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، باعث فهم ها آن ساز نهيزم، شناخت عوامل يو خانوادگ يفرد يت در زندگيتوسط اختالالت شخص جادشدهيامشکالت  يل گستردگيبه دل :هدف و نهيزم شيپ
شخص  ين فرديت در طول عمر تمام وجوه روابط بياختالالت شخص ازآنجاکهو  شود يم ها آننه درمان يدر زم رسان ياريو  رانهيشگيپو شناخت عوامل  تر قيدق

  .هست يرفتار - يمغز يها ستميسبر اساس  يت خوشه سياختالالت شخص ينيب شيپن هدف پژوهش حاضر يبنابرا ،دهد يمقرار  ريتأثرا تحت 
نفر  ۳۰۰) بودند که ۱۳۹۲(ز يان دانشگاه تبريپژوهش شامل دانشجو ياست. جامعه آمار يهمبستگ -يفيپژوهش حاضر از نوع مطالعات توص کار: روشمواد و 
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  ل شد.يون همزمان تحليرسون و رگرسيپ يب همبستگيبا روش ضر ها دادهشدند.  يابيارز يرفتار يبازدار

 سـاز  فعـال و  يبـازدار  يهـا  ستميساز  کدام چيهاما  باشند يممعنادار  و وابسته يت اجتنابياختالل شخص ينيب شيپ يبرا يرفتار يستم بازداريفقط س :ها افتهي
  نبود. يجبر-يت وسواسياختالل شخص يبرا يکننده معنادار ينيب شيپ يرفتار

احتمال  ينيب شيپ يمناسب برا يها روشاستفاده از ت، يشخص يها اختاللق يمتخصصان در فهم دق يراهگشا تواند يمحاضر  پژوهش يها افتهي :يريگ جهينت
  باشد. کننده کمک يدرمان يها روشو گسترش  يريشگي، پيماريبروز ب
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  رانيل، اي، اردبيلي، دانشگاه محقق اردبيعموم يروانشناس يدکتر يدانشجو ١
  ) (نويسنده رانيمغان، ا آباد پارس، يي، واحد پارس آباد مغان، گروه مشاوره و راهنماياسالم ، دانشگاه آزاديکارشناس ارشد روانشناس ٢
  رانيل، اي، اردبيل، گروه روانشناسيقات اردبي، واحد علوم و تحقي، دانشگاه آزاد اسالميارشد روانشناس يکارشناس يدانشجو ٣
  رانيمغان، ا آباد پارس، ييس آباد مغان، گروه مشاوره و راهنما، واحد پاري، دانشگاه آزاد اسالميکارشناس ارشد روانشناس ٤

  مقدمه
 يع و مزمن با الگويشا يت، اختالالتيشخص اختالالت

ن يبه ا مبتال ،پزشکي روانماران يرپا هستند که حدود نصف بيد
 يو مشکالت ناش يدرماندگ .شوند يمص داده ياختالالت تشخ

و  شود يمفرد  يرگ دامنت، در تمام عمر يشخص از اختالالت
، ها آند بودن يا شديف ياز خف نظر صرفن اختالالت يانواع ا
 يرتأثرا تحت  فردي ينبوجود شخص و روابط  يها جنبهتمام 

  ).۱دهد ( يمخود قرار 
، يت شامل اختالالت اجتنابياختالالت شخص يخوشه س 

ز دائم يبا گر يت اجتنابي. شخصهستو وابسته  يجبر-يوسواس

به نظرات  ازحد بيشت ياز جمع، احساس حقارت و حساس
ن يافراد مبتال به اگران مشخص است. يو انتقادات د يمنف

شه فکر يو هم ترسند يمرش ياختالالت از انتقاد، عدم پذ
و رند يراد بگيا ها آناز  خواهند يمگران يکه د کنند يم

ن يان به اي، مبتالها ترسن يح کنند. به علت ايرا تقب کارهايشان
اجتناب  ياجتماع هاي يتفعال و همهاختالل از مدرسه، کار 

ن افراد يشوند. ا يميدوست صم يبا کس توانند ينمو  کنند يم
دن درباره يا خجالت کشي بوده و از ترس مسخره شدن يخجالت
مبهم  هاي يهنظرن افراد اطالعات و ي، ازنند ينم يچ حرفيخود ه
 .کنند يمر يتفس يوه منفيرا به ش
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 و همکاران مهري مواليي  ... جبري –هاي شخصيت اجتنابي، وابسته و وسواسي  بيني اختالل پيش
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: افتند يمر يک دور باطل گين اختالل در يافراد مبتال به ا
ل يطرد شدن و تحو ها آن يدائم يو نگران يمشغله ذهن ازآنجاکه

ر و تمسخر يعالئم تحق زنگ به گوشدائم  طور بهگرفته نشدن است، 
 ).۲گران هستند (يد ياز سو

