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فرزندپرورى ادراك   هاى  مدل ساختارى خودشيفتگي بر اساس تروماهاى اوايل زندگي، عملكرد خانواده و شيوه

 شده مادر با ميانجيگرى دشوارى تنظيم هيجان 

 4فرهاد جمهری  ، 3آنیتا باغداساریانس ، *2گلشنی فاطمه،  1کرمانیان سحر

 چكيده 

 افراد مبتال  روانشناختی  در سازگاری  توجّهیقابل  هایچالش  که  است  پایداری  روانشناختی، اختالل  خودشیفته   شخصیت :  مقدمه

حاضر با    رو، پژوهش  مفید باشد. این  پیشگیری  هایبرنامه  تواند در تدوینمؤثر می  عوامل  ، شناساییآورد. در نتیجهوجود می  به

  فرزندپروری  های  ، عملکرد خانواده و شیوهزندگی  اوایل  تروماهای  بین  ان در رابطههیج  تنظیم  دشواری  میانجی  نقش  هدف بررسی

 . انجام شده است ادراك شده مادر با خودشیفتگی

  پژوهش  آماری  . جامعهاست  معادالت ساختاری  از نوع مدل یابی  همبستگی  -   حاضر، توصیفی   روش پژوهش:  پژوهش  روش

  روانشناسی هایکلینیک خدمات مشاوره به دریافت برای بودند که 13٩٨شهر تهران در سال   ساله 4٥تا   2٠افراد   حاضر تمامی

  های دادهها از پرسشنامه  آوریجمع  هدفمند انتخاب شدند . برای  گیری نفر با روش نمونه  3٥٠تعداد    از این  کردند بودند که  مراجعه 

  خلقی و ناگویی ادراك شده گرولینک  ، فرزند پروری، عملکرد خانواده اپشتاینبرنشتاین دکیدوران کو آمز، ترومای خودشیفتگی 

و    تأییدی  عاملی  و با روش تحلیل   AMOS-v.24و    SPSS-v.24، دادهها با استفاده از نرمافزارهایتورنتو استفاده شد. سپس

 شدند.  و تحلیل  تجزیه  مدل معادالت ساختاری

 و عملکرد خانواده با  زندگی  اوایل  هیجان، تروماهای  تنظیم  دشواری   بین  و معناداری  ها نشان داد ارتباط مستقیمافتهی:  هايافته

  ادراك شده   فرزندپروری  ، عملکرد خانواده و شیوههایزندگی  اوایل  تروماهای،  عالوه بر این  ‹P).٠٥/٠وجود دارد )  خودشیفتگی 

 ‹P).٠٥/٠ارتباط داشتند ) هیجان با خودشیفتگی تنظیم دشواری  و با میانجی غیرمستقیمصورت  بهمادر 

و شیوههایزندگی  اوایل  تروماهای  هیجان،  تنظیم  دشواری   نقش  حاضر  پژوهش:  یگيرنتيجه عملکرد خانواده    فرزندپروری   ، 

در اختیار  پیشگیرانه هایبرنامه تدوین الزم برای نظری  مبانی که مورد تأیید قرار داد خودشیفتگی را در تبیینادراك شده مادر 
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 عملکرد خانواده، فرزندپروری  شیوههایهیجان،  تنظیم دشواری ، ، خودشیفتگیزندگی اوایل تروماهایها:    واژهکليد
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   9/10/1399تاريخ پذيرش نهايي:                    7/1399/ 11تاريخ دريافت:    

  

 :  مقدمه

،  گسترش حوزه نظری   و موجب  کرده است  خود جلب   را به  فزایندهای  اخیر توجهات علمی  در سالهای  که سازهای 1دشیفتگی خو

آن فرد    در نتیجه   که  است  هیجانی  هایاز ویژگی  ای مجموعه   خودشیفتگی 2. از نظر کرامر شده است  زمینه  در این  و بالینی  تجربی

 (. بسیاری1کند )دیگران تمرکز می خود در چشم از حد بر ارزش یا موقعیت برتر ادراك کرده و بیش عنوان موجودی  خود را به 

ریشه  پژوهشگران  رفتاری  اصلی  از  روانیمشکالت  کودکی  و شخصیتی  ،  دوران  رابطه را مشکالت  نوع  تجارب - کودك  ،  و  والد 

 صورت معناداری  به  و سوء استفاده در دوران کودکی  عبارت دیگر غفلت  به  (. 2دانند )دوران می ناخوشایند و سوء استفاده در این

  (. احساسات و طرز تلقی 3یابد )نیز گسترش می  بزرگسالی  زندگی  صدمات به  شود و ایندر رشد کودك می  صدماتی  منجر به

  تجربه  ، بهدوران کودکی  تجربه  ترین  میان مهم  . در اینشان است  متأثر از تجارب کودکی  اشخاص از دیگران و از خود، همگی

 (. 4گردد )خود باز می اولیه فرد با مراقب  کودکی اوایل

واپسپدید ناخوشایند،  بازیافت  ه خاطرات  و  آزارگری   رانده شده،  شوند در حوزه  نامیده می 3تروما   که  دوران کودکی  هایشده 

از    که  ایتروما تجربه  (. از نظر روان شناختی1)  بوده است  بسیار مورد بحث  ژه در قرن گذشتهبوی   بالینی  و روانشناسی  روانپزشکی 

عبارت دیگر    شود. بهمی  شود تعریف  و ذهنی  اثرات پایدار بدنی  باعث  باشد و اغلب  دردناك، پریشان کننده و ناگهانی  نظر هیجانی

احساسات   آسیب   موجب   شوند و اغلبخود و دیگران می  رساندن به  ، آسیب جسمی  تهدید و آسیب   شامل  که  زایی  آسیب  وقایع

  روان شناختی آسیب  منجر به کودکی اوایل آسیبهای کنند که( بیان می٦، اسالیتر و ریوز )(. زاموستنی٥شوند )می نظمی یا بی

و   مشکالت دوران کودکی ، بینگذارد. همچنینمی رد تأثیر منفیف شود و بر سازگاریمی خودشیفته  شخصیت  های و ایجاد رگه

 (. ٧, ٦وجود دارد ) معناداری  رابطه  در بزرگسالی خودشیفته  شخصیت های تروماها با ایجاد رگه

و    ، روانیبر مشکالت رفتاری  تواند تأثیر چشمگیری می  حمایتی  عامل  عنوان اولین  خانواده نیز به  توان گفتاساس می  این  بر

افراد دارد و    در رشد شخصیت  ( خانواده جایگاه مهمی٨از نظر هربرت و گلدنبر )  باشد؛ چرا که داشته  دوران بزرگسالی  شخصیتی 

اند.  برخاسته  ناسالم  هستند از خانواده های  روانی  و سالمت  فاقد بهداشت که  و روانی  شخصیتی   شکالت مختلفافراد دچار م  اغلب

اعضا   و هیجانی ، اجتماعیجسمانی سالمت که است ٥خانواده، عملکرد خانواده محیط مهم ( جنبه ٩از نظر سیلبورن و همکاران )

  کلیدی  عامل تواند یکعملکرد آن می  افتد و چگونگیدرون خانواده اتفاق می  ، آن چه دهد. در واقعتأثیر قرار می  خانواده را تحت

ها نشان  پژوهش  باشد. نتایج  نامناسب  ناگوار و شرایط  با رویدادهای  و آینده مرتبط  خطرات فعلی  و کاهش  در ایجاد انعطاف پذیری

وجود دارد. در  معناداری ( رابطه12, 11فرزندان ) ( و خودشیفتگی1٠وار ) خودشیفته  ییعملکرد خانواده با کمالگرا دهد بینمی

  دختران نوجوان رابطه   عملکرد خانواده و خودشیفتگی  ( نشان داد بین13)  زاده و رضایی  روشن  پژوهش  دیگر نتایج  تحقیقی 

 وجود دارد. معناداری

،  تواند بر مشکالت رفتاریرود و میشمار می  به  و از ابعاد عملکرد خانواده و والدین  است  مرتبط خانواده    بافت  به  که  از متغیرهایی

(. از نظر  14ادراك شده را نام برد ) فرزندپروری  ها و شیوه هایفرزندان تأثیرگذار باشد، میتوان سبک  و شخصیتی روان شناختی 

  های شود. سبکمی  آن ها منعکس  فرزندپروری  هایخانواده در سبک   ا ابعاد عملکردی( الگوها ی  1٥)  ، جووانویکا و ایلیکماتجویک

 
1  -narcissis 
2  -Cramer 
3  -trauma 

خانواده  مدل ساختارى خودشیفتگی بر اساس تروماهاى اوایل زندگی، عملكرد  کرمانیان س، گلشنی ف، باغداساریانس ا، جمهری ف.  :  استناد

