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 مقاله پژوهشي 

  رازيشهر ش يرستانيآموزان دب دانش در يمرز تيشخص يها يژگيو اسيمق يابياعتبار
  

  ٤ين ارشدينسر ،٣زاده هنرمند يمهناز مهراب ،٢٭يده فاطمه سجاديس ،١داهللا زرگري
 

  20/02/1393تاریخ پذیرش  16/12/1392تاریخ دریافت 
 
 دهيچک

ن يـ و باالتر ساخته شده است. ا سال ٩در کودکان  يمرز يتيشخص يها يژگيوسنجش  يکودکان برا يت مرزيشخص يها يژگيواس يمق :هدف و نهيزم شيپ
را  يو خـودجرح  ي، روابـط منفـ  يتيمشکالت هـو ، يعاطف يثبات يبت) ساخته شد و ابعاد يشخص يابيارز پرسشنامه( PAI ياس مرزيپرسشنامه با اقتباس از مق

  دانش آموزان انجام شده است. ينيرباليغ نمونه) در BPFS-Cکودکان ( يت مرزيشخص يها يژگيواس يمق يابياعتبار باهدف. پژوهش حاضر سنجد يم
راز انتخـاب  يشهر ش يها رستانيدباز  يا ندمرحلهچ يبه روش تصادف ٧٨/١٥ ين سنيانگيپسر) با م ٢٠٠دختر،  ٢٠٠( آموز دانش ٤٠٠: تعداد مواد و روش کار

سـه   بـه  BPFS-Cاعتبار  اجرا شد. آموزان دانشن يا ي) بر روSTB( يت مرزياس شخصي) و مقBPFS-Cکودکان ( يت مرزيشخص يها يژگيواس يشدند و مق
 يابيف ارزيکرونباخ و تنص ي، آلفايب همبستگياس از ضريمق ييايسنجش پا منظور بهده شد و ي، اعتبار همزمان و اعتبار مالک سنجيدييتأل عامل يروش تحل

  شد.
کرونبـاخ   ي). آلفـا = r ٥١/٠است ( دار يمعن p>٠٠١/٠در سطح  يت مرزياس شخصيکودکانو مق يت مرزيشخص يها يژگيواس ين مقيب ي: همبستگها افتهي

 ٧٦/٠و  ٧٧/٠، ٧٧/٠، ٧٨/٠ب برابـر بـا   ي، به ترتيو خود جرح يروابط منف ،يتي، مشکالت هويعاطف يثبات يب يها اسيمقخرده  يو برا ٨٤/٠اس يکل مق يبرا
کودکـان   يت مرزياس شخصيمق يخوب ساختار چهار عامل نسبتاً يبرازندگ ياي) گوRMSEA=  ٠٥/٠( يدييتأل عامل يج حاصل از تحلين نتايبر ا عالوه است.
  است.

  برخوردار است. يمطلوب ييو روا ييايران از پايکودکان در ا يت مرزيشخص يها يژگيواس ين است که مقيانگر ايپژوهش ب جينتا :يريگ جهينتبحث و 
 ، اعتباريياي، پايت مرزيشخص يها يژگيواس ي: مقها دواژهيکل

  
 ١٣٩٣ ريت، ٣٣٨- ٣٥٢ ، صمچهار شماره، پنجمست و يبدوره ، هياروم يپزشکمجله 

  
  ٠٩١٧٣٠٤٦٢٤٤، تلفن: ١٣٨، پالک ٤ ثاريا ،يجانيف دانيشه ابانيبلوار سرداران، خ راز،يش: آدرس مکاتبه

Email: f-sajadi@mscstu.scu.ac.ir 

  

                                                
  رانيچمران، اهواز، خوزستان، ا ديدانشگاه شه ،يو روانشناس يتيدانشکده علوم ترب ،ينيبال يگروه روانشناس ،يعموم يروانشناس يدکترا ار،ياستاد ١
  (نويسنده مسئول) )رازيو عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان (واحد ش ينيبال يارشد روانشناس يکارشناس ٢
  رانيخوزستان، ا ،اهواز دچمران،يدانشگاه شه ،يو روانشناس يتيدانشکده علوم ترب ،ينيبال يگروه روانشناس ،يعموم يروانشناس ياستاد، دکترا ٣
  رانيچمران، اهواز، خوزستان، ا ديدانشگاه شه ،يو روانشناس يتيدانشکده علوم ترب ،يصنعت يگروه روانشناس ،يعموم يروانشناس يدکترا ار،ياستاد ٤
۵ personality disorder  
۶ borderline personality disorders  

  مقدمه
عنوان يک  ) شخصيت را به١( ١٩٨٧کلونينجر در سال 

کند  تعريف مي يشناخت ستيهاي روان _ ز سازه پويا از سيستم
هاي  کند و خُلق را زمينه که انطباق با تجربيات را تعديل مي

