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1- pseudoneurosis schizophrenia 2- pseudopsychopathic neurosis 
3- preneurosis   4- borderline schizophrenia 
5- latent psychosis   6- latent schizophrenia 
7- ambulatory schizophrenia  8- schizotypy 
9- Kernberg    10- Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders 
 

  تبیین صفات اسکیزوتایپی و مرزي 
   هاي دلبستگی و صفات بنیادي شخصیتبر پایه سبک

   )1(دکتر علی محمدزاده

  چکیده
در  :روشهاي دلبستگی و صـفات بنیـادي شخصـیت بـود.     بینی صفات اسکیزوتایپی و مرزي از روي سبک هدف پژوهش حاضر پیش :هدف

 نامـه شخصـیتی   پرسـش  کوتـاه  تجدیدنظرشده اي انتخاب و به نسخه به روش تصادفی طبقه دانشجوي کارشناسی 603پژوهش همبستگی حاضر، 
 دلبسـتگی  نامـه  و پرسـش  )BPI( مـرزي  نامـه شخصـیت  ، پرسـش )SPQ-B( اسـکیزوتایپی  شخصیتنامه  پرسش کوتاه ، نسخه)EPQ-RS( آیزنک

ــد. داده )AAI( بزرگســاالن ــ   پاســخ گفتن ــل رگرســیون چن ــا اســتفاده از روش تحلی ــا ب ــل شــدند. ه ــهدمتغیره تحلی ــا یافت ــه :ه ــا نشــان داد  یافت ه
صـورت منفـی)، سـبک دلبسـتگی دوسـوگرا و       گرایـی، سـبک دلبسـتگی ایمـن (بـه      پریشـی  دلبسـتگی اجتنـابی، روان   رنجورخویی، سـبک  روان
هـاي دلبسـتگی    گرایی و سبک شیپری رنجورخویی، روان هاي صفات اسکیزوتایپی و روان بینترتیب بهترین پیش صورت منفی) به گرایی (به برون

گرایـی بـاال در کنـار     پریشـی  رنجورخـویی و روان  روان :گیري نتیجههاي صفات مرزي بودند.  بین ترتیب بهترین پیش دوسوگرا و اجتنابی نیز به
گرایـی بـاال در    پریشـی  رنجورخـویی و روان  بینی صفات اسکیزوتایپی است و روان سبک دلبستگی اجتنابی، الگوي پیشنهادي احتمالی براي پیش

  بینی صفات مرزي است. کنار سبک دلبستگی دوسوگرا، الگوي پیشنهادي احتمالی براي پیش
   رنجورخویی روان ؛گرایی پریشی روان ؛هاي دلبستگیسبک ؛صفات مرزي ؛صفات اسکیزوتایپی :کلیدواژه

  
  ] 24/12/1390؛ پذیرش مقاله: 14/8/1390دریافت مقاله: [

   
  

  مقدمه
رنجـــوري  ، روان1رنجـــوري شـــبه روان ايســـکیزوفرنیا

 اي، اســکیزوفرنی3رنجــوري ، پــیش روان2ضــداجتماعی کــاذب
و  6نهفتـــه اي، اســـکیزوفرنی5پریشـــی نهفتـــه  ، روان4مـــرزي

اصـطالحاتی هسـتند کـه در توصـیف      7سـرپایی  اياسکیزوفرنی
کار به 8هاي شخصیت مرزي و اسکیزوتایپی مبتالیان به اختالل

قـرار   Aاگرچه اختالل شخصیت مرزي در خوشه  ).1اند ( رفته
نگرفته است، ولی از آنجایی که افراد مبـتال بـه آن در شـرایط    

دهنـد، ماننـد    پریشی از خـود نشـان مـی    هاي روانپرتنش، نشانه
گیـرد و  پریشـی قـرار مـی    شخصیت اسکیزوتایپی در مـرز روان 

ــرزي روان جــزء وضــعیت ــه هــاي م ــیپریشــی ب ــد. شــمار م آی

) در یک الگـوي نظـري،   2نقل از  ، به1996 ،1984( 9کرنبرگ
، مرزي و نابهنجار را در چـارچوب  به هنجارسازمان شخصیت 

یک پیوستار نشان داده است. در این الگو، سـازمان شخصـیت   
رنجــوري، مــرزي و  در ســه ســطح از هــم متمــایز اســت: روان 

هـاي   اي از اختالل پریشی. کرنبرگ بر این باور است پاره روان
تشخیصــی و راهنمــاي  هــاي مختلــفنســخه یت کــه درشخصــ

) مورد اشـاره قـرار گرفتـه     DSM( 10هاي روانیآماري اختالل
است، ریشه در سازمان شخصیت مرزي دارند. تفاوت اساسـی  

رنجوري در این است که  میان سازمان شخصیت مرزي و روان
ــاره   ــرزي در پــ ــازمان مــ ــیب در   در ســ ــع، آســ اي از مواقــ

ــه مــیآزمــایی تج واقعیــت ــه اخــتالل  رب ــان ب هــاي  شــود. مبتالی
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هاي  شخصیت مرزي و اسکیزوتایپی در مقایسه با دیگر اختالل
اجتماعی شدیدتري را تجربـه   -شخصیتی، اُفت کارکرد روانی

هــاي انـد: نشـانه  هـاي پژوهشــی نشـان داده  ). یافتـه 2کننـد (  مـی 
ــه ــی اي/ روان تجزیــ ــیت  1پریشــ ــامل شخصــ ــی(شــ ، 2زدایــ
ترین مؤلفه شخصیت  هاي شنوایی) مهم همو تو 3زدایی واقعیت

