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The aim of the present study was to explain the fit of the 

structural model of loneliness based on the quality of parent-

child communication and object relationships with the 

mediation of narcissism in people with borderline personality 

tendencies. In this descriptive-correlational study, 556 people 

who referred to counseling centers and psychological 

services in Qom city in the period of 9 months from July to 

March 2019 with borderline personality tendencies were 

selected by purposive sampling and the loneliness 

questionnaires of Asher et al. (1984), scale Children's attitude 

towards their parents were completed by Hudson and Rapi 

(2001), Margolis and Thomas (1980) narcissism scale, Bell's 

object Relations Questionnaire (1995) and Kernberg and 

Clarkin's (1995) Personality Organization Questionnaire. 

Structural equation modeling was used to analyze the data 

and check the assumed research model. The results showed 

that the structural model of loneliness based on the quality of 

parent-child relationships, object relationships with the 

mediation of narcissism has a favorable fit (df / 2 = 4.82, CFI 

= 0.950, GFI = 0.962, AGFI = 0.916 And RMSEA = 0.084) 

And it indicated that the quality of parent-child relationships, 

object relationships and narcissism explain 64% of the 

variance of loneliness in people with borderline personality 

tendencies. It seems that the feeling of loneliness can be 

explained based on the intrapersonal component of the 

primary object relationships and the interpersonal component 

of the quality of communication with parents, both directly 

and through the mediation of narcissism. 
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: نقش یرزم تیشخص شیکودک در افراد با گرا -ارتباط والد تیفیو ک یبر اساس روابط موضوع ییاحساس تنها یمدل ساختار

 یفتگیخودش یانجیم

 3ینیرزاحسی، حسن م2*رپوری، نادر من1ینیحس اریآب یدعلیس

 
 ایران قم، اسالمی، آزاد دانشگاه قم، واحد شناسى، روان گروه انسانی، علوم هى دانشکد عمومى، شناسى روان دکتراي دانشجوي1

 ایران قم، اسالمى، آزاد دانشگاه قم، واحد انسانى، علوم ي دانشکده شناسى، روان گروه دانشیار2
 ایران قم، اسالمى، آزاد دانشگاه قم، واحد انسانى، علوم ي دانشکده شناسى، روان گروه استادیار3

 
 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                
1 Asher, Hymel & Renshaw 
2 Hudson & Rapee 
3 Margolis-Thomas Measure of Narcissism 
4 Bell 
5 Kernberg & Clarkin 

 

  

 مقاله اطالعات  چکیده

هدف مطالعه حاضر تبیین برازش مدل ساختاري احساس تنهایی بر اساس کیفیت ارتباط 

گري خودشیفتگی در افراد با گرایش شخصیت میانجیکودک و روابط موضوعی با  -والد

به مراکز  کنندگاننفر از مراجعه 556همبستگی  -مرزي بود. در این مطالعه توصیفی

 1399تا اسفندماه  ماه، از تیرماه 9ي زمانی شناختی شهر قم در بازهمشاوره و خدمات روان

انتخاب شدند و پرسشمند گیري هدفي نمونهبا گرایش شخصیت مرزي به شیوه

(، مقیاس نگرش فرزند نسبت به 1984) 1هاي احساس تنهایی آشر، هیمل و رنشاونامه

(، 1980) 3(، مقیاس خودشیفتگی مارگولیس و توماس2001) 2پدر و مادر هادسون و راپی

سازمان شخصیت کرنبرگ و  ينامهپرسش( و 1995) 4ي روابط موضوعی بلنامهپرسش

ها و بررسی مدل مفروض را تکمیل کردند. براي تجزیه و تحلیل داده (1995) 5کالرکین

یابی معادالت ساختاري استفاده شد. نتایج نشان داد مدل ساختاري احساس پژوهش از مدل

گري خودشیفتگی کودک، روابط موضوعی با میانجی -والدتنهایی بر اساس کیفیت روابط 

، df/2 ،950/0 =CFI= 82/4) استاز برازش مطلوب برخوردار 

962/0=GFI ،916/0 =AGFI 084/0 و=RMSEA) گر این بود که و بیان

درصد از واریانس احساس  64کودک، روابط موضوعی و خودشیفتگی  -کیفیت روابط والد

رسد، بنابراین به نظر می کند.تنهایی را در افراد با گرایش شخصیت مرزي تبیین می

فردي ي بینفردي روابط موضوعی اولیه و مؤلفهوني دراحساس تنهایی بر اساس مؤلفه

ابل تبیین گري خودشیفتگی قطور مستقیم و هم با میانجیبه کیفیت ارتباط با والدین هم 

 است.
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 بر اساس روابط ییاحساس تنها يمدل ساختار       یار حسینی و همکارانآب

