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Abstract 

 

Background and purpose: Personality functioning impairment (criterion A) is considered as 

one of the two essential criteria for diagnosing personality disorders in DSM-5. It includes self (identity 

and self-direction) and interpersonal (empathy and intimacy) components. This study aimed to investigate 

the role of personality functioning in predicting interpersonal and emotional problems. 

Materials and methods: A cross-sectional research was conducted in 245 eligible men and 

women selected by convenience sampling in Tehran, Iran, 2019. Data were collected using a 

demographic questionnaire, the Level of Personality Functioning Scale (LPFS-BF 2.0), the Inventory of 

Interpersonal Problems (IIP-32), and the Difficulties in Emotion Regulation Scale (DERS). Data were 

analyzed applying Pearson correlation coefficient and hierarchical linear regression. 

Results: Findings showed significant positive correlations between all personality functioning 

components and interpersonal and emotional problems (P<0.01). Also, hierarchical regression showed 

that the interpersonal personality functioning (P<0.01) and the subscale of empathy (P<0.01) could 

significantly predict interpersonal problems. Furthermore, a significant positive relationship was found 

between interpersonal functioning and emotional problems (P<0.01). In the meantime, the intimacy 

functioning had a stronger predictive value than empathy (P<0.01). 

Conclusion: Educational and interventional programs that could improve and adjust 

communication skills, and enhance empathy and intimacy in personality functioning could be of great 

help in overcoming interpersonal and emotional problems. 
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 پژوهشی

 هیجانی بین فردی و بینی مشکالتنقش کارکردهای شخصیت در پیش
 

       1لیال زعیم زاده

       2مژگان لطفی

 3مهدی امینی

 چكیده
 گیااری( به عنوان یکی  ا  د  میالک ویر ری یصیخیصAعامل نقص در کارکردهای شخصیت )مالک  و هدف: سابقه

فیردی )هدییل    ییدیدیت( دهی (   بیی جهیت ت   خیودهیای خیود )هوییشامل مولفه، DSM-5اختالالت شخصیت در 

 فردی   هیجان ، انجام شیه است.باشی. پژ هش حاور با هیف بررس  نقش کارکردهای شخصیت در مصکالت بی م 

نفر ا   نان   میردان  اجیی شیرایر  ر د بیه  542ر ی  8931حاور در سال  یحلیل  پژ هش مقطع  ها:مواد و روش

اطالعیات هیای ها با استفاده ا  پرسصنامهگیری در دسترس انتخاب شینی، در یهران انجام شی. دادهش ندونهمطالعه، که به ر 

(   مقییاس IIP-32فیردی )(، مصیکالت بیی LPFS-BF 2.0فرم کویاه مقیاس سیطو  کیارکردی شخصییت ) دموگرافیک،

هدبستگ  پیرسون   رگرسیون خط  سلسله  های وریب( گردآ ری   با استفاده ا  ر شDERSدشواری در ینظیم هیجان )

 مرایب  یحلیل شینی.

فیردی داری در رابطه بی  یدام  کارکردهای شخصیت با مصکالت بی  بر اساس نتایج، هدبستگ  مثبت   معن ها:یافته

فیردی کارکردهیای بیی (. هدچنی  بر اساس نتیایج حاییله ا  رگرسییون سلسیله مرایبی ، >P 18/1  هیجان  به دست آمی )

. هدچنی  (>P 18/1)فردی بودنی بین  مصکالت بی    یرمقیاس هدیل  با یوان بیش یری قادر به پیش (>P 18/1)شخصیت 

( که کیارکرد ییدیدیت >P 18/1دار بود ) فردی شخصیت با مصکالت هیجان  مثبت   معنینها رابطه میان کارکردهای بی 

 (.>P 18/1ری داشت )یکننیگ  قویبین نسبت به هدیل ، سهم پیش

هیای اریبیاط    هدییل ، در یالش در جهت ایال    یغیییر مهیارت رسیبا یوجه به نتایج پژ هش به نظر م  استنتاج:

ای، کدیک هیای آمو شی    میاخلیهفردی شخصیت  هدیل    یدیدیت ا  طریق یهیه   یییارک برنامیه حیطه کارکرد بی 

 فردی   هیجان  است.ت بی بسیار مؤثری برای فائق آمین بر مصکال
 

 فردی، مصکالت هیجان فردی، یدیدیت، هدیل ، مصکالت بی کارکردهای شخصیت، کارکرد بی  واژه های کلیدی:
 

 مقدمه
یکییی  ا  عوامیییل حیییائ  اهدییییت   ی ثیرگیییاار در 

شناخت  افراد، یوانیای  میییریت به یست    سالمت ر ان

هیای اسیترایژی .(8)باشییهیا می   ینظیم هیجانیات در آن

   یخصویهم هیجان، در حقیقت شکل بیه ینظییسا گاران
 

 :lotfi.mo@iums.ac.ir  E-mail                  سالمت ر ان   رفتاری علوم ، دانصکیه8پالک  منصوری، ک شهیی نیایش، خ ستارخان، :یهران -مژگان لطفی مولف مسئول:

  ، دانصگاه آ اد اسالم   احی علوم   یحقیقات، یهران، ایرانادبیات، علوم انسان    اجتداعن ، گر ه ر انصناس ، دانصکیه دانصجوی کارشناس  ارشی ر ان شناس  بالی .8

 ایران یهران، ایران، پ شک  علوم دانصگاه ،)یهران ر انپ شک  انستیتو) ر ان سالمت   رفتاری علوم استادیار، گر ه سالمت ر ان، دانصکیه. 5

 ایران یهران، ایران، پ شک  علوم دانصگاه ،)یهران ر انپ شک  انستیتو) ر ان سالمت   رفتاری علوم دانصکیه اعتیاد، ر هگ استادیار،. 9

 : 4/6/8933یاریخ یصویب :                 51/4/8933یاریخ ارجاع جهت ایالحات :            54/9/8933 یاریخ دریافت 
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 پژوهشی

