
مقاله پژوهشی

ارتباط طرح واره های ناسازگار اولیه و سبک های دلبستگی در زندانیان 
دارای اختالل شخصیت مرزی زندان مرکزی همدان

*عصمت شجاع الدینی1، یاسر عزیزی سعید2

چكيده
مقدمه:سبک های دلبستگی ناایمن به عنوان یکی از عوامل مهم در ایجاد طرحواره های ناسازگار اولیه؛ به ویژه در زندانیان 

دارای اختالالت شخصیتی می تواند در بروز رفتارهای مجرمانه در آینده این افراد تأثیرگذار باشد.
هدف:هدف از این پژوهش بررسی ارتباط طرحواره های ناسازگار اولیه و سبک های دلبستگی در زندانیان دارای اختالل 

شخصیت مرزی زندان همدان در سال ۱۳۹۶ بود.
موادوروشها:این مطالعه توصیفی مقطعی بر روی زندانیان دارای اختالل شخصیت مرزی زندان همدان در سال ۱۳۹۶ 

با روش نمونه گیری هدفمند بر روی ۱۱۰ نفر انجام گرفت. این افراد پیش تر بر اساس مصاحبه بالینی توسط روانشناس 
و روانپزشک و اجرای پرسشنامه چندمحوری بالینی میلون، به عنوان بیمار دارای اختالل شخصیت مرزی تشخیص داده 
شده بودند. آزمون طر واره های یانگ )فرم کوتاه( و سپس پرسشنامه سبک دلبستگی کولینز و رید بر روی آنان اجرا و 

داده ها با استفاده از روش همبستگی پیرسون مورد تحلیل قرار گرفت.
یافتهها:متداول ترین طرحواره های ناسازگار اولیه به ترتیب، بی اعتمادی/ بدرفتاری )۲۵(، نقص و شرم )۲۴(، رهاشدگی/ 
بی ثباتی )۲۳(، خویشتن داری/ خود انضباطی ناکافی )۲۱( و محرومیت هیجانی )۱۹( بودند. میانگین نمرات دلبستگی 
ایمن ۱۱، اجتنابی، ۱۲ و دوسوگرا ۱۵/۵ بود و بین طرحواره های ناسازگار اولیه و سبک دلبستگی ایمن رابطه معکوس 
معنادار وجود داشت )r= -۰/7۵( و بین طرحواره های ناسازگار اولیه و سبک دلبستگی دوسوگرا همبستگی مثبت و معنادار 

.)r=۰/۹۴( وجود داشت
بحثونتيجهگيری:زندانیان دارای اختالل شخصیت مرزی که سبک دلبستگی دوسوگرا داشتند طرحواره های ناسازگار 

بیشتری داشتند و افرادی که سبک دلبستگی ایمن داشتند از طرحواره های ناسازگار کمتری برخوردار بودند.
کلماتکليدی:اختالل شخصیت مرزی، زندانیان، سبک های دلبستگی، طرحواره های ناسازگار اولیه.
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مقدمه
اختالل شخصیت با ناسازگاری فراگیر و انعطاف ناپذیری در رفتار، 
شناخت، حالت عاطفی )هیجان پذیری( و کنترل تکانه مشخص 
اختالل   .)۱( است  باثبات  نسبتاً  بزرگسالی  و در سراسر  می شود 
شخصیتی؛  اختالالت  انواع  از  یکی  به عنوان  مرزی  شخصیت 