از مفرط دارند که يز نيت وابسته نيافراد مبتال به اختالل شخص
عانه و يمطرفتار  شود يمن باعث يکنند و ا يدگيگران به او رسيد

از به ين نيرند و از جدا شدن بترسند، ايش بگيچسبنده در پ
مختلف حضور دارد،  يها تيموقعط و يدر شرا يوابستگ

 يه و دلگرميروزمره به توص يها يريگ ميتصمفرد در  مثال عنوان به
ت اکثر ياز دارد تا مسئوليگران نياز دارد، به دين شدت بهگران يد

مخالفت خود با  تواند ينم رند،ياو را بر عهده بگ يزندگ يها نهيزم
را از دست  ها آن دييتأا يت يحما ترسد يمرا يگران را اعالم کند زيد

ا يشود،  قدم شيپ ها پروژهانجام دادن  يبرا تواند ينمبدهد، 
احساس  شود يمتنها  يوقترا انجام دهد  يکار تواند ينم ييتنها به

 زيآم اغراق طور بهو  شدت بهرا يز کند يم يا درماندگيمعذب بودن 
ن افراد به يد. ايکه نتواند از عهده مراقبت از خودش برآ ترسد يم

تنها بمانند و مجبور  ترسند يم نانهيب رواقعيغو  يرمنطقيغطرز 
  ).۲از خودشان مراقبت به عمل آورند ( ييتنها بهشوند 

ز ين يجبر-يت وسواسيافراد مبتال به اختالل شخص تيدرنها
به نظم و کنترل بر  ازجمله انه دارند:يگرا کمال شدت به يالتيتما

و  ت کاريفي، کيريپذ انعطافکه  يتا حد دهند يمت ياوضاع اهم
. منحرف شدن از برنامه از قبل اندازند يمح را به خطر يصح يبازده

به فکر  دائماً. فرد شود يم ها آند يباعث رنج شد شده نييتع
است  يزمان يها جدولا ي، نظم، سازمان ها فهرستات، قواعد، يجزئ

. شود يمفراموش  موردنظرشت يفعال يکه هدف اصل ييتا جا
چ ياگر ه يندازند، حتيرا دور ب ارزش يبکهنه و  ياياش توانند ينم

 يدر خرج کردن پول هم برا باشد وش نداشته يبرا يارزش معنو
دارند که پول را س هستند و اعتقاد يگران خسيد يخود و هم برا

دشان سرسخت يروز مبادا جمع کرد. در افکار و عقا يد برايبا
ن افراد دوست ندارند يد. ايايستند کوتاه بيحاضر ن اصالًهستند و 

کنند  يگران همکاريا با ديبسپارند  يگرياز کارشان را به د يقسمت
، انجام دهند. خواهد يمکه او طور  همان قاًيدق کارها رانکه يمگر ا

 گذارند يمدارند، مته به خشخاش  يوجدان کار ازحد شيبن افراد يا
  ).۲ندارند ( يريپذ انعطاف ها ارزشا يت اخالق، اصول يرعا دربارهو 

، يفرد ين اختالالت در زندگيمخرب ا راتيتأثبا توجه به 
ن اختالالت يا جادکنندهياو شدت مشکالت  يو اجتماع يخانوادگ

ک و يولوژيو ب ساز نهيزمعوامل  ييفرد، شناسا يعاد يدر روند زندگ
ن اختالالت يا يد برايو مف مؤثر يدرمان يها روش يريکارگ به

. شود يماحساس  شيازپ شيبن عوامل، يا ييبر شناسا يمبتن
ن اختالالت، يا يشناس سببقات گسترده در خصوص يتحق باوجود

وجود دارد. در  ساز نهيزمعوامل  ييدر خصوص شناسا يهنوز ابهامات
د در حوزه يات جدياز نظر يکي يست محور گريه زين راستا نظريا

ن علل اختالالت از ييدر تب ياست که سع يروان يشناس بيآس
 يت، الگويت به تقويه حساسيدر نظر يدارد. گر يستيدگاه زيد
 ساز فعالستم يس ۳شامل ت ارائه نمود که ياز شخص يخاص يستيز

هستند.  زيوگر جنگستم يو س يرفتار يستم بازداري، سيرفتار
و  پاداش، احساس غرور ي، رفتار جستجويرفتار ساز فعالستم يس
). ۳( سازد يمد موجود فعال يا تهديخطر  رغم بهد به پاداش را يام
ک و ينرژير دوپامين مسيشامل چند يستم به لحاظ ساختارين سيا

 ينوروآناتومک در مغز است. يدوتاالمياتوپاليکواستريکورت يمدارها
و  باشد يمه يپا يها عقده، بادامه و يشانيستم، کرتکس پين سيا