 ا   قیوعبعیی (Self-regulationبخصی  )نظم فرآینی خودا  

هیای موقعیت ا   یا یک ایفاق یا یجربه منف    یا آسیب

ییری    مهیمبوده   ا  جدلیه هیجانات شییی  ا   استرس

کننیه سالمت ر انی  افیراد مؤثریری  عوامل فردی یعیی 

ان باعث بر   ینظیم هیج نقص در   در مقابل (5)باشیم 

ا  طرفی  دشیواری در  .(8،9،4)گردداختالالت ر ان  م 

( Difficulties in Emotion Regulationینظیم هیجان )

شود که در آن فرد یک نوع سا ه شخصیت  محسوب م 

قادر به درک، پردا ش   بییان هیجانیات خیود بیه ر ش 

ا  سیوی   .(2)در ایی   مینیه نیایوان  دارد یحیح نیست  

برقراری ر ابر با سایر افراد، ج ء الینفک  نیگ  دیگر 

فیردی را دربیر هده افراد بوده که به عباری  یعامالت بی 

. (6)س ای  داردهگیرد   بر کیفیت  نیگ  افراد ی ثیر بم 

در حقیقییت یکیی  ا  مصییکالت عییود کننیییه در ر ابییر 

ییری  دالییل مراجعیه فردی   به عباری  یک  ا  مهیمبی 

فیییردی درمیییانگری، مصیییکالت بیییی افیییراد بیییرای ر ان

(Interpersonal Problems)  چه در ای    آن (7)باشیم

کنیی ایی  اسیت کیه درجیات بیاالی مهم جلوه می  میان

 فیردییر   یعارویات بیی فردی، ینییگ  بیشمصکالت بی 

فردی دربرگیرنیه بی مصکالت  .(1)م م  را به دنبال دارد

در برقییراری  کلرفتارهیای  اسییت کییه باعییث ایجییاد مصیی

ر ابر سالم   پاییار، مصارکت   هدکاری با سایر افیراد 

شیود   موجیب بیر     قیردان    یدجیی ا  دیگران می 

  .(3)شودای م های اجتداع  غیرمعقوالنه اکنش

هیای نکته اساس  در ای  میان ای  است که خصیصه

هیای پایییاری هسیتنی کیه در شخصیت  ا  جدله  یژگی 

 .(81)گاارنیییدام  ابعاد ا  جدله رفتاری   اریباط  یاثیر

رسی که شخصیت ا  با در نظر گرفت  ای  نکته به نظر م 

جدلییه متغیرهییای ی ثیرگییاار در هییر د   مینییه مصییکالت 

فردی   هیجان  باشی. شخصیت، ر ی ییک پیوسیتار بی 

های بهنجیار قرار دارد که در یک سدت پیوستار  یژگ 

هیای پررنیش شخصییت  قرار دارنی   رفته رفتیه  یژگی 

نهایییت در سییوی دیگییر طییی  در  شییونی  مصیخص میی 

کارکردهیای  نقص در. (88)اختالالت شخصیت قرار دارنی

(، بیه A)مالک  (Personality Functioning)شخصیت 

عنیوان یکی  ا  د  مییالک ویر ری میییل ابعیادی بییرای 

گییااری اخییتالالت شخصییت در نسییخه پیینجم یصیخیص

 (،DSM-5) راهندای یصخیص    آمیاری اخیتالالت ر انی 

یوجیه  هیای اخییردر سیالدر نظر گرفته شییه اسیت کیه 

 ل داشییته اسییت. در  اقیی  میییل مبییابییه خییود  یییادی را 

ر یکرد جایگ ی    ییک ( یک Dimensionalابعادی )

( بییوده کییه فاقییی trait-basedر ش مبتنیی  بییر خصیصییه )

 DSM-IV-TRای در هییای ر یکییرد مقولییهمحییی دیت

شییه اسیت ها مصیخص بر اساس نتایج پژ هشباشی. م 

عادی، شناس  شخصیت در میل ابکه محور ایل  آسیب

 .(85،89)باشییدر کارکردهای شخصیت می آسیب کل  

کارکردهیییای شخصییییت در د  سیییطح کلییی  خیییود   

انی که سطح خود، شامل د  کارکرد فردی یبیی  شیهبی 

 (self-directtion)دهی    خودجهیت (identity)هویت 

فییردی شییامل د  کییارکرد هدیییل  بییوده   سییطح بییی 

(empathy)  یدیدیت  (intimacy)  بنیابر  .(84)باشییم

چییه رکییر شییی در پییژ هش حاوییر بییه بررسیی  نقییش آن

فیردی بین  مصکالت بیی کارکردهای شخصیت در پیش

رکیر اسیت کیه بیه ال م به   هیجان  پرداخته شیه است. 

دلیل  جود پیصینه یحقیقیای  کیم در  مینیه عنیوان میورد 

بررسیی ، بنییابرای  بییه رکییر چنییی پییژ هش کییه بییه لحییا  

محتییوای  ن دیییک بییه مووییوع مییورد بررسیی    اهیییاف 

 نتییایج پییژ هش شییود.پییژ هش هسییتنی، پرداختییه میی 

Kizilkurt بییا هیییف بررسیی  ییی ثیرات  (82)  هدکییاران

کارکردهای شخصیت ر ی کارکردهیای کلی  بیدیاران 

مبتال به اختالل د  قطب  نوع یک، نصان داد که نقص در 

 کننییه ویع  در کیارکردبین کارکردهای شخصیت پیش

بییا  (86)هدکییاران   Benzi باشییی. در پییژ هشکلیی  میی 

خصیت  ناسا گار های شهیف بررس  اریباط بی   یژگ 

بیرای  DSM-5سیا ی مییل جیایگ ی  )بر اساس مفهیوم

سنجش اختالالت شخصیت(   کارکردهیای شخصییت، 

نتییایج حییاک  ا  آن بییود کییه ابعییاد کییارکرد شخصیییت 

کننییه رابطیه فردی( یعیییل)کارکرد خود   کارکرد بی 
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هیای شخصییت  ناسیا گار بیا کیردن  یژگی بی  در نی 

بیا عنیوان  (87)ژ هش دیگیریدر پی آشفتگ  ر ان  بیود.

