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Abstract  

The aim of this study was to predict the characteristics of borderline 
personality organization based on childhood trauma and family emotional 
atmosphere in drug addicts. 
This study was a predictive correlation in terms of its basic purpose and 
based on how to obtain the required data. The statistical population of the 
present study included all individuals with drug abuse disorders referred to 
addiction treatment centers in Shiraz, from which 123 people were selected 
as a sample size using multi-stage cluster random sampling; In such a way 
that one of the different areas of Shiraz city accidentally and among it 
males with substance abuse disorder referring to addiction treatment 
centers and green, Hafez, new life, school and living again located in 
Shiraz city (to 123 people were selected. The sample group was assessed 
by distributing the Leishringer Borderline Personality Disorder 
Questionnaire (1999), the Childhood Trauma Questionnaire (CTQ) by 
Bernstein et al. (2003), and the Hill Berne Family Emotional Atmosphere 
Questionnaire (1964). The collected data were analyzed at two levels 
(descriptive statistics and inferential statistics). At the statistical level, 
mean and standard deviation were used, and at the inferential statistical 
level, multivariate regression was used simultaneously. The results indicate 
that childhood trauma and the emotional atmosphere of the family are able 
to predict the characteristics of the borderline personality organization. 
 
Keywords: Childhood Trauma; Family Emotional Atmosphere; Traits of 
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پیش بینی صفات سازمان شخصیت مرزي بر اساس تروماي دوران کودکی و جو عاطفی 

  خانواده در افراد معتاد به مواد مخدر

 3نژاد زارع محمد، *،2دواریام بنفشه، 1انفعال دینو

 رانیا راز،یش ،یدانشگاه آزاد اسالم راز،یواحد ش ،ینیبال یشناس ارشد، گروه روان کارشناس 1
 رانیا راز،یش ،یدانشگاه آزاد اسالم راز،یواحد ش ،ینیبال یشناس گروه روان ار،یاستاد 2
 رانیا راز،یش ،یدانشگاه آزاد اسالم راز،یواحد ش ،ینیبال یشناس گروه روان ار،یاستاد 3

  .رانیا راز،یش ،یدانشگاه آزاد اسالم راز،یواحد ش ،ینیبال یشناس گروه روان ر،دوایام بنفشه * نویسنده مسئول:

  omidvarpsy@gmail.comایمیل:  

 
  

  31/01/1400 تاریخ دریافت مقاله:

  22/02/1400 تاریخ پذیرش مقاله:

  چکیده

پیش بینی صفات سازمان شخصیت مرزي بر اساس تروماي دوران هدف از پژوهش حاضر  سابقه و هدف:

  بود.کودکی و جو عاطفی خانواده در افراد معتاد به مواد مخدر 

هاي مورد نیاز  آوري داده و بر اساس چگونگی بدستاز نظر هدف بنیادي این پژوهش  ها:  مواد و روش

حاضر شامل تمامی افراد داراي اختالل  پژوهش آماري جامعه بود.بین می باشد همبستگی از نوع پیش

کننده به مراکز ترك اعتیاد شهر شیراز بوده است که از آن بین با  سوء مصرف مواد مخدر مراجعه

نفر به عنوان حجم نمونه  123اي تعداد اي چندمرحله استفاده از روش نمونه گیري تصادفی خوشه

 طور تصادف و از آن بین  شیراز یک منطقه بهانتخاب شدند؛ بدین نحو که از بین مناطق مختلف شهر 

اعتیاد و یالي سبز، حافظ، زندگی  ترك مراکز به کننده همراجع مواد مصرف سوء داراي اختالل افراد مذکر

نفر) انتخاب شدند. گروه نمونه از طریق  123نو، درسا و زندگی دوباره واقع در شهر شیراز (به تعداد 

) CTQ)، پرسشنامه تروماي دوران کودکی (1999لیشنرینگ ( مرزي توزیع پرسشنامه اختالل شخصیت

مورد سنجش  )1964( برن لیخانواده ه یجو عاطف استاندارد پرسشنامهو ) 2003برنستاین و همکاران (

(آمار توصیفی و آمار استنباطی)  لیتحل و  هیتجزدر دو سطح مورد  شده يگردآورهاي  دادهقرار گرفتند. 

رگرسیون چند متغیره  در سطح آمار از میانگین و انحراف معیار و در سطح آمار استنباطی از .قرار گرفت

   شد.استفاده به روش همزمان 

) رابطه r ،01/0<ρ= 457/0بین صفات سازمان شخصیت مرزي با تروماي دوران کودکی ( ها: یافته

) r ،01/0<ρ= -385/0خانواده (مستقیم و معنادار و بین صفات سازمان شخصیت مرزي با جو عاطفی 

رابطه معکوس و معناداري وجود دارد. بین صفات سازمان شخصیت مرزي با ابعاد سوء استفاده عاطفی 

)58/0 =r ،01/0<ρ) سوء استفاده فیزیکی ،(38/0 =r ،01/0<ρ) 49/0) و  سوء استفاده جنسی =r ،

01/0<ρمان شخصیت مرزي با ابعاد تأیید کردن ) رابطه مستقیم و معنادار وجود دارد. بین صفات ساز

)43/0-=r ،01/0<ρ) هدیه دادن ،(23/0-=r ،01/0<ρ) 17/0)، تشویق کردن- =r ،05/0<ρ اعتماد ، (

)38/0-=r ،01/0<ρ) 36/0) و احساس امنیت-=r ،01/0<ρ.رابطه معکوس و معنادار وجود دارد  ،(  

ان کودکی و جو عاطفی خانواده قادر به پیش بینی نتایج حاصل گویاي آن است که تروماي دور گیري: نتیجه

  صفات سازمان شخصیت مرزي است.

  

  تروماي دوران کودکی؛ جو عاطفی خانواده؛ صفات سازمان شخصیت مرزي و اعتیاد. واژگان کلیدي:

 علوم دانشگاه يبرا نشر حقوق یتمام

  .است محفوظ همدان یپزشک

  

مقدمه

شدن جوامع بشري،  موازات گسترده در دنیاي امروز به

تر شده است. یکی از این  تر و قابل تأمل مشکالت آن نیز بغرنج

توان گفت که تمام جوامع و  مشکالت مهم که با قاطعیت می

ها در سراسر دنیا با آن دست به گریبان هستند، مواد  دولت

 مجله علمی پژوهان  11تا 1 صفحات ،1400بهار  ،3شماره  ،19دوره                

 پژوهشیمقاله  
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 انو همکار انفعال

اي  مخدر و اعتیاد به آن است. گرایش به مواد مخدر بسان پدیده

مثابه واقعیتی اجتماعی، هیچ  یابد و به اجتماعی تبلور می

ز زوایاي گوناگون اي از آن گریز ندارد؛ موضوعی که ا جامعه

گذاران بسیاري از کشورها را برانگیخته و توجه  نگرانی سیاست

آنان را جلب کرده است؛ چراکه ابعاد گوناگونی اعم از اجتماعی، 

اقتصادي، سیاسی، فرهنگی، بهداشتی و ... دارد و معضلی 

وتحلیل کرد و  راحتی آن را تجزیه توان به پیچیده است که نمی

  ).1(یر مناسبی اندیشید براي حل آن تداب

پدیده اعتیاد در کشور ایران نیز گسترش زیادي داشته 

میلیون معتاد در کشور، کاهش سن  2است. وجود بیش از 

هزار زندانی  100اعتیاد، اعتیاد در مدارس، وجود بیش از 

مرتبط با اعتیاد در کشور و تغییر الگوي مصرف به سمت مواد 

ناسی را بیش از گذشته ش هاي سبب صنعتی ضرورت بررسی

- هاي اجتماعی سازد. از طرفی، با توجه به تخریب خاطرنشان می

اقتصادي و جسمی غیرقابل جبران اعتیاد، پیشگیري اولیه  

  ). 2اهمیت زیادي دارد (

هاي متعدد که در میان افراد معتاد بررسی  از میان موضوع

از اي دارد.  شده است، توجه به اختالل شخصیت نقش برجسته

 Bو  Aهاي  ) خوشهCو  A ،Bبین سه خوشه اختالل شخصیت (

از بین  .رابطه دارند اعتیاد به مواد مخدرطور معناداري با  به

اختالل شخصیت  ،هاي شخصیت در این دو خوشه اختالل

 Bو اختالل شخصیت مرزي از خوشه  Aاسکیزوتایپی از خوشه 

 نقش مخدر اعتیاد به موادترین اختالالتی هستند که در  مهم

اساس تحقیقات، بیماران مبتال به اختالل  بر .تري دارند جدي

؛ قرار دارنداعتیاد قدام به اشخصیت مرزي در معرض خطر 

  ). 3ها باید جدي گرفته شود ( رفتار و افکار آن ،بنابراین

در میان مجموعه علل گوناگونی که در اختالل شخصیت 

بررسی و مطالعه شده است، خانواده اهمیت بسیار زیادي دارد. 

