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رابطه منفی معنی دار و با سبک دلبستگی اجتنابی و دوسوگرا رابطه  Cاختالل شخصیت خوشه 
رفته  هم روي )دوسوگرا و اجتنابی(دلبستگی ناایمن  يها سبکو . مثبت معنی داري بدست آمد

  .رابطه مثبت و معنی داري داشتند C و  Bبا هر دو خوشه اختالالت شخصیت
داد که فقط دو سبک دلبستگی دوسوگرا و اجتنابی توان  همچنین نتایج رگرسیون نشان 

دلبستگی قادر  يها سبکو هیچ یک از  هستندرا دارا  Cپیش بینی خوشه اختالالت شخصیت 
دلبستگی  با  يها سبکنتیجه اینکه بین  .نبودند Bبه پیش بینی اختالل شخصیت خوشه 

  .رابطه معنی داري وجود ندارد Bاختالالت شخصیت خوشه 
  

  C و  Bدلبستگی، اختالل شخصیت خوشه  يها سبک :کلیدي گانواژ
  

  مقدمه
روانی  هاي یبآستحولی جدید معتقدند که روابط اجتماعی هم از  هاي یهنظرامروزه اکثر 
روابط  هاي یهنظراساس ر ب. گذارند یم تأثیرو هم بر آن  پذیرند یم تأثیردوران کودکی 

را  تأثیرروابط اولیه کودك بیشترین  ترین یمیصمو  ترین یکنزد» من«و روانشناسی  1موضوعی
محققان از نظریه دلبستگی براي درك  اخیراً. و نابهنجاري روانی او دارد يبه هنجاربر 

علت فرضی مثابه  در این جا عوامل ارتباطی به. اند کردهاختالالت روانی و شخصیتی استفاده 
عات اولیه بررسی دلبستگی و آسیب شناسی روانی در مورد توجه قرار گرفته است با شروع مطال

این نظریه . دهه گذشته، نظریه دلبستگی به مطالعه نقش دوران پس از کودکی پرداخته است
چارچوب تحولی قاطعی براي درك این سوال که چگونه روابط صمیمانه و نزدیک  تواند یم

سی چی تی، ( ، فراهم سازدگذارند یماولیه و بعدي بر ساختار شخصیتی، عاطفی و شناختی اثر 
        يها روشمناسب براي شناخت  يها مدلدر واقع این نظریه یکی از ) 1995، 2توث و لینچ

                                                 
1. Object  relations  
2. Cicchetti, Toth & Lynch 
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متعدد زندگی مواجه  يها چالشبا  ها آناست که افراد از طریق  اي یافتهناسازش یافته و سازش 

  ). 1995، 3؛ لیدون1995، 2؛ لوپز1991، 1گادانو( شوند یم
مختلف به  هاي یتموقعکودك در  -روابط مادر هاي یژگیوبر اساس مشاهده  4بالبی جان

عاطفی و رفتاري او  يها تجربهکودك مسئول تنظیم  - این نتیجه رسید که پیوندهاي مادر
 يها چهرهتجارب مکرر روزانه کودك با  تأثیربه نظر او الگو هاي عملی انسان، تحت . هستند

تجسمات چهره دلبستگی در ابتداي دوران کودکی شکل  ،این برا بن .شوند یمدلبستگی ساخته 
را ارزیابی  ها آنو به وسیله این الگوها فرد وقایع محیط اطراف خود را درك کرده و  گیرند یم
  ). 1384نقل از خانجانی، ( کند یم

ایمن طبقه بندي کرد که  دلبستگی را به دو سبک ایمن و نا يها سبک) 1978( 5اینثورث
بک ناایمن خود شامل سبک دلبستگی دوسو گرا و سبک دلبستگی اجتنابی است از نظر او س

و روابط هیجانی سالم ضروري  به هنجاردلبستگی براي رشد روانی و عادي، تحول شخصیت 
فرد به دنیا تلقی  به هنجاردلبستگی، اساس سالمت هیجانی، روابط اجتماعی و نگرش . است

  .شود یم
درونی از چهره دلبستگی با الگوي  6مدل تجسمی یا الگوي عملی) 1973(بالبی بر طبق نظر 
کودکان از ابزارها و امکانات اندکی براي یادگیري در . اند یدهتندرهم » خود«عملی درونی از 

 ي بالقوهمنبع  يا مالحظهبه طور قابل  7مورد خودشان برخوردارند، تجربه با چهره دلبستگی
چنانچه چهره دلبستگی براي کودك ارزش قائل . گردد یممحسوب » 8ودخ«احساساتی درباره 

 10و پاسخ دهندگی 9شده و در مواقع مورد نیاز راحتی و آسایش او را فراهم سازد و از حساسیت

                                                 
1. Guidano 
2. Lopez 
3. Lyddon 
4. John Bowlby 
5. Ainsworth 
6. Working  model 
7. Attachment figure 
8. Self 
9. Maternal Sensitivity 
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و بر عکس اگر از  کند یممادرانه کافی برخوردار باشد، کودك احساس ارزشمندي  1دهندگی
     لحاظ هیجانی و فیزیکی در دسترس نباشد و یا  سوي چهره دلبستگی طرد گردد، و چنانچه او از

  .گردد یمبی ثبات باشد، احساس بی ارزشی و یا کم ارزشی بر کودك مستولی 
یادگیري اولیه کودك درباره ) 1988، 3نقل از کاسیدي( 2بر عقیده اسروف و فیلسونا بن

به پاسخ دهنده بودن چهره اعتماد و اطمینان . گیرد یمروابط اولیه شکل  4در بافت اساساً» خود«
نقل از ( 5فلمینگ. شخصیت کودك دارند» خود«دلبستگی نقش مهمی در ساخت الگوهاي 

