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 چکيده

هدف از انجام این پژوهش بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی و کمال گرایی مادران با شدت 

طرحواره های نوجوانان آن ها در میان دانش آموزان دختر مقطع متوسطه دوم شهر فسا  در سال 

نوع همبستگی می و از  بنیادی یهدف، پژوهش جهتحاضر از  قیتحقبوده است. 7981-89تحصیلی 

دختر مقطع متوسطه دوم شهر فسا بوده است که به شیوه نمونه گیری خوشه  751باشد. آزمودنی ها 

ای انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطالعات در این پژوهش پرسشنامه سنجش صفات پنج گانه شخصیتی 

شنامه فرم کوتاه ( و پرس4112(، پرسشنامه مقیاس کمال گرایی هیل)7895مك کری و کاستا )

جهت  42ورژن  spss(می باشد. پس از جمع آوری داده های تحقیق ازنرم افزار 7889طرحواره یانگ )

تجزیه و تحلیل داده های پژوهش به روش آزمون ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون استفاده 

طرحواره های گردید. نتایج نشان داد که بین ویژگی های شخصیتی و کمال گرایی مادران با شدت 

بعد روان رنجور خویی مادران و شدت طرح واره  نیبنوجوانان آن ها رابطه معنادار وجود دارد. همچنین 

رابطه مثبت و بقیه ابعاد ویژگی های شخصیتی رابطه منفی وجود  11171نوجوانان به سطح معناداری

 ت وجود داشت.داشت و در تمام ابعاد کمال گرایی مادران با شدت طرح واره رابطه مثب

  .شدت طرحواره، کمال گرایی، ویژگی های شخصیتی :واژگان کليدي
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  2 نوشاد قاسمی، 1 سحر پسندیده کار

 .فسا اسالمی ازاد دانشگاه عمومی شناسی روان ارشد کارشناسی 7
 .فسا اسالمی ازاد دانشگاه شناسی روان گروه علمی هیات 4

 

  ویسنده مسئول:نام ن

 سحر پسندیده کار

شناختی لوتانز بر تاب آوري و سالمت اثربخشی مداخلۀ سرمایۀ روان

 روانی مادران داراي کودک مبتال به اختالل کاستی توجه/ بيش فعالی

 49/2/7989 تاریخ دریافت:

 7/1/7989 تاریخ پذیرش:
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 مقدمه
 رشد، چگونگی و که ماهیت است، گرفته قرار ارزیابی و بررسی مورد مختلف های از جنبه شخصیت موضوع روانشناسی، علم حیطه در

 (.7981ستند )محمدی و همکاران،ه ها جنبه این ترین مهم شخصیتی، از های تیپ و اختالل سالمت،

، باورها و احساسات مهمی درباره خود و محیط هستند که به صورت الگوهای ثابت و دیرپایی در 7(، طرح واره ها4119از نظر یانگ)

 های ن طرح وارهبی رابطه از بیشتر شناخت و آشکارسازی به مختلفی دوران کودکی به وجود می آیند و تا بزرگسالی تداوم می یابند .مطالعات

 هدف با که مطالعه در یك مثال برای اند؛ پرداخته مختلف صفات و ها ویژگی اختالالت شخصیت، شخصیتی، های تیپ انواع با شناختی

 صفات گردید مشخص انجام گرفت، آخر و میانی اول، فرزندان در شخصیت عامل پنج و ناسازگار اولیه های طرح واره بین روابط بررسی

 لحاظ از آخر و میانی اول، فرزندان بین که این بود تحقیق نتایج دیگر دارد. از داری معنی رابطه اولیه، های ناسازگار طرح واره اب شخصیتی

 نخستین برای 9گرایی کمال (.سازه4119و همکاران،  4داشت )یانگ وجود داری معنی تفاوت اولیه، ناسازگار های و طرح واره شخصیت صفات

 گردید .  تعریف برنز توسط بعدی سازه تك كی عنوان به بار

 که است در حالی این یافت؛ دست کامل نتایج به کوشش و تالش با توان که می است باور این بر گرا کمال فرد تعریف، این پایه بر

و همکاران  2داشت. هویت دپی خواه در را روانشناختی های آسیب آن به دستیابی برای تالش است و نایافتنی دست نقص، بدون و کامل نتایج

 گرایی جامعه دیگرمدار و کمال گرایی مدار، کمال گرایی خویشتن کمال است: زیر اصلی بعد سه دارای گرایی که کمال باورند این ( بر4114)

ر کارها، مدار. کمال گرایی خود مدار با مشخصه های خودشیفتگی، خودسرزنشی، خود انتقادگری، احساس گناه، سهل انگاری و تعلل د

افسردگی و نورزگرایی در ارتباط است. کمال گرایی دیگر مدار با مشخصه های دیگر سرزنش گری، اقتدارگرایی، ویژگی های شخصیتی نمایشی، 

 خودشیفته و ضد اجتماعی همبستگی دارد. 

ست، نترل بیرونی، بیش تعمیم دهی، شکاز طرفی کمال گرایی جامعه مدار نیز با نیاز به تایید دیگران، ترس از ارزشیابی منفی، منبع ک

افسردگی و اضطراب مرتبط است گاهی زمانی که انتظارات منطقی والدین کمال گرا برآورده نمی شود، فرد بدون منطق معیارهای باالیی برای 

ا می شود )حاجی سید تقی خود و فرزندش وضع می کند و شکست در مقابل این معیارها به پریشانی روانشناختی در والدین و فرزندان منجر

(. خانواده اولین پایه گذار شخصیت، ارزش ها و معیارهای فرزندان است و نقش مهمی در تعیین سرنوشت، سبك و 7982تقوی و همکاران، 

ا می راد به جخط مشی آینده آنها دارد. به همین دلیل هر گونه تغییری که در فرایند خانواده پدید آید ممکن است تاثیر مخربی در روحیه اف

ثبتی مگذارد. یکی از موضوعاتی که فرایند خانواده را تحت تاثیر قرار می دهد، مساله اشتغال مادر است. برخی عقیده دارند اشتغال مادر تاثیر 

ازنده تر و س برتربیت فرزند و قشر زنان جامعه دارد و استقالل، اعتماد بنفس و قدرت تصمیم گیری آنها را تقویت کرده سبب روحیه مثبت و

 را افراد هیجانی تعامالت و روند می کار به پردازش اطالعات برای چارچوبی عنوان ها به انگیزش بیشتر در آنها می شود.از طرفی طرح واره

باشند  داشته ارتباط نیز افراد شخصیتی صفات با رسد نظر می به کنند؛ می تعیین فردی بین ارتباطات و زندگی های با موقعیت ارتباط در

درصد فشار روانی بیشتری را تحمل می  49( به این نتیجه رسید که فرزندان مادران شاغل در مقایسه با مادران غیرشاغل، 4117) 5.کارول

( معتقدند فرزندان مادران ، نظم و انضباط کمتر، پشتیبانی کمتر و پرخاشگری بیشتری را تجربه می کنند. 4111) 1کنند. اوماچی و میلکی

( به این نتیجه رسیدند که مادران شاغل  موجب تاثیر منفی عاطفی در طرح واره های فرزند شده سبب شکل گیری 4174و همکاران ) 1یآلمان

اختالالت روحی روانی آنها می شود. همچنین شاغل بودن مادر موجب می شود فرزندان احساس تنهایی کرده امنیت خود را از دست بدهند 

ب، ناامنی و بی اعتمادی به دیگران در آنها شکل می گیرد. کمال گرایی والدین نه تنها به فرزندان آنها قابل انتقال و احساس حقارت، اضطرا

ی است، بلکه با تاثیر بر کنش های روانشناختی ایشان، زمینه ساز بروز مشکالت فردی و روابط آنها خواهد بود. انتقادگرایی و انتطارات باال

نه دلبستگی اضطرابی و ناامنی در فرزندان پدید می آورد و با مشکالتی نظیر افسردگی، اضطراب اجتماعی و کمرویی در والدین کمال گرا، زمی

 (.7985ارتباط است و تاثیرات منفی بر افکار و عواطف و رفتارها دارد )صفوی، 

 ها و طرح واره های شناخت که دهند می درش را هایی ضعیف طرح واره والدینی پیوند بنابراین همان طور که بیان شد، افراد با 

 (.7989دهند )قنادی و عبداللهی،  می شکل را ناکارآمد در فرزندان
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کمال گرایی به عنوان عاملی کلی در پیدایش بسیاری از اشکال آسیب روانی دخالت دارد . والدین کمال گرا موجب می شوند فرزندان  

د والدین باشند و چون تایید والدین و دیگران نقش اساسی در ساختار شخصیتی آنها دارد، می زمانی خود را با ارزش بدانند که مورد تایی

ند زکوشند تالش دو چندان نمایند. والدین کمال گرا نه تنها به تحقیر موفقیت های فرزند خود می پردازند، بلکه پذیرفتن و پاداش به تالش فر

دار می دهند. کودک هیچگاه خرسند نیست زیرا رفتارش از نظر والدین هیچ وقت به اندازه را دشوار می پندارند و پیوسته به فرزندشان هش

 (.7985کافی خوب نیست )صفوی، 

 

 فرضيات تحقيق
 آنها رابطه معنادار وجود دارد. نوجوانان یواره ها با شدت طرح مادران یتیشخص یها یژگیوابعاد  نیب

 آنها رابطه معنادار وجود دارد. نوجوانان یره هاوا با شدت طرح مادران ییکمال گراابعاد  نیب

 

 مبانی نظري تحقيق

 به چه و خودآگاه صورت به چه فردی هر که بینی پیش قابل رفتاری واکنش الگوهای حدی تا و منش، خصوصیات شخصیت، یعنی

 و منش رفتاری، هیجانی، صفات همجموع به دیگر، عبارت به می دهد، نشان خود از زندگی شیوه و سبك عنوان به ناخودآگاه، صورت

