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Abstract
Objective: The purpose of this study was to determine the mediating role of the uncompromising
initial schemas in the relationship between personality and hardiness.

Method: The present study was a descriptive-correlational study. The statistical population
included students from Payame Noor University of Qom. Based on the first stage sampling,
the Faculty of Psychology was selected randomly and 550 persons were available as an
example to the Big Five Factor Personality Inventory (Costa & McQuery, 1985), Early
Maladaptive Schema Questionnaire (Yang, 1990) and, Personal Views Survey (PVS; Institute
of Hardness, 1985) responded.
Results: Path analysis showed that the research model had a good fit and 23% of the variance in the
schema of separation and exclusion was explained through the neuroticism, extroversion, openness to
experience, consensus, and taskability. Also, these veins and the separation and rejection schema had
the ability to explain 30 percent of the toughness variance.
Conclusion: The initialized schemas have a mediatorial role in relation to personality traits and
hardiness. Regarding the findings, it can be argued that the personality tracks and the initialized
schemas play an important role in predicting student hardiness.
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مجله روانشناسی و روان پزشکی شناخت
سال پنجم ،شماره  ،1بهار 1931
صفحات69-114 :

نقش واسطهای طرحوارههای سازش نایافته اولیه در رابطه بین شخصیت با سرسختی
*2

مرضیه سادات ابراهیمی ،1دکتر محترم نعمت طاوسی

 -2استادیار ،دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی واحد تهران جنوب (مولف مسئول)

چکیده
هدف :هدف این پژوهش تعیین نقش واسطهای طرحوارههای سازش نایافته اولیه در رابطه بین شخصیت با سرسختی بود.
روش :مطالعه حاضر توصیفی از نوع همبستگی و جامعه آماری شامل دانشجویان دانشگاه پیام نور استان قم بود .بر اساس
نمونهبرداری مرحلهای نخست دانشکده روانشناسی بهتصادف انتخاب و سپس  555نفر بهطور در دسترس به عنوان نمونه به سیاهه
پنج عاملی شخصیت (کاستا و مککری ،)1395 ،پرسشنامه طرحوارههای سازشنایافته اوّلیه (یانگ )1335 ،و زمینهیاب
دیدگاههای شخصی (مؤسسه سرسختی )1395 ،پاسخ دادند.
یافتهها :نتایج آزمون تحلیل مسیر نشان داد که مدل پژوهش از برازش مطلوبی برخوردار است و  29درصد از واریانس طرحواره
جدایی و طرد از طریق رگههای نوروزگرایی ،برونگردی ،گشودگی به تجربه ،توافقجویی و وظیفهشناسی تبیینپذیر است.
همچنین این رگهها و طرحواره جدایی و طرد توانایی تبیین  95درصد از واریانس سرسختی را داشتند.
نتیجهگیری :یافتهها نشان داد که طرحوارههای سازشنایافته اولیه در رابطه با رگههای شخصیت و سرسختی نقش واسطهای دارد.
با توجه به یافتههای پژوهش میتوان بیان کرد که رگههای شخصیت و طرحوارههای سازشنایافته اولیه نقش مهمی در پیشبینی
سرسختی دانشجویان دارند.
کلید واژهها :رگههای پنج عاملی شخصیت ،سرسختی ،طرحواره جدایی و طرد
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 -1کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی

39

نقش واسطهای طرحوارههای سازش نایافته اولیه در رابطه بین شخصیت با سرسختی

مدل پنج عامل بزرگ 12شخصیت ،پنج مؤلفه زیربنایی را

مقدمه
سرسختی روانشناختی

1

به عنوان یک ویژگی

13

توصیف میکند :توافقجویی (شامل اعتماد ،رکگویی،
14

مورد توجه قرار گرفته است (شرد و گلبای.)2551 ،2

(شامل کفایت ،نظم ،تالش برای موفقیت ،خویشتنداری،

کوباسا ،مدی و کان )1392( 3سرسختی را ویژگی

احتیاط در تصمیمگیری) ،برونگردی( 15شامل گرمی،

شخصیتی پیچیدهای معرفی میکنند که از سه مؤلفه مبارزه-

گروهگرایی ،قاطعیت ،فعالیت ،هیجانخواهی) ،نوروزگرایی-

جویی ،4مهار 5و تعهد 6تشکیل شده است .فردی با سطوح

16

باالی مبارزهجویی ،رویدادهای زندگی را به منزله فرصتی

برانگیختگی ،آسیبپذیری) و گشودگی به تجربه( 17شامل

برای پویایی و سازگاری مجدد و میدانی برای پژوهش و

تخیل ،زیباییشناسی ،احساسات ،اعمال ،عقاید و ارزشها)

ارتقای خویشتن تلقی میکند و در برابر این رویدادها به

(مک کری و کاستا 1331 ،نقل از مهبد و فوالدچنگ،

طور منفعل تسلیم نمیشود .در مقابل افراد با سطوح پایین

1935؛ تیبارت .)2511 ،18تحقیقات زیادی در رابطه با

مبارزه جویی در برخورد با حوادث به چالش کشیده می-

رگههای شخصیت با سرسختی انجام شده است .مککان،

(شامل اضطراب ،پرخاشگری ،افسردگی ،کمرویی،

19

( )2553نشان دادهاند از

شوند .در این افراد مبارزهجویی در سطح پایینی قرار دارد

داکورت و روبرتس

(سانچز و مارتنز .)2515 ،7افرادی که در مؤلفه مهار قوی

ویژگیهای مهم افراد وظیفهشناس سرسختی است.

هستند ،رویدادهای زندگی را قابل پیشبینی و مهار

اسکوموروسکی و سادوم )2511( 20نشان دادهاند شخصیت

میدانند و بر این باورند که قادرند با تالش آنچه را که در

و سرسختی بر سالمت روانی و بهزیستی تاثیر میگذارند.

