مقاله پژوهشی

دارای اختالل شخصیت مرزی زندان مرکزی همدان
*عصمت شجاع الدینی ،1یاسر عزیزی سعید2

چكيده
مقدمه :سبکهای دلبستگی ناایمن به عنوان یکی از عوامل مهم در ایجاد طرحوارههای ناسازگار اولیه؛ به ویژه در زندانیان
دارای اختالالت شخصیتی میتواند در بروز رفتارهای مجرمانه در آینده این افراد تأثیرگذار باشد.
هدف :هدف از این پژوهش بررسی ارتباط طرحوارههای ناسازگار اولیه و سبکهای دلبستگی در زندانیان دارای اختالل
شخصیت مرزی زندان همدان در سال  ۱۳۹۶بود.
مواد و روشها :این مطالعه توصیفی مقطعی بر روی زندانیان دارای اختالل شخصیت مرزی زندان همدان در سال ۱۳۹۶
با روش نمونهگیری هدفمند بر روی  ۱۱۰نفر انجام گرفت .این افراد پیشتر 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 طروارههای یانگ (فرم کوتاه) و سپس پرسشنامه سبک دلبستگی کولینز و رید بر روی آنان اجرا و
دادهها با استفاده از روش همبستگی پیرسون مورد تحلیل قرار گرفت.
یافتهها :متداولترین طرحوارههای ناسازگار اولیه به ترتیب ،بیاعتمادی /بدرفتاری ( ،)۲۵نقص و شرم ( ،)۲۴رهاشدگی/
بیثباتی ( ،)۲۳خویشتنداری /خود انضباطی ناکافی ( )۲۱و محرومیت هیجانی ( )۱۹بودند .میانگین نمرات دلبستگی
ایمن  ،۱۱اجتنابی ۱۲ ،و دوسوگرا  15/5بود و بین طرحوارههای ناسازگار اولیه و سبک دلبستگی ایمن رابطه معکوس
معنادار وجود داشت ( )r= -0/75و بین طرحوارههای ناسازگار اولیه و سبک دلبستگی دوسوگرا همبستگی مثبت و معنادار
وجود داشت (.)r=0/94
بحث و نتیجهگیری :زندانیان دارای اختالل شخصیت مرزی که سبک دلبستگی دوسوگرا داشتند طرحوارههای ناسازگار
بیشتری داشتند و افرادی که سبک دلبستگی ایمن داشتند از طرحوارههای ناسازگار کمتری برخوردار بودند.
کلمات کلیدی :اختالل شخصیت مرزی ،زندانیان ،سبکهای دلبستگی ،طرحوارههای ناسازگار اولیه.
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مقدمه

الگوی فراگیر بیثباتی روابط میان فردی ،خودانگاره و عواطف و

اختالل شخصیت با ناسازگاری فراگیر و انعطاف ناپذیری در رفتار،

تکانشگری محسوسی است که در اوایل بزرگسالی شروع میشود

شناخت ،حالت عاطفی (هیجان پذیری) و كنترل تكانه مشخص

و در زمینههای مختلف وجود دارد به طوری که در تالشهای

میشود و در سراسر بزرگسالی نسبتاً باثبات است ( .)1اختالل

شتابزده برای اجتناب از رها شدن خیالی یا واقعی ،الگوی روابط

شخصیت مرزی بهعنوان یکی از انواع اختالالت شخصیتی؛

میان فردی بیثبات ،اختالل هویت ،تکانش گری ،بیثباتی عاطفی

1ـ کارشناس ارشد روانشناسی عمومی ،گروه روانشناسی ،دانشکده علوم انسانی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،ایران ،کرمان (*نویسنده مسئول).
آدرس الکترونیکelshojaei@yahoo.com :
2ـ دکتری روانشناسی تربیتی ،گروه روانشناسی ،دانشکده روانشناسی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،همدان ،ایران.
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ارتباط طرحوارههای ناسازگار اولیه و سبکهای دلبستگی در زندانیان

ارتباط طرحوارههای ناسازگار اولیه و سبکهای دلبستگی در زندانیان دارای اختالل شخصیت مرزی زندان...