 مقدمه
ثباتی در روابط الگوي نافذ و فراگیري از بی 1اختالل شخصیت مرزي

فردي، خودپنداره، احساسات و هیجانات و نیز رفتارهاي آشکار بین

شود )سادوک، بنجامین؛ میسالی شروع تکانشی است که از اوایل بزرگ

. این اختالل همبودي باالیی با )2021 2سادوک، ویرجینیا؛ رایز، پدرو،

هاي ( یکی از ویژگی2017،  3هو و هو ،هاي روانی دارد )شنسایر بیماري

ت ، ناامیدي و حساسیافراد با اختالل شخصیت مرزي، عدم تحمل تنهایی

 (.5،2020سامرفیلد و شیکوري(؛ 2019، 4وردي و گرینبر)به طرد است 

فردي بسیار متوقع هستند و به همین سبب بیشتر در روابط بین افراداین 

هیجانی بوده و در مواجهه با طرد  ي ناامیدياز سایرین در معرض تجربه

ري پذیها یا انتقادهاي دیگران آسیبیا فقدان و یا در مقابل سرزنش

ي عدم (. در نتیجه1399/2020قاري، اکرمی،  ،بیشتري دارند )رضایی

هاي پاسخ سایرین به توقعات این افراد، احساس طردشدگی و تجربه

 گیرد. شکل می 6مکرر احساس تنهایی

احساس تنهایی حالتی ناخوشایند است که از تفاوت بین روابط بین

فردي که افراد خواهان آن هستند و روابطی که با دیگران در شرایط واقعی 

(. 2015؛ 7باکر، هریس و استیفان النستد، -)هالت یردگمی تأدارند، نش

آید که در روابط فعلی و روابطی در واقع احساس تنهایی زمانی به وجود می

گیرولد،  -که فرد تمایل به داشتن آن دارد، فاصله وجود داشته باشد )جانگ

شناسی شخصیت مرزي، از (. در سبب2016، 8تیلبرگ و فریدمن –وان

تحلیلی، دیدگاه روابط موضوعی هاي برگرفته از دیدگاه روانریهجمله نظ

( است که تأکید دارد تجارب ناخوشایند دوران کودکی 2006) 9کرنبرگ

هاي موضوع )دیگران مهم( موجب درونی شدن مخدوش بازنمایی

شود. این روابط موضوعی مخدوش، سبب پدیدآیی منِ شکننده در فرد می

هاي اصلی شخصیت مرزي است )زارعی گیشود که از جمله ویژمی

(. یکی از اختالالت شخصیتی 1399/2020رحمانیان، معازدیان و جهان، 

بر اساس مدل کرنبرگ که ریشه در سازمان شخصیت دارد، اختالل 

شخصیت خودشیفته است. سازمان شخصیت شامل ساختارهایی از قبیل 

است  12دفاعی هايو مکانیزم 11، یکپارچگی هویت10گري واقعیتآزمون

                                                                                                                                                                                                
1 - borderline  
2 - Sadock, Sadock, Raiz & Pedro 
3 - Shen, Hu & Hu  
4 - Vardy & Grenyer. 
5 - Sommerfeld & Shechory Bitton 
6 - Loneliness 
7 - Holt– Lunstad, Smith, Baker, Harris & Stephenson 
8 - Jong– Gierveld, Van Tilburg & Friedman 
9 - Kernberg 
10 - Reality testing 
11 - Identity integration 
12 - Defense mechanisms 

پذیري شخصیت را تشخیص داد توان میزان آسیبها میکه از طریق آن

(. اگرچه افراد با ساخت شخصیت خودشیفته، 2013، 13)کرنبرگ و یومانز

گري واقعیت خوبی برخوردارند، اما از سردگمی هویت رنج برده و از آزمون

 (. 2010، 14همکارانو کنند )ارلینگز هاي نخستین استفاده میاز دفاع

ي بین خودشیفتگی با احساس تنهایی حاکی مطالعات پیرامون رابطه

ز بوده و ا متخاصم یفتگیاز خودش ییسطح باالبا  يافراداز آن است که 

 يترشیب ییاحساس تنهاند و در نتیجه برخوردار يترکم یاجتماع تیحما

(. 2021، 15پیوترواسک -)گاسیوروسکا، سیوچ و زموجتل کنندیمرا تجربه 

ي خود نتیجه گرفتند، ( بر اساس مطالعه2018) 16کارتر و داگالس

 ینیبشیرا پ ادراک شده ییسطح تنها یبه طور قابل توجه یفتگیخودش

ي تعامالت افراد در درون خانواده در . سبک فرزندپروري و شیوهکندیم

 رب گیري اختالالت روانی تأثیر بسزایی دارد. نتایج تحقیقات زیاديشکل

ارند دد أکیت کودک -ي ارتباط والدو شیوهشخصیت  اختالالتارتباط بین 

ه خانوادروابط درون نقش  ( و حاکی از2013 17)اللیک، چو، برون و آالم

 رزيیا تشدید صفات م گیريشکلفرزند در  -دو مرزهاي نامناسب بین وال

 کودک -ي والد(. رابطه2017، 18کالپکسی و شارپ اند )ونوردن،بوده

 تد امنیایجاکیفیت آن در و است نخستین معرف دنیاي ارتباطات کودک 

ترکیبی از رفتارها، احساسات و انتظاراتی  شامل نقش اساسی دارد و عشقو 

ـ هالتمی درونی والدین و فرزندي بین در رابطهکه  تاس ، 19شود )کارنس 

 یکودک در احساس تنهای -(. مطالعات پیرامون نقش ارتباط والد2012

است )گیو و والد با کاهش افسردگی  -ارتباط مثبت کودکحاکی از 

( حاکی از 2017) 21ي اي و آرشاتي مطالعه(. نتیجه2015، 20همکاران

ان مادر با افسردگی نوجوان -پدر و کودک -کودکمثبت که تعامل آن است 

ی سانان یکاني کالنترهرمزي و ي مطالعه. نتیجهمنفی دارد يهرابط

بین نگرش نوجوان به پدر و احساس تنهایی دهد، ( نشان می2015)

دار وجود دارد و هر چه نگرش نوجوان نسبت به پدر مثبت معنی يرابطه

انی و شود. صرامی فروشتجربه میبیشتري تر باشد، احساس تنهایی منفی

ي خود گزارش کردند، ( بر اساس مطالعه1398/2019) رضایی جمالویی

 عاطفی رابطه وجود و احساس تنهایی اجتماعیو فرزند  -ط والدبین رواب

( بر تأثیر 1398/2019آبادي و شریعتمداري )پژوهش رنجگر، شفیع. دارد

13 - Kernberg &Yeomans 
14 - Eurelings– Bontekoe, Luyten, IJssennagger, van Vreeswijk & 
Koelen  
15 Gasiorowska, Sioch & Żemojtel-Piotrowska  
16 Carter & Douglass 
17 Laulik, Browne & Allam 
18 Vanwoerden, Kalpakci & Sharp 
19 Carnes-Holt 

20 Guo, Ren, Wang, Qu, Zhou, Ran & Hu 
21 Ee & Arshat 
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کودک به مادران بر کاهش احساس  -آموزش گروهی مبتنی بر روابط والد

 1آیهان و بیازیتتنهایی دختران کم شنوا اشاره دارد.. همچنین پژوهش 

توجهی والدین با نمرات مقیاس تنهایی رابطهنشان داد نمرات بی (2021)

ي منفی دارد. دادگر و منیرپور ها رابطهي مستقیم و با نمرات عزت نفس آن

ي افسردگی را بر اساس روابط ( در یک مدل ساختاري رابطه1399/2020)

هاي دفاعی بررسی کردند که نتایج تحلیل مسیر و موضوعی و مکانیسم

ي کنندهترین تبیینزش مدل نشان داد عامل دلبستگی ناایمن مهمبرا

 ي دفاعی است. هاي ناپختهافسردگی و مکانیسم

اي نشان دادند که ( در مطالعه2015، 2)پپینگ، داویس، اودانووان و پال

روابط موضوعی اولیه، عالوه بر تأثیر مستقیم، از طریق نقص در شفقت به 

زاده، خرمایی، اسفندیاري، کند. )صادقدگی میخود، فرد را مستعد افسر

اي با عنوان واکاوي مدلی براي تبیین احساس ( در مطالعه1399/2020

 هاي تاریکگانهتنهایی دانشجویان دختر و پسر بر اساس صفات سه

ورزي ي سبک عشقشخصیت، نشان داد صفت خودشیفتگی با واسطه

خود  يضابطی و جعفري در مطالعهشیداگونه بر احساس تنهایی اثر دارد. 

هاي والدگري ي بین سبکهاي ناسازگار اولیه رابطهوارهنشان دادند طرح

ي بین هاي شخصیت خودشیفته را به صورت منفی و رابطهمقتدرانه و صفت

ت هاي شخصیت خودشیفته را به صورهاي والدگري مستبدانه و صفتسبک

(. )کالیگور، 1397/2018ري، کند )ضابطی، جعفگري میمثبت میانجی

ي پژوهش خود عنوان کردند در مدل مبتنی بر ( در نتیجه2020؛ 3استرن

پذیر اختالل منشانه و آسیبي روابط موضوعی، نمودهاي بزرگنظریه

انه در تنظیم منشتوان بر تأثیر یک ساختار خودبزرگشخصیت خودشیفته، می

 سازمان شخصیت مرزي تأکید کرد. 

