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 چکيده 
  خانواده   انتقاد  و  عاطفی  درگیري  رابطه  یبررس  هدف  با  پژوهش  نیا

  ن یا.  است   بوده  شخصیت  اختالل  با  اصلی  خانواده  سالمت  و

  در   و  يمورد   مطالعه  بصورت  و  است  یهمبستگ  نوع  از  پژوهش

.  است  گرفته  صورت  سمنان  دانشگاه  انیدانشجو  يآمار   جامعه

  دانشگاه   يها   دانشکده  در   یتصادف  يا   خوشه  بصورت  يریگ  نمونه

  375  تعداد  مورگان  و  یکرجس  جدول  بر  یمبتن  نمونه  حجم  با  و

  قرار   آنان  اریاخت  در  پرسشنامه  سواالت  و  شدند  انتخاب  نمونه

  درگیري   و  انتقاد  استاندارد؛  پرسشنامه   سه  پژوش  يها  ابزار.  گرفت

  و (  FOS)اصلی  ي  خانواده  سالمت  ،(FEICS)  خانواده  عاطفی

.  بود(  MCMI-IV)  لونیم  ینیبال  يمحور  چند  پرسشنامه

  انتقاد   و  عاطفی  گیري  در  نی ب   که  داد  نشان  پژوهش  هاي¬افتهی

 نانیاطم  %99  سطح  در  تیشخص   اختالل  نشانگان  هیکل  و  خانواده

 داد  نشان  ها  افته ی  نیهمچن.  دارد  وجود  يدار  یمعن  و  یمنف  رابطه

  در   شخصیت  اختالل  نشانگان  یتمام  با  خانواده  سالمت  نیب  که

 . دارد  وجود  دار  یمعن  و  یمنف  رابطه  نانیاطم  %99  سطح

 درگیري   و   انتقاد  اصلی،  يخانواده   سالمت  :های کليدیواژه

 . تیشخص اختالل ان،یدانشجو  خانواده، عاطفی

 

 
Abstract 

The aim of this study was to investigate the 

relationship between emotional involvement and 

family criticism and the health of the main family 

with personality disorder. This research is of 

correlational type and has been done as a case 

study in the statistical population of Semnan 

University students. Random cluster sampling in 

university faculties with a sample size based on 

Krejcie and Morgan table, 375 samples were 

selected and questionnaire questions were 

provided to them. Research tools Three standard 

questionnaires; Family Emotional Criticism and 

Involvement (FEICS), Main Family Health (FOS) 

and Millon Clinical Multi-Axis Questionnaire 

(MCMI-IV). Findings showed that there is a 

negative and significant relationship between 

emotional involvement and family criticism and all 

symptoms of personality disorder at the level of 

99% confidence. The findings also showed that 

there is a negative and significant relationship 

between family health and all symptoms of 

personality disorder at the level of 99% confidence. 

Keywords: Main Family Health, Criticism 

and Emotional Family Involvement, Students, 

Personality Disorder. 
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 مقدمه 
  شالوده خانواده. رندیمیم  زین خانواده  در  و  ند یآیم  ا یبدن  خانواده در افراد  اکثر. است یاجتماع  نهاد  نی نخست (Family) خانواده

 از   ي گرید  متعدد   فیوظا  بشر  نوع  يبقا  يبرا  يپرور  کودک  و   نسل  ریتکث  فهیوظ  از  گذشته  و  ده یگرد  محسوب  یاجتماع   اتیح

  که   است  ياواسطه  عامل   خانواده   ن یبنابرا.  (1398)رضالو،  دارد   عهده   بر  ز ین  را  افراد   کردن  ریپذ   فرهنگ   ،   ي اقتصاد  د یتول  لیقب

)صفري  دینمایم  فایا  يو  به  ی اجتماع   يهنجارها  انتقال   در  یمهم   نقش   جامعه  و  ها سازمان  ،   گروهها  با  فرد   میمستق  ارتباط  از  قبل

  ی مبتن  يحدود  تا  زین  فرد  تیموقع  است،  ارتباط  در  جامعه  یگاهیپا   نظام  با  خانواده  نکهیا  به  توجه   با  گرید  يسو  از.  (1395فر،  

  وند یپ   بر  یمبتن  آن  لیتشک   که  است(  یکیولوژیب)  یستیز   واحد  ک ی  خانواده.  )(بود  خواهد  اشخانواده  ی اجتماع   تیموقع  بر

 .(2021)گومز، هستند شاوندیخو گریکدی با و بوده  ینسب ای یسبب رابطه يدارا افراد آن براساس که است ییزناشو

  از   آکنده  خانواده  يفضا.  است  خانواده  طیمح  در  يو  یکودک  دوران  تجارب  ،  انسان  هر یزندگ  در  شدن  یاجتماع   عامل  نیمهمتر

 ، يتوز  نهیک  و   یدشمن  ،  رشک  و  حسادت  با   توام  ی گاه  حال  نیع   در  و   یگرم   و  تیمیصم  ،  گذشت   و  يفداکار  ،   محبت  و  مهر

 کنندیم  تجربه  خود  برادران  و  خواهران  و  نیوالد  کنار  در  را  عواطف   نگونهیا  شدن  یاجتماع   انیجر   در  کودکان.  است  خشم  و  نفرت

  ر یغ   ای  میمستق  بطور  خانواده  عضو  کی  مسئله  ا ی  مشکل  نوع   هر  که  اندوابسته   هم  به  آنقدر  خانواده  ياعضا.  (2021)چاندلر،  

  بر  ریتاث  و  نفوذ  نیهم  لی دل  به  خانواده  گرید  طرف  از.  (1400)میرزایی و خادمی،    گذاردیم  ریتاث  اعضا  ریسا  ی زندگ  بر  میمستق

  درمان  در دهندیم حیترج یگاه   مشاوره و ینیبال شناسان روان. رودیم بکار اختالالت درمان  يبرا یروش عنوان به یگاه  افراد،

 (.1399د)همتی، کنن  مالقات کینزد از را خانواده  ياعضا همه  فرد، کی

ی  م  فایا  افراد  یزندگ   مختلف  يها  حوزه  کردن  مختل  در  مشکالت  نیا  که  ینقش  و  یروانشناخت  مشکالت  افزون  از  روز  شیافزا

  پژوهش  از  یعیوس  حجم  تاکنون.  است  داشته  معطوف  خود  به  را  روان  سالمت  متخصصان  و  روانشناسان   از  ياریبس  توجه  کند،

همکاران، )کیم و  است  شده  انجام   انها   کننده   ینیب  ش یپ   و    دارنده   ،نگه  کننده   جادیا  عوامل  و   مشکالت   یبررس  منظور  به  ها 

 سبب   يمتعدد  يها  وهیش  به  آنها   ناکارامد  يها  یژگیو  که  چرا  دارد  يا  زهیو  تیاهم  تیشخص  اختالل  نیب  نیا  در.  (2019

 تجربه   از  مدت  یطوالن  ي الگو   تیشخص  اختالل  کی  یاصل  یزگ یو.  شودیم  رامونشیپ   افراد  و  خود  در  عملکرد  اختالل  و  یناراحت

  عاطفه  شناخت، :  شود  یم   انی نما  ها   حوزه  ن یا  در  حداقل  و   بوده  دور  اریبس  فرد  یفرهنگ  انتظارات  از  که  است  يرفتار  و   یدرون

 .(1397)تسعیري، تکانه کنترل ای  ،  يفرد نیب عملکرد  ،( یجانیه تناسب  و يریرپذییتغ ،  ،شدت فیط)