الگوی فراگیر بی ثباتی روابط میان فردی، خودانگاره و عواطف و 
تکانش گری محسوسی است که در اوایل بزرگسالی شروع می شود 
به طوری که در تالش های  دارد  زمینه های مختلف وجود  و در 
شتاب زده برای اجتناب از رها شدن خیالی یا واقعی، الگوی روابط 
میان فردی بی ثبات، اختالل هویت، تکانش گری، بی ثباتی عاطفی 
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و خشم نامناسب؛ خود را نشان می دهد )۲(. نتایج پژوهش های 
گوناگون شیوع اختالالت روانی، به ویژه اختالل شخصیت مرزی را 
در زندانیان نسبت به جامعه بسیار باالتر گزارش نموده اند )۳(. وجود 
بیش از ۲۲۰ هزار زندانی در زندان های کشور که نزدیک به نیمی 
از این زندانیان را جوانان تشکیل می دهند )۴( بسیار نگران کننده 
است و نیاز به بررسی همه جانبه برای کاهش آمار جمعیت کیفری 
در این حوزه الزامی می باشد. ویژگی های شخصیتی و وضعیت روحی 
و روانی؛ از عوامل مهم و تأثیرگذار در بروز جرائم مجرمین می باشد 
)۵(. حضور در زندان همراه با محدودیت های طبیعی آن و وجود 
سرگذشت پرآسیب، اختالالت روانی و شرایط پرتنش در زندانیان، 
زمینه را برای بروز رفتارهای خود- آسیب رسان )خودکشی- جراحت 
اختالل  بیشترین شیوع  فراهم می کند.  آن ها  از  برخی  در  خود( 
روانی در زندانیان در افراد ۲۴ تا ۳۱ سال گزارش شده است )۴(. 
اختالل  در  که  است  استوار  اعتقاد  این  پایه  بر  شناختی  نظریه 
شخصیت، طرحواره های ناسازگار بسیاری وجود دارند و بنابراین، در 
موقعیت های بسیاری در ذهن بازنمایی می شوند و به نظر می رسد 
که هدایت رفتارها و راهبردهای رفتاری را که احتماالً در شرایط 

محیطی معینی ناکارآمد هستند، بر عهده دارند )۶(.
طرحواره های ناسازگار اولیه، الگوهای هیجانی و شناختِی خود - 
آسیب رسانی هستند که در ابتدای رشد و تحول در ذهن شکل 
گرفته اند و در سیر زندگی تکرار می شوند؛ بنابراین رفتارهای ناسازگار 
در پاسخ به طرحواره به وجود می آیند. اغلِب طرحواره های ناسازگار 
حاصل تجارب زیان بخش محسوب می شوند که فرد در سیر دوران 
کودکی و نوجوانی دائماً با این تجارب روبه رو بوده است )7(. اثر 
این تجارب ناگوار در سیر تحول با یکدیگر جمع می شود و منجر 
عیار می گردد.  تمام   ناسازگار  کاماًل  به شکل گیری یک طرحواره 
طرحواره های ناسازگار اولیه و راه های ناکارآمدی که بیماران از طریق 
آن ها یاد می گیرند با دیگران کنار بیایند، اغلب زیربنای نشانه های 
مزمن اختالالت محور I مثل اضطراب، افسردگی، سوءمصرف مواد 
و اختالالت روان تنی به شمار می روند )8(. پنج ذهنیت طرحواره ای 
شامل کودک رهاشده، کودک عصبانی و تکانش گر، والد تنبیه گر، 
اختالل  به  مبتال  بیماران  در  سالم؛  بزرگسال  بی تفاوت،  محافظ 
شخصیت مرزی مشخص شده است )۹(. محققان معتقدند برخی 
تجارب  نتیجه  در  عمدتاً  که  آن هایی  ویژه  به  این طرحواره ها  از 

