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Introduction 
There is a growing interest in psychosocial research of mindfulness, self-

differentiation, alexithymia and their roles in coping with day-to-day 

stressors. The reaserchs has shown that mindfulness, self-differentiation and 

alexithymia have positive relationships with borderline personality traits. But 

the important thing is that there is less research on the relationship between 

mindfulness, self-differentiation, alexithymia and borderline personality 

traits .The aim of this study was to investigate the relationship between 

mindfullness, self-differentiation and borderline personality traits with the 

mediation role of alexithymia.  

 

Method 
In this descriptive-correlational study, 309 students (217 females and 92 

males) were selected from Shahid Bahonar University of Kerman through 

random clustered sampling method. The instruments used in this study were the 

Five-Facet Mindfulness Questionnaire (FFMQ) (Baer et al., 2006), Toronto 

Alexithymia Scale (TAS) (Taylor et al., 1992), Borderline Personality inventory 

(BPI) (Leichsenring, 1999) and Differentiation of Self Inventory (DSI).  

 

Results 
Based on the final model analysis, the RMSEA was .04, which reflects  
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the good fit of the model and suggests that the final model conforms to the 

observed data.  

 

Conclusion 
The findings indicated that mindfullness and self-differentiation had a 

significant indirect negative effect on subscales of borderline personality 

disorder through the mediating of alexithymia. Results indicated that mind 

fullness and self-differentiation were recognized as the most important 

variable predicting borderline personality traits of students. 

Keywords: mind fullness, differentiation of self, borderline personality 

trait, alexithymia. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Author Contributions: Akram Khodai, general framework planning, content 
editing and analyzing, submission and correction. Dr. Masoud Bagheri, 
collaboration in general framework planning, selection of approaches; final 
review.  Dr. Farshid Khosropour, comparison of approaches, conclusions. All 
authors discussed the results, reviewed and approved the final version of 
the manuscript. 

Acknowledgments: The authors thank all dear colleagues and professors who have 
helped us in this research. 

Conflicts of Interest: The authors declare there is no conflict of interest in this 
article. This article extracted from the Ph.D. thesis, with the guidance of Dr. 
Masoud Bagheri and with the consultation of Dr. Farshid Khosropour. 

Funding: This article did not receive financial support. 
 

 



 
 
 

 31/31/98تاريخ دريافت مقاله: 
 11/07/99 تاريخ پذيرش مقاله:

 شناختی رواندست آوردهای 
 3199ستان پاييز و زمدانشگاه شهيد چمران اهواز، 

 1ی  ، شماره17ی چهارم، سال  ورهد
 99-88ص:  ص

 
 

های شخصیت مرزی  تمایزیافتگی خود با ویژگیو  آگاهی رابطه ذهن
 ای ناگویی خلقی از طریق نقش واسطه

 

اکرم خدایی
 

مسعود باقری
 

 خسروپورفرشید 
 چکیده

خت، ارتباط بين تواند بر رفتار، شناهای شخصيت مرزی میوجود مشکالت روانی از جمله ويژگی
آگاهی، فردی و پيشرفت تحصيلی دانشجويان تأثير منفی بگذارد. شناسايی و ارتباط عواملی همچون ذهن

ها مهم است. لذا اين مطالعه به منظور بررسی رابطه بين تمايزيافتگی خود و ناگويی خلقی با اين ويژگی
ای ناگويی خلقی طريق نقش واسطههای شخصيت مرزی از ذهن آگاهی و تمايزيافتگی خود با ويژگی

 91دختر و  137دانشجو دانشگاه شهيد باهنر کرمان ) 109انجام شد. در اين مطالعه همبستگی توصيفی 
پنج عاملی  هایبه پرسشنامه ای تصادفی انتخاب شدند وگيری خوشهطريق روش نمونهپسر( از 

مقياس ناگويی خلقی تورنتو ، رون و فريدلنداسکورمقياس تمايزيافتگی خود آگاهی بائر و همکاران،  ذهن
ها ها، دادهآوری پرسشنامه پاسخ دادند. پس از جمع ليشنرلينگ مقياس شخصيت مرزیتيلور و همکاران و 

و روش تحليل مسير مورد تجزيه و تحليل قرار  AMOS-24 و SPSS-24 افزارهای آماری  با استفاده از نرم
آگاهی و تمايزيافتگی خود از طريق ناگويی خلقی بر تمامی  ذهن ها نشان دادند که تحليلگرفتند. 

آگاهی و تمايزيافتگی های شخصيت مرزی اثر غيرمستقيم منفی دارند. نتايج نشان دادند که ذهن زيرمقياس
 های شخصيت مرزی دانشجويان هستند. بين ويژگی های پيش ترين عامل خود به عنوان مهم

 

 ، ناگويی خلقی.ايزيافتگی، ويژگی شخصيت مرزیآگاهی، تم ذهن کلید واژگان:
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 مقدمه
های  های دانشگاه که دوره انتقال مهمی است فشار تحصيلی، انتخابدانشجويان در سال

گيری در مورد اهداف زندگی، تنهايی، دوری از خانواده و شبکه حمايت شغلی، تصميم

وجود مشکالت (. Mathiasen, 1988; Rickgarn, 1994) گذارنداجتماعی را پشت سر می

ها اثر بگذارد و اين نيز بر پيشرفت تواند بر رفتار، شناخت و ارتباط بين فردی آنروانی می