فمکه و همکاران،  )  برگردد  یبزرگسال  لیاوا  ای  و  ینوجوان  دوره  به  حداقل  تواندیم  آن  شروع  و   بوده  مدت  دراز  و  ثابت  الگو  نیا

  پاسخ  شکل   به  را  خود  صفات  ن یا  اگر  که   دارد  وجود   هم   سالم  افراد  در  فتریخف  اشکال   در  ناهنجار  ی  تیشخص  ي ها  یژگ یو.  (2019

  یاجتماع   و  يفرد  یشانی پر  به  منجر  و  کنند  آشکار  یاجتماع   و  يفرد  يها  تیموقع  از  يا  گسترده  فیط  به  ریناپذ  انعطاف   يها

 لحاظ   به  تنها  تیشخص  اختالل  به  مبتال  افراد  جهینت  در.  (2019)توماس،    شوندیم  دهینام  تی شخص  اختالل  شوند،   یتوجه  قابل

 نییتع حال  ن یا   با . باشدی  م   م یعال  ی فراوان  و   شدت   تعداد،  نظر  از  انها   تفاوت  ی عنی  متفاوتند،   نرمال   تیشخص  ،ازی فیک  نه و یکم

 .(2017، لورانگر) است دشوار نرمال ریغ  و نرمال تیشخص نیب مرز

  جنس،  سن،  هوش،  الت،یتحص  ،یاجتماع   طبقه  جمله  از  شوندیم  مطرح  تیشخص   اختالل  ساز  نهیزم  عنوان  به  يمتعدد  عوامل

 (. 2019)مهمت وهمکاران،  افراد  يسازگار  ییتوانا  نیهمچن  و   دوستان  و  ساالن  هم  با  روابط  خانواده،  و  نیوالد  نقش  ،يعضو  نقص

 ن یا در افراد یبزرگسال در سالم  عملکرد يبرا الزم یروان ادیبن ارائه به یاصل مراقبان عنوان به نیوالد  و خانواده نقش به توجه با

 ی بررس  مورد  تیشخص  اختالل  ینبی  شیپ   در  یاصل  خانواده سالمت  و  خانواده  انتقاد  و  یعاطف  يریدرگ  سهم  يرهاییمتغ   مطالعه

 .(1400)بحري و محمدي، است شده پرداخته رهاییمتغ نیا مختصر حیتوض به ادامه در گرفت خواهد قرار
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  در   اساسی  متغیرهاي  عنوان  به  غالباً  و   میدهند  رنگ  رفتارها  و  تفکرات  مفاهیم،  همه  به  عواطف  معتقدند  نیز  یانگ  و  الندبرگ

  روزمره  رویدادهاي  از  کاملی  درک  عواطف،  به  توجه  بدون  که   میگیرند  نتیجه  چنین  آنها.  میکنند  نقش  ایفاي  تغییر  هاي   پروژه

  پدیده  یک  تغییر،  اساس  این  بر.  (1399)حیدریان،    است  عاطفی   بار  داراي  عملی  هر  صورت  هر  در  زیرا  شد،  نخواهد  حاصل

  وکوهن   کاتر.  میدهند   نشان  هیجانی   یا  عاطفی  هاي  العمل  عکس  خود  از  رویدادهایی  چنین  این  مقابل   در  افراد  زیرا  است؛   عاطفی

 عواطفی  و  احساسات  نتیجه  را  آن  میدارد  وا  فکر  به  را  انسان  که  بدانند  هایی«  تحلیل»  نتیجه آنکه از  بیش  را  رفتار  در  تغییر  نیز

 (1397،يمرتضو  و يزاهد از نقل به) انگیزاند می  بر را افراد که میدانند

 نگرش   شامل  شده  ابراز  یجانه)(.    دهد   می  قرار  تأثیر  تحت  را  خانه  محیط  استرس،  مهم   عامل  یک  عنوان  به   شده  ابراز  هیجان

  بیماري  به  مبتال  که  خانواده  عضو  یک  به  نسبت  خویشان  و  بستگان  که  است  مفرط  یعاطف  درگیري  و  آمیز  خصومت  انتقادي   هاي

 (. 1396شاکرمی، ) دهند می  نشان است، پزشکی روان

  انتقاد  هاي  ویژگی  با  ارتباطی  سبک  از  استفاده   شامل   که   شده  ابراز  هیجان  شاخص   روانی،   هاي اختالل  اجتماعی   مدل  اساس  بر 

  روانی  هاي   اختالل  عود  در  تأثیرگذار  عوامل  از  یکی   است،   روانی  اختالل  به  مبتال   فرد   به  خصومت  ابراز  و  هیجانی  درگیري  و   کردن

  هیجان  به است، گردیده  مطرح انگلستان  در( 1985) براون توسط قبل دهه 4 حدود از که شده ابراز هیجان. آید می حساب به

  است   اسکیزوفرنی  به  مبتال  که خانواده  از  عضوي  درباره   خویشاوندان،  توسط  که شود  می  اطالق   خاصی  رفتارهاي   و   ها  نگرش  ها، 

 (.2016)جیوتی و همکاران،  شود می ابراز

  در   بیماري،  عود  در  خویشاوندان  شده  ابراز  هیجان  تأثیر  میزان  که  دادند  نشان(1998)  هالی   و   بوتزالف  فراتحلیل،  مقاله  یک  در

  خویش   و   خانواده  اعضاي  شده  ابراز  هیجان.  است  اسکیزوفرنی  از  بیشتر  حتی  خوردن  مشکالت  و   خلقی  اختالالت  به  مبتال  بیماران

  رفتارهاي  در  تر  ضعیف  اجتماعی  رفتارهاي  و  عملکرد کاهش و  .دهد می   افزایش  برابر  3  تا  2  را  بیماري  عود  احتمال  بیمار،  اوندان

 فیزیولوژیکی   هاي   برانگیختگی  افزایش   باعث   چنین  هم (.  2010  سادوک،   و   ؛سادوک )  شود   می  موجب  را  انتظار  مورد   اجتماعی

 (2015همکاران، )روبیو و  شود می محسوب اسکیزوفرنی به  مبتال افراد براي اي عمده فشارزاي عامل  و گردد  می باالیی

  که   نمودند  عنوان  و  دادند  قرار  بررسی  مورد  شده  ابراز  هیجان  با   رابطه  در  را  فرهنگی  هاي   تفاوت   ، (1992)  ماروین  و  جنکینز

 طور  به نیز تجربی شواهد. (1399)فخاریان وهمکاران، دارد ارتباط اجتماعی ـ اقتصادي وضعیت و قومیت با موجود هاي تفاوت

  مطالعات  .دارد  نقش  روانی  روحی   و  جسمی  مشکالت  از  وسیعی  طیف  در  شده  ابراز  هیجان  مقیاس  که  است  داده  نشان  مستمر

  کشورهاي  در   اسکیزوفرنی  به  مبتال   افراد  ل  راحی  و   زاستونی  باروکالف،   هاي   خانواده  در  را  باال   شده  ابراز  هیجان  نرخ  مختلف

 . اند کرده گزارش( 2001 داویدیان،  و ملکی   پورمند، پور،  متقی% ) 61 ایران، در و( 2017 کاونگ،)%  70 تا 40 غربی

  کاهش  در  خانواده  روانی  آموزش  هاي  مداخله  که  شد  گزارش  (2010)  مظاهري،  پور،  متقی  کرملو،  ایران  در  اي  مطالعه  در

  روانی، آموزش اما  ندارد، تأثیري روانی  شدید اختالالت به مبتال بیماران  هاي  خانواده در تعارض سطح و  شدید  یعاطف درگیري