ه فعال يا حذف تنبيند مرتبط با پاداش يخوشا يها محرکتوسط 
آورد و اجتناب  يرو مؤلفهستم متشکل از دو ين سي). ا۴( شود يم

است که  ييرفتارها کننده مشخصآورد،  يرو مؤلفهفعال است. 
اجتناب فعال  مؤلفهو  اند پاداش يجستجوفعاالنه در  صورت به

ه انجام ياجتناب از تنب منظور بهاست که  ييرفتارها دهنده نشان
و  يمنجر به اضطراب، بازدار يرفتار يستم بازداري. سشود يم

د يجد يها محرکه و يتنب يها نشانهر در پاسخ به ياجتناب فعل پذ
منفعل و ، اجتناب يرفتار يستم بازداريس مؤلفه. دو شود يم

م يا تسليت ياجتناب منفعل نشانه عدم فعال مؤلفهاست.  يخاموش
، نشانه توقف يخاموش مؤلفهه است و ياجتناب از تنب يفرد برا
 يکالبدشناس يها هيپاندارند،  يدر پ ياست که پاداش ييرفتارها

 اضطراب مرتبط ٔباتجربهاد آن يت زيستم که فعالين سيا يعصب
ساقه مغز، مدار پاپز و  يپوکامپيه-يجدارستم يدر س )۵( باشد يم

ستم يستم، سين سي). سوم۶( قرار دارد يشانيپ-يکرتکش حدقه ا
. باشد يمآزاردهنده حساس  يها محرکاست که به زيوگر جنگ
 ييکوزگراياد آن با سايت زيستم که فعالين سيا يرفتار يها مؤلفه

ع از منبع يز (فرار سري) و گريتدافع يز (پرخاشگريارتباط دارد، ست
در  ياديز يت تجربير حماياخ يها سال). در ۸، ۷ه) است (يتنب

ارائه شده  يبا اختالالت روان يرفتار- يمغز يها ستميسحوزه روابط 
ماران يب ) نشان داد که۹است. پژوهش کاسراس و همکاران (

سه با افراد مبتال به يت در مقاياختالالت شخص يمبتالبه خوشه س
 ،يرفتار يها مؤلفهدر  ييت، نمرات بااليگر اختالالت شخصيد

اضطراب نشان دادند که با ترس و اضطراب  يبدن و يشناخت
 يت باالين محققان، فعاليا يها افتهي. بنابر باشند يممشخص 

ت را ياختالالت شخص يماران خوشه سيب ،يرفتار يستم بازداريس
. سازد يمز يت متمايالف و بو بدون اختالالت شخص از خوشه

 يرفتار سبکگر اختالالت، با يسه با ديدر مقا يماران خوشه سيب
ن ي. همچنشوند يماجتناب فعال مشخص  يمنبعث از غلبه رفتارها

اختالل  يآمد که در خوشه س به دستجه ين نتين مطالعه ايدر ا
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 ۱۳۹۳ دي، ۱۰، شماره ۲۵دوره   ي اروميهمجله پزشک
  

٩٣٣  

 يساختارهادر  ييت بااليه اختالالت، فعاليت نسبت به بقيشخص
وجود دارد.  يرفتار يبازدارستم يمرتبط با س يکيولوژينوروب

ز کننده خوشه ين تمايه بهتريت به تنبيحساس يها اسيمقچنانچه 
ن يت است. همچنيماران فاقد اختالالت شخصيگر بياز د يس

هسته  تواند يم يرفتار يستم بازدارياد سيار زيت بسيفعال
گر، فوالنا و يد يا مطالعهن اختالالت باشد. در يا يبرا يريپذ بيآس

ت يماران مبتال به اختالل شخصيافتند که بي) در۱۰همکاران (
ت يفعال( هيتنبرا نسبت به  ييار بااليت بسيحساس يجبر-يوسواس

سه با گروه کنترل نشان ي) در مقايرفتار يستم بازداريس يباال
 يت به پاداش تفاوتيدادند، اما با گروه کنترل با توجه به حساس

 ي) در بررس۱۱پاستور و همکاران (گر يد يا مطالعه در نداشتند.
در  يآ يو ام ام پ يرفتار يمغز يها ستميست ين حساسيارتباط ب
ت ياختالالت شخص يافتند که عالئم خوشه سيان کالج دريدانشجو

ارتباط دارد،  يرفتار يستم بازداريت سيبا حساس يمثبت طور به
ئم ، عاليرفتار يستم بازداريت سيرغم ارتباط مثبت با حساس يعل

 يرفتار ساز فعالستم يت سيز با حساسين يت اجتنابياختالل شخص
)، ۱۲و همکاران ( رأسداشت. چنانچه در مطالعه  يارتباط منف

