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Abstract
Introduction: Exposure to trauma, before and during puberty has specific implications
for personality development and raises risk for borderline personality disorder. The aim
of this study is to determine the mediating role of positive and negative cognitive
emotion regulation strategies in the relationship between childhood trauma and
borderline personality features.
Materials and Methods: The research method was a descriptive correlational type and
the statistical population consisted of all residents of the Karaj city in summer of 2017,
among which 300 were chosen randomly and selected voluntarily. The study tools were
the childhood trauma questionnaire, cognitive emotion regulation questionnaire, and
borderline symptom list. Data were analyzed using structural equation modeling.
Results: The results showed that the total path coefficient that is, sum total of the direct
relationship between childhood trauma and borderline personality and the indirect
relationship between these two, by mediating role of cognitive emotion regulation
strategies (β=0.654, P<0.01); the direct path coefficient of the relationship between
negative cognitive emotional regulation strategies and borderline personality (β=0.513,
P<0.01) and the indirect path coefficient between childhood trauma and borderline
personality that is, the indirect relationship by mediating role of negative emotion
regulation strategies (β=0.550, P<0.01) are positive and significant at 0.01 level; In other
words, it's likely to have a reason other than chance.
Conclusion: Childhood trauma seems to prevent the development of cognitiveemotional regulation capabilities in a healthy way. Negative affect in people with a
borderline personality disorder is the initiator of negative emotional strategies including
rumination, which leads to deeper self-blame and other-blame thinking that ultimately
leads to symptoms of borderline personality disorder.
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چکیده
مقدمه :قرار گرفتن در معرض آسیب ،قبل و در دوران بلوغ دارای پیامدهای خاصی برای رشد شخصیت و افزایش خطر ابتال
به اختالل شخصیت مرزی است .هدف پژوهش حاضر تعیین نقش واسطهای راهبردهای مثبت و منفی تنظیم شناختی هیجان
در رابطه بین آسیب کودکی و نشانههای شخصیت مرزی بود.
مواد و روشها :روش پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی و جامعه آماری پژوهش تمام ساکنان منطقه هفت شهر کرج
در تابستان سال  139۱بود که از میان آنها  388نفر با گزینش تصادفی بهصورت داوطلبانه انتخاب شدند .ابزار پژوهش شامل
پرسشنامه آسیب کودکی؛ پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان و سیاهه نشانههای مرزی بود .دادههای پژوهش با استفاده از
مدل یابی معادالت ساختاری تحلیل شدند.
یافتهها :نتایج نشان داد ضریب مسیر کل یعنی مجموع رابطه مستقیم بین آسیب کودکی و شخصیت مرزی و رابطه
غیرمستقیم این دو با نقش واسطهای راهبردهای تنظیم شناختی هیجان ()P>8/81 ،β=8/۱54؛ ضریب مسیر مستقیم رابطه
بین راهبردهای منفی تنظیم شناختی هیجانی و شخصیت مرزی ( )P>8/81 ،β=8/513و ضریب مسیر غیرمستقیم بین
آسیب کودکی و شخصیت مرزی یعنی رابطه غیرمستقیم با نقش واسطهای راهبردهای منفی تنظیم شناختی هیجان
( )P>8/81 ،β=8/558مثبت و در سطح  8/81معنادار است؛ بهعبارتدیگر بهاحتمالزیاد دارای علتی غیر از شانس بوده است.
نتیجهگیری :به نظر میرسد آسیبهای دوران کودکی مانع از گسترش تواناییهای تنظیم شناختی هیجانی به شیوهای سالم
میشود .عاطفه منفی در افراد دچار اختالل شخصیت مرزی ،آغازگر چرخه راهبردهای منفی تنظیم هیجان ازجمله نشخوار
فکری است و منجر به عمیقتر شدن تفکر خودسرزنشگرانه و دگرسرزنشگرانه میشود که درنهایت نشانههای اختالل
شخصیت مرزی را منجر میشوند.
کلمات کلیدی :آسیب کودکی ،تنظیم شناختی ،شخصیت مرزی ،هیجان.
تمامی حقوق نشر برای معاونت پژوهش بیمارستان بقیه اهلل محفوظ است.
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شیوع تقریبی اختالل شخصیت مرزی ( borderline
 1 )personality disorderتا  3درصد در طول عمر و 8/5
تا  1/4درصد در جمعیت عادی است و با الگوی پایداری از
بی ثباتی در روابط ،خلق ،تنظیم تکانه و خودپنداره مشخص
میشود [ .]2 ,1طبق متن راهنمای تشخیصی و آماری
اختالالت روانی اختالل شخصیت مرزی با مواردی نظیر
اجتناب از طرد یا رهاشدگی واقعی یا خیالی ،روابط بین فردی
بی ثبات ،آشفتگی هویت ،تکانش وری ،رفتارهای خودکشی یا
خود آسیب زنی ،بیثباتی عاطفی ،احساسهای مزمن پوچی،
خشم نامناسب و شدید یا اشکال در کنترل خشم و اندیشه-
پردازی پارانویایی گذرا یا نشانههای شدید تجزیه مشخص می-
شود [ .]3اختالل شخصیت مرزی اختالل روانی جدی و
خودتخریب گری است که اثرات منفی بر حوزههای عملکردی
مختلف دارد و پیامدهای جدی را در حوزههای تحصیلی،
شغلی ،روانی -اجتماعی قانونی و همچنین هزینههای کالنی را
در جامعه منجر می شود .در میان افرادی که از اختالل
شخصیت مرزی رنج میبرند 25 ،درصد دچار یک یا بیشتر از
یک اختالل روانی دیگر نظیر اختالالت افسردگی ،اضطرابی،
دوقطبی و مرتبط با مواد و اعتیاد هستند و میزان مرگومیر
باالتر رایج است .حدود  18درصد از این بیماران اقدام به
خودکشی می کنند و میزان آن تقریباً  58برابر بیشتر از
جمعیت عمومی است [ .]2-4در پژوهشها نشانههای
شخصیت مرزی میانجیگر رابطه بین آسیب ( )traumaو
س وءرفتار کودکی و افکار و تالشهای خودکشیگرایانه در
جمعیتهای مختلف بوده است [.]9
آسیب کودکی عامل خطر مهمی که در پژوهشها با رشد و
گسترش نشانه های اختالل شخصیت مرزی همبسته پیشنهاد
شده است [ .]11 ,18 ,2سوءرفتار (  )maltreatmentکودکی
انجام رفتارهایی یا غفلت از انجام رفتارهایی توسط والدین یا
دیگر مراقبان کودک تعریف شده است که منجر به آسیب
کودکی میشود [ .]12طبق متن راهنمای تشخیصی و آماری
اختاللهای روانی ( Diagnostic and Statistical
 ]3[ )Manual of Mental disordersوقایع آسیبزای
کودکی به آزار جسمانی ،آزار جنسی ،غفلت و آزار روان-
شناختی ( )psychological abuseتقسیم شده است .در
مدل آبشار هیجانی (  )emotional cascade modelادراک
طرد یا رهاشدگی واقعی یا خیالی و بهنوعی بیاعتبارسازی
هیجانی (  )invalidating environmentsکه در نظریه
لینهان  1993به صورت رفتارهایی نظیر غفلت ،سرزنش و
سوءرفتار از جانب دیگران نسبت به افراد دارای اختالل
شخصیت مرزی تعریف شده ،ممکن است آغازگر آبشار هیجانی

