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 چکيده

های دلبستگی با سه عامل تاریک شخصیت انجام شد. پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه بین سبک

 66نفر زن و 144نفر که  174روش پژوهش کمی و از نوع همبستگی بود. در شهر تهران با حجم نمونه 

اب شد. روش گردآوری اطالعات به صورت در دسترس انتخ1399نفر مرد مجرد، متاهل و مطلقه در سال

غیر تصادفی بود. ابزار پژوهش دو پرسشنامه سبک دلبستگی هازن وشیور و صفات شخصیت جانسون و 

. sigوبستر بود.  برای تحلیل داده ها از روش همبستگی پیرسون استفاده گردید. با توجه به نتایج نمره 

در نتیجه فرض صفر رد و فرض خالف تایید و با کوچکتر است  05/0شد که این نمره از  043/0برابر با 

 رابطه معنادار شد. %95احتمال 

 .سبک های دلبستگی، سه عامل تاریک شخصیت واژگان کليدی:
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 3 ، زهرا محسنی2 ، فریبا ابراهيمی1علی اکبر صالحی 

 شهرری. -احدیادگارامام خمینی)ره(مدرس و مشاور دانشگاه، گروه روانشناسی، دانشگاه آزاد اسالمی و1 
 . یشهرر -)ره(ینیامام خم ادگاریواحد  یدانشگاه آزاد اسالم ،یگروه روانشناس،اریاستاد مشاوره، دکتری تخصصی 2
 شهرری. -احدیادگارامام خمینی)ره(دانش آموخته مقطع کارشناسی، دانشگاه آزاد اسالمی و 3
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 مقدمه
توصیف شخصیت شامل قضاوت درباره ماهیت حقیقی شخص ا، هبرای توصیف خصوصیات منحصر به فرد انسان 1شخصیت

های اجتماعی و ها و تجربهو آموزه 3معلول گرایشات زیست شناختی ،بودن شخص 2ان است. منحصر به فردهای او با دیگرو تفاوت

و  شدن در خودمنشی، غرور، غرقبزرگ 5آمیزبه احساسات مبالغه 4خودشیفتگی (.1394باشد. )کریمی و دیگران، فرهنگی وی می

فردی دلی، گستاخی و پرخاشگری بینسنگ طلبی،، هیجان7گریند تکانشهایی مانبا ویژگی ،6ستیزیجامعهد. بودن اشاره دارمحق

ای است که فرد تمایل دارد از هر راهی مانند شدت خودخواهانهگیری بهکننده جهتمنعکس 8ماکیاولیسم .شودمشخص می

 (1397)یوسفی، ایمان زاده، کشی به اهداف خود برسدکاری، تقلب و بهرهفریب

بوط یی،جامعه ستیزی مرماکیاول گرا، خودشیفتگیکه به  است ، سه صفت تاریک شخصیتخصیتیصفات شاز مهمترین 

صفتی است که با تکانشوری، هیجان خواهی، رفتار غیرقابل پیش بینی، فریبندگی و فقدان اضطراب و شود. جامعه ستیزی می

واکنشی است.  عه ستیزی ثانویه یا متخاصمهمدلی مشخص می شود و دارای دو عامل جامعه ستیزی اولیه یا وسیله ای و جام

جامعه ستیزی اولیه، شامل جنبه های عاطفة سطحی، همدلی پایین و بی احساسی بین فردی است و جامعه ستیزی ثانویه، از 

های مختلف به جامعه ستیزی روان آزرده، تکانشی و پرخاشگر شود و به روشکاری اجتماعی و انحراف تشکیل میجنبه های دغل

شود و های دیگران مشخص میاعتمادی و ناتوانی در تشخیص هیجانهای بدگمانی و بیماکیاول گرایی، با نگرش .اشاره دارد

 گراها، گرایش به استفاده از رفتارهای فریب آمیز، سوءاستفاده گرانه و چاپلوسی به منظور انجام عالیق شخصی خود دارند ماکیاول

ریبکاری و خدمت به خود با سه مؤلفه اصلی بدبینی، فریبکاری و این دیدگاه که هدف وسیله را این صفت با راهبرد اجتماعی ف

دان بینی، تمرکز بر خود، فقخودشیفتگی نیز به صورت حس خوداستحقاقی، تسلط و خود بزرگ. شودتوجیه میکند، مشخص می