می شود .خصیت  اطالق شخصیت است، بینی پیش قابل و ثابت نسبتا فردی هر برای و بوده شخص معرف معمولی شرایط در که خصوصیاتی

می  افراد در پایدار ثابت و سازمان یافته مجموعه عنوان به شخصیتی ویژگی های .می باشد رفتار نظر از افراد ویژگی های طبقه بندی برای

 پیچیده سازهای متمایز می سازد. شخصیت دیگر افراد یا فرد از را فرد یك هم، روی بر پایدار که  خصوصیات نسبتاً از متشکل واحدی و باشد

 هک موقعیت گرا دارد. دیدگاه وجود مهم دیدگاه دو شخصیت بحث است .ر نیامده دست به آن ساختار با رابطه توافق در کنون تا که است

 نسبت وراثتی و درونی عنوان به آدمی آن شخصیت در که صفت گرا دیدگاه و می داند منسوب عوامل موقعیتی به را شخصیت شکل گیری

 آدمی پاسخ نسبتاً پایدار الگوهای که صفات و ویژگی ها از مجموعه ای به صورت را شخصیت می توان دیدگاه دو این تلفیق با داده می شود،

وسیعی  دامنه دادن کاهش معنای به همیشه تقریباً فرد شخصیت یك (توصیف 7985نمود )حافظی،  بیان می کند، تبیین ار موقعیت ها به

 در که به نظر می رسد روشن این رو از کرد بیان کالم قالب در می توان که صفات است از محدودی بسیار مجموعه به رفتاری ویژگی های از

 آنچه به حدودی تا افراد شخصیت شما درباره می شود. استنباط های منعکس یا نمایان افراد ر اعمالد که است، نهفته خصوصیتی شخصیت

 را چگونه کاری افراد که مورد این در است موضوعی نیز، تا حدودی شخصیت است. مبتنی انجام    می دهند مختلف در زمان های آنها که

 (.4119، 9کارور-به نقل از اس 7985می دهند )حافظی،  انجام

 بررسی ابعاد تیپ های شخصیتی بر اساس نظریه کاستم و مك کری

 این براساس .است کری مك و کاستم عاملی پنج نظریه شخصیت، باب در شده مطرح های نظریه ترین جامع و ترین آمد کار از یکی

 شخصیتی است. پنج عامل پایین رده صفات یا اجزا به مرتبه باالترین در اصلی بعد 5 با مراتبی سلسه دارای ساختاری شخصیت دیدگاه

 عبارتند از :

 و هیجانی ثبات مقابل منفی در هیجانات تجربه به گرایش معنی : به9(Nنژندگرایی/ روان رنجور خویی/ثبات عاطفی) روان 

 عصبی عاطفی، ثبات عدم یف؛ط طرف آن هستند. آرام و استوار نفس، اعتماد به دارای ایمن، عاطفی ثبات دارای باشد. افراد می خونسردی

هستند )واال و جمال  مضطرب و ناامن، افسرده، نامطمئن، عصبانی، دارند؛ قرار طیف طرف این در که افرادی و است روان رنجوری و بودن بودن

  .(7989آرائی، 

به  7985داویجانی و روحی،  است)زارع بودن اجتماعی و تحرک مهربانی قاطعیت، بودن، مثبت به تمایل برونگرایی :10(Eبرون گرایی)

 مردم چون هایی ویژگی که باشد می فرد در اجتماعی و مادی جهان به انرژی پر رویکردی وجود بیانگر (.4119نقل از کوکتا و مك کر، 

 خوش اجتماعی، ؛ گرا برون افراد .دارد اشاره روابط در فرد بودن راحت به عامل شود. این می شامل را جرئت و قاطعیت بودن، فعال ، آمیزی

؛ 7984هستند )صبحی قرامکی و همکاران،  محتاط و رو کم حرف، کم ترسو، گرا؛ خوددار، درون افراد که حالی در هستند؛ قاطع و مشرب

 .(7989واال و جمالی آرائی، 

                                                           
8 Scarver 
9 neuroticism 
10 extraversion 
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 خردورزی و دیهنرمن هنر، به عشق کنجکاوی، برای فرد تمایل به : 11(Oتجربه پذیري/ پذیرا بودن نسبت به تجارب/گشودگی) 

 پیچیدگی ، عمق گستردگی، کننده توصیف .دارد داللت جدید تجربیات هاو پدیده به فرد شیفتگی و عالقه به اشاره عامل این شود. می اطالق

 سنت پیرو گیرند می قرار طیف طرف آن در باشد. افرادی که می بسته ذهنی داشتن مقابل در ، فرد ی تجربه و ذهنی زندگی خالقانه بودن و

 هستند . تر راحت آشنا، شرایط در و بوده

 اطالق وفاداری و همدلی مهربانی، گذشت، برای تمایل به بودن دلپذیر :12(Aدلپذیر بودن/ سازش پذیري/ روحيه توافق پذیري)

 شود  می

است  تعمق و تماداع آمدی، قابلیت کار دهی، مان ساز به تمایل از عبارت نیز گرایی وجدان: 13(Cوجدان گرایی/وظيفه شناسی)

 می جامعه مطلوب که نحوی به ها، تکانه کنترل قدرت کننده توصیف (.4119به نقل از کوکتا و مك کر،  7985داویجانی و روحی،  )زارع

 ارضای تأخیراندازی به عمل، از قبل تفکر چون هایی شناسی ویژگی است. وظیفه محور هدف و محور تکلیف رفتار کننده تسهیل و داند

 گیرد.  می بر رادر تکالیف بندی اولویت و سازماندهی و هنجارها قوانین و ها، رعایت تهخواس

می کند )نقوی  ایفا روانی آسیب شناسی های استمرار و علت شناسی مهمی در نقش و است شخصیتی ویژگی های از یکی کمال گرایی

 (. 7981و همکاران، 

تالش  و خویش برای غیرواقعی استانداردهای عملکردی گرفتن نظر در به رفتار سازمان و متغیر شخصیتی یك عنوان کمال گرایی به

 72برنز سو یك است. از شده زیادی دستخوش تغییرات اخیر سال های طی گرایی کمال دارد .مفهوم اشاره کامل شدن برای بی وقفه های

 طریق از و گرفته بر در را دیگران و خود ارزیابی و یدادهاتفسیر رو انتظارات، که داند می ها شناخت از ای شبکه را گرایی ( کمال4117)

 که نمودند مطرح را آن با متباین رویکرد روانشناسان از برخی دیگر سوی شود. از می ناپذیر مشخص انعطاف و واقعی غیر معیارهای مجموعه

 و عیب بی سطح یك در امور انجام برای قوی نیاز یك به اشاره گرایی نماید کمال می ایفا را مثبتی و سالم نقش اساساً کمال گرایی آن در

 شخصی معیارهای به رسیدن برای تالش در خود های ارزش به است.کمال گرایی وابستگی باال استانداردهای به حد از بیش پایبندی و نقص

 است .

 یکدیگر متمایزکرده اند: کمال گرایی از یکمال گرای برای را بعد سه اجتماعی، ساختار در گرایی کمال به نظر ( با7887فلت ) و هویت

 در که ،75مدار دیگر کمال گرایی است. واقعی غیر باالی بامعیارهای و کامل خویشتن به دستیابی برای افراد کوشش شامل که مدار، خویشتن

 در که ،71مدار جامعه کمال گرایی باشد. اشتباهی گونه هر از دور به و کامل باید وی دید از آنان و رفتار است دیگران رفتار بر فرد تمرکز آن

 این ساختن برآورده به ملزم خود را او و گرفته اند نظر در او برای افراطی انتظارات و دیگران )خانواده و جامعه( معیارها که دارد باور آن فرد

 بر تمرکز و خود برای بینانه غیرواقع ارهایمعی وضع به تمایل با خود محور یا خویشتن مدار گرایی می داند .به عبارت دیگر کمال انتظارات

 گرایی، کمال از شکل (. این4118، 71شود)کوک و کرنی می   مشخص دقیق های خود نظارتگری با همراه عملکرد در ها شکست و ها نقص

 پذیری آسیب و تگینایاف سازش گری، ناکنش با و است شناخته شده گرایی کمال عنوان به غالبا که است ای سازه به بعد ترین نزدیك

 کند.  می مطابقت

 79اوئنز و اسلید وجود داشت. ولی آن به آسیب شناسانه و تك بعدی دیدگاهی اولیۀ کمال گرایی، مفهوم سازی های از طرفی در 

 یك شکل و دنامیدن مثبت را کمال گرایی آن که کمال گرایی از سالم و بهنجار شکل یك گرفتند، در نظر نوع دو کمال گرایی ( برای7889)

 که هستند افرادی مثبت یا سالم کمال گرایان منفی نامیدند. کمال گرایی را آن که کمال گرایی، از و آسیب شناسانه ناسازگار و نابهنجار

 یا ناسالم مقابل کمال گرایان در و می دهند نشان کمال گرایانه از نگرانی های کمی سطح با را کمال گرایانه کوشش های از سطوح باالیی

 سطح دارای غیرکمال گرا افراد و هستند باالی کمال گرایانه سطح نگرانی های و کمال گرایانه باالی کوشش های سطوح با افرادی منفی،

 کمال گرایی عنوان با که کمال گرایی از هستند .بعدی نگرانی های کمال گرایانه از نامشخصی سطح و کمال گرایانه از کوشش های کمی

 توانایی باال )درمورد سطح فردی استانداردهای همچون ویژگی هایی با شود، می شناخته فردی کمال گرایی استانداردهای یا اقیانطب بهنجار،

 به اعتماد موثر، و فعال ای مقابله های سبك های با ویژگی و شود باال( شناخته می بسیار اهداف و فردی عملکرد از باال انتظار فردی، های

 عاطفه و روانی سالمت و رضایت مندی کمال، و پیشرفت احساس با مثبت گرایی کمال دارد. همچنین مثبت رابطه فتپیشر و باال نفس

