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طريق آنها با چالش هاي تحولي متعدد زندگي مواجه مي
شوند [ .]51بالبي نظريه پرداز اصلي دلبستگي[ ،]55بر
اساس مشاهده ويژگي هاي روابط مادر-کودک در موقعيت
هاي مختلف به اين نتيجه رسيد که پيوند هاي مراقب-
کودک مسئول تنظيم تجربه هاي عاطفي و رفتاري کودک
هستند .يکي از مفاهيم اساسي نظريه دلبستگي ،مفهوم
مدل هاي درون کاري 9است .طبق نظر بالبي ،مدل هاي
درونکاري در چارچوب تعامل نوزاد -مادر به منزله معادل
هاي روان شناختي کيفيت اين رابطه تشکيل مي شوند.
کنش اصلي اين مدل ها ،تسهيل توانايي فرد در رمزگرداني
تعامل ها و پيش بيني صحيح رفتار ديگران (افراد مهم) و
احساس ،انديشه و رفتار خود در پاسخ به آن است .بر اساس
رويکرد دلبستگي ،شکست در فرايند هاي مذکور علت
بسياري از اختالالت شخصيت ،ازجمله اختالل شخصيت
اسکيزوتايپي مي باشد.
تحقيقات قبلي نشان داده اند ،برخي ابعاد سبک هاي
دلبستگي مي توانند واريانس هايي از شخصيت
اسکيزوتايپي را پيش بيني کنند؛ بري ،ويردن ،باروکالف و
ليورسايد ]55[ 5دريافتند که بين سبکهاي دلبستگي
اضطرابي و اجتنابي با ويژگي هاي اسکيزوتايپي رابطه وجود
دارد .مينز ،جونز ،فرنيوف ،هورندال و کورونيس]7[ 4
دريافتند که ويژگي پارانويايي اسکيزوتايپي تنها شاخص
اسکيزوتايپي مثبت است که با دلبستگي همساالن رابطه
دارد ،بر اساس اين ،دلبستگي اضطرابي ارتباط مثبتي با
ويژگي هاي اسکيزوتايپي مثبت دارد؛ در حالي که دلبستگي
اجتنابي ارتباط مثبتي با ويژگي هاي اسکيزوتايپي منفي
دارد .آنجلين ،کوهن و چن ]59[ ۱رابطه طول مدت جدايي
از والدين در سال هاي نخست زندگي و پيش بيني عالئم
اسکيزوتايپي را از اوايل نوجواني تا ميانسالي در يک مطالعه
طولي بررسي کردند .نتايج نشان دادند که مدت زمان
جدايي از مادر در دو سال اول زندگي پيش بين مناسبي
براي شکل گيري اختالل شخصيت اسکيزوتايپي در
بزرگسالي است و اين رابطه در مورد کودکاني که مادرانشان
آنها را با رفتارهاي هيجاني پرخاشگرانه در سال هاي

مقدمه
اختالل شخصيت اسکيزوتايپي الگويي فراگير از کاستي
هاي اجتماعي و بين فردي است که با تحريف هاي
شناختي يا ادراکي از قبيل افکار انتساب ،تفکر سحرآميز،
تجربه هاي غيرمعمول ادراکي ،تفکر و گفتار عجيب و
غريب ،انديشه پردازي پارانويايي ،اضطراب اجتماعي و
رفتارهاي عجيب و غيرعادي و ظرفيت اندک براي برقراري
روابط نزديک و صميمانه مشخص ميشود [.]5
اسکيزوتايپي به عنوان شکل خفيف و غيرباليني و نيز
شخصيت پيش نشانه اي 5اسکيزوفرني در نظر گرفته مي
شود [ ]9 ،5و معموالً نوعي آمادگي 5براي اسکيزوفرني به
حساب مي آيد [ .]5بر اساس الگوي پيوستاري و رويکرد
صفت در شخصيت ،ويژگي هاي شبه روان پريشي
اسکيزوتايپي به عنوان تجلي اغراق آميز ويژگي هاي
بنيادي شخصيت در نظر گرفته مي شوند که در نهايت
نشانه هاي آنها در سطح اختالل نيز مي توانند مطرح باشند
[]4؛ از طرفي اگرچه امروزه تبيين هاي شناختي در کنار
مدل هاي زيستي در تبيين اختالالت رواني پذيرش
گستردهاي دريافت کرده است [ ،]۱رويکردهايي نيز وجود
دارند که بر نقش عوامل تحولي در پيش بيني پديده هاي
آسيب شناختي رواني تأکيد دارند [ .]7بر اساس اين  ،مدل
هايي از تحول نشانه هاي روان پريشي ارائه شده است که
در آنها تفاوت هاي فردي در دلبستگي ،به عنوان عوامل
علي در تبيين اين پديده ها در نظر گرفته مي شود [ .]۹به
نظر مي رسد رويکردهاي علت شناختي اختالل هاي
شخصيت به تدريج از تمرکز تقريباً انحصاري بر خصوصيات
درون شخصي ،به تأکيد بيشتر بر تأثير متغيرهاي بين
شخصي تغيير جهت داده اند [ .]3يکي از مفاهيم اصلي
بسياري از رويکردهاي تحولي اين است که تجربه هاي
تکويني با مراقبان اوليه و افراد مهم زندگي نه تنها مبنايي
براي احساسات بنيادي شخص از خودش فراهم مي سازد،
بلکه شيوه هاي هدايت چالش ها و موضوعات تحولي
متعدد زندگي را نيز تحت تأثير قرار مي دهد .نظريه
دلبستگي يکي از مدل هاي مناسب براي شناخت روش
هاي سازش يافته و سازش نايافته اي است که افراد از