شناختی  در بين دهند که مشکالت روانها نشان میها تأثير منفی بگذارد. پژوهشتحصيلی آن

بيش از نيمی از توان گفت می(. Yaghubi et al., 2014) باشددانشجويان رو به افزايش می

 Drum, Brownson, Burton) انددانشجويان در طول عمرشان به خودکشی فکر کرده

Denmark & Smith, 2009 .) همچنين نزديک به يک پنجم از دانشجويان در طول يک سال

 (.Eaton et al., 2006) اندشناختی بودهگذشته خارج از ايران دارای مشکالت روان

آشفتگی  های شخصيت مرزی مانندشناختی مربوط به ويژگیوانيکی از اين مشکالت ر

ديده و ترس از صميميت و يا در حد آزمايی آسيبهای دفاعی اوليه، واقعيتهويتی، مکانيزم

ثباتی هيجانی، مشکالت با عالئمی مانند بی کهباشد  شديد آن يعنی اختالل شخصيت مرزی می

خطر رفتارهای خودکشی  ردرگمی هويت وبين فردی، تکانشگری، ترس از رها شدن، س

%، در بيماران 8/3در جمعيت کلی تقريباً  3مشخص شده است. شيوع اختالل شخصيت مرزی

 ,American Psychiatric Association) باشد%  می10% و در بيماران سرپايی 30بستری شده 

 ,Brener) % برآورد شده است 10% تا 31ميزان شيوع صفات شخصيت مرزی از (. 2013

Collins, Kann, Warren & Williams, 1995 .)ها شايع است ممکن است نوسان خلق در آن

ای ديگر افسردگی نشان دهند. حس ای اهل بحث و مجادله به نظر برسند و لحظهبيماران لحظه

ها قوی است و روابط اجتماعی بيماران مرزی پر آشوب و وابستگی و پرخاشگری در آن

اختالل شخصيت مرزی که از اوايل بزرگسالی (. Kaplan & Sadock, 1988) آشفته است

هايی در پردازش شناختی هيجان دارند دارای يک الگوی فراگير شود و آشفتگیشروع می

های ثباتی در روابط بين فردی، خودانگاره و عواطف به همراه تکانشگری بارز است. زمينه بی

های هيجانی، اضطراب، خشم، های آشفتگی در حالتیبروز اين اختالل متفاوت و با ويژگ

                                                           
1- Borderline Disorder 
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مصرف دارو، همراهی دارد افسردگی و رفتارهای خطرناک مانند آسيب رساندن به خود و سوء

(American Psychiatric Association, 2013.) 

های شخصيت تواند بر ويژگیدهند عوامل متعددی میها نشان میدر همين زمينه پژوهش

و  1، تمايزيافتگی3آگاهی(. ذهنMousavi Nasab & Sajjadi, 2017داشته باشد )مرزی تأثير 

آگاهی نسبت به ساير مؤلفه ذهندر اين ارتباط مورد توجه محققين بوده است.  1ناگويی خلقی

 ,Curtiss, Klemanski, Andrewsتری دارد )ها با عالئم اختالالت هيجانی رابطه منفی قویمؤلفه

Ito, & Hofmann, 2017; Taheri & Sajjadian, 2018 .)آگاهی  دهند که ذهنها نشان میپژوهش

( و Wupperman, Neumann, Whitman, & Axelrod, 2009با شخصيت مرزی ارتباط دارد )

از يک سو و افزايش شناختی تواند بر کاهش مشکالت روانآگاهی میحتی آموزش ذهن

 ,Chafos & Economou, 2014; Omidianشته باشد )روانی از سوی ديگر نقش مؤثر دا بهزيستی

Ahmadi, & Asadi, 2017های داخلی و آگاهی مشاهده غيرقضاوتی جريان مداوم محرک(. ذهن

شود ( که از طريق توجه به هدف در زمان حال ظاهر میBaer, 2003خارجی است )

(Kabat‐ Zinn, 2003های هرانه به پردازشگويی ماآگاهی برای افزايش آگاهی و پاسخ(. ذهن

 ,.Bishop et alذهنی که در پريشانی هيجانی و رفتار ناسازگارانه نقش دارند پذيرفته شده است )

افزايش بهزيستی روانی کمک  از طريق افزايش سطوح اگاهی فراشناختی، به آگاهی(. ذهن2004

 (.Kreiselmaier, 2017کند )می

اختالل (، DSM-5) های روانی آماری اختاللاز طرفی ويرايش پنجم راهنمای تشخيصی و 

کند و آسيب در کارکردهای بين فردی تعريف می« خود»های شخصيت را به عنوان آسيب

(American Psychiatric Association, 2013اين آسيب .) ها شامل چگونگی تفکر و احساس

 & ,Bender, Moreyست )افراد درباره خود و ديگران و چگونگی ارتباط اين عوامل به ديگران ا

Skodol, 2011خود»های (؛ هم آشفتگی( »Dammann et al., 2011و هم آسيب ) های تفکر و

های خود و (. دو مورد از اين آسيبGeiger, Peters, & Baer, 2014) 9های شناختیتحريف

مشکالت شناختی شامل عدم تمايزيافتگی خود و ناگويی خلقی به عنوان عوامل مهمی در 

                                                           
1-  mind fullness 

2-  self-differentiation 

3-  alexithymia 

4-  cognitive distortion 
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توسط بسياری از « خود»(. مفهوم Gunderson, 2007اند )شخصيت مرزی مطرح شده

برای شخصيت مرزی مورد استفاده « ساختار سازمانی»پژوهشگران و متخصصان بالينی به عنوان 

قرار گرفته است، اما تنوع قابل توجهی در اين استفاده وجود دارد و اين به چگونگی وضوح 

 & Kerr, Finlayson-Short, McCutcheon, Beardخود بستگی دارد )تعريف محققان از مفهوم 

Chanen, 2015طور عملياتی تعريف شده (. ساختار مفهوم خود به وسيله شاخصی مانند تمايز به

« تمايزيافتگی خود»اصطالح « خود»های عالی در مفهوم با تأکيد بر کارکرد Bowen (1976)است. 