عصمت شجاع الدینی و یاسر عزیزی سعید

گوناگون شیوع اختالالت روانی ،بهویژه اختالل شخصیت مرزی را

شخصیت ،مشکالت شخصیتی خفیفتر و بسیاری از اختالالت

در زندانیان نسبت به جامعه بسیار باالتر گزارش نمودهاند ( .)3وجود

مزمن در محور  Iباشند ( .)10طرحوارهها موجب سوگیری در

بیش از  220هزار زندانی در زندانهای کشور که نزدیک به نیمی

تفسیرهای ما از رویدادها میشوند و این سوگیری در روابط میان

از این زندانیان را جوانان تشکیل میدهند ( )4بسیار نگرانکننده

فردی ،به صورت سوءتفاهمها ،نگرشهای تحریف شده ،گمانههای

است و نیاز به بررسی همه جانبه برای کاهش آمار جمعیت کیفری

نادرست ،هدف و چشمداشتهای غیرواقعبینانه خود را نشان

در این حوزه الزامی میباشد .ویژگیهای شخصیتی و وضعیت روحی

میدهند ( .)11این طرحوارهها در زندانیان در مقایسه با افراد عادی

و روانی؛ از عوامل مهم و تأثیرگذار در بروز جرائم مجرمین میباشد

تفاوت معناداری دارد .وجود طرحوارههای ناسازگار اولیه در تعامل با

( .)5حضور در زندان همراه با محدودیتهای طبیعی آن و وجود

سبکهای دلبستگی ناهنجار در بروز جرم در افراد نقش مهمی را ایفا

سرگذشت پرآسیب ،اختالالت روانی و شرایط پرتنش در زندانیان،

میکند .پررنگ بودن طرحوارههای ناسازگار اولیه به ویژه در دو حوزه

زمینه را برای بروز رفتارهای خود -آسیبرسان (خودکشی -جراحت

(اجتناب /طرد) و (خودگردانی /عملکرد مختل) میتواند در گرایش

خود) در برخی از آنها فراهم میکند .بیشترین شیوع اختالل

افراد به سوی ارتکاب رفتارهای مجرمانه نقش داشته باشد (.)12

روانی در زندانیان در افراد  24تا  31سال گزارش شده است (.)4

نتایج پژوهشی نشان داد سبک دلبستگی ایمن فرد بر طرحواره او اثر

نظریه شناختی بر پایه این اعتقاد استوار است كه در اختالل

مثبت گذاشته و از این طریق ،میزان افسردگی در فرد کاهش مییابد.

شخصیت ،طرحوارههای ناسازگار بسیاری وجود دارند و بنابراین ،در

از طرف دیگر سبک دلبستگی ناایمن با اثر منفى که بر طرحواره فرد

موقعیتهای بسیاری در ذهن بازنمایی میشوند و به نظر میرسد

میگذارد باعث افزایش افسردگی در فرد میشود .بنابراین سبکهای

كه هدایت رفتارها و راهبردهای رفتاری را كه احتماالً در شرایط

دلبستگی از طریق طرحوارههای ناسازگار اولیه ،افسردگی را در

محیطی معینی ناكارآمد هستند ،بر عهده دارند (.)6

فرد موجب میشوند ( .)13همچنین این طرحوارههای ناسازگار به

شناختی خود -
طرحوارههای ناسازگار اولیه ،الگوهای هیجانی و
ِ

دلیل ارضاء نشدن نیازهای هیجانی اساسی دوران کودکی به وجود

آسیبرسانی هستند که در ابتدای رشد و تحول در ذهن شکل

آمدهاند .این نیازهای هیجانی ،جهانشمول هستند و افرادی که از

گرفتهاند و در سیر زندگی تکرار میشوند؛ بنابراین رفتارهای ناسازگار

سالمت روان برخوردارند میتوانند این نیازهای هیجانی بنیادی را به

اغلب طرحوارههای ناسازگار
در پاسخ به طرحواره به وجود میآیندِ .

