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.اندهاي هیجانی در شخصیت مرزي را نشان دادهنارسایی ،تحقیقات:مقدمه

هاي هوش هیجانی تبیین صفات مرزي بر اساس مولفههدف از  پژوهش حاضر 

  .آن بود- بار يمطابق با نظریه

نفر به  274اي به حجم نمونه ،مقطعی-این پژوهش توصیفیدر : کارروش

هاي پیام نور اي از دانشجویان مشغول به تحصیل دانشگاهروش تصادفی طبقه

هاي با مقیاسانتخاب و  1389-90تبریز و سراب در سال تحصیلی شهرهاي 

ها با داده. آن مورد آزمون قرار گرفتند- شخصیت مرزي و هوش هیجانی بار

ي نسخهSPSSافزار استفاده از روش رگرسیون چندمتغیري گام به گام و نرم

  .تحلیل گردیدند16

تواند بینی صفات مرزي را دارد و میهوش هیجانی توان پیش: هایافته

001/0P<،13/0=r2(مقادیري از تغییرات صفات مرزي را تبیین کند 
از بین ).

هاي خودشکوفایی، کنترل تکانه، حل ي هوش هیجانی، مولفهگانه15هاي مولفه

، F=58/32(مسئله و استقالل، بیشترین سهم را در تبیین صفات مرزي دارا هستند 

001/0P<.(  

معکوس دارد و این رابطه  يرابطه ،هیجانیصفات مرزي با هوش :گیرينتیجه

  .هاي هیجانی موجود در شخصیت مرزي قابل تبیین استدر راستاي آشفتگی

صفات، نارسایی، هوش هیجانی ،شخصیت مرزياختالل :هاي کلیديواژه

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :نوشتپی

. اي نداردرابطهانجام شده و با منافع نویسندگان بدون حمایت مالی نهاد خاصی سرابواحد  پیام نوراست که با تایید دانشگاه کارشناسی ينامهپایاناین مقاله برگرفته از 

.شودها ما را یاري کردند، سپاسگزاري میآوري دادههاي مختلف آموزشی که در جمعاستادان و دانشجویان در گروهتمام از 
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مقدمه