( در مطالعه خود یک 1399/2020نیا، قولی، برزگر، کوروش)غالمی، ب

الگوي علّی جهت تبیین اختالل شخصیت مرزي را دنبال کردند که نتایج 

نشان داد روابط موضوعی از طریق متغییرهاي میانجی پرخاشگري، عزت 

نفس، خودشیفتگی مرضی و شرم از دیگران بر تشخیص اختالل 

عات صورت گرفته، همبستگی هر یک از شخصیت مرزي تأثیر دارند. مطال

 کودک، -ي والدمتغییرهاي شخصیت مرزي، روابط موضوعی، رابطه

اما هیچ  دهند،دو نشان میخودشیفتگی و احساس تنهایی را به شکل دوبه

یک متغیرهاي پژوهش را در یک مدل ساختاري مورد ارزیابی قرار ندادند، 

ر است. بر این اساس مطالعه بدین لحاظ پژوهش حاضر از تازگی برخوردا

حاضر با هدف تبیین برازش مدل ساختاري احساس تنهایی بر اساس 

                                                                                                                                                                                                
1 -Ayhan & Beyazit 
2 -Pepping, Davis, O'Donovan & Pal 
3 -Caligor & Stern 

یفتگی گري خودشکودک و روابط موضوعی با میانجی -کیفیت ارتباط والد

 در افراد با گرایش شخصیت مرزي انجام شد. 

 

 روش پژوهش

ي حاضر توصیفی است که به روش همبستگی انجام روش مطالعه

ي آماري جامعهنفر بودند و  556کنندگان در این پژوهش شرکتشد. 

این پژوهش شامل تمامی افراد با گرایش شخصیت مرزي بود که در 

به مراکز مشاوره و  1399ماه، از تیرماه تا اسفندماه  9ي زمانی بازه

شناختی شهر قم مراجعه کرده بودند. انتخاب خدمات روان

شناس ي رواناساس تشخیص اولیهمند و بر کنندگان، هدفشرکت

پرسشدر  111ي ي باالتر از میانههاي: نمرهبالینی و با توجه به مالک

سال، عدم ابتال به  45تا  20ي سنی سازمان شخصیت، دامنه ينامه

شناختی دیگر صورت گرفت. با بیماري جسمانی شدید و اختالل روان

گویه( در  180استفاده ) هاي موردنامههاي پرسشتوجه به تعداد گویه

کنندگان براساس سه برابر تعداد این پژوهش، برآورد حجم شرکت

هاي ها تعیین شد. اگر چه براي تعیین حجم نمونه، پیشنهادگویه

جود دارد، اما ها ومتفاوتی از قبیل پنج برابر، ده برابر، بیست برابر گویه

 بود چرا که نتایجها، سه برابر کردن مناسب با توجه به تعداد گویه

کننده، تعداد نرمال است. بر این اساس با کسب رضایت از افراد شرکت

 ها پاسخ دادند.نامهنفر به پرسش 556

 

 سنجشابزارهای 

ي احساس تنهایی به نامهپرسش :4احساس تنهایی ينامهپرسش

سؤال است  24( ساخته شده و داراي 1984ي آشر و همکاران )وسیله

 16هاي اصلی مقیاس آن انحرافی است، بنابراین سؤالسؤال  8که 

ي احساس تنهایی عاطفی و احساس سؤال است. این مقیاس، دو مؤلفه

هاي انجام شده با این مقیاس سنجد. پژوهشتنهایی اجتماعی را می

عنوان مثال پایایی این حکایت از روایی و اعتبار مناسب مقیاس دارد. به

به دست آمد. در  88/0( 1389/2010) 5يمقیاس در پژوهش ولیماال

پژوهشی که چاري و خیر در ایران با هدف بررسی روایی و اعتبار مقیاس 

آموز دانش 369به روي  آشر، هیمل و رنشاواي ماده 44احساس تنهایی 

پسر( مقطع راهنمایی تحصیلی انجام دادند، به این  183دختر و  186)

ی بحث از روایی و اعتبار قابل قبولنتیجه دست یافتند که مقیاس مورد 

(. همسانی درونی مقیاس در 1381/2002چاري، خیر، برخوردار است )

4- Student Loneliness Feeling Scale (S.L.F.S) 
5- Vellymalay 
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 بر اساس روابط ییاحساس تنها يمدل ساختار       یار حسینی و همکارانآب

به دست آمد )رضایی، صفایی،  81/0پژوهش رضایی و همکاران 

ي حاضر، پایایی این مقیاس با استفاده (. در مطالعه1392/2013هاشمی، 

و اجتماعی به از روش آلفاي کرونباخ براي احساس تنهایی عاطفی 

ي نامههاي پرسشنمونه از گویه 2دست آمد. به 75/0و  78/0ترتیب 

در همکاري با دیگران   من کسی را ندارم که با او درد و دل کنم.تنهایی: 

 موفق هستم.

این مقیاس توسط  :1مقیاس نگرش فرزند نسبت به پدر و مادر

به پدر و ( طرحی شده و نگرش فرزند نسبت 2001) هادسون و راپی

 کند. هریکمادر و میزان مشکالت فرزند با پدر و مادرش را تدوین می

اي لیکرت قابل نمره 7سؤال و بر روي طیف  25ها داراي از مقیاس

ي پدر گویی است. سؤاالت پدر و مادر شبیه هم بوده و تنها کلمهپاسخ

 و مادر در مجموع مقیاس متفاوت است. اعتبار مقیاس نگرش فرزند به

 56/4گیري و خطاي استاندارد اندازه 95/0پدر داراي میانگین آلفاي 

و خطاي  94/0است. میانگین آلفاي کرونباخ نگرش فرزند به مادر 

است. همبستگی بازآزمایی بعد از یک هفته  57/4گیري استاندارد اندازه

دهد براي نگرش به مادر نشان می 95/0براي نگرش به پدر و  96/0با 

و مقیاس از پایایی یا ثبات باالیی برخوردار است. روایی که هر د

هاي شناخته شده برخوردار است، ها از مقدار عالی براي گروهمقیاس

طور معناداري کودکان مدعی مشکالت رابطه با والدین چراکه هر دو به

از روایی  کند. همچنین این مقیاسفاقد آن تفکیک می را از گروه

ي ردار است، چراکه پاسخ فرزندان دربارهبین خوبی برخوپیش

ند کبینی میشان را به طور معناداري پیشها با والدینمشکالت آن

(. در 1399/2020)خانزاده، آهنگرقربانی، بهزادفر، سیدنوري، طاهر، 

ي حاضر، پایایی این مقیاس با استفاده از روش آلفاي کرونباخ مطالعه

 96/0و  94/0فرزند به ترتیب  -مادر فرزند و -براي کیفیت ارتباط پدر

هاي مقیاس نگرش فرزند به پدر و مادر: نمونه از گویه 2دست آمد. به

کند. از مادرم متنفرم. مادرم از پدرم متنفرم. پدرم خیلی با من مدارا می

 کند. خیلی با من مدارا می

ي مارگولیس مقیاس خودشیفتگی به وسیله :2مقیاس خودشیفتگی

ماده تشکیل شده و در هر  24( ساخته شده است که از 1980و توماس )

