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چکیده
پژوهش حاضر باهدف پیشبینی نشانگان اختاللهای شخصیت در نوجوانان بر اساس تروماهای دوران کودکی ،رشد هویت و
دشواری در تنظیم هیجان در بین دانشآموزان دورهی متوسطهی دوم ( 61تا سال  )61شهرستان خوی انجامگرفته است .این پژوهش
از نوع همبستگی بوده و برای انجام آن از بین مدارس دبیرستانی شهرستان خوی  5مدرسهی پسرانه و  5مدرسهی دخترانه به روش
نمونهگیری خوشهای تصادفی انتخابشدهاند .برای گردآوری دادهها از پرسشنامهی بالینی نوجوانان میلون ( )MACIو پرسشنامهی
رشد هویت ( )AIDAو پرسشنامهی تروماهای دوران کودکی ( )CTQاستفادهشده است .پس از جمعآوری دادههای خام ،شیوههای
آماری همبستگی و تحلیل رگرسیون چندگانهی همزمان استفادهشده است .نتایج تحلیل نشان میدهد بین تروماهای دوران کودکی
و نشانگان اختالالت شخصیت رابطهی معنادار وجود دارد ()p<0/01, r=0/91؛ بنابراین فرضیه اول تحقیق ما تائید شد .نتایج
جداول رگرسیون وجود رابطه بین هویت و نشانگان اختالالت شخصیت را نیز تائید کردند ( )P<0/01, r=0/61درواقع هر دو
فرضیه پژوهش تائید شدند .هرکدام از فرضیههای پژوهش ما دارای  9فرضیهی جزئی بودند که به پیشبینی اختالالت خوشهی