دوران کودکی شکل گرفته اند ممکن است هسته ی اولیه اختالالت 
اختالالت  از  بسیاری  و  خفیف تر  مشکالت شخصیتی  شخصیت، 
در  سوگیری  موجب  طرحواره ها   .)۱۰( باشند   I محور  در  مزمن 
تفسیرهای ما از رویدادها می شوند و این سوگیری در روابط میان 
فردی، به صورت سوءتفاهم ها، نگرش های تحریف شده، گمانه های 
نشان  را  خود  غیرواقع بینانه  چشم داشت های  و  هدف  نادرست، 
می دهند )۱۱(. این طرحواره ها در زندانیان در مقایسه با افراد عادی 
تفاوت معناداری دارد. وجود طرحواره های ناسازگار اولیه در تعامل با 
سبک های دلبستگی ناهنجار در بروز جرم در افراد نقش مهمی را ایفا 
می کند. پررنگ بودن طرحواره های ناسازگار اولیه به ویژه در دو حوزه 
)اجتناب/ طرد( و )خودگردانی/ عملکرد مختل( می تواند در گرایش 
افراد به سوی ارتکاب رفتارهای مجرمانه نقش داشته باشد )۱۲(. 
نتایج پژوهشی نشان داد سبک دلبستگی ایمن فرد بر طرحواره او اثر 
مثبت گذاشته و از این طریق، میزان افسردگی در فرد کاهش می یابد. 
از طرف دیگر سبک دلبستگی ناایمن با اثر منفی که بر طرحواره فرد 
می گذارد باعث افزایش افسردگی در فرد می شود. بنابراین سبک های 
دلبستگی از طریق طرحواره های ناسازگار اولیه، افسردگی را در 
فرد موجب می شوند )۱۳(. همچنین این طرحواره های ناسازگار به 
دلیل ارضاء نشدن نیازهای هیجانی اساسی دوران کودکی به وجود 
آمده اند. این نیازهای هیجانی، جهان شمول هستند و افرادی که از 
سالمت روان برخوردارند می توانند این نیازهای هیجانی بنیادی را به 
طور سازگارانه های تأمین کنند. یکی از این نیازها، دلبستگی ایمن به 
دیگران )شامل نیاز به امنیت، ثبات، محبت و پذیرش( می باشد )۱۴(. 
نوزادان، تجربیات خود با مراقبان را برای ایجاد نمودهای دلبستگی 
درونی یا الگوهای فعال سازی درونی درباره ی خودشان و دیگران 
در روابط بیرون می کشند و این نمودهای دلبستگی در پی آن، 
انتظارات در مورد روابط و آینده را شکل می دهند )۱۵(. چنین بیان 
شده که بازنمایی های دلبستگی می توانند به  عنوان طرحواره های 
شناختی برای روابط مفهوم سازی شوند که در پاسخ به تجربیات با 
مراقبان دوران کودکی شکل گرفته اند )۱۶(. سه سبک دلبستگی 
ناایمن-  (Secure)، دلبستگی  ایمن  عمده وجود دارد: دلبستگی 
دوسوگرا  اضطرابی/  ناایمن-  دلبستگی  و   (Avoidant) اجتنابی 
(Ambivalent). کودک دارای سبک دلبستگی ایمن گرایش دارد 

که دیگران را به عنوان قابل  اتکاء و خودش را به عنوان کسی که 
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ارزش دوست داشتن و مراقبت دارد، ببیند )۱7(. پژوهشی نشان 
داد که حدود ۵۶ درصد از بزرگساالن در طبقه ی دلبستگی ایمن 
با  ناایمن  ارتباط میان دلبستگی  قرار می گیرند )۱8(. همچنین، 
گروه همسال و رفتار بزهکارانه را گزارش داده اند )۱۹(. سبک های 
دلبستگی اجتنابی و ایمن با آسیب های جسمی و عاطفی در دوران 
کودکی رابطه منفی، اما سبک دلبستگی دوسوگرا با آسیب های 
دوران کودکی رابطه مثبت دارند )۲۰(. یک مرور منظم بر ادبیات 
اجتنابی،  ناایمن  نوع  از  )عمدتاً  دلبستگی  بین  داد  نشان  موجود 
مقاوم و نابسامان( و رفتار پرخاشگرانه رابطه پایداری وجود دارد و 
حتی هنگامی که نتایج برای سوءمصرف مواد کنترل می شد باز هم 
رابطه سبک دلبستگی ناایمن با خشونت ورزی معنادار باقی می ماند 
)۲۱(. بر اساس نتایج پژوهش ها سبک های دلبستگی دوسوگرا و 
اجتنابی بهترین پیش بین های صفات شخصیت مرزی هستند )۲۲(.

خود  خویشتن داری/  طرحواره های  مطالعات،  نتایج  اساس  بر 
انضباطی ناکافی و نقص، بیشترین رابطه را با اختالالت شخصیت 
شخصیت  اختالل  با  بدرفتاری  بی اعتمادی/  طرحواره ی  دارند. 
پارانویید، طرحواره وابستگی با اختالل شخصیت وابسته، طرحواره 
مرزی  اختالل شخصیت  با  ناکافی  خویشتن داری/ خودانضباطی 
و طرحواره معیارهای سرسختانه با اختالل شخصیت وسواسی- 
جبری رابطه ی باالیی را نشان داده اند و بین طرحواره های ناسازگار 
اولیه در بیماران مبتال به اختالالت شخصیت مرزی و افراد بهنجار 
تفاوت معناداری وجود دارد )۲۳(. عالوه بر آن تفاوت معناداری در 
طرحواره های حوزه بریدگی و طرد، خودگردانی و عملکرد مختل، 
محدودیت های مختل، گوش به زنگی بیش از حد و بازداری در دو 
گروه مورد مطالعه دیده شد. در تحقیقی که بر روی طرحواره های 
ناسازگار اولیه در مجرمان جنسی )۳۰ سال به باال( و افراد عادی 
در شهر تهران انجام گرفت چهار طرحواره رهاشدگی، بی اعتمادی، 
وابستگی و آسیب پذیری به ترتیب از بیشترین به کمترین توانایی 
پیش بینی عضویت افراد در گروه های مجرم و غیر مجرم را ارائه 