وار )براي بایست بین دو عبارت که یکی خودشیفتهدهنده میماده، پاسخ

دهم( و دیگري مثال، به ظاهري آراسته داشتن در تمام مواقع اهمیت می

مام در توار )براي مثال، برایم اهمیت ندارد که پاسخی غیرخودشیفته

مواقع ظاهري آراسته داشته باشم( است، بایستی یک گزینه را انتخاب 

                                                                                                                                                                                                
1 - Child’s Attitude toward Father (C.A.F) and Mother (C.A.F) 
2 - Margolis-Thomas Measure of Narcissism 

کند. الزم به ذکر است که مقیاس خودشیفتگی مارگولیس و توماس 

ي شخصیت تر همچون سیاهههاي رایج( برخالف مقیاس1980)

خودشیفته که جداي از ابعاد ناسالم خودشیفتگی همچون احساس محق 

دیگران است، برخی ابعاد سازگار خودشیفتگی از  کشی ازبودن و بهره

ي سنجد. در مطالعهگري و اقتدارـ رهبري را نیز میتحسینقبیل خود

ي ( همسانی درونی مقیاس در نمونه1385/2006قربانی و واتسن )

گزارش شد. تحلیل عامل  77/0و  70/0ایرانی و آمریکایی به ترتیب 

وار، دفاع بین شخصی خودشیفتهعامل،  5اکتشافی مواد مقیاس نیز 

 گريوار، سلطهگري خودشیفتهوار، نمایشکشی خودشیفتهبهره

ایرانی نشان داد  يوار را در نمونهکاري خودشیفتهوار و فریبخودشیفته

ي آمریکایی تفاوت داشت. در مطالعهدست آمده در نمونهکه عوامل به

 70/0ي کرونباخ مقیاس ( نیز آلفا1389/2010ي قربانی و همکاران )

(. در مطالعه1385/2006گزارش شده است )قربانی و واتسن، 

( نیز 1393/2014آراي لنگرودي، سرافراز مهدي، قربانی، ي)سبزه

دست به 61/0دانشجوي ایرانی  502ي همسانی درونی مقیاس در نمونه

 آلفايي حاضر، پایایی این مقیاس با استفاده از روش آمد. در مطالعه

 هاي مقیاس خودشیفتگی:نمونه از گویه 2دست آمد. به 68/0کرونباخ 

کنم اما شکست ي تالشم را میالف( وقتی براي انجام کاري همه

 کنند.خورم، دیگران باز هم تحسینم میمی

کنم اما شکست ي تالشم را میب( وقتی براي انجام کاري همه

 یرم.گخورم، مورد تحسین دیگران قرار نمیمی

کنم مطمئن شوم که طرف مقابل بفهمد که الف( معموالً سعی می

 من به او کمک کردم.

ب( دوست دارم به دیگران کمک کنم، حتی اگر ندانند که من به 

 ام.ها کمک کردهآن

سازمان شخصیت نامه پرسش: 3ي سازمان شخصیتنامهپرسش

است.  ( طراحی و اعتباریابی شده1995) توسط کرنبرگ و کالرکین

ي بسته، پاسخ بر اساس طیف پنج گویه 37نامه شامل این پرسش

، حداکثر نمره 37نامه اي لیکرت است. حداقل نمره در این پرسشدرجه

نامه سه زیر مقیاس است. پرسش 111ي آن ي میانهو نمره 185

 سردرگمی و نخستین شناختیروان هايدفاع گري واقعیت،آزمون

در مدل دهد. شخصیت را مورد سنجش قرار می سازمان هویت از

، حاصل جمع سه عامل دفاع(2006) کرنبرگ از سازمان شخصیت

، واقعیت گريشناختی نخستین، سردرگمی هویت و آزمونهاي روان

3 - Personality organization Questionnaire 
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 119-132 صفحات ،2، شماره 15دوره           1399پاییز و زمستان             روانشناسی معاصردوفصلنامه 

 

 و حاصل جمع (شخصیت مرضی)پذیري کلی شخصیت گر آسیببیان

ت، نخستین و سردرگمی هویشناختی هاي رواننمرات دو بعد دفاع

نامه در اعتبار و پایایی این پرسشهستند. ک کلی شخصیت مرزي الم

)آل بهبهانی،  استمحمدي مشخص شده ایران توسط آل بهبهانی و 

 . (1386/2007محمدي، 

سازمان شخصیت از طریق اجراي همزمان  يروایی همزمان سیاهه

توسط مثبت و منفی  يعاطفه يپري و مقایسه -باس ينامهپرسش

 سازمان يکه ضرایب همبستگی بین سیاهه شدانجام ( 2002) 1هوک

می، الهاي پرخاشگري جسمی، پرخاشگري کشخصیت، خرده مقیاس

، 18/0، 57/0ي مثبت و منفی به ترتیب عاطفه خشم و خصومت و مقیاس

(. در 1381/2002دست آمد )هوک، به 40/0و  -21/0، 44/0، 39/0

( پایایی آزمون به 1397/2018)پژوهش منجم، منیرپور، میرزاحسینی 

شناختی هاي رواني ضریب آلفاي کرونباخ براي متغیرهاي دفاعوسیله

نخستین، سردرگمی هویت، آزمون گري واقعیت و شخصیت مرزي به 

ي حاضر پایایی گزارش شد.. در مطالعه 83/0و  70/0، 76/0، 58/0ترتیب 

کفایی اجتماعی، این مقیاس با استفاده از آلفاي کرونباخ براي بی

 67/0، 69/0، 64/0بینی، دلبستگی ناایمن و بیگانگی به ترتیب خودمیان

ي سازمان شخصیت: نامههاي پرسشنمونه از گویه 2دست آمد. به 61/0و 

کنند. ـ دیگران معموالً برخالف میل من رفتار کرده یا به من خیانت می1

است در مورد مسائلی که من ـ مدتی 2ها اعتماد کنم. بنابراین نباید به آن

 دهند.اطالع هستم، کسانی به من تذکراتی میها بیاز آن

 