B

پرداختهاند .تمامی فرضیهها معنادار بوده و تائید شدند و میتوان گفت که تروماهای دوران کودکی و رشد هویت ،نشانگان اختالل
شخصیت خوشهی  Bدر نوجوانان را پیشبینی میکنند.
واژههای کليدی :نشانگان اختالل شخصیت ،رشد هویت ،تروماهای کودکی.
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مقدمه
بدرفتاری با کودکان یک مشکل گستردهی بینالمللی است که پیامدهای ناشی از آن متفاوت می باشند .بدرفتاری با کودک یک
اصطالح عمومی است که برای توصیف تمامی شکلهای کودکآزاری ،غفلت ،آزار جسمی ،جنسی ،بیتوجهی ،آزار هیجانی و
بهتازگی خشونت خانگی بکار میرود .کودکآزاری روی کودکان از هر نژاد و رنگ و طبقه اجتماعی و مذهب چشمگیر است و بر
تمامی سنین اثر می گذارد (ابراهیمی ،دژاکام و ثقه االسالم .)6915 ،پژوهشهای (وستپال و همکاران )5061 ،6با  951نمونهی بالینی
سرپایی نشان میدهد که تجارب سو رفتار کودکی میتوانند منجر به ایجاد اختاللهای افسردگی و اختالل شخصیت مرزی 5و اختالل
 ptsd9شوند (رضایی ،قدم پور و کاظمی.)6911 ،
تجربیات ناشی از ترومای دوران کودکی شایع است و تأثیرات منفی کوتاهمدت و بلندمدت قابلتوجهی بر بهزیستی روانی ،اجتماعی
و جسمی دارد (استوت و همکاران .)5056 ،9تروماهای کودکی سیستمهای فیزیولوژیکی را تغییر میدهند و واکنش استرس را
هماهنگ کرده و توسعهی سیستمها و مدارهای عصبی مرتبط با ظرفیت منفی و تهدید بالقوه را تغییر میدهد .درک مکانیسمهای
زیرساختی آسیبهای دوران کودکی در پاسخهای بعدی به ضربه بزرگساالن ممکن است به این دلیل باشد که چرا برخی از افراد
مبتالبه آسیبهای دوران کودکی در معرض خطر بیشتری برای ابتال به اختالالت روانی هستند (استوت و همکاران .)5056 ،در
مواردی که کودک با رویدادهای آسیبزا آشنا میشود ،شروع مسائل رفتاری افزایش مییابد؛ زیرا ساختار عصبی قربانی مطابق با
نامالیمات تجربهشده تغییر میکند بنابراین ،منجر به خطر توسعه آسیبهای روانی میشود (گرومی و چین داونی .)5056 ،5حاال
اگر خانواده بهعنوان یکنهاد اجتماعی که وظیفهی جامعهپذیر کردن اولیهی کودک را به عهده دارد با مشکل مواجه شده و درگیر
آسیبهای اجتماعی شود ،بهگونهای که از آن بهعنوان خانوادهی ناسالم یا آسیبزا یاد شود و در کارکردهایش که مهمترین آن ،فراهم
کردن بستر و احساس ام نیت و آرامش برای کودک است ،دچار تزلزل شود نظیر سوءاستفاده جنسی ،فیزیکی و یا کالمی ،والدین
معتاد که در خانه خشونت بسیاری اعمال میکنند ،می تواند کودکان را به سمت تروما سوق دهد و احتمال وقوع تروما را افزایش
دهند .تعداد کودکانی که در سنین قبل از مدرسه با تجربیات سختی همچون خشونت خانگی یا آزارهای جنسی روبهرو میشوند،
کم نمیباشد و این کودکان داغ این تجربیات را تا سالها بعد نیز با خود حمل میکنند .همچنین کودکانی که بهطور مداوم از طرف
مراقبانشان با بیتوجهی مواجه میشوند یا غم فوت نزدیکانشان را تجربه میکنند ،قطعاً از لحاظ سالمت روانی آسیبپذیرتر خواهند
بود (بارخدا.)6911 ،
پیشینهی هویت و اختالل آن بهعنوان سازههای اصلی در نظریههای روانکاوانه و روان پویایی در نظر گرفته میشود ،بهطورکلی
هویت را میتوان بهعنوان "وحدت وجود " تعریف کرد .اریکسون هویت را بهعنوان یک سازماندهی اساسی توصیف کرد که در
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طول زندگی بهطور مداوم درحالتوسعه است و احساس تداوم در درون خود و در تعامل با دیگران و همچنین چارچوبی برای تمایز
بین خود و دیگران میباشد .هویت پایدار در عزتنفس ،ارزیابی واقعبینانه از خود و دیگران نقش دارد (گاس و همکاران.)5065 ،6
هویت را میتوان به دو حوزه مرتبه باالتر "خود ذهنی " "هستهی پایدار " و "خود قطعی " "کل یکپارچه "تقسیمبندی کرد؛ به
گفتهی اتوکرنبرگ ،بحران هویت بحران هویت ناشی از اختالف بین تجربیات جسمی و روانی است که بهسرعت تغییر میکند.
مارسیا در شکلگیری هویت به دو فرایند اساسی "بحران " و "تعهد " اشاره میکند :فرایند اساسی اول ،یعنی بحران و جستوجوی
هویت ،دورهای است که فرد دربارۀ تقلیدها و همانندسازیهای گذشته ،انتظارات ،نقشها و سنتهای اجتماعی پرسشگری و
جستجو میکند و در مورد عالیق ،استعدادها و جهتگیریهای خود به تأمل و بررسی میپردازد و نقشها ،آرمانها و شکلهای
مختلف هویت را مورد آزمایش قرار میدهد .فرایند اساسی دوم ،یعنی "تعهد مشابه با مفهوم وفاداری در نظریۀ اریکسون میباشد و
درواقع تصمیمگیری تقریباً با دوام و باثبات نسبی در زمینههای مختلف هویت و جهتگیری تالشهای فردی بهسوی این
تصمیمگیریها است (کارور و شی .)6915 ،اریکسون معتقد است که شکلگیری موفق هویت فردی در نوجوانی طی زمان و بر اثر
تجربیات حاصل از برخورد صحیح اجتماعی شکل میگیرد و نوجوان باید بتواند خود را بشناسد و از دیگران جدا سازد تا تعادل
روانیاش تضمین شود؛ ولی اگر در نوجوان حس سرخوردگی و بیاعتمادی جایگزین شود و بهجای تماس با مردم ،گوشهگیر شده
و بهجای تحرک به رکود گرایش پیدا کند و همچنین اگر بهجای خودآگاهی و تشکیل هویت با ابهام در نقش روبهرو بشود ،هماهنگی
و تعادل رفتاری وی به هم میخورد و نابهنجاری و بحران هویت در او رخ میدهد (شولتز.)5000 ،5
بنا بر آنچه گفته شد میتوانیم ارتباط بین این مفاهیم را بهروشنی درک کنیم .آزاردیدگیهای دوران کودکی و مسائل روحی و عاطفی
حاصل از آنکه بتوانند مانع جستجوی هویت در نوجوان شده و احساس امنیت و آرامش روانی او را دچار بحران کنند ،چه مشکالتی
شخصیتی را برای نوجوان پیشبینی میکنند؟ بیشترین احتمال برای روان شناسان اختالالت شخصیت می باشند.
صفات شخصیت الگوهای پایداری از ادراک ،برقراری ارتباط و تفکر درباره محیط و خویشتن میباشند که در گستره وسیعی از
زمینههای اجتماعی و شخصی ظاهر میشوند .تنها وقتیکه صفات شخصیت انعطافناپذیر و ناسازگارند و باعث اختالل در کارکرد
فرد یا پریشانی ذهنی وی میشوند ،اختاللهای شخصیت را تشکیل میدهند (انجمن روانپزشکی امریکا .)5000 ،اختاللهای
شخصیت درواقع شیوههای نارسا و نامناسبی برای حل مسئله و کنار آمدن با فشار روانی میباشند؛ این اختالالت در اوایل نوجوانی
بروز میکنند و در سراسر بزرگسالی ادامه پیدا میکنند .برخالف مبتالیان به اختاللهای عاطفی یا اضطرابی ،افراد مبتالبه اختاللهای
شخصیت معموالً ناراحتی یا اضطرابی احساس نکرده ،انگیزشی برای تغییر رفتار خود نشان نداده و برخالف افراد اسکیزوفرنی،
تماس خود را با واقعیت از دست نمیدهند و نابسامانی چشمگیری در رفتار این افراد مشاهده نمیشود (اتکینسون ،اسمیت ،بم،
هکسما و اتکینسون .)6939 ،هدف این پژوهش بررسی اختالالت خوشهی  Bاست .این خوشه شامل اختالالت شخصیت
ضداجتماعی ،نمایشی ،خودشیفته و مرزی میباشد .افراد متعلق به این گروه نمایشی ،هیجانی یا دمدمی به نظر میرسند.
Goth
Schultz
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الف) اختالل شخصیت ضداجتماعی :افراد مبتالبه اختالل شخصیت ضداجتماعی ،فاقد حس مسؤولیت و درک اخالقی هستند و
توجهی به دیگران ندارند .این افراد تکانشی رفتار میکنند ،در پی ارضای فوری نیازهای خود بوده و نمیتوانند ناکامی را تحمل
کنند .از میان ویژگیهای این اختالل شخصیت ،دو ویژگی بیش از همه ارزش تشخیصی دارند" :فقدان محبت "(ناتوانی از احساس
همدلی یا وفاداری نسبت به شخص دیگر) و "عدم احساس گناه "(ناتوانی از احساس پشیمانی نسبت به اعمال خود ،صرف نظر از
اینکه این اعمال تا چه اندازه درخور سرزنش باشند) (اتکینسون و همکاران.)6939 ،
ب) اختالل شخصیت نمایشی :افراد مبتالبه این اختالل در ظاهر جذاب ،صمیمی و معاشرتی میباشند ،اما معموالً افراد دیگران آنها
را ریاکار و سطحی میانگارند .اینچنین به نظر میرسد که آنها با نمایش دادن برای تماشاچیان ناشناس به دنبال تحسین خود
هستند .زمانی که روابط برقرار میکنند ،پرتوقع و بیمالحظه ،خودمحور و در خود فرورفته میشوند .این اختالل در زنها دارای
شیوع باالتری میباشد (روزنهان و سلیگمن.)6931 ،
ج) اختالل شخصیت خودشیفته :افراد دارای این اختالل ،برداشت غیرواقعبینانهای از اهمیت خوددارند .این افراد نیازمند توجه
میباشند و عقیده دارند که تنها از طریق افراد سطح باال و افراد خاص درک میشوند .ارتباطات بینشخصی آنها به دلیل عدم همدلی
و احساس حسادت ،لطمه میبیند و پایدار نیست (اتکینسون و همکاران.)6939 ،