نمود )۲۴(.
عوامل  و  اولیه  ناسازگار  طرحواره های  پیشین؛  پژوهش های  در 
مرتبط با آن در جوامع آماری مختلف )دانشجویان، دانش آموزان 
و...( بررسی گردیده است، اّما پژوهشی که طرحواره های ناسازگار 
اولیه و ارتباط آن با سبک های دلبستگی را در جمعیت زندانیان 

به نقش  توجه  با  بنابراین  یافت نشد؛  نماید  بررسی  ایران  کشور 
طرحواره های ناسازگار اولیه و سبک های دل بستگی در شکل گیری 
اختالالت شخصیت و ارتباط اختالالت شخصیت با بروز جرم در 
زندانیان، این پژوهش در پی پاسخ به این سؤال است که کدام 
طرحواره ها، متداول ترین طرحواره های ناسازگار در زندانیان دارای 
اختالل شخصیت مرزی هستند؟ و آیا بین طرحواره های ناسازگار 
اولیه و سبک های دلبستگی در زندانیان دارای اختالل شخصیت 

مرزی ارتباط وجود دارد؟

موادوروشها
بر روی  این مطالعه توصیفی مقطعی  با توجه به هدف پژوهش، 
سال  در  همدان  زندان  مرزی  شخصیت  اختالل  دارای  زندانیان 
۱۳۹۶ با روش نمونه گیری هدفمند بر روی ۱۱۰ نفر انجام گرفت. 
این بیماران پیش تر بر اساس مصاحبه بالینی توسط روانشناس و 
بیمار  به عنوان   ،III میلون  آزمون شخصیت  اجرای  و  روان پزشک 
دارای اختالل شخصیت مرزی تشخیص داده شده بودند و در بانک 
اطالعاتی بیماران روانی زندان پرونده بالینی داشتند. افرادی که دارای 
اختالالت مرتبط با مصرف مواد بودند از مطالعه کنار گذاشته شدند.

برای جمع آوری اطالعات از پرسشنامه های سبک های دلبستگی 
و   (RAAS -Revised Adult Attachment Scale) بزرگساالن 
 (Young Schema طرحواره های ناسازگار اولیه یانگ- فرم کوتاه

(Questionnaire- Short Form استفاده گردید.

پرسشنامهسبکهایدلبستگیبزرگسال

کولینز و رید (Reed & Cullens) بر اساس نظریه هازان و شاور 
(Hasan & Shawar) پرسشنامه سبک دلبستگی بزرگسال را تهیه 

کردند. این مقیاس شامل خود ارزیابی از مهارت های ایجاد روابط و 
خود توصیفی شیوه شکل دهی روابط دلبستگی نسبت به چهره های 
از  که  می باشد  سؤال   ۱8 بر  مشتمل  و  است  نزدیک  دلبستگی 
طریق عالمت گذاری روی یک مقیاس ۵ درجه ای )از نوع لیکرت( 
سنجیده می شود. با تحلیل عوامل، ۳ زیر مقیاس که هر مقیاس 
شامل ۶ ماده است مشخص می شود، ۳ زیر مقیاس عبارت اند از:

وابستگی(Dependence): میزانی را که افراد به دیگران اعتماد 

می کنند و به آن ها متکی می شوند به این صورت که آیا در مواقع 
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لزوم قابل  دسترسی اند، اندازه گیری می کند.
نزدیکبودن(Closeness): میزان آسایش در رابطه با صمیمیت 

و نزدیکی هیجانی را اندازه گیری می کند.
اضطراب(Anxiety): ترس از داشتن رابطه را می سنجد.