 هایافته

ي ها با استفاده از روش تحلیل همبستگی با نسخهتجزیه و تحلیل داده

با نسخه (SEM) 2یابی معادالت ساختاريو روش مدل SPSSنرم افزار  22

هاي توصیفی ویژگیهاي انجام شد. یافته AMOSنرم افزار  24ي 

 25تر از ي مورد بررسی نشان داد بیشتر افراد نمونه کمدموگرافیک نمونه

درصد  67.6درصد( سن داشتند،  29.9سال ) 35درصد( و بیشتر از 29.3سال )

ها باالتر از دیپلم داشتند درصد آن 63.5ها زن بودند، از لحاظ تحصیالت آن

 ها متأهل بودند. درصد آن 63.5و 

 

 توصیف متغیرهای پژوهش

میانگین، انحراف استاندارد و ضرایب آلفاي کرونباخ  1 لجدو

بینی، دلبستگی ناایمن کفایتی اجتماعی، خود میانروابط موضوعی )بی

ي ي پدرـ فرزند و رابطهفرزند )رابطه -و بیگانگی(، کیفیت ارتباط والد

مادرـ فرزند(، شخصیت خودشیفته و احساس تنهایی )تنهایی عاطفی 

دهد. را نشان می و تنهایی اجتماعی(

 

 میانگین، انحراف استاندارد و ضریب آلفاي کرونباخ متغیرها -1ل جدو

 آلفای کرونباخ انحراف استاندارد میانگین متغیر

 64/0 03/2 94/2 بی کفایتی اجتماعی -روابط موضوعی

 69/0 92/2 86/4 بینیخود میان -روابط موضوعی

 67/0 28/2 07/5 دلبستگی ناایمن -روابط موضوعی

 61/0 41/2 96/3 بیگانگی -روابط موضوعی

 94/0 38/13 70/53 فرزند -کیفیت ارتباط پدر

 96/0 40/9 86/47 فرزند -کیفیت ارتباط مادر

 68/0 54/4 39/31 شخصیت خودشیفته

 78/0 01/6 61/19 تنهایی عاطفی -احساس تنهایی

 75/0 71/4 13/14 تنهایی اجتماعی -احساس تنهایی

 

 

براساس ضرایب شود، مالحظه می 1ي چه در جدول شمارهچنان

است. این موضوع  7/0ها نزدیک به یا باالتر از ي مؤلفهآلفاي کرونباخ همه

کار گرفته شده براي سنجش هاي بهنامهگر آن است که پرسشبیان

متغیرهاي پژوهش حاضر از همسانی درونی قابل قبولی برخوردارند. 

 

                                                                                                                                                                                                
1 - Hoek 2 -Structural Equation Modeling 
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 بر اساس روابط ییاحساس تنها يمدل ساختار       یار حسینی و همکارانآب

 ماتریس همبستگی بین متغیرهاي تحقیق -2جدول 

** P <01/0 و *P <05/0 

 

دهد. ماتریس همبستگی بین متغیرهاي پژوهش را نشان می 2ل جدو

بینی، کفایتی اجتماعی، خود میان)بی هاي چهارگانه روابط موضوعیمؤلفه

رزند و ف -دلبستگی ناایمن و بیگانگی( به همراه کیفیت ارتباط والد

با هر دو  01/0عناداري شخصیت خودشیفته به صورت مثبت و در سطح م

اند. ي احساس تنهایی )تنهایی عاطفی و تنهایی اجتماعی( همبستهمؤلفه

فرزند  -ي رابطه والدنامهالزم به توضیح است با توجه به این که در پرسش

ي مشکالت ارتباطی باالتر است، بنابراین جهت دهندهنمرات باالتر نشان

ژوهش فرزند با دیگر متغیرهاي پ -والدهاي کیفیت ارتباط رابطه بین مؤلفه

 منطقی و معقول است.

خطی، نرمال بودن، هاي تحلیل از جمله همپس از بررسی مفروضه

گیري شده، مدل اندازهها و کنترل مقادیر گمیکسانی پراکندگی داده

 مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت.

 

 مدل اندازه گیری

استاندارد مربوط  بارهاي عاملی استاندارد و غیر 3جدول 

 دهد.گیري را نشان میگرها در مدل اندازهبه نشان

 

 

 گیري پژوهش در تحلیل عاملی تأییديپارامترهاي مدل اندازه -3ل جدو

01/0 >P** 

 

گرهاي نکته: بارهاي عاملی استاندار نشده مربوط به نشان

کفایتی اجتماعی و کیفیت ارتباط/ احساس تنهایی عاطفی، بی

بنابراین خطاي استاندارد و تثبت شده،  1فرزند با عدد  -مادر

 ها محاسبه نشده است.نسبت بحرانی آن

                                                                                                                                                                                                
1 Maximum Likelihood 

هاي گردآوري گیري با دادهچگونگی برازش مدل اندازه

از  یدي و با استفادهأیشده با استفاده از روش تحلیل عاملی ت

مورد ارزیابی قرار گرفت. جدول  1احتمال يورد بیشینهآبرروش 

دهد.گیري را نشان میهاي برازندگی مدل اندازهشاخص 4

 9 8 7 6 5 4 3 2 1 متغیرهای تحقیق

         - بی کفایتی اجتماعی -. روابط موضوعی1

        - 47/0** بینیخود میان -. روابط موضوعی2

       - 48/0** 44/0** دلبستگی ناایمن -. روابط موضوعی3

      - 38/0** 46/0** 41/0** بیگانگی -. روابط موضوعی4

     - 20/0** 17/0** 10/0* -02/0 فرزند -. کیفیت ارتباط پدر5

    - 45/0** 16/0** 24/0** 18/0** 07/0 فرزند -. کیفیت ارتباط مادر6

   - 15/0** 22/0** 41/0** 33/0** 49/0** 42/0** . شخصیت خودشیفته7

  - 56/0** 37/0** 26/0** 43/0** 24/0** 43/0** 40/0** تنهایی عاطفی -. احساس تنهایی8

 - 53/0** 40/0** 28/0** 18/0** 24/0** 20/0** 29/0** 29/0** تنهایی اجتماعی -. حساس تنهایی9

 B Β SE T گرنشان -متغیر مکنون

   871/0 1 تنهایی عاطفی -احساس تنهایی

 **10/80 049/0 597/0 530/0 تنهایی اجتماعی -احساس تنهایی

   722/0 1 کفایتی اجتماعیبی -روابط موضوعی

 **12/61 076/0 627/0 959/0 دلبستگی ناایمن -روابط موضوعی

 **13/42 082/0 669/0 100/1 بیگانگی -روابط موضوعی

 **14/24 101/0 729/0 445/1 خودمیان بینی -روابط موضوعی

   807/0 1 فرزند -کیفیت ارتباط/ مادر

 **6/03 128/0 522/0 770/0 فرزند -کیفیت ارتباط /پدر
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 گیرياندازههاي برازش مدل شاخص -4 جدول
 

 

 

 

 

 

 

 

 
گر گیري با ایجاد کوواریانس بین خطاهاي دو نشانمدل اندازه

هاي ح و در نهایت شاخصدبیگانگی و ارتباط پدرـ فرزند اصال

هاي گیري با دادهمدل اندازهبرازندگی حاصل شد که نشان داد 

، df/2=74/4)ي برازش نتیجه قابل قبول دارد گردآوري شده

952/0 =CFI  ،968/0 =GFI  ،923/0 =AGFI  083/0و =

RMSEA .)  