طور سازگارانههای تأمین کنند .یکی از این نیازها ،دلبستگی ایمن به

حاصل تجارب زیانبخش محسوب میشوند که فرد در سیر دوران

دیگران (شامل نیاز به امنیت ،ثبات ،محبت و پذیرش) میباشد (.)14

کودکی و نوجوانی دائماً با این تجارب روبهرو بوده است ( .)7اثر

نوزادان ،تجربیات خود با مراقبان را برای ایجاد نمودهای دلبستگی

این تجارب ناگوار در سیر تحول با یکدیگر جمع میشود و منجر

درونی یا الگوهای فعالسازی درونی دربارهی خودشان و دیگران

به شکلگیری یک طرحواره کام ً
ال ناسازگار تما م عیار میگردد.

در روابط بیرون میکشند و این نمودهای دلبستگی در پی آن،

طرحوارههای ناسازگار اولیه و راههای ناکارآمدی که بیماران از طریق

انتظارات در مورد روابط و آینده را شکل میدهند ( .)15چنین بیان

آنها یاد میگیرند با دیگران کنار بیایند ،اغلب زیربنای نشانههای

شده که بازنماییهای دلبستگی میتوانند ب ه عنوان طرحوارههای

مزمن اختالالت محور  Iمثل اضطراب ،افسردگی ،سوءمصرف مواد

شناختی برای روابط مفهومسازی شوند که در پاسخ به تجربیات با

و اختالالت روانتنی به شمار میروند ( .)8پنج ذهنیت طرحوارهای

مراقبان دوران کودکی شکل گرفتهاند ( .)16سه سبک دلبستگی

شامل کودک رهاشده ،کودک عصبانی و تکانش گر ،والد تنبیهگر،

عمده وجود دارد :دلبستگی ایمن ) ،(Secureدلبستگی ناایمن-

محافظ بیتفاوت ،بزرگسال سالم؛ در بیماران مبتال به اختالل

اجتنابی ) (Avoidantو دلبستگی ناایمن -اضطرابی /دوسوگرا

شخصیت مرزی مشخص شده است ( .)9محققان معتقدند برخی

) .(Ambivalentکودك دارای سبک دلبستگی ایمن گرایش دارد

از این طرحوارهها به ویژه آنهایی که عمدتاً در نتیجه تجارب

ل اتکاء و خودش را به عنوان کسی که
که دیگران را به عنوان قاب 
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و خشم نامناسب؛ خود را نشان میدهد ( .)2نتایج پژوهشهای

دوران کودکی شکل گرفتهاند ممکن است هستهی اولیه اختالالت
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داد که حدود  56درصد از بزرگساالن در طبقهی دلبستگی ایمن

طرحوارههای ناسازگار اولیه و سبکهای دلبستگی در شکلگیری

قرار میگیرند ( .)18همچنین ،ارتباط میان دلبستگی ناایمن با

اختالالت شخصیت و ارتباط اختالالت شخصیت با بروز جرم در

گروه همسال و رفتار بزهكارانه را گزارش دادهاند ( .)19سبکهای

زندانیان ،این پژوهش در پی پاسخ به این سؤال است که کدام

دلبستگی اجتنابی و ایمن با آسیبهای جسمی و عاطفی در دوران

طرحوارهها ،متداولترین طرحوارههای ناسازگار در زندانیان دارای

کودکی رابطه منفی ،اما سبک دلبستگی دوسوگرا با آسیبهای

اختالل شخصیت مرزی هستند؟ و آیا بین طرحوارههای ناسازگار

دوران کودکی رابطه مثبت دارند ( .)20یک مرور منظم بر ادبیات

اولیه و سبکهای دلبستگی در زندانیان دارای اختالل شخصیت

موجود نشان داد بین دلبستگی (عمدتاً از نوع ناایمن اجتنابی،

مرزی ارتباط وجود دارد؟

مقاوم و نابسامان) و رفتار پرخاشگرانه رابطه پایداری وجود دارد و
حتی هنگامیکه نتایج برای سوءمصرف مواد کنترل میشد باز هم

مواد و روشها

رابطه سبک دلبستگی ناایمن با خشونتورزی معنادار باقی میماند

با توجه به هدف پژوهش ،این مطالعه توصیفی مقطعی بر روی

( .)21بر اساس نتایج پژوهشها سبکهای دلبستگی دوسوگرا و

زندانیان دارای اختالل شخصیت مرزی زندان همدان در سال

اجتنابی بهترین پیشبینهای صفات شخصیت مرزی هستند (.)22

 1396با روش نمونهگیری هدفمند بر روی  110نفر انجام گرفت.