دانشجویان  از  گروه   ۳ روی  بر  پژوهش  اساس  بر  رید  و  کولینز 
یا  مساوی  موارد  تمامی  در  کرونباخ  آلفای  مقادیر  دادند،  نشان 
از  است.  برخوردار  باالیی  اعتبار  از  آزمون  و  بود   ۰/8۰ از  بیش 
با استفاده  سوی دیگر در پژوهش پاکدامن میزان اعتبار آزمون 
از آزمودن مجدد به صورت همبستگی بین این دو اجرا مشخص 
شده است. این پرسشنامه (RAAS) در مورد ۱۰۰ دختر و پسر 
کالس دوم دبیرستان که به طور تصادفی انتخاب شده بودند اجرا 
گردید. نتایج حاصل از دو بار اجرای این پرسشنامه با فاصله زمانی 
یک ماه از یکدیگر بیانگر آن بود که این آزمون در سطح ۰/۹۵ 

دارای اعتبار است.

کوتاه فرم یانگ- اوليه ناسازگار طرحوارههای پرسشنامه

(SQ-SF)

ارزیابی  برای   )۱۹۹8( یانگ  توسط  گویه   7۵ با  پرسشنامه  این 
این طرحواره ها  است.  اولیه ساخته شده  ناسازگار  ۱۵ طرحواره 
 ،(Emotional Deprivation) هیجانی  محرومیت  از:  عبارت اند 
بی اعتمادی/   ،(Abandonment/Instability) بی ثباتی  طرد/ 
بیگانگی  اجتماعی/  انزوای   ،(Mistrust/Abuse) بدرفتاری 
 (Defectiveness / نقص/ شرم ،(Social isolation/Alienation)

 (Dependent / وابستگی/ بی کفایتی (Failure) شکست ،Shame)

 (Vulnerability آسیب پذیری نسبت به بیماری ،Incompetence)

(Enmeshment/ خود تحول نایافته/ گرفتار ،to Harm or Illness)

(Self- (Subjugation)، فداکاری  (Undeveloped Self، اطاعت 

 ،(Emotional Inhibition) هیجانی  بازداری   ،Sacrifice)

 (Unrelenting Standards انتقادی  بیش  معیارهای سرسختانه/ 
 (Entitlement / استحقاق/ بزرگ منشی ،/ Hyper Criticalness)

 .(Insufficient Self Control) و خودکنترلی ناکافی Grandiosity)

هر پرسش بر یک مقیاس ۶ درجه ای نمره گذاری می شود )۱ برای 
کاماًل نادرست و ۶ برای کاماًل درست( در این پرسشنامه هر ۵ 
خرده  هر  میانگین  چنانچه  می سنجد.  را  طرحواره  یک  پرسش 

مقیاس باالتر از ۲/۵ باشد آن طرحواره ناکارآمد است. پایایی و 
اثبات رسیده است  به  ابزار در پژوهش های متعددی  این  روایی 
برانف (Baranoff) و تِین (Tian). هنجاریابی این پرسشنامه در 
ایران توسط آهی در دانشگاه های تهران انجام گرفته است. همسانی 
درونی با استفاده از آلفای کرونباخ در جمعیت مؤنث ۰/۹7 و در 
جمعیت مذکر ۰/۹8 به دست آمده است. در پژوهش شهامت، ثابتی 
زندانیان  ابتدا  بوده است.  به دست آمده ۰/۹۶  آلفای  و رضوانی 
شرکت کننده در پژوهش از هدف انجام پژوهش مطلع گردیدند 
و کسب رضایت آگاهانه ی کتبی از آن ها انجام گرفت. همچنین 
اطمینان الزم از محرمانه بودن اطالعات وارده به آن ها داده شد و 
آزمون طرحواره های یانگ و سپس پرسشنامه سبک های دلبستگی 
از شاخص های  استفاده  با  این پژوهش  اجرا درآمد. داده های  به 
توصیفی و همبستگی پیرسون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

یافتهها
درصد   ۳۰ ،۱ در جدول شماره  دموگرافیک  اطالعات  اساس  بر 
زندانیان متأهل و ۶۵ درصد مجرد بودند. سطح تحصیالت زندانیان، 
ابتدایی )۴۰ درصد(، راهنمایی )۲۰ درصد( و متوسطه )۳۳ درصد( 
مواد مخدر )۵۰ درصد( و سپس  به  مربوط  بیشترین جرم  بود. 

