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 دهیچک
، همچنهو  بهااهام مهجا جهان پن  ین مهو   تهته       B با توجه به دامنهه ستهدهدا االهد شخ یت هوش الویهه      مقدمه:

راهنمای تشتو ی و آماری االد شخ روا ی بهای االد شخ یت وش، یهووه  اارهه بها ههجش یهو  بونهی االهد ا        
 ا  ام سهفش. کلم  و قجرخ ان و -بهااام مجا عاملی ینج جان پن  زاکهم   Bهای یت وش الویه 

 (N=14000تشهیو  داد    1394جامعه آماری ان  یووه  را کلوه دا ش ونان دا شه اا مققها اردبولهی در اهاا      روش:
ای ا دتاب و بهه یهاشهنامه بهالونی    سوهی ت ادفی طبقه فه که با روش  مو ه 150در نک مطالعه توصوفی همبتد ی تعجاد 

هها بها   کلم  و یهاشنامه روا شناالدی قجرخ ان و یااخ داد هج. دادا  -، یهاشنامه یت ودی زاکهم  3چنج مقوری مولون 
 مان تقلو  یج.اادفادا از آزمون همبتد ی یوهاون و رسهاوون همپ

یهالای هی به طور متدقوم و عام  فعالوش مهجا   - دانج تقلو  رسهاوون  شان داد که عام  ال ومش  نتایج:
بونهی کننهج، عاملیهای    توا نهج االهد ا یت هوش رهجاجدماعی را یهو      جان پن  زاکهم  به طور معیوم می

ونی مجا جان پن  زاکهم  ر  ورالروان –یهالای هی، ارطهاب  -تیا ش هی، ال ومش  -هو ان الواهی 
بونهی کننهج، عامه     توا نج االهد ا یت هوش مههزی را یهو     به طور متدقوم و قجرخ ان و به طور معیوم می

بونهی کنهج و   توا هج االهد ا یت هوش  مانشهی را یهو      آموپی مجا جان پن  زاکهم  به طور متدقوم میمهدم
ر  ورالهونی مههجا  روان –م و ارهطهاب  تیا شه هی، فعالوهش بهه طههور متهدقو     -ههای هو هان الههواهی   عامه  

  بونی کننج.توا نج االد ا یت وش الودیوفده را یو جان پن  زاکهم  به طور معیوم می

توا ج  تتدو  سام در درک اودمنجی مجا یهنج عهاملی جهان پن     های یووه  اارهمینافده :گیریبحث و نتیجه
 .بایج B های یت وش الویهاالد اکلم  و قجرخ ان و تواط مدت  ان درفیم دقوا  -زاکهم  
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 مقدمه  
، الگویی طوالنی مدت از تجربه 1اختالالت شخصیت

درونی و رفتاری است که از انتظارات فرهنگی فرد بسیار به 
فراگیر بوده و در دوره نوجوانی و ناپذیر و دور استف، انعطاف

یا اوایل بزرگسالی شروع شده، در طول زمان ثابت باقی 
گردد. انجمن مانده و باعث ناراحتی و افت عملکرد می

های شخصیت را براساس روانپزشکی آمریکا اختالل
کند: های توصیفی به سه گروه عمده طبقه بندی میشباهت
نویایی، اسکیزوئید و های شخصیت پارا، اختالل A خوشه

ها گیرد. افراد مبتال به این اختاللاسکیزوتایپی را در بر می
، B رسند. خوشهعادی و عجیب به نظر میاغلب غیر

و  4، نمایشی3، مرزی2های شخصیت ضداجتماعیاختالل
ها شود. افراد مبتال به این اختاللرا شامل می 5خودشیفته

رسند. خوشه نظر می اغلب نمایشی، هیجانی یا دمدمی به
Cجبری -های شخصیت اجتنابی، وابسته و وسواسی، اختالل

ها اغلب مضطرب گیرد، افراد مبتال به این اختاللرا در بر می
 .[1]رسند یا بیمناک به نظر می

طبق تعریف پنجمین نسخه راهنمای تشخیصی و آماری 
این اختالالت ممکن است به عنوان انواع  6اختالالت روانی

دید و ناسازگار صفات شخصیت نرمال درک شوند. در ش
حقیقیت مدل های ابعادی شخصیت همیشه بر روابط بین 

کنند در چهار صفات نرمال و اختالالت شخصیتی تأکید می
چوب این سنت مدل پنج عاملی با نگاهی برجسته به عنوان 

بندی اختالالت شخصیت شروع مدلی جایگزین برای طبقه
متعددی وجود دارد برای این احتمال که [. شواهد 2شد ]

ای از نمرات انتهایی اختالالت شخصیت به عنوان منظومه
نشان  7مدل پنج عاملی بهتر بیان می شوند. سالسمن و پیج

 که: دادند
های عاطفی تعریف ( اختالالتی که به وسیله استرس1 
شوند مانند پارانویید، اسکیزوتایپال، اجتنابی و وابسته می
 رنجورخویی دارند.باط مثبتی با روانارت

( اختالالتی مانند خودشیفتگی و نمایشی که با 2 
گرایی باال مرتبط هستند، با برونگرایی ارتباط مثبت جمع
 دارند.
( اختالالت مشخص شده با کمرویی و انزوا مانند 3 

اسکیزویید، اسکیزوتایپال و اجتنابی با برونگرایی ارتباط 
 منفی دارند. 

