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This research aims to investigate the structural
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چکیده
 تعیین روابط ساختاری،هدف از انجام این پژوهش

regulation with symptoms of borderline personality

کودکآزاری و بد تنظیمی هیجانی با نشانههای شخصیت

disorder three hundred and seventy seven participants

 نفر از دانشجویان دانشگاه377  بدین منظور.مرزی بود

were chosen from Shiraz university students through

.شیراز به شیوة نمونهگیری در دسترس انتخاب شدند

convenience sampling method. All participants completed Child Abuse Questionnaire, Difficulties in

 مقیاس دشواری،شرکتکنندگان پرسشنامه کودکآزاری

Emotion Dysregulation Scale and Schizotypal Trait

در تنظیم هیجان و پرسشنامه شخصیت مرزی را

Questionnaire (B form). Data were analyzed using

 وSMART-PLS  دادهها با نرمافزار.تکمیل نمودند

SMART-PLS software and multiple regression. Find-

 یافتهها نشان میدهد که.رگرسیون چندگانه تحلیل شدند

ings suggest that among main types of child abuse,
neglect relates to symptoms of borderline personal-

،بین کودکآزاری عاطفی با نشانههای شخصیت مرزی

ity disorder directly and indirectly through emotion

کودکآزاری جنسی با نشانههای این اختالل شخصیت و

dysregulation as mediator variable. In addition, child

طرد با نشانههای این اختالل ارتباط غیرمستقیم و معنیدار

emotional and sexual abuse both indirectly relate to
symptoms of borderline personality disorder, through
emotion dysregulation as mediator variable.
Keywords: borderline personality disorder,
child abuse, emotion dysregulation.
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 lمقدمه
مقدمه
«اختالل شخصیت مرزی» جزء اختالل های خوشة  Bشخصیت است .طبق مطالعات

آسیبشناسی ،مشخصة بارز مبتالیان به این اختالل الگوی پایداری از بیثباتی(در حوزة
شناخت ،عاطفه و روابط بین فردی) است (روکا2008 ،؛ به نقل از عاطفی و همکاران)1389 ،
که در اوایل بزرگسالی آغاز میشود و غالب ًا با برونریزی رفتاری شدید در اوایل نوجوانی
بروز پیدا میکند.

شیوع این اختالل در جمعیت عمومی  3تا  4درصد ،در جمعیت بیماران سرپایی 15

تا  25درصد و در جمعیت بیماران بستری  15تا  25درصد میباشد( گاندرسون2000،؛ به

نقل از علی لو و شریفی .)1390،اقدام به خودکشی در  84درصد این بیماران اتفاق میافتد
(لیب و همکاران2010 ،؛ به نقل از علیلو و همکاران .)1394 ،آنها همچنین دچار اختالل های

قابلمالحظه در عملکرد هستند و نرخ قابلتوجهی از مرگ در اثر خودکشی ( بین  5تا 7

درصد) در بین آنها دیده میشود ( دوبرستین و کانول .)1997 ،میزان شیوع این اختالل و

ویژگیها و مسائل مرتبط با آن از قبیل خودکشی و اعمال جرح خویشتن مانند بریدن و
سوزاندن و رفتارهایی از قبیل سوءمصرف مواد ،پرخوری ،رانندگی بیپروا  ،قماربازی و

ولخرجی که بهاحتمالزیاد این افراد را در معرض صدمات جبرانناپذیری قرار میدهد،
بررسی عوامل دخیل در شکلگیری این اختالل را از اهمیت ویژهای برخوردار کرده است.

چگونگی شکلگیری این اختالل پیچیده است و عوامل متعددی در تعامل باهم در

شکلگیری آن سهیم هستند .یکی از این عوامل کودکآزاری است .مطالعات نشان میدهند

که تعداد بسیار زیادی از مبتالیان به اختالل شخصیت مرزی  ،تاریخچهای از سوءاستفاده

جنسی ،طرد و جدایی را در دوران کودکی خود گزارش میکنند ( زانارینی  ،فرانکنبورگ
 40.)1997 ،تا  71درصد مبتالیان به این اختالل ابراز میدارند که در دوران کودکی مورد
تعارض قرارگرفتهاند و این امر معموالً توسط فردی انجامگرفته که مراقبت از آنان را بر عهده
نداشته است (زانارینی .)2200 ،

بااینحال طبق مطالعات فوساتی و همکاران ( 20،)1999تا  50درصد از کودکانی
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که قربانی بدرفتاریهای دوران کودکی بودهاند به اختالل شخصیت مرزی مبتال نشدهاند

و همچنین طبق مطالعات گودمن و یهودا ( 30 ،)2002تا  60از مبتالیان به این اختالل ،

هیچگونه بدرفتاری را در دوران کودکی خود گزارش نکردهاند با عنایت به آنچه گفته شد

توجه به سایر متغیرهای روانشناختی میانجیگر در شکلگیری این اختالل ضروری است.