3. internal working model
4. Berry, Wearden, Barrowclough & Liversidge
5. Meins, Jones, Fernyhough, Hurndall & Koronis
6. Angli, Cohen, Chen

1. prodromal
2. liability
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و ميانجي در ايجاد شخصيت اسکيزوتايپي شده و اين نيز به
نوبه خود منجر به تشخيص صحيح ،پيشگيري و حتي
درمان اختالل شخصيت اسکيزوتايپي مي گردد.
روش

نخست کودکي توصيف کرده بودند قوي تر بود .تيليو
پولوس و گودال ]55[ 5گزارش کردند که بين سبک هاي
دلبستگي بزرگساالن و صفات شخصيت اسکيزوتايپي رابطه
بااليي وجود دارد .سبک دلبستگي ،ناايمن از طريق سبک-
هاي شناختي و بين فردي ويژه که اشاره به الگوهاي فعال
دروني دارد ،با اسکيزوتايپي ارتباط پيدا مي کند .تريوسي،
آلجيني ،کاوييلو ،ناني و سيراجوسانو ]54[ 5سبک هاي
دلبستگي و بي لذتي اجتماعي را در گروهي از بزرگساالن
سالم بررسي کردند .در اين مطالعه بين سبک دلبستگي
اجتنابي و بي لذتي اجتماعي رابطه پيدا شد؛ در حالي که بين
سبک دلبستگي اضطرابي و بي لذتي اجتماعي رابطه معني
داري مشاهده نشد .بخشي پور رودسري و منصوري [ ]5۱
نتيجه گيري کردند که افراد دلبسته ناايمن اجتنابي و
اضطرابي ويژگي هاي مثبت ،منفي و آشفته شديدتري
نسبت به افراد دلبسته ايمن تجربه مي کنند .با وجود اين،
تفاوتي ميان دلبسته هاي ناايمن اجتنابي و اضطرابي به
لحاظ شدت ويژگي هاي مثبت ،منفي و آشفته اسکيزوتايپي
وجود ندارد.
در يک جمع بندي کلي ،مرور تحقيقات قبلي حاکي از آن
است که سبک هاي دلبستگي ناايمن نقش مهمي در تبيين
شخصيت اسکيزوتايپي دارند؛ اما تأثير تعاملي آن با صفات
بنيادي شخصيت کمتر مورد توجه قرار گرفته است ،بر
اساس اين ،مسأله اصلي که پژوهش حاضر به دنبال پاسخ
به آن مي باشد ،اين است که آيا ويژگي هاي بنيادي
شخصيت و ابعاد چندگانه دلبستگي ،هر کدام سهمي
جداگانه در شکل گيري نشانگان اسکيزوتايپي دارند و يا
يک رابطه اي تعاملي بين آن دو در تبيين اين نشانگان
وجود دارد .دستيابي به اهداف پژوهش منجر به دانش
افزايي در زمينه نشانگان شبه روان پريشي در پرتو الگوي
پيوستاري ويژگي هاي روان پريشي مي شود که عالوه بر
سطح بنيادي ،در سطح کاربردي نيز ممکن است با تبيين
برخي جنبه هاي تحولي و بين فردي شخصيت
اسکيزوتايپي به متخصصان باليني کمک نمايد با ذهني
روشن تر با اين اختالالت برخورد نمايند ،چرا که بررسي
چنين رابطه اي منجر به آگاهي بيشتر درباره عوامل راه انداز

