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ABSTRACT
Introduction: Studies have shown that borderline personality and alexithymia could
affect the course of interpersonal problems. The aim of this study was to evaluate borderline
personality characteristics and alexithymia among female college students with interpersonal
problems. Materials and Methods: Research population included 150 female students in
AL Zahra University who were received above cutoff scores in the inventory of interpersonal
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problems. The instruments used in this study were the inventory of interpersonal problems, the
Toronto Alexithymia Scale (TAS-20), and the Personality Assessment Inventory Borderline

Results: The results showed that difficulty identifying feelings and
impulsive behaviors were predictors of interpersonal problems. Conclusion: These findings
Scale (PAI-BOR).

indicate the role of borderline personality and alexithymia in interpersonal problems. These
results can be useful in intervention programs in treatments of interpersonal problems.
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مقدمه :مطالعات نشان دادهاند که ویژگیهای اختالل شخصيت مرزي و ناگويي هيجاني ميتواند بر روند
مشكالت بين فردي تأثير بگذارند .هدف از اين مطالعه بررسي ويژگيهاي اختالل شخصيت مرزي و ناگويي
هيجاني ميان دختران دانشجوي داراي مشكالت بين فردي بود .مواد و روشها :جامعة آماري پژوهش
شامل  150دانشجوي دختر در دانشگاه الزهرا بود كه در پرسشنامة مشکالت بین فردی نمرة باالتر از خط
برش داشتند .ابزار مورد استفاده در اين مطالعه پرسشنامة مشكالت بين فردي ،پرسشنامة ناگویی هیجانی
ـ 20و مقياس اختالل شخصيت مرزي بود .يافتهها :يافتهها نشان داد كه دشواري در شناسايي احساس
و رفتارهاي تكانشي توانایی پیشبینی مشکالت بین فردی را دارند .نتيجهگيري :اين يافتهها نقش اختالل
شخصیت مرزی و ناگويي هيجاني در مشكالت بين فردي را نشان دادند .اين يافتهها ميتوانند در برنامههاي
مداخلهاي در درمان مشكالت بين فردي مفيد باشند.
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مقدمه
مشــکالت در روابــط بیــن فــردی 1یکــی از عوامــل خطرســاز
بــروز آســيبهاي روانشــناختي در دانشــجویان اســت کــه ایــن
موضــوع ســامت روانــی آنهــا کــه در واقــع زيربنــاي جامعــة
س��الم هس��تند را م��ورد تهدي��د ق��رار ميده��د ( .)1مشــکالت
در روابطــ بی��ن ف�رـدی بــا برخــی صفــات شــخصیتی ماننــد
مــردم آمیــزی ،همدلــی و مشــارکت بــا دیگــران رابطــة منفــی
دارد ( .)2بــه همیــن دلیــل دانشــجویانی کــه فاقــد چنیــن
صفاتــی هســتند در معــرض خطــر بیشــتری بــرای نشــان
دادن ویژگیهــای روان��ی از جملــه مشــکالت در روابــط بیــن
ف��ردی هســتند ( .)3چنیــن دانشــجویانی معمــوالً در ســایر
حوزههــای دیگــر زندگــی نظیــر تحصیــل ،رابطــه بــا والدیــن
و ...نی��ز دچ��ار مش��کالتی هس��تند (.)4

Affective dysregulation
Identity disturbances
8
Without words for emotions
9
Facial expressions

بــا توجــه بــه پیشــینهای کــه مــرور شــد ،پژوهــش حاضــر بــه
دلیــل وجــود گزارشــات زیــادی از بــروز مشــکالت روابــط بیــن
فــردی در دانشــجویان ( )19-21و تأثیــر منفــی ایــن مشــکالت
بــر روابــط صمیمانــة آنهــا بــا خانــواده ،گــروه همســاالن و
بهمنظــور افــزودن اطالعــات بیشــتر بــه پیشــینة موجــود،
اقــدام بــه بررســی خصوصیــات شــخصیت مــرزی و ناگویــی
هیجانــی و رابطــة آنهــا بــا مشــکالت در روابــط بیــن فــردی
در نمونــة غیــر بالینــی ایرانــی (دانشــجویان) نمــود .ضمنـاً نظــر
بــه اینکــه بــر اســاس دیــدگاه برخــی محققــان ،علیرغــم
Problems in interpersonal relationships
Linehan
3
De Rick and Vanheule
4
McMurran, Huband and Overton
5
Diagnostic and statistical manual of mental disorders

