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 تالل شخصیت مرزی در فرهنگ ایرانیتفاوت های جنیستی اخ

 و علیرضا عابدین  آیدا چوبساز
 

 زاد اسالمی قزوینآدپارتمان روانشناسی دانشگاه . 

 دپارتمان روانشناسی، افق های نوین تحول. 

 چکیده

لقوه ای مرتبط با موضوع درمان و هدایت پزشکان است برای مثال ترس از طرد افرهنگ و تفاوت های جنسیتی در بیماران مبتال به طور ب

آنچه در یک جامعه بهنجار و ناهنجار . شدن که از عالیم مهم این اختالل است کامال بسته به فرهنگ و جنسیت توجیح های متفاوتی دارد

واند نحوه تبیین و درمان اختالل را در فرهنگ معینی ت است، شیوع و پیدایش اختالالت، ایجاد و رشد اختالالت خاص درنهایت می

ها توجیه فرهنگی آورده  های متفاوت در دو جنس بحث کرده و برای هرکدام از تفاوت مشخص سازد لذا در این پژوهش در مورد خصیصه

یالت باالی سیکل بوسیله ی سال و تحص 03تا  3 نفری شامل مردم شهر تهران در رده سنی  033به این منظور نمونه : روش.شده است 

بود که بر اساس مدل همبودی 0ابزار مورد استفاده پرسشنامه اختالل شخصیت مرزی ایرانی . ای انتخاب شدند گیری سهمیه روش نمونه

روایی ، %33اعتبار بازازمایی % 39میزان همسانی درونی این آزمون، . شده است اختالل شخصیت مرزی در  نظریه میلون و فرهنگ ساخته

شیوع اختالل . به دست آمد 8با پرسشنامه اسکیزو تایپال فرم ب% 84روایی مالکی  . محتوا با روش ضریب نسبی روایی محتوا سنجیده شد

ها تفاوت  های ناامیدی و تکانشی در خانم طورکلی خصیصه در این پژوهش به. شخصیت مرزی در زنان و مردان ایرانی تفاوتی ندارد

تنها مورد معنی دار در . شوند ها خود را سریع از یک رابطه کنار کشیده، درگیر اعمال تکانشی مانند مصرف مواد می آن معناداری داشته،

اکثر عالئم . شود عالئم متفاوتی در هر دو گروه دیده می. خورد مردان خصیصه ترس زیاد از تنها شدن و مراقبت کردن از خود به چشم می

کند همچنین برخالف تحقیقات ویژگی تکانشی در زنان بیشتر به چشم نگ ما این مساله را عنوان میکه فره.هاست معطوف به خانم

 .یافته های جانبی، میانگین گروه مجرد در مقایسه با گروه متاهل در متغیر اختالل شخصیت مرزی بیشتر است. خورد می

 تفاوت های جنسیتی / فرهنگ/ شیوع/ مرزی: کلیدی واژگان
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Abstract 

Culture and gender differences in patients are potentially related to treatment and guidance of 

psychiatrists. In this regard, fear of abandonment, which is one of the important symptoms of this 

disorder, could be variously explained depending on the culture and gender of patients. Normal or 

abnormal issues in a community, outbreak and the appearance of disturbances, and creation and 

growth of specific disorders can determine the emergence of disorders and their treatments in a certain 

culture. Therefore, the study aimed to evaluate various characteristics of both genders, expressing 

cultural justifications for each one.  

In total, 300 residents of Tehran, Iran within the age range of 20-39 years and with high-school 

diploma were selected with quota sampling. The Iranian version of borderline personality inventory 

(BPI) was applied for data collection. Study tool was Iranian borderline personality questionnaire, 

created based on the model of disorder comorbidity developed by Millon theory and culture. The 

internal consistency and test-retest reliability were confirmed 95% and 99%, respectively. Content 

validity ratio was employed to assess content validity, and concurrent validity  was estimated at %48 

using
 
Schizotypal Traits Questionnaire B.  

