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مقاله پژوهشی

پیش بینی اختالالت شخصیت بر پایه مدل پنج عاملی جایگزین زاکرمن -کلمن
و قدرت ایگو
سجاد بشرپور ،1ساناز عینی

*2

1گروه روانشناسی ،دانشگاه محقق اردبیلی ،اردبیل ،ایران؛ 2دانشجو ،گروه روانشناسی ،دانشگاه محقق اردبیلی ،اردبیل ،ایران.
تاریخ پذیرش95/8/10 :

تاریخ دریافت95/6/3 :

چکیده:
زمينه و هدف :اختالالت شخصيت دامنه گسترده ای داشته و تأثيرات فراگيری در زندگی فردی و ارتباطات بين
فردی دارند .شناخت عوامل زمينه ساز اختالالت شخصيت ،باعث فهم دقيق تر و شناخت عوامل پيشگيرانه و
در نهایت یاری رسان در زمينه درمان آن ها می شود .بنابراین هدف پژوهش حاضر پيش بينی اختالالت شخصيت
بر اساس مدل پنج عاملی جایگزین زاکرمن -کلمن و قدرت ایگو انجام هست.
روش بررسی :این پژوهش توصيفی و از نوع همبستگی می باشد .جامعه آماری این پژوهش را کليه دانشجویان
دانشگاه محقق اردبيلی در سال  1394تشکبل داد ( .)n=14000تعداد  150نفر با روش نمونه گيری تصادفی طبقه ای
انتخاب و به پرسشنامه بالينی چند محوری ميلون ،پرسشنامه شخصيتی زاکرمن -کلمن و پرسشنامه روانشناختی
قدرت ایگو پاسخ دادند .داده ها با استفاده از آزمون همبستگی پيرسون و رگرسيون همزمان تحليل شد.
یافته ها :نتایج تحليل رگرسيون نشان داد که عامل های اضطراب -روان رنجورخویی ،خصومت -پرخاشگری
و مردم آميزی مدل پنج عاملی جایگزین زاکرمن می توانند اختالل شخصيت خوشه  Aرا پيش بينی کنند،
عامل های هيجان خواهی -تکانشگری ،خصومت -پرخاشگری ،مردم آميزی مدل پنج عاملی جایگزین زاکرمن
و قدرت ایگو می توانند اختالل شخصيت خوشه  Bرا پيش بينی کنند و عامل های هيجان خواهی -تکانشگری،
مردم آميزی و اضطراب -روان رنجورخویی مدل پنج عاملی جایگزین زاکرمن می توانند اختالل شخصيت
خوشه  Cرا پيش بينی کنند.
نتيجه گيری :یافته های پژوهش حاضر می تواند نخستين گام در درک سودمندی مدل پنج عاملی جایگزین
زاکرمن -کلمن و قدرت ایگو توسط متخصصان در فهم دقيق اختالل های شخصيت ،استفاده از روش های
مناسب برای پيش بينی احتمال بروز بيماری ،پيشگيری و گسترش روش های درمانی کمک کننده باشد.
واژه های کليدی :اختالالت شخصيت ،مدل پنج عاملی جایگزین زاکرمن -کلمن ،قدرت ایگو.

مقدمه:
اختالل شخصیت (،(Personality Disorder

شباهت های توصیفی به سه گروه عمده طبقه بندی

الگویی طوالنی مدت از تجربه درونی و رفتاری است

می کند :خوشه  ،Aاختالل های شخصیت پارانوئید

که از انتظارات فرهنگی فرد بسیار به دور است ،انعطاف

( ،(Paranoid Personality Disorderاسکیزوئید

ناپذیر و فراگیر بوده و در دوره نوجوانی و یا اوایل

( (Schizoidو اسکیزوتایپی ( (Schizotypalرا در بر

بزرگسالی شروع شده ،در طول زمان ثابت باقیمانده و

می گیرد .افراد مبتال به این اختالل ها اغلب غیر عادی و

باعث ناراحتی و افت عملکرد می گردد .انجمن

عجیب به نظر می رسند .خوشه  ،Bاختالل های شخصیت

روانپزشکی آمریکا اختالل های شخصیت را بر اساس

ضداجتماعی (،(Antisocial Personality Disorder
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پیش بینی اختالل شخصیت بر پایه مدل زاکرمن و ایگو

مرزی ( ،)Borderlineنمایشی ( (Histrionicو خودشیفته

توصیف کننده فقدان طرح و برنامه و تمایل به انجام

( )Narcissisticرا شامل می شود .افراد مبتال به این

کار از روی احساس آنی و بدون فکر قبلی است.

