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  چکیده
این پژوهش در پی دستیابی به . قرار دارد یو شناخت یتیتحت تاثیر ابعاد متعدد شخص اختالل شخصیت مرزي: مقدمه

   .ارتباط سبک هاي دلبستگی و سبک هاي هویت با اختالل شخصیت مرزي در دانش آموزان می باشد
 سال دانش آموزان مقطع نظري استان آذربایجان شرقی در از نفر 200 آماري این تحقیق شاملنمونه : ها روش  مواد و
روش نمونه گیري در این . بودند که با استفاده از جدول آماده سازمان بهداشت جهانی انتخاب شدند 89-90تحصیلی

اختالل شخصیت مرزي کالریج و بروکس،  نامه پرسشبراي گردآوري داده ها از . مطالعه به صورت خوشه اي بوده است
ها با  سپس داده. پرسش نامه سبک دلبستگی بزرگساالن کولینز و رید و آزمون سبک هاي هویت برزونسکی استفاده شد

 .و تحلیل رگرسیون چندگانه مورد تحلیل قرار گرفتند همبستگی پیرسونضریب  استفاده از آزمون
اي به دست آمده نشان می دهد بین اختالل شخصیت مرزي با سبک هویت یافته ه :یافته هاي پژوهش

، سبک )r=0.197(همبستگی منفی و با سبک هویت سردرگمی) r=-0.302(و سبک هویت تعهد) r=-0.234(هنجاري
همبستگی مثبت و معنی داري وجود ) r=0.303(و سبک دلبستگی ناایمن اجتنابی) r=0.257(دلبستگی ناایمن

نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه استاندارد نشان داد که متغیرهاي سبک هویت تعهد، هنجاري و ) P>0.05.(دارد
سردرگمی و نیز سبک دلبستگی ناایمن و ناایمن اجتنابی در دانش آموزان قوي ترین متغیرها براي پیش بینی اختالل 

  .شخصیت مرزي می باشند
عبارت است از الگوي ناسازگارانه و با مرزي  ل شخصیتاختال بر اساس یافته هاي پژوهش: بحث و نتیجه گیري

و با سبک دلبستگی ناایمن و نایمن اجتنابی  به زمان نوجوانی یا جوانی بر می گردد کهدوام تجربه درونی و رفتار بیرونی 
  .و هم چنین با سبک هویت سردرگمی رابطه مستقیم دارد
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  مقدمه
اختالل شخصیت مـرزي در دوره جـوانی یـا اوایـل          

رفتارهـایی   این افراد معمـوالً . شود  بزرگسالی شروع می
نظیر آسیب به خود، ایجاد خراشیدگی و بریـدگی عضـو،   
خودکشی، به هـم زدن دوسـتی و اسـتفاده از داروهـاي     

 احساس مالل دائم، اختالل رفتـاري مثـل بـی    مختلف،
هـاي متغیـر، خشـم ناگهـانی و       پروایی یا دزدي، خلـق  

اطمینانی درباره هویت جنسی از خود نشـان    شدید و بی
مصـرف مـواد و    چنـین ولخرجـی، سـوء    هـم . دهند  می

وار از عالئم دیگر این اختالل شخصـیت    رانندگی دیوانه
  هاي جسـمی مـی    اريباید توجه داشت که بیم. هستند

درصـد از   2حدود  .)1(،توانند موجب تشدید عالئم شوند
علـت ایـن   . )2(،کل جمعیت به این حالت مبتال هسـتند 

نتـایج تحقیقـات   درستی مشخص نشده، امـا  ه اختالل ب
نشان می دهد بین سبک دلبستگی و اختالل شخصیت 

 سبک دلبستگی یکـی از مهـم  . رابطه وجود دارد ،مرزي
ل در تعامالت بین فردي اسـت کـه در دوران   ترین عوام

کودکی فرد شکل می گیرد و با توجه به محیطی که در 
). 3(،آن تحول یافته است، در سنین بعدي ادامه می یابد

  لف کنش متقابل بـین کـودك و مراقـب   شیوه هاي مخت
باعث شکل گیري سه سـبک دلبسـتگی ایمـن،    هایش 

افـراد  ). 4(،ودناایمن اجتنابی و ناایمن اضـطرابی مـی شـ   
دلبسته ایمن نسبت به دنیـا و دیگـران اعتمـاد دارنـد و     
تمایل به ایجـاد ارتبـاط صـمیمانه و مثبـت بـا دیگـران       

افراد ناایمن اجتنابی بـه دلیـل تـرس از طـرد     ). 5(،دارند
شـدن از ســوي دیگــران از ایجـاد روابــط صــمیمانه بــا   

