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 گانه تاریک شخصیت )خودشیفته، ماکیاولی و سایکوپات( بود. مرگ براساس دلبستگی )ایمن، اجتنابی و اضطرابی( و سه

جامعه آماري شامل تمام دانشجویان مقطع کارشناسی و کارشناسی  روش پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی و    وهش:ژروش پ

از دانشجویان به   نفر  150که    بود  1395-96ارشد دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران در نیمسال اول سال تحصیلی  

  هاي دلبستگی بزرگساالن سیمپسون اي انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه سبکبرداري تصادفی چندمرحلهشیوه نمونه

هاي پژوهش با استفاده  بود. داده  1970  مقیاس اضطراب مرگ تمپلرو  (  2010)، مقیاس شخصیت تاریک جانسون و وبستر  (1990)

 سلسله مراتبی تحلیل شدند.  از روش تحلیل رگرسیون

داد    ها:یافته نشان  حاضر  پژوهش  خودشیفته  نتایج  ایمن  (،  01/0p<  ،256/0=β) شخصیت  (،  01/0p<  ،218/0-=β)دلبستگی 

 کنند. بینی می اضطراب مرگ را پیش( 05/0p< ،218/0-=β)و دلبستگی دوسوگرا ( 05/0p< ،184/0-=β)دلبستگی اجتنابی 

جا که احتماالً منبع دلبستگی در دسترسی را  ناایمن و خودشیفته در مواجه با مفهوم و ترس ناشی از مرگ از آن افراد گیری: نتیجه

 دهند. تري به آن پاسخ می یابند با تنش و اضطراب بیشنمی
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 : مقدمه

  4درماندگی مرگ   عنوانها بهاز آن  ( 1شود که عبدالخالق )می  3و وسواس مرگ  2، افسردگی مرگ 1ابعاد مرگ شامل اضطراب مرگ

یکی از نزدیکان،    و اندوه مربوط به مرگ  نام برد. ابعاد هیجانی، نگرشی و شناختی افسردگی مرگ به ناامیدي، تنهایی، هراس و غم 

. است وسواس مرگ  مرگ،   نسبت به  افراد  هايمرگ واکنش اضطراب اشکال از یکیمرگ دیگران و مفهوم کلی مرگ اشاره دارد.  

، سلطه مرگ ،مرگ  نشخوار بعد در سه  شود ومی  شامل  مرگ را به مربوط  مقاوم  عقاید و هاتکانه اشتغاالت ذهنی،  وسواس مرگ،

است    معتقد وي شده است؛ح  مطر(  2)وسواس مرگ ابتدا توسط عبدالخالق   است. مفهوم بررسی قابل مرگ عقاید تکراري مربوط به

 تفاوت فردي در مورد توانکه میطوري به وسواس است،  درل  موضوع محتم  مرگ یک و  وجود دارد بین مرگ و وسواس همپوشی

مرگ سخن وسواس  میبه  گفت،  در  دیگر  بعضی   وانتعبارت  مرگ دل مورد در مردم از  گفت  دارندموضوع   . ( 5،  4،  3)  مشغولی 

 (. 6شود )رابطه با پایان زندگی می هایی درها و هیجاناضطراب مرگ اصطالحی که دربرگیرنده افکار، ترس

 ( اِستین  و  تج7لتو  شناختی،  هیجانی،  ابعاد  شامل  که  دادند  تشخیص  مرگ  اضطراب  براي  بعد  یا  ویژگی  شش  رشدي،  (  ربی، 

( بعد هیجانی: اضطراب مرگ ریشه در ساختارهاي مغز دارد و از محصوالت جدید تکامل  1شد.  اجتماعی و انگیزشی می  -فرهنگی

می نظر  به  نیست.  مهمانسان  که  سیستمرسد  و  ترین  هیپوکامپ  آمیگدال،  لیمبیک،  ساختار  اضطراب،  این  در  درگیر  مغزي  هاي 

صورت خاطرات هیجانی در طول تاریخ نقش مهمی در بقاي انسان داشته غز باشد. این اضطراب بهنواحی مربوط به آن در قشر م 

اند که ساختار اصلی شناختی میزان درگیري شخصی با زندگی است نه درگیري فرد با مرگ.  ( شناختی: مطالعات نشان داده2است. 

