رفتارهای مشهود ناشی از تعامل افراد در نوسان است، اما شخصیت در مفهوم کلی خود بايد شامل 

 : 

 های منحصر به فرد افراد و نیز قواعد مشترک بین آنها.قواعد مربوط به کنش 

 ان.های ناپايدار و تغییر پذيرتر کنش انسههای پايدار و تغییر ناپذيرتر کنش انسان و نیز جنبجنبه 

 های رفتاری فرد باشد)میچل،ها( و جنبههای عاطفی )هیجانهای شناختی )فرايند تفکر( و جنبهجنبه 

2002.) 

هايی بوده است که بازيگران يونان است. پرسونال نام صورتک«2پرسونال»واژه 1ی واژه شخصیتريشه

هايی داللت داشته است که بر ها و رفتارها و نگرشها بر ويژگیاز صورتک زدند، هر يکباستان به چهره می

ند کهای بنیادی و سطحی نیز اشاره میتظاهرات و خصوصیات اصلی داللت دارد و افزون بر اين، به ويژگی

کند. که اين گونه برداشت از شخصیت در و شخصیت را بر اساس صفات بارز و شاخص فرد توصیف می

گنجد. اشکال عمده ای که اين تعريف دارد، اين است که فرد بر حسب شرايط و تیپ شناسی می یمحدوده

ای انسان هاوضاع و احوال، اين شخصیت را برگزيده است.تعريف شخصیت مانند اکثر مفاهیمی که به ويژگی

ومی رده است، با مفهشود کار آسانی نیست؛ زيرا مفهومی که اين اصطالح را در زبان عامیانه پیدا کمربوط می

                                         
1. Personality 
2. Personal 



که در روانشناسی برای آن قائل شده اند تفاوت زيادی دارد.طبق تعريفی ديگر، مجموعه ای از صفاتی که با 

ثبات نسبی در يک فرد وجود دارد، ذکر کرد.همچنین به ديگران اجازه می دهد تا بتواند رفتار او را تا اندازه 

 (.1387بدانند، شخصیت نامیده می شود )گنجی،  ای پیش بینی کنند و تفاوت او را از ديگران

های فردی توجه دارند و در مورد تعريف شخصیت روانشناسان در اين بحث بیش از هر چیزی به تفاوت

ست های تفکر اشیوه ، الگوهای عینی رفتار واتفاق نظر ندارند. با اين حال در بحث حاضر مراد از شخصیت

، ترجمه يحیی سید 2001فیست و فیست،)کنند حیط معین میی سازگاری شخص را با مکه نحوه

 (.1388محمدی،

در مفهومی معادل شخصیت به کار رفته که از دو منبع اصیل مذهبی «علم النفس»در فرهنگ اسالمی 

گرفته شده است؛ يکی قرآن و ديگری آراء و عقايد دانشمندان اسالمی، در روانشناسی شخصیت از ديدگاه 

گاه خاصی دارد. در قرآن کريم کلمه نفس و حقوق آن به صورت مختلف آورده شده است. اسالم فطرت جاي

اتی کند؛ نفس نباتی، نفس حیوانی و نفس ناطقه که نفس نبابن سینا در کتاب شفای خود به سه نفس اشاره می

 ی دو قوة محرکه و، مولده و نامیه است و نفس حیوانی عالوه بر سه قوة نفس نباتی، دارادارای سه قوة غاذيه

مدرکه است و نفس ناطقه عالوه بر داشتن همه قوای نفس حیوانی ونباتی،خود دارای دوقوه است:يکی عملی 

 (.1386وديگری قوة نظری )گروسی، 

قوة عملی منبع همه حرکات انسان است وقوة نظری باعث برتری انسان به حیوان است و نفس ناطقه 

توصیف شده است. هوای نفس ناظر است بر « هوی»لنفس به معنی ااست.جهات عاطفی شخصیت در علم

کسب لذائذ و فرار از الم که در هر دو حال انسان به دنبال کسب راحتی و لذت است. ازديدگاه ابوعلی سینا 

و فارابی وکندی،نفس مترادف شخصیت است ونفس ازلحاظ مفهومی توصیف شده است. درتعاريف 

است.کارل راجرشخصیت را به عنوان خويشتن سازی سازمان يافته و دائمی و روانشناسان غرب چنین آمده 

)شولتز و های ما قرار داردماهیت ادراک شده از نظر ذهنی در نظر می گیرد که در مرکز تمام تجربه

 (. 1379،ترجمه سید محمدی،1998شولتز،

 يابد و شخصیت کارکردشناختی جريان میهای رواناريکسون معتقد است که زندگی براساس بحران

های پی در پی يک فرآيند سازشی از نوع شخصیت عبارت است از، تعادل2پیامدهای آنهاست. از نظر پیاژه

ان، احمدی، نیلفروشگیرد)ها در نظر میها و گشايششخصیت را براساس پويايی بحران« والن»زيست شناختی. 

 . (1389زاده، عابدی، قاسمی، فاتحی

دهد که تمام معانی شخصیت را بینیم نظر اجمالی به تعاريف شخصیت نشان می همانطور که می

توان در يک نظريه خاص يافت بلکه در حقیقت، به تعريف شخصیت بستگی دارد. چنانکه منصور معتقد نمی

ی يک ی توقف دربارهی نقطهی شخصیت به منزلهاست که شخصیت، تحولی است و هر نوع تعريفی درباره



شناختی بلکه از لحاظ نه تنها از لحاظ روش« 3روانشناسی ژنتیک»است و با توجه به فراگیر شدن فرآيند

کند برای وضع کنونی کامال  متناسب و قابل قبول است و آن اين است محتوايی، قائل به تعريفی که تصور می

نیم، ازشی فراگیر قلمداد کای از تحول وی، به منزله تظاهر يا تجلی ظرفیت سکه شخصیت فرد را در هر لحظه

ی روانشناختی انسان شناخته شود، در حکم رفتاری است که به ترين گسترهيعنی اگر شخصیت به عنوان کامل

ای از تحول فرد، ما در حقیقت با نوعی شود. پس در هر لحظهصورت انگیخته و جهت يافته در او ديده می

 (.1382سیاسی،شود )ی سازش فراگیر تلقی میزلهرو هستیم که اين به مناز تجلیات روانی روبه

حال حاضر تعريف زير به عنوان تعريف علمی شخصیت پیشنهاد می شود: شخصیت، بیانگر آن در 

دسته از ويژگی فرد يا افراد است که شامل الگوهای ثابت فکری، عاطفی و رفتاری آنها است اين تعريف از 

تلف يک فرد مورد توجه قرار گیرد، تا با بررسی محیطی اين های مخشود جنبهشخصیت است که موجب می

الگو را تحت نظم در آورد. نظامی که مورد بررسی است، شامل: تفکر، عواطف و رفتارهايی بیرونی يا قابل 

، در مانند و منحصربه فردبی مشاهده است، به ويژه ارتباط اين سه جنبه با يکديگر در ساختار شخصیتی

 (.1388، ترجمه يحیی سید محمدی،2001فیست  و فیست،ت بسیار با اهمّیت است)روانشناسی شخصی

 
 رگه های تاریک شخصیت-2-2-2

اصطالح شخصیت تاريک برای اشاره به سه صفت اجتماعی ناپسند ماکیاولی، خودشیفتگی، پسیکوپاتی)جامعه 

عاطفی، دورويی و  ستیزی( به کار می رود. اين سه صفت به نوعی همگی بر شرارت اجتماعی، سردی

(. تیپ شخصیتی ماکیاولی از نظريه نیکولوماکیاولی 2012پرخاشگری تمرکز دارند)نقل از جانسون و مک کاين، 

فیلسوف ايتالیايی قرن پانزدهم اقتباس شده است بر اساس دو ديدگاه عمده هدف، وسیله را توجیه می کند و 

 ولی تمايل فرد برای فريب ديگران برای رسیدن به منافعصحبت کردن مطابق میل مردم استوار می باشد. ماکیا

(. اصطالح خودشیفتگی 1394، به نقل از قمرانی و همکاران، 2002، 1شخصی خود است.)پولهاوس و ويلیام

ه عاشق تصوير خود در آب رودخانه شد و تالش وی از افسانه يونانی نرسیس گرفته شده است. جوانی ک

، به نقل از قمرانی و همکاران، 2006برای در آغوش کشیدن خويش منجر به مرگش شد)يانگ و پینسکی، 

(. شخصیت خودشیفته با نشانه های احساس خود بزرگ بینی، اشتغال ذهنی با تخیالت موفقیت، قدرت، 1394

ی، استثمار در روابط بین فردی و فقدان همدلی مشخص شده است)کاپالن استعداد، زيبايی، احساس همه توان

(. پسیکوپاتی اولین اختالل شخصیتی شناخته شده در روانپزشکی بوده که تاريخچه بالینی 2007و سادوک، 

