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چکیده
مقدمه :اختالل شخصیت مرزی ،اختالل روانشناختی پایداری است که چالشهای قابلتوجّهی در سازگاری روانشناختی
افراد مبتال به وجود میآورد .در نتیجه ،شناسایی عوامل مؤثر میتواند در تدوین برنامههای پیشگیری مفید باشد .این رو،
پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش میانجی دشواری تنظیم هیجان در رابطه بین تجربههای کودک آزاری ،ذهنیت طرحوارهای
و شیوههای فرزندپروری ادراک شده مادر با اختالل شخصیت مرزی انجام شده است.
روش :روش پژوهش حاضر ،توصیفی – همبستگی از نوع مدل یابی معادالت ساختاری است .جامعۀ آماری پژوهش حاضر
تمامی افراد با اختالل شخصیت مرزی مراجعه کننده به مراکز درمانی (کلینیکها و بیمارستانهای روانپزشکی) شهر تهران در
سال  1398بود که از این تعداد  250نفر با روش نمونهگیری هدفمند انتخاب شدند .برای جمعآوری دادهها از پرسشنامههای
شخصیت مرزی لیشنرینگ ،تجربههای کودک آزاری محمدخانی ،ذهنیت طرحواره ای البستیل ،فرزند پروری ادراک شده
گرولینک و دشواری در تنظیم هیجان گراتز و رومر استفاده شد .سپس ،دادهها با استفاده از نرمافزارهای SPSS-v.24و
 AMOS-v.24و با روش تحلیل عاملی تأییدی و مدل معادالت ساختاری تجزیه و تحلیل شدند.
یافتهها :یافتهها نشان داد ارتباط مستقیم و معناداری بین دشواری تنظیم هیجان ،تجربههای کودک آزاری ،ذهنیت
طرحوارهای و شیوههای فرزندپروری ادراک شده مادر با اختالل شخصیت مرزی وجود دارد ( .)P<0/05عالوه بر این ،تجربههای
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کودک آزاری ،ذهنیت طرحوارهای و شیوههای فرزندپروری ادراک شده مادر به صورت غیرمستقیم و با میانجی دشواری تنظیم
هیجان با اختالل شخصیت مرزی ارتباط داشتند (.)P<0/05
نتیجهگیری :پژوهش حاضر نقش دشواری تنظیم هیجان ،تجربههای کودک آزاری ،ذهنیت طرحوارهای و شیوههای
فرزندپروری ادراک شده مادر را در تبیین اختالل شخصیت مرزی مورد تأیید قرار داد که مبانی نظری الزم برای تدوین برنامه-
های پیشگیرانه در اختیار متخصصان بالینی قرار میدهد .مضامین نظری و کاربردی نتایج و مدل ارائه شده در پژوهش حاضر
مورد بحث قرار گرفته است.
کلیدواژهها :تجربههای کودک آزاری" دشواری تنظیم هیجان" ذهنیت طرحوارهای" شخصیت مرزی" شیوههای فرزندپروری
تاریخ دریافت1399/7/20 :

تاریخ پذیرش نهایی1399/12/10 :

استناد :کیایی ش ،گلشنی ف ،امامی پور س ،باغداساریانس ا ،بدیعی م .مدل ساختاری اختالل شخصیت مرزی براساس تجربههای
کودکآزاری ،ذهنیت طرحوارهای و فرزندپروری ادراک شده مادر با میانجیگری دشواری تنظیم هیجان ،خانواده و بهداشت1400 ،؛
122-105 :)1(10