 . کند  می  کم داري معنی صورت به را شدید  روانی اختالل با  فرد درباره خانواده اعضاي انتقادي اظهارات

 مفهوم .  است  گذرانده  آن  در  را  خود  یکودک  هاي  سال  تمام  ا ی  و   اعظم  قسمت  فرد  که  است  يا  خانواده  یاصل  خانواده  سالمت

. (1394)خانمیرزایی،  دارد  تمرکز  سالم  خانواده  کی  اتیح  در   يدیکل  مفهوم  دو  عنوان  به  تیم یصم  و  استقالل  بر  یاصل  خانواده

  احترام   ت،یمسئول  ان،یب   صراحت    بر  دی تأک   با   استقالل   نی ا   و  دهدیم   استقالل   خود   ياعضا   به   سالم   خانواده   الگو   نیا   در

  در   شودکهیم  محسوب  يخانوادها  سالم  خانواده.  دی آ  یم  وجود  به  فقدان  و  شدن  جدا  قبول  و  گرانی د  با   بودن  باز  ن،یریسا  به

   خانه،   در   گرم    ي فضا   ک ی   جاد یا   ها،   احساس   انواع  انیب  قیتشو  با   را   کار  نیا  و   کندیم  جادیا  تیمیصم  روابط،   و   خانواده  يفضا

  اعتماد  جاد یا  و   ی فهم  هم   به  نسبت  تیحساس  جادیا  الزم،  ریغ   استرس  جاد یا  بدون   ها ¬  تعارض   حل   هوا،  و   حال    و    هیروح   یعنی

 (1398دریادل، )دهد   یم  انجام یآدم  نهاد  یکین اساس  بر انسانها به
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  انتقاد   و  عاطفی  درگیري  نیب  ایآ  که  است  سوال  نیا  به  ییپاسخگو  دنبال  به  قیتحق  نیا  در  محقق  شد  گفته  آنچه  به  توجه  با

 ؟ دارد وجود يا رابطه شخصیت اختالل  با   اصلی خانواده سالمت  و خانواده

 

 روش 
  یشیآزما  ریغ   نوع  از(  قیتحق   روش)  ها   داده  يگردآور  نحوه  به  توجه  با  و  يکاربرد  قاتیتحق  نوع  از  هدف  به  توجه  با   حاضر  پژوهش

  خانواده  انتقاد  و عاطفی  درگیري رابطه تیوضع از يریتصو را یز است یفیتوص است؛ یهمبستگ -یفیتوص روش ترقیدق طور به

 . .پردازد  یم  رهایمتغ انیم رابطه یبررس به رایز است؛ یهمبستگ  و دهد  یم ارائه را شخصیت اختالل و  اصلی خانواده  سالمت و

  تعداد  دانشگاه   یآموزش  معاونت  از  استعالم   با   که   باشند   یم   سمنان  دانشگاه   انیدانشجو  شامل  حاضر  پژوهش   ي آمار  جامعه

  است؛  یالزام  پژوهش   نی ا  در  يریگنمونه  ،يآمار  جامعه  يباال   حجم  به  توجه  با.  دیگرد  برآورد  نفر  هزار  12  بر  بالغ  انیدانشجو

  ی پراکندگ  به  توجه  با.  باشد  یم  مورد  375  معادل  که  دیگرد  نییتع  مورگان  و  یکرجس  جدول  از  استفاده  با  قیتحق  نیا  نمونه  حجم

 .است شده  استفاده دانشگاه مختلف يها دانشکده در  يا مرحله چند يا خوشه ي ریگ نمونه روش از يآمار جامعه

 

 ابزرا سنجش متغيرها 
 مجموعه  از  متشکل  که  باشد  می   یپیمایش  تحقیقات  در  اطالعات  آوري  جمع  ابزارهاي  متداولترین  از  یکی  عنوان  به  پرسشنامه

 مورد   را  پاسخگو  فرد  یک  بینش  و  ها  دیدگاه  نظر،  گوناگون،  هاي  مقیاس  از  گیري  بهره  با  که   باشد  می  هدفدار  هاي  پرسش

   دهد می قرار سنجش

  زیرمقیاس   دو  از  و  است  سؤال  14  داراي  خانواده  عاطفی  درگیري  و  انتقاد   مقیاس  ه:خانواد عاطفی درگيری و  انتقاد  مقياس

 ادراک   انتقاد   مقیاس   خرده  به   نامه  پرسش   زوج  سؤال.  7  است  شده  ساخته (EI) عاطفی  درگیري  شدت  و (pc) شده  ادراک  انتقاد

  خواسته   دهندگان  پاسخ  از .  دهد  می  قرار  سنجش  مورد  را  عاطفی  درگیري  زیرمقیاس  نیز  فرد  سؤال  7  و  شود  می   مربوط  شده

 دو  براي  جداگانه  طور  به  مقیاس.  نمایند  توصیف  هرگز  تا  همیشه  از  طیفی  در  ت  سؤاال  به  توجه  با  را  شان  خانواده  که  شد

  باالي  میزان  دهنده   نشان  مقیاس  این  در  باالتر  نمرات.  شد  گذاري  نمره  عاطفی   درگیري  شدت  و  شده   ادراک  انتقاد  زیرمقیاس

 معناداري   طور  به   شده   ادراک  انتقاد   زیرمقیاس   که  داد   نشان (  1992)  همکاران  و   شیلدس  تحقیق  نتایج .  است«    شده   ابراز  هیجان»

 معناداري   رابطه  اضطراب  و   افسردگی   با  عاطفی   درگیري  مقابل  در  و (39/0و  42/0ترتیب  به)  دارد  رابطه  اضطراب  و   افسردگی  با

 داشت  رابطه اضطراب با  هم  و افسردگی  با هم شد، همراه عاطفی درگیري  با  شده ادراک انتقاد که هنگامی  حال  این با.  نداشت

 خصومت   و (27/0)  افسردگی  با  شده  ادراک  انتقاد  مقیاس  خرده  که  دریافتند  نیز(    1999)  کمپل  و  فیسال(  25/0و  22/0ترتیب  به)

 .دارد رابطه پزشکی بیماران نمونه در (30/0)

  از  انعطاف  رقابل یغ   و  بادوام  ر،یفراگ  يالگو  کی  تیشخص  اختالل :چهارم  نسخه  لونيم   ین يبال  ی محور  چند  پرسشنامه 

  منجر   اختالل  ا ی  ی درماندگ  به  و  دارد   تفاوت  فرد  ی فرهنگ  انتظارات  با  یمشخص  طور  به   که  است  یرون یب  رفتار  و   ی درون  تجارب

.  اندداده  قرار DSM دو  محور  اختالالت  جزو   را  آن  اختالل،  ن یا  مدت  ی طوالن  نسبتاً   يداریپا  و   درمان   به  مقاومت  ل یدل  به.  شودیم

 ت ی شخص  اختالالت  سنجش  نهیزم  در  اما  است  شده  ساخته  یروانپزشک  اختالالت  شتریب  سنجش  يبرا  ياریبس  يابزارها  اگرچه

 به   سال  هاده  یط  در  و  شده  ساخته  لونیم  ینیبال  يمحور  چند  پرسشنامه  مشکل  نیا  رفع  يبرا.  داشت  وجود  یاساس  مشکالت

  .شد لیتبد حوزه نیا در اعتماد مورد يابزار

  خانواده  مقیاس.  شد  تهیه  1985  سال  در  فاین  و  کوچران  پیرسی،  اندرسون،  هاوشتات،  توسط :  اصلی  خانواده  سالمت  مقياس