افراد تمايزيافته تعريف بين فردی را  برای مفهوم خود مطرح کرد.  در دوسطح درون فردی و

دهند گيری مشخصی در زندگی دارند و کنترل خود را از دست نمیو جهت« خود»مشخص از 

(Bowen, 1993 .)های سازگاری روانیطور مثبت با تعداد زيادی از شاخصاين ساختار به- 

(. Skowron, Stanley & Shapiro, 2009ل است )اجتماعی سالم و عملکرد ارتباطی در تعام

Meaney, Hasking and Reupert (2016)  در پژوهش خود نشان دادند که بين تمايزيافتگی خود

و اختالل شخصيت مرزی رابطه منفی وجود دارد. عالوه بر تمايزيافتگی خود نقش ناگويی خلقی 

بين (. همچنين Coolidge, Estey, Segal & Marle, 2013در شخصيت مرزی انکارناپذير است )

 (Berenbaum, 1996)داری پيدا شده است اختالل شخصيت مرزی و ناگويی خلقی ارتباط معنی

آگاهی و تمايزيافتگی خود با ناگويی خلقی ها همچنين حاکی از اين هستند که ذهنپژوهش

 .(Puri & Agarwal, 2016)رابطه دارند 

آگاهی و تمايزيافتگی با اختالل شخصيت  با توجه به پيشينه پژوهش که در باال ذکر شد، ذهن

های شخصيت مرزی در ارتباط است و  مرزی و ناگويی خلقی و از طرفی ناگويی خلقی با ويژگی

آگاهی، تمايزيافتگی  لذا در اين پژوهش به دنبال پاسخ دادن به اين سؤال هستيم که آيا بين ذهن

ای ناگويی خلقی رابطه وجود دارد؟ اين مدل  های شخصيت مرزی با نقش واسطه و ويژگیخود 

دهد که تا کنون هيچ  ای از متغيرها را نشان می فرضی که در شکل زير ارائه شده است رابطه

 پژوهشی برای بررسی آن طراحی نشده است.
 

  روش

 گیری نمونهجامعه آماری، نمونه و روش 
 البهای همبستگی در ق ش توصيفی و طرح پژوهش از نوع طرحروش اجرای اين پژوه
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Fig 1.  Hypothesized mediation model 

 
 8100) 39811يابی معادالت ساختاری بود. کليه دانشجويان دانشگاه باهنر به جمعيت مدل

آماری انتخاب و براساس جدول  به عنوان جامعه 97-98پسر( در سال تحصيلی  8811دختر، 

ای به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. گيری تصادفی خوشهنفر با روش نمونه 190ان مورگ

های دانشگاه باهنر کرمان سه دانشکده )ادبيات، رياضی، بدين صورت که ابتدا از ميان دانشکده

کالس به شکل تصادفی انتخاب و از هر  30اقتصاد( انتخاب گرديد و سپس از هر دانشکده 

نفر انتخاب گرديدند.  190ای به حجم شکل تصادفی انتخاب شدند و نمونه نفر به 31کالس 

ها ها داده شد و از آنهايی که در دانشکده بودند مراجعه و به ترتيب پرسشنامهبه کالس

ها انجام پرسشنامه آوریها پاسخ دهند و پس از مدتی تأمل جمعخواسته شد با دقت به آن

نامه باقی ماند پرسش 109ها، ها و حذف تعدادی از پرسشنامهنیگرديد. با توجه به افت آزمود

که بر اساس تعداد متغيرها برای تجزيه و تحليل آماری کافيست. در پژوهش حاضر با توجه به 

ها ابتدا گزارش توصيفی های موجود برای تجزيه و تحليل دادههای اندازه گيری و دادهمقياس

ه مرکز و پراکندگی )ميانگين و انحراف استاندارد( ارائه های گرايش ببا استفاده از شاخص

 استفاده شد.  AMOS-24و  SPSS-24افزارهای ها از نرمگرديد و سپس برای بررسی فرضيه
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 ابزارهای پژوهش
به منظور سنجش صفات  Leichsenring (1999)اين پرسشنامه توسط  مقیاس شخصیت مرزی:

های بالينی و غيربالينی ساخته شد و به صورت بلی/ خير جواب داده شخصيت مرزی در نمونه

ساخته شده است. اين   DSM-IVای است که بر اساسماده 31شود. اين پرسشنامه در اصل  می

آزمايی قعيتهای دفاعی اوليه، واهايی برای سنجش آشفتگی هويتی، مکانيزمپرسشنامه شامل عامل

باشد. دو ماده پرسشنامه در هيچ يک از طبقات عاملی پرسشنامه ديده و ترس از صميميت میآسيب