اختالل ها اغلب نمایشی ،هیجانی یا دمدمی به نظر

سه بعد از پنج بعد این مدل به دو خرده مولفه تقسیم

می رسند .خوشه  ،Cاختالل های شخصیت اجتنابی

می شوند .بدی ن ترتیب که بعد مردم آمیزی از

( ،(Avoidant Personality Disorderوابسته ((Dependent

دو مو لفه ی ،مهمانی ها و دوستان و عدم تحمل در

و وسواسی -جبری ( (Obsessive-Compulsiveرا در

برابر انزوا؛ بعد فعالیت از دو مولفه ی فعالیت کاری و

بر می گیرد ،افراد مبتال به این اختالل ها اغلب مضطرب

فعالیت عمومی و بعد هیجان خواهی -تکانشی از

DSM-5

دو مو لفه ی هیجان خواهی و تکانشوری تشکیل یافته

این اختالالت ممکن است به عنوان انواع شدید و

است ( .) 4الگوی پنج عاملی جایگزین شخصیت

ناسازگار صفات شخصیت نرمال درک شوند .در

زاکرمن از طریق مقایسه ی ساختارهای چندین

طبقه بندی اختالالت روانی دو نوع مدل وجود دارد:

پرسشنامه شخصیت که بر پایه ی راه حل سه ،چهار،

مدل ابعادی ،مدل طبقه ای .در مدل طبقه ای هر اختالل

پنج ،شش عاملی قرار دارند ،معرفی شده است.

یا بیمناک به نظر می رسند ( .)1طبق تعریف

شخصیت در یک طبقه مجزا قرار می گیرد؛ در حالی

دو فراتحلیل ارائه شده توسط Page ،Saulsman

که در مدلهای ابعادی شخصیت همیشه بر روابط بین

و  Ostendorfاز روابط بین اختالالت شخصیت و

صفات نرمال و اختالالت شخصیتی تأکید می کنند .در

الگوی پنج عاملی جایگزین زاکرمن -کلمن حمایت

چهارچوب این سنت مدل پنج عاملی با نگاهی برجسته

کرده اند ( Aluja .)3،5و همکاران نشان دادند که

به عنوان مدلی جایگزین برای طبقه بندی اختالالت

مقیاس زاکرمن پیش بینی کننده خیلی خوبی برای سه

شخصیت شروع شد ( .)2پژوهش های متعددی نشان

خوشه اختالالت شخصیت  ،DSM-IVبه

ویژه خوشه B

داده اند که اختالالت شخصیت به عنوان نمرات انتهایی

است ( Huang .)6و همکاران مطرح کردند که مدل

(باالترین و پایین ترین نمرات) مدل پنج عاملی بهتر بیان

جایگزین زاکرمن -کلمن قدرت پیش بینی باالیی برای

می شوند .در تقابل با تالش های تحقیقاتی در زمینه

اختالالت شخصیت ضداجتماعی ،وابسته ،مرزی و

رابطه اختالالت شخصیت و مدل پنج عاملی و سایر

اجتنابی ،ضعیف ترین پیش بینی را برای اختالل

مدل های شخصیت ،مدل پنج عاملی جایگزین شخصیت

شخصیت اسکیزوئید و اسکیزوتایپال دارد ( Aluja .)7و

زاکرمن -کلمن کمتر مورد توجه قرار گرفته شده

همکاران در پژوهشی به این نتیجه رسیدند که اعتبار

است ( .)3پنج بعد اصلی شخصیت در الگوی پنج عاملی

افتراقی و قابلیت اطمینان مدل پنج عاملی جایگزین

جایگزین زاکرمن -کلمن عبارتند از :بعد اضطراب -روان

زاکرمن نسبت به سایر مدل های ساختاری صفات

رنجورخویی توصیف کننده تجربه احساسات غمگینی،

شخصیتی در پیش بینی بیولوژیکی صفات شخصیتی

ترس ،اضطراب ،عزت نفس پایین و تردید و دودلی؛

نابهنجار (اختالالت شخصیت) باالتر است (.)8

بعد پرخاشگری -خصومت توصیف کننده رفتارهای

از جمله مکاتبی که به بررسی سبب شناسی

ضداجتماعی و جسورانه؛ بعد فعالیت توصیف کننده نیاز

اختالالت شخصیت پرداخته است ،مکتب روان تحلیلی

به فعال بودن و انجام کارهای سخت و دشوار؛ بعد

( (Psychoanalysisاست .به نظر می رسد که تأکید این

مردم آمیزی توصیف کننده تمایل به انجام فعالیت های اجتماعی

مکتب بر اهمیت سال های ابتدایی رشد در آسیب

و در کنار دیگران بودن و بعد هیجان خواهی -تکانشی

شناسی روانی ،دیدگاه عمیق تری نسبت به سایر مکاتب
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روش بررسی:

مطرح می نماید .در این مکتب شخصیت در طی مراحل
روانی -جنسی ( (Psychosexual stagesساخته می شود

پژوهش حاضر از نوع توصیفی -همبستگی است.