                                                           
11 openness 
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14 Burns 
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17 Cook and Kearney 
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 یا غیرانطباقی رنجورانه روان کمال گرایی عنوان با کمال گرایی از دیگری بعد که است حالی در (. ین7998دارد)قنبری و همکاران،  رابطه مثبت

 شکست و بودن بازنده احساس خود، به نسبت تردید و کردن، شك اشتباه مورد در حد از بیش نگرانی نظیر اییه ویژگی با و شود می شناخته

 دارد.  ارتباط باال، بلند به اهداف دستیابی عدم صورت در خوردن

 که شود می ادایج کودکانی در بهنجار نا گرایی دارد. کمال وجود گرایی کمال دوعاملی الگوی این از حمایت در پژوهشی شواهد

 شود می ایجاد در کودکانی بهنجار گرایی کمال مقابل در شوند. نمی راضی فرزندشان عملکرد از هرگز اما دارند انتظارهای باالیی والدینشان

 تأیید اند یادگرفته که یابد می رشد کودکانی در انتقادی خود گرایی کنند. کمال می حمایت باال معیارهای از پذیری انعطاف بصورت که

 گرند  تنبیه و کننده کنترل که است والدینی باالی انتظارهای کردن برآورده وابسته به والدین

 نظارتی و خود مؤلفه شناختی معیارها، خود سه براساس اجتماعی موقعیت های در رفتارها جویی، نظم خود نظریه های بر اساس

کمال  که دارند اعتقاد پژوهشگران از برخی چهارچوب این در شود. می است هدایت بوده و کافی مناسب عملکرد آیا که این مورد ارزیابی در

 مناسب و بودن ناکافی به اعتقاد شود. اجتماعی می موقعیت های در منفی هیجآنهای باعث که است معیارها بر اثرگذاری طریق از گرایی

 شود، می اجتماعی رفتارهای کاهش و عاطفی درماندگی باعث حتماالا آنها، دیدن سطح باال دلیل به اجتماعی موقعیت های در عملکرد نبودن

، 78است )دانکلی، زاروف و بالنکشتاین گرایی همراه کمال  افزایش با که است موضوع این پیامد که انجامد می اجتماعی روابط در به شکست و

4111.) 

هست. به  نیز آنها کنندۀ پیش بینی است؛ بلکه همبسته دنخور اختالل و خودکشی، افکار اضطراب، افسردگی، با نه تنها کمال گرایی

و همکاران،  41دارد )ایگان اختالالت این در نیز علّی نقش بلکه متعدد است؛ روانی اختالالت نگهدارندۀ عامل نه تنها دیگر کمال گرایی عبارت

4172.) 

کمتر  مثبت زندگی عاطفۀ از رضایت از پایینی (، سطح7941و و همکاران،  47استرس )آشتزیگر از باالیی سطح با نابهنجار کمال گرایی

 اختالالت و اضطراب خوردن، اختالالت ( به همراه است. کمال گرایی در4115، 49پایین تر )چانگ روانی سالمت ( و4118و همکاران،  44)فلت

 مرتبط اکثر اختالالت با گرایی -کمال  که دمی دهن نشان شواهد این بیشتراست. سالم افراد با مقایسه در مزمن، خستگی و مرتبط، افسردگی

 از متفاوت در نهایت و می پردازند عاطفی بسیاری هزینه های خود پیشرفت های برای نابهنجار برخوردارند، کمال گرایی از که است. افرادی

 بهنجار نمی دانند. کمال گرایی مقایسه قابل دیگران با را خود اغلب تردیدند و و شك دچار هایشان -توانایی مورد در افراد دیگر افرادند. این

 از بعد ایمن. این دلبستگی و عزت نفس مثل است، سالم هیجان با تنظیم مرتبط دیگر شاخص های کردن یا مدارا با مثبت دارای همبستگی

پریشانی  و بیشتر هیجانی ظمیبی ن با گرایی خودمنتقدانه -است. کمال همبسته سازگاری روانشناختی و بهتر هیجان تنظیم با کمال گرایی

 (.7981همبسته است )نقوی و همکاران،  روانشناختی

 در ناتوانی از کمال گرایانه عقاید از خیلی دلیل بدین صورت که می شوند، هدایت بالتکلیفی تحمل عدم کمال گرا به وسیله عقاید

 بدون بر نتایج پافشاری با آنها کنند. تحمل را بالتکلیفی و هاماب نمی توانند اشخاص که خاطر این به می شود. منتج نتیجه تحمل ندانستن

 ایجاد می تواند تمایالت کمال گرایانه هدف بنابراین و دهند کاهش را خود طریق بالتکلیفی بدین تا می کنند ایجاد معلوم نتایج نقص،

 بدنی احساسات شناخت ها و هیجان ها، خاطرات، از که هستند نافذی یا الگوی اولیه زمینه واره های باشد طرح آینده برای معلوم شرایطی

 (.          4171، 42دارند)تیما تداوم فرد عمر در سراسر گرفته اند، شکل نوجوانی یا کودکی دوران در تشکیل شده اند، دیگران با در رابطه و خود درباره

 سال های طی در همساالن برادرها، و خواهر با والدین، او مدناکارآ تجارب کارآمد یا با کودک خوی فطری و تعامل خلق از واره ها طرح

 می آیند. وجود به اولیه زندگی

هایی که زودتر به وجود می آیند و  -ریشه تحولی طرح واره های ناسازگار اولیه در تجارب ناگوار دوران کودکی نهفته است. طرح واره

می گیرند. تا حد زیادی، پویایی های خانواده، بازتاب دقیق پویایی های جهان ذهنی معموال قوی ترین هستند، از خانواده های هسته ای نشأت 

کودک هستند. وقتی بیماران در موقعیت هایی از زندگی بزرگسالی، طرح واره های ناسازگار اولیه شان فعال می شوند، معموال خاطره ای 

ل کودک، سایر عوامل تأثیرگذار مانند همساالن، مدرسه، انجمن های هیجان انگیز از دوران کودکی خود تجربه می کنند. همزمان با تحو

 گروهی و فرهنگ، بطور روز افزونی اهمیت می یابند و در شکل گیری   طرح واره ها نقش بازی می کنند. با این حال، طرح واره هایی که بعدا

                                                           
19 Dunkley, Zuroff, and  Blankstein 
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وای اجتماعی در زمره همین طرح واره هاست که معموال در در سیر تحول شکل می گیرند، زیاد عمیق و نیرومند نیستند. )طرح واره ی انز

 اواخر دوران کودکی یا نوجوانی شکل می گیرد و ممکن است انعکاسی از پویایی های خانواده هسته ای نباشد( 

 

 پيشينه تحقيق
ناکارآمد اولیه به این نتیجه های  -( در تحقیق خود با هدف بررسی ارتباط ادراک رفتار والدین با طرح واره7989قنادی و عبداللهی)

طرح  با والدین حد از بیش محافظت ادراک بین و معنی دار و منفی رابطه اولیه ناکارآمد های والدین طرح واره مراقبت ادراک رسیدند که بین

 بنابراین دارد، فرزندان ارتباط مدناکارآ های طرح واره گیری شکل دار وجود دارد. رفتار والدین با معنی و مثبت رابطه اولیه ناکارآمد های واره

 کرد. رهنمون بعدی شناختی های آسیب گیری اولیه شکل مراقبان با تعامل در افراد شناختی رشد نحوه به را متخصصان توجه میتوان

و رضایت  یهواره ناسازگارانه اول بررسی رابطه ویژگی های شخصیتی، طرح( در تحقیق با هدف 7982)امان اهلل خانی قشقایی و کامکار

واره ها با رضایت رابطه منفی و معنادار وجود دارد. همچنین ابعاد دلپذیری و  تقریبا بین تمامی ابعاد طرحزناشویی به این نتیجه رسیدند که 

 .مسئولیت پذیری با رضایت رابطه مثبت و معنادار و بعد روان نژندی با رضایت رابطه منفی و معنادار داشت

واره  طرحی پرستاران، به این نتیجه رسید که واره ها گرایی و طرح رابطه ی کمالرتحقیق خود با هدف بررسی ( د7982کاللی مقدم)

ا تبیین فرسودگی شغلی پرستاران را دار واره ناسازگار اولیه دیگر جهت مندی و کمال گرایی منفی قدرت ناسازگار اولیه بریدگی و طرد، طرح

 .می باشد

های دلبستگی و پیش بینی عالئم  -درتحقیق خود با هدف نقش طرح واره ها، صفات شخصیت و سبك( 7985یوسفی و همکاران )

واره های ناسازگار حوزه خودگردانی و عملکرد مختل و دیگر جهت  -نشانگان ضربه عشق در دانشجویان دختر به این نتیجه رسیدند که طرح

ن و در نهایت سبك دلبستگی ایمن توانستند نشانگان ضربه عشق را در مندی و همچنین صفات شخصیتی روان رنجوری و با وجدان بود

 دانشجویان پیش بینی کنند. طرح واره های ناسازگار اولیه، صفات شخصیت و سبك های دلبستگی با یکدیگر ارتباط معنادار دارند.