مقدمه:
اختالالت شخصیت ،یک بیماری شایع و مزمن است که شیوع آن بین جمعیت عمومی 15-10درصد تخمین زده میشود (.)1
در این میان ،اختالل شخصیت مرزی عارضهای ناتوان ساز است که تقریبا  2درصد جمعیت عمومی 10 ،درصد بیماران سرپایی
روانپزشکی و  20درصد بیماران بستری روانپزشکی و ریسک اقدام به خودکشی آنها در طول زندگی از  3تا  10درصد نوسان
دارد ( .)2این اختالل با بی نظمیگسترده و افراطی در هیجان ،رفتار و شناخت ،مشخص میشود ( .)3ناپایداری گسترده و
مفرط در عاطفه ،خودانگاره ،روابط بین شخصی و همچنین برانگیختگی شدید ،متمایز و تعریف میشود ( .)4این بیماری هزینه
زیادی بر جامعه تحمیل می کند و موجب فرسودگی نزدیکان ،دوستان ،همکاران و افراد خانواده میشود و احتمال این وجود
دارد که موجب القای بیماری خود به اطرافیان فرد مبتال گردد ( .)5تمامیاین بحرانها در روابط بین فردی ،رفتارهای خود
آسیب رسان ،سومصرف مواد و سایر رفتارهای خود ویرانگر مشهود است ( .)6سبب شناسی اختالل شخصیت مرزی علیرغم
چندین دهه بحث و جدل ،همچنان موضوعی جنجالی است؛ اما با توجه به پیامدهای ذکر شده الزم و ضروری است.
در همین راستا ،مدتهای مدیدی آسیب های دوران کودکی به عنوان یکی از عوامل ایجاد کننده اختالل شخصیت مرزی در
نظر گرفته میشد و این باور همچنان در کار بالینی وجود دارد ( .)7مهمترین آزارها انواع چهارگانه بدرفتاری (جسمی ،جنسی،
هیجانی و غفلت) و تجربه ی فقدان یا جدا شدن از اعضای خانواده است .متداول ترین پیشینه پژوهشی درباره سبب شناسی
اختالل شخصیت مرزی ،حوزه مربوط به آزارهای دوران کودکی ،بویژه آزار جنسی است ()8؛ چرا که آزارهای جنسی دوران
کودکی را بیماران مرزی بیشتر از تمامیاختالالت شخصیتی دیگر گزارش کرده اند ( .)9افزون بر این ،مطالعه الپورت و گاتمن
( )10با بررسی  751پرونده روانپزشکی بیماران مرزی دریافتند که  93درصد آنها دست کم یک نوع سوء استفاده را در دوران
کودکی تجربه کرده بودند که مهمترین آنها انواع چهارگانه بدرفتاری (جسمی ،جنسی ،هیجانی و غفلت) و تجربه فقدان یا جدا
شدن از اعضای خانواده است (.)11
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افزون بر این ،یانگ مدلی را بیان میکند که برطبق آن ارتباط نوزاد با مراقب در دوران کودکی ،شناختوارهها و طرحوارههایی
از محیط را در ذهن کودک شکل می دهد که اگر کودک تجارب ناگواری در این دوران داشته باشد طرحوارههای ناسازگاری
شکل میگیرد که هسته اصلی اختالل شخصیت میباشد .در افرادی که در دوران کودکی مورد تجربههای ناگوار و خشونت قرار
میگیرند به دلیل آسیبها و جراحتهای روانشناختی حاصل از این سوءرفتار طرحوارههای ذهنی شکل میگیرد .رویکرد
ذهنیت طرحوارهای مولفهی پیشرفته رویکرد طرحوارهای محسوب میشود و مشکلترین بخش نظریه طرحواره است که مفهوم
آن اولین بار در رفتارهای اختالل شخصیت مرزی پدید آمد .یانگ مدلی را در مورد اختالل شخصیت مرزی ارایه کرده است ،که
به ویژه در فهم شیفتهای ناگهانی و ناخوشایند هیجانی در این بیماران مفید است ( .)12وی بیان میکند که اختالل شخصیت
مرزی نوعی رجعت به حالتهای هیجانی تجربه شده ناخوشایند و دردناک دوران کودکی است او این حالتها را به نام
حالتهای طرحواره ای یا ذهنیت طرحوارهای معرفی مینماید ( .)13یافتههای پژوهشی که توسط جانسون و همکاران ()14
انجام شد وجود ذهنیتهای طرحوارهای معیوب را در این اختالل تایید کرده است.
از سویی دیگر ،پژوهش ماریک اسکاپرت و همکاران ( )15نشان داد بیماران مرزی گرمیکمتر ،طرد بیشتر و حمایت گری
افراطی بیشتری از جانب مادران خود تجربه کردهاند .سبکهای فرزندپروری ،ترکیبهایی از رفتارهای والدین با کودک هستند
که در موقعیتهای گسترده ای روی میدهند و جوّ فرزندپروری بادوامی را پدید میآورند ( .)16سبکهای فرزندپروری
مقتدرانه ،پیشبینیکننده معناداری برای سطوح پایین طرحوارههای ناسازگار بودند .نتایج پژوهش شیلدز و کیچتی ( )17نشان
داد که بدرفتاریهای دوران کودکی باعث اختالل در تنظیم هیجانی در کودکان میشود .والدین خشن و طرد کننده موجب
می شوند فرزندانشان در تنظیم هیجانی خود مشکل داشته باشند ،احساس ناامنی کند ،و نتواند هیجانات منفی خود را به
صورت درست و کنترل شده ابراز کند (.)19 ,18
با توجه به آنچه گفته شد ،تجربههای کودک آزاری ،ذهنیت طرحوارهای و شیوههای فرزندپروری ادراک شده مادر نقش مهمی
در بروز اختالل شخصیت مرزی دارند .از سوی دیگر ،این متغیرها نقش مهم در دشواریهای تنظیم هیجان دارند .امروزه تنظیم
هیجان به عنوان بیان ،ارزیابی ،تنظیم هیجانات خود و استفاده از آنها برای اهداف انگیزشی تعریف میشود ( .)20براساس
نظریه زیستی  -اجتماعی لینهان ( )21شخصیت مرزی نوعی آشفتگی در هیجان است که مشخصه آن عبارت است از الف)
حساسیت هیجانی باال ،ب) ناتوانی در تنظیم شدت پاسخهای هیجانی و ج) بازگشت کند به خط پایه هیجان .مشکل افراد مبتال
به اختالل شخصیت مرزی نه تنها در شناسایی هیجانها بلکه در مدیریت هیجانها نیز بوده و معموال دچار دشواری در تنظیم
هیجان میباشند .مطالعات بسیاری از مدل بدتنظیمیهیجانی پشتیبانی کرده اند از همین رو ثابت شده است که میتوان
حساسیت هیجانی شدید در اختالل شخصیت مرزی را به کمک محرکهای منفی به خصوص محرکهایی که ماهیت میان
فردی دارند از جمله طرد ،ترک ،انزوا ،ناامیدی از دیگران ،رنجش و دلخوری ،خیانت و اتفاقها یا رفتارهایی که خودپنداره
آسیب پذیر بیماران مرزی را تهدید میکند استنباط کرد ( .)22دیکسون-گوردون ،ترنر ،روزنتال و چاپمن ( )23نیز در مطالعه
خود ارتباط تنظیم هیجان با اختالل شخصیت مرزی را گزارش کرده اند .به نظر میرسد با توجه به افزایش این اختالل در
جوامع کنونی و همبودی باالی آن با سایر اختالالت روانپزشکی نیازمند تحقیقات وسیعی بر روی سبب شناسی و عوامل موثر
بر شکلگیری اختالل شخصیت مرزی هستیم .لذا در این پژوهش سعی بر این است که سبکهای ویژه شناخت وارهها،
تجربههای دوران کودکی ،شیوه های فرزندپروری ،تنظیم هیجانی و خلق و خوی نامناسب که در این افراد شکل میگیرند و
عوامل موثر در شکل گیری این اختالل است ،بررسی شود .بنابراین محقق در پژوهش حاضر به دنبال این مساله است :بین
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شخصیت مرزی بر اساس تجربههای کودک آزاری ،ذهنیت طرحواره ای و شیوههای فرزندپروری ادراک شده مادر با میانجیگری
تنظیم هیجانی و خلق و خو چه رابطه ای وجود دارد؟
روش پژوهش:
طرح پژوهش از نوع طرحهای همبستگی پیشرفته مبتنی بر مدلیابی معادالت ساختاری است .در این پژوهش متغیرهای
تجربههای کودکآزاری ،ذهنیت طرحوارهای و شیوههای فرزندپروری به عنوان متغیرهای پیشبینیکننده ،متغیر اختالل
شخصیت مرزی به عنوان متغیر پیش بینی شونده و متغیرهای تنظیم هیجانی به عنوان متغیر میانجی در نظر گرفته شد.
جامعه آماری پژوهش حاضر را جمعیت افراد با اختالل شخصیت مرزی که به مراکز درمانی (کلینیکها و بیمارستانهای
روانپزشکی) در شهر تهران درسالهای 98-97مراجعه میکنند و توسط متخصصین روانپزشک و روانشناس بالینی به عنوان
اختالل شخصیت مرزی تشخیص گذاری شده اند و افراد با سایر نشانههای اختالل روانپزشکی که بوسیله مصاحبه ی بالینی
ساختاریافته و مقیاس شخصیتی مرزی ) (BPIتشخیص گذاری شده اند ،تشکیل میدهند .آزمودنیها با استفاده از روش
نمونهگیری هدفمند ،براساس ارجاع متخصصان اعصاب و روان و با توجه به مالکهای ورود و خروج انتخاب خواهند شد.
مالکهای ورود به پژوهش شامل .1 :مالکهای ورود مشتمل بر دریافت تشخیص اختالل شخصیت مرزی؛  .2براساس نداشتن
سابقه روانگسستگی و آشفتگی؛  .3نداشتن مسمومیت دارویی و مشکالت طبی بازدارنده؛  .4داشتن سن بین  22تا  45سال؛
 .5تحصیالت در حد دبیرستان؛  .6عدم دریافت دارو در زمان تشخیص بود .مالکهای خروج نیز شامل .1 :داشتن اختالالت
همراه شدید؛  .2داشتن سابقه روانگسستگی و آشفتگی ،افسردگی شدید؛  .3قرار داشتن در مسمومیت دارویی یا ترک دارو
بود.
کالین ( )24برای مطالعاتی که از روش مدلیابی معادالت ساختاری استفاده میکنند ،راهحل ویژهای را جهت تعیین حجم
نمونه پیشنهاد کرده است .به عقیدهی او حداقل نسبت حجم نمونه برای هر پارامتر برآورد شده 5 ،نفر میباشد؛ نسبت  10به 1
مناسبتر و  20به  1مطلوب قلمداد میشود  .در مدل مفروض پژوهش حاضر ،طبق دیدگاه کالین  23پارامتر اندازهگیری
میشود .بنابراین برای دستیابی به نتایجی قابل قبول (با استفاده از قاعده  10به  )1و اینکه جنسیت در آن در نظر گرفته نشده
است ،نمونهای برابر با  250شرکتکننده کافی است ،بنابراین برای نمونه گیری به مراکز درمانی(کلینیکها و بیمارستانهای
روانپزشکی) شهر تهران مراجعه شد و  250نفر از افرادی که توسط متخصصین روانپزشک و روانشناس بالینی به عنوان اختالل
شخصیت مرزی تشخیص گذاری شده بودند و یا افرادی که با سایر نشانههای اختالل روانپزشکی که بوسیله مصاحبه ی بالینی
ساختاریافته و مقیاس شخصیتی مرزی ) (BPIتشخیصگذاری شده بودند به روش هدفمند انتخاب شدند و پرسشنامهها بر
روی هریک از افراد اجرا شد .جهت ارزیابی متغیرهای پژوهش از مقیاس شخصیت مرزی لیشنرینگ ( ،)1999دشواری در
تنظیم هیجان گراتز و رومر ( ،)2004پرسشنامه تجربههای کودک آزاری محمدخانی و همکاران ( ،)2003پرسشنامه ذهنیت
طرحواره ای آرنتز و همکاران ( )1999و شیوههای فرزندپروری ادراک شده گرولینگ ،دسای و ریان ( )1997استفاده خواهد
شد که در ذیل به تفصیل در مورد آنها توضیح داده میشود.
مقیاس شخصیت مرزی :(BPI)1پرسشنامه شخصیت مرزی توسط لیشنرینگ ( )25و به منظور سنجش صفات شخصیت
مرزی در نمونههای بالینی و غیر بالینی ساخته شده  51گویه دارد و به صورت بلی /خیر جواب داده میشود .این پرسشنامه در
اصل مقیاسی 53ماده ای است که براساس مالکهای تشخیصی ویراست چهارم راهنمای تشخیصی و آماری اختالالت روانی
1