طرح پژوهش :طرح اين پژوهش ،از نوع طرح هاي
علي-مقايسه اي است.
آزمودني ها :جامعه آماري پژوهش عبارت بود از
دانشجويان دختر و پسر دوره هاي کارشناسي دانشگاه هاي
پيام نور تبريز ،سراب ،و دانشگاه تربيت معلم آذربايجان که
در سال تحصيلي  59۹3-31به حجم تقريبي  51111نفر
مشغول به تحصيل بودند .از اين جامعه آماري ۱19 ،نفر به
روش نمونه گيري تصادفي طبقه اي (با رعايت تعداد و
نسبت جنسيتي دانشجويان هر دانشگاه به ترتيب ،511
541و  49نفر) و بر اساس جدول نمونه گيري مورگان
انتخاب و مورد آزمون قرار گرفتند .غربالگري بر اساس
نمرههايي که در آزمون هاي شخصيت آيزنک و سبک هاي
دلبستگي کسب شده بود ،انجام گرفت و بر اساس اين،
شرکت کنندگان از نظر ويژگي عمومي شخصيت ،در سه
طبقه عمدتاً روان پريشي گرا ،روان رنجور گرا و برون گرا و
از نظر ابعاد دلبستگي ،در سه طبقه عمدتاً دلبسته ايمن،
دلبسته ناايمن مضطرب /دوسوگرا و دلبسته ناايمن اجتنابي
تقسيم شدند .آزمودنيها به تفکيک جنسيت ،متشکل از
 5۱3زن ( 77/۹درصد) با ميانگين سني  55/5۹و انحراف
معيار  4/۹9سال و  595مرد ( 55/5درصد) با ميانگين سني
 59/39و انحراف معيار  7سال بودند .ميانگين و انحراف
معيار سني کل نمونه نيز به ترتيب  55/55و  ۱/1۹بود.
ابزار
-5پرسشنامه شخصيت اسکيزوتايپي ،فرمکوتاه (:9)SPQ-B
پرسشنامه شخصيت اسکيزوتايپي -فرم کوتاه  55ماده دارد؛
توسط راين و بنيشاي ]57[ 5ساخته شده و نسخه کوتاه شده
پرسشنامه  75سؤالي مي باشد SPQ-B .به صورت بلي/خير
جواب داده مي شود .جواب بلي نمره يک و جواب خير نمره
صفر مي گيرد .اين ابزار عمدتاً نشانه شناسي منفي
اسکيزوتايپي را مي سنجد و سه عامل دارد :عاملهاي
ادراکي– شناختي ،بين فردي و سازمان نايافتگي .همساني
3. Schizotypal Personality Questionnaire- Brief
4. Raine & Benishay