6
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بــر اســاس راهنمــای آمــاری تشــخیص اختــاالت روانــی
( ،5(DSM-5اصلیتریــن معیــار تشــخیصی اختــال شــخصیت
مــرزی ،اختــال در زمینــة کارکــرد خصوصــاً کارکــرد بیــن
فــردی ذکــر شــده اســت ( .)6بســیاری از محققــان نیــز
ویژگیهــای اصلــی شــخصیت مــرزی را مشــکالت در
تعامــات اجتماعــی ،تــرس از تنهــا مانــدن ،طــرد شــدن ،بــد
تنظیمــی هیجانــی 6و آشــفتگی هویــت 7ذکــر نمودهانــد (.)7
اکثــر پژوهشهــا نشــان دادهانــد کــه ایــن ویژگیهــا منجــر
بــه بــروز رفتارهــای ارتباطــی ناســازگارانه در افــراد میگردنــد
( .)1، 2بهعــاوه تجــارب بالینــی نشــان میدهــد ،افــرادی
کــه ویژگیهــای شــخصیت مــرزی را دارا هســتند بــه دلیــل
واکنشهــای هیجانــی شــدید ،خشــمهای انفجــاری و نقــص
در درک ســیگنالهای اجتماعــی (تفســیر منفــی و ســوگیرانه
احساســات دیگــران) اقــدام بــه رفتارهایــی مینماینــد کــه در
روابــط بیــن فــردی آنهــا مشــکل آفریــن میشــود ( .)8در
شــرح حــال چنیــن افــرادی ،تعارضــات متعــدد در حوزههــای
رفتــاری ،هیجانــی ،شــناختی و بیــن فــردی دیــده شــده
اســت کــه بــرای آنهــا پیامدهــای ســوء فــردی ،خانوادگــی و
اجتماعــی بــه همــراه دارد (.)9

برخــی محققــان بــر ایــن عقیدهانــد کــه اگرچــه اختــال
ش��خصیت مرــزی و ناگویــی هیجانــی ســاختهای مجزایــی
دارنــد امــا تعامــل بیــن حضــور خصوصیــات ایــن دو در افــراد
احتم��ال ب�رـوز مشکــالت در روابــط بیــن فــردی را افزایــش
میده��د ( .)17بهعــاوه ،پژوهشهــا نشــان دادهانــد ،افــرادی
کــه در برخ��ی از مؤلفهه��ای آزم��ون اختــال شــخصیت مــرزی،
نم�رـات باالی��ی کسبــ کردهان��د خـ�ود و اعضــای خانوادهشــان
در آزموــن ناگوی�یـ هیجانـ�ی تورنتـ�و نیــز نمــرات باالیــی کســب
نمودهانــد ( .)18بــر اســاس پژوهشهــا ،حضــور همزمــان
خصوصیــات ایــن دو ســاخت ،احتمــال مشــکالت در روابــط
بیــن فــردی را تــا  35درصــد افزایــش میدهــد (.)18
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برخ�یـ نظریههاــی روانشنــاختی مشــکالت روانــی را
زمینهس��از مشکــالت در رواب�طـ بی��ن فرــدی ذکــر میکننــد
(لیــن هــان) 2و رویکردهــای مخالــف مشــکالت روانــی را
پیام��د مشکــالت در رواب�طـ بی��ن فرــدی ذکــر میکننــد
( .)5خاســتگاه نظــری پژوهــش حاضــر ،بــر اســاس دیــدگاه
آن ع�دـه از محققانـ�ی اس��ت کهــ مشکــالت در روابــط بیــن
فرــدی را پیامــد حضــور خصوصیاتــی در فــرد میداننــد کــه
ســاختار شــخصیتی ،شــناختی و هیجانــی او را تحــت تأثیــر
قــرار میدهنــد .بهعنــوان مثــال ،دیریــک و ونهیــول،3
مکمــورن ،هوبنــد و اورتــون ،4مشـ�کالت در روابــط بیــن فــردی
را بهعنــوان یــک نشــانه از حضــور عاليــم شــخصیت مــرزی
ذکــر نمودهانــد .