رابطییه بییی  ابعییاد نابهنجییار شخصیییت بییا ابعییاد بیییینظید  

هیجییان  در دانصییجویان، نتییایج حییاک  ا  اریبییاط مثبییت 

معنادار بی  ابعاد نابهنجار شخصیت با بییینظید  هیجیان  

فردی   یوانی بسیاری ا  مصکالت بی بود   ای  رابطه م 

 بیی  کنی.هیجان  مریبر با یفات نابهنجار شخصیت را ی

رابطیییه  بیییا هییییف بررسییی  Abbott (81)پیییژ هش 

با ییدیدت   آشیفتگ  رابطیه  دشواری در ینظیم هیجان

انجام شی. نتایج ای  پیژ هش نصیان داد بیی  ییدیدیت   

هییای ینظیییم هیجییان کارکردهییای رابطییه بییا دشییواری

)مصییکالت هیجییان ( رابطییه معنییاداری  جییود دارد. در 

بییه منظییور بررسیی   (83)  هدکییاران Gutiérrezپیژ هش 

رابطیه بییی  هدییل ، رفتارهییای اجتدیاع ، پرخاشییگری، 

پییایری هیجییان    فییردی خودکارآمیییی   مسییتولیت

آمو ان، نتایج حاک  ا  آن بیود کیه بیی  هدییل ، دانش

 آمیی ی   رفتارهیایپایری، میردمخودکارآمیی، مستولیت

گییرا، اریبییاط مثبییت  جییود دارد. در خصییو  جامعییه

شیه که متغیر هدیل  یا ییدیدیت را های عنوان پژ هش

انی، رکر ای  نکته ویر ری اسیت مورد بررس  قرار داده

که در ای  مطالعیات ایی  متغیرهیا بیه عنیوان ییک متغییر 

ر انصناخت  خارج ا  سا ه شخصیت  در نظر گرفته شییه 

میی نظیر قیرار  (state)   در  اق  به یورت ییک حالیت

 چهور بر اساس آنانی. در حال  که در پژ هش حاگرفته

 یر رکر گردیی، ابعاد کارکردهای شخصیت ا  جدلهپیش

(   بیه traitهدیل    یدیدیت به عنوان ییک خصیصیه )

عنوان بخص  ا  سا ه شخصییت ، میورد امعیان نظیر قیرار 

طیور هدچنی  با یوجه به مطالعات انیک  که به انی.گرفته

ی مستقیم به بررس  موووع پژ هش حاور پرداخته بودنی

ای در اییران،   هدچنی  نیافت  سابقه انجام چنیی  مطالعیه

هیای نظیر   دارای نیوآ ریای  پژ هش در نوع خود کم

 های حایل ا  ای  پژ هش بر غنایباشی   یافتهخا  م 

 دستا ردهای پیش گفته در ای   مینه خواهی اف  د. بیا یوجیه

به  جود رابطه احتدیال  بیی  کارکردهیای شخصییت بیا 

فییردی   هیجیان ، اییی  پیژ هش دریییید ت بیی مصیکال

 کارکردهیای شخصییت پاسخگوی  به ای  سؤال است که آیا

 باشنی؟فردی   هیجان  م بین  مصکالت بی قادر به پیش
 

 هامواد و روش
پژ هش ا  نوع مطالعات مقطع    ای  پژ هش یک 

است. جامعه آماری ای  پیژ هش شیامل  نیان    یحلیل 

بود. منطق انتخاب حجم  8931در سال  مردان شهر یهران

هیای ندونه ای  بود که بیه ا ای هرییک ا  خیرده مقییاس

 86های مورد اسیتفاده در پیژ هش )موجود در پرسصنامه

عنوان ندونه در نظر گرفته نفر به 81خرده مقیاس( حی د 

نفیر یخدیی   ده  861لاا حجیم ا لییه ندونیه  .(51،58)شی

ها   ش احتدال  ندونهاما به منظور جلوگیری ا  ری  شیه

نفیر در نظیر  561، یعیاد های آماریاف ایش یوان آ مون

 هیا بیه دلییلگرفته شی که البته ا  ای  میان، یعیادی ا  ندونیه

 نفیر 542 ناقص بودن پرسصنامه، حاف شیه   در نهایت

در پژ هش باق  عنوان ندونه به مرد( 817نفر  ن    891)

 در انتخاب آ میودن    جهت جلوگیری ا سوگیری مانینی.

منظورکه افراد مختل  ا یدام  مناطق شیهر یهیران، در بیی 

 منطقیه شیدال، 2پژ هش حضور داشته باشنی، شهر یهران به 

 جنوب، مرک ، شرق   غرب یقسیم گردیی   ا  هیر منطقیه،

 د  مرک  فرهنگ  یفریح  انتخاب شی. سپس در هرییک ا 

های رخوردار ا  مالکها بی  افراد بای  مراک ، پرسصنامه

سال، 81-61 ر د به پژ هش )قرار داشت  در دامنه سن  

سکونت در شهر یهران   روایت آگاهانه به شیرکت در 

پژ هش( یو یی  گردییی. البتیه ا  ایی  مییان، یعییادی ا  

ها، حاف شیینی   ندونه ها به دلیل ناقص بودن پرسصنامه

باق  مانینیی. در پژ هش ندونه به عنوان  نفر 542 در نهایت

ها بیر اسیاس ها، دادهپرسصنامه آ ریبعی ا  یکدیل   جد 

  اری هر پرسصنامه، استخراج گردیی.گار ش ندره
 

 پژ هش اب ارهای
 پرسصنامه  یا: کدموگرافی ساخته محقق پرسصنامه -8

هییا آ مییودن  کیییدموگراف هییای ژگییی   بررسیی جهییت
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 پژوهشی