داند که بر  هاي خودکار به محرک هيجاني مي زيستي يا پاسخ
دهد. وقتي صفات  شخصيت تأثيرگذار است و يا آن را شکل مي

يرانطباقي شوند، ايجاد اختالالت غير و ناپذ انعطافشخصيتي 

نجا ممکن است ياکنند و در  يم کارکردي و ناراحتي رواني
). با قرار دادن ٢شود ( مطرح ٥تشخيص اختالل شخصيت

اختالالت شخصيت در محور دو تشخيص اين اختالالت از ديگر 
اختالل  ١٠هاي رواني تفکيک داده شد. از ميان  بيماري

تشخيصي و  شده در چهارمين ويرايش کتابچه فيشخصيت تعر
اختالل شخصيت  (DSM-IV-TR)ي آماري اختالالت روان

 هاست. ترين آن مهم ٦مرزي
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 ۱۳۹۳ مرداد، ۴، شماره ۲۵دوره   ي اروميهمجله پزشک
 

٣٣٩  

 نهيزمت در ياختالل شخص نيتر عيشا يت مرزياختالل شخص
 يپزشک روانماران ياز ب درصد١٥ يطورکل به) و ٣( است ينيبال

ن اختالل يا وعيش ).٤( رنديگ يم يت مرزيص اختالل شخصيتشخ
، تر نييپا يليشتر است و با سطوح تحصيباالتر ب يسن يها ردهدر 

ن يکردن با ا ي). زندگ٥دارد ( يو مجرد بودن همبستگ يکاريب
ار دردناک است. يکانش بسينزد يمار و هم برايب ياختالل هم برا

و  نيتر ناشناختهن اختالل يآن، ا يوع بااليش رغم يعل حال نيباا
ت ياختالل شخص ي). برخ٣است ( يروان يماريب نيتر صيرتشخيد

 تاکنونکه  دانند يم ييها يماريب نيتر کننده مختلاز  يکيرا  يمرز
  ).٦شناخته شده است ( يبخش توان حرفهدر 

ت ي)، اختالل شخص٧( ٢٠٠٥ومنو استونسوندر سال ين گفتهبه 
 يت است که با گسستگيد عملکرد شخصيک اختالل شدي يمرز

رپا يتکانه و مشکالت د کنترل در، ضعف يتي، مشکالت هويعاطف
ر يمبتال اغلب درگ افراد .شود يممشخص  ين فرديدر روابط ب

 يها ژستو  يعمد يخودجرح ازجملهخطرناک،  يرفتارها
من، يناا يجنس يالکل و مواد مخدر، رفتارها سوءمصرف، يخودکش

افراد در  گونه نيا. شوند يم زشدهيتجو يداروها سوءمصرف
ت از يرضا ازجمله کنند يمرا تجربه  يعواقب نامطلوب مدت يطوالن
اد از خدمات يز استفادهو  يو شغل يلين، مشکالت تحصييپا يزندگ

 ي، لزوم بستريدارودرمانر ي، تأثيشناس سبب). ٨( يبهداشت روان
ن يهستند که اغلب در مورد ا ينيمضام يصيتشخ يکردن و ابزارها

ن يا يپژوهش نهيشيپ). در ٩( رديگ يماختالل مورد بحث قرار 
)، ٧( اند کردهافت يدر يشتريمبتال توجه ب ساالن بزرگاختالل 

 سازهاعتبار  روزافزونانگر رشد يموجود ب يشواهد تجرب حال نيدرع
. توافق باشد يمدر کودکان و نوجوانان  يت مرزياختالل شخص

ص زودهنگام و ينکه تشخيبر ا يوجود دارد مبن يرو به رشد يعلم
د کانون توجه قرار ياست و با يمهم مسئله يمرز يها يژگيودرمان 

(پرسشنامه  يار محدوديبس يصيتشخ ي، ابزارهاهرصورت بهرد. يگ
) ١٠( شده يطراحن منظور يا يا مصاحبه) وجود دارد که براي

 )،١١( ١کودکان نسخه - يمرز نگر گذشته يصيتشخ مصاحبه(مانند 
 نسخهنکه يا اي) و ٢کودکان يبرا يت مرزياختالل شخص مصاحبه

ا ين اختالل در نوجوانان يسنجش ا ين ابزارها را برايا سال بزرگ
 يمرزت ياس اختالل شخصي(مانند مق اند دادهکودکان انطباق 

BOR) (يشخص يابيارز پرسشنامهاز  برگرفته) تPAI.( رغم يعل 
تا  شوند يممبتال  يت مرزينکه نوجوانان به اختالل شخصيا

اختالالت  يصيو تشخ يآمار يراهنما کتابچهش يراين ويچهارم
ن اختالل در نوجوانان يص ايتشخ اجازهز ي) نDSM-IV( يروان

