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Abstract 
Introduction: The aim of the present study was to examine the role of early maladaptive 

schemas and personality traits in predicting the symptoms of cluster B personality disorders.  

Method: This research is a correlational study. The population included 430 students of the 

Azerbaijan University of Shahid Madani who were randomly selected. The Millon Clinical 

Multiaxial Inventory-III (MCMI-III), Young early maladaptive Schemas - Short Form (YSQ-

SF) and NEO Personality - Short Form (NEO-FFI), were used as data collection tools.The Data 

Analysis of this study was performed by multiple regression and Pearson correlation.  

Results: Multiple regression analysis showed that enmeshment/undeveloped self-Schema was 

the best predictor of Histornic personality disorder. Unrelenting standards play the most 

important role in Narcissistic personality disorder. Also, mistrust Schema was the best predictor 

of antisocial and borderline personality disorders. Neuroticism traits had the most power in 

predicting Cluster B personality disorders, compared to other personality traits. 

Conclusion: Early maladaptive schemas and personality traits play an important role in 

predicting the symptoms of personality disorders in students.  
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 دهکیچ
ت خوشه های شخصیلدر پیش بینی عالئم اختال ناسازگار اولیه و صفات شخصیتهای هدف از پژوهش حاضر، تعیین نقش طرحواره مقدمه:

 باشد. ب می

های دانشگاه شهید مدنی نفر از دانشجویان دانشکده 134. نمونه آماری این پژوهش را باشدروش تحقیق حاضر از نوع همبستگی می روش:

ای تصادفی انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه چند مرحلهای چند گیری خوشهآذربایجان تشکیل دادند که به روش نمونه
فرم کوتاه  -نئو ( و پرسشنامه شخصیتیYSQ-SFفرم کوتاه ) -های ناسازگار اولیه یانگطرحواره (،MCMI-IIIمحوری بالینی میلون )

(NEO-FFIبود. داده ) تجزیه و تحلیل شدند. ها از طریق رگرسیون چندگانه به روش همزمان و همبستگی پیرسون 

لیل های شخصیت خوشه ب بود. تحهای ناسازگار اولیه و صفات شخصیتی با اختاللنتایج بیانگر همبستگی معنادار طرحواره ها:یافته

طرحواره اشد. ببینی کننده اختالل شخصیت نمایشی میترین پیشرگرسیون چندگانه نشان داد که، طرحواره گرفتار/ خودتحول نیافته مهم
بینی کننده ن پیشتریاعتمادی مهمکند. همچنین طرحواره بیبینی شخصیت خودشیفته ایفا میمعیارهای سرسختانه بیشترین نقش را در پیش

های لبینی اختال، بیش از سایر صفات شخصیت، قدرت پیشآزردگیهای شخصیت ضد اجتماعی و مرزی بود. در نهایت صفت رواناختالل
 ب را داشت. شخصیت خوشه

نی عالئم بیهای ناسازگار اولیه و صفات شخصیت نقش مهمی در پیشتوان بیان کرد که طرحوارهها میبا توجه به یافته :گیرینتیجه

 های شخصیت دانشجویان دارند.اختالل
 

 شخصیت های ناسازگار اولیه،های شخصیت، طرحوارهاختالل ها:کلید واژه
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 مقدمه 
که  این بینیای از حیات انسان است که امکان پیششخصیت جنبه

احوال معین چه رفتاری از خود نشان خواهد داد  آدمی در اوضاع و
 شخصیت. صاحب نظران تعریف گوناگونی از [4] سازدرا فراهم می

که تقریبا مورد توافق همگان قرار دارد اند اما تعریفی ارائه داده
د که اندشخصیت را الگوهای معینی از رفتار و شیوه های تفکر می

 .[2] سازگاری شخص با محیط است یهی نحوتعیین کننده
زمانی « زگاریناسا»باشد.  ناسازگارانهتواند سازگار و یاشخصیت می

شود که افراد قادر نباشند تفکر و رفتار خود را با محیط و مطرح می
تغییرات آن تطبیق دهند. سازگاری یا عدم سازگاری ارتباط نزدیکی 

دارد. یک شخصیت سالم با وجود ثبات و « پذیریانعطاف»با 
ر برد. اما افراد ناسازگابهره می پذیریانعطاف پایداری به میزانی از
 ها مستلزم تغییرات وهایی که واکنش به آندر برخورد با موقعیت

است، تفکر و رفتار انعطاف ناپذیری از خود بروز  تصمیمات جدید
 رفتارهای ناسازگار و»دهند. بنابراین، اختالل شخصیت یعنی می

 .[3] «هاناپذیر در برخورد با محیط و موقعیتانعطاف 
تار، ناپذیری در رفاختالل شخصیت با ناسازگاری فراگیر و انعطاف

شناخت، حالت عاطفی )هیجان پذیری( و کنترل تکانه مشخص 
شود؛ به طور معناداری از انتظارات فرهنگی فرد انحراف دارد، و می

 شفتگی ذهنی، نقص عملکرد اجتماعی و شغلی میغالبا منجر به آ
شود و در سراسر شود. در نوجوانی یا اوایل بزرگسالی شروع می

 هایعالئم اختالل .[5]، [1] بزرگسالی نسبتا با ثبات است
را  تواند محیط بیرونی خوددگرساز است، یعنی می-شخصیت، برون

ت، اس های خود منطبق سازد؛ و نیز خود همخوانتغییر دهد و بر نیاز
 اللاست؛ لذا افراد دچار اخت یعنی برای فرد قابل قبول و پذیرفتنی

انطباقی خود احساس اضطراب های شخصیت از بابت رفتار غیر
 .[6] کنند و در برابر درمان مقاومندنمی

های شخصیت را بر اساس اختاللنیز انجمن روانپزشکی امریکا 
خوشه : کندهای توصیفی به سه خوشه عمده طبقه بندی میشباهت

 در را ىاسکیزوتایپ و اسکیزوئید پارانوئید، شخصیت اختالل الف 
 ؛هستند بودن نامتعارف و غریب و عجیب ویژگى داراى بردارد که

 و نمایشى اجتماعى، مرزى، ضد شخصیت خوشه ب اختالل
 هیجانى و نامتعادل مبتال افراد شودکهمی شامل را خودشیفته

 -ىوسواس و وابسته اجتنابی، هایخوشه ج نیز اختالل در. هستند
 غلب مضطرب،اختالل ها ا این دارندکه افراد مبتال به قرار رىاجبا
 .[1] رسندمى نظر به هراسان و

های شخصیتی دچار هستند، صفات تاللاشخاصی که به اخ
ها آن قدر ژرف و عمیق شخصیتی ناسازگارانه دارند و این صفت