ندونیه  یکدیل  افیراد  در آن اطالعات است  ساخته شیه

  شیغل  وعیت ،می ان یحصیالت ،س ، جنسیت هدچون

  .گنجانیه شیه است

 کارکردهیییای سیییطو  مقییییاس فیییرم کوییییاه  -5

   Hutsebautیوسر  ای  اب ار(: LPFS-BF 2.0)شخصیت 

سیینجش نقییص در کارکردهییای جهییت  (55)هدکییاران

دهی  کوییاه   شخصیت به عنوان یک اب ار خودگ ارش

کاربر پسنی طراح  گردیی. ای  پرسصنامه، ییک مقییاس 

کارکردهای شخصیت  سؤال  است که 85خودگ ارش  

سیطح  4فردی که شیامل را در د  سطح کل  خود   بی 

هدیل      )درسطح کارکرد خود(  ده هویت   خودجهت

 سینجی.باشیی، می فردی( م کارکرد بی دیت )درسطحیدی

ای ا  درجیه 4ها بر ر ی یک مقییاس لیکیرت ای  گویه

گیااری )کیامال  درسیت( ندیره 9یفر )کیامال  غلیر( ییا 

کیه مقالیه آن آمیاده شییه  LPFS در پرسصنامهشونی. م 

 لفیای کر نبیاخآاست وریب هدسان  در نی  ا  طرییق 

در ن خیود )ای هی کارکرد  برا 17/1 برای کل مقیاس

 دسیت آمییهه بی 18/1   12/1  بی  فردی به یریییب  (فردی

  .(59)که حاک  ا  پایای  قابل یوجه ای  اب ار است است

 (: فییرم IIP-32فییردی )پرسصیینامه مصییکالت بییی  -5

 فییردی، یییک ابیی ار سییوال  مقیییاس مصییکالت بییی  95

هیای آن در رابطیه بیا کیه گوییهده  اسیت خودگ ارش

مصییکالی  اسییت کییه افییراد بییه طییور معدییول در ر ابییر 

   Barkham. ایی  فیرم یوسیر کننییفردی یجربه م بی 

به عنوان ییک نسیخه کوییاه ا  فیرم اییل   (54)هدکاران

سییوال ( بییه منظییور اسییتفاده ا  اییی  ابیی ار در  857)فییرم 

خیمات بالین  طراحی  شیی. ایی  فیرم بیر اسیاس یحلییل 

سوال  با در نظر گرفت  چهار  857عامل  اکتصاف  ا  فرم 

ار عیامل  را در هیر  ییر مقییاس یری  بیای که بیشگویه

 یرمقیییاس  1دارنیی، بیه دسیت آمیی. ایی  مقییاس دارای 

  ر ی )ییراحت(، مصیارکتآمی ی، جرأتباشی: مردمم 

با دیگران، حدایت ا  دیگران، پرخاشگری، گصیودگ ، 

در نظییر گییرفت  دیگییران    ابسییتگ  بییه دیگییران. اییی  

فر ای ا  ییدرجیه 2ها بر ر ی یک مقیاس لیکرت گویه

گییااری )کییامال  مییوافقم( ندییره 4)کییامال  مخییالفم( یییا 

شونی. ای  فرم یهیه شیه دارای ر ای    اعتبار بیاالی  م 

 95باشی. ایی  مقییاس بعیی ا  هنجارییاب  در اییران ا  م 

بیه دلییل بیار عیامل   98   83، 6هیای گویه ا لیه، گوییه

وعی    قرار گرفت  هد مان بر ر ی بیش ا  یک عامل 

هیای بارهای عامل  ن دیک به هیم( ا  فهرسیت گوییه )با

 53پرسصنامه حیاف شیینی   در نهاییت ایی  مقییاس بیه 

بنیابرای   .(52)خرده مقییاس یقلییل یافتیه اسیت 6گویه   

 کیه یرمقیاس اسیت شش دارای سؤال  حاور 53پرسصنامه 

نظیر  در آمیی ی، گصیودگ ،مردم   ا : یراحت عبارینی

مصیارکت،  گری  حدایت پرخاشگری، دیگران، گرفت 

جهت بررس   (52)در پژ هش فتح   هدکاران . ابستگ 

 فیردی، ا  د  ر ش هدسیان پایای  پرسصنامه مصکالت بیی 

یریییب کیه بیه در ن    ینصیی  اسیتفاده گردییی. بییی 

نی  ا  ویریب آلفیای منظور سنجش می ان هدسیان  در 

 کیه ویریب آلفیای کر نبیاخطوریکر نباخ استفاده شی، به

 آمیی ی، گصیودگ ،برای هریک ا  عوامل یراحت   مردم

گیری   در نظر گیرفت  دیگیران، پرخاشیگری، حداییت

، 19/1مصارکت    ابستگ  به یرییب برابر بود با مقیادیر 

اس   برای ندره کل مقی 69/1، 78/1، 19/1، 61/1، 69/1

دست آمی. هدچنی  به 15/1مقیار آلفای کر نباخ معادل 

وییریب ینصییی  بییرای هریییک ا  عوامییل یییراحت   

 آمی ی،گصودگ ، درنظرگرفت  دیگران، پرخاشگری،مردم

گری   مصارکت    ابستگ  به یرییب مقیادیری حدایت

  بییرای  68/1، 77/1، 11/1، 68/1، 71/1، 11/1معییادل 

  ی.حایل گردی 19/1کل مقیاس 

پرسصیینامه مقیییاس دشییواری در ینظیییم هیجییان  -9

(DERS مقیییاس دشییواری در ینظیییم هیجییان یوسییر :)

Gratz   Roemer (9) طراح  شی که یک شاخص خود- 

رسیای  ای اسیت   سیطو  نقیص   ناگویه 96گ ارش  

ای ا  ییک درجیه 2هیای ینظیم هیجان  فرد را در انییا ه

 مینییه عیییم  6)یقریبییا  هدیصییه( در  2)یقریبییا  هرگیی ( یییا 

ها، آگاه ، اسیترایژی   شیفافیت پایرش، اهیاف، یکانه

 ییر مقییاس آ میون، ندیره  6سنجی. ا  مجدوع ندیره م 
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شیود. کل فرد برای دشواری ینظییم هیجیان محاسیبه می 

(   39/1اس هدسان  در ن  باال )آلفای کر نباخ ای  مقی

( داشته   ر ای  سا ه r=11/1پایای  با آ مای  مطلوب  )