اختالل شخصیت مرزي
1

ثباتی در روابط بین فردي، الگوي فراگیر بی 

خودانگاره، عواطف، تکانشگري، رفتار خودکشی، احساسات مزمن 

پردازي پارانوئیایی گذرا و مرتبط با تنش است که در پوچی و اندیشه

دهد هاي گوناگون خود را نشان میبزرگسالی آغاز شده و در زمینه اوایل

درصد در جمعیت  4تا  2با این که شیوع اختالل شخصیت مرزي بین ). 1(

ولی توزیع صفات مرزي) 2(کلی گزارش شده است 
2

تر بسیار گسترده 

است و در بین اختالالت شخصیت نیز اختالل شخصیت مرزي داراي 

ي زیستی اجتماعی بر اساس نظریه). 3(ع می باشد بیشترین میزان شیو

لینهان
3

- که مشخصه) 4(شخصیت مرزي نوعی آشفتگی در هیجان است  

ناتوانی در تنظیم  -حساسیت هیجانی باال، ب - ي آن عبارت است از الف

. ي هیجانبازگشت کند به خط پایه - هاي هیجانی و جشدت پاسخ

. در شخصیت مرزي است هاي هیجانیها حاکی از نارساییپژوهش

ترول
4

باشخصیت مرزياختاللکهدریافتندپژوهشیو همکاران  در 

وغیر قابل کنترلخشمجملهازآفرینمشکلخلقیالگوهاي

برگچنینهم).5(مرتبط است هیجانینااستواري
5

کهداردمیبیان  

وهاهیجانکنترلفقدانشدید،اختالل، خشماینبهمبتالافراد

واندرلیچوبنجامین). 6(کنند میتجربهراهیجانینااستواري
6

نیز  

مبتالافرادروابطدرباالترو پرخاشگريهیجانی يعاطفهپایینسطوح

وتنهاییبااليسطحچنینهم).7(ننمودند را گزارشاختاللاینبه

).7(شده است گزارشاختاللاینبهمبتالافراددراحساس رهاشدگی

هوودومارزیالیلوین،
7

اختاللبهمبتالافرادمشکلکهدریافتندنیز

هاهیجانمدیریتدرها  بلکهشناسایی هیجاندرتنهانهمرزيشخصیت

  ).8(باشند میمشکلبوده و معموال دچارنیز 

از طرفی، امروزه هوش هیجانی به عنوان بیان، ارزیابی و تنظیم هیجانات 

شود و ها براي اهداف انگیزشی تعریف میاستفاده از آنخود و دیگري و 

آن - بر این اساس بار
8

هاي هیجانی را ارایه داده است که مدلی از توانش 

- مهارت - 1: گیردها را دربرمیها یا تواناییپنج حیطه یا گستره از مهارت

خودآگاهی هیجانی، جرأت، خودتنظیمی، (هاي درون فردي 

روابط میان فردي، (هاي میان فردي مهارت - 2، )خودشکوفایی، استقالل

گشایی، آزمون واقعیت، مسئله(گاري ساز - 3، )تعهد اجتماعی، همدلی

                                                
1Borderline Personality Disorder
2Borderline traits
3Linehan
4Trull, Useda, Conforti and Doan
5Berg
6Benjamin and Wonderlich
7Levine, Marziali and Hood
8Bar-On