ز کننده يمتما يرفتار ساز فعالستم ينه س يرفتار يستم بازداريس
) ۱۳و همکارن ( رأس. در مطالعه باشد يم يه از ثانوياول يها بيآس

با سطح  ياختالالت خوشه س يها نشانهمشابه،  يجه ايز در نتين
و همکاران  کاپالن همراه بود. يرفتار يستم بازداريت سيفعال يباال

ف يدر تکال يريتاخ يبازدار يز در بررسي) ن۱۴به نقل از (
 ياجبار-يدر افراد مبتال به وسواس فکر يداريد يجستجو

نسبت به  يشتريب يريتاخ يبازدار يماران وسواسيافتند که بيدر
از آن  ي) حاک۱۴پورکرد ( يها افتهين يگروه کنترل دارند. همچن

و عالئم وسواس رابطه وجود دارد و  يرفتار ين بازدارياست که ب
. کنند يمف مرتبط عمل ين افراد کندتر از افراد بهنجار در تکاليا

 يمعن طور به يدرکودک يرفتار يبازدار ين سطوح بااليهمچن
اما  کند يم ينيب شيپ يسطوح عالئم وسواس را در بزرگسال يدار

سه ي) در مورد مقا۱۵و همکاران ( يمانيکه توسط نر يدرمطالعه ا
در  يرفتار يو بازدار يساز فعالو  ي، تکانشگريخلق ييناگو

و  يجبر-يت وسواسياختالل شخص يها نشانه يان دارايدانشجو
آمد که  به دستجه ينت نيا د و بهنجار انجام گرفت،يپارانوئ

 يها نشانه يان دارايدر دانشجو يرفتار يساز فعالن نمرات يانگيم
 يان دارايشتر از دانشجويب يجبر-يت وسواسياختالل شخص
ن طور به نظر ين ايبنابرا؛ د و بهنجار استيت پارانوئياختالل شخص

 يجبر-يت وسواسيدر ارتباط با اختالل شخص ها افتهيکه  رسد يم
  .باشد يممتناقض 

ت بخصوص يع اختالالت شخصيبا توجه دامنه گسترده و س
 يفرد ين اختالالت در زندگير ايفراگ راتيتأثل يبه دل يخوشه س

و با توجه به کمبود مطالعات در داخل کشور  ين فرديو ارتباطات ب
ن سه اختالل باهم، پژوهش حاضر ير ساز ايعوامل ز يدرمورد بررس

 و ، وابستهيت اجتنابيشخص يها اختالل ينيب شيپبا هدف 
ستم يو س يمغز ساز فعالستم يبر اساس س يجبر-يسواسو

  انجام گرفت. يمغز يبازدار
  

  کار روشمواد و 
است.  يهمبستگ - يفيپژوهش حاضر از نوع مطالعات توص 

ز در سال يان دانشگاه تبريپژوهش شامل دانشجو يجامعه آمار
ن يينفر بر اساس جدول تع ۳۸۰نفر) بودند.  ۱۶۰۰۰بر (بالغ  ۱۳۹۲

 يا خوشه يريگ و به روش نمونه )۱۹۷۰حجم نمونه مورگان (
دانشگاه  يها دانشکدهن يانتخاب شدند. ابتدا از ب يا چندمرحله

 يو علوم مهندس ي، فني، کشاورزيز در چهار گروه علوم انسانيتبر
انتخاب سپس با  يتصادف صورت بهدانشکده  ۴، يعيو علوم طب

انتخاب  يتصادف صورت بهن هر دانشکده دو رشته يمسئول يهماهنگ
انتخاب شد. بعد از  يتصادف صورت بهک کالس يشده و از هر رشته 

 ها آناز  کنندگان شرکتت يو کسب رضا يح اهداف پژوهشيتوض
پاسخ دهند. با حذف  يپژوهش يها پرسشنامهخواسته شد به 

از  يکيل شد. يپرسشنامه تحل ۳۰۰ يها دادهناقص  يها پرسشنامه
 Millon:۳-لون (يم يچند محور ينيبال ٔپرسشنامهابزار پژوهش 

clinical multiaxial inventory اي MCMI-III) .نيا بود 
 - يروان – يستيه زي) بر اساس نظر۱۹۸۷( لونيپرسشنامه توسط م

 لونيمآن توسط  يساخته شده است و نسخه فعل يو ياجتماع
 ۲۲و  يفيخود توص سؤال ۱۷۵ يساخته شده است و دارا )۱۹۹۴(

 ينيبال يت، الگوهايشخص ينيبال يها اسيمقاس است که يمق
) ۱۹۹۶لون (ي. مسنجد يمرا  ينيت و نشانگاه باليد شخصيشد

 يص کليذکر کرده است. توان تشخ ۷۸/۰زان اعتبار آزمون را يم
 ييايشده است. پا گزارش ۹۹/۰تا  ۸۸/۰ن پرسشنامه از يا