-افـراد نـاایمن اجتنـابی   ). 6(،دیگران اجتناب مـی کننـد  
با دیگران انحصار طلـب   خودوگرا در روابط عاطفی دوس

و وابسته اند، دائم نگران طردشدن و رها شدن از سـوي  
دیگرانند و توسط وابستگی شدید بـه دیگـران سـعی در    

مطالعـه نیکـل و   ). 7(،کاهش اضطراب جدایی خود دارند
نشــان داد کــه بــین ســبک  )2002(همکــاران در ســال

و اخـتالل   مان نایافتـه سوگرا و سـاز ناایمن دو دلبستگی
شخصیت مرزي در آزمـودنی هـاي غیـر بـالینی رابطـه      

آرونســون و همکــاران در ســال . )8(،مثبــت وجــود دارد
. بالینی انجـام دادنـد  ها   آزمودنیمطالعه اي روي  2006

خـتالل شخصـیت مـرزي و    کـه بـین ا   نتایج نشـان داد 
رابطه معنـی دار وجـود   گرا وسبک دلبستگی ناایمن دوس

 ندنشان داد) 2009(سکوت و همکاران در سال. )9(،دارد
رهـاي  یکـی از متغی  سازمان نایافتـه که سبک دلبستگی 

بـین   .)10(،پیش بین اختالل شخصیت مرزي می باشـد 
بـا   و سـازمان نایافتـه   دوسـوگرا ناایمن سبک دلبستگی 

هـاي   هاي اختالل شخصتی مرزي در آزمـودنی  ویژگی
سـبک  ). 11،12(،غیربالینی رابطه معنـی دار وجـود دارد  

در افـراد   و سـازمان نایافتـه  دوسـوگرا   دلبستگی نـاایمن 
هـا   داراي اختالل شخصیت مرزي بیشتر از سـایر گـروه  

افـراد داراي اخـتالل شخصـیت مـرزي     ). 13(،می باشد
از نظـر سـبک   ) معلم، والدین و دوستان(توسط اطرافیان

ارزیـابی   سـازمان نایافتـه   دلبستگی بیشـتر بـه صـورت   
نیکل و همکاران در سـال  که مطالعه  این با ).14(،شدند
رابطـه سـبک    2001در سـال   و میر و همکـاران  2002

هـاي اخـتالل    دلبستگی نـاایمن اجتنـابی را بـا ویژگـی    
، امـا  )15،16(،شخصیت مرزي معنی دار گزارش ندادنـد 

 2003و همکـاران در سـال    بون تکوي-مطالعه اورلینقز
و اجتنـابی را بـا   رابطه سبک دلبستگی ناایمن دوسو گرا 

اخــتالل شخصــیت مــرزي مثبــت و معنــی دار ارزیــابی 
  )17(.کردند
 صـفات شناختی کـه بـا    هاي روان از دیگر ویژگی      

اریکسـون، بـه    .مرزي رابطه دارد سبک هویت می باشد
مفهوم سازمان  هویت را) 1998(وایت و همکاراناز  نقل

ا و هـا، باورهـ   رزشز او ا مـی دانـد   »خـود «اي از  یافته
ــدان پایبنــد اســت، تشــکیل شــده   اهــدافی کــه فــرد ب

به نقل از سـامانی و فـوالد   چنین مارسیا  هم). 18(،است
هویـت را بـه عنـوان نـوعی خـود       1385چنگ در سال 
داند که مشتمل بر نظام   سازمان یافته می درونی شده و

در  ).19(،استها، عقاید و تجارب  باورها، آرزوها، ارزش
هویــت، برزونســکی یــک فــاوت از راســتاي تعــاریف مت

ــناختی ــدگاه ش ــاعی را اراا-دی ــجتم ــاوت ئ ــه تف ه داد ک
ی را که افراد در وضعیت هـاي مختلـف بـراي    ییندهاافر

تصمیم گیـري، حـل مسـئله و کشـف اطالعـات از آن      
او بر این اساس سـه  . استفاده می کنند، روشن می نماید

جهت گیري فرایند نگر یا سه سبک هویـت اطالعـاتی،   
افــراد ). 20(،اري و اجتنــابی را معرفـی مــی نمایـد  هنجـ 

داراي سبک هویت اطالعاتی در مـورد مشـاهدات خـود    
شکاك هسـتند و تمایـل دارنـد کـه قضـاوت در مـورد       
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تا زمانی که  را به تعویق بیندازند خود ي اطرافرویدادها
ســبک . د اطالعــات را ارزیــابی و پــردازش کننــدنــبتوان