 156-174(: 4)10؛ 1399، خانواده و بهداشت، فرزندپرورى ادراك شده مادر با میانجیگرى دشوارى تنظیم هیجان هاى و شیوه
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  تحولی  با یکدیگر بر پیامدهای  صورت منفرد و در رابطه   به  کند کهاشاره می  از والدین  و معینی مشخص  رفتارهای  به  فرزندپروری

 فرزندپروری  ( و شیوه های1٦)  است  گر بودن والدین  خگو بودن و مطالبهگذارند و در برگیرنده میزان پاسو رشد فرزند تأثیر می

- در موقعیت  مجموعه  فرزند هستند. این  - والد  کننده ارتباطات متقابل  تعیین  که  است  از رفتارهایی  ایادراك شده، درك مجموعه

 (. 1٧آورند )می را فراهم گسترده ای  تعاملی ایجاد فضایموجبات  شود که فرض می گونه کنند و اینبروز می گسترده ای های
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و    مثبت  )تقویت  فرزندپروری  مثبت  هایو مؤلفه  بزرگمنشانه   خودشیفتگی  بین  ( نشان داد که1٨)  و بری  مکانیک  پژوهش  نتایج

وجود دارد.   معناداری   مثبت  ( رابطه ثبات و نظارت ضعیف  )انضباط بی  فرزندپروری  منفی  هایمؤلفه   ( و همچنینوالدین  درگیری 

کردن فرزندان    در خودشیفته   مهمی  تواند نقشمی  فرزندپروری  هایسبک  دهد که( نشان می1٩و همکاران )  جنتیل  پژوهش

 باشد.  داشته 

  شناختی  در تنظیم  درمانجویان، دشواری   و مشکالت روانشناختی  بالینی  از رفتارهای  بسیاری  تحقیقات انجام شده زیربنای  اساسبر

 داشته  گیری  و پردازش اطالعات، فرایند تصمیم  مسئله  در حل  سازندهای  توانند نقشهیجانها می (؛ چرا که2٠باشد )هیجان می

مسئول   و برونی  از فرایند درونی  ارت استهیجان عب  شناختی  کرد. تنظیم  و مدیریت  باشد و بیشتر اوقات باید آنها را تنظیم

مؤثر    مدیریت  عنوان قابلیت  هیجان به  تنظیم  ( و دشواری 21اهداف )  تحقق  به  هیجانات فرد در خدمت  ، ابراز و تعدیلتجربه 

 شده است   شناخته  یاز مشکالت روان شناخت  تعداد زیادی  در بروز و نگهداری  کلیدی  عامل  شود کهمی  تعریف  حاالت عاطفی

فرد با    را در سازگاری  مهمی  تواند نقشهیجان می  شناختی  افراد در تنظیم  توانمندی  نشان دادهاند که  (. تحقیقات مختلف22)

 ردهایهیجان و استفاده از راهب  در تنظیم   دشواری   ( دریافتند که24(. ساکزنا و همکاران )23کند )  بازی  زندگی  استرسزای   وقایع

  پژوهش  خانواده هستند. نتایج  اعضای  ٦روان شناختی  سالمت  و تأثیرگذار در کاهش مهم  هیجان، عوامل   شناختی  ناکارامد تنظیم

)  ژنگ همکاران  که2٥و  داد  نشان  آگاهی  خودشیفتگی  (  فقدان  با  شفافیت  هیجانی  آشکار  منفی  هیجانی  و  و    ارتباط  دارد 

محدود    ، دسترسیدر کنترل تکانه  ، دشواری هیجانی  های  هیجان، عدم پذیرش پاسخ  در تنظیم  کلی  با دشواری نهان    خودشیفتگی 

یافتند    دست  نتیجه  این  ( به2٦و همکاران )  دارد. گارنفسکی  ارتباط مثبت  هیجانی  هیجان و فقدان شفافیت  تنظیم  راهبردهای  به

آنها نشان    پژوهش  وجود دارد. نتایج  هیجان و مشکالت هیجانی  تنظیم  ، راهبردهایحوادث منفی  تجربه  بین  روشنی  رابطه   که

 گذارد. همچنینتأثیر می  زندگی  هر فرد از حوادث منفی  تجربه   هیجان، روی  شناختی  تنظیم  راهبردهای  استفاده از برخی  داد که

 وجود دارد.  معناداری  رابطه و خودشیفتگی هیجان شناختی تنظیم د بین( نشان دا2٧زال پور و همکاران ) پژوهش نتایج

پژوهش  مطالب  به  توجه  با اهمیت  هایو  بر  بنا  و  این  مطرح شده  در  و محدودیت  زمینه   مطالعات  پیشنهادها  براساس    های و 

  مؤثر در پیدایش  و عوامل  علل  به  احساس شد، پژوهشگر در صدد برآمد تا با دستیابی  که  ، و خالء پژوهشیگذشته  هایپژوهش

افزایش  خودشیفتگی  صفت  هایرگه  بین   از  و مشکالت  اجتماعی  فردی  آن  پیشگیری   و  بدین  آن  و  و  از هزینه   طریق  کند  ها 

  عنوان متغیر درونزای   به  خودشیفتگی  اساس با در نظر گرفتن  کند. براین  درمان نیز جلوگیری  در زمینه  خانوادگی  هاینگرانی

برونزا،   عنوان متغیرهای  ادراك شده مادر به  فرزندپروری  عملکرد خانواده، شیوه های، زندگی  اوایل  تروماهای  ، و متغیرهایوابسته 

سؤال برآمد   این  پاسخ  به  حاضر با هدف دستیابی  گر، پژوهشمیانجی  عنوان متغیرهای  هیجان به  تنظیم  و دشواری   و کمالگرایی

ادراك شده    فرزندپروری  ، عملکرد خانواده، شیوه هایزندگی  اوایل  با تروماهای  در رابطه  خودشیفتگی  آیا مدل پیشنهادی  که

 ؟برخوردار است  هیجان از برازش مناسبی تنظیم دشواری  گری مادر، با میانجی

 

 : روش پژوهش

و    روش توصیفی  آنها به  داده ها و تحلیل  و از لحاظ شیوه گرد آوری  ایهدف آن از نوع تحقیقات توسعه  به  با توجه  پژوهش  این

 ساله  4٥تا    2٠حاضر را افراد    پژوهش  آماری  باشد. جامعه  می  معادالت ساختاری  و روش مدل یابی  همبستگی  از نوع طرح های 

کردند.   مراجعه 13٩٨شهر تهران در سال  روانشناسی هایکلینیک  به خدمات مشاوره ای دریافت برای ادند کهد می  تشکیل ای 

  پژوهش   ورود به  ورود و خروج انتخاب شدند. مالکهای  مالك های  به  هدفند، و با توجه   گیری ها با استفاده از روش نمونه  آزمودنی

  مطالعات مربوط به  برای برآورد بهینه  . در زمینه اختالالت سایکوتیک و عدم ابتال به اندن و نوشتنسواد خو عبارت بود از: داشتن

  عقیده او حداقل  . بهپیشنهاد کرده است  نمونه  حجم  تعیین  را جهت  ویژهای  ( راه حل2٨)  ، کالینساختاری  معادله  مدل یابی

شود. در  مطلوب قلمداد می 1  به  2٠تر و   مناسب  1  به  1٠  باشد؛ نسبتنفر می  ٥رآورد شده،  هر پارامتر ب  برای  نمونه  حجم  نسبت 

قبول   قابل  نتایجی  به  دستیابی  برای  شود. بنابراینمی  پارامتر اندازهگیری  2٠  دیدگاه کالین  حاضر، طبق  مدل مفروض پژوهش
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ها  از پرسشنامه  احتمال دارد بسیاری  از آنجا که  . ولیاست  کننده کافی  شرکت  2٥٠ا  برابر ب  ای  ( نمونه1  به  2٠استفاده از قاعده  )با

  شوند. ابزار مورد استفاده در پژوهش  پژوهش  کننده وارد اینشرکت  3٥٠  شد که  بر این  جوابداده شوند، تصمیم  صورت ناقص  به

 شرح زیر بود: حاضر به

 

آن   عبارت بوده و هدف   جفت  1٦  و دارای   شده است  ( ساخته 1٩آمز )  توسط   رسشنامهپ   اینآمز:    خودشيفتگي   پرسشنامه

  که   است  هایی  گویه  از جفت   متشکل که  صورت است   آن بدین  پاسخگویی  . طیفاست  خودشیفته   شخصیت   های ویژگی  سنجش

  های نامه دارد و استفاده از پرسش بعدی تک رویکردی یفتگیخودش از آنها را انتخاب نماید. از آن جا که دهنده باید یکی پاسخ

 شخصیت   نامه  رسد. پرسش  نظر می  به  کوتاه الزامی  های  نامه  پرسش  ندارند، لذا معرفی  مناسبی  و پژوهشی  کاربرد بالینی  طوالنی