د) اختالل شخصیت مرزی :افراد مبتالبه این اختالل ،ثبات هیجانی ندارند و تکانشی ،غیرقابلپیشبینی ،تحریکپذیر و مضطرب
میباشند .خشم شدید و نشانههای بیثباتی عاطفی دو ویژگی مهم این اختالل هستند .بیثباتی عاطفیشان همراه با سطح باالی
تکانشی بودن ،اغلب به رفتارهای خودویرانگری مانند رانندگی بیباک ،خودزنی یا اقدام به خودکشی و ...منجر میشود (باچر و
همکاران .)6933 ،پور شهریار و همکارانش نشان دادهاند که بین تجارب تروماتیک دوران کودکی و وجود اختالالت شخصیت در
بزرگسالی رابطهای معنادار وجود دارد .الپورت و همکاران ،نشان دادند که افرادی که اختالل شخصیت مرزی دارند گزارش کردهاند
که در کودکی تجربهی انواع بدرفتاری از اطرافیان را داشتهاند که شامل سطوح مختلف آزار جنسی ،آزار هیجانی و آزار هیجانی بوده
است (همان منبع) .در سببشناسی اختالالت شخصیت عوامل زیادی دخالت دارند .امروزه اختالالت شخصیت را نتیجهی عوامل
زیستشناسی ،روانشناختی و محیطی در نظر میگیرند؛ از عوامل محیطی میتوان کیفیت روابط خانوادگی ،شیوههای فرزند پروری،
تجربههای دوران کودکی و ...اشاره کرد (بندلو ،بروین و ویدکیند .)5005 ،6پژوهشهای متعدد نشان میدهند که سوء رفتار دوران
کودکی را میتوان یکی از عوامل مهم و مؤثر در به وجود آمدن اختالالت شخصیت دانست؛ تجربهی سوء رفتار دوران کودکی یکی
از عوامل خطر در رشد اختالالت شخصیت است همچنین نوع سوء رفتار تجربهشده در دورهی کودکی میتواند پیشبینی کنندهی
اختالالت شخصیت خاص در دوران بزرگسالی باشد (مهدوی اقدم ،علیلو و رضایی .)6915 ،حسینی نسب و همکارانش نشان
دادند که بین نوروز گرایی با هویت آشفته ،بین نوروز گرایی با هویت تعویق افتاده ،بین انعطافپذیری با هویت زودهنگام ،بین
برونگرایی با هویت پیشرفته و بین وجدان گرایی با هویت پیشرفته رابطهی مثبت و معنادار دیده میشود (حسینی نسب و همکاران،
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 .)6931نتایج پژوهش (محمدزاده و همکاران )6910 ،نیز حاکی از آن است که افرادی که در شکلگیری هویت مشکل داشتهاند و
هویت سالم ندارند در آنها اختالالت شخصیتی همچون اختالل شخصیت مرزی ،پیشبینی میشود .بنا بر آنچه گفته شد و بر اساس
پژوهشهای انجامشده میتوان گفت پخش هویت و همچنین آزاردیدگیهای دوران کودکی در شکلگیری اختالالت شخصیت
ازجمله اختاللهایی همچون اختالل شخصیت مرزی و خودشیفته نقش دارند زیرا همانطور که در کتب آسیبشناسی نگاشته شده
این اختالالت ریشه در تجارب کودکی نیز دارند .هدف این پژوهش بررسی نقش آزاردیدگیهای عاطفی و فیزیکی دوران کودکی
و مشکالت هویت در پیشبینی اختالالت شخصیت خوشهی  Bاست.
روش پژوهش
پژوهش حاضر از نوع همبستگی 6است .جامعه آماری این پژوهش شال نوجوانان  61تا  61سالهی مشغول به تحصیل در دبیرستانهای
شهرستان خوی که در سال  6900-6911مشغول به تحصیل هستند ،میباشد .تعداد این دانشآموزان بر اساس استعالم از ادارهی
آموزشوپرورش شهرستان خوی  65516نفراست و تعداد مدارس دبیرستانی شهرستان خوی نیز  609است .بر اساس جدول مورگان
تعداد افراد نمونه  915نفر است .برای نمونهگیری از مدارس روش نمونهگیری خوشهای چندمرحلهای مناسب بود .بدینصورت که
از هرکدام از مدارس (دخترانه و پسرانه) 9مدرسه (جمعاً  1مدرسه) بهطور تصادفی انتخاب شوند و از کل کالسهای اول و دوم و
سوم دبیرستان  1کالس بهصورت تصادفی انتخابشده و برای انجام این تحقیق پرسشنامه بین دانشآموزان کالسهای انتخابشده
پخش شود .با توجه به مسئلهی پاندمی کرونا ،بعد از اخذ مجوز از اداره کل آموزشوپرورش استان ،دستورالعمل الزم برای پخش
پرسشنامه بهصورت حضوری یا مجازی و توسط برنامهی شاد ،با همیاری و همفکری ادارهی آموزشوپرورش خوی تصمیمگیری
شد؛ و پرسشنامه بهصورت مجازی توسط سایت پرسالین تهیه شد و بهصورت تصادفی ،در اختیار مدارس قرار داده شد ،با توجه
به امکاناتی که پرسشنامهی مجازی برای نویسنده فراهم کرد از  110دانشآموز داده جمعآوری شد .الزم به ذکر است دادههای
موردنیاز برای انجام پژوهش از طریق پخش پرسشنامهها در مدارس انجام گرفت و مجوز آن از اداره کل آموزشوپرورش استان
آذربایجان غربی اخذ شد.
پرسشنامه ترومای دوران کودکی ( :2)CTQتوسط برنستاین ،استین ،نیوکمپ ،والکر ،پوگ و همکاران ( )5009به منظور سنجش
آسیبها و ترومای دوران کودکی توسعه دادهشده است .این پرسشنامه یک ابزار غربالگری برای آشکار کردن اشخاص دارای
تجربیات سوءاستفاده و غفلت دوران کودکی است .این پرسشنامه هم برای بزرگساالن و هم برای نوجوانان قابلاستفاده است .این
پرسشنامه پنج نوع از بدرفتاری در دوران کودکی را موردسنجش قرار میدهد که عبارتاند از سوءاستفاده جنسی ،سوءاستفاده
جسمی ،سوءاستفاده عاطفی و غفلت عاطفی و جسمی .این پرسشنامه  53سؤال دارد که  55سؤال آن برای سنجش مؤلفههای اصلی
پرسشنامه بکار میرود و  9سؤال آن برای تشخیص افرادی که مشکالت دوران کودکی خود را انکار میکنند بکار میرود .در پژوهش
برنستاین و همکاران ( )5009ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه بر روی گروهی از نوجوانان برای ابعاد سوءاستفاده عاطفی ،سوءاستفاده
correlation
Childhood trauma Questionnaire
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جسمی ،سوءاستفاده جنسی ،غفلت عاطفی و غفلت عاطفی به ترتیب برابر با  0/31 ،15 ،0/31 ،0/31و  0/13بود .همچنین روایی
همزمان آن با درجهبندی درمانگران از میزان تروماهای کودکی در دامنه  0/51تا  0/13گزارششده است (برنستاین و همکاران،
 .)5009در ایران نیز ابراهیمی ،دژکام و ثقه السالم آلفای کرونباخ این پرسشنامه را از  0/36تا  0/13برای مؤلفههای پنجگانه آن
گزارش کردهاند.
پرسشنامهی رشد هویت :6پرسشنامه ارزیابی رشد هویت در نوجوانی  AIDAتوسط (گاس و همکاران ،)5065 ،5برای افراد  65تا
 63ساله طراحیشده است .یک پرسشنامهی  53مادهای است .دارای قالب پاسخ  5امتیازی بهصورت :خیر (من کامالً مخالفم) =0
مخالفم= 6نه موافقم نه مخالف= 5موافقم= 9کامالً موافقم  9در این پرسشنامه گزارههایی را پیدا خواهید کرد که ممکن است افراد
برای توصیف نگرش ،عقاید ،عالیق و سایر احساسات شخصی خود استفاده کنند؛ این پرسشنامه دارای دو خرده مقیاس ناهماهنگی
کل و ناپیوستگی کل است .و ناهماهنگی کل دارای مؤلفههای -6صفات/اهداف و -5نقشها ،روابط و -9بررسی عواطف خود است.
خرده مقیاس ناپیوستگی نیز دارای مؤلفههای -6عدم ثبات در خودپنداره -5خودمختاری (قدرت خود)-9بازتاب شناختی از خود
است .هیچ پاسخ درست یا غلطی وجود ندارد – فقط گزینهای را انتخاب میکنند که احساسشان را به بهترین وجه توصیف کند.
نمره در امتداد یک پیوستار به دست میآید و نمرهی پایینتر هویت سالمتری را نشان میدهد .حداکثر نمره خام  595است .روایی
سازه r=0/61و روایی معیار  5251-5251میباشد (گاس و همکاران.)5065 ،
پرسشنامهی بالينی نوجوانان ميلون :)MACI( 3این پرسشنامه توسط میلون در سال  5001تدوین گشته است و توسط منصوری،
جدیدی و میرزاییان ( )6911برای جامعهی ایرانی (استان تهران و مازندران) انطباق و هنجاریابی شده است .برای افراد  69-61ساله
به کار میرود MACI .یک پرسشنامه خودگزارشدهی است که از  610گویه تشکیلشده است و دارای مقیاس پاسخگویی
دودرجهای (بله  0خیر  )6است .این پرسشنامه  96مقیاس دارد که به چهار بخش ( )6یکخرده مقیاس پایایی و سه فهرست (65 )5
خرده مقیاس الگوهای شخصیت ( 3 )9خرده مقیاس نگرانیهای ابراز شده ( 1 )9خرده مقیاس نشانگان بالینی ،تقسیمشدهاند ،که در
 DSM-5معادل خودشیفتگی است .ما فقط از خرده مقیاسهای شخصیت در خودشیفته (خودخواهی) در پژوهش حاضر استفاده
میکنیم .جهت سنجش ثبات درونی از آلفای کرونباخ استفادهشده است که این ضرایب برای مقیاسهای الگوهای شخصیتی از ./19
(مقیاس مطیع) تا ( 0/10مقیاس خودخوار کنی) رتبهبندی شده است .منصوری و همکاران جهت سنجش ثبات درونی پرسشنامه از
ضریب آلفای کرونباخ استفاده کردهاند که این ضرایب برای کل مقیاس الگوی شخصیت برابر  ،0/36نگرانیهای ابراز شده برابر
 0/39و نشانگان بالینی  0/35بهدستآمده است؛ و جهت تعیین پایائی پرسشنامه از دو روش تنصیف و آلفای کرونباخ استفادهشده
است که این ضرایب برای خرده مقیاس خودشیفتگی در روش تصنیف  0/11و در روش آلفای کرونباخ  0/16بهدستآمده است .بر
اساس نتایج حاصله ،ضرایب آلفا برای کل پرسشنامه و برای خرده مقیاسها رضایتبخش میباشد .نمرهگذاری این پرسشنامه