بر اساس نتایج مطالعات ،طرحوارههای خویشتنداری /خود

این بیماران پیشتر بر اساس مصاحبه بالینی توسط روانشناس و

انضباطی ناکافی و نقص ،بیشترین رابطه را با اختالالت شخصیت

روانپزشک و اجرای آزمون شخصیت میلون  ،IIIبهعنوان بیمار

دارند .طرحوارهی بیاعتمادی /بدرفتاری با اختالل شخصیت

دارای اختالل شخصیت مرزی تشخیص داده شده بودند و در بانک

پارانویید ،طرحواره وابستگی با اختالل شخصیت وابسته ،طرحواره

اطالعاتی بیماران روانی زندان پرونده بالینی داشتند .افرادی که دارای

خویشتنداری /خودانضباطی ناکافی با اختالل شخصیت مرزی

اختالالت مرتبط با مصرف مواد بودند از مطالعه کنار گذاشته شدند.

و طرحواره معیارهای سرسختانه با اختالل شخصیت وسواسی-

برای جمعآوری اطالعات از پرسشنامههای سبکهای دلبستگی

جبری رابطهی باالیی را نشان دادهاند و بین طرحوارههای ناسازگار

بزرگساالن ) (RAAS -Revised Adult Attachment Scaleو

اولیه در بیماران مبتال به اختالالت شخصیت مرزی و افراد بهنجار

طرحوارههای ناسازگار اولیه یانگ -فرم کوتاه

تفاوت معناداری وجود دارد ( .)23عالوه بر آن تفاوت معناداری در

) Questionnaire- Short Formاستفاده گردید.

(Young Schema

طرحوارههای حوزه بریدگی و طرد ،خودگردانی و عملکرد مختل،

222

محدودیتهای مختل ،گوش به زنگی بیش از حد و بازداری در دو

پرسشنامه سبکهای دلبستگی بزرگسال

گروه مورد مطالعه دیده شد .در تحقیقی که بر روی طرحوارههای

کولینز و رید ) (Reed & Cullensبر اساس نظریه هازان و شاور

ناسازگار اولیه در مجرمان جنسی ( 30سال به باال) و افراد عادی

) (Hasan & Shawarپرسشنامه سبک دلبستگی بزرگسال را تهیه

در شهر تهران انجام گرفت چهار طرحواره رهاشدگی ،بیاعتمادی،

کردند .این مقیاس شامل خود ارزیابی از مهارتهای ایجاد روابط و

وابستگی و آسیبپذیری به ترتیب از بیشترین به کمترین توانایی

خود توصیفی شیوه شکلدهی روابط دلبستگی نسبت به چهرههای

پیشبینی عضویت افراد در گروههای مجرم و غیر مجرم را ارائه

دلبستگی نزدیك است و مشتمل بر  18سؤال میباشد كه از

نمود (.)24

طریق عالمتگذاری روی یك مقیاس  5درجهای (از نوع لیكرت)

در پژوهشهای پیشین؛ طرحوارههای ناسازگار اولیه و عوامل

سنجیده میشود .با تحلیل عوامل 3 ،زیر مقیاس که هر مقیاس

مرتبط با آن در جوامع آماری مختلف (دانشجویان ،دانش آموزان

شامل  6ماده است مشخص میشود 3 ،زیر مقیاس عبارتاند از:

و )...بررسی گردیده است ،ا ّما پژوهشی که طرحوارههای ناسازگار

وابستگی ) :(Dependenceمیزانی را كه افراد به دیگران اعتماد

اولیه و ارتباط آن با سبکهای دلبستگی را در جمعیت زندانیان

میكنند و به آنها متكی میشوند به این صورت كه آیا در مواقع
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ارزش دوست داشتن و مراقبت دارد ،ببیند ( .)17پژوهشی نشان

کشور ایران بررسی نماید یافت نشد؛ بنابراین با توجه به نقش

عصمت شجاع الدینی و یاسر عزیزی سعید

ارتباط طرحوارههای ناسازگار اولیه و سبکهای دلبستگی در زندانیان دارای اختالل شخصیت مرزی زندان...