 بریگز مایرز شخصیتی ابعاد و اولیه ارناسازگ های طرح واره بین ( در تحقیق خود با هدف بررسی همبستگی7981محمدی و همکاران)

 گروه دو نشد. هر ریگز مشاهده مایرز شخصیتی ابعاد در پسر و دختر گروه دو میان دانشجویان پزشکی، به این نتیجه رسیدند که تفاوتی در

 وجود مختل محدودیت حوزه یها طرح واره در داری معنی تفاوت دوگروه، بین کردند. کسب ادراکی و برونگرایی بُعد در را نمره بیشترین

 های محدودیت و حوزه بریگز مایرز شخصیت درونگرایی بُعد بین آوردند. همچنین دست به را بیشتری نمرات این حوزه، در دختران و داشت

 مختل، کردعمل و خودگردانی طرد، و بریدگی حوزه های با طرح واره نیز قضاوتی بُعد بین داشت. وجود داری معنی مثبت همبستگی مختل،

 های با طرح واره حسی بعد داشت. وجود داری معنی منفی همبستگی مختل، های محدودیت حوزه و حد، بازداری از بیش زنگی به گوش

 طرح واره بین همبستگی برای را شواهدی حاضر، پژوهش های داد. یافته نشان داری معنی مثبت همبستگی مختل، های محدودیت حوزه

 آورد. می فراهم شخصیتی های پبا تی ناسازگار های

( درتحقیق خود با هدف بررسی ارتباط طرح واره های اولیه و سبك دلبستگی و ویژگی های شخصیتی 4177)45کریك و اجزندورن وان

 بر یه( راجهان )طرح واره های اول از درونی کارکرد های مدل فرزندان بالبی، دلبستگی نظریه به فرزندان به این نتیجه رسیدند که با توجه

 است ممکن کنند، می تجربه والدین خود بوسیله را طرد و حساسیت عدم که کودکانی.دهند می رشد والدین با خود تجارب اولیه اساس

 بی یك احتماالً ناایمن، دلبسته کودکان نتیجه یك عنوان به .شود می اطمینان مشخص عدم و ناامنی با که دهند رشد را روابط از تصویری

 می دهد. قرار دیگران با روابط در مشکالت خطر معرض در را آنها که دهند می رشد را دیگران خود و به اعتمادی

( درتحقیق خود با هدف بررسی ارتباط طرح واره ها و ویژگی های شخصیتی شناختی به این نتیجه رسیدند 4174و همکاران) 41رولوفس

 درونی کارکرد های مدل نامطلوب با والدین می شود. در تجارب و طرح واره های ریگی شکل سبب که والدین نادرست و رفتارهای که الگوها

 مانع یك نتیجه در گذارد، می اثر دیگران و خود به نسبت باورهای و عقاید بر و داده قرار تأثیر را تحت فرد های شناخت شود، می ذخیره

 گردد. می ها پریشانی و عواطف تنظیم ویژگی های شخصیت، برای مهم مکانیسم

( در تحقیق خود بر مبنای تعیین ارتباط طرح واره و شخصیت چنین نتیجه گرفتند که از آنجا که قسمت 4179و همکاران) 41دامیان

مهمی از شخصیت فرزندان در محیط خانواده و توسط والدین شکل می گیرد، چگونگی ارتباط والدین با فرزندانشان، نقش مهمی بر طرح واره 

 نگرش ها و باالخره هویت آنها ایفا می کند.ها، عادات، 

                                                           
25 Kawabata, Alink,Tseng, Van Ijzendoorn & Crick 
26 Roelofs 
27 Damyan 
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( در تحقیق خود با هدف بررسی ارتباط کمال گرایی والدین و طرح واره فرزندان به این نتیجه رسیدند که 4172)49گرابلو و براتکو

رفتارشان با فرزندان خود  نوجوانان با اعتماد به نفس پایین و کم رو، دارای والدینی سخت گیر و به ظاهر مقدس مآب و کمال گرا بوده و

رفتاری غیر عادالنه بوده است. این رفتار سبب نمودار شدن طرح واره های نامناسب نظیر خشم و ستیزه جویی در فرزند می شود. آنها در 

ان به این فرزند شخصیت خود مرکز ثقلی نخواهند داشت که بتوانند به آن تکیه کنند. بلکه آن را در وجود والدین جستجو می کنند. در واقع

 نتیجه می رسند که همیشه حق با والدین کمال گراست و خود او همیشه در اشتباه است.

مورد از  75 بین ( با هدف بررسی رابطه ویژگی های شخصیتی با سازه های طرح واره نشان داد4171و همکاران) 48نتایج تحقیقات بچ

توسط روان درمانگران، می  شخصیتیصفات  با شناخت. باط معنادار  وجود داردارتواره  به شدت به ساختارهای طرحشخصیت، ویژگی  45

 دست یافت.   واره تراپی  ساختارهای طرح توان به

 

 روش تحقيق
 یجامعه آماربوده است. نوع همبستگیاز  یفیتوص یداده ها، پژوهش یو از منظر گردآور بنیادی یهدف، پژوهش جهتحاضر از  قیتحق

دریافت  مارآطبق  نفر بوده است. 7982نفر و مادران آنها به تعداد  7982دانش آموزان مقطع متوسطه دوم به تعداد  هیشامل کل قیتحق نیا

مدرسه  99مدرسه از بین  1در این پژوهش، تعداد  وجود داشت. مدرسه 99 ان،دختر دوم در مقطع متوسطه شده از آموزش و پرورش شهر فسا

دانش آموز، تعداد کل نمونه انتخابی به دلیل  45مورد بررسی قرار گرفت که با توجه به میانگین هر کالس س کال 7هر مدرسه انتخاب شد.  از 

مادر انتخاب شد. و سپس داده های حاصل از جمع اوری پرسشنامه ها به کمك نرم افزار  751دانش آموز و  751محدودیت در اجرا 

 مورد ارزیابی قرار گرفت.  spssتحلیآلماری

 گردآوری اطالعات پرسشنامه می باشد که شامل موارد زیر است:ابزار

 (7895( مك کری و کاستا )NEOالف( پرسشنامه سنجش صفات پنج گانه شخصیتی)

عامل اصلی شخصیت  5توسط مك کری و کاستا تهیه شده بود .این پرسشنامه  7895که در سال  NEOPI-Rپرسشنامه شخصیتی 

خصوصیت را اندازه می گیرد . و بر این اساس ارزیابی جامعی از شخصیت را ارائه  می دهد .این  91بارتی خصوصیت در هر عامل یا به ع 1و 

سوال پنج درجه ای از کامالً موافق تا کامالً مخالف است که  421( برای گزارش های شخصی است و شامل Sپرسشنامه دارای دو فرم یکی )

( یا تجدید نظر شده نام دارد و بر Rسب مردان و زنان در تمام سنین است . و دیگری فرم )توسط خود آزمودنی درجه بندی می شود و متنا

( Rسوال بوده با این تفاوت که با ضمیر سوم شخص شروع می شود .فرم ) 11اساس درجه بندی های مشاهده گر است . این فرم دارای همان 

( و یا روایی آن مورد Sو هم به عنوان مکملی برای گزارش های شخصیِ فرم ) هم می تواند به طور مستقل برای ارزیابی شخصیت به کار رود

 (.7991استفاده قرار گیرد )گروسی فرشی،

نفر از بین دانشجویان دانشگاه های تبریز،  4111روی نمونه ای با حجم  (7991که توسط گروسی فرشی ) NEOدر هنجاریابی آزمون 

گزارش کرده است .ضرایب  91/1تا  51/1بعد اصلی را بین  5دو شهر صورت گرفت ضریب همبستگی شیراز و دانشگاه های علوم پزشکی این 

، 51/1، 19/1. ، 91/1آلفای کرونباخ در هر یك از عوامل اصلی روان آزردگی خویی، برون گرایی، باز بودن، سازگاری و با وجدانی به ترتیب 

( و فرم ارزیابی مشاهده گر Sی این آزمون از همبستگی بین دو فرم گزارش شخصی )به دست آمد. جهت بررسی اعتبار محتوای 91/1و  19/1

(R استفاده شد، که حداکثر همبستگی به میزان ،)در عامل سازگاری بود. )گروسی  25/1در عامل برون گرایی و حداقل آن به میزان  11/1

صفت : روان آزردگی  5درونی، ضریب آلفای کرونباخ برای هر یك از ( با استفاده از روش همسانی 7991(. در پژوهش آتش روز )7991فرشی، 

به دست آمد. ابعاد و گویه های این  11/1و  99/1، 41/1، 55/1، 12/1خویی، برون گرایی، گشودگی، سازگاری و وجدانی بودن به ترتیب 

 :پرسشنامه به صورت زیر می باشد

 

 

 

 

 

 
 

                                                           
28Gerailo & Bratco 
29 Batch 
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 (1958مك کري و کاستا ) جدول خرده مقياس هاي پرسشنامه ویژگی هاي شخصيت 

 

 گویه ها زیر مقياس

 51و  57و  21و  27و  91و 97و 41و  47و  71و  77و  1و  7 روان رنجورخویی

 51و  54و  21و  24و  91و 94و  41و 74و  1و  4 درون گرایی –برون گرایی 

 59و  59و  29و  29و  99و  99و  49و  49و  79و  79و  9و  9 تجربه پذیری/ اشتیاق به تجارب تازه

 58و  52و  28و  22و  98و  92و  48و  42و  78و  72و  8و  2 توافق پذیری

 11و  55و  51و  25و  21و  95و  91و  45و  41و  75و  71و 5 وجدان گرایی

 

 (4112ب( مقیاس کمال گرایی هیل)

شرکت کننده ها باید  جمله هست. 58زار دارای توسط هیل و همکاران تهیه شده است این اب 4112پرسشنامه کمال گرایی در سال 

هولندر در یکی از  گزینه ای از کامال موافق تا کامال مخالف مشخص نمایند. 5میزانی که هر جمله توصیف کننده آنهاست را در یك طیف 

های ابتدایی کمال گرایی را سازه  پژوهش قدیمی ترین تعریف ها کمال گرایی را تحت عنوان انتظارات غیرمنطقی از خود و دیگران مطرح کرد.

خرده مقیاس به شرح  9این پرسشنامه دارای  ای یك بعدی و اغلب منفی در نظر می گرفتند و به ارتباط آن با آسیب شناسی روانی پرداختند.