. در پیژ هش (9،56)بی  آن نیی  میورد ی یییی اسیت  پیش

پاییای  ایی   (57)نیا، رجب    بصیلییهخجسته مهر، شیرال 

مقیییاس بییرای کییل پرسصیینامه بییه ر ش آلفییای کر نبییاخ 

    مطلوب گ ارش شی. 13/1

جای  که پژ هش حاور با هیف برس  نقیش ا  آن

فردی   هیجان ، کارکردهای شخصیت در مصکالت بی 

بینی  اسیت، جهیت یک پژ هش هدبستگ  ا  نوع پییش

ها ا  طریق ر ش وریب هدبسیتگ  پیرسیون یحلیل داده

افیی ار رگرسیییون سییاده خطیی  سلسییله مرایبیی ، ا  نییرم  

 استفاده گردیی. R رژن  SPSS 22آماری 
 

 یافته ها
 سال بیا مییانگی  51-29در ای  پژ هش دامنه سن  بی  

نفیر  542بوده است. ا  میان  6/6  انحراف استانیارد  94

افیراد  درییی 9/26کننیه در ای  پیژ هش، افراد شرکت

 7/49) دریی افراد در مقط  لیسانسیری   ن بودنی. بیش

در مقطیی  فییوق  دریییی 2/54دریییی( بودنییی. هدچنییی  

 دیپلم دریی 7/59در مقط  دکترا،  دریی 2/4لیسانس   

یحصیالت  یر دیپلم داشتنی. در  اقی   دریی 7/9  فقر 

یقریبا یدام افراد ندونه مورد مطالعه ا  سطح سواد خیوب  

دریی افراد بیکیار  92انی. هدچنی  حی د برخوردار بوده

هیای مربیوط بیه خیانمبوده که البته ای  دریی افراد بیکار 

هییای شییاخص 8در جییی ل شییداره  دار بییود.مت هییل خانییه

یوییف  شامل میانگی ، انحراف اسیتانیارد، کصیییگ    

چولگ  درج گردییه   هدچنی  آلفای کر نباخ عوامیل 

بیر پژ هش ارائه شیه اسیت. بیا یوجیه بیه نتیایج جیی ل، 

هیا ا  اساس مقادیر آلفای کر نباخ، میی ان پاییای  عامیل

)ندییره کییل مصییکالت  17/1)کیارکرد هویییت( یییا  64/1

 هیجان (، در یغییر بود.

 
 متغیرهای پژ هش های یوییف  شاخص :1جدول شماره 

 

 میانگی  کر نباخ α عامل   خرده مقیاس
انحراف 

 استانیارد
 چولگ  کصییگ 

 41/1 -21/1 5/6 77/3 48/0 .کارکردهای شخصیت8

 46/1 -79/1 4/9 6/4 77/1 .کارکرد خود5
 25/1 -61/1 31/8 5/5 64/1 .کارکرد هویت9

 25/1 -63/1 32/8 9/5 62/1 ده جهت-.کارکرد خود4

 23/1 -11/1 2/9 8/2 76/1 فردی.کارکرد بی 2

 98/1 -41/1 37/8 15/9 67/1 .کارکرد هدیل 6

 16/8 64/1 8/5 8/5 74/1 .کارکرد یدیدیت7

 -14/1 -44/1 8/84 4/49 12/1 فردی.مصکالت بی 1

 43/1 -95/1 42/87 84/33 17/1 .مصکالت هیجان 3

 

شیییاهی اطالعیییات میییایریس  5 شیییدارهدر جیییی ل 

شیود عوامل هسیتیم. چنانچیه مالحظیه می هدبستگ  بی  

بییی  هدییه عوامییل بییه یییورت د  بییه د  اریبییاط مثبییت   

 (  جود دارد. هدچنی  مصیاهیه>18/1Pمعناداری در سطح )

بیی  بیا پییششود که در اریبیاط بیی  کلییه متغیرهیای م 

یری  مقیار هدبستگ  مربوط به فردی، بیشمصکالت بی 

   r=63/1رابطه بی  ندیره کیل کارکردهیای شخصییت )

18/1P< کارکرد بی   )( 67/1فردی=r   18/1P<  بیوده ) 

 ا مصیکالت هیجیان ،بیی  بیهدچنی  بی  کلیه متغیرهای پیش

فردی با یری  مقیار هدبستگ  مربوط به کارکرد بی بیش

 باشی.( م >r   18/1P=46/1مصکالت هیجان  )
 

 (n=542موجود در پژ هش ) هایمقیاسمایریس هدبستگ  میان کلیه عوامل   خرده  :2جدول شماره 
 

 متغیرها 8 5 9 4 2 6 7 1 3

 .کارکردهای شخصیت8 8        

 .کارکرد خود5 11/1** 8       

 .کارکرد هویت9 71/1** 13/1** 8      

 ده  جهت-.کارکرد خود4 18/1** 31/1** 68/1** 8     

 فردی  .کارکرد بی2 13/1** 21/1** 43/1** 22/1** 8    

 .کارکرد هدیل 6 77/1** 29/1** 49/1** 25/1** 19/1** 8   

 .کارکرد یدیدیت7 74/1** 46/1** 48/1** 48/1** 16/1** 42/1** 8  

 فردی .مصکالت بی 1 63/1** 22/1** 21/1** 43/1** 67/1** 21/1** 26/1** 8 

 .مصکالت هیجان 3 42/1** 99/1** 95/1** 51/1** 46/1** 91/1** 41/1** 42/1** 8
 

       (P >12/1) 12/1 ا  کم یر داری معن  سطح *

 (P >18/1) 18/1 ا  کم یر داری معن  سطح **
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 پژوهشی

به منظور یحلییل ا  ر ش رگرسییون خطی  سلسیله 

مرایب  استفاده شیه اسیت کیه نتیایج حاییله در جیی ل 

قابل مصاهیه است. نتایج یحلییل در جیی ل  4   9شداره 

(، ویریب rماکور براساس وریب هدبستگ  پیرسیون )

(   وییریب 2R(، یغییییرات وییریب یعیییی  )2Rیعیییی  )

اسیت. ال م بیه رکیر اسیت درج گردییه  (βرگرسیون  )

نتیجه آ مون د ربی   ایسون )بیه عنیوان شاخصی  بیرای 

بود کیه در حیی  8/5استقالل مصاهیات(، مقیاری معادل 

  مناسب بوده   قابل پایرش است.