یکی دیگر از عواملی که ازنقطهنظر بسیاری از محققین نقش بسزایی را در شکلگیری

اختالل شخصیت مرزی بازی میکند «بد تنظیمی هیجانی» 1است .تنظیم هیجان ،تالش افراد
برای تأثیرگذاری بر روی نوع ،زمان و چگونگی تجربه و بیان ،تغییر طول دوره یا شدت

فرآیندهای رفتاری ،تجربی و یا جسمانی هیجانها است و بهصورت خودکار یا مهارشده،
هوشیار یا ناهشیار و از طریق بکار گیری راهبردهای تنظیم هیجان انجام میگیرد (گراس و

همکاران2006،؛ به نقل از اژهای و همکاران .)1394،اگرچه هیجانها اساس زیستشناختی
دارند ،اما افراد میتوانند بر هیجانها و ابراز آنها تسلط داشته باشند .تنظیم هیجانها به

اعمالی اطالق میشود که بهمنظور تغییر یا تعدیل یک حالت هیجانی به کار میرود و شکل

خاصی از خودتنظیمی است .فرآیند تنظیم هیجان ،جدا از فرآیند ایجاد هیجان مفهومپردازی

میگردد ،اگرچه تمایز بین این دو فرآیند هنوز بحثبرانگیز است (آلدو،نولن ،هوکسما و

سویزر؛ به نقل از عیسی زادگان و همکاران .)1392،امروزه مطرحشده است که مشخصههای
اختالل شخصیت مرزی ازجمله بیثباتی عاطفی ،احساسات مزمن پوچی و پرخاشگری
نامناسب و شدید ،همگی نشانگر مشکالتی در فرآیند پردازش هیجان میباشند ،همچنین

نشانههایی از قبیل تکانش گری ،خود آسیب زنی،ترس از رهاشدگی و نشانههای تجزیهای،

نشانگر پاسخهای نابهنجار به هیجانها میباشند (به نقل از قنادی فرنود و همکاران .)1392،با
توجه به آنچه گفته شد و اهمیت نقش عوامل محیطی و تنظیم هیجان در شکلگیری اختالل

شخصیت مرزی پژوهش حاضر سعی دارد نقش دو متغیر تجارب کودکآزاری و کژ تنظیمی
هیجانی را در شکلگیری این اختالل موردبررسی قرار دهد.

 lروش

این پژوهش از نوع توصیفی-همبستگی است« .جامعة آماری» در پژوهش حاضر «کلیة
دانشجویان دانشگاه شیراز در سال تحصیلی  »93-94میباشد که  377نفر ازین افراد به روش

نمونهگیری تصادفی انتخاب شدند.
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 lابزار
□ الف :پرسشنامه کودکآزاری :2این پرسشنامه شامل  38سؤال و چهار خرده مؤلفه

میباشد که عبارتاند از :مؤلفه عاطفی ،طرد ،آزار جسمی و آزار جنسی .این پرسشنامه توسط

محمدخانی و همکاران ( )2003تهیهشده است .بهمنظور بررسی روایی پرسشنامه خود گزارشگری

کودکآزاری از روشهای محاسبة روایی محتوا ،روایی سازه و روایی مالکی استفاده کردند

و برای محاسبهی ضریب اعتبار پرسشنامه خود گزارش گری کودکآزاری از روش محاسبة
همبستگی درونی مقیاس (آلفای کرونباخ) و روش آزمون -باز آزمون استفاده نمودند .در

پژوهش آنها ،ضریب آلفای کرونباخ برای پرسشنامه خود گزارش گری کودکآزاری 0/92

محاسبه گردید .این ضریب نشان میدهد که این مقیاس از ضریب همخوانی درونی باالیی
برخوردار است.همچنین پژوهشگران مذکور  ،ضریب همبستگی آزمون -باز آزمون برای

خرده مقیاسهای آزار عاطفی ،غفلت ،آزار جسمی و آزار جنسی از  0/089تا  0/079به
دست آوردند.