 زیر می باشد:
 

 (2002جدول خرده مقياس هاي پرسشنامه کمال گرایی)هيل، 
 

 
 

شود.  می حاصل کمالگرایی ناسازگارانه جنبه بعدی بعد چهار ترکیب از و سازگار ی جنبه اولیه، عدب چهار در این مقیاس از ترکیب

 تپایایی این پرسشنامه با استفاده از روش ضریب آلفای کرونباخ و روایی همگرایی آن از طریق بررسی رابطه ابعاد مقیاس با مقیاس های سالم

این پرسشنامه بود. همچنین روایی مقیاس نیز با وجود  1191خ حاکی از پایایی قابل قبول عمومی بررسی شد. محاسبه ضریب الفای کرونبا

 رابطه ابعاد منفی کمال گرایی و سالمت روانی تایید شد.

  YSQ ) 91ج( پرسشنامه فرم کوتاه طرح واره یانگ)

ه گیری طرح واره های ناسازگار اولیه ساخته توسط یانگ برای انداز 7889آیتم نسخه اصلی در سال 415آیتم از  15زیر مجموعه ای با 

به دست آمد. پایایی زیر  1189و در جمعیت آقایان  1181شد.همسانی درونی این پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ در جمعیت بانوان 

دهنده  ولفه بی اعتمادی است.نمره باال نشاندر زیر م 1191در زیر مولفه ثبات تا  1191مولفه ها با استفاده از آلفای کرونباخ در دامنه ای از 

( نمره گذاری می شود. این 5، ...، کامال درست=7درجه ای)کامال غلط= 5طرح واره های ناسازگار اولیه است. هر سوال بر روی یك مقیاس 

 می سنجد: حوزه 5 قالب در را اولیه ناسازگار واره های طرح پرسشنامه
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 (1995حروف اختصاري و سواالت مربوط به هر کدام از طرح واره ها)یانگ، جدول 

 

 بریدگی و طرد

Ed-  5تا 7محرومیت هیجانی: جمالت 

Ab-  71تا  1رها شدگی بی ثباتی: جمالت 

Ma-  75تا  77بی اعتمادی بد رفتاری: جمالت 

Si-  41تا  71انزوای اجتماعی بیگانگی: جمالت 

Ds-  45ا ت 47نقص/ شرم: جمالت 

 مختل عملکرد و خودمختاری

Fa-  91تا  41شکست: جمالت 

di-  95تا  97وابستگی/ بی کفایتی: جمالت 

Vh-  21تا  91آسیب پذیری در برابر ضرر و بیماری: جمالت 

Em-  25تا  27گرفتار / خویشتن تحول نیافته: جمالت 

 جهت مندی دیگر
Sb-  51تا 21اطاعت: جمالت 

SS - 55تا  57 ایثار گری: جمالت 

 و بازداری حد از بیش زنگی به گوش
Ei-  11تا  51بازداری هیجانی : جمالت 

Us-  15تا  17معیارهای سرسختانه:جمالت 

 محدودیت های مختل
Et-  11تا  11استحقاق /بزرگ منشی: جمالت 

Is-  15تا  17خویشتن داری/ خود انضباطی ناکافی: جمالت 

 

و برای حوزه های بریدگی و طرد  1189( ضریب اعتبار پرسشنامه 7989پژوهش احمدی و قریشی) (. در7989)احمدی و قریشی راد، 

و محدودیت های مختل  1119، گوش به زنگی بیش از حد و بازداری  1118، دیگر جهت مندی  1191، خودگردانی و عملکرد مختل  1198

 بدست آمد. 1119
 

 یافته هاي تحقيق
 آنها رابطه معنادار وجود دارد. نوجوانان یواره ها با شدت طرح مادران یتیشخص یاه یژگیوابعاد  نیبفرضیه اول: 

 

 تعيين ارتباط و ميزان همبستگی بين ابعاد ویژگی هاي شخصيتی مادران و ابعاد طرح واره فرزندان   
 

بعد وجدان گرایی 

 در مادران

بعد توافق پذیری در 

 مادران

بعد تجربه پذیری 

 در مادران

ایی در بعد برون گر

 مادران

 بعد روان رنجور

 متغیرها خویی در مادران

Sig. شدت Sig. شدت Sig. شدت Sig. شدت Sig. شدت 

154/1 191/1- 171/1 418/1- 151/1 191/1- 719/1 794/1- 714/1 774/1 
محرومیت بعد 

 در فرزندان هیجانی

185/1 147/1- 112/1 495/1- 111/1 279/1- 914/1 147/- 115/1 491/1 
رها شدگی بی بعد 

 در فرزندان ثباتی

111/1 445/1- 111/1 919/1- 151/1 751/1- 148/1 718/1- 119/1 471/1 
بی اعتمادی بد بعد 

 در فرزندان رفتاری

419/1 715/1- 999/1 171/- 191/1 721/1- 189/1 199/-1 129/1 199/1 
انزوای اجتماعی بعد 

 در فرزندان بیگانگی

118/1 474/1- 172/1 191/1- 179/1 789/1- 175/1 789/1- 195/1 794/1 
در  نقص/ شرمبعد 

 فرزندان

114/1 721/1- 192/1 719/1- 114/1 452/1- 271/1 111/1- 114/1 459/1 
در  شکستبعد 

 فرزندان
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772/1 748/1- 171/1 418/1- 155/1 191/- 811/1 119/- 154/1 758/1 
وابستگی/ بی بعد 

 در فرزندان کفایتی

289/1 151/1- 171/1 471/1- 979/1 194/1- 175/1 781/1- 174/1 411/1 

آسیب پذیری در بعد 

 برابر ضرر و بیماری

 در فرزندان

729/1 741/- 515/1 121/1- 117/1 459/1- 111/1 911/-1 577/1 152/ 

گرفتار/ خویشتن بعد 

 تحول نیافته

 درفرزندان

517/1 121/1- 411/1 187/1- 111/1 917/1- 412/1 184/1- 191/1 722/1 
در  اطاعتبعد 

 فرزندان

791/1 744/- 911/1 141/- 721/1 778/1- 117/1 414/1- 117/1 411/1 
بعد ایثارگری در 

 فرزندان

155/1 751/- 754/1 771/1- 111/1 917/1- 451/1 189/- 771/1 748/ 
 بازداری هیجانیبعد 

 در فرزندان

111/1 941/1- 725/1 741/1- 171/1 785/- 111/1 492/1- 174/1 412/1 

معیارهای بعد 

در  سرسختانه

 فرزندان

111/1 725/1- 218/1 111/- 915/1 192/- 175/1 789/- 198/1 798/1 
استحقاق/ بزرگ بعد 

 در فرزندان منشی

211/1 158/1- 991/1 118/1- 111/1 927/1- 111/1 498/1- 151/1 711/1 

خویشتن داری/ بعد 

 یافخود انضباطی ناک

 در فرزندان

 

 بین ابعاد زیر، ارتباط معنادار مشاهده شد: 

.بعد رها شدگی بی ثباتی در فرزندان و ابعاد روان - 418/1بعد محرومیت هیجانی در فرزندان و بعد توافق پذیری در مادران با شدت 

.بعد بی اعتمادی بد رفتاری در فرزندان  -495/1 و -279/1،  491/1رنجورخویی، تجربه پذیری و توافق پذیری در مادران به ترتیب با شدت

 -445/1و   -919/1،  -718/1،  471/1پذیری و وجدان گرایی در مادران به ترتیب با شدت  -و ابعاد روان رنجورخویی، برون گرایی، توافق

.بعد  -474/1و  - 789/1،  794/1ب با شدت .بعد نقص/ شرم در فرزندان با ابعاد رنجورخویی، تجربه پذیری و وجدان گرایی در مادران به ترتی

.بعد  -719/1و  - 452/1،  459/1شکست در فرزندان با ابعاد روان رنجورخویی، تجربه پذیری و توافق پذیری در مادران به ترتیب با شدت 

.بعد آسیب پذیری در برابر ضرر و -418/1و  758/1وابستگی/ بی کفایتی در فرزندان و بعد روان رنجورخویی، توافق پذیری در مادران با شدت

.بعد گرفتار/ خویشتن تحول نیافته - 471/1و  411/1بیماری در فرزندان با ابعاد روان رنجورخویی و توافق پذیری در مادران به ترتیب با شدت 

ت در فرزندان با بعد تجربه پذیری .بعد اطاع -459/1و  -911/1در فرزندان با ابعاد برون گرایی و تجربه پذیری در مادران به ترتیب با شدت 

- 414/1و  411/1.بعد ایثارگری در فرزندان و ابعاد روان رنجورخویی و برون گرایی در مادران به ترتیب با شدت  -917/1در مادران با شدت 

در فرزندان با ابعادروان رنجورخویی، . بعد معیارهای سرسختانه - 917/1.بعد بازداری هیجانی در فرزندان با بعد تجربه پذیری در مادران با شدت 

.بعد استحقاق/بزرگ منشی - 941/1و  - 785/1، - 492/1،  412/1برون گرایی ، تجربه پذیری و وجدان گرایی در مادران به ترتیب با شدت 

ان با ابعاد رنجورخویی، برون .بعد خویشتن داری/ خود انضباطی ناکافی در فرزند  -789/1در فرزندان با بعد برون گرایی در مادران با شدت 

 .- 927/1و  - 498/1،  711/1گرایی، تجربه پذیری به ترتیب با شدت 
 

 آنها رابطه معنادار وجود دارد. نوجوانان یواره ها با شدت طرح مادران ییکمال گراابعاد  نیبفرضیه دوم : 
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 ره فرزندانتعيين ارتباط و ميزان همبستگی بين ابعاد کمال گرایی مادران و طرح وا

 