عــاوه بــر صفــات شــخصیت مــرزی ،یکــی از عوامــل دیگــری
ک��ه زمینــة مشکــالت در روابـ�ط بی��ن فرــدی را فراهــم
میکنــد وجــود خصوصیــات ناگویــی هیجانــی اســت (.)10
اگرچــه ناگویــی هیجانــی بهعنــوان یــک پدیــدة بالینــی
معتبــر شــناخته شــده اســت امــا همــواره ایــن بحــث وجــود
داشــته اســت کــه آیــا یــک صفــت روانشــناختی اولیــه اســت
یــا یــک پدیــدة ثانــوی کــه در واکنــش بــه بیمــاری یــا
موقعیــت آســیبزا ایجــاد میشــود؟ ( .)11امــروزه مشــخص
شــده اســت کــه ناگویــی هیجانــی بیشــتر یــک آســیب
روانشــناختی و اکتســابی اســت تــا نقصــی ذهنــی (.)11
ایــن دشــواری معمــوالً بــا آســیبهای روانــی دیگــری نظیــر
مشــکالت عاطفــی ( )12و حــوادث آســیبزای زندگــی ()13
مرتبــط شــده و رفتــار افــراد را تحــت تأثیــر قــرار میدهــد.
ناگویــی هیجانــی از نظــر لغوی"بــه معنــی فقــدان واژگان
بــرای هیجانــات" 8تعریــف شــده اســت .معمــوالً دانشــجویانی
کــه در مؤلفههــای آزمــون ناگویــی هیجانــی نمــرات باالیــی
میگیرنــد ،بــه دلیــل دشــواری در تشــخیص احساســات اقــدام
بــه اجتنــاب از رابطــة صمیمانــه بــا دیگــران نمــوده و ایــن
موضــوع منجــر بــه انــزوای اجتماعــی آنهــا میشــود (.)14
همچنیــن آنهــا معمــوالً در بیــان و توصیــف احساساتشــان
مشــکالتی داشــته ( )11و در همدلــی بــا دیگــران ناتــوان
هســتند ( ،)10مشــکالت در نشــان دادن بیانــات چهــرهای)9( 9
و توانایــی کــم بــرای همدلــی ( )15باعــث میشــود ایــن افــراد
از شــبکة حمایــت اجتماعــی ضعیــف برخــوردار بــوده و انــواع
مشــکالت در روابــط بیــن فــردی را تجربــه کننــد (.)16
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اینکــه ســبکهای ارتباطــی زنــان و مــردان در روابــط بــا
دیگــران مشــابه اســت (ممکــن اســت هــر دو پرخاشــگر و یــا
مردمــدار باشــند) امــا آنچــه حائــز اهمیــت اســت اینکــه زنــان
و مــردان در روابــط بیــن فــردی بــا یکدیگــر متفــاوت بــوده
و احتمــال دارد پیغامهــای مشــابهی را بــا معانــی متفاوتــی
ادراک نماینــد ( .)22لــذا ،هــدف از پژوهــش حاضــر بررســی
ویژگیهــای اختــال شــخصیت مــرزی و ناگویــی هیجانــی در
دخت��ران دانش��جوی دارای مش�کـالت بیـ�ن فرــدی بـ�ود.
بــر ایــن اســاس ،ســؤاالت اصلــی پژوهــش حاضــر ایــن اســت:
بــاال بــودن نمــرات در کدامیــک ازمؤلفههــای آزمــون اختــال
شــخصیت مــرزی و ناگویــی هیجانــی در دانشــجویان بــا
مشــکالت در رواب��ط بیــن فــردی از باالتريــن نمــرات برخــوردار
هستــند؟ آیــا بــاال رفتــن نمــرات در ایــن مؤلفههــا منجــر
بــه بــاال رفتــن نمــرات مؤلفههــای خاصــی در پرسشــنامة
مش��کالت در رواب�طـ بی��ن فــردی دخترــان دانشــجو میشــود؟
پاســخ بــه ایــن ســؤاالت میتوانــد بــه تدویــن برنامههــای
پیشــگیرانه بهمنظــور کاهــش مشــکالت در روابــط بیــن
فــردی دختــران دانشــجوی در معــرض خطــر کمــک کنــد.

ابزار
جهــت گــردآوری اطالعــات در پژوهــش حاضــر از ســه ابــزار
بــه شــرح زیــر اســتفاده شــد:
پرسشنامة مشکالت بین فردی
پرسشــنامة مشــکالت بیــن فــردی( 10)IIP-32اولیــن بــار توســط
بارخــام 11و همــکاران در ســال  ۱۹۹۴معرفــی شــد ( .)23فــرم
 ۳۲ســؤالی ایــن پرسشــنامه ،شــامل  6مؤلفــة صراحــت و مــردم
آمیــزی ،گشــودگی ،در نظــر گرفتــن دیگــران ،پرخاشــگری،
حمایتگــری و مشــارکت و وابســتگی اســت و روابــط بیــن
فــردی را مــورد ســنجش قــرار میدهــد .در تحقیــق فتــح و
همــکاران ( )24روایــی ابــزار مــورد تأییــد قــرار گرفتــه اســت و
پایایــی ضریــب آلفــای کرونبــاخ بــرای عوامــل صراحــت و مــردم
آمیــزی ،گشــودگی ،در نظــر گرفتــن دیگــران ،پرخاشــگری،
حمایتگــری و مشــارکت و وابســتگی بــه ترتیــب ،%۷۰ ،%۸۰
 %۷۷ ،%۸۸ ،%۶۱و  %۶۱گــزارش شــده اســت.