  و  استقالل  بعد  دو  در  اصلی  ي  خانواده  سالمت  میزان  از  را  شخص  استنباط  و  ادراک  که  است  سوالی  40  ابزار  یک  اصلی  ي
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  اي   درجه  پنج مقیاس  یک  اساس   بر  پرسشنامه این  پرسش 40  از  یک  هر .  کند می  بررسی  کلیدي  مفهوم  دو  عنوان  به  صمیمیت

  در   بازآزمایی  روش  با  را  مقیاس  این  پایایی (  2009)  کرمی(.  2000  بند،  عالقه  و   ثنایی)  است  شده    بندي  درجه(  پنج  تا  یک  از)

  پرسشنامه،   این   ي  سازه  اعتبار.  است  کرده  گزارش  92/0  نهایی   ي  مرحله  در  و  89/0  بازآزمایی   در  ،   89/0  مقدماتی   ي  مرحله

  از  استفاده  با   پژوهش   این  در  پرسشنامه  این  پایایی.  است  گرفته  قرار  تایید   مورد  عاملی  تحلیل  روش  با)  2009)  کرمی  توسط

 . شد برآورد 86/0 کرونباخ، آلفاي روش
عددي از پرسشنامه گردید و با استفاده از آزمون آلفاي کرونباخ    30جهت تعیین پایایی پرسشنامه نیز اقدام به تکمیل یک نمونه  

و   78/0  تیشخص  اختالل،  81/0  خانواده   عاطفی  درگیري  و  انتقادکه براساس نتایج براي متغیر    پایایی پرسشنامه آزمون شد.

 بدست آمد که پایایی پرسشنامه ها را در حد باالیی تایید می کند.  83/0سالمت خانواده هم 

  بخش  در  استاندارد  انحراف  و   نیانگیم  یفیتوص  آمار  يروشها  از  آمده  بدست  اطالعات  لیتحل  يبرا  ها،  داده   يآور  جمع  از  پس

 ی همبستگ   آزمون  از  قیتحق  هاي  هیفرض  لیتحل  و  هیتجز  جهت  ،هم   یاستنباط  آمار   بخش  در.  است  شده   استفاده  یفیتوص  آمار

 .  . شد استفاده چندگانه ونی رگرسو رسونیپ 

 

 ها یافته
  سال25  تا 20  ی سن  گروه  به  مربوط  انیپاسخگو  یفراوان  نیشتریب  سن   لحاظ  ازهاي جمعیت شناختی تحقیق نشان داد که  ویژگی

 9/57  مطالعه،   مورد  انیپاسخگو  تاهل  تیوضع  لحاظ  از  ،جی نتا  اساس  بر  .دهند   یم  لیتشک  را  یفراوان  درصد  9/65که  باشند  یم

 سطح   را  یفراوان  نیشتریب   مطالعه،  مورد  انیپاسخگو  یتحصیل  تیوضع  لحاظ  از  .اند   بوده  متاهل  درصد  1/42  و  مجرد  درصد

نتایج توصیفی متغیرهاي تحقیق نشان می دهد  که میانگین  .دهد  یم  اختصاص  خود  به  درصد  7/71یکارشناس . همچنین 

  بوده 59/36 معادل خانواده  عاطفی درگیري و  انتقاد، 1/125  با  برابر  یاصل خانواده  سالمت اسیمق  لحاظ به  انیپاسخگو نمرات 

 ن یانگیم  نیشتریب(  54/3)  یوسواس  و(  87/3)  دیپارانوئ  یتیشخص  ي ها  اختالل  نیانگیم  ت،یشخص  اختالل  نشانگان  نیب  ازو    .است

 .  است بوده دارا  را نیانگیم نیکمتر( 50/1)يمرز تیشخص اختالل و

 آزمون   ن یا  جینتا  به  توجه  با   تا .  گرفت  انجام   رنفیاسم  کلموگروف  نرمال  عیتوز  آزمون  ابتدا  اتیفرض  آزمون  یبررس  جهت  ادامه  در 

 . شود استفاده مناسب يآمار يها آزمون  از

 رنف ياسم کولموگروف  نرمال ع یتوز آزمون  از استفاده  با ها داده  نرمال عی توز یرسبر . 1جدول

 داری سطح معنی   KSآماره   شاخص ها

 001/0 074/0 ی سالمت خانواده اصل

 001/0 098/0 انتقاد ادراک شده 

 001/0 089/0 شدت درگیري عاطفی 

 001/0 073/0 مقیاس انتقاد و درگیري عاطفی خانواده

 001/0 184/0 پارانوئید

 001/0 203/0 اسکیزوئید 

 001/0 339/0 مرزي 

 001/0 292/0 نمایشی 

 001/0 206/0 وسواسی 
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 001/0 396/0 اجتنابی

 001/0 175/0 وابسته 

 

مورد مطالعه   يها ریشود که متغ  یمشاهده م رنفینرمال کولموگروف اسم عیآزمون توز ج یو بر اساس نتا1مطابق با جدول 

  يبودن داده ها و عدم برخوردار يبا توجه به فاصله ا رهایمتغ نیرابطه ب یجهت بررس نیباشند. بنابرا ینرمال نم عیتوز يدارا

 باشد.  ی مجاز م رمنیاسپ یهمبستگ   آزموننرمال داده ها، استفاده از   عیاز توز

  درگیري عاطفی و انتقاد خانواده با ابعاد اختالل شخصیت: نیرابطه ب یبررس اول:   هيفرض

اختالل شخصیت همبستگ  نیب  یرابطه همبستگ  یبررس  جهت ابعاد  با  انتقاد خانواده  استفاده   رمنیاسپ  یدرگیري عاطفی و 

 . دیگرد

 شخصيت  اختالل  ابعاد با  خانواده انتقاد  و عاطفی  گيری در نيب همبستگی . 2جدول 

 سطح معنی داری  ضریب همبستگی متغيرهای وارد شده

 در گیري عاطفی و انتقاد خانواده 

 001/0 -168/0** پارانوئید

 001/0 -495/0** اسکیزوئید 

 277/0 -056/0 مرزي 

 773/0 -015/0 نمایشی 

 001/0 -322/0** وسواسی 

 019/0 -133/0* اجتنابی

 001/0 -634/0** وابسته 

 

 یوسواس د، یزوئیاسک د،یپارانوئ تیدر گیري عاطفی و انتقاد خانواده با نشانگان اختالل شخص نینشان داد که ب 2جدول  جینتا

در گیري عاطفی و انتقاد خانواده و نشانگان   نیوجود دارد. ب يدار یو معن  یرابطه منف نانیاطم %99و وابسته در سطح 

عاطفی و   يریدرگ نی است که ب یدر حال نیوجود دارد.ا يدار یو معن یمنف بطهرا نانیاطم %95در سطح  یاختالل اجتناب

 دار وجود ندارد.  یمعن  یهمبستگ یشیو نما يانتقاد خانواده با نشانگان اختالل مرز

 سالمت خانواده با ابعاد اختالل شخصیت  نیرابطه ب یبررس  :دوم  هيفرض

 . دی استفاده گرد رمنیاسپ یسالمت خانواده با ابعاد اختالل شخصیت از همبستگ نی ب یرابطه همبستگ یبررس جهت