 حکاکی شده اند که در برابر هرگونه تغییر و دگرگونی مقاومت می
 . [2] کنند

سی ترین مسایل روانشنابه یکی از اساسی در دهه گذشته، پرداختن
ابل بندی علمی و قافتن طبقهشخصیت، یعنی جست و جو برای ی    

ست        سیار مورد عالقه بوده ا صیت، ب شخ صفات  . اگر [7] قبول از 
ترین ه خصوصیات شخصیتی زیادی وجود دارد اما از جمله مهم     چ

ر های اخیها در بررسی صفات شخصیت در دههو با نفوذترین مدل
ست  صیت، یک    . مدل پنج عام[8] مدل پنج عاملی بوده ا شخ لی 

ست که پنج عامل             صیت ا شخ صفات  سله مراتبی از  سل الگوی 
سطح انتزاع بازنمایی می    سترده را در باالترین  و کند. هر عامل دگ

گرایی( چندین عامل سطحی گرایی در برابر درونقطبی )مثل برون
کند که آن نیز به نوبه خود     آمیزی( را تلخیص میویژه )مثل مردم 

تر )مثل صاامیمیت و یر صاافات ویژه سااطحیای از سااامجموعه
قاد    [1]گیرد پرحرفی( را در بر می به اعت  [44]آینویی  دیگمن و. 

صیت مورد     اگر تعداد زیادی مقیاس درجه شخ سنجش  بندی برای 
ا هی مورد ساانجش این مقیاساسااتفاده قرار گیرد و اگر گسااتره 

نج عامل توان به وسیله پشخصیت را میبسیار وسیع باشد توصیف 
 گراییآزردهقوی توضاایح داد. این پنج عامل اغلب با عناوین روان

(Neuroticis برون یی )   (،  گی  گ ،(Extraversionگرا  شاااود
(Openness  ،)وافق بودنم (Agreeableness  و ) جدان  ب ا و

 شوند.( معرفی میConscientiousness) بودن
های مجزای پیشین ه سازی حوزهچبرای یکپارهایی اخیرا تالش

های شخصیت انجام شده های شخصیت و بررسی اختاللنظریه
 . [44] است

ی در انزدیکی مفهوم شخصیت بهنجار و نابهنجار نقش برجسته
نوان تواند به عمدل پنج عاملی می ده کهمطرح شدن این عقی

شخصیت به کار های سازی )تعریف( اختاللرای مفهومالگویی ب
گرفته شود، داشته است. تحلیل عوامل متعدد نشان داده است که 
مدل پنج عاملی یک اجماع کلی از سازه شخصیت بهنجار ارائه 

ای هنماید. مدل پنج عاملی یک تبییین ابعادی )توصیفی( از سازهمی
-کند. این موضوع که اختاللهم میا)صفات( شخصیتی بهنجار فر

تواند به عنوان انحراف از ابعاد پنج گانه شخصیت شخصیت می های
ه هایی بوده است کتعریف گردد مبنای نظری بسیاری از بررسی

روابط ابعاد پنج گانه و الگوهای تشخیص شخصیت را بررسی 
 .[42] اندنموده

ختالل ا شوند مانندکه با پریشانی عاطفی مشخص میهایی اختالل
ا صفت ی، اجتنابی و وابسته بشخصیت پارانوئید، اسکیزوتایپی، مرز

رابطه مثبتی دارند. رابطه اختالل شخصیت نمایشی و  زردگیآروان
بت گرایی مثبرون گرایی است باها جمعخودشیفته که ویژگی آن

ند شوفردی مشخص میکه با مشکالت بیناست. اختالل هایی 
های پارانوئید، اسکیزوتایپی، ضداجتماعی، مانند اختالل شخصیت

ارتباط منفی دارند.  وافق بودنممرزی و خودشیفته با صفت 
با اختالل شخصیت  باوجدان بودن بهمچنین صفت شخصیتی

اجباری همبستگی مثبت و با اختالل شخصیت مرزی  –وسواسی 
 [41] رینولدز و کالرک .[43] و ضد اجتماعی همبستگی منفی دارد

 شخصیت و چهار حوزه هایاین نتیجه رسیدند که بین اختالله ب
(، Eگرایی )(، برونN) زردگیآمدل پنج عاملی شخصیت: روان 

(، ارتباط قوی و معناداری C) اوجدان بودنب( و A) وافق بودنم
 وجود دارد.

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%86%D8%B9%D8%B7%D8%A7%D9%81%E2%80%8C%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1&action=edit&redlink=1
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شخصیت را های تواند اختاللاز جمله متغیرهای دیگری که می
 Early "های ناسازگار اولیهطرحواره"بینی کند، پیش

maladaptive schemas)های ناسازگار اولیه طرحوار. ( است
 رسانی هستند که در ابتدایالگوهای هیجانی و شناختی خود آسیب

اند و در سیر زندگی تکرار شده رشد و تحول در ذهن شکل گرفته
 ذارندگو بر نحوه تعبیر و تفسیر تجارب و رابطه با دیگران تأثیر می

آیند که نیازهای اساسی ها زمانی به وجود میرحواره. این ط[45]
روانشناختی جهان شمول )دلبستگی ایمن، خودگردانی، آزادی در 

های های سالم، خودانگیختگی و محدودیتبیان نیازها و هیجان
ناسازگار اولیه، های . طرحواره[46] شوندبینانه( برآورده نمیواقع

لگوهای زندگی های شناختی، اخودشان را از طریق تحریف
د و بخشنهای کنار آمدن ناسازگارانه تداوم میخودشکنانه و سبک

و  ه پریشانی روانشناختیبه طور مستقیم و غیر مستقیم منجر ب
 ایه این اعتقادنظریه شناختی بر پ. [47] شوندشخصیت میاختالل 

های ناسازگار استوار است که در اختالل شخصیت، طرحواره
های بسیاری در ذهن بسیاری وجود دارند و بنابراین، در موقعیت

رسد که هدایت رفتارها و راهبردهای شوند و به نظر میبازنمایی می
ند، بر سترفتاری را که احتماال در شرایط محیطی معینی ناکارآمد ه

رسد که فرد مبتال به . برای مثال، به نظر می [48]ند عهده دار
ه ارهای پرخاشگرانه و ستیزاختالل شخصیت ضد اجتماعی، که رفت

د توانای است که میریشهدهد، دارای این باور ای بروز میجویانه 
دیگران را همیشه مورد بهره برداری و سوء استفاده قرار دهد. در 

های واره، با طرح "عد تفکراول عمل، ب "این فرد، تمایل به نگرش 
های رشد نایافته خود وارهفتاری بیش از حد رشد یافته و طرحر

 .[48] کندبخشی، ارتباط پیدا میبازنگری و خود نظم
نشان داد که طرحواره استحقاق، اختالل  [41] تیمنتایج پژوهش 

اره د. طرحوکنینی میبشخصیت خودشیفته را به طور معناداری پیش
ید، پارانوئ هایبینی اختاللفتاری، قادر به پیشبدراعتمادی/بی