شود، به همين دليل در نسخه ها در نمره نهايی فرد نيز محاسبه نمیگيرند و نمره نهايی آنقرار نمی

بخشی قرار دارد حد رضايتاند. همسانی درونی و پايايی بازآزمايی اين آزمون در ايرانی حذف شده

بود. همچنين ميزان  93/0تا  88/0های اين آزمون در دامنه بين به شکلی که آلفای کرونباخ مؤلفه

 Mohammadzadehبه دست آمد. در جامعه ايرانی  89/0تا  71/0همبستگی بازآزمايی اين آزمون بين 

با کل مقياس و يکديگر با  هامقياسو همبستگی خرده 70/0روايی همزمان با ضريب  (2011)

و سه نوع اعتبار باآزمايی، دونيمه سازی و همسانی درونی به ترتيب با  80/0تا  73/0ضرايب 

 به دست آمد. 83/0، و 81/0، 80/0ضرايب 

 Skowron and Friedlanderاين مقياس توسط  فرم تجدیدنظر شده: –تمایزیافتگی خود مقیاس

نظر تجديد Skowron and Schmitt (2003) خته شد و توسطسه مرحله مطالعات سا رد (1998)

(، ERپذيری هيجانی )مقياس، يعنی واکنشماده و چهار خرده 98شده است. مقياس شامل 

کنندگان هر ( است. شرکتFOآميختگی با ديگران )( و همEC(، گريز هيجانی )IPموقعيت من )

)کامالً درست( ارزيابی  8)کامالً نادرست( تا  3ای از درجه 8ها را در مقياس ليکرت يک از ماده

پذيری عاطفی های اين مقياس برای واکنشمقياسکنند. همسانی درونی نمره کل و خردهمی

و نمره کل مقياس  81/0، گريز هيجانی 81/0، جايگاه من79/0آميختگی با ديگران ، هم89/0

های عادی افتگی بر روی نمونهمقياس تمايزي Yunesi (2005)در نمونه ايرانی  بود. 88/0

اعالم  83/0هنجاريابی شده است و اعتبارآن از طريق بازآزمايی و آلفای کرونباخ برای کل مقياس 

دست آمده است: های اين مقياس به شرح زير نيز بهگرديده است. ضريب همسانی زيرمقياس

 .70/0آميختگی با ديگران:  ،89/0، گريز هيجانی: 80/0، جايگاه من: 77/0پذيری هيجانی: واکنش

ساخته  Taylor et al. (1992)ای که توسط ماده 10مقياس پرسشنامه ناگویی خلقی تورنتو: 

  است ناگويی خلقی را در سه زيرمقياس دشواری در شناسايی احساسات )هفت ماده(، شده
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دشواری در توصيف احساسات )پنج ماده( و تفکر معطوف به بيرون )هشت ماده(، در مقياس 

به باال را به عنوان ناگويی خلقی و  80سنجد. نمرات ای ليکرت از نمره يک تا پنج میدرجهپنج

اين مقياس اند. آلفای کرونباخ ين را به عنوان بدون ناگويی خلقی در نظر گرفتهبه پاي 31نمرات 

، برای دشواری در توصيف احساسات 81/0در نمونه ايرانی برای دشواری در شناسايی احساسات 

 (.Besharat, 2007به دست آمده است ) 71/0و برای تفکر معطوف به بيرون  73/0

 .Baer et alای است که توسط ماده 19ياس خودسنجی مق :آگاهیمقیاس پنج عاملی ذهن

آگاهی ساخته شده است و دارای پنج هايی از چند پرسشنامه ذهناز طريق تلفيق ماده (2006)

)هرگز و يا بسيار به  3درجه ای از زيرمقياس است. آزمودنی بايد در يک مقياس ليکرت پنج

ها بيان کند. خالفت خود با هر يک از ماده)اغلب يا هميشه( ميزان موافقت يا م 3ندرت( تا 

آگاهی هم بيشتر باشد. هرچه نمره کل باالتر باشد ذهنمی 19-393دامنه نمرات در اين مقياس 

بررسی پس از  Tamannaeifar, Mirzaee, Asgharnejad Farid and Soleimani (2019)است. 

ای کرونباخ برای کل مقياس سنجی مقياس، روايی آن مناسب و ضريب آلفهای روانويژگی

های مشاهده، توصيف، عمل با آگاهی، عدم قضاوت و عدم و برای هر يک از زيرمقياس 87/0

 ذکر کردند. 81/0و  77/0، 87/0، 88/0، 71/0واکنش به ترتيب 
 

 ها یافته

کنندگان در مرد تشکيل دادند. دامنه سنی شرکت 91زن و  137کنندگان اين پژوهش را شرکت

های شاخص 3است. در جدول   87/1و انحراف معيار  11/13سال با ميانگين  38-97 پژوهش

مربوط به آمار توصيفی شامل ميانگين، انحراف استاندارد، کجی و کشيدگی برای متغيرهای مورد 

 ورده شده است.آبررسی در اين پژوهش 
Table 1. 