(  2٩باشد. محمدزاده )  می  غیربالینی  در گروه های  خودشیفتگی  های  ویژگی  سنجش  برای  کوتاهی  ابزار خودسنجی   خودشیفته 

  بین   همبستگی  مورد آزمون قرار داد. ضریب  13٨٧دانشجو در سال    342،  مقطعی  یابی  زمینه   مطالعه  را در یک   پرسشنامه   این

  پایایی  بود. ضریب دار  و معنی ٧٧/٠برابر  MCMI-II و مقیاس خودشیفتگی NPI-16 خودشیفته  شخصیت  نمرات پرسشنامه

  ٧4/٠،  ٨4/٠  ترتیب  به  درونی  همسانی  کرونباخ در سنجش  آلفای  و ضریب  تنصیفی  پایایی  در تعیین   همبستگی  ، ضریببازآزمایی

  ی هااعتبار سازه استفاده شد و شاخص  منظور تعیین  به  تأییدی  عاملی  از تحلیل  مطالعه  . در اینشده است  محاسبه  ٧٩/٠و  

  الگو با دادههای  ، برازش کامل= CFI  ٩1/٠و    = GFI  ٩٥/٠،  = ٥4/1  CMIN/DF،  = RMSEA  ٠4/٠برازش    نیکویی

 کنند. مشاهده شده را تأیید می

 

 دشواری   زیرمقیاس  و سه  است  سوالی   2٠آزمون    هیجان تورنتو یک   تنظیم  مقیاس دشواری هيجان:    تنظيم  س دشواریمقيا

  براساس طیف  پرسشنامه  شود. نمرهگذاری  می  را شامل  احساسات و تفکر عینی  در توصیف  احساسات، دشواری  شناساییدر  

احساسات:   در تشخیص شود .مقیاس دشواری می  سنجیده و بررسی تا کامال موافق از کامال مخالف که است ای درجه  ٥لیکرت 

  شامل   کند که  می  را ارزیابی  بدنی  و تمایز میان احساسات با حسهای  احساساتش  در شناسایی یآزمودن  خرده مقیاس توانایی  این

در بیان    شخص  خرده مقیاس توانایی  احساسات: این  در توصیف   باشد. مقیاس دشواری می  14و    13،  ٩،  ٧،  ٦،  3،  1سواالت  

  12،  11،  4،  2سواالت    شامل  سنجد که  لغات بیان کند یا خیر، می  احساسات خودش را در قالب  آیا قادر است  احساسات و اینکه

  شدن فرد در احساسات درونی و عمیق خرده مقیاس میزان درون نگری : اینخارجی گیری میباشد. مقیاس تفکر با جهت  1٧و 

  پرسشنامه باشد. روش نمره گذارییم  2٠و  1٩، 1٨، 1٦، 1٥، 1٠، ٨، ٥سواالت  شامل کند که می خودش و دیگران را بررسی

،  1٠،  ٥،  4  های  گیرد. گویه  می  تعلق  ٥نمره    »موافق  «کامالً  پاسخ  و به  1نمره    »مخالف  «کامالً  پاسخ  . بهشیوه لیکرت است   به

  گیرد. هر چه   می  تعلق  1نمره    »موافق  «کامالً  پاسخ  و به  ٥نمره    »مخالف  «کامالً  معکوس دارند: پاسخ  نمره گذاری  1٩و    1٨

باشد.    احساسات می  بیان و تشخیص   بیشتر در زمینه   خرده مقیاس ها بیشتر باشد نشان دهنده مشکل  افراد نمراتشان در این

  این  فارسی  . در نسخهو تایید شده است  متعدد بررسی  های  تورنتو در پژوهش  هیجانی  مقیاس ناگویی  روانسنجی  های  ویژگی

برای  آلفای  قیاس ضرایبم %،  ٨2احساسات    در شناسایی  زیر مقیاس دشواری  % و سه٨٥  کل  هیجانی  راهبرد منفی  کرونباخ 

  . در اینخوب مقیاس است  درونی  همسانی  نشانه  شد که  % محاسبه٧2  تفکر عینی  % و برای٧٥احساسات    در توصیف   دشواری 

، = RMSEA  ٠٥/٠برازش    نیکویی  هایاعتبار سازه استفاده شد و شاخص  منظور تعیین   به  تأییدی  عاملی  از تحلیل  پژوهش

٠٧/2 CMIN/DF = ،٨٦/٠ GFI =  ٩٠/٠و CFI =کنند. مشاهده شده را تأیید می الگو با دادههای ، برازش کامل 

 

  1٩٩4سال    و همکاران در  برنشتاین  وسیله  به  (CTQ)  دوران کودکی  ترومای  نامه  پرسش:  دوران کودکي  ترومای  نامه  پرسش
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شد.    تنظیم  ای  گویه  34  نهایی  نسخه   1٩٩٨در سال    و در نهایت  آن ارائه  ای  گویه  ٥3دوم    نسخه  1٩٩٥شد و در سال    طراحی 

،  ه مقیاس سوء استفاده جسمیخرد  شوند و پنج  داده می  پاسخ  از هرگز تا همیشه   ای  درجه   مقیاس لیکرت پنج  ها روی  گویه

-دو روش آزمون  به  پرسشنامه  این  سنجد. پایایی  را می  و سوء استفاده جنسی  هیجانی  ، غفلتجسمی  ، غفلتسوء استفاده هیجانی

 ابراهیمی  عهمطالدر پرسشنامه ، اینایرانی (. در جمعیت3٠) گزارش شده است  ٩4/٠ -٧٩/٠ کرونباخ در دامنه بازآزمون و آلفای 

از   مطالعه  شد. در این  ارزیابی  مناسب  پرسشنامه  این  و پایایی  روایی  هایو شاخص  ( مورد استفاده قرار گرفت31و همکاران )

تعیین   به  تأییدی  عاملی  تحلیل شاخص  منظور  و  شد  استفاده  سازه    RMSEA =  ،34/2  ٠٦/٠برازش    نیکویی  هایاعتبار 

CMIN/DF = ،٨٧/٠ GFI =   ٨٩/٠و CFI =کنند. مشاهده شده را تأیید می الگو با دادههای ، برازش کامل 

 

  سنجش   ، پرسشنامهپژوهش  های  آزمودنی  سازگاری  بررسی  : برایو همكاران  عملكرد خانواده اپستين  الگوی  پرسشنامه

و خانواده ها را از نظر   شده است  مستر ساخته  عملکرد خانواده مک  الگوی  بر پایه  پرسشنامه  کار برده شد. این عملکرد خانواده به

  خانواده می   سازگاری  ، در بررسیاز عملکرد خانواده است  خانواده برآیندی  سازگاری  دهد. از آنجا که  قرار می  مورد بررسی بالینی

خرده مقیاس دارد.   ٧باشد   تا چهار( می )نمره یک ای نه چهارگزی پرسش  ٦٠ دارای پرسشنامه  (. این32) توان از آن بهره گرفت

  می  را بررسی ، کنترل رفتار، عملکرد کلی، آمیزش عاطفیعاطفی ، ارتباط، نقشها، همراهیمشکل  آن حل خرده مقیاس های که

،  2:  ، موافق1:  شود: کامالً موافقم  ده مینمره با استفاده از کلید واژه ها دا4تا    1هر سوال    آزمون، به  نمره گذاری  کنند. برای

  برخی  ، نمره گذارینامه  کلید پاسخ  به  اند با توجه   عملکرد ناسالم  توصیف   ( کهسوالها )یا عباراتی  به  4:  و کامالً مخالف3:  مخالف

خرده   آلفای و ضرایب ٩3/٠تا   ٩1/٠ان در ایر چندی های در بررسی پرسشنامه  این شود. روایی ها معکوس انجام می از پرسش

اعتبار سازه    منظور تعیین  به  تأییدی  عاملی  از تحلیل  مطالعه  (. در این33)  گزارش شده است  ٩2/٠تا    ٧2/٠ابزار از    مقیاس این

برازش ،  = CFI  ٩2/٠و    = GFI  ٠/٩1،  = ٧4/2  CMIN/DF،  = RMSEA  ٠٧/٠برازش    نیکویی  هایاستفاده شد و شاخص

 کنند. مشاهده شده را تأیید می  الگو با دادههای کامل

  1٩٩٧  و ریان در سال   ، دسایگرولینگ  توسط   سوالی  42  پرسشنامه  این:  ادراك شده گرولينک  فرزند پروری  پرسشنامه

، تا  نیست  اصال در مورد درست   =1از    ای   درجه  ها بر اساس لیکرت هفت . آرمودنیخرده مقیاس است   شش  شده و دارای   تدوین