In this research, no significant difference was observed between male and female participants in terms 

of the prevalence of borderline personality disorder. In general, characteristics of despair and 

impulsivity were more observed in the female participants due to their quick withdrawal from a 

relationship and involvement in impulsive actions, such as substance abuse. On the other hand, the 

only significant factor for male participants was a great fear of being alone and self-care.  

According to the results of this study, while different symptoms are observed in both genders, the 

majority of symptoms were associated with female subjects, as confirmed by the Iranian culture. 

Moreover, impulsive characteristics were more found in females. In addition, borderline personality 

disorder was more observed in the single group, compared to the married group. 

Keywords: Borderline Personality, Prevalence, Culture, Gender Difference  
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 مقدمه

میان فرهنگ و شخصیت و اینکه تا چه اندازه فرهنگ در شخصیت افراد موثر است همواره مورد توجه روانشناسان بوده  رابطه

برخی پیشنهاد کرده اند که باید از فرهنگ در شخصیت و شخصیت در فرهنگ سخن گفت و این دو کلمه باهم به . است

رد توجه بسیاری از روانشناسان و مردم شناسان در سراسر دنیا مساله فرهنگ و شخصیت در دهه های اخیر مو. کاربرده شوند

( 039 , ولیخانی وایمانی) قرار گرفته است به  طوری که حجم مطالعات زیادی را به ویژه غرب به خود اختصاص داده است

ی افراد مشاهده انسان شناسان اجتماعی امریکایی در نیمه اول قرن بیستم، رابطه ای نزدیکی بین فرهنگ و ویژگی شخصیت

نجاتی و , شهیدی) ، فرهنگ های بشر را به عنوان شخصیت مستند آن ها در نظر گرفت9در این راستا روت بندکیت. کرده اند

آنچه در یک جامعه بهنجار و : به چهار روش تحت تأثیر قرار دهد تواند اختالالت روانی را در کل فرهنگ می(. 038 , کمری

تواند نحوه تبیین و  قرار دادن شیوع و پیدایش اختالالت، ایجاد و رشد اختالالت خاص و درنهایت میناهنجار است، تحت تأثیر 

اند که  برخی انسان شناسان پزشکی اظهار داشته. (044 , مرادی وایمان )درمان اختالل را در فرهنگ معینی مشخص سازد 

ها زمانی در طول  آمریکایی درصد 93دهد بیش از  ان مییابی کشوری در موسسه ملی بهداشت روان نش زمینه بر گزارش مبنی

 ازآن سو مصرف الکل و انواع هراس قرار دارد ترین اختالل افسردگی بود، پس اند که شایع زندگی خود دچار اختالالت روانی شده

برخی جامعه  .بیماریی اخیر است تا افزایش واقعی که بیشتر بازتاب تغییر تعریف فرهنگی و سیاسی در آمریکا در طول دهه

ای  تر از هر دوره دانند که پراسترس خصوص زندگی شهرنشینی می شناسان این افزایش را ناشی از زندگی مدرن غربی، به

اختالل شخصیت مرزی یک (.  03 , سادوک وسادوک ) شود ها می ریختگی انسان دیگری است و بیشتر از گذشته سبب درهم

های مزاجی شدید و سریع، تکانش گری و رفتارهای خودزنی، ترس از  که با تغییرات حالت اختالل روانی پیچیده وجدی است

اختالل شخصیت مرزی یک . شود میثبات مشخص  ترک و رهاشدگی، عدم تنظیم هیجانی، روابط ناپایدار و خود پنداره بی

در کشورهای مختلف شناسایی شده  در مطالعات بین فرهنگی پیشنهاد شده که این شرایط. اختالل شدید شناخته شده است

در ( خودکشی، خودزنی)شواهد غیر مستقیم نشان داده شده که اختالل شخصیت مرزی و بعضی عالیم وابسته به آن . است