باشد .همچنانکه هیجانهای منفی شدت مییابند ،افراد توجه
بیشتری را صرف تجربههای هیجانی میکنند و منحرف کردن
توجه برای آنها دشوار میشود [ .]14 ,13نظریه زیستی-
اجتماعی لینهان  1993مطرح می کند که بدتنظیمی هیجانی
ممکن است بسیاری از نشانه های اختالل شخصیت مرزی را
تبیین کند [ .]15تصور می شود بدتنظیمی هیجانی هسته
مرکزی این اختالل است .بدتنظیمی هیجانی ناتوانی در
مدیریت و مقابله مؤثر با هیجانها است [ .]1۱کاروالهو فرناندو
و همکاران [ ]17در پژوهشی دریافتند آزار کودکی فرایندهای
اصلی تنظیم هیجان را در افراد دچار اختالل شخصیت مرزی
تحت تأثیر قرار می دهد و منجر به دشواری در تنظیم هیجان
و راهبردهای تن ظیم هیجانی ناسازگارانه میشود.
تنظیم شناختی هیجان ( cognitive emotion
 )regulationبه عنوان فرایند آغاز ،حفظ ،تعدیل یا تغییر در
بروز ،شدت یا استمرار احساس درونی و هیجان مرتبط با
مرتبط با فرایندهای اجتماعی ،روانی و جسمانی در به انجام
رساندن اهداف فرد تعریف می شود که فرد را قادر میسازد
هیجان را در خود و دیگران تشخیص دهد .درواقع تنظیم
شناختی هیجانها به معنای سرکوب آنها نیست ،بلکه شامل
فرایندهای نظارت و تغییر تجربیات هیجانی شخص است
[ .]12تنظیم شناختی هیجان به عنوان راهبردهای شناختی
برای پاسخ به رویدادهای پرتنش و مدیریت اطالعات
برانگیزاننده هیجانی تعریف شده است و بخشی از مقابله
شناختی محسوب میشود .افراد در مواجهه با شرایط تنیدگیزا
از راهبردهای تنظیم هیجانی متنوعی استفاده می کنند.
ازجمله این راهبردها میتوان به راهبردهای منفی شامل
نشخوار فکری ( ،)ruminationسرزنش خود (self-
 ،)blameسرزنش دیگران ( ،)other-blameفاجعهسازی
( )catastrophizingو راهبردهای مثبت شامل تمرکز مجدد
مثبت ( ، )positive refocusingارزیابی مثبت مجدد
( ،)positive reappraisalپذیرش ( ،)acceptanceتمرکز
مجدد بر برنامه ریزی (  )refocus on planningو دیدگاه-
پذیری (  )putting into perspectiveاشاره کرد [-19
 .]21نتایج پژوهش نوحی و جعفری [ ]22نشان داد که راهبرد
ارزیابی مجدد مثبت توانایی پیشبینی مؤلفه تکانشوری
شخصیت مرزی را دارد .در پژوهش غفاری و رضایی [ ]23از
میان راهبردهای منفی تنظیم شناختی هیجان نشخوار فکری،
سرزنش خود ،سرزنش دیگران ،فاجعهسازی با نشانههای
اختالل شخصیت مرزی و تکانشوری رابطه مثبت و تمرکز
مجدد مثبت ،ارزیابی مثبت مجدد ،پذیرش با نشانههای اختالل
شخصیت مرزی و تکانش وری رابطه منفی داشت .همچنین ،از
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روش پژوهش در زمره پژوهش های توصیفی از نوع همبستگی
و مدل یابی معادالت ساختاری قرار میگیرد که در آن هدف
آزمون مدل علی از روابط بین متغیرهای موردمطالعه است.
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بین راهبردهای منفی تنظیم هیجان ،راهبرد فاجعهسازی با
شخصیت مرزی در ارتباط است .آفتاب و همکاران [ ]1۱و
آفتا ب و همکاران [ ]24در پژوهشهایی نشان دادند عاطفه
منفی در افراد دچار اختالل شخصیت مرزی ،آغازگر نشخوار
فکری و این خود منجر به تشدید عاطفه منفی و نشخوار فکری
بیشتر میشود .یافتههای پژوهش این پژوهشگران مؤید این
امر است که تنظیم شناختی هیجان در تبیین اختالل
شخصیت مرزی مؤثر است .عالوه براین ،نتایج پژوهش
عسگرپور و همکاران [ ]25نشان داد آسیب کودکی به صورت
معناداری تنظیم شناختی انطباقی هیجان را پیش بینی
میکند .این یافتهها بیانگر اهمیت نقش متغیر آسیب کودکی
در تبیین تنظیم شناختی انطباقی هیجان است.
در سه دهه گذشته راهبردهای تنظیم هیجان بهعنوان یک
سازوکار اصلی در گسترش ،تظاهر و تداوم آسیبشناسی روانی
توجه ها را به خود جلب کرده است .مشکالت تنظیم هیجان
ازجمله نشانههای برجسته اختالل شخصیت مرزی فرض شده
است [ .]2۱پژوهشها نشان داده اند راهبردهای ناسازگارانه
تنظیم شناختی هیجان تأثیر مخربی بر سالمت روان و کیفیت
زندگی دارند .تعدادی از مطالعات نشان دادهاند که رابطه
نیرومندی بین استفاده از راهبردهای شناختی خاص و آسیب-
شناسی روانی وجود دارد [ .]27بااین حال کمتر پژوهشی به
بررسی ارتباط بین راهبردهای شناختی تنظیم هیجان با
نشانه های اختالل شخصیت مرزی پرداخته است .در میان
جمعیت دارای اختاللهای شخصیت بالینی ،اختالل شخصیت
مرزی ،شیوع بیشتری دارد .تخریبهای پیوستهای که این
اختالل ایجاد می کند ،تمام گستره زندگی فرد را تحت تأثیر
قرار میدهد [ ]22و بر اهمیت و ضرورت پژوهش حاضر می-
افزاید .ازاین رو ،هدف پژوهش حاضر پاسخگویی به سؤالهای
زیر بود:
آیا آسیب کودکی نشانههای شخصیت مرزی را پیشبینی می-
کند؟
آیا راهبردهای مثبت تنظیم هیجان نشانههای مرزی را پیش-
بینی میکند؟
آیا راهبردهای منفی تنظیم هیجان نشانههای مرزی را پیش-
بینی میکند؟
آیا راهبردهای مثبت و منفی تنظیم هیجان رابطه آسیب
کودکی و نشانه های شخصیت مرزی را واسطهگری میکند؟