ای هباشد. همچنین اختالل شخصیتمرزی و اسکیزوتایپی می
اعت، های شکست، اطاجتنابی، وابسته و وسواسی به وسیله طرحواره

 پژوهش ند.شوبینی میوابستگی و معیارهای سرسختانه پیش ،ایثار

 شخصیت نشان داد که اختالل [24] هیوگام و هولث نوردال،

 شیفته با شخصیت خود استحقاق، اختالل طرحواره با نمایشی

 و خودکنترلی ناکافی ضرر، نسبت به پذیریآسیب هایطرحواره
 با وابستگی، مرزی شخصیت اختالل. بود مرتبط هیجانی بازداری

 به ضرر، نسبت پذیریآسیب اجتماعی، بیگانگی نقص،شرم/

 رفتاری ارتباطادی/ بداعتم بی وابستگی ، هیجانی، محرومیت

های بین اختالل شخصیت، طرحواره [24] بال و سسروداشت. 
ناسازگار اولیه و مشکالت روانشناختی را بررسی نمودند. نمونه 
تحقیق افرادی مبتال به اختالل شخصیت وابسته، ضد اجتماعی، 

خو بودند. نتایج نشان داد که رابطه معناداری بین ا افسردهمرزی ی
های ناسازگار وجود دارد. شدت اختالل شخصیت و طرحواره

دریافتند که اختالل شخصیت مرزی با  [24] همچنین بال و سسرو
های ناسازگار حوزه بریدگی و طرد )رهاشدگی و بی طرحواره

 1است حداقل  یانگ معتقد بدرفتاری( مرتبط است. اعتمادی/
خصیت مرزی نقش شخصیت، خصوصا ش هایطرحواره در اختالل

، ها عبارتند از خودکنترلی ناکافیکنند، این طرحوارهاساسی ایفا می
اعتمادی، محرومیت هیجانی، بازداری رهاشدگی، نقص، بی

مچنین چند ه [22] یانگ. [45] هیجانی، تنبیه، اطاعت و وابستگی
های اصلی اره ناسازگار اولیه را پیشنهاد کرد که از طرحوارهطرحو

اختالل شخصیت مرزی هستند از جمله: رهاشدگی، وابستگی، بی 
 اعتمادی، اطاعت، محرومیت هیجانی و خود کنترلی ناکافی. یافته

های استحقاق، وابستگی، نشان داد که طرحواره [23] احمدیهای 
به  عناداری احتمال ابتالرفتار/ خود تحول نیافته، به طور مایثار و گ
 کنند.بینی میشخصیت دسته ب را پیش هایاختالل

با توجه به مطالب بیان شده، پژوهش حاضر در پی یافتن پاسخ 
ه های ناسازگار اولیعلمی به این سؤال اساسی است که آیا طرحواره

ا ت خوشه ب رهای شخصیتوانند اختاللو صفات شخصیتی می
  بینی کنند؟پیش

 

 روش
.جامعه  باشداین پژوهش، توصیفی و از نوع مطالعات همبستگی می

آماری این پژوهش را کلیه دانشجویان دانشگاه شهید مدنی 
دادند که در سال تشکیل می 34 -41آذربایجان با دامنه سنی 

 نمونه آماری این پژوهشمشغول تحصیل بودند.  14-12تحصیلی 
نفر از دانشجویان دانشگاه شهید مدنی آذربایجان تشکیل  544 را

 ای انتخاب شدند.ای چندمرحلهگیری خوشهدادند که با روش نمونه
به این صورت که از میان هفت دانشکده ادبیات، الهیات، علوم پایه، 

مهندسی، علوم تربیتی، فناوری اطالعات و کشاورزی دو  -فنی
 یی انتخاب شدند. سپس از بین ورودرشته تحصیلی به طور تصادف

ها بین های هر رشته دو یا سه کالس انتخاب و پرسشنامه
 74ها، دانشجویان توزیع گردید. بعد از جمع آوری پرسشنامه

پرسشنامه به دلیل ناقص بودن، از نمونه پژوهشی حذف و در نهایت 
تقلیل  پسر( 488دختر و  212دانشجو ) 134نمونه پژوهشی به 

 57/2با انحراف معیار  13/22ها . میانگین سنی کل آزمودنییافت
 .بود

 :شد استفاده زیر ابزارهای از هاداده آوریجمع برای
این  :(MCMI-III) 3پرسشنامه بالینی چند محوری میلون 

طراحی و فرم تجدید  4184پرسشنامه توسط تئودر میلون در سال 
 IIIمنتشر شد. پرسشنامه میلون  4187نظر شده آن در سال 

و  های بلیجمله کوتاه خود توصیفی با پاسخ 475(، شامل 4111)
سال به باال که برای درمان یا  48باشد و برای بزرگساالن خیر می

کنند، کز سالمت روان مراجعه میشناختی به مراارزیابی روان
ها مقیاس است. این مقیاس 28شامل  IIIمیلون  شود.استفاده می

در چهار گروه الف( الگوهای بالینی شخصیت ب( الگوهای بالینی 
شدید ج( نشانگان بالینی و د( نشانگان بالینی شدید دسته بندی 

ها در مطالعه هنجاریابی آزمون با فاصله مقیاس اعتبار. [21]شده اند 
)اختالل  16/4)مقیاس بدنمایی( تا  82/4روز از دامنه  41تا  5زمانی 
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ها گزارش شده برای تمام مقیاس 14/4شبه جسمی( با متوسط 
این یرسشنامه در نسخه فارسی به شیوه  مورد اعتباردر . [25]است 

ای ههای اختالل های شخصیت همبستگیبازآزمایی، برای مقیاس
بدست آمده  78/4)افسرده( با متوسط  13/4تا  58/4متوسطی از 

 .[21]است 
 :(YSQ-SFهننای ناسننازگار اولیننه ) پرسشنننامه طرحننواره

هااای وارهسشانامه طرحااواره یاناگ باارای اناادازه گیاری طرحاا   پر
ده اسات. شاکل کوتااه پرساش ناماه      ناسازگار اولیاه سااخته شا   

طاارح واره  45( باارای اناادازه گیااری  YSQ-SFهااا )وارهطرحاا
ناسااازگار اولیااه باار اساااس فاارم اصاالی تهیااه شااده اساات. در   

هااای ناسااازگار پااژوهش حاضاار بااه منظااور ساانجش طرحااواره 
سااؤالی(، پرسشاانامه طرحااواره یانااگ   75اولیااه از فاارم کوتاااه )

طرحااواره ناسااازگار اولیااه را در   45اسااتفاده شااده اساات کااه   
سانجد. نتاایج تحلیال عااملی نساخه کوتاااه      حاوزه مای   5قالاب  