 
نتایج یحلیل رگرسیون سلسله مرایب  کارکردهیای  :3جدول شماره 

 فردی شخصیت ر ی مصکالت بی 
 

 فردی دهای شخصیت ر ی مصکالت بی نتایج یحلیل رگرسیون کارکر

 r 2R 2R β بی  متغیرهای پیش

 3/1** 19/1** 98/1** 22/1** .کارکرد خود8

 97/8** 15/1** 52/1** 21/1** کارکرد هویت

 25/1 1 54/1** 43/1** ده  جهت-کارکرد خود

 8/5** 5/1** 46/1** 61/1** فردی .کارکرد بی 5

 96/5** 17/1** 94/1** 23/1** کارکرد هدیل 

 14/5** 17/1** 95/1** 26/1** کارکرد یدیدیت

 

 (      P >12/1) 12/1 ا  کم یر داری معن  سطح *

 (P >18/1) 18/1 ا  کم یر داری معن  سطح **

 
نتایج یحلیل رگرسیون سلسله مرایب  کارکردهیای  :4جدول شماره 

 شخصیت ر ی مصکالت هیجان 
 

 ای شخصیت ر ی مصکالت هیجان نتایج یحلیل رگرسیون کارکرده

 r 2R 2R β بی  متغیرهای پیش

 29/1 17/1 85/1** 94/1** .کارکرد خود8

 52/8 18/1 88/1** 99/1** کارکرد هویت

 -83/1 1 11/1** 51/1** ده  جهت-کارکرد خود

 5** 88/1** 58/1** 46/1** فردی .کارکرد بی 5

 3/8** 19/1** 84/1** 91/1** کارکرد هدیل 

 85/5** 12/1** 86/1** 41/1** کارکرد یدیدیت

 

 (      P >12/1) 12/1 ا  کم یر داری معن  سطح *

 (P >18/1) 18/1 ا  کم یر داری معن  سطح **

 

 داری هدبستگ  مثبیت   معنیشود چنانچه مصاهیه م 

در رابطه بی  یدام  کارکردهای شخصیت بیا مصیکالت 

. هدچنیی  (>P 18/1فردی   هیجان  به دسیت آمیی )بی 

نتایج حایله ا  رگرسییون سلسیله مرایبی  نصیان داد کیه 

اگرچه رابطه کارکرد خود )ینها در  یرمقییاس کیارکرد 

فیردی شخصییت )در هیر د  هویت(   کارکردهای بیی 

بین  مصیکالت  یرمقیاس هدیل    یدیدیت( برای پیش

( معنیادار شییه اسیت، امیا >18/1P)فیردی در سیطح بی 

فردی شخصییت در مقایسیه بیا کیارکرد ی بی کارکردها

فردی بین  مصکالت بی یری را در پیش خود، سهم بیش

   متعاقبییا  (r  ،5/1=2R  ،8/5=β  ،18/1 <P=61/1)داشییت 

 یییر مقیییاس هدیییل  در مقایسییه بییا یییدیدیت، بییا یییوان 

فیردی بیود بینی  مصیکالت بیی ییری قیادر بیه پییشبیش

(23/1=r  ،17/1=2R  ،96/5=β  ،18/1 <P)  ا  سییوی .

ینهییا بینی  مصییکالت هیجیان ، دیگیر در خصیو  پیییش

فردی شخصیت بیا مصیکالت رابطه میان کارکردهای بی 

، r  ،88/1=2R  ،5=β=46/1هیجان  مثبت   معنادار بود )

18/1 P< که در ای  میان کارکرد یدیدیت در مقایسیه )

ییری داشیت کننییگ  قیویبینی بیا هدییل ، سیهم پییش

(41/1=r  ،12/1=2R  ،85/5=β  ،18/1 <P.) 
 

 بحث
نتییایج حایییل ا  پییژ هش جهییت بررسیی  فرویییه 

 فردی براساس کارکردهای خود  بین  مصکالت بی پیش

فردی شخصیت، نصان داد که نقیص در کارکردهیای بی 

بینی  را بیرای مصیکالت ییری  ییوان پییشفردی بیشبی 

  نسبت بیه که در ای  میان کارکرد هدیلفردی دارد بی 

امییا در  یییری دارد.یییدیدیت، سییهم ی ثیرگییااری بیییش

کیارکرد بینی  مصیکالت هیجیان ، خصو  فرویه پیش

 های آن)کارکردهای هدیل    ییدیدیت(فردی   مؤلفهبی 

با مصکالت هیجان ، اریباط مثبت   معناداری داشیته کیه 

در ای  میان کارکرد یدیدیت نسیبت بیه هدییل ، سیهم 

یییری دارد. هرچنییی پیصییینه یحقیقییای  ی ثیرگییااری بیییش

کد  در رابطه با عنوان مورد بررس  ای  پژ هش  جیود 

یوان نتایج حایله را به نوع  با نتایج برخی  دارد، اما م 

ها که به لحا  محتوای  ن دیک به موووع مورد پژ هش

 بررس  هستنی، مقایسه ندود.