اخــتالل شخصــیت مــرزي بــا  ،). در نوجوانــان3مــرزي اســت (
ــتالل ــه    اخ ــیت خوش ــاي شخص ــتالل Aه ــب و   (اخ ــاي غری ه

). همبستگی صفات اسـکیزوتایپی  4نامتعارف) همایندي دارد (
). هر دو الگوي اسکیزوتایپی و مرزي 5و مرزي معنادار است (

وجــود دارد و  امبـتال بــه اسـکیزوفرنی   در خویشـاوندان بیمــاران 
ــاوندان     ــرزي در خویشـ ــیت مـ ــاي شخصـ ــی از الگوهـ بعضـ

). از 1شود (دیده می ااسکیزوتایپی بیماران مبتال به اسکیزوفرنی
گانـه شخصـیت اسـکیزوتایپی، دو مؤلفـه     هـاي سـه   میان مؤلفـه 

و تجـارب ادراکـی    4بدگمانی پارانوییـد/ اضـطراب اجتمـاعی   
بینـی   اخـتالل شخصـیت مـرزي را پـیش     تواننـد می 5غیرمعمول

هاي پارانوییدي و احساس تنهایی مفرط از کنند. بنابراین نشانه
هاي مشترك در دو اخـتالل اسـت و معـادلی تلـویحی      ویژگی

اي گـذرا، احسـاس مـزمن     هاي پارانوییدي و تجزیهبراي نشانه
شـدن خیـالی یـا واقعـی در شخصـیت      پوچی و تـرس از تـرك  

د. افـزون بـر ایـن، تجـارب ادراکـی      شـون  مرزي محسـوب مـی  
غیرمعمــول شخصــیت اســکیزوتایپی، از جملــه اخــتالل حســی 

ــبه   ــارب ش ــدنی، تج ــر   ب ــاب از دیگ ــاي انتس ــوهمی و باوره ت
آینـد کـه بـا    شـمار مـی  هاي مشترك در دو اخـتالل بـه   ویژگی

اي و پارانوییدي وابسته به استرس و اختالل در  هاي تجزیهنشانه
قابــل قیــاس اســت. البتــه تفکــر خودانگــاره شخصــیت مــرزي 

هــایی ماننــد بــاور بــه واقعــی بــودن  (شــامل نشــانه 6آمیــز ســحر
خــوانی) فقــط اختصــاص بــه هــا، حــس ششــم و ذهــن خــواب

کننـده دو  هاي متمـایز  شخصیت اسکیزوتایپی دارد و از مالك
  ). 6اختالل است (

پریشی، ایـن دو  هاي روان الگوي پیوستاري ویژگی پایهبر  
ح غیربالینی نیز با عنوان صفات مرزي و صـفات  اختالل در سط

شوند که بر اسـاس رویکـرد صـفت در     اسکیزوتایپی مطرح می
هـاي بنیـادي    آمیـز ویژگـی  عنـوان تجلـی اغـراق    شخصـیت، بـه  

هاي  ). اگرچه امروزه تبیین6شوند ( شخصیت در نظر گرفته می
هاي روانـی   هاي زیستی، در تبیین اختالل شناختی در کنار الگو

)، رویکردهایی نیـز وجـود   7اند (اي پیدا کرده رش گستردهپذی
شـناختی  بینـی آسـیب   دارند که بر نقش عوامل تحولی در پیش

هـایی از تحـول    ). بـر ایـن اسـاس، الگـو    8روانی تأکید دارنـد ( 

هاي  تفاوت ها آنپریشی ارایه شده است که در  هاي روان نشانه
هـا در نظـر    دیـده ی در تبیین این پفردي در دلبستگی، عامل علّ

شـناختی  رسد رویکردهاي علـت  ). به نظر می9شود ( گرفته می
ــه  اخــتالل ــاي شخصــیت ب ــر  ه ــدریج از تمرکــز انحصــاري ب ت

شخصی، به تأکید بیشتر بـر تـأثیر متغیرهـاي    خصوصیات درون
). یکـی از مفـاهیم اصـلی    10اند ( شخصی تغییر جهت دادهمیان

هــاي  تجربــه بســیاري از رویکردهــاي تحــولی ایــن اســت کــه 
تکوینی با مراقبان اولیه و افراد مهم زندگی، نه تنها مبنایی براي 

آورد، بلکـه بـر    هاي بنیادي شخص از خود فـراهم مـی   احساس
هـاي تحـولی متعـدد    هـا و موضـوع   هـاي هـدایت چـالش    شیوه

گذارد. از ایـن دیـدگاه دلبسـتگی یکـی از      زندگی نیز تأثیر می
یافتــه و  هــاي ســازش هــاي مناســب بــراي شــناخت روش الگــو

هاي تحولی متعدد زنـدگی   نایافته براي مواجهه با چالش سازش
پرداز اصلی دلبسـتگی، بـر پایـه    )، نظریه12( 7). بالبی11است (

هـاي   کـودك در موقعیـت  -هـاي روابـط مـادر    مشاهده ویژگی
کـودك،   -این نتیجه رسید کـه نـوع پیونـد مراقـب     مختلف به 

فتاري کـودك اسـت. یکـی از    هاي عاطفی و ر گر تجربهتنظیم
اسـت   8کـاري هـاي درون  مفاهیم اساسی نظریه دلبستگی، الگو

مـادر بـه منزلـه     -که به باور بـالبی در چـارچوب تعامـل نـوزاد    
شناختی کیفیت رابطه هستند. کنش اصلی این هاي روان معادل
بینی  ها و پیش ها، تسهیل توانایی فرد در رمزگردانی تعامل الگو