در واقع موضوع شخصیت به نوع خانواده، ارتباط عملکردهاي 

هاي حاکم در آن مربوط  ویژه آن و نیز ساختار ارتباطی و ارزش

خصیت گیري ش ترین رکن شکل است؛ یعنی خانواده اساسی

در سال و همکارانش  Zanariniدر همین راستا، ). 4(است 

کنند که تروماي کودکی در افراد داراي صفات  تأکید می 1997

وفور وجود دارد و این تجارب اغلب در بافت  شخصیت مرزي، به

دهد که در آن والدین مشکالت روانی  آشفته خانواده رخ می

بینی و پیشگیري از  دارند و از تأمین محیطی امن و قابل پیش

و همکاران  Allisتروما عاجز هستند یا خود عامل آن هستند. 

نیز بر این باور بودند که اختالل شخصیت، اعتیاد  2012 سال در

ها در  و سایر رفتارهاي پرخطر در افراد نشانگر شکست آن

  ).5(سازگاري با شرایط سخت زندگی است 

 تأثیر شخصیت تحت طورکلی برخی بر این باورند که به

 و اولین ازجمله جو عاطفی خانواده است. خانواده متعددي عوامل

 نقش انسان شخصیت گیري شکل در که است نهاديترین  بنیادي

 و کند می شروع خانواده از را زندگی خود انسان. دارد اساسی

 و ها ارزش شود و می سرشته آنجا در فرد شخصیت خمیرمایه

 در اولیه تأثیرات این. شود می گذاري او پایه فکري معیارهاي

 در اطراف محیط با سازگاري و دیگران با فرد ارتباطات رفتارها،

. دارد اي کننده تعیین نقش فرد زندگی کل در رفته هم روي آینده و

. آید میدر عاطفی خانواده محیط رنگ به فرزند همیشه شخصیت

 است، آشکار حقیقتی فرزند رفتار با والدین رابطه منش اینکه با

 نامناسب ضعیف و پیوند). 6اند ( برده پی آن اهمیت به تازگی به

 ساز زمینه که است نیرومندي بالقوه فرزند عامل و والد بین عاطفی

پژوهش حاضر  .شود رفتاري در افراد می و مشکالت شخصیتی انواع

 از مخدر که مواد به معتادان از بسیاري شود که از آنجا ناشی می

 شخصیت از اختالل برند، هاي روانی رنج می آسیب و اختالالت

  ). 7مبتال هستند ( آن به گروه است که این اختالالتی بارزترین

اند،  افرادي که در دوران کودکی با مشکالتی مواجه شده

دهند. این  سالی انتقال می معموالً مشکالت خود را به دوران بزرگ

ها منجر شود.  مسئله ممکن است به برخی مشکالت در زندگی آن

گیري کنند که این  درستی تصمیم توانند به برخی از این افراد نمی

 ها پژوهششود.  ا در زندگی میه معضل باعث افزایش خطاهاي آن

 جنسی و جسمی هیجانی، هاي سوءاستفاده اند داده نشان

 هاي اختالل مانند مواردي به کودکی مدت در دوران طوالنی

ها ممکن است  لذا بررسی این آسیب؛ )8شود ( شخصیت منجر می

به ارائه راهکارهایی براي کاهش مشکالت افراد منجر شود تا این 

  گام درستی در جهت حل مشکالت خود بردارند. افراد بتوانند

اهمیت عملی پژوهش حاضر نیز بدین جهت است که نتایج 

پژوهش حاضر به محققان، مشاوران و همچنین افرادي کمک 

کند که به دنبال تربیت فرزندان خود به لحاظ شخصیتی  می

بینی رابطه صفات سازمان  همچنین این تحقیق به پیشهستند. 

پردازد؛  مصرف مواد و نوع مواد مصرفی می با سوءشخصیت مرزي 

هایی مفید است که  هاي این پژوهش براي افراد یا سازمان لذا یافته

در زمینه ترك یا پیشگیري از مصرف مواد مخدر به مباحث 

شناختی توجه دارند. نتایج این تحقیق در زمینه  شخصیتی و روان

شکان، دانشجویان و پز شناسان، روان پژوهشی مورد استفاده روان

گیرد که قصد پژوهش روي رابطه تروماي دوران  کسانی قرار می

طورکلی جو خانواده و اثربخشی آن بر شخصیت افراد  کودکی و به

ها،  دارند. نتایج پژوهش در زمینه عملی نیز مورد استفاده خانواده

گیرد که در مراکز ترك و  پزشکانی قرار می شناسان یا روان روان

کنند و اطالعاتی  ري اعتیاد دولتی یا خصوصی فعالیت میپیشگی

بینی و دالیل روانی گرایش افراد به مصرف انواع  را در زمینه پیش

مواد مخدر موجود در کشور و درمان انواع مواد مخدر فراهم 

  کند. می

  

  هاي پژوهش فرضیه

تروماي دوران کودکی و جو عاطفی خانواده قادر به 

  سازمان شخصیت مرزي هستند.بینی صفات  پیش

بینی صفات  هاي تروماي دوران کودکی قادر به پیش  مؤلفه
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  سازمان شخصیت مرزي است.

بینی صفات  هاي جو عاطفی خانواده قادر به پیش مؤلفه

  سازمان شخصیت مرزي است.

  