اطرافشان رخ میدهد تحت تأثیر قرار دهند .عملکرد افراد

پژوهشها نشان میدهد افراد سرسخت از سطوح باالی

با مهار کامل دارند نشان میدهد که آنها با رویدادهای

خوشبینی 21و حرمتخود( 22الکساندرا و کلین2551 ،23؛

تنیدگیزا برخورد میکنند و در مسئولیتهای خود برای

موری )2511 ،24و خودکارآمدی( 25دالهاجین ،آنتونی،

زندگی اصرار دارند و قادرند به طور مستقل عمل کنند

وندام )2515 ،26برخوردارند .افزون بر این ،سرسختی با

(ترایمرادی .)2512 ،8افرد با سطوح باالی تعهد ،نه تنها

هیجانهای منفی از جمله غمگینی ،اضطراب و احساس

خود را واجد ارزش میدانند بلکه رویدادهایی را که

گناه (نورزگرایی) رابطه منفی دارد (الکساندرا 2551 ،27و

اهمیت و معنای زیستن را برای وی برجسته میسازند،

موری.)2511 ،

ارزشمند میدانند (کوباسا1313 ،؛ مدی .)2519 ،شواهد

این نکته نیز آشکارشده است که شخصیت با

تجربی نشان میدهد سرسختی با رگههای شخصیت 9ارتباط

طرحوارههای سازش نایافته اولیه 28نیز مرتبط است (نیز،29

ارتباط دارد (لورینگ و دیگران .)2515 ،10شخصیت
رگههای نسبتاً پایدار است که باعث میشود افراد به
شیوههای خاصی رفتار کنند (کورک .)2515 ،11نظریه

1- psychological hardness
2- Sheard, M. & Golby, J.
3- Kobasa, S.C., Maddi, S. R. & Kahn, S.
4- challenge
5- control
6- commitment
7- Sanchez, F., & Martnez, H.
8- Tarimoradi, A.
9- personality tracks
10- Lovering, M. E., Heaton, K. J., Banderet, L. E., Neises, K.,
Andrews, J. & Cohen, B. S.
11- Quirk, S. E.

)12- Five Factor Model (FFM
13- agreeablenes
14- conscientiousness
15- extraversion
16- neuroticism
17- openness to experience
18- Tibaret, D. H.
19- MacCann, C., Duckworth, A. L,. & Roberts, R. D.
20- Skomorovsky, A., & Sudom, K.A.
21- sanguineness
22- self-esteem
23- Alexander, D. A., & Klein, S.
24- Murray, R.A.
25- high efficacy
26- Delahaij, R.G., Anthony, W.K., & Van Dam, K.
27- Alexander, D. A.
28- early maladaptive schemas
29- Jens C, T.

