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 چکیده 
هدف   با  حاضر  شخص  ینیب  شی پپژوهش   -  وابسته  تیاختالل 

در   یدلبستگ یو سبک ها یدفاع  یبر اساس مکانیزم ها یاجتناب

انجام شد. روش پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی    نوجوانان

جامعه آماری پژوهش دانش آموزان دوره اول متوسطه شهر  بود.  

. حجم نمونه تعداد  نفر  ۶000د به تعداد  بو  1401پیشوا در سال  

پژوهش پرسشنامه  بود. ابزار  هدفمند نفر به روش نمونه گیری    127

( دلبستگیMCMI-IVمیلون  سبک  پرسشنامه   ،)  (RAAS ،)

بود. روش تجزیه و تحلیل   ( DSQ)دفاعى  هاى  سبک  پرسشنامه

داده ها نیز ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون بود .  

  ی سبک دفاع  افته،یرشد    یبک دفاعسنتایج پژوهش نشان داد که  

توان    دوسوگرا  منیو سبک ناا  منیا  یروان آزرده، سبک دلبستگ

شخصبینی  پیش بدین  اجتناب  -   وابسته   تیاختالل  دارند.  را  ی 

  ی و سبک ها  یدفاع  یها  زمیمکانترتیب می توان نتیجه گرفت  

ی در نوجوانان می توانند در شکل گیری اختالل شخصیت  دلبستگ

  ی شتر یتوجه ب  ازمندینوابسته اجتنابی نقش مهمی داشته باشند و  

  ی دوره زندگ  کی  ینوجوان  نی باشد. همچن  یموضوع م  نینسبت به ا

اعظم شخص  یر یاست که شکل گ  یهمم افراد در آن    تیبخش 

 افتد.   یاتفاق م

شخص  :کلیدی   هایواژه ی،  اجتناب_ وابسته  تیاختالل 

 .یدلبستگ  یسبک های، دفاع یمکانیزم ها

Abstract 

The present study is aimed to predicting the 

avoidance-dependent personality disorder based on 

defensive mechanisms and attachment styles in 

teenagers. The mothed is correlative-descriptive.The 

statistical population were all high school students at 

Pishva city in 1400 academic year  that were 400 

person. The sample were 127 who chosen by 

purposive sampling. The instrument were Millon 

Clinical Multiaxial Inventory,  Revised Adult 

Attachment Scale , Defense Styles Questionnaire. To 

analyzing the data, it is used pearson coffiecient and 

MANOVA. The findings showed that developed 

defens stlyes, neuroticism defense styles, safe 

dependent style, lateral unsafe dependent style can 

predict the avoidance-dependent personality disorder. 

So, it is concluded that defensive mechanisms and 

attachment styles in teenagers palyed an important 

role in formatting avoidance-dependent personality 

disorder and it has to be considered to the subject. 

also, the teenagerhood  is most important time in life 

that happen the shaping great part of the personality 

in life's person. 

Keywords: avoidance-dependent personality 

disorder, defensive mechanisms, attachment 

styles. 
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 مقدمه 
بیماری  خود  زندگی  در طول  افراد  از  میبسیاری  تجربه  را  روانشناختی  و  روحی  به   کنندهای  دالیل مخصوص  کدام  هر  که 

کند و به  ترین مشکالت روانشناختی است که در افراد گوناگون بروز مییکی از شایع 1اختالالت شخصیتی  خودشان را دارند.

   دهند.شکل رفتارهای تکرارشونده، غیر قابل انعطاف و خشک خودشان را نشان می

ها  شود و روال طبیعی زندگی آنصیتی است که در برخی افراد دیده میترین اختاالت شخاختالل شخصیت وابسته یکی از مهم

فردی، روابط اجتماعی،  تواند مشکالت فراوانی را در زمینه روابط بیدهد. این نوع اختالل شخصیت میرا تحت تاثیر قرار می

... افراد ایجاد کند ه فرد وابستگی فراگیر روانی به است ک اختالل شخصیت نوعی 2اختالل شخصیت وابسته .  کاری و شغلی و 

ها رفتارهای خشک و  که ویژگی اصلی آن روان شناختی هایافراد دیگر دارد. اختالالت شخصیت عبارتند از مجموعه اختالل

غیرقابل انعطاف است. این اختالل شخصیت یک وضعیت بلند مدت )مزمن( است که در آن بیمار برای نیازهای عاطفی و جسمی  

شخصیت وابسته به خانواده همچنین    ان وابسته است و تنها یک حداقل دستیابی به سطح طبیعی استقالل دارد.خود به دیگر

 (.  139۶)صادقی زاده و حسینی، برای دانشجویان مشکل ساز خواهد شد

موجودات   شکه به گرای  روابط عاشقانه بزرگسال است  تئوری دلبستگی، در حال حاضر یکی از امید بخشترین تئوریها در مورد

  است  این نظریه  این اصلی قوانین زیربنای. کند  انسانی برای ایجاد و حمایت عاطفه نیرومند در پیوند با دیگران مهم، تأکید می

  تعیین   ثانویه شان،   روابط  تجربیات   زندگی،   سالهای  اولین  هایموقعیت  طول  در  اولیه دلبستگی  چهره های   با  نوزادان  روابط  که

چطور   اینکه نیز و کنند درك چطور  را دیگران اینکه هیجانی، تنظیم فرد به منحصر سبک و فرد به ارتباطی منحصر سبک پایه