که اطمینان فرد به وجود کمک و  کند یمکید أکه یک روان تحلیل گر است ت) 1973بالبی، 
قوي شده و نوعی خود تنظیمی عاطفی و » 6من«حمایت از سوي یک چهره، موجب رشد یک 

بالبی معتقد است . شود یمهیجانی در دورانی که هیچ حمایت قابل دسترسی وجود ندارد، 
. و یا نابهنجار در افراد است به هنجارتحول دلبستگی زمینه ساز شکل گیري شخصیت ) 1980(

» دیگري«و » خود«درونی از در افراد مبتال به اختالالت شخصیت الگوهاي عملی  رسد یم به نظر
در نتیجه انعطاف ناپذیر بوده و پردازش اطالعات را . ناکارآمد بوده و به روز آوري نشده باشند

این فرآیندهاي  سازند یمدفاعی و انتخابی کرده و تحول را به درون مسیر غیر بهینه منحرف 
  ).   1988البی، ب( سازند یمدفاعی زمینه انواع اختالالت را در شخصیت فرد فراهم 

پزشکان و ن مشکالت اجتماعی و پزشکی است و روا ینتر مهماز  7شخصیت يها اختالل
در جمعیت  ها اختاللشیوع این . دارند توجه زیادي ها اختاللمتخصصان بهداشت روانی به این 

نفر،  10تا   4یعنی از هر . درصد گزارش شده که رقمی هشدار دهنده است 23تا  11عادي بین 
سادوك و ( بدون توجه به وضعیت اقتصادي، اجتماعی، یک نفر مبتال به اختالل شخصیت است

                                                 
1. Responsiveness 
2. Sroufe & fleeson 
3. Cassidy 
4. Context 
5. Flaming 
6. Ego 
7. Personality disorders  



  
   109                        ... تحلیلی بر نقش: دلبستگی و اختالالت شخصیت يها سبک                                  

 
الگویی ) APA ،1994( DSM-IV1اساس تعریفر اختالالت شخصیت ب). 1382سادوك، 

پایدار از تجربه رفتار شخصی هستند که آشکارا با انتظارات فرهنگ فرد مغایرت دارند، فراگیر 
ارتجاعی رواج داشته، در طول زمان  هاي یتموقعو در دامنه وسیعی از و انعطاف ناپذیر هستند 

 شروع در نوجوانی یا ها آنشروع  معموالًو  شوند یمثابت هستند و باعث درماندگی یا نارسایی 
   پایدار شخص مانع ارتباط مناسب فرد با محیط  هاي یژگیودر این اختالالت، . جوانی است

  .کند یمو عملکرد فردي و اجتماعی او را مختل  شود یم
شامل  A اختالالت خوشه :از که عبارتند است اختالالت شخصیت شامل سه خوشه

افراد مبتال به این اختالالت اغلب غیر عادي، . اختالالت پارانوئید، اسکیزوئید و اسکیزوتایپی
الالت ضد اجتماعی، مرزي، شامل اخت Bو اختالالت خوشه  رسد یمنامتعارف و غریب به نظر 

و اختالالت  آیند یمبه نظر  یدم دماین افراد اغلب نمایشی، هیجانی یا . نمایشی و خود شیفته
 ها اختاللجبري که افراد مبتال به این  -شامل اختالالت اجتنابی، وابسته، وسواسی Cخوشه 

  .رسند یماغلب مضطرب یا بیمناك به نظر 
مشخصی در روابط بین فردي  2صیت داراي بدکنشی هايافراد مبتال به اختالالت شخ

البته نوع این کارکرد معیوب روابط اجتماعی در انواع مختلف اختالل شخصیت متفاوت  .هستند
به تعامل  يا عالقهکه افراد مبتال به اختالل شخصیت اسکیزوئید  در حالی مثالً. و گاه متضاد است

آنان وابسته است  هاي یتحمابه دیگران و  فرد شدیداً در اختالل شخصیت وابسته. انسانی ندارند
طور ه را دارد یعنی ب یاد شدهترکیبی از هر دو اختالل  يها نشانهو اختالل شخصیت اجتنابی 

  ). 1992، 3بورنستین( گریزد یمهم تمایل به رابطه و صمیمیت دارد و هم از آن  زمان هم
مبتالیان به سایر اختالالت روانی با احتمال  بادر مقایسه بیماران مبتال به اختالالت شخصیت 

در  یشناخت روانمتداول  يها درمانبه همین دلیل  .کنند یمرا رد  یپزشک روانبیشتري درمان 
بر ارتباط بین اختالالت شخصیت با  ها پژوهشاما  ،اند نبودهبهبود این اختالالت چندان موفق 

                                                 
1. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders 
2. dysfunctional 
3. Bornstein    
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درمانی متکی بر  هاي یوهشامیدوار بود که با  نتوا یمدلبستگی ناایمن صحه بگذارند  يها سبک
و بازسازي مجدد روابط عاطفی نخستین در  1روابط موضوعی اولیه از جمله درمان دلبستگی

  .نویدبخشی در درمان این اختالالت دست یافت يها افقجریان درمان بتوان به 
شخصیت بوده  يها اختاللدلبستگی با  يها سبکنتایج تحقیقات متعدد بیانگر رابطه بین 

نظریه دلبستگی را به عنوان ریشه اختالالت شخصیت ) 1998( 2براي مثال برنان و شیور. است
     دلبستگی همپوشی زیادي را گزارش  يها سبکو بین اختالالت شخصیت و  اند شناخته
). 2001، 3پرویتیمی یر، پیلکونیس، ( اند شدهیید أدیگري ت يها پژوهشاین نتایج در . اند کرده

دلبستگی و اختالالت شخصیت  يها سبکدر بررسی بین ) 2009( 4از جمله دیویسون و کارول
که افراد داراي سبک دلبستگی ناایمن، به مراتب اختالل شخصیت بیشتري را از افراد  اند یافتهدر