مجله روانشناسی و روان پزشکی شناخت ،سال پنجم ،شماره  ،1بهار 69-114 ،1367

Downloaded from shenakht.muk.ac.ir at 0:14 +0430 on Thursday May 3rd 2018

شخصیتی مقاومساز در مقابله با فشارهای روانی ،امروزه

نوعدوستی ،همراهی ،تواضع ،دلرحمی) ،وظیفهشناسی

محترم نعمت طاوسی و همکاران

66

دردناک دوران کودکی منجر به شکلگیری طرحوارهها

برونگردی نیز با اکثر طرحوارهها رابطه منفی دارد (امانی،

میشود .طرحوارهها بهعنوان شبه رگه 1در نظر گرفته

عیسینژاد و عزیزی1932 ،؛ بهرامیزاده و هادی1932 ،؛

میشود که در طول زمان پایدار است .یانگ هجده

تیم2515،؛ ساوا2553 ،17؛ کالریج و دیویس2551 ،18؛

طرحواره سازش نایافته اولیه را در قالب پنج حیطه اصلی

مکآدامس و پالس 2551،19و موریس .)2551،20نقش

طبقهبندی کرده است :حیطه طرد و جدایی ،2حیطه استقالل

طرحوارههای سازش نایافته اولیه در پیشبینی سرسختی

عمل 3و عملکرد مختل ،4حیطه محدودیتهای مختل،5

روانشناختی نیز تائید شده است (یوسفی .)1939 ،به نظر

حیطه دیگر جهتنما 6و حیطه گوشبهزنگی بیشازحد و

کوباسا و پوکتی )1399( 21تجربههای دوران کودکی و

بازداری( 7یانگ و دیگران .)2559 ،طرحواره طرد و

تعامل با والدین و اطرافیان میتواند منجر به یک شخصیت

جدایی شامل طرحوارههای سازشنایافته رهاشدگی/

سرسخت شود .افراد سرسخت انعطافپذیری باال دارند به

بیثباتی ،8نقص /شرم ،9انزوای اجتماعی /بیگانگی ،10بی-

جای اتکا برجنبههای ثابت زندگی بر انجام تغییرات و

اعتمادی /بدرفتاری 11و محرومیت هیجانی 12است .افرادی

تطابق با شرایط تمرکز دارند .در این راستا تحقیقات نشان

که در این حوزه قرار میگیرند احساس میکنند افراد مهم

داده است طرحوارهها رابطه منفی با انعطافپذیری دارند

زندگیشان نمیتوانند حمایت عاطفی و تشویق الزم را به

(فیچرمتیو ،اسموا پاوول و دلفابرو.)2511 ،22

آنها بدهند و نوعی بیثباتی و بیاعتمادی نسبت به دریافت

با توجه به این که پیشینههای موجود در این حوزه نشان

محبّت و برقراری ارتباط با اطرافیان در فرد شکل میگیرد،

میدهد که رگههای شخصیت با طرحوارهها (بتماز،

در نتیجه احساس نقص ،حساسیت به انتقاد ،سرزنش و نیاز به

کایماک ،کوکبیک و تارکاپار2512 ،؛ بنبن و دیگران،

اثبات خویش ،امنیت و همدلی از مشخصههای بارز

2511؛ بوسمانس و دیگران2515 ،؛ تیم2515 ،؛

طرحوارههای حوزه طرد و جدایی است (کریمیزارچی،

جینز2515،؛ رنر ،آرنتز ،لیو و هابرس2519 ،؛ رولوفس و

سهرابی و شمس .)1932 ،برخی از پژوهشگران (برای مثال

دیگران2511 ،؛ ریسکیند ،کلیمان2512 ،؛ ساوا2553 ،؛

تیم2515،؛ فلینک و دیگران2511 ،13؛ کالویت2512 ،؛

فلینک و دیگران2511 ،؛ کالویت2512 ،؛ کارتر و

کالریدج و دیویس2551 ،14؛ مکآدامس و پالس،15

دیگران2519 ،؛ لهی 2512 ،و مالوگیانیز و دیگران،

 )2551اعتقاد دارند طرحوارههای سازشنایافته اولیه با ابعاد

)2512

شخصیتی رابطه دارد و بنابراین امکان یکپارچگی و ترکیب

(اسکومورووسکی و سادوم2511 ،؛ تئیدور و دیگران،

آنها نیز وجود دارد .به عنوان مثال به تجارب شکلدهنده

2515؛ دالهاجین ،آنتونی ،وندام2515 ،23؛ الکساندرا و

طرحوارههای طرد وجدایی با ویژگیهای افراد نوروتیک

کلین2551 ،24؛ موری )2511 ،25رابطه دارد ،در این

و

رگههای

شخصیت

با

سرسختی

پژوهش مدل زیر (شکل  )1تدوین شد تا مشخص شود آیا
1- trait-like
2- rejection and disconnection
3- impaired autonomy
4- impaired autonomy and performance
5- impaired limits
6- other - directedness
7- overvigilance / inhibition
8 -abandonment / instability
9 -defectiveness / shame
10- social Isolation / alienation
11- mistrust/abuse
12 - emotional deprivation
13- Flink, N., Lehto, S. M., Koivumaa-Honkanen, H.,
Viinamäki, H. Ruusunen, A., Valkonen- M. & Korhonen,
Honkalampi. K.
14- Claridge, G., & Davis, C
15- Mc Adams, D.P., & Pals, J.L.

طرحوارههای سازش نایافته اولیه در رابطه بین رگههای
شخصیت و سرسختی نقش واسطهای دارد؟
16- Orue, I., Calvete, E. &. Padilla, P.
17- Sava, F. A.
18- Claridge, G., & Davis, C.
19- McAdams, D.P., & Pals, JL.
20- Muris, P.
21- Kobasa, S.C., & Puccetti, M.C.
22- Fischer, D., Matthew, F., Smout Paul, F. & Delfabbro, H.
23- Delahaij, R.G., Anthony, W.K,. & Van Dam, K.
24- Alexander,D.A., & Klein, S.
25- Murray, R.A.
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 .)2515خلقوخوی هیجانی کودک در تعامل با وقایع

میتوان اشاره کرد (اوریو ،کالویت و پادیال.)2512 16،

155

نقش واسطهای طرحوارههای سازش نایافته اولیه در رابطه بین شخصیت با سرسختی

توافق جویی
سرسختی

وظیفه شناسی
برونگردی
نوروزگرایی

طرحواره طرد وجدایی

 ،)51 ،21 ،21 ،91 ،91 ،21 ،21 ،11برونگردی

روش
این پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی است.

(مادّههای ،22 ،91 ،92 ،21 ،22 ،11 ،12 ،1 ،2

جامعه آماری پژوهش را دانشجویان دو مقطع

 )51 ،52 ،21گشودگی به تجربه (مادّههای ،9 ،9

کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور استان

،59 ،59 ،29 ،29 ،99 ،99 ،29 ،29 ،19 ،19

قم در سال تحصیلی  35 -31تشکیل داد .بر اساس

توافقجویی )مادّههای )92 ،23 ،22 ،13 ،12 ،3 ،2

روش نمونهبرداری مرحلهای نخست دانشکده روان-

و وظیفهشناسی (مادّههای ،95 ،25 ،25 ،15 ،15 ،5

شناسی به تصادف انتخاب و سپس  555نفر به طور در

 )15 ،55 ،55 ،25 ،25 ،95را اندازه میگیرد.

دسترس به عنوان نمونه برگزیده شدند و به سیاهه پنج

پاسخدهی به این رگهها در قالب لیکرتی  ۵درجهای

عامل بزرگ شخصیت ،1زمینهیاب دیدگاههای

(کامالً مخالف ،بیتفاوت ،نظری ندارم ،موافق ،کامالً

شخصی 2و پرسشنامه طرحوارههای سازشنایافته اوّلیه

3

موافق) امکانپذیر است (فرخنیا و سلیمانی.)1939 ،

اوّلیه 3پاسخ دادند .حجم نمونه با توجه به توصیه کالین

نمرهگذاری فرم کوتاه این سیاهه در تمام مادهها یکسان

کالین ( )2511مبنی بر آنکه به ازای هرماده  2/5تا 5

نیست .به این معنی که در نمرهگذاری برخی از ماده-

نفر کفایت میکند ،تعیین شد 95 .پاسخنامه به دلیل

های فرم کوتاه سیاهه ،به کامالً مخالفم نمره  ،2مخالفم

مخدوش بودن پاسخها کنار گذاشته شدند و نتایج

نمره  ،9بی تفاوت نمره  ،2موافقم نمره  1و کامالً

 525نفر از دانشجویان تحلیل شد .میانگین سن گروه

موافقم نمره  5تعلق میگیرد .درحالیکه برخی دیگر از

نمونه  92/21با انحراف استاندارد  1/91و دامنه سنی

مادهّهای (،29 ،19 ،9 ،9 ،51 ،22 ،21 ،12 ،21 ،1

آنها  29تا  55سال بود.

،15 ،52 ،22 ،93 ،23 ،22 ،12 ،3 ،29 ،99 ،99

سیاهه پنج عامل بزرگ شخصیت (کاستا و

 25 ،95و  )55این فرم کوتاه به صورت معکوس

مککری .)1395 ،فرم کوتاه این سیاهه شامل 15

نمرهگذاری میشوند (گروسی فرشی .)1995،سیاهه

ماده است .این سیاهه  5رگة نوروزگرایی (،11 ،1،1

رگة پنج عاملی شخصیت توسط مککری و کاستا
( 1399نقل از فرشی ،مهریار و طباطبایی)1995 ،

1- Big Five Factor Personality Inventory
)2- Personal Views Survey (PVS
3- Early Maladaptive Schema Questionnaire

روی  259نفر از دانشجویان آمریکایی به فاصله سه ماه
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 ،5/99برونگردی  ،5/15گشودگی به تجربه ،5/95