  دلبستگی   در  نقش مادر  که  جاست  این  در.  می کند  متأثر  را  می کنند  برقرار  ارتباط  زندگیشان  کل  طول  در  (کلی  طور  به)  آنها  با

  پیدا   برجستگی  می گذارد،  اصلی دلبستگی  چهره  عنوان  به مادر  بر  که  تأثیری  حتی  و  دلبستگی  چهره های  از  یکی  عنوان  به  فرد

  های شخصیتی و شکل   عنوان یک عامل در گرایش به    دلبستگی  های   سبک  که  داده اند  نشان  متعددی  پژوهشهای   . می کند

 اضافه   دلبستگی و  سبک  مفهوم  شدن  فهمیده  کامل  طور  به   و  شدن  پذیرفته  از  . بعدکننده مهمی است  گیری شخصیت تعیین

ویژگیهای دلبستگی در طرفین  ظهور    چگونگی  ارزیابی  به  شروع  عاشقانه،  روابط  محققان  رشدی،  روانشناسی  تحقیقات  به  شدن

 (. 2019، 3کوباك و بوسمانز)رابطه عاشقانه کردند 

افراد در برابر اضطراب، ادراك خطرها یا عوامل تنیدگی  دفاعی فرایندهای روان شناختی خودکاری هستند که از    مکانیزم های

زا حمایت می کنند و واسطۀ بین واکنش در برابر تعارض های هیجانی با عوامل تنیدگی زای درونی و بیرونی هستند. از لحاظ  

-DSMبط اند)دفاعی به گروه های متفاوتی تقسیم می شوند که با سطح کنش وری دفاعی مرت مفهومی و عملی، مکانیزم های

به حداکثر رساندن   یراهبردها برا  نیبالغ به عنوان سازگارتر  یدفاع  یهاجانبه، مکانیزم  سه  یدفاع  یهادسته   انیاز م  (.2010،  5

.  شوندیمرتبط با رفتار آنها در نظر گرفته م  یامدهایو پ   هادهیآگاهانه نسبتاً خوب از احساسات، ا  سبتاًن  یو امکان آگاه  تیرضا

را   یفرد نیبالغ روابط ب ی هااما دفاع کنند،یاز فرد در برابر اضطراب محافظت م یدفاع ی هاهمه مکانیزم  شودیور ماگرچه تص

 ی ا به گونه  ی دفاع   یهاکمکانیزم  نوروتیکار را انجام دهند. سطح متوسط    نیا  تا   کنند ینم  فی را تحر  ت یواقع  ا ی  کنندینم  د یتهد

  یها. در مقابل، دفاعتیواقع   فیبا حداقل تحر  نیهمچن  دارد،یدور نگه م  ی آزاردهنده را از آگاه  یفکر  یکه محتوا  کنندیعمل م

و با مشکالت سالمت    کنندیعمل م   تیجدا شدن از واقع  ا ی   تیواقع  د یشد  فیتحر  قیعمدتاً ناسازگار، از طر  ن، یینابالغ سطح پا 

  (. 2021و باند،  ی)پر مرتبط هستند دیو اضطراب شد یمشخصه اختالالت خلق تر،نییپا  یفرد نیو عملکرد ب یروان
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 پیشینه پژوهش 
 در این زمینه پژوهش های مختلفی در داخل و خارج انجام شده که مختصرا به برخی از آنها اشاره می شود.  

  یبندرتبه یهابا استفاده از روش  یو دلبستگ یدفاع ی هامکانیزم  نیرابطه ب( در تحقیقی که با هدف 2021بکس و همکاران )

برخالف انتظارات، در  ی انجام دادند به این نتایج دست یافتند که شیمطالعه آزما   کیافسرده:   مارانیاز ب یاگر در نمونهمشاهده

با دفاع    یباط منفو ارت  ی دفاع   یبا عملکرد کل   یمشغول به طور قابل توجه  یمرتبط با دلبستگ  یهایژگیدرمان، و  هی مرحله اول

افسردگ پا  ی نابالغ  بود. در مرحله  و  یان یمرتبط  دلبستگ  ی هایژگیدرمان،  با  غ   یمرتبط  نابالغ  دفاع  با    کنندهرافسردهیمشغول 

  داشتند.  یمنف یهمبستگ

  کیدر   یروان ی شانیبر پر ی دفاع  یو مکانیزم  ها یدلبستگ  یسبک ها ریتأث( در تحقیقی که با هدف 2020چیوکا و همکاران )

ترسناك و مشغله    یدلبستگ  یهاسبکانجام دادند به این نتایج دست یافتند که    ریمس  لی: تحلینیبال  رینمونه بزرگسال جوان غ 

را   ی اصل  ریتأث  ی بود که اول  یآنها با دفاع نابالغ و عصب  ریدرصد از تأث  30داشتند. حدود    یشناختروان  ی شانیبر پر  ییبسزا  ریتأث

  ی محافظت  ریو دفاع بالغ تأث  منیا  ی نشان نداد. دلبستگ  یروان  ی شان یبر پر  یاثر قابل توجه  چیگرفته شده ه  ده ی ناد  یداشت. دلبستگ

  ی و مکانیزم  ها  ی. سبک دلبستگدیرا بهبود بخش  یتناسب کل  ر،یداشتند، اما گنجاندن آنها در مدل مس  یروان  ی شانیبر پر  یاندک