  پیشینه پژوهش

) در 9پر و شریفی ( محمودعلیو، هاشمی، بیرامی، بخشی

تایمی  درفتاري دوران کودکی و الکسیتحقیقی با عنوان نقش ب

جمعیت در  )BPD(بینی اختالل شخصیت مرزي  در پیش

نشان دادند که مدل نظري آمادگی خوبی دارد و غیربالینی 

زاي دوران کودکی (خصوصاً سوءاستفاده عاطفی)  تجربیات آسیب

کننده خوبی براي اختالل شخصیت  بینی تایمی پیش و الکسی

براین، نتایج نشان داد رابطه جنسی بین  مرزي هستند. عالوه

 تایمی ارتباط دارد. با الکسی BPDتغذیه و عالئم  سوء

) در تحقیقی با عنوان بررسی 10نژاد ( نژاد و تاجیک ريمه

ها و فقدان دوران کودکی، بدتنظیمی هیجانی  رابطه بین بدرفتاري

 دانشگاه آزاد ساريبا اختالل شخصیت مرزي روي گروه نمونه 

زاي دوران کودکی و  بین انواع تجارب آسیب ندنشان داد

هاي اولیه با اختالل شخصیت مرزي ارتباط معناداري وجود  فقدان

زاي دوران کودکی با میانجیگري بدتنظیمی  و تجارب آسیب دارد

سالی فرد را براي مبتالشدن به اختالل  در بزرگ ،هیجانی

  کنند. میپذیر  شخصیت مرزي آسیب

ا عنوان در تحقیقی ب )11(فرح بیجاري، حسینی و نصیري 

 با دلبستگی سبک و کودکی دورانهاي  آسیب رابطه بررسی

مرزي  شخصیت اختالل به مبتال افراد در انسجامی خودشناسی

 مرزي شخصیت اختالل به مبتال بیماران روي گروه نمونه

نشان  ساري امام بیمارستان پزشکی روان کلینیک به کننده مراجعه

 هاي آسیب با ایمن و اجتنابی دلبستگی هاي سبک مطالعه دادند

 دلبستگی سبک منفی و رابطه کودکی دوران در عاطفی و جسمی

  .دارند مثبت رابطه کودکی دوران هاي آسیب با دوسوگرا

Cattane, Rossi, Lanfredi, Cattaneo )12 ( در تحقیقی

، روي گروه تروماي کودکیبا عنوان اختالل شخصیت مرزي و 

نمونه کودکان مقطع ابتدایی شهر سنگاپور نشان دادند تروماي 

دوران کودکی و تجارب حاصل از این دوران بر اختالل شخصیت 

 سالی اثرگذار است.  فرد در بزرگ

PenHeroo, Kuk )13(  در تحقیقی با عنوان تأثیر

هاي دوران کودکی و شیوه فرزندپروري با اضطراب افراد  آسیب

روه نمونه کودکان دچار اختالل اضطراب نشان دادند روي گ

هاي دوران کودکی ممکن است به افزایش اضطراب در بین  آسیب

هاي دلبستگی نامناسب روي  افراد منجر شود. همچنین سبک

زندگی افراد تأثیر منفی دارد و باعث افزایش اضطراب در بین افراد 

   شود. می

Goodman در تحقیقی با عنوان نقش ) 14( و همکاران

رفتار هیجانی دوران  کننده حساسیت به طرد در ارتباط سوء تعدیل

هاي اختالل شخصیت مرزي، روي گروه نمونه  کودکی و نشانه

هاي اختالل  دانشجوي کارشناسی نشان دادند نشانه 133

شخصیت مرزي را از طریق حساسیت به طرد و همچنین 

کند و تعامل حساسیت به طرد  یبینی م استفاده عاطفی پیش سوء

استفاده هیجانی دوران کودکی از لحاظ آماري معنادار بود.  و سوء

استفاده دوران  رفته نتایج این مطالعه نشان داد سوء هم روي

طور مستقل، تعداد عالئم اختالل  کودکی و حساسیت به طرد به

بین عالئم سوء  و تعامل کنند بینی می شخصیت مرزي را پیش

ي عاطفی دوران کودکی و اختالل شخصیت مرزي  ادهاستف

براین، ارتباط بین عالئم  عالوه به حساسیت به طرد وابسته بود.

استفاده عاطفی دوران کودکی و اختالل شخصیت مرزي به  سوء

ها از اثرات مستقل  هاي آن حساسیت به طرد وابسته بود. یافته

طرد و استفاده هیجانی دوران کودکی و حساسیت به  سوء

هاي اختالل شخصیت  ها در ظهور نشانه همچنین اثرات متقابل آن

مرزي در جمعیت بالینی حمایت کرد. در این مطالعه وقتی 

طور  استفاده هیجانی دوران کودکی به حساسیت به طرد و سوء

هاي اختالل  جداگانه در نظر گرفته شدند، رابطه مثبتی با نشانه

  شخصیت مرزي داشتند. 

  

  تحقیقنوع 

هاي بنیادي به حساب  این پژوهش بر اساس هدف از پژوهش

پردازد و بر اساس  بینی رابطه بین متغیرها می آید؛ زیرا به پیش می

هاي مورد نیاز همبستگی از نوع  آوري داده دست چگونگی به

بین است که در آن رابطه میان متغیرها بر اساس اهداف  پیش

  شود. بینی می تحقیق پیش

  

  ها روش مواد و

  گیري آماري، نمونه و روش نمونه جامعه

حاضر شامل تمامی افراد داراي اختالل  پژوهش آماري جامعه

کننده به مراکز ترك اعتیاد شهر  مصرف مواد مخدر مراجعه سوء

گیري تصادفی  شیراز بود که از آن بین با استفاده از روش نمونه

نمونه انتخاب نفر به عنوان حجم  130اي  اي چندمرحله خوشه

شدند؛ بدین نحو که از بین مناطق مختلف شهر شیراز دو منطقه 

 داراي اختالل طور تصادفی انتخاب شد و از آن بین افراد مذکر به

اعتیاد ویالي سبز،  ترك مراکز به کننده مراجعه مواد سوءمصرف

حافظ، زندگی نو، درسا و زندگی دوباره واقع در شهر شیراز (به 

  ر) انتخاب شدند.نف 130تعداد 

  

  ها آوري داده ابزار جمع

 ابزار گردآوري اطالعات در این پژوهش عبارت بودند از: 

  

  نامه اختالل شخصیت مرزي پرسش

که توسط  نامه شخصیت مرزي در این تحقیق از پرسش

Leichsenring )1999منظور سنجش صفات شخصیت  ) به

ماده و بر اساس  53هاي بالینی و غیربالینی در  مرزي در نمونه
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 انو همکار انفعال

بندي شخصیت مرزي  ) از سازمانKernberg )1967مفهوم 

هایی  نامه شخصیت مرزي شامل عامل تدوین کرده است. پرسش

هاي دفاعی اولیه،  براي سنجش آشفتگی هویتی، مکانیزم

  دیده و ترس از صمیمیت است.  یبآزمایی آس واقعیت

هاي بله و خیر  نامه با استفاده از گزینه سؤاالت این پرسش

شوند که پاسخ بله نمره یک و پاسخ خیر نمره  گذاري می نمره

آوردن نمره هر عبارت،  دست گیرد. پس از به صفر می

  شود: گذاري می هاي زیر نمره زیرمقیاس

 26و  27و  33و  34 و 36و  37و  42و  46آشفتگی هویتی: 

  8و  15و 

و  10و  16و  29و  39و  40و  48هاي دفاعی اولیه:   مکانیزم

  1و  9

  7و  12و  13و  21و  41آزمایی:  واقعیت

   5و  14و  19 20و  23و  25و  28و  50ترس از صمیمیت: 

 36و  40و  43و  46و  47و  49و  50سؤال نمره برش:  20

و  4و  5و  8و  9و  10و  14و  15و  19و  20و  25و  27و  28و 

3  

  51تا  1نمره کلی: 

سؤال بیشترین ارزش را در تعیین  20نامه  در این پرسش

سؤال  20وضعیت شخصیتی فرد دارند که در باال با عنوان 

سؤال مربوط به یک عامل  20اند . این  نمره برش ذکر شده

هاي  جداگانه نیستند، بلکه سؤاالت آن برگرفته از عامل

نامه اگر نمره  نامه است. در این پرسش چهارگانه این پرسش

باشد، به احتمال  10سؤال نمره برش بیشتر از  20فرد در این 

 20زیاد فرد شخصیت مرزي دارد. اگر مجموعه نمرات این 

باشد، فرد به احتمال بسیار کمی شخصیت  10سؤال کمتر از 

  ).1999مرزي دارد (لیشنرینگ، 

  

  )CTQي دوران کودکی (نامه تروما پرسش

به ) 16و همکاران (  Bernsteinaتوسط این پرسشنامه

منظور سنجش آسیب ها و تروماي دوران کودکی توسعه 

ها و  منظور سنجش آسیب را به نامه این پرسشداده شده است. 