                                                           
1 Personality Disorder 
2 Antisocial Personality Disorder 
3 Borderline Personality Disorder 
4 Histrionic (Personality Disorder) 
5 Narcissistic Personality Disorder 
6 Diagnostic and Statistical Manual of Mental (DSM-5) 
7 Saulsman & Page 

فردی دارند، اختالالتی که اشاره به مشکالت بین( 4
اجتماعی، مرزی و مانند پارانویید، اسکیزوتایپال، ضد

 خودشیفته ارتباط منفی با خوشایندی دارند.
 -( باوجدان بودن ارتباط مثبتی با اختالل وسواسی5 

جبری و ارتباط منفی با اختالالت ضداجتماعی و مرزی 
 دارد.
جربه با هیچ اختالل شخصیتی ( بعد گشودگی به ت6 

 [.3مرتبط نیست ]
های تحقیقاتی در زمینه رابطه در تقابل با تالش 

های اختالالت شخصیت و مدل پنج عاملی و سایر مدل
شخصیت، مدل پنج عاملی جایگزین شخصیت زاکرمن کمتر 
مورد توجه قرار گرفته شده است. پنج بعد اصلی شخصیت 

 - اضطراب ن عبارتند از: بعددر الگوی پنج جایگزین زاکرم
کننده تجربه احساسات غمگینی، رنجورخویی توصیفروان

ترس، اضطراب، عزت نفس پایین و تردید و دودلی؛ بعد 
خصومت توصیف کننده رفتارهای ضداجتماعی  -پرخاشگری

بودن و کننده نیاز به فعالو جسورانه؛ بعد فعالیت توصیف
کننده آمیزی توصیفردمانجام کارهای سخت و دشوار؛ بعد م

تمایل به انجام فعالیت های اجتماعی و در کنار دیگران 
کننده فقدان تکانشی توصیف -بودن و بعد هیجان خواهی

طرح و برنامه و تمایل به انجام کار از روی احساس آنی و 
ی، بدون فکر قبلی است. بعد مردم آمیزی از دو مؤلفه

برابر انزوا؛ بعد فعالیت  ها و دوستان و عدم تحمل درمهمانی
تکانشی از دو  -خواهیکاری و فعالیت عمومی و بعد هیجان

 [. 4است ]خواهی و تکانشوری تشکیل یافتهی هیجانمؤلفه
، سالسمن و 8دو فراتحلیل ارائه شده توسط استندرف

پیجاز روابط بین اختالالت شخصیت و الگوی پنج عاملی 
شده نظراز نسخه تجدید جایگزین براساس مطالعاتی که آنها

اند اند، حمایت کردهاستفاده کرده 9پرسشنامه شخصیتی نئو
و همکاران نشان دادند که مقیاس زاکرمن  10[. آلیوجا5، 4]

کننده خیلی خوبی برای سه خوشه اختالالت بینیپیش
، به  راهنمای تشخیصی و آماری اختالالت روانیشخصیت 

همکاران مطرح کردند و  11[. هوانگ6است ] Bویژه خوشه 
بینی باالیی کلمن قدرت پیش-که مدل جایگزین زاکرمن

برای اختالالت شخصیت ضداجتماعی، وابسته، مرزی و 
بینی را برای اختالل شخصیت ترین پیشاجتنابی، ضعیف

  .[7]اسکیزوئید و اسکیزوتایپال دارد 
و همکاران در پژوهشی به این  12آلیوجا، اسکوریال

                                                           
8 Ostendorf 
9 NEO-Personality Inventory-Revised (NEO-PIR) 
10 Aluja 
11 Huang 
12 Alija& Escorial 
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 و همیارانراوا روی  چتلی                          کلم  و قجرخ ان و -به یانه مجا ینج عاملی جان پن  زاکهم   Bهای یت وش الویه بونی االد ایو 

که اعتبار افتراقی و قابلیت اطمینان مدل نتیجه رسیدند 
های ساختاری پنج جایگزین زاکرمن نسبت به سایر مدل

بینی بیولوژیکی صفات شخصیتی صفات شخصیتی در پیش
 . [8]باالتر است 

ختالالت شناسی ااز جمله مکاتبی که به بررسی سبب
. به نظر است 1یپرداخته است، مکتب روان تحلیلشخصیت 

تاکید این مکتب بر اهمیت سالهای ابتدایی رشد رسد که می
تری نسبت به سایر شناسی روانی، دیدگاه عمیقدر آسیب

نماید. این مکتب از کارهای بالینی و مکاتب مطرح می
تجربی فروید نشات گرفته است و معتقد است که غرایز و 

در این  دهنده شخصیت هستند.ها، نیروهای سوقسائق
ساخته  2یجنس - ی مراحل روانیرویکرد شخصیت در ط