 می دهند.   لیرا تشک یروان ی شانیپر  انسیدرصد از وار 25به  کینزد  یدفاع 

با    یسبک دلبستگ  نیدر رابطه ب  یدفاع  یمکانیزم ها  یگریانجینقش م( در تحقیقی که با هدف بررسی  1400یزدی و افشاری )

از موفق   زمیمکان  یگرههم به واسط  میهم به صورت مستق  یپژوهش نشان داد، دلبستگ  نیا  یهاافتهانجام دادند. ی   تیترس 

ترس از   نیدر رابطه ب  یدفاع  ی هازمینقش مکان  تیبر اهم  ها افتهی   بهدارد. با توجه    ر یتأث  تیآزرده بر ترس از موفقروان  ی دفاع 

شود، تا    یافراد بررس  یدفاع   یهازمیمکان  ،یاو مشاوره  ی در جلسات درمان  شودیم   شنهادی. پ شودیم دیتأک  یدر دلبستگ  تیموفق

 . د یآ لینا  یاجتماع روابطدر کار و  شتریهرچه ب تیانجام شود تا فرد به موفق یبتوان مطابق با آن اقدامات ضرور

  ی انجیم  نقش :  ی جانیه  ی خودآگاه  اساس  بر  تیشخص  یها  اختالل  نییتب( در تحقیقی که با هدف  1399چیردار و همکاران )

  یخودآگاه  داد  نشان  تیشخص   یها  اختالل  یکل   نمره  با   پژوهش  یرهایمتغ  یهمبستگ  بیضراانجام شد. .    یدفاع   یها  سمیمکان

 ی معن رابطه تیشخص اختالل کل نمره با مثبت طور به آزرده روان و افتهینا رشد یدفاع یها  سمیمکان  و یمنف طور به یجانیه

  را ی جانیه ی خودآگاه  و تیشخص ی ها  اختالل نیب رابطه یمعنادار  طور به افتهیرشد ی دفاع   ی ها  سمیمکان نیهمچن. دارند دار

 یها  اختالل  دسته  و  یجبر   یوسواس  وابسته،  فته،یخودش  ،یمرز  ،یشینما  پال،یزوتایاسک  د،ی زئی اسک  تی شخص  یها  اختالل  در

 . دارد تیشخص یها  اختالل با   یمنف رابطه و یجانیه   یخودآگاه  با مثبت رابطه و  کند  ی م یگر ی انجیم گر،ید تیشخص

نتایج    انجام دادند.   بررسی رابطه سبک های دلبستگی و مکانیسم های دفاعی( در تحقیقی که با هدف  1398بشارت و همکاران )

های دارای سبک   تحقیق نشان داد که بین سبک دلبستگی شخص و سبک دفاعی وی رابطه معنی دار وجود دارد: آزمودنی

آزمودنیهای دا از  ایمن بیش  یافته  دلبستگی  از مکانیسم های دفاعی رشد  ناایمن )اجتنابی و دوسوگرا(  رای سبک دلبستگی 

استفاده کردند؛ آزمودنیهای دارای سبک دلبستگی ناایمن بیش از آزمودنیهای دارای سبک دلبستگی ایمن از مکانیسم های  

های دارای    یمن دوسوگرا بیش از آزمودنیدفاعی رشد نایافته و نورتیک استفاده کردند و آزمودنیهای دارای سبک دلبستگی ناا

 سبک دلبستگی ناایمن اجتنابی از مکانیسم های دفاعی رشد نایافته و نورتیک استفاده کردند. 

همکاران) و  تمیز  1398ابوالقاسمی  در  دفاعی  های  مکانیزم  و  دلبستگی  های  نقش سبک  بررسی  هدف  با  که  تحقیقی  در   )

دادند. یافته ها نشان دادند که دانشجویان سیگاری و غیرسیگاری را می توان از روی    دانشجویان سیگاری و غیرسیگاری انجام

 . مکانیزم های دفاعی رشدنیافته، سبک دلبستگی ناایمن و وضعیت بهداشتی تمیز داد
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زنان    در  با خودکارآمدی  منفی  و  مثبت  عاطفه  سبک های دلبستگی،  ( در تحقیقی که با هدف رابطه1398نادری و حیدری )

  خودکارآمدی  با   عواطف مثبت  دارد،   مثبت  رابطه  خودکارآمدی   ی ایمن بادلبستگ  کسبانجام دادند و نتایج پژوهش نشان دادند  

خودکارآمدی    واریانس  %۶3  که  گردید  مشخص  همچنین  دارد،  رابطه منفی  باخودکارآمدی  منفی   عاطفه  و  دارد  مثبت  رابطه

 دلبستگی ایمن، عواطف مثبت و عاطفه منفی قابل پیش بینی می باشند. توسط متغیرهای پیش بین یعنی سبک 

هستند   تیعملکرد شخص  یدو جنبه اصل  مارانیب  یدفاع  یها و مکانیزم    یمرتبط با دلبستگ  یهاتفاوتدر پایان می توان گفت  

(. بدین ترتیب 2021)پری و همکاران،    هستند  یدرمان روان   جهیمهم شدت عالئم و نت  یهاکنندهینیبشیکه پ   شودیو تصور م

در نوجوانان قادر    یدلبستگ  ی و سبک ها  ی دفاع   ی زهایمکان  ا یآمسئله اصلی از انجام این پژوهش پاسخ این سوال می باشد که  

   باشد؟  یم یاجتناب_ وابسته تیاختالل شخص ی نیب شیبه پ 

 

 روش پژوهش 
اری پژوهش دانش آموزان دوره اول متوسطه شهر پیشوا در سال  جامعه آم.  بودروش پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی  

نفر را نیز پسران   3000نفر را دختران و    3000نفر می باشد که از این تعداد    ۶000تعداد دانش آموزان    بود.  1400-1401

ست مدارس دوره لیمی باشد. بدین صورت که ابتدا    هدفمندنفر به روش نمونه گیری    127حجم نمونه تعداد  تشکیل دادند.  