داشته است که  اظهار) ١٢)(١٩٩٠( رويشاپ ).١٠داده نشده است (
                                                
1 Child Version of Retrospective Diagnostic for Borderline 
2 Child Interview for DSM-IV Borderline Personality Disorder 

م که يريدر نظر بگ يصيتشخ ساالن بزرگ ين اشتباه است برايا
 دورهنباشد، مثل  شان يزندگدر طول  ها آن يشامل مراحل رشد

  دارد. يشتريب يريرپذييتغکه  ينوجوان
 يبرا يشناخت روانکه عوامل خطرساز  اند دادهمطالعات نشان 

 خطرسازه به عوامل يشب يت مرزينوجوانان مبتال به اختالل شخص
 يل، براين دلي). به هم١٣است ( ساالن بزرگ ين اختالل برايا

 يصيتشخ يارهاين اختالل در نوجوانان از همان معيص ايتشخ
ن تفاوت که مدت تظاهر عالئم از ي، با اشود يماستفاده  ساالن بزرگ

 يها يژگيون شرط که ي، با اابدي يمک سال کاهش يدو سال به 
ا ينوجوانان و  يرشد دورهو با  ر و مقاوم باشديفرد فراگ يتيشخص

نباشد. عالوه  ريپذ هيتوجک ياز اختالل محور  يماريب دورهک يبا 
ن اختالل يص اي، تشخيسن ردهن يا يص برايتشخ اجازه مسئلهبر 
ار شد. يبس يها مخالفتل موجب بروز ينوجوانان به چند دل يبرا

ل يت در نوجوانان به دليص اختالالت شخصينکه تشخياول ا
مربوط به  ٣ل برچسبيو به دل يت در دوران نوجوانيشخص يثبات يب

ت ين نکته که عالئم اختالل شخصيت و ايص اختالل شخصيتشخ
 يها وجدل بحث، با شوند يمه يک بهتر توجيبا عالئم محور  يمرز

ت از يدر حما ياديز روزافزون، شواهد هرحال بهفراوان همراه بود. 
در نوجوانان وجود دارد، شامل  يت مرزيص اختالل شخصيتشخ

عالئم  ي، همپوشانيکي، اساس ژنتيطول يوستگيدر باب پ يشواهد
نوجوانان مبتال و  يعوامل خطرساز براو  بالقوه يرهايمتغ ياديبن

ن و ياز والد ييجدا سابقهو البته داشتن  يسال بزرگتمام اختالالت 
ک و دو در يگر اختالالت محور يو د يامد ابتال به اختالل مرزيپ

  ).١٠( نوجوانان
موجود در علم امروز، نبود  يها شکاف نيتر مهماز  يکي

ت يدرآمد رشد شخص شيپ به نگر ندهيآ دار نظامو  يمالحظات تجرب
ق مطالعات يشتر علم موجود از طريقت بياست. در حق يمرز

ن روش البته يکه ا کسب شده است ساالن بزرگ نگر گذشته
 نکهيباوجودا. است را دارمختص خود  يواضح و جد يها تيمحدود

ن ي، اما اشوند يممواجه  يمرز يشناس بيآسبا  معموالًنگران يبال
 حوزهن يشده است و محقق يار کم بررسين، بسيحوزه توسط محقق

. عدم توجه اند نکردهطه کار ين حيرشد هرگز در ا يروانشناس
ل باشد ين دليد به ايشا يمرز يشناس بيآسروانشناسان رشد به 

ن يگر متخصصينگران و دين، بالي، محققيمتماد يها سال يکه برا
انسجام و  ت را فاقديشخص يسالگ ١٨تا قبل از  سالمت روان حوزه

 يشده برا نييتب يارهايدگاه در معين دي. ادانستند يمثبات 
 يصيو تشخ يآمار يراهنما کتابچهت در ياختالالت شخص

ص اختالل يتشخ رو نيازا. شود يمت يز حماين ياختالالت روان

                                                
3 Stigma 
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 و همکارانيداهللا زرگر   ... هاي شخصيت مرزي در اعتباريابي مقياس ويژگي
 

٣٤٠  

مورد انتقاد قرار  شدت بهکودکان و نوجوانان  يبرا يت مرزيشخص
 ها سال يکرد در طين رويا بار تأسف يامدهايپاز  يکيگرفت. 