با انعکاس خود، تمرکز  هویت اطالعاتی به طور مستقیم
بر مسئله، سبک معرفت شناسی خردگرایانه، نیاز زیاد به 

اسـاس نقشـه، هوشـیاري و     شناخت، تصمیم گیري بـر 
افـراد داراي هویـت   . پذیرا بودن براي تجربه ارتباط دارد

هاي افراد  هنجاري به دلیل تبعیت از انتظارات و دیدگاه
ـ خودزندگی مهم  . مـی شـوند  رو ، با تعارضات هویت روب
نسـبت بـه    راد بسیار دفاعی هستند، تحمل پائینیاین اف

افـراد داراي سـبک   . ابهام و نیاز زیادي به ساختار دارنـد 
هویت اجتنـابی مشـکالت شخصـی را بـه تعویـق مـی       
اندازنــد و تمــایلی بــراي مواجــه شــدن بــا تعارضــات و 

تحـت  نیـز  ها  رفتار و تصمیم هاي آن. مشکالت ندارند
این نوع سبک هویت با سطح پایین . ستتاثیر موقعیت ا

خودآگاهی، هوشیاري و ماندگاري شـناختی و بـا سـطح    
 اي تصـمیم گیـري و شـناختی ناکارآمـد    باالي راهبرده

پژوهش جورجینسـن در سـال    ).21(،رابطه مستقیم دارد
نشان داد که عالیم اختالل شخصیت مـرزي در   2009

هـا   گروه افراد داراي سبک هویت اجتنابی بیشتر از سایر
هاي افـراد داراي سـبک    یکی از ویژگی. )22(،می باشد

 ).23(،هویت اجتنابی، اختالل شخصیت مرزي می باشـد 
میزان نشانه هاي اختالل هویت در افـراد داراي صـفات   

والی که در ایـن  س ).24(،استمرزي بیشتر از افراد سالم 
 سبکآیا بین «که  پژوهش مطرح بود عبارت بود از این

اختالل شخصیت هویت با  هاي ستگی و سبکدلب هاي
بـراي  . »یـا نـه   رابطـه وجـود دارد  آمـوزان   دانش مرزي

رسیدن به هدف مذکور فرضـیه هـاي زیـر پـیش بینـی      
  :ندشد
 اختالل شخصـیت مـرزي  با  ستگیبدل هاي سبکبین -
  .رابطه وجود دارد ش آموزاندان
 اخـتالل شخصـیت مـرزي   هویت بـا   هاي بین سبک-

  .ه وجود داردرابط آموزان دانش
در پـیش  هویـت  هـاي  دلبستگی و سبک  هاي سبک-

  .سهم دارنداختالل شخصیت مرزي  بینی
  و روش ها مواد

مقطعـی کـه بـه شـیوه توصـیفی      در این مطالعه         
براي بررسی سهم متغیرهاي سـبک  تحلیلی انجام شده، 

ــتالل     ــی اخ ــیش بین ــت در پ ــبک هوی ــتگی و س دلبس

ــوزان   ــش آم ــرزي دان ــیت م ــژوهش  از شخص روش پ
اسـتفاده   )تحلیل رگرسیوناز نوع همبستگی (همبستگی
 پـژوهش  جامعه آمـاري مـورد نظـر در ایـن     .شده است

استان آذربایجـان شـرقی   دبیرستان دانش آموزان مقطع 
سنی  که در محدوده بودند 1389-90تحصیلی  در سال

آمـاري پـژوهش    نمونـه . داشـتند سال قـرار   18 الی 14
رهـا شـامل   پژوهش و تعداد متغیتوجه به طرح  باحاضر 

ــر از  200 ــع  نف ــوزان مقط ــش آم ــتان  دبیرســتاندان اس
روش نمونه گیري خوشـه  که به  بودند آذربایجان شرقی

روش کـار بـه ایـن     .انتخـاب شـدند   اي چند مرحله اي
  بخـش و شهرسـتان   59 مجمـوع بود که ابتدا از  صورت
ــه بخــش و شهرســتان  7شــرقی،  آذربایجــان اســتان ب

هر کدام از از بین  سپس .فی انتخاب شدندصورت تصاد
دبیرستان دخترانه  1(دبیرستان 2، انتخاب شده شهرهاي

 .به صورت تصادفی انتخاب شدند) دبیرستان پسرانه 1و 
که از قبـل انتخـاب   ی درس هاي  محقق در وقت کالس
حاضر شده، بعـد از جلـب    آموزان   شده بودند، بین دانش

سـش  توزیع و جمـع آوري پر نظر و توجیه آنان اقدام به 
براي تعیین حجـم   .در همان زمان و مکان نمود نامه ها