 -5). توانایی تحمل تنش، کنترل تکانه(کنترل تنش  - 4). پذیريانعطاف

  ).9) (بینیشادي، خوش(خلق عمومی 

هیجانی را شناختی با هوش هاي روانتحقیقات ارتباط بسیاري از پدیده

شخصیت و اختاللهیجانیهوشبینيرابطهاند، اما پیراموننشان داده

در.استشدهانجاماندکیهايو یا صفات مرزي پژوهشمرزي

لیل و اسنلپژوهشی
9

شخصیتوهیجانیي هوشرابطهبررسیبه  

اینهاينشانهکهدادنشاننتایج.لیسانس پرداختنددانشجویاندرمرزي

هیجانی،وضوحجملهازهیجانیهوشمختلفهايبا جنبهاختالل

پتریدس، ).10(داشتند ي منفیرابطهکلی،هیجانیهوشوتنظیم هیجان

فورنهاموپرزگونزلس
10

طوربهکلیهیجانیهوشکهنشان دادند 

وگاردنر).11(کند میبینیپیشراشخصیت مرزياختاللمنفی

کوالتر
11

دراختاللاینوهوش هیجانیبینيرابطهبررسیبهنیز 

همانندکهدادنشاننتایج).12(پرداختند گروهی از بزرگساالن

وهیجانیهوشمختلفهايبین جنبهمنفیيقبلی رابطههايپژوهش

يدر ایران، مشهدي، سلطانی و رزمجویی رابطه. دارداختالل وجوداین

). 13(اند مرزي بررسی کردهشخصیتاختاللهاينشانهوهیجانیهوش

مقیاسکلیينمرهوهیجانیهوشکلیينمرهمطابق این پژوهش، بین

هاي چنین بین مولفههم. ي معکوس وجود داشتمرزي، رابطهشخصیت

شخصیتاختاللهاينشانهو )اصالحووضوحتوجه،(هیجانیهوش

احساساتوضوحدر آن مطالعه. ي معکوس وجود داشترابطهمرزي،

هاي اختاللنشانهبینیپیشتوانکهبودهیجانیي هوشمولفهتنها

  .داشترامرزيشخصیت

با در نظر گرفتن عالیم مرزي، هم در سطح اختالل و هم در سطح 

شناختی آن و برخی نظریات سبب) ي هیجانی دارندکه بیشتر جنبه(صفت 

رسد به نظر می از یک طرف و تعریف هوش هیجانی از طرف دیگر،

ي با جستجو در پیشینه. صفات مرزي با هوش هیجانی رابطه داشته باشند

هاي آن با صفات شود ارتباط هوش هیجانی و مولفهپژوهشی مشاهده می

بر این اساس، هدف پژوهش . مرزي کمتر مورد بررسی قرار گرفته است

هاي هوش هیجانی صفات مرزي در چهارچوب حاضر بررسی مولفه

گسستگی مرزي در بین جمعیت غیر هاي شبه روانیکرد ابعادي ویژگیرو

هاي بالینی بیماران را به عنوان الگوي ابعادي، نشانه. باشدبالینی می

کند که در جمعیت بزرگسال آمیز صفاتی فرض میتظاهرات اغراق

این پژوهش با هدف بررسی قدرت ). 15، 14(شوند بهنجار هم یافت می

  .هاي هوش هیجانی در صفات مرزي انجام شدتبیینی مولفه

  کارروش

                                                
9Leible and Snell
10Petrides, Pérez-Gonzlez and Furnham
11Gardner and Qualter



9 Fundamentals of Mental Health, 17(1), Jan-Feb 2015 شخصیت مرزي و هوش هیجانی                                                                        

مقطعی شامل دانشجویان دختر و - ي آماري این پژوهش توصیفیجامعه

هاي پیام نور تبریز و سراب بود که در هاي کارشناسی دانشگاهپسر دوره

ي آماري از این جامعه. مشغول به تحصیل بودند 1389- 90سال تحصیلی

- اي بر اساس جدول نمونهگیري تصادفی طبقهنفر به روش   نمونه 274

  .گیري مورگان انتخاب و مورد آزمون قرار گرفتند

ها نخست محقق خود را به دانشجویان معرفی و پس از انتخاب کالس

نامه در اختیار سپس سئواالت پرسش. هدف تحقیق را بیان کرد

زمانی ها گفته شد که محدودیت به آزمودنی. دانشجویان قرار گرفت

)STB(ها باید به سئواالت مقیاس شخصیت مرزي وجود ندارد و آن
1
 

به منظور رعایت اخالق پژوهشی ضمن اعالم . خیر بدهند - جواب بلی

) قبل از اجرا(صریح داوطلبانه بودن شرکت در تحقیق، به صورت شفاهی 

خاطرنشان گردید که اطالعات درخواستی در ) نامهباالي پرسش(و کتبی 

ها، تنها به منظور اهداف پژوهشی است و به جز تعیین نامهسشاین پر

جنسیت نیازي به ذکر نام و نام خانوادگی و دیگر مشخصات خصوصی 

نامه ترتیبی داده شد که تقریبا نیمی از در تکمیل همزمان دو پرسش. نیست

ي هوش نامهها نخست مقیاس شخصیت مرزي و سپس پرسشآزمودنی

کمیل نمایند و نیم دیگر بر عکس، تا به این وسیله آن را ت-هیجانی بار

  .ها کنترل شودنامهاثرات ناشی از ترتیب تکمیل پرسش

  ابزار پژوهش

این مقیاس به منظور سنجش :)STB(مقیاس شخصیت مرزي -الف

باشد که ماده می 24الگوهاي شخصیت مرزي ساخته شده است و شامل 

ي یک و به به جواب بلی، نمره. شودخیر پاسخ داده می/به صورت بلی

: این مقیاس سه عامل دارد. گیردي صفر تعلق میجواب خیر، نمره

ناامیدي
2

، تکانشگري
3

اي و پارانوییدي وابسته به تنشو عالیم تجزیه 
4

 .

جکسون و کالریج
5

 STB،61/0ضریب پایایی بازآزمایی را براي  

چنین، راولینگز، فریمنهم). 16(اند گزارش کرده
6

و کالریج ضریب  

در تحقیقی که توسط ).  17(اند گزارش کردهSTBرا براي 80/0آلفاي 

شانکار
7

روي بیماران بالینی با تشخیص اختالل شخصیت مرزي انجام  

در ). 18(تایید شده است  STBگرفته، روایی افتراقی و روایی سازه 

یاس هفته براي کل مق 4ي ایران، ضریب پایایی بازآزمایی در فاصله

STB  اي هاي ناامیدي، تکانشگري و عالیم تجزیهمقیاسو خرده 84/0را

گزارش  50/0و  72/0، 53/0و پارانوییدي وابسته به تنش را به ترتیب 

- مقیاسو براي خرده 77/0ضریب آلفا براي کل مقیاس ). 15(اند کرده

                                                
1Borderline Personality Scale
2Hopelessness
3Impulsivity
4Stress Related Paranoid/Dissociative Symptoms
5Jacson and Claridge
6Rawlings and Freeman
7Shankar     