مدرسه انتخاب شد و آزمون میلون بین دانش آموزان مدارس به صورت غیر حضوری و آنالین    ۶اول متوسطه تهیه و از میان آن  

شناخته شده و به    کردند مستعد به اختالل اجتنابی  به باال را کسب می  75توزیع شد و افرادی که در این اختلالل نمره خام  

دانش آموز که از نظر سالمت   127از بین دانش آموزان دوره متوسطه تعداد    در نهایت  عنوان نمونه پژوهش انتخاب می شدند.

روانی در شرایط مناسبی بودند انتخاب شدند و پرسشنامه ها در اختیار انان قرار گرفت و از آنان خواسته شد به سواالت پاسخ  

 (، پرسشنامه RAAS(، پرسشنامه سبک دلبستگی)IV-MCMI) 4هش شامل پرسشنامه های پرسشنامه میلوندهند. ابزار پژو

ها از آزمون   هی فرض  یاستفاده شد و برا  2۶نسخه    spssداده ها از نرم افزار  لیو تحل  هیتجز  ی برا( بود.  DSQ)دفاعى   سبکهاى

 ون یرگرس  لیچون تحل  یاز آمار استنباط  نیستفاده شد. همچن، مد و جداول و نمودارها اانهیم  ن، یانگیم  چون  یفیآمار توص  یها

 شد.  ها استفاده هیسنجش فرض یبرا یهمبستگ بیو ضر

 

 ها  یافته 
میانگین و    1ارائه شده است. در بخش آمار توصیفی جدول شماره    یافته های پژوهش در دو بخش آمار توصیفی و استنباطی

انحراف استاندارد مکانیزم  های دفاعی را نشان می دهد. همانطور که در جدول مشخص است میانگین و انحراف استاندارد 

یانگین سبک دفاعی  . م55.25مکانیزم  دفاعی در گروه زنان و به تفکیک مشخص شده است. میانگین سبک دفاعی رشد نایافته  

، و    7.۶4  دارای میانگین  دوسوگرا  منیناا  یسبک دلبستگاست.    3۶.12میانگین سبک دفاعی روان آزرده    43.70رشد یافته  

ی  اجتناب_ وابسته  تیاختالل شخص  بود.   ۶.۶2  دارای میانگین  منیسبک او  ،  17.73دارای میانگین    ی اجتناب  منیسبک ناا  نیهمچن

 است.   3.147 و انحراف معیار آن ۶7.42

 

 

 

 
4 Millon Clinical Multiaxial Inventory 
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 : توزیع میانگین و انحراف استاندارد مکانیزم های دفاعی، سبک های دلبستگی، اختالل شخصیت وابسته اجتنابی 1جدول 

 استاندارد انحراف   میانگین  تعداد مولفه 

 ۶.47 55.25 127 نایافته  رشد  دفاعی  سبک

 9.10 43.70 127 یافته  رشد  دفاعی  سبک

 7.88 3۶.12 127 آزرده   روان  سبک دفاعی

 3.473 7.۶4 127 سبک ناایمن دوسوگرا 

 2.913 17.73 127 اجتنابی   منیسبک ناا

 2.145 ۶.۶2 127 سبک ایمن 

 3.147 ۶7.42 127 ی اجتناب_ وابسته  تیاختالل شخص
 

 فرضیه های پژوهش مورد بررسی قرار گرفت.    در بخش آمار استنباطی

 دارد.وجود در نوجوانان رابطه  یاجتناب_ وابسته  تیو اختالل شخص یدفاع یمکانیزم هابین  -1

 ی اجتناب_ وابسته  تیو اختالل شخص یدفاع یمکانیزم ها  نیبماتریس همبستگی  2جدول 

 روان آزرده   یسبک دفاع افتهیرشد    یسبک دفاع افتهی رشد نا  یسبک دفاع 

 .153 -.401** . 512** ی اجتناب_ وابسته  تیاختالل شخص

 

ی را نشان می دهد، با توجه به ضریب اجتناب_ وابسته  تیو اختالل شخص  ی دفاع   یمکانیزم هاماتریس همبستگی بین  2جدول  

رابطه معنی دار مثبتی در سطح خطای   افتهیرشد نا  یسبک دفاع همبستگی بین متغیرهای اختالل شخصیت وابسته اجتنابی و  

در سطح    منفیدار    یرابطه معنی  وابسته اجتناب  تیاختالل شخص  و  افتهی رشد    یسبک دفاعوجود دارد. همچنین بین    01/0

 ی رابطه معنی داری وجود ندارد.  اجتناب_ وابسته  تیاختالل شخصو  روان آزرده یسبک دفاع. ولی بین  وجود دارد 01/0 یخطا

 رابطه وجود دارد  یاجتناب_ وابسته تیبا اختالل شخص یدلبستگ یسبک ها نیب -2

 ی اجتناب_ وابسته تیبا اختالل شخص یدلبستگ  یسبک ها  نیبماتریس همبستگی  3جدول 

 من یسبک ا ی اجتناب  منیسبک ناا دوسوگرا   منیسبک ناا 

 -.441** . 374** . 5۶4** ی اجتناب_ وابسته  تیاختالل شخص

 