) WHO(نمونه از جدول آماده سازمان بهداشت جهـانی 
در  d=0.5و  P=0.15، z=0.95استفاده شـد کـه در آن  

  . نظر گرفته شد
مــرزي  صــفاتآزمــون بــراي جمــع آوري اطالعــات از 

 ،ري شدهبازنگ نامه دلبستگی پرسش ،کالریج و بروکس
نامه سبک هـاي هویـت    مقیاس کولینز و رید و پرسش

  .استفاده شدبرزونسکی 
نامـه   این پرسـش  :مرزي اختالل شخصیتآزمون        

توسط کالریج و بروکس در دانشـگاه آکسـفورد سـاخته    
و توسـط راولینگـز، کالریـج و فـریمن مـورد       ،)25(،شد

بـا  محمد زاده و همکـاران  . )26(،تجدید نظر قرار گرفت
از نسخه ویرایش شده این آزمون با انطبـاق آن   استفاده

 ،ماده اولیه 18عالوه بر  DSM-IV-TRبا مالك هاي 
ــراي پوشــش دادن مــالك هــاي   6 مــاده دیگــر نیــز ب

 این مقیـاس  بر بنا. تشخیصی این اختالل به آن افزودند
خیر پاسخ داده  -ماده است که به صورت بلی 24 مذکور

ره یک و پاسخ خیـر نمـره صـفر    پاسخ بلی نم. می شود
را  80/0روالینگز و همکـاران ضـریب آلفـاي     .می گیرد

زمـان   روایی هـم . این مقیاس گزارش دادندپایایی براي 
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ــی و روان   ــاي روان آزردگ ــاس ه ــا مقی ــاس ب ــن مقی ای
 64/0نامه شخصیتی آیزنک به ترتیـب   گستگی پرسش

زاده و در ایـران محمـد  ). 26(،گزارش شده است 44/0و 
و  84/0آزمایی کل مقیـاس را  کاران ضریب اعتبار بازهم

گـري و عالیـم    خرده مقیـاس هـاي ناامیـدي، تکـانش    
تجزیه اي پارانوئیدي وابسته بـه اسـترس را بـه ترتیـب     

چنـین ایـن    هم. گزارش کرده اند 50/0و  72/0، 53/0
و بـراي   77/0پژوهشگران ضریب آلفاي کل مقیـاس را  

گـري و عالیـم    شخرده مقیـاس هـاي ناامیـدي، تکـان    
اسـترس بـه ترتیـب    ته بـه  تجزیه اي و پارانوئیدي وابس

  )27(.گزارش نموده اند 57/0و  58/0، 64/0
 :بازنگري شده کولینز و رید بستگینامه دل پرسش

هاي ایجاد ارتباط و شیوه  شامل خودارزیابی از مهارت
این . می باشدشکل دهی به دلبستگی هاي نزدیک 

 است، که توسط عالمت ماده 3مشتمل بر مقیاس 
لیکرت براي هر  درجه اي 5گذاري روي یک مقیاس 

 کولینز و رید نشان دادند که .ماده سنجیده می شود
و ) D(، وابستگی)C(مقیاس هاي نزدیک بودنزیر

. ماه پایدار ماندند 8و  2در فاصله زمانی ) A(اضطراب
مقیاس هاي میزان آلفاي کرونباخ را براي زیرچنین  هم

C,D,A  85/0در نمونه اي از دانشجویان به ترتیب ،
از سوي دیگر در ). 28(،گزارش دادند 81/0، 78/0

زمون مجدد به با استفاده از آ) 1380(پاکدامن ،ایران
ان داد که این آزمون در سطح نشماه  یکفاصله زمانی 

  )28(.قابل اعتماد است 95/0
نامه  این پرسش: نامه سبک هاي هویت پرسش      
براي اندازه گیري ) 1989(بار توسط برزونسکی اولین

اجتماعی که نوجوانان در برخورد -یندهاي شناختیافر
  با مسائل مربوط به هویت از آن استفاده می کنند، 

 نامه سه سبک هویتی این پرسش. )29(،طراحی شد
اجتنابی را مورد -شامل اطالعاتی، هنجاري و سردرگم

وال پنج گزینه اي س 40ارزیابی قرار می دهد و شامل 
آلفاي کرونباخ  1383فارسی نژاد در سال . می باشد

را براي  60/0را براي سبک هویت اطالعاتی 77/0
را براي سبک هویت  66/0 سبک هویت هنجاري

را براي تعهد هویت گزارش  68/0اجتنابی و  -سردرگم
را  62/0آلفاي کرونباخ ) 1992(برزونسکی .)30(،داد