اي و پارانوییدي و عالیم تجزیه 58/0، تکانشگري 64/0هاي ناامیدي 

) عاملی و افتراقی(از روایی  STBچنین، هم. باشدمی 57/0ابسته به تنش و

  ).15(مطلوبی در ایران برخوردار است 

)EQ-I(آن - ي هوش هیجانی بارنامهپرسش-ب
8
نامه براي این پرسش:

هاي غیر شناختی در نظر ها و مهارتها، صالحیتبراي مجموعه قابلیت

ها و موفقیت در مقابله با درخواستگرفته شده که بر توانایی شخص براي 

-مولفه که توسط بار15نامه در این پرسش. فشارهاي محیطی تاثیر دارند

 -1: آن به عنوان عوامل هوش هیجانی در نظر گرفته شده است عبارتند از

خودشکوفایی،  - 4قاطعیت،  - 3احترام به خود،  - 2خودآگاهی هیجانی، 

 -9تحمل تنش،  -8هیجانی،  خودآگاهی -7همدلی،  - 6استقالل،  - 5

 -12پذیري اجتماعی، مسئولیت - 11سنجی، واقعیت - 10حل مسئله، 

در . روابط بین فردي - 15بینی، خوش - 14شادکامی،  - 13کنترل تکانه، 

و متوسط ضریب همسانی درونی  85/0آن ضریب بازآزمایی -تحقیق بار

یان ایرانی نامه بر روي دانشجواین پرسش). 9(گزارش شده است  76/0

هنجاریابی شده است و اعتبار همسانی درونی آن براي دانشجویان پسر 

- پرسش). 19(محاسبه شده است  68/0و  براي دانشجویان دختر  74/0

آن از روایی عاملی مناسبی هم برخوردار است -ي هوش هیجانی بارنامه

)19.(  

چندمتغیري گام ها با استفاده از روش رگرسیون در این پژوهش، داده

  .تحلیل شدند 16ي نسخه SPSSافزار به گام در نرم

  نتایج

نفر بود که به  274در این پژوهش تعداد دانشجویان مورد بررسی 

سال و  92/22مرد با میانگین سنی  144تفکیک جنسیت، متشکل از 

سال و انحراف  24/22زن با میانگین سنی  130سال و  02/3انحراف معیار 

  .سال بود 34تا 17کنندگان ي سنی شرکتدامنه. سال بودند 19/3معیار 

هاي بین میانگین نمرات کسب شده در متغیرهاي پژوهش و همبستگی

خالصه  1ي هوش هیجانی در جدول گانه15هاي صفات مرزي و مولفه

بر اساس اطالعات جدول، صفات مرزي با هوش هیجانی، . شده است

  .رابطه دارد

  

میانگین نمرات کسب شده در متغیرهاي پژوهش و -1جدول

در  ي هوش هیجانیگانه15هاي هاي بین صفات مرزي و مولفههمبستگی

دانشجویان

  ضریب همبستگی با صفات مرزيانحراف معیارمیانگینمتغیر

79/808/41صفات مرزي

-18/31354/2336/0هوش هیجانی کلی

-11/2359/327/0لهئحل مس

                                                
8Emotional Quotient Inventory
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-62/1850/228/0شادمانی