ری، حس بی همتایی، قدرت و اقتدار مشخص همدلی و نیاز به تحسین تعریف شده و با حرمت خود گسترش یافته، خودمحو

 (1398)عطا دخت و دیگران،شودمی

نظریه دلبستگی را مطرح کرده است او به این نتیجه رسیده است که دلبستگی، یک نیروی تعامل بین مراقب 9جان بالبی 

 تواند تاثیرات بسیاری بر رشد و شخصیت افراد بگذارد.باشد و میو کودک می

نیازهای خود، پاسخ واکنش هایش نیاز به فردی دارد که به آن دلبسته شود. دلبستگی نوزاد معموال با فردی  نوزاد برای رفع

 تواند احساس امنیت را برای فرد فراهمگیرد که بتواند پاسخ دهنده نیازهای او باشد و او را از رنج دور کند، دلبستگی میشکل می

 (.1933شود)سادوک، روئیز، ی، تماس پوستی حاصل میبا برقراری ارتباط چشم 10کند این دلبستگی

ایجاد شده بین مراقب و کودک کمک کننده ی فرد برای بقای  11گوید پیوند عاطفیدر نظریه کردارشناختی، بالبی می 

له ( مرح1گیرد: مرحله شکل می 4شود. دلبستگی در اوست. رابطه ی والد با کودک فطری است و سبب جذب کودک به مراقب می

شود و سبب هفتگی (: که شامل عالئم فطری مانند چنگ زدن، گریه کردن، لبخند زدن و... می 6)تولد تا  12پیش دلبستگی

 شود.احساس آرامش بین مراقب و کودک می

                                                           
1 personality 
2 unique 
3 Biological 
44 Narcissism 
5 exaggerative 
6 Antisocial 
7 Impulsive 
8 Machiavellianism 
9 John Bowlby 
10 Attachment 

2 emotional 

3 preattachment phase 

7 secure attachmet 

8 avoidant attachment 

9 ambivalent attachment 

http://www.psyj.ir/


 39 -51 ، ص1399 ، پاییز23فصلنامه روانشناسی و علوم رفتاری ایران، شماره 
ISSN: 2588-2864 

http://www.psyj.ir 

 

دهد ماهگی(: در این مرحله، کودک مراقب را با فرد غریبه تمییز می 6-8هفتگی تا6) 13( مرحله دلبستگی در حال تشکیل2

 شود.دین ترتیب احساس اعتماد ایجاد میو ب

وجود دارد به  15سالگی(: در این مرحله، اضطراب جدایی 2ماهگی الی  18ماهگی تا  6-8) 14( مرحله ی دلبستگی واضح3

 شود.این صورت که  اگر کودکی به آن مراقب تکیه کرده باشد  او را ترک کند ناراحت می

سالگی و بعد از آن(: در این مرحله، به دلیل رشد زبانی و ذهنی  2ماهگی تا  18( مرحله ی تشکیل رابطه ی متقابل )4

 کند.گیرد و خواسته های خود را مطرح میکودک با والد ارتباط می

شود و در طول زندگی منجر به کند که باعث ایجاد یک تصویر ذهنی میمرحله کودک تجربیاتی کسب می 4در طول این 

 (2014برک، شود. )رشد شخصیت فرد می

دلبستگی پیوند عاطفی بین کودک و والد است و بر رشد اجتماعی و احساس کودک در کل زندگی موثر است که در سه 

  (1393طبقه بندی شده است )صدیق ارفعی، رحیمی، قدوسی،  ، دوسوگرا ، اجتنابی سبک ایمن

 اند در سرتاسر دوران زندگی مهم باشد.توپیدایش اولیه ویژگی های جامعه ستیزی و تغییر در این ویژگی ها می

های شخصیت تاریک )ماکیاولی، خودشیفتگی و جامعه ( پژوهشی باعنوان رابطه ی ویژگی1396سعادت، کالنتری، قمرانی)

ودکار توانند تاثیر مخربی بر خستیزی( با خودکارآمدی تحصیلی دانشجویان انجام دادند به این نتیجه رسیدند که این صفات می

 ی تحصیلی دانشجویان و در نهایت پیشرفت آن ها داشته باشند.آمد

نجام ا پذیری به اعتیادگانه تاریک شخصیت با آسیب رابطه ساختاری صفات سه( پژوهشی با عنوان 1398) یوسفی، تیموری