- Borderline Personality Inventory
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ساخته شده است .پرسشنامه شخصیت مرزی شامل عاملهایی برای سنجش آشفتگی هویتی ،مکانیزمهای دفاعی اولیه،
واقعیت آزمایی آسیب دیده و ترس از صمیمیت میباشد .لیشنرنیگ ( )25در پژوهش خود نشان داد همسانی درونی و پایایی
باز آزمایی این آزمون در حد رضایت بخشی قرار دارد .به شکلی که آلفای کرونباخ مولفههای این آزمون در دامنه بین  0/68تا
 0/91بود .همچنین میزان همبستگی باز آزمایی آن بین  0/73تا  0/89بدست آمد .در پژوهش محمد زاده و رضایی ()26
روایی و پایایی این پرسشنامه مورد بررسی قرار گرفته شد .روایی همزمان با ضریب 0/70و همبستگی خرده مقیاسها با کل
مقیاس و با یکدیگر با ضرایب  0/71تا  0/80و سه نوع اعتبار باز آزمایی ،دو نیمه سازی و همسانی درونی به ترتیب،0/80
 0/85 ،0/83بدست آمد.
مقیاس سبکهای تنظیم هیجان :)DERS(1این مقیاس توسط گراتز و رومر ( )27ساخته شد .این مقیاس از  36ماده و 6
زیر مقیاس تشکیل شده است که عبارتاند از .1 :عدم پذیرش پاسخهای هیجانی (عدم پذیرش) .2 ،مشکل در درگیر شدن در
رفتار هدفمند (اهداف) .3 ،دشواری در مهار تکانه (تکانشگری) .4 ،فقدان آگاهی هیجانی (آگاهی) .5 ،دسترسی محدود به
راهبردهای تنظیم هیجان (راهبردها) و  .6فقدان وضوح هیجانی (وضوح) .گویههای این مقیاس بر اساس مقیاس پنجدرجهای
لیکرت نمرهگذاری میشوند .نمرات باالتر در این مقیاس نشاندهنده دشواری بیشتر در مقوله تنظیم هیجان است .پایایی این
آزمون به روش همسانی درونی و آزمون-بازآزمون به ترتیب به میزان  0/93و  0/85بوده است .همچنین ،روایی سازه به میزان
کافی و مناسب گزارش شده است ( .)27در پژوهش مدرس ( )28همسانی درونی به مقدار  0/86حاصل شده است .ضریب تتای
ترتیبی نیز  0/91است.
تجربههای کودک آزاری :(CASRS)2این پرسشنامه ،تجربه کودک آزاری را در  4بعد غفلت ،آزار جنسی ،آزار جسمیو آزار
عاطفی بررسی میکند .این پرسشنامه توسط محمدخانی و همکاران ( )29تهیه شده است که ابتدا شامل  54آیتم بوده که از
این تعداد 7 ،سوال برای آزار جسمی 9 ،سوال برای آزار جنسی 21 ،سوال برای آزار عاطفی و جوّ منفی خانه و  17سوال برای
غف لت ،مشخص شده است .محققان مذکور پس از اجرای تحلیل عاملی به روش تحلیل مولفههای اصلی از  54ماده مقیاس38 ،
ماده که دارای بیشترین همبستگی با متغیرهای مورد اندازه گیری بود را به دست آوردند و به منظور بررسی روایی مقیاس
خودگزارشی کودک آزاری از روشهای محاسبه روایی محتوا ،روایی سازه و روایی مالکی استفاده کردند و برای محاسبه ضریب
پایایی مقیاس از روش محاسبه همبستگی درونی مقیاس (آلفای کرونباخ) و روش آزمون -بازآزمون استفاده نمودند .در پژوهش
آنها ضریب آلفای کرونباخ برای مقیاس خودگزارشی کودک آزاری  0/92محاسبه گردید .این ضریب نشان میدهد که مقیاس از
ضریب همسانی درونی باالیی برخوردار است .همچنین ضریب همبستگی آزمون بازآزمون برای خرده مقیاسهای آزار عاطفی،
غفلت ،آزار جسمیو آزار جنسی از  0/79تا  0/89بدست آوردند.
ذهنیت طرحواره ای :(SMQ)3این پرسشنامه شامل  7ماده از شناختها 5 ،ماده هیجانی و  5ماده رفتاری برای هر ذهنیت
میباشد که این مادهها به طور تصادفی در بین مقولههای هر ذهنیت جای داده شده است .از شرکت کنندگان خواسته میشود
که مادهها مربوطه را با توجه به حاالت کلی خودشان درجه بندی کنند ( .1 .)30مراقب بی تفاوت .2 ،کودک عصبانی.3 ،
کودک آسیب دیده /رها شده .4 ،والد تنبیه گر ،و  .5ذهنیت بزرگسال سالم .نمره گذاری این آزمون روی یک مقیاس شش
1