میشود ( -1کامالً در مورد من نادرست است تا -1

توافقجویی  5/13و وظیفهشناسی  5/۷3بهدستآمده

کامالً در مورد من درست است) .نمرههای این

است (فرشی ،مهریار و طباطبایی .)1995 ،یک مطالعه

پرسشنامه با جمع نمرههای مادههای هر زیرمقیاس به

طوالنی  1ساله روی رگههای نوروزگرایی،

دست میآید .نمره باال نشاندهنده میزان باالی

برونگردی و گشودگی به تجربه ،ضریبهای اعتبار

طرحوارههای سازشنایافته اوّلیه در آزمودنی است

 5/19تا  5/99را در گزارشهای شخصی و نیز در

(منجم ،آقا یوسفی و زارع .)1932 ،اعتبار این

گزارشهای زوجها نشان داده است .ضریب اعتبار دو

پرسشنامه را به روش همسانی درونی و باز آزمایی بر

عامل توافقجویی و وظیفهشناسی به فاصله دو سال به

روی یک نمونه  512نفری از دانشجویان آمریکایی به

ترتیب  5/13و  5/19بوده است (مککری و کاستا،

ترتیب  5/35و  5/91گزارش شد (یانگ ،نورمن

 1399نقل از گروسی فرشی .)1995 ،همچنین

وتوماس 1335 ،2نقل از یوسفی ،اعتمادی ،فاتحیزاده،

کاستا و مککری ( )1333روایی این ابزار5/92 ،

بهرامی و احمدی .)1991 ،بررسی روایی همگرای

گزارش کردهاند (لطفی و سعادتی شامیر .)1935 ،در

پرسشنامه با ابزارهای اندازهگیری درماندگی

مطالعه گروسیفرشی ( )1911ضریب همسانیدرونی

روانشناختی ،اعتماد بهخود ،3آسیبپذیری شناختی

کل این سیاهه در حدود 5/15و ضرایب آلفای

برای نشانگان اختالل افسردگی و عالئم اختالل

برونگردی،

شخصیت نشان داد که طرحوارههای سازشنایافته اوّلیه

توافقجویی ،وظیفهشناسی وگشودگی به تجربه به

ارتباط منفی با ویژگیهای مثبت مانند اعتماد بهخود،

ترتیب برابر با  5/91 ،5/95 ،5/19 ،5/91و  5/25به

عاطفه مثبت و ارتباط مثبت با اختالل شخصیت،

دست آمد .کیامهر ( )1991نیز این سیاهه را بر روی

درماندگی ،عاطفه منفی و اختالل عملکرد و بازخورد

دانشجویان ترجمه و اجرا کرد ،روایی همزمان بین فرم

داشتند (یانگ و براون .)1332،همچنین در ایران

کوتاه و بلند این سیاهه را برای پنج عامل بین  5/21تا

یوسفی و دیگران ( )1991روایی و اعتبار پرسشنامه

 ،5/11اعتبار را بین  5/15تا  5/91و آلفای کرونباخ

طرحوارههای سازشنایافته اوّلیه را بر روی یک نمونه

زیرمقیاسها را بین  5/52تا  5/13گزارش کرده است.

 513نفری در دو مرحله (مرحله اول  932نفر و مرحله

در پژوهش حاضر ضریب آلفای کرونباخ برای رگه-

دوم  195نفر) بررسی و اعتبار آن را به روش آلفای

های شخصیت به صورت کلی  5/112به دست آمده

کرونباخ و دو نیمهکردن در کل نمونه به ترتیب 5/31

است.

و  ،5/91در دختران  5/91و  5/92و در پسران 5/92

کرونباخ

رگههای

نوروزگرایی،

پرسشنامه طرحوارههای سازش نایافته اوّلیه (-

EMSS؛ یانگ .)1335،این پرسشنامه دارای دارای
 35ماده است که  19طرحوارههای سازش را در پنج

1

4

و  5/91گزارش کردند .یوسفی و دیگران ()1991
آلفای کرونباخ مربوط به عامل انزوای اجتماعی/

بیگانگی 5/31 5و عامل خویشتنداری ناکافی /خود

حیطه اندازه میگیرد .این پرسشنامه را برای گروه سنی
 12سال به بعد میتوان بهکار برد .در این پژوهش
طرحواره طرد و جدایی اندازهگیری شده است .هر ماده
مجله روانشناسی و روان پزشکی شناخت ،سال پنجم ،شماره  ،1بهار 69-114 ،1367

1- Norman, S.
2- Thomas, J.
3- sehf confidence
4- attitude
5- social isolation / alienation
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نقش واسطهای طرحوارههای سازش نایافته اولیه در رابطه بین شخصیت با سرسختی

نمرههای کل سیاهه با ابزارهای اندازهگیری درماندگی

 .)2551همچنین کاسکا و موریتاکا 1331 ،4نقل از

روانشناختی ،عاطفه مثبت و عاطفه منفی ،اعتماد به

تیموری )1999 ،ضرایب اعتبار مؤلفههای سرسختی

خود ،آسیبپذیری شناختی برای افسردگی ،عالئم

(تعهد ،مهار و مبارزه جویی) را به ترتیب برابر با ،5/15

اختالل شخصیت و پرسشنامه چک لیست  35مادّهای

 5/52و  5/52و برای نمره کل سرسختی برابر با

بررسی شد و همبستگی برای موارد ذکر شده به ترتیب

 5/15به دست آوردند .بررسیهایی که در ایران برای

 5/91 ،5/95 ،5/93 -5/25 ،5/92 ،5/91و 5/99

تعیین ویژگیهای روانسنجی زمینهیاب دیدگاههای

گزارش شد (منجم و دیگران .)1932 ،در پژوهش

شخصی ) (PVSصورت پذیرفتهاند ،روایی و اعتبار آن

حاضر ضریب آلفای کرونباخ برای طرحواره سازش

را تأیید کردهاند .در پژوهش نعمت طاوسی و

نایافته اولیه  5/311و در حوزه جدایی و طرد 5/353

محمدعلیشریفی ( )1999نیز مقادیر ضریب آلفای

به دست آمده است.

کرونباخ برابر با  5/95مؤید اعتبار قابل قبول این ابزار

زمینهیاب دیدگاههای شخصی (PVS؛ مؤسسه

بود .همچنین حقیقی ،عطاری ،رحیمی و سلیمانینیا،

سرسختی .)1395 ،یک ابزار خودگزارشدهی 55

( )1919ضریب آلفای کرونباخ را برای زمینهیاب

مادهای است که به ارزیابی سه مؤلفه سرسختی به منزله

سرسختی و عاملهای تعهد ،مهار و مبارزهجویی به

یک سبک شخصیتی میپردازد )1 .مؤلفه تعهد (11

ترتیب برابر  5/12 ،5/99 ،5/91و  5/13گزارش

مادّه) گرایش فرد را به درگیر شدن با آنچه با آن

کردهاند (ایوبی ،تیموری و نیری .)1993 ،در پژوهش

مواجه میشود )2 ،مؤلفه مهار ( 11مادّه) این باور را

حاضر ضریب آلفای کرونباخ برای سرسختی 5/995

که فرد سازنده رویدادهای زندگی خویشتن است و

به دست آمده که نشان دهنده اعتبار باالی این ابزار

میتواند بر محیط خود تأثیر بگذارد و  )9مؤلفه

است .برای تحلیل داده ها از آزمون همبستگی و تحلیل

مبارزهجویی ( 11مادّه) تمایل به پذیرش تغییر ،مواجهه

مسیر استفاده شد.