1. Tiliopoulos, Goodall
2. Troisi, Alcini, Coviello, Nanni, Siracusano
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دروني اين عامل ها در دامنه اي بين  1/75تا 1/۹1
(ميانگين )1/7۱قرار دارند .پايايي بازآزمايي دو ماهه آن
ضرايبي بين  1/۹۱تا ( 1/34ميانگين  )1/31مي باشد.
روايي مالکي آن به وسيله همبستگي آن با ابزارهاي باليني
اختالل شخصيت اسکيزوتايپي روايي بااليي نشان داده
است .اين ضرايب براي کل مقياس  ،1/۱۱عامل ادراکي–
شناختي  1/79و عامل بين فردي  1/۱9مي باشد .ولي
روايي مالکي عامل آشفتگي( ، )1/9۱پايين است [.]57
اعتبارسنجي اين ابزار در ايران توسط محمدزاده [ ]5۹انجام
گرفته است و روايي همزمان اين پرسشنامه با مقياس
شخصيتي اسکيزوتايپي  1/74گزارش شده است؛ همچنين،
ضريب پايايي بازآزمايي در فاصله  5هفته براي کل مقياس
 1/35 ،SPQ-Bو براي عامل هاي نقايص ادراکي-
شناختي ،نقايص بين فردي و آشفتگي به ترتيب ،1/۹9
 1/31و  1/۹4به دست آمد .بر اساس نتايج حاصل ،مقدار
ضريب آلفا براي کل  1/۹9 ،SPQ-Bو براي عامل هاي
نقايص ادراکي -شناختي  ،1/۱۱نقايص بين فردي  1/71و
آشفتگي  1/۱۹مي باشد.
-5پرسشنامه شخصيت آيزنک ،فرم تجديد نظر شده کوتاه
( :5)EPQ-RSاين پرسشنامه براي سنجش ابعاد شخصيت،
روان رنجور گرايي( ،ثبات هيجاني /بي ثباتي هيجاني) برون
گرايي (برون گرايي /درون گرايي) و روان پريشي گرايي در
دامنه سني 5۱-71سال مورد استفاده قرار مي گيرد .اين
پرسشنامه عالوه بر مؤلفه هاي مورد اشاره داراي مقياسي
براي سنجش دروغ هم مي باشد EPQ-RS .داراي 5۹
ماده مي باشد .اين پرسشنامه با جواب هاي بلي/خير پاسخ
داده مي شود .در ايران بخشي پور و باقريان خسروشاهي [
 ]53ضريب پايايي آن را با استفاده از آلفاي کرونباخ براي
شاخص هاي برونگرايي  ،1/77روان رنجور گرايي ،1/75
روان پريشي گرايي  1/45و دروغ سنجي  1/۱5به دست
آورده اند .ضرايب پايايي بازآزمايي گزارش شده توسط
سازندگان اصلي آزمون نيز مطلوب گزارش شده است [.]53
بخشي پور و باقريان خسروشاهي [ ]53ضريب روايي
همزمان مقياس هاي EPQ-RSرا در ايران از طريق اجراي
همزمان آن با پرسشنامه نئو مورد بررسي قرار داده اند.

ضريب همبستگي بين نمرات حاصل از شاخص هاي
برونگرايي ،روان رنجور گرايي و روان پريشي گرايي با
مقياس هاي هم ارز نئو به ترتيب  1/75 ،1/71و -1/95
محاسبه شده است که با توجه به سازه هاي موجود ،روايي
مناسبي مي باشد.
-9پرسشنامه سبک هاي دلبستگي ( :5)AAIاين مقياس
بوسيله هازن و شيور ]51[ 9ساخته شده است و يکي از
پرکاربردترين ابزارها در سنجش سبک هاي دلبستگي مي
باشد .اين پرسشنامه داراي  54گويه است که به هر يک از
سبکهاي دلبستگي ايمن ،اجتنابي و دوسوگرا 4 ،گويه تعلق
مي گيرد .نمره گزاري آن در مقياس ليکرت  4گزينه اي
بين صفر تا  5مي باشد.عبارت هاي  5تا  4سبک دلبستگي
ايمن ۱ ،تا  51سبک دلبستگي اجتنابي و  55تا  54سبک
دلبستگي مضطرب /دوسوگرا را مورد سنجش قرار مي
دهند .هازن و شيور پايايي بازآزمايي کل پرسشنامه را 1/۹5
و ضريب همساني دروني آن را  1/7۹به دست آورده اند .در
ايران اين ضرايب براي کل آزمون و هر يک از سبک هاي
دلبستگي ايمن ،اجتنابي و دوسوگرا به ترتيب ،1/۹9 ،1/74
 1/۹5و  1/77گزارش شده است [ .]55روايي همزمان اين
مقياس از طريق اجراي همزمان آن با مصاحبه ساختاريافته
براي سنجش سبک هاي دلبستگي به ترتيب ،1/۹7 ،1/۹1
 1/۹5و  1/73محاسبه شده است [.]55
روند اجراي پژوهش :پس از انتخاب کالس ها نخست
محقق خود را به دانشجويان معرفي و هدف تحقيق را بيان
کرد .سپس سؤاالت پرسشنامه در اختيار آنها قرار داه شد؛
به آزمودني ها گفته شد ،محدوديت زماني وجود ندارد و آنها
بايد به سؤاالت مقياس شخصيتي اسکيزوتايپي جواب بلي-
خير بدهند به منظور رعايت اخالق پژوهشي و حقوق
آزمودني ها ،ضمن اعالم صريح داوطلبانه بودن شرکت
آزمودني ها ،هم به صورت شفاهي (قبل از اجرا) و هم به
صورت کتبي (ابتداي پرسشنامه) خاطرنشان گرديد
که"اطالعات درخواستي در اين پرسشنامه ها ،صرفاً به
منظور اهداف پژوهشي است .جهت اطمينان خاطر شما ،به
جز تعيين جنسيت ،نيازي به ذکر نام و نام خانوادگي و ديگر
مشخصات خصوصي نيست" .همچنين ،در هنگام اجرا به