1

Identity development Questionnaire
Goth
3
Millon Adolscent clinical Questionnaire
2

فصلنامه راهبردهای نو در روان شناسی و علوم تربیتی ،دوره چهارم ،شماره سیزدهم ،بهار 1041

511

علیلو

نقش آزاردیدگی های عاطفی و فیزیکی دوران کودکی و مشکالت ...

روشهای گوناگونی دارد که من در این پژوهش از نمرهگذاری ابعادی گراسمن استفاده کرده ام .طبق این نمرهگذاری مقیاسهایی
همچون ،درونگرایی ،اجتنابی ،غمگین ،مطیع ،نمایشی ،خودخواه ،نظم گریز ،زورگو ،همنوا ،مخالف خوان ،خودخوارساز و گرایش
مرزی موردسنجش و نمرهگذاری قرار میگیرند که در تحلیل آماری پژوهش حاضر نیز همین مؤلفهها بررسی میشدند اما به دلیل
حذف  61سؤال از این پرسشنامه ،امکان استفاده از نمرات  Brنبود و ناچاراً نمرهی کل محاسبه گردید.
یافتهها
جدول  .1همبستگی متغيرهای پيشبين و مالک
نشانگان

اختالل

اختالل شخصیت

اختالل

اختالل

سوءاستفاده

سوءاستفاده

اختالل

شخصیت

ضداجتماعی

شخصیت

شخصیت

عاطفی

فیزیکی

شخصیت

مرزی

نمایشی

خودشیفته

غفلت عاطفی

غفلت
فیزیکی

نشانگان اختالل
شخصیت

6

0/99

0/99

0/91

0/91

0/91

0/53

0/91

0/91

0/95

0/59

0/91

0/59

0/51

0/61

0/93

0/59

0/96

0/51

0/91

0/51

6

0/16

0/10

0/55

اختالل شخصیت
مرزی

6

اختالل شخصیت
ضداجتماعی

6

اختالل شخصیت
نمایشی

6

اختالل شخصیت
خودشیفته

6

سوءاستفاده عاطفی
سوءاستفاده فیزیکی
6

0/99

0/95

غفلت عاطفی
6

0/55

غفلت فیزیکی
6
معناداری در سطح  1/11میباشد

بر اساس جدول ( ،)6بین تمامی مؤلفههای متغیر تروماهای دوران کودکی با نشانگان اختالالت شخصیت در سطح معنیداری
( )p<0/01رابطهای مثبت و معنادار وجود دارد .به این معنی که با افزایش مؤلفههای تروماهای کودکی ،نشانگان شخصیت افزایش
پیدا میکنند .مؤلفهی سوءاستفادهی عاطفی باالترین میزان همبستگی را با نشانگان اختالالت شخصیت دارد .بین اختالل شخصیت
مرزی و مؤلفههای متغیر ،تروماهای دوران کودکی ،رابطهی مثبت و معنادار در سطح  0/06وجود دارد ،به این معنی که باال بودن
میزان تروماها در دوران کودکی ،احتمال وجود اختالل شخصیت نیز باال میباشد .بین مؤلفههای تروماهای کودکی و اختالل شخصیت
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اجتماعی رابطهی مثبت و معنادار در سطح معنیداری )(p<0/01وجود دارد .به این معنی که با افزایش میزان وقوع تروماهای
کودکی احتمال وجود اختالل شخصیت ضداجتماعی افزایش مییابد؛ و غفلت عاطفی در بین سایر مؤلفهها با ( )r=0/37بیشترین
همبستگی را با اختالل شخصیت ضداجتماعی دارد .بین اختالل شخصیت نمایشی و مؤلفههای تروماهای کودکی در سطح معنیداری
( )p<0/01رابطهی معنیدار و مثبت وجود دارد .به این معنی که با افزایش میزان تروماهای کودکی ،میزان اختالل شخصیت نمایشی
افزایش مییابد .تمام مؤلفههای تروماهای کودکی با اختالل شخصیت نمایشی رابطهی مثبت و معنادار دارند .از بین آنها غفلت
عاطفی بیشترین همبستگی را با اختالل شخصیت نمایشی دارا میباشد .بین اختالل شخصیت خودشیفته و مؤلفههای تروماهای
کودکی در سطح معنیداری ( )p<0/01رابطهی معنادار و مثبت وجود دارد .به این معنی که با افزایش تروماهای کودکی میزان
اختالل خودشیفته افزایش مییابد .مؤلفهی سوءاستفادهی عاطفی باالترین میزان همبستگی را با اختالل شخصیت خودشیفته دارد.
جدول  .2نتایج تحليل رگرسيون چندگانه پيشبينی نشانگان اختالل شخصيت بر اساس مؤلفههای تروماهای کودکی
متغيرهای

متغیر مالک

R

R5

F

Sig

خطای

Beta

t

sig

استاندارد

پيشبين
سوءاستفاده
عاطفی
سوءاستفاده

نشانگان

فیزیکی

اختالل

0/91

0/59

10/55

0/006

0/005

0/559

9/11

0/006

0/001

0/031

5/61

0/006

شخصیت
غفلت عاطفی

0/009

0/615

9/15

0/09

غفلت فیزیکی

0/005

0/651

9/61

0/006

بر اساس جدول ( ،)5مقادیر مجموع مجذورات با)  (P<0/01, F(4,756)=60/250معنادار است و نتیجه میگیریم که چون
مقدار  Fباال است و  Pمعنادار میباشد ،مدل رگرسیونی مناسب خواهد بود؛ و بدین معنی است که با باال رفتن مؤلفههای تروماهای
کودکی ،نشانگان اختالالت شخصیت افزایش مییابند .میزان همبستگی متغیرها ( )r=0/49بهدستآمده است که رابطهی باالیی را
نشان میدهد .همچنین  %59واریانس متغیر مالک ،نشانگان اختالل شخصیت ،توسط مؤلفههای تروماهای کودکی قابل پیشبینی
است () .R2=0/24سرانجام میتوان گفت که فرضیهی ما تائید میشود .بررسی مقادیر  Betaنشان میدهد ،سوءاستفاده عاطفی و
غفلت عاطفی ،بیشترین سهم را در پیشبینی نشانگان اختالالت شخصیت دارند .بعدازآنها غفلت فیزیکی بیشترین نقش پیشبینی
کنندگی دارد و در آخر سوءاستفادهی فیزیکی در رتبهی آخر پیشبینی کنندگی قرار دارد.
جدول  .3نتایج تحليل رگرسيون چندگانهی پيشبينی اختالل شخصيت مرزی بر اساس تروماهای کودکی
متغیرهای

متغیر مالک

R

R5

F

پیشبین

سوءاستفاده
عاطفی
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Sig

خطای

Beta

t

sig

استاندارد

0/066

0/551

5/939

0/006
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سوءاستفاده

اختالل

فیزیکی

شخصیت

0/55

0/51

علیلو

15/056

0/006

0/065

0/001

0/691

0/006

مرزی
غفلت عاطفی
0/003

0/515

1/959

0/33

غفلت فیزیکی
0/066

0/039

5/619

0/09

جدول ( ،)9حاکی از معناداری مقادیر مجذور همبستگی است .مقدار مجذورات با مقدار ( )F(4,756)=72/051در سطح معناداری
( )p<0/01معنادار است به این معنی که با افزایش تأثیرگذاری عوامل و مؤلفههای ترومای کودکی ،احتمال شخصیت مرزی افزایش
مییابد .میزان همبستگی چندگانه بین اختالل شخصیت مرزی و مؤلفههای تروماهای کودکی ( )r=0/52بهدستآمده که رابطهی
باالیی را نشان میدهد .همچنین  %0/51واریانس اختالل شخصیت مرزی بهوسیلهی مؤلفههای تروماهای کودکی قابل پیشبینی است
()R2=0/27؛ بنابراین فرضیهی ما تائید میشود و بین مؤلفههای تروماهای کودکی و اختالل شخصیت مرزی رابطهی معنادار وجود
دارد و میتوان گفت که تروماهای کودکی ،اختالل شخصیت مرزی را پیشبینی میکنند .مقادیر  ،Betaمربوط به ضرایب اختصاصی
هر مؤلفهی ترومای کودکی میباشد و بررسی آن نشان میدهد که از میان مؤلفهها ،غفلت عاطفی بیشتر از مؤلفههای دیگر در
پیشبینی اختالل شخصیت مرزی نقش دارد .بعدازآن به ترتیب سوءاستفادهی عاطفی و بعدازآن غفلت فیزیکی در پیشبینی اختالل
شخصیت مرزی نقش دارند.
جدول  .4نتایج تحليل رگرسيون چندگانه پيشبينی اختالل شخصيت ضداجتماعی بر اساس تروماهای کودکی
متغیرهای