مکانیسم های اجتماعی و فرهنگی ممکن است توسعه این اختالل را تحت تاثیر . کشورهای توسعه یافته شیوع بیشتری دارد

مردان تشخیص محتمل تری برای مثال بعضی اختالالت خاص مانند ضد اجتماعی در . )0 3 پاریس و لیس(قرار می دهد 

این تفاوت ها احتماال بیانگر تفاوت های جنسیتی واقعی چنین . در زنان مرزی،نمایشی،وابسته بیشتر به چشم می خورد. دارند

دهند، مردان عموماً مزاج  تری این اختالل را بروز می مردان به شکل متفاوت(. 333  لینهان، کرول، بوچین،)الگوهایی است 

ریزی عواطف دردناک بیشتر اهل  جای درون بهجای اطاعت و توافق گرایی بیشتر اهل سلطه گری و  تری دارند به پرخاشگرانه

معموالً در پژوهش  (. 03 به نقل شریفی و علیلو،  330 ، یانگ) .ها به سمت دیگران هستند ابراز آن نمایی، ریزی و کنش برون

ها زنان مبتال به اختالل شخصیت مرزی در ناحیه ی خشم، افسردگی، اضطراب و نشانه های جسمانی، نشانه های کلی 

همچنین زنان مبتال به مرزی نرخ باالتری از اختالالت افسردگی و اختالل پس از سانحه را دارند، در مردان نرخ . یشتری دارندب

اختالل شخصیت (. 330  ،4و شاین جانسون ) ی وضد اجتماعی نشان داده شده استباالتری از اختالل شخصیت خود شیفتگ

پیوستگی اجتماعی را تجربه کرده باشد، در  هم شکستگی خانوادگی و فقدان به درهم شود که فرد مرزی عمدتاً زمانی پدیدار می

هایی که  گری در جامعه تکانش. دشواری در دسترس قرار داشته باشند های مطلوب اجتماعی به  ای زندگی کند که نقش جامعه

های اجتماعی  وقتی حمایت. شود تشدید میگیری رفتارهای نمایشی و پرخطر قدرت کافی ندارند، تقویت و  برای مهار و ضربه

این تحقیق به عنوان یک نقطه شروع برای (.  03 حسینی، ) شود ثباتی هیجانی نیز تشدید می یابند، بی در جوامع کاهش می

در جامعه ایران به دالیلی همچون گذر از . پیدا کردن راه حل های مثبت تر و موثر در زمینه های فرهنگی به حساب می آید

ها و مشکالتی مانند اعتیاد، طالق، فرار  و ناهمگونی مسئله اجتماعی و فرهنگی، انواع آسیب( مدرن)جامعه سنتی به صنعتی 

های  آسیب)توان  بنابراین نام بسیاری از مشکالت روانی در ایران را می. شده است دختران و بسیاری دیگر به معضلی حاد تبدیل
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مورداستفاده قرار  ها باید مطابقت با جامعه ایی که آزمون در آن لذا آزمون(.   0 , دهحسن زا) نامید( وابسته به فرهنگ

های  سنجی که مربوط به پژوهش اختالل شخصیت در نمونه های روان ای جدید از آزمون چندین مطالعه. گیرد داشته باشد می

 (.9 3 ،  ، کیرمایر3 سان هورا ،3ریدر (دهد از توجه بیشتری به بافت فرهنگی است خبر می مختلف غربی است،

 روش

سال قرار دارد، میانگین سن و انحراف  03تا  3 سن افراد بین . شود می جامعه آماری این پژوهش گروه غیر بالینی را شامل

در چهار گروه  نفر 033.گیری سهمیه ایی بر اساس سنی که در باال ذکر شد بر اساس نمونه 930/9و  3 /33معیار سن افراد 

 . در شهر تهران انتخاب می گردد 33جنسیت در این چهار گروه بر اساس دفترچه آمار سر شماری سال با سنی و تناسب 

 محتوایی تحلیل بخش از حاصل سؤاالت. بندی  می شوند تقسیم 09-03، 03-08، 9 -3 ، 3 -8 افراد در چهار گروه سنی  