□ ب :مقیاس دشواری در تنظیم هیجان :3این مقیاس توسط گرتز و رومر ()2004

تدوینشده است و دارای  36ماده است .مقیاس دشواری در تنظیم هیجان شش راهبرد
شناختی پذیرش هیجانات ،رفتار کردن مطابق با اهداف ،عدم توانایی در کنترل کردن

رفتارهای تکانشی ،نقص در آگاهی و درک هیجانات ،نقص در راهبردهای به کار رفته در
تنظیم هیجان و نقص در شفافیت هیجانات میباشد .گرتز اعتبار این مقیاس را  0/93و اعتبار

آن را به روش آلفای کرونباخ  0/80گزارش کرده است .در پژوهش امینیان ( )1388اعتبار آن
با دو روش آلفای کرونباخ و تنصیف محاسبه شد که به ترتیب برابر  0/86و  0/80گزارش
گردید .برای بررسی روایی مقیاس ،نمرة آن با نمرة مقیاس هیجان خواهی زاکرمن همبسته

شد و مشخص شد که همبستگی مثبت معنیداری بین آنها وجود دارد که بیانگر برخورداری
مقیاس تنظیم هیجان از روایی همگرایی الزم بود.

□ ج :پرسشنامه شخصیت مرزی :4این پرسشنامه دارای  20سؤال است و طیف

پاسخگویی به آن به این صورت است که به پاسخ بلی نمره  1و به پاسخ خیر نمره صفر

تعلق میگیرد .پرسشنامه شخصیت مرزی ،بخشی از پرسشنامه صفات اسکیزوتایپی و
پرسشنامه شخصیت مرزی است که توسط کالریج و بروکس ( )1984طراحیشده است،
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محمدزاده ،گودرزی ،تقوی و مالزاده ( )2005با انطباق نسخة ویرایش شدة این ابزار با

مالکهای راهنمای تشخیصی و آماری اختالل های روانی 20 ،ماده از آن استخراج نمودند
که شامل :عامل ناامیدی ،عامل تکانش گری و عامل تجزیهای میباشد .محمدزاده و همکاران

( )2005اعتبار این ابزار را برای کل پرسشنامه شخصیت مرزی و خرده مقیاسهای تکانش

گری،ناامیدی و عوامل تجزیهای و پارانوئیدی وابسته به استرس به ترتیب 0/53 ،0/72 ،0/84
و  0/50و با ضریب آلفای  0/64 ،0/58 ،0/77و  0/57گزارش کردهاند.

 lیافته ها
جدول  1نتایج حاصل از آزمون  tبا سطح اطمینان  0/95مربوط به تحلیل مسیر معادالت

ساختاری کودکآزاری و بد تنظیمی هیجانی با نشانههای شخصیت مرزی را نشان میدهد.

با توجه به نتایج مندرج در این جدول و شکل  ،1مسیر کودکآزاری عاطفی به بد تنظیمی
هیجانی( ،)t=3/051طرد به بد تنظیمی هیجانی ( ،)t=2/955کودکآزاری جنسی به بد تنظیمی
هیجانی ( ،)t=2/195طرد به نشانههای شخصیت مرزی( )t=3/342و بد تنظیمی هیجانی به

نشانههای شخصیت مرزی ( )t=9/967ازنظر آماری معنادار میباشد.این نتایج حاکی ازین

است که بد تنظیمی هیجانی ارتباط میان کودکآزاری عاطفی و نشانههای شخصیت مرزی و

رابطه میان کودکآزاری جنسی و نشانههای این اختالل را بهصورت کامل و ارتباط میان طرد

و نشانههای این اختالل شخصیت را بهصورت جزئی میانجیگری میکند.