نگرشمهم شامل  مرگ  اضطراب  در  درگیر  شناختی  عناصر  فردترین  پیشهاي  در  شخصی  مفهومی  درک  توانایی  آینده،  ي،  بینی 

از مرگ خود است.   از تجربه مرگ و تصورش  او  باورهاي فرد در مورد مرگ، تصاویر ذهنی  از اهمیت مرگ،  از  3آگاهی  ( تجربی: 

آن از  پس  تجربی  ایگو سرکوب میمنظر  دفاعی  سازوکارهاي  توسط  مرگ  اضطراب  نمیکه  معموالً  را جزشود،  آن  تجربیات   توان 

کنند. عالوه بر آن رشد  هشیار به حساب آورد، همچنین فرآیندهاي خود تنظیمی از فرد در برابر خطر اضطراب مرگ محافظت می 

اضطراب کمک می این  با  مقابله  در  فرد  به  مثبت،  عاطفه  با  همراه  نفس،  آنعزت  از  اعتبار  کنند.  با  نفس  عزت  معموالً  که  جایی 

( رشدي: اصطالح اضطراب مرگ بسته به مرحله رشدي که فرد در آن قرار  4.  ی و دینی در رابطه استقات فرهنگاجتماعی و تعل

است.   متفاوتی  معانی  داراي  فرهنگی5دارد  بستر   -(  یک  در  تاحدي  هیجانی،  حتی  و  شناختی  تجربی،  عوامل  تمامی  اجتماعی: 

 گ خود یک منبع انگیزش است.( انگیزش: اضطراب مر6فرهنگی مشخص شکل گرفته و به آن وابسته اند. 

اضطراب  از جمله    هیجانی  هايگیرد که با اختاللت می أ هاي دلبستگی از پیوندها و روابط اولیه کودک با مراقب اولیه او نشسبک 

« شناخته و پذیرفته شده  5نظریه دلبستگی به عنوان »دیدگاه رشدي طول عمر.  ( 9،  8)  دمرگ در طول زندگی فرد رابطه مهمی دار

ست و منجر به درک این مطلب شده که چگونه برخی از تجارب عاطفی اولیه بر بهزیستی هیجانی و جسمانی، نه تنها در دوران  ا

می تأثیر  عمر  طول  در  بلکه  )کودکی  تعامل10گذارند  دلبستگی  نظریه  طبق  والد   هاي(.  بازنمایی   -اولیه  گسترش  به  هاي  کودک 

مورد خود و دیگران به عنوان یک راهنما براي رفتارهاي خود و انتظار از دیگران در روابط  « در  6درونی   مؤثرهاي  الگوشناختی یا »

)نزدیک کمک می  به  ( 11کند  )  همساالن  یا   والدین  با  عمیق  عاطفی  پیوند  یک  عنواندلبستگی  است  ابراهیمی    (.12تعریف شده 

 
1. death anxiety 
2. death depression 
3. death obsession 
4. death distress 
5. lifespan developmental theory 
6. internal working models 
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اري بین اضطراب مرگ و دلبستگی ایمن و رابطه مثبت و ( در پژوهش خود نشان دادند رابطه منفی و معناد13پاکیزه و همکاران )

 هاي دلبستگی ناایمن اجتنابی و دوسوگرا وجود دارد.معناداري بین اضطراب مرگ با سبک

تاریک شخصیت  سه  که  دهدیم  نشان  شده  انجام   مطالعات  در  برگانه  )  گريکنترل  و   یوستگیپ   روابط،   دلبستگی    . (14اثرگذارند 

تارشخصیت سه ماکیاولیگانه  دیگران(، خودشیفتگی  1یک سه صفت شخصیتی ضداجتماعی  بودن،    2)فریب  به جانب  )غرور، حق 

سایکوپات سلطه و  برتري(  و  هیجان)تکانش  3گري  و  شامل میگري  را  پایین(  اضطراب  و  همدلی  با  همراه  باال  )خواهی    (. 15شود 

فردي ناسازگارانه و همچنین فع شخصی از طریق اتخاذ سبک بینماکیاولی تمایل فرد براي فریب دادن دیگران جهت رسیدن به منا

بینی، اشتغال ذهنی با  هاي احساس خودبزرگشخصیت خودشیفته با نشانه  رفتارهاي برتري طلبانه، عدم صمیمیت و سنگدلی است.

همه احساس  زیبایی،  استعداد،  قدرت،  موفقیت،  بینتخیالت  روابط  در  استثمار  فقداتوانانی،  و  میفردي  مشخص  همدلی    شود. ن 

آگهی قابل انتظار ضعیفی در پسیکوپاتی یک اختالل شخصیتی متداعی شده با مشکالت رفتاري و اجتماعی متعدد است که با پیش

-ها در کل با عباراتی همچون نداشتن احساس گناه و پشیمانی و سطوح باالي تکانشهاي شخصیتی دارد. پسیکوپاتبین اختالل

 (. 17، 16) . عامل اصلی مشترک در بین صفات شخصیت تاریک نقص در تجربه هیجان، بیان شده استودشگري توصیف می

  خاص   يهاهراس  ای  سالمت  اضطراب  همانند  هااضطراب  گرید  از  را  اضطراب  نیا  افراد،  همه  يبرا  مرگ   یقطع  يریپذتحقق  یژگوی 

هاي افراد براي تجربه آمادگی( و بنابراین بررسی پیش18)  ستا   کرده  زیمتما  است،  یاحتمال  مردم  عموم  يبرا  شانیریپذتحقق  که

هاي دلبستگی  رسد در رابطه با سبکنظر میچه بیان شد بهاز مروري بر آن  افزاید.این پدیده بر اهمیت و ضرورت پژوهش حاضر می