)Difficulties in emotion regulation scale (DERS
)Child abuse self-report survey (CASRS
3
)The schema mode questionnaire (SMQ
2
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درجه ای از نوع لیکرت که از «هرگز» تا «همیشه» میباشد ،نمره گذاری میشود .طبق تحقیقات انجام شده توسط لوبستال و
همکاران ( )30در مورد پایایی این ازمون ،همبستگی درونی خرده مقیاسها که از طریق آلفای کرونباخ به دست آمده از 0/76تا
 0/96با میانگین  0/89میباشد .همچنین این که این آزمون دارای روایی افتراقی مناسب و روایی همگرای متوسطی میباشد.
در پژوهش حنایی و همکاران ( )31جهت برآورد پایایی ،از روش محاسبه همبستگی درونی (آلفای کرونباخ) و روش آزمون -
بازآزمون استفاده شد که آلفای کرونباخ به دست آمده  0/90میباشد .عالوه بر این ،در این پژوهش از تحلیل عاملی تأییدی به
منظور تعیین اعتبار سازه استفاده شد و شاخصهای نیکویی برازش GFI = 0/91 ،CMIN/DF = 2/74 ،RMSEA = 0/07
و  ،CFI = 0/92برازش کامل الگو با دادههای مشاهده شده را تأیید میکنند.
شیوههای فرزندپروری ادراک شده :)POPS( 1این پرسشنامه  42سوالی توسط گرولینگ ،دسای و ریان در سال 1997
تدوین شده و دارای شش خرده مقیاس است ( .)32آرمودنیها بر اساس لیکرت هفت درجه ای از  =1اصال در مورد درست
نیست ،تا  = 7کامال در مورد من درست است؛ میزان موافقت یا مخالفت خود را با هر گویه گزارش میکنند .خرده مقیاس
درگیری مادر با آلفای  ،0/82درگیری پدر با آلفای  ،0/88حمایت از خودمختاری مادر با آلفای  ،0/87خرده مقیاس حمیات از
خودمختاری پدر با آلفای  ،0/93خرده مقیاس گرمیمادر با آلفای  ،0/84خرده مقیاس گرمیپدر با آلفای  0/93میباشد .قابلیت
اعتماد این مقیاس با محاسبه آلفای کرونباخ بین  0/82تا  0/93گزارش شده است ( .)32در تحلیل عاملی اکتشافی انجام شده
توسط خرازی و کارشکی ( )33دو گویه به علت بار عاملی پایین حذف شد و در نهایت  40گویه باقی ماند .در پرسشنامه مذکور
سوال  1تا  21برای مادر و دقیقا همین  21سوال در قالب سوالهای  42-22برای پدر تکرار میشود.
تجزیه و تحلیل دادهها در این پژوهش با استفاده از نرمافزار  SPSSبرای آمار توصیفی و استفاده از نرم افزار لیزرل برای آمار
استنباطی صورت میگیرد و از روش معادالت ساختاری استفاده شد؛ یعنی از روش مدل سازی معادالت ساختاری ،ضریب
همبستگی پیرسون و ضرایب رگرسیون استاندارد شده حاصل از معادالت ساختاری استفاده شد .در ضمن برای کلیه
پرسشنامهها همسانی درونی برای هر مقیاس با احتساب آلفای کرونباخ برای کل مقیاسها و زیر مقیاسها محاسبه شد.
یافتههای پژوهش:
یافته های جمعیت شناختی نشان می دهد در این مطالعه 250 ،نفر حضور داشتند .از نظر سنی ،اکثر افراد مورد مطالعه معادل
 98( % 39/2نفر) کمتر از  25سال سن داشتند .به لحاظ جنسیت ،اکثر افراد مورد مطالعه معادل  50درصد مرد بودند .عالوه بر
این ،تحصیالت  % 30/4شرکتکنندگان معادل  76نفر لیسانس بود که نسبت به سایر طبقات فراوانی بیشتری داشت .در جدول
 1می توان شاخص های توصیفی متغیرهای پژوهش را مشاهده کرد.
جدول :1شاخص های توصیفی متغیرهای پژوهش
Table 1: Descriptive indicators of research variables
سازه