را نشان می دهد، با توجه به ضریب   یاجتناب_ وابسته  تیبا اختالل شخص  یدلبستگ  یسبک هاهمبستگی بین    ماتریس  3جدول  

رابطه معنی دار مثبتی در سطح خطای   دوسوگرا  منیسبک نااهمبستگی بین متغیرهای اختالل شخصیت وابسته اجتنابی و  

 ی در سطح خطا  مثبتدار    یرابطه معنی  وابسته اجتناب  تیاختالل شخص   ی واجتناب  منیسبک نااوجود دارد. همچنین بین    01/0

 وجود دارد.    01/0ی رابطه معنی داری منفی در سطح  اجتناب_ وابسته  تیاختالل شخصو    منیسبک ا. ولی بین  وجود دارد  01/0

 در نوجوانان رابطه دارد. یدلبستگ یبا سبک ها   یدفاع  یزهایمکان -3

 ی دفاع یبا مکانیزم ها یدلبستگ  یسبک ها  ن یبماتریس همبستگی  4جدول 

 من یسبک ا ی اجتناب  منیا  سبک نا دوسوگرا   منیسبک ناا 

 . 43۶** . 384** . 2۶7* افتهی رشد نا  یسبک دفاع
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 . 538** . 43۶** . 441** افتهیرشد    یسبک دفاع

 .304* . 492** .14۶ روان آزرده   یسبک دفاع

 

سبک ی را نشان می دهد . می توان گفت بین  دفاع   یبا مکانیزم  ها  ی دلبستگ  یسبک هاماتریس همبستگی بین    4جدول  

ی  اجتناب  منیسبک نااوجود دارد و با    005/0رابطه معنی دار مثبتی در سطح خطای    دوسوگرا  منیسبک ناابا    افتهی رشد نا  یدفاع 

 001/0عنی داری در سطح خطای  رابطه منفی م  منیسبک اوجود دارد و با    001/0رابطه معنی دار مثبتی در سطح خطای  

ی رابطه معنی دار منفی در اجتناب  منیسبک نااو    دوسوگرا  منیسبک ناابا    افتهیرشد    یسبک دفاعوجود دارد. همچنین بین  

سبک  وجود دارد. در نهایت بین  001/0رابطه معنی دار مثبتی در سطح خطای  منیسبک اوجودارد و با   001/0سطح خطای 

رابطه معنی دار   منیسبک ای و  اجتناب  منیسبک ناارابطه ای مشاهده نشد و با    دوسوگرا  منیسبک ناابا    روان آزرده  یدفاع 

 مثبتی مشاهده شد. بدین ترتیب فرضیه مورد نظر مورد تایید قرار میگیرد.  

 باشد  ی م یاجتناب_ وابسته تیاختالل شخص ینیب شیدر نوجوانان قادر به پ یدلبستگ یو سبک ها   یدفاع  یزهایمکان-4 

 ی دلبستگ  یو سبک ها یدفاع ی زهایمکان ی مولفه هاخالصه ی تحلیل رگرسیون همزمان متغیرهای   5جدول 

 مدل 
 ضریب همبستگی

(r ) 

 ضریب تعیین 

(2r ) 
 خطای انحراف از برآورد  ضریب تعدیل

و سبک    یدفاع  یزها یمکان

 ی دلبستگ  یها
517. 2۶7. 239. 11.975 

 

( بیانگر آن است r2=    2۶7/0ضریب تعیین )  خود  یدلبستگ  یو سبک ها  یدفاع  ی زهایمکاننتایج جدول فوق نشان می دهد که  

 مشترك است.   یاجتناب_ وابسته   تیاختالل شخصبا    یدلبستگ  یو سبک ها  ی دفاع  یزهایمکاندرصد واریانس بین   2۶که حدود  

  یزهایمکانی با  اجتناب_ وابسته  تیاختالل شخصطه ی خطی بین متغیرهای  که به منظور بررسی قطعیت وجود راب  ۶نتایج جدول  

( مشاهده شده در سطح آلفای یک درصد  19.595)  Fانجام گرفته است، نشان می دهد که  خود    یدلبستگ یو سبک ها یدفاع 

درصد اطمینان می توان نتیجه گرفت که بین متغیرهای مورد    99رد می شود و با    H0(. بنابراین، فرض  P<  01/0معنادار است)

 بررسی رابطه ی خطی وجود دارد.

 (ANOVAآزمون تحلیل واریانس برای معناداری رگرسیون) 6جدول 

 منبع تغییرات
 مجموع مجذورات 

(SS) 

 درجه آزادی 

(df ) 

 میانگین مجذورات 

(MS) 
F 

 سطح معناداری 

(Sig) 

 1375.995 ۶ 13759.949 رگرسیون 

 121 37714.813 باقی مانده  0.001 19.595
143.402 

 127 51474.7۶3 جمع 

 

  سبک ،  افتهی رشد    ی سبک دفاع ی و خرده مقیاسهای پیش بین  اجتناب_ وابسته  تیاختالل شخصرابطه ی بین متغیر  7جدول  

را نشان می دهد. و می توان گفت متغیرهای نام برده قدرت   دوسوگرا من یناا سبکو  منیا یدلبستگ سبک، روان آزرده ی دفاع 