گران (افراد مهم) و احسـاس، اندیشـه و رفتـار    صحیح رفتار دی
هاست. بر پایه رویکرد دلبستگی، شکست خود در پاسخ به آن

هاي شخصیت (شامل  ها، علت بسیاري از اختالل یندآدر این فر
هـاي  هاي شخصیت مرزي و اسکیزوتایپی) است. یافتـه اختالل

ــد برخــی ابعــاد ســبک  پژوهشــی نشــان داده هــاي دلبســتگی  ان
ند بخشی از تغییرپذیري دو اختالل شخصـیت مـرزي و   توان می

). امـا تـأثیر تعـاملی    13-16، 8بینی کنند ( اسکیزوتایپی را پیش
هاي دلبستگی با صـفات بنیـادي شخصـیت کمتـر مـورد      سبک

توجه قرار گرفته است. با توجه به این مطالب، هدف پـژوهش  
هـاي بنیـادي    ویژگـی  -1هـا بـود:   حاضر پاسخ به ایـن پرسـش  

گیـري صـفات   یت و ابعاد دلبستگی چه سهمی در شکلشخص
هاي بنیادي شخصـیت و ابعـاد    ویژگی -2اسکیزوتایپی دارند؟ 

  1گیري صفات مرزي دارند؟دلبستگی چه سهمی در شکل
_______________________________________ 
1- dissociative/ psychotic symptoms  
2-  depersonalization 
3- derealization 
4- paranoid suspiciousness/ social anxiety 
5- unusual perceptual experiences 
6- magical thinking    
7- Bowlby 8-  internal working model 
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  روش
هاي پیـام نـور تبریـز،     دانشجویان دوره کارشناسی دانشگاه

  سراب و دانشـگاه تربیـت معلـم آذربایجـان در سـال تحصـیلی      
جامعه آماري پژوهش همبستگی حاضر را تشـکیل   90-1389 

نفـر بـه روش    603 1گیـري مورگـان   دادند. برپایه جدول نمونه
اي انتخـاب شـدند؛ پـس از انتخـاب      گیري تصادفی طبقهنمونه

ها در اختیار  نامه هاي پژوهش، پرسشها و توضیح هدف کالس
منظـور رعایـت اخـالق پـژوهش و     ها قرار گرفت. بـه آزمودنی

بودن شـرکت  ها، ضمن اعالم صریح داوطلبانه آزمودنی حقوق
صــورت شــفاهی (پــیش از اجــرا) و هــم   در پــژوهش، هــم بــه

ها بـدون نـام و   نامهنامه)، پرسش صورت کتبی (باالي پرسش به
منظور سپاسـگزاري از  چنین به نام خانوادگی تکمیل شدند. هم

ج کد یـا  توانستند با درها، افرادي که مایل بودند، میآزمودنی
هاي خود آگاه شوند. براي نامههاي پرسشنام استعاري از یافته

هـا   هـا، حـدود نیمـی از آزمـودنی    نامهکنترل اثر ترتیبی پرسش
هـاي مربـوط بـه صـفات اسـکیزوتایپی و       نامه نخست به پرسش

هــاي مربــوط بــه دلبســتگی و  نامــه مــرزي و ســپس بــه پرســش
صـورت وارون  هشخصیت پاسخ دادند و در مورد نیم دیگـر بـ  

  کار رفت:ها، ابزارهاي زیر بهعمل شد. براي گردآوري داده
) SPQ-B( 2نامه شخصیت اسـکیزوتایپی  نسخه کوتاه پرسش

صورت بلی (یک)/ خیر (صفر) پاسخ گویه دارد و به 22 )17(
شناســی منفــی اســکیزوتایپی را  نشــانه SPQ-Bشــود.  داده مــی

، 3شـناختی  -راکـی اد هـاي کاسـتی  سنجد و سه عامـل دارد:  می
 6سـانی درونـی   . هـم 5نایافتگیو سازمان 4فرديهاي میانکاستی
و  72/0-80/0ترتیـب  دوماهـه بـه   7بازآزمـایی  ها و پایایی عامل

آن با ابزارهاي بالینی اخـتالل   8. روایی مالکیبود 95/0-86/0
هـاي کاسـتی   شخصیت اسکیزوتایپی، براي کل مقیاس و عامل

ــانشــناختی، کاســتی  -ادراکــی ــردي و ســازمانمی ــافتگی ف نای
 9زمـان  ) و روایـی هـم  17( 36/0و  63/0، 73/0، 66/0ترتیب  به

نامــه صــفات  پرســش Aبــا نســخه   SPQ-Bنســخه فارســی  
). ضـریب  5گزارش شده اسـت STA (75/0  )( 10اسکیزوتایپی

هـاي  اي براي کـل مقیـاس و عامـل   پایایی بازآزمایی چهارهفته
فــردي و هــاي میــانســتیشــناختی، کا -هــاي ادراکــیکاســتی
ضریب و  85/0و  90/0، 83/0، 94/0ترتیب نایافتگی بهسازمان

دسـت آمـده   به 68/0و  70/0، 66/0، 83/0آلفا به همان ترتیب 
   ).18است (

) بـراي سـنجش   BPI( )19( 11نامه شخصـیت مـرزي   پرسش
هاي بالینی و غیربالینی ساخته  صفات شخصیت مرزي در نمونه

گویـه   BPI 53شـود.   ی/ خیر پاسخ داده میصورت بل شده و به
بنـدي شخصـیت    از سـازمان  12دارد که بر پایه مفهوم کرنبرگ