سرقت )۳۰ درصد( بود.
ناسازگار  طرحواره های  متداول ترین   ۱ شماره  نمودار  اساس  بر 
اولیه به ترتیب، بی اعتمادی/ بدرفتاری )۲۵(، نقص و شرم )۲۴(، 
ناکافی  )۲۳(، خویشتن داری/ خودانضباطی  بی ثباتی  رهاشدگی/ 

 درصد  فراواني    هاويژگي

  تحصيالت
  

  7  8  سواديب
  40  44  ابتدايي
  20  22  راهنمايي
  33  36  متوسطه

  تأهلوضعيت 
  65  71  مجرد
  30  33  متأهل

  نوع جرم
  50  55  توزيع و فروش مواد مخدر

  30  33  سرقت
  20  22  ساير

 

جدول1-ویژگیهایجمعيتشناختیشرکتکنندگاندرپژوهش
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)۲۱( و محرومیت هیجانی )۱۹( بود.
نمودار  در  دلبستگی  آزمون سبک های  نتایج  اساس  بر  همچنین 
شماره )۱(، میانگین نمرات دلبستگی ایمن ۱۱، اجتنابی، ۱۲ و 
دوسوگرا ۱۵/۵ و انحراف معیار به ترتیب ۴/۲۳، ۴/۰۵ و ۵/۹۹ بود. 
بر اساس اجرای آزمون همبستگی پیرسون در جدول شماره ۲، بین 
طرحواره های ناسازگار اولیه و سبک دلبستگی ایمن رابطه معکوس 
معنادار وجود داشت )۰/7۵-( و بین طرحواره های ناسازگار اولیه و 
سبک دلبستگی دوسوگرا همبستگی مثبت و معنادار وجود داشت 
)۰/۹۴(. بین طرحواره های ناسازگار اولیه و سبک دلبستگی اجتنابی 

همبستگی منفی وجود داشت )۰/۱7-( اما رابطه معنادار نبود.

بحثونتيجهگيری
این پژوهش با هدف بررسی ارتباط طرحواره های ناسازگار اولیه و 
سبک های دلبستگی در زندانیان دارای اختالل شخصیت مرزی 

زندان مرکزی همدان انجام شد. نتایج پژوهش نشان داد بیشترین 
طرحواره های ناسازگار در زندانیان دارای اختالل شخصیت مرزی 
مربوط به بی اعتمادی/ بدرفتاری، نقص و شرم، رهاشدگی/ بی ثباتی، 
خویشتن داری/ خودانضباطی ناکافی و محرومیت هیجانی است. 
 )۲۴  ،۲۳  ،۱۳  ،8( پژوهش ها  سایر  نتایج  با  پژوهش  یافته های 
همخوانی دارد. همچنین، یافته های پژوهش تأییدی بر نظریه ی 
طرحواره های ناسازگار اولیه یانگ هست. در این نظریه فرض بر 
اختالالت شخصیت، طرحواره های  دارای  افراد  در  که  است  این 
ناسازگار اولیه نقش مهمی را در ایجاد و تداوم اختالل به عهده دارند. 
طرحواره های بی اعتمادی/ بدرفتاری و نقص و شرم از اساسی ترین 
مرزی مطرح  شده  اختالل شخصیت  طرحواره ها در شکل گیری 
است که در این پژوهش جزء متداول ترین طرحواره های زندانیان 
دارای اختالل شخصیت مرزی بودند. بر اساس نتایج پژوهش ها؛ 
طرحواره های حوزه طرد و بریدگی و حوزه دیگر جهت مندی به 
طور کامل رابطه بین دلبستگی اضطرابی و آسیب شناسی روانی را 
وساطت می کنند و طرحواره های حوزه طرد و رهاشدگی تا حدی 
وساطت  روانی  آسیب شناسی  و  اجتنابی  دلبستگی  بین  ارتباط 
می کنند )۲۵(. دیگر پژوهش های همسو نشان داد جوانانی که در 
کودکی به عنوان دلبسته ی ناایمن طبقه بندی شده بودند برخالف 
همساالنی که دلبستگی ایمن داشتند، طرحواره های ناسازگار اولیه 