گیري پژوهش و بارهاي عاملی آن با استفاده مدل اندازه 1شکل 

 دهد.نشان میهاي استاندارد را از داده

 

 
 هاي استانداردگیري با استفاده از دادهمدل اندازه -1شکل 

 

 

 مدل ساختاری 

در مدل ساختاري این پژوهش، چنین فرض شده بود که 

کودک  -در افراد با گرایش شخصیت مرزي کیفیت روابط والد

موضوعی هم به صورت مستقیم و هم با میانجی و روابط

کند. مدل بینی میگري خودشیفتگی، احساس تنهایی را پیش

یابی معادالت ساختاري با استفاده از روش تحلیل مدل

نشان داده شده  5ساختاري تحلیل شد که نتایج آن در جدول 

ضرایب مسیر مستقیم و غیرمستقیم  6است. همچنین جدول 

دهد. نشان می متغییرهاي را

 

                                                                                                                                                                                                
 (2016نقاط برش براساس دیدگاه کالین ) 1

2 Chi-Squre 
3 normed chi-square 
4 Goodness Fit Index 

5 Adjusted Goodness Fit Index 
6 Comparative Fit Index 
7 Root Mean Square Error of Approximation 

 1نقطه برش مدل اصالح شده مدل اولیه های برازندگیشاخص

 - 84/75 32/101 2مجذور کاي

 - 16 17 آزادي مدل يدرجه

3df/2 96/5 74/4  5کمتر از 
4GFI 957/0 968/0 < 90/0 

5AGFI 903/0 923/0 < 850/0 
6CFI 933/0 952/0 < 90/0 

7RMSEA 096/0 083/0 > 08/0 
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 ساختاريهاي برازش مدل شاخص -5 جدول

 مدل ساختاری های برازندگیشاخص

 22/101 1مجذور کاي

 21 درجه آزادي مدل

2df/2 82/4 

3GFI 962/0 
4AGFI 916/0 

5CFI 950/0 

6RMSEA 084/0 

هاي برازندگی دهد، شاخصنشان می 5که جدول چنان

هاي گردآوري شده از برازش قابل قبول مدل ساختاري با داده

= df/2 ،950/0 =CFI  ،962/0=82/4)کنند حمایت می

GFI  ،916/0 =AGFI 084/0 و =RMSEA).  بدین

ترتیب مدل ساختاري احساس تنهایی براساس خودشیفتگی، 

موضوعی در افراد با گرایش  کودک و روابط -روابط والد

شخصیت مرزي از برازش مطلوب برخوردار است.

 

 ضرایب مسیر کل، مستقیم و غیرمستقیم بین متغیرهاي پژوهش در مدل پژوهش -6جدول

 B S.E Β P مسیرها

811/1 خودشیفتگی روابط موضوعی  137/0  645/0  001/0  

035/0 خودشیفتگی کیفیت روابط والد/ فرزند  012/0  130/0  005/0  

347/0 احساس تنهایی  خودشیفتگی  061/0  282/0  001/0  

433/1 احساس تنهایی ضریب مسیر مستقیم روابط موضوعی  221/0  414/0  001/0  

126/0 احساس تنهایی ضریب مسیر مستقیم کیفیت روابط والد/ فرزند  023/0  382/0  001/0  

628/0 احساس تنهایی ضریب مسیر غیرمستقیم روابط موضوعی  117/0  182/0  001/0  

012/0 احساس تنهایی ضریب مسیر غیرمستقیم کیفیت روابط والد/ فرزند  005/0  037/0  026/0  

061/2 احساس تنهایی ضریب مسیر کل روابط موضوعی  236/0  596/0  001/0  

138/0 احساس تنهایی ضریب مسیر کل کیفیت روابط والد/فرزند  024/0  419/0  001/0  
 

 
کودک، روابط موضوعی و خودشیفتگی -مدل ساختاري کل احساس تنهایی براساس کیفیت روابط والد -2شکل 

                                                                                                                                                                                                
1 Chi-Squre 
2 normed chi-square 
3 Goodness Fit Index 
4 Adjusted Goodness Fit Index 

5 Comparative Fit Index 
6 Root Mean Square Error of Approximation 
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مشاهده  2مدل ساختاري متغیرهاي پژوهش در شکل 

هاي شود، بر اساس مدل فوق، مجموع مجذور همبستگیمی

دست به 64/0برابر با چندگانه براي متغیر احساس تنهایی 

 -گر آن است که کیفیت روابط والدآمده است. این یافته بیان

درصد از واریانس  64کودک، روابط موضوعی و خودشیفتگی 

کند. همچنین این مدل نشان احساس تنهایی را تبیین می

 کودک هم -دهد که روابط موضوعی و کیفیت رابطه والدمی

 گري خودشیفتگی احساسبه شکل مستقیم و هم با میانجی

  کند.تنهایی را تبیین می

 