و متشکل از  3پایگاه نهاد ( ،)Idمن ( )Egoو فرامن

جامعه آماری این پژوهش را کلیه دانشجویان دانشگاه

( )Super egoمی باشد .از آنجایی که ایگو وظیفه مدیریت

محقق اردبیلی در سال  1394تشکیل داد ( .)n=14000در

سیستم روانی را بر عهده دارد ،تمام مشکالت روانی

تحقیقات همبستگی حجم نمونه به ازای هر متغیر پیش بین

زمانی ظاهر می شوند که ایگو نتواند به مسئولیت هایش

از حداقل  5نفر تا  40نفر پیشنهاد شده است ()13؛ لذا

عمل کند .قدرت ایگو ( (Ego-Strengthنشان دهنده

در این پژوهش به دلیل وجود  6مولفه در متغیرهای

ظرفیت فرد در تحمل استرس بدون تجربه اضطراب

پیش بین ،به ازای هر مولفه  30نفر نمونه در نظر گرفته

فلج کننده می باشد ( .)9همچنین به معنای ظرفیت فرد

شده و به تعداد  180نفر حجم نمونه پژوهش حاضر را

برای درک واقع بینانه شرایط مشکل و پاسخ دادن به

تشکیل دادند .این  180نفر به روش نمونه گیری

آن ها به شکل موثر می باشد .قدرت ایگو به ما کمک

تصادفی طبقه ای انتخاب و مورد آزمون قرار گرفتند.

می کند به یک تعادل عاطفی رسیده و با استرس درونی و

البته  30نفر به علت ناقص بودن پرسشنامه هایشان کنار

بیرونی سازگار شویم ( .)10ماروک بیان می کند که

گذاشته شد .برای جمع آوری اطالعات هم از ابزارهای

نیرومندی پایین من با اختالالت شخصیت از قبیل اختالل

زیر استفاده شد:
پرسشنامه بالینی چند محوری میلون

شخصیت ضداجتماعی ،وابسته ،اجتنابی و تکانشگری

III

ارتباط دارد ( Brody .)11و  Carsonبیان کردند که

( :(Millon clinical Multiaxial Inventoryیک مقیاس

قدرت ایگو می تواند قدرت انعطاف پذیری در استفاده از

خودسنجی است و برای تصمیم گیری بالینی و تشخیص

مکانیسم های دفاعی را به ارمغان آورد ،اگر یک مکانیسم

ابتالی آزمودنی به یک اختالل ویژه یا حضور ویژگی های

دفاعی به طور غیرانعطاف پذیر به کار گرفته شود ،موجب

روانشناختی ویژه ای در آزمودنی مورد استفاده قرار

شکل گیری اختالالت شخصیت می گردد (.)12

می گیرد .این آزمون دارای  175گویه بلی /خیر است.

نتایج مطالعات حاضر نشان می دهد که مدل

اجرای آن بین  20تا  30دقیقه زمان می برد 11 .الگوی

پنج عاملی جایگزین زاکرمن  -کلمن از اعتبار افتراقی

بالینی شخصیت و نشانگان بالینی را می سنجد و برای

باالیی در پیش بینی اختالالت شخصیت برخوردار

بزرگساالن  18سال به باال استفاده می شود .الگوی بالینی

ا ست و قدرت ایگو با اختالالت شخصیت رابطه منفی

شخصیت در آزمون بالینی چند محوری میلون سه شامل

دارد .با توجه به دامنه گسترده اختالالت شخصیت و

 11زیر مقیاس به شرح زیر است :شخصیت اسکیزوئید،

به دلیل تأثیرات فراگیر این اختالالت در زندگی

دوری گزین ،افسرده ،وابسته ،نمایشی ،خودشیفته،

فردی و ارتباطات بین فردی دارند و با توجه به کمبود

ضداجتماعی ،آزارگر -دیگر آزارگر ،وسواسی،

مطالعات در داخل کشور در مورد بررسی عوامل

منفی گرا و شخصیت آزارگر -خودآزار .از زمان انتشار

زمینه ساز اختالالت شخصیت ،همچنین بر اساس مدل

آن در سال  1969دو بار تجدید نظر شده است .این

جایگزین  DSM-5برای اختالالت شخصیت ،پژوهش

آزمون یکی از پرکاربردترین آزمون های روانی است و

حاضر با هدف پیش بینی اختالالت شخصیت

در پژوهش های بین فرهنگی متعدد به کار رفته

بر اساس مدل پنج جایگزین زاکرمن -کلمن و قدرت

است ( .)14این آزمون دو بار در ایران هنجاریابی شده

ایگو انجام گرفت.