نزدیك بودن ) :(Closenessمیزان آسایش در رابطه با صمیمیت

روایی این ابزار در پژوهشهای متعددی به اثبات رسیده است

و نزدیكی هیجانی را اندازهگیری میكند.

برانف ) (Baranoffو ت ِین ) .(Tianهنجاریابی این پرسشنامه در

اضطراب ) :(Anxietyترس از داشتن رابطه را میسنجد.

ایران توسط آهی در دانشگاههای تهران انجام گرفته است .همسانی

كولینز و رید بر اساس پژوهش بر روی  3گروه از دانشجویان

درونی با استفاده از آلفای کرونباخ در جمعیت مؤنث  0/97و در

نشان دادند ،مقادیر آلفای كرونباخ در تمامی موارد مساوی یا

جمعیت مذکر  0/98بهدستآمده است .در پژوهش شهامت ،ثابتی

بیش از  0/80بود و آزمون از اعتبار باالیی برخوردار است .از

و رضوانی آلفای به دست آمده  0/96بوده است .ابتدا زندانیان

سوی دیگر در پژوهش پاكدامن میزان اعتبار آزمون با استفاده

شرکت کننده در پژوهش از هدف انجام پژوهش مطلع گردیدند

از آزمودن مجدد به صورت همبستگی بین این دو اجرا مشخص

و کسب رضایت آگاهانهی کتبی از آنها انجام گرفت .همچنین

شده است .این پرسشنامه ) (RAASدر مورد  100دختر و پسر

اطمینان الزم از محرمانه بودن اطالعات وارده به آنها داده شد و

كالس دوم دبیرستان كه بهطور تصادفی انتخاب شده بودند اجرا

آزمون طرحوارههای یانگ و سپس پرسشنامه سبکهای دلبستگی

گردید .نتایج حاصل از دو بار اجرای این پرسشنامه با فاصله زمانی

به اجرا درآمد .دادههای این پژوهش با استفاده از شاخصهای

یك ماه از یكدیگر بیانگر آن بود كه این آزمون در سطح 0/95

توصیفی و همبستگی پیرسون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

دارای اعتبار است.
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ل دسترسیاند ،اندازهگیری میكند.
لزوم قاب 

مقیاس باالتر از  2/5باشد آن طرحواره ناکارآمد است .پایایی و

یافتهها

پرسشنامه طرحوارههای ناسازگار اولیه یانگ -فرم کوتاه

بر اساس اطالعات دموگرافیک در جدول شماره  30 ،1درصد

)(SQ-SF

زندانیان متأهل و  65درصد مجرد بودند .سطح تحصیالت زندانیان،

این پرسشنامه با  75گویه توسط یانگ ( )1998برای ارزیابی

ابتدایی ( 40درصد) ،راهنمایی ( 20درصد) و متوسطه ( 33درصد)

 15طرحواره ناسازگار اولیه ساخته شده است .این طرحوارهها

بود .بیشترین جرم مربوط به مواد مخدر ( 50درصد) و سپس

عبارتاند از :محرومیت هیجانی )،(Emotional Deprivation

سرقت ( 30درصد) بود.

طرد /بیثباتی ) ،(Abandonment/Instabilityبیاعتمادی/

بر اساس نمودار شماره  1متداولترین طرحوارههای ناسازگار

بدرفتاری ) ،(Mistrust/Abuseانزوای اجتماعی /بیگانگی

اولیه به ترتیب ،بیاعتمادی /بدرفتاری ( ،)25نقص و شرم (،)24

(Defectiveness /

رهاشدگی /بیثباتی ( ،)23خویشتنداری /خودانضباطی ناکافی

) ،(Social isolation/Alienationنقص /شرم

) ،Shameشکست ) (Failureوابستگی /بیکفایتی (Dependent /
) ،Incompetenceآسیبپذیری نسبت به بیماری (Vulnerability
) ،to Harm or Illnessخود تحول نایافته /گرفتار (Enmeshment/