 می باشد. 5و فرامن 4، من3پایگاه نهاد 3شود و متشکل از می
از آنجایی که ایگو وظیفه مدیریت سیستم روانی را بر عهده 

شوند که ایگو دارد، تمام مشکالت روانی زمانی ظاهر می
 هایش عمل کند.نتواند به مسئولیت

تحمل استرس دهنده ظرفیت فرد در نشان 6قدرت ایگو
[. همچنین به 9] باشدکننده میبدون تجربه اضطراب فلج

بینانه شرایط مشکل و ظرفیت فرد برای درک واقع معنای
قدرت ایگو به ما باشد. می دادن به آنها به شکل موثرپاسخ

سترس کند به یک تعادل عاطفی رسیده و با اکمک می
ایگو به  . فقدان قدرت[10] درونی و بیرونی سازگار شویم

کنترلی و نبود احساس تسلط بر محیط معنی نبود خود
کند که نیرومندی پایین من [. ماروک بیان می11باشد ]می

با اختالالت شخصیت ازقبیل اختالل شخصیت ضداجتماعی، 
وابسته، اجتنابی وتکانشگری ارتباط دارد. تکانشگری 

وه تواند حکایت از نوعی خودکنترلی ضعیف باشد، به عالمی
های نیرومندی من، یک ارتباط آنها با مطالعه مقاالت ونظریه

بین نیرومندی من پایین با اضطراب را مشاهده کردند که 
رفتن کنترل برروی افکار دستساز ازتواند زمینهمی

به نقل از ]هوشیارانه و فقدان تاثیرگذاری بر محیط باشد 
تواند میبیان کردند که قدرت ایگو  7. برودی و کارسن[12

های دفاعی را به پذیری در استفاده از مکانیسمقدرت انعطاف
پذیر ارمغان آورد، اگر یک مکانیسم دفاعی به طور غیرانعطاف

گیری اختالالت شخصیت به کار گرفته شود، موجب شکل
بین امید  فوالدی و شهیدی نشان دادند که .[13]گردد می

ا وجدان بودن با به زندگی، برون گرایی، سازش پذیری و ب
                                                           
1 Psychoanalysis 
2 Psychosexual stages 
3 Id 
4 Ego 
5 Super ego 
6 Ego Strength 
7 Brody & Carson 

سرسختی رابطه مثبت معنی دار و بین روان رنجورخویی، 
پذیرا بودن نسبت به تجارب و سرسختی، رابطه منفی معنی 

نشان [. همچنین احمدی و قریشی راد 14] داری وجود دارد
های های ناسازگار اولیه و سبککه بین طرح واره ندداد

همچنین طرح فرزند پروری رابطه معناداری وجود دارد. 
های استحقاق، وابستگی، ایثار، و گرفتار به طور واره

معناداری احتمال ابتال به اختالالت شخصیت دسته ب را 
های اختالل شخصیت پیش بینی کردند. که افراد با رگه

برند و دسته ب از طرح واره های ناسازگار اولیه رنج می
 .[15] های فرزند پروری آنها ناسازگارندسبک
دهد که مدل پنج عاملی ایج مطالعات حاضر نشان مینت

کلمن از اعتبار افتراقی باالیی در  -جایگزین زاکرمن
 Bینی اختالالت شخصیت به خصوص خوشه بپیش

 B برخوردار است و قدرت ایگو با اختالالت شخصیت خوشه 
رابطه منفی دارد. با توجه به دامنه گسترده اختالالت 

و به دلیل تأثیرات فراگیر  Bشخصیت به خصوص خوشه 
فردی و با این اختالالت در زندگی فردی و ارتباطات بین

توجه به کمبود مطالعات در داخل کشور در مورد بررسی 
ساز اختالالت شخصیت، همچنین براساس مدل عوامل زمینه
 یو آمار یصیتشخ ینسخه راهنما ینپنجمجایگزین 

پژوهش حاضر با برای اختالالت شخصیت،  یاختالالت روان
هدف پیش بینی اختالالت شخصیت ضداجتماعی، مرزی، 

-زاکرمن نمایشی و خودشیفته براساس مدل پنج جایگزین
 کلمن و قدرت ایگو انجام گرفت.

 روش
 نوع پژوهش

 همبستگی است.  -پژوهش حاضر توصیفی
 زمودنیآ

این پژوهش را کلیه  : جامعه آماریجامعه آماریالف( 
تشکبل  1394دانشجویان دانشگاه محقق اردبیلی در سال 

 .(N=14000داد )
که بود نفر  150تعداد نمونه پژوهش  ب( نمونه پژوهش:

با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب و مورد آزمون 
 قرار گرفتند. 
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 ابزارهای پژوهش 
یر استفاده برای جمع آوری اطالعات هم از ابزارهای ز

 شد:

یک  :1پرسشنامه بالینی چند محوری میلون (1
مقیاس خودسنجی است و برای تصمیم گیری بالینی و 
تشخیص ابتالی آزمودنی به یک اختالل ویژه یا حضور 

های روانشناختی ویژه ای در آزمودنی مورد استفاده ویژگی
گویه بلی/خیر است.  175گیرد. این آزمون دارای قرار می