جامعه آماری پژوهش حاضر را تمام ساکنان منطقه هفت شهر
کرج (شامل محله های گوهردشت ،شهرک اوج و حسن آباد و
حیدرآباد) در تابستان سال  139۱تشکیل میدادند .برای
تعیین حجم نمونه نسبت  18تا  28آزمودنی به ازای هر متغیر
مشاهده شده را توصیه میشود [ ، ]29بنابراین از میان آنها با
در نظر گرفتن احتمال ریزش نمونه به روشهای نمونهبرداری
تصادفی و داوطلبانه  388نفر انتخاب شدند .بدینصورتکه با
مراجعه به سایت شهرداری استان البرز به روش نمونهبرداری
تصادفی از میان  17مرکز تفریحی 3 ،پارک انتخاب شدند.
ازآنجاکه نمیتوان در روش هایی مانند همبستگی همکاری
تمام آزمودنیهایی را که بهوسیله نمونهبرداری تصادفی انتخاب
شده اند ،جلب کرد و از سوی دیگر برای رعایت اصول اخالقی
و قوانین پژوهش ،الزم است قبل از اجرای پژوهش ،رضایت و
موافقت آزمودنیها جلب شود [ ، ]38در این مرحله از پژوهش
به روش نمونهبرداری داوطلبانه  188نفر از هر پارک و درنهایت
 388نفر از پارکها با در نظر گرفتن معیارهای ورود و خروج
انتخاب شدند .معیارهای ورود به پژوهش شامل اقامت در شهر
کرج و سن باالی  12سال و معیارهای خروج شامل معلولیت-
های ذهنی و جسمانی و بیماری های مزمن ،مصرف دارو برای
بیماریهای روان شناختی و جسمانی و دریافت رواندرمانی
بهطور هم زمان و در طول سال گذشته بود .پس از انتخاب
تصادفی پارک ها از میان لیست ،انتخاب مردان و زنان به صورت
داوطلبانه ،بیان توضیحات روشنی درباره اهداف پژوهش ،ارائه
دستورالعملهایی به صورت یکسان در خصوص چگونگی
تکمیل پرسشنامهها ،اعالم رضایت شرکتکنندهها و پرسش و
پاسخهایی درباره مالک های ورود و خروج به پژوهش ،درنهایت
شرکتکنندهها به صورت فردی و به دوراز خانواده و سایرین
پرسشنامه ها را تکمیل کردند .در این پژوهش مالحظات
اخالقی شامل اخذ رضایت آگاهانه ،تضمین حریم خصوصی و
رازداری رعایت شد 18 .پرسش نامه به دلیل مخدوش بودن و
همچنین استفاده از روش فاصله مهلنوبایس
( ) Mahalanobis distanceنشان داد که اطالعات مربوط
به  4شرکتکننده پرت های چندمتغیری تشکیل داده ،بنابراین
از روند پژوهش کنار گذاشته شدند .درنهایت دادههای مربوط
به  22۱نفر تحلیل شد .برای تحلیل دادهها از روش مدلیابی
معادالت ساختاری استفاده شد .مدل معادالت ساختاری کامل
از دو مؤلفه ،مدل ساختاری و مدل اندازهگیری تشکیل شده
است؛ بنابراین پیش از پرداختن به مدل ساختاری ،مدل اندازه-
گیری پژوهش حاضر ارزیابی شد تا مشخص شود آیا متغیرهای
مشاهده شده از توان الزم برای اندازهگیری متغیرهای مکنون
برخوردارند یا خیر.
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پرسشنامه آسیب کودکی ( childhood trauma
 :)questionnaireپرسشنامه آسیب کودکی برنستاین و

پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان ( cognitive
 :)emotion regulation questionnaireپرسشنامه
گارنفسکی و همکاران [ ]32شامل  3۱عبارت است و  9خرده-
مقیاس تمرکز مثبت مجدد؛ تمرکز مجدد بر برنامه ریزی؛
ارزیابی مجدد مثبت؛ دیدگاه پذیری؛ پذیرش ،سرزنش خود؛
سرزنش دیگران؛ نشخوار فکری و فاجعه سازی را در یک طیف
لیکرت از «هرگز= »1تا «همیشه= »5مورد ارزیابی قرار می-
دهد .حسنی [ ]33آلفای کرونباخ  8/7۱تا  8/92گزارش کرده
است .در پژوهش حسنی [ ]33نتایج تحلیل مؤلفههای اصلی
از ساختار  9عاملی اصلی پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان
حمایت کرد و  74درصد از تغییرات را تبیین کرد .در پژوهش
حاضر ضریب آلفای کرونباخ برای راهبردهای مثبت و منفی
تنظیم شناختی هیجان به ترتیب  8/95و  8/21بهدست آمد.
سیاهه نشانههای مرزی ( borderline symptom
 :)listسیاهه نشانه های مرزی بوهوس و همکاران [ ]34شامل
 95سؤال است و  7خرده مقیاس ادراک از خود (self-
)perception؛ تنظیم هیجان ()affect regulation؛
خودتخریبگری ()self-destruction؛ مالل ()dysphoria؛
تنهایی ()loneliness؛ تعدی ( )intrusionsو خصومت

یافتهها
در پژوهش حاضر  144مرد ( 49/5درصد) و  14۱زن (58/5
درصد) حضور داشتند .در پژوهش حاضر  75نفر ( 2۱/3درصد)
از شرکتکنندهها کمتر از  25سال 78 ،نفر ( 23/7درصد) 2۱
تا  38سال ۱8 ،نفر ( 12/3درصد)  31تا  35سال و  25نفر
( 31/7درصد) باالتر از  3۱سال داشتند .گفتنی است که
میانگین و انحراف استاندارد سن شرکتکنندهها به ترتیب
 31/35و  7/۱3بود 147 .نفر ( 51/1درصد) از شرکتکنندهها
در پژوهش حاضر شاغل و  143نفر ( 42/9درصد) غیرشاغل
بودند 124 .نفر ( 42/75درصد) از شرکتکنندهها مجرد144 ،
نفر ( 49/۱5درصد) متأهل و  22نفر ( 7/52درصد) مطلقه
بودند.
جدول  1همبستگیهای بین مؤلفههای اختالل شخصیت
مرزی ،راهبردهای تنظیم هیجانی مثبت ،راهبردهای تنظیم
هیجانی منفی و آسیب کودکی را نشان میدهد .همچنان که
مالحظه می شود ،آسیب کودکی با همه نشانههای شخصیت
مرزی به صورت مثبت و در سطح معناداری  8/81همبسته
است .راهبردهای تنظیم هیجانی مثبت بهصورت منفی و
راهبردهای تنظیم هیجانی منفی به صورت مثبت و در سطح
معناداری  8/81با همه مؤلفههای اختالل شخصیت مرزی
همبسته بودند.
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همکاران [ ]31شامل  22عبارت است و  5خرده مقیاس آزار
جنسی ،آزار جسمی ،آزار عاطفی ،غفلت جسمانی و غفلت
هیجانی را در یک مقیاس لیکرت  5درجه ای از «هرگز= »1تا
«همیشه= »5مورد ارزیابی قرار می دهد .برنستاین و همکاران
[ ]31ضرایب آلفای کرونباخ را برای کل مقیاس  8/95و
همبستگی درونی بین عامل های پرسشنامه آسیب کودکی را
در دامنهای از ( )r=8/25تا ( )r=8/52و همبستگی باالی
پرسشنامه آسیب کودکی با مصاحبه های بالینی بزرگ س االن
در مورد بدرفتاری و غفلت کودکی به عنوان شاخصی از روایی
همگرا گزارش کردند .عسگرپور و همکاران [ ]25ضریب آلفای
کرونباخ ر ا برای آزار جسمی ،آزار عاطفی ،غفلت جسمانی و
غفلت عاطفی به ترتیب  8/78 ،8/74 ،8/74و  8/23به دست
آوردند و عامل آزار جنسی به علت همسانی درونی پایین در
پاسخهای ارائه شده از پژوهش حذف شد .در پژوهش عسگرپور
و همکاران [ ]25ساختار نظری پرسشنامه آسیب کودکی
متشکل از چهار عامل آزار جسمی ،آزار عاطفی ،غفلت
جسمانی و غفلت هیجانی با بارهای عاملی ب االتر  8/32بود .در
پژوهش حاضر ضریب آلفای کرونباخ برای این ابزار  8/21به-
دست آمد.
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ابزار

( ) hostilityرا در یک طیف لیکرت از «اصالً=  »8تا «بسیار
زیاد=  »4مورد ارزیابی قرار میدهد .عبارتهای ،39 ،2۱ ،21
 28 ،72 ،۱2 ،۱3 ،55و  95معکوس نمرهگذاری میشود .نمره
شخصیت مرزی از جمع نمرات  7خردهمقیاس و  12ماده که
به هیچیک از این خردهمقیاسها مربوط نیستند ،بهدست می-
آید .بوهوس و همکاران [ ]34برای این ابزار ضریب آلفای
کرونباخ  8/97و همبستگی این مقیاس را با چکلیست
تجدیدنظر شده نشانههای اختاللهای روانی ( symptoms
 ،)checklist-90-revisedمقیاس افسردگی بک ( Beck
 ،) depression inventoryمقیاس افسردگی همیلتون
( ،)Hamilton depression scaleمقیاس اضطراب حالت-
صفت ( ،)state-trait anxiety inventoryمقیاس خشم
حالت -صفت ( )state-trait-anger inventoryو مقیاس
تجارب تجزیهای ()dissociative experiences scale
به عنوان شاخصی از روایی همگرای سیاهه نشانههای مرزی
گزارش کردند .آفتاب و همکاران [ ]35برای این ابزار ضریب
آلفای کرونباخ  8/92گزارش کردند .در پژوهش حاضر ضریب
آلفای کرونباخ برای خرده مقیاس های ادراک از خود ،تنظیم
هیجان ،خودتخریب گری ،مالل ،تنهایی ،تعدی ،خصومت و
شخصیت مرزی به ترتیب ،8/79 ،8/25 ،8/23 ،8/25 ،8/72
 8/98 ،8/2۱و  8/91بهدست آمد.
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متغیرهای