 -بعد نظم و سازمان

 دهی در مادران

بعد نیاز به تایید در 

 مادران

بعد معیار باال برای 

 دیگران در مادران

بعد تمرکز بر اشتباهات 

 متغیرها در مادران

Sig. شدت Sig. شدت Sig. شدت Sig. شدت 

997/1 191/1 918/1 192/1 915/1 119/1 184/1 799/1 
 در محرومیت هیجانیبعد 

 فرزندان

111/1 997/1 117/1 415/1 911/1 112/ 192/1 719/1 
ر د رها شدگی بی ثباتیبعد 

 فرزندان

117/1 411/1 181/1 791/1 459/1 189/1 117/1 419/1 
 بی اعتمادی بد رفتاریبعد 

 در فرزندان

199/1 149/ 219/1 159/- 157/1 758/1 185/1 791/1 
 انزوای اجتماعی بیگانگیبعد 

 نداندر فرز

 در فرزندان نقص/ شرمبعد  442/1 111/1 711/1 197/1 147/1 911/1 194/1 978/1

 در فرزندان شکستبعد  274/1 111/1 192/1 915/1 171/1 951/1 481/1 111/1

121/1 141/ 481/1 191/1 111/1 987/1 945/1 179/1 
ر د وابستگی/ بی کفایتیبعد 

 فرزندان

159/1 755/1 111/1 929/1 871/1 118/ 197/1 192/1 
آسیب پذیری در برابر بعد 

 در فرزندان ضرر و بیماری

711/1 795/1 522/1 151/1 171/1 191/1 194/1 729/1 
گرفتار/ خویشتن تحول بعد 

 در فرزندان نیافته

 در فرزندان اطاعتبعد  422/1 119/1 112/1 812/1 729/1 117/1 458/1 117/1

 بعد ایثارگری در فرزندان 142/1 119/1 744/1 799/1 111/1 921/1 141/1 911/1

158/1 752/1 118/1 142/1 484/1 191/1 117/1 459/1 
در  بازداری هیجانیبعد 

 فرزندان

119/1 424/1 111/1 482/1 115/1 145/1 899/1 111/1 
در  معیارهای سرسختانهبعد 

 فرزندان

495/1 199/1 811/1 114/1 199/1 724/1 111/1 751/1 
 استحقاق/بزرگ منشیبعد 

 در فرزندان

117/1 414/1 191/1 199/1 798/1 719/1 111/1 481/1 
خویشتن داری/ خود بعد 

 در فرزندان انضباطی ناکافی

 

 بین ابعاد زیر ارتباط معنادار مشاهده شد: 

، 719/1در مادران به ترتیب با شدت سازماندهی  بعد رها شدگی بی ثباتی در فرزندان با ابعاد تمرکز بر اشتباهات و نیاز به تایید و نظم و

و  419/1.بعد بی اعتمادی بد رفتاری در فرزندان با ابعاد تمرکز بر اشتباهات نظم و سازماندهی در مادران به ترتیب با شدت  997/1و  415/1

.بعد  711/1و  442/1در مادران به ترتیب با شدت .بعد نقص/ شرم در فرزندان با ابعاد تمرکز بر اشتباهات و معیار باال برای دیگران  411/1

.بعد وابستگی/ بی کفایتی در 481/1و 274/1شکست در فرزندان با ابعاد تمرکز بر اشتباهات و نظم و سازماندهی در مادران به ترتیب با شدت 

ضرر و بیماری در فرزندان با بعد نیاز به تایید در  .بعد آسیب پذیری در برابر 987/1فرزندان با بعد معیار باال برای دیگران در مادران با شدت 

 .458/1و  422/1ن به ترتیب با شدت .بعد اطاعت در فرزندان با ابعاد تمرکز بر اشتباهات و نظم و سازمان دهی در مادرا 929/1مادران با شدت 

.بعد معیارهای سرسختانه در فرزندان با ابعاد نیاز به  459/1بعد بازداری هیجانی در فرزندان با بعد تمرکز بر اشتباهات در مادران با شدت 
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.بعد خویشتن داری/ خود انضباطی ناکافی در فرزندان با ابعاد تمرکز  424/1و  482/1تایید و نظم و سازمان دهی در مادران به ترتیب با شدت 

 .414/1و  481/1بر اشتباهات و نظم و سازمان دهی در مادران به ترتیب با شدت 
 

 ن ارتباط و ميزان همبستگی بين ابعاد کمال گرایی مادران و طرح واره فرزندانتعيي
 

بعد تالش برای عالی 

 بودن در مادران

بعد نشخوار فکری در 

 مادران

بعد هدفمندی در 

 مادران
 بعد درک فشار از والدین

 متغیرها

Sig. شدت Sig. شدت Sig. شدت Sig. شدت 

981/1 111/1 811/1 171/1 415/1 184/1 951/1 111/1 
در  محرومیت هیجانیبعد 

 فرزندان

192/1 724/1 921/1 171/1 111/1 975/1 977/1 141/1 
ر د رها شدگی بی ثباتیبعد 

 فرزندان

477/1 719/1 111/1 912/1 177/1 411/1 988/1 118/1 
ر د بی اعتمادی بد رفتاریبعد 

 فرزندان

121/1 141/1 584/1 122/1 241/1 115/1 488/1 195/1 
 انزوای اجتماعی بیگانگیبعد 

 در فرزندان

 در فرزندان نقص/ شرمبعد  728/1 119/1 719/1 419/1 484/1 111/1 111/1 898/1

 در فرزندان شکستبعد  /719 192/1 941/1 111/1 151/1 285/1 499/1 111/1

917/1 172/1 718/1 797/1 997/1 191/1 777/1 791/1 
ر د وابستگی/ بی کفایتیبعد 

 فرزندان

181/1 147/1 114/1 455/1 922/1 119/1 117/1 459/1 
آسیب پذیری در برابر بعد 

 در فرزندان ضرر و بیماری

119/1 129/1 721/1 747/1 111/1 917/1 141/1 127/1 
گرفتار/ خویشتن تحول بعد 

 در فرزندان نیافته

 در فرزندان عتاطابعد  772/1 712/1 178/1 979/1 777/1 715/1 112/1 812/1

 بعد ایثارگری در فرزندان 981/1 111/1 117/1 884/1 788/1 175/1 795/1 149/1

889/1 117/1 121/1 199/1 181/1 194/1 991/1 179/1 
در  بازداری هیجانیبعد 

 فرزندان

791/1 771/1 198/1 721/1 721/1 747/1 111/1 521/1 
در  معیارهای سرسختانهبعد 

 فرزندان

295/1 151/1 411/1 712/1 171/1 127/1 941/1 197/1 
ر د استحقاق/بزرگ منشیبعد 

 فرزندان

285/1 151/1 559/1 128/1 758/1 771/1 491/1 198/1 
خویشتن داری/ خود بعد 

 در فرزندان انضباطی ناکافی

 

 بین ابعاد زیر، ارتباط معنادار مشاهده شد: 

.بعد بی اعتمادی بد رفتاری در فرزندان با هدفمندی  975/1هدفمندی در مادران با شدت بعد رها شدگی بی ثباتی در فرزندان با بعد 

 484/1.بعد نقص/ شرم در فرزندان با بعد نشخوار فکری در مادران با شدت  912/1و  411/1و نشخوار فکری در مادران به ترتیب با شدت 

و  941/1، 719/1ی و تالش برای عالی بودن در مادران به ترتیب با شدت .بعد شکست در فرزندان با ابعاد درک فشار از والدین، هدفمند

 459/1.بعد آسیب پذیری در برابر ضرر و بیماری در فرزندان با ابعاد درک فشار از والدین و نشخوار فکری در مادران به ترتیب با شدت  499/1

. بعد ایثارگری در فرزندان با ابعاد درک  917/1ندی در مادران با شدت .بعد گرفتار/ خویشتن تحول نیافته در فرزندان با بعد هدفم 455/1و 

http://www.psyj.ir/


 93 -39، ص  1991 ، پاییز19ایران، شماره  فصلنامه روانشناسی و علوم رفتاری
ISSN: 2588-2864 

http://www.psyj.ir 

 
.بعد معیارهای سرسختانه در  795/1و  788/1،  981/1فشار از والدین، نشخوار فکری و تالش برای عالی بودن در مادران به ترتیب با شدت 

 . 521/1فرزندان با بعد درک فشار از والدین با شدت 

 

 بحث و نتيجه گيري

 : نتایج آمار توصیفی نشان داد که

نفر می باشد. در ابعاد مربوط به متغیر ویژگی های شخصیتی مادران، بیشترین میانگین  751نفر و تعداد فرزندان نیز  751تعداد مادران 

با  821/21رایی به میزان و کمترین میانگین مربوط به بعد وجدان گ 74/9با انحراف معیار  199/29مربوط به بعد تجربه پذیری به میزان 

 511/94بود. در ابعاد مربوط به متغیر کمال گرایی مادران، بیشترین میانگین مربوط به بعد تمرکز بر اشتباهات به میزان  14/9انحراف معیار

بود.در ابعاد مربوط به  99/4با انحراف معیار  911/49و کمترین میانگین مربوط به بعد تالش برای عالی بودن به میزان  11/4با انحراف معیار 

و  91/9با انحراف معیار  419/44متغیر طرح واره فرزندان، بیشترین میانگین مربوط به بعد خویشتن داری/ خود انضباطی ناکافی به میزان 

ع فراوانی خصوصیات بود. توزی 9با انحراف معیار  159/47آسیب پذیری در برابر ضرر و بیماری به میزان  -کمترین میانگین مربوط به بعد 

 1/54نفر،  18درصد( با مدرک تحصیلی کارشناسی ) 1/99نفر،  59سال ) 55-51جمعیت شناختی مادران، بیشترین فراوانی در بازه سنی 

درصد( مشاهده شد. توزیع فراوانی خصوصیات جمعیت شناختی فرزندان، بیشترین فراوانی در بازه سنی  22نفر،  11درصد(، در شغل دولتی )

درصد( مشاهده  711نفر،  751درصد( و با جنسیت دختران ) 9/27نفر،  14درصد( در سطح تحصیلی پایه یازدهم ) 9/41نفر،  27سال )71

 شد.