، دوترا و در بررسی دیگري که به وسیله اوراناکاشی. دهند یمداراي سبک دلبستگی ایمن نشان 
دلبستگی با پاتولوژي شخصیت انجام گرفته نتایج  يها سبکبر روي ارتباط بین ) 2002( 5وستن

و با است که سبک دلبستگی ایمن در ارتباط با سالمتی عملکرد بوده  است حاکی از آن
شخصیت ارتباط منفی دارد و سبک دلبستگی دوسوگرا در افراد منزوي و درون گرا  هاي یبآس

. که سبک اجتنابی با هیچ شکل آسیب شناسی شخصیتی در ارتباط نبوده است یدر حال و بیشتر
دلبستگی  يها سبکتجربی رابطه اختالل شخصیت مرزي را با  هاي یافتههمچنین بعضی از 

؛ استالگر و 1997 ،6سبل( اند کردهأیید ناایمن گزارش شده در پیوندهاي کودکی با والدین ت
  ). 1994و همکاران،  8هابسون، کستل؛ پاتریک، 1995، 7دیویس

                                                 
1. Attachment  Therapy  
2. Bernnan & Shiver 
3. Meyer, Pilkonis & Proietti 
4. Davidson & Carol 
5. Ora – Nakash, Dutra & Davises  
6. Sable 
7. Stalker & Davies 
8. Patrick, Hobson, Castel 
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دلبستگی با اختالالت شخصیت را روي  يها سبکرابطه ) 2005( 1در تحقیقی دیگر باگرتز

و به این نتیجه رسیده شده افرادي که در کودکی مورد تعرض جنسی قرار گرفته بودند، بررسی 
وان غیر مراقبت کننده نام است که افراد داراي سبک دلبستگی نا ایمن، از پدر و مادر خود به عن

 2همچنین ایرما و تیمرمان و پاول. اند داشتهاختالل شخصیت ضد اجتماعی  يها نشانهو  اند برده
در زندانیان و بیماران  Bدلبستگی و اختالل شخصیت خوشه  يها سبکبه بررسی رابطه ) 2006(

ه با جمعیت عادي، کمتر به که این گروه در مقایس اند کردهو مشاهده  اند پرداختهپزشک قانونی 
دلبستگی ناایمن  يها سبکسبک دلبستگی ایمن و بیشتر به سبک دوسوگرا تعلق داشتند و بین 

نمایشی و ضد  هاي یتشخص اختالل ،B  و در خوشه اند یافتهرابطه معناداري  Cو خوشه 
دورون، در تحقیق دیگري . اند داشتهمنفی با سبک دلبستگی اجتنابی  يا رابطهاجتماعی 

با بررسی رابطه بین اختالل شخصیت وسواسی و ) 2009( 3مولدینگ، کایریوس و ندلجوکویچ
ده اند که سبک دلبستگی دوسوگرا اثر غیرمستقیمی بر عالیم داسبک دلبستگی ناایمن، گزارش 

دلبستگی ناایمن، دوسوگرا و اجتنابی می توانند  يها سبکاختالل وسواسی دارد و همچنین 
  .کننده عالیم این اختالل در مبتالیان باشندبینی  پیش

دست آمده در این زمینه همگی بر نقش دلبستگی ناایمن ه تحقیقات صورت گرفته و نتایج ب
که نیاز به  هستندولی نتایج برخی تحقیقات داراي تناقضاتی  اند کردهدر بروز مشکالت اشاره 

سبک دلبستگی اجتنابی  ده است کهبررسی شبراي مثال برخی تحقیقات . بررسی بیشتري دارند
 4هورمان، کالرکین، فرتاك( هاست سبکدر مبتالیان به اختالل شخصیت مرزي، بیش از سایر 

و سبک دلبستگی دو سوگرا با اختالل شخصیت مرزي در ). 1385؛ بشارت، 2002و همکاران، 
مشابهی  که تحقیق یدر حال). 1994پاتریک، هابسون و کستل و همکاران، (ارتباط است 

 اختالل شخصیت مرزي را با مخلوطی از دو سبک اجتنابی و دوسوگرا در ارتباط یافته است

                                                 
1. Bogaerts 
2. Irma, Timmerman & Paul 
3. Doron, Moulding, Kyrios & Nedljkovic  
4. Hoerman, Clarkin & Fertuck 
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در ایران تاکنون در این زمینه تحقیقات بسیار ). 2009، 1چیوکین لویس، فیتز ماریک و گارات(
  اشاره کرد که به تبیین ) 1385( به مطالعه بشارت توان یماندکی صورت گرفته که از آن جمله 

 يها سبکشخصیت بر اساس نظریه دلبستگی پرداخته و مشاهده کرده که بین  يها اختالل
جبري و بین سبک  - با اختالالت شخصیت وابسته، نمایشی، وسواسی دوسوگرادلبستگی 

دلبستگی اجتنابی و پارانوئید همبستگی معنادار وجود دارد و بین سبک دلبستگی اجتنابی و 
ئید، خودشیفته، اسکیزوتایپ و مرزي نیز همبستگی جهت دار شخصیت اسکیزو يها اختالل

موضوع پژوهش به اهمیت و این بنابراین بدیع بودن . بودند ولی به سطح معنا دار نرسیدند
هیجانی اختالالت شخصیت  -چون با توجه به بنیادهاي شناختی افزاید یمضرورت این تحقیق 

مناسب و دقیق           يکار بنداد و کودکی این افر زاي یبآساز یک سو و نقش تجارب 
        بالینی و همچنین روش ساختن نقش تجارب تروماتیک دوران کودکی در يها مداخله
به پیشنهاد هاي مفیدي از نظر  تواند یم یسال بزرگگیري اختالالت شخصیت در  شکل