1

2

9

4

5

6

پژوهش
-

 .1آسیب
کودکی
 .2راهبردهای

**-8/4۱2

-

تنظیم هیجان
مثبت
 .9راهبردهای

**8/482

**-8/439

-

تنظیم هیجان
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جدول  :1میانگین ،انحراف استاندارد و ضرایب همبستگی بین متغیرهای پژوهش
1

8

2

11

11

منفی
مرزی -ادراک
خود
 .5شخصیت

**8/524

**-8/312

**8/394

**8/594

-

مرزی -تنظیم
هیجان
 .6شخصیت

**8/49۱

**-8/279

**8/322

**8/435

**8/528

-

مرزی -خود
تخریبگری
 .1شخصیت

**8/353

**-8/3۱3

*8/415

**8/537

**8/582

**8/۱۱8

-

**8/582

**-8/252

**8/3۱1

**8/۱24

**8/377

**8/539

**8/479

-

**8/4۱1

**-8/42۱

**8/358

**8/522

**8/52۱

**8/7۱۱

**8/412

**8/323

مرزی -مالل
 .8شخصیت
مرزی -تنهایی
 .2شخصیت

-

مرزی -تعدی
 .11اختالل

**8/332

**-8/229

**8/242

**8/473

**8/478

**8/44۱

**8/325

**8/442

**8/4۱7

-

شخصیت
مرزی
 .11شخصیت

**8/342

**-8/334

**8/372

**8/511

**8/394

**8/521

**8/452

**8/395

**8/515

**8/475

-

مرزی-
خصومت
میانگین
انحراف

55/۱1

۱3/11

42/48

27/44

19/98

19/8۱

15/42

19/82

17/32

1۱/97

9/21

29/72

27/52

22/21

24/11

1۱/54

15/۱9

12/7۱

15/۱3

14/2۱

14/14

2/1۱

استاندارد
،**P >1/11
P >1/15

*

جدول  2نشان میدهد که شاخصهای مربوط به چولگی و
کشیدگی هیچکدام از عاملها از مرز  ± 2عبور نکرده است .کالین
[ ]3۱معتقد است چولگی و کشیدگی باید بین  +2و  -2باشد تا
دادهها در سطح  8/85بهصورت نرمال توزیع شوند؛ بنابراین می-
توان گفت که توزیع دادهها برای هر یک از متغیرهای پژوهش
نرمال است .همچنین ،نتایج جدول  2نشان میدهد که مسئله

همخطی بودن نیز در متغیرهای پژوهش رخ نداده است .اگر
ارزش عامل تورم واریانس باالتر از  18و ارزش ضریب تحمل
کوچکتر از  8/18باشد نشاندهنده همخطی بودن است [.]29
در پژوهش حاضر مقادیر بهدستآمده از محاسبه عامل تورم
واریانس و ضریب تحمل نشان داد که پدیده همخطی بودن در
متغیرهای پژوهش رخ نداده است.
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 .4شخصیت

**8/322

**-8/222

**8/475

-
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متغیر

چولگی

کشیدگی

آسیب کودکی

8/217

8/529

8/418

2/43۱

راهبردهای تنظیم هیجان مثبت

-1/811

-8/513

8/281

4/9۱2

راهبردهای تنظیم هیجان منفی

8/321

-8/429

8/247

4/1۱۱

شخصیت مرزی -ادراک خود

8/875

-8/۱15

متغیر مالک

متغیر مالک

شخصیت مرزی -تنظیم هیجان

-8/411

-8/514

متغیر مالک

متغیر مالک

شخصیت مرزی -خود تخریبگری

-8/312

-8/718

متغیر مالک

متغیر مالک

شخصیت مرزی -مالل

-8/344

-8/895

متغیر مالک

متغیر مالک

شخصیت مرزی -تنهایی

-8/272

-1/194

متغیر مالک

متغیر مالک

شخصیت مرزی -تعدی

8/۱85

-8/829

متغیر مالک

متغیر مالک

اختالل شخصیت مرزی

-8/292

-8/543

متغیر مالک

متغیر مالک

شخصیت مرزی -خصومت

-8/۱58

-8/319

متغیر مالک

متغیر مالک

در مدل اندازهگیری پژوهش حاضر چنین فرض شده است که متغیر
مکنون نشانههای شخصیت مرزی بهوسیله هشت نشانگر ادراک از
خود ،تنظیم هیجان ،خودتخریبگری ،مالل ،تنهایی ،تعدی ،خصومت
و شخصیت مرزی سنجیده میشود .حال سؤال این بود که آیا
متغیرهای مشاهده شده از توان الزم برای اندازهگیری متغیر مکنون
نشانههای شخصیت مرزی برخوردارند؟ بهمنظور آزمون مدل اندازه-
گیری پژوهش ،تحلیل عاملی تأییدی با استفاده از نرمافزار ایموس
( )Amosو برآورد بیشینه احتمال ()maximum likelihood
انجام شد .بررسی شاخص برازندگی کای اسکوئر نشان داد که
( )2)N=12۱ ،df=28(=۱3/879 ،P>8/81مدل با دادههای
گردآوریشده برازش قابلقبول ندارد .در مقابل ارزیابی دیگر شاخص-
های برازندگی نشان داد که آن شاخصها از برازش مطلوب مدل اندازه-
گیری با دادهها حمایت میکند .شاخص ریشه خطای میانگین
مجذورات تقریب ( root mean square error of
 )approximationبرابر با  8/8۱2بود (گفته میشود ریشه خطای
میانگین مجذورات تقریب کوچکتر از  8/82نشانگر برازش قابلقبول
و کوچکتر از  8/85نشانگر برازش عالی مدل با دادههای
گردآوریشده است) ،شاخص نکویی برازش ( goodness of fit
 )indexبرابر با  ،8/922شاخص نکویی برازش تعدیلشده
( )goodness of fit indexبرابر با  8/293و شاخص برازش