ویراسـت   چهـارمین هـاي تشخیصـی    چنـین مـالك   مرزي و هم
) DSM-IV( 13هاي روانیراهنماي تشخیصی و آماري اختالل

مقیاس آشفتگی چهار خرده BPI). 19) ساخته شده است (20(
ــویتی ــانیزم14هـ ــ ، مکـ ــیب هـ ــه آسـ ــاعی اولیـ ــدهاي دفـ ، 15دیـ
دارد. آلفاي  17و ترس از نزدیکی 16دیدهآسیب آزمایی واقعیت
ترتیب اي آن به هفتهو ضریب پایایی بازآزمایی یک 18کرونباخ

). در ایـران  19گزارش شده است ( 73/0-89/0و  91/0-68/0
 Bزمـان بـا نسـخه     نامه با اجراي هـم زمان این پرسش روایی هم

) و نیـز روایـی   STB) (5( 19صـفات اسـکیزوتایپی   نامـه پرسش
آن خوب گزارش شده و پایایی بازآزمایی کل مقیـاس   20سازه

هاي دفـاعی اولیـه    هاي آشفتگی هویتی، مکانیزممقیاسو خرده
و تـرس از نزدیکـی    دیـده آسـیب  آزمـایی دیده، واقعیتآسیب

دست آمده است  به 62/0و  66/0، 74/0، 63/0، 80/0ترتیب  به
)21.( 1  

 21نامه شخصیتی آیزنـک  نسخه تجدیدنظرشده کوتاه پرسش
)EPQ-RS ()22 (48 صورت بلی/ خیـر پاسـخ   گویه دارد و به

بـــراي ســـنجش ابعـــاد شخصـــیتی  EPQ-RSشـــود. داده مـــی
در  24گرایـی  پریشـی  و روان 23گرایی ، برون22رنجورخویی روان

خص شود و افزون بر این سه، شاسال استفاده می 16-70دامنه 
شـده  سنجی هم دارد. ضرایب پایایی بازآزمایی گـزارش دروغ

توسط سازندگان اصلی آزمـون مناسـب گـزارش شـده اسـت      
، گرایی براي برون EPQ-RS). آلفاي کرونباخ نسخه فارسی 22(

ترتیـب  سنجی به گرایی و دروغپریشی رنجورخویی، روان روان
ــم   61/0و  52/0، 74/0، 77/0 ــت. ه ــده اس ــزارش ش ــین گ چن

_______________________________________ 
1- Morgan 
2- Schizotypal Personality Questionnaire- Brief form 
3- cognitive perceptual deficits  
4- interpersonal deficits 5- disorganization  
6- internal constancy 7- test-retest reliability 
8- criterion validity  9- concurrent  
10- Schizotypal Trait questionnaire A form 
11- Borderline Personality Inventory  
12- Kernberg 
13- Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 
4th edition   14- identity diffusion 
15- impaired primitive defense mechanisms 
16- impaired reality testing 17- fear of closeness 
18- Cronbach’s alpha  
19- Schizotypal Trait questionnaire B form  
20- constructive  
21- Eysenck Personality Questionnaire- Revised Short form 
22- neuroticism   23- psychoticism 
24- extraversion   
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) نشان داد همبسـتگی  22( 1نامه نئو زمان با پرسش بررسی روایی هم
گرایـی  پریشی رنجورخویی و روان گرایی، روانهاي برون شاخص

است که با توجـه   -32/0و  72/0، 70/0ترتیب  ارز نئو بهبا ابعاد هم
  هاي موجود، روایی مناسبی است. به سازه

گویـه   AAI ()23 (15( 2نامـه دلبسـتگی بزرگسـاالن    پرسش
ــه ســبک دلبســتگی ایمــن  ــابی3دارد و س و مضــطرب/  4، اجتن

گذاري روي سنجد. نمره(هر یک پنج گویه) را می 5دوسوگرا
شـود. پایـایی بازآزمـایی    اي انجام میدرجهمقیاس لیکرت پنج
 78/0و  81/0ترتیـب  بـه  AAIسـانی درونـی    کل و ضریب هـم 

براي کل  ). در ایران این ضرایب پایایی23گزارش شده است (
و  81/0، 83/0، 75/0ترتیـب بـاال   مقیاس بـه آزمون و سه خرده

زمــان نیــز بــا مصــاحبه  گــزارش شــده اســت. روایــی هــم 77/0
، 87/0، 80/0) بـه همـان ترتیـب    ASI( 6لبسـتگی دساختاریافته 

  ). 24دست آمده است (به 79/0و  84/0
و بـه   SPSS-167افـزار  با کمک نرم هاتجزیه و تحلیل داده

  انجام شد. 8گرسیون گام به گام روش
  
  هایافته

نفـر   469درصد) مـرد و   2/22نفر ( 134آزمودنی،  603از 
درصــد) زن بودنــد. میــانگین (و انحــراف معیــار) ســنی   8/77(

 ) بود. 83/5( 28/24) و 7( 93/23ترتیب مردان و زنان به
میـــانگین (و انحـــراف معیـــار) صـــفات مـــرزي، صـــفات 

گرایـــــی،  گرایـــــی، بـــــرون شـــــیپری اســـــکیزوتایپی، روان
ــتگی  روان ــویی، دلبس ــتگی  رنجورخ ــن، دلبس ــابی ایم و  اجتن

 98/13)، 59/3( 26/9ترتیـب  اضطرابی/ دوسوگرا بـه  دلبستگی
)55/4 ،(01/3 )35/1 ،(18/8 )41/2 ،(11/7 )97/2 ،(8/9 
ــود. ضــریب همبســتگی   84/3( 55/7) و 19/3( 8/6)، 5/3( ) ب