 يت رويمربوط به اختالالت شخص يها پژوهشمتمرکز شدن 
در باب  يکم نسبتاً يدانش تجرب جهيدرنتبود.  ساالن بزرگ
است. عدم توجه  شده يگردآورن اختالالت يو رشد ا يشناس سبب

نده يمعطوف به آ يک بررسي عنوان بهت، يبه رشد اختالالت شخص
ت در همان ياست، چراکه شخص آور تعجبار يدر کودکان، بس

ت با تولد يشخص ياصل شالودهو  گرفته شکل ياول زندگ يها سال
ار ساده که يل بسين دلين به اي. همچنشود يم يزير يپفرد 
د است که يار بعي، بسشود ينمظاهر  يسالگ ١٨ت در سن يشخص

ت خود را ياختالل شخص يا الگوهايعالئم  يسالگ ١٨افراد در سن 
 يفرد يها تفاوتند رشد به ين مهم است در فرايبنابرا ؛بروز دهند

از کودکان و  يت توجه شود، در مورد بعضيدر رشد شخص
 يبرا ييها يريپذ بيآس ساز نهيزم يفرد يها تفاوتن ينوجوانان، ا

با  ها يريپذ بيآسن يا ي. بررسشود يمت يرشد اختالالت شخص
 يا نمونهو  يسنج روان يابزارها، نگر ندهيآ يها برنامهاستفاده از 

 دار نظام يعلم هيپاک يساخت  يمتشکل از کودکان و نوجوانان برا
آگاه کردن مردم  يت و برايو رشد اختالالت شخص يشناس سبباز 
رانه يشگيو مداخالت پ شده تيحما يمداخالت تجرب يريکارگ بهو 
در دوران  يشناس بيآس يده که رفتارهاين اياست. ا يار ضروريبس

ت در يش خطر ابتال به اختالل شخصيممکن است با افزا يکودک
در مطالعات  نيازا شيپداشته باشد،  يهمبستگ يسال بزرگدوران 

 يکينکه يا ژهيو بهلحاظ شده است.  يت ضداجتماعياختالل شخص
-DSMدر  يضداجتماعت يص اختالل شخصيتشخ يارهاياز مع

IV ن ين راستا باور بر اياختالل سلوک است. در هم سابقه داشتن
 بروز يکودکاز عالئم در دوران  يا مجموعهاست که ممکن است 

و  باشند يت مرزيمشکالت اختالل شخص کننده منعکسکنند که 
 ندهيآ دررا  يت مرزيص اختالل شخصين عالئم احتمال تشخيا

صورت گرفته دو  يها يابيارز). تا به امروز، ١٤( دهند يمش يافزا
 يبررس يممکن است برا ها آن يکه هر دو برجسته داشتند يژگيو

اول  يژگيباشند. و ساز مسئلهدر کودکان  يمرز يشناس بيآس هياول
 يپزشک روان يصياول بر طرح تشخ وهلهدر  ها يابيارز تاکنوننکه يا

 ساالن بزرگ يکه برا يت مرزياختالل شخص شده يبند طبقهو 
ن يست که کاربرد ايبوده است و مشخص ن يمطرح شده است، متک

ن يکودکان تا چه اندازه مناسب است. دوم يبرا يصيطرح تشخ
ن است يکودکان در گذشته ا طهيح يها پژوهش يديکل مشخصه

. دادند يمل ين مطالعات را تشکيا ي، کانون اصلينيبال يها نمونهکه 
مطرح  يشناس سببرشد و  مسئلهکه  يزمان ژهيو بهن مسئله، يا
 احتماالً ينيبال يها نمونهت برخوردار است، چراکه ياز اهم شود يم

 يشناس بيآسعالئم  ييزان بااليکه به م يت کودکانيجمع ندهينما
  ).١٤( ستندين، دهند يمرا نشان  يمرز

 ي، ابزارهايت مرزياختالل شخص يابيدر ارتباط با ارز
 يخودگزارش يها اسيمقن يساخته شده است. ا يمتفاوت يغربالگر
فراهم  يت مرزياختالل شخص يها يژگيواز  يمعتبر يها سنجش

 يها مصاحبهاز  مؤثرترار يبس يعالئم تجرب يابيو در ارز کنند يم
ت يسنجش شخص يبرا ييها پرسشنامه تاکنون). ٥( هستند ينيبال

 ازجمله ساخته شده است؛ ينيرباليو غ ينيبال يها نمونهدر  يمرز
لر و يتوسط ه که ١ PDQ-R يمرزت ياختالل شخص پرسشنامه

 ١٨ يخودگزارش اسيک مقيشد و  ساخته ١٩٨٧ سالدر در ير
در  يت مرزياختالل شخص يارهايمعکه بر اساس  است يا ماده

DSM-III-R  که  اند افتهيدر شده انجامساخته شده است. مطالعات
ت يشخص يشناس نشانه يبرا يمناسب يغربالگرن پرسشنامه ابزار يا

 يها يژگيو اسيمق ).١٥است ( ينيرباليو غ ينيبال نمونهدر  يمرز
 ١٩٩١در سال يمور توسط ٢تيشخص يابيارز پرسشنامه– يمرز