الگوی  11دقیقه زمان می برد.  30تا  20اجرای آن بین 
سنجد و برای بالینی شخصیت و نشانگان بالینی را می

سال به باال استفاده می شود. الگوی بالینی  18بزرگساالن 
شخصیت در آزمون بالینی چند محوری میلون سه شامل 

زیر مقیاس به شرح زیر است: شخصیت اسکیزوئید،  11
فسرده، وابسته، نمایشی، خودشیفته، گزین، ادوری

دیگرآزارگر، وسواسی، منفی گرا و  -ضداجتماعی، آزارگر
 1969خودآزار. از زمان انتشار آن در سال -شخصیت آزارگر

دو بار تجدید نظر شده است. این آزمون یکی از 
های روانی است و در پژوهش های بین پرکاربردترین آزمون

[. این آزمون دو بار در 16ست ]فرهنگی متعدد به کار رفته ا
ایران هنجاریابی شده است. نسخه سوم توسط شریفی در 

هنجاریابی شده است. در مطالعات شریفی  1381سال 
همبستگی نمرات خام نخستین اجرا و بازآزمایی در دامنه 

) اختالل شخصیت  98/0)اختالل هذیانی( تا  82/0
از طریق روش اسکیزوئید( گزارش شده است. پایایی آزمون 

ها در همسانی درونی محاسبه شده و ضریب آلفای مقیاس
) اختالل  97/0) اختالل وابستگی به الکل( تا  85/0دامنه 

 استرس پس از ضربه( بدست آمده است.
این : 2کلمن-پرسشنامه شخصیتی زاکرمن( 2

 پرسشنامه شخصیت ایپرسشنامه نسخه پنجاه گویه
ج بعد شخصیتی است و بر . شامل پنباشدکلمن می-منزاکر

 پایه الگوی پنج عاملی شخصیت زاکرمن قرار دارد. 
 رنجور روان - : اضطراب این پنج بعد عبارت است از

-، پرخاشگریآمیزی مردمتکانشی، -خواهیخویی، هیجان
گویه  10های آن از خصومت و فعالیت. هر یک از مقیاس

هر گویه  تشکیل شده است. آزمودنی پاسخ مورد نظر را برای
غلط( ارایه می دهد. نحوه  -ای )درستدر مقیاسی دو گزینه

گذاری به این ترتیب است، که در برخی موارد گزینه نمره
گیرد؛ و در برخی نمره و غلط صفر نمره می« 1»درست

این  گیرد.نمره می« 1»موارد دیگر درست صفر نمره و غلط 
ست آمده از های بدنسخه از پرسشنامه با استفاده از داده

                                                           
1 (Millon clinical Multiaxial Inventory) III 
2 Zuckerman-Kuhlman Personality Questionnaire 

چهار کشور: آمریکا، اسپانیا، سویئس و آلمان توسط آلیوجا و 
گویه برای هر یک  10همکارانش طراحی شده است. ساختار 

ها از طریق تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی بدست از عامل
آمده است. متوسط ضریب آلفای کرونباخ برای هر پنج عامل 

ستثناء ضریب آلفای گزارش شده است، به ا 70/0باالتر از 
خصومت که برابر با  -بدست آمده در مقیاس پرخاشگری

 بدست آمده است.  66/0
المعی و همکاران در بررسی ساختار عاملی، روایی و 

کلمن، ضریب پایایی  -پایایی پرسشنامه شخصیت زاکرامن
، 64/0 ، آلفای کرونباخ79/0بازآزمایی برای کل پرسشنامه 

( بدست  >001/0p) 360/0ضریب همبستگی درونی
اند. روایی همزمان این پرسشنامه از طریق تحلیل آورده

همبستگی بدست آمده با پرسشنامه شخصیتی آیزنگ مورد 
 [. 17بررسی قرار گرفته است ]

سیاهه پرسشنامه روانشناختی قدرت ایگو :  (3
توسط استروم و همکاران در  4روان شناختی قدرت ایگو

ت. این پرسشنامه هشت نقطه ساخته شده اس 1997سال 
که شامل: امید، خواسته، هدف، شایستگی،  قدرت ایگو

سنجد و دارای وفاداری، عشق، مراقبت و خرد هستند را می
سؤال است. آنها  روایی صوری، محتوا و سازه این  64

پرسشنامه را مورد تایید قرار دادند و همچنین برای بررسی 
 68/0لفای کرنباخ، آن را پایایی آن از روش محاسبه ضریب آ

گزارش کردند. الطافی نیز آلفای کرونباخ سیاهه را بر روی 
 77/0سازی مقیاس را و پایایی دو نیمه 91/0ای ایرانی نمونه

 [.12گزارش کرد ]

 شیوه انجام پژوهش
گیری بدین شرح بود: با توجه به چگونگی روش نمونه

جامعه مورد آگاه بودن از نسبت طبقه دختران و پسران در 
کالس به  2دانشکده موجود از هردانشکده  6نظر از بین 