نامه یک ابزار  تروماي دوران کودکی توسعه دادند. این پرسش

غربالگري براي آشکارکردن اشخاص داراي تجربیات سوءاستفاده و 

ساالن و  نامه هم براي بزرگ غفلت دوران کودکی است. این پرسش

نوع از  5نامه  شود. این پرسش هم براي نوجوانان استفاده می

اند از:  سنجد که عبارت فتاري در دوران کودکی را میبدر

سوءاستفاده جنسی، سوءاستفاده جسمی، سوءاستفاده عاطفی، 

سؤال دارد که  28نامه  غفلت عاطفی و غفلت جسمی. این پرسش

سؤال  3نامه و  هاي اصلی پرسش سؤال آن براي سنجش مؤلفه 25

وران رود که مشکالت د آن براي تشخیص افرادي به کار می

  کنند.  کودکی خود را انکار می

نامه، ابتدا باید  هاي پرسش گذاري مؤلفه قبل از نمره

معکوس  26و  28، 19، 13، 7، 5، 2هاي  گذاري سؤال نمره

دهنده تروما یا آسیب  نامه نشان شود. نمرات باال در پرسش

بیشتر و نمرات کمتر نشانه آسیب یا تروماي کمتر در دوران 

 25تا  5ها  منه نمرات براي هریک از زیرمقیاسکودکی است. دا

  است.  125تا  25نامه  و براي کل پرسش

نامه در ادامه آمده  هاي پرسش گذاري هریک از مؤلفه نمره

منظور سنجش  به 22و  16، 10هاي  است. دقت کنید که سؤال

روایی یا انکار مشکل در دوران کودکی است. اگر مجموع 

باشد، با احتمال  12شده به این سؤاالت بیشتر از  هاي داده پاسخ

  هاي فرد نامعتبر است.  زیادي پاسخ

  نامه بدین شکل است: هاي پرسش ري مؤلفهگذا نمره

   25، 18، 14، 8، 3هاي  سوءاستفاده عاطفی: سؤال

  17، 15، 12، 11، 9هاي  سوءاستفاده فیزیکی: سؤال

  27، 24، 23، 21، 20هاي  سوءاستفاده جنسی: سؤال

  28، و 19، 13، 7، 5هاي  غفلت عاطفی: سؤال

   26، 6، 4، 2، 1هاي  غفلت جسمی: سؤال

Hخانواده  یجو عاطف استاندارد مهنا پرسش i l l  B u rn 

)1964(  

Hill Burn  منظور  نامه را به این پرسش 1964در سال

و رابطه مادر  فرزندي رابطه پدرارزیابی جو عاطفی خانواده (

هاي مشترك،  تجربهکردن، دأییمحبت، نوازش، تیعنی  يفرزند

 ) طراحی وتیامن احساس و اعتمادکردن،  قیتشودادن،  هیهد

بعد دارد و بر اساس  8سؤال و  16نامه  تدوین کرد. این پرسش

من در روابط خود «اي لیکرت با سؤاالتی مانند  طیف پنج گزینه

  سنجد. جو عاطفی خانواده را می» کردم با پدرم احساس امنیت می

نامه در پژوهش کوتی و  ضریب آلفاي کرونباخ این پرسش

ري و همکاران ، در تحقیق شوشت83/0)، 1386همکاران (

  برآورد شده است.  87/0و در پژوهش حاضر  89/0) 1396(

ها با استفاده از آمار  ، دادهها اسیآوري مق پس از جمع

در  شد.بررسی  SPSSافزار  توصیفی و استنباطی و با کمک نرم

و در قسمت آمار و انحراف معیار  قسمت آمار توصیفی از میانگین

استفاده زمان  رگرسیون به شیوه همروش تحلیل از  استنباطی

 .شد

 

  نامه هاي پرسش مؤلفه :1جدول 

  سؤاالت مربوطه  بعد

  1-2  محبت

  3-4  نوازش

  5-6  تأییدکردن

  7-8  هاي مشترك  تجربه

  9-10  دادن هدیه

  11-12  کردن تشویق

  13-14  اعتماد

  15-16  احساس امنیت

  

  ها یافته
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 یکودک دوران يتروما اد ویاعت              

فرضیه اصلی: تروماي دوران کودکی و جو عاطفی خانواده 

 بینی صفات سازمان شخصیت مرزي را دارند.  توانایی پیش

براي بررسی این فرضیه از رگرسیون چندمتغیره به روش 

بینی همبستگی بین  زمان استفاده و قبل از انجام این پیش هم

  ها بررسی شد. متغیر

صفات سازمان شخصیت ، بین 2بر اساس اطالعات جدول 

) رابطه r ،01/0<Ρ= 457/0مرزي با تروماي دوران کودکی (

مستقیم و معنادار و بین صفات سازمان شخصیت مرزي با جو 

) رابطه معکوس و r ،01/0<Ρ=  -385/0عاطفی خانواده (

  معناداري وجود دارد. 

  

  

ماتریس همبستگی بین تروماي دوران کودکی و جو عاطفی  :2جدول 

 خانواده با صفات سازمان شخصیت مرزي

  3  2  1  متغیر

      1  تروماي دوران کودکی

    1  -365/0**   جو عاطفی

  1  -385/0**  457/0**   صفات سازمانی شخصیتی
**

P≤ 01/0   *
P≤ 05/0  

  زمان جو عاطفی خانواده و صفات سازمان شخصیت مرزي به روش هم کودکی باماي دوران وهاي آماري رگرسیون بین تر مشخصه :3جدول 

  R ² R F DF ‹ P β  T  ‹ p 

  بین هاي پیش متغیر
  تروماي دوران کودکی

  0001/0  2و  127  7/22  26/0  514/0
365/0  4/4  0001/0  

  003/0  -07/3  -251/0  جو عاطفی خانواده

  

، Ρ> 01/0[ 3 جدولاز نتایج آزمون تحلیل رگرسیون در 

7/22 )=127 ،2 (Fکه بین متغیرهاي  کردتوان استنباط  ] می

بین (تروماي دوران کودکی و جو عاطفی خانواده) و متغیر  پیش

دار  مالك (صفات سازمان شخصیت مرزي) رابطه خطی معنی

وان ت وجود دارد. با توجه به سطح معناداري ستون آخر می

طور  نتیجه گرفت که مقدار بتاي تروماي دوران کودکی به

) > P 01/0طور معکوس ( مستقیم و جو عاطفی خانواده به

معنادار شده است؛ یعنی این دو متغیر صفات سازمان شخصیت 

کنند. ضریب همبستگی چندگانه (ضریب  بینی می مرزي را پیش

متغیرهاي تروماي است؛ یعنی  26/0شده حدود  تعیین) محاسبه

درصد از واریانس متغیر  26دوران کودکی و جو عاطفی خانواده 

  کنند. بینی می صفات سازمان شخصیت مرزي را پیش

  

  هاي فرعی فرضیه

فرضیه فرعی اول: ابعاد تروماي دوران کودکی توانایی 

  بینی صفات سازمان شخصیت مرزي را دارد.  پیش

ندمتغیره به روش براي بررسی این فرضیه از رگرسیون چ

بینی همبستگی بین  زمان استفاده و قبل از انجام این پیش هم

  متغیرها بررسی شد.

، Ρ> 01/0[ 5 جدولاز نتایج آزمون تحلیل رگرسیون در 

9/9 )=124 ،5 (Fکه بین متغیرهاي  کردتوان استنباط  ] می

  کودکی) و متغیر مالك (صفاتبین (ابعاد تروماي دوران  پیش

 ماتریس همبستگی بین ابعاد تروماي دوران کودکی با صفات سازمان شخصیت مرزي :4جدول 

  6  5  4  3  2  1  متغیر

            1 سوءاستفاده عاطفی

          1  58/0**  سوءاستفاده فیزیکی

        1  85/0**  73/0**  سوءاستفاده جنسی

      1  27/0**   16/0  37/0**  غفلت عاطفی

    1  18/0*  33/0**  44/0**  17/0*  غفلت جسمی

  1  04/0  15/0  49/0**  38/0**   48/0**  صفات سازمانی شخصیتی
**

P≤ 01/0  
؛ * P≤ 05/0  

  زمان هاي آماري رگرسیون بین ابعاد تروماي دوران کودکی با صفات سازمان شخصیت مرزي به روش هم مشخصه :5جدول 

  R ² R F DF ‹ P β  T  ‹ p 

متغیرهاي 

  بین پیش

 سوءاستفاده عاطفی

  0001/0  5و  124  9/9  29/0  54/0

258/0  2/2  02/0  

  8/0  -18/0  -029/0  سوءاستفاده فیزیکی

  04/0  04/2  365/0  سوءاستفاده جنسی

  8/0  -16/0  -014/0  غفلت عاطفی

  2/0  -26/1  -109/0  غفلت جسمی

 با صفات سازمان شخصیت مرزي عاطفیماتریس همبستگی بین ابعاد جو  :6جدول 

  8  7  6  5  4  3  2  1  متغیر

                1  محبت
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              1  20/0**  نوازش