جدول .1نتایج حاصل از آزمون tبا سطح 0/95معناداری مربوط به مدل معادالت
ساختاری کودک آزاری و بدتنظیمی هیجانی با نشانه های شخصیت مرزی
مسیر

کودک آزاری عاطفی – بدتنظیمی هیجانی
کودک آزاری عاطفی – نشانه های شخصیت مرزی
طرد – بدتنظیمی هیجانی
طرد – نشانه های شخصیت مرزی
کودک آزاری جسمی – بدتنظیمی هیجانی
کودک آزاری جسمی – نشانه های شخصیت مرزی
کودک آزاری جنسی – بدنتظیمی هیجانی
کودک آزاری جنسی – نشانه های شخصیت مرزی
بدتنظیمی هیجانی – نشانه های شخصیت مرزی

t

Sig.

3/051

0/002

0/153

0/878

2/995

0/003

3/342

0/001

1/139

0/255

0/913

0/362

2/195

0/029

1/580

0/115

9/967

0/001
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0/131
0/215

کودک آزاری

بد تنظیمی
هیجانی

0/170

طرد

0/066

کودک آزاری

0/051

0/012

کودک آزاری

0/210

0/448

0/121

0/340

نشانه های
شخصیت

0/091

شکل .1مدل کلی مربوط به نقش میانجی بدتنظیمی هیجانی به همراه ضرائب استاندارد مسیرها

جدول  2نتایج حاصل از آزمون tبا سطح اطمینان  0/95مربوط به بررسی نقش میانجیگر

عدم پذیرش پاسخ هیجانی در ارتباط با انواع کودکآزاری و نشانههای شخصیت مرزی را
نشان میدهد .با توجه به نتایج مندرج در این جدول ،مسیر کودکآزاری عاطفی به عدم
پذیرش هیجانات ( )t=3/328و کودکآزاری جنسی به عدم پذیرش هیجانات ()t=2/270

و همچنین مسیر طرد به نشانههای شخصیت مرزی ( )t=4/182و عدم پذیرش هیجانات به
نشانههای شخصیت مرزی ( )t=5/688ازنظر آماری معنادار میباشد.این نتایج حاکی ازین
است که عدم پذیرش پاسخ هیجانی ارتباط میان کودکآزاری عاطفی و نشانههای شخصیت
مرزی و رابطه میان کودکآزاری جنسی و نشانههای شخصیت مرزی را بهصورت کامل

میانجیگری میکند.

جدول .2نتایج حاصل از آزمون tبا سطح اطمینان  0/95مربوط به نقش میانجی عدم
پذیرش پاسخ هیجانی در ارتباط با انواع کودک آزاری و نشانه های شخصیت مرزی
مسیر

t

Sig.

کودک آزاری عاطفی – عدم پذیرش پاسخ هیجانی

3/328

0/001

0/180

0/857

0/789

0/430

4/182

0/001

کودک آزاری عاطفی – نشانه های شخصیت مرزی
طرد – عدم پذیرش پاسخ هیجانی
طرد – نشانه های شخصیت مرزی
کودک آزاری جسمی – عدم پذیرش پاسخ هیجانی
کودک آزاری جسمی – نشانه های شخصیت مرزی
کودک آزاری جنسی – عدم پذیرش پاسخ هیجانی
کودک آزاری جنسی – نشانه های شخصیت مرزی
عدم پذیرش پاسخ هیجانی – نشانه های شخصیت مرزی

0/779

0/424

0/626

0/0531

2/270

0/024

1/445

0/149

5/688

0/001

جدول  3نتایج حاصل از آزمون tبا سطح اطمینان  0/95مربوط به بررسی نقش میانیجگر
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دشواری در انجام رفتار هدفمند در ارتباط با انواع کودکآزاری و نشانههای شخصیت مرزی
را نشان میدهد .با توجه به نتایج مندرج در این جدول ،مسیر طرد به نشانههای شخصیت

مرزی ( )t=3/781کودکآزاری جنسی به نشانههای شخصیت مرزی ( )t=2/302و دشواری
در انجام رفتار هدفمند به نشانههای شخصیت مرزی ( )t=5/131ازنظر آماری معنیدار

میباشد.

جدول .3نتایج حاصل از آزمون tبا سطح اطمینان  0/95مربوط به نقش میانجی دشواری
در انجام رفتار هدفمند در ارتباط با انواع کودک آزاری و نشانه های شخصیت مرزی
مسیر

t

Sig.