 يايمعتبر و پا ياس خودگزارشيمق کي اس،ين مقيساخته شد. ا
را بر اساس  يت مرزيشخص يها يژگيواست که  يا ماده ٢٤

DSM-IV اس دارد؛ ياس چهار خرده مقين مقي. اسنجد يم
 ٦يو خود جرح ٥ي، روابط منف٤تي، مشکل هو٣يعاطف يثبات يب

گر يبا نمرات د ييباال ياس همبستگين مقي(تکانه). نمرات ا
و همکاران  سانسون ).١٦دارد ( يت مرزياختالل شخص يها اسيمق
 دهيپدک ي يخودجرح ين نکته که رفتارهاي) با توجه به ا١٩٩٨(

 ييباال يهمبستگ يت مرزياست و با اختالل شخص ينيمهم بال
 يمرز يها يژگيوسنجش  يبرا را ٧يخود جرح پرسشنامه دارد،

 يماده دارد و رفتارها ٤١ ياس خودگزارشين مقيساختند. ا
 يگريد اسيمق ).١٥( کند يم يبررس ها يآزمودنرا در  يخودجرح

مورد استفاده قرار گرفته است؛  يت مرزيسنجش شخص يکه برا
 يخود گزارش پرسشنامهک يکه  است ٨يت مرزيشخص پرسشنامه

ت يشخص سازهنگ و بر اساس يشسريکه توسط ل است يا ماده ٥٣
 يت مرزيشخص پرسشنامه ).١٧کرنبرگ ساخته شده است ( يمرز

، يتيهو يسنجش آشفتگ يبرا ييها اسيمق رندهيدربرگ
و ترس از  دهيد بيآس ييت آزمايواقع ه،ياول يدفاع يها زميمکان
 نيل مک ين راستا ابزار غربالگريهم در ).١٨( باشد يمت يميصم

                                                
1-Borderline Personality Disorder of PDQ-R (Personality 
Diagnostic Questionnaire-Revised) 
2-Personality Assessment Inventory-Borderline Features Scale 
(PAI-BFS) 
3-affective instability 
4-identity problem 
5-negative relationship 
6-self harm 
7-Self-Harm Inventory (SHI) 
8-Borderline Personality Inventory (BPI) 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 u

m
j.u

m
su

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                             3 / 15

http://umj.umsu.ac.ir/article-1-2279-en.html


 ۱۳۹۳ مرداد، ۴، شماره ۲۵دوره   ي اروميهمجله پزشک
  

٣٤١  

 ٢٠٠٣نام برد که در سال  توان يم را ١يت مرزياختالل شخص يبرا
ت يار اختالل شخصيو همکاران ساخته شد و نه معينيتوسط زانار

 يموردبررس يدوبخش ماده ١٠با استفاده از  را DSM-IVدر  يمرز
  ).٥( دهد يمقرار 

ت يسنجش اختالل شخص يساخته شده برا يابزارهاگر ياز د
 ٢يت مرزياختالل شخص يبرا ينيزانار يبند درجهاس يمق يمرز

اختالالت  يصيتشخ مصاحبه افتهيرييتغ نسخه يکه بر مبنا است
ن ياس اولين مقيشده است. ا ساخته DSM-IVت بر اساس يشخص

بر اساس  يمرز يشناس بيآسرات در ييتغ يابيارز يبرا ينيابزار بال
DSM-IV ياس در چارچوب زمانين مقيا سؤاالت). ١٩( باشد يم 

اختالل  گانه نه يها مالک همهو  سنجد يمعالئم را  يا هفته کي
 رديگ يبرمرا در  اند شدهف يتعر DSM-IV درکه  يت مرزيشخص

)٢٠.(  
است که  يسؤال ٣٤ابزار  کي ٣افکار و احساسات پرسشنامه

 پرسشنامه نوعن ي) ساخته شد. ا٢٠٠٥توسط رنبرگ و همکاران (
 تواند يمو  سنجد يم يت مرزياحساسات و شناخت را در شخص

قرار  مورداستفاده ها شناختن يا يزان و محتويم يريگ اندازه يبرا
افکار و احساسات، اطالعات مربوط به  پرسشنامه رو نيازارد. يبگ
و استفاده از  دهد يمار قرار يدرمان را در اخت يزير طرحو  يابيارز

 يرفتار يمداخالت شناخت يدرمان يامدهايپ يابيارز يآن برا
ا عدم يص وجود يتشخ ين پرسشنامه براي، اما اشود يمشنهاد يپ

  ).٢٠ست (يمناسب ن يت مرزيوجود اختالل شخص
ت ياس شخصي، مقيپژوهش ي) ط١٣٨٤محمدزاده و همکاران (