 بعد کرونباخ آلفای و کل-آیتم همبستگیگرفتند، قرار بررسی مورد کل نمرۀ با همچنین و یکدیگر با آیتمها همبستگی نظر از

. است 309/3آیتمی برابر با  40مرزی نشان دادند که  ضریب اعتبار کل مجموعه  شخصیت انواع پرسشنامه در آیتم حذف از

این عبارات یابد، پس مقدار آلفای کرونباخ افزایش می 40و  43،   ، 9 ،  9، 83،  0، 00، 3 ، 3،  پس از حذف عبارات 

عبارت    بنابراین، پرسشنامه در مرحله ای بعدی برای انجام تحلیل عامل اکتشافی حاوی . شوندمناسب نیستند و حذف می

های است و زیرمقیاس 333/3کل  اعتبار بازآزمایی. گزارش شده است 3/ 39نمره کل  آلفای کرونباخ برای مقیاس. بوده است

های پرسشنامه برای بررسی روایی همگرا از همبستگی بین زیرمقیاس  .ی مناسبی برخوردار هستندپرسشنامه از اعتبار بازآزمای

های پرسشنامه حاضر با نمرۀ زیرمقیاس ضریب همبستگی بین. استفاده شد( STB)حال حاضر با پرسشنامه شخصیت مرزی 

STB های پرسشنامه حال است و زیرمقیاس 840/3 نمره کل گر وهای تکانشی، ناامید، کج خلق، خود تخریببرای زیرمقیاس

 .در نهایت تحلیل عاملی اکتشافی انجام شد که پرسشنامه تک عاملی است .حاضر از روایی همگرایی مناسبی برخوردار هستند

 یافته ها

 اختالل شخصیت مرزی  به تفکیک جنسیتدر بررسی شاخص های توصیفی متغیر 

 انحراف معیار میانگین تعداد 

 56.21595 162.9067 150 مرد مرزی شخصیت

 50.32106 160.3733 150 زن

 

 اختالل شخصیت مرزی  به تفکیک جنسیتبرای گروههای مستقل  در بررسی t نتایج آزمون 

سطح  آزمون لوین

 معناداری

درجه  آزمون  مقدار

 آزادی

 سطح معناداری

2.814 .095 
 

.411 298 .681 

 

 =39/3لوین در سطح  Fنمرات دو گروه با استفاده از آزمون لوین بررسی شد و با توجه به اینکه مقدارمفروضه همگنی واریانس 

α   بر اساس نتایج به دست آمده از .باشد ها و شیب رگرسیون برقرار می بود، بنابر این مفروضه همگنی واریانس داده معنادار

بنابر این فرض (. p= 3/ 4 )معنادار نیست 39/3در سطح  3/  8در متغیر مورد بررسی با مقدار  tجدول فوق چون مقدار 
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، بنابر این می . رد می گردد( تفاوت بین دو میانگین مستقل)تایید و فرض پژوهش( عدم تفاوت بین دو میانگین مستقل)صفر

 .دتفاوت معناداری ندار توان چنین نتیجه گرفت که میزان شیوع اختالل شخصیت مرزی  بین زنان و مردان 

 

  :مقایسه شخصیت مرضی به تفکیک وضعیت تاهل .ب

 اختالل شخصیت مرزی  به تفکیک جنسیتشاخص های توصیفی متغیر  در بررسی 

 انحراف معیار میانگین تعداد 

 54.11231 169.4408 152 مجرد شخصیت مرزی

 48.62221 150.3309 136 متاهل

 

 اختالل شخصیت مرزی  به تفکیک جنسیتبرای گروههای مستقل  در بررسی  tنتایج آزمون 

سطح  آزمون لوین

 معناداری

درجه  آزمون  مقدار

 آزادی

 سطح معناداری

3.244 .073 3.138 286 .002 

 