Descriptive statistical indices for the study variables 
Variables M SD Skewness Kurtosis 

Mindfulness 121.67 9.80 .34 -.22 
Self-differentiation 161.79 16.76 .11 -.36 
Alexithymia 53.80 10.57 -.25 -.49 
Identity diffusion 2.39 2.08 .84 -.13 
Defense mechanisms 1.92 1.81 .67 -.60 
Reality testing .40 .65 1.36 .61 
Closeness fear 1.82 1.50 .63 -.33 

 



 25 (7 ی شماره ،9311 ستانپاییز و زم ،72 سال چهارم، ی دوره) اهواز چمران شهید دانشگاه شناختی روان آوردهای دست

های شخصيت مرزی، آشفتگی هويت با مقياس،. از بين خرده3با توجه به اطالعات جدول 

 کمترين ميانگين را دارد. 90/0با آزمايی دارای بيشترين ميانگين است و واقعيت 19/1

نتايج  ارائه شده است. 1همبستگی متغيرهای مورد بررسی در اين پژوهش در جدول 

دار و با آگاهی با تمايزيافتگی خود رابطه مثبت معنید که ذهنآزمون همبستگی پيرسون نشان دا

دار دارد. رابطه های شخصيت مرزی رابطه منفی معنیناگويی هيجانی و تمامی زيرمقياس

های های ويژگیدار و با تمامی زيرمقياستمايزيافتگی خود با ناگويی هيجانی مثبت و معنی

داری با تمامی يی هيجانی هم رابطه مثبت معنیدار است. ناگوشخصيت مرزی منفی و معنی

 های شخصيت مرزی دارد.زيرمقياس
Table 2. 
Pearson correlations for the study variable 
Variables 1 2 3 4 5 6 7 

Mindfulness 1       
Self-differentiation .49

** 
1      

Alexithymia -.61
**

 .46
**

 1     
Identity diffusion -.20

**
 -.25

**
 .37** 1    

Defense mechanisms -.31
**

 -.39
**

 .39** .60** 1   
Reality testing -.13

*
 -.20

**
 .18** .44** .45** 1  

Closeness fear -.19
**

 -.32
**

 .37** .51** .53** .40** 1 
*
p≤ 50/5 , 

**
p≤ 51/5  

 

افزار ارزيابی و از طريق نرم ت رفتههای از دسها، ميزان دادهگری دادهدر مرحله اول غربال

SPSS  از طريق الگوريتمEM متغيری و های پرت تکجايگزين شدند. همچنين داده

ای و آماره ماهاالنوبيس، مشخص و از نمونه پژوهش چندمتغيری با استفاده از نمودار جعبه

م نمونه نفر از افراد جزء موارد پرت محسوب شدند و حج 88حذف شدند. در اين پژوهش 

نفر رسيد. اين مفروضه از طريق بررسی کجی و کشيدگی در مورد  109نفر به  177اوليه از 

های چند متغيری بر اساس نسبت ارائه شد و در مورد داده 3متغيری در جدول های تکداده

( سنجيده  شد که در اين پژوهش اين ±38/1بحرانی که نرمال شده آماره مارديا می باشد )

خطی (. روش مورد استفاده برای برآورد عدم هم=.18/3c.rنيز رعايت شده است )مفروضه 

های تحمل و تورم واريانس است که بر اين چندگانه متغيرهای مستقل استفاده از شاخص

و تورم واريانس  3/0اساس همه متغيرهای مستقل پژوهش بايد دارای تحمل واريانس بيشتر از 

 فرض در مورد ها مشخص شد که اين پيش محاسبه اين شاخصباشند که پس از  30کمتر از 
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 می متغيرهای پژوهش رعايت شده است.تما

-با توجه به هدف پژوهش به منظور بررسی اثرات مستقيم و غيرمستقيم متغيرهای ذهن

های مکانيزم ،های شخصيت مرزی يعنی آشفتگی هويتآگاهی و تمايزيافتگی خود بر ويژگی

ای ناگويی هيجانی  يک مدل مايی و ترس از صميميت، از طريق نقش واسطهآزدفاعی، واقعيت

فرضی بر اساس پيشينه نظری و تجربی طراحی شد و برای ارزيابی مدل فرضی، به بررسی اين 

روابط با استفاده از روش مدل يابی معادالت ساختاری که شامل ضرايب اثرات مستقيم، 

 باشند پرداختيم.غيرمستقيم و کل می

( و β ،003/0≥p=-33/0آگاهی فقط بر ناگويی هيجانی )اثر مستقيم ذهن 1براساس جدول 

 دار (  معنیβ ،03/0≥p=-31/0های شخصيت مرزی يعنی ترس از صميميت )يکی از زيرمقياس

های شخصيت مرزی است. اثر مستقيم تمايزيافتگی خود بر ناگويی هيجانی  و همه زيرمقياس

های شخصيت مرزی شد. اثر ناگويی هيجانی هم بر تمامی زيرمقياسبادار و منفی میمعنی

ترين طور کلی و در مقايسه با ساير متغيرهای موجود در مدل، بزرگدار است. بهمثبت و معنی

آگاهی بر دار موجود در مدل به ترتيب مربوط به اثر ذهنترين اثر مستقيم معنیو کوچک

 ( است.β ،03/0≥p=-33/0آزمايی )بر واقعيتناگويی هيجانی و تمايز يافتگی خود 
 

Table 3.  
Standardized regression weights of direct effects  

*
p≤ 50/5 , 

**
p≤ 51/5 , 

***
p≤ 551/5  

 