طوالنی دارد. پسیکوپاتی يک اختالل شخصیتی متداعی شده با مشکالت رفتاری و اجتماعی متعدد است که 
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قابل انتظار ضعیفی در بین اختالالت شخصیتی دارد. اين افراد در کل با عباراتی همچون نداشتن پیش آگهی 

. به نقل از قمرانی و 2004احساس گناه و پشیمانی در سطوح باالی تکانشوری توصیف می شود)هیل، 

 (.1394همکاران، 

شده است. در  در سال های اخیر، تالش های زيادی در جهت پرداختن به سازه شخصیت تاريک

شناسی تکاملی)تئوری تکامل انطباقی(چارچوبی جهت شرح پديدآيی و تکامل صفات تاريک در روان

چارچوب روابط انسانی مورد استفاده قرار گرفته است. برای مثال، نتايج پژوهشی در سال های اخیر نشان می 

جانسون، اسلمسکی، پارتیکا، دهد که سطوح باالی شخصیت تاريک در افراد با دستکاری در محیط کار)

(، شوخی های 2010(، تمايل بیش تر به استفاده از مواد مخدر)جانسون، کوئینگ و تاست، 2012

( همراه 2013(، تکانشگری و هیجان خواهی )کريسل، کراسیر و وبستر، 2010ظلماتی)وسلکا و همکاران، 

( در پژوهشی نشان 2013نا و همکاران )است. عالوه بر بررسی اين صفات در چارچوب روابط انسانی، کاوا

دادند که افراد با سطوح باالی شخصیت تاريک نگرش های مثبت کمتر و اعمال همراه باظلم و ستم بیش تری 

را نسبت به حیوانات نشان می دهند. آنها بیان می کنند که رفتارها و نگرش های وابسته به صفات تاريک تنها 

کلیه روابط ديگر را تحت تأثیر قرار می دهد. همچنین در اين زمینه پژوهش  محدود به روابط انسانی نیست و

های ديگری نیز صورت گرفته است که نشان می دهد، ارتباط بین صفات تاريک و رفتار جفت گیری در 

مردان نسبت به زنان قوی تر است. در واقع صفات تاريک تفاوت های نسی را در رفتار جفت گیری تعديل 

ين يافته ها در راستای اين ديدگاه است که بیان می کند صفات تاريک شخصیت يک جفت گیری می کند. ا

، به نقل از قمرانی و همکاران، 2009استثماری را برای مردان فراهم می کند)جانسون، وبستر و اشمیت ، 

1394.) 

ايص هوشی و همچنین نتايج برخی از مطالعات حاکی از آن است که افراد دارای شخصیت تاريک، نق

(، برای مثال افراد دارای 2012: نقل از جانسون و مک کاين، 1995شناختی بیشتری را نشان می دهند)لیکن، 

: 1993سابقه رفتار متخلفانه و مجرمانه در آزمون های هوش نمرات پايینی را کسب کردند)لی نام و همکاران، 

ج نتاي ود را زيرک و حسابگر در نظر می گیرند، اما(. اگر چه افراد ماکیاولیستی خ2009کابرول و همکاران، 

نشان می دهد که ماکیاولیستی به جای آنکه با هوش عمومی در ارتباط باشد، بیش تر با انواع خاصی از توانايی 

(. اگر چه جنبه هايی 2011های ذهنی همچون ذهن خوانی و هوش هیجانی در ارتباط است)جان و پولهاوس، 

نشگری، کوتاه بینی و نقص در استدالل انتزاعی همراه است اما الزاما در افراد دارای نقايص از اين صفات با تکا

( در فراتحلیلی 2013(. با اين حال، ابويل و همکاران )2013شناختی رايج و شايع نیستند)ابويل و همکاران، 

امل ديگری همچون اظهار داشتند که رابطه ای بین هوش عمومی و صفات تاريک شخصیت وجود ندارد و عو



سن، جنس، نمونه و ابزار اندازه گیری در اين میان نیز نقش دارند. در پژوهش های ديگری نیز به بررسی 

 رابطه بین صفات تاريک شخصیت و رگه های ديگر شخصیت پرداخته شده است.

 

 تحقیق موضوع درباره موجود علمی نظرهای -2-3
 پژوهش های داخلی -2-3-1

های ناسازگار های دلبستگی و طرحوارهبررسی رابطه سبک»با هدف  یپژوهش (1398ان)حسین لو و همکار

 278 برروی «های شهر تهرانهای شخصیت خودشیفته در دانشجويان پزشکی دانشگاهاولیه در بروز ويژگی

نتايج  بر طبقبودند انجام دادند و  مشغول به تحصیل که های شهر تهراندانشجويان پزشکی دانشگاهنفر از 

 های شخصیت خودشیفته رابطه مثبت معنادار داشتند وهای دلبستگی ناايمن و دوسوگرا با بروز ويژگیسبک

های شخصیت خودشیفته رابطه منفی معنادار داشت. همچنین بین کلیه سبک دلبستگی ايمن با بروز ويژگی

بت معناداری وجود داشت. نتايج های ناسازگار اولیه به جز طرحواره اطاعت رابطه مثهای طرحوارهمولفه

درصد از  22های ناسازگار اولیه درصد و طرحواره 12های دلبستگی تحلیل رگرسیون نشان داد که سبک

های پژوهش برای های شخصیت خودشیفته را تبیین کردند. طبق يافتهتغییرات متغیر مالک يعنی بروز ويژگی

وسط های مناسبی تجلوگیری از بروز آن بايد برنامه شناسايی هر چه بهتر اختالل شخصیت خودشیفته و

 .شناسان و مسئولین مربوطه تدوين شودروان

نقش میانجی گر طرحواره های ناسازگار اولیه در  »(  در پژوهشی با عنوان1397پور)تقی لو و علی

اسالمی واحد  از دانشجويان دانشگاه آزاد پسر 171که برروی «  رابطه بین صفات شخصیت و بهزيستی ذهنی

نتايج تحلیل نشان داد متغیرهای مکنون طرحواره های ناسازگار اولیه و صفات شخصیت  انجام دادند وقزوين 

درصد از واريانس بهزيستی ذهنی را تبیین می کنند. با نتايج بدست آمده می توان چنین نتبجه گیری  47در کل 

ساسی در رابطه بین صفات شخصیت و بهزيستی ذهنی نمود که احتماال طرحواره های ناسازگار اولیه نقش ا

ايفا می کند بنابراين با بهبود طرحواره ها می توان افراد را در افزايش بهزيستی ذهنی و پیشگیری از اختالالت 

 .های روانی ياری رساندو آسیب

لیه و های ناسازگار اوی طرحوارهبررسی رابطه»هدف( در پژوهشی با 1397محرابی نیا و شمسايی)

گروه  5دانشکده و  3پسر( از بین  194دختر و  184دانشجو ) 378 که برروی« نشخوار خشم دانشجويان

م های نشخوار خشهای طرحواره ناسازگار اولیه و زير مقیاسها نشان داد بین حوزهيافته انجام دادند.تحصیلی 

نشان داد که بريدگی و طرد، همبستگی مثبت و معناداری وجود داشت. تحلیل رگرسیون گام به گام 

شخوار ی نبینی کنندهی مثبت پیشهای مختل و گوش به زنگی بیش از حد و بازداری به شیوهمحدوديت

مستقل نشان داد بین دانشجويان دختر و پسر در طرحواره ناسازگار اولیه تفاوت معنادار  t خشم بودند. آزمون



توان نتیجه های اين پژوهش میبر اساس يافته .جود نداشتوجود داشت و در نشخوار خشم تفاوت معنادار و

بین دو  کند وبینی میهای ناسازگار اولیه درصد بااليی از تغییرات نشخوار خشم را پیشگرفت که طرحواره

های ناسازگار اولیه تفاوت معنادار وجود دارد؛ بنابراين متخصصان سالمت روان و جنس در طرحواره

توانند در درمان مشکالت دانشجويان اين در مراکز مشاوره و درمان دانشجويی می پژوهشگران، خصوصا 

 .ها را مدنظر داشته باشنديافته

های ناسازگار اولیه، صفات شخصیت وارهنقش طرح»( در پژوهشی با عنوان1395يوسفی و همکاران)

نفر از  192که برروی « تربینی عالئم نشانگان ضربه عشق دانشجويان دخهای دلبستگی در پیشو سبک

 نتايج پژوهش انجام دادند وگیری هدفمند دانشجويان دختر دانشگاه شهید مدنی آذربايجان به روش نمونه

مندی، و همچنین صفات های ناسازگار حوزه خودگردانی و عملکرد مختل و ديگرجهتنشان داد که طرحواره

سبک دلبستگی ايمن توانستند نشانگان ضربه عشق را رنجوری و باوجدان بودن، و در نهايت شخصیتی روان

 اب دلبستگی هایسبک و شخصیت صفات اولیه، ناسازگار هایواره. طرحبینی نمايند در دانشجويان پیش