را براي سبک  66/0عاتی و براي سبک هویت اطال
 -براي سبک هویت سردرگم را 73/0هویت هنجاري و 

در این پژوهش داده  ).31(،اجتنابی گزارش کرده است
ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل 
رگرسیون چندگانه استاندارد از طریق برنامه نرم افزار 

SPSS مورد تحلیل قرار گرفتند .  
  شي پژوهها  یافته
ش نفر دان 120نمونه آماري مطالعه حاضر شامل         

 نفر دانش 80و سال  16دختر با میانگین سنی  آموز
بودند که در دامنه سال  5/16 پسر با میانگین سنی آموز

میانگین و انحراف . سال قرار داشتند 18الی  14سنی 
 ,SD=1.1(اختالل شخصیت مرزيمعیار نمرات 

M=5.5(راف معیار نمرات سبک هویت ، میانگین و انح
سبک  ،)SD=5.46, M=39.33(از نوع اطالعاتی

، سبک )SD=3.99, M=32.48(هویت از نوع هنجاري
 ,SD=1.9(هویت از نوع سردر گمی یا اجتنابی

M=10.48(، سبک هویت از نوع تعهد)SD=5.94, 

M=35.95( سبک دلبستگی از نوع ناایمن ،
گی از نوع سبک دلبست ،)SD=0.9, M=1.98(اجتنابی
، سبک دلبستگی از نوع )SD=0.8, M=1.70(ناایمن
  .به دست آمد )SD=1.65, M=3.98(ایمن

                               
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 s

jim
u.

m
ed

ila
m

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
22

 ]
 

                             4 / 10

https://sjimu.medilam.ac.ir/article-1-539-fa.html


  92 آذر،ششم شماره ،یکمو ستیب دوره                                      المیای پزشک علوم دانشگاه پژوهشی یعلم مجله  
 

٢٧ 
 

 انش آموزانانواع سبک هویت و سبک دلبستگی دبا اختالل شخصیت مرزي  ضرایب همبستگی ساده . 1شماره جدول

  
نشـان مـی دهـد     1 شماره نتایج ارائه شده در جدول    

ــین  ــرزي  ب ــیت م ــتالل شخص ــا اخ ــبب ــت س ک هوی
 )r=-0.302(سبک هویـت تعهـد   ،)r=-0.234(هنجاري

منفـــــی و بـــــا ســـــبک هویـــــت همبســــتگی  
، ســــــبک دلبســــــتگی )r=0.197(ســــــردرگمی

و ســـبک دلبســـتگی نـــاایمن    )r=0.257(نـــاایمن
ــابی ــتگی م )r=0.303(اجتن ــت و همبس ــی داري ثب معن

اختالل افزایش  به عبارت دیگر با )P>0.01(.وجود دارد
سـبک هویـت    وزان، میزاندر دانش آمشخصیت مرزي 

نیـز   سردرگمی، سبک دلبستگی ناایمن و ناایمن اجتنابی
سـبک هویـت هنجـاري و    میـزان   افزایش می یابد امـا 

   .کاهش می یابد سبک هویت تعهد در دانش آموزان
ــر         ــهم ه ــین س ــراي تعی ــک از  ب ــاي ی ــبک ه س

در پـیش  ) تعهد، هنجاري، سردرگمی و اطالعاتی(هویت
مــرزي از تحلیــل رگرســیون  صــیتبینــی اخــتالل شخ

در ایـن  . فاد شـد زمـان یـا اسـتاندارد اسـت     چندگانه هـم 
  زمان  رهاي پیش بین به طور همرگرسیون همه متغی

  

اساس توان پیش بینـی   وارد تحلیل شده و هر متغییر بر
براي اطمینان از عـدم تخطـی از    .ارزیابی می شود ،خود

و  مفروضه هاي نرمال بودن، خطـی بـودن، هـم خطـی    
. یکسانی پراکنـدگی، از تحلیـل مقـدماتی اسـتفاده شـد     

ــراي    ــده ب ــزارش ش ــادیر گ در  VIFو  Toleranceمق
مفروضـه هـم   کـه  حـاکی از آن اسـت    2 شماره جدول

ــت    ــی نشــده اس ــی تخط ــه ارزش . خط   چــون ک
Toleranceو ارزش  1/0رهاي بیشتر از تمام متغیVIF 

ن نتـایج تحلیـل رگرسـیو    .می باشد 10 از رها کمترمتغی
یرهاي سبک هویـت  متغچندگانه استاندارد نشان داد که 