1 .Eysenck Personality Questionnaire RevisedShort form

2. Adult Attachment Inventory
3. Hazan & Shaver
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شخصيت را تکميل نمايند و نيم ديگر بر عکس ،تا بدين
وسيله آثار ناشي از ترتيب تکميل پرسشنامه ها کنترل شود.
يافته ها
ميانگين نمرات کسب شده نشانگان اسکيزوتايپي در سه
طبقه شخصيت روان پريشي گرا ،روان رنجور گرا و برون
گرا ،همچنين در سه طبقه دلبسته ايمن ،دلبسته ناايمن
مضطرب /دوسوگرا و دلبسته ناايمن اجتنابي در جدول 5
نشان داده شده است.

شرکت کنندگان اعالم شد که به عنوان سپاسگزاري از
شرکت شان در تکميل پرسشنامه ها ،کساني که مايل باشند
از نتايج آزمون شان مطلع گردند ،مي توانند نام و يا نام
مستعاري از خود در پرسشنامه درج کنند تا محقق آنها را از
نتايج مطلع سازد .در تکميل همزمان دو پرسشنامه ،ترتيبي
داده شد که تقريبا نيمي از شرکت کننده ها نخست مقياس
شخصيت اسکيزوتايپي و سپس پرسشنامه هاي دلبستگي و

جدول  )8ميانگين نمرات کسب شده نشانگان اسکيزوتایپي در ابعاد شخصيت و دلبستگي
گروه
نمره اسکیزوتايپي

ميانگين
انحراف معيار

ابعاد دلبستگي

ابعاد شخصیت

روان پريشي گرا

روان رنجور گرا

برون گرا

ايمن

ناايمن مضطرب /دوسوگرا

ناايمن اجتنابي

55/57
5/53

51/33
9/4۱

7/77
9/19

۹/54
9/93

51/55
9/۹4

51
5/59

تحليل دادهها مورد بررسي قرار گرفت .نتايج آزمون لوين
نشان داد پيش فرض تساوي واريانس ها تاييد شده است
( .)p< 1/55 ،F =5/۱7جدول  5نتايج اين بخش از يافته
ها را نشان ميدهد.

به منظور بررسي تأثير تعاملي ابعاد دلبستگي و ويژگي هاي
شخصيت در تبيين نشانگان اسکيزوتايپي ،از تحليل
واريانس دو عاملي استفاده شد؛ قبل از استفاده از آزمون
پارامتريک تحليل واريانس دو عاملي ،پيش فرض همگني
واريانس ها به منظور استفاده از آزمونهاي پارامتريک براي

جدول )4بررسي آثار اصلي و تعاملي ابعاد دلبستگي و ویژگي هاي شخصيت در تبيين نشانگان اسکيزوتایپي
F
سطح معناداري
میانگین مجذورات
درجه آزادي
مجموع مجذورات
منابع تغییرات
ابعاد دلبستگي
ويژگي هاي شخصيت
تأثير تعاملي
خطا
کل

۹1/94
5551/15
45/۹5
5۹51/55
5۱557

5
5
9
575
573

بر اساس اطالعات جدول  ،5نتايج تحليل واريانس دو
عاملي
نشان دهنده معنادار بودن ( ) p< 1/15، F = 9/39تأثير
ابعاد دلبستگي در نشانگان اسکيزوتايپي ،معنادار بودن
( ) p< 1/115، F = 44/۹5تأثير ابعاد شخصيت در نشانگان
اسکيزوتايپي و معنادار نبودن ( ) p< 1/55، F = 5/73تأثير

51/57
471
5۹/5۹
51/55
-

1/15
1/115
1/55
-

9/39
44/۹5
5/73
-

تعاملي ابعاد دلبستگي و ابعاد شخصيت در نشانگان
اسکيزوتايپي مي باشد.
به منظور تعيين معناداري تفاوت بين ميانگين هاي سه
گروه از ابعاد دلبستگي و نيز ابعاد شخصيت در نشانگان
اسکيزوتايپي ،از آزمون مقايسه هاي چندگانه شفه استفاده
شد که نتايج آن در جداول  9و  5نشان داده شده است.