نفر از طبقه  90صورت متناسب و تصادفی انتخاب و 
و  36/2سال و انحراف معیار 45/20دختران با میانگین سنی 

سال و  36/21نفر از طبقه پسران با میانگین سنی  60
انتخاب شدند. بعد از توصیف اهداف  2/3انحراف معیار 

کنندگان از آنها خواسته پژوهشی و کسب رضایت شرکت
های پژوهشی پاسخ دهند. در پژوهش شد به پرسشنامه

ن زاکرمن )هیجان حاضر قدرت ایگو و ابعاد مدل پنج جایگزی
اب خصومت، اضطر-پرخاشگریتکانشگری، -خواهی
آمیزی( به عنوان متغیرهای رنجورخویی، فعالیت، مردمروان
ت شخصیت ضداجتماعی، مرزی، نمایشی بین و اختالالپیش

                                                           
3 Intraclass correlation coefficient (ICC) 
4 Psychosocial Inventory of Ego (Strengths) 
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و خودشیفته به عنوان متغیرهای مالک در نظر گرفته شدند 
و از روش تحلیل رگرسیون استفاده شد. داده ها با استفاده 

تجزیه و تحلیل « اس.اس. پی. اس. »نرم افزار  16از ویرایش 
 شدند. 

 نتایج

نفر با میانگین و )انحراف معیار( سنی  150عداد ت
( در این پژوهش شرکت کردند که 78/2سال و ) 90/20

سال و  36/21نفر از آنها پسر با میانگین سنی  60تعداد 
 45/20با میانگین سنی  نفر دختر 90و  2/3انحراف معیار 
 بودند. 36/2معیار سال و انحراف

 در دانشجویان B. میانگین و انحراف معیار ابعاد مدل جایگزین زاکرمن وقدرت ایگو و اختالالت شخصیت خوشه1جدول 
 M SD N متغیرها M SD N متغیرها
 150 81/19 9/155 قدرت ایگو 150 05/3 46/5 تکانشگری-هیجان خواهی

 150 33/14 28/31 ضداجتماعی 150 22/3 50/7 روان رنجورخویی-اضطراب
 خصومت-پرخاشگری

 فعالیت
 مردم آمیزی

64/6 
07/6 
96/3 

70/2 
93/1 
42/3 

150 
150 
150 

 مرزی

 نمایشی

 خودشیفته

74/36 
41/32 
60/34 

22/16 
20/17 
04/17 

150 
150 
150 

، میانگین، انحراف معیار افراد در متغیرهای 1جدول 
ابعاد مدل جایگزین زاکرمن و قدرت ایگو و اختالالت 
شخصیت ضداجتماعی، مرزی، نمایشی و خودشیفته نشان 

 دهد. می

بین )قدرت ایگو، برای تعیین همبستگی متغیرهای پیش

-خصومت، اضطراب-تکانشگری، پرخاشگری-خواهیهیجان
رنجورخویی، فعالیت، تکانشگری، روان -خواهیهیجان
( از B آمیزی( و مالک )اختالالت شخصیت خوشهمردم

آزمون ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد که نتایج آن 
 آمده است. 2در جدول 

 Bخوشه.  ماتریس همبستگی ابعاد مدل جایگزین زاکرمن، قدرت ایگو و اختالالت شخصیت 2جدول

 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 متغیرها

          1 ( ضداجتماعی1)

         1 **39/0 ( مرزی2)

        1 07/0 14/0 ( نمایشی3)

       1 14/0 -07/0 126/0 ( خودشیفته4)

      1 **31/0 * 17/0 **42/0 **32/0 تکانشگری-( هیجان خواهی5)

     1 **-27/0 **-65/0 **-24/0 *18/0 -09/0 روان رنجورخویی-( اضطراب6)

    1 *-14/0 **32/0 **30/0 05/0 **26/0 **67/0 خصومت-( پرخاشگری7)

   1 *17/0 **-37/0 **-24/0 43/0 07/0 **-26/0 -08/0 ( فعالیت8)

  1 *18/0 03/0 **-36/0 09/0 *16/0 **61/0 -07/0 01/0 ( مردم آمیزی9)

 1 03/0 01/0 *-14/0 01/0 -09/0 -11/0 01/0 *-16/0 -08/0 (  قدرت ایگو10)

دهد که اختالل شخصیت نشان می 2جدول 
 ؛ >01/0Pتکانشگری ) -خواهیضداجتماعی با هیجان

32/0r=خصومت-(، پرخاشگری (01/0P< 32/0 ؛r=)  رابطه
 -خواهیمثبت دارد. اختالل شخصیت مرزی با هیجان

خصومت  -، پرخاشگری(=42/0r؛ >01/0P)تکانشگری 
(01/0P< 26/0 ؛r=) رنجورخویی روان -و اضطراب
(05/0P<  18/0؛r= )  01/0)رابطه مثبت ولی با فعالیتP< 
رابطه منفی  (-=16/0r ؛>05/0P، قدرت ایگو )( - =26/0r؛ 

تکانشگری  -خواهیدارد. اختالل شخصیت نمایشی با هیجان
(05/0P<17/0 ؛r= )آمیزی و مردم(01/0P<61/0 ؛r=) 