جامعة آماری و روش نمونهگیری

مقیــاس شــخصیت مــرزی ( 12)STBشــامل  24مــاده
میباشــد .ایــن مقیــاس ســه عامــل دارد :عامــل ناامیــدی،13
عامــل تکانشگــری 14و عامــل عاليــم تجزی ـهای و پارانوئیــدی
وابســته بــه اســترس ،15جکســون و کالریــج 16ضریــب پایانــی
بازآزمایــی آزمــون را 0/80و ضریــب آلفــای  0/61را گــزارش
کردهانــد .در ایــران ،محققــان ضریــب پایانــی بازآزمایــی در
فاصلــة  4هفتــه ،کل مقیــاس را  0/84و خــرده مقیاسهــای
ناامیــدی ،تکانشگــری و عاليــم تجزیــهای و پارانوئیــدی
وابســته بــه اســترس را بــه ترتیــب  0/72 ،0/53و 0/50
گــزارش کردهانــد ( .)25در پژوهــش حاضــر ضرایــب پایایــی
آن بــا اســتفاده از روشهــای آلفــای کرونبــاخ و تنصیــف بــرای
عامــل ناامیــدی ،عامــل تکانشگــری و عامــل تجزیــهای بــه
ترتیــب  0/66 ،0/62و 0/55بــه دســت آمدنــد .نتیجــة ایــن
پژوهــش نشــان داد کــه مادههــای ایــن مقیــاس همســانی
درونــی (دامنههــای آلفــای کرونبــاخ  0/76تــا 0/84بــود)
خوبــی دارد.

Stress related paranoid/ dissociative symptoms
Jackson and Claridge
17
Toronto alexithymia scale
18
Baghby
15
16

پرسشنامة ناگویی هیجانی ـ20
پرسشــنامة ناگویــی هیجانــی ـ 17)TAS - 20) 20ایــن مقیــاس
 20مــادهای توســط بگبــی و همــکاران 18ســاخته شــده
و ناگویــی هیجانــی را در ســه زیــر مقیــاس دشــواری در
تشــخیص احســاس ( 7مــاده) ،دشــواری در توصیــف احســاس
( 5مــاده) و تفکــر بــرون مــدار ( 8مــاده) ارزیابــی میکنــد
( .)26بشــارت اعتبــار کل مقیــاس را در نمونــة ایرانــی بــا
Inventory of interpersonal problems-32
Barkham
12
Borderline personality scale
13
Hopelessness
14
Impulsivity
10
11
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جامعــة آمــاری ایــن پژوهــش شــامل کلیــة دانشــجویان
دانشــگاه الزهــرا بــود کــه در ســال تحصیلــی  93مشــغول بــه
تحصیــل بودنــد .نمونهگیــری در دو مرحلــه صــورت گرفــت.
در مرحلــة اول ،بــا روش نمونهگیــری تصادفــی ســاده تعــداد
 400نفــر آنهــا ( 10درصــد کل جامعــه) بر اســاس پرسشــنامة
مشــکالت در روابــط بیــن فــردی مــورد بررســی قــرار گرفتنــد.
در مرحلــة دوم بــرای آزمایــش فرضیههــا ،از بیــن ایــن
پرسشــنامهها ،پرسشــنامههایی کــه در یکــی از مؤلفههــای
مشــکالت در روابــط بیــن فــردی ،نمــرهای باالتــر از خــط
بــرش دریافــت کــرده بودنــد ،انتخــاب شــدند (مجموع ـاً 230
عــدد پرسشــنامه) و در پایــان از بیــن  230عــدد پرسشــنامه،
پرسشــنامههای  150نفــر از دانشــجویان کــه بــدون نقــص
و بــه صــورت کامــل تکمیــل شــده بودنــد برگزیــده شــد .در
ادامــة پژوهــش از ایــن دانشــجویان درخواســت شــد تــا در