یر قرار آن را تحت تأثتوانند ه دارند و میطپذیری به اعتیاد راب تاریک شخصیت با آسیبدادند به این نتیجه رسیدند که صفات 

 .دهند

( پژوهشی با عنوان نقش ابعاد مرضی شخصیت در پیش بینی چهارگانه های 1398احمدپور خلفه لو، چلبیانلو و یوسفی )

توانند ریشه در ابعاد و جنبه های ناسازگار  تاریک شخصیت انجام دادند به این نتیجه رسیدند که صفات تاریک شخصیت می

 د.شخصیتی داشته باشن

( پژوهشی با عنوان سه گانه تاریک شخصیت در افراد مجرم و غیر مجرم: 1396احمدی خویی، صالحی، میکائیلی منیع)

خودشیفتگی، ماکیاولیسم و جامعه ستیزی انجام دادند به این نتیجه رسیدند که در گروه مجرم سطح صفات آزارنده اجتماعی) سه 

 .گانه تاریک( باالتر از گروه غیر مجرم است

و 16نقش سه گانه های تاریک شخصیت در پیش بینی بهزیستی روانشناختی( پژوهشی با عنوان 1397عقلی، منصوری، آهی)

که سه گانه های تاریک شخصیت پیش بینی کننده بهزیستی انجام دادند به این نتیجه رسیدند  های شوخ طبعی پرستاران سبک

د. نتایج این پژوهش بیانگر اهمیت، سودمندی و کاربست سه گانه های باشنروانشناختی و سبکهای شوخ طبعی پرستاران می

 د.باشتاریک شخصیت در پیش بینی تفاوتهای فردی به هنگام ارزیابی، پذیرش و استخدام پرستاران می

 ( پژوهشی با عنوان رابطه سبک های دلبستگی و سبک های فرزند پروری با میزان فعالیت1396الهامی، ثانی، فتحی آذر)

در شبکه های اجتماعی مجازی دانش آموزان دوره ی دوم متوسطه شهرستان سلماس انجام دادند به این نتیجه رسیدند که سبک 

های فرزند پروری سهل گیرانه و مستبدانه دارای ارتباط مثبت معنی داری با استفاده بیشتر از فضای مجازی دارند، ولی سبک 

ود. دلبستگی نا ایمن اجتنابی و دوسوگرا ارتباط مثبت معنی داری با استفاده بیشتر از فضای مقتدرانه دارای ارتباط معنی داری نب

 مجازی دارند ولی سبک ایمن ارتباط معنی داری نشان نداد.

اند که دلبستگی ایمن، دلبستگی ناایمن اجتنابی،  های دلبستگی را طرح کرده ای از سبک دسته هازن و شیور یک مدل سه

 در روابط عاطفی نوجوانان و ،های دلبستگی هازن و شیور نشان دادند که این سبک گیرد.من دوسوگرا را در برمیدلبستگی ناای

                                                           
13 attachment-in-making phase 
14 clear-cut attachment phase 
15 separation anxiety 
16 psychological 
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، توانـایی برقراری روابط عاطفی و صمیمی نسبتاً پایدار و 17ن ایمن، از اعتماد به نفسالبزرگسا ودشن نیز مشاهده میبزرگساال

مند به برقراری روابط عاطفی و صمیمی باشند اما درهرحال از این نوع  قهست عالبخش برخوردارند. اجتنابگرها ممکن ا رضایت

د دوسوگراها از طربهره اند.  روابط ناراضی هستند، تمایلی به برقراری روابط صمیمی در درازمدت ندارند و از مهارتهای اجتماعی بی

ند، علیرغم مخاطرات روابط صمیمی، مشتاق برقراری اعتمادی هست شدن نگرانند، در روابط با دیگران، مستعد بی شدن و ترک

)عیسی زادگان و دیگران، های صمیمانه بپردازندیخودآشکارساز ای نامناسب به به گونه تروابطی هستند و ممکن اس چنین

1395) 

گیرد و کل میهای کودک، حمایت عاطفی، ایجاد امنیت، دلبستگی افراد شاز بدو تولد تا دو سالگی با توجه به پاسخ واکنش

-تر و پیوند عاطفی عمیق تر عزت نفس و اعتماد به نفس بیشتر میهرفردی دارای سبک دلبستگی است. هرچه رابطه امن

 شود)نگارنده(.