تطبیقی ( )comparative fit indexبرابر با  8/9۱9بود (گفته
میشود شاخص برازش تطبیقی بزرگتر از  8/98نشانگر برازش
قابلقبول و بزرگتر از  8/958نشانگر برازش عالی مدل با دادههای
گردآوریشده است) .تصویر  1مدل اندازهگیری پژوهش و پارامترهای
آن با استفاده از دادههای استاندارد را نشان میدهد.
در مدل ساختاری چنان فرض شده است که آسیب کودکی هم
بهصورت مستقیم و هم بهواسطه راهبردهای مثبت و منفی تنظیم
هیجان متغیر مکنون شخصیت مرزی را پیشبینی میکند .استفاده از
روش تحلیل مدلیابی معادالت ساختاری برای ارزیابی چگونگی برازش
مدل ساختاری پژوهش با دادههای گردآوریشده نشان داد که مدل
برازش قابلقبولی با دادهها دارد .اگرچه شاخص مجذور کای در سطح
 8/81معنادار بود ( ) =182/514 ،P>8/81و این موضوع بیانگر
2

عدم برازش مدل ساختاری با دادههای گردآوریشده بود ،باوجوداین
دیگر شاخصهای برازندگی از برازش قابلقبول مدل با دادهها حمایت
نمودند .شاخص ریشه خطای میانگین مجذورات تقریب برابر با 8/872
بود ،شاخص نکویی برازش برابر با  ،8/983شاخص نکویی برازش
تعدیلشده برابر با  8/292و شاخص برازش تطبیقی برابر با 8/951
بود .جدول  3ضرایب مسیر مستقیم ،غیرمستقیم و کل را در مدل
ساختاری پژوهش نشان میدهد.
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تصویر  :1مدل اندازهگیری پژوهش و پارامترهای آن با استفاده از دادههای استاندارد
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جدول  :2کشیدگی ،چولگی ،ضریب تحمل و تورم واریانس متغیرهای پژوهش
ضریب تحمل

تورم واریانس

همایینژاد و همکاران

248

مسیرها
ضریب مسیر کل
ضریب مسیر مستقیم

ضریب مسیر غیرمستقیم

آسیب کودکی -شخصیت مرزی
آسیب کودکی -شخصیت مرزی
آسیب کودکی -راهبردهای منفی تنظیم هیجان
آسیب کودکی -راهبردهای مثبت تنظیم هیجان
راهبردهای مثبت تنظیم هیجان -شخصیت مرزی
راهبردهای منفی تنظیم هیجان -شخصیت مرزی
آسیب کودکی -شخصیت مرزی

b
8/375
8/13۱
8/5۱9
-8/۱91
-8/852
8/35۱
8/239

S.E
8/848
8/825
8/138
8/142
8/842
8/859
8/817

β
8/۱54
8/314
8/4۱5
-8/454
-8/8۱2
8/513
8/558

8/881
8/881
8/881
8/881
8/324
8/881
8/881

جدول  3نشان میدهد ضریب مسیر کل (مجموع ضرایب مسیر
مستقیم و غیرمستقیم) بین آسیب کودکی و شخصیت مرزی
مثبت و در سطح  8/81معنادار است (.)β=8/۱54 ،P>8/81
ضریب مسیر مستقیم بین راهبردهای منفی تنظیم هیجانی و
شخصیت مرزی مثبت و در سطح  8/81معنادار (،P>8/81
 ،)β=8/513ضریب مسیر مستقیم بین راهبردهای مثبت تنظیم
هیجانی و شخصیت مرزی در سطح  8/85غیرمعنادار و ضریب
مسیر غیرمستقیم بین آسیب کودکی و شخصیت مرزی مثبت و
در سطح  8/81معنادار است (.)β=8/558 ،P>8/81

بحث
پژوهش حاضر با هدف تعیین مدل ساختاری آسیب کودکی،
راهبردهای مثبت و منفی تنظیم شناختی هیجان و نشانههای
شخصیت مرزی انجامشده است .یافتههای پژوهش حاضر نشان
داد تنها راهبرهای منفی تنظیم هیجان رابطه بین آسیب کودکی
شامل نشخوار فکری ،سرزنش خود ،سرزنش دیگران ،فاجعهسازی
و شخصیت مرزی را میانجیگری میکند .این نتایج با نتایج
حاصل از پژوهشهای آفتاب و همکاران []1۱؛ کاروالهو فرناندو و
همکاران []17؛ نوحی و جعفری []22؛ غفاری و رضایی []23؛