 .نمايند بینیپیش را آن توانندمی و دارند ارتباط عشق ضربه نشانگان

بین طرحواره های ناسازگار اولیه و  بررسی رابطه»( در پژوهشی با عنوان1393جهانگیری و شیردل)

نفر از دانشجويان  140که برروی « های شخصیتی با نگرش به ازدواج در دانشجويان دانشگاه آزاد بجنوردتیپ

 با شخصیتی های تیپ و اولیه ناسازگار های وارهطرح بوسیله پرسشنامه انجام داده بودند؛ دريافتند که بین

 که گرفت نتیجه توانمی پژوهش هایيافته به توجه با دارد. لذا مثبت وجود دارمعنا یازدواج رابطه به نگرش

 دارد. ارتباط ازدواج به نگرش با اولیه های ناسازگارهای شخصیتی و طرحوارهويژگی

های شخصیت بر پايه طرحوارهاللئم اختالبینی عپیش»( در پژوهشی با هدف 1393يوسفی و همکاران)

های دانشگاه شهید مدنی نفر از دانشجويان دانشکده 430که برروی « و صفات شخصیت های ناسازگار اولیه

های اللهای ناسازگار اولیه و صفات شخصیتی با اختايج بیانگر همبستگی معنادار طرحوارهانجام دادند و ن

بینی یشپ شخصیت بود. تحلیل رگرسیون چندگانه نشان داد که، طرحواره گرفتار/ خودتحول نیافته مهمترين

بینی باشد. طرحواره معیارهای سرسختانه بیشترين نقش را در پیشل شخصیت نمايشی میالکننده اخت

های شخصیت اللبینی کننده اختاعتمادی مهمترين پیشکند. همچنین طرحواره بیشخصیت خودشیفته ايفا می

بینی ت شخصیت، قدرت پیشآزردگی، بیش از ساير صفاضد اجتماعی و مرزی بود. در نهايت صفت روان

 .های شخصیت را داشتاللاخت

تعیین طرحواره های ناسازگار اولیه و جامعه ستیزی در »( در پژوهشی با عنوان1392کرمی و همکاران)

مرکز گذری خانه خورشید و خوابگاه زنان تولد دوباره و نفر از  60که برروی «زنان بی خانمان وابسته به مواد

از زنان بی خانمان  %73نشان داد جامعه ستیزی  هايافتهب شهر تهران انتخاب شدند و تمام پارک های جنو



وابسته به مواد باال است و در طرحواره های ناسازگار اولیه در زيرمقیاس ها ی ايثار باالترين و در وابستگی/ 

بستگی/ انگی با بیشترين و واکفايتی پايین ترين نمره را دارند. به عالوه طرحواره های انزوای اجتماعی/ بیگبی

با توجه به اهمیت  .از واريانس جامعه ستیزی را پیش بینی کند %35تواند کفايتی با کمترين مقدار میبی

اجتماعی اين زنان، تمرکز  -طرحواره های ناسازگار اولیه در بروز اختالل های شخصیت و آسیب های روانی

به منظور ارتقا سازگاری فردی، روانی، اجتماعی و رفع مشکل های بر اين طرحواره ها در برنامه های درمانی 

 .ترک مواد می تواند بسیار مفید و کمک دهنده باشد

 

 های خارجیپژوهش -2-3-2

ه ک« در نوجوانان یاولیسمو سطح ماک ينعملکرد والد ینرابطه ب »( در پژوهشی با عنوان2018)1النگ و آبل

رابطه با سبک فرزندپروری پرداخته بودند؛ دريافتند که عملکرد والدين و  انها درپسر و خانواده 115برروی 

عدم برخورداری از رفاه با سطوح بالتر ماکیاولیسم در پسران همراه است، همچنین ارتباط بین اختالف والدين 

 باشد.و ماکیاولیسم نیز مثبت می

 که برروی يک« های ناسازگار اولیهحوارهسازماندهی و نقش طر»( در پژوهشی با عنوان2017و همکاران) 2بچ 

، سبک  یهاول ارناسازگ یاقدامات طرحواره ها ینیبالیرغ 391و  ینیبزرگسال بال 658 ینمونه بزرگ دانمارک

حوزه)طرد، استقالل و عملکرد،  4و در نتیجه  را انجام دادند يرپذ یبکودک آس یتو وضع یفرزندپرور یها

 یو مفهوم یاز نظر تجرب یهناسازگار اول یاز طرحواره ها ز حد، محدوديت(مسئولیت و استانداردهای بیش ا

 مدت سازگار است.  یطوالن یو اختالالت احساس یتشخص یشناس یبجوان آس یبا مدل طرحواره درمان

 که برروی« ماکیاولیسم و طرحواره های ناسازکار اولیه در نوجوانان»( در پژوهشی با عنوان2015)3النگ

، عدم اعتماد به نفس / سوءاستفاده، یعاطف یتنشان داد که محروم يجنتادختران انجام دادند و  نفر از 354

و خود  افتهی/ توسعه ن یفتگیکه خودش یدر حال دارند و یاولیسمارتباط مثبت با ماک  ی/ بزرگوار یتمشروع

 داشتند.  یارتباط منف ماکیاولیسمبا  يثارا

های ناسازگار اولیه و اضطراب اجتماعی در طرحواره»با عنوان ( در پژوهشی2013و همکاران) 4کالته

، افکار  یهناسازگار اول یاقدامات طرحواره ها( پسر 553دختر و  499نوجوان ) 1052که برروی « نوجوانان

ناسازگار  یها حوارهنشان داد که طر يجانجام دادند. نتا یو عالئم اضطراب اجتماع یخودکار اضطراب اجتماع

 دارند. یدر توسعه و حفظ اضطراب اجتماع یقش مهمن یهاول

 

                                         
1 Láng & Abell 
2 Bach 
3 Láng 
4 Calvete 



 

  



 

 

 

 فصل سوم

 روش پژوهش

 

 

 

 

 

 

 

 مقدمه -3-1
در اين فصل روش پژوهش، جامعۀ آماری، روش نمونه گیری، متغیرهای پژوهش، ابزار پژوهش، روش 

 ارائه شده است.اطالعات، روش انجام پژوهش، روش های آماری  آوریجمع

 

 روش پژوهش -3-2
روی بردانشجويان  بین در تاريک شخصیت هایويژگی با اولیه ناسازگار هایطرحواره مقايسهين پژوهش در ا

 استفاده شده است.دانشجويان کارشناسی دانشکده علوم تربیتی 

 

 نمونه و روش نمونه گیری  -3-3
فت مشترک جامعه آماری پژوهش عبارت است از مجموعه ای از افراد يا واحدها که دارای حداقل يک ص

دانشجويان کارشناسی  یۀرا کل حاضر پژوهش یآمار ۀجامع(. 145؛ ص 1385باشند)حیدری تفرشی و دالور، 

راساس ها باند که تعداد آنتشکیل داده واحد اصفهان)خوراسگان( آزاد اسالمیدانشکده علوم تربیتی دانشگاه 

 باشد.نفر می 1400اعالم آموزش دانشگاه، 



 رد حجم نمونهنمونه و برآو-3-3-1

بلکه در اغلب موارد  رد،یقرار گ یکه همه آن جامعه مورد مشاهده و بررس ستیموضوع الزم ن کيمطالعه  یبرا

. رساندیمحقق را به مقصود م یریگها، نمونهپژوهش شتریدر ب گريد ریاست. به تعب یاز آن کاف يیمشاهده جز

و  هایژگيو شیکه معرف آن جامعه بوده و کم و ب ودشیاز افراد جامعه را شامل م ینمونه معموال  گروه

و  ی(. در پژوهش حاضر با استفاده از جدول کرجس1386، 1مشخصات افراد جامعه را داراست)سکاران

 نفربوده است.  303(حجم نمونه 1970مورگان)

 

 گیریروش نمونه -3-3-2

گیری مطرح برای همه روش های نمونههای متعددی وجود دارد. چهار معیار کلی که گیری روشبرای نمونه

 (. 1380شده عبارت است از هدف گرا بودن، قابلیت اندازه گیری، قابلیت اجرا و اقتصادی بودن)خوئی نژاد، 

گیری تصادفی ساده در دسترس استفاده در پژوهش حاضر به منظور انتخاب افراد نمونه از روش نمونه

 303درصددد بوده اسددت؛ همانطور که ذکر گرديد از تعداد  92ها شددد؛ بنابراين نرخ بازگشددت پرسددشددنامه

شده،  شت  200پرسشنامه توزيع  شد، بنابراين نرخ بازگ پرسشنامه به طور کامل و بدون خطا، برگشت داده 

 درصد بوده است. 92ها پرسشنامه

 

 هاآوری دادهروش جمع -3-4
 ت:های گردآوری اطالعات در اين پژوهش بدين شرح اسمهمترين روش

ای: در اين قسمت جهت گردآوری اطالعات در زمینه مبانی نظری و ادبیات پژوهش ( مطالعات کتابخانه1

 ای، مقاالت، کتابهای مورد نیاز و اينترنت استفاده شد.موضوع، از منابع کتابخانه

امه از پرسشنها و اطالعات جهت تجزيه و تحلیل آوری داده( تحقیقات میدانی: در اين قسمت به منظور جمع2

 استفاده گرديد.