نقش مهمی در  تواند یمآن  هاي یافتهو همچنین  تبدیل شودر سطح اول پیشگیري د يها مداخله
و در حد امکان . پیشگیري از بسیاري از مشکالت عاطفی و افزایش بهداشت روانی داشته باشد

با توجه به مطالب . شودتبدیل به ارائه راهکارهاي مناسب براي پیشگیري از بروز این اختالالت 
 Bخوشه  شخصیت تختالالدلبستگی با ا يها سبکهدف از این پژوهش تعیین رابطه بیان شده 

دلبستگی را در  يها سبکپیشین در مورد نقش  هاي یافتهصحت و سقم  کوشد یماست که C  و
  .شخصیت به محک آزمون درآورد  هاي ينابهنجارپدیدآیی 

  

  پژوهش روش
آماري مورد مطالعه در  ي جامعهو  باشد یمهمبستگی  -توصیفیطرح پژوهش حاضر از نوع 

 1389را کلیه دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه آزاد واحد تبریز در سال تحقیق حاضر 
چون بایستی از این . نفر دانشجو بود 376نمونه آماري طبق فرمول کوکران . دهد یمتشکیل 

                                                 
1. Chio-kain Lois, Fitzmaurice & Garrett 
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و معلوم نبود  شد یمانجام  ІІІنمونه، آزمون غربالگري به وسیله پرسشنامه چند محوري میلون 

ناگزیر نمونه اولیه به  ماندند یمد داراي اختالل شخصیت در نمونه باقی چه تعداد به عنوان افرا
نفر دانشجو که داراي اختالل شخصیت  150نفر افزایش داده شد و پس از غربالگري،  600

 يها اختاللکه حداقل در یکی از  یعنی طبق آزمون میلون افرادي .بودند برگزیده شدند
  .اند کردهکسب ) 74(باالتر از خط برش  نمره هايشخصیت 
و ) AAQ(هازن وشیور  یسال بزرگاندازه گیري شامل پرسشنامه دلبستگی  هايابزار

       هر دو ابزار در حد  یاییو پاکه روایی  باشد یم)  (3MCMI – IIIمحوري میلون آزمون چند
  .باشد یمقابل اعتماد  بل قبول واق

  

  پژوهش هاي یافته
  B , Cدلبستگی و اختالل شخصیت خوشه  يها سبکضریب همبستگی بین  .1جدول 

 Cاختالل شخصیت خوشه   Bاختالل شخصیت خوشه   

  ایمن سبک دلبستگی
  - 205/0  131/0 همبستگی پیرسون
 012/0 110/0 سطح معنی داري

 150 150 تعداد

سبک دلبستگی 
  اجتنابی

 229/0 111/0 همبستگی پیرسون

 005/0 174/0 سطح معنی داري

 150 150 تعداد

سبک دلبستگی 
  دوسوگرا

 267/0 -05/0 همبستگی پیرسون

 001/0 543/0 سطح معنی داري

 150 150 تعداد

دهد که بین سبک دلبستگی ایمن و اختالل          ماتریس همبستگی نشان می 1نتایج جدول شماره 
بین سبک دلبستگی اجتنابی با  و) P= 110/0و سطح معنی داري B )131/0=rشخصیت خوشه 

 يها سبکبین  و) P= 174/0 و سطح معنی داري B )111/0=rاختالالت شخصیت خوشه 



 
    91هفتم، سال دوم، تابستانشناسی بالینی شماره  فصلنامه مطالعات روان                    114

) P= 543/0معنی داري  و سطح B )05/0=rدلبستگی دوسوگرا با اختالالت شخصیت خوشه 
 يها سبکمشخص شده بین  1که در جدول شماره  همچنان رابطه معنی داري وجود ندارد ولی

در ) P›012/0سطح معنی داري و  C)205/0=r دلبستگی ایمن با اختالالت شخصیت خوشه 
یعنی با کاهش سبک دلبستگی ایمن، . معنی دار وجود دارد) معکوس(دانشجویان رابطه منفی 

و بین سبک دلبستگی اجتنابی با اختالالت شخصیت  یابد یمافزایش  Cاختالل شخصیت خوشه 
معنی داري وجود ) مستقیم(رابطه مثبت ) P›005/0معنی داري  و سطح C )229/0=rخوشه 

سطح  و C )267/0=rدلبستگی دوسوگرا با اختالالت شخصیت خوشه  يها سبکو بین . دارد
یعنی با . معنی داري وجود دارد) مستقیم(در دانشجویان رابطه مثبت ) P›001/0معنی داري 

  .یابد یمافزایش  Cشخصیت خوشه  افزایش سبک دلبستگی اجتنابی و دوسوگرا، اختالل
  

 Cو Bضریب همبستگی بین سبک دلبستگی نا ایمن و اختالل شخصیت خوشه  .2 جدول

 Cاختالل شخصیت خوشه  Bاختالل شخصیت خوشه   

سبک 
 دلبستگی

  374/0  191/0  پیرسون همبستگی
  0/ 00  019/0 سطح معنی داري

 150 150 تعداد

  

 دلبستگی ناایمن يها سبکآیا بین که  پردازد یمیکی از سواالت تحقیق به بررسی این سوال 
 طور همان رابطه وجود دارد؟  Bاختالل شخصیت خوشه با )هم رفته روي و دوسو گرااجتنابی (

دلبستگی ناایمن و اختالل شخصیت  يها سبکبین  دهد یمنشان  2 که نتایج جدول شماره
معنی داري وجود ) مستقیم(رابطه مثبت ) P›019/0سطح معنی داري و  B )191/0=rخوشه 