بیشتری دارند )۲۶(.
در تبیین باال بودن میزان طرحواره های عنوان شده؛ افراد دارای 

  هايوارهطرح  دلبستگي سبك
  انحراف معيار  ناسازگار اوليه

  23/4  - 75/0  دلبستگي ايمن سبك
  05/4  - 17/0  دلبستگي اجتنابي سبك
  99/5  94/0  دلبستگي دوسوگرا سبك

**P ≤ 0.01  110 N=  
 

جدول2-همبستگیپيرسونبينطرحوارههایناسازگاراوليهوسبکهای
دلبستگی

نمودار1-ميزانطرحوارههایناسازگاراوليهدرزندانياندارایاختاللشخصيتمرزی
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اختالل شخصیت مرزی حساسیت باالیی به طرد و تنهایی دارند 
تنهایی  و  شدگی  طرد  تحمل  به  قادر  که  خاطر  این  به  و   )۲(
نیستند )رهاشدگی( بدون در نظر گرفتن شرایط و برای به دست 
آوردن حس کنترل و عدم رها شدگی وارد موقعیت های آسیب زا 
دچار  دلیل  همین  به  می شوند  ضرر(  به  نسبت  )آسیب پذیری 
شکست در روابط و موقعیت ها شده )شکست( که این امر اضطراب 
شدیدی را در آن ها شکل می دهد. این اضطراب شدید باعث می شود 
احساس عدم اعتماد به نفس کنند و خود را منزوی از اجتماع و 
افراد ببینند )انزوای اجتماعی( در پی این احساس انزوا و اضطراب 
شدید و عدم اعتماد به نفس افراد دارای اختالل شخصیت مرزی 
سعی در وابستگی به دیگران می کنند تا این احساس های خود 
را کاهش دهند. این شکست های متوالی و احساس اضطراب این 
افراد از دریافت نکردن حس امنیت و عشق در زمان کودکی نشأت 
می گیرد و همچنین از توجه نکردن والدین به احساسات کودک و 
رها کردن کودک برای انجام هر کاری بدون در نظر گرفتن عواقب 

آن شرایط )خویشتنداری ناکافی( )۲۶(.
نتایج پژوهش حاضر نشان داد که سبک های دلبستگی زندانیان 
دارای اختالل شخصیت مرزی به ترتیب دوسوگرا، اجتنابی و ایمن 
بود. این یافته ها با نتایج پژوهش های قبلی )۲۰، ۲۲( همخوانی 
داشت. بر اساس نظریه دلبستگی، شکل گیری دلبستگی ناایمن 
)دوسوگرا( و همچنین آزارهای عاطفی و جنسی در دوران کودکی، 
آسیب پذیری برای مبتال شدن به اختالل شخصیت مرزی ایجاد 
می کند. نتایج نشان داد که بین سبک دوسوگرا و طرح واره های 
ناسازگار اولیه رابطه مثبت بسیار باالیی وجود دارد؛ یعنی افرادی که 
سبک دلبستگی دوسوگرا داشتند طرحواره های ناسازگار بیشتری 
داشتند و افرادی که سبک دلبستگی ایمن داشتند از طرحواره های 
ناسازگار کمتری برخوردار بودند و این رابطه معکوس بود. این نتایج 
با تحقیقات قبلی )۱۵، ۲۲، ۲7( همخوانی داشت. در تبیین می توان 
بیان داشت بر اساس بررسی بالینی بیشتر افراد شرکت کننده سابقه 
تروما در کودکی را داشته اند و آسیب های دوران کودکی من جمله 
تنبیهات شدید )والد تنبیه گر(، سابقه سوء استفاده جنسی، سوء 
مصرف مواد در اوایل نوجوانی، ربوده شدن و... در این افراد مشاهده 
شد. این آسیب پذیری ها که ناشی از فقدان والدین ایمن بوده است 
در شکل گیری سبک های دلبستگی ناایمن نقش عمده ای را ایفا 