متغیر مالک

R

R5

F

Sig

پیشبین

خطای

Beta

t

sig

استاندارد

سوءاستفاده

0/003

0/095

9/301

0/006

0/060

0/001

0/151

0/913

غفلت عاطفی

0/001

0/095

5/191

0/006

غفلت فیزیکی

0/001

0/005

0/565

0/395

عاطفی
سوءاستفاده

اختالل شخصیت

فیزیکی

ضداجتماعی

0/90

0/611

91/166

0/006

جدول ( ،)9حاکی از معناداری مقادیر مجذور همبستگی است ( )F(4,576)=37/611در سطح معناداری ( .)P<0/01به این معنی
که با افزایش مؤلفههای تروماهای کودکی ،میزان اختالل شخصیت ضداجتماعی افزایش مییابد .میزان همبستگی چندگانه میان
اختالل شخصیت ضداجتماعی و مؤلفههای تروماهای کودکی ( )r=0/40بهدستآمده است که رابطهی باالیی را نشان میدهد.
همچنین  %0/61واریانس اختالل شخصیت ضداجتماعی توسط مؤلفههای تروماهای کودکی قابل پیشبینی است ()R2=0/16؛
بنابراین با توجه به جدول باال فرضیهی ما تائید میشود و بین مؤلفههای تروماهای کودکی و اختالل شخصیت ضداجتماعی رابطهی
معنادار وجود دارد .مقادیر  Betaگزارششده در جدول ،مربوط به ضرایب اختصاصی هر متغیر هستند .بررسی آن نشان میدهد که
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خرده مقیاس غفلت عاطفی ،بیشترین سهم را در پیشبینی اختالل شخصیت ضداجتماعی بر عهده دارد .بعدازآن بیشترین سهم متعلق
به سوءاستفادهی عاطفی میباشد.
جدول  .5نتایج تحليل رگرسيون چندگانه پيشبينی اختالل شخصيت نمایشی بر اساس تروماهای کودکی
متغیرهای

R

متغیر مالک

F

R5

Sig

خطای

پیشبین

استاندارد

سوءاستفاده

0/001

Beta

0/009

t

0/91

sig

0/10

عاطفی
سوءاستفاده

اختالل شخصیت

فیزیکی

نمایشی

0/91

0/659

99/995

0/006

0/060

0/001

0/19

0/56

غفلت عاطفی

0/001

0/056

1/39

0/006

غفلت فیزیکی

0/001

0/003

0/35

0/91

نتایج جدول ( ،)5حاکی از معناداری مقادیر مجذور همبستگی میباشد .مقدار ( )F(4,756)=34/342در سطح معناداری
( )P<0/01میباشد و به این معناست که با افزایش تروماهای کودکی ،میزان اختالل شخصیت نمایشی افزایش مییابد .میزان
همبستگی چندگانه میان اختالل شخصیت نمایشی و عوامل تروماهای کودکی ( )r=0/39بهدستآمده که هرچند رابطهی باالیی
نیست اما رابطهای مطلوب را نشان میدهد .همچنین  %0/65واریانس اختالل شخصیت نمایشی بهوسیلهی مؤلفههای تروماهای
کودکی قابل پیشبینی است ()R2=0/15؛ بنابراین میتوان گفت که این فرضیهی ما نیز تائید میشود و بین عوامل تروماهای کودکی
و اختالل شخصیت نمایشی رابطهی معنادار وجود دارد .بر اساس مقادیر  Betaکه گزارششده و مربوط به ضرایب اختصاصی هر
متغیر هستند ،مؤلفهی غفلت عاطفی بیشترین نقش را در پیشبینی اختالل شخصیت نمایشی دارد.
جدول  .6نتایج تحليل رگرسيون چندگانه پيشبينی اختالل شخصيت خودشيفته بر اساس تروماهای کودکی
متغیرهای

متغیر مالک

R

R5

F

Sig

پیشبین

خطای

Beta

T

sig

استاندارد

سوءاستفاده

0/001

0/55

5/01

0/006

0/060

0/05

0/93

0/15

غفلت عاطفی

0/001

0/565

9/11

0/006

غفلت فیزیکی

0/001

0/095

6/09

0/905

عاطفی
سوءاستفاده

اختالل

فیزیکی

شخصیت

0/95

0/501

91/616

0/006

خودشیفته
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نتایج جدول ( ،)1حاکی از آن است که مقادیر مجذور همبستگی در سطح معنیداری ( )p<0/01و مقدار ()F(4,756)=49/171
معنادار است .به این معنی که با افزایش عوامل ترومای کودکی میزان اختالل شخصیت خودشیفته افزایش مییابد .میزان همبستگی
چندگانه میان اختالل شخصیت خودشیفته و عوامل تروماهای کودکی ( )r=0/45بهدستآمده است و همچنین  %0/50واریانس
اختالل شخصیت خودشیفته توسط عوامل تروماهای کودکی قابل پیشبینی میباشد ()R2=0/20؛ بنابراین میتوان گفت فرضیهی
پژوهشی ما تائید شده است .مشاهدهی مقادیر  Betaنشان میدهد که سوءاستفادهی عاطفی و غفلت عاطفی بیشترین نقش را در
پیشبینی اختالل شخصیت خودشیفته ایفا میکنند.
جدول  .7همبستگی متغيرهای پيشبين و مالک
اختالل