  .یابد یمافزایش  Bیعنی با  تغییر سبک از ایمن به طرف ناایمن اختالل شخصیت خوشه . دارد
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 با )هم رفته دوسوگرا رويو اجتنابی ( دلبستگی ناایمن يها سبکآیا بین ال بعدي اینکه ؤس

دلبستگی ناایمن  يها سبکطبق نتایج جدول بین  رابطه وجود دارد؟ Cاختالل شخصیت خوشه 
) مستقیم(رابطه مثبت ) P›000/0و سطح معنی داري C )374/0=rو اختالل شخصیت خوشه 

 Cیعنی با  تغییر سبک از ایمن به طرف ناایمن اختالل شخصیت خوشه . معنی داري وجود دارد
  .یابد یمافزایش 

  

دلبستگی ایمن،  يها سبکبر اساس   Bاختالل شخصیت خوشه  هم زمان یونرگرستحلیل . 3جدول 
  دوسوگرا و اجتنابی

 مدل
  ضریب همبستگی

 (R) چندگانه
 ضریب تبیین

(R2)  
  ضریب تبیین خالص

(R-2)  
  وردآاشتباه معیار بر

  9217/47 001/0 021/0  147/0  1مدل

  دلبستگی ایمن ، دوسوگرا و اجتنابی يها سبک: متغیر پیش بین
  

دلبستگی ایمن ،  يها سبکبر اساس  Bتحلیل واریانس رگرسیون همزمان اختالل شخصیت خوشه  .4جدول 
  دوسوگرا و اجتنابی

  
  مجموع مربعات

ss 

  درجه آزادي
df 

  میانگین مربعات
ms 

F  
   يامشاهده 

سطح معنی 
  داري

1 
 574/2453 3  722/7360 رگرسیون

 494/2296 146 13/335288 مانده یباق 365/0 068/1

  149 86/342648 جمع
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  Bبر اختالل شخصیت خوشه  مؤثرضرایب بتاي متغیر هاي پیش بین   .5جدول 
 
  مدل

  

   
  

  t آزمون ضرایب استاندارد ضرایب غیر استاندارد
   

سطح معنی 
  داري

  
 ضریب بتا اشتباه استاندارد ضریب بتا

1 

 000/0 696/10  569/20 010/220  مقدار ثابت

 269/0 111/1 103/0 628/2 918/2 ایمن

 424/0 - 801/0 - 071/0 191/2 - 755/1 اجتنابی

 995/0 - 006/0 - 001/0 012/2 - 276/1 دوسوگرا

  

 يها اختاللاجتنابی  دوسوگرا و دلبستگی ایمن، يها سبککدامیک از سوال بعدي اینکه 
            بر اساس آزمون رگرسیون چند متغیري  ؟کند یمرا پیش بینی  Bشخصیت خوشه 

از روي  Bدر تبیین اختالل شخصیت خوشه ) 5و  4، 3(و مطابق با جداول ) زمان روش هم(
رهاي پیش بین با متغیر مالك طبق یشود ارتباط متغ         دلبستگی، مالحظه می يها سبکانواع 

بررسی ). <05/0Pبا سطح معنی داري  =08/1F(تحلیل واریانس معادله رگرسیون خطی نیست 
ایمن، اجتنابی و دوسوگرا توان کافی براي  يها سبکدهد که هیچ یک از          ضرایب بتا نشان می

  .  را ندارند Bپیش بینی و تبیین اختالل شخصیت خوشه 
  

دلبستگی ایمن ، دوسوگرا و  يها سبکبر اساس  Cاختالل شخصیت خوشه  زمان همتحلیل رگرسیون  .6جدول 
  اجتنابی

 مدل
  ضریب همبستگی

 (R) چندگانه
 ضریب تبیین

(R2)  
  ضریب تبیین خالص

(R-2)  

اشتباه معیار 
  برآورد

 36066/44 189/0 207/0  328/0  1مدل

  دلبستگی ایمن ، دوسوگرا و اجتنابی يها سبک: متغیر پیش بین
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دلبستگی ایمن ،  يها سبکبر اساس  Cاختالل شخصیت خوشه  زمان همتحلیل واریانس رگرسیون . 7جدول 

  دوسوگرا و اجتنابی

  
  مجموع مربعات

ss 

  درجه آزادي
df 

  میانگین مربعات
ms 

F  
   يامشاهده 

سطح معنی 
  داري

1 
 530/11519 3 589/34558 رگرسیون

 868/1967 146 74/287308 مانده یباق 001/0 854/5

  149 33/321867 جمع
  

  Cبر اختالل شخصیت خوشه  مؤثرضرایب بتاي متغیر هاي پیش بین  .  8جدول 
 
  مدل
 

 
 

  tآزمون  ضرایب استاندارد ضرایب غیر استاندارد
  

سطح معنی 
  داري
 

 ضریب بتا اشتباه استاندارد ضریب بتا

1 

 000/0 896/5  040/19 264/112  مقدار ثابت

 418/0 - 812/0 - 072/0 433/2 - 975/1 ایمن

 044/0 864/1 159/0 028/0 780/3 اجتنابی

 013/0 525/2 211/0 862/1 702/4 دوسوگرا

  

اجتنابی اختالالت شخصیت  دوسوگرا و دلبستگی ایمن، يها سبککدامیک از و دیگر اینکه 
و ) زمان همروش (؟ بر اساس آزمون رگرسیون چند متغیري کند یمرا پیش بینی  Cخوشه 

 يها سبکاز روي انواع  Cدر تبیین اختالل شخصیت خوشه ) 8و  7، 6(مطابق با جداول 
ضریب تبیین  ،=R 328/0شود که ضریب همبستگی چندگانه برابر          دلبستگی، مالحظه می