 های آگاهی و تمايزيافتگی بر تمامی زيرمقياسنشان می دهد که اثر غيرمستقيم ذهن 9 جدول

و اين اثرات غيرمستقيم از طريق ناگويی هيجانی  دار و منفی استشخصيت مرزی معنی

Variables B β 

Mindfulness 
Alexithymia -.55

***
 -.51

***
 

Closeness Fear .01
*
 .12

*
 

Self-Differentiation 

Closeness Fear -.13
***

 -.21
***

 
Defense Mechanisms -.02

***
 -.22

***
 

Reality Testing -.004
*
 -.11

*
 

Alexithymia -.01
***

 -.18
***

 

Alexithymia 

Identity Diffusion .07
***

 .37
***

 
Defense Mechanisms .05

***
 .29

***
 

Reality Testing .008
*
 .13

*
 

Closeness Fear .05
***

 .36
***
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آگاهی و توان نتيجه گرفت که ناگويی هيجانی در رابطه بين ذهنگيرند. بنابراين میصورت می

 کند.های شخصيت مرزی نقش واسطه ايفا میويژگی تمايزيافتگی خود با
Table 4.  

Standardized regression weights of indirect effects 
Variables B β 

Mindfulness 

Identity Diffusion -.004
***

 -.19
***

 
Defense Mechanisms -.02

***
 -.15

***
 

Reality Testing -.005
*
 -.06

*
 

Closeness Fear -.02
***

 -.18
***

 

Self-Differentiation 

Identity Diffusion -.01
***

 -.07
***

 
Defense Mechanisms -.007

***
 -.06

***
 

Reality Testing -.001
*
 -.02

*
 

Closeness Fear -.007
***

 -.07
***

 
* p≤ 50/5 , ** p≤ 51/5 , *** p≤ 551/5  

 

ه شد که در اين پژوهش از ميان های برازندگی استفادبه منظور برازش مدل از شاخص

χو  p، χ 2 ،TLI ،CFI ،IFI ،RMSEAهای برازندگی متنوعی که وجود دارند شاخص
 2
/df  گزارش

های  رسم شد اما پس از بررسی شاخص AMOS-24 افزارشوند. ابتدا مدل اوليه با استفاده از نرممی

شده را حمايت نکردند تدوينهای نمونه حاضر، مدل برازش در مدل اوليه مشخص شد که داده

افزار از طريق حذف پيشنهادی توسط نرم های اصالحیبنابراين مدل اوليه بر اساس شاخص

های شود شاخصديده می 3طور که در جدول مسيرهای غير معنادار اصالح گرديد. همان

نمودار مسير در ادامه  برازندگی ذکرشده برای مدل نهايی، نشان از برازندگی مناسب مدل دارند.

 شده همراه با پارامترهای برآوردشده استاندارد روی هر کدام از مسيرها ارائه شده است.برازش
 

Table 5. 

Model fit indices 

Fit Indices p χ
 2
 TLI CFI IFI RMSEA χ

 2
/df 

Proposed model .000 273.76 .33 .61 .62 .38 45.62 

Final Model .16 6.51 .98 .99 .99 .04 1.62 

 

 گیری بحث و نتیجه
های آگاهی و تمايزيافتگی خود با ويژگیرابطه ذهنپژوهش حاضر با هدف تعيين 

نتايج کلی نشان داد که  انجام شد. ای ناگويی خلقیشخصيت مرزی از طريق نقش واسطه

 های شخصيت مرزی به بر تمامی ويژگیتمايزيافتگی خود آگاهی و اثرات غيرمستقيم ذهن
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Fig 2.  Mediation model.  

 

Only significant paths are shown (*p≤.05, **p≤.01, ***p≤.001). Values are standardized 

regression weights (β) 
 

-دار است. همانگونه که نتايج نشان داد اثر غيرمستقيم ذهنواسطه ناگويی هيجانی معنی

-های دفاعی، واقعيتهويت، مکانيزم های شخصيت مرزی يعنی آشفتگیآگاهی بر ويژگی

که اثر مستقيم ناگويی هيجانی بر دار است و با توجه به اينآزمايی و ترس از صميميت معنی
دار شده آزمايی و ترس از صميميت  نيز معنیهای دفاعی، واقعيتآشفتگی هويت، مکانيزم

ن نتيجه گرفت که ناگويی تواگيرد و میاست بنابراين اثر غيرمستقيم از طريق آن صورت می
 کند. های شخصيت مرزی نقش واسطه ايفا میآگاهی و ويژگیهيجانی در رابطه ذهن

 Basharpoor, Toloi Mehmandoostolya, Narimani andنتايج تحقيقاتها با اين يافته

Atadokht (2014); Chafos and Economou (2014); Deborde et al. (2012); Karami,  
 

Bakhshian and Saadatmehr (2017); Meaney et al., (2016); Mousavi Nasab and 

Sajjadi (2017) و Soler et al. (2012) همخوانی دارد. تبيين اين يافته به اين صورت است که 

آغازگر، اعتماد،  و صبر، ذهن یعدم قضاوت، شکيباي آگاهی متشکل از هفت عامل اساسینذه

‐Kabat)باشد زاد کردن میقال نکردن، پذيرش و آت Zinn, 2003) ها باعث و اين عامل

، صبور گرا بودن، اعتماد داشتن، عدم تقال بيهودهاوت، تجربهشوند تا فرد با ويژگی عدم قض می

ری کسب کند و بودن و پذيرش رويدادها به همان صورت که هستند قدرت شناختی بيشت
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آگاهی به عنوان يک عامل . ذهن(Stein, 2008)بتواند کنترل و آرامش بيشتری داشته باشد 