گرایـی،   گرایـی، بـرون   یشیپر میان صفات اسکیزوتایپی با روان
ــاایمن و   روان رنجورخـــویی، دلبســـتگی ایمـــن، دلبســـتگی نـ

، 36/0، 30/0، 03/0ترتیـب  دلبستگی اضـطرابی/ دوسـوگرا بـه   
ــان    43/0و  -22/0، 24/0 ــا هم ــرزي ب ــفات م ــتگی ص و همبس

بود.  54/0و  -11/0، 36/0، 51/0، 30/0، 18/0ترتیب عوامل به
(همبستگی میـان صـفات   ها جز مورد نخست تمامی همبستگی

  ).p≥001/0اسکیزوتایپی و دلبستگی ایمن) معنادار بودند (
بودن چندگانـه  خطی براي استفاده از رگرسیون، فرض هم 

هـا  بین بررسی شد و یافتهبراي سنجش استقالل متغیرهاي پیش
 10و شـاخص عامـل تـورم واریـانس     9نشان داد شاخص تحمـل 

بـود؛ بـدین معنـی کـه      1-27/1و  78/0-98/0ترتیب متغیرها به

بـودن  خطـی بین از یکدیگر مستقل هستند و هـم متغیرهاي پیش
چندگانه اتفاق نیفتاده است. تحلیل رگرسیون چنـدمتغیره گـام   
به گـام در دو مرحلـه انجـام شـد: در مرحلـه نخسـت، صـفات        

عنـوان متغیـر   اسکیزوتایپی و در مرحله دوم، صـفات مـرزي بـه   
نـوع سـبک دلبسـتگی ایمـن،      مالك و در هـر دو مرحلـه سـه   

اجتنــابی و اضــطرابی/ دوســوگرا و صــفات بنیــادي شخصــیت  
عنوان رنجورخویی) به گرایی و روان گرایی، برون پریشی (روان

  هاي رگرسیونی شدند.  بین وارد معادلهمتغیر پیش
گر ارتباط معنادار ) نشان1جدول هاي مرحله نخست (یافته

ك بـود؛ تمـامی متغیرهــاي   بـین و متغیـر مــال  میـان متغیـر پــیش  
هاي رگرسـیونی بـراي   لهدبین توان الزم براي ورود به معا پیش

 رنجورخـویی  تبیین اسکیزوتایپی را داشتند: در گـام نخسـت، روان  
درصد تغییرات صـفات اسـکیزوتایپی را    18توانست به تنهایی 

دلبســتگی بینــی کنــد. در گــام دوم، ورود متغیــر ســبک   پــیش
هـاي  درصد افـزایش داد و در گـام   24ا به این مقدار ر اجتنابی

شـدن متغیرهـاي   ترتیب اضافه سوم، چهارم، پنجم و ششم نیز به
، سـبک دلبسـتگی   ایمـن  گرایی، سـبک دلبسـتگی   پریشی روان

ــرون ــر مــالك را   دوســوگرا و ب ــرات متغی ــی درصــد تغیی گرای
  درصد رساند.  34و  33، 30، 28ترتیب به  به

گـر ارتبـاط معنـادار    ) نشان2جدول هاي مرحله دوم (یافته
گرایـی و   بـین و متغیـر مـالك بـود؛ جـز بـرون      میان متغیر پیش

تـوان الزم بـراي ورود بـه    بقیـه متغیرهـا   سبک دلبستگی ایمـن  
  هاي رگرسیونی بـراي تبیـین صـفات مـرزي را داشـتند:      معادله

درصـد   30تنهایی رنجورخویی توانست به در گام نخست روان
بینـی کنـد. در گـام دوم، ورود     پـیش  تغییرات صفات مرزي را

درصـد   42گرایی توانست ایـن مقـدار را بـه     پریشی متغیر روان
هـاي سـوم و چهـارم نیـز اضـافه شـدن       افزایش دهد و در گـام 

ــتگی     ــبک دلبس ــطرابی و س ــوگرا/ اض ــتگی دوس ــبک دلبس س
 51و  50ترتیـب بـه    اجتنابی درصد تغییرات متغیر مـالك را بـه  

  1  درصد ارتقا دادند.
اي به تفکیک جنسیت انجـام   هاي جداگانه ر ادامه تحلیلد

طور تقریبی همان الگوي نمونه کلی را نشان داد. ها به شد. یافته
ــی  ــابراین م ــل      بن ــیت قاب ــأثیر جنس ــه ت ــت ک ــه گرف ــوان نتیج ت

  پوشی است. چشم
_______________________________________ 
1- NEO questionnaire 2- Adult Attachment Inventory 
3- secure   4- avoidant 
5- anxious/ ambivalent  
6- Attachment Structured Interview 
7- Statistical Package for the Social Science-version 16 
8- stepwise regression 9- tolerance   
10- variance inflation factor 
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  و صفات بنیادي شخصیت هاي دلبستگی اسکیزوتایپی از روي سبک گام صفات به گام تحلیل رگرسیون چندمتغیره -1جدول 

  .R2  F Sig. β  t  Sig  بینمتغیر پیش  گام
  001/0  78/11  43/0  001/0  82/138  18/0  رنجورخویی روان  1
  رنجورخویی روان  2

  دلبستگی اجتنابی
24/0  

  03/99  001/0  39/0  
24/0  

14/11  
94/6  

001/0 
001/0 

  رنجورخویی روان  3
  دلبستگی اجتنابی

  گرایی پریشی روان

  
28/0  51/80  001/0  

39/0  
21/0  
20/0  

45/11  
6  
73/5  

001/0 
001/0 
001/0 

  رنجورخویی روان  4
  دلبستگی اجتنابی

  گرایی پریشی روان
  دلبستگی ایمن

  
  