  

                                         
1  Socaran 



 ابزار گردآوری اطالعات -3-5
( و شخصیت تاريک توسط 1999)های ناسازگار اولیه يانگدر پژوهش حاضر از دو پرسشنامۀ طرحواره

 ( استفاده شده است.2010جانسون و وبستر)

 

 پرسشنامه طرحواره های ناسازگار اولیه یانگ -3-5-1

طرحواره ناسازگار  18سوال و  90توسط يانگ و دارای  ،(1999)ار اولیه يانگپرسشنامه طرحواره های ناسازگ

ص قبی اعتمادی/بد رفتاری، انزوای اجتماعی/بیگانگی، ن ،طرد/ بريدگی ،: محرومیت هیجانیاولیه که عبارتند از

طاعت، بیماری، خود تحول نايافته/ گرفتار، ا به نسبت آسیب پذيری، وابستگی/بی کفايتی، و شرم،  شکست

هیجانی، معیارهای سرسختانه/عیب جويی افراطی، استحقاق/ بزرگ منشی، خويشتن داری و  بازداریايثار، 

هر ماده به کمک مقیاس درجه  خود کنترلی ناکافی ، پذيرش جويی/ جلب توجه، تنبیه را بررسی می کند.

= کامال درست است(. در اين 6برابر با کامال نادرست است تا  1گزينه ای نمره گذاری می شود ) 6بندی 

باشد آن طرحواره  3سوال يک طرحواره را می سنجد. چنانچه میانگین هر نمره باالتر از  5پرسشنامه هر

پايايی اين پرسشنامه را  1995. يانگ، نورمن و توماس (1386لطفی، دنیوی و خسروی،  )ناکارآمد خواهد بود

نفری از دانشجويان آمريکايی بررسی کردند و نتايج  564ه به روش همسانی درونی و بازآزمايی در يک نمون

 درماندگی گیری اندازه با ابزارهای پرسشنامه همگرايی روايی گزارش نموده اند. %81و  95/0را به ترتیب 

  شخصیت اختالل و 3اختالل افسردگی نشانگان برای شناختی پذيری آسیب ، 2به نفس اعتماد ،1روانشناختی

 اولیه، ارتباط های ناسازگار طرحواره که داد نشان نتايج و شد توماس بررسی و اسچی من،نور يانگ، توسط

شخصیت،  اختالل قبیل از صفاتی با مثبت ارتباط و عاطفه ی مثبت نفس، به اعتماد قبیل از مثبت صفات با منفی

 .دارند نگرش عملکرد اختالل و منفی عاطفه ی درماندگی،

، اعتبار و روايی پرسشنامه (1388)تمادی، بهرامی، احمدی و فاتح زادههمچنین در ايران يوسفی، اع

نفر و  394مرحله اول  )نفری در دو مرحله 579را بر روی يک نمونۀ  ناسازگار اولیه يانگ طرحواره های

 روش از دو استفاده با اولیه ناسازگار طرحواره های پرسشنامۀ  بررسی کردند. اعتبار (نفر 185مرحله دوم 

و در پسران  84/0و  87/0، در دختران 86/0و  91/0به ترتیب  نمونه کل در کردن نیمه دو و کرونباخ فایآل

 رضايت بخش و باال قابلیت از شده استخراج  عامل های که داد نشان عاملی بود. تحلیل 81/0و  84/0

 مثبت عاطفه ی روانشناختی،درماندگی  گیریاندازه ابزارهای با پرسشنامه همگرايی روايی .بودند برخوردار

 مورد اختالل شخصیت و افسردگی اختالل نشانگان برای شناختی پذيری به نفس، آسیب اعتماد منفی، و

                                         
1 Psychological Distress 
2 Self-Esteem 
3 Cognitive Vulnerability for Depression 



د 35/0، 39/0، 40/0، 34/0، 37/0شش مالک مذکور  به ترتیب   برای همبستگی نتايج و گرفت قرار بررسی

 . (1390يوسفی، )ستمعنی دار ا >0001/0Pد گزارش شده است که در سطح36/0و 

 کرونباخ ، آلفای65/0ناکارامد  نگرش های مقیاس با همزمان پرسشنامه روايی، (1388)همچنین غیاثی

 گزارش کرد. 94/0و آلفای کل آن  90/0تا  60/0بین  خرده مقیاس ها در آن

 

 پرسشنامه شخصیت تاریک  -3-5-2

باشد که گويه می 12ه است و مشتمل بر ( طراحی شد2010مقیاس شخصیت تاريک توسط جانسون و وبستر)

کند( نمره گذاری می شود. اين مقیاس )کامال مرا توصیف می 3کند( تا )اصال مرا توصیف نمی1به صورت

و  گويه( 4لیستی)، ماکیاوگويه(4)خودشیفتگیيک مقیاس خودگزارشی سه عاملی است که شامل 

 به صورت معکوس نمره گذاری شده است.  7باشد. ضمن آنکه گويه شماره گويه( می 4)ضداجتماعی

 

 تعیین روایی و پایایی ابزارهای اندازه گیری پژوهش -3-6

 روایی پرسشنامه -3-6-1

روايی اصطالحی است که به هدفی که آزمون برای تحقق بخشیدن به آن درست شده است اشاره می کند. در 

 اد راهنما تايید گرديد. تاس ه از نظرپژوهش حاضر روايی صوری و محتوايی پرسشنامه ها با استفاد

 

 پایایی پرسشنامه ها -3-6-2

های مختلفی وجود دارد. در پژوهش حاضر برای مشخص شدن پايايی پرسشنامه ها برای تعیین پايايی، روش

 از ضريب آلفای کرونباخ که يکی از روش های همسانی درونی است استفاده گرديده است.

( و شخصیت 1999)های ناسازگار اولیه يانگطرحوارهک از پرسشنامه های ضرايب پايايی کل برای هري

 (  نشان داده شده است.1-3در جدول )( 2010تاريک توسط جانسون و وبستر)

 
 

  



 ضرایب پایایی پرسشنامه ها( 5-3)جدول

 کرونباخ یآلفا بيضر ابعاد

 853/0   یه         ناسازگار اول یهاپرسشنامه طرحواره

 751/0 گیخودشیفت

 832/0 لیستیماکیاو

 762/0 ضداجتماعی

 861/0 کل مقیاس شخصیت تاريک

 

 روش تجزیه و تحلیل داده ها -3-7
تجزيه و تحلیل آماری در دو سطح توصیفی و استنباطی انجام شد. در سطح توصیفی فراوانی، درصد، میانگین 

 استفاده شده است. SPSS 20افزار تحلیل آماری  همچنین  برای تحلیل داده ها، از نرمو انحراف استاندارد و 

  



 

 

 فصل چهارم

 هاتجزیه و تحلیل یافته
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مقدمه-4-1 
تدا توسدددط آمار توصدددیفی متغیرهای های جمعدر اين پژوهش برای تجزيه و تحلیل داده آوری شدددده، اب

سابقه خدمت و محل کار موردجمعیت سن، میزان تحصیالت،  شامل  سی قرار گرفت.  شناختی پژوهش  برر

ستفاده از روش ضیات فرعی پژوهش، با ا صلی و فر ضیه ا سواالت و آزمون فر سی  های سپس به منظور برر

 اقدام شده است.  آمار استنباطی مبتنی بر ضريب همبستگی پیرسون

 

 های توصیفی مورد مطالعهتشریح یافته-4-2
به بررسدددی چگونگی ت یل آماری  های آماری از حیث متغیرهای وزيع نمونهدر اين بخش از تجزيه و تحل

 شناختی همچون سن، میزان تحصیالت، سابقه خدمت و محل کار پرداخته شده است.جمعیت

شدددناختی پژوهش شدددامل سدددن و جنسدددیت به همراه های جمعیت( يافته2-4( تا )1-4در جداول )

 نمودارهای آماری آنها نشان داده شده است.