پردازد. از آن جایی که سبک های های دلبستگی با سه عامل تاریک شخصیت میپژوهش حاضر به بررسی رابطه سبک

دارد به همین سبب این متغیر را  18حوزه های روانشناختی است و نقش مهمی در سالمت روان دلبستگی یکی از مولفه های مهم

مورد پژوهش قرار دادیم. در این پژوهش قصد داریم تا تاثیر هریک از خرده مقیاس های دو متغیر سبک های دلبستگی و سه 

ی اولیه و صمیمی با نزدیکان کودک ممکن است  عامل تاریک شخصیت را بر روی یک دیگر بررسی کنیم و هم چنین ایجاد رابطه

بر شکل گیری شخصیت فرد، تاثیر داشته باشد. این پژوهش نو و بدیع است زیرا تاکنون انواع متغیرها از جمله سازگاری اجتماعی، 

ت، انمولفه های عشق ورزی، سبک های فرزند پروری با سبک های دلبستگی و هم چنین متغیر هایی مثل ریسک پذیری، خی

بزهکاران به سه عامل تاریک شخصیت مورد پژوهش قرارگرفته است. در پژوهش حاضر به دنبال این هستیم که آیا بین سبک های 

 دلبستگی با سه عامل تاریک شخصیت رابطه ای وجود دارد یا خیر؟

 

 روش:
سال  50تا  15هران بازه سنی نفر در شهر ت 174این پژوهش با تعداد  .باشد میپژوهش حاضر کمی و از نوع همبستگی  

با تحصیالت دیپلم تا دکتری انجام شده است. روش گردآوری اطالعات غیر 1399زن و مرد، مجرد و متاهل، شاغل، در سال 

 تصادفی و از نوع در دسترس است.

ن و وبستر وابزار پژوهش دو پرسشنامه سبک دلبستگی بزرگساالن هازن و شیور و پرسشنامه سه عامل تاریک شخصیت جانس

 است.

و پایایی با آلفای  81/0(پایایی بازآزمایی کل این پرسش نامه را 1987پایایی پرسشنامه سبک دلبستگی: هازن و شیور)

بدست آوردند و عالوه بر  79/0بدست آوردند. کولیتز و رید همچنین پایایی را با استفاده از روش آلفای کرونباخ  87/0کرونباخ را 

به دست آورد که  82/0نفری اجرا کرد و آلفای کرونباخ  60( نیز در پژوهشی پرسش نامه را روی یک نمونه 1389این خالدیان )

( این پرسشنامه توسط 1987باشد. روایی پرسشنامه سبک دلبستگی: تحلیل عاملی پرسشنامه هازن و شیور )مقدار قابل قبولی می

سوال است که پنج ماده پرسشنامه مربوط به سبک دلبستگی ایمن، پنج  15هازن وشیور ساخته شده است این پرسشنامه دارای 

خیلی زیاد(  5خیلی کم( تا ) 1باشد. و افراد باتوجه به طیف لیکرت از )ماده درباره ی اجتنابی و پنج ماده مربوط به دوسوگرا می

دنی نمره ی باالتری در آن کسب نماید دهند وخرده مقیاسی که آزموکه برای هرسوال قرار داده شده است به سواالت جواب می

شود. وتوسط کولیتز و رید به استخراج سه عامل عمده منجر شد که توسط پژوهشگران به به عنوان سبک دلبستگی فرد لحاظ می

شود. هازن و شیور روایی محتوایی و مالکی را خوب گزارش نمودند عنوان ظرفیت پیوستن به روابط صمیمی و نزدیک تفسیر می

( روایی همزمان این 1385،به نقل از وفائیان،1383اند همچنین رحمیان )روایی سازه آن را در حد بسیار مطلوب گزارش داده  و

( و نا ایمن 84/0(، نا ایمن اجتنابی )79/0پرسشنامه را با مصاحبه ی ساختار یافته ماین برای دلبستگی بزرگساالن به ترتیب ایمن)

 ه است.( گزارش داد87/0دوسوگرا )

                                                           
17 Self confidence 
18 Mental health 
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 ،ییاولگرایماک کیاست که سه صفت تار هیگو 12ساخته شده و شامل  ( 2010)توسط جانسون و وبستر  اسیمق نیا 