، از روز ۱۴آزمون با فاصله پنج تا  يابيدر مطالعه هنجار ها اسيمق
با متوسط  )ي(شبه جسم درصد۹۶) تا يي(بدنما درصد۸۲دامنه 

نمره فرد  هرگاه گزارش شده است. ها اسيمقتمام  يبرا ۹۰/۰
معرف آن اختالل را  يها يژگيوتمام  ماريب باشد، ۸۴از  تر بزرگ
  ).۱۱دارد (
 يرفتار يبازدار -  ساز فعالستم ياس سياز مق نيچن هم 

)BIS-BASه شده است يت تهي) استفاده شد که توسط کارور و وا
ر يشامل ز يرفتار ساز فعالاس يتم است. مقيآ ۲۴و شامل 

 يسرگرم يبه پاداش، سائق و جستجو يپاسخده يها اسيمق
ستم ياس سيمق ي) ثبات درون۱۹۹۴ت (يو وا کارور .باشد يم

 يها اسيمقر يز يبرا يو ثبات درون ۷۴/۰را،  يبازدارنده رفتار
گزارش  ۶۶/۰ و ۷۶/۰، ۷۳/۰ب يرا به ترت يرفتار ساز فعالستم يس
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 يبند درجهکرت يل يا درجه ۴اس يک مقيتم در ي. هر آاند کرده
ن و همکاران در سال يمجارش يکه عبدالله ي. در مطالعه اشود يم

 يرفتار يستم بازدارياس سيمق يدرون، ثبات اند داده انجام ۱۳۸۵
 يبه پاداش، سائق، جستجو يپاسخ ده يو ثبات درون ۷۸/۰را 

و  ۷۵/۰، ۸۲/۰ب يرا به ترت يرفتار ساز فعالستم يس يسرگرم
 يها روشبا  ها دادهل يه و تحلي). تجز۱۲( اند نمودهگزارش  ۸۶/۰

 ياستنباط) و آمار يار و فراوانيمع انحرافن، يانگي(م يفيآمار توص
 له نرميو بوسون گام به گام يرسون و رگرسيپ يشامل همبستگ

 انجام شد. SPSS-19افزار 
  

  ها افتهي
از  يفين پژوهش در آمار توصيا يها ل دادهيتحل يبرا
ار) و ين و انحراف معيانگي، مي(فراوان يش مرکزيگرا يها شاخص

 يرفتار يمغز يها ستميسنکه ين اييتع منظور به يدر آمار استنباط
 يت خوشه سياختالالت شخص انسيقادر هستند وار يزانيبه چه م
ن ييتب يدار يمعن طور به) را يجبر-ي، وابسته و وسواسي(اجتناب
ره به روش گام به گام استفاده يون چند متغيل رگرسيتحل از کنند،

  شد.
 يرهايار افراد در متغين و انحراف معيانگي) م۱در جدول (

 يها واختالل يرفتار - يمغز ساز فعالو  يبازدار يها ستميس
) نشان يجبر-ي، وابسته و وسواسي(اجتناب يت خوشه سيشخص

  داده شده است.
  

 يمغز يها ستميسن و انحراف استاندارد يانگيم ):۱(جدول 
  يخوشه س تيشخص يها اختاللو  يرفتار

 تعداد اريانحراف مع نيانگيم رهايمتغ

 ۳۰۰  ۱۴/۳ ۴۴/۲۰ يرفتار يستم بازداريس

 ۳۰۰ ۵۷/۴ ۴۴/۴۱ يرفتار ساز فعالستم يس

 ۳۰۰ ۷۸/۲۱ ۰۳/۳۹ ياجتناب

 ۳۰۰ ۲۷/۲۲ ۷۰/۳۴ وابسته

 ۳۰۰ ۰۵/۴۲ ۰۸/۵۳ يجبر-يوسواس

  
که  شود يمن گونه استنباط يا ۱با توجه به مندجات جدول 

 يجبر-يت وسواسيار اختالل شخصين و انحراف معيانگيم
)۰۸/۵۳, M= ۰۵/۴۲(S= گر يشتر از دو اختالل ديکه ب باشد يم

) =۷۰/۳۴M=۲۷/۲۲S) و وابسته (=۰۳/۳۹M=،۷۸/۲۱S( ياجتناب
  است.