با فعالیتهای جدید و فراهم کردن امکانات رشد را
نشان میدهد .زمینهیاب دیدگاههای شخصی با ارزیابی
این مؤلفهها ،یک نمره کلّی و سه نمره برای هر یک از
مؤلفهها به دست میدهد (مدی 1335،نقل از

یافتهها
برای بررسی رابطه بین طرحواره جدایی و طرد،
سرسختی و رگههای شخصیت (نوروزگرایی،

نعمتطاوسی .)1991 ،این مقیاس از همسانی درونی

برونگردی ،گشودگی به تجربه ،توافقجویی و وظیفه-

باالیی برخوردار است .نتایج حاصل از تحلیل عاملی

شناسی) آزمون همبستگی پیرسون اجرا شد و نتایج

این زمینهیاب ،سه عامل مرتبط با سازه سرسختی را

حاصل در جدول  1نشان داده شده است.

آشکار کردهاند (نعمتطاوسی و محمدعلیشریفی،
 .)1999روایی و اعتبار این مقیاس که واجد کارآیی
الزم برای گروههای غیر شاغل ،کم سواد و عامی
است ،نسبت به مقیاسهای دیگر باالتر است (مدی،
1- insufficient self- control / self- discipline

2- Ouellette, S. C.
3- Maddi, S. R., & Harvey, R. H.
4- Kosca, S. & Moritaca, L.
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جدول  :1ضرایب همبستگی سرسختی ،رگههای شخصیت و طرحواره جدایی و طرد
2

5

 -1سرسختی

11/13

19/559

-

 -2نوروزگرایی

22/39

5/291

**-5/211

-

 -9برونگردی

25/22

5/113

**5/955

**-5/291

 -2گشودگی به تجربه

29/23

2/333

**5/212

-5/511

**5/125

 -5توافقجویی

13/32

5/515

**5/999

**-5/911

**5/531

**5/221

 -1وظیفهشناسی

19/92

1/139

**5/292

**-5/921

**5/531

**5/211

5/121

-1طرحواره جدایی و طرد

53/22

25/321

**-5/919

**5/919

**-5/232

*-5/111

**-5/915

**-5/992

*P >5/55 **P >5/551

نتایج حاصل از آزمون همبستگی پیرسون در جدول

جدایی و طرد و رگههای شخصیتی برونگردی

 1نشان میدهد بین سرسختی و رگههای برونگردی

( r=-5/232و  ،)P>5/551گشودگی به تجربه

( r=5/955و  ،)P>5/551گشودگی به تجربه

( r=-5/111و  ،)P>5/55توافقجویی ( r=-5/915و

( r=5/212و  ،)P>5/55توافقجویی ( r=5/999و

 )P>5/551و وظیفهشناسی ( r =-5/992و

و

 )P>5/551نیز رابطه منفی معنادار وجود دارد ،اما

 )P>5/551رابطه مثبت معنادار وجود دارد ،درحالی-

طرحواره جدایی و طرد با رگه شخصیتی نوروزگرایی

که طرحواره جدایی و طرد با رگه شخصیتی

( r=5/919و  )P>5/551رابطه مثبت معنادار دارد.

 )P>5/551و وظیفهشناسی

(r=5/292

نوروزگرایی ( r= 5/919و  )P>5/551رابطه مثبت
معنادار دارد.

با توجه به تایید ارتباط معنادار بین متغیرهای
پژوهش (رگههای شخصیت ،سرسختی و طرحواره

نتایج آزمون همبستگی پیرسون در جدول  1نشان

جدایی و طرد) با یکدیگر امکان بررسی نقش واسطهای

میدهد بین سرسختی و طرحواره جدایی و طرد

طرحواره جدایی و طرد در ارتباط رگههای شخصیت

( r=-5/232و  )P>5/551رابطه منفی معنادار وجود

(نوروزگرایی ،برونگردی ،گشودگی به تجربه ،توافق-

دارد .افزون بر آن این نتایج نشان میدهد بین طرحواره

جویی و وظیفهشناسی) و سرسختی فراهم است.
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نقش واسطهای طرحوارههای سازش نایافته اولیه در رابطه بین شخصیت با سرسختی

به منظور تعیین شاخصهای برازش مدل،

در نتیجه با توجه به شاخصهای بهدستآمده در

پژوهشگران نسبت خی دو به درجه آزادی کمتر از ،9

مدل ارائه شده (=2/295

،CFI=5/351 ،

شاخص برازندگی تطبیقی ،1شاخص برازندگی 2و

،RMSA=5/519 ،AGFI=5/321 ،GFI=5/391

شاخص برازندگی تعدیل یافته 3بزرگتر یا مساوی

 )NFI=5/351مدل از برازش مناسب برخوردار است.

 ،5/35ریشه دوم واریانس خطای تقریب 4کمتر از
 5/59و شاخص برازندگی غیر تطبیقی 5بزرگتر از
 5/35را از نشانههای برازش مناسب و از شاخصهای
مطلوب برای ارزیابی مدل میدانند.

)1-Comparative Fit Index(CFI
)2-Goodness of Fit Index(GFI
)3-Adjusted Goodness of Fit Index(AGFI
)4-Root Mean Square Error of Approximation(RMSA
)5-Non-Normed Fit Index(NFI
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جدول  :2ضرایب استاندارد کل ،مستقیم و غیر مستقیم در مدل
اثر کل

مسیرها

اثر مستقیم

واریانس تبیین شده

اثر غیر مستقیم

5/223

بر طرحواره جدایی و طرد از
برونگردی

5/555

5/555

5/555

گشودگی به تجربه

-5/525

-5/525

5/555

توافقجویی

-5/111

-5/111

5/555

وظیفهشناسی

-5/259

-5/259

5/555
5/231

بر سرسختی از
نوروز گرایی

-5/951

-5/213

*-5/592

برونگردی

5/525

5/525

5/555

گشودگی به تجربه

5/112

5/159

5/552

توافق جویی

5/551

-5/511

*5/522

وظیفهشناسی

5/291

5/252

*5/523

طرحواره جدایی و طرد

-5/122

-5/122

5/555

*P>5/51

بر اساس مسیرهای آزمون شده در مدل و نتایج

جدایی و طرد اثری معنادار نیست .این یافتهها نشان

جدول  2مشاهده میشود اثر مستقیم نوروز گرایی

دادند رگههای شخصیت با طرحواره جدایی و طرد بر

( ،)ß=5/229توافق جویی ( )ß=-5/111و وظیفه-

سرسختی اثر غیرمستقیم دارد.