جدول  )3آزمون مقایسه هاي چندگانه شفه در ابعاد دلبستگي
سبك هاي دلبستگي

ايمن
اجتنابي
مضطرب دوسوگرا

اجتنابي
مضطرب دوسوگرا
ايمن
مضطرب دوسوگرا
ايمن
اجتنابي
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اختالف میانگین

سطح معني داري

-5/۹5
-5/57
5/۹5
-1/5۱
5/57
1/5۱

1/115
1/115
1/115
1/۱9
1/115
1/۱9

سال  ،7شماره( 5پياپي ،)54بهار5935

مجله روانشناسي بالي ني

جدول  )4آزمون مقايسه هاي چندگانه شفه در ابعاد شخصیت
ويژگي هاي شخصیت

روان پريشي گرايي
برون گرايي
روان رنجورگرايي

اختالف میانگین

سطح معني داري

برون گرايي

4/54

1/115

روان رنجورگرايي

5/49

1/55

روان پريشي گرايي

-4/54

1/115

روان رنجورگرايي

-9/۱5

1/115

روان پريشي گرايي

-5/49

1/55

برون گرايي

9/۱5

1/115

پديدآيي رفتارهاي منفي مي شود که سرانجام اختالل در
نظام سالمت هيجاني ارگانيزم را به همراه خواهد داشت.
يک مفهوم کليدي در نظريه ي دلبستگي که پيوستگي بين
کيفيت روابط دلبستگي کودک و بزرگسال را مطرح مي
سازد ،مفهوم مدلهاي درون کاري است .به نظر بالبي ،در
خالل سالهاي رشد نايافتگي ،افراد بر حسب تجاربشان با
نگارههاي دلبستگي و تعامل با محيط ،مدلهاي درون-
کاريشان از جنبههاي مهم جهان را ميسازند و به کمک
همين الگوهاست که شخص وقايع را درک و تفسير،
حوادث را پيش بيني و طرح هايي را بنا ميکند .اگرچه
سبک دلبستگي ناايمن ،سبکهاي اجتنابي و دوسوگرا را
شامل ميشود ،اما پژوهش حاضر نشانداد که سبک
دلبستگي ناايمن اجتنابي ارتباط بيشتري با نشانگان
اسکيزوتايپي پيدا مي کند .ويژگي اصلي سبک دلبستگي
اجتنابي ،عبارتاست از نگرشمنفي نسبت به خود و ديگران
و بي اعتمادي کامل نسبت به ديگران .اين ويژگيها که به
منزله مدل هاي درونکاري منفي محسوب ميشوند،
زمينههاي شکل گيري آمادگي هاي دفاعي ،مقاومت در
برابر تأثيرات خارجي ،محدوديت عواطف ،بي اعتمادي و
سؤظن نسبت به ديگران و سرزنش آنها را فراهم مي سازند
[ .]59اين ويژگي هاي مرتبط با گرايش به انزوا ،بخشي از
عالئمي است که در مالکهاي تشخيصي اختالل
شخصيت اسکيزوتايپي نيز وجود دارند []5؛ بويژه اينکه
حداقل يک پژوهش نشان داده است که گرايش به انزوا و
ترجيح تنهايي ،از ويژگي هاي مهم اسکيزوتايپي در جامعه
ايراني است [ .]55بنابراين ،سبک دلبستگي اجتنابي با مدل-
هاي درونکاري منفي مي توانند زمينه را براي شکل گيري
نشانگان اسکيزوتايپي فراهم سازند ،البته پديدآيي نشانگان
شبه روان پريش اسکيزوتايپي ،معلول شرايط متنوع در قالب