  
 يها ستميس( نيبش يپ يرهايمتغ ين همبستگييتع يبرا
- ي، وابسته و وسواسي) و مالک (اجتنابيرفتار ساز فعالو  يبازدار
ج يرسون استفاده شد که نتايپ يب همبستگي) از آزمون ضريجبر

  آمده است. ۲آن در جدول 
  

 يت خوشه سيشخص يها اختاللو  يرفتار يمغز يها ستميس يس همبستگيماتر ):۲(جدول 
 رهايمتغ )۱( )۲( )۳( )۴( )۵(

 رفتار يبازدارستم ي) س۱( ۱    

 يرفتار ساز فعالستم ي) س۲( ٭٭۲۳/۰ ۱   

 ي) اجتناب۳( ٭٭۳۲/۰ ۸۴/۰ ۱  

 )وابسته۴( ٭٭۳۴/۰ ٭۱۴/۰  ٭٭۴۰/۰ ۱ 

 يجبر-ي)وسواس۵( -۰۴/۰ ٭۱۳/۰ ٭-۰۲/۰ ۰۶/۰ ۱

۰۱/۰<P** ۰۵/۰P<*  

  
ستم ين سيب شود يممشاهده  ۲که در جدول  طور همان

و وابسته (در  يت اجتنابيشخص يها اختاللبا  يرفتار يبازدار
 وجود دارد. يدار يمثبت معن ي) همبستگ>۰۱/۰Pسطح 

در  يرفتار -  يمغز يها ستميس ييتوانا يجهت بررس
ون يل رگرسياز تحل cت خوشه يشخص يها اختالل ينيب شيپ

  ج آن در ادامه آمده است.يهمزمان استفاده شد که نتا
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  يرفتار - يمغز يها ستميس بر اساس يت خوشه سيون همزمان اختالل شخصيل رگرسيج تحلينتا :)۳(جدول 

  R  نيش بيرپيمتغ

 

R2 ΔR2 SEE F Sig  

 ۰۰۰/۰ ۵۹/۱۸ ۹۰/۲ ۱۵/۰ ۱۶/۰ ۴۰/۰  يرفتار يستم بازداريس

    مالک يرهايمتغ

 

B  SEB Beta  t Sig 

  وابسته

  يجبر-يوسواس

  ۰۳۵/۰  

۰۰۱/۰-  

۰۰۸/۰  

۰۰۴/۰  

۲۴۹/۰  

۰۱۹/۰-  

۲۵/۴  

۳۵۱/۰-  

۰۰۰/۰  

۷۲۶/۰  

  ياجتناب

  

  ۰۳۳/۰  ۰۰۹/۰  ۲۲۶/۰  ۸۴/۳  ۰۰۰/۰  

              

  R  R2  ΔR2  SEE  F  Sig  نيش بير پيمتغ

        

 ۷۷۶/۰ ۹۶/۰ ۵۰/۴ ۰۲۶/۰ ۰۳۶/۰ ۱۸/۰  يرفتار ساز فعالستم يس

 B SEB Beta t Sig   مالک يرهايمتغ

  ۴۳۷/۰  ۹۹/۱  ۱۲۶/۰  ۰۱۳/۰  ۰۲۶/۰    وابسته

    ۵۳۵/۰  -۱۱/۲  -۱۲۲/۰  ۰۰۶/۰  -۰۱۳/۰    يجبر-يوسواس

      ۶۸۳/۰  ۴۰۹/۰  ۰۲۶/۰  ۰۱۳/۰  ۰۰۵/۰    ياجتناب

  
انگر آن است يب ۴ون همزمان در جدول يج حاصل از رگرسينتا

 يهمبستگ يو اختالالت خوشه س يرفتار يستم بازدارين سيکه ب
درصد  ۱۶/۰ يرفتار يستم بازداريوجود دارد و س ۴۰/۰چندگانه 

 کند يمن يي) را تبير مالک (اختالالت خوشه سيانس متغياز وار
است دار  يمعن P>۰۰۱/۰در سطح  =۵۹/۱۸Fن مقدار با يکه ا

)۰۰۱/۰<Pستم ين سيکه ب دهد يمن جدول باال نشان ي). همچن
 ۱۸/۰چندگانه  يهمبستگ يو اختالالت خوشه س يرفتار ساز فعال

انس يدرصد از وار ۰۳/۰ يرفتار ساز فعالستم يوجود دارد و س
ن مقدار يکه ا کند يمن يي) را تبير مالک (اختالالت خوشه سيمتغ
  ست.يدار ن يمعن P>۰۵/۰در سطح  =۹۶/۰Fبا 

 
  بحث

ت يشخص يها اختالل ينيب شيپ يهدف پژوهش حاضر بررس
 ساز فعال يها ستميسبر اساس  يجبر-يسواسو و ، وابستهياجتناب

نشان داد که  يب همبستگيج ضريبود. نتا يرفتار-يمغز يو بازدار
، يت اجتنابيو اختالالت شخص يرفتار- يمغز يها ستميسن يب

ون نشان داد يل رگرسيج تحليوابسته رابطه مثبت وجود دارد. نتا
، وابسته فقط بر اساس ياجتنابت ياختالالت شخص ينيب شيپکه 