مالً اککاماًل مخالفم )تا(  ی ازنقطها کرتیل اسیآزمون در مق نیا های  هیبه گو هایآزمودنسنجد. خودشیفتگی را می و یکوپاتیسا

 یابزار همبستگ نیا یاز خرده آزمونها کیهر . بودن آن صفت در فرد است شتریب ۀنشاندهندباال  ۀکه نمر دهندیموافقم پاسخ م

 یکوپاتیسا اسیو مق 1970 سیو گ یستیکر )(ییاولگرای، ماک 1988،  یو تر نیراسک)فتهیخودش تیشخص یها با پرسشنامه یخوب

 0/76 ،ییاولگرایماک یبرا 0/86 اس،یکل مق یبرا 89 / 0آن  ییبازآزما ییایپا بیدارد و ضر 2010،  یو هار لیپاولهاس، همف)(

 تیشخص اس،یمق نیا 4تا  1. سؤاالت  2010،گزارش شده است( جانسون و وبستر یفتگیخودش یبرا 0/87و  یکوپاتیسا یبرا

 رانیدر ا سایمق نی. ارندیگیرا اندازه م یکوپاتیسا تی، شخص 12تا  9و سؤاالت  فتهیخودش تی، شخص 8تا 5سؤاالت  اولگر،یماک

کرد که  ارکسه عامل را آش اسیمق نیسؤاالت ا یاکتشاف یعامل لیشده است .تحل یابیاعتبار یعیتوسط بشرپور و شف یدر مطالعها

 ییرااولگیماک یاسهایکرونباخ خرده مق یآلفا بیمطالعه، ضرا نیکرد .در ا نییکل سؤاالت را تب انسیدرصد وار 54/61در مجموع 

 (رچاپیز ،یعیبشرپور وش شف)به دست آمد(  0/69 یکوپاتیو سا 0/68 ،یفتگی، خودش0/75

در این پژوهش از دو روش آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد، در بخش آمار توصیفی شاخص هایی نظیر نما، میانه،  

ر بخش آمار استنباطی از روش شود. دمیانگین، واریانس، انحراف معیار و برای تحلیل بهتر داده ها از نمودار و جداول استفاده می

 گردد.ها استفاده میبرای آنالیز داده spss-26آماری همبستگی پیرسون استفاده گردید. از نرم افزار آماری 

 

 نتایج

 آمار توصيفی-1جدول شماره

 sen attchment personality 

N 
Valid 174 174 174 

Missing 0 0 0 

Mean 27.23 41.7471 23.0115 

Std. Error of Mean .738 .91269 .39564 

Median 22.00 40.5000 22.0000 

Mode 20 28.00 20.00 

Std. Deviation 9.731 12.03916 5.21889 

Variance 94.687 144.941 27.237 

Skewness 1.132 .566 1.291 

Std. Error of Skewness .184 .184 .184 

Kurtosis .018 .373 3.310 

Std. Error of Kurtosis .366 .366 .366 

Range 40 72.00 29.00 

Minimum 15 19.00 14.00 

Maximum 55 91.00 43.00 

Sum 4738 7264.00 4004.00 

 

 باشد.می23/27باشد، میانگین سنی افراد می 174حجم نمونه این پژوهش  1باتوجه به جدول شماره 

 سن -2جدول شماره

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

15 2 1.1 1.1 1.1 

16 1 .6 .6 1.7 

20 69 39.7 39.7 41.4 

21 7 4.0 4.0 45.4 
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22 14 8.0 8.0 53.4 

23 11 6.3 6.3 59.8 

24 3 1.7 1.7 61.5 

25 2 1.1 1.1 62.6 

26 1 .6 .6 63.2 

27 3 1.7 1.7 64.9 

28 2 1.1 1.1 66.1 

30 4 2.3 2.3 68.4 

31 1 .6 .6 69.0 

32 6 3.4 3.4 72.4 

33 5 2.9 2.9 75.3 

34 5 2.9 2.9 78.2 

35 6 3.4 3.4 81.6 

36 3 1.7 1.7 83.3 

38 4 2.3 2.3 85.6 

42 1 .6 .6 86.2 

43 2 1.1 1.1 87.4 

44 2 1.1 1.1 88.5 

45 4 2.3 2.3 90.8 

46 2 1.1 1.1 92.0 

47 4 2.3 2.3 94.3 

48 6 3.4 3.4 97.7 

50 2 1.1 1.1 98.9 

52 1 .6 .6 99.4 

55 1 .6 .6 100.0 

Total 174 100.0 100.0  

 