21/17  استقالل
  

75/4
  

35/0-
  

41/19تنشتحمل 
  

05/330/0-

72/1823/3خودشکوفایی
  

46/0-
  

80/1809/3خودآگاهی هیجانی
  

14/0-
  

23/1947/4گراییواقع
  

29/0-
  

24/2435/3روابط بین فردي
  

0)NS(
  

09/3  90/21بینیخوش
  

16/0-
  

86/3  79/12احترام به خود
  

13/0-
  

49/5  41/19کنترل تکانه
  

41/0-
  

33/3  70/19پذیريانعطاف
  

23/0-

66/2  93/24پذیري اجتماعیمسئولیت
  

02/0-)NS(

  )NS(-02/0  31/3  11/25همدلی

  -31/0  14/3  92/18خودابرازي

  )>001/0P(ها با صفات مرزي رابطه دارند مولفه تمام،در جدول فوق به جز سه مولفه

بین در تر رابطه و نیز تشخیص سهم متغیرهاي پیشمنظور تعیین دقیقبه 

ي گام به گام استفاده تبیین متغیر مالك از تحلیل رگرسیون چندمتغیره

هوش  ي اول،در مرحله: ي تحلیل در دو مرحله انجام گرفتادامه. شد

بین و صفات مرزي به عنوان متغیر مالك وارد پیشهیجانی به عنوان متغیر 

ي هوش گانه15هاي ي دوم مولفهي رگرسیون شدند، در مرحلهمعادله

بین و صفات مرزي به عنوان متغیر مالك، هیجانی به عنوان متغیر پیش

در این مرحله به علت تعدد متغیرهاي . ي رگرسیون شدندوارد معادله

خطی بودن چندگانه براي سنجش استقالل متغیرهاي بین فرض همپیش

افزار شاخص تحمل و شاخص عامل تورم نرم. سی شدبین بررپیش

و شاخص  90/0میانگین شاخص تحمل متغیرها . واریانس را به دست داد

- توان پذیرفت که متغیرهاي پیشاز این رو می. بود 1عامل تورم واریانس 

  .خطی بودن چندگانه اتفاق نیفتاده استاند و همبین از یکدیگر مستقل

ي اول در مرحله. دهدول و دوم تحلیل را نشان مینتایج مراحل ا 2جدول 

بین و دار بین متغیر پیشنشانگر ارتباط معنی  2در جدول Fدار نسبت معنی

مطابق اطالعات جدول فوق، ). >F ،001/0P=65/39(باشد مالك می

درصد  13تواند هوش هیجانی توان تبیین صفات مرزي را دارد و می

  .بینی کند تغییرات صفات مرزي را پیش

  

هاي آنبر کل هوش هیجانی و مولفه صفات مرزي تحلیل رگرسیون متغیر-2جدول 

داريمعنی t   B  داريمعنی  F  R2  r  مرحله  گام  بینمتغیر پیش

1  اول  هوش هیجانی  36/0  13/0  65/39  001/0  06/0  36/0  29/6  001/0

001/0  40/8  46/0  58/0  001/0  63/70  21/0  46/0 2  اول  خودشکوفایی

001/0  

001/0  

88/6  

64/5  

37/0  

30/0  

46/0  

22/0  

  

001/0  

  

40/55  

  

29/0  54/0

  خودشکوفایی

کنترل تکانه

دوم

001/0  

001/0  

001/0  

32/6

30/5

70/2-  

34/0

28/0

14/0-  

43/0

21/0

16/0-  

  

001/0  

  

25/40  

  

31/0  

  

56/0  

  خودشکوفایی

  کنترل تکانه

  لهئحل مس

  سوم

001/0  

001/0  

008/0

009/0  

07/5

87/4

65/2-

61/2  

29/0

26/0

14/0-

14/0  

36/0

19/0

15/0-

12/0  

001/0  58/32    

33/0  

  

57/0  

  

  خودشکوفایی

  کنترل تکانه

  لهئحل مس

  استقالل

  چهارم

دار نشانگر ارتباط معنی 2در جدول  Fدار ي دوم نسبت معنیدر مرحله

مطابق اطالعات جدول فوق، از بین . باشدبین و مالك میبین متغیر پیش

هاي خودشکوفایی، کنترل ي هوش هیجانی، مولفهگانه 15هاي مولفه

تکانه، حل مسئله و استقالل توان الزم براي ورود به معادالت رگرسیونی 

ضرایب حاصل از نتایج تحلیل . جهت تبیین صفات مرزي را دارند

رگرسیونی حاکی از آن است که در گام اول ورود متغیر خودشکوفایی 

در . بینی کنددرصد تغییرات صفات مرزي را پیش 21تواند به تنهایی می

درصد ارتقا  29تواند این مقدار را به گام دوم، ورود متغیر کنترل تکانه می

دهد و در گام هاي سوم و چهارم ورود متغیرهاي حل مسئله و استقالل به 

افزایش  33و  31هاي تبیین شده را به تواند درصد واریانسترتیب می

  ).>F ،001/0P=58/32(دهند 

بحث 

هاي هوش هدف تبیین صفات مرزي بر اساس مولفه پژوهش حاضر با

آن در الگویی که از  - بار. آن انجام گرفت-ي بارهیجانی مطابق نظریه

خودش و دیگران دهد تنها روابط درونی فرد با هوش هیجانی به دست می

دهد، بلکه عناصري چون سازش، تحمل فشار و نمیرا مورد توجه قرار 
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شمارد میهوش هیجانی  يدهندهتشکیل خلق عمومی را نیز از عوامل