، سـبک هویـت هنجـاري و سـردرگمی در دانـش      تعهد
اخـتالل  ترین متغیرهـا بـراي پـیش بینـی      آموزان قوي

 ,R2=0.114, R2=0.132.(می باشندشخصیت مرزي 
R=0.363 تعدیل شده؛ F=7.346 ،P<0.000( جدول 

د بتـا را بـراي   ضرایب استاندارد و غیر اسـتاندار  2 شماره
اخـتالل شخصـیت   متغیرهاي معنی دار در پـیش بینـی   

  .نشان می دهدمرزي 

  
 

  
  
  
  
  
  

 8 7 6 5 4 3 2 1 متغیرها
        1 شخصیت مرزي اختالل

       1 036/0 سبک هویت اطالعاتی

      1 505/0** - 234/0** سبک هویت هنجاري

     1 077/0 118/0 197/0** سبک هویت سردر گمی

        1  - 320/0**  440/0**  406/0**  - 302/0**  سبک هویت تعهد

      1  119/0  005/0  036/0  088/0  034/0  سبک دلبستگی ایمن
    1  047/0  131/0  223/0**  -164/0*  132/0  257/0**  گی ناایمنسبک دلبست

دلبستگی ناایمن  سبک
  اجتنابی

**303/0  044/0  004/0  **214/0  **184/0 -  038/0  **246/0  1  

P< 0.01 **  ،0.05 * P< )آزمون دو دامنه (  
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سبک با توجه به متغیرهاي اختالل شخصیت مرزي براي پیش بینی متغیر ضریب رگرسیون چندگانه استاندارد . 2شماره جدول 
  گمی و اطالعاتیهویت تعهد، هنجاري، سردر

  
 

 VIF Tolerance سطح معنی داري t ایب استانداردضر ضرایب غیر استاندارد

B بتا خطاي استاندارد 
145/0 سبک هویت تعهد

- 
055/0 224/0- 639/2- 009/0 60/1 622/0 

سبک هویت 
  هنجاري

202/0
-  

080/0  209/0-  534/2-  012/0  50/1  662/0  

سبک هویت 
  سردرگمی

121/0  056/0  171/0  99/1  05/0  24/1  803/0  

ت سبک هوی
  اطالعاتی

103/0  058/0  146/0  784/1  076/0  49/1  672/0  

  
ــر  ــهم ه ــین س ــراي تعی ــاي   ب ــبک ه ــک از س ی

در پیش بینـی  ) ن و ناایمن اجتنابیایمن، ناایم(دلبستگی
اختالل شخصیت مرزي از تحلیـل رگرسـیون چندگانـه    

در این رگرسیون همـه  . فاد شدزمان یا استاندارد است هم
زمان وارد تحلیـل شـده    همرهاي پیش بین به طور متغی

اساس توان پیش بینی خود ارزیـابی مـی    و هر متغییر بر
براي اطمینان از عـدم تخطـی از مفروضـه هـاي     . شود

ــانی    ــودن، هــم خطــی و یکس ــودن، خطــی ب ــال ب نرم
مقــادیر . پراکنــدگی، از تحلیــل مقــدماتی اســتفاده شــد

ــراي   ــده ب ــزارش ش ــدول VIFو  Toleranceگ  در ج
مفروضـه هـم خطـی    کـه از  ن است حاکی از آ 3 شماره

تمـام  Tolerance  چون کـه ارزش . تخطی نشده است
 10 از یرها کمترمتغ VIFو ارزش  1/0رها بیشتر از متغی

نتـایج تحلیـل رگرسـیون چندگانـه اسـتاندارد       .می باشد
نیـز نشـان داد   اختالل شخصیت مرزي براي پیش بینی 

 دلبسـتگی نـاایمن و نـاایمن اجتنـابی در     هاي سبک که
قـوي تـرین متغیرهـا بـراي پـیش بینـی        ش آموزاندان

 ,R2=0.114 .(مـی باشـند  اختالل شخصـیت مـرزي   
R2=0.128, R=0.357   ــدیل شــده؛ ، F=9.568تع

P<0.000( ضـرایب اسـتاندارد و غیـر     3 شـماره  جدول
استاندارد بتا را براي متغیرهاي معنی دار در پـیش بینـی   

  .نشان می دهداختالل شخصیت مرزي 
  
  

با توجه متغییرهاي سبک اختالل شخصیت مرزي براي پیش بینی متغیر ضریب رگرسیون چندگانه استاندارد  .3شماره  جدول
 دلبستگی ایمن، ناایمن و ناایمن اجتنابی

  
 