کودک آزاری عاطفی – دشواری در انجام رفتار هدفمند

0/726

0/468

1/931

0/054

1/489

0/137

3/781

0/001

0/653

0/514

0/542

0/588

0/749

0/454

2/302

0/022

5/131

0/001

کودک آزاری عاطفی – نشانه های شخصیت مرزی
طرد – دشواری در انجام رفتار هدفمند
طرد – نشانه های شخصیت مرزی
کودک آزاری جسمی – دشواری در انجام رفتار هدفمند
کودک آزاری جسمی – نشانه های شخصیت مرزی
کودک آزاری جنسی – دشواری در انجام رفتار هدفمند
کودک آزاری جنسی – نشانه های شخصیت مرزی
دشواری در انجام رفتار هدفمند – نشانه های شخصیت مرزی

جدول  4نتایج حاصل از آزمون tمربوط به بررسی نقش میانجی گر دشواری در کنترل

تکانه در ارتباط با انواع کودکآزاری و نشانههای شخصیت مرزی را نشان میدهد .با توجه به
نتایج مندرج در این جدول ،مسیر کودکآزاری عاطفی بهدشواری در کنترل تکانه ()t=3/458

طرد به نشانههای شخصیت مرزی ( ،)t=3/874کودکآزاری جنسی به نشانههای شخصیت

مرزی ()t=2/424و دشواری در کنترل تکانه به نشانههای شخصیت مرزی ( )t=7/883ازنظر
آماری معنادار میباشد.این نتایج حاکی ازین است که دشواری در کنترل تکانه ارتباط میان

کودکآزاری عاطفی و نشانههای شخصیت مرزی را بهصورت کامل میانجیگری میکند.

جدول  5نتایج حاصل از آزمون  tبا سطح اطمینان 0/95مربوط به بررسی نقش میانجیگر

فقدان آگاهی هیجانی در ارتباط با انواع کودکآزاری و نشانههای شخصیت مرزی را

نشان میدهد .با توجه به نتایج مندرج در این جدول ،مسیر طرد به فقدان آگاهی هیجانی

(،)t=771/2کودکآزاری جسمی به فقدان آگاهی هیجانی (،)t=1/962طرد به نشانههای
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شخصیت مرزی ( )t=3/856کودکآزاری جنسی به نشانههای شخصیت مرزی ()t=3/148
جدول .4نتایج حاصل از آزمون tمربوط به نقش میانجی دشواری
درکنترل تکانه در ارتباط با کودک آزاری و شخصیت مرزی
مسیر

کودک آزاری عاطفی – دشواری در کنترل تکانه
کودک آزاری عاطفی – نشانه های شخصیت مرزی
طرد – دشواری در کنترل تکانه
طرد – نشانه های شخصیت مرزی
کودک آزاری جسمی – دشواری در کنترل تکانه
کودک آزاری جسمی – نشانه های شخصیت مرزی
کودک آزاری جنسی – دشواری در کنترل تکانه
کودک آزاری جنسی – نشانه های شخصیت مرزی
دشواری در کنترل تکانه – نشانه های شخصیت مرزی

t

Sig.

3/458

0/014

0/285

0/775

0/860

0/063

3/874

0/001

0/056

0/956

0/386

0/700

0/675

0/500

2/424

0/016

7/883

0/001

و فقدان آگاهی هیجانی به نشانههای شخصیت مرزی ( )t=2/398ازنظر آماری معنادار است.

این مسئله نشان میدهد که فقدان آگاهی هیجانی رابطة میان طرد و نشانههای شخصیت

مرزی را بهصورت جزئی و رابطه میان کودکآزاری جنسی با نشانههای شخصیت مرزی را

بهصورت کامل میانجیگری میکند.

جدول .5نتایج حاصل از آزمون tمربوط به نقش میانجی فقدان آگاهی
هیجانی در ارتباط با کودک آزاری و شخصیت مرزی
مسیر

t

Sig.