)20.(  

ي اول، هوش هیجانی توان نتایج پژوهش حاضر نشان داد که در درجه

تواند مقادیري از تغییرات صفات بینی صفات مرزي را دارد و میپیش

) 10-8،13(مرزي را تبیین کند، یافته هاي این پژوهش با تحقیقات قبلی 

هاي هیجانی در افراد با صفات جود نارساییي وسو بوده و تایید کنندههم

ي هاي پژوهش حاضر در راستاي نظریهبنابراین، یافته. مرزي باال است

- در این نظریه، تعامل بین آسیب. اجتماعی لینهان قابل بحث است- زیستی

پذیري زیستی و تاثیرات محیطی ویژه به آسیبپذیري فردي با 

هیجان  مطابق این نظریه ساختار. ي شخصیت مرزي هستندوجودآورنده

گسترده بوده و فرایندهاي شناختی ) نظمی هیجانیبیو بنابراین ساختار (

اي و هاي چهرهمربوط به هیجان، زیست شیمی، فیزیولوژي، واکنش

- هم. شودعضالنی، حرکت و اعمال مربوط به هیجان را نیز شامل می

ساز رشد می کند  چنین، شخصیت مرزي در درون بافت تحولی ناارزنده

ساز، عدم تحمل در جهت بیان تجارب ي محیط ناارزندهمشخصه). 4(

هایی که توسط حوادث قابل مشاهده ي هیجانی است، به ویژه هیجاناولیه

اگر چه ). دلیل آشکاري براي هیجان وجود ندارد(شوند حمایت نمی

زمان این کند، همساز بیان افراطی هیجانات را تقویت میمحیط ناارزنده

باشد و مورد میرساند که بیان هیجانات وي، بیپیغام را نیز به کودك می

ي چنین نتیجه. باید به تنهایی و بدون حمایت والدین با آن کنار بیاید

هاي تواند بفهمد چگونه پاسخشود که کودك نمیفرایندي وضعیتی می

بین بازداري هیجانی را درك، تشخیص، تنظیم و تحمل نماید و بنابراین 

افراطی از یک طرف و بیان افراطی هیجانات از طرف دیگر در نوسان 

- گیري این اختالل نقش ایفا میلذا، عوامل محیطی در شکل. خواهد بود

کنند و به طور خالصه، اختالل شخصیت مرزي نتیجه تاثیر متقابل عوامل 

گانه محیط ناارزنده سازسه
1

پذیري هیجانی، آسیب
2

هیجانینظمی و بی 
3
 

  .است

ي هوش گانه15هاي چنین این پژوهش نشان داد که از بین مولفههم

هاي خودشکوفایی، کنترل تکانه، حل مسئله و استقالل، هیجانی مولفه

از آن جایی که هیچ . بیشترین سهم را در تبیین صفات مرزي دارا هستند

آن - باري کدام یک از تحقیقات قبلی صفات مرزي را بر اساس نظریه

اند، امکان مقایسه این بخش از نتایج با تحقیقات قبلی وجود بررسی نکرده

در ) آن- ي بارگانه15هاي یکی از مولفه(اما خودآگاهی هیجانی . ندارد

پژوهش حاضر قدرت تبیینی هوش هیجانی را دارا نبود، در حالی که در 

بودنیهیجاهوشيمولفهتنهااحساساتیکی از مطالعات قبلی وضوح

                                                
1Invalidating Environment
2Emotional Vulnerability
3Emotional Dysregulation

این ). 13(داشت رامرزيشخصیتهاي اختاللنشانهبینیپیشتوانکه

باشد اما بر اساس نتایج هاي بیشتر میها مستلزم بررسیبخش از یافته

پژوهش حاضر خودآگاهی هیجانی نقش چندانی در تبیین صفات مرزي 

ي شدید رسد مشکل اصلی این افراد، تجربهبه نظر می. کندبازي نمی

  .جانات منفی باشد تا تمایز بین انواع هیجاناتهی

این پژوهش نشان داد که در افراد با صفات مرزي توانایی درك ظرفیت 

بسیار ضعیف است و ) خودشکوفایی(ي خود و توانایی لذت بردن بالقوه