   Benziنتیییایج پیییژ هش انجیییام شییییه یوسیییر 

نصییان داد کییه نقییص در سییطو  کییارکرد  (86)هدکییاران

فیردی شخصیییت، نوسیانات در نیی  یجربیه شیییه در بیی 
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نوجوان  را که مربیوط بیه ینظییم هیجانیات  د ره رشیی

مییریبر بییا اوییطراب یییا احسییاس عیییم امنیییت جیییای    

باشی، هدچنی  نگران  ا  یدیدیت   رابطه با دیگران م 

  نیی  فیردی مصیکالت بیی  کنی کیه بیه نیوع یوجیه م 

   با نتایج پژ هش حاویر هیم دهیهیجان  را پوشش م 

   Kizilkurtنتییایج پییژ هش هدچنییی   باشییی.راسییتا میی 

بییه منظییور بررسیی  ییی ثیرات کارکردهییای  (82)هدکییاران

شخصیت ر ی کارکردهای بیداران مبیتال بیه اخیتالل د  

ع یییک، نصیان داد کیه در  اقیی  کیاهش سییطح قطبی  نیو

فیردی کارکردهای شخصیت )خرده مقیاس کارکرد بی 

طیور یدیدیت( با کارکرد کل    عدیوم  بیدیاران   بیه

های ر ابر با د سیتان   شیرکت یر با خرده مقیاسج ئ 

هییای  هییای اجتدییاع  کییه بییه نییوع  ا  مؤلفییهدر فعالیییت

داری    معنی شیونی، رابطیه منفی فردی محسوب م بی 

کننییه ویع  در بینی داری پییش طیور معنیداشت   به

کارکرد کل  بود که ا  جهای  با نتیایج پیژ هش حاویر 

یوان گفت که باشی. دریبیی  یافته مورد نظر م هدسو م 

 هیایبی عامل نقص در کارکردهای شخصیت یک  ا  پیش

بسیار قوی در ایجاد مصکالی  است که عدلکیرد فیرد را 

در حال حاور   هم در آینییه، یحیت الصیعاع خیود هم 

 . اهدیت اخیتالالت حیطیه شخصییت(84،51،53)دهیقرار م 

دلییل می م  بیودن،  شود که بهیر م ا  آن جهت برجسته

 عدلکردهییای رفتییاری، هیجییان ، شییناخت    بییر یدییام 

بنیابرای  اهدییت  .(91)شییبااریباط  افراد ی ثیرگیاار می 

طیور خیا  نقش نقص در کارکردهای شخصییت   بیه

فیردی   بینی  مصیکالت بیی فیردی در پییشکارکرد بی 

در خصیو  ایی  فروییه کیه  شود.هیجان  مصخص م 

فردی شخصیت   اخصا  کارکرد هدییل  بیا کارکرد بی 

 باشیی،ردی می فیبین  مصکالت بی یوان باالی  قادر به پیش

هیا مصیاهیه شیی. ا  آن هدسوی  با نتایج برخ  پیژ هش

نتیایج حیاک  ا   ،(98)جدله در پژ هش نجاریان   عبیی

داری بییی  ابعییاد نابهنجییار   جییود رابطییه مثبییت   معنیی

هدچنی  ای  یافته ا  فردی بود. شخصیت   مصکالت بی 

مبن  بیر  جیود های قبل  پژ هش با نتایج برخ  پژ هش

هیای مختلی  دار بی  هدیل  بیا جنبیه رابطه مثبت   معن

عال ه بر ای  . (95-83،92)باشیهدسو م  فردی،ر ابر بی 

که  (96)های پژ هش دیگرینتایج پژ هش حاور با یافته

 مبی   جود رابطه منف  بی  هدییل  بیا خصیم   پرخاشیگری

، هدخییوان  دارد )ال م بییه رکییر اسییت کییه ای بییودرابطییه

فیردی در های مصیکالت بیی پرخاشگری ا  جدله مؤلفه

فیردی کننییه ر ابیر بیی پژ هش حاور بوده کیه مختیل

ییوان عنیوان ندیود کیه در یبیی  ای  فرویه م  باشی(.م 

 شخصیت نقش بسیار مهد  در مبنیای ر ان شیناخت  ر ابیر

  یکی  ا  عوامیل مهیم فردی پایییار داشیته   بنیابرایبی 

بی  در یعیی  موفق یا ناموفق بودن ر ابر   یعامالت پیش

 در هدی  راستا  یژگ  شخصییت  هدییل  .(97)انسان  است

 د سیتانهمؤلفه بسیار حائ  اهدیت  در پیییآی  رفتارهای نیوع

در  اق  ای  کارکرد، ظرفیت  بنیادی  بیرای  .(91)باشیم 

رهیای ها   به عنوان نیر یی  برانگی اننییه بیرای رفتاانسان

 فردی   هدچنی  نییر ی برانگی اننییهاجتداع  در ر ابر بی 

شود که انسجام گر هی  را برای رفتارهای  محسوب م 

.ابرا  مناسیب   میؤثر هدییل  منیوط بیه (93)در پ  دارنی

فیردی های اجتداع    هدچنی  ر ابر بیی داشت  مهارت

بییا کیفیییت   مییؤثر   به یسییت  ر انصییناخت    جسییدان  

ا  سیوی دیگیر هرچیه در حیطیه ر ابیر    .(41)باشییم 

فردی، نقص   مصیکالت بییش ییری  جیود عدلکرد بی 

داشته باشی، مهارت های فیردی جهیت مقابلیه بیا مسیائل 

مربوط به ای  حیطه کم یر شیه   در نتیجه مصکالت بی  

یابی   متعاقبا  فرد شانس برخورداری ا  فردی اف ایش م 

یت   سییالمت  در یییک  نیییگ  بهتییر   احسییاس روییا

اما سؤال اساسی  کیه  .(48) نیگ  را ا  دست خواهی داد

شود ای  است که بیه چیه دلییل ا  در ای  میان مطر  م 

فیردی بی  ای  د  عامل اییل  کارکردهیای خیود   بیی 

بینی  را یری  یوان پیشفردی بیششخصیت، کارکرد بی 

 فردی   هیجان  دارد؟در مصکالت بی 

د در یبیی  ایی  مسیاله باییی بیه ایی  نکتیه اشیاره کیر

ییری  ییری    بیا ار شفردی، یک  ا  اساسی اریباط بی 

نیا های  نیگ  انسان است که ناکیام  در ارویای ایی  
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 (45)شودنیا  منجر به یجربه عدیق   ناخوشاینی ینهای  م 