نتايج حاصل از آزمون مقايسه هاي چندگانه بيانگر اين نکته
است که تفاوت ميانگين تغييرات نشانگان اسکيزوتايپي بين
سبک هاي دلبستگي ايمن  -اجتنابي و دلبستگي ايمن –
دوسوگرا معني دار است ،اما تفاوت ميانگين تغييرات بين
سبک هاي دلبستگي ناايمن اجتنابي -دوسوگرا معني دار
نيست .همچنين ،نتايج حاصل از آزمون مقايسه هاي
چندگانه بيانگر اين نکته است که تفاوت ميانگين تغييرات
نشانگان اسکيزوتايپي بين روان پريشي گرايي  -برون
گرايي و روان رنجورگرايي  -برون گرايي معني دار است،
اما تفاوت ميانگين تغييرات بين روان پريشي گرايي  -روان
رنجورگرايي معني دار نيست.
بحث
پژوهش حاضر با هدف بررسي آثار اصلي و تعاملي ابعاد
دلبستگي و ويژگيهاي شخصيت در تبيين نشانگان
اسکيزوتايپي انجام گرفت و نتايج آن نشان داد که ميزان
نشانگان اسکيزوتايپي در ابعاد سه گانه دلبستگي و ويژگي
هاي بنيادي شخصيت متفاوت است؛ به طوري که نشانگان
اسکيزوتايپي در سبک هاي دلبستگي ناايمن اجتنابي و
دوسوگرا در مقايسه با سبک هاي ايمن ،و در ابعاد روان
پريشي گرايي و روان رنجورگرايي شخصيت در مقايسه با
برون گرايي بيشتر ديده مي شود.
در ارتباط با رابطه سبک هاي دلبستگي ناايمن اجتنابي و
دوسوگرا با نشانگان اسکيزوتايپي ،يافته هاي اين بخش از
پژوهش با بخشي از يافته هاي قبلي [،54 ،55 ،59 ،55 ،7
 ]55 ،5۱در نمونه هاي غيرباليني همسو مي باشد .نظام
دلبستگي از منظر آسيب شناختي در دو مقوله ايمن و نا
ايمن ،طبقه بندي ميشود؛ در نظام دلبستگي ناايمن ،افراد
داراي عالئم ناسازگارانه در حيطهي رفتاري و ارتباطي
هستند؛ يعني شکلگيري نظام دلبستگي ناايمن موجب
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فرضيه آسيب پذيري -استرس 5است [ ]5که يکي از اين
شرايط مي تواند سبک دلبستگي اجتنابي باشد .گزارش شده
است که وجود همزمان سبک هاي دلبستگي اجتنابي و
دوسوگرا ،با ويژگي هايي مانند اضطراب اجتماعي باال ،انزوا
و سؤظن در تعامالت بين فردي همراه خواهد بود [،]7
مطابق متن پنجمين نسخه راهنماري آماري و تشخصيصي
اختالالترواني [ ،]5اين ويژگيها عيناً در اختالل شخصيت
اسکيزوتايپي ديده مي شود.
در ارتباط با رابطه روان پريشي گرايي و روان رنجورگرايي با
نشانگان اسکيزوتايپي و عدم ارتباط برون گرايي با آن ،يافته
هاي اين بخش از پژوهش همسو با تحقيقاتي است که بر
اساس الگوي  9عاملي و  4عاملي شخصيت نشان داده اند
که نشانگان اسکيزوتايپي با روان رنجورگرايي و بعضاً هم با
روان پريشي گرايي مرتبط است؛ در همين راستا ،تعدادي از
محققان ،اخيراً اعالم کرده اند که بسياري از انواع رفتارهاي
نابهنجار را مي توان نوعي اغراق در نشانگان بهنجار
شخصيت به حساب آورد [ .]54به عبارت ديگر ،در نظام
پيوستاري ،بسياري از اشکال آسيب شناختي در انتهاي
پيوستار شخصيت بهنجار قرار دارد تا اينکه کامالً از
شخصيت بهنجار فاصله بگيرد [ .]5۱در الگوي پيشنهادي،
روان رنجورخويي ارتباط اساسي با اسکيزوتايپي دارد ،روان
رنجورگرايي گرايش به تجربه آشفتگي هاي هيجاني را مي
سنجد [ ]57از آنجايي هم که آشفتگي هيجاني از عالئم
عاطفي شخصيت اسکيزوتايپي مي باشد [ ،]5اين بخش از
يافته ها (افزايش نشانگان اسکيزوتايپي در افراد با صفت
روان رنجورگرايي باال) موجه به نظر مي رسد .به عنوان
مثال در تاييد اين يافته ،بارانتس-ويدال ،روس -مورنت ،و
ويپيل ]5۹[ 5بر اهميت نقش صفت روان رنجورگرايي در
نشانگان اسکيزوتايپي تأکيد دارند .رابطه منفي نشانگان
اسکيزوتايپي با عامل برون گرايي شخصيت ،با گرايش به
انزوا که تحت عنوان بي لذتي درون گرايانه 9و بي لذتي
اجتماعي 5در شخصيت اسکيزوتايپي مورد بحث قرار مي
گيرد [ ،]53قابل تبيين است .بي لذتي اشاره به ناتواني در
کسب لذت از چيزهايي دارد که به طور طبيعي لذت بخش