 نفراست.69ساله با  20بوده است و بیشترین تعداد نفرات مربوط به افراد 55تا15دامنه سنی افراد  2با توجه به جدول شماره 

 جنسيت -3جدول شماره 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

female 141 81.0 81.0 81.0 

male 33 19.0 19.0 100.0 

Total 174 100.0 100.0  

 

 نفر مرد بوده اند. 33نفر زن و 141نفر حجم نمونه تعداد  174از  3باتوجه به جدول شماره 

 تحصيالت -4جدول شماره 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

zirediplom 11 6.3 6.3 6.3 

diplom 99 56.9 56.9 63.2 

kardani 14 8.0 8.0 71.3 

karshenasi 49 28.2 28.2 99.4 

arshad 1 .6 .6 100.0 

Total 174 100.0 100.0  
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نفر ارشد می  1نفر کارشناسی،  49نفر کاردانی،  14نفر دیپلم،  99نفر زیر دیپلم، 11نفر  174، از 4با توجه به جدول شماره 

 باشند

 سن -1نمودار شماره 

 
 جنسيت -2نمودار شماره

 

 تحصيالت -3ره نمودار شما
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 دلبستگی -4نمودار شماره

 
 شخصيت-5نمودار شماره
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 متغير جنسيت و تحصيالت -7جدول شماره

 jensiat tahsilat 

N 
Valid 174 174 

Missing 0 0 

Median 1.00 2.00 

Mode 1 2 

Sum 207 452 

 

 های دلبستگی و شخصيتهمبستگی بين سبک -8جدول شماره

 personality attchment 

personality 

Pearson Correlation 1 *.154- 

Sig. (2-tailed)  .043 

N 174 174 

attchment 

Pearson Correlation *.154- 1 

Sig. (2-tailed) .043  

N 174 174 

 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 تاریک شخصیت رابطه وجود دارد. فرضیه اصلی: بین سبک دلبستگی و صفات

 فرض صفر: بین سبک دلبستگی و صفات تاریک شخصیت رابطه وجود ندارد

 فرض خالف: بین سبک دلبستگی و صفات تاریک شخصیت رابطه وجود دارد

    کوچکتر است لذا فرض صفر 05/0که  از  043/0با توجه به سطح معنا داری   

 بین سبک دلبستگی و صفات تاریک شخصیت رابطه وجود دارد.  %95حتمال شود و با ارد و فرض خالف تایید می

 همبستگی سبک دلبستگی اجتنابی با شخصيت -9جدول شماره

 personality اجتنابی 

personality 

Pearson Correlation 1 -.087 

Sig. (2-tailed)  .254 

N 174 174 

 اجتنابی
Pearson Correlation -.087 1 

Sig. (2-tailed) .254  

N 174 174 

 

 فرضیه فرعی اول: بین سبک دلبستگی اجتنابی و شخصیت رابطه وجود دارد.

شود و لذا  با بزرگ تر است لذا فرض صفر تایید و فرض خالف رد می 05/0که از  254/0با توجه به سطح معنا داری  

 د.بین سبک دلبستگی اجتنابی و شخصیت رابطه وجود ندار %95احتمال 

 همبستگی سبک دلبستگی ایمن با شخصيت -10جدول شماره 

 ایمن شخصیت 

personality 

Pearson Correlation 1 *.154- 

Sig. (2-tailed)  .042 

N 174 174 
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 ایمن
Pearson Correlation *.154- 1 

Sig. (2-tailed) .042  

N 174 174 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 فرضیه فرعی دوم: بین سبک دلبستگی ایمن و شخصیت رابطه وجود دارد.