را دارد. بنابراین، با فرض ثابت بودن سایر متغیرها، می    01/0ی را در سطح خطای  اجتناب_ وابسته  تیاختالل شخص  پیش بینی 
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 ی اجتناب_ وابسته  تیاختالل شخص  در میزان  543/0، به اندازه ی  دوسوگرا  منیسبک نااتوان نتیجه گرفت که به ازای هر تغییر در  

 (.= 543/0تغییر ایجاد می شود )

 پژوهش همزمان  ونیرگرس  لیتحل یشاخصه ها 7جدول 

 
   غیراستاندارد    استاندارد شده 

t 
 سطح معناداری 

(Sig) B  خطای استاندارد  
 .003 2.954  3.490 10.310 مقدار ثابت 

 .119 . ۶4۶ 050 .192 .124 افتهی رشد نا  یسبک دفاع

 .007 -2.712 -.211 .1۶3 -.442 افتهیرشد    یسبک دفاع

 .00۶ 2.948 .382 .328 .4۶5 روان آزرده   یسبک دفاع

 .002 -2.444 -.43۶ .185 -.082 سبک دلبستگی ایمن

 .052 1.953 .120 .299 .584 سبک دلبستگی ناایمن اجتنابی 

 .001 3.713 .534 .304 .217 سبک ناایمن دوسوگرا 

 

 گیری  بحث و نتیجه
یافته های پژوهش نشان داد    1پس از تحلیل آماری فرضیه ها، بحث و نتیجه گیری پژوهش بدین صورت است که برای فرضیه  

 01/0رابطه معنی دار مثبتی در سطح خطای    افتهیرشد نا  ی سبک دفاع که بین متغیرهای اختالل شخصیت وابسته اجتنابی و  

  یدر سطح خطا  منفیدار    ی رابطه معنی  وابسته اجتناب  تیاختالل شخص  و   افتهی رشد    یسبک دفاعوجود دارد. همچنین بین  

ی رابطه معنی داری وجود ندارد. این  اجتناب_ وابسته   تیاختالل شخصو    روان آزرده  یسبک دفاع . ولی بین  وجود دارد  01/0

(، فرامرزی و همکاران 139۶ی )(، پاکوفته و اخالق1398بشارت و همکاران )(،  1400یافته با نتایج پژوهش یزدی و افشاری )

( همسو می باشد. در تبیین یافته 2020(، چیوکا و همکاران )2021بکس و همکاران )(،  1398(، ابوالقاسمی و همکاران)1395)

  هایدفاع دفاع ممکن است به عنوان یک پیوستار تعبیر شود که از دفاع بالغ تا نوروتیک و نابالغ را در بر می گیرد.می توان گفت  

ها را  آمیز که تعارضهای عاطفی و ایدهزا را به روش شوند که مدیریت آگاهانه استرس ها در نظر گرفته میترین دفاعبالغ سالم

این دفاع ها مربوط به بلوغ در رشد هستند و می توان آنها را در افراد بالغ با عملکرد سالم   سازد.دهند ممکن میکاهش می

)ایدهشود، تعارضرنجور( مواجه میهای روانهای میانجی )یعنی دفاعوقتی فردی با دفاع یافت. ها،  ها، احساسات، خواسته ها 

رنجور، مانند  های معمولی از عملکرد روان شود و در نتیجه نمایشطور واضح و آگاهانه با آنها برخورد نمیها( بهخاطرات و ترس

.  این دفاع ها در افراد سالم در حال رشد رایج است .تری بر اوضاع دارددهد و کنترل کمنگرانی و اضطراب بیش از حد، رخ می

با دفاع های نابالغ، تعارض ها به طور آشکار و ناخودآگاه  اکنون، .، معموالً با اختالالت اضطرابی و عصبی مرتبط هستندنوجواناندر  

گیزه ها، ایده ها، عواطف یا مسئولیت های غیرقابل  به گونه ای برخورد می شود که فرد قادر به دسترسی به عوامل استرس زا، ان

 .قبول نیست

رابطه   دوسوگرا منیسبک ناایافته های پژوهش نشان داد که متغیرهای اختالل شخصیت وابسته اجتنابی و  2در بررسی فرضیه  

ی بسته اجتنابوا  تیاختالل شخص  ی واجتناب  منیسبک نااوجود دارد. همچنین بین    01/0معنی دار مثبتی در سطح خطای  

رابطه معنی  یاجتناب_ وابسته تیاختالل شخصو  منیسبک ا. ولی بین وجود دارد 01/0 یدر سطح خطا مثبتدار  یرابطه معن

(،  1398بشارت و همکاران )(،  1400وجود دارد. این یافته ها با نتایج پژوهشهای یزدی و افشاری )  01/0داری منفی در سطح  

(، چیوکا و  2021بکس و همکاران )(،  1398(، ابوالقاسمی و همکاران)1395(، فرامرزی و همکاران )139۶پاکوفته و اخالقی )
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های  تئوری دلبستگی که توسط جان بولبی مطرح شد، به روششند در تبیین یافته می توان گفت  ( همسو می با2020همکاران )

از بدو تولد،   های دلبستگی«، اغلب والدین، فرزندان اشاره دارد،مشخص یک فرد برای ارتباط در روابط صمیمانه با »شخصیت 

کند و روابط نزدیک بعدی، انتظارات پذیرش اجتماعی  یجاد میای برای رشد شخصیت ااش، پایهتعامالت یک نوزاد با مراقبان اولیه