ه، باا نتاایج تحلیال عااملی نساخه بلناد آن همخاوانی        پرسشنام
-عاماال )طرحااواره( را بااه خااوبی تأییااد ماای 45دارد و ساانجش 

هااای پرسشاانامه نیااز بساایار  کنااد. ثبااات دروناای زیاار مقیاااس 
 .[26]( گزارش شده است 13/4تا  7/4مناسب )آلفا بین 

انجام گرفت، ضریب اعتبار  [27] یوسفیدر پژوهشی که توسط 
آمد. این به دست  88/4پرسشنامه از طریق روش آلفای کرونباخ 

 81/4تا  55/4ای از ها در دامنهوارههای طرحضریب برای حوزه
یانگ از  وارهپرسشنامه طرح قرار داشت. همچنین ضریب اعتبار

 به دست آمد. 76/4طریق بازآزمائی پس از دو هفته برابر با 
برای سنجش : (FFI – NEO-06پرسشنامه شخصیتی نئو )

عاملی  5ویژگی های شخصیتی در این پژوهش، از پرسشنامه 
سؤال است، استفاده  64(، که شامل (NEO-FFIشخصیت نئو 

-NEOمرات شده است. این پرسشنامه بر اساس تحلیل عاملی ن

PI   بعد  5اجرا شده بود، به دست آمده است و  4186که در سال
 گراییآرزدهگیرد، که عبارتند از روان عمده شخصیت را اندازه می

)بعد  وافق بودنم (،O)بعد  شودگیگ(، Eگرایی )بعد برون(، N)بعد 
A بعد  اوجدان بودنب( و(C )[28] . ضریب  [21]مک کری و کاستا

سؤالی برای پنج ویژگی  214همبستگی این آزمون را با آزمون نئو 
گزارش  86/4و  76/4، 14/4، 83/4، 83/4شخصیتی به ترتیب 

حاکی  [34] پوریاسینو  [34] خرمایی نتایج مطالعه .[21]اند کرده
بزرگ، همسانی درونی های پنج عامل از آن است که زیر مقیاس

 خوبی دارند.
 

 هایافته
 های ناسااازگار و مؤلفهمیانگین و انحراف معیار پنج حوزه طرحواره

های صاافات شااخصاایت به صااورت کلی و به تفکیک جنساایت  
سبه گردید. از بین حوزه  ها، باالترین میانگین در های طرحوارهمحا

ها   یب     دختر به ترت ها  به ح  28/18و  64/18و پسااار وزه مربوط 
شد. همچنین از بین صفات شخصیت، صفت        بریدگی/ طرد می با

گرایی با ( و صااافت برون 22/28در پسااارها با )   گراییدهآزرروان 
( باااالترین میااانگین را دارنااد. برای بررسااای رابطااه            28/24)

 شخصیت   هایو اختاللهای ناسازگار، صفات شخصیتی     طرحواره
ج آن شد، که نتای ب از ضریب همبستگی پیرسون استفاده      خوشه  

 ه است.ارائ 4در جدول 
های ناسازگار حوزه دهد، طرحوارهنشان می 4همانطور که جدول 

ی شخصیت نمایش هایاللبریدگی/ طرد و دیگر جهت مندی با اخت
و خودشیفته از خوشه ب همبستگی منفی دارند. همچنین حوزه 
بریدگی/ طرد با اختالل مرزی همبستگی مثبت دارد. حوزه 

شخصیت خودشیفته،  هایمختاری و عملکرد مختل با اختاللخود
 حوزه گوش ضداجتماعی و مرزی از خوشه ب همبستگی منفی دارد.

به زنگی بیش از حد با اختالل شخصیت نمایشی رابطه منفی و با 
ای هوزه محدودیتاختالل خودشیفته رابطه مثبت دارد. همچنین ح

یشی، خودشیفته، شخصیت خوشه ب )نما هایمختل با اختالل
 ضداجتماعی و مرزی( همبستگی مثبت و معنادار دارد. 

شی شخصیت نمای هایگرایی با اختاللآزردهفت شخصیتی روانص
ارد. د و خودشیفته ارتباط منفی و با اختالل مرزی ارتباط مثبت

شخصیت نمایشی، خودشیفته و  هایگرایی با اختاللصفت برون
ذیری پشخصیتی انعطاف د. صفتضداجتماعی همبستگی مثبت دار

نمایشی و خودشیفته رابطه مثبت و معناداری دارند.  هایبا اختالل
با اختالل شخصیت ضد اجتماعی و  موافق بودن همچنین صفت

با اختالل مرزی همبستگی منفی و معناداری  اوجدان بودنبصفت 
 دارند.

 شخصیت خوشه بهای سازگار و صفات شخصیت با اختاللهای ناطرحواره هایمیزان همبستگی حوزه .1جدول 

 مرزی ضداجتماعی خودشیفته نمایشی متغیرها

-21/4** بریدگی/ طرد  **24/4-  45/4  **24/4  
445/4 خودمختاری/ عملکرد مختل  **43/4-  **46/4-  *487/4-  

مندیدیگر جهت  **41/4-  **47/4-  46/4-  47/4  
-48/4* گوش به زنگی بیش از حد  **45/4  43/4  48/4  

های مختلمحدودیت  **12/4  **34/4  **36/4  **23/4  
گراییآرزدهروان  **34/4-  **45/4-  41/4-  **48/4  
گراییبرون  **17/4  **27/4  **24/4  445/4-  

گیدشوگ  **24/4  **41/4  44/4  44/4-  
بودنوافق م  41/4  41/4-  *416/4-  46/4-  
بودناوجدان ب  45/4-  42/4-  414/4  **41/4-  
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*45/4>p ،**44/4>p  

هااای بیناای کنناادگی طرحااوارهبااه منظااور بررساای قاادرت پاایش
شخصاایت  هااایصاافات شخصاایتی در اخااتالل  سااازگار و نا

نااه )همزمااان( اسااتفاده  خوشااه ب از آزمااون رگرساایون چندگا 
شخصایت خوشاه ب باه طاور جداگاناه باه        هاای -شد. اخاتالل 

هااای ناسااازگار و صاافات   عنااوان متغیاار مااالک و طرحااواره  
شخصاایت بااه عنااوان متغیرهااای پاایش بااین وارد معادلااه       

 رگرسیون شدند. 
گرسااایون اخاااتالل شخصااایت نتاااایج تحلیااال ر 2در جااادول 

هاااای ناساااازگار و صااافات نمایشااای بااار اسااااس طرحاااواره
شااود، شخصاایتی مناادرج اساات. همااانطور کااه مشاااهده ماای   

، گرفتااار متغیرهاای انازوای اجتمااعی،   مرباوط باه    مقاادیر بتاای  
 داری ضااعیف، باارون بااازداری هیجااانی، اسااتحقاق، خویشااتن  