-اریک شحصیت و اضطراب مرگ بهگانه تو اضطراب مرگ پژوهش هرچند پراکنده انجام شده اما تاکنون پژوهشی در رابطه با سه

هاي  ( در پژوهش 20( و صبوري و همکاران )19عنوان مثال بیرکاس و همکاران )هاي دلبستگی انجام نشده است؛ بهعنوان همبسته

هاي بدنی و  ترس از احساس-  حساسیت اضطرابی خود نشان دادند ماکیاولی و سایکوپات رابطه مثبت و خودشیفتگی رابطه منفی با  

-بنابراین هدف پژوهش حاضر گسترش ادبیات پژوهشی در این زمینه و پاسخ  دارد.  -(21)  شناختی حول محور اضطراب استروان

 بینی کرد؟ گانه تاریک شخصیت اضطراب مرگ را پیشتوان براساس دلبستگی و سهگویی به این سوال بود: آیا می

 

 روش پژوهش: 

آماري شامل تمام دانشجویان مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد    جامعهروش پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی و  

تحصیلی   سال  اول  نیمسال  در  تهران  تحقیقات  و  علوم  واحد  فرمول   بود  1395-96اسالمی  براساس  که 

(N>50+(8M)=50+8(6)=98  )(22نمونه ریزش  احتمال  نظر گرفتن  با در  و  اس  150  (  آزاد  دانشگاه  دانشجویان  از  المی  نفر 

اي انتخاب شدند.  برداري تصادفی چندمرحلهبه شیوه نمونه  1395-96واحد علوم و تحقیقات تهران در نیمسال اول سال تحصیلی  

پایه و فنی مهندسیدانشکده )  3هاي دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران،  ترتیب دانشکدهبدین طور ( بهعلوم انسانی، علوم 

کالس مقطع کارشناسی ارشد( انتخاب شد و از   1کالس مقطع کارشناسی و    1کالس )  4طور تصادفی  ه بهدر هر دانشکد  وتصادفی  

ها به شکل گروهی  هاي مورد نظر مطالعه پاسخ دهند. اجراي پرسشنامهها دعوت شد تا به پرسشنامهدانشجویان حاضر در این کالس

ها تکمیل شود، توضیحاتی در رابطه با هدف مطالعه به دانشجویان هکنندها توسط شرکتکه پرسشنامهصورت پذیرفت. قبل از آن

شرکت از  اخالقی  اصول  رعایت  جهت  به  شد.  روي  کنندهداده  خود  تماس  شماره  و  خانوادگی  نام  و  نام  درج  از  شد  خواسته  ها 

 
1. machiavellianism 
2. narcissism 
3. psychopathy 
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کنند.  پرسشنامه خودداري  حریها  تضمین  آگاهانه،  رضایت  اخذ  شامل  اخالقی  مالحظات  پژوهش  این  رازداري  در  و  خصوصی  م 

 رعایت شد. 

 

عبارت که  ( شامل32هاي دلبستگی بزرگساالن سیمپسون )پرسشنامه سبک.  1بزرگساالن دلبستگی هایسبک پرسشنامه  .1

مورد   1کامالً مخالف= تا  5کامالً موافق=اي از  درجه  5مقیاس دلبستگی ایمن اجتنابی و دوسوگرا را در یک طیف لیکرت  خردهسه  

در   عنوان شاخصی از روایی ابزاربه  هاي ایمن، اضطرابی و اجتنابی رامقیاسهمبستگی خرده (23دهد. سیمپسون ) ار میارزیابی قر

آلفاي کرونباخ این پرسشنامه در مطالعه  گزارش کرد.  -27/0و  -09/0، 29/0، -20/0، -23/0، 23/0ترتیب دو گروه مردان و زنان به

 محاسبه شد. 70/0و  70/0، 77/0اضطرابی به ترتیب  دوسوگراي و نابیاجت ایمن، دلبستگی حاضر براي سبک

مقیاس ماکیاولی با  عبارت که سه خرده  12( شامل  42مقیاس شخصیت تاریک جانسون و وبستر )  .2مقیاس شخصیت تاریک.  2

؛ را در 8،  7،  6،  5هاي  سوالو پسیکوپاتی با شماره    12،  11،  10،  9هاي  ؛ خودشیفتگی با شماره سوال4،  3،  2،  1هاي  شماره سوال

( براي این ابزار ضریب  17)  و همکاران  دهد. قمرانیمورد ارزیابی قرار می  9تا شدیداً موافق=    1یک طیف لیکرت از شدیداً مخالف=  

ها  مقیاسهها با نمره کل و خردنشان دادند همبستگی گویه ابزار هایی از روایی عنوان شاخصبهگزارش کردند و   81/0آلفاي کرونباخ 

از واریانس   30/63عامل ماکیاولی، پسیکوپاتی و خودشیفتگی در مجموع  3معنادار است و  01/0با نمره کل در تمام موارد در سطح 