30/0  58/66  001/0  

41/0  
22/0  
21/0  
14/0-  

12  
40/6  
28/6  
23/4-  

001/0 
001/0 
001/0 
001/0 

  رنجورخویی روان  5
  دلبستگی اجتنابی

  گرایی پریشی روان
  ستگی ایمندلب

  دوسوگرادلبستگی 

  
  

33/0  37/60  001/0  

35/0  
19/0  
19/0  
17/0-  

18/0  

91/9  
46/5  
67/5  
02/5-  

98/4  

001/0 
001/0 
001/0 
001/0 
001/0 

6  
  
  
  

  رنجورخویی روان
  دلبستگی اجتنابی

  گرایی پریشی روان
  دلبستگی ایمن

  دوسوگرادلبستگی 
  گرایی برون

  
  
  

34/0  30/52  001/0  

34/0  
17/0  
17/0  
16/0-  

19/0  
10/0  

42/9  
80/4  
16/5  
80/4-  

25/5  
87/2-  

001/0 
001/0 
001/0 
001/0 
001/0  
004/0 

  
  هاي دلبستگی و صفات بنیادي شخصیت گام صفات مرزي از روي سبک به گام تحلیل رگرسیون چندمتغیره -2جدول 

  .R2  F Sig. β  t  Sig  بینمتغیر پیش  گام
  001/0  03/16  54/0  001/0  21/257  30/0  رنجورخویی روان  1
  رنجورخویی روان  2

  گرایی پریشی روان
42/0  

  34/220  001/0  54/0  
35/0  

40/17  
34/11  

001/0 
001/0 

  رنجورخویی روان  3
 گرایی پریشی روان

  دلبستگی دوسوگرا

  
50/0  06/202  001/0  

43/0  
29/0  
30/0  

92/13  
17/10  

78/9  

001/0 
001/0 
001/0 

  رنجورخویی روان  4
 ییگرا پریشی روان

  ناایمن دوسوگرا
  ناایمن اجتنابی

  
51/0  

84/158  001/0  

42/0  
28/0  
28/0  
11/0  

83/13  
64/9  
92/8  
87/3  

001/0 
001/0 
001/0 
001/0 

  
  بحث 

بینی صفات اسـکیزوتایپی و   هدف از پژوهش حاضر پیش 
مرزي از روي ابعاد دلبستگی و صفات بنیادي شخصـیت بـود.   

اجتنـابی،  سبک دلبسـتگی   رنجورخویی، ها نشان داد روان یافته

صـورت منفـی)،    ایمن (بـه گرایی، سبک دلبستگی  پریشی روان
صـورت   گرایی (به سبک دلبستگی دوسوگرا/ اضطرابی و برون

هـاي صـفات اسـکیزوتایپی، و     بـین ترتیب بهترین پیش منفی) به
هـاي دلبسـتگی    سـبک و  گرایی پریشی رنجورخویی، روان روان
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هاي  بینترتیب بهترین پیش نیز به اجتنابیدوسوگرا/ اضطرابی و 
  صفات مرزي بودند.

پریشـی اسـکیزوتایپی و    روانها نشان داد صـفات شـبه   یافته
بینــی  هــاي دلبسـتگی نـاایمن بهتـر پـیش     مـرزي بـر پایـه سـبک    

شوند؛ صفات اسکیزوتایپی بیشتر با سبک دلبستگی نـاایمن   می
ــاایمن    ــا ســبک دلبســتگی ن اجتنــابی و صــفات مــرزي بیشــتر ب

شـوند. ویژگـی اصـلی سـبک     وسوگرا/ اضـطرابی تبیـین مـی   د
دلبستگی اجتنابی عبارت است از نگرش منفی نسبت به خود و 

هـا   اعتمادي کامل نسبت به دیگران. ایـن ویژگـی  دیگران و بی
گیـري   شـکل  کاري منفی هسـتند، زمینـه   که از الگوهاي درون

هــاي دفــاعی، مقاومــت در برابــر تأثیرهــاي خــارجی،  آمــادگی
اعتمادي و بدگمانی نسبت به دیگـران  حدودیت عواطف، بیم

). این گرایش بـه انـزوا   15آورد ( ها را فراهم میو سرزنش آن
هاي تشخیصی اخـتالل   هایی است که در مالكبخشی از نشانه

ویـژه یـک   )، بـه 25شخصیت اسکیزوتایپی نیـز وجـود دارنـد (   
ــایی از       ــرجیح تنه ــزوا و ت ــه ان ــرایش ب ــان داد گ ــژوهش نش پ

). 26هاي مهـم اسـکیزوتایپی در جامعـه ایرانـی اسـت (      ویژگی
کاري منفـی  بنابراین سبک دلبستگی اجتنابی با الگوهاي درون

آورد. البتـه  گیري صفات اسکیزوتایپی را فراهم می زمینه شکل
پریشـی اسـکیزوتایپی معلـول علـل      روانپدیدآیی صـفات شـبه  

)، که 27(است  1استرس -پذیريآسیب الگويمتنوع در قالب 
 توانـد سـبک دلبسـتگی اجتنـابی باشـد.      یکی از این شرایط می

هاي دلبستگی اجتنابی و دوسوگرا/  نشان داده شده است سبک
هایی مانند اضطراب اجتماعی بـاال، انـزوا و    اضطرابی با ویژگی