و  اساات دارپااذیری معنااا پااذیری و مساائولیت گرایاای، انعطاااف 
سااهم ایاان متغیرهااای  دار نیساات.بتاهااای سااایر متغیرهااا معنااا

 هاای انازوای اجتمااعی و باازداری    -معنادار به غیار از طرحاواره  
هیجانی، مثبت اسات. همچناین ضاریب متغیار گرفتاار از ساایر       

 بدساات آمااده، طرحااواره 2Rتر اساات. باار اساااس ضاارایب باااال
درصااد،  13هااای ناسااازگار و صاافات شخصاایتی در مجمااوع    

 بینی اختالل شخصیت نمایشی هستند.قادر به پیش
نتااایج رگرساایون اخااتالل شخصاایت خودشاایفته باار پایااه       

 3طرحااواره هااای ناسااازگار و صاافات شخصاایتی در جاادول     
متغیرهاای شکسات، اطاعات، ایثاار، باازداری       شاود. مشاهده می

و  شاااودگیگهیجاااانی، معیارهاااای سرساااختانه، اساااتحقاق،  

هااای معنااادار اخااتالل   -ناادهبیناای کن، پاایشوافااق بااودن م
شخصاایت خودشاایفته هسااتند کااه سااهم متغیرهااای شکساات،  

منفای و ساهم    وافاق باودن  ماطاعت، ایثار، باازداری هیجاانی و   
شاااودگی گمتغیرهاااای معیارهاااای سرساااختانه، اساااتحقاق و  

مثبااات اسااات. همچناااین طرحاااواره ناساااازگار معیارهاااای    
بینااای اخاااتالل  سرساااختانه، بیشاااترین نقاااش را در پااایش  

بدسااات آماااده،  2Rصااایت خودشااایفته دارد. بااار اسااااس شخ
 32هااای ناسااازگار و صاافات شخصاایت در مجمااوع   طرحااواره

بینای  خاود شایفته را پایش    درصد از تغییرات اخاتالل شخصایت  
 کنند.-می

رگرسیون اختالل شخصیت ضداجتماعی بر اساس لیل نتایج تح
قابل مشاهده  1های ناسازگار و صفات شخصیتی در جدول طرحواره

 ست.ا
متغیرهااااای محرومیاااات مربااااوط بااااه  مقااااادیر بتاهااااای

شاااتن اعتماااادی ، شکسااات، اساااتحقاق، خویهیجاااانی، بااای
اسااات و بتاهاااای   دارگرایااای معناااا داری ضاااعیف و بااارون 
ساااهم ایااان متغیرهاااای   دار نیسااات.ساااایر متغیرهاااا معناااا 

معنااادار بااه غیاار از طرحااواره شکساات یااا ناکااامی مثباات       
از سااایر  اعتمااادیاساات. همچنااین ضااریب طرحااواره باای    

ضااارایب بااااالتر اسااات، بناااابراین بیشاااترین نقاااش را در     
بینااای اخاااتالل شخصااایت ضاااداجتماعی دارد. بااار    پااایش

بدساات آمااده، طرحااواره هااای ناسااازگار و صاافات       2Rاساااس 

درصااااد از واریااااانس اخااااتالل    23شخصاااایت در مجمااااوع  
 کنند.بینی میشخصیت ضداجتماعی را پیش

 شخصیت صفاتهای ناسازگار و بر اساس طرحوارهنمایشی  نتایج رگرسیون چندگانه اختالل شخصیت .2ولجد

 R R2 سطح معناداری Beta t خطای استاندارد B مدل

4مدل       66/4  13/4  

-42/4 محرومیت هیجانی  21/4  443/4-  48/4-  13/4    

41/4 رهاشدگی  25/4  448/4  48/4  85/4    

-43/4 بی اعتمادی  24/4  447/4-  47/4-  86/4    

-18/4 انزوای اجتماعی  22/4  41/4-  41/2-  42/4    

-41/4 نقص/شرم  24/4  41/4-  14/4-  36/4    

-25/4 شکست  23/4  41/4-  46/4-  28/4    

-44/4 وابستگی  24/4  42/4-  57/4-  56/4    

پذیری به ضررآسیب  34/4-  24/4  45/4-  31/4-  46/4    

42/4 گرفتار  46/4  26/4  34/6  444/4    

-13/4 اطاعت  23/4  47/4-  81/4-  46/4    

-48/4 ایثار  22/4  43/4-  83/4-  14/4    

-41/4 بازداری هیجانی  23/4  24/4-  81/1-  444/4    

47/4 معیارهای سرسختانه  41/4  43/4  13/4  35/4    

71/4 استحقاق  48/4  24/4  17/3  444/4    
داری ضعیفخویشتن  54/4  41/4  44/4  64/2  441/4    

گیآزردهروان  46/4  44/4  42/4  53/4  51/4    

52/4 برون گرایی  43/4  24/4  81/3  444/4    

شودگیگ  27/4  43/4  44/4  15/4  45/4    
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بودنوافق م  41/4-  42/4  44/4-  31/4-  73/4    

بودناوجدان ب  24/4  44/4  41/4  18/4  41/4    

 شخصیت صفاتهای ناسازگار و بر اساس طرحوارهخودشیفته  اختالل شخصیتنتایج رگرسیون چندگانه  . 3جدول

 R R2 سطح معناداری Beta t خطای استاندارد B  مدل

4مدل       57/4  32/4  
-42/4 محرومیت هیجانی  21/4  441/4-  41/4-  12/4    

-24/4 رهاشدگی  21/4  41/4-  87/4-  38/4    
27/4 بی اعتمادی  24/4  46/4  37/4  47/4    

-14/4 انزوای اجتماعی  24/4  48/4-  85/4-  46/4    
-23/4 نقص/شرم  24/4  45/4-  44/4-  27/4    

-76/4 شکست  23/4  45/4-  34/3-  444/4    
-47/4 وابستگی  24/4  41/4-  88/4-  37/4    

پذیری به ضررآسیب  48/4-  24/4  44/4-  38/4-  74/4    
41/4 گرفتار  45/4  42/4  64/4  53/4    
-55/4 اطاعت  23/4  44/4-  14/2-  44/4    

-11/4 ایثار  24/4  44/4-  44/2-  41/4    
-61/4 بازداری هیجانی  22/4  43/4-  43/3-  443/4    

22/4 معیارهای سرسختانه  48/4  34/4  55/6  444/4    
58/4 استحقاق  48/4  47/4  46/3  442/4    
داری ضعیفخویشتن  46/4  41/4  41/4  81/4  31/4    

گراییآرزدهروان   46/4  44/4  43/4  53/4  51/4    
گراییبرون  44/4  43/4  41/4  84/4  12/4    

شودگیگ  26/4  43/4  44/4  15/4  45/4    
بودنوافق م  23/4-  42/4  44/4-  13/4-  45/4    
بودناوجدان ب  43/4  44/4  44/4  21/4  76/4    