زمانی که فیگور دلبستگی )معموالً مادر( ثبات و امنیت را در لحظات استرس فراهم   .دهد های طرد شدن را شکل میو نگرش

ای ین، کودك مجموعهبنابرا .دهد محیط اطراف خود را کشف کندگیرد که به نوزاد اجازه میکند، یک پایگاه امن شکل میمی

های کاری درونی«(، بر اساس تعامالت مکرر با افراد مهم ایجاد  های ذهنی از خود و دیگران در تعامالت اجتماعی )»مدلاز مدل

این روابط دلبستگی اولیه برای به دست آوردن ظرفیت هایی برای تنظیم عاطفه و استرس، کنترل توجه، ذهنیت و .  کند می

اجتنابی در هنگام جدایی کمتر مضطرب است، ممکن است   نوجوانیک  .  عاملیتی در نوزاد بسیار مهم استبرای احساس خود  

که دارای اختالل ،  نوجواناندر   .در بازگشت به دنبال تماس با مراقب خود نباشد و ممکن است مراقب را به غریبه ترجیح ندهد

وری خاطرات خاص در حمایت از استدالل های کلی نخواهند بود  قادر به یادآ  و ندارد  ی وجودانسجام هستند  اجتنابی  شخصیت  

سیستم دلبستگی   "غیرفعال سازی بیش از حد"این رفتارها در نتیجه  .  و روابط اولیه خود را ایده آل یا بی ارزش خواهند کرد

 . ظاهر می شوند

 ی دوسوگرا رابطه معن منی با سبک ناا افتهیرشد نا  یسبک دفاع  نیبیافته های پژوهش حاضر نشان داد که   3در بررسی فرضیه 

وجود    001/0در سطح خطای    یدار مثبت  یرابطه معن  یاجتناب  منیوجود دارد و با سبک ناا  0/ 005در سطح خطای    یدار مثبت

با سبک    افتهیرشد    یدفاع  کسب  نیب  نیوجود دارد. همچن  001/0در سطح خطای    یدار  یمعن  ی رابطه منف  منیدارد و با سبک ا

  یرابطه معن  منیوجودارد و با سبک ا  001/0در سطح خطای    ی دار منف  ی رابطه معن  یاجتناب  من یدوسوگرا و سبک ناا  منیناا

مشاهده    یدوسوگرا رابطه ا  من یروان آزرده با سبک ناا  یسبک دفاع  نیب  تیوجود دارد. در نها  001/0در سطح خطای    یدار مثبت

این یافته با نتایج پژوهشهای بشارت و شریفی    مشاهده شد.  ی دار مثبت  ی معنرابطه    منیو سبک ا  یاجتناب  من یسبک ناا  ا نشد و ب 

همسو می باشد. در تبیین یافته می توان گفت اعتماد به خود و دیگران دو ویژگی اصلی  (  1398ابوالقاسمی و همکاران)(  1393)

ی که دارای دلبستگی ایمن می باشد فرد  افراد ایمن محسوب می شوند. اعتماد به خود به عنوان یکی از مبانی درون روانی فرد

را قادر می سازد که در مواجهه با موقعیت های تنیدگی زا با مهارت بیشتر از مکانیزم های دفاعی رشد یافته تر استفاده کند .  

 رساند.ماد فرد ایمن به دیگران که جز مکمل اعتماد به خود می باشد نیز وی را در جلب کمک و مساعدت دیگران یاری می  عتا

  منیا  یروان آزرده، سبک دلبستگ  ی سبک دفاع   افته،یرشد    یسبک دفاعیافته های پژوهش نشان داد که    4در بررسی فرضیه  

و  یردورقیم ،یحسن قاتیبا تحق جینتا نیای را دارند. اجتناب_ وابسته  تیاختالل شخص توان پیش بینی  دوسوگرا منیو سبک ناا

عل  رییفخاری، ش(  2013)  یو حسن  ایاناکیآر(،  2010)مشهدی     (2012)  روبرتون، دافرن و باکس(  2013)گودرزی    زادهی و 

در مطالعه هایی که جهت بررسی ارتباط   توان اذعان داشت که  حاضر می  های پژوهش  همسو است. در مجموع، با توجه به یافته

شده است، نتایج نشان داد که بیشتر اختالالت   انجام(  1999واتسون،    سینها و)میان سبکهای دفاعی و اختالالت شخصیت  

نایافته و غیر انطباقی همبستگی مثبت و با سبک دفاعی رشد یافته و انطباقی، همبستگی منفی   شخصیت با سبک دفاعی رشد

تکانشگری    این زمینه نتایج نشان داد که از بین مکانیزم های دفاعی رشدیافته، مکانیزم دفاعی فرونشانی با مولفه ی  دارند. در

ناامیدی و تکانشگری شخصیت   های   طبعی با مولفه  رابطه ی منفی و معنادار دارد و مکانیزم دفاعی شوخ  وابستهشخصیت  

نوروتیک فقط مکانیزم دفاعی تشکل واکنشی با مولفه ی عالیم    وابسته رابطه ی منفی و معنادار دارد. از بین مکانیزم های دفاعی

، رابطه ی مثبت و معنادار دارد. همچنین، از بین مکانیزم های دفاعی  وابستهاسترس شخصیت    ه با ای و پارانوییدی وابست  تجزیه