ــاط  ــدگمانی در ارتب ــان ب ــاي می ــتند (  ه ــراه هس ــردي هم )، 8ف
در اخـتالل   )DSM-IV-TR )25هایی که هماهنـگ بـا    ویژگی

  شود. شخصیت اسکیزوتایپی دیده می
رسـد  هـاي پـژوهش حاضـر، بـه نظـر مـی       سـو بـا یافتـه   هم 
هـاي سـبک دلبسـتگی     شناسی شخصیت مرزي با ویژگـی  نشانه

افراد ناایمن دوسوگرا/ اضطرابی هماهنگی بیشتري داشته باشد. 
ــان      ــاایمنی را نش ــترین ن ــوگرا بیش ــتگی دوس ــوي دلبس در الگ

دوره کودکی ابتـدا گـاهی بـه مادرشـان نزدیـک      دهند؛ در  می
کنند، گـاهی هـم در    شوند، سپس از تماس با او اجتناب می می

ــروز مــی  دهنــد. آشــفتگی،  یــک زمــان رفتارهــاي متناقضــی ب
هـاي سـبک دلبسـتگی     دلواپسی و افسردگی از دیگـر ویژگـی  

ناایمن دوسوگراست. بسیاري از افراد داراي سـبک دلبسـتگی   
بـدرفتاري   هـا  آنز کودکانی هستند کـه بـا   ناایمن دوسوگرا ج

. از ســـوي دیگـــر، در )28(انـــد  شـــده و یـــا فرامـــوش شـــده

ــتخوش    شخصــیت ــق و هیجــان شــخص دس ــرزي، خل ــاي م ه
هاي حاد افسردگی، اضـطراب یـا خشـم     ناپایداري است: دوره

دهد. خودپنداره شخص نیـز   مکرر بدون علت آشکار روي می
هاي حاد تردید دربـاره   دستخوش نااستواري است و میان دوره

کنـد. روابـط   پنـداري خویشـتن نوسـان مـی    خویشتن تا بـزرگ 
فردي شخص نیز بسیار نااستوار و از واالپنداري تا سرزنش میان
گام با نااستواري خلق، خودپنـداره  دلیل در نوسان است. همبی

فردي، گرایش به رفتارهـاي تکانشـی آسـیب بـه     و روابط میان
شـود (ماننـد جـرح خویشـتن و     یـده مـی  خویش در این افراد د

بینـی صـفات مـرزي از روي     رفتار خودکشـی). بنـابراین پـیش   
سبک دلبستگی ناایمن دوسوگرا (یافته پژوهش حاضر) موجـه  

پیشـنهاد شـده اسـت کـه صـفات      تازگی رسد. البته بهنظر میبه
هـاي   شناسـی بـالینی بـه تجربـه نـاراحتی     مرزي در سـطح نشـانه  
باشد و در واقع اختالل شخصیت مرزي  ارتباطی شدید مربوط

شـکال   در دلبستگی بیشتر تبیین می 2با اصطالح نوسان شود تـا اَ
ــود      ــن فرضــیه، نب ــر ای ــان دیگ ــه بی ــاایمن. ب ــتگی ن ــج دلبس رای

هـاي   عنوان بخشـی از سـبک   راهبردهاي دلبستگی منسجم را به
  1). 28دلبستگی ناایمن پیشنهاد کرده است (

گرایـی بـا    پریشی روانورخویی و رنج رواندر مورد رابطه  
هـاي پـژوهش حاضـر بـا      صفات اسـکیزوتایپی و مـرزي، یافتـه   

عاملی و سو است که بر پایه الگوي سه) هم6، 5هایی (پژوهش
ــنج ــان داده پ ــاملی شخصــیت نش ــد وضــعیت  ع ــرزي   ان ــاي م ه
و  رنجورخویی پریشی (صفات اسکیزوتایپی و مرزي) با روان روان

مـرتبط اسـت. در همـین راسـتا      گرایی یپریش برخی هم با روان
بسیاري از انواع رفتارهاي برخی پژوهشگران بر این باورند که 

شخصیت  به هنجارتوان نوعی اغراق در صفات  نابهنجار را می
). بـه بیــان دیگـر، در الگــوي پیوســتاري،   29حســاب آورد (بـه 

شکال آسیب شناختی در انتهاي پیوسـتار شخصـیت   بسیاري از اَ
بـه  طـور کامـل از شخصـیت    که بـه قرار دارند، نه این ربه هنجا

ــار ــند ( هنجـــ ــدا باشـــ ــنهادي، ). 30جـــ در الگـــــوي پیشـــ
صــفات اســکیزوتایپی و رنجورخــویی ارتبــاط اساســی بــا  روان

رنجورخــویی عبــارت اســت از گــرایش بــه  دارد. روان مــرزي
). از آنجـایی کـه آشـفتگی    31هـاي هیجـانی (   تجربه آشفتگی
عاطفی شخصـیت اسـکیزوتایپی و مـرزي     هايهیجانی از نشانه

رسـد. رابطـه   ها معتبر به نظـر مـی   )، این بخش از یافته25است (
گرایـی، بـا    منفی شخصیت اسکیزوتایپی با بعد شخصیتی بـرون 

گرایانـه در  لـذتی درون گرایش به انزوا، که از آن با عنوان بـی 

_______________________________________ 
1- stress-vulnerability model  2- oscillation 
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)، قابـل تبیـین اسـت.    5کننـد ( شخصیت اسـکیزوتایپی یـاد مـی   
بـــا  صـــفات اســـکیزوتایپی و مـــرزي  ین رابطـــه چنـــ هـــم
نداشـتن دوسـتان   هایی ماننـد   که با ویژگی-گرایی  پریشی روان