 پرسشنامهاس برگرفته از ين مقيکردند. ا يابيهنجار را ٤يمرز
ج و بروکز ساخته شده ياست که توسط کالر ٥يپيزوتايصفات اسک

اس ياس دارد؛ مقيدو مق يپيزوتايصفات اسک پرسشنامهاست. 
ن يا ي. به عبارتيت مرزياس شخصيمق و ٦يپيزوتايت اسکيشخص

ده ينام يپيزوتايکه تحت عنوان اسک ييپرسشنامه به رفتارها
ل دوسو ياز قب ين فرديب ثبات يب يرفتار يو الگوها شوند يم

 يت مرزين اختالل شخصيکه مب يجانيو مشکالت کنترل ه ييگرا
را در  يمرز يها يژگيو ،يت مرزياس شخصياست، اشاره دارد. مق

 يروان يها يژگيو يوستاريافراد بهنجار و بر اساس مدل پ
ماده است که  ١٨شامل  يت مرزياس شخصي. مقسنجد يم

اس بر اساس ين مقي، اشود يمر پاسخ داده ي/ خيبل صورت به

                                                
1-Mclean Screening Instrument for Borderline Personality 
Disorder (MSI-BPD) 
2-Zanarini Rating Scale for Borderline Personality Disorder 
(ZRS for BPD) 
3-Questionnaire on Thoughts and Feelings (QTF) 
4-Schizotypal Trait Questionnaire-B form (STB) 
5-Schizotypal Trait Questionnaire (STQ) 
6-Schizotypal Trait Questionnaire-A form (STA) 

اختالالت  يصيو تشخ يآمار يراست راهنماين ويسوم يها مالک
ق يتطب ين جهت، برايساخته شده است. به هم DSM-III)( يروان
پژوهش ، در DES-IV-TR يها مالکبا  يت مرزياس شخصيمق

)، از ١٣٨٤محمدزاده و همکاران ( اس توسطين مقيا يابيهنجار
ف يد تا تعريماده به آن اضافه گرد ٦ يمرض يمتون معتبر روانشناس

DSM-IV-TR ن يبنابرا ؛را پوشش دهد يت مرزياز اختالل شخص
اس در آغاز دو عامل ين مقيماده دارد. ا ٢٤،يت مرزياس شخصيمق
و احساسات مخرب  ي، ناهدفمنديدي(احساسات ناام يديناام

 يها تکانه تجربهش و ي(گرا گري تکانشنسبت به خود) و عامل 
 جامعهآن در  يابيپس از هنجار که ؛کرد يم يد) را بررسيشد

وابسته به استرس،  يدييو پارانو يا هيتجز، عامل سوم، عالئم يرانيا
  ).١٨ز به آن افزوده شد (ين

 يبرا يت مرزيشخص يها يژگيو اسينکه مقيابا توجه به 
است که تا به امروز مخصوص سنجش  ياسيکودکان تنها مق

 و) ٢١در کودکان و نوجوانان ساخته شده است ( يمرز يها يژگيو
در  يت مرزيشخص يها يژگيوسنجش  يمعتبر برا ياسيمق

 يشناس بيآسابعاد  يابيکودکان و نوجوانان است که امکان ارز
بهنجار  نمونهاستفاده در  ين برايو همچن کند يمرا فراهم  يمرز

 يابيارز که ييازآنجا، عالوه به). ١٤( استکودکان و نوجوانان مناسب 
در کودکان و نوجوانان ضرورت  يت مرزيص اختالل شخصيو تشخ

 ياز مشکالت جد يريشگيپ يبرا توان يم لهيوس نيبددارد، چراکه 
نبود ل ين به دلير و اقدامات الزم را به عمل آورد و همچنيتداب
ت يسنجش اختالل شخص يبرا يا به زبان فارسيمعتبر و پا ياسيمق

در کودکان و نوجوانان کشور، هدف از انجام پژوهش حاضر  يمرز
کودکان  يت مرزيشخص يها يژگيواس يو اعتبار مق يياين پاييتع

 شود يمن سؤال مطرح ين با توجه به هدف پژوهش، ايبنابرا ؛است
 يو اعتبار کاف يياياز پا يت مرزيصشخ يها يژگيواس يا مقيکه آ

 ييشناسا جهت کاربرد در کودکان و نوجوانان برخوردار است؟
و  ينيبال حوزهاستفاده در دو  ين ابزار برايا يسنج روان يها يژگيو

بهنجار و  يها تيجمعت کاربرد آن در مورد يو قابل يپژوهش
  .کند يمه يت و ضرورت پژوهش را توجينابهنجار، اهم

  
  و روش کارمواد 
 يآمار جامعهاست و  يهمبستگ – يفياز نوع توص ين بررسيا

شهر  چهارگانه يدختر و پسر نواح آموزان دانش همهن پژوهش، يا
رستان، در سال ياول تا سوم دب يليتحص يها هيپا راز دريش