چرا که انسان ماهیتیا ، موجیودی اجتدیاع  اسیت   بییش 

  سیاعات عدیرش در اریبیاط بیا افیراد دیگیر سیپری یری

فردی نقیش حیائ  اهدیتی  در شود. بنابرای  ر ابر بی م 

ا  سیوی  دیگیر در خصیو   .(49) نیگ  هر فیرد دارد

فییردی شخصیییت اییی  فرویییه کییه هییر د  کییارکرد بییی 

)هدیل    یدیدیت(   اخصا  کارکرد یدیدیت با ییوان 

باشیی، بینی  مصیکالت هیجیان  می باالی  قیادر بیه پییش

مصیاهیه شیی. ا  آن  هیاهدسوی  با نتایج برخ  پیژ هش

نصیان داد کیه بیی   Abbott (81)های پیژ هش یافته جدله

هیای ینظییم یدیدیت   کارکردهیای رابطیه بیا دشیواری

 داری  جیود مثبت   معنی هیجان )مصکالت هیجان ( رابطه

   (44)نتایج پیژ هش بصیارت   هدکیاراندارد. هدچنی  

van Dam-Baggen نصیان داد کیه بیی   (42)  هدکیاران

هیای نقص   مصکل در حیطه ر ابر بیی  فیردی بیا نصیانه

ناداری  جود دارد. بیی  یرییب اوطراب رابطه مثبت  مع

جای  که اوطراب به نوع  ییک مصیکل خلقی    ا  آن

هیای ییوان نتیایج پیژ هششود، م هیجان  محسوب م 

راستا با یافتیه حاییل ا  پیژ هش ماکور را ا  جهای  هم

حاور یلق  ندود. ای  یافته ا  نتیایج پیژ هش حاویر بیه 

 شود:شر   یر یبیی  م 

ک نیا  ر انصناخت  بنیادی    بیه عنوان ییدیدیت به

باشی که فردی م من له مفهوم  پویا در حو ه ر ابر بی 

فیردی، عییم اجتنیاب ا  به معنای با  بودن در ر ابر بیی 

هیای ر ابر   هدچنی  ن دیک  د  یا چنیی نفیر در حیطیه

مختل  عاطف ، منطق    عدلکیردی بیوده   در بسیتر   

شود. پویای  ایی  مفهیوم ا   مینه ر ابر انسان  ایجاد م 

شیود کیه مجدیوع   برآینییی ایی  منظیر یووییح داده می 

یدام  ابعاد   کلیت یک رابطه است   چنانچه شکاف یا 

فیردی  جیود نقص  در هر یک ا  ابعاد ییک رابطیه بیی 

داشییته باشییی، در نتیجییه بییر کلیییت آن رابطییه هییم ییی ثیر 

 هیای مهیمهدچنی  یدیدیت، یک  ا  مؤلفیه .(46)گااردم 

 بین  سالمت عدلکرد جسدان    ر ان  بیه  ییژه دردر پیش

هیای  موقعیت های  ا  قبیل ا د اج، ر ابر با دیگران،حیطه

بییا حییوادخ یلییخ   مصیییبت  ار   هدچنییی   اکیینش بییه 

هدچنی  هدیل   .(47)باشیاسترس در لحظات هیجان  م 

یار ار شدنی   ویر ری بیرای ابیرا   اکینش ای بسمؤلفه

 هیجان  مناسب به عواط    احساسات سایر افراد محسیوب

م  بیه پاسخ هدیل  مناسب   مؤثر، نیا  مبر .(41)شودم 

یوانای  برقراری یدای  مییان خیود   دیگیران   هدچنیی  

 داشت  ر ابیر اجتدیاع  .(43)کنترل   مییریت هیجان  دارد

منییوط بییه داشییت  ظرفیییت  مثبیت   پاسییخیه  هدیالنییه،

 درک   فهم هیجانات   یجربیات احساس  سایر افراد اسیت

که ای  مهم ا  طریق یجربه جانصیین  هیجانیات مصیابه بیا 

افتی. ای  یجربیه   آنچه در دیگران  جود دارد، ایفاق م 

شناس  اهدیت قابیل ییوجه  دارد یوانای  ا  نظر شناخت

تقید  ا  رفتارهای شود فرد ار یاب  مسچرا که باعث م 

 امکان فرد به یوانای  دیگران داشته باشی   به عباری  ای 

   فهدیییه را دیگیر افیراد عواطی  یا که رفتارها دهیم 

 هیایخواسیته   افکیار عدلکردهیا، در   نداییی بین پیش

در  .(21)مناسب  دهیی  اکنش   پاسخ هاآن به نسبت خود

هیای هدییل  بیه افیراد ییوان گفیت کیه مهیارت اق  م 

کنیی ییا ا  طرییق میییریت، کنتیرل   ینظییم کدک می 

فردی خود را ایال  ندیوده    ابر بی هیجانات منف ، ر

کنتییرل بیییش یییری بییر آن داشییته باشیینی   بیییی  یرییییب 

 سالمت   سا گاری ر انصناخت  خود را باال ببرنی.

بنابرای  بر اساس نتایج پژ هش حاور مبن  بر نقش 

بینی  مصیکالت فردی شخصیت در پیشکارکردهای بی 

ای، ت مصا رهشود اقیامافردی   هیجان ، پیصنهاد م بی 

فیردی ای   آمو ش  جهت بهبیود مصیکالت بیی میاخله

شخصیت  افراد، در دست اقییام قیرار گرفتیه   هدچنیی  

هییای آمیو ش هدیییل    برقییراری یییابیری بییرای برنامیه

فیردی ر ابر بر مبنای یدیدیت، جهت بهبود ر ابر بیی 

  .  نی  مییریت سا گارانه هیجانات، ایخار شود
 

 سپاسگزاری
نامییه کارشناسیی  ارشییی رشییته   مقالییه ا  پایییاناییی

شناس  بالین  در دانصگاه آ اد اسالم   احیی علیوم ر ان
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  کلییه مالحظیات  ، برگرفته شییه اسیتیحقیقات یهران

 اخالق  انجام پژ هش به ی ییی  احی کدیته اخیالق دانصیگاه

کیه در  کننییگان شرکتپژ هصگران ا هده  رسییه است.

ضیور ژ هش هدکاری ندوده   بیا حراستای اجرای ای  پ

خود موجیب پیصیبرد اهییاف پیژ هش شیینی، ییدیدانه 

 کننی.یصکر   قیردان  م 
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