] [ Downloaded from shefayekhatam.ir on 2023-01-08

مواد و روشها

مقیاس شخصیت مرزی

پژوهــش حاضــر از جملــه پژوهشهــای مقطعــی و از نــوع
همبســتگی میباشــد .زیــرا هــدف اصلــی ایــن پژوهــش
بررســی ویژگیهــای اختــال شــخصیت مــرزی و ناگویــی
هیجانــی در دختــران دانشــجوی دارای مشــکالت بیــن فــردی
بــود .بــر اســاس ایــن هــدف بــاال بــودن نمــرات در مؤلفههــای
آزمــون شــخصیت مــرزی و ناگویــی هیجانــی بهعنــوان
متغیــر پیشبیــن و نمــرات مشــکالت در روابــط بیــن فــردی
بهعنــوان متغیــر مــاک در نظــر گرفتــه شــده اســت.

54
54

جلســة دیگــری پرسشــنامههای ناگویــی هیجانــی و مقیــاس
شــخصیتی مــرزی را نیــز تکمیــل کننــد.
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اســتفاده از روش دو نیمهســازی و بازآزمایــی  0/71و  0/83و
روایــی مقیــاس را  0/85گــزارش کــرد ( .)27ضرایــب پایایــی
ایــن مقیــاس در پژوهــش حاضــر بــا اســتفاده از روش آلفــای
کرونبــاخ و تنصیــف بــرای عامــل دشــواری در تشــخیص
احســاس ،دشــواری در توصیــف احســاس و تفکــر بــرون مــدار
بــه ترتیــب  0/83و  0/79محاســبه شــدند.
تجزیه و تحلیل دادهها
ب��رای تجزی��ه و تحلی��ل دادههـ�ا از نرمافــزار  SPSSويرايــش 21
و ســطح معن ـیداری  0/05بــرای بررســی میانگیــن ،فراوانــی،
درصــد ،ضریــب همبســتگی پیرســون و تحلیــل رگرســیون گام
بــه گام اســتفاده شــد.
یافتهها
در ایــن بخــش ابتــدا یافتههــای توصیفــی مربــوط بــه
متغیرهــای تحقیــق و در ادامــه نتایــج حاصــل از آزمــون
فرضیههاــی پژوهــش ارائــه میش�وـد .در جـ�دول  1میانگیــن
و انحــراف اســتاندارد زیــر مقیاسهــای آزمونهــای مــورد
اســتفاده در نمونــة مــورد بررســی آورده شــده اســت.
مطابــق بــا جــدول  1دانشــجویانی کــه در پرخاشــگری (یکــی
از زیــر مقیاسهــای پرسشــنامة مشــکالت در روابــط بیــن
فــردی) باالتریــن میانگیــن را دارا هســتند ،باالتریــن میانگیــن
را نیــز در نمــرات دشــواری در تشــخیص احســاس (زیــر
مقیــاس آزمــون تورنتــو) و ناامیــدی (زیــر مقیــاس آزمــون
شــخصیت مــرزی) دارا هســتند.

الزم بــه توضیــح اســت کــه در جــدول  2حضــور عالمــت (نمرة
بیشــتر از خــط بــرش) بــدون در نظــر گرفتــن شــدت آن مــورد
توجــه قــرار گرفتــه اســت .نتایــج جــدول  2نشــان میدهــد از
 92شــرکتکنندة واجــد برخــی صفــات مشــکالت در روابــط
بیــن فــردی  59نفرآنهــا ( 39/3درصــد) در برخــی از زیــر
مقیاسهــای آزمــون تورنتــو و  33نفــر از آنهــا ( 22درصــد)
در برخــی از زیــر مقیاسهــای آزمــون شــخصیت مــرزی،
نمراتــی باالتــر از خــط بــرش داشــتهاند .بهعــاوه دشــواری
در تشــخیص احســاس ( 69/5درصــد) مهمتریــن عالمتــی
اســت کــه میــزان همپوشــی ( 56درصــد) ویژگیهــای ناگویــی
هیجانــی بــا ویژگیهــای شــخصیت مــرزی را نشــان میدهــد.
بهمنظــور بررســی رابطــة بیــن نمــرات در زیــر مقیاسهــای
ناگویــی هیجانــی بــا زیــر مقیاسهــای آزمــون شــخصیت
مــرزی و زیــر مقیاسهــای مشــکالت در روابــط بیــن فــردی
در دختــران دانشــجو از ضریــب همبســتگی پیرســون اســتفاده
شــد کــه نتایــج در جــدول  3آورده شــده اســت.
بــا توجــه بــه جــدول  3میتــوان گفــت :بیــن میانگیــن
نمــرات مؤلفههــای آزمــون ناگویــی هیجانــی بــا میانگیــن
نمــرات مؤلفههــای آزمــون اختــال شــخصیت مــرزی در
دانشــجویان بــا مشــکالت در روابــط بیــن فــردی همبســتگی
مثبــت معنــیدار وجــود دارد .اطالعــات جــدول  3نشــان
میدهــد از میــان مؤلفههــای آزمــون ناگویــی هیجانــی،
نمــرات دشــواری در تشــخیص احســاس بــا نمــرات
پرخاشــگری ( P=0/01و  )r=0/23و نمــرات دشــواری در
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جدول  -1میانگین و انحراف استاندارد زیر مقیاسهای آزمونهای تورنتو ،آزمون شخصیت مرزی و پرسشنامة مشکالت بین فردی.
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جدول  -2درصد همزمانی بین نمرات ویژگیهای ناگویی هیجانی و شخصیت مرزی بهترتیب در دختران دانشجو با مشکالت در روابط بین فردی.