مادر با   کنند. خرده مقیاس درگیریگزارش می خود را با هر گویه یا مخالفت ؛ میزان موافقت است درست کامال در مورد من =٧

پدر   ختاری ، خرده مقیاس حمیات از خودم٨٧/٠ مادر با آلفای از خودمختاری  ، حمایت٨٨/٠ پدر با آلفای ، درگیری ٨2/٠ آلفای

مقیاس    اعتماد این  باشد. قابلیتمی  ٩3/٠  پدر با آلفای، خرده مقیاس گرمی٨4/٠  مادر با آلفای، خرده مقیاس گرمی٩3/٠  با آلفای

و    خرازی   انجام شده توسط  اکتشافی  عاملی  در تحلیل  (.34)  گزارش شده است  ٩3/٠تا    ٨2/٠  کرونباخ بین  آلفای  با محاسبه

  21تا    1مذکور سوال    ماند. در پرسشنامه  باقی  گویه  4٠  حذف شد و در نهایت  پایین  بار عاملی  علت  به  ( دو گویه3٥)  کارشکی

 از تحلیل   پژوهش  ، در اینشود. عالوه بر اینپدر تکرار می  برای  42-22  سوالهای  سوال در قالب  21  مادر و دقیقا همین  برای 

 ٧4/2  CMIN/DF،  = RMSEA  ٠٧/٠برازش    نیکویی  هایاعتبار سازه استفاده شد و شاخص  نظور تعیینم  به  تأییدی  عاملی

= ،٩1/٠ GFI =  ٩2/٠و CFI =کنند. مشاهده شده را تأیید می الگو با دادههای ، برازش کامل 

 را تهیه  توزیع هایو نسبت  فراوانی نمود و جداول توزیع  بندی کرد، استخراج و طبقه  پژوهشگر دادهها را گردآوری  از آن که  پس

پژوهشگر    مرحله آغاز شود. در این داده ها معروف است و تحلیل تجزیه مرحله به  که از فرآیند پژوهش جدیدی کرد باید مرحله

 منظور توصیف قرار داد. به  آن مورد بررسی  و ارزیابی  آزمودن فرضیه   اطالعات و دادهها را در جهت   مختلف  از روش هایبا استفاده  

و درصد   فراوانی های شاخص استفاده شد. همچنین و کشیدگی ، کجیانحراف معیار، میانگین  هایاز شاخص پژوهش متغیرهای

  از مطالعه  حاصل  نتایج  که  است   همواره نظر بر این  آمار استنباطی  هایگزارش شد. در تحلیل  اختیشن  جمعیت  های ویژگی  برای 

ها و تأیید  آزمون فرضیه   در جهت  پژوهش  شود. در اینداده می  تعمیم  نام جامعه  به  گروه بزرگتری   به  نام نمونه  به  گروه کوچکی

از مدلسازی آنها  آزمون میانجی  ختاریمعادالت سا  یا رد  به  سوبل  و  برای ذکر است  استفاده شد.الزم  تحلیل  انجام تجزیه  ،   و 
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 استفاده شد.  24 نسخه AMOSو  SPSS کامپیوتری  از نرمافزار های تحقیق دادههای
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 : پژوهش  یهايافته

سال   2٥کمتر از    درصد( سن  ٠/34نفر )  11٩کننده،    شرکت  3٥٠ع  از مجمو  دهد که  نشان می  شناختی  جمعیت  های  یافته

 نفر( در دسته   ٦3درصد نفرات )  1٨شود. تقریباً    می  نفر( را شامل1٦3درصد )  ٦/4٦سال حدود    3٥تا    2٥  سنی  داشتند. دسته 

کنندگان    بیشتر شرکت   دهد که  مینشان    جنسیت   فراوانی  سال داشتند. توزیع  4٥از    درصد نیز بیش  4/1سال و    4٥تا    3٦  سنی

اند )  ٥2حاضر زن )  پژوهش بوده  از نظر تحصیالت، بیشترین  1٦٧زن در برابر    1٨3درصد(   تحصیلی  در دسته  فراوانی  مرد(. 

بر .  شده است  ارائه   1در جدول    پژوهش  متغیرهای  توصیفی   هاینفر(. شاخص   3٥٠نفر از    133درصد؛    3٨)  قرار داشت   لیسانس

- 2 تواند بین می باید بین  و کشیدگی . میزان کجینیست توجه   قابل توزیع و کشیدگی متغیرها کجی توزیع هایاساس شاخص

حال میزان انحراف آنقدر   نرمال انحراف دارد. با این  از حالت  ها تا حدی  توزیع  زندگی  اولیه   ترومای  های  باشد. در مولفه  2  و

 - شد. آزمون کولموگروف  ، مفروضات بررسیآماری  های  تحلیل  از اجرای   . پیشبدانیم  نا قرینه  توزیع  لحاظ آماری  به  که  نیست 

نشان دهنده انحراف   اسمیرنف-کلموگروف  شاخص  داری  . معنیمورد استفاده قرار گرفت  نرمال بودن توزیع   بررسی  برای   اسمیرنف 

 نرمال داشتند. وضعیت پژوهش . بیشتر متغیرهایتنرمال اس از حالت توزیع 

 

د   ل  ج ص 1و خ ا ش ی .  ا ی   ه ف ی ص و ی   ت ا ه ر ی غ ت ش   م ه و ژ      پ

 ميانگين مولفه زهسا

ف  ا ر ح ن  ا

ي  کشيدگي ج  ک
 

د  ر ا د ن ا ت س  ا
 

      

  44/٠ -22/٠ 12/3 3٩/٥ دشیفتگی خو دشیفتگی خو

  ٦1/٠ -13/٠ 4٠/٥ ٧٠/13 هیجانی  های  م پذیرش پاسخعد 

 تنظیم دشواری 

  34/٠ -1٦/٠ 22/4 ٧٧/13 در انجام رفتار هدفمند  دشواری 

  4٠/٠ -12/٠ ٨2/4 ٧٧/14 در کنترل تکانه دشواری 

ا  ج ی   4٠/٠ -1٧/٠ ٧٧/4 14/1٥ هیجانی  ان آگاهیفقد ن ه

  ٥٦/٠ ٠٦/٠ ٥3/٦ ٦2/1٨ هیجانی تنظیم راهبردهای محدود به دسترسی 

٦ 3٦/٠ ٥٥/3 ٦4/1٠ وضوح هیجانیم عد  ٦/٠  

  ٧٦/1 32/1 ٩3/2 ٧٠/٦ جسمی  

ر  ی ت ا ه ا م ه   و ی ل و  ا

  ٧٧/2 11/1 ٦1/2 ٠٩/٦ جنسی 

  -3٧/٠ -3٨/٠ ٩٩/٥ 12/23 توجهی بی

  2٧/1 ٦3/1 ٩٩/2 ٠٩/٧ ء تغذیهسو 

  ٦٨/1 1٦/1 ٠٨/4 3٥/٨ عاطفی 

 زندپروریفر

  -1٦/٠ -33/٠ ٥4/٦ ٧٦/2٦ فرزند  اشتغال به

  -43/٠ -٠3/٠ ٦2/٩ 2٦/4٠ از خودمختاری  حمایت

  -٦4/٠ -2٠/٠ ٨٩/٧ ٥٠/31 گرمی 

  32/٠ ٦٧/٠ 14/3 ٥٧/12 مشکل حل 

  -14/٠ 2٨/٠ 23/3 ٥٩/1٥ ارتباط 

 د خانواده عملکر

  -1٠/٠ ٩3/٠ ٧1/3 3٩/21 ها  نقش

  ٠1/٠ 2٥/٠ ٠٩/3 ٩٥/1٦ عاطفی اهیهمر

  1٧/٠ ٠٨/٠ 2٥/٥ ٧2/2٠ عاطفیآمیزش  
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  ٠٨/٠ 22/٠ ٦٨/3 ٨4/2٠ ل رفتارکنتر 

٠ 4٨/٥ ٨٧/2٨ د کلیعملکر  ٦٦/ 12/٠  
 

و    ، سوء تغذیه، جنسیجسمی  شامل  اولیه  از تروماهای  هیجان( و چهار مولفه   تنظیم  دشواری   ی  )مولفه  م وضوح هیجانیعد

ها اصالح شد تا    ، توزیع طیف  مقادیر انتهای  با حذف موارد دور افتاده یا انتقال آنها به  داشتند کهنرمال انحراف    از حالت  عاطفی

آماری  استنباط  این  خللی  در  در  نشود.  این  وارد  بر  فرض  اول  که  مدل  تروماهای  خودشیفتگی   بود  سبکزندگی  اولیه  از،   ،  

  دهد. در مقابل   را افزایش   خودشیفتگی   اولیه  تروماهای  که  رفت  پذیرد. انتظار می  مادر و عملکرد خانواده تاثیر می  فرزندپروری