از ن پژوهش يدر ا يموردبررس نمونهبودند.  ١٣٩١-٩٢ يليتحص
که به روش  شد يمل يپسر) تشک ٢٠٠دختر، ٢٠٠آموز ( دانش ٤٠٠
 ياجرا جهت انتخاب شدند. يتصادف -يا چندمرحله يريگ نمونه

اس، ابتدا يمق ياصل سازندهاز  يرسم اجازهپژوهش، پس از کسب 
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 و همکارانيداهللا زرگر   ... هاي شخصيت مرزي در اعتباريابي مقياس ويژگي
 

٣٤٢  

 ي) به فارسBPFS-Cکودکان ( يت مرزيشخص يها يژگيواس يمق
ت يرعا ينيگز واژهمعنا و  ازنظر که يطور بهبرگردانده شد 

حات الزم در مورد اهداف يتوض ارائهاز  پس شده باشد. يدار امانت
خواسته  آموزان دانش ها از آن يپژوهش و جلب مشارکت و همکار

 ٥اس يمق يرو ها مادهاز  هرکدامزان توافق خود را با يشد تا م
اختصاص  ٥تا  ١ نمرهکرت مشخص کنند و به هر ماده يل يا درجه

 يها يژگيواس يمقبه ") نفر ٤٠٠افراد نمونه ( هيکلداده شد. 
 يتصادف طور بهنفر که  ١٠٠کودکان" پاسخ دادند و  يت مرزيشخص
 يها يژگيواس ي"مق انتخاب شدند عالوه بر نفر ٤٠٠ن ياز ب

ل يز تکمي" را نيت مرزياس شخصيکودکان"، "مق يت مرزيشخص
اس يل اعتبار مقيتحل منظور به همگرا). ييروا يکردند (جهت بررس

، اعتبار مالک و اعتبار همزمان يدييتأل عامل ياز روش تحل
ب يکرونباخ، ضر يآلفا محاسبهابزار با  ييايپا استفاده شد و

  ده شد.يف سنجيو تنص يهمبستگ
  از: اند عبارتپژوهش حاضر  يريگ اندازه يابزارها
اس يمق نيا کودکان: يت مرزيشخص يها يژگيواس يمق-١

 يها يژگيو يابيارز ياست که برا يا ماده ٢٤ يک ابزار خودسنجي
ن ابزار توسط يشده است. ا يدر کودکان طراح يت مرزيشخص

 يابيارز از پرسشنامهو با اقتباس  ٢٠٠٥ک و همکاران در سال يکر
پرسشنامه ن يساخته شد. ا يمرز يها يژگيواس يمق - ت يشخص

 يابيسال و باالتر ساخت و اعتبار ١٨ يسن ردهاستفاده در  يبرا
(ازجمله  يروان يشناس بيآس يابيارز يبرا ژهيو بهست و شده ا
 اسيمق). ١٤د است (يمف ينير باليغ نمونه) در يت مرزيشخص

BPFS-C ٦( يتيماده)، مشکالت هو ٦( يعاطف يثبات يببعد  چهار 
 يابيماده) را ارز ٦( يماده) و خودجرح ٦( يماده)، روابط منف

 ردهدر  يت مرزيشخص يها يژگيوسنجش  ي) و برا١٠( کند يم
). از نوجوانان خواسته ١٤شده است ( يسال طراح ١٧تا  ٩ يسن

 ٥اس يمق يگران روياحساساتشان را در رابطه با خود و د شود يم
انگر يکنند. نمرات باال ب يبند درجهک تا پنج) يکرت (يل يا نقطه

عالئم  کننده منعکسن ييو نمرات پا يعالئم مرز يسطوح باال
 دست به α<٧٦/٠اس ين مقيا يدرون يهمسان ).١٠حداقل است (

اس ين مقيا يي) روا٢٠١١). در پژوهش شارپ و همکاران (١٤( آمد
٩٠/٠ =α ٢٢آمد ( دست به.(  

 يت مرزياس شخصي): مقSTB( يت مرزياس شخصيمق-٢
)STB (ر پاسخ داده ي/خيبل صورت بهماده است که  ١٨ شامل
 نيا .رديگ يمصفر  نمرهر يک و پاسخ خي نمره ي، پاسخ بلشود يم

و  يآمار يراست راهنماين ويسوم يها مالکاس بر اساس يمق
) ساخته شده است. به DSM-III( ياختالالت روان يصيتشخ
-DSM-IV يها مالکبا  STBاس يق مقيتطب ين جهت، برايهم

TR) راماده، آن  ٦) با اضافه کردن ١٣٨٤، محمدزاده و همکاران 
ت ياز اختالل شخص DSM-IV-TRف يپوشش دادن تعر يبرا

ماده دارد.  ٢٤،STBاس ي، مقتيدرنها رو نيازادادند.  قيتطب يمرز
و بر  ينيرباليت غيدر جمع يمرز يها يژگيو ياس در بررسين مقيا

 ياختالالت روان يشناس نشانه يوستاريو پ ياساس مدل ابعاد
 يا هيتجزو عالئم  گري تکانشعامل،  سه STB اسيمق کاربرد دارد.