 ؛>01/0P)رنجورخویی روان -رابطه مثبت ولی با اضطراب
24/0r=)   رابطه منفی دارد. اختالل شخصیت خودشیفته با

، (=31/0r؛ >01/0P)تکانشگری  -خواهیهیجان
آمیزی ( و مردم=30/0r؛>01/0Pخصومت )-پرخاشگری

(05/0P<16/0 ؛r=) رابطه مثبت ولی با اضطراب- 
 رابطه منفی دارد. (=65/0r ؛>01/0P)رنجورخوییروان

جهت بررسی توانایی مدل جایگزین زاکرمن و قدرت 
 Bبینی اختالل های شخصیت خوشه ایگو در پیش

)ضداجتماعی، مرزی، نمایشی و خودشیفته( از تحلیل 
 3 رگرسیون همزمان استفاده شد که نتایج آن در جدول

 آمده است.
 50بین دهد که متغیرهای پیشنشان می 3جدول 

درصد از واریانس نمرات اختالل شخصیت ضداجتماعی را 
در سطح  =F 221/24کنند که این مقدار بابینی میپیش
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 .7-16، صص.:1397، یائوپ و زمتدان 31، یوایی 2، یمارا 16، دورا  دا شور رفدار( شناسی بالینی و شخصیتروانیووهشی  –دوف لنامه علمی 
Biannual Journal of Clinical Psychology & Personality, Vol.16, No.2, Serial 31, Autumn & Winter 2018-2019, pp.:7-16. 

 001/0>P دار است. نتایج ضرایب رگرسیون نیز نشان معنی
( t :000/0>p=688/10پرخاشگری ) -دهد که خصومتمی

( به طور t :002/0>p=-119/3طور مستقیم و فعالیت )

بینی معکوس اختالل شخصیت ضداجتماعی را پیش
 کنند.می

 نتایج تحلیل رگرسیون اختالل شخصیت ضداجتماعی براساس ابعاد مدل جایگزین زاکرمن و قدرت ایگو . 3جدول

 R2 F Sig ,F SE B Beta t(P) متغیرهای پیش بین متغیر مالک

 504/0 221/24 000/0     

 اختالل شخصیت ضداجتماعی
 

 -225/0 -665/1 534/0    فعالیت
119/3- 

(002/0) 

 -هیجان خواهی
 تکانشگری

 
 

  339/0 123/0 026/0 
362/0 

(718/0) 

 700/0 713/3 347/0    پرخاشگری -خصومت
688/10 

(000/0) 

 005/0 020/0 226/0    مردم آمیزی
077/0 

(939/0) 

 روان -اضطراب
 رنجورخویی

   325/0 290/0- 065/0- 
893/0- 

(374/0) 

 019/0 014/0 043/0    قدرت ایگو
317/0 

(751/0) 

 . نتایج تحلیل رگرسیون اختالل شخصیت مرزی براساس ابعاد مدل جایگزین زاکرمن و قدرت ایگو4جدول

 R2 F Sig ,F SE B Beta P))t متغیرهای پیش بین متغیر مالک

  318/0 115/11 000/0     

 اختالل شخصیت  مرزی

 

 -081/0 -676/0 708/0    فعالیت
955/0- 

(341/0) 

 -هیجان خواهی
 417/0 216/2 450/0    تکانشگری

926/4 
(000/0) 

 -خصومت
 178/0 070/1 461/0    پرخاشگری

321/2 
(022/0) 

 012/0 055/0 353/0    مردم آمیزی
156/0 

(876/0) 

 روان -اضطراب
 305/0 535/1 432/0    رنجورخویی

556/3 
(001/0) 

 -102/0 -084/0 057/0    قدرت ایگو
462/1- 

(046/0) 

 31بین دهد که متغیرهای پیشنشان می 4جدول 
درصد از واریانس نمرات اختالل شخصیت مرزی را 

در سطح  =115/11Fکنند که این مقدار بابینی میپیش
001/0>P دار است. نتایج ضرایب رگرسیون نیز نشان معنی
(، t :022>p=231/2پرخاشگری ) - دهد که خصومتمی

(، t :000/0>p=926/4تکانشگری ) - خواهیهیجان
( به طور t :001/0>p=556/3رنجورخویی )روان -اضطراب

( به طور t :046/0>p=-462/1مستقیم و قدرت ایگو )
 کنند. بینی میمعکوس اختالل شخصیت مرزی را پیش

 38بین دهد که متغیرهای پیشنشان می 5جدول
از واریانس نمرات اختالل شخصیت نمایشی را  درصد
در سطح  =174/15Fکنند که این مقدار بابینی میپیش
001/0>P دار است. نتایج ضرایب رگرسیون نیز نشان معنی
( به طور t :000/0>p=575/8آمیزی )دهد که فقط مردممی

 کنند.مستقیم اختالل شخصیت نمایشی را پیش بینی می
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 .  نتایج تحلیل رگرسیون اختالالت شخصیت نمایشی براساس ابعاد مدل جایگزین زاکرمن و قدرت ایگو5جدول 
 R2 F Sig, F SE B Beta P))t متغیرهای پیش بین متغیرمالک