207/0R2 =   189/0و ضریب تبیین خالصR= ∆ متغیرهاي پیش بین . دست آمده استه ب
  . کنند         را تبیین می Cدرصد از واریانس نمره اختالل شخصیت خوشه  18تا حدود  مؤثر
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بر اختالل  مؤثرطبق ضرایب بتاي استاندارد شده و سطح معنی داري، متغیرهاي پیش بین 
با بتاي  ، سبک دوسوگرا)>β )05/0P= 159/0ی با بتاي اجتناب ، سبکCشخصیت خوشه 

211/0 =β )05/0P< (ارتباط متغیرهاي پیش بین با متغیر مالك طبق تحلیل واریانس . ردقرار دا
بررسی ضرایب بتا نشان ). >01/0Pبا سطح معنی داري   =85/5F(معادله رگرسیون خطی است 

را  Cدهد که متغیر سبک ایمن توان کافی براي پیش بینی و تبیین اختالل شخصیت خوشه          می
  .  ندارند 

  

  بحث و نتیجه گیري
     پژوهش موید آن است که بین هیچ یک از  Bفرضیات مربوط به خوشه  هاي یافته

که شامل اختالل شخصیت نمایشی،  Bدلبستگی با اختالالت شخصیت خوشه  يها سبک
با مطالعه  ها یافتهاین . اجتماعی است رابطه معنی دار آماري وجود ندارد خودشیفته، مرزي و ضد
که وجود رابطه منفی بین سبک دلبستگی اجتنابی با اختالل ) 2006(ایرما، تیمرمان و پاول 

، نیز هماهنگ نیست ولی با این بعد از اند دادهنمایشی و ضد اجتماعی را گزارش  هاي یتشخص
نسبت به دو خوشه دیگر با  Bشخصیت خوشه  يها اختالل اند کردهکه نتیجه گیري  ها آنمطالعه 
) 2009(چیوکین و همکاران  هاي یافته. خوان است د همدلبستگی ارتباط کمتري دار يها سبک

دانسته و سبک  به هنجاراز افراد  تر فراواننیز که در بیماران مرزي سبک دلبستگی نا ایمن را 
همچنین یافته .     ستیهمسو ن اند کردهو دوسوگرا معرفی دلبستگی این گروه را ترکیبی از اجتنابی 

نیست که معتقد است افراد ناایمن بیش از افراد ایمن  ها افتهیهماهنگ با این ) 2005(باگرتز 
شاید بتوان تبیین احتمالی این یافته را . دهد         اختالل شخصیت ضد اجتماعی را نشان می يها نشانه

از لحاظ فرهنگی B شخصیت خوشـه  يها اختاللبه عوامل فرهنگی جامعه ما نسبت داد چرا که 
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 يها اختاللزیر  4در واقع بررسی . دارد Cخوشه  يها اختاللنسبت به  تري یمنفدر جامعه ما بار 

قانون شکن هستند، هنجارهاي  ضد اجتماعی يها اختاللدهد افراد داراي          نشان میB خوشه 
یا افراد . دارند ها آنبه و اغلب آحاد جامعه دید منفی گذارند          اخالقی و فرهنگی را زیر پا می

را پر توقع، بی  ها آنشوند و مردم          ي اختالل نمایشی افرادي ریاکار و سطحی انگاشته میدارا
که اغلب از لحاظ جنسی سعی در تحریک دیگران با ظاهر خود  دانند یممالحظه و خود محور 

را  ها آن ما مردم         شود که در فرهنگ مذهبی، اسالمی          دارند و چنین عالقه ظاهري باعث می
 ها آنو به هیچ وجه از لحاظ اخالقی دید مثبتی به به حساب آورند افرادي هوس باز و هیجانی 

در مورد افراد خود شیفته نیز خود نمایی باال، عدم همدلی با دیگران و خود . نداشته باشند
نظر ه ب. ا بدانندرا افراد پر افاده، مغرور و خود نم ها آنشود که مردم          بزرگ بینی باعث می

این افراد باعث شده است که مقایسه با  يا جامعهرسد وجود چنین بازخورد منفی در          می
این پژوهش که همگی دانشجو بوده و از اقشار باهوش و تحلیلگر جامعه محسوب  هاي یآزمودن

اخالقی و  ياه برچسبشوند براي حفظ چهره اجتماعی مثبت از خود و شاید هراس از          می
کند پاسخ منفی          از آزمون میلون که چنین صفات شخصیتی را بررسی می هایی یتمآفرهنگی به 

و تبیین احتمالی  یینا هم سوو  اي یافتهمنظور اطمینان بیشتر از چنین ه حال بر هه اما ب .بدهند
 يها روشابزارها و  امیدوار بود که در مطالعات آتی محققان با توان یمارائه شده براي آن 

  .قرار دهند تر یقدقمتفاوت دیگري صحت و سقم این یافته را مورد بررسی  یپژوهش
که بین سه سبک دلبستگی  استپژوهش موید آن  Cفرضیات مربوط به خوشه  هاي یافته

 -شامل وابسته، اجتنابی و وسواسی( C شخصیت خوشه يها اختاللایمن، اجتنابی، دوسوگرا با 
رابطه منفی C بدین ترتیب که بین سبک دلبستگی ایمن با خوشه . رابطه وجود دارد) جبري

رابطه مثبت و C دست آمد ولی بین سبک دلبستگی اجتنابی و دوسوگرا با خوشه ه معنی دار ب
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دست آمد یعنی با افزایش سبک دلبستگی اجتنابی و دوسوگرا بر میزان اختالالت ه معنی دار ب
که وجود رابطه بین ) 1385( با تحقیق بشارت ها یافتهاین . شود         افزوده می Cشخصیتی خوشه 

جبري را گزارش کرده بود و  -سبک دلبستگی دوسوگرا با اختالل شخصیت وابسته و وسواسی
دلبستگی ناایمن و اختالالت  يها سبککه رابطه بین ) 2006(نیز با یافته ایرما، تیمرمان و پاول 