است .نسخه سوم توسط شریفی در سال 1381
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هنجاریابی شده است .در مطالعات شریفی همبستگی

پرسشنامه از طریق تحلیل همبستگی به دست آمده با

نمرات خام نخستین اجرا و بازآزمایی در دامنه 0/82

پرسشنامه شخصیتی آیزنگ مورد بررسی قرار گرفته

(اختالل هذیانی) تا ( 0/98اختالل شخصیت اسکیزوئید)

است (.)15

گزارش شده است .پایایی آزمون از طریق روش

پرسشنامه روانشناختی قدرت ایگو ()PIES

همسانی درونی محاسبه شده و ضریب آلفای مقیاس ها

()Psychosocial Inventory of Ego Strengths

در دامنه ( 0/85اختالل وابستگی به الکل) تا 0/97

توسط استروم و همکاران در سال  1997ساخته شده

(اختالل استرس پس از ضربه) به دست آمده است.

است .این پرسشنامه  8نقطه قدرت ایگو که شامل:

کلمن

امید ،خواسته ،هدف ،شایستگی ،وفاداری ،عشق،

پرسشنامه

پنج

عاملی

زاکرمن-

((Zuckerman-Kuhlman Personality Questionnaire

مراقبت و خرد هستند را می سنجد و دارای  64سوال

نسخه  50گویه ای پرسشنامه شخصیت زاکرمن -کلمن می

است .آن ها روایی صوری ،محتوا و سازه این

باشد .شامل پنج بعد شخصیتی است و بر پایه الگوی پنج

پرسشنامه را مورد تأیید قرار دادند و همچنین برای

عاملی شخصیت زاکرمن قرار دارد .این پنج عامل عبارت

بررسی پایایی آن از روش محاسبه ضریب آلفای

است از :اضطراب -روان رنجورخویی ،هیجان خواهی-

کرنباخ ،آن را  0/68گزارش کردند .الطافی این

تکانشی ،مردم آمیزی ،پرخاشگری -خصومت و فعالیت.

پرسشنامه را به فارسی برگردانده و در ایران

هر یک از مقیاس های آن از  10گویه تشکیل شده است.

هنجاریابی کرده است ،اعتبار این آزمون را از طریق

آزمودنی پاسخ مورد نظر را برای هر گویه در مقیاسی دو

آلفای کرونباخ در نمونه ایرانی  0/91و پایایی آن را

گزینه ای (درست -غلط) ارائه می دهد .نحوه نمره

نیز با روش دو نیمه سازی  0/7گزارش کرد (.)11

گذاری به این ترتیب است که در برخی موارد گزینه

با توجه به آگاه بودن از نسبت طبقه دختران و

درست « »1نمره و غلط صفر نمره می گیرد؛ در برخی

پسران در جامعه مورد نظر از بین  6دانشکده موجود از هر

موارد دیگر درست صفر نمره و غلط « »1نمره می گیرد.

دانشکده  2کالس به صورت متناسب و تصادفی انتخاب

این نسخه از پرسشنامه با استفاده از داده های به دست

و  90نفر از طبقه دختران با میانگین سنی  20/45سال و

آمده از چهار کشور :آمریکا ،اسپانیا ،سوئیس و آلمان

انحراف معیار  2/36و  60نفر از طبقه پسران با میانگین

توسط آلیوجا و همکارانش طراحی شده است .ساختار

سنی  21/36سال و انحراف معیار  3/2انتخاب شدند .بعد

 10گویه برای هر یک از عامل ها از طریق تحلیل عاملی

از توصیف اهداف پژوهشی و کسب رضایت شرکت

اکتشافی و تأییدی به دست آمده است .متوسط ضریب

کنندگان از آن ها خواسته شد به پرسشنامه های پژوهشی

آلفای کرونباخ برای هر پنج عامل باالتر از 0/70

پاسخ دهند .در پژوهش حاضر قدرت ایگو و ابعاد مدل

گزارش شده است ،به استثناء ضریب آلفای به دست

پنج عاملی جایگزین زاکرمن (هیجان خواهی -تکانشگری،

آمده در مقیاس پرخاشگری -خصومت که برابر با 0/66

پرخاشگری -خصومت ،اضطراب -روان رنجورخویی،

به دست آمده است .المعی و همکاران در بررسی ساختار

فعالیت ،مردم آمیزی) به عنوان متغیرهای پیش بین و

عاملی ،روایی و پایایی پرسشنامه شخصیت زاکرامن-

اختالالت شخصیت (خوشه  )A ،B ،Cبه عنوان متغیرهای

کلمن ،ضریب پایایی بازآزمایی برای کل پرسشنامه

مالک در نظر گرفته شدند و از روش تحلیل رگرسیون

 ،0/79آلفای کرونباخ  ،0/64ضریب 0/60 ICC

استفاده شد .داده ها با استفاده از نرم افزار  SPSSتجزیه و

( )P<0/001به دست آورده اند .روایی همزمان این

تحلیل شدند.
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یافته ها:
تعداد  150نفر با میانگین و (انحراف معیار) سنی