 شخصیتصفات های ناسازگار و طرحوارهبر اساس ضداجتماعی  نتایج رگرسیون چندگانه اختالل شخصیت .4 جدول

 R R2 سطح معناداری Beta t خطای استاندارد B مدل

4مدل       18/4  23/4  

78/4 محرومیت هیجانی  27/4  43/4  87/2  441/4    

-41/4 رهاشدگی  23/4  44/4-  41/4-  81/4    

71/4 بی اعتمادی  48/4  24/4  24/1  444/4    

-23/4 انزوای اجتماعی  24/4  45/4-  43/4-  25/4    

-24/4 نقص/شرم  24/4  45/4-  43/4-  34/4    

-65/4 شکست  24/4  41/4-  16/2-  443/4    

-45/4 وابستگی  41/4  44/4-  28/4-  77/4    

پذیری به ضررآسیب  21/4-  24/4  45/4-  22/4-  22/4    

-25/4 گرفتار  45/4  48/4-  68/4-  41/4    

-44/4 اطاعت  24/4  443/4-  47/4-  11/4    

-46/4 ایثار  24/4  44/4-  33/4-  71/4    

-447/4 بازداری هیجانی  24/4  442/4-  43/4-  17/4    

42/4 معیارهای سرسختانه  47/4  447/4  41/4  88/4    

56/4 استحقاق  47/4  48/4  41/3  442/4    

داری ضعیفخویشتن  62/4  47/4  47/4  15/3  444/4    

آزرده گراییروان  41/4  44/4  47/4  32/4  48/4    

28/4 برون گرایی  42/4  41/4  21/2  42/4    

شودگیگ  48/4-  42/4  41/4-  65/4-  54/4    

بودنوافق م  44/4-  44/4  448/4-  42/4-  81/4    

بودناوجدان ب  47/4  41/4  41/4  73/4  16/4    
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اختالل شخصیت مرزی بر اساس  رگرسیوننتایج تحلیل  5در جدول 
وجه با ت شود.های ناسازگار و صفات شخصیتی مشاهده میطرحواره

شود که از بین متغیرهای معلوم می 5به ضرایب بتا مندرج در جدول 

ضعیف  داریبین، رها شدگی ، بی اعتمادی ، شکست، خویشتنپیش
خصیت به شکل معناداری اختالل ش گراییآرزدهو صفت روان 

کنند.مرزی را تبیین می

 شخصیت صفاتهای ناسازگار و بر اساس طرحوارهمرزی  نتایج رگرسیون چندگانه اختالل شخصیت. 5جدول 

 R R2 سطح معناداری Beta t خطای استاندارد B متغییرها

4مدل       11/4  21/4  
-43/4 محرومیت هیجانی  27/4  446/4-  43/4-  81/4    

53/4 رهاشدگی  23/4  44/4  25/2  42/4    
44/4 بی اعتمادی  41/4  28/4  88/5  444/4    

-46/4 انزوای اجتماعی  24/4  43/4-  78/4-  13/4    
-43/4 نقص/شرم  24/4  43/4-  63/4-  52/4    

-73/4 شکست  22/4  46/4-  31/3-  444/4    
41/4 وابستگی  41/4  44/4  24/4  83/4    

-43/4 آسیب پذیری به ضرر  24/4  43/4  66/4-  54/4    
-26/4 گرفتار  45/4  48/4-  77/4-  47/4    
21/4 اطاعت  22/4  46/4  32/4  48/4    

-44/4 ایثار  24/4  42/4-  52/4-  51/4    
23/4 بازداری هیجانی  24/4  45/4  46/4  21/4    

-46/4 معیارهای سرسختانه  47/4  44/4-  31/4-  72/4    
47/4 استحقاق  47/4  45/4  11/4  32/4    

ضعیف خویشتن داری  57/4  48/4  46/4  41/3  442/4    
گراییآزردهروان  54/4  44/4  27/4  63/1  444/4    
گراییبرون  23/4  42/4  44/4  71/4  47/4    

شودگیگ  48/4  43/4  41/4  61/4  54/4    
بودنوافق م  47/4  44/4  43/4  63/4  52/4    
بودناوجدان ب  44/4  41/4  46/4-  41/4-  23/4    

سهم این متغیرها به غیر از متغیر )شکست( مثبت است و متغیر 
اعتمادی/ بدرفتاری سهم بیشتری در پیش بینی اختالل بی

های بدست آمده، طرحواره 2Rشخصیت مرزی دارد. بر اساس 
درصد از واریانس  21ناسازگار و صفات شخصیت در مجموع 

 کنند.بینی می زی را پیشاختالل شخصیت مر

 
 بحث

های ناسازگار اولیه هدف از پژوهش حاضر، بررسی نقش طرحواره
ب  شخصیت خوشههای بینی اختاللفات شخصیتی در پیشو ص

ازگار های ناسبود. به این منظور، تحلیل رگرسیون چندگانه طرحواره
شخصیت خوشه ب  هایفات شخصیتی در ارتباط با اختاللو ص

محاسبه گردید که نتایج آن در این قسمت مورد بحث و بررسی 
 گیرد.قرار می

سیون چندگانه طرحواره    ساس نتایج تحلیل رگر سازگ بر ا ار های نا
ه داری ضااعیف بگرفتار/خود تحول نیافته، اسااتحقاق و خویشااتن

صاااورت مثبت و طرحواره بازداری هیجانی و انزوای اجتماعی به      
نند. این کبینی میمنفی، اختالل شخصیت نمایشی را پیشصورت 

 [23] احمدی ، [32] لطفی، دنیوی و خسااارویهای  نتایج با یافته    
نگ   کاران   یا گام   [45]و هم لث و هیو همخوان  [24] نوردال، هو

است. در تبیین این یافته می توان به این نکته اشاره کرد که وقتی 

شویق می   والدین در فراهم د کنسازی محیطی که خودگردانی را ت
به حوزه        هار طرحواره مربوط  ند، یکی از چ شاااکساااات بخور
خودگردانی/ عملکرد مختل ممکن است در کودک ایجاد شود. این 

پذیری به ضاارر، گرفتار/ ، آساایبوابسااتگیها عبارتند از طرحواره
خودتحول نیافته و شکست. یکی از عقاید اصلی فرد مبتال به این    

که من بی   فایتم و نمی اختالل این اسااات  توانم خودم از پس ک
ندگی  ته(.    ام برز یاف تار/ خودتحول ن ید  آیم )طرحواره گرف ه این عق

که آن     بط ها برای جبران این کاساااتی، در روا  باعث می شاااود 
محور بااشاااناد )طرحواره   ه و خودظا مالحفردی، پرتوقع، بیبین