همچنین با تحقیق دورون و . خوان است را گزارش کرده بود همسو و هم Cشخصیت خوشه 
جبري و  -خوانی دارد که به رابطه بین اختالل شخصیت وسواسی نیز هم) 2009(مولدینگ 

سبک دلبستگی ناایمن پی برده و اثر غیر مستقیم سبک دلبستگی دوسوگرا را بر عالئم اختالل 
  .اند کردهوسواسی گزارش 
اضطراب و هراس است  C شخصیت خوشه  يها اختاللهمه افراد مبتال به  وجه مشترك

ساالن اجتنابی یا انکار کننده، فاصله جو هستند و از ایجاد روابط صمیمانه با دیگران گ بزر
مختاري دارند و مانع  بر خود تأکیدافراطی  به طورآنان ). 1996، 1فینی و نولر( کنند         اجتناب می

توان متوجه ارتباط          می C افراد خوشه هاي یژگیوبا بررسی . شوند         بروز هیجانات منفی خود می
مانند   Cویژه سبک دلبستگی اجتنابی با برخی اختالالت شخصیت خوشهه ناایمن، ب يها سبک

 يها رگهسبک دلبستگی اجتنابی زمینه رسد          می به نظر. اختالل شخصیت اجتنابی و وسواسی شد
سازد          آسیب دیده شخصیت را در افراد مبتال به اختالل شخصیت اجتنابی و وسواسی فراهم می

ویژگی اختالل شخصیت اجتنابی روي گردانی از مردم و از  ینتر مهمو  ینتر بزرگزیرا 
، )1988(، کاسیدي )1994( 2مطالعات زیادي از جمله کاسیدي و برلین. تجربیات جدید است
که مادران افراد اجتنابی در دوران کودکی به  است حاکی از آن) 1993( 3اسپنگلر و گروسمن

روحی و  يها حالتو با  ها خواستهعالئم فرزندان خود پاسخ دهنده نبود و کمتر خود را با 

                                                 
1. Feeny & Noller 
2. Berlin & Cassidy 
3. Spangler & Grossmann 



  
   121                        ... تحلیلی بر نقش: دلبستگی و اختالالت شخصیت يها سبک                                  

 
کودکان فقدان حضور شود که این          چنین سبکی باعث می اند دادهروانی کودکان خود تطبیق 

روان شناختی و هیجانی و حتی فیزیکی مادر را دال بر رها شدگی و طرد شدگی قلمداد کنند و 
  .      از ایجاد روابط صمیمانه با دیگران بترسند یسال بزرگدر 

افراد مبتال به اختالل شخصیت وسواسی نیز افرادي کمال گرا هستند و اشتغال ذهنی دائمی 
همین ه آنان در روابط اجتماعی خود انعطاف ناپذیر بوده و ب .کنترل محیط خود دارندبراي          

تدریج محدودیت قابل ه دلیل براي حفظ یکسانی محیط و مواجه نشدن با خطرات احتمالی ب
رابطه دلبستگی ناایمن مضطربانه و دوسوگرایانه . شوند         توجهی در روابط خود با دیگران قائل می

مادران کودکان دوسوگرا در روابط  .رابطه داشته باشد         تواند با احساس اضطراب دائمی          می
به همین دلیل کودك قادر نیست  ،عاطفی خود با فرزندانشان بی ثبات و مداخله گر هستند

خطر ترك از  چون دائماً ،احساس کنترل و پیش بینی پذیري بر محیط را در خود ایجاد کند
که این مادران رفتار حساس مادرگرانه ثابت با  است ید آنؤمطالعات م. سوي مادر وجود دارد

احساس در مخاطره بودن از سوي محیط را در  يمادر گرفرزند خود ندارند و این سبک 
پس این احتمال وجود دارد که سبک دوسوگرانه زمینه بروز اختالل . دهد         کودك افزایش می

ویژگی اختالل شخصیت  ینتر مهمفراهم سازد چرا که  یسال بزرگه را در شخصیت وابست
جدایی است این  يها ترسوابسته نیاز فراگیر به مورد حمایت قرار گرفتن و رفتار سلطه پذیر و 

  . ترسند و اغلب اعتماد به نفس ندارند         یید میأافراد از قطع حمایت یا ت
خود، نگرش در مقایسه با نگرش منفی  :از عبارتندویژگی اصلی سبک دلبستگی دوسوگرا 

مثبت به دیگران، ارزشیابی منفی از خود، ارزشیابی مثبت از دیگران، و اشتغال ذهنی مداوم 
روان شناختی  يها معادلکه از طریق  ها یژگیواین ) 1385بشارت، (نسبت به روابط با دیگران 

شوند،          اعمال می) 1973، 1969بالبی، ( کیفیت رابطه دلبستگی، یعنی الگوهاي عملی درونی
 زمان همرا » عدم قاطعیت«و » فقدان اعتماد به خود«گیري خصوصیات شخصی  شکل هاي ینهزم

، که از »مراقبت جویی«و » حمـایت طلبی«ص با شکـل گیري خصوصیـات بین شـخ
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بر این اساس رابطه بین . سازند         اصلی اختالل شخصیت وابسته هستند، فراهم می هاي یصهخص
  .شود         سبک دلبستگی دوسوگرا و اختالل شخصیت وابسته توجیه می

ناایمن دلبستگی  يها سبکپژوهش حاکی از آن بود که بین  هاي یافتهیکی دیگر از 
رابطه مثبت و معنی داري  C, Bهم با هر دو اختالل شخصیت خوشه  دوسوگرا و اجتنابی روي

وجود دارد به عبارت دیگر صرف نظر از نوع اختالل شخصیت هر چه بر میزان سبک دلبستگی 
با هم           شود و رابطه مستقیمی         شود بر میزان اختالل شخصیت نیز افزوده می         ناایمن افزوده می