 VIF Tolerance سطح معنی داري t ضرایب استاندارد ضرایب غیر استاندارد

B بتا خطاي استاندارد 

 995/0 0/1 726/0 -351/0 -023/0 158/0 -055/0 سبک دلبستگی ایمن

  936/0  0/1  005/0  841/2  196/0  141/0  400/0  سبک دلبستگی ناایمن
  936/0  0/1  000/0 681/3  245/0  136/0  502/0  سبک دلبستگی ناایمن اجتنابی

  
  و نتیجه گیري بحث 

بـین  کـه  ه اول مطالعه پیش بینی می کـرد  فرضی        
دانـش  اختالل شخصیت مرزي ستگی با بدل هاي سبک

 داددست آمـده نشـان   ه نتایج ب .آموزان رابطه وجود دارد

بــا ســبک اخــتالل شخصــیت مــرزي کــه بــین متغیــر 
دلبستگی ناایمن و ناایمن اجتنـابی رابطـه مثبـت وجـود     

اختالل شخصیت اما رابطه سبک دلبستگی ایمن با  دارد
یج دست آمده با نتـا ه نتایج ب .معنی دار نمی باشدمرزي 
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ین ارتباط معنادار بکه ، )8،9،10،11،12،13،14(،مطالعات
بـا  را  را و سازمان نایافتـه سبک دلبستگی ناایمن دوسوگ

هـاي    تی مرزي در آزمودنییهاي اختالل شخص ویژگی
امـا نتـایج بـه     .خوانی دارد تأیید می کرد همغیر بالینی 

 2002در سـال  نیکل و همکـاران   مطالعه دست آمده در
ــز در ــال  و می ــه  2002س ــبک  رابط ــین س ــاداري ب معن

ــاایمن اجتنــابی ــا ویژگــی دلبســتگی ن هــاي اخــتالل  ب
که با نتـایج مطالعـه حاضـر     مرزي نشان نداد شخصیت

در مجموع، نتـایج بـه دسـت     .)15،16(،خوانی ندارد هم
آمده هماهنگ با کار سیدي و شاور به نقل از لـین زیـن   

لبستگی  بیانگر این است که سبک د) 2005(و همکاران
 ی رابطـه دارد و هـم  ناایمن با اشکال مختلف آسیب روان

ه نـاایمن در معـرض خطـر بیشـتري     چنین افراد دلبسـت 
جهت ابتال به انواع مختلـف آسـیب هـاي روانـی مثـل      

بـه عبـارت   . )32(،شخصیت مـرزي قـرار دارنـد   اختالل 
دیگر، نتایج بـه دسـت آمـده بـا ایـن ایـده کـه سـبک         

در ایـن اخـتالل دارنـد    دلبستگی نـاایمن نقـش مهمـی    
عـالوه، نتـایج نشـان مـی     ه ب ).DSM-IV(همسو است

دهد که تجربیـات بـین فـردي اولیـه نقـش مهمـی در       
کارکرد شخصیتی و بین فردي بعـدي افـراد در زنـدگی    

می تواند خود را بـه صـورت یـک     این عامل. شان دارد
الگوي فراگیر از کاستی هـاي اجتمـاعی و بـین فـردي     

که عالوه بر تحریف هـاي شـناختی    یالگوی .نشان دهد
 دریــا ادراکــی و رفتارهــاي تکانشــی و ظرفیــت انــدك 

چنـین   هـم ). 33(،برقراري روابط صمیمانه همراه اسـت 
نشـان داد کـه    تحلیل رگرسیون چندگانه استانداردنتایج 

متغیرهاي سبک دلبستگی ناایمن و نـاایمن اجتنـابی در   
بینـی  دانش آموزان قـوي تـرین متغیرهـا بـراي پـیش      

  .می باشنداختالل شخصیت مرزي 
بـین   فرضیه دوم مطالعه پیش بینی می کـرد کـه         
دانـش   اخـتالل شخصـیت مـرزي   هویت با  هاي سبک

دست آمده نشان مـی  ه ایج بنت. آموزان رابطه وجود دارد
بـا سـبک هویـت    اختالل شخصیت مرزي دهد که بین 

هنجاري و سبک هویـت تعهـد همبسـتگی منفـی و بـا      
و معنـی دار وجـود   ارتباط مثبت  ویت سردرگمیسبک ه

با سبک هویـت  اختالل شخصیت مرزي ما رابطه ا .دارد
 .در سطح پنج صدم معنی دار به دسـت نیامـد  اطالعاتی 

نشان داد که عالیم  2009پژوهش جورجینسن در سال 

اختالل شخصیت مرزي در افـراد داراي سـبک هویـت    
چنین  هم. )22(،دها می باش اجتنابی بیشتر از سایر گروه