هنگامی که کانون توجه نباشااد، تندخو اسااتحقاق(. افراد نمایشاای 
به آن  شاااوند، دیگران را مالمت می  می ناروا    کنند و  ها افتراهای 
داری ضاااعیف(. در مورد رابطه منفی زنند )طرحواره خویشاااتنمی

شی با بازدار      صیت نمای شخ فت توان گ ی هیجانی نیز میاختالل 
که افراد نمایشی اظهار نظرهای عاطفی و هیجانی زیادی دارند به  

های برجسااته در ای ساارزنده و ژسااتای که تظاهرات چهرهگونه
ها هویداسااات. با این اوصااااف دور از انتظار نیسااات که افراد آن

نمایشی در طرحواره بازداری هیجانی نمره پایینی بیاورند. از سوی   
های پژوهش نشاااان داد که صااافات شاااخصااایتی     یگر یافته  د

های  کننده بینیپذیری پیشپذیری و مسئولیت گرایی، انعطافبرون
س  معنادار اختالل نمایشی هستند. صفت برون     هم گرایی بیشترین 
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کر کرد توان ذبینی داشااات. در تبیین این یافته می  را در این پیش
عه     جام ها و  بزرگ و گردهمایی های  وهگرایی، ترجیح دادن گرکه 

ست. از آنجا که  های افرا برونگیژفعال و پرحرف بودن از وی گرا ا
شرتی بودن )هر چند به ظاهر( از ویژگی    صمیمی و معا های گرم، 

صیت    ست   شخ شی ه ها موجه به این بخش از یافته [6] های نمای
 رسد.نظر می

های معیارهای سرسختانه، های ناسازگار، طرحوارهاز بین طرحواره
های شکست، اعتمادی به صورت مثبت و طرحوارهاستحقاق و بی

ه ب وافق بودنماطاعت، ایثار، بازداری هیجانی و صفت شخصیتی 
صورت منفی قادرند واریانس اختالل شخصیت خودشیفته را به 

 ایهصورت معناداری تبیین کنند. یافته مذکور همسو با پژوهش
نوردال، هولث ، [33]تورس  ،[45] و همکارانیانگ ، [23] احمدی

 معتقدند رفتاری -شناختی پردازان باشد. نظریهمی [24] و هیوگام

 خودشان مورد در هشیفت خود اختالل شخصیت به مبتال افراد که

 استثنائی هایآدم معتقدند اینکه جمله دارند. از ایانهناسازگار عقاید

 .شود برخورد هاآن با معمولی هایآدم متفاوت تر از  باید که هستند

 گیریآسان با کودکان که آیدمی بوجود استحقاق وقتی طرحواره

 شود داده اجازه هاآن به و شوند مواجه سوی والدین از افراطی

بکنند  خواهندمی که هرکاری دیگران گرفتن نیازهای درنظر بدون
مام اوقات، که معموال به خاطر نقص بودن در تباور به بی. [45]

های های طرحواره معیاراست از ویژگی جوییاجتناب از عیب
پذیری عزت نفس افراد مبتال به اختالل سرسختانه است. آسیب

 شود که آنان نسبت به آسیب ناشیشخصیت خودشیفته موجب می
از انتقاد یا شکست، خیلی حساس باشند و در نتیجه برای اجتناب 

د نکنند کارها را به نحو احسن انجام ده ندگی تالش میاز سرافک
های ناسازگار از آنجا که طرحواره)طرحواره معیارهای سرسختانه(. 

ی بینی کننده منفاطاعت، ایثار، شکست و بازداری هیجانی پیش
توان گفت که چون اختالل شخصیت خودشیفته بودند، می

و  دهندزش میهای خودشیفته بیش از حد به خودشان ارشخصیت
هنگام افشاگری خویشتن، در  [28] از خود راضی، متکبر و مغرورند

گیرند. همچنین فقدان های ایثار و اطاعت نمره پایینی میطرحواره
از  پذیری به انتقاد یا شکستنسبی ابراز هیجانات مثبت و آسیب

های افراد خودشیفته است. اما برای مثبت جلوه دادن دیگر ویژگی
ی هیجانی و های بازدارخویش، در پایین گزارش دادن طرحواره

  کنند.شکست اغرق می
، به صورت منفی وافق بودنماز طرف دیگر، صفت شخصیتی 

ته با کند. این یافبینی میاختالل شخصیت خود شیفته را پیش
ها در همخوانی دارد. آن [21] مک کریو  کوستاهای یافته

 افق بودنومتحقیقات خود به این نتیجه رسیدند که نمره پایین در 
با حاالت خودشیفتگی، ضد اجتماعی و اختالل شخصیتی پارانوئید 

 توان اینطور بیان کرد که یکبیین این نتایج میهمراه است. در ت
فرد دلپذیر اساسا نوع دوست است، نسبت به دیگران همدردی کرده 
و مشتاق است که کمک کند و باور دارد که دیگران نیز متقابال 

کمک کننده هستند. اما از آنجا که افراد خودشیفته فاقد حس 
 رسد. ظر میها موجه به نهمدلی هستند این بخش از یافته

در مورد اختالل شخصیت ضد اجتماعی، نتایج نشان داد که 
 های استحقاق و خویشتن داری ضعیف )حوزه محدودیتطرحواره

، بی اعتمادی، محرومیت هیجانی )حوزه بریدگی و های مختل(
نی کننده بیطرد( پیش بینی کننده مثبت و طرحواره شکست پیش

ات . این یافته با تحقیقمنفی اختالل شخصیت ضد اجتماعی است
های باشد. دیدگاههمسو می [45]و همکاران  یانگو  [33] تورس

فرهنگی در مورد اختالل شخصیت ضداجتماعی بر  -اجتماعی
عوامل موجود در خانواده، محیط اولیه و تجربیات اجتماعی شدن 

افراد را به سمت پرورش زندگی توانند کنند که مییتأکید م
 سایکوپات سوق دهند.

لق هایی تعافراد مبتال به شخصیت ضداجتماعی اغلب به خانواده
بات ثهای انضباطی خشن و بیدارند که با محرومیت هیجانی، روش

شوند و عالوه بر این رفتارهای والدین نیز ضد مشخص می
بروز اختالل اجتماعی است. این نوع تجربیات زمینه را برای 

 سازد.شخصیت ضد اجتماعی مهیا می
فردی که طرحواره استحقاق دارد، معتقد است نسبت به دیگران 

ای را برای خود قائل است. یکی دیگر از باالتر است و حقوق ویژه
داری ضعیف است. به اعتقاد های مختل، خویشتنابعاد محدودیت

ها و توانند هیجانو همکاران افراد دارای این طرحواره نمییانگ 
ای مناسب تحمل کنند که هم در زندگی های خود را به شیوهتکانه

و هم در به تأخیر انداختن رضایت آنی برای دستیابی به اهداف بلند 
های ضداجتماعی شوند. شخصیتمدت آتی دچار مشکالتی می

نسبت به مسایل خود اشتغال ذهنی دارند و به نیازهای دیگران هیچ 
دهند )طرحواره استحقاق(. این افراد بر خالف ی نشان نمیحساسیت

ود را به درنگ خهای بی-اند، رضایتمندیبزرگساالنی که یاد گرفته
خاطر اهداف درازمدت فدا کنند، بدون توجه به پیامدهای احتمالی 

داری کنند )طرحواره خویشتنهای خود عمل میبر اساس تکانه
ینی کننده بطرحواه شکست پیش در تبیین این یافته که ضعیف(.