 : نتایج آمار استنباطی سواالت نشان داد که

. بعد رها شدگی بی ثباتی در - 418/1یافته ها نشان داد که بعد محرومیت هیجانی در فرزندان و بعد توافق پذیری در مادران با شدت 

. بعد بی اعتمادی بد  -495/1و  -279/1،  491/1فرزندان و ابعاد روان رنجورخویی، تجربه پذیری و توافق پذیری در مادران به ترتیب با شدت

،  -718/1،  471/1شدت  پذیری و وجدان گرایی در مادران به ترتیب با -رفتاری در فرزندان و ابعاد روان رنجورخویی، برون گرایی، توافق

،  794/1. بعد نقص/ شرم در فرزندان با ابعاد رنجورخویی، تجربه پذیری و وجدان گرایی در مادران به ترتیب با شدت  -445/1و   -919/1

،  459/1شدت  . بعد شکست در فرزندان با ابعاد روان رنجورخویی، تجربه پذیری و توافق پذیری در مادران به ترتیب با -474/1و  - 789/1

. بعد -418/1و  758/1. بعد وابستگی/ بی کفایتی در فرزندان و بعد روان رنجورخویی، توافق پذیری در مادران با شدت -719/1و  - 452/1

. بعد - 471/1و  411/1آسیب پذیری در برابر ضرر و بیماری در فرزندان با ابعاد روان رنجورخویی و توافق پذیری در مادران به ترتیب با شدت 

. بعد اطاعت  -459/1و  -911/1گرفتار/ خویشتن تحول نیافته در فرزندان با ابعاد برون گرایی و تجربه پذیری در مادران به ترتیب با شدت 

دران به . بعد ایثارگری در فرزندان و ابعاد روان رنجورخویی و برون گرایی در ما -917/1در فرزندان با بعد تجربه پذیری در مادران با شدت 

.  بعد معیارهای سرسختانه - 917/1. بعد بازداری هیجانی در فرزندان با بعد تجربه پذیری در مادران با شدت - 414/1و  411/1ترتیب با شدت 

و  - 785/1، - 492/1،  412/1در فرزندان با ابعادروان رنجورخویی، برون گرایی ، تجربه پذیری و وجدان گرایی در مادران به ترتیب با شدت 

. بعد خویشتن داری/ خود انضباطی ناکافی   -789/1. بعد استحقاق/بزرگ منشی در فرزندان با بعد برون گرایی در مادران با شدت - 941/1

 .  - 927/1و  - 498/1،  711/1در فرزندان با ابعاد رنجورخویی، برون گرایی، تجربه پذیری به ترتیب با شدت 

 ( همسو می باشد.4174( و رولوفس و همکاران)7985( به نقل از صفوی)4179دامیان و همکاران) این یافته با نتایج تحقیقات

( چنین نتیجه گرفتند که از آنجا که قسمت مهمی از شخصیت فرزندان در محیط خانواده و توسط والدین 4179دامیان و همکاران)

طرح واره ها، عادات، نگرش ها و باالخره هویت آنها ایفا می کند )به نقل  شکل می گیرد، چگونگی ارتباط والدین با فرزندانشان، نقش مهمی بر

 (. 7985از صفوی،

 تجارب و طرح واره های گیری شکل سبب که والدین نادرست و رفتارهای ( به این نتیجه رسیدند که الگوها4174رولوفس و همکاران)

 باورهای و عقاید بر و داده قرار تأثیر را تحت فرد های شناخت شود، می ذخیره درونی کارکرد های مدل نامطلوب با والدین می شود. در

 گردد.  می ها پریشانی و عواطف تنظیم ویژگی های شخصیت، برای مهم مکانیسم مانع یك نتیجه در گذارد، می اثر دیگران و خود به نسبت

تمرکز بر اشتباهات و نیاز به تایید و نظم و سازماندهی در یافته های تحقیق نشان داد : بعد رها شدگی بی ثباتی در فرزندان با ابعاد 

. بعد بی اعتمادی بد رفتاری در فرزندان با ابعاد تمرکز بر اشتباهات نظم و سازماندهی در  997/1و  415/1،  719/1مادران به ترتیب با شدت 

تمرکز بر اشتباهات و معیار باال برای دیگران در مادران به . بعد نقص/ شرم در فرزندان با ابعاد  411/1و  419/1مادران به ترتیب با شدت 

 274/1. بعد شکست در فرزندان با ابعاد تمرکز بر اشتباهات و نظم و سازماندهی در مادران به ترتیب با شدت  711/1و  442/1ترتیب با شدت 

. بعد آسیب پذیری در برابر ضرر و  987/1مادران با شدت  . بعد وابستگی/ بی کفایتی در فرزندان با بعد معیار باال برای دیگران در481/1و

. بعد اطاعت در فرزندان با ابعاد تمرکز بر اشتباهات و نظم و سازمان دهی  929/1بیماری در فرزندان با بعد نیاز به تایید در مادران با شدت 
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. بعد  459/1با بعد تمرکز بر اشتباهات در مادران با شدت . بعد بازداری هیجانی در فرزندان  458/1و  422/1در مادران به ترتیب با شدت 

. بعد خویشتن  424/1و  482/1معیارهای سرسختانه در فرزندان با ابعاد نیاز به تایید و نظم و سازمان دهی در مادران به ترتیب با شدت 

. بعد 414/1و  481/1دهی در مادران به ترتیب با شدت داری/ خود انضباطی ناکافی در فرزندان با ابعاد تمرکز بر اشتباهات و نظم و سازمان 

. بعد بی اعتمادی بد رفتاری در فرزندان با هدفمندی و نشخوار  975/1رها شدگی بی ثباتی در فرزندان با بعد هدفمندی در مادران با شدت 

. بعد شکست  484/1ار فکری در مادران با شدت . بعد نقص/ شرم در فرزندان با بعد نشخو 912/1و  411/1فکری در مادران به ترتیب با شدت 

. بعد  499/1و  941/1، 719/1در فرزندان با ابعاد درک فشار از والدین، هدفمندی و تالش برای عالی بودن در مادران به ترتیب با شدت 

.  455/1و  459/1دران به ترتیب با شدت آسیب پذیری در برابر ضرر و بیماری در فرزندان با ابعاد درک فشار از والدین و نشخوار فکری در ما

. بعد ایثارگری در فرزندان با ابعاد درک فشار از  917/1بعد گرفتار/ خویشتن تحول نیافته در فرزندان با بعد هدفمندی در مادران با شدت 

بعد معیارهای سرسختانه در فرزندان .  795/1و  788/1،  981/1والدین، نشخوار فکری و تالش برای عالی بودن در مادران به ترتیب با شدت 

(، )قنبری و 4119(، )الرنتی، براچ و هاس، 4118، اونگنیافته های این سوال با تحقیقات ). 521/1با بعد درک فشار از والدین با شدت 

 همسو می باشد.( 4119)یانگ و همکاران، ( و 4179(، )بروستین، 7998همکاران، 

 که شود می ایجاد کودکانی در بهنجار نا گرایی دارد. کمال وجود گرایی کمال دوعاملی لگویا این از حمایت در پژوهشی شواهد

 شود می ایجاد در کودکانی بهنجار گرایی کمال مقابل در شوند. نمی راضی فرزندشان عملکرد از هرگز اما دارند انتظارهای باالیی والدینشان

 تأیید اند یادگرفته که یابد می رشد کودکانی در انتقادی خود گرایی کنند. کمال یم حمایت باال معیارهای از پذیری انعطاف بصورت که

 و سازگارانه گرایی (. کمال4118گرند )اونگن،  تنبیه و کننده کنترل که است والدینی باالی انتظارهای کردن برآورده وابسته به والدین

 کمال کند. نقش می گرایی حمایت کمال چندبعدی مفهوم از نکته این و تاس مرتبط افسردگی و اضطراب نظیر منفی با عواطف ناسازگارانه

 (.4119است )الرنتی، براچ و هاس،  دیگران با روابط در بازدارنده عاملی اغلب اضطراب اجتماعی، بروز در گرایی

 خود گرا، حرمت کمال غیر افراد یا ندا ناسازگارانه گرایی کمال دارای که افرادی با مقایسه در دارند گرایی سازگارانه کمال که افرادی

 که است حالی در هستند. این بهتری سازگاری و شرایط عاطفی دارای کلی طور به و سرآمد علمی لحاظ از دارند، باالتری خود به اعتماد و

 از نهایت متفاوت در و ازندپرد می بسیاری عاطفی های هزینه علمی های پیشرفت برای ناسازگارانه برخوردارند، گرایی کمال از که افرادی

یابند)قنبری و همکاران،  نمی دیگر با مقایسه قابل را خود و اغلب تردیدند و شك دچار هایشان توانایی مورد در افراد این دیگر افراد هستند.

7998.) 

 به کمال گرا، باشند. فردداشته  کنترل احساس انتظارات، به رسیدن در بر شکستشان تا هستند فکری نشخوار به متمایل کمال گراها

 (.4179می کند )بروستین،  تکرار ذهنش در را و اتفاقات افکار شود، ظاهر راه حلی اینکه امید

طرح واره هایی مانند محرومیت هیجانی یا رهاشدگی به دلیل نقص در محیط اولیه به وجود آیند. در محیط زندگی چنین کودکی، 

وع دوم تجارب اولیه زندگی که طرح واره ها را به وجود می آورند، آسیب دیدن و قربانی شدن هستند. ثبات، درک شدن یا عشق وجود ندارد. ن

در چنین وضعیتی، کودک آسیب   می بیند یا قربانی می شود و طرح واره هایی مثل بی اعتمادی/بدرفتاری، نقص/شرم یا آسیب پذیری نسبت 

رب، مشکل این است که کودک، زیادی چیزهای خوب را تجربه می کند. ووالدین جهت به ضرر در ذهن او شکل می گیرد. در نوع سوم تجا

رفاه و آسایش کودک، همه کار می کنند، در حالیکه تأمین رفاه و راحتی در حد متعادل برای رشد سالم کودک الزم است. در اثر اینگونه 

ستحقاق/ بزگ منشی به وجود می آید. در این حالت، والدین به ندرت تجارب در ذهن کودکان طرح واره هایی نظیر وابستگی/ بی کفایتی یا ا

با کودک جدی برخورد می کنند و کودک روی پر قو بزرگ می شود و لوس بار می آید. در نتیجه نیازهای هیجانی کودک به خودگردانی یا 

ی کودک بشوند یا ممکن است بدون هیچ گونه محدودیت های واقع بینانه ارضاء نمی شوند. والدین ممکن است بیش از حد درگیر زندگ

 (.4119محدودیتی، آزادی عمل زیادی به او بدهند)یانگ و همکاران، 
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 و مراجع منابع

، طرحواره ناسازگارانه ی اولیه و ، بررسی رابطه ویژگی های شخصیتی(7982نی قشقایی1 سارا و علی کامکار،)مان اهلل خاا [7]

رضایت جنسی در زنان و مردان دارای روابط فرازناشویی،همایش بین المللی روانشناسی و فرهنگ زندگی، استانبول، موسسه 

 سفیران فرهنگی مبین.