            1  -04/0  29/0**  تأییدکردن

          1  03/0  -05/0  10/0  هاي مشترك تجربه

        1  20/0*  39/0**  01/0  14/0  دادن هدیه

      1  20/0*  -05/0  19/0*  16/0  07/0  کردن تشویق

    1  12/0  41/0**  18/0*  30/0**  01/0  16/0  اعتماد

  1  43/0**  14/0  34/0**  11/0  47/0**  -04/0  26/0**  احساس امنیت

  -36/0**  -38/0**  -17/0*  -23/0**  01/0  -43/0**  -05/0  -10/0  صفات سازمانی شخصیتی

**
P≤ 01/0  

؛ * P≤ 05/0  

داري وجود دارد. با  سازمان شخصیت مرزي ) رابطه خطی معنی

توان نتیجه گرفت که  توجه به سطح معناداري ستون آخر می

هاي سوءاستفاده عاطفی و سوءاستفاده جنسی  مقدار بتاي مؤلفه

)05/0 P<توانند  ها می ین مؤلفه) معنادار شده است. یعنی ا

بینی کنند. ضریب  صفات سازمان شخصیت مرزي را پیش

محاسبه شده است؛  29/0همبستگی چندگانه (ضریب تعیین) 

هاي سوءاستفاده عاطفی و سوءاستفاده جنسی  یعنی مؤلفه

درصد از واریانس متغیر صفات سازمان شخصیت  29توانند  می

  بینی کنند. مرزي را پیش

  

دوم: ابعاد جو عاطفی خانواده توانایی فرضیه فرعی 

  بینی صفات سازمان شخصیت مرزي را دارد.  پیش

براي بررسی این فرضیه از رگرسیون چندمتغیره به روش 

بینی همبستگی  زمان استفاده و قبل از انجام این پیش هم

  ها بررسی شد.  بین متغیر

بین صفات سازمان شخصیت  6بر اساس اطالعات جدول 

دادن  )، هدیهr ،01/0 <Ρ=  -43/0مرزي با ابعاد تأییدکردن (

)23/0-  =r ،01/0 <Ρ17/0کردن ( )، تشویق-   =r ،05/0 

<Ρ() 38/0، اعتماد-  =r ،01/0 <Ρ) 36/0) و احساس امنیت-

=r ،01/0 < Ρ .رابطه معکوس و معناداري وجود دارد ،(  

، Ρ > 01/0[ 7 جدولاز نتایج آزمون تحلیل رگرسیون در 

9/5 ) =121 ،8 (Fکه بین متغیرهاي  کردتوان استنباط  ] می

بین (ابعاد جو عاطفی خانواده ) و متغیر مالك (صفات  پیش

دار وجود دارد. با  سازمان شخصیت مرزي) رابطه خطی معنی

توان نتیجه گرفت که  توجه به سطح معناداري ستون آخر می

) > P 01/0مقدار بتاي مؤلفه هاي تأییدکردن و اعتماد (

ها صفات سازمان شخصیت  معنادار شده است؛ یعنی این مؤلفه

کنند. ضریب همبستگی چندگانه (ضریب  بینی می مرزي را پیش

هاي تأییدکردن و  است؛ یعنی مؤلفه 28/0شده  تعیین) محاسبه

درصد از واریانس متغیر صفات سازمان  28توانند  اعتماد می

  بینی کنند. شخصیت مرزي را پیش

  

  زمان خانواده با صفات سازمان شخصیت مرزي به روش هم عاطفیهاي آماري رگرسیون بین ابعاد جو  مشخصه :7جدول 

  R ² R F DF ‹ P β  T  ‹ p 

متغیرهاي 

  بین پیش

  محبت

  0001/0  8و  121  9/5  28/0  53/0

082/0  96/0  3/0  

  4/0  -83/0  -067/0  نوازش

  001/0  -3/3  -321/0  تأییدکردن

  6/0  52/0  042/0  هاي مشترك تجربه

  6/0  47/0  043/0  دادن هدیه

  4/0  -82/0  -066/0  کردن تشویق

  005/0  -8/2  -262/0  اعتماد

  1/0  -3/1  -130/0  احساس امنیت

 بحث

تروماي دوران کودکی و جو عاطفی خانواده  فرضیه اصلی:

 بینی صفات سازمان شخصیت مرزي را دارند.  توانایی پیش

زمان  نتایج حاصل از رگرسیون چندمتغیره به روش هم

گویاي آن است که متغیرهاي تروماي دوران کودکی و جو 

بینی صفات سازمان شخصیت  عاطفی خانواده قادر به پیش

و  Cattaneهاي تحقیق  مرزي هستند. این یافته با یافته

 نیوکام)، 2016(  Kukو  PenHeroo)، 2019همکاران (

محمودعلیو و همکاران )، 2009، بال و لینکس ()2010(

در یک راستا قرار ) 1395فرح بیجاري و همکاران () و 1397(

  گیرد. می

تروماي دوران کودکی به چه شکل قادر به  در توجیه اینکه

هاي  بینی صفات سازمان شخصیت مرزي است، فرضیه پیش

- رسها، فرضیه است متفاوتی ارائه شده است. یکی از این فرضی

. بر اساس این مدل فرد قبل از مبتالشدن به پذیري است آسیب

شدن با  هایی دارد که در صورت مواجه اختالل شخصیت ویژگی

هاي خاص (ازجمله سوءرفتار) دچار اختالل شخصیت  استرس
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 یکودک دوران يتروما اد ویاعت              

  شود.  می

Linhan کند که اختالل شخصیت مرزي زمانی  مطرح می

ي زیستی (احتماالً پذیر آید که اشخاصی که با بیماري پدید می

هایشان مشکل دارند، در محیط  ژنتیکی) در مهار هیجان

پذیري  شوند؛ یعنی بیماري اعتبارکننده بزرگ می خانوادگی بی

اعتبارسازي به  سوء تنظیم هیجانی از راه تعامل با تجارب بی

کند، در یک محیط  پیدایش اختالل شخصیت مرزي کمک می

شود و به  اهمیت داده نمی اعتبارکننده به احساسات شخص بی

هاي شخص براي بیان و  شود؛ یعنی تالش توجهی می آن بی

شود. بدرفتاري  انتقال احساسات نادیده گرفته یا حتی تنبیه می

با کودك چه جنسی و چه غیرجنسی، شکل افراطی 

اعتبارسازي است که در آن والد بدرفتار مدعی عشق به  بی

  دهد. ار میکودك است و در عین حال او را آز

تروماي کودکی در افراد داراي صفات شخصیت سازمانی 

وفور وجود دارد. این تجارب اغلب در بافت آشفته خانواده رخ  به

دهد که در آن والدین مشکالت روانی دارند و از تأمین  می

بینی و پیشگیري از تروما عاجز هستند  محیطی امن و قابل پیش

هاي روانی شدید  دچار آسیبد این افرایا خود عامل آن هستند. 

عنوان یک مکان ترسناك و خطرناك  شوند و جهان را به می

وفصل نشود، این  بینند. هنگامی که ضربه دوران کودکی حل می

شود و  سالی می مفهوم اساسی از ترس و درماندگی وارد بزرگ

هاي بعدي (مانند صفات شخصیت مرزي)  زمینه را براي ضربه

ج تروماي دوران کودکی از هر چیزي است که کند. نتای مهیا می

شدن احساس فرد از ایمنی و امنیت شود.  باعث مختل

هاي صفات  رفتن ایمنی فرد زمینه را براي مشخصه ازبین

ثباتی عاطفی، احساس پوچی، مشکل  شخصیت مرزي مانند بی

آورد. مواجهه با شرایط  جدي در کنترل خشم و ... فراهم می

روما در کودکی به افسردگی و اختالالت نامناسب و تجربه ت

شود (کاتن، روسی، لنفردي و  شخصیتی و هیجانی منجر می

  ). 2019کتانئو، 

هاي شخصیت میزان زیادي از تجربه  بیماران با اختالل

اند که شامل سوءرفتار  سوءرفتار در دوره کودکی را گزارش کرده

و غفلت توجهی  عاطفی، سوءرفتار جسمی، سوءرفتار جنسی و بی

نسبت به سالمت جسمانی و روانی افراد بوده است. در همین 

) نیز نشان دادند افرادي که 1999و همکاران ( Jansonراستا 

آزاري و غفلت را در دوران کودکی توسط والدین  سابقه کودك

آزاري  اند، چهار برابر بیش از کسانی که تجربه کودك خود داشته

سالی تشخیص اختالل  یل بزرگرا گزارش نکرده بودند، در اوا

  شخصیت دریافت کردند.