 توان به این نکتهمنفی اختالل شخصیت ضداجتماعی است می
 اشاره کرد که افراد دارای شخصیت ضداجتماعی به دلیل مسئولیت

 یهایی را در زندگی تجربه مناپذیری و تکانشی بودنشان شکست
کنند ولی به دلیل خودارزیابی کاذب و مغرورانه در طرحواره شکست 

های دیگر شخصیت بینی کنندهآورند. از پیشه منفی مینمر
ای هگرایی است. از ویژگیضداجتماعی، صفت شخصیتی برون

توان به فعال بودن، پر حرف بودن و جستجوی گرایی میبرون
پذیری و حراف بودن از هیجانات اشاره کرد. از آنجا که تحریک

 ها موجه بهیافتههای افراد ضداجتماعی است این بخش از ویژگی
 رسد.نظر می

های رهاشدگی، بی اختالل شخصیت مرزی در رابطه با طرحواره
 ود. اینبینی بداری ضعیف و شکست قابل پیشاعتمادی، خویشتن

، [24] و همکاران نوردال، [24]ل و سسرو های بانتایج با یافته
لطفی  ،[22] یانگ، [45]و همکاران  یانگ ،[31] جاوی و جکسون
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باشد. در تبیین این یافته همسو می [23] احمدیو  [32]و همکاران 
های اختالل شخصیت توان چنین بیان کرد که افراد با رگهمی

 ثباتی،)رهاشدگی/ بی های حوزه بریدگی و طردمرزی که طرحواره
بی اعتمادی/ بدرفتاری، محرومیت هیجانی و نقص/ شرم( را دارند، 
در دوران کودکی رها شده، مورد سوء استفاده قرار گرفته، فراموش 

اند. در سنین بزرگسالی، اگر )به صورت ناخودآگاه( -یا طرد شده
 یرسان دوران کودکوقایع زندگی فعلی خود را مشابه تجارب آسیب

 شوند و هیجانهایشان برانگیخته می-شان درک کنند، طرحواره
 های منفی شدیدی مثل سوگ، شرم، ترس یا خشم را تجربه می

 کنند.
 ثبات بی روابط از الگویی مرزی، شخصیت اختالل به مبتال افراد

 روابط، ازجزئیات برقراری اوایل است در ممکن آنان .دارند شدید و

 ممکن است آنان این، باوجود گردند. مطلع یکدیگر خصوصی بسیار

احساس  و اندارزش فاقد دیگران، از دید که برسند نتیجه این به
 و نبوده فکرشان به کافی اندازه به شانمقابل طرف که کنند

نیست. در نتیجه تغییر دادن ناگهانی عقیده خود  شایسته و بخشنده
شود می ها به سمت شکست سوق دادهنسبت به دیگران، روابط آن

ا ه)طرحواره شکست(. یکی از دالیل شکست مکرر، بی اعتمادی آن
ای، موجب های مثبت هر رابطهبه دیگران است. به ویژه جنبه

شود و در این شرایط برای کسب ها میاحساس ناامنی بیشتر در آن
های مثبت )نظیر محبت(، دست به اطمینان از واقعی بودن جنبه

واره بی اعتمادی/ بدرفتاری(، به این امید زنند )طرحبدرفتاری می
ها را طرد نکند. اما که فرد مقابل از امتحان پیروز بیرون آید و آن

به خاطر بی ثباتی رفتاری و هیجانی، تداوم بدرفتاری و فقدان 
داری ضعیف( از طرف دیگران طرد های کافی )خویشتنمهارت

 شوند.می
 زردهآصفت شخصیتی روان های بعدی این تحقیق نشان داد،یافته

بینی کننده  اختالل شخصیت مرزی است. این یافته با پیش گرایی
همخوان است.  [35] باگبی، کاستا، وایدیگر، ریدر و مارشالنتایج 

چار بینی و مستعد دنظر عاطفی غیر قابل پیش از گراآزردهافراد روان

 از آنجا که بی [28]اند های روانشناختیشدن به استرس و ناراحتی
ای هترین ویژگیثباتی عاطفی و اشکال در کنترل خشم از مهم

 ها قابل تبیین است.افراد مرزی است، این قسمت از یافته
هایی های دیگر محدودیتاین پژوهش نیز مانند اغلب پژوهش

سازد: در پژوهش مشکل مواجه میها را با داشت که تعمیم یافته
حاضر، نقش عواملی چون وضعیت اقتصادی، مشکالت فردی و 

کنترل نشده بود.   Iخانوادگی، فرهنگ و ابتال به اختالل محور 
های آتی، نقش این عوامل شود در پژوهشبنابراین پیشنهاد می

 به تشخیصى هاىبررسی گردد. همچنین در این پژوهش مصاحبه

 مورد در دهى،خودگزارش هاىپرسشنامه مکمل وشیک ر عنوان

 تشخیص داده شخصیت اختالل به عالئم مبتال که دانشجویانى

نهاد مند پیشهشدند، نادیده گرفته شده است. به پژوهشگران عالق
های آینده از سایر ابزارهای سنجش به ویژه شود در پژوهشمی

 مصاحبه بهره گیرند.
 

 گیرینتیجه
هاای  عه حاضار نشاان داد کاه اغلاب طرحاواره     در کل نتایج مطال

هاای شخصایت   ناسازگار و صفات شخصایت باا عالئام اخاتالل    
هااای گرفتااار، معیارهااای  خوشااه ب رابطااه دارنااد و طرحااواره 

گرایای باه میازان    آزردهسرسختانه، بای اعتماادی و صافت روان   
-هااای شخصاایت خوشااه ب را پاایش عالئاام اخااتاللبیشااتری 

 کنند.بینی می

 

ی نامه کارشناساین پژوهش برگرفته از پایان تشکر و قدردانی:
باشد. بدین وسیله از سوی نویسنده مسئول، از استاد -ارشد می

د. شوراهنما و مشاور محترم به پاس تمامی زحماتشان، قدردانی می
که ما  انیهمچنین از دانشجویان دانشگاه شهید مدنی و کلیه عزیز

را در به انجام رسیدن این پژوهش یاری رساندند، صمیمانه قدردانی 
.شودمی
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