نموده است. وجود والدین دارای اعتیاد، تن فروش و یا بی توجه 
به نیازهای این افراد در کودکی کاماًل به چشم می خورد که در 
شکل گیری سبک دلبستگی ناایمن در این افراد نقش مهمی دارد. 
بنابراین اثرات آسیب های دوران کودکی، سبک تربیتی نامناسب، 
ارتباطات ناسالم، اعتیاد و مشکالت والدین به عنوان پل ارتباطی 
بین شکل گیری سبک های دلبستگی و طرحواره های ناسازگار اولیه 

نیاز به بررسی بیشتر دارد.
بر اساس نظریه دلبستگی بالبی و نظریه طرحواره یانگ پنج نیاز 
بر عهده دارند که  اولیه در شکل گیری طرحواره ها نقش اساسی 
یکی از آن ها سبک دلبستگی )ایمن- ناایمن( است. یانگ معتقد 
است که طرحواره های ناسازگار اولیه از نیازهای برآورده نشده دوران 
کودکی به وجود آمده اند که یکی از مهم ترین این نیازها، نیاز به 
دلبستگی ایمن به دیگران می باشد. این بیماران سبک دلبستگی 
درهم ریخته ای دارند. این امر به دلیل موقعیت غیرقابل حلی است که 
آن ها در دوران کودکی از سر گذرانده اند که در آن با والدی خطرناک 
یا تهدید کننده و درعین حال مأمنی بالقوه ایمن زندگی کرده اند 
ناسازگار  به دست آمده نشان می دهد طرحواره های  نتایج   .)۲8(
اولیه )در تعامل با سبک های دلبستگی( در بیماران مبتال به اختالل 
شخصیت مرزی ناکارآمد می باشند. تشکیل سبک های دلبستگی 
ناایمن )دوسوگرا- اجتنابی( با افزایش طرحواره های ناسازگار اولیه در 
زندانیان همراه است. بر این اساس می توان با شناسایی کودکان دارای 
سبک دلبستگی ناایمن، در پی پیشگیری و درمان این افراد برآمد و 
راهبردهای مداخله ای مناسبی را در جهت تعدیل این سبک ها برای 

پیشگیری از تشکیل طرح واره های ناسازگار به عمل آورد.
محدودیت مطالعه این بود که در یک زندان از یک شهر )همدان( 
و نیز تنها بر روی مردان اجرا گردیده بود و طبعاً نمی تواند بیانگر 

جمعیت زندانیان کل کشور باشد.

تشكروقدردانی
از تمامی شرکت کنندگان در این پژوهش کمال قدردانی را داریم.

تضادمنافع
نویسندگان مقاله حاضر تصریح می نمایند هیچ گونه تضاد منافعی 

در خصوص مطالعه فوق وجود ندارد.
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Relationship between Early Maladaptive Schemas and 
Attachment Styles in Prisoners with Borderline Personality 

Disorder in Hamadan Prison Center
*Shojaadini. E1, Azizi saeid. Y2

Abstract

Introduction: Insecure attachment styles can have an impact on the future of individuals as one of the most important 

factors in the initial creation of maladaptive schemes, especially in prisoners with personality disorders.

Objective: The aim of this study was to investigate the relationship between Attachment Styles and Early Maladaptive 

Schemas in Hamadan Central Prison in 2017.

Material and Methods: The  sample ,in this study, included  110 prisoners with borderline personality disorder at 

the central prison of Hamadan in 2017. The patients were previously diagnosed with psychological and psychoanalysis 

by a clinical interview and Millon Clinical Multiaxial Inventory (MCMI_III). The Yang Scheme (Short Term) and then 

the Revised Adult Attachment Scale were applied and the data were analyzed using Pearson Correlation method.

Results: The most promising early maladaptive suggestions were mistrust / mistreatment (25), violation and shame 

(24), abandonment (23), inadequate self-discipline (21) and emotional deprivation (19), respectively. The mean of 

attachment scores was 11, avoidance 12 and ambivalent 15.5 and there was a significant inverse correlation between 

the early maladaptive scheme and safe attachment style (r = 0.75), and there was a positive and significant correlation 

between early maladaptive scheme and ambivalent attachment style (r=0.94).

Discussion and Conclusion: Prisoners with borderline personality disorder who had Ambivalent attachment style 

had more and those with secure attachment had less maladaptive schemas.

Keywords: Attachment Style, Borderline Personality Disorder, Prisoner, Early Maladaptive Schemas.
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