) ،Undeveloped Selfاطاعت ) ،(Subjugationفداکاری

وﻳﮋﮔﻲﻫﺎ

(Self-

) ،Sacrificeبازداری هیجانی )،(Emotional Inhibition
معیارهای سرسختانه /بیش انتقادی

جدول  -1ویژگیهای جمعیت شناختی شرکت کنندگان در پژوهش

ﺗﺤﺼﻴﻼت

(Unrelenting Standards

) ،/ Hyper Criticalnessاستحقاق /بزرگمنشی

(Entitlement /

) Grandiosityو خودکنترلی ناکافی ).(Insufficient Self Control

وﺿﻌﻴﺖ ﺗﺄﻫﻞ

هر پرسش بر یک مقیاس  6درجهای نمرهگذاری میشود ( 1برای
ال نادرست و  6برای کام ً
کام ً
ال درست) در این پرسشنامه هر 5
پرسش یک طرحواره را میسنجد .چنانچه میانگین هر خرده

ﻧﻮع ﺟﺮم

ﻓﺮاواﻧﻲ

درﺻﺪ

ﺑﻲﺳﻮاد

8

7

اﺑﺘﺪاﻳﻲ

44

40

راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ

22

20

ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ

36

33

ﻣﺠﺮد

71

65

ﻣﺘﺄﻫﻞ

33

30

ﺗﻮزﻳﻊ و ﻓﺮوش ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر

55

50

ﺳﺮﻗﺖ

33

30

ﺳﺎﻳﺮ

22

20
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نمودار  - 1میزان طرحوارههای ناسازگار اولیه در زندانیان دارای اختالل شخصیت مرزی

( )21و محرومیت هیجانی ( )19بود.

زندان مرکزی همدان انجام شد .نتایج پژوهش نشان داد بیشترین

همچنین بر اساس نتایج آزمون سبکهای دلبستگی در نمودار

طرحوارههای ناسازگار در زندانیان دارای اختالل شخصیت مرزی

شماره ( ،)1میانگین نمرات دلبستگی ایمن  ،11اجتنابی 12 ،و

مربوط به بیاعتمادی /بدرفتاری ،نقص و شرم ،رهاشدگی /بیثباتی،

دوسوگرا  15/5و انحراف معیار به ترتیب  4/05 ،4/23و  5/99بود.

خویشتنداری /خودانضباطی ناکافی و محرومیت هیجانی است.

بر اساس اجرای آزمون همبستگی پیرسون در جدول شماره  ،2بین

یافتههای پژوهش با نتایج سایر پژوهشها ()24 ،23 ،13 ،8

طرحوارههای ناسازگار اولیه و سبک دلبستگی ایمن رابطه معکوس

همخوانی دارد .همچنین ،یافتههای پژوهش تأییدی بر نظریهی

معنادار وجود داشت ( )-0/75و بین طرحوارههای ناسازگار اولیه و

طرحوارههای ناسازگار اولیه یانگ هست .در این نظریه فرض بر

سبک دلبستگی دوسوگرا همبستگی مثبت و معنادار وجود داشت

این است که در افراد دارای اختالالت شخصیت ،طرحوارههای

( .)0/94بین طرحوارههای ناسازگار اولیه و سبک دلبستگی اجتنابی

ناسازگار اولیه نقش مهمی را در ایجاد و تداوم اختالل به عهده دارند.

همبستگی منفی وجود داشت ( )-0/17اما رابطه معنادار نبود.