دلبستگی ناایمن با  يها سبکهستند که بین مجموع بیانگر این نکته در این دو یافته . دارند
شخصیت رابطه مثبت وجود دارد، یعنی هر چه سبک دلبستگی ناایمن تر باشد به  يها اختالل

با نتیجه تحقیقات  ها یافتهاین . یابد         شخصیت افزایش می يها اختاللهمان نسبت احتمال ابتال به 
  .استهمسو ) 2001(یر و همکاران          و می) 1997( همکاران ، ایجزندورن و)1998(شیور  برنان و

شود اما الگوي دلبستگی          دلبستگی ناایمن به شکل مستقیم سبب آسیب شخصیت نمی
شود که  يا چرخهشود شخص وارد          نخستین، بافت خانواده و دیگر تجربیات اجتماعی سبب می

در تبیین یافته پژوهش حاضر باید اشاره . شته باشددیگران آسیب پذیري بیشتري دادر مقایسه با 
ایمن در  که چنانچه از کودکی، مراقبت از فرد با حساسیت همراه نباشد دلبستگی نا کرد

توان به این نکته اشاره کرد که افراد داراي          می ها یافتهبراي تبیین این . گیرد         کودك شکل می
این تجسم مثبت احساس . گر از چهره دلبستگی دارند بت و حمایتمث         سبک ایمن، تجسمی 

سازد که          را قادر می ها آندهد و          مدي را در این افراد افزایش میآخود ارزشمندي و خود کار
توان از احساس خود          بر این اساس می. ندنکسازنده تعدیل  اي یوهشعواطف منفی خود را به 

ثیر گذار بر سالمت روانی استفاده أت هاي یسممکانیکی از  مثابهمدي به آخود کار ارزشمندي و
  . کرد

دلبستگی توان کافی براي پیش بینی  يها سبککه هیچ یک از  مطرح شدیافته دیگر 
و . خوانی ندارد دیگر هم هاي یافتهاین یافته با بسیاري از . را ندارند Bاختالل شخصیت خوشه  

درصد از واریانس  18) دلبستگی يها سبک(دهد که متغیرهاي پیش بین          مییافته آخر نشان 
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طبق نتایج بدست آمده سبک دلبستگی . کند یمرا تبیین  Cنمره اختالل شخصیت خوشه 

را  Cتوانند اختالل شخصیت خوشه          شده می یاددوسوگرا و سبک دلبستگی اجتنابی با حدود 
ستگی ایمن توان کافی براي تبیین و پیش بینی اختالل شخصیت ولی سبک دلب ،تبیین کنند

این پیش بینی نیز با این حد از واریانس بیانگر این نکته است که اختالل . را ندارد Cخوشه 
. ، عالوه بر سبک دلبستگی به رویدادها و عوامل دیگري نیز وابسته استCشخصیت خوشه 

ان نشان داد که ضریب بتاي سبک دلبستگی زم بررسی بتاهاي بدست آمده از رگرسیون هم
 C باالتر از سبک دلبستگی اجتنابی در پیش بینی اختالالت شخصیت خوشه به مراتبدوسوگرا 

بررسی . است C بین سبک دلبستگی دوسوگرا با خوشه تر يقوبود و این نشان دهنده رابطه  
احساس  يها اختالل ور مشترك اینحاکی از آن است که مح C اختالالت موجود در خوشه 

خصوص در اختالل شخصیت وابسته و ه به ویژه در روابط بین فردي ب         اضطراب و هراس دائمی 
که مادران افراد  است حاکی از آن ها یبررس. است C اختالل شخصیت اجتنابی در خوشه

ودك بینی کنندگی را از ک شدت بی ثبات بوده و قدرت پیشه دوسوگرا در رفتارهاي خود ب
در نتیجه الگوي درونی از چهره دلبستگی همواره ترس و اضطراب از جدایی را در  .دنگیر         می

زیرا چهره دلبستگی یک پایگاه ایمنی بخش درونی و با ثبات که در هر  ،سازد         می ور شعلهبچه 
. لحظه که کودك نیاز داشته باشد در اختیار او باشد و محیط را همواره ایمن سازد، نیست

در قابلیت دسترسی هیجانی به او          صرف نظر از سبک دلبستگی مادر، آموزش مادر نقش مهمی 
کل واریانس حساسیت مادري به وسیله آموزش مادر و طبقه د درص 54 که يطوربه . دارد

شناختی و ارائه اطالعات علمی  روان يها آموزشبنابراین از طریق . دلبستگی او قابل تبیین است
در مورد اهمیت قابلیت دسترسی و پاسخ دهندگی او در تحول شخصیت کودك          به مادر 

شناختی کودك برداشت  روان هاي یبآسگیري از  در جهت پیش          مهمی يها گامتوان          می
  ).1384خانجانی، (
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  پیشنهادهاي تحقیق
جهـت پیشـگیري از    هـا  آندلبستگی نا ایمن کودکان و کمک بـه   يها سبکشناسایی  )1

  .یسال بزرگدلبستگی در دوران نوجوانی و  يها اختاللبروز مشکالت ناشی از 
بـراي کمـک بـه     هـا  دانشـگاه گسترش مراکز مشاوره و روان درمانی در سطح و ایجاد  )2

 .دلبستگی ناایمن يها سبکشخصیتی و  يها اختاللدانشجویان داراي 

شود          ، پیشنهاد میها آندلبستگی  يها سبکبه دلیل اهمیت رابطه سالمت روانی افراد با  )3
بـه اهمیـت    هـا  آنیـرد تـا   از طرق مختلف اطالع رسـانی کـافی بـه والـدین صـورت گ     

 .رفتارهاي خود با کودکان پی ببرند
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