کودك   )با نشانگرهای اولیه  دهد. در مدل اول تروماهای را کاهش خانواده میزان خودشیفتگی  مادر و عملکرد مثبت فرزندپروری

  مادر )با نشانگرهای  (، فرزندپروری عاطفی  و کودك آزاری   وء تغذیه، ستوجهی  یا بی  ، غفلتجنسی  ، کودك آزاریجسمی  آزاری 

، ارتباط، نقشها،  مشکل  حل  مادر( و عملکرد خانواده )با نشانگرهای  و گرمی  مادر از خودمختاری   فرزند، حمایت  اشتغال مادر به

 نشانگر پارسل   سه  )به  )برونزا( و خودشیفتگی  قلمست  ( متغیرهای، کنترل رفتار و عملکرد کلی، آمیزش عاطفیعاطفی  همراهی

 یا درونزا بود.  شده( متغیر وابسته
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 ... فرزندپرورى ادراك شده مادر با    هاى  مدل ساختارى خودشیفتگی بر اساس تروماهاى اوایل زندگی، عملکرد خانواده و شیوه

کند. بر  ، آزمون میPرا با استفاده از آماره    ( و معادالت ساختاریعاملی  )بارهای  معادالت اندازه گیری  تمامی  مدل در واقع  این

باشد،    ٠/  ٠٥بزرگتر از    P  باشد اگر مقدار آمارهی% معنادار می٩٥اطمینان    در سطح  مسیر و بار عاملی  مدل، ضریب  این  طبق 

 توان می که . همانگونهگزارش شده است  2در جدول برازش مدل معادالت ساختاری  هایدار خواهد بود. شاخص مسیرغیرمعنی

کا درجه   یدید،  بر  نیکویی=CMIN/DF)  ٨٧/2)  آزادی   دو   ،  ( نیکویی=GFI)  ٩٠/٠برازش  تعدیل  ،  )  برازش    ٨٥/٠شده 

(AGFI=٠  /٠٧برآورد )  مربعات خطای  میانگین  ، ریشه  (RMSEA=  ٩3/٠)  تطبیقی  و برازندگی  (CFI =  در حد    همگی

 دهند.  ا نشان میر تجربی با داده های مطلوب بوده و برازش مطلوب مدل فرضی

 ارتباط مستقیم برازش مدل معادالت ساختاری های. شاخص2ول جد

   نام شاخص براورد شده   حد مجاز 

   (CMIN/DFکاى دو بر درجه آزادى ) 2/٨٧   3کمتر از 

   (GFIنیکویی برازش) ٠/٩٠    ٨/٠باالتر از 

   ( AGFIنیکویی برازش تعدیل شده) ٠/٨٥    ٨/٠باالتر از 

 (RMSEAریشه میانگین مربعات خطاى برآورد) ٠/٠٧    1/٠کمتر از 

   ( CFI)  برازندگی تطبیـقی ٠/٩3    ٩/٠باالتر از 

 

طور   به  ، نهمادر و عملکرد خانواده با خودشیفتگی   فرزندپروری  ، سبکزندگی  اولیه  تروماهای  رابطه  بود که  این  ض مدل اصلیفر

فرزند    ، سبکزندگی  اولیه   ، ترومایفرضیه این  هیجان خواهد بود. بر پایه  تنظیم  دشواری   ای  واسطه نقش  طریقاز    ، بلکهمستقیم

  ( مییا میانجی  ای  هیجان )متغیر واسطه   تنظیم  بروز دشواری   یا درونزا( منجر به  مستقل  و عملکرد خانواده )متغیرهای  پروری

 یابد. می ( افزایش)متغیر وابسته  خودشفتگی که هیجان است یمتنظ دشواری شود و در پی
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 . مدل ساختاری برای بررسی نقش میانجی دشواری تنظیم هیجان 2شکل 

 

و   ، سوء تغذیهتوجهی یا بی  ، غفلتجنسی ، کودك آزاری جسمی  کودك آزاری )با نشانگرهای اولیه صورت تروماهای بدین

مادر( و   و گرمی مادر از خودمختاری فرزند، حمایت اشتغال مادر به مادر )با نشانگرهای (، فرزندپروریعاطفی کودك آزاری 

( و  ، کنترل رفتار و عملکرد کلی، آمیزش عاطفیعاطفی ها، همراهی، ارتباط، نقشمشکل حل اده )با نشانگرهایخانو عملکرد

عدم پذیرش   گانه شش های با شاخص هیجانی تنظیم و دشواری  قبلی  شده( با نشانگرهای نشانگر پارسل سه )به خودشیفتگی 

  محدود به ، دسترسیهیجانی ، فقدان آگاهیدر کنترل تکانه دشواری  در انجام رفتار هدفمند،  ، دشواری هیجانی  های  پاسخ

 دشواری  با میانجیگری مدل اصلی نمودار برازش یافته 2 وارد مدل شد. شکل و عدم وضوح هیجانی هیجانی تنظیم راهبردهای

لحاظ   نشانگرها به سازه بر روی عاملی رهایمسیر و با  ضرایب ، همه دهد. در مدل برازش یافته هیجان را نشان می تنظیم

 دهد.  برازش مدل را نشان می  های معنادار بودند. جدول زیر شاخص آماری

 

 برازش مدل معادالت ساختاری های. شاخص3ول جد

 مجاز  حد اورد شدهبر م شاخصنا

ر  2/٩٠ (CMIN/DF) آزادی  دو بر درجه یکا ت م ز    ک   3ا

 ٨/٠از  باالتر ٩٧/٠ GFI)برازش) نیکویی

 ٨/٠از  باالتر ٠/٩1 AGFI)شده) برازش تعدیل نیکویی

  مربعات خطای  میانگین ریشه 

ر  ٠٧/٠ RMSEA)برآورد) ت م ز    ک  1/٠ا

 ٩/٠از  باالتر ٩٧/٠ (CFI)  تطبیـقی ازندگیبر
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برازش   ، نیکویی=GFI)  ٩٧/٠برازش )  ، نیکویی=CMIN/DF)  ٩٠/2)    آزادی   دو بر درجه  توان دید، کای  می  که  همانگونه

 CFI)  ٠/  ٩٧)  تطبیقی  و برازندگی  = RMSEA)  ٠٧/٠برآورد )  مربعات خطای  میانگین  ، ریشه =AGFI)  ٩1/٠شده )  تعدیل

را نشان    تجربی  هیجان با داده های  تنظیم  دشواری   گری  میانجی  نقشدر حد مطلوب بوده و برازش بسیار خوب مدل    همگی  =

 اولیه   تروماهای  بین  هیجان در رابطه  تنظیم  دشواری  ای  واسطه   نقش  مدل ساختاری  توان ضرایب   می  4در جدول    دهند.   می

 مشاهده کرد.  تبیین  استاندارد شده و ضریب را با ضرایب مادر و عملکردخانواده با خودشیفتگی فرزندپروری ، سبککودکی

 براى مدل اصلی  p-value. نتایج حاصل از ضرایب مسیر، مقدار آماره 4جدول 

 مسیر  اثر مستقیم    اثر غیرمستقیم    اثر کل     ( R2ضریب تعیین )

 بر خودشیفتگی از:        34/٠ 

 تروماى اولیه زندگی   **1٩/٠  **٠/٠3  228/٠   

 سبک فرزندپرورى   -  **٠/٠3-  **٠/٠3-   

 عملکرد خانواده   **42/٠-  **٠/٠4-  **4٦/٠-   

 دشوارى تنظیم هیجان  **12/٠  -  **12/٠   

 بر دشوارى تنظیم هیجان از:          32/٠ 

 تروماى اولیه زندگی   **22/٠  -  **22/٠  

 سبک فرزندپرورى   **1٨/٠-  -  **1٨/٠-   

 عملکرد خانواده   **3٥/٠-  -  **3٥/٠-   

معنا    به   = β).  ٠/P<  ،12  ٠1/٠)  داشت   مستقیم  اثر مثبت   بر خودشیفتگی   هیجانی  تنظیم  پژوهشگر، دشواری  با فرضیه   مطابق

افزایش  که . خودشیفتگی  می  افزایش  هیجان، مقدار خودشیفتگی   تنظیم  میزان دشواری   با  از   طور مستقیم   به  همچنین   یابد 

اثر منفی  = β)  P<  ،1٩/٠  ٠1/٠)  اثر مثبت  زندگی  اولیه  ترومای از عملکرد خانواده  دار    معنی  - = β)٠/P<  ،42  ٠1/٠)  و 

 . پذیرفت

 

  نقش  از طریق  بر خودشیفتگی   فرزندپروری  ، عملکرد خانواده و سبکزندگی  اولیه  ترومای  بر اثر غیرمستقیم  مبنی  پژوهش  فرضیه 