 یکی از ویژگـی که نشان داد  )2006(مطالعه کرین برك
 صـفات مـرزي  هاي افراد داراي سبک هویت اجتنـابی،  

خـوانی   که با نتایج مطالعـه حاضـر هـم    ،)23(،می باشد
  .دارند

اساس یافته هاي این مطالعه می تـوان نتیجـه    بر       
اي گیري کرد که سبک غالب از نظر هویت در افـراد دار 

یـت اجتنـابی و سـردرگمی    سبک هو ،صفات مرزي باال
پردازش اطالعات مربوط بـه خـود در افـراد     چون. است

مرزي بیشتر تحت تاثیر رفتارهاي تکانشی، مقابلـه اي و  
در ارزیـابی  ایـن افـراد   مکان کنترل خارجی قـرار دارد و  

چنـین نتـایج    هم. اطالعات مربوط به خود مشکل دارند
سـبک  که نشان داد  گانه استانداردتحلیل رگرسیون چند

، سبک هویت هنجاري و سـردرگمی قـوي   هویت تعهد
براي پیش بینی اختالل شخصیت مـرزي  ترین متغیرها 

  .می باشنددر دانش آموزان 
پژوهش حاضر داراي محدودیت هـایی نیـز مـی             

که پژوهش حاضر از نوع پـژوهش هـاي    اول این. باشد
وان گفت که سـبک هـاي   همبستگی می باشد و نمی ت

هویت و دلبستگی علت اصلی اختالل شخصیت مـرزي  
ایـن در تحقیقـات بعـدي الزم هسـت      بـر  بنا .می باشد

 سـبک هـاي  (شـناختی  هـاي روان  اثرات سـایر ویژگـی  
روي اخـتالل  ...) تنظیم شناختی هیجـان، تکانشـگري و  
کـه در   دوم این. شخصیت مرزي بررسی و مطالعه شود

نامـه   آوري داده هـا از پرسـش   این پژوهش براي جمـع 
 از این رو با توجه به این که پرسـش  .استفاده شده است

نامه ها جنبه خودسنجی داشته اند ممکن است در پاسخ 
پیشـنهاد مـی   ایـن   بر بنا. ها سوگیري وجود داشته باشد

شود در پژوهش هاي آتی از روش مصـاحبه هـم بـراي    
ص در علـی الخصـو  . جمع آوري اطالعات استفاده شود

 ،یـر اخـتالل شخصـیت مـرزي    جمع آوري اطالعات متغ
  .  استفاده از روش مصاحبه ضروري می باشد

 سپاسگزاري
این تحقیق با استفاده از اعتبارات دانشگاه پیام نور 

 بدین وسیله. شده استاستان آذربایجان شرقی انجام 
این  صمیمانه از تمام کسانی که ما را به نحوي در انجام

  .یمئاري می نمانموده اند سپاسگزپژوهش یاري 
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Abstract  

  
Introduction: Borderline personality disord-
er is affected by the dimensions of person-
ality and cognition. The research sought to 
study the relationship of attachment and 
identity styles with borderline personality 
disorder among high school students. 
 
Materials & Methods: Statistical sample of 
this study included 200 high school student-
ts of East Azerbaijan during the academic 
years, 2010-2011, that were selected throu-
gh the predetermined table of World Health 
Organization. Sampling method of this stu-
dy was a clustering method. Claridge and 
Broks borderline personality questionnaire, 
Collins and Reed adult attachment questi-
onnaire, and Berzonsky identity style test 
were used for data collection. The data was 
analyzed by Pearson correlation coefficient 
test and multiple regression analysis. 
  
Findings: The findings showed that borde-
rline personality disorder had a negative co-
rrelation with normative identity style    
(r=-0.234) and commitment identity style 

(r=-0.302) and had a positive and 
significant correlation with confusion 
identity style (r=0.197), insecure 
attachment style (r=0.257) and avoidant 
insecure attachment (r=0.303)(P<0.05). The 
results of standard multi-variate regression 
analysis showed that commitment identity, 
normative iden-tity, confusion identity 
style, insecure atta-chment and avoidant 
insecure attachment style were the strongest 
variables for predi-cting borderline 
personality disorder in the students. 
 
Discussion & Conclusion: According to the 
findings of this study, borderline personal-
ity disorder is maladaptive and enduring pa-
ttern of inner experience and external beha-
vior that goes back to youth and adolescents 
that has a direct relation with insecure atta-
chment style, avoidant insecure attachment 
style and confusion identity style. 
 
Keywords: Attachment style, identity style, 
borderline personality disorder 
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