 سالمت خانواده با ابعاد اختالل شخصيت  .  همبستگی بين 3جدول 

 سطح معنی داری  ضریب همبستگی متغيرهای وارد شده 

 سالمت خانواده 

 001/0 -207/0** پارانوئید

 001/0 -286/0** اسکیزوئید 

 001/0 -241/0** مرزي 

 002/0 -158/0** نمایشی 

 001/0 -167/0** وسواسی 

 001/0 -225/0** اجتنابی
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 001/0 -183/0** وابسته 

 

  جینتا   است،  گرفته  قرار  یبررس   مورد  شخصیت  اختالل  ابعاد  با   خانواده   سالمت  نیب  رابطه  یهمبستگ  ،3براساس نتایج جدول  

 وجود   دار  ی معن  و   یمنف  رابطه  نانیاطم  % 99  سطح  در  شخصیت  اختالل  نشانگان   ی تمام  با   خانواده   سالمت  ن یب  که  داد  نشان

 .دارد

 شخصیت  اختالل ابعاد با خانواده انتقاد  و عاطفی  گیري  در ابعاد نیب رابطه یبررس :فرضيه سوم

 رمن یاسپ  یهمبستگ  از  شخصیت   اختالل  ابعاد   با  خانواده  انتقاد   و  عاطفی  گیري  در  ابعاد   نیب  یهمبستگ  رابطه  یبررس  جهت

 . د یگرد استفاده

 قرار   یبررس  مورد  تیشخص  اختالل  نشانگان  و   خانواده   انتقاد  و   عاطفی   درگیري  ابعاد   نیب  رابطه  یهمبستگ  ج ینتا  ،4  جدول  در

 سطح   در  وابسته  و  دیزوئی اسک  تیشخص  اختالل  نشانگان  و  شده   ادراک  انتقاد  بعد  نیب  که  دهد  یم  نشان  ها  افتهی  است،  گرفته

 اختالل   نشانگان  ریسا  و  شده   ادراک  انتقاد  بعد  نیب  يدار  یمعن  رابطه  و.  دارد  وجود  دار  یمعن  و  یمنف  رابطه  نانیاطم  99%

 .ندارد وجود مطالعه مورد تیشخص

  ،یوسواس  د،یپارانوئ تیشخص اختالل نشانگان  و عاطفی درگیري شدت بعد نیب که دهد یم  نشان مطالعه يها افتهی نیهمچن

 اختالل   نشانگان  و  عاطفی  درگیري  شدت  بعد  نیب.  دارد  وجود  دار  یمعن  و  یمنف  رابطه  نانیاطم  %99  سطح  در  وابسته  و  یاجتناب

  با   عاطفی   درگیري  شدت  ن یب  که   است  ی حال  در   نیا.  دارد  وجود  يدار  یمعن   و   یمنف  رابطه  نانیاطم  %95  سطح  در  دیزوئیاسک

 .ندارد وجود دار  یمعن یهمبستگ  یشینما و يمرز اختالل نشانگان

 شخصيت  اختالل ابعاد  با خانواده  انتقاد  و عاطفی  گيری  در ابعاد نيب همبستگی. 4جدول 

 سطح معنی داری  ضریب همبستگی وارد شدهمتغيرهای   

 انتقاد ادراک شده 

 155/0 -074/0 پارانوئید

 001/0 -522/0** اسکیزوئید 

 519/0 -033/0 مرزي 

 762/0 -016/0 نمایشی 

 102/0 -085/0 وسواسی 

 900/0 -007/0 اجتنابی

 001/0 -587/0** وابسته 

 شدت درگیري عاطفی 

 001/0 -228/0** پارانوئید

 033/0 -110/0* اسکیزوئید 

 059/0 -098/0 مرزي 

 338/0 -050/0 نمایشی 

 001/0 -492/0** وسواسی 

 001/0 -212/0** اجتنابی

 001/0 -316/0** وابسته 
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  ینیب  ش یپ   در  نیوالد  یعاطف   يریدرگ  و  انتقاد  اسیمق  و  ی اصل  خانواده  سالمت  يرهایمتغ  که   نیا  یبررس  منظور  به  ادامه  در

 ی بررس  ونیرگرس  ي ها  فرض  شیپ   از  یک ی.  شد   استفاده  گام  به  گام  ونیرگرس  آزمون  از  دارند  نقش  تیشخص  اختالل  نشانگان

 استقالل   زانیم  مطالعه  مورد  يها  افتهی  براساس.  شود  یم  استفاده  واتسون  نیدورب  آماره  از  که  باشد   یم  خطا  استقالل  فرض  شیپ 

  با  نیهمچن.  شود  یم  رفتهیپذ   خطاها  استقالل  فرض  جهینت   در   و   باشند  ی م  5/2  تا   5/1  نیب   فاصله  در  شده   محاسبه  يخطاها

  ی نیب شیپ  جهت ونیرگرس آزمون از توان ی م  باشد   ی م 8/0 از  کمتر نیبش یپ  ي رهایمتغ نی ب یهمبستگ  که  نکته نیا به توجه

 .کرد  استفاده  نیب شیپ   يرهایمتغ  اساس بر تیشخص اختالل نشانگان
 

 شدت    و  شده   ادراك   انتقاد  ، ی اصل  خانواده   سالمت   اساس  بر   د يپارانوئ  ت يشخص  اختالل  نشانگان   ینيب  ش يپ(  الف

 عاطفی   درگيری

 وارد   ونیرگرس  یی نها   مدل  در  ی اصل  خانواده  سالمت  و  يریدرگ   شدت   يرهایمتغ  که  شود   یم  مشاهده   5  جدول  جینتا   اساس  بر

 . کنند یم نییتب را دیپارانوئ تیشخص اختالل نشانگان راتییتغ از درصد  10 کل در  و اند  شده

 د يپارانوئ تيشخص اختالل نشانگان ینيب  شيپ ی برا  گام  به  گام ون يرگرس جینتا. 5جدول 

 B SE β R 2R 2ΔR متغيرهای وارد شده گام 
 060/0 063/0 251/0 -251/0 017/0 -083/0 درگیري  1

 099/0 104/0 322/0 -236/0 016/0 -078/0 درگیري  2

    -203/0 003/0 -011/0 سالمت 

 

  شدت  و  شده  ادراك  انتقاد  ،یاصل  خانواده   سالمت  اساس  بر  د يزوئياسک  تيشخص  اختالل  نشانگان  ینيب  شيپ(  ب

 عاطفی   درگيری

 وارد   ونیرگرس  یی نها  مدل  در  ی اصل  خانواده   سالمت   و  يریدرگ   شدت   ي رهایمتغ  که   شود  ی م  مشاهده  6  جدول   ج ینتا  اساس  رب

 . کنند یم نییتب را دیپارانوئ تیشخص اختالل نشانگان راتییتغ از درصد  10 کل در  و اند  شده

 د يزوئياسک تيشخص اختالل نشانگان ینيب  شيپ ی برا  گام  به گام ونيرگرس  جینتا. 6جدول 

 B SE β R 2R 2ΔR متغيرهای وارد شده گام 
 246/0 496/0 -496/0 011/0 -120/0 انتقاد 1 1

 353/0 596/0 -493/0 010/0 -119/0 انتقاد 2 2

   -326/0 002/0 -018/0 سالمت  
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 درگيری   شدت و  شده  ادراك  انتقاد  ، ی اصل  خانواده  سالمت  اساس  بر  یمرز  تيشخص  اختالل   نشانگان  ینيب  شيپ(  ج

 عاطفی

 مرزی  تينشانگان اختالل شخص ینيب  شيپ. نتایج رگرسيون گام به گام برای 7جدول 

 B SE β R 2R 2ΔR متغيرهای وارد شده گام 
 063/0 065/0 256/0 -256/0 001/0 -007/0 سالمت 1