 =39/3لوین در سطح  Fمفروضه همگنی واریانس نمرات دو گروه با استفاده از آزمون لوین بررسی شد و با توجه به اینکه مقدار

α   بر اساس نتایج به دست آمده از .باشد ها و شیب رگرسیون برقرار می نبود، بنابر این مفروضه همگنی واریانس داده معنادار

بنابر این فرض (. p= 3/ 33)معنادار است 39/3در سطح  04/0 در متغیر مورد بررسی با مقدار  tجدول فوق چون مقدار 

از آنجا که . تایید می گردد( تفاوت بین دو میانگین مستقل)هشرد و فرض پژو( عدم تفاوت بین دو میانگین مستقل)صفر

میانگین گروه مجرد  در مقایسه با گروه متاهل در متغیر اختالل شخصیت مرزی بیشتر است، بنابر این می توان چنین نتیجه 

 .گرفت که میزان شیوع اختالل شخصیت مرزی  بین افراد مجرد بیشتر از افراد متاهل می باشد

 

 

 

 

 

 

 

 عامل های معنادار در دو جنس

برای اینکه آن هایی را که دوست دارم از دست ندهم 

 .کارهای افراطی مثل تهدید و تعقیب کردن میکنم
 98/3-         3 9/3 
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 3/ 33 -0/    میل به مصرف مواد و سومصرف دارو دارم

وقتی از یک رابطه طرد می شوم خیلی سریع به رابطه ای 

 میکنمجدیدی فکر 
3  / - 383/3 

 3/  3 - /3   شرکای جنسی متعدد و متفاوتی دارم

من گاهی به خاطر احساس پوچی و بی ارزشی روبه مصرف 

 موا د می اورم
943/0/3- 33 /3 

 038/3 498/3 نمره کل پرسشنامه

  

 بحث و نتیجه گیری

که پزشکان را در  با این موضوع است بالقوه ای مرتبطتفاوت های جنسیتی در بیماران مبتال به اختالل شخصیت مرزی به طور 

تا به امروز تعدادی از ویژگی های بالینی در اختالل شخصیت مرزی برای تفاوت های . ارزیابی و درمان هدایت می کند

ممکن است تفاوت های جنسیتی در اختالل شخصیت مرزی با توجه به انواع خاصی از رفتارهای . جنسیتی پرداخته شده است

، 83، 00، 03، 3 ، 9سؤاالت (.   3 ن،و سانسو    سانسون)ر تظاهرات بالینی باشد خودآسیب یا سطح پریشانی روانی د

، مردان 330 طبق پژوهش جانسون . عنادار داشته انددر مردان تفاوت م   سؤال  .تفاوت معنی دار در خانم ها داشته است

سؤاالت مربوط به پرخاشگری در هیچ یک از دو جنس معنا . عموما پرخاشگر نبوده اند که این مساله با پژوهش ما همگرا است

مواد  ن مصرفاما در این پژوهش در زنا. همچنین در این پژوهش وابستگی به مواد در زنان همتراز مردان است. دار نشده است

یعنی ناامیدی و  STBل برای دو عام همچنین روالینگز و همکاران،(. 330 ، جانسون) به خاطر احساس پوچی معنادار درآمد

همچنین در رابطه باسواالت مربوط به آشفتگی هویتی تفاوت معنی . تکانشگری هیچ نوع تفاوت جنسی را گزارش نکرده اند

در تحقیقی که بر جمعیت بالینی انجام شد زنان مبتال خصومت و اختالل در رابطه بیشتری را تجربه کرده اند، .داری پیدا نشد

، 0 سیلبرشمیت(ه های بیشتری در زمینه ای افسردگی، اضطراب، عالیم جسمانی نشان می دهندهمچنین زنان نشان

در حالیکه پسران در عامل های سو مصرف مواد، الگوی خودشیفتگی و تکانشگری نمرات   (9 3 ،  شولز و 9 ،زنارارینی8 لی