  و  75/0  ، سایکوپات70/0لی  اویماک  تیشخص  يبرا  حاضر  مطالعه در  پرسشنامه  نیا  کرونباخ  يآلفاکند.  شخصیت تاریک را تبیین می

 .شد اسبهمح 71/0 فتهیخودش

هاي  با گزینهمرگ    به  را  افراد  است که نگرش  عبارت  15شامل    1970  4مقیاس اضطراب مرگ تمپلر   .3اضطراب مرگ مقیاس  .  3

می قرار  ارزیابی  مورد  خیر  یا  کرونباخ  (  25)  بحرانی  و  رجبی.  دهد بلی  آلفاي  ضریب  ابزار  این  همبستگی  73/0براي    مقیاس   و 

  حاضر  مطالعه  در  پرسشنامه  نیا   کرونباخ  يآلفاعنوان شاخصی از روایی گزارش کردند.  به  34/0  را  اضطراب  مقیاس  با  مرگ  اضطراب

 .شد محاسبه 72/0

 

 هایافته

ها دانشجوي مقطع کارشناسی  کنندهنفر از شرکت  82  .بودند  ردم  هاآن  از  نفر  61  و  ها زنکنندهشرکت  از  نفر  89در پژوهش حاضر  

 کارشناسی ارشد بودند.  ها دانشجوي مقطعنفر از آن  68و 

 . میانگین، انحراف استاندارد، چولگی و كشیدگی، ضریب تحمل و تورم واریانس متغیرهای پژوهش 1جدول 
Table 1. Mean, standard deviation, skewness and kurtosis, coefficient of tolerance and 

variance inflation factor of research variables 

 
 میانگین 

انحراف  

 استاندارد
 تورم واریانس  ضریب تحمل  كشیدگی چولگی 

 394/0 -414/1 198/0 -276/0 41/4 62/8 اضطراب مرگ

 394/0 570/0 198/0 089/1 87/7 63/14 خودشیفتگی

 394/0 -341/0 198/0 971/0 18/8 65/16 سایكوپات 

 
1. Adult Attachment Inventory 
2. Dirty Dozen Scale 
3. Death Anxiety Scale 
4. Templer 
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 394/0 -211/0 198/0 863/0 43/8 18/16 ماكیاولی

 394/0 -299/1 198/0 358/0 03/6 65/12 دلبستگی ایمن

 394/0 -349/1 198/0 005/0 11/4 96/9 دلبستگی اجتنابی

 394/0 -683/0 198/0 -346/0 55/3 90/10 دلبستگی دوسوگرا/ اضطرابی

 
 . ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش 2جدول 

Table 2. Correlation matrix of research variables 

 1 2 3 4 5 6 7 

       - ضطراب مرگا

      - 266/0** خودشیفتگی

     - 047/0 145/0 سایكوپات 

    - 331/0** 082/0 118/0 ماكیاولی

   - 108/0 019/0 042/0 -297/0** دلبستگی ایمن

  - -201/0* -024/0 -020/0 -076/0 -300/0** دلبستگی اجتنابی

 - -356/0** -205/0** 110/0 166/0 -085/0 -314/0** دلبستگی دوسوگرا/ اضطرابی

01/0>P**05/0>P* 
 

بین سبک دلبستگی ایمن با اضطراب مرگ رابطه منفی معنادار و بین سبک دلبستگی اجتنابی و دوسوگرا  دهد  نشان می   2جدول   

ادار وجود  (. بین شخصیت خودشیفته با اضطراب مرگ رابطه مثبت معنp<05/0با اضطراب مرگ رابطه مثبت معنادار وجود دارد )

 (.p<01/0دارد )

 

 اضطراب مرگ بینی  رگرسیون چندمتغیری سلسله مراتبی در پیش. 3جدول 
Table 3. Hierarchy multivariate regression in predicting death anxiety 

 b SE β t P  تورم واریانس  ضریب تحمل 

        گانه تاریک شخصیت(مرحله اول )سه

 007/1 993/0 001/0 236/3 256/0 044/0 144/0 خودشیفته

 124/1 890/0 179/0 350/1 113/0 045/0 061/0 سایكوپات 

 129/1 886/0 477/0 713/0 060/0 044/0 031/0 ماكیاولی

001/0>P، 908/4(=146  ،3)F 

  073/0=2Radj   303/0وR= 

092/0=2R 

        مرحله دوم )دلبستگی( 

 065/1 939/0 005/0 -824/2 -218/0 057/0 -160/0 دلبستگی ایمن

 168/1 856/0 024/0 276/2 184/0 087/0 197/0 دلبستگی اجتنابی

 170/1 855/0 013/0 519/2 204/0 101/0 253/0 دلبستگی دوسوگرا

001/0>P،965/10(=146  ،3)F 

  167/0=2Radj   429/0وR= 

  184/0=2R 



 گانه تاریک شخصیتابعاد سه اضطراب مرگ براساس دلبستگی و  بینیپیش

 

01/0>P** 
صورت معناداري  بینی اضطراب مرگ شدند، بهمرحله اول وارد معادله پیشکه در    گانه تاریک شخصیتسهدهد  نشان می  3جدول   

-(. بررسی مجذور همبستگی چندگانه به01/0p<  ،908/4( =3،146  )Fبینی کرد )پیشاضطراب مرگ را    01/0در سطح معناداري  

همبستگی ضریب  ارزش  که  داد  نشان  آمده  ) دست  چندگانه  با  2Rهاي  برابر  می  09/0(  نشان  که  سهاست  که  تاریک  دهد  گانه 

واریانس    9شخصیت   از  مرگ  درصد  میاضطراب  تبیین  خودشیفته را  شخصیت  که  داد  نشان  رگرسیون  ضرایب  بررسی  کند. 