هاي شدید و احساسات مزمن پوچی که در این افراد با توجه به آشفتگی

چنین، ضعف در کنترل تکانه، هم. باشدوجه میاین یافته م) 1(وجود دارد 

حل مسئله و استقالل، بیشترین ارتباط را با صفات مرزي دارند و 

در این ). 17(تکانشگري متغیر شاخص در اختالل شخصیت مرزي است 

: اختالل، خلق و هیجان شخص دستخوش نااستواري و ناپایداري است

مکرر بدون علت آشکار روي       هاي حاد افسردگی، اضطراب یا خشم دوره

- ي شخص نیز دستخوش نااستواري است و بین دورهخودپنداره. دهدمی

- پنداري خویشتن نوسان میبزرگخویشتن تا  يهاي حاد تردید درباره

روابط بین فردي شخص نیز دستخوش نااستواري شدید است و . کند

همگام . کندن میدلیل آنان نوساشخص از واالپنداري مردم تا سرزنش بی

با نااستواري خلق و خودپنداره و روابط بین فردي، این گونه اشخاص به 

رفتارهاي تکانشی آسیب به خویش از جمله جرح خویشتن و رفتار خود 

هاي ضعف در حل مسئله نیز بر اساس ویژگی.کشی، گرایش دارند

 به طور کلی حل مسئله. هاي مرزي قابل تبیین استتکانشگري شخصیت

در مورد ماهیت مسئله است و ) دوري از تکانشگري(مستلزم تامل و تفکر 

به خاطر وجود تکانشگري شدید در این افراد، ضعف در حل مسئله نیز 

ضعف در استقالل و به نوعی وابستگی به دیگران . باشدبینی میقابل پیش

هاي دیگر شخصیت مرزي است که در این پژوهش نیز قدرت از ویژگی

اند که والدین ها عنوان داشتهبرخی نظریه. صفات مرزي را داشتتبیین 

ي کودکی از وابسته بودن کودك به هاي مرزي در دورهشخصیت

شوند و بنابراین نه تنها کودك را براي رسیدن به خویش بیشتر خرسند می

کنند، بلکه حتی ممکن است این احساس استقالل تشویق و ترغیب نمی

به این ترتیب ). 3(رو سازند کودك را با تنبیه روبهقبیل تالش و کوشش 

گیرند که نگرش به خود را به صورت است که این افراد هرگز یاد نمی

همین امر موجب حساسیت . تمام و کمال، متمایز از نظر دیگران سازند

ي خودشان و امکان تسلیم به افراطی آنان به نگرش دیگران درباره

ین اساس، وقتی احساس کنند دیگران طردشان بر ا). 3(شود دیگران می

اند، خودشان هم خود را طرد کرده و دست به تنبیه و جرح خویشتن کرده

  .زنندمی
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یکی طوالنی بودن ابزار سنجش . پژوهش حاضر دو محدودیت داشت

- هوش هیجانی و این مسئله ممکن است با ایجاد خستگی در شرکت

دوم این که در . قرار داده باشدکنندگان، نتایج پژوهش را تحت تاثیر 

پژوهش حاضر امکان دسترسی به بیماران مبتال به اختالل شخصیت مرزي 

هاي بالینی نتایج متفاوتی حاصل شود میسر نشد و شاید با استفاده از نمونه

گردد نتایج پژوهش حاضر در و بر اساس این محدودیت، پیشنهاد می

نیز بررسی شود تا اطالعات  هاي مبتال به اختالل شخصیت مرزيگروه

  .ها افزوده گرددتکمیلی بر یافته

  گیرينتیجه

گیري کرد که صفات مرزي با توان نتیجهبندي کلی میدر یک جمع

- ي معکوس دارد و این رابطه در راستاي آشفتگیهوش هیجانی، رابطه

                                          .       .رزي قابل تبیین استهاي هیجانی موجود در شخصیت م
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