برای تعیین همبستگی متغیرهای پیش بین (قدرت

 20/90سال و ( )2/78در این پژوهش شرکت کردند

ایگو ،هیجان خواهی -تکانشگری ،پرخاشگری -خصومت،

که تعداد  60نفر از آن ها پسر با میانگین سنی 21/36

اضطراب -روان رنجورخویی ،فعالیت ،مردم آمیزی) و

سال و انحراف معیار  3/2و  90نفر دختر با میانگین سنی

مالک (اختالالت شخصیت خوشه  ،Aخوشه ،B

 20/45سال و انحراف معیار  2/36بودند.

خوشه  )Cاز آزمون ضریب همبستگی پیرسون استفاده
شد که نتایج آن در جدول شماره  2آمده است.

در جدول شماره  ،1میانگین ،انحراف معیار افراد

جدول شماره  2نشان می دهد که اختالل

در متغیرهای ابعاد مدل جایگزین زاکرمن و قدرت ایگو

شخصیت خوشه  Aبا اضطراب -روان رنجورخویی

و اختالالت شخصیت ارائه شده است.

(P<0/01؛  ،)r=0/32پرخاشگری -خصومت (P<0/05؛

جدول شماره  :1ميانگين و انحراف معيار نمرات ابعاد

 )r=0/14رابطه مثبت ولی با مردم آمیزی (P<0/01؛

مدل پنج عاملی جایگزین زاکرمن و قدرت ایگو و

 )r=-0/55رابطه منفی دارد .اختالل شخصیت خوشه

اختالالت شخصيت در دانشجویان

B

با هیجان خواهی -تکانشگری (P<0/01؛ ،)r=0/52

M

SD

هيجان خواهی -تکانشگری

5/46

3/05

150

اضطراب -روان رنجورخویی

7/50

3/22

150

پرخاشگری -خصومت

6/64

2/70

150

فعاليت

6/07

1/93

150

مردم آميزی

3/96

3/42

150

قدرت ایگو

155/9

19/81

150

(P<0/01؛  ،)r=-0/41پرخاشگری -خصومت (P<0/05؛

خوشه A

34/54 114/62

150

 )r=-0/16و مردم آمیزی (P<0/01؛  )r=-0/44رابطه

خوشه B

38/15 135/04

150

خوشه C

32/92 119/78

150

منفی ولی با اضطراب -روان رنجورخویی (P<0/01؛

متغيرها

N

پرخاشگری -خصومت (P<0/01؛  )r=0/52و مردم
آمیزی (P<0/01؛  )r=0/32رابطه مثبت ولی با
اضطراب -روان رنجورخویی (P<0/01؛ ،)r=-0/36
قدرت ایگو (P<0/05؛  )r=-0/15رابطه منفی دارد.
اختالل شخصیت خوشه  Cبا هیجان خواهی -تکانشگری

 )r=0/36رابطه مثبت دارد.

جدول شماره  :2ماتریس همبستگی ابعاد مدل جایگزین زاکرمن ،قدرت ایگو و اختالالت شخصيت خوشه
خوشه  Bو خوشه C
()1

متغيرها

()2

()3

()4

()5

()6

()7

A

()8

( )1خوشه A

1

( )2خوشه B

0/07

1

( )3خوشه C

**0/31

**-0/29

1

0/000

**0/52

**-0/41

1

( )5اضطراب -روان رنجورخویی

**0/32

**-0/36

**0/36

**-0/27

1

( )6پرخاشگری -خصومت

*0/ 14

**0/52

*-0/16

**0/32

*-0/14

1

( )7فعاليت

-0/116

0/81

0/04

**-0/24

**-0/37

*0/17

1

( )8مردم آميزی

**-0/55

**0/32

**-0/44

0/09

**-0/36

0/03

*0/18

1

( )9قدرت ایگو

0/02

*-0/15

0/12

-0/09

0/01

*-0/14

0/01

0/03

( )4هيجان خواهی -تکانشگری

*.P>0/01 :** ،P>0/05 :
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پیش بینی اختالل شخصیت بر پایه مدل زاکرمن و ایگو

تحلیل رگرسیون همزمان استفاده شد که نتایج آن در

جهت بررسی توانایی مدل جایگزین زاکرمن و

ادامه آمده است.