  >P  ٠1/٠)    زندگی  اولیه   ترومای  توان دید اثر غیر مستقیم   می  که  . همانگونهتایید است  هیجان قابل  تنظیم  دشواری   ای  واسطه 

،٠3/٠  (β =  ٠1/٠)  فرزندپروری  سبک  دار بود. اثر غیر مستقیم  معنی  P<  ،٠3/٠(β = -  ( ٠1/٠و عملکرد خانواده  P<  ،٠4/٠=- 

(β  و غیر مستقیم   طور مستقیم  به  زندگی  اولیه  ترومای  دهد که ها نشان می  یافته  دار بود. این  و معنی  منفی  نیز بر خودشیفتگی 

. دار است  معنی  عملکرد خانواده بر خودشیفتگی  و غیر مستقیم   اثر مستقیم  گذارند. همچین  دار می  اثر معنی  بر خودشیفتگی

اثر مستقیمی  وریفرزندپر  سبک  از طریق  ، بلکهنداشت  بر خودشفیتگی  مادر  هیجان بر    تنظیم  دشواری   ای  واسطه  نقش  تنها 

 . اثر داشت خودشفتگی 

 مادر و عملکرد خانواده تبیین  فرزندپروری  ، سبکزندگی  اولیه   ترومای درصد توسط  32میزان   به  هیجانی  دشواری در مدل سوم،  

 R)2 =34/٠بود )  توجه   هیجان قابل  تنظیم  دشواری  ای  واسطه   با نقش  شده خودشیفتگی  تبیین  میزان واریانس  ن شد. همچنی

تروما    تجربه  عبارت دیگر با افزایش  به   = β ).  ٠/P<  ،22  ٠/  ٠1دارد )  هیجان اثر مثبت  تنظیم  بر دشواری  زندگی  اولیه  ترومای

 
P< 0/01  
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 و سبک   - = β)P<    ،3٥/٠  ٠1/٠شود. عملکرد خانواده )    هیجان ها بیتشر می  در تنظیم  یجاد نارسایی، احتمال ازندگی  در اوایل

 دهد که   نشان می  داشتند. این  اثر منفی  هیجانی  تنظیم  بر دشواری  طور مستقیم   نیز به  - = β)P<  ،1٨/٠  ٠1/٠)  فرزندپروری

 .تر خواهد بود هیجان پایین در تنظیم مطلوب بوده و عملکرد خانواده بهتر باشد دشواری  فرزندپروری  هر قدر سبک

 :  گيریو نتيجه  بحث

، عملکرد خانواده و  زندگی  اوایل  تروماهای  بین  هیجان در رابطه   تنظیم  واریدش  میانجی  نقش  حاضر با هدف بررسی  وهشپژ

  ترومای بین  و معناداری  نشان داد ارتباط مستقیم . نتایجانجام شده است  ادراك شده مادر با خودشیفتگی  فرزندپروری  شیوههای

و از   صورت غیرمستقیم   به  زندگی  اولیه  ، ترومایرد. افزون بر اینوجود دا  هیجان با خودشیفتگی  تنظیم  و دشواری   زندگی  اولیه 

ارتباط معناداری  تنظیم  مسیر دشواری  به  با خودشیفتگی  هیجان  در    هیجان توانست  تنظیم  عبارت دیگر، دشواری   نشان داد؛ 

  غیرمستقیم   روابط  ما در ادبیات پژوهشی  دانش  به  گرچهباشد. ا  داشته   میانجی  نقش  با خودشیفتگی   زندگی  اولیه  ترومای  ارتباط بین 

متغیرها در ادبیات   این مستقیم حال، روابط ، با ایناست قرار نگرفته  مدل مورد بررسی  در قالب فرضیه   موجود در این متغیرهای

استرالیا نشان دادند    جوان غیربالینی  با جمعیت  شی( در پژوه3٦و شاو )  مثال، گاین  . برایاست  قرار نگرفته  مورد بررسی  پژوهشی

  در زمینه  ( نیز در پژوهشی3٧)  وجود دارد. استاربرد و استوری  خودشیفتگی  با عالئم  تجارب آزارنده کودکی  بین  ارتباط مستقیمی

ارتباط   مرزی  ان اختالل شخصیت و نشانگ   تجارب آزارنده کودکی  دریافتند بین  در صفات اختالل شخصیت   فرزندخواندگی  نقش

( و 3٩)  (، اوینگ 3٨و همکاران )  ، هاکسلی، جارمنونشای  مطالعات انجام شده توسط  ، نتایجوجود دارد. عالوه بر این  معناداری

با    بود که  فته خودشی  با نشانگان شخصیت   آزارنده کودکی  ترومای  بین  ( نیز تأیید کننده ارتباط مستقیم4٠و گینزبورگ )  تالمن

 همسو و همخوان بود.  مطالعه این هاییافته

  در مورد ارتباط این  نیز شواهد محکمی  را داشت  میانجی  نقش  مطالعه  در این  هیجان که  تنظیم  ، در مورد دشواری افزون بر این

و همکاران   ، سائولسهیل- حاضر، چشور، زیگلر  پژوهش  هاییافتهمثال، همسو با    . برایوجود داشت  خودشیفته   متغیر با شخصیت

، لئوفلر،  دارد. در مطالعات دیگری  خودشیفته   در بروز نشانگان اختالل شخصیت   مهمی  هیجان نقش  تنظیم  ( دریافتند دشواری 41)

هیجان با    تنظیم   دشواری   یز نشان دادند بین( ن44سارنو و ماددو )پیرو، دی( و دی43(، کافارل )42و همکاران )  ، رادکیهوئبن

توجه   ارتباط معناداری   خودشیفتگی   شخصیت  با  به  فرضهایپیش  به  وجود دارد.   ، دشواری معادالت ساختاری  مدلیابی  مربوط 

با    زندگی  اولیه  ترومای  رمستقیمباشد تا بتواند ارتباط غی  داشته   زندگی  اولیه  با متغیر ترومای  هیجان باید ارتباط معناداری  تنظیم

رووس و همکاران ، ون رود، دیحاضر گرانفسکی   مطالعه  هایراستا، همسو با یافته  را میسر کند. در همین  خودشیفته   شخصیت 

(  4٦و همکاران )  لی  ، هیجان ارتباط دارد. هاه، کیم  تنظیم  ناسازگارانه   با راهبردهای  زندگی  تروماتیک  ( نشان دادند رویدادهای4٥)

  پژوهشی   حاضر با پیشینه   مطالعه  های، یافتههیجان ارتباط دارد. در نتیجه   در تنظیم  با دشواری   زندگی  اولیه  نیز دریافتند ترومای

 .همسو است 

  از این  یکی  که  ه استمطرح شد  مختلفی  های، فرضیه خودشیفته   با اختالل شخصیت   زندگی  اولیه  ترومای  اثرگذاری  در تبیین

  هایی ویژگی  دارای  اختالل شخصیت   از مبتال شدن به  مدل، فرد قبل  . بر اساس ایناست  ٩پذیریآسیب  -استرس    ها، فرضیهفرضیه 

 خصیت ( دچار اختالل شزندگی  اولیه  تروماهای  زا و استرس آور )از جملهآسیب  شدن با رویدادهای  در صورت مواجه   که  است 

اعتبار کننده رشد  بی  خانوادگی  هایهستند در محیط  خودشیفته   اختالل شخصیت   مستعد ابتال به  که  (. افرادی4٧شود )می

، تالش  شود؛ یعنیمی  توجهی  آن بی  شود و بهداده نمی  اهمیت  احساسات شخص  اعتبار کننده، بهبی  محیط  یابند. در یکمی

 و چه  جنسی با کودك چه شود. بدرفتاریمی تنبیه شود و یا حتی می ن و انتقال احساسات نادیده گرفتهبیا برای شخص های

 
9 - Stress -Diathesis Hypothesis 
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 ... فرزندپرورى ادراك شده مادر با    هاى  مدل ساختارى خودشیفتگی بر اساس تروماهاى اوایل زندگی، عملکرد خانواده و شیوه

  کودك هستند و در عین  به  عشق  ، مدعیسؤرفتاری   مرتکب  در آن والدین  که  است  اعتبار سازیبی  افراطی  شکل  غیر جنسی

 مؤثر بر خودشیفتگی   ( از عواملدوره کودکی  آزارهای  )از جمله   زندگی  اولیه  ترومای،  (. در نتیجه 4٨دهند )حال او را آزار می

 . است 

تبیین  بین  در  شخصیت  تنظیم  دشواری   ارتباط  نشانگان  با  داشتمی  خودشیفته   هیجان  اظهار  دارای   توان  نشانگان    افراد 

 در مواجهه   از افراد فاقد نشانگان خودشیفتگی   بیش  طرز معناداری  پذیر، به و آسیب  خودبزرگ بین  های، با ویژگیخودشیفتگی 

(. با  42کنند )استفاده می  پنداری  خود و فاجعه  هیجان همچون سرزنش   تنظیم  ناسازگارانه  راهبردهای  ناگوار، از  با رویدادهای

سرزنش  این فاجعه  حال،  و  راهبردهای  که  پنداری  خود  شاخص  تنظیم  ناسازگارانه  از  با  هستند  خصوصیات هیجان  و  ها 

  انتقاد بر ایشان سخت  کنند، تحملخود اغراق و غلو می  هایرباره توانایید  هستند؛ زیرا افراد خودشیفته   در تناقض  خودشیفتگی 

افراد دارای می  آن خشمگین  و در مقابل  است  اما  خود در برابر احساس    ترمیم  برای  خودشیفته   شخصیت   هایویژگی  شوند. 