 071/0 076/0 275/0 -249/0 001/0 -007/0 سالمت 2

    -101/0 009/0 -019/0 درگیري  

 

وارد   ونیرگرس یی در مدل نها يریو شدت درگ یسالمت خانواده اصل ي رهایشود که متغ یمشاهده م   7جدول  جیبر اساس نتا

 کنند.    یم نیی را تب يمرز تینشانگان اختالل شخص راتییدرصد از تغ 6/7شده اند و در کل  

 

شدت درگيری  انتقاد ادراك شده و    ، ی بر اساس سالمت خانواده اصل  یشینما  تينشانگان اختالل شخص  ینيب  شي( پد

 عاطفی

 نمایشی تينشانگان اختالل شخص ینيب  شيپ. نتایج رگرسيون گام به گام برای 8جدول 

 B SE β R 2R 2ΔR متغيرهای وارد شده گام 
 033/0 035/0 188/0 -188/0 002/0 -006/0 سالمت 1

 

وارد شده اند و در کل   ونیرگرس ییدر مدل نها  یسالمت خانواده اصل ریشود که متغ یمشاهده م   8جدول  جیتابر اساس ن

 کنند.    یم نییرا تب یشینما تینشانگان اختالل شخص راتییدرصد از تغ 5/3

 

انتقاد ادراك شده و  شدت    ،یبر اساس سالمت خانواده اصل  یوسواس  تينشانگان اختالل شخص  ینيب  شي( په

 درگيری عاطفی 

 ی وسواس تينشانگان اختالل شخص ینيب  شيپ ی گام به گام برا  ونيرگرس ج ی. نتا9 جدول

 B SE β R 2R 2ΔR متغيرهای وارد شده گام 
 231/0 233/0 482/0 -482/0 014/0 -151/0 درگیري  1

 250/0 254/0 504/0 -472/0 014/0 -148/0 درگیري  2

    -145/0 002/0 -007/0 سالمت 

 

وارد   ونیرگرس  یی در مدل نها   ی و سالمت خانواده اصل  يریشدت درگ   يرهایشود که متغ  یمشاهده م  9جدول    جیبر اساس نتا 

 کنند.  یم نییرا تب یوسواس ت ینشانگان اختالل شخص تراییدرصد از تغ 4/25شده اند و در کل 
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انتقاد ادراك شده و شدت درگيری   ، یبر اساس سالمت خانواده اصل  یاجتناب  تينشانگان اختالل شخص  ینيب  شي( پو

 عاطفی

 ی اجتناب تينشانگان اختالل شخص ینيب  شيپ ی گام به گام برا ون يرگرس ج ی. نتا10 جدول

 B SE β R 2R 2ΔR متغيرهای وارد شده گام 
 063/0 065/0 255/0 -255/0 002/0 -008/0 سالمت 1

 115/0 120/0 347/0 -239/0 002/0 -008/0 سالمت 2

    -235/0 010/0 -/050 درگیري  

 

 ونیرگرس ییدر مدل نها يریو شدت درگ یسالمت خانواده اصل يرهایشود که متغ ی مشاهده م 10جدول  جیبر اساس نتا

 کنند.    یم نییرا تب یاجتناب تی نشانگان اختالل شخص راتییدرصد از تغ 12وارد شده اند و در کل 

 

انتقاد ادراك شده و  شدت    ،یوابسته بر اساس سالمت خانواده اصل  تينشانگان اختالل شخص  ینيب  شي( پز

 درگيری عاطفی 

 وابسته تينشانگان اختالل شخص ینيب  شيپ ی گام به گام برا  ونيرگرس  جینتا  11 جدول

 B SE β R 2R 2ΔR متغيرهای وارد شده گام 
 321/0 323/0 568/0 -568/0 009/0 -124/0 انتقاد 1

    -539/0 009/0 -118/0 انتقاد 2

 348/0 381/0 617/0 -242/0 013/0 -078/0 درگیري  

 405/0 409/0 640/0 -539/0 009/0 -118/0 انتقاد 3

    -230/0 013/0 -074/0 درگیري  

    -169/0 002/0 -008/0 سالمت 

 

 ون یرگرس  ییدر مدل نها  یو سالمت خانواده اصل  يریانتقاد، شدت درگ  ي رهایشود که متغ  یمشاهده م  11جدول    جیبر اساس نتا

 کنند.  یم نییرا تب ستهیوا تینشانگان اختالل شخص راتییدرصد از تغ 1/38وارد شده اند و در کل 

 

 و بحث   یريگ جهينت
  ن ی رابطه درگیري عاطفی و انتقاد خانواده و سالمت خانواده اصلی با اختالل شخصیت بوده  است. ا یپژوهش با هدف بررس نیا

دانشگاه سمنان صورت گرفته است.   انیدانشجو  يو در جامعه آمار  يه مورداست و بصورت مطالع  ی پژوهش از نوع همبستگ

و مورگان تعداد    یبر جدول کرجس  یدانشگاه و با حجم نمونه مبتن  ي در دانشکده ها  ی تصادف  يبصورت خوشه ا  يرینمونه گ

پژوش سه پرسشنامه استاندارد؛ انتقاد و    يآنان قرار گرفت. ابزار ها  ارینمونه انتخاب شدند و سواالت پرسشنامه در اخت  375

(  MCMI-IV)  لونیم  ینیبال  ي( و پرسشنامه چند محور FOS(، سالمت خانواده ي اصلی)FEICSدرگیري عاطفی خانواده )

 % 99در سطح    تینشانگان اختالل شخص  هیدر گیري عاطفی و انتقاد خانواده و کل  نیب  نیاد که بپژوهش نشان د  ي ها  افتهی بود.  
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نشانگان اختالل   یسالمت خانواده با تمام  نیها نشان داد که ب  افتهی  نی وجود دارد. همچن  يدار   یو معن  یرابطه منف  نانیاطم

 دار وجود دارد. ی و معن یرابطه منف نانیاطم  %99شخصیت در سطح 

ابعاد اختالل شخصیت در سطح    نیدهد که ب  ی نشان م  ی پژوهش  يها  فتهای با  انتقاد خانواده  درصد    99در گیري عاطفی و 

ابعاد درگیري    نینشان داد که ب  جینتا  نیشود.. همچن  یم  دییتأ   قیتحق  هیو معنادار وجود دارد و فرض  یرابطه منف  نانیاطم

بدان    نیدار وجود دارد. ا  ی و معن  یرابطه منف  نانیدرصد اطم  99در سطح    یتعاطفی و انتقاد خانواده با ابعاد اختالل شخص

  افته ی ها با  افتهی  نیرا  داشته اند.  ا  يکمتر تیو انتقاد خانواده باال، نشانگان اختالل شخص یعاطف  يریمعناست که افراد با درگ

  4ابراز شده که از حدود    جانیگفت که ه  توان¬یم   افتهی  نی ا  نیی( همسو است در تب1397مهر و بستان )  ی نصرتمطالعه     ي ها

شود که    ی اطالق م  یخاص  ينگرش ها و رفتارها  جانها، یاست، به ه  ده ی در انگلستان مطرح گرد(  1985دهه قبل توسط براون )

و    الفبونز  ل،یمطالعه فراتحل  کیشود. در    یاست ابراز م  یزوفرنیاسکاز خانواده که مبتال به    يدرباره عضو  شاوندان،یتوسط خو

و    ی مبتال به اختالالت خلق  مارانیدر ب  ،يماریدر عود ب  شاوندانیابراز شده خو  جانیه ریتأث  زانینشان دادند که م( 1998)  ی هال