  



 دهندگانپاسخ توزیع فراوانی سن -4-2-1

 ارائه شده است. 1-4با توجه به نمونه آماری وضعیت سن پاسخگويان در جدول 

 
 ( توزیع فراوانی گروه نمونه برحسب سن1-4جدول )

 درصد فراوانی صحیح فراوانی سن

 5/12 34 سال 30تا  20

 8/60 166 سال 40تا  31

 100 200 مجموع

 

درصد  8/60سال،  30تا  20کنندگان در فاصله سنی صد از شرکتدر 5/12دهد ( نشان می1-4نتايج جدول )

 سال هستند. 40تا  31کنندگان در فاصله سنی از شرکت
 

 

 

 
 ( توزیع فراوانی گروه نمونه برحسب سن1-4شکل )
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 توزیع فراوانی میزان تحصیالت -4-2-2

 است.ارائه شده  2-4با توجه به نمونه آماری وضعیت میزان تحصیالت در جدول 

 
 ( توزیع فراوانی گروه نمونه برحسب جنسیت2-4جدول )

 درصد فراوانی صحیح فراوانی میزان تحصیالت

 8/58 160 دختر

 9/16 40 پسر

 100 200 مجموع

 

 کنندگان درصد از شرکت 9/16کنندگان دختر و  درصد از شرکت 8/58دهد ( نشان می2-4نتايج جدول )

 پسر هستند.
 

 

 

 
 وزیع فراوانی گروه نمونه برحسب جنسیت( ت1-4شکل )
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 تجزیه و تحلیل توصیفی متغیرهای اصلی پژوهش  -4-3
ضر در پژوهش در جدول )نتیجه تجزيه و تحلیل توصیفی متغیر ست. در اين 3-4های حا شده ا شان داده  ( ن

ف اسددتاندارد، جدول، برای هر يک از متغیرهای پژوهش و ابعاد آنها، آمار توصددیفی شددامل میانگین، انحرا

 کمترين مقدار و بیشترين مقدار مربوط به هر يک از اين عوامل بیان شده است. 
 

 ( میانگین متغیرهای اصلی پژوهش3-4جدول )

 بیشترين مقدار کمترين مقدار انحراف معیار میانگین متغیرهای پژوهش

 72/4 98/1 571/0 80/3            یهناسازگار اول یهاطرحواره

 94/4 18/1 808/0 48/3 گیخودشیفت

 00/5 33/1 782/0 51/3 لیستیماکیاو

 00/5 00/1 044/1 54/3 ضداجتماعی

 00/5 00/1 912/0 36/3 کل مقیاس شخصیت تاريک

 

 های استنباطییافته-4-4
 های پژوهشآزمون نرمال بودن توزیع داده -4-4-1

موگروف اسمیرنف استفاده گرديد که آزمون جهت بررسی نرمال بودن متغیرهای اصلی پژوهش از آزمون کول

 باشد.( می4-4فرض آن به صورت جدول )

 
 های پژوهش( آزمون کلموگروف اسمیرنوف جهت بررسی نرمال بودن داده4-4جدول )

 توزيع نرمال سطح معنی داری آماره متغیرهای پژوهش

 دارد 054/0 062/0            یهناسازگار اول یهاطرحواره

 دارد 067/0 074/0 يکتار یتشخص ایهيژگیو

 

 یهاطرحوارهدهد مقدار سدددطح معناداری در متغیرهای ( نشدددان می4-4همانطور که نتايج جدول ) 

بوده و بنابراين فرضددیه صددفر در اين متغیرها در سددطح  05/0يک  باالتر از تار یتشددخصددو  یهناسددازگار اول

ها در متغیرهای پژوهش از توزيع نرمال پیروی زيع دادهگیرد و تودرصدددد، مورد تايید قرار می 95اطمینان 

 کنند.می



 آزمون فرضیه اصلی پژوهش -4-4-2
 دراين بخش، يافته های استنباطی تحقیق براساس فرضیات تحقیق تنظیم و به آن پرداخته شده است.

 با توجه به فرضیه اصلی پژوهش مبنی بر:
صلی ضیه ا سازگار اول یطرحواره ها :فر ص یهایژگیوبا  یهنا شجو یندر ب یکتار یتشخ تفاوت  یاندان

 دارد.

 ها، ازجهت بررسدددی وجود رابطه معنادار بین متغیرهای اصدددلی پژوهش با توجه به نرمال بودن توزيع داده

 ضريب همبستگی پیرسون استفاده گرديد.
 

 یکرتا یتشخص یها یژگیوبا  یهناسازگار اول یطرحواره ها( ضریب همبستگی بین 5-4جدول )
 متغیر مالک

 يکتار یتشخص یها يژگیو

 بینمتغیرهای پیش
 سطح معناداری مجذور ضريب همبستگی    ضريب همبستگی

 000/0 205/0 **453/0 یهناسازگار اول یطرحواره ها

P <* 

P <** 

 

شان( 5-4) جدولی هاافتهي ستگ بيضر دهدیم ن سازگار اول یطرحواره هابین  یهمب يژگیوا ب یهنا

يک ارت یتشخص یها يژگیبا و یهناسازگار اول یطرحواره ها نیبی عن. ياست يک معنادارتار یتشخص یها

درصدددد از  5/20( 2r)نییتع بيضدددر اسددداس بروجود دارد.  (r= 453/0رابطه معنادار و مسدددتقیم به میزان )

 که وجود اسدت بوده کشدتريک متار یتشدخصد یها يژگیبا و یهناسدازگار اول یطرحواره ها نیب انسيوار

 يک است.تار یتشخص یها يژگیوبا  یهناسازگار اول یطرحواره هارابطه معنادار آماری بین 

  



 های فرعی پژوهشآزمون فرضیه -4-4-3

ضیه فرعی اول: -4-4-3-1 سازگار اول یطرحواره ها فر ش یهنا شجو یندر ب یفتگیبا خود فاوت ت یاندان

 دارد.

 یفتگیخودشبا  یهناسازگار اول یطرحواره هان ( ضریب همبستگی بی6-4جدول )
 متغیر مالک

 یفتگیخودش

 بینمتغیرهای پیش
 سطح معناداری مجذور ضريب همبستگی    ضريب همبستگی

 000/0 205/0 **453/0 یهناسازگار اول یطرح واره ها

P <* 

P <** 

 

با  یهناسدددازگار اول یحواره هاطربین  یهمبسدددتگ بيضدددر دهدیم نشدددان( 6-4) جدولی هاافتهي

ش ست دارامعن یفتگیخود سازگار اول یطرحواره ها نیبی عن. يا ش یهنا مثبت و  رابطه (r=453/0) یفتگیبا خود

بین  انسيواردرصد از  5/20( 2r) نییتع بيضر اساس بر. دارد وجوددرصد  95در سطح اطمینان  یداریمعن

سازگار اول یطرحواره ها ش یهنا ست بوده شترکم یفتگیبا خود شان ا سبتا باال بیکه ن ستگی ن ن دهنده همب

 متغیرها است.

 

  



ضیه فرعی دوم:  -4-4-3-2 سازگار اول یطرحواره هافر ستیبا ماک یهنا شجو یندر ب یاولی فاوت ت یاندان

 دارد.
 

 یاولیستیماکیه با ناسازگار اول یطرحواره ها( ضریب همبستگی بین 7-4جدول )
 متغیر مالک

 ییاولیستماک

 متغیرهای پیش بین
 سطح معناداری مجذور ضريب همبستگی ضريب همبستگی

 000/0 259/0 **509/0 یهناسازگار اول یطرحواره ها

P <* 

   P <** 

 

با  یهناسدددازگار اول یطرحواره هابین  یهمبسدددتگ بيضدددر دهدیم نشدددان( 7-4) جدولی هاافتهي

ستیماک ست دارامعن یاولی سازگار اول یطرحواره ها نیبی عن. يا ستیبا ماک یهنا مثبت و  رابطه (r=509/0) یاولی

بین  انسيواردرصد از  9/25( 2r) نییتع بيضر اساس بر. دارد وجوددرصد  95در سطح اطمینان  یداریمعن

دهنده همبسددتگی نسددبتا باالی که نشددان اسددت بوده شددترکم یاولیسددتیبا ماک یهناسددازگار اول یطرحواره ها

 یاولیستی است.با ماک یهناسازگار اول یها طرحواره

  



فاوت ت یاندانشجو یندر ب یزیبا جامعه ست یهناسازگار اول یطرحواره ها فرضیه فرعی سوم: -4-4-3-3

 دارد.