شود ولذا با احتمال کوچکتر است لذا فرض صفر رد و فرض خالف تایید می 05/0که از 042/0 باتوجه به سطح معنا داری 

 بین سبک دلبستگی ایمن با شخصیت رابطه وجود دارد 95%

 گی بين سبک دلبستگی دوسوگرا با شخصيتهمبست -11جدول شماره

 دوسوگرا شخصیت 

personality 

Pearson Correlation 1 -.121 

Sig. (2-tailed)  .112 

N 174 174 

 دوسوگرا
Pearson Correlation -.121 1 

Sig. (2-tailed) .112  

N 174 174 

 

 شودلذا فرض صفر تایید و فرض خالف رد میبزرگ تر است  05/0که از   112/0باتوجه به سطح معنا داری 

 بین سبک دلبستگی دوسوگرا با شخصیت رابطه ای وجود ندارد.%95و لذا با احتمال 

 همبستگی بين شخصيت ماکياولگر و سبک های دلبستگی -12جدول شماره 

 ماکیاولگر دلبستگی 

attchmen

t 

Pearson Correlation 1 -.114 

Sig. (2-tailed)  .133 

N 174 174 

 ماکیاولگر
Pearson Correlation -.114 1 

Sig. (2-tailed) .133  

N 174 174 

 

 فرضیه فرعی سوم: بین شخصیت ماکیاولگر و سبک های دلبستگی رابطه وجود دارد.

ا با احتمال شود و لذبزرگ تر است لذا فرض صفر تایید و فرض خالف رد می 05/0که از  113/0با توجه به سطح معناداری

 بین سبک های دلبستگی و شخصیت ماکیاولگر رابطه ای وجود ندارد. 95%

 همبستگی بين شخصيت خودشيفته و سبک های دلبستگی -13جدول شماره 

 خودشیفته دلبستگی 

attchmen

t 

Pearson Correlation 1 -.141 

Sig. (2-tailed)  .064 

N 174 174 

 خودشیفته
Pearson Correlation -.141 1 

Sig. (2-tailed) .064  

N 174 174 
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 فرضیه فرعی چهارم: بین شخصیت خودشیفته و سبک های دلبستگی رابطه وجود دارد.

شود لذا با احتمال بزرگ تر است لذا فرض صفر تایید و فرض خالف رد می 05/0که از  064/0باتوجه به سطح معنا داری 

 ای دلبستگی رابطه وجود ندارد.بین شخصیت خودشیفته و سبک ه 95%

 همبستگی بين شخصيت سایکوپات و سبک های دلبستگی -14جدول شماره 

 سیکوپات دلبستگی 

attchment 

Pearson Correlation 1 -.059 

Sig. (2-tailed)  .438 

N 174 174 

 سیکوپات
Pearson Correlation -.059 1 

Sig. (2-tailed) .438  

N 174 174 

 

 رضیه فرعی پنجم: بین شخصیت سایکوپات و سبک های دلبستگیرابطه وجود دارد.ف

شود لذا با احتمال بزرگ تر است لذا فرض صفر تایید و فرض خالف رد می 05/0که از  438/0باتوجه به سطح معنا داری 

 بین شخصیت سایکوپات و سبک های دلبستگی رابطه وجود ندارد.  95%

 

 بحث و نتيجه گيری
ک باشد و اینکه آیا بین سبتعیین رابطه ی بین سبک های دلبستگی و مقیاس تاریک شخصیت میهدف پژوهش حاضر  

 های دلبستگی و سه عامل تاریک شخصیت رابطه وجود دارد یا خیر؟

ی وجود اباتوجه به نتایج بین متغیر های اجتنابی و دوسوگرا با متغیرهای شخصیت خودشیفته، سیکوپات و ماکیاولگر رابطه

بین سبک دلبستگی ایمن و شخصیت رابطه وجود دارد و هم چنین با  10و بر روی هم تاثیر ندارند. باتوجه به جدول شماره ندارد 

شخصیت نیز رابطه وجود دارد. به دلیل اینکه سبک دلبستگی ایجاد شده می  و های دلبستگیبین سبک 8توجه به جدول شماره 

وع گیریم که در سبک دلبستگی از نر شخصیت تاثیر بگذارد و هم چنین نتیجه میتواند بر جنبه های عاطفی ارتباطی و ساختا

 هد.دشود شخصیت انسان که با محیط و افراد در تعامل است تحت تاثیر قرار ایمن، عزت نفس و اعتماد به نفس باال است سبب می

و ابعاد شوخ طبعی انجام دادند به این  ( پژوهشی با عنوان رابطه سه رگه تاریک شخصیت1396علمردانی صومعه و دیگران)

رگه تاریک شخصیت با شوخ طبعی همبستگی معناداری وجود دارد. همچنین، بین رگه خودشیفته با ه سنتیجه رسیدند که بین 