اما در این . ( 33 ، 3 ،زیمرمان4 روتشلید ،  زلوتنیک) باالیی کسب می کنند این تحقیق بر افراد بالینی انجام شده است

همچنین شیوع مصرف مواد و الکل در مردان بیشتر از . تحقیق مصرف مواد در خانم ها به علت احساس پوچی بیشتر بوده است

در رابطه با احساس طرد شدن که (. 043 مزینانی، )زنان بوده اما شیوع مصرف داروهای نسخه ای و سیگار برابری میکند 

ای افراطی مثل تهدید و تعقیب کردن  و تکانشی تر عمل می کنند، خانم ها از وابستگی خانم ها در زمان طرد شدن کاره

در بسیاری از فرهنگ های .اما اقایان سخت تر خود را پس از اتمام رابطه از احساس فقدان خالص می کنند. بیشتر رنج میبنند

یک ضرورت هنجارین در این فرهنگ . م می خوردجمع گرا ی غیرغربی باوری عمیق به وابستگی ذاتی افراد با یکدیگر به چش
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حصول این هنجارین مستلزم انگاشتن خود به عنوان بخشی از روابط گسترده . ها حفظ این وابستگی متقابل بین افراد است

پس به این نتیجه میرسیم که ترس از طرد شدن عامل مهمی در فرهنگ  .(030 , بهادری خسروشاهی وبیرامی )می باشد 

همچنین در . روش متفاوتی واکنش نشان می دهند رکدام بهاست و هر دو جنس در این اختالل مشکالتی دارند که ه ایرانی

تحقیق دیگری نشان داده شد ،در هر دو گروه زنان و مردان در جمعیت ایرانی، اعتماد عاطفی زیاد است، اعتماد عاطفی مبنای 

زین )خانواده خود دارند  ن نسبت به زنان اعتماد عاطفی بیشتری نسبت بهاما مردا. تمام سایرروابط عاطفی با دیگران است

تاکنون .در نهایت تفاوتی در شیوع  زنان و مردان به طور کلی در تشخیص اختالل شخصیت مرزی دیده نشد(  04 , ابادی

در یک تا دو درصد از جمعیت  رسد این اختالل دهد اما به نظر می ای میزان قطعی شیوع این اختالل را نشان نمی هیچ مطالعه

ها  دیگر پژوهش اما در .( 03 ،  33 سادوک و سادوک، )ها دو برابر مردها شایع است  وجود داشته باشد همچنین در زن

درصد است و تفاوتی در نرخ شیوع شخصیت مرزی در بین  3/9العمر اختالل شخصیت مرزی  شده که شیوع مادام نشان داده

خالصه ای از بحث متخصصان بدین صورت است که تکانشگری (.334 ، و همکاران 3 گرنت)نشده است مردان وزنان مشاهده 

و بی هویتی عالیم بارزی در تشخیص اختالل شخصیت مرزی است، همچنین ترس از دست دادن نکته ای که از دید این 

ن زمینه مطرح شده، ترس از طرد شدن در نمونه زن و متخصص کمتر اشاره شده اما در این تست سؤال های متعددی در ای

در تحلیل اختالل شخصیت مرزی در جامعه باید به  متخصص دیگری گفته است. مرد معنادار بوده و بیشتر اشاره شده است

ناکام می  نکاتی چون روابط بیمارگونه مادر و پسر و اعتقاد پسر مبنی بر آنکه هر زنی را راحت بدست می آورد و آن زن او را

 نکته بعدی اینکه دختران در روابط پاتولوژیک با مادر با مشکل مواجه می شوند و به عنوان یک زن از مردها میترسند و. گذارد

از نظر این متخصص در طیف عادی کج خلق . توانند مستقل می شوند، این الگو در جمعیت ما بیشتر به چشم می خوردنمی

با توجه به اینکه نوع خاصی قابل قضاوت . نی بیشتر وابسته و خود تخریب گر دیده می شودبالی در طیف اما. بیشتر است
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