مولفه

میانگین

انحراف معیار

کشیدگی

کجی

اختالل شخصیت مرزی

آشفتگی هیجانی

19/74

6/01

0/50

0/06

مکانیسم های دفاعی

34/07

11/46

0/44

-0/25

واقعیت سنجی آسیب دیده

42/07

15/31

0/60

-0/04

ترس از صمیمیت

16/64

5/93

0/91

0/73

)Perceptions of Parents Scales (POPS

1
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112/52

37/40

0/57

-0/11

نمره کل اختالل شخصیت مرزی
کودک آزاری جسمی

9/27

5/31

0/98

0/49

کودک آزاری جنسی

8/11

3/76

0/94

0/88

غفلت یا بی توجهی

11/02

5/35

0/68

-0/41

سوءتغذیه

10/18

5/04

0/69

-0/54

کودک آزاری عاطفی

13/25

6/50

0/17

-0/36

نمره کل تروماهای اولیه کودکی

51/83

23/06

0/57

-0/75

مراقب بی تفاوت

24/14

8/04

0/31

-0/26

کودک رها شده

28/69

10/61

0/02

-0/78

والد تنبیه گر

28/18

9/03

0/44

-0/22

نمره کل ذهنیت طرحواره ای

81/01

24/63

0/11

-0/56

فرزند پروری ادراک شده

اشتغال مادر به فرزند

25/72

7/62

0/00

-0/31

مادر

حمایت از خودمختاری از طرف مادر

38/05

10/57

-0/09

-0/32

گرمی مادر

28/49

8/27

0/01

-0/94

نمره کل فرزند پروری مادر

92/26

24/72

-0/06

-0/66

تروماهای اولیه کودکی

ذهنیت طرحواره ای

همانگونه که می توان دید متغیرهای پژوهش دارای توزیعی نزدیک به نرمال بودند .شاخص های کجی و کشیدگی در محدوده
ی  -1و  + 1قرار دارند و این یافته نشان دهنده این است که توزیع متغیرها خارج از حالت نرمال نیست .قابل ذکر است که در
مولفه های ترومای اولیه زندگی توزیع ها تا حدی از حالت نرمال انحراف داشت که با تبدیل نمرات دورافتاده به نمرات محدوده
ن رمال ،مشکل کجی برطرف شد .در پژوهش حاضر فرض بر این بود که رابطه بین اختالل شخصیت مرزی با سبک فرزندپروری
مادر ،ذهنیت طرحواره ای و ترومای اولیه کودکی نه به طور مستقیم ،بلکه از طریق نقش واسطه ای خلق و خو شکل می گیرد.
بر این اساس انتظار می رود که ترومای اولیه زندگی ،سبک فرزند پروری و ذهنیت طرحواره ای (متغیرهای مستقل یا برونزا)
منجر به شکل گیری خلق و خو (متغیر واسطه ای یا میانجی) شود و این خلق و خو است که منجر به ایجاد رگه های شخصیت
مرزی می شود .آزمودن این فرض نیازمند برازش دادن مدل مفهومی پژوهش با داده هاست به گونه ای امکان بررسی اثرات
مستقیم و غیر مستقیم متغیرهای پژوهش امکان پذیر باشد .در مفهومی پژوهش ترومای اولیه (با نشانگرهای کودک آزاری
جسمی ،کودک آزاری جنسی ،غفلت یا بی توجهی ،سوء تغذیه و کودک آزاری عاطفی) ،فرزندپروری مادر (با نشانگرهای اشتغال
مادر به فرزند ،حمایت مادر از خودمختاری و گرمی مادر) و ذهنیت طرحواره های (با نشانگرهای مراقب بی تفاوت ،کودک رها
شده و والد تنبیه گر) ،اختالل شخصیت مرزی (با آشفتگی هیجانی ،مکانیسم های دفاعی ،واقعیت سنجی آسیب دیده و ترس
از صمیمیت) و خلق و خو (برای نوجویی ،آسیبپرهیزی ،وابستگی به پاداش ،پافشاری ،خودراهبری ،همکاری و خودفراروی) با
نشانگرهای چندگانه سنجشده شدند.
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شکل  :1مدل معادالت ساختاری شخصیت مرزی براساس تروماهای اوایل زندگی ،ذهنیت طرحواره ای ،شیوه های
فرزندپروری ادراک شده مادر و نقش میانجی گری خلق و خو در حالت استاندارد شده
Figure 1: Model of borderline personality structural equations based on early life traumas,
schema mentality, perceived parenting styles of mother, and the role of mood mediation in the
standardized state
نمودار برازش یافته مدل پژوهش را می توان در شکل  1دید .همانگونه که نمایش داده شده است ،همه ضرایب مسیر و بارهای
عاملی سازه بر روی نشانگرها به لحاظ آماری معنادار هستند .در ادامه شاخص های برازش مدل ،ضرایب اثر مستقیم و
جدول :2شاخصهای برازش مدل معادالت ساختاری

غیرمستقیم گزارش شده است.

Table 2: Structural equation model fit indices
براورد شده حد مجاز
نام شاخص
کای دو بر درجه آزادی ()CMIN/DF

2/80

کمتر از 3

نیکویی برازش()GFI

0/97

باالتر از 0/8

نیکویی برازش تعدیل شده()AGFI

0/91

باالتر از 0/8

ریشه میانگین مربعات خطای برآورد(0/06 )RMSEA

کمتر از 0/1

0/97

باالتر از 0/9

برازندگی تطبیـقی ()CFI
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جدول  2شاخص های برازش مدل شامل کای دو بر درجه آزادی ( ،)CMIN/DF= 2/80نیکویی برازش(،)GFI= 0/97
نیکویی برازش تعدیل شده ( ،)AGFI= 0/91ریشه میانگین مربعات خطای برآورد ( )RMSEA= 0/06و برازندگی تطبیقی
( )CFI = 0/97در حد مطلوب بوده و برازش بسیار خوب مدل فرضی با داده های تجربی را نشان می دهند .در جدول  3می
توان ضرایب مدل ساختاری نقش واسطه ای خلق و خو در رابطه بین تروماهای اولیه کودکی ،سبک فرزندپروری مادر و ذهنیت
طرحواره ای با اختالل شخصیت مرزی با مقادیر استاندارد شده و ضریب تبیین را مشاهده کرد.
جدول  :3نتایج حاصل از ضرایب مسیر ،مقدار آماره  p-valueبرای مدل برازش یافته
Table 3: Results of path coefficients, p-value statistics for the fitted model
مسیر

اثر مستقیم

اثر غیرمستقیم

اثر کل

ضریب تعیین
()R2
0/58

بر اختالل شخصیت مرزی:
ترومای اولیه زندگی

**0/57

**0/05

**0/62

سبک فرزندپروری

-

**-0/08

**-0/08

ذهنیت طرحواره ای

-

**0/11

**0/11

دشواری تنظیم هیجان

**0/27

-

**0/27
0/58

دشواری تنظیم هیجان از:
ترومای اولیه زندگی

**0/20

-

**0/20

سبک فرزندپروری

**-0/30

-

**-0/30

ذهنیت طرحواره ای

**0/42

-

**0/42
0/01

<**: P

در مدل برازشیافته اختالل شخصیت مرزی تا حد زیادی ( )R2= 0/58توسط متغیرهای درون مدل تبیین شده است .همچنین
میزان واریانس تبیین شده خلق و خو در درون مدل باالست ( .)R2= 0/58مدل برازش یافته نشان داد که ترومای اولیه زندگی
( )β = 0/20، P< 0/01و ذهنیت طرحواره ای ( )β = 0/42، P< 0/01بر خلق و خو اثر مثبت دارند .به عبارت دیگر با افزایش
تجربه تروما در اوایل زندگی و ذهنیت طرحواره ای ،احتمال بروز مشکالت خلق و خو افزایش می یابد .ادراک فرزندپروری
مطلوب ( ) β = -0/30، P< 0/01نیز به طور مستقیم بر دشواری تنظیم هیجان اثر منفی داشت .این نشان می دهد که هر قدر
سبک فرزندپروری مطلوب باشد میزان مشکالت خلق و خو پایین تر خواهد بود.
همانگونه که انتظار می رفت  ،دشواری تنظیم هیجان بر اختالل شخصیت مرزی اثر مثبت مستقیم داشت (= 0/27، P< 0/01
 .) βبه این معنا که با افزایش میزان مشکالت خلق و خو ،مقدار گرایش به اختالل شخصیت مرزی افزایش می یابد .اختالل
شخصیت مرزی همچنین به طور مستقیم از ترومای اولیه زندگی اثر مثبت ( )β = 0/57، P< 0/01پذیرفت .فرضیه پژوهش
مبنی بر اثر غیرمستقیم ترومای اولیه زندگی ،ذهنیت طرحواره ای و سبک فرزندپروری بر اختالل شخصیت مرزی تایید شد.
همانگونه که می توان دید اثر غیر مستقیم ترومای اولیه زندگی ( )β = 0/05، P< 0/01و و ذهنیت طرحواره ای (P< 0/01

مدل ساختاری اختالل شخصیت مرزی براساس تجربههای کودکآزاری ،ذهنیت طرحوارهای و فرزندپروری……..