قدرت ایگو در پیش بینی اختالل های شخصیت از

جدول شماره  :3نتایج تحليل رگرسيون اختالل شخصيت خوشه  Aبر اساس ابعاد مدل جایگزین زاکرمن و قدرت ایگو
SE

B

Beta

)t (P

فعاليت

1/459

0/484

0/027

(0/332 )0/741

هيجان خواهی -تکانشگری

0/927

0/660

0/058

(0/712 )0/478

خصومت -پرخاشگری

0/950

2/292

0/179

(2/414 )0/017

مردم آميزی

0/728

-5/040

-0/499

(-6/928 )0/000

اضطراب -روان رنجورخویی

0/889

2/060

0/192

(2/317 )0/022

قدرت ایگو

0/118

0/123

0/070

(1/039 )0/301

F

81/751

Sig ,F

0/000

متغير
اختالل شخصيت خوشه A
R2

0/362

طبق جدول شماره  3نتایج تحلیل رگرسیون

که خصومت -پرخاشگری (t=2/414؛ ،)P>0/017

چندگانه در پیش بینی اختالل شخصیت خوشه  Aاز

اضطراب -روان رنجورخویی (t=2/317؛ )P>0/022

روی ابعاد مدل جایگزین زاکرمن و قدرت ایگو،

به طور مستقیم و مردم آمیزی (t=-6/928؛ )P>0/000

مالحظه می شود که متغیرهای پیش بین  %36از واریانس

به طور معکوس اختالل شخصیت خوشه  Aرا پیش بینی

نمرات اختالل شخصیت خوشه  Aرا پیش بینی می کنند

می کنند .همچنین نتایج نشان داد که قدرت ایگو

که این مقدار با  F=81/751در سطح  P>0/001معنی دار

نمی تواند اختالالت شخصیت خوشه  Aرا به طور

است .نتایج ضرایب رگرسیون نیز نشان می دهد

معنی داری پیش بینی کند (t=1/039؛ .)P=0/301

جدول شماره  :4نتایج تحليل رگرسيون اختالل شخصيت خوشه  Bبر اساس عامل های مدل پنج عاملی جایگزین
زاکرمن -کلمن و قدرت ایگو
SE

B

Beta

)t (P

فعاليت

1/415

0/224

0/011

(0/158 )0/875

هيجان خواهی -تکانشگری

0/899

4/224

0/338

(4/698 )0/000

خصومت -پرخاشگری

0/921

5/394

0/382

(5/857 )0/000

مردم آميزی

0/706

2/641

0/237

(3/743 )0/000

اضطراب -روان رنجورخویی

0/862

-1/387

-0/117

(-1/608 )0/110

قدرت ایگو

0/114

-0/134

-0/069

(-1/167 )0/045

F

24/600

Sig ,F

0/000

متغير
اختالل شخصيت خوشه B
R2

0/713

طبق جدول شماره  ،4نتایج تحلیل رگرسیون

مالحظه می شود که متغیرهای پیش بین  %50از واریانس

چندگانه در پیش بینی اختالل شخصیت خوشه  Bاز

نمرات اختالل شخصیت خوشه  Bرا پیش بینی می کنند

روی ابعاد مدل جایگزین زاکرمن و قدرت ایگو،

که این مقدار با  F=24/600در سطح  P>0/001معنی دار
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است .نتایج ضرایب رگرسیون نیز نشان می دهد که

مردم آمیزی (t=3/743؛  )P>0/000به طور مستقیم و

،)P>0/000

قدرت ایگو (t=-1/167؛  )P>0/045به طور معکوس

خصومت-

پرخاشگری

(t=5/857؛

هیجان خواهی -تکانشگری (t=4/698؛ ،)P>0/000

اختالل شخصیت خوشه  Bرا پیش بینی می کنند.

جدول شماره  :5نتایج تحليل رگرسيون اختالالت شخصيت خوشه  Cبر اساس عامل های مدل پنج عاملی
جایگزین زاکرمن -کلمن و قدرت ایگو
SE