جدول  -3ماتریس همبستگی بین مقیاسها و مؤلفههای آن در دختران دانشجو.
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56

همانطــور کــه نتایــج جــدول  4نشــان میدهــد ،متغیــر
دشــواری در تشــخیص احســاس باالتریــن ضریــب اســتاندارد
شــدة بتــا ( ،)β=0/28نســبت بــه ســایر متغیرهــا را بــه
خــود اختصــاص داده اســت ،ایــن متغیــر بــا ( )t=3/87در
ســطح ( )P=0/001معنــيدار اســت و بیشــترین نقــش را در
پیشبینــی مشــکالت در روابــط بیــن فــردی در دختــران
دانشــجو را بــازی میکنــد .پــس از آن بهترتیــب متغیــر

] [ DOI: 10.29252/shefa.6.2.51

توصیــف احســاس بــا نمــرات در نظــر گرفتــن دیگــران
( P=0/01و  )r=0/24همبســتگی مثبــت معنــیدار دارد .از
میــان مؤلفههــای اختــال شــخصیت مــرزی نمــرات مؤلفــة
ناامیــدی بــا نمــرات در نظــر گرفتــن دیگــران (=0/01
 Pو  )r=0/32و نمــرات مؤلفــة تکانشگــری بــا نمــرات
عاليــم تجزیــهای و پارانوئیــدی و پرخاشــگری ( P=0/01و
r=0/34؛ P=0/01و  )r=0/36همبســتگی مثبــت معنــیدار
دارد .بــا توجــه بــه اینکــه ســنجش نمــرات متغیرهــای
پیشبیــن (مؤلفههــای آلکســی تایمیــا و آزمــون شــخصیت
مــرزی) و متغیــر مــاک (مشــکالت در روابــط بیــن فــردی)

بــر اســاس مقیــاس فاصلــهای بــوده و بیــن آنهــا رابطــة
خطــی مشــاهده شــد (جــدول  .)3بنابرایــن مفروضــة
اســتفاده از رگرســیون برقــرار اســت.
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جدول  -4ضرایب حاصل از گام پنجم تحلیل رگرسیون گام به گام مؤلفههای ناگویی هیجانی ،اختالل شخصیت مرزی بر مشکالت در روابط بین فردی.

پیشبیــن تکانشگــری ( ،)β=0/22دشــواری در توصیــف
احســاس ( )β=0/20و عاليــم تجزیــهای و پارانوئیــدی
( )β=0/20در پیشبینــی مشــکالت در روابــط بیــن فــردی
ســهیم و معنــيدار هســتند.
بحث و نتیجهگیری

پژوهــش حاضــر ،مهمتریــن مؤلفــة مشــترک در دختــران بــا
مشــکالت روابــط بیــن فــردی را مفهــوم دشــواری در تشــخیص
Webb and McMurran
Aberrant social cognition
21
Christopher
19
20
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در تبییــن ایــن یافتــه میتــوان گفــت بــاال رفتــن همزمــان
نمــرات در ویژگیهــای مــورد ســنجش دو آزمــون منجــر بــه
تغییراتــی کلــی در ویژگیهــای شــخصیتی دانشــجویان مــورد
بررســی شــده کــه ایــن تغییــرات منجــر بــه بــاال رفتــن نمــرات
آنهــا در برخــی مؤلفههــای آزمــون مشــکالت در روابــط
بی��ن فرــدی شــده اسـ�ت .اگرچــه دربــارة رابطــة بیــن صفــات
شــخصیت مــرزی و ناگویــی هیجانــی بحثهایــی موجــود
اســت .بــا ایــن حــال بــه نظــر میرســد خصوصیــت ناگویــی
هیجانــی میتوانــد بهعنــوان یــک عالمــت اصلــی در دختــران
بــا ویژگیهــای شــخصیت مــرزی مــورد توجــه قــرار گیــرد
( .)28بــه نظــر میرســد بــاال بــودن همزمــان نمــرات در
برخــی مؤلفههــای دو آزمــون را میتــوان بهعنــوان عالمــت
خطــر بــرای وجــود مشــکالت در روابــط بیــن فــردی در نظــر
گرفــت و پیشبینــی نمــود احتمــال ابتــاء بــه مشــکالت در