سازی  رشدنیافته الیه  خیالپردازی،  سازی،  عمل، جسمانی  به  گذار  فرافکنی،  تراشی،  دلیل  دفاعی  های  پرخاشگری   مکانیزم 

نمره و  جابجایی  هر منفعالنه،  با  رشدنیافته  دفاعی  های  مکانیزم  کل  ناامیدی  ی  مولفه  و  تکانش   سه  تجزیهای  عالیم  و  گری 

معنادار دارد. مکانیزم دفاعی تفرق، فقط با مولفه ی ناامیدی،    ، رابطه ی مثبت ووابستهپارانوییدی وابسته با استرس شخصیت  
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دی و عالیم تجزیهای  مولفه ی تکانش گری و مکانیزم دفاعی مجزاسازی با مولفه های ناامی  مکانیزم دفاعی ناارزنده سازی فقط با

 پارانوییدی وابسته با استرس اختالل شخصیت وابسته همبستگی مثبت دارند. و

و سبک    منیا  یروان آزرده، سبک دلبستگ  یسبک دفاع  افته،ی رشد    ی سبک دفاع می توان از پژوهش حاضر نتیجه گرفت که  

طبق دانش  وانان دارند. در این باره می توان گفت ی را در نوجاجتناب_ وابسته تیاختالل شخص ینیب شیدوسوگرا توان پ  منیناا

ارائه می را  اولین شواهدی  این مطالعه  دلبستگی  ما،  اختالل شخصیت وابسته  های دفاعی  مکانیزم    وکند که سبک  تأثیر بر 

ما  .  کنند میشناسی روانی عمل  های دلبستگی ناایمن و آسیبهای دفاعی به واسطه ارتباط بین سبکگذارد، و این مکانیزم می

این مطالعه یافته های اولیه زیر  .برای استخراج این یافته ها استفاده کردیم  دارای اختالل وابستهاز نوجوانان    کوچکیاز نمونه  

و  بالغ  ناهای دفاعی  مکانیزم    در کنارشوند  از خود مشخص می  یا منفی   های دلبستگی که با تصویر مثبتسبک .را تولید کرد

توانند در وابسته بودن نوجوانان نقش مهمی داشته باشند و خانواده ها باید در خانه شرایطی را برای نوجوانان فراهم  بالغ می  

 دارای   نوجوانانی که،  آورند که فرزندان بتوانند رشد کنند و از میزان وابستگی آنان بکاهند و سعی کنند استقالل داشته باشند

 دارند.های دفاعی نابالغ را ری از مکانیزم تسطوح پاییندارای  هستندسازگاری 

وابسته اشاره کرد که   یاجتناب  تیاختالل شخص   یتوان به حجم کم نوجوانان دارا از محدودیت های این پژوهش می توان به   

ذاتا    یخود گزارش  یکند.استفاده از ابزارها  یمحدود م   یتیشخص  ی اختالل ها  ریحاصله را به سا  ج ینتا  یریامر تعمیم پذ   نیهم

تواند    ی به مثبت جلوه دادن خود م  لیامکان عدم صادقانه بودن پاسخ ها و تما  رایشوند ز  یمحسوب م  تیمحدود  یخودشان نوع 

از تصور   یبه پرسشنامه ها بود که ناش  ییدر مورد پاسخگو  هایآزمودن  لیمحدودیت دیگر، عدم تما،قرار دهد   ریرا تحت تاث  جینتا

 اطالعات بود.  نیبودن ا یبر شخص  یآنها مبن

 پیشنهادات کاربردی برگرفته از این پژوهش شامل موارد زیر هستند: 

  موثر در جهت حل   یاقدامات  ،ییپژوهشها  نیچن  یها  افتهی  بر  هیبا تک  توانندیدرمانگران و مشاوران خانواده و ازدواج م •

 عدم دلبستگی و مشکالت ناشی از آن به نوجوانان ارائه کنند.  

تایج حاضر می تواند نوجوانان و پژهشگران و مشاوران نیز مفید واقع شود چرا که می تواند به نوجوانان در همچنین ن •

 مورد ابعاد دلبستگی ایمن خود و نقش این دلبستگی در زندگی آنها و ارتباط آنها با دیگران در آینده آگاهی دهند.  

نان دارای اختالل شخصیت وابسته و همچنین باال بردن  به درمانگران پیشنهاد می شود در جهت بهبود وضعیت نوجوا •

 . استفاده کنند  (MBT) تیبر ذهن یدرمان مبتنسطح دلبستگی ایمن در آنان از روش های درمانی مناسب مانند 

 همچنین پیشنهادات پژوهشی زیر نیز ارائه شده است:

های آتی به نمونه گیری از سایر اختالالت شخصیتی مانند خودشیفتگی، دیگر آزار و ضد اجتماعی در گروه  پژوهش •

 های سنی مختلف و سایر شهر ها بپردازند.  

 پیشنهاد می شود پژوهشهای آتی از سایر ابزارهای جمع آوری اطالعات مانند مصاحبه نیز بهره بگیرند.  •

اسخ دهندگان با اعتماد و حس مسئولیت پذیری بیشتری بتوانند به پرسشنامه های نظیر  پژوهشگران تدابیری بیندیشند تا پ 

سبک های دلبستگی و مکانیزم های دفاعی پاسخ دهند. به طور مثال با برگزاری جلسات توجیهی به برجسته ساختن نقش 

 . مشارکت این افراد در نتایج بدست آمده و کاستن از مشکالت آنان در آینده بپردازند
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