B

Beta

)t (P

فعاليت

1/373

2/267

0/133

(1/652 )0/101

هيجان خواهی -تکانشگری

0/872

-2/826

-0/262

(-3/240 )0/001

خصومت -پرخاشگری

0/893

-0/571

-0/047

(-0/639 )0/524

مردم آميزی

0/684

-3/616

-0/376

(-5/283 )0/000

اضطراب -روان رنجورخویی

0/837

2/044

0/200

(2/444 )0/016

قدرت ایگو

0/111

0/176

0/106

(1/586 )0/115

F

14/499

Sig ,F

0/000

متغير

اختالل شخصيت خوشه C
R2

0/378

طبق جدول شماره  ،5نتایج تحلیل رگرسیون

همبستگی نشان داد که اختالل شخصیت خوشه ،A

چندگانه در پیش بینی اختالل شخصیت خوشه  Cاز

اضطراب -روان رنجورخویی ،پرخاشگری -خصومت

روی ابعاد مدل جایگزین زاکرمن و قدرت ایگو،

رابطه مثبت ولی با مردم آمیزی رابطه منفی دارد .نتایج

مالحظه می شود که متغیرهای پیش بین  %37از واریانس

تحلیل رگرسیون نیز آشکار کرد که  %36از کل واریانس

نمرات اختالل شخصیت خوشه  Cرا پیش بینی می کنند

اختالل شخصیت خوشه  Aبه طور مستقیم به وسیله

که این مقدار با  F=14/499در سطح  P>0/001معنی دار

خصومت -پرخاشگری ،اضطراب -روان رنجورخویی و

است .نتایج ضرایب رگرسیون نیز نشان می دهد که

به طور معکوس به وسیله مردم آمیزی تبیین می شود.

اضطراب -روان رنجورخویی (t=2/444؛ )P>0/016

این یافته ها با مطالعات همسو است ( .)6- 8این تبیین

به طور مستقیم و مردم آمیزی (t=-5/283؛ )P>0/000

قابل ذکر است روان رنجورخویی به واسطه مرتبط

هیجان خواهی -تکانشگری (t=-3/240؛ ،)P>0/001

بودن با صفات شخصیتی منفی مانند احساس گناه،

به طور معکوس اختالل شخصیت خوشه  Cرا پیش بینی

مضطرب ،افسرده ،هیجانی ،خجالتی و غیرمنطقی،

می کنند .همچنین نتایج نشان داد که قدرت ایگو

عزت نفس پایین الگوهای ناسالمی از ارتباط شخص

نمی تواند اختالالت شخصیت خوشه  Cرا به طور

با محیط اجتماعی و فیزیکی ایجاد می کند که در

معنی داری پیش بینی کند (t=1/586؛ .)P=0/115

بیشتر اختالالت شخصیت خوشه  Aاین صفات دیده
می شود و نیز از آنجا که افراد مبتال به اختالالت
شخصیت خوشه  Aنارسایی هایی در توانایی برقراری

بحث:
هد ف پژوهش حاضر پیش بینی اختالالت

روابط اجتماعی و صمیمی با دیگران دارد .از این رو

شخصیت بر اساس مدل پنج عاملی جایگزین

مردم آمیزی پایین به عنوان یک صفت شخصیتی

زاکرمن  -کلمن و قدرت ایگو بود .نتایج ضرایب

مرضی در این افراد قابل پیش بینی است.
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پیش بینی اختالل شخصیت بر پایه مدل زاکرمن و ایگو

نتایج ضرایب همبستگی نشان داد که اختالل

به وسیله هیجان خواهی  -تکانشگری و مردم آمیزی

شخصیت خوشه  Bبا هیجان خواهی -تکانشگری،

تبیین می شود .این یافته ها با مطالعات همسو

پرخاشگری -خصومت و مردم آمیزی رابطه مثبت ولی با

است ( . )8،7این تبیین قابل ذکر است که افراد دچار

اضطراب -روان رنجورخویی ،قدرت ایگو رابطه منفی

اختالالت شخصیت خوشه  Cمضطرب و بیمناک

دارد .نتایح تحلیل رگرسیون نیز آشکار کرد که  %50از کل

به نظر می رسند .با توجه به اینکه افراد مبتال به این

واریانس اختالل شخصیت خوشه  Bبه طور مستقیم به وسیله

اختالالت اعتماد به نفس ضعیفی دارند و از اینکه

خصومت -پرخاشگری ،هیجان خواهی -تکانشگری ،مردم

نمی توانند از مزایایی روابط صمیمانه ای که دیگران

آمیزی و به طور معکوس به وسیله قدرت ایگو تبیین می

از آن لذت می برند ،بهره ببرند ،از دست خود

شود .این یافته ها با مطالعات محققین مبنی بر

عصبانی می شوند .در این افراد تعامالت اجتماعی و

شکل گیری اختالالت روانی در نتیجه حل نشدن

عدم پذیرش احتمالی از سوی دیگران باعث ترس و

بحران های مربوط به دوره های رشدی می باشد ،همسو

اضطراب افراد می شود .در نتیجه معنی داری مثبت

است ( .)13،8،7این تبیین قابل ذکر است که هر یک از

مولفه اضطراب -روان رنج ورخویی و معنی داری

پیامدهای ناشی از عدم حل بحران های رشدی می توانند

منفی مردم آمیزی و هیجان خواهی -تکانشگری

بر کارکردهای فردی و بین فردی افراد تأثیرگذار باشند

به عنوان یک صفت شخصیتی در این افراد قابل

که این بدکارکردی در زمینه های مختلف را می توان

انتظار است.