طرحوارههای بیاعتمادی /بدرفتاری و نقص و شرم از اساسیترین
طرحوارهها در شکلگیری اختالل شخصیت مرزی مطرح شده

بحث و نتیجهگیری

است که در این پژوهش جزء متداولترین طرحوارههای زندانیان

این پژوهش با هدف بررسی ارتباط طرحوارههای ناسازگار اولیه و

دارای اختالل شخصیت مرزی بودند .بر اساس نتایج پژوهشها؛

سبکهای دلبستگی در زندانیان دارای اختالل شخصیت مرزی

طرحوارههای حوزه طرد و بریدگی و حوزه دیگر جهتمندی به

جدول  - 2همبستگی پیرسون بین طرحوارههای ناسازگار اولیه و سبکهای
دلبستگی

ﺳﺒﻚ دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ

224



ﻃﺮحوارهﻫﺎي

طور کامل رابطه بین دلبستگی اضطرابی و آسیب شناسی روانی را
وساطت میکنند و طرحوارههای حوزه طرد و رهاشدگی تا حدی
ارتباط بین دلبستگی اجتنابی و آسیب شناسی روانی وساطت

اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر

میکنند ( .)25دیگر پژوهشهای همسو نشان داد جوانانی که در

ﺳﺒﻚ دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ اﻳﻤﻦ

-0/75

4/23

کودکی به عنوان دلبستهی ناایمن طبقهبندی شده بودند برخالف

ﺳﺒﻚ دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ اﺟﺘﻨﺎﺑﻲ

-0/17

4/05

همساالنی که دلبستگی ایمن داشتند ،طرحوارههای ناسازگار اولیه

ﺳﺒﻚ دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ دوﺳﻮﮔﺮا

0/94

5/99

بیشتری دارند (.)26

**P ≤ 0.01

ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر اوﻟﻴﻪ

N=110

در تبیین باال بودن میزان طرحوارههای عنوان شده؛ افراد دارای

Downloaded from mcs.ajaums.ac.ir at 5:22 +0330 on Sunday September 22nd 2019

Ê§Z¯Z¿ ÊZ^¿Y{Ây /ÉY{¾fËÂy
ÊÀ» ±] /©Z¬vfY
» Ä¿Zfz ÉZÅZÌ
]Ê¿ZnÌÅ ÉY{Z
½{¯Ê¿Z]«{Ây /ZjËY
dZY
Zf§³ Á Äf§ZÌ¿ µÂve {Ây
 Ä] d^¿ ÉË~a \ÌM
ÊfËZ¨¯Ê] /Ê´f]YÁ
d°
¿¬ ¹ Á
ÊZ¼fmY ÉYÁ¿Y
]ÉZf§|] /É{Z¼fYÊ
ÊeZ^iÊ] /Ê³| ZÅ
»Ê¿ZnÌÅ dÌ»Áv

ارتباط طرحوارههای ناسازگار اولیه و سبکهای دلبستگی در زندانیان دارای اختالل شخصیت مرزی زندان...

عصمت شجاع الدینی و یاسر عزیزی سعید

( )2و به این خاطر كه قادر به تحمل طرد شدگی و تنهایی

به نیازهای این افراد در کودکی کام ً
ال به چشم میخورد که در

نیستند (رهاشدگی) بدون در نظر گرفتن شرایط و برای به دست

شکلگیری سبک دلبستگی ناایمن در این افراد نقش مهمی دارد.

آوردن حس كنترل و عدم رها شدگی وارد موقعیتهای آسیبزا

بنابراین اثرات آسیبهای دوران کودکی ،سبک تربیتی نامناسب،

(آسیبپذیری نسبت به ضرر) میشوند به همین دلیل دچار

ارتباطات ناسالم ،اعتیاد و مشکالت والدین به عنوان پل ارتباطی

شكست در روابط و موقعیتها شده (شكست) كه این امر اضطراب

بین شکلگیری سبکهای دلبستگی و طرحوارههای ناسازگار اولیه

شدیدی را در آنها شكل میدهد .این اضطراب شدید باعث میشود

نیاز به بررسی بیشتر دارد.