شناسی ( )ß=5/259بر طرحواره جدایی و طرد معنادار

نتایج جدول  2بیانگر آن است که  29درصد از

است اما برونگردی ( )ß=5/555و گشودگی به

واریانس طرحواره جدایی و طرد از طریق رگههای

تجربه ( )ß=-5/525بر طرحواره جدایی و طرد

شخصیت (نوروزگرایی ،برونگردی ،گشودگی به

معنادار نیست .افزون برآن اثر مستقیم نوروز گرایی

تجربه ،توافقجویی و وظیفهشناسی) تبیین پذیر است.

( ،)ß=-5/213گشودگی به تجربه (،)ß=5/159

همچنین

(نوروزگرایی،

وظیفهشناسی ( )ß=5/291و طرحواره جدایی و طرد

برونگردی ،گشودگی به تجربه ،توافقجویی و وظیفه-

( )ß=-5/122بر سرسختی نیز معنادار است درحالی-

شناسی) و طرحواره جدایی و طرد توانایی تبیین 95

که اثر مستقیم برونگردی ( )ß=5/525و توافقجویی

درصد از واریانس سرسختی را دارند .این یافتهها نشان

( )ß=-5/511بر سرسختی معنادار نیست.

داد طرحواره طرد و جدایی در رابطه با رگههای

همچنین نتایج جدول  2نشان میدهد اثر

رگههای

شخصیت

شخصیت و سرسختی نقش واسطهای دارد.

غیرمستقیم نوروزگرایی ( ،)ß=5/539توافقجویی
( )ß=5/155و وظیفهشناسی ( )ß=5/552بر سرسختی

بحث و نتیجهگیری

با واسطه طرحواره جدایی و طرد معنادار است اما اثر

نتایج این پژوهش نشان داد که سرسختی بارگههای

غیرمستقیم برونگردی ( )ß=5/555و گشودگی به

برونگردی ،گشودگی به تجربه ،توافقجویی و

تجربه ( )ß=5/552بر سرسختی با واسطه طرحواره

وظیفهشناسی رابطه مثبت معنادار و با نوروزگرایی رابطه
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5/229

5/229

5/555
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قلمرو رگههای شخصیتی و سرسختی همخوان است

(مری )2511 ،نشان میدهد ویژگی سرسختی

(احمدی و دیگران1932 ،؛ اسکومورووسکی و

روانشناختی با هیجانهای منفی مانند غمگینی،

سادوم25511 ،؛ تئیدور و دیگران2515 ،؛ دولبیر و

اضطراب ،تنیدگی و احساس گناه ،ارتباط معکوس

دیگران2551 ،؛ ژانک2511 ،؛ فوالدی و دیگران،

دارد .طبق این پژوهشها ،افرادی که از ویژگی

1935؛ قنبری و دیگران1932 ،؛ کرمی دهباغی و

سرسختی کمتری برخوردارند ،هیجانهای منفی را

احمدیان1931 ،؛ کوباسا1392 ،؛ مبشری وکافی،

تجربه میکنند.

1935؛ مری2511 ،؛ مستغنی و سروقد1931 ،؛

در ارتباط با رابطه منفی سرسختی با طرحواره طرد

مککان و دیگران .) 2553 ،در تبیین این نتایج

و جدایی نیز این یافته با پژوهشهای پیشین در این

میتوان گفت ساختار شخصیت بر سرسختی تأثیر

زمینه همسو بود (آنتونسکی1313 ،؛ پنلی و توماکو،

میگذارد .افرادی که دارای مقاومت باال هستند،

2552؛ حمیدی و انصاری1935 ،؛ ریسو و دیگران،

سرسختی بیشتری نشان میدهند (تئیدور و دیگران،

2551؛ غفاری1931 ،؛ نوری قلعهعلیخانی و حافظی،

 .)2515حس کنجکاوی قابلتوجه ،گرایش به

1935؛ فیچرمتیو ،اسموا پاوول و دلفابرو2511 ،؛

تجارب جالب و معنادار ،اعتقاد به اثر آنچه به طور

ورنر1331 ،؛ یانگ1993 ،؛ یوسفی 1939 ،و

ذهنی تصور میشود ،انتظاری که تغییر چیزی طبیعی

یوسفی و دیگران 1932 ،و مدی .)2519 ،در تبیین

است و هر انگیزه مهم که ممکن است به رشد و

این نتایج میتوان گفت طرحواره طرد وجدایی اغلب

پیشرفت منجر شود ،خودرأیی و قدرت ،توانایی

به صورت احساس پوچی و سردرگمی ،جهت نداشتن

استقامت و مقاومت ،ممکن است در سازگاری با وقایع

و بیهدفی در موارد شدید به صورت شک و تردید در

دشوار زندگی مفید باشد .پژوهشها نشان میدهد که

موجودیت و ساختار وجودی فرد بروز میکند

سرسختی مؤلفهای است که تمایل به داشتن تجارب

طرحوارهها در برخی از فرایندهای ذهنی ممکن است

جدید ،ابراز وجود ،پرانرژی بودن ،توانایی ،پافشاری و

در نقش عاملی مقاوم در برابر تغییر عمل کنند.