 . شباهتهای ضد اجتماعی و ماکیاولی رابطه ای منفی معناداری با شوخ طبعی داشت شوخ طبعی همبستگی مثبت ولی رگه

ر با پژوهش فوق این است که بین صفات شخصیت و دلبستگی ایمن رابطه وجود دارد تفاوت این دو پژوهش حاضر پژوهش حاض

در شهر تهران اما پژوهش فوق در شهر اردبیل انجام شده است. هم چنین در پژوهش فوق بین رگه های ضد اجتماعی و ماکیاولی 

 ای وجود ندارد.ماعی و ماکیاولی رابطهرابطه وجود دارد اما در پژوهش حاضر بین صفات ضد اجت

نقش صمیمیت با همسر، سبکهای دلبستگی و عاطفه مثبت و منفی مادر در ( پژوهش با عنوان 1398حسن زاده، زینالی)

گی صمیمیت با همسر، سبک دلبستانجام دادند به این نتیجه رسیدند که  کودک در دوران بارداری-پیشبینی پیوند عاطفی مادر

ه خاطر و هراسان و عاطف دار و سبکهای دلبستگی اشتغال کودک رابطه مثبت و معنی-اطفه مثبت با پیوند عاطفی مادرایمن و ع

 .دار داشتند کودک رابطه منفی و معنی-منفی با پیوند عاطفی مادر

ه ر ارومیهم چنین در پژوهش حاضر بین سبک دلبستگی ایمن با صفات شخصیت رابطه وجود دارد. اما پزوهش فوق در شه

و پژوهش حاضر در شهر تهران انجام شده است و در پژوهش حاضر بین سبک های دلبستگی اجتنابی و دوسوگرا با صفات تاریک 

 شخصیت رابطه ای وجود ندارد.
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های دلبستگی و اختالالت شخصیت: تحلیلی بر  سبک( پژوهشی با عنوان 1391خانجانی، حسینی نسب، کاظمی، پناه علی)

بین هیچ یک از سه سبک  انجام دادند به این نتیجه رسیدند که  b ،cشه نی دلبستگی بر اختالالت شخصیت خونقش نا ایم

 رابطه معنی داری وجود ندارد اما بین سبک دلبستگی ایمن و B دلبستگی ایمن، دوسوگرا و اجتنابی با اختالالت شخصیت خوشه

دلبستگی اجتنابی و دوسوگرا رابطه مثبت معنی داری بدست آمد. و رابطه منفی معنی دار و با سبک  C اختالل شخصیت خوشه

رابطه مثبت و معنی  C و B های دلبستگی ناایمن )دوسوگرا و اجتنابی( روی هم رفته با هر دو خوشه اختالالت شخصیتسبک

 .داری داشتند

 ارد اما در پژوهش فوق بین سبکدر هردو پژوهش بین سبک دلبستگی دوسوگرا و اجتنابی با متغیر دیگری رابطه وجود ند

رابطه منفی معنی وجود دارد در پژوهش حاضر بین سبک دلبستگی ایمن و صفات  cدلبستگی ایمن و اختالب شخصیت خوشه 

 تاریک شخصیت رابطه وجود دارد.

جویان نشقیت هیجانی با سازگاری تحصیلی در داالرابطه سبک های دلبستگی و خ( پژوهشی با عنوان 1397عینی، کریمی)

قیت هیجانی و دلبستگی ایمن پیش بینی کننده مثبت الخانجام دادند به این نتیجه رسیدند که  دوره ی کارشناسی ارشد دختر

بنابراین به  .و معنی دار نمره سازگاری تحصیلی بود. اما دیگر سبک های دلبستگی با سازگاری تحصیلی ارتباط معناداری نداشتند

 .قیت هیجانی ودلبستگی ایمن حایز اهمیت استالصیلی دانشجویان در مقطع ارشد در نظر گرفتن خمنظور بهبود سازگاری تح

هردو پژوهش در شهر تهران انجام شده است و هم چنین بین سبک دلبستگی ایمن با خالقیت هیجانی و سبک دلبستگی 

ر دیگر سبک های دلبستگی با متغیر های ایمن با صفات تاریک شخصیت رابطه وجود دارد و در پژوهش فوق مانند پژوهش حاض

 سازگاری تحصیلی و صفات تاریک شخصیت رابطه ای وجود ندارد.
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