  389/0 174/15 000/0     

 اختالل شخصیت نمایشی

 

 -006/0 -056/0 711/0    فعالیت
079/0- 

(937/0) 

 -هیجان خواهی
 116/0 655/0 452/0    تکانشگری

450/1 
(149/0) 

 -002/0 -011/0 463/0    پرخاشگری -خصومت
024/0- 

(981/0) 

 604/0 040/3 354/0    مردم آمیزی
575/8 

(000/0) 

 روان -اضطراب
 005/0 026/0 433/0    رنجورخویی

060/0 
(952/0) 

 000/0 000/0 058/0    قدرت ایگو
003/0 

(997/0) 

 

 نتایج تحلیل رگرسیون اختالالت شخصیت خودشیفته براساس ابعاد مدل جایگزین زاکرمن و قدرت ایگو. 6جدول
 R2 F Sig, F SE B Beta P))t متغیرهای پیش بین متغیر مالک

  551/0 260/29 000/0     

اختالل شخصیت 
 خودشیفته

 

 298/0 621/2 604/0    فعالیت
342/4 

(000/0) 

 -هیجان خواهی
 220/0 230/1 384/0    تکانشگری

207/3 
(002/0) 

 099/0 622/0 393/0    پرخاشگری -خصومت
582/1 

(116/0) 

 -095/0 -474/0 301/0    مردم آمیزی
575/1- 

(117/0) 

 روان -اضطراب
 -503/0 -658/2 368/0    رنجورخویی

224/7- 
(000/0) 

 -074/0 -064/0 049/0    قدرت ایگو
305/1- 

(194/0) 

درصد  55بین دهد که متغیرهای پیشنشان می 6جدول
بینی از واریانس نمرات اختالل شخصیت خودشیفته را پیش

 P<001/0در سطح  =260/29Fباکنند که این مقدار می
دهد که دار است. نتایج ضرایب رگرسیون نیز نشان میمعنی

 -خواهی(، هیجانt :000/0>p=342/4فعالیت )
( به طور مستقیم و t :002/0>p=207/3تکانشگری)
( به طور t :000/0>p=-224/7رنجورخویی )روان -اضطراب

معکوس اختالل شخصیت خودشیفته را پیش بینی 
 نند.کمی

 گیرینتیجهو بحث 

بینی اختالالت شخصیت هدف پژوهش حاضر پیش
ضداجتماعی، مرزی، نمایشی و خودشیفته براساس مدل 

 کلمن و قدرت ایگو بود. -پنج عاملی جایگزین زاکرمن
نتایج ضرایب همبستگی نشان داد که اختالل شخصیت 

-تکانشگری، پرخاشگری -خواهیضداجتماعی با هیجان
خصومت رابطه مثبت دارد. نتایح تحلیل رگرسیون نیز 

درصد از کل واریانس اختالل شخصیت  50آشکار کرد که 

 -ضداجتماعی به طور مستقیم به وسیله خصومت
ه فعالیت تبیین پرخاشگری و به طور معکوس به وسیل

همسو است. این تبیین  [8، 7، 6]ها با شود. این یافتهمی
قابل ذکر است که با توجه به باال بودن نمرات سرشتی 

پذیری و پایین بودن نمرات منشی پشتکار نوجویی و آسیب
در افراد مبتال به اختالل شخصیت ضداجتماعی، این افراد 

ک و عصبی هستند در سطح روانی تکانشی، تندمزاج، بیمنا
و تمایل چندانی به شروع فعالیت ها یا قبول مسئولیت 

 [. 18ندارند ]

پرخاشگری باال و فعالیت پایین به  -از این رو خصومت
عنوان یک صفت شخصیتی مرضی در این افراد قابل 

 بینی است.پیش
نتایج ضرایب همبستگی نشان داد که اختالل شخصیت 

خصومت و  -ری، پرخاشگریتکانشگ -خواهیمرزی با هیجان
رنجوریی رابطه مثبت ولی با فعالیت، قدرت روان -اضطراب

ایگو رابطه منفی دارد. نتایح تحلیل رگرسیون نیز آشکار کرد 
درصد از کل واریانس اختالل شخصیت مرزی به طور  31که 
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 - خواهیپرخاشگری، هیجان - مستقیم به وسیله خصومت 
رخویی و به طور معکوس به رنجوروان - تکانشگری، اضطراب

شود. این یافته ها با مطالعات وسیله قدرت ایگو تبیین می
اریکسون مبنی بر شکل گیری اختالالت روانی در نتیجه 

های مربوط به دوره های رشدی می باشد حل نشدن بحران
[ همسو است. این تبیین قابل ذکر است که هر 13و  8، 7] 

های رشدی ل بحرانیک از پیامدهای ناشی از عدم ح
فردی افراد تأثیرگذار توانند برکارکردهای فردی و بینمی

توان های مختلف را میباشند که این بدکارکردی در زمینه
در افراد مبتال به اختالل شخصیت مرزی مشاهده نمود. از 