اختالل شخصیت

اختالل

اختالل

نشانگان
اختالل

شخصیت

ضداجتماعی

شخصیت

شخصیت

شخصیت

مرزی

نمایشی

خودشیفته

ناهماهنگی کل

ناپیوستگی کل

نمره کل
هویت

نشانگان اختالل
شخصیت

6

0/16

0/53

0/16

0/15

0/10

0/15

0/59

0/55

0/51

0/59

0/91

0/59

0/10

0/51

0/10

6

0/31

0/11

6

0/11

اختالل شخصیت
مرزی

6

اختالل شخصیت
ضداجتماعی

6

اختالل شخصیت
نمایشی

6

اختالل شخصیت
خودشیفته

6

ناهماهنگی کل
ناپیوستگی کل
نمره کل هویت
6
معناداری در سطح 1/11

بر اساس این جدول ( ،)1بین خرده مقیاسهای متغیر هویت و نشانگان اختالل شخصیت رابطهی معنادار مشاهده میشود؛ و مقدار
 sigکمتر از  0/05بوده و معناداری مشاهده میشود .بین نشانگان اختالالت شخصیت و ناهماهنگی کل ،ضریب همبستگی پیرسون
 0/166بوده و ( )P=0/000محاسبهشده که در سطح معناداری ( ) P<0/01رابطه معنادار وجود دارد .بین نشانگان اختالالت
شخصیت و ناپیوستگی کل ،ضریب همبستگی پیرسون  0/530بوده و  P=0/000محاسبهشده و در سطح معناداری ()P<0/01
رابطه معنادار است .بین نشانگان اختالالت شخصیت و نمرهی کل هویت نیز ضریب همبستگی پیرسون  0/169و P=0/000
میباشد؛ و در سطح معناداری ( )P<0/01رابطه معنادار میباشد .بین خرده مقیاسهای متغیر هویت ،سطح باالیی از همبستگی
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مشاهده میشود که میتوان به دلیل همبستگی باال ،یکی از متغیرها را حذف کرد چون همبستگی ( )r >0/70مشاهده میشود .بین
اختالل شخصیت مرزی و مؤلفههای هویت رابطهی معنادار ( )p<0/01و مثبت وجود دارد .به این معنی که باال رفتن نمرهی هویت
که نشاندهندهی هویت ناسالم در فرد میباشد ،میزان اختالل شخصیت مرزی افزایش مییابد .میزان همبستگی بین مؤلفههای هویت
و اختالل شخصیت مرزی باالتر از ( )r=0/60میباشد که همبستگی باالیی را نشان میدهد .مؤلفههای رشد هویت در سطح معناداری
( )p<0/01با اختالل شخصیت ضداجتماعی رابطه مثبت و معنادار دارند .از میان مؤلفهها نمرهی کل هویت با ( )r=0/57باالترین
میزان همبستگی را با اختالل شخصیت ضداجتماعی دارد .به این معنی که با باال رفتن میزان ناهماهنگی و ناپیوستگی هویت ،میزان
اختالل شخصیت ضداجتماعی افزایش مییابد .بین نمرات مؤلفههای هویت و اختالل شخصیت نمایشی در سطح معنیداری
( )p<0/01رابطهی معنادار و مثبت وجود دارد .به این معنی که با باال رفتن نمرات ناهماهنگی و ناپیوستگی هویت ،میزان اختالل
شخصیت نمایشی افزایش مییابد .بین مؤلفههای رشد هویت و اختالل شخصیت خودشیفته در سطح معناداری ( )p<0/01رابطهی
معنادار و مثبت وجود دارد .به این معنی که با افزایش ناهماهنگی و ناپیوستگی هویت ،اختالل خودشیفته افزایش مییابد .مؤلفهی
ناهماهنگی کل هویتی باالترین میزان همبستگی را با اختالل شخصیت خودشیفته دارد.
جدول  .8نتایج تحليل رگرسيون چندگانه پيشبينی نشانگان اختالل شخصيت بر اساس مؤلفههای رشد هویت
متغیرهای

متغیر مالک

R

R5

F

Sig

پیشبین

ناهماهنگی کل

استاندارد

نشانگان
اختالل

ناپیوستگی کل

خطای

Beta

T

Sig

0/003
0/16

0/93

599/153

0/991

1/559

0/006

0/006
0/001

شخصیت

0/611

9/900

0/006

طبق جدول ( ،)3میزان همبستگی ( )r=0/61بهدستآمده که رابطهی بسیار باالیی را نشان میدهد .همچنین  %0/93واریانس نشانگان
اختالالت شخصیت توسط مؤلفههای هویت قابل پیشبینی است ()R2=0/38؛ بنابراین فرضیهی ما تائید میشود .با توجه به تحلیل
واریانس مدل رگرسیونی ،مقدار)  (P<0/0001 F(2,758)=234/628محاسبهشده که مقدار باالیی است و نشاندهندهی مدل
رگرسیونی مناسب است زیرا بیشتر تغییرات متغیر مالک در مدل رگرسیونی مشاهدهشده است .با توجه به اینکه متغیر ناهماهنگی
کل دارای  Beta=0/439است نسبت به متغیر ناپیوستگی کل در مدل رگرسیونی از اهمیت بیشتری برخوردار است و میتوان گفت
ناهماهنگی کل بهترین متغیر برای پیشبینی متغیر مالک است .بعدازآن ناپیوستگی کل با  Beta=0/197در پیشبینی متغیر مالک
در مرتبهی دوم قرار دارد.
جدول  .9نتایج تحليل رگرسيون پيشبينی اختالل شخصيت مرزی بر اساس مؤلفههای رشد هویت
متغیرهای

متغیر مالک

R

R5

F

Sig

پیشبین

ناهماهنگی کل

استاندارد

اختالل
شخصیت

نمره کل هویت

خطای

Beta

t

Sig

0/090
0/15

0/99

510/111

مرزی
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0/915

9/113

0/006

0/006
0/053
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5/111
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بر اساس جدول ( ،)1مقادیر مجذور همبستگی در سطح ( )p<0/01معنادار میباشد و مقدار ( )F(2,758)=290/799میباشد.
به این معنی که با افزایش نمرات ناهماهنگی هویت و ناپیوستگی هویت و نمرهی کل هویت (نمرات باال در هویت نشاندهندهی
مشکالت هویتی هستند) میزان احتمال اختالل شخصیت مرزی افزایش مییابد .میزان همبستگی چندگانه میان مؤلفههای هویت و
اختالل شخصیت مرزی ( )r=0/65بهدستآمده که رابطهی باالیی را نشان میدهد .همچنین %0/99واریانس اختالل شخصیت مرزی
را مؤلفههای هویت پیشبینی میکنند ()R2=0/43؛ بنابراین فرضیه پژوهش ما تائید میشود .بررسی نمرات  Betaنشان میدهد،
مؤلفهی ناهماهنگی کل در متغیر هویت باالترین نقش را در پیشبینی اختالل شخصیت مرزی دارد؛ و بعدازآن نمرهی کل هویت که
نشاندهندهی مشکل در هویت است در پیشبینی اختالل شخصیت مرزی نقش دارد.
جدول  .11نتایج تحليل رگرسيون چندگانه پيشبينی اختالل شخصيت ضداجتماعی بر اساس مؤلفههای رشد هویت
متغیرهای

R

متغیر مالک

F

R5

Sig

پیشبین

ناهماهنگی کل

خطای

t

Beta

Sig

استاندارد

0/059

اختالل شخصیت
0/51

ضداجتماعی

0/95

635/113

0/051

0/59

0/30

0/006
0/055

ناپیوستگی کل

0/51

5/55

0/006

نتایج جدول ( ،)60حاکی از آن است که مقادیر مجموع مجذورات در سطح ( )p<0/01معنادار است و مقدار
( )F(2,758)=182/678میباشد .به این معنی که با افزایش ناهماهنگی هویت و نمرات هویت کل ،میزان اختالل شخصیت
ضداجتماعی افزایش میباید .میزان همبستگی چندگانه بین اختالل شخصیت ضداجتماعی و مؤلفههای هویت ()r=0/57
بهدستآمده است؛ که رابطهی باالیی را نشان میدهد .همچنین  %0/95واریانس اختالل شخصیت ضداجتماعی توسط مؤلفههای
هویت قابل پیشبینی است ( )R2=0/32به این معنی که بر اساس مؤلفههای هویت درصدی از احتمال اختالل شخصیت ضداجتماعی
قابل پیشبینی است؛ بنابراین فرضیهی ما در اینجا نیز تائید میشود .بررسی مقادیر  Betaنشان میدهد که نمرهی کل هویت بیشترین
نقش را در پیشبینی اختالل شخصیت ضداجتماعی دارد و بعدازآن ناهماهنگی کل در مرتبهی دوم قرار دارد.
جدول  .11نتایج تحليل رگرسيون چندگانه پيشبينی اختالل شخصيت نمایشی بر اساس مؤلفههای رشد هویت
متغیرهای

متغیر مالک

R

R5

F

Sig

پیشبین

ناهماهنگی کل

استاندارد

اختالل
شخصیت

ناپیوستگی کل

خطای

Beta

t

Sig

0/055
0/59

0/515

655/111

نمایشی

0/90

5/15

0/001

0/006
0/059

0/59

5/63

0/051

نتایج جدول ( ،)66حاکی از آن است که مقادیر مجذور همبستگی در سطح معنیداری ( )p<0/01معنادار است و مقدار
( )F(2,758)=155/969میباشد به این معنی که با افزایش تأثیرگذاری عوامل هویت ،میزان اختالل شخصیت نمایشی افزایش
مییابد .میزان همبستگی چندگانه میان اختالل شخصیت نمایشی و عوامل هویت ( )r=0/54میباشد که رابطهی باالیی را نشان
میدهد .همچنین %0/51واریانس اختالل شخصیت نمایشی بهوسیلهی عوامل رشد هویت ،قابل پیشبینی است ()R2=0/29؛ بنابراین
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این فرضیهی ما نیز تائید میشود .بررسی مقادیر  Betaنشان میدهد که مؤلفهی ناهماهنگی کل هویت باالترین سهم را در پیشبینی
اختالل شخصیت نمایشی دارد؛ و بعدازآن نمرهی هویت کل در مرتبهی دوم قرار دارد.
جدول  .12نتایج تحليل رگرسيون چندگانه پيشبينی اختالل شخصيت خودشيفته بر اساس مؤلفههای رشد هویت
متغیرهای