 پراسترس محیطی کودك براي خانواده کانون اگرطورکلی،  به

 هاي و اذیت به کودك آزار و باشد خطرآفرین و اضطراب و

 خالق، نسل تربیت در را خود کارایی کند، تحمیل را مختلفی

 و بروز باعث و داد خواهد دست از پذیر و مسئولیت متعهد پویا،

 دامنه نهایت و در شد خواهد اجتماعی هاي آسیب انواع ظهور

؛ به این شکل گرفت خواهد را دربر اجتماعی محیط از انتهایی بی

بینی صفات  است که تروماي دوران کودکی قادر به پیش

  شخصیت مرزي است.

جو عاطفی خانواده به چه نحو قادر به  در توجیه اینکه

صیت مرزي است، باید بیان داشت بینی صفات سازمان شخ پیش

زیستی زندگی  هاي دور از تفاهم و هم افرادي که در خانواده

کنند، بین اعضاي آن درگیري و پرخاشگري زیادتر است.  می

هاي سخت،  کسانی که در محیط خانواده شاهد تعقیب

ها  ناشناسی ها و حق اعتنایی ها، بی حساب، سماجت هاي بی درگیري

ونت، خشم هستند، سعی دارند با بروز پرخاشگري و اعمال خش

جاي پذیرش  که والدین به خود را فرونشانند. همچنین درصورتی

بخش با او، با تندي با کودك برخورد و  فرزند و برقراري رابطه آرام

گیرد  ثباتی عاطفی شکل می او را طرد کنند، در فرزندشان نیز بی

در واقع بسیاري از مواقع، رفتار شود.  که از رفتار والدین ناشی می

وقتی  ت.اس خانوادهنشده  انعکاسی از مسائل و مشکالت حل افراد

شود.  مادر ناراضی و خشمگین است، کودك عصبانی و تندخو می

پدري که مدام مضطرب است، این اضطراب را به فرزند خود 

کند و کودك براي مقابله با این اضطراب، به رفتارهاي  منتقل می

گیرد یا  هانه میکند، مدام ب زند، پرخاشگري می عصبی دست می

  گیرد.  ناسازگاري و نافرمانی را در پیش می

گاهی  ،نظر از داشتن الگوهاي نادرست در این میان، صرف

نفس یا احساس رفتار غیرمنصفانه نیز کودك را به  نداشتن عزت

اضطراب و افسردگی والدین در  .کند خشونت متمایل می

مینه صفات هایی که جو عاطفی مطلوبی ندارند نیز ز خانواده

کند؛ به این شکل که  شخصیت سازمان مرزي را  فراهم می

کنند یا به  والدین افسرده و بیمار کمتر فرزندانشان را تشویق می

نفس  دهند. این مسئله زمینه اضطراب، اعتمادبه ها پاداش می آن

ضعیف، مشکل جدي در کنترل خشم و احساس پوچی را که از 

مرزي است، در آنان  هاي صفات شخصیت سازمان مشخصه

  کند.  فراهم می

  

  هاي فرعی فرضیه

فرضیه فرعی اول: ابعاد تروماي دوران کودکی توانایی 

  بینی صفات سازمان شخصیت مرزي را دارد.  پیش

 زمان نتایج حاصل از رگرسیون چندمتغیره به روش هم

هاي سوءاستفاده عاطفی و سوءاستفاده  گویاي آن است که مؤلفه

بینی صفات سازمان شخصیت مرزي است.  جنسی قادر به پیش

نژاد و  ، مهري)Van )2013هاي تحقیق  این یافته با یافته

نادي فرنود و قو  )1394)، بادبره و زینالی (1395نژاد ( تاجیک

  جهت است. همسو و هم )1393علیلو (

در توجیه اینکه مؤلفه سوءاستفاده عاطفی به چه نحو قادر به 

بینی صفات سازمان شخصیت مرزي است، باید بیان کرد که  پیش

وشوي مغزي است که در آن  سوءاستفاده عاطفی مثل شست

هاي  نفس، ارزش شخصی، اعتماد به دریافت طور منظم اعتمادبه به
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استفاده عاطفی شود. سوء شخصی و خودپنداره افراد تخریب می