 
 مهارگری و ابعاد آن با وفاداری سازمانیهای ( ضریب همبستگی بین سبک8-4جدول )

 متغیر مالک
 یزیجامعه ست

سطح  مجذور ضريب همبستگی    ضريب همبستگی متغیرهای پیش بین

 معناداری

 015/0 027/0 *166/0 یهناسازگار اول یطرحواره ها

P <* 

   P <** 

 

شان( 8-4) جدولی هاافتهي ستگ بيضر دهدیم ن سازگار اول یطرحواره هابین  یهمب با جامعه  یهنا

رابطه مثبت و  (r= 166/0) یزیبا جامعه سددت یهاول ناسددازگار یطرحواره ها نیبی عن. ياسددت دارامعنیزی سددت

سطح اطمینان  یداریمعن ساس بر. دارد وجوددرصد  95در  بین  انسيواردرصد از  7/2( 2r) نییتع بيضر ا

دهنده همبسدتگی نسدبتا باالی که نشدان اسدت بوده شدترکم یزیبا جامعه سدت یهناسدازگار اول یطرحواره ها

 است. یزیبا جامعه ست یهناسازگار اول یهاطرحواره

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 فصل پنجم

 بحث و نتیجه گیری
 

 

 

 

 

 

 

 

 مقدمه -5-1
 بین در تاريک شخصیت های ويژگی با اولیه ناسازگار های واره طرح مقايسهتعیین  اين پژوهش به عنوان

مورد سنجش قرار گرفت. تحقیق حاضر به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ روش همبستگی و از  دانشجويان

( 1999يانگ) یهناسازگار اول یطرحواره هاپرسشنامه) 200طريق پرسشنامه بوده است. برای گردآوری داده ها 

( بصورت غیرتصادفی توزيع گرديد و  نتايج اين (2010توسط جانسون و وبستر) يکتار یتشخص یاسمقو 

اده ها گزارش شده است. پژوهش براساس داده ها ارائه گرديد. در فصل چهارم به تفصیل، تجزيه و تحلیل د

 در اين فصل فرضیه های پژوهشی و نتايج حاصل آن مورد بحث قرارخواهد گرفت.

 

 بحث در یافته ها -5-2
ه های انجام گرفته قبلی مقايسدر اين قسمت تحلیل های آماری فصل چهارم، به ترتیب فرضیات با پژوهش

و پیشنهادات پژوهشی و کاربردی الزم جهت رفع  شده و مورد بحث قرارمی گیرد. در پايان نیز محدوديت ها

 آنها و انجام پژوهش بهتر ارائه گرديده است.

  



 یانودانشج یندر ب یکتار یتشخص هاییژگیبا و یهناسازگار اول یطرحواره هافرضیه اصلی:  -5-2-1

 تفاوت دارد.

يژگیوبا  یهناسازگار اول یهاطرحوارهبین  یهمبستگ بيضر، 5-4های به دست آمده در جدولبراساس يافته

يک ارت یتشخص یها يژگیبا و یهناسازگار اول یطرحواره ها نیبی عن. ياست يک معنادارتار یتشخص یها

 انسيواردرصد از  5/20( 2r)نییتع بيضر اساس بروجود دارد.  (r= 453/0رابطه معنادار و مستقیم به میزان )

ار که وجود رابطه معناد است بوده شترکيک متار یتشخص یها يژگیبا و یهناسازگار اول یطرحواره ها نیب

ید لذا فرضیه اصلی پژوهش تأييک است؛ تار یتشخص یها يژگیوبا  یهناسازگار اول یطرحواره هاآماری بین 

 می شود. 

(، يوسفی و 1397(، محرابی نیا و شمسايی)1397پور)تقی لو و علیهای اين نتیجه از تحقیق با پژوهش

 باشد. همسو می( 1393( و يوسفی و همکاران)1393(، جهانگیری و شیردل)1395همکاران)

 بعضی کودکی دوران در زندگی با مواجهه منظور به افراد از برخی که گفت توان می نتیجه اين تبیین در

 اما دارند خوبی کارکرد کودکی دوران در ها طرحواره چه اگر .کنند می ايجاد را ناکارآمد های طرحواره از

 وجود .نیست کودکی دوران مشابه جهان ادارک زيرا است، ناسازگارانه زندگی بعدی های سال در آنها از ستفادها

 تهديدی برای و شودمی ناسازگارانه های راه در مشکالت با مقابله باعث بزرگسالی دوران در ها طرحواره اين

 و تعبیر رويدادها منفی ارزيابی به منجر اولیه ناسازگار های طرحواره شدن فعال .رود می شمار افرادبه بهزيستی

 خودبرای توانايی و موقعیت فرد که شود می باعث امر اين .شود می تهديدآمیز و منفی صورت به ها محرک

 حجمعظیمی اولیه ناسازگار های طرحواره شدن فعال ديگر سوی از و کند ارزيابی منفی صورت به را آن با مقابله

 دارای افرادی که .يابد می کاهش آنها روانی زندگی کیفیت و کند می تولید را ناخوشايند و منفی های هیجان از

 محبت برآورده و امنیت به نیازشان که دارند انتظار هستند بريدگی و طرد حوزه در ناسازگار های طرحواره

 .است سهیم آنها کمتر روانی زندگی کیفیت در امر اين که نشود

 

 وت دارد.تفا یاندانشجو یندر ب یفتگیبا خودش یهناسازگار اول یول: طرحواره هاا یفرع یهفرض -5-2-2

با  یهناسازگار اول یطرحواره هابین  یهمبستگ بيضرشود، مشاهده می 6-4همان طور که در جدول 

مثبت و  رابطه (r=453/0) یفتگیبا خودش یهناسازگار اول یطرحواره ها نیبی عن. ياست دارامعن یفتگیخودش

بین  انسيواردرصد از  5/20( 2r) نییتع بيضر اساس بر. دارد وجوددرصد  95در سطح اطمینان  یدارینمع

ن متغیرها دهنده همبستگی نسبتا باال بیکه نشان است بوده شترکم یفتگیبا خودش یهناسازگار اول یطرحواره ها

 است.



( همسو 2013لته و همکاران)کاو  (1398حسین لو و همکاران)های اين نتیجه از تحقیق با پژوهش

 باشد.می

 مدتی دراز و ثابت موضوعات يعنی اولیه ناسازگار های طرحواره که گفت توان می نتیجه اين تبیین در

 طرحواره اين ناکارآمدند، زيادی حد تا و يابد می راه بزرگسالی زندگی به آيند می وجود به کودکی دوران در که

 تايید يا اثبات برای اولیه نازسازگار های طرحواره شوند می محسوب بعدی تجارب پردازش برای الگوهايی ها

 منجر ...و شخصیت اختالالت و افسردگی اضطراب، نظیر بالینی های نشانه به و کنند می عمل کودکی تجارب

 و گیرند می صورت فردباشد سوی از توجه نیازمند اينکه بدون و راحتی به ای طرحواره پردازش .شود می

 ديگران به نسبت که معتقدند آنها زيرا هستند؛ پرخاشگری مستعد بسیار خودشیفته دارد. افراد آيند خود لتیحا

 امکان کنند، درک مطلوب های برحسب ويژگی را خودشان افراد که قدر هر و دارند بیشتری های انسانیويژگی

 تنها نه ناسازگارانه خودشیفتگی هد،د نشان می پژوهش اين نتايج .است بیشتر آنها در بینی پرخاشگری پیش

پرخاشگری و نیز تمايل به  بروز مهم در متغیری نیز عادی های نمونه در بلکه خطر در معرض های گروه در

 شود. یم محسوب جلب توجه ديگران

 

فاوت ت یاندانشجو یندر ب یاولیستیبا ماک یهناسازگار اول یطرحواره هافرضیه فرعی دوم:  - -5-2-3

 دارد.

با  یهناسازگار اول یطرحواره هابین  یهمبستگ بيضرشود، مشاهده می 7-4طور که در جدول مانه

مثبت و  رابطه (r=509/0) یاولیستیبا ماک یهناسازگار اول یطرحواره ها نیبی عن. ياست دارامعن یاولیستیماک

بین  انسيواردرصد از  9/25( 2r) نییتع بيضر اساس بر. دارد وجوددرصد  95در سطح اطمینان  یداریمعن

رحوارهطدهنده همبستگی نسبتا باالی که نشان است بوده شترکم یاولیستیبا ماک یهناسازگار اول یطرحواره ها

 یاولیستی است.با ماک یهناسازگار اول یها

النگ  (،1395(، يوسفی و همکاران)1397محرابی نیا و شمسايی)اين نتیجه از تحقیق با پژوهش های 

 همسو می باشد. ( 2015( و النگ )2018و آبل )

فقدان عاطفه - 1باشند: فراد ماکیاولیايی دارای چهار ويژگی مهم میتوان گفت ادر تبیین اين فرضیه می

فقددان آسدیب رواندی واضح؛ - 3فقدان نگرانی در مورد اخدالق عرفدی ؛ - 2بدین فردی در روابط بین فردی؛ 

توانند ذهن ديگران بده نظدر میرسدد افدراد ماکیاولیدايی می(.  1970سدتی، تعهد ايددئولوژيکی پدايین )کري- 4

های اجتمداعی را بده خدوبی بفهمندد و از اين طريق آنها را بر اساس را به راحتدی بخوانندد و موقعیدت

وان آزردههای متعددد رافراد ماکیاولیايی عالوه بر حیطه .های درونیشان مورد بهره کشی قرار دهندانگیزش

 زندگی در منفی رويدادهايی تجربه به افراد در ناسازگار ای.  طرحوارهگرايی گرايشات افسردگی بیشتری دارندد



 .شودمی حد از بیش روانی فشار احساس باعث شخص در زندگی رويدادهايی چنین حضور و شود می منجر

می قرار زندگی منفی حوادث تاثیر تحت کنند، می استفاده افراطی به طور ناسازگار های طرحواره از که کسانی

 های ناسازگار اولیه به شدت رفتار افراد ماکیاولیايی بستگی دارد.و طرحواره گیرند

 

اوت تف یاندانشجو یندر ب یزیبا جامعه ست یهناسازگار اول یطرحواره هافرضیه فرعی سوم:  -5-2-4

 دارد.