 يها ستميساز  کدام چيهمعنادار است و  يرفتار يستم بازداريس
ت ين اختالل شخصييقادر به تب يرفتار ساز فعالو  يبازدار

  نبود. يجبر-يوسواس
 ينيب شيپ يدار يبر معن ين پژوهش مبنيافته اين يدر اول

که با  يرفتار يستم بازداريبر اساس س يت اجتنابياختالل شخص
ن قابل ذکر است که ين تببيا ،) همسو بود۱۱ ،۱۰ ،۹مطالعات (

 يها مهارتشاهد فقدان  يت اجتنابيدرافراد دچار اختالل شخص
ن ي). با توجه به ا۱۷م (يدر تصور خود هست ييها فيتحرو  ياجتماع

و از  دارند يفين اختالالت اعتماد به نفس ضعيکه افراد مبتال به ا
مراودت و روابط  ياياز مزا توانند ينمتند و هس ين که منزويا
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، بهره ببرند، از دست برند يمگران از آن لذت يکه د يمانه ايصم
 يو رابط اجتماع ين افراد تعامالت فردي. در اشوند يم يخود عصبان

گران باعث ترس و يد ياز سو يرش احتماليز انتقاد و عدم پذيو ن
مثل  ياجتناب يرفتارهان افراد با يا نيچن هم. شود يماضطراب فرد 
ارتباط  ير اجتماعيغ يدادهايرود و يد جديجان، عقاياجتناب از ه

ک ي عنوان به يستم بازداريس يدار يجه معني). در نت۲دارند (
 دييتأدر  ن اختالل قابل انتظار است.يدر ا يستيز ساز نهيزمعامل 

ن اختالل نورمن و ين موفق ايدر تبب يستم بازداريس يدار يمعن
جان ارتباط ياز عواطف و ه يافتند که کاهش آگاهيهمکاران در 

ت يدر اختالل شخص يريپذ بيآسبا هسته  يو مهم ار معناداريبس
و کاهش عزت نفس  ين فرديمشکالت در روابط ب يعني ياجتناب
 يدار يبر معن يق مبنيگر تحقيافته ديدر ارتباط با  نيچن هم دارد.

ت وابسته که با ين اختالل شخصييدر تب يمغز يستم بازداريس
ن به يين تبيا ،باشد يم) همسو ۱۴ ،۱۳ ،۱۲ ،۱۱ ،۱۰ ،۹مطالعات (

مار يب ين اختالل با وابستگيکه افراد مبتال به ا شود يمذهن متبادر 
ن يگران مشخص هستند. اي) به د۱۹( يزنيگون طبق مطالعات د

احساسات و  کنند يم يسع يان فرديدن به روابط ميافراد با چسب
جاد و ين افراد به ايل ايخود به ارتباط را برآورده سازند. تما يازهاين

ت ممکن است باعث شود يبر حما يمبتن يان فرديحفظ روابط م
، ياطاعت و حرف گوش کن ازجمله يگريد يات رفتاريخصوص
  د.يو ترسو بودن و انفعال به وجود آ يخجالت

 يدار يل معنياست که دلن نکته قابل ذکر ين ايچن هم
و وابسته  يدر اختالالت اجتناب يرفتار – يمغز يستم بازداريس
جانات يان هيدر ب يو دشوار ين اختالالت با ناتوانين است که ايا

 يگريد يبيو مطالعات، عوامل تقر ها افتهي). طبق ۱۶روبرو هستند (
 يها حالت دربارهاستفاده از دانش  ييتوانا(همچون غلبه فراشناخت 

گران در مواجهه با استرس و حل مشکالت يدر مورد خود و د يروان
  .باشد يمف يار ضعيبس ي) در اختالالت خوشه سياجتماع
بر معنادار  يق مبنيگر تحقيافته ديدر ارتباط با  تيدرنهاو 
ت يدر اختالل شخص يرفتار ساز فعالو  يبازدار يها ستميسنبودن 
) همسو و با ۲۲ ،۱۱،۲۱ ،۱۰ ،۹که با مطالعات ( يجبر-يوسواس

مطرح کرد که با توجه به  توان يم ،) ناهمسو بوده است۱۵مطالعه (
جه به دور از انتظار نبود. درافراد مبتال ين نتيمتناقض، ا يها افتهي

د خشک و يکسو شاهد عقاياز  يجبر-يت وسواسيبه اختالل شخص
گر انعطاف يد يدرست و نادرست و به عبارت درباره يرانه ايسخت گ

ن افراد يگر در ايم اما از طرف ديهست ين فرديدر روابط ب يريناپذ
ب، کمال يدر نظم و ترت يتکانش يا به نوعي يار قويل بسيتما
ار باال و ين افراد سطوح بسيگفت که در ا توان يموجود دارد.  ييگرا