آزمايی های دفاعی و واقعيتشناختی بر کاهش آشفتگی هويت، ترس از صميميت، مکانيزم

 افتد.شود و اين تأثير از طريق نقش ميانجی ناگويی خلقی اتفاق میمؤثر واقع می

کند و باعث  سازماندهی هيجانات را تضعيف می گويی خلقی قدرت درک، استفاده ونا

 شود که توانايی کنترل هيجانات را به شکل صحيح ندارند هيجانی در کسانی می بدکارکردی

(Ammerman, Kleiman, Uyeji, Knorr & McCloskey, 2015.) هيجانی  وقتی اطالعات

ادراک و ارزشيابی شوند، فرد از نظر عاطفی و شناختی دچار يند پردازش شناختی نتوانند در فرآ

کند  های فرد را مختل می شود. اين ناتوانی، سازمان عواطف و شناخت درماندگی و آشفتگی می

زا افزايش  نيافته را در شرايط استرسهای دفاعی نوروتيک و رشداز سبک و احتمال استفاده

های اجتماعی و بين رای ناگويی خلقی پايين، از موقعيتاما افراد دا (.Besharat, 2007) دهد می

های آمدتری دارند، توانمندی هيجانی بااليی دارند در روبرو شدن با چالشفردی درک کار

باشد. همچنين اين افراد در ها بهتر میتر برخورد کرده و سطح سالمت روانی آنزندگی آسان

های هيجانی خود را ندارند، در کنار آمدن با لتمقايسه با افرادی که توانايی درک و بيان حا

ران و محيط سازگاری بهتر های منفی از موفقيت بيشتری برخوردارند و در ارتباط با ديگتجربه

(. لذا ناگويی خلقی Shahgholian, Moradi & Kafee, 2007) دهندتری نشان میو مناسب

شود که ناگويی آگاهی باعث مید يعنی ذهنهای شخصيت مرزی را متأثر سازتواند ويژگیپايين می

آزمايی بيشتری انجام خلقی کاهش يابد و افراد قادر شوند صميميت بيشتری برقرار کنند، واقعيت

 های دفاعی استفاده کنند. طور عادی از مکانيزميابی بهتری داشته باشند و بهدهند، هويت

های شخصيت مرزی ی خود بر ويژگیهمچنين نتايج نشان داد اثر غيرمستقيم تمايزيافتگ

دار است و آزمايی و ترس از صميميت معنیهای دفاعی، واقعيتيعنی آشفتگی هويت، مکانيزم

-های دفاعی، واقعيتکه اثر مستقيم ناگويی هيجانی بر آشفتگی هويت، مکانيزمبا توجه به اين

غيرمستقيم از طريق آن بنابراين اثر  .دار شده استآزمايی و ترس از صميميت  نيز معنی

توان نتيجه گرفت که ناگويی هيجانی در رابطه تمايزيافتگی خود و گيرد و میصورت می

 ها با نتايج تحقيقاتاين يافته کند.های شخصيت مرزی نقش واسطه ايفا میويژگی

 Karami et al. (2017); Karbalaee Mehrizi (2014) و Wupperman et al. (2009) 
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توان گفت که يک فرد تمايزيافته در مورد هويت خودش تبيين اين يافته می ارد. درد همخوانی

کند و  داری را دنبال  طور آزادانه وارد ارتباطات صميمی شود، اهداف معنیتواند به امنيت دارد و می

ين سازد تا ببه احتمال بيشتری در همه ابعاد زندگی خودش موفق شود. تمايزيافتگی فرد را قادر می

عملکرد هيجانی و عقالنی از يک سو و روابط صميمانه و خودمختاری از سوی ديگر تعادل ايجاد 

 پذيری نقشی، تماس صميمیانعطاف دارای با سطح باالی تمايزيافتگی (. افرادBowen, 1976کند )

د با تواننمی افراداين  دارند. برای نزديکی و صميميتباالتری ظرفيت  از لحاظ هيجانی بيشتر و

زا بهتر های تنشا احساسات تهديدزای ديگران بيشتر کنار بيايند و در موقعيتبتفاوت در عقايد 

 .عمل کنند

، متعادل بودن، قضاوت اجتماعی درست، انتظارات ی، هدفمندی، خودپيرویاستداللويژگی 

اعتماد بودن مقاوم در برابر اضطراب و قابل  گيری قوی، خود کنترل بودن،شده قدرت تصميمتعديل

)مالکيت افکار، رفتار و احساسات فرد  سازد تا موضع شخصی را در روابط حفظ کندفرد را قادر می

 گذاردو حفظ يک هدايت درونی( در حالی که بر صميميت و تماس با سايرين ارزش می

(Skowron & Dendy, 2004 .)التری و توانايی با فرد با تمايزيافتگی باال سازگاری بهتر و بيشتر

برای کنار آمدن با استرس را دارد و صميميت عاطفی بيشتری را نيز ضمن تشخيص و حفظ 

هايی توانسته توان گفت احتماالً چنين ويژگیلذا بر اين اساس می کند.مرزهای مناسب تجربه می

، آشفتگی هويت است در ترکيب با ناگويی خلقی پايين بر عالئم ويژگی شخصيت مرزی همچون

گونه که پژوهشگران اثر بگذارد. همان ترس از صميميتو  آزمايیواقعيت، های دفاعیممکانيز