متغیر مالک

R

R5

F

Sig

پیشبین

ناهماهنگی کل

استاندارد

اختالل
شخصیت

ناپیوستگی کل

خطای

Beta

t

Sig

0/16

0/91

551/065

خودشیفته

0/055

0/910

9/51

0/006

0/059

0/593

5/93

0/061

0/006

بررسی جدول ( ،)65نشان میدهد که مجموع مجذورات همبستگی در سطح معنیداری ( )p<0/01و مقدار
( )F(2,758)=227/012معنادار میباشد و این یعنی با افزایش مؤلفههای ناهماهنگی و ناپیوستگی هویتی ،اختالل شخصیت
خودشیفته افزایش مییابد .میزان همبستگی چندگانه میان اختالل شخصیت خودشیفته و مؤلفههای هویت ( )r=0/60بهدستآمده
است که رابطهی باالی میباشد .همچنین  %0/91واریانس اختالل شخصیت خودشیفته توسط مؤلفههای رشد هویت قابل پیشبینی
میباشد () .R2=0/37براین اساس فرضیهی پژوهشی ما تائید میشود .مشاهدهی  Betaنشان میدهد که مؤلفهی ناهماهنگی هویت
کل بیشترین سهم را در پیشبینی اختالل شخصیت خودشیفته دارد؛ و نمرهی کل هویت در پیشبینی اختالل شخصیت خودشیفته
در مرتبهی دوم قرار دارد.
بحث و نتيجهگيری
تحلیل جداول رگرسیون حاکی از آن است که بین نشانگان اختالالت شخصیت و تروماهای دوران کودکی رابطهی معنادار وجود
دارد .متغیر تروماهای دوران کودکی دارای  9خرده مقیاس شامل :سوءاستفادهی عاطفی ،سوءاستفادهی فیزیکی ،غفلت عاطفی و
غفلت فیزیکی میباشد .نتایج جدولها بیانگر رابطهای مطلوب بین متغیر پیشبین و مالک است ( )r=0/49, p<0/01همچنین
 %0/59واریانس نشانگان اخالل شخصیت توسط مؤلفههای تروماهای کودکی قابل پیشبینی میباشد .مقایسهی ضرایب استانداردشده
نشان داد که از بین این  9خرده مقیاس سوءاستفادهی عاطفی بیشترین نقش را در پیشبینی متغیر مالک دارد بعدازآن به ترتیب غفلت
عاطفی و غفلت فیزیکی و سوءاستفادهی فیزیکی بیشترین تأثیر را در متغیر مالک داشتند .فرضیهی جزئی اول بیان میداشت که:
تروماهای کودکی ،اختالل شخصیت مرزی را پیشبینی میکنند ،تائید شد و رابطه معنادار و مثبت میباشد (.)r=0/52, p<0/01
همچنین  %0/51واریانس اختالل شخصیت مرزی توسط مؤلفههای تروماهای کودکی قابل پیشبینی است .فرضیهی جزئی دوم:
تروماهای کودکی ،اختالل شخصیت ضداجتماعی را پیشبینی میکنند ،نتایج من نشان داد که رابطه مثبت و معنادار است ( r=0/40,
 )p<0/01همچنین  %0/61واریانس اختالل شخصیت ضداجتماعی توسط مؤلفههای تروماهای کودکی تبیین میشود .غفلت عاطفی
بیشترین سهم را در پیشبینی اختالل شخصیت ضداجتماعی داشت .فرضیهی جزئی سوم :تروماهای کودکی ،اختالل شخصیت
نمایشی را پیشبینی میکنند ،تائید شد و رابطه مثبت و معنادار است ( )r=0/39, p<0/01همچنین  %0/65واریانس اختالل
شخصیت نمایشی توسط مؤلفههای تروماهای کودکی قابل پیشبینی است .غفلت عاطفی بیشترین نقش پیشبینی کنندگی برای این
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اختالل داشت .فرضیهی جزئی چهارم :تروماهای کودکی ،اختالل شخصیت خودشیفته را پیشبینی میکنند ،این فرضیه نیز تائید شد
و رابطه مثبت و معنادار بود ( .)r=0/45, p<0/01همچنین  %0/50واریانس اختالل شخصیت خودشیفته توسط مؤلفههای تروماهای
کودکی قابل پیشبینی است و سوءاستفادهی عاطفی و غفلت عاطفی بیشترین نقش را در پیشبینی این اختالل داشتند .نتایج پژوهش
(پورشهریار ،علیزاده و رجایی نیا )6911 ،با یافتههای ما هماهنگ است .پور شهریار و همکارانش نشان دادهاند که بین تجارب
تروماتیک دوران کودکی و وجود اختالالت شخصیت در بزرگسالی رابطهای معنادار وجود دارد .الپورت و همکاران ،نشان دادند
که افرادی که اختالل شخصیت مرزی دارند گزارش کردهاند که در کودکی تجربهی انواع بدرفتاری از اطرافیان را داشتهاند که شامل
سطوح مختلف آزار جنسی ،آزار هیجانی و آزار هیجانی بوده است .در سببشناسی اختالالت شخصیت عوامل زیادی دخالت دارند.
امروزه اختالالت شخصیت را نتیجهی عوامل زیستشناسی ،روانشناختی و محیطی در نظر میگیرند؛ از عوامل محیطی میتوان
کیفیت روابط خانوادگی ،شیوههای فرزند پروری ،تجربههای دوران کودکی و ...اشاره کرد (بندلو ،بروین و ویدکیند.)5005 ،
پژوهشهای متعدد نشان میدهند که سوء رفتار دوران کودکی را میتوان یکی از عوامل مهم و مؤثر در به وجود آمدن اختالالت
شخصیت دانست؛ تجربهی سوء رفتار دوران کودکی یکی از عوامل خطر در رشد اختالالت شخصیت است همچنین نوع سوء رفتار
تجربهشده در دورهی کودکی میتواند پیشبینی کنندهی اختالالت شخصیت خاص در دوران بزرگسالی باشد (مهدوی اقدم ،علیلو
و رضایی)6915 ،؛ همچنین جانسون و همکاران ( )6111نشان دادند که افرادی که سابقهی کودکآزاری و غفلت را در دوران
کودکی ،توسط والدین خود گزارش میکنند چهار برابر بیشتر از آنهایی که تجربهی کودکآزاری را گزارش نکرده بودند ،در اوایل
بزرگسالی تشخیص اختالل شخصیت دریافت کردهاند .در سببشناسی اختاللهای شخصیت عوامل متعددی دخالت دارند ،یکی
از عوامل محیطی است که شامل شیوههای فرزند پروری و کیفیت روابط خانوادگی و کیفیت روابط اجتماعی و تجارب دوران
کودکی میباشد؛ بنابراین بهروشنی نقش تروماها و آزاردیدگیهای دوران کودکی که در بستر خانواده یا اجتماع رخ میدهد در
پیشبینی اختالالت شخصیت مشاهده میشود .یکی از مهمترین عوامل درگیر در سببشناسی اختالل شخصیت مرزی همین تجربهی
سوء رفتار جنسی یا فیزیکی در دوران کودکی است (مهدوی اقدم و همکاران .)6915 ،رویکرد روانکاوی در تبیین اختالالت
شخصیت ،علیالخصوص اختالل شخصیت مرزی بیان میکند که تجربهی بهرهکشیهای جسمی و جنسی در این افراد وجود دارد،
والدین این افراد گاهی بهرهکش و گاهی پر از محبت بودهاند و موجب بیاعتمادی عمیق در این کودکان شدهاند (موسی زاده،
 .)6911نظریهی روابط موضوعی که نظریهی مهمی در تحلیل روانی است و بیان میکند تجارب نامطلوب کودکی و پدر مادری که
بهگونهای بیثبات عشق و توجه ارائه میکنند باعث میشود کودکان بازنماییهای موضوعی مختلفی را درونی کنند و یک من ناایمن
ایجاد شود که ویژگی اصلی اختالالت بهخصوص اختالل شخصیت مرزی است (اوتو کرنبرگ.)6135 ،
بر اساس جدول رگرسیون ،بین این دو متغیر رابطهی معنادار وجود دارد .متغیر رشد هویت دارای دو خرده مقیاس اصلی میباشد؛
ناهماهنگی کل و ناپیوستگی کل .نتایج حاکی از تائید شدن فرضیه میباشد و رابطه مثبت و معنادار بود (،)r=0/61, p<0/01
همچنین  %0/93واریانس نشانگان اختالل شخصیت توسط مؤلفههای هویت قابل پیشبینی میباشد .بررسی ضرایب استانداردشده
رگرسیون نشان میدهد خرده مقیاس ،ناهماهنگی کل ،بیشترین سهم را در تبیین واریانس و پیشبینی متغیر مالک دارد .فرضیه جزئی
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اول :رشد هویت ،اختالل شخصیت مرزی را پیشبینی میکند ،این فرضیه تائید شد و رابطه مثبت و معنادار بود (،)r=0/65, p<0/01
همچنین  %0/99واریانس اختالل شخصیت مرزی توسط مؤلفههای رشد هویت قابل پیشبینی است .مؤلفهی ناهماهنگی هویت
باالترین سهم را در پیشبینی اختالل شخصیت مرزی دارد .فرضیه جزئی دوم :رشد هویت ،اختالل شخصیت ضداجتماعی را
پیشبینی میکند ،این فرضیه تائید شد و رابطه معنادار و مثبت بود ( ،)r=0/57, p<0/01همچنین  %0/95واریانس اختالل شخصیت
ضداجتماعی توسط مؤلفههای رشد هویت قابل پیشبینی بود .فرضیهی سوم :رشد هویت ،اختالل شخصیت نمایشی را پیشبینی
میکند .این فرضیه نیز تائید شد و رابطه مثبت و معنادار بود ( ،)r=0/54, p<0/01همچنین  %0/51واریانس اختالل شخصیت
نمایشی توسط مؤلفههای هویت قابل پیشبینی است .فرضیه جزئی چهارم :رشد هویت ،اختالل شخصیت خودشیفته را پیشبینی
میکند .این فرضیه نیز تائید شد و رابطه مثبت و معنادار بود ( ،)r=0/61, p<0/01همچنین  %0/91واریانس اختالل شخصیت
خودشیفته توسط مؤلفههای هویت قابل پیشبینی بود .نتایج پژوهش من با یافتهی (حسینی نسب و همکاران )6931 ،که به بررسی
رابطهی بین ویژگیهای شخصیتی با انواع هویت در دانشآموزان دختر پرداختهاند ،همخوانی دارد .حسینی نسب و همکارانش نشان
دادند که بین نوروز گرایی با هویت آشفته ،بین نوروز گرایی با هویت تعویق افتاده ،بین انعطافپذیری با هویت زودهنگام ،بین
برونگرایی با هویت پیشرفته و بین وجدان گرایی با هویت پیشرفته رابطهی مثبت و معنادار دیده میشود .نتایج پژوهش (محمدزاده
و همکاران )6910،نیز حاکی از آن است که افرادی که در شکلگیری هویت مشکل داشتهاند و هویت سالم ندارند در آنها اختالالت
شخصیتی همچون اختالل شخصیت مرزی ،پیشبینی میشود .مطالعهی امیدیان ( )6931که به بررسی رابطهی سبکهای هویت با
اختالل شخصیت در دانشجویان پرداخته نشان میدهد بین هویت و اختالالت خوشهی  ،Aپارانویید ،اسکیزوئید ،اسکیزوتایپال
رابطهی معنادار وجود دارد .در مورد اختالل شخصیت نمایشی رابطه مشاهده نشده بود اما برای اختاللهایی مثل اختالل شخصیت
مرزی و ضداجتماعی و خودشیفته ،رابطهی معنادار مشاهدهشده است .در تبیین این یافتهها میتوان گفت ،اریکسون به نقل از (وایت
و همکاران )6113،هویت را مفهوم سازمانیافتهای از خود میداند که از ارزشها ،باورها و اهدافی که فرد به آنها پایبند است،
تشکیلشده است؛ همچنین مارسیا هویت را بهعنوان نوعی خود درونی شده و سازمانیافته میداند که مشتمل بر نظام باورها ،آرزوها
و ارزشها ،عقاید و تجارب است (غفاری ،رضایی)6916،؛ همانطور که میدانیم شخصیت به الگوی نسبتاً پایدار در ویژگیها،
صفات و رفتار هر فرد گفته میشود ،بنابراین این دو مفهوم بسیار به هم مرتبط هستند و من از پژوهش خودم انتظار وجود این
رابطهی معنادار را داشتم.
منابع