(01/0p<  ،256/0=β  )که در مرحله دوم    کند. دلبستگیبینی میاضطراب مرگ را پیش  01/0صورت مثبت و در سطح معناداري  به

پیش معادله  اضطراوارد  بهبینی  شدند،  مرگ  معناداري  ب  سطح  در  معناداري  را    01/0صورت  مرگ  کرد  پیشاضطراب  بینی 

(01/0p<  ،965/10(  =3،146  )Fبه چندگانه  همبستگی  بررسی مجذور  ارزش ضریب همبستگی(.  که  داد  نشان  آمده  هاي  دست 

با  2Rچندگانه ) برابر  از واریانس    18دهد که دلبستگی  است که نشان می  18/0(  تبیین میاضطراب مرگ  درصد  کند. بررسی  را 

اضطراب مرگ را    01/0صورت منفی و در سطح معناداري  به(  01/0p<  ،218/0-=β)ضرایب رگرسیون نشان داد که دلبستگی ایمن  

-اضطراب مرگ را پیش  05/0صورت مثبت و در سطح معناداري  به(  05/0p<  ،184/0-=β)دلبستگی اجتنابی    کند.بینی می پیش

بینی  اضطراب مرگ را پیش  05/0صورت مثبت و در سطح معناداري  به(  05/0p<  ،218/0-=β)دلبستگی دوسوگرا    کند. بینی می 

 کند. می

 

 : گیرینتیجهبحث و  

داد   نشان  پژوهش حاضر  پژوهش (  01/0p<  ،256/0=β)شخصیت خودشیفته  نتایج  با  )که  نبود  راستا  پیشین هم  (.  20،  19هاي 

دلبستگی  (، 01/0p< ،218/0-=β)دلبستگی ایمن نشان داد  (13، 9، 8هاي پیشین )نتایج پژوهش حاضر هم راستا با نتایج پژوهش 

 کنند. بینی میاضطراب مرگ را پیش( 05/0p< ،218/0-=β)و دلبستگی دوسوگرا ( 05/0p< ،184/0-=β)اجتنابی 

ارتباط    تعامل با والد،  الگوي دلبستگی کودک و  ارتباطی گرم، حساس و  گونهنزدیکی وجود دارد، بهبین  اي که شکست در ایجاد 

ایجاد می پاسخ پایداري در کودک  اول زندگی مشکالت رفتاري  ایندهنده در سال  از  والدکند،  رابطه  و    -رو،  آرامش  کودک محور 

هنجار کودک است. تهدیدهاي مدام در  زش بهگري و ساگو بودن مادر، مقدمه الزم براي اکتشافامنیت و تجربه رابطه مثبت و پاسخ

شود و در  کودک می  -یافته کودک در رابطه والدتر سازشهاي کمگیري مشخصهمند منجر به شکلتوازن این رابطه متقابل هدف 

ایمنی براي    (. کارکرد سبک دلبستگی تنظیم26گذارد )مندي کودک در برقراري رابطه با دنیاي خارج مینهایت تأثیر منفی بر توان

کند که منبع حمایت را از  شود کودک را تحریک میهاي برانگیزنده هیجانی منفی فعال میواسطه موقعیتکه بهفرد است، زمانی

دلبستگی نوعی وضعیت زیست رفتاري    1969براساس انگاره هاي مطرح شده بالبی    (.28،  27جانب چهره دلبستگی جستجو کند )

هاي شکل گیري حس ایمنی و صمیمیت با »افراد مهم« را در  دین نظام فیزیولوژیک و رفتاري، زمینهاست که از طریق تعامل چن

کناره انسان شکل می و  نزدیکی  رفتاري  تظاهرات  با  تنیدگی  دلیل درهم  به  دلبستگی،  رفتارهاي  بالبی  نظر  از  ارتباط دهد.  گیري، 

مکانیسم با  نظام محکمی  این  به  بالبی  دارد.  مذبور  »نظامهاهاي  عنوان  با  رفتاري  فرایندهاي  ي  با  که  کرده  اشاره  زیستی«  هاي 

برانگیختگی  همچون  سیستمفیزیولوژیکی  فعالیت  یا  هیجانی  میهاي  عمل  پاراسمپاتیک  و  سمپاتیک  چنین  هاي  براساس  کنند. 