هستند ،بويژه در بعد اجتماعي .اين حالت از ويژگي هاي
توصيف شده در اسکيزوفرنيا و شخصيت پيش مرضي آن
يعني شخصيت اسکيزوتايپي نيز مي باشد [ .]5همچنين،
رابطه نشانگان اسکيزوتايپي با روان پريشي گرايي که با
ويژگي هايي چون فقدان دوستان صميمي ،عاطفه محدود،
فقدان همدلي و عدم رعايت هنجارها و اعمال خشونت بار
هماهنگ است .با طرز تلقي آيزنک [ ]91از مفهوم روان
پريشي که بر اساس آن رفتارهاي غيراجتماعي از ويژگي
هاي روان پريشي )و براين اساس ،از ويژگي هاي نشانگان
شبه روان پريشي اسکيزوتايپي( است [ ]4منطبق مي باشد.
با وجود انتقاداتي که بر نظريه روان پريشي گرايي آيزنک
مبني بر اينکه اين مقياس آيزنک بيشتر رفتار ضداجتماعي
را اندازه مي گيرد [ ]95تا نشانههاي اختصاصي روان پريشي
را ،يافته هاي اين پژوهش همسو با نظريه آيزنک ،ارتباط
نشانگان شبه روان پريشي اسکيزوتايپي را با صفت بنيادي
روان پريشي گرايي تأييد مي کند.
در يک جمع بندي کلي ،نتايج اين مطالعه بر نقش عوامل
رواني-اجتماعي خطرساز دوره کودکي در تحول نشانگان
اختالالت طيف اسکيزوفرني در کودکاني که از نظر هيجاني
آسيب پذير هستند ،تأکيد دارد.
در ارتباط با محدوديت هاي پژوهش حاضر بايد عنوان نمود
که نمونه مورد بررسي در پژوهش حاضر تنها شامل
دانشجويان بوده است؛ بنابراين ،به نظر مي رسد که در
تعميم يافته هاي پژوهش حاضر به گروه هاي باليني بايد
جانب احتياط را رعايت کرد .با توجه به اين که نشانگان
اسکيزوتايپي و روان پريشي اسکيزوفرني به عنوان نقاط
مختلفي روي يک پيوستار مفهوم سازي شده اند و نشانگان
اسکيزوتايپي معموالً نوعي آمادگي براي اسکيزوفرني به
حساب مي آيد [ ،]5پيشنهاد مي شود يافتههاي پژوهش
حاضر روي بيماران مبتال به اسکيزوفرني تکرار شود تا
وضوح بيشتري به نقش مستقيم و تعاملي ابعاد شخصيت و
دلبستگي در اختالالت طيف اسکيزوفرني ببخشد؛ همچنين،
اگرچه در پژوهش حاضر بين سبک هاي دلبستگي و ويژگي
هاي بنيادي شخصيت در تبيين نشانگان اسکيزوتايپي تأثير
تعاملي معني دار نشد و حاکي از اين است که اين دو متغير
از نظر آماري از مسيرهاي متفاوتي بر شکل گيري نشانگان
اسکيزوتايپي تأثير مي گذارند ،اما به نظر مي رسد همبودي

1. stress- vulnerability
2. Barrantes-Vidal, Ros-Morente, Kwapil
3. introversive anhedonia
4 .social anhedonia
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Personality Dimensions in Schizotypal Syndromes
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Abstract
Introduction: This study investigated main and interactional effects of attachment styles and
personality traits in relation to schizotypal syndrome.
Method: The current study was conducted in expo fact context. Randomly selected 603 participants
(134 male  469 female) from Tabriz Payame Nour and Azad universities and Sarab Payame Nour
university students took part in this research. Participants answered to Schizotypal Personality
Questionnaire- Brief (SPQ-B), Eysenck Personality Questionnaire Revised, Short form (EPQ-RS) and
Adult Attachment Inventory (AAI). Data were analyzed using two way analysis of variance methods.
Results: Results indicate main effects of attachment styles and personality traits, so, individual with
avoidant and ambivalent insecure attachment experience more intensity of schizotypal syndrome than
individual with secure attachment. Individual with high psychoticism and neuroticism traits experience
more intensity of schizotypal syndrome than individual with extraversion personality traits. Also, there
are no interactional effects of attachment styles and personality traits in relation to schizotypal
syndrome.
Conclusion: These findings reiterate contribution of childhood risk factors in developing
schizophrenia-related spectrum disorders, especially in children with emotionally vulnerability.
Keywords: Attachment Dimension, Personality Dimension, Schizotypal Syndrome
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