 ) β = 0/11،بر اختالل شخصیت مرزی مثبت و معنی دار بود .اثر غیر مستقیم سبک فرزندپروری ( )β = -0/08، P< 0/01نیز
بر اختالل شخصیت مرزی منفی و معنی دار بود.
بحث و نتیجهگیری:
پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش میانجی دشواری تنظیم هیجان در رابطه بین تجربههای کودک آزاری ،ذهنیت طرحوارهای
و شیوههای فرزندپروری ادراک شده مادر با اختالل شخصیت مرزی انجام شده است .یافتههای پژوهش حاضر نشان داد تجربه-
های کودک آزاری به صورت غیرمستقیم و با میانجی دشواری تنظیم هیجان موجب افزایش گرایش به شخصیت مرزی میشود.
این تأثیر غیرمستقیم مبین آن است که تجربههای کودک آزاری موجب بروز دشواری تنظیم هیجان شده و بر این اساس،
احتمال ابتال به اختالل شخصیت مرزی را باال میبرند .برای این مدل ،شواهد متعددی در ادبیات پژوهشی وجود دارد که روابط
زوجی متغیرها را مورد بررسی قرار دادهاند .برای مثال ،گودمن ،فرتوک ،چیسن ،لیچنستین و استاتلی ( )34در مطالعهای با
دانشجویان دریافتند تجربههای کودک آزاری (سوء رفتار هیجانی دوران کودکی) با نشانههای اختالل شخصیت مرزی ارتباط
معناداری دارد .در پژوهش دیگری ،وان دیجکی و همکاران ( )35نشان دادند همبستگی معناداری بین تجربههای کودک آزاری
(رویدادهای تروماتیک ایجاد شده به وسیله مراقبت کننده اصلی) و شدت ویژگیهای اختالل شخصیت مرزی وجود دارد .این
یافته در مطالعات ایگاراشی و همکاران ( )36و لینهان ( )37نیز مورد تأیید قرار گرفته است .در مورد نقش متغیر میانجی این
مدل نیز ،دیکسون-گوردون ،ترنر ،روزنتال و چاپمن ( )23نقش تنظیم هیجان را در بروز اختالل شخصیت مرزی مورد تأیید
قرار دادند .در مطالعات انجام شده توسط النگ و همکاران ( ،)38اسکالز ،دومس ،کروگر و فیشر ( ،)39هوانگ و همکاران (،)40
کوو و لینهان ( )9نیز نقش تنظیم هیجان و مشکالت مربوط به آن در اختالل شخصیت مرزی مورد تأیید قرار گرفته است.
در برخی از مطالعات نیز نقش تجربه کودک آزاری در ایجاد دشواریهای تنظیم هیجان مورد تأیید قرار گرفته است .برای مثال،
کالنکی ،وولمن و بکر ( )41در مطالعه ای با دانشجویان به این نتیجه رسیدند مواجهه با کودک آزاری ارتباط معناداری با
راهبردهای ناسازگارانه تنظیم هیجان دارد .بورنز ،فیشر ،جکسون و همکاران ( )42در مطالعهای با افراد مبتال به اختالل خوردن
دریافتند تجربه کودک آزاری در دوران کودکی با نقش در راهبردهای تنظیم هیجان مرتبط است .بنابراین ،مرور ادبیات
پژوهشی نشان میدهد عالوه بر ارتباط تجربههای کودک آزاری و تنظیم هیجان با اختالل شخصیت مرزی ،متغیرهای پیشبین
و میانجی این مدل نیز ارتباط معناداری با یکدیگر دارند .در تبیین این یافته الزم به ذکر است که محیط نابسامان رشد در
سالهای اولیه زندگی که میتواند به صورت انواع کودک آزاری از سوی مراقبان نمود یابد ،فرصت کاوش در ذهن خود و
دیگران را از کودک می گیرد .بدین ترتیب رشد توانایی کودک از فهم رفتار دیگران و درک وضعیت روانی خود و آنها دچار وقفه
خواهد شد و فرد را در چرخهای از روابط معیوب و دشواری تنظیم هیجان گرفتار میسازد ( .)43تجربههای کودک آزاری در
کودکی و نوجوانی میتواند با افزایش آشفتگیهای هیجانی ،تحول هیجانی – عاطفی فرد را تحت تأثیر قرار دهد .معموالً این
گروه از کودکان و نوجوانان در رشد مهارتهای هیجانی نقص دارند که عمدتاً به خاطر تکانههای هیجانی شدید و احساس طرد
از سوی والدین ایجاد میشود (.)44
در نتیجه ،تجربههای کودک آزاری نه تنها موجب بروز انواع مختلف آسیبهای اجتماعی و روانشناختی همچون بزهکاری
( ،)45مشکالت توجهی و اختالل استرس پس از سانحه ( )46و انواع اختالالت خلقی ( )47میشود؛ بلکه مانع از رشد برخی از
مهارتها همچون توانایی تنظیم هیجان خواهد شد ( .)48واکاوی ادبیات پژوهشی مؤید آن است که با بروز دشواری در تنظیم
هیجان ،آسیب های مختلفی به عنوان پیامد ظهور خواهند کرد که یکی از این پیامدها ،شکلگیری رگههای اختالل شخصیت

خانواده و بهداشت
11

فصلنامه خانواده و بهداشت ،دوره یازدهم ،شماره اول ،بهار  ،1400پیاپی ( 25)1ص 105-122
quarterly of family and health, vol11, Issue 1, Spring 2021, ISSN: 2322-3065,
http://journals.iau-astara.ac.ir