 خود بر دیگران که  برتری  حفظ همچون تالش برای  هخودبزرگ بینان ، با رفتارهایپنداری و فاجعه سرزنش از این تحقیر ناشی

(.  43یابد )می  ادامه  خودشیفتگی  تا تشدید عالیم  چرخه   دهند و ایننشان می  کنند، واکنشمی  عمل  عنوان مکانیزم دفاعی  به

 شود.استمرار نشانگان می موجب  و هم است خودشیفته  کننده بروز شخصیت تسهیل هیجان هم در تنظیم رو، دشواری  از این 

با    صورت غیرمستقیم  هیجان به  تنظیم  دشواری   گریبا میانجی  توانست  زندگی  اولیه  ترومای  اینکه  به   ، با توجهافزون بر این 

شود. در    ان تبیینهیج  تنظیم  با دشواری   زندگی  اولیه  ترومای  ارتباط بین  باشد، الزم است  ارتباط داشته  خودشیفته   شخصیت 

  ترتیب   گیرد. بدینخود و دیگران را از کودك می  کاوش در ذهن  فرصت  زندگی  اولیه  تروماهای  توان گفتمی  مسئله  این  تبیین 

 بطاز روا  ایخواهد شد و فرد را در چرخه   خود و آنها دچار وقفه  روانی  رفتار دیگران و درك وضعیت  کودك از فهم  رشد توانایی

-آشفتگی  تواند با افزایشرشد می  ابتدایی  در سالهای  زندگی  اولیه  (. ترومای4٩سازد )هیجان گرفتار می  تنظیم  معیوب و دشواری 

دارند    نقص  هیجانی  گروه از افراد در رشد مهارتهای  تأثیر قرار دهد. معموالً این   فرد را تحت   عاطفی-   ، تحول هیجانیهیجانی  ایه

از مهارتها   از رشد برخی   مانع  کودك آزاری  های، تجربه (. در نتیجه ٥٠شود )شدید ایجاد می  هیجانی  هایخاطر تکانه  عمدتاً به  که

  ، ترومای کلی  بندی  جمع  سازد. در یکهیجان می  تنظیم  ( و فرد را مستعد دشواری ٥1هیجان خواهد شد )  تنظیم  همچون توانایی

کنند و عالوه بر    بینیرا پیش  توانند تغییرات خودشیفتگی می  صورت مستقل   هیجان هر کدام به  تنظیم  و دشواری   زندگی  اولیه 

 بروز نشانگان شخصیت   توانند موجبنیز می  صورت غیرمسقتیم   هیجان، به  در تنظیم  با تشدید دشواری   زندگی  اولیه  ، ترومایاین

 شوند.  خودشیفته 

فرض  بود. پیش  هیجان با خودشیفتگی  تنظیم  و معنادار عملکرد خانواده و دشواری  بیانگر ارتباط مستقیم  دیگر پژوهش  یهایافته

آزمون    بود که  عملکرد خانواده با خودشیفتگی  هیجان در ارتباط بین  تنظیم  دشواری  میانجی نقش  مبین  پژوهش  مدل مفهومی

  دشواری   از طریق   و معنادار عملکرد خانواده با خودشیفتگی  ر داد و بیانگر ارتباط غیرمستقیممدل برازش آن را مورد تأیید قرا

  است   مورد تأیید قرار گرفته  خودشیفته   عملکرد خانواده با نشانگان شخصیت  ارتباط بین  پژوهشی  هیجان بود. در پیشینه   تنظیم

یافته  ( که٥2,  3٨,  13) ارتباط بین   برخی  ، نتایج. عالوه بر اینان است حاضر همخو  پژوهش  هایبا  نیز  عملکرد   از مطالعات 

 حاضر همسو بود. پژوهش  هایبا یافته ( که٥٥-٥3دهند )هیجان را مورد تأیید قرار می تنظیم خانواده با دشواری 

و    خانوادگی  را باید در پرورش نخستین   از انحرافات شخصیت   بسیاری  ریشه   روان باور دارند که  از متخصصان سالمت   ری بسیا

  گردد، نقش  بررسی  روانی  های  ها و انواع گوناگون بیماری  رفتاری  از کج  آن جستجو کرد؛ زیرا اگر منشا بسیاری   عملکردهای

  تواند به  می  و این  است  باال رفته   امروز آمار خودشیفتگی  گردد. در جامعهآشکار می  رشد شخصیت   عملکرد خانواده در کیفیت

 (. ٥٦باشد ) فرزند ساالری  ، عملکرد نامطلوب خانواده و افزایشتربیتی درست از شیوه های والدین ناآگاهی دلیل

  تناسبی  هیچ  و زیاده از حد که  جهت  بی  هایدوران پرورش، تشویق   شدن در طی  واقع  از اندازه، در کانون توجه   ارزش نهادن بیش

از جانب  کار کودك ندارد، بیمبا   تایید    عواملی  از جمله  در دوران کودکی  شدید عاطفی  هایاطرافیان و آسیب   از طرد و عدم 

با بروز چنینرا پدید می  خودشیفته   شخصیت  هستند که   آید؛ چرا کهپدید می  در خانواده مشکالت بسیاری  پدیدهای  آورند. 
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  (. از سوی٥2کنند )استفاده می  شخصی  بین  و راهبردهای  درون شخصی  هایخود از مکانیسم  رمتح  تنظیم  ها برایخودشیفته 

ارتباط    هیجان وجود دارد و این  تنظیم  عملکرد خانواده با دشواری   بین  حاضر نشان داد ارتباط مستقیمی  پژوهش  هایدیگر، یافته

و    شود. جو متشنجهیجان می  تنظیم  از مسیر دشواری   خودشیفته   با شخصیتعملکرد خانواده    بین  ارتباط غیرمستقیم  موجب 

  هیجانات باعث   در تنظیم  دشواری  شود. در نتیجهآن می  در تنظیم  و دشواری  هیجانات منفی  افزایش  در خانواده باعث  ناسالم

 (. ٥٥شود )افراد خانواده می بین روابط تخریب 

انتخاب    عواطف  مدیریت  را برای  خانواده و طول دوره رشد شیوه ویژهای  نها در محیطنوجوا  که  از آن جایی و هیجانات خود 

تواند  برند؛ می کار می آنها به که هیجانی  شناختی تنظیم خانواده و راهکارهای اعضای بین میان نحوه تعامل در این کنند کهمی

 آن را به   هیجان الزم و مدیریت  تنظیم  در خانواده خود مهارت های  که  گذار باشد. نوجوانهاییهیجان اثر  تنظیم  بر میزان دشواری 

مند کسب نظام  اغلب  طور  باشند؛  مواقع  نکرده  چالش  تنیدگی  در  و  برای  زا  از شیوههای   حل  برانگیز  مانند    تعارض  ناکارآمد 

اند از رشده یافته  زا و ناسالم  تنش  خانوادگی  در محیط  که  ، افرادی. بنابراین(٥٧گیرند )هیجان بهره می  تنظیم  منفی  راهکارهای

هیجان    تنظیم  ، عملکرد خانواده و دشواریکلی  بندی  جمع  هیجان برخوردار نیستند. در یک  و تنظیم  مدیریت  الزم برای  مهارتهای

با تشدید   ناسالم ، عملکرد خانوادگیکنند و عالوه بر این بینیرا پیش توانند تغییرات خودشیفتگیمی صورت مستقل هر کدام به

 شود. خودشیفته بروز نشانگان شخصیت تواند موجب نیز می صورت غیرمسقتیم هیجان، به در تنظیم دشواری 

با مطاالت    یافته  وجود ندارد. این  و معناداری  ارتباط مستقیم  مادر با خودشیفتگی  فرزندپروری   نشان داد بین  پژوهش  یهایافته

 ( نشان داد فرزندپروری 3٨و همکاران )  ، هاکسلی، جارمنونشای  مطالعه  ؛ زیرا نتیجه ناهمخوان است   پژوهشی  انجام شده در پیشینه 