پایداری بیشتر مشخصشده است (کوباسا.)1392 ،

طرحوارهها مرکب از باورها و مفروضاتی در مورد

شاخص توافقجویی ،بر گرایشهای ارتباط بین فردی

خطر و ناتوانی در مقابله با آنها هستند (ریسو و

تأکید دارد .فرد موافق اساساً نوعدوست است ،با

دیگران .)2551 ،از آنجایی که روبرو شدن با وقایع

دیگران احساس همدردی میکند و مشتاق کمک به

تنیدگیزا در زندگی هر فرد اجتنابناپذیر است افراد با

آنان است (کرمیدهباغی و احمدیان.)1931 ،

طرحواره طرد وجدایی توانایی کمتری برای مقابله با

همچنین از رگههای شخصیتی مؤلفه وظیفهشناسی

این موقعیتها داشته و سرسختی پایینتری نشان می-

توانسته است سرسختی روانشناختی را پیشبینی کند

دهند .همچنین افرادی که در حوزه طرد وجدایی قرار

زیرا میتوان این گونه استدالل کرد افرادی که از

دارند به درستی و صداقت دیگران اعتمادی ندارند

وظیفهشناسی بیشتری برخوردارند نسبت به افرادی که

(یانگ )1993 ،این افراد هیجانهای منفی شدیدی

در این ویژگی نمرة کمتری میگیرند ،بهتر میتوانند با

مثل شرم ،ترس ،خشم و بیاعتمادی را تجربه میکنند

فشارها و مشکالت ناشی از شغل و زندگی خود کنار

و دیدی بدبینانه به افراد و محیط بیرونی دارند (یوسفی
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افراد مهم زندگیشان نمیتوانند حمایت عاطفی الزم را

و وظیفهشناسی منفی و معنادار دارد .پژوهش حاضر با

به او بدهند در نتیجه چنین افرادی از سرسختی پایینی

نتایج پژوهشهای قبلی هماهنگ است (امانی و

برخوردارند .همچنین پژوهشها ویژگیهای مثبت

دیگران1932 ،؛ بهرامیزاده و بهرامی احسان1932 ،؛

خانوادگی همانند همبستگی ،حمایت عاطفی اعضاء از

مکآدامس و پالس2551 ،؛ بتماز ،کایماک،

همدیگر و با ساختار بودن را در مقاوم ساختن افراد

کوکبیک و تارکاپار2512 ،؛ بنبن و دیگران2511 ،؛

برای مقابله با فشارهای زندگی نشان دادهاند (ورنر،

بوسمانس و دیگران2515 ،؛ تیم2515 ،؛ جینز،

 .)1331میتوان گفت اگر والدین و خانواده نیازهای

2515؛ رنر ،آرنتز ،لیو و هابرس2519 ،؛ رولوفس و

عاطفی و شناختی فرزندان را با اقتدار (پذیرش و

دیگران2511 ،؛ ریسکیند ،کلیمان2512 ،؛ ساوا،

محدودیت با احترام) برآورده کنند آنان دنیای پیرامون

2553؛ فلینک و دیگران2511 ،؛ کالویت2512 ،؛

خود را با ارزش میبینند و حس تعهد در آنها شکل

کارتر و دیگران2519 ،؛ لهی2512 ،؛ مالوگیانیز و

میگیرد؛ اگر به آنها امکان ابراز وجود دهند و

دیگران2512 ،؛ نعمتطاوسی1931 ،؛ وندرال و

فرزندان احساس کنند که در حل مسائل قابلیت و

دیگران 2511 ،و هالوورسن و دیگران .)2553 ،در

شایستگی کافی و بر محیط خود تسلط کافی دارند،

تبیین این نتایج میتوان گفت شرایط محیطی اوایل

حس کنترل در آنها به وجود میآید و در نهایت

زندگی به ویژگیهای شخصیتی در بزرگ سالی مرتبط

وقتی والدین به فرزندان بیاموزند که تجربههای متنوع

است (بنبن و دیگران .)2511 ،تیم ( ،)2515فلینک

در زندگی با ارزشاند ،حس چالش طلبی در آنها

و دیگران ( ،)2511کالویت ( )2512اعتقاد دارند

بروز میکند (مدی 2519 ،و حمیدی و انصاری،

طرحوارههای سازش نایافته اولیه با ابعاد شخصیتی رابطه

 .)1935در صورتی که افراد با طرحواره طرد و جدایی

دارد و بنابراین امکان یکپارچه کردن و ترکیب آنها

تمایالت و نیازهای فرد به حمایت عاطفی به اندازه

نیز وجود دارد .به نظر کالویت ( )2519و هالوورسن و

کافی از جانب دیگران ارضاء نمیشود ،فقدان توجه،

دیگران ( )2553خلقوخوی

درک نشدن و به حرف دل فرد گوش ندادن و کال

عاطفهپذیری منفی یک عامل آسیبپذیری کلی یا

محرومیت هیجانی از خصیصههای بارز این افراد است

خلقوخوی آسیبپذیر است که میتواند منجر به

در نتیجه این افراد در سرسختی نمره پایینی میگیرند

شکلگیری طرحواره شود .در ارتباط با رابطه منفی

همچنین افراد سرسخت انعطافپذیری باال دارند به

برونگردی با طرحواره طرد و جدایی میتوان گفت

جای اتکا بر جنبههای ثابت زندگی بر انجام تغییرات و

که برونگردی به فعالیتها ،هیجانهای مثبت ،تجارب

تطابق با شرایط تمرکز دارند که در این راستا نقش

و تعامالت اجتماعی اشاره میکند (بهرامیزاده و

طرحوارهها با انعطافپذیری و نقش خانواده و والدین

بهرامی احسان .)1932 ،در صورتی که این حوزه از

در این امر بسیار حائز اهمیت است (فیچرمتیو ،اسموا

طرحواره با هیجانهای مثبت ،اعتماد به خود ،سازگاری

پاوول و دلفابرو.)2511 ،

و تعامالت اجتماعی رابطه منفی دارند .همچنین رابطه

نوروزگرایی

یا

نتایج این پژوهش نشان داد رابطه طرحوارههای

منفی طرحواره طرد و جدایی با رگههای وظیفهشناسی

حوزه جدایی و طرد با نوروزگرایی مثبت و معنادار

و توافق جویی را میتوان اینگونه تبیین کرد که
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و دیگران .)1932 ،همچنین این افراد احساس میکنند

است و با برونگردی ،گشودگی به تجربه ،توافقجویی
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به وجود میآیند که والدین بیعاطفه ،سرد ،مضایقهگر،

مبنای نوروزگرایی است (فرخ نیا وسلیمانی )1939 ،و

منزوی ،تندخو و غیر قابل پیشبینی هستند و در این

میانگین نمرههای طرحواره سازش نایافته اولیه در این

شرایط نیازهای فرد به امنیت ،ثبات ،همدلی ،محبت ،در

افراد باالتر است (همتا و دیگران )1935 ،و چون

میان گذاشتن احساسات ،پذیرش و احترام به شیوه قابل

داشتن این احساسات منفی اثرات مخربی بر سازگاری

پیشبینی ارضاء نخواهد شد (کریمیزارچی و دیگران،

فرد دارد ،باالبودن نمرة افراد در این عامل نشاندهندة

 )1932در حالی که بخشش ،مهربانی و همدلی از

وضعیت انطباقی ضعیف (کاستا و مک کری)1332 ،

ویژگیهای توافقجویی و در وظیفهشناسی افراد

و در نتیجه سرسختی پایین فرد است .رضایی و دیگران

هدفمند ،قابلاعتماد ،منضبط ،با اراده و مصمم هستند.