و حفظ توازن تعادل حیاتی در  گیري خویش را از طریق یادگیري نحوه کنترل محیط  ها رفتارهاي نزدیکی و کنارهبرداشتی، انسان

مینظام هیجانی  برانگیختگی  دچار  که  هنگامی  فیزیولوژیک،  می هاي  تنظیم  و  تصحیح  مفروضهشوند،  این  براساس  ها،  کنند. 

دهد که عالوه بر  هاي ذهنی مرتبط با روابط دلبسته محور نخستین، مجموعه اي از اطالعات شناختی و هیجانی را شکل میبازنمایی 

متأثر می واکنش نیز  را  انسانی  و حافظه  توجه  نظام  اعصاب مرکزي،  نظام  از  برخاسته  هیجانی  راستاي هاي  اساس در  براین  سازد. 

واکنش دلبستگی،  نظام  در  ایمنی  و  تعادل  میحفظ  تنظیم  مرکزي  اعصاب  نظام  در  هیجانی  مقدمات  هاي  این  براساس  شود. 
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توان گفت نظام دلبستگی به  ا مرتبط است و حتی طبق نظر برخی مؤلفان میهجویی هیجانهاي گوناگون نظمدلبستگی با روش

کنندگی بر  جویی هیجانی است. بر همین اساس این فرض مطرح شده که روابط دلبسته محور نوعی اثر تنظیمخودي خود نظام نظم

 (. 29هاي عاطفی و فیزیولوژیکی انسان در مواجه با پریشانی و تنیدگی دارد )پاسخ

دلبستگیافر  با سبک  می  دوسوگرا  اد  مشخص  احساسات  در  تعادل  عدم   يبرقرار  در  دارند،  یاجتناب  یدلبستگ  کهافرادي  . شوندبا 

ها پرداخته و به هیجان  توانند به مدیریت، میبرخوردارندکه از سبک دلبستگی ایمن  افرادي  .دارند  مشکل  مانهیصم  و  کینزد  روابط

تنیدگیهاي مؤثر در زندگی دگیري تصمیم با  توان مقابله  را بهست زده و  باشندها  اثربخش داشته  افراد طور  امنیتی که  . احساس 

عنوان شان به، افراد با دلبستگی ایمن از مراقبکند ها محدود میبرخوردار از سبک دلبستگی ایمن دارند، مشکالت هیجانی را در آن

افراد    . (31،  30کنند )شوند استفاده می زا مواجه میک یا حالت تنشاي ایمن جهت تنظیم اضطراب و آشفتگی وقتی با محرپایه

می تجربه  را  مرگ  اضطراب  از  باالتري  میزان  دوسوگرا  و  دلبسته  تنهایی  از  ترس  با  که  دوسوگرا  دلبستگی  سبک  چراکه  کنند؛ 

ازوابستگی مشخص می را نمادي  تنهایی و مردن  از  را نمادي  را نماد  شود، مرگ  تنها شدن درک می تنهایی و مردن  از  کنند.  ي 

تأثیر میهمچنین می آنان  اضطراب مرگ  افزایش  بر  دادن دیگران  از دست  براي  آنان  افراد  .  گذاردتوان گفت که ترس همیشگی 

دلبسته اجتنابی در برخی از مواقع با انکار نیاز خود به دیگران و گرایش به تنها ماندن، تمایل به مرگ پیدا کرده، در این صورت 

-یابند، اضطراب مرگ بیشکنند و خود را تنها میکنند. در مواقع دیگر که احساس تنهایی میتري را گزارش میاضطراب مرگ کم

می آشکار  را   دراست.    شیآسا  و  مراقبت  لذت،  تبادل  مستلزم  که  است  خاص  یجانیه  رابطه  کی  یدلبستگ(.  8)  نمایندتري 

  يدی کل  يهایژگیو   ریسا.  هستند  يدارتریپا  و   اعتمادتر  قابل   روابط  دنبال   به  معموالً  دارند  مطمئن  یدلبستگ  کهیکسان   بزرگساالن،

  به   در  یی توانا  و  ی اجتماع   تیحما  يجستجو   مانه،یصم  روابط  از  بردن  لذت   اد، یز  ي خودباور  شامل  بزرگساالن  در  مطمئن  یدلبستگ

مفهوماست  گرانی د  با   احساسات  گذاشتن  اشتراک با  مواجه  در  ناایمن  افراد  آن  .  از  مرگ  از  ناشی  ترس  منبع و  احتماالً  که  جا 

 دهند. تري به آن پاسخ می یابند با تنش و اضطراب بیشدلبستگی در دسترسی را نمی

کنار سبک  بهدر  نیز  دلبستگی، شخصیت خودشیفته  و  عنوان سازههاي  رفتار  در سطح  را  خود  نمودهاي  که  تحولی  و  رشدي  اي 

چه در اختیار دارند بسنده نکرده و  گاه به آنهیچمبتالیان به خودشیفتگی  (.  32ارد، مطرح است )گذعملکرد در افراد به جاي می