مرزی است ( . )49افراد مبتال به اختالل شخصیت مرزی به دلیل آنکه معموالً هیجانات متنوع و عموماً متناقضی را تجریه می-
نمایند ،تجربه هیجانهای ناموزون در آنها بیشتر است .این افراد سعی میکنند جنبههای آزارنده و غیرقابل تحمل رویدادهای
ناگوار همچون تجربه های کودک آزاری را سرکوب نموده و یا به دیگران فرافکنی کنند و در نهایت به دلیل تکانشی بودن ،اکثر
هیجانات را غیرقابل کنترل ادراک نموده و این امر به صورت رفتارهای غیرقابل پیش بینی خود را نشان میدهد ( )50که یکی
از ویژگیهای اصلی اختالل شخصیت مرزی است.
نتایج پژوهش حاضر نشان داد ذهنیت طرحواره ای بر دشواری تنظیم هیجانی اثر مثبت دارند .به عبارت دیگر با افزایش ذهنیت
طرحواره ای ،احتمال بروز دشواریهای تنظیم هیجانی افزایش مییابد .اثر غیرمستقیم ذهنیت طرحوارهای با میانجی دشواری
تنظیم هیجان بر اختالل شخصیت مرزی مثبت و معنی دار بود .همسو با یافتههای این مطالعه حنایی ،محمودعلیلو ،بخشی
پوررودسری و همکاران ( )31دریافتند ذهنیتهای طرحوارهای در ایجاد اختالل شخصیت مرزی نقش دارد .این یافته در
مطالعه نبی زاده چیانه ،پورشریفی ،فرنام و همکاران ( )51نیز مورد تأیید قرار گرفته است .در ادبیات پژوهشی خارج از کشور
نیز فلینک ،هونکاالمپی ،لیتو و همکاران ( )52و کوهن ،تانیس ،آرداالن و همکاران ( )53نیز نقش ذهنیت طرحوارهای را در
اختالل شخصیت مرزی مورد تأیید قرار دادند .برخی شواهد علمی نیز از ارتباط معنادار بین ذهنیتهای طرحوارهای با تنظیم
هیجان حمایت میکنند ( .)55 ,54در تبیین ارتباط ذهنیت طرحوارهای با اختالل شخصیت مرزی میتوان گفت در بیماران
مبتال به اختالل شخصیت مرزی ،ذهنیهای طرحوارهای زیرمجموعهای از شخصیت مرزی است که با افزایش تروماهای کودکی
و سبک دلبستگی ناایمن ،ناکارامدی ذهنیتها هم افزایش مییابد و بطور کلی سبکهای دلبستگی ناایمن و تروماهای کودکی،
به صورت اختصاصی ذهنیت طرحوارهای (کودک تکانشی و کودک رهاشده /آسیب دیده) را پیش بینی میکند .بنابراین تجارب
کودکی گزارش شده در بیماران مبتال به اختالل شخصیت مرزی ممکن است مرتبط با بخشهایی از شخصیت باشد که به
ذهنیتهای ناکارآمد مخصوصاً ذهنیتهای کودک تکانشی و کودک رهاشده /آسیب دیده تبدیل شدهاند ( .)31عالوه بر این ،در
این مدل ارتباط بین ذهنیت طرحواره ای با دشواری تنظیم هیجان به عنوان متغیر میانجی معنادار شده است .در تبیین این
یافته الزم به ذکر است که ذهنیت طرحوارهای حالتی است که برای مدت زمان کوتاهی بر ذهن فرد غلبه میکند و اگر ناکارآمد
باشد ،پاسخهای هیجانی ناسازگارانه ا ی را همراه با برانگیختگی هیجانی ،پاسخ های اجتنابی و رفتارهای خود آسیب رسان فرا
میخواند .بین ذهنیت افراد سالم و افراد دارای مشکالت روانشناختی همچون اختالالت شخصیتی تفاوت وجود دارد .در افراد
سالم ذهنیت بزرگسال منطقی قویتر و اغلب فعال است؛ به همین دلیل میتوانند همزمان احساسات متضاد را تجربه و
هیجانات منفی را کنترل کنند .ذهنیت طرحوارهای ناکارآمد میتواند مدیریت هیجانات فرد را مختل کند (.)55
با تأیید شدن اثر غیرمستقیم ذهنیت طرحوارهای بر اختالل شخصیت مرزی با میانجیگری دشواری تنظیم هیجان ،میتوان به
ارتباط بین دشواری تنظیم هیجان با اختالل شخصیت مرزی اشاره کرد .همونطور که در فرضیههای قبلی اشاره شد تجربه
هیجانهای متناقض به دلیل دشواری در تنظیم هیجانات موجب میشود در کنترل هیجانها و تکانهها ناتوان باشند و الگوی
رفتاری غیرقابل پیشبینی از خود نشان دهند ( .)50در نتیجه ،دشواری تنظیم هیجان موجب اختالل شخصیت خودشیفته
میشود؛ زیرا غیرقابل پیشبینی بودن و ناتوانی در کنترل هیجان از ویژگیهای اصلی اختالل شخصیت مرزی است .بنابراین،
ذهنیت طرحوارهای هم به صورت مستقیم موجب اختالل شخصیت مرزی میشود و به صورت غیرمستقیم با اثرگذاری بر
تنظیم هیجان می توان احتمال ابتال را باال ببرد؛ چرا که ارتباط مستقیمی بین دشواری تنظیم هیجان با اختالل شخصیت مرزی
وجود دارد.

مدل ساختاری اختالل شخصیت مرزی براساس تجربههای کودکآزاری ،ذهنیت طرحوارهای و فرزندپروری……..