( )1932نیز نشان دادند طرحواره طرد و جدایی به طور

ویژگی مشترک توافقجویی و وظیفهشناسی آن است

معناداری با عامل نوروزگرایی همبستگی مثبت دارند.

که هر دو رگه مبنایی در خُلق مهار گری کوششمندانه

همچنین تحقیق باتول ودیگران ( )2511با نقش

دارند (نعمت طاوسی .)1931 ،همچنین طرحوارهها

واسطهای طرحوارههای ناسازگار اولیه در رابطه با

یک عامل بسیار قدرتمند در تبیین اختالالت هیجانی

اختالالت تبیینکننده این فرضیه است؛ و در رابطه با

هستند ،طوری که نقش آنها در اختالالت روانی

وظیفهشناسی و توافقجویی ،افراد وظیفهشناس افرادی با

مختلف بهویژه افسردگی و نوروزگرایی مورد تائید

کفایت و منظم و رگههای توافقجویی شامل اعتماد و

قرارگرفته است (لهی 2512 ،و بتماز و دیگران،

نوعدوستی میباشد که این دو عامل با طرحواره طرد

.)2512

وجدایی رابطه منفی دارند زیرا افراد با طرحواره طرد و

با توجه به یافتههای این پژوهش ،طرحواره جدایی

جدایی دید بدبینانه و بیاعتمادی ،کمرویی ،احساس نا-

و طرد نقش واسطهگری معنادارى را در مدل مفروض

امنی و عدم مسئولیت به خاطر ترس از تحقیر شدن و

ما نشان دادند .نتایج این پژوهش با تحقیق امانی و

کنارهگیری از افراد را دارند (رضایی و دیگران،

دیگران 1932؛ باتول ،شیهزادی و ریاض2511 ،؛

 )1932ایجاد این طرحواره نیز باعث پایین آمدن

رضایی و دیگران1932 ،؛ زارچی و دیگران1932 ،؛

سرسختی میشود زیرا افراد سرسخت نسبت به نتایج

غفاری1931 ،؛ فرخ نیا وسلیمانی1939،؛ همتا و

کارهای خویش ،احساس مسئولیت بیشتری میکند و

دیگران 1935 ،و یوسفی 1939 ،همسو است.

دید مثبت و خوشبینانه به دیگران و زندگی دارد

بر اساس نتایج آزمون تحلیل مسیر در مدل ارائه

(مهرابی و دیگران .)1932 ،در این پژوهش

شده این پژوهش ،طرحواره جدایی و طرد فقط در

وظیفهشناسی با نمره کل سرسختی روانشناختی و

ارتباط نوروزگرایی و وظیفهشناسی و توافقجویی با

مؤلفههای آن رابطه معنادار دارد ،یعنی اگر فرد از

سرسختی نقش واسطهای دارد و این اثر غیر مستقیم و

لحاظ وظیفهشناسی و در سطوح باالتر یا پایینتری

معنادار است .یک تبیین احتمالی در ارتباط با نقش

باشد ،سرسختی روانشناختی او نیز به همان اندازه

واسطهای طرحواره طرد و جدایی در رابطه بین

افزایش یا کاهش مییابد .در آخر از یافتههای به دست

نوروزگرایی و سرسختی آن است که عامل نوروز-

آمده در این پژوهش میتوان به این نتیجه رسید که

گرایی در واقع شاخص بیثباتی هیجانی است .به

رگههای شخصیتی هم بهصورت مستقیم و هم
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غیرمستقیم به واسطه متغیر طرحواره جدایی و طرد

موردبررسی قرار گیرد یک نمونه بزرگتر به ما کمک

میتوانند سرسختی را پیشبینی کند.

میکند تا به بررسی و تحلیلهای جزییتر مثل رابطه

دانشگاه پیام نور استان قم بود که تعمیمپذیری آن را با

پیشنهاد میشود این تحلیلها در رابطه با طبقات خاص

دشواری مواجه میسازد و نیز لحاظ نشدن متغیرهای

اختالالت شخصیت پرداخته شود .نتایج این پژوهش

اقتصادی ،اجتماعی نمونه مورد مطالعه ،از محدودیت-

میتواند راهنمای خوبی برای جلسات درمان و یا اتخاذ

های این پژوهش تلقی میشود.

تصمیماتی مربوط به پیشگیری از بروز اختالل در

به دلیل آنکه این پژوهش برای نخستین بار در یک

سطح آموزش رفتار والدینی یا برگزاری کالسها و

فرهنگ ایرانی انجام شده است ،نیازمند تکرار در

کارگاههای آموزشی در مراکز مشاوره و رواندرمانی

نمونههای مختلف و تاًییدهای تجربی بیشتر است؛

با هدف بهبود عملکرد خانوادهها باشد.

بنابراین ،یافتههای پژوهشی باید با احتیاط تفسیر شوند.

به دلیل نقش طرحوارهها در زندگی و تأثیر همه-

در صورت امکان یک مطالعه طولی میتواند برای

جانبه آنها بر سالمت و کیفیت زندگی ،پیشنهاد می-

آزمون نظر یانگ در مورد تحول طرحوارهها و همین-

شود متخصصان و درمانگران در کار با گروهها و نیز

طور شکلگیری اختالالت شخصیت مناسب باشد .بهتر

تدوین برنامههای درمانی رویکرد طرحواره درمانی را

است از پرسشنامههای اجتناب ،جبران و تسلیم

مورد توجه قرار دهند.

طرحوارهای یانگ نیز در کنار پرسشنامه طرحواره
یانگ استفاده شود تا نقش این سبکهای مقابلهای نیز
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