شود، به چنگ  کنند هر چیزي را که به نوعی برتري محسوب میخواهند و سعی میچه دارند و هستند، میتر از آنهمیشه بیش

گاه احساس رضایت درونی نداشته و از آرامش روحی نیازي هیچو بی شود تا با وجود ادعاي برتري  خواهی سبب می آورند. این زیاده

شود اطرافیان از این افراد کینه به دل گرفته و و ذهنی محروم باشند. مسلماً این رفتارهاي آزارنده و خودخواهانه به تدریج سبب می

غرور   از سر  نه  فرد  این حالت  در  ترغیب شوند.  ایشان  با  مقابل  و دشمنی  انتقامبه تالفی  ترس  از  دیگران،  بلکه  و دشمنی  جویی 

 (. 33شود )منزوي شده و به افسردگی و ترس مرضی مبتال می

طور ها بهذب تحسین دیگران هستند. آنبینی داشته و همیشه به دنبال زیبایی و جدابیت و جافراد خوشیفته احساس خودبزرگ 

که حس برتر بودن دارند و دانند. افراديراي دریافت توجه دیگران میافراطی نیازمند تمجید هستند. خود را مستحق و شایسته ب

ها جستجوي منبع دلبستگی در مواقع نیاز  فردي آنکه رفتارهاي بیندرحالی  نیازمندند که دیگران نیز به این موضوع صحه بگذارند

بع آرامش کافی برخوردار نباشند و ترس و تفکر  رو ممکن است در چنین مواقعی از منسازد و از اینها دشوار میو تنش را براي آن

افراد که خود را انسانها چیره شودمرگ بر آن این  تفکر مرگ در کنار میل به جاودانگی و فناناپذیري براي  هایی برتر و  . مسلماً 

به منزله نیستی در این دنیا  دانند، دردناک خواهد بود. مرگ  دانند و خود را در همه امور شایسته تر از دیگران میدست نیافتنی می

 ها، دردناک خواهد بود. ها و رسیدن به عدم و نابودي دنیوي براي آنو همسو شدن با سایر انسان



 گانه تاریک شخصیتابعاد سه اضطراب مرگ براساس دلبستگی و  بینیپیش

 

-محدودیت مجموعه یک خود  بطن در حال  هر به. است آن تأثیر میزان  و عوامل  بین ارتباط دنبال  به ماهیت در اگرچه پژوهشی هر 

در پژوهش حاضر   :است  زیر  شرح  به  هاییمحدودیت  داراي  و  نبوده  مستثنی  امري چنین  از  نیز  ضرحا   پژوهش.  داشت  خواهد  را  هایی 

رو پیشنهاد  نبود که ممکن است بر نتایج پژوهش اثرگذار باشند از اینغیره  گر قادر به کنترل وضعیت تأهل، تعداد فرزندان و پژوهش

 د. هاي آتی نقش این متغیرها نیز بررسی شوشود در پژوهشمی

 

 مراجع 

1. Abdel-Khalek AM. The death distress construct and scale. Omega. 2011;64(2):171-84. 

2. Abdel-Khalek AM. The structure and measurement of death obsession. Personality and 

Individual Differences. 1998;24(2):159-65. 

3. Mohammadzadeh A. Investigating the Relationships between Death Obsession, Religious 

Coping, Acting on Religious Beliefs, and Attachment to God. Iranian Journal of Psychiatry 

and Clinical Psychology. 2015;21(3):236-43. 

4. Dadfar M, Lester D. Cronbach's α reliability, concurrent validity, and factorial structure of the 

Death Depression Scale in an Iranian hospital staff sample. International Journal of Nursing 

Sciences. 2017;4(2):135-41. 

5. Dadfar M, Abdel-Khalek AM, Lester D. Psychometric characteristics of the Reasons for 

Death Fear Scale among Iranian nurses. International Journal of Nursing Sciences. 

2017;4(4):384-8. 

6. Bahrami F, Dadfar M, Lester D, Abdel-Khalek AM. Death distress in Iranian older adults. 

Advances in Environmental Biology 2014;8(12):56-62. 

7. Lehto RH, Stein KF. Death anxiety: an analysis of an evolving concept. Research and theory 

for nursing practice. 2009;23(1):23-41. 

8. Valikhani A, Yarmohammadi Vasel N. The Relationship between Attachment Styles and 

Death Anxiety among Cardiovascular Patients. Journal of Kerman University of Medical 

Sciences 2013;21(4):355-367. 

9. Scheffold K, Philipp R, Koranyi S, Engelmann D, Schulz-Kindermann F, Harter M, et al. 

Insecure attachment predicts depression and death anxiety in advanced cancer patients. 

Palliative & supportive care. 2017:1-9. 

10. Sable P. What is Adult Attachment? Clinical Social Work Journal 2008;36: 21-30. 

11. Marchand-Reilly JF. Attachment Anxiety, Conflict Behaviors, and Depressive Symptoms in 

Emerging Adults’ Romantic Relationships. Journal of Adult Development 2012;19(3):170-

176. 