همانند تواند می ناتوانی در پروراندن فرآیندهای مناین رو 
اختالالت پرخاشگری به های اولیه جنسی یا تثبیت

د و نیز با توجه به اینکه افراد مبتال به منجر شوشخصیت 
های دفاعی به طور اختالالت شخصیت مرزی از مکانیزم

کنند، پایین بودن قدرت ایگو را ناپذیری استفاده میانعطاف
شناختی انتظار داشت. توان به عنوان یک عامل روانمی

ه اصلی افراد مبتال به همچنین با توجه به اینکه مشخص
ثباتی در عواطف، روابط اختالالت شخصیت مرزی بی

فردی، خودانگاره و تکانشگری بارز است، از این رو بین
تکانشگری،  -خواهیهای هیجاندار بودن مؤلفهمعنی

رنجورخویی به روان -پرخاشگری و اضطراب -خصومت
تظار ساز زیستی قابل انعنوان عنوان صفات شخصیتی زمینه

 است.
نتایج ضرایب همبستگی نشان داد که اختالل شخصیت 

تکانشگری، مردم آمیزی رابطه  -خواهینمایشی با هیجان
رنجورخویی رابطه منفی دارد. روان -مثبت ولی با اضطراب

درصد از کل  38نتایح تحلیل رگرسیون نیز آشکار کرد که 
ه واریانس اختالل شخصیت نمایشی به طور مستقیم تنها ب

ها با مطالعات شود. این یافتهآمیزی تبیین میوسیله مردم
همسو است. این تبیین قابل ذکر است که افراد  [8و  7]

طلبانه مفرط و فراگیر دارند مبتال به این اختالل رفتار توجه
و از اینکه مرکز توجه نباشند احساس ناراحتی و قدرنشناسی 

صمیمی تلقی  کنند و روابط را بیش از حد واقعی آنمی
آمیزی به عنوان داری مثبت مردمکنند. در نتیجه معنیمی

 یک صفت شخصیتی در این افراد قابل انتظار است. 
نتایج ضرایب همبستگی نشان داد که اختالل شخصیت  

 -تکانشگری، پرخاشگری -خواهیخودشیفته با هیجان
 -خصومت و مردم آمیزی رابطه مثبت ولی با اضطراب

خویی رابطه منفی دارد. نتایح تحلیل رگرسیون رنجورروان
درصد از کل واریانس اختالل  55نیز آشکار کرد که 

شخصیت خودشیفته به طور مستقیم به وسیله فعالیت، 
تکانشگری و به طور معکوس به وسیله  -خواهیهیجان

ها با شود. این یافتهرنجورخویی تبیین میروان -اضطراب
است. این تبیین قابل ذکر است  [ همسو9و  8، 6مطالعات ]

که با توجه به اینکه افراد دچار اختالالت شخصیت 
پذیر دارند و دو صفت خودشیفته عزت نفس متغیر و آسیب

طلبی در این افراد بزرگ بینی و توجهشخصیتی مرزی خود
توان چنین بیان کرد که مؤلفه فعالیت به شود، میدیده می

ادن این دو صفت شخصیتی ای برای نشان دعنوان وسیله
تکانشگری نیز بازتاب  -خواهیرود، هیجانمرزی به کار می

رنجورخویی نیز به واسطه نوسانات در عزت نفس است، روان
بودن با صفات شخصیتی منفی مانند افسرده، مرتبط

بودن، خجالتی، عزت نفس پایین، احساس گناه و مضطرب
شخصیت خودشیفته  که این صفات در افراد مبتال به اختالل
تواند اختالل شخصیت پایین است، به طور معکوس می

 بینی کند.خودشیفته را پیش
های پژوهش حاضر توان گفت که یافتهدر مجموع می

تواند نخستین گام در درک سودمندی مدل پنج می
کلمن و قدرت ایگو توسط متخصصان در -جایگزین زاکرمن

ه ازروشهای مناسب فهم دقیق اختاللهای شخصیت، استفاد
بینی احتمال بروز بیماری، پیشگیری وگسترش برای پیش
 .کننده باشددرمانی کمکروشهای

های این پژوهش غیربالینی بودن از جمله محدودیت
کننده در پژوهش بود که همین مسأله باعث افراد شرکت

شد تا تعمیم نتایج را به بیماران مبتال به اختالالت شخصیت 
های خود گزارشی از انجام داد. استفاده از مقیاسبا احتیاط 
باشد. با توجه به اینکه های دیگر این پژوهش میمحدودیت

های حاصل از آن، گامی در جهت نفش مطالعه حاضر و یافته
بینی مدل پنج جایگزین زاکرمن و قدرت ایگو در پیش

ایفا کرده است، پیشنهاد B اختالالت شخصیت خوشه 
های آتی در مورد سایر بیماران مبتال با شود پژوهشمی

اختالالتی غیر از اختالالت شخصیت صورت گیرد تا هم در 
زمینه ارزیابی، سبب شناسی، تشخیص و هم درمان کمکی 

 به متخصصان بالینی بکند.
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