 گیریبحث و نتیجه

مطالعه حاضر با هدف تبیین برازش مدل ساختاري احساس 

کودک و روابط موضوعی با  -تنهایی بر اساس کیفیت ارتباط والد

گري خودشیفتگی در افراد با گرایش شخصیت مرزي انجام میانجی

کودک  -ها نشان داد بین کیفیت روابط والدشد. تجزیه و تحلیل داده

و روابط موضوعی به طور مستقیم و غیرمستقیم از طریق خودشیفتگی 

 ر نتایج اینمثبت و معناداري وجود دارد. بناب يبا احساس تنهایی رابطه

پژوهش، مدل فرض شده در آن از برازش مطلوب برخوردار بوده و 

کودک، روابط موضوعی از طریق  -دهد، کیفیت روابط والدنشان می

د. کندرصد از واریانس احساس تنهایی را تبیین می 64خودشیفتگی 

فردي ني درورسد، احساس تنهایی بر اساس مؤلفهبنابراین به نظر می

فردي کیفیت ارتباط با والدین هم ي بینضوعی اولیه و مؤلفهروابط مو

 .گري خودشیفتگی قابل تبیین استبه طور مستقیم و هم با میانجی

پردازان روابط هاي پژوهش حاضر بر اساس دیدگاه نظریهیافته

کودک( و بازنمایی آن در ذهن  -موضوعی که روابط اولیه )روابط والد

گذار ارتباط با خود و جهان خارج )افراد ایهفرد )روابط موضوعی( را پ

( عنصر 1995دانند، قابل تبیین است. بنابر دیدگاه کرنبرگ )دیگر( می

گیري تمام سطوح سازمان شخصیت )از آشفته تا سالم(، مهم در شکل

ي موضوعی ناسالم، منجر به کودک است و رابطه -ي مادررابطه

الل شخصیت مرزي هاي مختلف آسیب روانی ازجمله اختشکل

ثبات و ناایمن(، احساس شود. مراقب آشفته به لحاظ هیجانی )بیمی

جدا افتادگی از موضوع عشق را در کودک ایجاد کرده و کودک خود 

تدایی هاي ابیابد. این وضعیت دفاعناک میپناه در دنیاي وحشترا بی

دایی، تتوانی، انکار اباز قبیل فرافکنی همانندسازي شده، کنترل همه

کارگیري این سازي ابتدایی را فعال کرده و بهسازي و آرمانیناارزنده

                                                                                                                                                                                                
1 Mc-Williams 

هاي سازي که از خصیصهها، تحریف تصویري مبتنی بر دو پارهدفاع

شود )کالیگور و استرن، ساخت شخصیت مرزي است را موجب می

ري گیکودک که منجر به شکل -(. همچنین روابط آشفته والد2020

شود، وضعیت خودشیفتگی را بر ین در شخص میهاي نخستدفاع

 کند. اساس طیف ساخت شخصیت کرنبرگ ایجاد می

( در پژوهش خود 1387/2008دامن )بخشی، پاکدادستان، علی

یی و هاي ابتداي مثبت بین خودشیفتگی و استفاده از مکانیزمرابطه

ز انوروتیک را نشان دادند. اگرچه افراد با ساخت شخصیت خودشیفته، 

گري واقعیت خوبی برخوردارند، اما از سردگمی هویت رنج برده و آزمون

افراد (. 2010کنند )ارلینگز و همکاران، هاي نخستین استفاده میاز دفاع

سازي ارزشسازي و بیهاي آرمانبا شخصیت خودشیفته از دفاع

ها مکمل هم عمل کرده و وقتی بیشترین استفاده را دارند. این دفاع

سازند و بر ارزش میکنند، دیگران را بیسازي میشتن را آرمانخوی

. کودک در مواجهه با مراقب ناامن، با پرداختن 1(2011عکس )ویلیامز، 

سازي خود، سعی در ایجاد فضاي امن درونی دارد. به سد دفاعی ارزنده

کوهات معتقد است خودشیفتگی ناشی از جبران یا دفاع ثانویه در 

به  شناختی خوداکتسابی دوران کودکی که در ساختار روانهاي نقصان

ي عدم حمایت ها به واسطهگیرد و این نقصانوجود آمده، شکل می

ي سد دفاعی (. در نتیجه2000، 2دیگران مهم است )ست کلر

خودشیفتگی، اگر چه کارکرد مثبت کسب احساس امنیت از درون را دارد 

و در نتیجه تنها افتادگی و احساس  اما جداسازي خود از دنیاي بیرونی

گارسیوروسکا و همکاران  تنهایی از جمله کارکردهاي منفی آن است.

ي بین خودشیفتگی با ( در پژوهش خود نشان دادند، رابطه2021)

از  ییسطح باالبا  يافراداحساس تنهایی حاکی از آن است که 

ند و ورداربرخ يترکم یاجتماع تیز حمابوده و ا متخاصم یفتگیخودش

. همسو با این مطالعه کنندیمرا تجربه  يشتریب ییاحساس تنهادر نتیجه 

ي خود نتیجه گرفتند، ( بر اساس مطالعه2018کارتر و داگالس )

 ینیبشیرا پ ادراک شده ییسطح تنها یبه طور قابل توجه یفتگیخودش

گیري روابط موضوعی ناایمن که موجب بروز . در تبیین شکلکندیم

 کند،هاي ناپخته شده و ایجاد احساس تنهایی و افسردگی میدفاع

ها سو با این تبیین است. آنهم (1399/2020منیرپور ) و دادگرپژوهش 

بین افسردگی با ابعاد روابط موضوعی ي خود نشان دادند در مطالعه

بینی( و ابعاد کفایتی اجتماعی، خود میاناایمن، بی)بیگانگی، دلبستگی ن

هاي دفاعی و بین روابط موضوعی )دلبستگی ناایمن، بیگانگی( مکانیسم

داري وجود دارد. همچنین بین بعد معنا يهاي دفاعی رابطهو مکانیسم

2 St. Clare 
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عد هاي دفاعی؛ بین بُموضوعی و ابعاد مکانیسم ایمن روابطدلبستگی نا

هاي دفاعی ناپخته و نوروتیک؛ بین موضوعی و مکانیسم بیگانگی روابط

هاي دفاعی موضوعی و ابعاد مکانیسم فایتی اجتماعی روابطکعد بیبُ

 پژوهشبرازش مدل  رابطه معناداري وجود دارد. نتایج تحلیل مسیر و

افسردگی  يکنندهترین تبییننشان داد عامل دلبستگی ناایمن مهمها آن

  .(1399/2020دادگر، منیرپور، ) عی ناپخته استاي دفاهمکانیسم و

ناپخته  هاي دفاعیگیري سبککودک و شکل -در تبیین ارتباط والد

( که 1396/2017تحلیلی، پژوهش ونوردن و همکاران )از دیدگاه روان

فرزند در  -و مرزهاي نامناسب بین والده خانوادروابط درون نقش بر 

سو با نتایج پژوهش تأکید داشتند، هم  یا تشدید صفات مرزي گیريشکل

در  ي تعامالت افرادحاضر است. به طور کلی سبک فرزندپروري و شیوه

گیري اختالالت روانی تأثیر بسزایی دارد چنان درون خانواده در شکل

ي و شیوهشخصیت  اختالالتارتباط بین بر  که نتایج تحقیقات زیادي

ثباتی بی( 2013و همکاران،  )اللیکدارند د أکیت کودک -ارتباط والد

ري گیي کودک و مراقبین اولیه که منجر به شکلناشی از ارتباط آشفته

شود، روابط بین فردي او را به هاي ناپخته میگیري از دفاعو بهره

شود. در افراد با ساخت مخاطره انداخته و احساس تنهایی را موجب می

و  دادن تحسیناشی از دستفکنانه نشخصیت مرزي، افسردگی درون

توجه موضوع، موجب ترس از طرد شده و فرد به صورت ناهشیار به طرد 

کند که در نتیجه احساس دستانه اقدام میافراد مهم به شکل پیش

شود. فروید اشتغال ذهنی افراطی بیماران راجع به تنهایی را موجب می

داند می 1گیرهاي نیک و بدشان را بازتابی از یک فرامن سختخصلت

ساز والدین است. از و ناارزنده گیرانهکه بازتابی از سبک والدگري سخت

نخستین معرف دنیاي ارتباطات کودک  کودک، -ي والدرابطهجا که آن

 شامل نقش اساسی دارد و عشقو  تایجاد امنیاست، کیفیت آن در 

والدین بین ي در رابطهکه  تترکیبی از رفتارها، احساسات و انتظاراتی اس

 -(. نقش ارتباط والد2012هالت،  -شود )کارنسمی درونی و فرزند

کودک در کاهش افسردگی و احساس تنهایی در مطالعات گیو و 

سو با ( تأکید شده است و هم2017( و اي و آرشات )2015همکاران )