 يجبر-يتالل وسواساخ يها نشانهر ي، نظم و سايزياز تم يمرض
از ين نيوالد ياز سو ها آنمرتبط با  يت رفتارهايممکن است به تقو

ن گونه يا توان يمن تناقض را يا ياس). با مثال يداشته باشند (د
- يت وسواسين کرد که رفتار افراد مبتال به اختالل شخصييتب

ممکن است سازگارانه باشد  ها تيموقع ط ويشرا يدر بعض يجبر
 ،ياز به انرژيمهم که ن يک پروژه اداري يبه هنگام کار رو، مثالً(

 رغم بهد به پاداش را يو ام پاداش، احساس غرور يجستجو رفتار
ستم يفعال بودن س يها نشانهد در خود دارد که از يا تهديخطر 
گر نامناسب و ناسازگارانه باشد ياست) اما در موارد د ساز فعال

ازمند ارتباط با يکه ن يالت خانوادگيتعط يبرا يزي، برنامه رمثالً(
ن ين افراد شاهد کاهش ايمت است) در ايخانواده و صم ياعضا

از غلبه  يکه ناش ياز اجتناب و بازدار يم که ناشيارتباطات باش
م وبا توجه به تناقضات در رفتار ياست باش يمغز يستم بازداريس
و  يبازدار يها ستميساز  کدام چيهز ين افراد در پژوهش حاضر نيا

  نبود. ين معناداريقادر به تبب يمغز ساز فعال
  

  يريگ جهينت
و  يز با توجه به مشکالت اساسيج حاصل و نياستفاده از نتا با

ر يعوامل ز ييشناسا ،تيجاد شده توسط اختالالت شخصير ايفراگ
دات يه تمهيت بوده و در تهين اختالالت حائز اهميا يستيز ييبنا

 .باشد يم مؤثرن اختالالت يان به ايدرمان مبتال يالزم برا
  

  ها تيمحدود
که با رفع  باشد يمز ين ييها تيمحدود يپژوهش حاضر دارا

 يتر کاملج يبه نتا توان يم يدر مطالعات بعد ها تيمحدودن يا
بودن  ينير بالين پژوهش غيا يها تيمحدود ازجملهافت. يدست 

 شود يمن مساله باعث يافرد شرکت کننده در پژوهش بود که هم
اط يت با احتيماران مبتال به اختالالت شخصيج را به بيم نتايتا تعم

ن پژوهش در نظر يماران در ايب يت خلقين وضعيانجام داد. همچن
اختالالت  ين صورت با توجه به همبوديگرفته نشده بود که در ا

بر  يت خلقيحاالت و وضع ريتأثک، يت با اختالالت محور يشخص
  ج ناشناخته خواهد بود.ينتا
  شنهاداتيپ

 ،حاصل از آن يها افتهين که مطالعه حاضر و يبا توجه به ا
 ينيب شيپدر  يرفتار-  يمغز يها ستميسدر جهت نقش  يگام

در  يآت يها پژوهش شود يمشنهاد يپ ،فا کرده استياختالالت ا
ت ير از اختالالت شخصيغ يماران مبتال به اختالالتير بيمورد سا
ص و هم يتشخ ،يشناس سبب ،يابينه ارزيرد تا هم در زميصورت گ

  بکند. ينيبه متخصصان بال يدرمان کمک
  يسپاسگزار

که در  يانيز و دانشجويتبر ن دانشگاهيمسئول له ازين وسيبد
  .ميينما يم يکردند تشکر و قدردان ين پژوهش همکاريانجام ا
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PREDICTING CLUSTER C PERSONALITY DISORDERS (AVOIDANT, 
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Abstract 
Background & Aims: Due to the expansiveness problems caused by personality disorders in personal 
and familial life, recognition of predisposing factors of such diseases leads to more accurate and better 
understanding of them. It also helps diagnose the preventive measures in treating these disorders and 
because personality disorders affect all aspects of interpersonal relationships of patients, the present 
research was done to predict the cluster C personality disorders according to behavioral inhibition 
system and behavioral activation system.  
Materials & Methods: This descriptive-correlational research was conducted on 300 stuedents 
selected by multi steps cluster sampling from students of Tabriz University in 2013. They filled Millon 
clinical multi-axial inventory-3 (MCMI) and Behavioral activation-inhibition system scale (BIS-BAS). 
The data were analyzed with Pearson correlation coefficient and simultaneous regression.  
Results: Accordingly, only BIS was significantly helpful to predict the avoidant and dependent 
personality disorders. Not BIS nor BAS were significant to predict the obsessive-compulsive 
personality disorder.  
Conclusion: These findings can help experts to have a better and more accurate understanding of 
personality disorders and use proper methods to predict the probability of these diseases and expand 
helpful treatments. 
Keywords: Avoidant, BAS- BIS, Dependent, Personality disorder, Obsessive-compulsive 
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