احساس عدم اعتماد به نفس كنند و خود را منزوی از اجتماع و

بر اساس نظریه دلبستگی بالبی و نظریه طرحواره یانگ پنج نیاز

افراد ببینند (انزوای اجتماعی) در پی این احساس انزوا و اضطراب

اولیه در شکلگیری طرحوارهها نقش اساسی بر عهده دارند که

شدید و عدم اعتماد به نفس افراد دارای اختالل شخصیت مرزی

یکی از آنها سبک دلبستگی (ایمن -ناایمن) است .یانگ معتقد

سعی در وابستگی به دیگران میکنند تا این احساسهای خود

است که طرحوارههای ناسازگار اولیه از نیازهای برآورده نشده دوران

را كاهش دهند .این شکستهای متوالی و احساس اضطراب این

کودکی به وجود آمدهاند که یكی از مهمترین این نیازها ،نیاز به

افراد از دریافت نكردن حس امنیت و عشق در زمان كودكی نشأت

دلبستگی ایمن به دیگران میباشد .این بیماران سبک دلبستگی

میگیرد و همچنین از توجه نكردن والدین به احساسات كودك و

درهم ریختهای دارند .این امر به دلیل موقعیت غیرقابل حلی است که

رها كردن كودك برای انجام هر كاری بدون در نظر گرفتن عواقب

آنها در دوران کودکی از سر گذراندهاند که در آن با والدی خطرناک

آن شرایط (خویشتنداری ناكافی) (.)26

یا تهدید کننده و درعینحال مأمنی بالقوه ایمن زندگی کردهاند

نتایج پژوهش حاضر نشان داد كه سبكهای دلبستگی زندانیان

( .)28نتایج به دست آمده نشان میدهد طرحوارههای ناسازگار

دارای اختالل شخصیت مرزی به ترتیب دوسوگرا ،اجتنابی و ایمن

اولیه (در تعامل با سبکهای دلبستگی) در بیماران مبتال به اختالل

بود .این یافتهها با نتایج پژوهشهای قبلی ( )22 ،20همخوانی

شخصیت مرزی ناکارآمد میباشند .تشکیل سبکهای دلبستگی

داشت .بر اساس نظریه دلبستگی ،شکلگیری دلبستگی ناایمن

ناایمن (دوسوگرا -اجتنابی) با افزایش طرحوارههای ناسازگار اولیه در

(دوسوگرا) و همچنین آزارهای عاطفی و جنسی در دوران کودکی،

زندانیان همراه است .بر این اساس میتوان با شناسایی کودکان دارای

آسیبپذیری برای مبتال شدن به اختالل شخصیت مرزی ایجاد

سبک دلبستگی ناایمن ،در پی پیشگیری و درمان این افراد برآمد و

میکند .نتایج نشان داد که بین سبک دوسوگرا و طرحوارههای

راهبردهای مداخلهای مناسبی را در جهت تعدیل این سبکها برای

ناسازگار اولیه رابطه مثبت بسیار باالیی وجود دارد؛ یعنی افرادی که

پیشگیری از تشکیل طرحوارههای ناسازگار به عمل آورد.

سبک دلبستگی دوسوگرا داشتند طرحوارههای ناسازگار بیشتری

محدودیت مطالعه این بود که در یك زندان از یك شهر (همدان)

داشتند و افرادی که سبک دلبستگی ایمن داشتند از طرحوارههای

و نیز تنها بر روی مردان اجرا گردیده بود و طبعاً نمیتواند بیانگر

ناسازگار کمتری برخوردار بودند و این رابطه معکوس بود .این نتایج

جمعیت زندانیان كل كشور باشد.

با تحقیقات قبلی ( )27 ،22 ،15همخوانی داشت .در تبیین میتوان
بیان داشت بر اساس بررسی بالینی بیشتر افراد شرکت کننده سابقه

تشکر و قدردانی

تروما در کودکی را داشتهاند و آسیبهای دوران کودکی من جمله

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

تنبیهات شدید (والد تنبیه گر) ،سابقه سوء استفاده جنسی ،سوء
مصرف مواد در اوایل نوجوانی ،ربوده شدن و ...در این افراد مشاهده
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اختالل شخصیت مرزی حساسیت باالیی به طرد و تنهایی دارند

نموده است .وجود والدین دارای اعتیاد ،تن فروش و یا بی توجه

تضاد منافع

شد .این آسیبپذیریها که ناشی از فقدان والدین ایمن بوده است

نویسندگان مقاله حاضر تصریح مینمایند هیچ گونه تضاد منافعی

در شکلگیری سبکهای دلبستگی ناایمن نقش عمدهای را ایفا

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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