( است 1394/2015ی )سانان یکاني کالنترهرمزي و ي مطالعهنتیجه

 يبین نگرش نوجوان به پدر و احساس تنهایی رابطهدهد، که نشان می

تر دار وجود دارد و هر چه نگرش نوجوان نسبت به پدر منفیمثبت معنی

شود. صرامی فروشانی و تجربه میبیشتري باشد، احساس تنهایی 

( بر اساس مطالعه خود گزارش کردند، 1398/2019) رضایی جمالویی

ود عاطفی رابطه وج و احساس تنهایی اجتماعیو فرزند  -ابط والد بین رو

                                                                                                                                                                                                
1 - harsh superego 

( نیز بر تأثیر آموزش 1398/2019پژوهش رنجگر و همکاران ). دارد

کودک به مادران بر کاهش احساس  -گروهی مبتنی بر روابط والد

 تنهایی دختران کم شنوا اشاره دارد. 

ضر گونه که در مدل پژوهش حابندي کلی هماندر یک جمع

کودک بر  -ي والدي مستقیم بین روابط موضوعی و رابطهرابطه

وعی ي موضرسد، روابط آشفتهاحساس تنهایی را نشان داد به نظر می

ي درونی شده است، موجب کودک آشفته -که حاکی از روابط والد

هاي دفاعی ناپخته شده و افراد با گرایش شخصیت پدیدآیی مکانیزم

ها از طریق از دست دادن روابط هشیار از این دفاعي نامرزي با استفاده

ه هاي ناپخته ککنند. همچنین دفاعخود احساس تنهایی را تجربه می

رسد یگیرد، به نظر مدر شخصیت خودشیفته نیز مورد استفاده قرار می

نتایج مدل پژوهش مبنی بر نقش میانجی خودشیفتگی را در افراد با 

 نماید. میگرایش مرزي به خوبی تبیین 

 

 های پژوهشمحدودیت

شناختی، محدود بودن پژوهش به شهر قم و ـ از لحاظ روش

 د.کنپذیري نتایج را با مشکل مواجه میجمعیت بالینی، تعمیم

مند انجام گیري این پژوهش که به صورت هدفـ همچنین نمونه

رزي مشده، استفاده از نتایج را براي سایر افراد جامعه، در طیف ساختار 

 کند.با محدودیت مواجه می

ها طوالنی هاي استفاده شده  به لحاظ تعداد گویهنامهـ پرسش

 شد.گویان میبودند که موجب کاهش دقت و امتناع از همکاري پاسخ

ـ پژوهش حاضر به صورت مقطعی انجام شده است که به لحاظ 

 هاي پژوهش است.گر یکی از محدودیتعدم کنترل عوامل مداخله

سازي انجام شده در این پژوهش از نوع ایستا است که ـ مدل

 عنوان محدودیت پژوهش در نظر گرفت.توان بهمی

ـ اپیدمی بیماري کرونا در مقطع زمانی انجام پژوهش نیز یکی از 

 هاي پزوهش است.محدودیت

 

 پیشنهاد برای مطالعات آینده

ر ت بپذیري نتایج پژوهش، مناسب اسـ به جهت امکان تعمیم

 روي جمعیت وسیع از کل کشور انجام شود.

را در  تواند، تعمیم نتایجگیري به صورت تصادفی میـ انجام نمونه

 طیف سازمان شخصیت مرزي را مورد ارزیابی قرار دهد.
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گویان تر مشکل انگیزشی پاسخهاي کوتاهنامهـ استفاده از پرسش

 بخشد.در همکاري پژوهش را بهبود می

وهش به صورت طولی خواهد توانست نقش عوامل ـ انجام پژ

 گر را کاهش دهد و در نتیجه به اعتبار نتایج بهبود بخشد.مداخله

سازي داینامیک در مورد متغیرهاي پژوهش خواهد توانست ـ مدل

ر ي متغیرها کمک کند تا بتوان تأثیر هر کدام بر یکدیگبه تبیین رابطه

 را در طول زمان نمایان کند.

 

 ادات کاربردیپیشنه

 روابط بیش از نیمی از دهدمی نشان حاضر ـ نتایج پژوهش

ود؛ شمی تبیین خودشیفتگی يواسطه به احساس تنهایی و موضوعی

 یشناسسبب از تريصحیح درک کندمی کمک گراندرمان به بنابراین

 باشند. احساس تنهایی و اختالالت مرتبط با آن داشته

والدین از لحاظ پیشگیري از ابتالء افراد جامعه به آموزش ـ توجه به 

یک روش مفید و شناختی مرتبط با احساس تنهایی، مشکالت روان

 هاي مادي و معنوي اختالالت در جامعه است.هزینهاقتصادي براي کاهش 

ویژه درمان کاوي بهـ بر اساس نتایج این مطالعه رویکرد روان

ی یی در درمان و کمک به بهزیستمبتنی بر روابط موضوعی نقش بسزا

تواند در راستاي افراد با گرایش شخصیت مرزي خواهد داشت که می

عنوان یک رویکرد قدرتمند که عناصر درمان رفتاردرمانی دیالکتیک به

ورد توجه کند، مرفتاري را با یکدیگر تلفیق می –تحلیلی و شناختی

 گران تحلیلی قرار گیرد.درمان

کودک  -والدروابط  راستايزمان و همهم نقشي این مطالعه هاافتهی

 .کندیبرجسته مافراد با گرایش مرزي را در کودکی  ییتنهااحساس در 

 

 موازین اخالقی

ها فرم نامهبه منظور رعایت اصول اخالق پژوهش، ابتداي پرسش

محرمانه بودن اطالعات، اختیار در انصراف گویان با تأکید بر رضایت پاسخ

ي همکاري درج شد. بر این اساس پژوهش حاضر موفق به کسب از ادامه

شده است. IR.IAU.QOM.REC.1399.044ي کد اخالق به شماره

 

 

 

دکتر  يو آقا یوسفیدکتر آقا ياز آقا نیرساندند، همچن ياریاطالعات  يورآشهر قم که در جمع يشناس در مراکز مشاورهاز همکاران روان دانمیبر خود الزم م قدردانی:

 .مینکردند، تشکر نما غیدر ییها از راهنماداده لیو تحل هیکه در روند تجز لویتق

گونه چیه دارند،یاظهار م سندگانیواحد قم است و نو یدانشگاه آزاد اسالم یعموم یشناسروان يدر مقطع دکتر ییدانشجو يمقاله بر اساس رساله نیا تعارض منافع:

 مقاله وجود ندارد. نیدر مورد ا یتعارض منافع

 بوده است. یمال یمقاله فاقد حام نیا حامی مالی:
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