ه کارشناسی م(. پیش بینی پیشرفت تحصیلی از طریق دلبستگی و صفات پنج گانه شخصیتی. پایان نا7991، بهروز. )روز آتش  [4]

 ارشد. دانشگاه شهید بهشتی.

(، چاپ اول، تهران: 7915آیسنك، هانس. ج: واقعیت و خیال در روانشناسی، ترجمه محمد تقی براهنی و نسیان قولیان) [9]

 انتشارات روز.

 و بداریحسا پژوهشی، دانش علمی (، فصلنامه7984زاده، سودا.) فتاحی اصل، بهرام و ابوالحسنزاده، رسول؛  حسن برادران [2]

 .1مدیریت، سال دوم، شماره  حسابرسی

(، روابط درونی طرح واره های ناسازگار اولیه و صفات شخصیت، مجله 7984بهرامی زاده، حمید و بهرامی احسان، هادی.) [5]

 .9م، شماره ناوری، سال یازدهتحقیقات علوم و ف

یی مادر با پیوند والدینی (، مقیاسه سطوح کمالگرا7982حاجی سیدتقیاتقوی، زهرا، پیوسته گر، مهرانگیز و خسروی، زهره.) [1]

عملی و افراد سالم، مطالعات روانشناختی، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی -در افراد مبتال به اختالل وسواس فکری

 .4ماره ، ش77دانشگاه الزهرا، دوره 

دوره دوم،  ،للم پژوهش مالی، ماهنامه مدیران در خالقیت و شخصیتی صفات بین رابطه (، تعیین7985حافظی، فردین.) [1]

 .79شماره 

 در شخصیتی خصوصیات مقایسۀ و (، بررسی7984اس و عبدالمحمدی، عبدالرضا.)جمالویی، حسن؛ ابوالقاسمی، عب رضایی [9]

 شاغل، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد نجف آباد. غیر و شاغل ادرانم با ستاندبیر مقطع آموزان پسر دانش

تربیتی  علوم رشته دانشجویان روان سالمت با شخصیتی های ویژگی (، رابطه7985داویجانی، علیرضا و روحی، منصور.) زارع [8]

 .7985تیرماه  42و  44هران: دانشگاه پیام نور حسن آباد، کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و رفتاری، ت

عاملی نئو با  5(، بررسی رابطه ویژگی های شخصیت 7981سبك رو، مهدی؛ حق بین، عالیه و ابراهیم زاده پزشکی، رضا.) [71]

 پژوهشی آموزش عالی ایران، سال هشتم، شماره دوم.-، فصلنامه علمیتعادل کار و زندگی در دانشگاه یزد

(، بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی و رضایت زناشویی، 4177ی.)دیان، مهدشاکری، احمد؛ فاطمی، احمد و فرها [77]

 .پایگاه علوم اجتماعی و انسانی

 (، نظریه های شخصیت، پوران پژوهش، چاپ دوم.7987شیرافکن، علی.) [74]

مشاور  (، اهمیت شناسایی تیپ های شخصیتی دانش آموزان برای انتخاب حرفه،7981ان، فاطمه و شیخ پور، نجات.)صادقی [79]

 .9رسه، دوره ششم، شماره مد

 و شخصیتی ویژگی های یادگیری، سبك های (، مقایسه7984صبحی قرامکی، ناصر؛ حاجلو، نادر و غالم زاده، حانیه. ) [72]

 .2یادگیری، دوره دوم، شماره  های ناتوانی ی و بدون ناتوانی یادگیری، مجلهتحصیلی دانش آموزان با  عملکرد

رایی والدین با منبع کنترل و سبك های اسنادی در دختران دبیرستانی با نقش واسطه طه کمال گ(، راب7985صفوی، سحر.) [75]

 لوم تربیتی و روانشناسی.خودپنداره، پایان نامه کارشناسی ارشد، رشته مشاوره، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده ع

علوم پزشکی سبزوار،  جویاندانش بین در همسر انتخاب های مالک با گرایی کمال رابطه (، بررسی7985ناعمی، حسن.) [71]

 .7985تیرماه  49و  44کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم تربینی و رفتاری،تهران، 

 اشتیاق و هیجانی بهزیستی با منفی و مثبت کمالگرایی رابطۀ سی(، برر7981عباسی، مسلم؛ پیرانی، ذبیح و صالحی، الهه.) [71]

هبردهای آموزش در علوم پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بقیه اهلل، دوره ه علمی راپرستاری، دوماهنام دانشجویان تحصیلی

 .1، شماره 71

ان، کنفرانس بین المللی فرزند تحصیلی پیشرفت با والدین گرایی کمال رابطه بررسی(، 7985) علی یاری، فرضعلی. [79]

 .روانشناسی، علوم تربیتی و رفتاری، تهران

(، رابطه ادراک از سبك های فرزند پروری با ابعاد کمال 7984ی، محمدرضا.)اسدی یونسفرازی، فریبا؛ خامسان، احمد و  [78]

 .91گرایی دانش آموزان دختر شهر بیرجند، فصلنامه خانواده پژوهی، سال نهم، شماره 
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و  گی های شخصیتی مادران شاغلویژ ، بررسی رابطه(7987)ه1 حامد؛ عذرا اعتمادی و امین زیالبی سندگانی،قاسمی ارگن [41]

نخستین همایش ملی شخصیت و زندگی  رشد اجتماعی کودکان پیش دبستانی دختر شهر اصفهان، طرح واره ل باشاغغیر

 .نوین، سنندج، دانشگاه آزاد اسالمی واحد سنندج

دومین  سودگی شغلی پرستاران،فر گرایی و طرحواره های ناسازگار اولیه با ، رابطه ی کمال(7982)کاللی مقدم1 بهرام، [47]

توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی، تهران، مرکز مطالعات و تحقیقات کنفرانس ملی 

 .، مرکز راهکارهای دستیابی به توسعه پایدارمهر اروند سه آموزش عالیاسالمی سروش حکمت مرتضوی، موس

تحلیل عاملی در مطالعات شخصیت(. چاپ رویکردی نوین در ارزیابی شخصیت )کاربرد  (. 7991گروسی فرشی، م. ت. )  [44]

 اول. تبریز: نشر دانیال و جامعه پژوه.

 .714سازمان و مدیریت، تعاون، شماره ( ،مفاهیم و کاربردهای تئوری نقش در 7991گیوریان، حسن.) [49]

 شخصیتی ادابع و اولیه ناسازگار های طرحواره بین گی(، همبست7981محمدی، داود؛ رحمتی نژاد، پروین و طبایی، رضا.) [42]

 .77شماره  یازدهم، قم، دوره پزشکی علوم دانشگاه پزشکی، مجله– دانشجویان در بریگز مایرز

 عادی و بزهکار نوجوانان پسر بین در خشم ابراز و تجربه نئو، عامل شخصیتی پنج ای همقایس (، بررسی7998محمد.) مالیی، [45]

 تبریز. واحد اسالمی آزاد دانشگاه ارشد، نامه کارشناسی پایان کردستان، استان

 شناختی، فراتشخیصی سازه های بر مبتنی کمالگرایی ساختاری (، مدل7981نقوی، نرگس؛ اکبری، مهدی و مرادی، علیرضا.) [41]

 .4، شماره 77روانشناختی، دوره  سالمت در پژوهش هیجانی، فصلنامه و رفتاری

وره ی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و مرکز مشاوره (، کمالگرایی، تحقیق برای دفتر مرکزی مشا7984نوری زاده، مریم.) [41]

 دانشجویی معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه تهران.

کارکنان  مطالعه مورد -دینی باورهای و شخصیتی های ویژگی رابطه (، بررسی7989مد رضا.)واال، رضا و جمالی آرائی، مح [49]

 .48، شماره ناجا، بصیرت و تربیت اسالمی، سال یازدهم ویژه یآنهایگ

، پایگاه خبری روانشناسی و بهداشت بررسی شخصیت و نظریه های عمده ی آن، (7987یاراحمدی خراسانی، علیرضا.) [48]

 .روان)میگنا(

ن بالینی(، (. طرحواره درمانی)راهنمای کاربردی برای متخصصا4119انگ، جفری؛ کلوسکو، ژانت و ویشار، مارجوری .)ی [91]

 .7985ر زهرا اندوز، نشر: ارجمند، چاپ چهارم، اردیبهشت ترجمه: دکتر حسن حمیدپور، دکت

فات شخصیت و سبك های دلبستگی و (. نقش طرحواره ها، ص7985یوسفی، رحیم؛ ادهمیان، الهام و عبدالمحمدی، کریم.) [97]

 .9 ماعی روانشناختی زنان، سال چهارده، شمارهپیش بینی عالئم نشانگان ضربه عشق در دانشجویان دختر، مطالعات اجت
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on the Development of Children in Pakistan. International Journal of Humanities and 

Social Science, Vol. 2 No. 11. 
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