آفتاب و همکاران [ ]24و عسگرپور و همکاران []25
همراستاست.
مشکالت تنظیم هیجان در افراد باسابقه آسیب بین فردی رایج
است [ .]37تنظیم هیجانی را میتوان بهطورکلی بهعنوان توانایی
پاسخ دادن به مقتضیات مداوم تجارب محیطی با طیف وسیعی
از هیجانها تعریف کرد ،به شیوهای که به لحاظ اجتماعی
قابلقبول و بهقدر کافی انعطافپذیر باشد تا واکنشهای خود به
خودی و نیز توانایی به تأخیر انداختن واکنشهای خودبهخودی
در مواقع نیاز به وقوع بپیوندد [ .]32مفهوم تنظیم هیجان بر
ماهیت کارکردی پاسخهای هیجانی تأکید میکند و به توانایی
عمل کردن مؤثر در زمینه رویدادهای هیجانی اشاره دارد [.]39
پژوهشهای قبلی نشان داده است که توانایی تنظیم هیجان در
اوایل زندگی در چارچوب مبادالت هیجانی بین فردی بین
مراقبان و کودک گسترش مییابد .کیفیت مبادالت هیجانی
کودک مراقبتکننده عامل مهمی در ظرفیت تنظیم هیجان
بزرگسالی است [ .]32به نظر میرسد که آسیبهای دوران
کودکی مانع از گسترش تواناییهای تنظیم هیجانی به شیوهای
سالم میشود .آسیبهای دوران کودکی ،بهویژه آسیبهای بین
فردی تکرار شده بین مراقب و کودک ،با اکتساب مهارتهای
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تنظیم هیجانی مناسب تداخل میکنند [ .]41 ,48عالوه براین،
استرسهای مداوم در زندگی کودکی سیستمهای عصبی مرکزی
را که در پاسخدهی به استرس و تنظیم هیجان درگیرند ،حساس
میسازند [.]42
هیجانها نهتنها پاسخها و نگرشهای سریع و هماهنگی را به
محرکهای محیطی منجر میشوند بلکه بهدلیل اهمیت
انگیزشیشان ،هیجانها قادر به انطباق رفتار با تغییر ارزش ذهنی
محرک و پروراندن چارچوبهایی برای روابط هستند [.]43
تنظیم هیجان فرایندی است که از طریق آن افراد هیجانهای
خود را بهصورت هشیار یا ناهشیار تعدیل میکنند تا بهطور
مناسب به تقاضاهای محیطی متنوع پاسخ دهند .در زندگی
روزمره ،افراد همواره راهبردهای منظمی را برای تعدیل شدت و
یا نوع تجارب هیجانی خود یا واقعه فراخواننده هیجان به کار
میگیرند .اگر افراد قادر به مدیریت مؤثر پاسخهای هیجانی در
برابر وقایع روزمره نباشند یا دورههای شدید و طوالنیمدت
آشفتگی را تجربه نمایند ،ممکن است اختاللهای هیجانی را بروز
دهند [ .]44یکی از ابعاد مهم هیجان نظمجویی هیجان است.
نظمجویی هیجان برای حفظ روابط اجتماعی پایدار و بهزیستی
نقش مهمی را در زندگی افراد ایفا میکند .نظمجویی هیجان
دارای ابعاد و جنبههای مختلفی است .یکی از جنبههای مهم
فرایند نظمجویی هیجان ،تنظیم تجارب هیجانی از طریق به
خدمت گرفتن عناصر شناختی است .تنظیم شناختی هیجان به
تمامی سبکهای شناختی اطالق میشود که افراد از آن بهمنظور
افزایش ،کاهش و یا حفظ تجارب هیجانی استفاده میکنند.
بهبیاندیگر ،راهبردهای شناختی تنظیم هیجان ،کنشهایی
هستند که نشانگر راههای کنار آمدن فرد با شرایط تنیدگیزا و
یا اتفاقات ناگوار است ،مفهوم کلی تنظیم شناختی هیجان داللت
بر شیوه شناختی دستکاری ورود اطالعات فراخوانده هیجان
دارد [.]45
تنظیم شناختی هیجان بهعنوان راهبردهای شناختی در پاسخ به
حوادث استرسزا و مدیریت اطالعات برانگیزاننده هیجانی تعریف
شده است و بخشی از مقابله شناختی محسوب میشود [,21
 .]27تنظیم شناختی هیجان شیوهای نیرومند برای تعدیل پاسخ-
های هیجانی است [ .]43تفاوتهای افراد در استفاده از سبک-
های مختلف تنظیم شناختی هیجانی موجب پیامدهای عاطفی،
شناختی و اجتماعی مختلفی میشود [ .]4۱طیف گستردهای از
راهبردهای شناختی و رفتار را میتوان در نظارت ،ارزیابی و
تعدیل تجارب هیجانی بهشیوهای هدفمند بهکار برد .بااینحال،
راهبردهای مختلف مضامین مختلفی برای کارکرد انطباقی دارند.
افرادی که در تنظیم هیجانهایشان به شکست مواجه میشوند
یا از راهبردهای غیرمؤثر و ناسازگارانه استفاده میکنند در معرض