کودک آزاری عاطفی – فقدان آگاهی هیجانی

0/535

0/593

0/183

0/237

2/771

0/006

3/856

0/001

1/962

0/050

0/561

0/575

0/790

0/430

3/148

0/002

2/398

0/017

کودک آزاری عاطفی – نشانه های شخصیت مرزی
طرد – فقدان آگاهی هیجانی
طرد – نشانه های شخصیت مرزی
کودک آزاری جسمی – فقدان آگاهی هیجانی
کودک آزاری جسمی – نشانه های شخصیت مرزی
کودک آزاری جنسی – فقدان آگاهی هیجانی
کودک آزاری جنسی – نشانه های شخصیت مرزی
فقدان آگاهی هیجانی – نشانه های شخصیت مرزی

جدول  6نتایج حاصل از آزمون  tمربوط به بررسی نقش میانجیگر دسترسی محدود

به راهبردهای تنظیم هیجان در ارتباط با انواع کودکآزاری و نشانههای شخصیت مرزی را

نشان میدهد .با توجه به نتایج مندرج در این جدول ،مسیر کودکآزاری عاطفی به دسترسی
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محدود به راهبردهای تنظیم هیجان ( ، )t=2/019طرد به دسترسی محدود به راهبردهای
تنظیم هیجان ( )t=516/3کودکآزاری عاطفی به نشانههای شخصیت مرزی (،)t=0/180

طرد به نشانههای شخصیت مرزی ( ،)t=2/454کودکآزاری جنسی به نشانههای شخصیت
مرزی ( )t=1/974و دسترسی محدود به راهبردهای تنظیم هیجان به نشانههای شخصیت

مرزی ( )t=451/9ازنظر آماری معنادار است .این نتایج حاکی ازین است که دشواری در

کنترل تکانه ارتباط میان کودکآزاری عاطفی و نشانههای شخصیت مرزی و رابطه بین طرد
و نشانههای شخصیت مرزی را بهصورت جزئی میانجی گری میکند.

جدول .6نتایج حاصل از آزمون tبا سطح معناداری 0/95مربوط به نقش میانجی دسترسی
محدود به راهبردها در ارتباط با انواع کودک آزاری و نشانه های شخصیت مرزی
مسیر

t

Sig.

کودک آزاری عاطفی – دسترسی محدود به راهبردها

2/019

0/001

0/180

0/044

3/516

0/001

2/454

0/014

0/095

0/925

0/493

0/623

0/632

0/528

1/974

0/049

9/451

0/001

کودک آزاری عاطفی – نشانه های شخصیت مرزی
طرد – دسترسی محدود به راهبردها
طرد – نشانه های شخصیت مرزی
کودک آزاری جسمی – دسترسی محدود به راهبردها
کودک آزاری جسمی – نشانه های شخصیت مرزی
کودک آزاری جنسی – دسترسی محدود به راهبردها
کودک آزاری جنسی – نشانه های شخصیت مرزی
دسترسی محدود به راهبردها – نشانه های شخصیت مرزی

جدول  7نتایج حاصل از آزمون  tمربوط به بررسی نقش میانجی گر عدم وضوح

هیجانی در ارتباط با کودکآزاری و نشانههای شخصیت مرزی را نشان میدهد .با توجه به
نتایج مندرج در این جدول ،مسیر کودکآزاری عاطفی به عدم وضوح هیجانی (،)t=2/243

طرد به عدم وضوح هیجانی ( ،)t=398/3طرد به نشانههای شخصیت مرزی (،)t=3/255

کودکآزاری جنسی به نشانههای شخصیت مرزی ( )t=2/333و عدم وضوح هیجانات به
نشانههای شخصیت مرزی ( )t=6/869ازنظر آماری معنیدار است.این نتایج حاکی ازین
است که دشواری در کنترل تکانه ارتباط میان کودکآزاری عاطفی و نشانههای شخصیت

مرزی را بهصورت کامل و ارتباط میان طرد و نشانههای این اختالل شخصیت را بهصورت
جزئی میانجی گری میکند.
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جدول .7نتایج حاصل از آزمون tمربوط به نقش میانجی عدم وضوح
هیجانی در ارتباط با کودک آزاری و شخصیت مرزی
مسیر

t

Sig.