  خودشیفته   خصیت را در صفات ش  فرزندپروری  ( نیز نقش٥٨چان )   مطالعه  جوانان دارد. نتایج  در صفات شخصیت   مهمی  نقش

از   حاضر ناهمخوان بود. یکی  مطالعه  های( نیز با یافته٥٩( و کالدیو )3٩)  اوینگ  مطالعه  ، نتایجسازد. افزون بر اینمی  برجسته 

  سوی   باشد. از  خطی  روابط  در بررسی  معادالت ساختاری  رویکرد مدلیابی  گیریاز سخت  تواند ناشیمی  ناهمخوانی  این  دالیل

 حاضر فرزندپروری  در مطالعه  که  ؛ در حالیاست  قرار گرفته  مورد ارزیابی  صورت کلی  به  دیگر، در مطالعات اشاره شده فرزندپروری

تواند  (، می٦٠کننده دارد )  تعیین  نقش  با یکدیگر در فرزندپروری  والدین  تعامل  که  جهت  از این   مسئله  . اینشده است  مادر ارزیابی

 باشد.  خودشیفته  مادر با شخصیت فرزندپروری  کننده عدم ارتباط بین تبیین 

نشان    ارتباط معناداری  هیجان با خوشیفتگی  تنظیم  دشواری   و معنادار از طریق  صورت غیرمستقیم   مادر به  ، فرزندپروریهمچنین 

تواند در  هیجان می  تنظیم  فرض شده بود، دشواری   پژوهش  مفهومیدر مدل    دهد همانظور کهنشان می  یافته  . اینداده است

مادر    فرزندپروری  بین  عبارت دیگر، ارتباط مستقیمی  باشد. به  داشته  میانجی  نقش  مادر با خودشیفتگی   فرزندپروری  ارتباط بین

  هایمثال، یافته  آمد. برای  دست  به  مشابهی  نیز نتایج  یپژوهش  ، در پیشینه یافته  هیجان وجود دارد. همسو با این  تنظیم  با دشواری

  هایسبک  بین  با کودکان کار دریافتند ارتباط معناداری  ای( در مطالعه٦1لو )   و تقی  محمد میگونی  عسگرپور، کربالیی  مطالعه

  ابعاد فرزندپروری   بین  ( رابطه ٦2وخیّر )  سینی، حدیگری  هیجان وجود دارد. در پژوهش  انطباقی  شناختی  با تنظیم  فرزندپروری

( در  ٦3و همکاران )  ، سیلک ، کرایسخارج از کشور نیز موریس  را مورد تأیید قرار دادند. در ادبیات پژوهشی  هیجانی  با تنظیم

فرزندپروری   طولی  پژوهشی متغیرهای  یکی  دریافتند  تنظیم  از  بر  مورلناست  هیجانی  اثرگذار   .( سووج  و  شافر  در  ٦4،  نیز   )

 هیجان دارد.   با تنظیم ارتباط معناداری فرزندپروری رسیدند سبک  نتیجه  این به ایمطالعه

با تشدید    فرزندپروری  که  آن است   هیجان مبین   تنظیم  دشواری   گریبا میانجی  مادر بر خودشیفتگی   فرزندپروری  غیرمستقیم  تأثیر

 مادر بر دشواری   تأثیر فرزندپروری  شود. در تبیین  خودشیفته   شخصیت   گیری شکل  موجب  است  یجان توانسته ه  تنظیم  دشواری 

  هیجان در کودکان هستند و از طریق  تنظیم  مهارتهای  فراگیری   اجتماعی  عامل  اولین   والدین  که  ذکر است  هیجان الزم به   تنظیم
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 ... فرزندپرورى ادراك شده مادر با    هاى  مدل ساختارى خودشیفتگی بر اساس تروماهاى اوایل زندگی، عملکرد خانواده و شیوه

(.  ٦٥کودك والد تاثیر گذارند )  کودك در دوره تعامل  کودك، بر رشد هیجانی  هیجانهای  به  ابراز هیجان، بیان هیجان و واکنش

از    آید و برخی  وجود می  به  فرزندپروری حامی  هایهیجان در محیط مدیریت  برای  خود تنظیمی  از مهارتهای  توجهی قابل  بخش

  کنند محیطیکودکانشان اجتناب می  بدنی  تند و از انتقاد، فریاد زدن، یا تنبیه هس  و حامی  با توجه   که  متخصصان معتقدند مادرانی

،  (. در نتیجه٦4کند )   می  هیجان کودکان را تسهیل  مدیریت  رشد مهارتهای  کنند کهمی  آنها فراهم  تر برایو سازمان یافته  منسجم

هیجانات باشد. با تشدید    و تنظیم  در مدیریت  ساز دشواری   تواند زمینهیباشد م  و ناسازگارانه  ناسالم  فرزندپروری  که  در صورتی

را مقصر رویدادهای  هشیارانه  و حداقل  شناختی  هیجان، در سطح  در تنظیم  دشواری  آنها رخ    برای   که  ناگواری  افراد دیگران 

  هایاز ویژگی  یکی  آنها که  شکننده بودن ساختمان شخصیتی  موجب  پردازند کهخود می  سرزنش  ؛ عمدتاً بهدانندبلکه  دهد نمیمی

ارتباط   خودشیفته   مادر با نشانگان شخصیت   فرزندپروری  ، اگرچه (. بنابراین41شود )، میاست   خودشیفته   اختالل شخصیت   اصلی

 نشانگان شخصیت   گیری تواند در شکلمی  مصورت غیرمستقی  هیجان به  تنظیم  بر دشواری  ندارد، با اثرگذاری   و معناداری  مستقیم

 مؤثر باشد.  خودشیفته 

  پژوهش  نتایج  دهیو تعمیم  بیرونی  تواند رواییمی  که  است   غیرتصادفی  گیریحاضر روش نمونه   پژوهش  هایاز محدودیت  یکی

صورت   حاضر به  اطالعات در پژوهش  ، روش گردآوریهمراه سازد. همچنین   را با محدودیت  آماری  سایر افراد جامعه  حاضر به

  فرزندپروری   پژوهش در این  اینکه  به همراه بوده باشد. با توجه  سواالت با سوگیری  به پاسخدهی است ممکن بود که  خوداظهاری 

افرادی  ، در آن دستهاست  قرار گرفته  مادران مورد بررسی آنها فوت شده است  که  از  پاسخدهیمادر    سواالت پرسشنامه  به  ، 

در   با سواالت با سوگیری  پاسخدهی  است  ، ممکندور بود. در نتیجه   هایاز گذشته   ورییادآ  ادراك شده نیازمند به  فرزندپروری

 خودشیفته   با اختالل شخصیت   کودکی  اولیه  حاضر نشان داد ترومای  پژوهش  هاییافته  اینکه   به  همراه بوده باشد. با توجه  یادآوری

و    قرار بگیرد و با استفاده از خدمات روانشناختی  خانوادهها مورد توجه   توسط  یکودک  اولیه  شود ترومایدارد پیشنهاد می  رابطه 

از آنجا که  مشکالت را در کودکان مرتفع  مشاوره این ارتباط بین  پژوهش  هاییافته  سازند.  عملکرد خانواده با نشانگان    حاضر 

از مداخالت   عنوان یکی   به  خانواده درمانی  مختلف  رویکردهای  شودپیشنهاد می  را مورد تأیید قرار داده است   خودشیفته   شخصیت 

برنامه  روانشناختی  در  به  درمانی  مؤثر  مبتال  شخصیت  افراد  بین   خودشیفته   اختالل  ارتباط  شدن  معنادار  با  شود.    گنجانده 

در    خصوص آموزش والدین  به  ش عمومیآموز  هایشود در برنامهپیشنهاد می  خودشیفته   مادر با نشانگان شخصیت  فرزندپروری

منظور آموزش    به  مشخصی  هایشود و برنامه  تبدیل  آموزش والدین  ارکان اصلی  به  اولیا و مربیان مدارس، فرزندپروری  هایانجمن 

در    عاطفی ندان، ایجاد گرمیفرز  از خودمختاری  حمایت  از طریق   فرزندی -والد   شود. بهبود الگوهای  تدوین  زمینه  در این  والدین

  حاضر نشان داد دشواری   پژوهش  هاییافته  در فرزندان شود. از آنجا که  روانی  از آسیب  تواند مانعمی  از درگیری  و جلوگیری   روابط

  نگان شخصیت مادر با نشا ، عملکرد خانواده و فرزندپروریزندگی اولیه ترومای بین تواند در رابطههیجان می تنظیم

  خودشیفته نقش میانجی داشته باشد، به روانشناسان و مشاوران پیشنهاد میشود آموزش مهارتهاى مدیریت تنظیم هیجان به

 عنوان رویکرد اصلی در درمان افراد مبتال به اختالل شخصیت خودشیفته تبدیل شود.   
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