تکيه بر استدالل، خودپيرو بودن، هدفمند با  اند افراد تمايزيافتهخصيصه تمايزيافتگی گزارش کرده

گيری قوی، خود قدرت تصميم ،شدهانتظارات تعديل ،بودن، متعادل بودن، قضاوت اجتماعی درست

 ,Jenkinsدهند )سازگاری بيشتری نشان می مقاوم در برابر اضطراب و قابل اعتماد بودن رل بودن،کنت

Buboltz, Schwartz & Johnson, 2005 ،)تری دريافت بنابراين در شخصيت مرزی نمره پايين

های شخصيت مرزی از طريق ناگويی کنند. يعنی اثرگذاری تمايزيافتگی خود بر کاهش ويژگی می

آگاهی و تمايزيافتگی  های افراد واجد ذهنگيرد. به عبارت ديگر مجموعه ويژگیصورت می خلقی

های مکانيزم، آشفتگی هويت در ترکيب با توانايی در ابراز هيجانات باعث کاهش عالئمی همچون

 دارد. ترس از صميميتو  آزمايیواقعيت، دفاعی
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های شخصيت با ويژگی افتگی خودمايزيآگاهی و ترابطه ذهناين پژوهش با هدف بررسی 

انجام شد که نتايج حاصل از آن بيانگر اين  ای ناگويی خلقیمرزی از طريق نقش واسطه

آگاهی و تمايزيافتگی خود با ذهنای بين متغيرهای نقش واسطه ناگويی خلقیموضوع بود که 

افزايش  آگاهی يکی از عواملی است که درذهن کند.ايفا می های شخصيت مرزیويژگی

-های علمی، يکپارچهطبق مدل بهزيستی روانی در کسانی که عالئم روانی دارند نقش دارد.

توانند از طريق افزايش سطوح آگاهی، درمانگران میسازی با مراقبه ذهنسازی نظريه ذهنی

های مراجعان، بهبود آگاهی به مهار فرافکنیآگاهی فراشناختی به دست آمده در مراقبه ذهن

افراد (. Kreiselmaier, 2017) های ذهنی بپردازندها و بازبينی بازنمايیسازی آنيت ذهنیظرف

و کنترل خود را  گيری مشخصی در زندگی دارندو جهت «خود»تمايزيافته تعريف مشخص از 

های طور مثبت با تعداد زيادی از شاخصاين ساختار به(. Bowen, 1993)دهند از دست نمی

 ,Skowron & Schmitt) اجتماعی سالم و عملکرد ارتباطی در تعامل است-سازگاری روانی

دهد و افزايش اين حاالت ناتوانی در تنظيم هيجانی سالمت روان را در افراد کاهش می(. 2003

طور کلی دگی اين افراد خلل ايجاد کند. بههای مختلفی از زنتواند در زمينههيجانی منفی می

توان انتطار داشت تا به کنند تا ويژگی ناگويی خلقی کاهش يابد میشناسان تالش اگر روان

های شخصيت مرزی کاهش يابد. آگاهی و افزايش تمايزيافتگی خود ويژگیهمراه افزايش ذهن

 فردی، تکانشگری، ترس از رها شدن، سردرگمی هويت و ثباتی هيجانی، مشکالت بينلذا بی

يابد و ما شاهد افزايش پيشرفت نظر کاهش میخطر رفتارهای خودکشی در جمعيت مورد 

 های آموزشی خواهيم بود.تحصيلی و کاهش افت تحصيلی ورفتارهای نابهنجار در محيط

تواند محدوديتی محسوب ی نمونه دانشجويان انجام شد که اين میپژوهش حاضر رو

 گردد و لذا در تعميم نتايج بايد احتياط کرد.

ای ريزی يک الگوی مداخلهبه منظور طراحی و برنامهشود از اين مدل پيشنهاد می

های شخصيت مرزی بين دانشجويان شناختی با هدف کاهش ناگويی خلقی و ويژگی روان

آگاهی، تمايزيافتگی هايی جهت آموزش ذهندوره گردد. همچنين پيشنهاد میاستفاده شود

اط آن با عوامل مذکور به های شخصيت مرزی و ارتبخود، ابراز هيجانات و شناسايی ويژگی

 مديران، معلمان و اساتيد مراکز آموزشگاهی داده شود.
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، طراحی چارچوب کلی، تدوين محتوا و تحليل مطالب، ارسال و اکرم خدايینویسندگان: مشارکت سهم 
، همکاری در طراحی چارچوب کلی، انتخاب رويکردها و بررسی نهايی؛ مسعود باقریاصالحات مقاله؛ دکتر 

گيری؛ همه نويسندگان نسخه نهايی مقاله را مورد بررسی  ، مقايسه رويکردها و نتيجهفرشيد خسروپورر دکت
 اند. قرار داده و تائيد نموده

از همه کسانی که با نقد و مشورت در تکميل اين پژوهش مؤثر  نويسندگان مراتب تشکر خود راسپاسگزاری: 
 دارند. اند اعالم می بوده

تخرج از در اين مقاله هيچ نوع تعارض منافعی وجود ندارد. اين مقاله مس ندگان اذعان می کنند کهنويستضاد منافع: 
 است. فرشيد خسرو پوردکتر و مشاورت  مسعود باقریدکتر ، با راهنمايی نامه دکتری پايان

 اين مقاله ازحمايت مالی برخوردار نبوده است.منابع مالی: 
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