تشرزدن یا  بازخم زبان و تحقیر مداوم انجام گیرد و چه  باچه 

 .تحت عنوان راهنمایی، آموزش و پند، نتیجه همیشه یکسان است

شونده هویت و ارزش شخصی خود را از دست  در واقع سوءاستفاده

  دهد.  می

سوءاستفاده عاطفی به هسته درونی شخص آسیب وارد 

تر از  نتر و مزم کند که عمیق یجاد میهایی ا کند، زخم می

. تجربه سوءاستفاده عاطفی در دوران هاي بدنی است جراحت

هاي  کودکی اثر شدید و بلندمدتی دارد. افرادي که دچار آسیب

عنوان یک مکان ترسناك و خطرناك  اند، جهان را به عاطفی شده

وفصل نشود، این  بینند. هنگامی که ضربه دوران کودکی حل می

شود و  سالی می مفهوم اساسی از ترس و درماندگی وارد بزرگ

کند. نتایج سوءاستفاده  هاي بعدي بیشتر می مینه را براي ضربهز

شدن احساس کودك و ایمنی و امنیت  عاطفی باعث مختل

ثبات یا ناامن، جدایی از پدر و مادر،  شود؛ ازجمله محیط بی می

هاي پزشکی نفوذي، سوءاستفاده جنسی،  بیماري جدي، روش

  . جسمانی یا کالمی، خشونت خانگی، غفلت و قلدري

هاي مختلف  هاي مکرر، افراد از راه پس از یک ضربه یا ضربه

دهند. مواجهه با شرایط نامناسب و تجربه  واکنش نشان می

هاي روانی منجر  سوءاستفاده عاطفی به بروز افسردگی و آسیب

هاي روانی ازجمله صفات  شود که احتمال ایجاد آسیب می

 طورکلی، به د.کن بینی می سالی پیش شخصیت مرزي را در بزرگ

استفاده قرارگرفته اغلب گرفتار احساساتی چون  افراد مورد سوء

 کننده احتماالً خود سوءاستفاده .ناتوانی، آزار، ترس و خشم هستند

و در چنین است گرانه بار آمده  در محیط عاطفی سوءاستفاده

 ،عنوان شیوه مقابله با احساسات گري را به محیطی سوءاستفاده

درنتیجه  .کرده استار، ترس و خشم انتخاب ناتوانی، آز

شوند که  ها به سوي اشخاصی جذب می کننده سوءاستفاده

اند  کسانی که یاد نگرفته ؛یابند خودشان را ناتوان و درمانده می

. هاي خود ارزش قائل شوند ها یا دیدگاه براي احساسات، دریافت

دهد احساس  میها اجازه  کننده استفاده هایی به سوء چنین واکنش

امنیت و کنترل بیشتري کنند و از مقابله با احساسات و 

سوءاستفاده  دهد می نشان شواهد هاي خود اجتناب کنند. دریافت

اثر  نوجوانان و کودکان رشد حال در مغز بر کودکی دوران عاطفی

 هیجانی هاي اختالل اثرها، این از یکی .گذارد می جا بر مخربی

 به است ممکن دوران کودکی در غفلت و سوءاستفاده. است

 افزایش درنتیجه و ها هیجان نوسان با مقابله در مزمن هاي ناتوانی

 منجر صفات شخصیت سازمان مرزي ازجمله هاي هیجانی اختالل

  .شود می

در توجیه اینکه مؤلفه سوءاستفاده جنسی به چه نحو قادر 

باید بینی صفات سازمان شخصیت مرزي است، در ابتدا  به پیش

هاي اولیه به آزار جنسی شامل شوك، ترس  واکنش بیان کرد که

یا ناباوري است. همچنین این افراد دچار احساس گناه شدید، 

شوند. عالئم بلندمدت  هاي شبانه می سرزنش خود، انزوا و کابوس

شامل اضطراب، ترس یا اختالل استرس پس از سانحه است. فرد 

اضطراب زیادي را با خود به ها بعد استرس و  قربانی تا سال

هاي مشابه با آزار  ها یا موقعیت همراه دارد و زمانی که با محیط

عالئم فیزیکی و روانی شدیدي را تجربه  ،شود جنسی مواجه می

در واقع سوءاستفاده جنسی تأثیر عمیقی در زندگی  .کند می

خصوص زمانی که این کار توسط  گذارد، به قربانیان بر جاي می

از اعضاي خانواه صورت بگیرد. در این حالت اعتماد فرد به یکی 

  بیند. میشدت آسیب  دیگران به

 یا پنهان یا آشکار عصبانیت و خشم سوءاستفاده جنسی

 تضعیف ساز زمینه عوامل کند. این می ایجاد افراد در تنفر

 تحلیل را جنسی انگیزش شود، می افراد در اعتماد احساس

مشکل جدي در کنترل خشم  یا اضطراب افسردگی، و برد می

 هاي صفات شخصیت سازمان مرزي) عنوان یکی از مشخصه (به

 یک حکم در کودکی دوران در جنسی دارد. آزارهاي دنبال به را

 که صورت این به کند؛ می عمل سالی بزرگ در کاتالیزور

 و پارانوئیدي هاي تجربه دیسفوریک، شدید و مزمن هاي احساس

 رفتارهاي قالب در وري تکانش ا،گذر اي تجزیه

 خودکشی، به اقدام خودکشی، به تهدید گرایان، خودتخریب

 کنترل و افراطی وابستگی آشفته، فردي بین اعتیاد، روابط

  .است آزاردهنده اولیه تجربیات از ناشی سالی بزرگ در دیگران

 که اند کرده تجربه را زیادي منفی هاي معتاد هیجان افراد

و  مسئله حل براي صحیح گیري تصمیم و تفکر از مانع

 موجب سازنده و عملی اقدامات شود. نبود می آن کردن برطرف

 همچنان زا استرس حادثه کننده یادآوري هاي محرك شود می

مه  و نشخوار سرزنش، (نظیر مختلفی عوامل یا داشته باشد ادا

 شود می موجب درنهایت که کند تشدید راها  پرخاشگري) آن

امیدي و درماندگی احساس فرد  کند هیچ تصور و داشته باشد نا

 معنا بی و پوچ برایش زندگی ندارد، خویش موقعیت بر کنترلی

  کند.  تشدید در او را اعتیاد و شود

 معرض در قرارگرفتن است شده تأکید اي مطالعه در

 ناامیدي، افزایش است به ممکن سوءاستفاده جنسی یا خشونت

دیگران  افراداین بینجامد.  خطرپذیري و وري تکانش افسردگی،

صورت افرادي متقلب، بدخواه و غیر قابل اعتماد تصور  را به

شوند. پس از  کنند و از برقراري ارتباط عاطفی آشفته می می

و حتی ممکن است احساس ناامنی را  گیرند میدیگران فاصله 

ي ها طورکلی تجربه به .هاي عاشقانه خود تعمیم دهند به رابطه

سوءاستفاده جنسی به مشکالت شدید روانی مانند افسردگی و 

شود. اغلب این افراد در آینده با اختالالت  میاضطراب منجر 

  .شوند رو می روانی و رفتاري بیشتري روبه

ابعاد جو عاطفی خانواده توانایی  فرضیه فرعی دوم:

  بینی صفات سازمان شخصیت مرزي را دارد. پیش

زمان  نتایج حاصل از رگرسیون چندمتغیره به روش هم

هاي تأییدکردن و اعتماد قادر به  گویاي آن است که مؤلفه

بینی متغیر صفات سازمان شخصیت مرزي است. این یافته  پیش
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 یکودک دوران يتروما اد ویاعت              

دهقان و  )2014و همکاران ( Goodmanهاي تحقیق  با یافته

  جهت است. همسو و هم) 1394(

دکردن به چه نحو قادر به در توجیه اینکه مؤلفه تأیی

 بینی صفات سازمان شخصیت مرزي است، باید گفت در پیش

هایی که رفتارهاي خوب فرزندان مورد توجه و تشویق  خانواده

گیرد، کودکان هیچ دلیلی براي بروز رفتارهاي شایسته  قرار نمی

بینند؛ زیرا بر این نکته اشراف کامل دارند که پدر و  و خوب نمی

دهند و در مقابل به  ها پاسخی نمی تارهاي آنمادر به رف

دهند؛ لذا  رفتارهاي ناشایست او با خشونت و تندي پاسخ می

ها، حتی توجه منفی، شروع به  کودك نیز براي جلب توجه آن

نکردن فرزندان در  کند. در واقع تشویق رفتارهاي منفی می

گرفتن نیازها و  ها و نادیده نگذاشتن به آن منزل، احترام

شدن محبت بین والدین و فرزندان  ها باعث کم احساسات آن

توجهی درك رابطه را به سردي  رفته این بی شود. رفته می

رود و به این نحو فرزندان  کشاند و به سمت و سوي بدي می می

ثباتی عاطفی،  نشده را به شکل بی نیز این نیازهاي تأمین

ان هاي صفات شخصیت سازم احساس پوچی و دیگر مشخصه

  دهند.  مرزي نشان می

کردن فرزندان و ارائه  در مقابل، والدین با تشویق

ها و رفتارهاي  هاي مثبت به آنان در برابر موفقیت کننده تقویت

ها توجه  شایسته در واقع به نیازها و احساسات فردي آن

کند والدین براي  اند. در چنین شرایطی فرزند احساس می کرده

. این عامل باعث گذارند او ارزش قائل هستند و به او احترام می

شود کودك از رابطه خود با والدین و در مرتبه بعد با دیگران  می

رضایت خاطر داشته باشد و با رعایت هنجارهاي اجتماعی 

ازجمله ثبات عاطفی و ... از اختالالت شخصیت جلوگیري کند. 

والدینی که رابطه گرم و پذیرایی با کودك  تأیید معموالً از طرف 

اعتنا  ز تأیید از طرف والدینی است که سرد و بیثرتر اؤدارند، م

والدینی که سرد و بی اعتنا  هستند. البته گاهی تأیید از طرف 

 ؛هستند ممکن است براي کودك اهمیت خاصی داشته باشد

ها به  کننده آید. در عین حال تأثیر تقویت ندرت پیش می چون به

ا چه ه کننده این بستگی دارد که کودك در مورد آن تقویت

  .کند می ها را چگونه تعبیر و تفسیر نگرشی دارد و آن

که رفتارهاي  به این معنی استطورکلی، تأییدکردن  به

را تشویق کنیم تا این رفتارها ادامه  فرزندانخوب و پسندیده 

اختالل شخصیت احساس حقارت یکی از دالیل ازآنجاکه  یابند.