در افراد مبتال به اختالل شخصیت خوشه  Bمشاهده
نمود .از این رو ناتوانی در پروراندن فرآیندهای من

نتیجه گیری:
در مجموع می توان گفت که یافته های

می تواند همانند تثبیتهای اولیه جنسی یا پرخاشگری به
اختالالت شخصیت منجر شود و نیز با توجه به اینکه

پژوهش حاضر می تواند نخستین گام در درک

افراد مبتال به اختالالت شخصیت خوشه  Bاز مکانیزم های

سودمندی مدل پنج عاملی جایگزین زاکرمن -کلمن و

دفاعی به طور انعطاف ناپذیری استفاده می کنند ،پایین

قدرت ایگو در پیش بینی اختالالت شخصیت برای

بودن قدرت ایگو را می توان به عنوان یک عامل

متخصصان بالینی باشد .همچنین نتایج می تواند در

روانشناختی انتظار داشت .همچنین با توجه به اینکه افراد

استفاده از روش های مناسب برای پیش بینی احتمال

مبتال به اختالالت شخصیت خوشه  Bنمایشی ،هیجانی و

بروز بیماری ،پیشگیری و گسترش روش های درمانی

نامنظم به نظر می رسند ،معنی دار بودن مولفه های

کمک کننده باشد.

هیجان خواهی -تکانشگری ،خصومت -پرخاشگری و

با توجه به حجم نمونه مورد نیاز و عدم

مردم آمیزی به عنوان عنوان صفات شخصیتی زمینه ساز

دسترسی آسان به نمونه بالینی و نیز ناهمگن بودن

زیستی قابل انتظار است.

نمونه ،باعث شد نمونه مورد پژوهش غیربالینی باشد

نتایج ضرایب همبستگی نشان داد که اختالل

که همین مسأله تعمیم نتایج را به بیماران مبتال به

شخصیت خوشه  Cبا هیجان خواهی -تکانشگری،

اختالالت شخصیت دچار تردید می کند .استفاده از

پرخاشگری  -خصومت و مردم آمیزی رابطه منفی

مقیاس های خود گزارشی از محدودیت های دیگر

ولی با اضطراب -روان رنجورخویی رابطه مثبت دارد.

این پژوهش می باشد.

نتایح تحلیل رگرسیون نیز آشکار کرد که  %37از کل

با توجه به اینکه مطالعه حاضر و یافته های

واریانس اختالل شخصیت خوشه  Cبه طور مستقیم

حاصل از آن ،گامی در جهت نفش مدل پنج عاملی

به وسیله اضطراب -روان رنجورخویی و به طور معکوس

جایگزین زاکرمن -کلمن و قدرت ایگو در پیش بینی
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 پیشنهاد می شود،اختالالت شخصیت ایفا کرده است

:تشکر و قدردانی
بدین وسیله از دانشجویانی که در انجام این

پژوهش های آتی در مورد سایر بیماران مبتال با

. تشکر و قدردانی می نماییم،پژوهش همکاری کرده اند

اختالالتی غیر از اختالالت شخصیت صورت گیرد تا

پژوهش حاضر صرفاً با هزینه های شخصی نویسندگان

 تشخیص و هم، سبب شناسی،هم در زمینه ارزیابی

.تهیه شده است

.درمان کمکی به متخصصان بالینی بکند
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Background and aims: Personality disorders have a wide range and have pervasive effects on
the individual life and interpersonal relationships. Understanding the underlying factors of
personality disorders causes more accurate understanding and identification of preventive factors
and finally helps them in treating. So, this study was aimed to predict personality disorders based
on Zuckerman's Alternative Five-Factor Model (AFFM) and ego strength.
Methods: This research is a descriptive correlational study. The study population included all
students in University of Moheghegh Ardabili in 2015 (n=14000). 150 subjects were selected by
stratified random sampling and responded to Millon Clinical Multiaxial Inventory (MCMI) and
Zuckerman-Kuhlman personality questionnaires and Psychosocial Inventory of Ego Strengths.
The data were analyzed using Pearson correlation coefficient and simultaneous regression tests.
Results: Regression analysis showed that factors of neuroticism-anxiety, aggression-hostility
and sociability of AFFM can predict personality disorder Cluster A, elements of impulsive
sensations seeking, aggression-hostility and sociability of AFFM and ego strength can predict
personality disorder Cluster B and elements of neuroticism-anxiety, impulsive sensations seeking
and sociability of AFFM can predict personality disorder Cluster C.
Conclusion: Findings of the current research could be the first step to understanding the
usefulness of AFFM and ego strength by specialists in understanding personality disorders, using
appropriate methods for predicting the incidence, prevention, and development of treatment
methods.
Keywords: Personality disorder, Zuckerman's – Kuhlman alternative five-factor model,
Ego strength.
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