همچنیــن در رابطــه بــا ســؤال دوم تحقیــق مبنــی بــر اینکــه
آیــا بــاال رفتــن نمــرات در دو پرسشــنامة مــورد بررســی منجــر
بــه بــاال رفتــن نمــرات مؤلفههــای خاصــی در پرسشــنامة
مشــکالت در روابــط بیــن فــردی دختــران دانشــجو میشــود؟
یافتههــای پژوهــش حاضــر نشــان داد ،دختــران دانشــجو بــا
مشــکالت در روابــط بیــن فــردی در زیــر مؤلفــه دشــواری در
تشــخیص احســاس و مؤلفــة تکانشــی بــودن نیــز نمــرة باالیــی
دریافــت میکننــد و بــاال رفتــن نمــرات در دو مؤلفــة اخیــر
قــادر بــه پیشبینــی بــاال رفتــن نمــرات مؤلفــة پرخاشــگری
(یکــی از مؤلفههــای مشــکالت در روابــط بیــن فــردی) در
دختــران دانشــجو میباشــد .ایــن نتیجــه همســو بــا پژوهــش
برخــی محققــان بــوده و نشــان میدهــد ویژگــی تکانشگــری
و دشــواری در تشــخیص احســاس منجــر بــه طیــف وســیعی
از رفتارهــای ناکارآمــد در دختــران دانشــجو میگــردد و
ایــن رفتارهــای ناکارآمــد منجــر بــه بــروز تعــارض در روابــط
بیــن فــردی و مشــکالتی بــرای آنهــا میگــردد ( .)29در
تبییــن ایــن یافتــه میتــوان گفــت ،دانشــجویانی کــه بــه
طــور همزمــان در تشــخیص احســاس خــود و دیگــران و نیــز
بیــان آن بــه طــور مناســب دچــار مشــکل هســتند ،قــادر بــه
درک دیــدگاه دیگــران نبــوده و دســتخوش شــناخت نابجــای
اجتماعــی 20میگردنــد کــه از عواقــب چنیــن حالتــی ارزیابــی
دیگــران بهعنــوان بدخــواه اســت .ارزیابــی دیگــران بهعنــوان
بدخــواه ،پیشبینــی کننــدة فقــدان همدلــی ،بیثباتــی در
عواطفــ و پرخاشـ�گر بــودن فــرد در روابــط اجتماعــی میشــود
( .)24چنیــن یافتـهای بــا نتایــج پژوهــش کریســتوفر 21و مــک
مــورن هماهنــگ اســت (.)30
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پژوه��ش حاض��ر ب��ا هــدف بررســی ویژگیهــای شــخصیت
مــرزی و ناگویــی هیجانــی در دختــران دانشــجوی دارای
مش��کالت بیــن فــردی ص��ورت گرفـ�ت .در رابطــه بــا ســؤال
اول تحقیــق ،نتایــج پژوهــش حاضرنشــان داد ،در حــدود نیمــی
از دختــران دانشــجو بــا نمــرات بــاال در آزمــون مشــکالت در
روابــط بیــن فــردی ،در مؤلفههــای دشــوارى در شناســایى و
توصیــف احساســات (مؤلفههــای آزمــون ناگویــی هیجانــی) و
تکانشگــری و عامــل ناامیــدی (مؤلفههــای آزمــون اختــال
شــخصیت مــرزی) نیــز دارای نمــرات بــاال بودنــد .بهعــاوه
بیــن نمــرات دختــران دانشــجو بــا مشــکالت در روابــط بیــن
فــردی در مؤلفههــای آزمــون شــخصیت مــرزی و ناگویــی
هیجان��ی همبس��تگی معنـ�یدار وج��ود داش��ت .همبســتگی
بیــن نم��رات دانشجــویان در ایـ�ن آزمونهـ�ا در پژوهــش
حاضـ�ر بــا نتایــج وب و مــک مــورن ،19همســو اســت (.)27