نفس و  تأییدکردن به تقویت عزت ،است فرزندان مرزي

شود، حس حقارت را در  خودپنداره مثبت در فرزندان منجر می

هاي خود غلبه  توانند بر ضعف ها بهتر می برد و آن آنان از بین می

و از اختالالت شخصیتی دوري کنند؛د مثالً زمانی که فرزند 

توان  تواند در جمع صحبت کند، با تأیید فرزند می خوبی می به

این توانمندي را در او تقویت کرد و به این شکل با تکرار این 

هایی  شود و او از بابت قضاوت رفتار، حس کارآمدي او تقویت می

کنند، نگرانی نخواهد داشت و  که دیگران در موردش می

  وخو در او شکل نخواهد گرفت. ثباتی خلق احساس بی

بینی  پیش در توجیه اینکه مؤلفه اعتماد به چه نحو قادر به

توان اظهار داشت  صفات سازمان شخصیت مرزي است، می

شود.  اعتماد و اطمینان بین اعضاي خانواده موجب صمیمیت می

صمیمیت در خانواده الزم و ضروري است؛ زیرا سهم مهمی در 

در خانواده دارد. بسیاري از  و پرخاشگري کاهش خشونت

ماد و صمیمیت آمیز به این دلیل است که اعت رفتارهاي خشونت

یابد که  صمیمیت هنگامی افزایش می. بین طرفین وجود ندارد

افراد خانواده در امور زندگی با یکدیگر مشارکت داشته باشند، 

همچنین اعتماد و اطمینان در مشارکت بین اعضاي خانواده 

از طریق ایجاد روابط دوستانه و محیط . شود باعث صمیمیت می

تا حد زیادي زمینه دن به یکدیگر و اعتمادکرصمیمانه و گرم 

ثباتی  رفتارهاي ناشایست ازجمله بیبراي اصالح و تعدیل 

طورکلی  عاطفی، احساس پوچی، مشکل جدي هنگام خشم و به

  . شود فراهم می کاهش صفات شخصیت سازمان مرزي

دیدگاه مثبت بین اعضاي خانواده و نسبت به یکدیگر به 

شود و خانواده را از تالطم  محبت بین اعضاي خانواده منجر می

دارد. در واقع اعتماد ستون  عاطفی و اجتماعی دور نگه می

اند  اي رشد یافته سالمت در خانواده است. افرادي که در خانواده

نفس  برد، اعتمادبه که از لحاظ روانی در سالمت کامل به سر می

ساز پیشگیري از بسیاري از  دارند و این عامل احتماالً زمینه

شکالت شخصیتی در آنان است. نبود اعتماد در میان اعضاي م

شود  خانواده باعث بروز تضاد و تعارض بین آنان و فرزندان می

دهد  که در این حالت کانون خانواده آرامش خود را از دست می

و به محلی براي مناقشه بین والدین و فرزندان و بروز انواع 

جوي فرزندان شود. در چنین  هیجانات منفی تبدیل می

توانند آرمش داشته و از صفات شخصیتی مطلوب برخوردار  نمی

هایی  باشند. از سوي دیگر فقر عاطفی که در چنین خانواده

شود افراد با تشویش و نگرانی وارد جامعه  وجود دارد، موجب می

شوند و نتوانند در برقراري ارتباط با دیگران، مانند کنترل خشم، 

  موفق باشند. 

یین دیگر باید بیان داشت زمانی که اعتماد بین در تب

اعضاي خانواده رواج داشته باشد، افراد به حمایت والدین 

کودك باید اطمینان داشته باشد که پیوسته اعتماد دارند. 

 اطمینانمورد توجه و حمایت والدین خود قرار دارد و این 

ثباتی عاطفی و  سالی نیز از بی بزرگشود کودك در  باعث می

شود والدین در  اعتماد باعث میاحساس پوچی در امان بماند. 

هاي متعدد انتظارات نامعقول و فشارزایی از فرزندان  موقعیت

توجهی  کردن، توقع نابجا و بی مقایسهخود نداشته باشند؛ زیرا 

شود کودك نسبت به خودش  به استعداد کودك باعث می

خود را تا حدود هاي شخصیتی مثبت  ویژگیاد شود و اعتم بی

   بسیار زیادي از دست بدهد.

  

  گیري نتیجه
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 انو همکار انفعال

نتایج حاصل گویاي آن است که تروماي دوران کودکی و 

جو عاطفی خانواده قادر به پیش بینی صفات سازمان شخصیت 

 مرزي است.

  

  پیشنهادها

 رسد می به نظر شخصیتی اختالالت شیوع به توجه با

 کنار در درمان سوءمصرف مراکز در پزشکی روان مداخالت

  .باشد ضروري و الزم مراکز کامالً این در دارودرمانی

 سبک زندگی تغییر نوعی به و شخصیتی مشکالت درمان

 براي رفع مؤثر مخدر گامی مواد سوءمصرف به مبتال بیماران

  است.  فردي مشکالت درون

زمینه نحوه ارتباط با  هاي الزم در شود آموزش پیشنهاد می

  فرزندان و ایجاد جو عاطفی مثبت براي والدین برگزار شود.

هاي آموزشی کنترل عواطف  شود دوره همچنین پیشنهاد می

  هاي مناسب آن را براي افراد معتاد برگزار شود. منفی و راه

بحث  ،یکی از نکاتی که باید در خانواده رعایت شود

نهادینه  بایدتک افراد خانواده  تکاعتمادسازي است. اعتماد بین 

شود صمیمیت  نبود اعتماد بین اعضاي خانواده باعث می زیرا ؛شود

از بین برود و این مسئله پیامدهاي منفی خاص خود را پیش رو 

  خواهد داشت.

بینی صفات شخصیت  ازآنجاکه مؤلفه تأیید قادر به پیش

 فرددر  براي اینکه رفتاريسازمان مرزي است، در این راستا 

پس از اینکه  تا داده شودباید ترتیبی  ،تقویت شود یا دوام یابد

. پاداشی به او داده شود ،کودك هر بار رفتار مدنظر را انجام داد

روي شود و به نحو  ضمن اینکه در این موضوع نباید زیاده

  اي عمل شود. شایسته

و  روان بهداشت زمینه در پژوهش این از حاصل نتایج

  دارد. نیز کاربرد ثانویه و اولیه پیشگیري

 ارزیابی دادن، مشاوره از کارشناسان قبل است ضروري

 آورند. دست فرد معتاد به اي زمینه شخصیت از جامعی

  

  تشکر و قدردانی

خور را از  یتشکر وقدردان ):اول سندهینو(انفعال  دینو نجانبیا

و دکتر  ؛مسئول سندهیاستاد راهنما و نو دواریدکتر بنفشه ام

بابت نظارت مستمر بر گزارش  ؛استاد مشاور محمد زارع نژاد

  آورم. یبه عمل م ییگزارش نها میدر تنظ یو همراه قیتحق

  

  تضاد منافع

  هیچ تعارض منافعی وجود ندارد.

  اخالقی مالحظات

مالحضات اخالقی در این مطالعه رعایت شده است ولی با 

 نمی باشد. توجه به نوع مداخله نیازي به کد اخالق

  

  نویسندگان سهم

  نوید انفعال و بنفشه امیدوارمطالعه:  يپرداز دهیو ا یطراح •

بنفشه امیدوار و محمد انجام مطالعه:  يبرا یجذب منابع مال •

  زارع نژاد

بنفشه امیدوار و مطالعه:  یو علم ییو اجرا یبانیخدمات پشت •

  محمد زارع نژاد

  نوید انفعالمطالعه:  يو نمونه ها زاتیفراهم کردن تجه •

  نوید انفعالداده ها:  يجمع آور •

بنفشه امیدوار و محمد زارع نژاد و نوید : جینتا ریو تفس لیتحل •

  انفعال

  بنفشه امیدوار و محمد زارع نژادآمار:  یخدمات تخصص •

  بنفشه امیدوار و محمد زارع نژاددستنوشته:  میتنظ •

بنفشه : یعلم میدستنوشته از نظر مفاه یتخصص یابیارز •

  امیدوار 

بنفشه جهت ارسال به دفتر مجله:  ییدستنوشته نها دییتأ •

  امیدوار و نوید انفعال

انجام مطالعه از آغاز تا انتشار و  ندیفرآ یکپارچگیحفظ  تیمسئول

  ینیبه نظرات داوران: عباس حس ییپاسخ گو
  

  مالی حمایت

 شیارشد گرا ینامه کارشناس انیحاضر برگرفته از پا مطالعه

 نوید انفعال دانشگاه آزاد اسالمی واحد شیراز روان شناسی بالینی

بنفشه امیدوار و دکتر محمد زارع دکتر  ییباشد که  با راهنما یم

 یمنابع مال و سندگانیباشد. لذا طرح فاقد تعارض نو یم نژاد

اشد. یم بانیپشت   ب
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