کودک آزاری عاطفی – عدم وضوح هیجانی

2/243

0/025

0/547

0/585

3/398

0/001

3/255

0/001

1/233

0/218

0/730

0/466

1/567

0/118

2/333

0/020

6/869

0/001

کودک آزاری عاطفی – نشانه های شخصیت مرزی
طرد – عدم وضوح هیجانی
طرد – نشانه های شخصیت مرزی
کودک آزاری جسمی – عدم وضوح هیجانی
کودک آزاری جسمی – نشانه های شخصیت مرزی
کودک آزاری جنسی – عدم وضوح هیجانی
کودک آزاری جنسی – نشانه های شخصیت مرزی
عدم وضوح هیجانی – نشانه های شخصیت مرزی

 lبحث و نتیجه گیری
 oیافتههای پژوهش حاضر نشان داد که بد تنظیمی هیجانی ارتباط میان کودکآزاری
عاطفی و نشانههای شخصیت مرزی و رابطه میان کودکآزاری جنسی و نشانههای این

اختالل را بهصورت کامل و ارتباط میان طرد و نشانههای این اختالل شخصیت را بهصورت

جزئی میانجیگری میکند یافتههای این پژوهش با نتایج حاصل از پژوهشهای سابق
مطابقت دارد .بهعنوانمثال علیلو وهمکاران ( )1393در پژوهش خود که باهدف پیشبینی

شخصیت مرزی بر اساس تجارب تروماتیک دوران کودکی با نقش تعدیلکنندگی بد تنظیمی

هیجانی انجامگرفته بود ،دریافتند که بد تنظیمی هیجانی نقش میانجی را در ارتباط با تجارب
آسیبزای دوران کودکی و نشانههای شخصیت مرزی بازی میکند و مسیر غیرمستقیم
کودکآزاری به شخصیت مرزی از طریق بد تنظیمی هیجانی معنادار است .همچنین اثبات

وجود ارتباط غیرمستقیم و معنادار میان کودکآزاری عاطفی و نشانههای شخصیت مرزی از

طریق بد تنظیمی هیجانی در پژوهش حاضر با یافتههای کوئو و همکاران ( )2015مطابقت
دارد .این واقعیت در مورد کودکآزاری جنسی نیز صادق است .اما در مورد طرد باید گفت

که به نظر میرسد این نوع از کودکآزاری خود بهصورت مستقل نشانههای شخصیت مرزی
را افزایش میدهد .این یافته که طرد خود بهصورت مستقیم میتواند نشانههای شخصیت
مرزی را پیشبینی کند با یافتههای برخی پژوهشگران مطابقت دارد بهعنوانمثال جانسون و
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همکاران( .)1999
 oمؤلفه عدم پذیرش هیجانات از بد تنظیمی هیجانی ارتباط میان کودکآزاری عاطفی
و نشانههای شخصیت مرزی وهمچنینارتباط بین کودکآزاری جنسی و نشانههای این اختالل
شخصیت را بهصورت کامل میانجیگری میکند .کودکآزاری عاطفی و کودکآزاری جنسی

تنها بهصورت غیرمستقیم و از طریق عدم پذیرش هیجانات با نشانههای شخصیت مرزی
در ارتباط هستند.در مورد ارتباط کودکآزاری جنسی باشخصیت مرزی از طریق بد تنظیمی

هیجانی میتوان گفت که به عقیدة لینهان ،آنچه باعث پیچیدگی آسیبپذیری هیجانی میشود،
محیط بیاعتبار ساز است .شکل افراطی این محیط سوءاستفادة جنسی و جسمی از کودک

است (لینهان .)1993،سوءاستفادة جنسی بهندرت مورد تأیید یا پذیرش اعضای خانواده قرار
میگیرد و چنانچه کودک آن را گزارش کند ،خطر باور نکردن وی و حتی تنبیه و سرزنش

او وجود دارد (تاسی و واگنر )1978 ،و نتیجة نهایی محیط بیاعتبار ساز این است که کودک
احساسات درونی خودش را عاری از اعتبار میداند (لینهان.)1993،

 oطبق نتایج بهدستآمده ازین پژوهش ارتباط غیرمستقیم و معنادار میان کودکآزاری
عاطفی با نشانههای شخصیت مرزی از طریق دشواری در کنترل تکانه وجود دارد .وجود

ارتباط غیرمستقیم میان کودکآزاری عاطفی با نشانههای شخصیت مرزی از طریق دشواری
در کنترل تکانه که یکی از خرده مؤلفههای بد تنظیمی هیجانی است (گرتز و همکاران،

 ،)2004نشاندهندة اهمیت بد تنظیمی هیجانی در آگاهی از سببشناسی اختالل شخصیت

مرزی است که این مسئله با نظریة لینهان ( )1993همراستا میباشد.