خطر بیشتری برای اختاللهای هیجانی هستند [ .]47پژوهش-
های بسیاری نشان دادهاند راهبردهای شناختی و رفتاری بهعنوان
شکلی از راهبردهای مقابلهای ناسازگارانه که با هدف کاهش
استرس بهکار گرفته میشوند ،درواقع عدم پرداختن به منبع
اصلی استرس است و شامل عدم درگیری شناختی
(بهعنوانمثال ،سرکوب افکار) ،عدم درگیری رفتاری
(بهعنوانمثال ،کنارهگیری اجتماعی) ،انکار و  /یا سوءمصرف مواد
برای مقابله است ،در افراد باتجربه آسیب بیشتر یافت میشود
[.]42
راهبردهای منفی تنظیم هیجان هر یک به علت ماهیت
ناسازگارانه خود منجر به تشدید هیجانهای منفی میشوند.
نشخوار فکری افکار و رفتارهایی است که بهطور مکرر توجه
شخص را بر احساسات منفیاش و همچنین بر ماهیت و مفاهیم
ضمنی این احساسات ازجمله دالیل ،مفاهیم و پیامدهای
احساسات معطوف میکند [ .]49نشخوار فکری تغییر منفعالنه
آشفتگی را در عوض تغییر شکل فعال آن در برمیگیرد [ ]58و
هیجانهای منفی را بهواسطه افزایش تفکر منفی ،حل مسئله
ناکارآمد ،تداخل با رفتار هدفمند و تنظیم هیجان تشدید و تداوم
میبخشد [ .]52 ,51سرزنش خود به تفکرات مربوط به مقصر
دانستن خود ازآنچه اتفاق افتاده است گفته میشود .سرزنش
دیگران به تفکرات مقصر دانستن دیگران یا محیط از واقعه
پیشآمده گفته میشود .در راهبرد فاجعهپنداری فرد شرایط
ایجادشده را شدیدتر و وحشتناکتر از واقعیت آن واقعه ادراک و
ابراز میکند [ .]32احتماالً افرادی که رویدادهای ناراحتکننده
را فاجعهبار تلقی میکنند ،منفعالنه آن را میپذیرند [ .]53افرادی
که راهبردهای غیرمؤثر تنظیم هیجان را فراگرفتهاند ممکن است
بیش از دیگران مستعد استفاده از رفتارهای پرخطر بهعنوان
ابزاری برای تسکین هیجان منفی باشند [.]54
تعامل پیشآمادگیهای زیستی و شرایط محیطی بیاعتبار
کودکی منجر به نواقصی در کسب مهارتهای الزم برای تنظیم
تجربههای هیجانی و بیثباتی عاطفی و شناختها ،رفتارها و
روابط بین فردی ناکارآمد میشود .راهبردهای تنظیم هیجانی
ناسازگارانه مانند نشخوار فکر و سرکوب فکر نوعی سبک مقابله
باعاطفه منفی است که منجر به افزایش افکار مختل و آشفتگی
روان شناختی و درنهایت رفتارهای ناکارآمد در اختالل شخصیت
مرزی در یک چرخه معیوب میشود [ .]1۱تبیین چگونگی بروز
این رفتارهای ناکارآمد در مدل آبشار هیجانی [ ]14 ,13ارائهشده
است که بر پایه مدل زیستی -اجتماعی لینهان  1993قرار دارد.
در مدل آبشار هیجانی ،عاطفه منفی در افراد دچار اختالل
شخصیت مرزی ،آغازگر نشخوار فکری و این خود منجر به تشدید
عاطفه منفی و نشخوار فکری بیشتر میشود .این چرخه معیوب
که آبشار هیجانی نام دارد ،به تجربه ناخوشایندی از هیجانهای
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بدینوسیله از تمام شرکتکنندگان در طرح تقدیر میگردد.
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منفی و نشخوار فکری و به دنبال آن رفتارهای آشفته شدیدی
نظیر خودزنی ،استفاده از مواد ،روابط مختل ،رفتار پرخاشگرانه،
قضاوت منفی از خود و استرس پس از آسیب منجر میشود .با
این رفتارها توجه فرد را از عاطفه منفی و افکار نشخواری منحرف
میشود .به نظر میرسد در طی آبشار هیجانی متغیرهایی نظیر
فاجعهسازی ،سرکوب فکر و تحمل پایین پریشانی ،با نشخوار
فکری تعامل پیدا میکنند و منجر به حفظ یا تشدید آبشار
هیجانی میشوند .در پژوهشها نشخوار فکری همچنین با
تغییرات منفی در شناختها و خلق نظیر سرزنش مداوم خود یا
دیگران برای رویدادهای آسیبزا یا پیامدهای آن و تغییرات
محسوس در برانگیختگی و واکنشپذیری نظیر ترس ،وحشت،
خشم و خصومت ،گناه یا شرمساری در افراد دچار استرس پس
از آسیب همبسته بوده است .ازآنجاکه نشخوار فکری اغلب توجه
شدید بر خود را شامل میشود ،احتماالً بهطور نیرومندی با
هیجانهای خودآگاه نظیر شرمساری و تجاربی نظیر
خودسرزنشگری همبسته است .پژوهش نشان داده افراد دچار
نشانههای شخصیت مرزی هنگامیکه به نشخوار فکری درباره
حوادث غمانگیز میپردازند ،نسبت به خودسرزنشگری نیز
آسیبپذیرترند .درواقع ،در یک چرخه معیوب نشخوار فکری
منجر به عمیقتر شدن تفکر نارضایتمندانه از خود و
خودسرزنشگرانه میشود که به نوبه خود نشخوار فکری را
افزایش میدهد [ .]5۱ ,55 ,58همچنانکه پژوهش نشان داده
قربانیان آسیب کودکی مشکالت روانشناختی بیشتری نسبت
به سایرین نظیر خودپنداره ضعیفتر و خودارزشمندی منفیتر
از خود به نمایش میگذارند [.]42
در یک جمعبندی بهنظر میرسد آسیبهای دوران کودکی مانع
از گسترش تواناییهای تنظیم شناختی هیجانی به شیوهای سالم

میشود .عاطفه منفی در افراد دچار اختالل شخصیت مرزی،
آغازگر نشخوار فکری است و این خود منجر به تشدید عاطفه
منفی و نشخوار فکری بیشتر میشود .بهنظر میرسد در این
چرخه متغیرهایی نظیر فاجعهسازی با نشخوار فکری تعامل پیدا
میکنند و منجر به عمیقتر شدن تفکر خودسرزنشگرانه و
دگرسرزنشگرانه میشود که درنهایت نشانههای اختالل
شخصیت مرزی را منجر میشوند .برخی از محدودیتها سبب
میشود تا تعمیمپذیری یافتههای این پژوهش با احتیاط بیش-
تری انجام شود .از آنجاکه پژوهش بهصورت مقطعی انجامشده
محدودیتهایی را در زمینه تفسیرها و اسنادهای علتشناسی
متغیرهای موردبررسی ،مطرح میکند که باید در نظر گرفته
شوند .برای پژوهشهای آتی پیشنهاد میشود پژوهشهایی با
طرح طولی جهت استنباط رابطه علت و معلولی در مورد
متغیرهای این پژوهش صورت گیرد .براساس نتایج حاصل از
پژوهش حاضر پیشنهاد میشود در درمان اختالل شخصیت
مرزی و بهویژه تعدیل اثرات محیط کودکی از آموزش تنظیم
شناختی مثبت هیجان بهره گرفته شود .همچنین پیشنهاد می-
شود روشها و سبکهای مناسب فرزندپروری و تعامل با فرزندان
در دوران کودکی به والدین جهت کاهش اثرات و پیامدهای منفی
بلندمدت مانند ابتال به اختالل شخصیت مرزی آموزش داده شود.
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