 ي ماریاحتمال عود ب  مار،ی ب  شاوندانیخانواده و خو  ي ابراز شده اعضا  جانیاست، ه  یزوفرنیاز اسک  شتریب  یمشکالت خوردن حت

مورد انتظار را موجب   یاجتماع   يتر در رفتارها  فیضع  یاجتماع   يو کاهش عملکرد و رفتارها   دهدیم  شیبرابر افزا  3تا    2را  

افراد مبتال به   يبرا  يعمده ا  يگردد و عامل فشارزا  یم   ییباال  یکیولوژیزیف يها  یختگیبرانگ  ش یباعث افزا  نی، هم چنشود  یم

قرار   یابراز شده مورد بررس جانیرا در رابطه با ه یفرهنگ ي، تفاوت ها (1992) نیو مارو نزیجنک  شودیمحسوب م یزوفرنیاسک

به طور    زین  یارتباط دارد. شواهد تجرب  یاجتماع   -  ياقتصاد  تیو وضع  تیموجود با قوم  يدادند و عنوان نمودند که تفاوت ها

نقش دارد  مطالعات    یروان  یو روح  یاز مشکالت جسم  یعیوس   فیابراز شده در ط  جانیه  اسیست که مق مستمر نشان داده ا

(  1992کاونگ،  )  ٪70تا    40  یغرب   يدر کشورها  یزوفرنیافراد مبتال به اسک  يابراز شده باال را در خانواده ها  جانیمختلف نرخ ه

ا پورمند، ملک   یمتق)  61  ران،یو در  ا  يا  مطالعه  در.  اند  کرده  گزارش(  2001  ان، یدی و داو  یپور،   ور، پ   ی)کرملو، متق  رانیدر 

و سطح تعارض در    دیشد  یجانیه  يریخانواده در کاهش درگ  یآموزش روان  ي، گزارش شد که مداخله ها(2010  ،يمظاهر

خانواده درباره فرد    ياعضا  ياظهارات انتقاد  ،یندارد، اما آموزش روان  يریتأث  یروان  دیمبتال به اختالالت شد  مارانیب  يخانواده ها

و    یی ای که پا  یی خانواده، داشتن ابزارها  نهیتوان گفت در زم  ی کند، م   یکم م   يدار  ی را به صورت معن  د ی شد  ی با اختالل روان

است که اختالف    ي ا  دهیچیاده حوزه پ کار کرد خانو  يریاندازه گ  ن،یمهم است، عالوه بر ا  اریداشته باشند، بس  ی مناسب  ییروا

  یعاطف  يریانتقاد و درگ  اسیمق(  1992)  "لیدان  کفرانکس، هارپ، کمپل و م  لدس،یرا به دنبال خود دارد  ش  يادیز  ينظرها

  شیابراز شده« گسترش دادند. آنها پ  جانی»ه اسیمق یخالصه شده خود گزارش اسیمق کیرا به عنوان  "(FEICSخانواده« )

  ن یآن ا يکوتاه است. با توجه به سهولت اجرا  یبه اندازه کاف  یشیمایپ  قاتیاستفاده در تحق يبرا اسیمق  نیکرده اند که ا ینیب

ابراز شده به    جانی»ه  نیها گسترش دهد. همچن  تیاز موقع  ی عیوس  فیابراز شده« را در ط  جانیتواند مفهوم »ه  یم   اسیمق

 دهد.   ی پوشش م ی عاطف يریاز انتقاد و درگ یمختلف از بستگان را با دو جزء اصل  یارتباط يسبک ها یور تجربط

درصد   99دار در سطح    یو معن  یسالمت خانواده با ابعاد اختالل شخصیت رابطه منف  نیپژوهش نشان داد که ب  گرید  افتهی

  شیافزا  انیاست که هرچه نمره سالمت خانواده پاسخگو  یبدان معن   نیشود. ا  یم   دییتأ   قیتحق   هیوجود دارد و فرض  نانیاطم

 باشد.  یمکمتر  انیابعاد اختالل شخصیت پاسخگو ابدی یم

نهادها   ان یتوان گفت در م ی م  افتهی  نیا نیی( همسو است. در تب1397مهر و بستان) یمطالعه  نصرت ي ها  افتهی ها با  افتهی نیا

است که    یی ایپو  یخاص و به سزا دارد. خانواده نهاد اجتماع   یتید در جامعه، خانواده نقش و اهمموجو  یاجتماع  يو نظام ها

  ،یروان  ،یخانواده با مشکل جسم  ياز اعضا  یک یکه    یدارند. زمان  گریکدیمتقابل بر    ریاثآن ت  يخانواده و تک تک اعضا  طیشرا

... روبرو م  یمال از ح  یشود، جو کل   یو  از آن مشکل خواهد شد و بالعکس، شرا  ثیخانواده  نامطلوب    طیابعاد مختلف متاثر 

بر    اجزاء  کل و  نیخواهد گذاشت. بنابرا  ریخانواده تاث  ياز اعضا  کیدر خانواده( بر هر    يماریطالق و ب  خانواده،  خانواده )فقر
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ب  ریتاث  گریکدی  طیشرا بروز  العالج( در    يماریگذارند.  اعضا  ی کیمزمن، صعب  اجزاء، قواعد و    ی اده مخانو  ي از  تواند ساختار، 

 رات ییتغ  نی. ادینما  یراتییدستخوش تغ  يماریو ... را در طول دوره ب  تیارتباطات، حما  ،یخانوادگ  ينقش ها  ،یانتظارات خانوادگ

سرطان در    يماریکند. بروز ب  ی وارد م  ی ( صدمات یجسم  ، یعاطف  ، یاجتماع   ، ی روان  ،يحیث ابعاد اقتصاد  زبر سالمت خانواده ا

صعب العالج    يماریشود. ب  یم   ادی  یاست که از آن تحت عنوان بحران خانوادگ  یصعب العالج  يها  يماریخانواده از جمله ب

برد.    یم  نیرا به شدت از ب  ماریمنابع در دسترس خانواده ب  و  ياندازد بلکه انرژ  یرا به خطر م  ماریب  ی)سرطان( نه فقط زندگ

را   ماریاطراف ب  يها  یوستگیارتباط ها و پ   یبه درون فرد محدود باشد شبکه کل  نکهیاز ا  شتریب  یلیخ  ها،یماریگونه ب  نیآثار ا

 ي دهد و برا  ی ارائه م  یز عاطف یو ن  ی درمان جسمان  يرا برا  یی بحران، فرصت ها  ن یاز خانواده ها ا  ی گروه  يکند. برا  ی م  د یتهد

  یم   تیوضع  نیدر مورد ا(  1993)  ی ، هپورت ، دوهرت  لی رساند. مک دان  ی م  بیفرد آس  یبه همه زندگ   يماریب  نیاکثر آنها ا

 (.238،  1386خانواده تمرکز کرد )کارلسون،    ی بر سطح کارکرد کل  گرید  يفرد و از سو  یتندرست  يسو رو  کیاز    یستیبا  ندیگو

آموزش ها  براساس پژوهش،  این  راستا  يیافته هاي  با هدف تغ  تیتقو  يدر  مطلوب در کاهش نشانگان    رییسالمت خانواده 

 .ردیصورت گ تی اختالل شخص

نسل    يبرا  یی برنامه ها  تیکاهش نشانگان اختالل شخص  يدر راستا  گردد   یم  شنهادیبراساس یافته هاي این پژوهش پ   نیهمچن