یافته های پژوهش نشان داد فرزندپروری مادر و دشواری تنظیم هیجان ارتباط مستقیمی با شخصیت مرزی دارند .عالوه بر این،
نتایج مدل یابی معادالت ساختاری نشان داد دشواری تنظیم هیجان میتواند در رابطه بین فرزندپروری مادر با شخصیت مرزی
نقش میانجی داشته باشد .در همین راستا ،شفیعی ،قائم پناه و ویسانی ( )56در مطالعهای با دانشجویان نشان دادند سبکهای
فرزندپروری ادراک شده با اختالل شخصیت مرزی ارتباط معناداری دارد .در ادبیات پژوهشی خارج از کشور نیز ،وانووئردن،
هوفمن و کلرک ( )57در مطالعهای با افراد مبتال به اختالل شخصیت مرزی دریافتند تجربه فرزندپروری ادراک شده در ایجاد
نشانههای اختالل شخصیت مرزی اثرگذار است .همچنین ،ارتباط بین فرزندپروری با مشکالت تنظیم هیجان در پیشینه تجربی
بررسی شده است .یافتههای مطالعه عسگرپور ،کربالیی محمد میگونی و تقی لو ( )58در مطالعهای با کودکان کار دریافتند
ارتباط معناداری بین سبکهای فرزندپروری با تنظیم شناختی انطباقی هیجان وجود دارد .در پژوهش دیگری ،حسینی و خیّر
( )59رابطه بین ابعاد فرزندپروری با تنظیم هیجانی را مورد تأیید قرار دادند .در ادبیات پژوهشی خارج از کشور نیز موریس،
کرایس ،سیلک و همکاران ( )60در پژوهشی طولی دریافتند فرزندپروری یکی از متغیرهای اثرگذار بر تنظیم هیجانی است.
مورلن ،شافر و سووج ( )61نیز در مطالعه ای به این نتیجه رسیدند سبک فرزندپروری ارتباط معناداری با تنظیم هیجان دارد .در
تبیین ارتباط مستقیم فرزندپروری مادر با شخصیت مرزی میتوان گفت یکی از پیامدهای فرزندپروری مستبدانه مادران که
منعکس کننده عدم حمایت از خودمختاری و فقدان گرمی عاطفی است ،اعتماد به نفس پایین و خودارزشمندی ضعیف می-
باشد که در دوره بزرگسالی افراد برای ترمیم این خالء روانی و عاطفی به دنبال برقراری پیوندهای ضعیف و ناپایدار گرایش پیدا
میکنند که این الگوی رفتاری ،یکی از ویژگیهای اختالل شخصیت مرزی است ( .)16مادرانی که سبک فرزندپروری آنها با
الگویی از فقدان گرمی عاطفی و عدم حمایت از خودمختاری مشخص میشود نوعی از احساس طردشدگی و عدم امنیت در
فرزندان خود ایجاد میکنند که این احساس طردشدگی به عنوان یکی از طرحوارههای ناسازگار در آینده ،سالمت روانشناختی
فرد را تهدید و به سمت ابتال به اختالالتی همچون اختالل شخصیت مرزی سوق می دهد (.)62
با توجه به اینکه یافتههای پژوهش حاضر نشان داد دشواری تنظیم هیجان می تواند در رابطه بین فرزندپروری مادر با اختالل
شخصیت مرزی نقش واسطهای داشته باشد ،بنابراین ،به نظر می رسد فرزندپروری مادر توانسته است با اثرگذاری بر دشواری
تنظیمی هیجان به صورت غیرمستقیم با اختالل شخصیت مرزی رابطه داشته باشد .در تبیین ارتباط فرزندپروری با اختالل
شخصیت مرزی میتوان گفت اثرگذاری فرزندپروری مادر بر تحول راهبردهای تنظیم هیجان به روش مختلف انجام میشود.
اول اینکه ،فرزندان از طریق مکانیزم یادگیری مشاهده ای نحوه رویارویی ،مدیریت و تنظیم هیجان را از مادران میآموزند .دوم
اینکه ،رفتارهای ولدین در زمینه تربیت هیجانی میتواند در تنظیم هیجان فرزندان اثرگذار باشد .در نهایت ،مهارتهای تنظیم
هیجان در فرزندان از خلق هیجانی خانواده در شیوههای فرزندپروری ،روابط خویشاوندی و روابط زوجی والدین تأثیر میگیرد.
افزون بر این ،مقابله منفی والدین با هیجانهای فرزندان شان منجر به عملکرد ضعیف اجتماعی و مشکالت تنظیم هیجان آنها
میشود ( . )60با توجه به آنچه گفته شد فرزندپروری مادر و دشواری تنظیم هیجان به صورت مستقیم با اختالل شخصیت
مرزی رابطه دارند و از سویی دیگر ،به دلیل اثراتی که فرزندپروری مادر به دشواری تنظیم هیجان دارد ،این سازه میتواند در
رابطه بین فرزندپروری مادر با اختالل شخصیت مرزی نقش واسطهای داشته باشد.
با توجه به اینکه یافتههای پژوهش حاضر نشان داد تجربههای کودک آزاری با اختالل شخصیت مرزی رابطه دارد پیشنهاد می-
شود کودک آزاری در کانون توجه مسئولین امر قرار بگیرد .به خصوص اورژانسهای اجتماعی و مسئولین بهزیستی میتوانند با
توجه به یافتههای این مطالعه الزم است تدابیر سختگیرانهتری در برخورد با والدین کودک آزار اتخاذ کنند .از آنجا که یافته-
های پژوهش حاضر ارتباط بین ذهنیت طرحواره ای با اختالل شخصیت مرزی را مورد تأیید قرار داده است پیشنهاد میشود
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طرحواره درمانی به عنوان یکی از مداخالت روان شناختی مؤثر در برنامه درمانی افراد مبتال به اختالل شخصیت مرزی گنجانده
شود .با معنادار شدن ارتباط بین فرزندپروری مادر با اختالل شخصیت مرزی پیشنهاد میشود در برنامههای آموزش عمومی به
خصوص آموزش والدین در انجمنهای اولیا و مربیان مدارس ،فرزندپروری به ارکان اصلی آموزش والدین تبدیل شود و برنامه-
های مشخصی به منظور آموزش والدین در این زمینه تدوین شود .بهبود الگوهای والد – فرزندی از طریق حمایت از
خودمختاری فرزندان ،ایجاد گرمی عاطفی در روابط و جلوگیری از درگیری میتواند مانع از آسیب روانی در فرزندان شود .از
آنجا که یافتههای پژوهش حاضر نشان داد دشواری تنظیم هیجان میتواند در رابطه بین تجربههای کودک آزاری ،ذهنیت
طرحواره ای و فرزندپروری مادر با اختالل شخصیت مرزی نقش میانجی داشته باشد ،به روانشناسان و مشاوران پیشنهاد می-
شود آموزش مهارتهای مدیریت تنظیم هیجان به عنوان رویکرد اصلی در درمان افراد مبتال به اختالل شخصیت مرزی تبدیل
شود .معنادار شدن نقش میانجی دشواری تنظیم هیجان از یک طرف و نقش کلیدی بی ثباتی خلقی – هیجانی در اختالل
شخصیت مرزی از طرف دیگر ،بیش از همه لزوم توجه به این سازه را در اختالل شخصیت مرزی برجسته میسازد.
محدودیتهای پژوهش:
از محدودیتهای پژوهش حاضر روش نمونهگیری غیرتصادفی است که میتواند روایی بیرونی و تعمیمدهی نتایج پژوهش حاضر
به سایر افراد جامعه آماری را با محدودیت همراه سازد .با توجه به اینکه بیثباتی خلقی یکی از ویژگیهای برجسته افراد مبتال
به اختالل شخصیت مرزی است ،این مسئله میتواند در پاسخدهی افراد شرکتکننده اثرگذار باشد ،به خصوص در پرسشنامه-
هایی که نیاز به قضاوت در مورد عملکرد بود (فرزندپروری مادر) ،این مسئله برجستهتر است .روش گردآوری اطالعات در
پژوهش حاضر به صورت خوداظهاری بود که ممکن است پاسخدهی به سواالت با سوگیری همراه بوده باشد .با توجه به اینکه
روابط بین سازههای روانشناختی بسیار پیچیده است ،متغیرهای دیگری که میتوانستند در این مدل اثرگذار باشند (همچون
ابتال به سایر اختالالت شخصیتی همبود) ،نادیده انگاشته شد .با توجه به اینکه در این پژوهش فرزندپروری مادران مورد بررسی
قرار گرفته است ،در آن دسته از افرادی که مادر آنها فوت شده است ،پاسخدهی به سواالت پرسشنامه فرزندپروری ادراک شده
نیازمند به یادآوری از گذشته های دور بود .در نتیجه ،ممکن است پاسخدهی با سواالت با سوگیری در یادآوری همراه بوده
باشد.
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