12. Yang X, Zhu L, Chen Q, Song P, Wang Z. Parent marital conflict and Internet addiction 

among Chinese college students: The mediating role of father-child, mother-child, and peer 

attachment. Computers in Human Behavior. 2016;59:221-9. 

13. Brewer G, Bennett C, Davidson L, Ireen A, Phipps A-J, Stewart-Wilkes D, et al. Dark triad 

traits and romantic relationship attachment, accommodation, and control. Personality and 

Individual Differences. 2018;120:202-8. 

14. Brewer G, Bennett C, Davidson L, Ireen A, Phipps A-J, Stewart-Wilkes D, et al. Dark triad 

traits and romantic relationship attachment, accommodation, and control. Personality and 

Individual Differences. 2018;120:202-8. 

15. Stead R, Cynthia Fekken G, Kay A, McDermott K. Conceptualizing the Dark Triad of 

personality: Links to Social Symptomatology. Personality and Individual Differences. 

2012;53(8):1023-8. 



   1397 دوره هشتم، شماره اول، بهار         فصلنامه خانواده و بهداشت                

Family and Health Quarterly, vol8, Issue 1, spring 2018 

 

9 

 

16. Amiri S, Sepehrian Azar F. The relationships of emotional expressiveness, positive affect, 

and negative affect with dark triad personality traits (Machiavellianism, narcissism, 

Psychopathy). EBNESINA- Journal of Medical. 2016;18(2):11-8. 

17. Ghomrani A, Samadi M, Taghinejad M, Shamsi A. The Study of the Validity and Reliability 

of the dark personality scale in students. Scientific Journal Management System. 

2015;6(20):73-86. 

18. Azadi M, Kalantar Kooshah SM. Avicenna and Ellis Comparatively Studied on Human Fear 

of Death. Andishe-Novin-E-Dini. 2017;12(47):59-72. 

19. Birkás B, Láng A, Martin L, Kállai J. Disturbing Concerns for Dark Personalities: Anxiety 

Sensitivity and the Dark Triad. International Journal of Advances in Psychology 2016;5:1-5. 

20. Sabouri S, Gerber M, Lemola S, Becker SP, Shamsi M, Shakouri Z, et al. Examining Dark 

Triad traits in relation to sleep disturbances, anxiety sensitivity and intolerance of uncertainty 

in young adults. Comprehensive Psychiatry. 2016;68:103-10. 

21. Ebesutani C, Kim M, Park H-H. The utility of the bifactor model in understanding unique 

components of anxiety sensitivity in a South Korean sample. Asian Journal of Psychiatry. 

2016;22:116-23. 

22. VanVoorhis CRW, Morgan BL. Understanding Power and Rules of Thumb for Determining 

Sample Sizes. Tutorials in Quantitative Methods for Psychology 2007;3(2):43-50. 

23. Simpson JA. Influence of attachment styles on romantic relationships. Journal of Personality 

and Social Psychology 1990;59:971-980. 

24. Jonason PK, Webster GD. The dirty dozen: a concise measure of the dark triad. 

Psychological assessment. 2010;22(2):420-32. 

25. Rajabi GHR, Bohrani M. Item factor analysis of the death anxiety scale. Journal of 

Psychology 2002;5(20):331-344. 

26. Honarparvaran N, Khatoni Z, Bagheri S, Namjoo F, Haronizadeh Z. Effectiveness of 

Transactional Analysis group on mother-child attachment security in children with 

oppositional defiant disorder has attachment problems. Journal of Applied Psychology 

2018;11(44):557-578. 

27. Brumariu LE. Parent-Child Attachment and Emotion Regulation. New directions for child 

and adolescent development. 2015;2015(148):31-45. 

28. Zilberstein K. The use and limitations of attachment theory in child psychotherapy. 

Psychotherapy (Chicago, Ill). 2014;51(1):93-103. 

29. Rashidi M, Mazaheri MA, Nejati V, Zabihzadeh A. Comparing Individuals with Secure 

Attachment and Insecure Individuals in their Heart Rate Responses to Attachment-Related 

Film Clips. Scientific Journal Management System. 2016;12(48):366-55. 

30. Modares M. Studying the relationship between adult attachment style to parents with stress, 

anxiety and depression. Journal of Fundamentals of Mental Health. 2011;13(50):194-202. 

31. Moghannizadeh Z, Houshmand E, Talebian Sharif J. Assessment of proportion of attachment 

styles in prediction of college students’ happiness. Journal of Fundamentals of Mental Health. 

2016;19(1):60-5. 

32. Golparvar M, Khabazian B. The Relationship between narcissistic personality and vulnerable 

attachment with bullying and psychological capital. Clinical Psychology & Personality. 

2016;13(2):139-48. 

33. Faqihi Z, Hajiesmaeili MR, Taher Neshatdust H, Moti’ M. Personality Disorder of 

Narcissism from the Perspective of the Quran and Hadiths. Pazhouhesh Dini 2016;33:119-

141. 