ابراهیمی ،حجت اهلل؛ دژکام ،محمود؛ ثقه االسالم ،طاهره ( .)6915تروماهای دوران کودکی و اقدام به خودکشی در بزرگسالی ،مجله
ی روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران.515-535 ،)9(61 ،



ایرانفر ،منیژه ( .)6913بررسی رابطه بین مفهوم ادراک خود با هویت دانشآموزان دوم راهنمایی و سوم دبیرستان شهر تهران .پایان
نامۀ کارشناسی ارشد دانشگاه الزهرا.
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اتکینسون ،ریتا ال؛ اتکینسون ،ریچارد سی؛ اسمیت ،ادوارد ای؛ بم ،داریل ج؛ هوکسما ،سوزان ( .)6939زمینه روانشناسی هیلگارد.
(ترجمه حسن رفیعی) .تهران :ارجمند.



انجمن روانپزشکی آمریکا ( .)6931متن تجدید نظر شده ی چهارمین ویرایش راهنمای تشخیصی و آماری اختالالت روانی ،چاپ
سوم( .ترجمه محمدرضا نیکخو و هامایاک آوادیس یانس) .تهران :سخن.



پورشهریار؛ حسین؛ علیزاده ،حسین؛ رجایی نیا ،کاظم ( .)6911تجربهی آزار هیجانی کودکی و ویژگیهای اختالل شخصیت مرزی
در بزرگسالی :نقش واسطه ای سبکهای دلبستگی و تنظیم هیجانی ،مجله ی روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران 693 ،)5(59 ،
619-



رضایی ،مهدی؛ قدم پور ،عزت اهلل؛ کاظمی ،رضا ( .)6911نقش میانجی اعتبارزدایی هیجانیدر رابطهی بین سو استفاده جنسی-هیجانی
و نشانه های افسردگی در دانشجویان دختر .مجله ی دستاورد های روانشناختی.15-15 ،)55(9 ،



حسینی نسب ،سید داوود؛ پورشریفی ،حمید؛ محمدی ،ویدا ( .)6933بررسی رابطهی بین ویژگیهای شخصیتی با انواع هویت در
دانشآموزان دختر سوم راهنمایی شهرتبریز .سال تحصیلی  .31-6933فصلنامه ی علوم تربیتی.13-36 ،)1(5 ،



سادوک ،بنیامین و سادوک ،ویرجینا ( .)6935خالصه روانپزشکی :علوم رفتاری  -روانپزشکی بالینی ،جلد دوم (ترجمه نصرت اهلل
پورافکاری) .تهران :شهر آب



هالجین ،پی؛ ویتبورن ،سوزان کراس ( .)6931آسیبشناسی روانی :دیدگاه های بالینی اختاللهای روانی بر اساس .DSM-IV-TR
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