با جامعه  یهناسازگار اول یطرحواره هابین  یهمبستگ بيضرشود، مشاهده می 8-4همان طور که در جدول 

یمعنرابطه مثبت و  (r= 166/0) یزیبا جامعه ست یهناسازگار اول یطرحواره ها نیبی عن. ياست دارامعنیزی ست

طرحواره بین  انسيواردرصد از  7/2( 2r) نییتع بيضر اساس بر. دارد وجوددرصد  95در سطح اطمینان  یدار

 یهاحوارهطردهنده همبستگی نسبتا باالی که نشان است بوده شترکم یزیبا جامعه ست یهر اولناسازگا یها

 است. یزیبا جامعه ست یهناسازگار اول

( و کالته و 2017(،  بچ و همکاران)1392های کرمی و همکاران)اين نتیجه از تحقیق با پژوهش

 همسو بود. ( 2013همکاران)

هدای باشدد يکدی ويژگدیشدامل دو ندوع ويژگدی مدیستیزی فت جامعهتوان گدر تبیین اين فرضیه می

های سددطحی و میدان فدردی مانندد ديگران را زير نفوذ خود قرار دادن، تقلّدب، فريبندد گی، و جددذابیت

های عداطفی کده شدامل عاطفده سدطحی، فقددان همدلی، گناه، پشیمانی بزرگنمايی است و ديگددر ويژگدی

 های.طرحواره)2003پذيرفتن مسدئولیت اعمدال ضدد اجتماعی خويش است. )پاردينی و همکاران، و ن

 هایطرحواره يانگ اعتقاد به طرد هستند. و بريدگی حیطه به مربوط هیجانی محرومیت و ثباتیبی /رهاشدگی

 در .آيدمی وجودبه بینیپیش غیرقابل و گر، تندخو مضايقه عاطفه، بی و سرد هایخانواده در حیطه اين

 و ديگران با روابط به است ممکن کنند،نمی را دريافت الزم اجتماعی حمايت کودکان که هايیخانواده

 های خواسته به اينکه يا کند رشد آنها در بینیخودبزرگ /و استحقاق باشند توجه بی اجتماعی هنجارهای

 در عیبجويی /سرسختانه معیارهای و ايثار و بگیرند ناديده را خود نیازهای و دهند حد اهمیت از بیش ديگران

 يابد. رشد هاآن

  



 محدودیت ها -5-3
اين پژوهش نیز مانند پژوهش های ديگر با محدوديت ها و مشکالتی همراه بود که بايد در کاربرد اين نتايج 

 از يافته ها به آنها توجه کرد، ازجمله:

ها و ديدگاه زمان يکی از مهمترين چالشکافی در مورد جديد بودن موضوع پژوهش و عدم پیشینه های  -1

 محدوديت ها در اجرای درمان و پژوهش حاضر بود.

 کند.نمونه گیری پژوهش حاضر به روش سهل الوصول وصول انجام گرفت که تعمیم نتايج را محدود می -2

 تايجیم نست لذا تعمانجام شده ای( دانشگاه آزاد اسالم) دانشجويان کارشناسی در گروه خاص یقاين تحق -3

 انجام شود. یاطديگر بايد با احت یابه گروهه

 پژوهش با استفاده از پرسشنامه  یداده ها یمحدوديت جمع آور -4

 

 پیشنهادات -5-4
  پیشنهادات پژوهشی -5-4-1

 در تاريک شخصیت های و ويژگی ناکارآمد های طرحواره با رابطه در آموزشی های پمفلت توزيع و تهیه -1

 آزاد دانشگاه دانشجويان بین

 سازمانها، دانشجويان تاريک شخصیت های ويژگی و اولیه ناکارآمد های طرحواره اهمیت به توجه با -2

 در شناسیمسأله و مطالعه قابل موضوعات طرح به بتوانند که پژوهشگرانی و متخصص انسانی نیروی آموزش

 .شود می پیشنهاد بپردازند حوزه اين

ربیتی های مطلوب تريزی محیطت اندرکاران آموزشی و تربیتی با آگاهی، مديريت و برنامهمسئولین و دس -3

 در دانشجويان کمک نمايند.« نیاز به شناخت»های مناسب به رشد و گسترش توانند با ايجاد انگیزهمی

 

 پیشنهادات کاربردی-5-4-2

 دانشجويان با بین در تاريک شخصیت های ويژگی کننده بینی پیش عوامل موضوع با بیشتر تحقیقات انجام-1

 است. شده انجام کمتر تحقیق اين موضوع مشابه تحقیقات اينکه به توجه

 ی آت یهادر پژوهشیق(مانند مصاحبه عم) یفیک یبررس یهااستفاده از روش  -2

 ديگر آماری جوامع در تحقیق موضوع اجرای -3
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 بسمه تعالی

 با سالم و احترام

مدیریت دوگانه در شهرهای »شگاهی با عنوانپرسشنامه ای که پیش روی شماست جهت انجام پژوهش دان

تدوین شده است و نتایج حاصل از آن به طور محرمانه تحلیل و در جهت پیشبرد اهداف پژوهش به « جدید

 شود.رود. پیشاپیش از همکاری صمیمانه شما سپاسگزاری میکار می

ت متقارن و موازی است نه مدیری"الزم به ذکر است که در این پژوهش منظور از مدیریت دوگانه نکته:

 ."مدیریت متعارض

 

 اعظم یلمه

 با تشکر

 

 

 مشخصات فردی:

 زن              :                      مرد جنسیت

 دکتری             فوق لیسانس        :  لیسانسمیزان تحصیالت
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وقات کسی را نداشته ام که از من حمايت کند. حرف هايش را با من بزند و در بیشتر ا-1

 عمیقا  نگران اتفاقاتی باشد که برايم می افتد.
     

      به طور کلی، کسی نبوده که به من عاطفه، محبت و صداقت نشان دهد.-2

يژه خص ودر بیشتر اوقات زندگی، اين احساس به من دست نداد که برای فرد ديگری، ش-3

 و ممتازی به شمار میروم.

     

در اغلب اوقات کسی را نداشتم که واقعا  درد دل من را گوش دهد، مرا بفهمد يا اينکه -4

 احساس ها و نیازهای واقعی مرا درک کند.

     

وقتی که نمی دانستم کاری را چگونه انجام دهم، به ندرت شخصی پیدا می شد که مرا  -5

 ی کندنصیحت و راهنماي

     

      د من به افراد نزديک خودم خیلی وابسته ام چون می ترسم مرا ترک کنند.6

      د نگرانم از اينکه افرادی که به من نزديکند مرا ترک و رها کنند.7

      دوقتی احساس می کنم کسی که برايم مهم است از من دوری می کند، مايوس می شوم8

      ن آن هستم که مردم مرا ترک کنند که از آنها دوری می کنم.دبرخی اوقات آنقدر نگرا9

      د آنقدر به ديگران نیازمندم که نگران از دست دادن آن ها هستم.10

      داحساس می کنم مردم از من سودجويی خواهند کرد.11

د احساس می کنم بايد در حضور ديگران از خودم محافظت کنم،چون فکر می کنم 12

 یر اين صورت به من آسیب میزنند.درغ

     

      دديگران دير يا زود به من خیانت می کنند.13

      د نسبت به انگیزه های ديگران سوء ظن شديد دارم.14

      د معموال به طور جدی به انگیزه های نهانی مردم فکر می کنم.15

      د فکر می کنم فرد مناسبی برای اجتماع نیستم.16

      د ساسا با بقیه خیلی فرق دارم.17

      د نمی توانم به کسی تعلق خاطر داشته باشم، انسان تنهايی هستم.18

      شده ام (بريده)د احساس می کنم از مردم بیگانه 19

      د همیشه احساس می کنم در بین افراد گروه جايی ندارم.20

      ی نقطه ضعف مرا ببینند، ديگر دوستم ندارند.د مردان يا زنانی که دوستشان دارم، وقت21

د اگر کسی که من او را دوست دارم، بداند که من واقعا  چه کسی هستم، نمی خواهد کنار 22

 من بماند.

     

      د لیاقت عشق، توجه و احترام ديگران را ندارم.23

      د احساس می کنم دوست داشتنی نیستم.24



ز موقعیت ها، برای نشان دادن يا ابراز کردن خودم از طرف ديگران د در بسیاری  ا25

 پذيرفتنی نیستم.