 oفقدان آگاهی هیجانی ارتباط میان طرد و نشانههای شخصیت مرزی را بهصورت
جزئی میانجیگری میکند .وجود تجربة طرد در دوران کودکی باعث کاهش آگاهی هیجانی
در بزرگسالی میشود .در شرایط طرد والدین و دیگر اعضای خانوادة کودک به خواستههای

وی توجهی نمیکنند و از وی انتظاراتی دارند که در حد توان او نیست (محمدخانی و

همکاران )2003 ،این مسئله ممکن است باعث شود که این افراد در بزرگسالی به هیجانات
خود توجهی نداشته باشند و احتمال بروز رفتارهای تکانشی توسط آنها افزایش یابد .در

مورد کودکآزاری جنسی میتوان گفت که اثبات وجود ارتباط مستقیم و معنادار بین این

نوع از کودکآزاری و شخصیت مرزی با پژوهشهای اوگاتا و همکاران ( )1989همجهت
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است .در پژوهش این افراد که نمونهای از افراد مبتالبه اختالل شخصیت مرزی را با مبتالیان

به افسردگی مورد مقایسه قرار میداد ،مشخص گردید که  71درصد مبتالیان به اختالل
شخصیت مرزی تاریخچهای مبتنی بر سوء رفتار جنسی را گزارش کردهاند (به نقل از وستن
و همکاران )1990،قابلتوجه است که این نوع از کودکآزاری معموالً در بستر طرد رخ
میدهد (وستن و همکاران )1990،که این مسئله بر اهمیت عامل طرد در سببشناسی این

اختالل شخصیت میافزاید.

 oطبق نتایج بهدستآمده ازین پژوهش یک ارتباط غیرمستقیم و معنادار میان
کودکآزاری عاطفی و نشانههای شخصیت مرزی و همچنین طرد و نشانههای این اختالل
شخصیت از طریق دسترسی محدود به راهبردهای تنظیم هیجان وجود دارد .همچنین یک

ارتباط مستقیم و بدون واسطه میان طرد و نشانههای شخصیت مرزی و کودکآزاری عاطفی
و نشانههای این اختالل وجود دارد .وجود ارتباط مستقیم بین طرد و نشانههای شخصیت

مرزی که با پژوهشهای محققینی چون زانارینی و همکاران ( )1997مطابقت دارد و همچنین
ارتباط مستقیم میان کودکآزاری عاطفی و نشانههای اختالل شخصیت مرزی که با نتایج

پژوهش.سید مهدوی و همکاران ( )1392در تطابق است بر اهمیت این نوع از کودکآزاری
در شکلگیری این اختالل شخصیت تأکید میورزد.

 oعدم وضوح هیجانی رابطة بین کودکآزاری عاطفی باشخصیت مرزی را بهصورت

کامل و رابطة بین طرد و نشانههای این اختالل را بهصورت جزئی میانجیگری میکند .به

نظر میرسد عدم توجه به خواستهها و نیازهای کودک و عدم تطابق انتظارات و خواستههای
والدین و دیگر اعضای خانوادة کودک با سطح تواناییهای وی ،همچنین زخمزبان زدن،

خرده گرفتن از وی و بیاحترامی به او که همگی جزء زیرمجموعة کودکآزاری عاطفی

هستند (محمد خانی و همکاران )2003 ،ممکن است باعث شود که فرد در بزرگسالی
نسبت به هیجانات خود توجه کمی نشان دهد و بهمرورزمان آنها را سرکوب کند و نتیجت ًا
هیجانات خود را بهوضوح درک نکند و درنهایت نسبت به پردازش صحیح و تنظیم آنها

ناتوان باشد (گرتز و رومر )2004،که این مسئله باعث افزایش بروز رفتارهای تکانشگرانه و
دیگر نشانههای شخصیت مرزی میشود .در مورد طرد میتوان گفت که طبق نتایج حاصل

از پژوهشهای پیش ازین ارتباط میان این نوع از کودکآزاری باشخصیت مرزی به اثبات
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رسیده است .بهعنوانمثال گاندرسون و انگلوند ( ) 1981نشان دادند که طرد بهصورت کلی

با اختالل شخصیت مرزی مرتبط است.
یادداشت ها

2. Child Abuse Questionnaire
4. Schizotypal Trait Questionnaire B form

1. emotion dysregulation
3. Difficulties in Emotion Dysregulation Scale
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