نکردن هنجارهـا  رعایتدلی، صمیمی، عاطفه محدود، نبود هم
) 32( 1با طرز تلقـی آیزنـک   -بار همراه استو اعمال خشونت

پریشی هماهنگ است که بر پایـه آن رفتارهـاي    از مفهوم روان
پریشـی (و بـر ایـن اسـاس از      هـاي روان  تماعی از ویژگیغیراج

-پریشی اسکیزوتایپی و مرزي) به روانهاي صفات شبه ویژگی
). بــا وجــود انتقادهــاي وارد بــر نظریــه     6آیــد (شــمار مــی 

بیشـتر رفتارهـاي   کـه  گرایی آیزنک، مبنی بـر ایـن   پریشی روان
صـی  هـاي اختصا  ) تـا نشـانه  33گیرد (غیراجتماعی را اندازه می

سـو بـا نظریـه    هاي پژوهش حاضـر هـم   پریشی را، اما یافته روان
پریشی اسکیزوتایپی و مـرزي   روان آیزنک، ارتباط صفات شبه

  گرایی تأیید کرد. پریشی را با صفت بنیادي روان
هاي سو با یافتههاي پژوهش حاضر، هم یکی دیگر از یافته 

پی و همبسـتگی صـفات اسـکیزوتای   ) این بـود کـه   6، 5پیشین (
رنجورخـویی   گرایـی و روان  پریشـی  هاي روان با شاخص مرزي

طور تقریبی مشابه یکدیگر بـود. بـراي ایـن امـر یـک تبیـین       به
شناسی تا حـدودي  احتمالی وجود دارد: دو صفت از نظر نشانه

پوشی دارند و هر دو در سـطح اخـتالل جـزء شـرایط     با هم هم
بینـی   ورد پیش). در م34(شوند  پریشی محسوب می مرزي روان

رنجورخـویی، در   از روي روان صفات اسـکیزوتایپی و مـرزي  
رنجورخــویی  نظرگــرفتن ایــن نکتــه الزم اســت کــه بعــد روان

شـناختی و حتـی   با بیشتر کارکردهاي نابهنجـار روان شخصیت 
کننـده  اي و تعـدیل  طور عام نقش واسطهبدنی همراه است و به

نابراین این بعد در ارتباط با هاي روانی دارد. ب در ابتال به اختالل
هاي روانی ارزش تبیینی ندارد، زیرا به الگـوي مرضـی    اختالل

پـذیري عمـومی نسـبت بـه     خاصی اختصـاص نداشـته، آسـیب   
  ).35نابهنجاري کلی است (

گونـه  هاي پژوهش حاضر را اینتوان یافته طور کلی میبه 
اال در بگرایی  پریشی روانرنجورخویی و  روانبندي کرد: جمع

ــنهادي     ــابی، الگــوي پیش ــاایمن اجتن ــار ســبک دلبســتگی ن کن
بینــی صــفات اســکیزوتایپی اســت و     احتمــالی بــراي پــیش  

بــاال در کنــار ســبک گرایــی  پریشــی روانرنجورخــویی و  روان
دلبستگی ناایمن دوسوگرا، الگـوي پیشـنهادي احتمـالی بـراي     

  بینی صفات مرزي است. پیش

بـودن فراوانـی   پـایین ترین محدودیت پژوهش حاضر  مهم 
گرایی در مقایسـه بـا دیگـر صـفات بنیـادي       پریشی صفت روان

   1 ها تأثیر گذاشته باشد. شخصیت بود، که ممکن است بر یافته
  

  سپاسگزاري
بررسی نقش و تأثیر تعـاملی  «این مقاله از طرحی با عنوان  

ــین صــفات   ابعــاد دلبســتگی و ویژگــی هــاي شخصــیت در تبی
ــرزي  ــکیزوتایپی و م ــتان    »اس ــور اس ــام ن ــگاه پی ــه در دانش ، ک

آذربایجـان شـرقی بـه تصـویب رسـیده، برگرفتـه شـده اســت.        
وسیله از رئیس و اعضاي شوراي پژوهشی دانشگاه، براي بدین

  شود.حمایت مالی از پژوهش حاضر، صمیمانه قدردانی می
  [بنا به اظهار نویسنده مسئول مقاله، تعارض منافع وجود نداشته است].
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The Explanation of Schizotypal and Borderline Traits According  
to Attachment Dimensions and Basic Personality Traits  

 
 

Abstract 
Objectives: This study explored prediction of schizotypal and borderline traits 
according to attachment dimensions and basic personality traits. Method: The 
current study was conducted in correlational context. Randomly selected 603 
students from Tabriz Payame Nour and Azad Universities and Sarab Payame 
Nour University students took part in this research. Participants answered 
Schizotypal Personality Questionnaire-Brief (SPQ-B), Borderline Personality 
Inventory (BPI), Eysenck Personality Questionnaire-Revised, Short form 
(EPQ-RS) and Adult Attachment Inventory (AAI). Data were analyzed using 
stepwise multiple regression analysis. Results: Neuroticism, avoidant attachment, 
psychoticism, secure attachment (negatively), ambivalent attachment and 
extraversion (negatively) significantly predict schizotypal trait respectively. 
Neuroticism, psychoticism, ambivalent & avoidant attachments significantly 
predict borderline trait respectively. Conclusion: High neuroticism and 
psychoticism with avoidant attachment style is proposed model for schizotypal, 
while high neuroticism and psychoticism with ambivalent attachment style is 
best model in prediction of borderline traits. 
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