     

      د تقريبا  هیچ کاری را نمی توانم به خوبیِ ديگران انجام دهم.26

      د وقتی به موفقیت هايم نگاه می کنم، از درون احساس بی کفايتی میکنم.27

      و کاری از من تواناترند.د بیشتر مردم در حوزه های شغلی 28

      د نمی توانم مانند اغلب مردم در کارهايم با استعداد باشم29

      د در کار يا تحصیل، مثل بقیه باهوش نیستم.30

      د احساس می کنم نمی توانم به تنهايی از پس کارهای زندگی روزمره ام بربیايم. 31

      نهايی مسائلی که برايم اتفاق می افتد را حل کنم.د احساس می کنم قادر نیستم به ت32

      د فکر می کنم در انجام کارهای روزمره ام،آدم وابسته ای هستم.33

      د فاقد احساس جمعی و مشترک هستم.34

      قضاوت های خودم در موقعیت های روزمره، اعتماد ندارم. د اصال  به35

      ساس رها شوم که اتفاق بدی می خواهد بیفتد.د نمی توانم از شر اين اح36

د احساس می کنم هر لحظه ممکن است يک فاجعۀ طبیعی، جنايی، حقوقی يا پزشکی 37

 برايم اتفاق بیفتد.

     

      د می ترسم مورد حمله فیزيکی ديگران قرار گیرم.38

      د می ترسم تمام سرمايۀ خود را از دست بدهم و بیچاره شوم.39

د اغلب نگرانم دچار يک بیماری جدی بشوم، حتی وقتی داليل پزشکی کمی برای اين 40

 احتمال وجود دارد.

     

      د قادر نیستم از والدينم جدا شوم، کاری که هم سن وسالهايم انجام می دهند.41

      یم.کند من و والدينم تمايل داريم خود را بیش از حد در مشکالت زندگییکديگر درگیر 42

د برای من و والدينم بسیار سخت است که بدون داشتن احساس گناه يا خیانت،مسايل 43

 جزئی خصوصی خود را از يکديگر پنهان نگاه داريم.

     

      د اغلب احساس می کنم هويت جداگانه ای از والدين و همسرم ندارم.44

گی می کنند من نمی توانم يک د اغلب احساس می کنم که انگار والدينم درمن زند45

 زندگی جداگانه برای خود داشته باشم.

     

      د فکر می کنم اگر کاری را بکنم که دلم می خواهد، برای خودم دردسر درست می کنم.46

      د در روابطم به ديگران اجازه می دهم که بر من مسلط شوند.47

ه خواسته های ديگران تن بدهم، چون در د احساس می کنم چاره ای ندارم جز اينکه ب48

 غیر اين صورت مرا ترک می کنند يا در صدد تالفی برمی آيند.

     

د همیشه به ديگران اجازه داده ام به جای من تصمیم گیرند، در نتیجه من واقعا  نمی دانم 49

 چه میخواهم.

     

ايت کنند و احساساتم را د خیلی برايم مشکل است از ديگران تقاضا کنم حقوقم را رع50

 درک کنند.

     

      د آدم خوبی هستم، چون بیش از آنکه به فکر خودم باشم، به فکر ديگرانم.51



د آنفدر سرگرم انجام کارهای ديگران هستم  که نمی توانم وقت فراغتی را برای خودم 52

 کنار بگذارم.

     

      ه مشکالت آنها گوش داده ام.د همیشه سنگ صبور مشکالت ديگران بوده ام و ب53

د ديگران نظرشان اين است که من برای ديگران خیلی کار می کنم، ولی برای خودم  54

 کاری انجام نمی دهم

     

از اينکه احساسات مثبتم مثل توجه و محبت را به ديگران نشان بدهم، خیلی خجالت -55

 می کشم.

     

      ساتم را نزد ديگران بروز دهم.برای من خیلی سخت است که احسا-56

      برای من خیلی سخت است که راحت و خود جوش رفتار کنم.-57

      آنقدر خودم را کنترل می کنم که مردم فکر می کنند آدم بی احساسی هستم.-58

      مردم نظرشان اين است که من فردی عصبی و ناراحتم.-59

      دهم بهترين باشم؛ نمی توانم توقعم را کم کنم. بايد در هر کاری که انجام می-60

هیچ گاه « تا حدی خوب باشد» سعی می کنم نهايت تالش خودم را بکنم؛ اينکه کار -61

 راضیم نمی کند.

     

      بايد به تمام مسئولیت هايم عمل کنم.-62

 حت فشاراحساس می کنم برای پیشرفت و دستیابی به خواسته های خود همواره ت-63

 هستم.

     

وقتی که کاری را اشتباه انجام می دهم، نمی توانم خودم را ببخشم يا برای اشتباهم بهانه -64

 تراشی کنم.

     

      بشنوم.« نه»وفتی از کسی چیزی می خواهم، خیلی برايم سخت است-65

د دارد را آدم خاصی هستم و نمی توانم محدوديت هايی را که بر سر راه افراد وجو-66

 بپذيرم.

     

      از اينکه مرا محدود کنند يا نگذارند کاری را که می خواهم ،انجام دهم متنفرم.-67

احساس می کنم نبايد از قانونها و قراردادهای بهنجاری که مردم تابع آن هستند، اطاعت -68

 کنم.

     

شتر از کارهايی است که احساس می کنم کاری که من برای ديگران انجام می دهم، بی-69

 آنها برای من انجام می دهند.

     

نمی توانم برای انجام تمام و کمال وظايف معمول يا خسته کننده، نظم و انضباط -70

 خاصی داشته باشم.

     

      اگر به يکی از اهدافم نرسم زود مايوس می شوم و دست از کار می کشم.-71

      ضايت آنی رافدای اهداف بلندمدت کنم.برای من خیلی سخت است که ر-72

نمی توانم به خودم فشار بیاورم که کارهايی را که برايم خوشايند نیستند، انجام دهم، -73

 حتی وقتی که نمی دانم نتايج خوبی در پی دارند.

     

      به ندرت توانسته ام به تصمیم خودم پايبند باشم.-75

      د مهم در من احساس ارزشمندی ايجاد می کند.داشتن پول و شناختن افرا-76



      انجام پروژه های موقعی برای من ارزشمند است که ديگران به آن توجه دارند.-77

در صورتی که توجه کافی از سوی ديگران دريافت نکنم، احساس کم اهمیت بودن می -78

 کنم.

     

ای اجتماعی آغازگر بحث باشم، برايم اگر در مجالسی اظهارنظر کنم يا در موقعیت ه-79

 مهم است که ديگران مرا بشناسند و تايید کنند.

     

      تحسین زياد در من اين احساس را ايجاد می کند که فرد با ارزشی هستم.-80

حتی مواقعی که چیزها به خوبی جريان می يابد، من احساس می کنم که آنها موقتی -81

 ی پذيرد.بوده و به زودی پايان م

     

      اگر اتفاق خوبی بیفتد، از اينکه به دنبال آن احتمال دارد اتفاق بدی بیفتد، نگرانم.-82

      شما کامال  نمی توانید ، زيرا برخی چیزها همیشه اشتباه از آب در می آيند.-83

الی وقتی کاری می کنم، برايم مهم نیست که چقدر سخت است اما نگرانم از لحاظ م-84

 ورشکست شوم و همۀ دارای ام را از دست بدهم.

     

      نگرانم از اينکه تصمیم اشتباهی بگیرم، زيرا آن موجب بدبختی ام می شود-85

      چنانچه اشتباهی مرتکب شوم، سزاوار تنبیه هستم.-86

 شتهاگر سخت ترين تالش را نکنم بايد انتظار از دست دادن سرمايه و يا وقت را دا-87

 باشم.

     

      اگر شغلم را به درستی انجام ندهم، بايد از پیامد آن رنج بکشم.-88

وقتی کار اشتباهی انجام می دهم، برايم مهم نیست که چرا اشتباه می کنم، بايد تاوان آن -89

 را بپردازم.

     

      فرد بدی هستم و سزاوار تنبیه می باشم.-90

      رسیدن به اهدافم ديگران را به بازی بگیرم.من عادت دارم برای  -91

      دهم.من معموال  برای رسیدن به اهدافم ديگران را فريب می -92

      کنم.من از چاپلوسی و تملق برای رسیدن به اهدافم استفاده می -93

      من برای رسیدن به اهدافم تمايل به سوء استفاده از ديگران دارم. -94

      کنم.ن معموال  بعد از انجام کارهای ناپسند احساس پشیمانی نمیم -95

      من معموال  در کارهايم به اصول اخالقی پايبند نیستم. -96

      من معموال  فردی با احساس و مهربان هستم. -97

      من معموال  بد گمان هستم. -98

      ید کنند.من دوست دارم که ديگران از من تعريف و تمج -99

      دهم طوری رفتار کنم که توجه ديگران را به خودم جلب کنم.من ترجیح می -100

      من به دنبال شهرت و مقام هستم.  -101

      من دوست دارم همیشه ديگران به من توجه کنند. -102
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