روابــط بیــن فــردی در ایــن دختــران نســبت بــه دیگران بیشــتر
اســت .ایــن نتایــج همســو بــا خاســتگاه نظــری ایــن پژوهــش،
یعنــی تئــوری لیــن هــان اســت .لیــن هــان بــر ایــن عقیــده
بــود کــه حضــور برخــی نشــانههای شــخصیت مــرزی و ســایر
اختــاالت را میتــوان بهعنــوان عاملــی خطــرزا بــرای ابتــاء
بــه مشــکالت در روابــط بیــن فــردی در نظــر گرفــت (.)5
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حالتهــای احساســی و عــدم مدیریــت آن نشــان داده
اســت .احساســات بخــش مهمــی از زندگــی بشــر را تشــکیل
میدهنــد .احساســات ،افــکار و ادراکات مــا از دیگــران را تحــت
تأثیــر قرارمیدهنــد .احساســات متفــاوت باعــث میشــود کــه
یــک فــرد و یــا رویــداد را بــه طریــق متفاوتــی تفســیر کنیــم.
بهعنــوان مثــال ،اگــر یــک فــرد را بــه صــورت غیــر منطقــی و
خودخــواه درک کنیــم ،ممکــن اســت نســبت بــه ایــن شــخص
احســاس خشــم نماییــم و در صــورت تعامــل بــا او نســبت بــه
او واکنــش نامناســب نشــان دهیــم (.)30
در خاتم��ه الزم بــه ذکــر استــ ،ای�نـ پژوهـ�ش بــا
محدودیتهایـ�ی مواج�هـ ب��وده اسـ�ت ،از جملــه محدودیــت
اصلــی ایــن پژوهــش اســتفاده از نمونــة غیــر بالینــی و کاربــرد
ابزارهــای خــود گزارشــی بــرای گــردآوری اطالعــات بــوده
اســت .بــه کاربــردن ابزارهــای خــود گزارشــی بــدون اســتفاده
از ســایر شــیوههای تشــخیصی ،نمیتواننــد تمــام جنبههــای
آســیبزای شــخصیت را مشــابه آنچــه در نمونههــای بالینــی
شــاهد هســتیم نشــان بدهنــد .همچنیــن ایــن مطالعــه از نــوع
مقطع��ی ب�وـده اســت کــه ایــن موضــوع تعمیمپذیــری نتایــج
را بــا محدودیــت مواجــه مینمایــد .از آنجــا کــه گــروه نمونــه
در پژوهــش حاضــر محــدود بــه دانشــجویان دختــر بــوده اســت

تعمیــم نتایــج بــه جنســیت ،ســایر ســطوح ســنی و تحصیلــی
دیگــر بایــد بــا احتیــاط انجــام پذیــرد.
بهعــاوه پیشــنهاد میشــود ،یافتههــای ایــن پژوهــش بــر
بیمــاران مبتــا بــه تکــرار گــردد تــا کیفیــت رابطــة حضــور
ویژگیهــای اختــال در ســطح بیمــاری شــناختی نیــز
روشــن شــود .بــه کار بــردن مطالعــات طولــی و اســتفاده
از گــروه کنتــرل و مقایســه در نمونههــای بالینــی و غیــر
بالینــی امــکان غلبــه بــر محدودیتهــا را فراهــم میكنــد.
علیرغــم ایــن محدودیتهــا یافتههــای پژوهــش حاضــر
ویژگــی تکانشــی بــودن و دشــواری در تشــخیص احســاس
را بهعنــوان یــک عامــل خطــرزا و زمینهســاز مشــکالت
در روابــط بیــن فــردی معرفــی میکنــد .بــر ایــن اســاس
برگــزاری کارگاههــای آموزشــی کنتــرل خشــم ،آرامســازی
عضالنــی ،خــود کنترلــی ،ابــراز وجــود و کالسهایــی نظیــر
آمــوزش نقاشــی و نوشــتن اشــعار کــه بــه دانشــجویان کمــک
کنــد ،احساســات خــود را بــا روش ســالم بیــان نماینــد
پیشــنهاد میگــردد .ایــن نتایــج بــه درمانگــران و مشــاوران
کمــک میکنــد آنهــا در رویکردهــای درمانــی مشــکالت در
روابــط بیــن فــردی چــه ویژگــی را بهعنــوان یــک هــدف در
نظــر داشــته باشــند.
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