مطرح شده    ينظر  اتیبا توجه به ادب   گرید   یید. از سوو اجرا شو  میباشند تنظ  ی م  نده یآ  يکه شکل دهنده خانواده ها   دیجد

و فرزندان در دستور کار   نیوالد  حیصح  یارتباط  يدر جهت الگو  يسالم و فرهنگ ساز  خانواده  يارهایضرورت پرداختن به مع

 .ردیفرهنگساز قرارگ ينهادها

  ي مورد مطالعه، دوره ها  يدر جامعه آمار  تیقابل نشانگان اختالل شخص  یگردد با توجه به وجود فراوان  یم  شنهادیپ   نیهمچن

 و اجرا شود. زیدر دانشگاه برنامه ر يدوره ا يها يغربالگر یمناسب در پ یو درمان  یروانشناخت

 

 یسپاسگزار

روانشناس  نیچندانشگاه سمنان و هم  انیدانشجو  یاز تمام  انی پا  در ا  يبه جهت همکار  ی از حراست دانشگاه و گروه    نیدر 

 . گرددیپژوهش تشکر م
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 منابع 
  ، یخانواده، فصلنامه خانواده پژوه  یعاطف  يریانتقاد و درگ  اسیمق  يدییتا  یعامل  لی(تحل1394ن)  ،ي س ل و محمد  ،يبحر [1]

11(1 .) 

  ا ی شهر تهران، پا  يدر درمانگاه ها  يمرز  تیاختالل شخص  يدارا  مارانیهمبود در ب  ياختالل ها  ی( بررس1397ک)  ،يریتسع [2]

 تهران.   ییارشد، دانشگاه عالمه طباطبا  یننامه کارشناس

و   یافسردگ يگر یانجی با م یترس از شفقت به خود با خودجرح ،يخودانتقاد   ،یرونیشرم ب ی( رابطه عل1399س)  ان،یدریج [3]

 چمران اهواز.   دیارشد، دانشگاه شه  ینامه کارشناس  انی چمران اهواز، پا  دیدانشگاه شه  انیخانواده در دانشجو  یعاطف  يریدرگ

ساله   18-12و دختران دانش آموز   يو عملکرد خانواده دختران فرار  یتیشخص يهایژگیو يسه ی( مقا1394م) ،ییرزایخانم [4]

 .ییرجا  دیشه  ریدب  تیارشد، دانشگاه ترب  ینامه کارشناس  انیشهر تهران، پا

 و     يانتقادگر   زانیآمرانه، م  ییبر کاهش توهمات شنوا  یآواتار تراپ  یابیو ارز  ی( طراح1398س)   ادل،یدر [5]

 ارشد، دانشگاه خاتم.   ینامه کارشناس   انیپا  ا،یزوفرنیمرد اسک  ماران یدر ب  یخانوادگ  یعاطف  يریدرگ [6]

  یاجتماع  يدر زنان وابسته به شبکه ها  یزناشوئ  يمند   تیو رضا  یسالمت خانواده ، سالمت اجتماع  سهی( مقا1398رضالو، م) [7]

 نور بناب.   امی مرکز پ  ،یشرق  جانینور استان آذربا   امیارشد، دانشگاه پ  یننامه کارشناس   ایپا  روابسته،ین غو زنا

شرکت برق    رییتغ  يند یفراو عامل    رییتعهد به تغ  نیب  یعاطف  يرینقش واسط درگ  نیی(. تب1397ل)  يش، مرتضو   يزاهد  [8]

 .143-121( :3)  14.،  رانیدر ا  تیر یمد  يخراسان. پژوهش ها   يامنطقه 

خانواده با    یکالس درس و جو عاطف   یاجتماع-یبراساس عوامل جو روان   یلیتحص  يری مدل درگ  نی( تدو1396)  ،میشاکرم [9]

 ارشد، دانشگاه لرستان.  ینامه کارشناس  انیپا  ،یلیتحص  يتاب آور   یانجینقش م

متاهل    انیدر دانشجو  یاز رابطه جنس  تیا رضاسالمت خانواده ب  ،یتیشخص  يها  یژگیرابطه و   ی(بررس1400فر، س)  يصفر [10]

 .،تهرانیو علوم اجتماع  یروانشناس  ،یتیدر علوم ترب  یپژوهش  نینو  يدستاوردها   یالملل  نیکنفرانس ب  نیزن،هشتم

خانواده،    یبر اساس جو عاطف  ی لیتحص  یسرزندگ  ینیب  شی(،پ1399ح)  ،یم و محقق  ،یا و ضرغام حاجب  ،یعقوبیج و    ان،یفخار [11]

 .یو سبک زندگ  یتیعلوم ترب  ،یروانشناس  یالملل  نیکنفرانس ب  نی،ششمیلیتحص  يوخودکارآمد   یلیتحص  يریدرگ

با   مارانیب يها (. عوامل موثر بر تجربه شرم در خانواده 1395پور, ح ) ی, م, خانی, ا، اصادقی, برجعليپور,   یکرملو, س, متق [12]

 .39-25(,  23)6,  ینیبال  ی. مطالعات روان شناسیشناخت  یابیبه طرد و ارز  تی: نقش انگ، حساسیاختالل روان پزشک

  د ی زوئیاسک  تیو عالئم شخص  یافتگیسازش    يمولفه ها  ،يرفتار-يمغز   يها  ستمیس  سهی ( مقا1400ع)  ،یف و خادم  ، یرزائیم [13]

 (. 1)8شناخت،    یو روانپزشک  یمجله روانشناس  ،يو افراد عاد   یعصب  يو زخم معده    گرنیمبتال به م  مارانیدر ب

پدر  نیزوج  متیصم  ینیب  شی(پ1399ط)  ،یهمت [14] خانواده  اساس سالمت  ها  ،يبر  زوج  یدلبستگ  يو سبک  شهر    نیدر 

 . ،تهرانیو اسالم  یدر علوم انسان  قیو تحق  ينوآور  یالملل  نیکنگره ب  نیکرمانشاه،سوم

[15] Sadock B. J. &Sadock V. A. (2010). Psychosocial treatment in Schizophrenia, Bustillo J., Keith S. J. 

,Lauriello J. Comorehensive Text Book of Psychiatry (VII). 7th ed. Vol. 2. Philadelphia: Lippincott 

Williams & Wilkins, 120-1217. 

[16] Loranger, A. W., Janca, A., & Sartorius, N. (2017). Assessment and diagnosis of personality disorders: 

The ICD-10 international personality disorder examination (IPDE). Cambridge University Pres. 

[17] Gómez Anthony (2021) Associations between family resilience and health outcomes among kinship 

caregivers and their children, Children and Youth Services Review, 127,10603 . 

[18] Chandler, D.Kelly (2021) Work-family conflict is a public health concern, Public Health in Practice, 

2, 100158 . 

[19] Kim Reising,David P. ,FarringtonJeremy W. Coid (2019) Childhood risk factors for personality 

disorder symptoms related to violence, Aggression and Violent Behavior, 49, 101315 . 

[20] Thomas, Wojciechowski(2019) Borderline personality disorder symptoms and exposure to violence 

as risk factors for opioid use in adulthood, Psychiatry Research, 281, 112549 . 
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[21] Mehmet Gurkan, GurokTuba Korucu , .. Murad Atmaca(2019) Hippocampus and amygdalar volumes 

in patients with obsessive-compulsive personality disorder, Journal of Clinical Neuroscience, 49, 259-

263 . 

[22] Femke Scheffers, Eveline van Vugt, Annie Lemieux(2019) Experiences of (young) women after out 
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