کل  ييايب پاي. ضرسنجد يموابسته به استرس را  يدييو پارانو
 گري تکانشماده)،  ٧( يديناام يها اسيمقو خرده  ٨٤/٠اس يمق
ماده)  ٦وابسته به استرس ( يدييو پارانو يا هيتجزعالئم  ماده) و ٩(

کل  يآن برا يدرون يهمسان و ٥٠/٠، ٧٢/٠، ٥٣/٠ب يبه ترت
، يديناام يها اسيمقخرده  يو برا کرونباخ) ي(آلفا ٧٧/٠اس يمق

وابسته به استرس به  يدييو پارانو يا هيتجز، عالئم گري تکانش
  ).١٨آمد ( به دست ٥٧/٠و  ٥٨/٠، ٦٤/٠ب، يترت

 
  ها افتهي

ن يانگيسال با م ١٨تا  ١٤ يموردبررس نمونهکل  يسن دامنه
در  ها يآزمودن درصد٤٢.بود ٩٩/٠ استاندارانحراف  و ٧٨/١٥ يسن

رستان و يدر مقطع دوم دب ها آناز  درصد٤١رستان، يمقطع اول دب
ل بودند. يرستان مشغول به تحصيدر مقطع سوم دب ها آن درصد١٧

 ٩٨/١انحراف استاندارد آن  و ٩٧/١٦ ها يآزمودنن معدل کل يانگيم
ن و انحراف يانگيق و ميتحق نمونه يشناختت ي. مشخصات جمعبود
و  BPFS-Cت در يک جنسيبه تفک نآموزا نمرات دانشار يمع

STB  آورده شده است.٣( و) ٢)، (١( شمارهدر جداول (  
  

  قيتحق نمونه يت شناختيمشخصات جمع ):١( جدول
  استانداردانحراف   معدل  انحراف استاندارد  ين سنيانگيم  تعداد  

  ۸۷/۱  ۴۲/۱۷  ۰۱/۱  ۶۱/۱۵  ۲۰۰  مؤنثگروه 
  ۹۹/۱  ۵۲/۱۶  ۹۵/۰  ۹۶/۱۵  ۲۰۰  گروه مذکر
  ۹۸/۱  ۹۸/۱۶  ۹۹/۰  ۷۸/۱۵  ۴۰۰  کل نمونه
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 ۱۳۹۳ مرداد، ۴، شماره ۲۵دوره   ي اروميهمجله پزشک
  

٣٤٣  

  آن يها اسيمقو خرده  BPFS-Cت در يک جنسيدانش آموزان به تفک يها نمرهار ين و انحراف معيانگيم ):٢( جدول

  کل  پسر  دختر  ريمتغ

  انحراف استاندارد  نيانگيم  انحراف استاندارد  نيانگيم  انحراف استاندارد  نيانگيم

  ۶۳/۳  ۳۰/۱۵  ۶۳/۳  ۵۵/۱۴  ۴۷/۳  ۰۶/۱۶  يعاطف يثبات يب

  ۲۰/۴  ۴۷/۱۴  ۲۴/۴  ۰۹/۱۴  ۰۷/۴  ۴۰/۱۵  يتيمشکالت هو

  ۹۷/۳  ۵۰/۱۴  ۷۸/۳  ۶۱/۱۳  ۹۵/۳  ۴/۱۵  يروابط منف

  ۳۴/۴  ۶۳/۱۴  ۱۸/۴  ۳۵/۱۴  ۴۸/۴  ۹/۱۴  يخود جرح

  ۸۶/۱۲  ۱۹/۵۹  ۵۵/۱۲  ۶۰/۵۶  ۶۷/۱۲  ۷۸/۶۱ اسيکل مق
۴۰۰ =n کل  

  
، نمرات دانش ديکن يم) مشاهده ٢که در جدول ( طور همان

ن يانگر ايکودکان ب يت مرزيشخص يها يژگيواس يآموزان در مق
 نمرهن در دختران و پسران مربوط به يانگين ميشترياست که ب
 ٣٠/١٥ و ٠٦/١٦است که برابر با  يعاطف يثبات يباس يخرده مق

اس يخرده مق نمرهن در دختران مربوط به يانگين ميو کمتر هست
اس روابط يخرده مق نمره) و در پسران مربوط به ٩/١٤( يخودجرح

  .هست) ٦١/١٣( يمنف

 
  آن يها اسيمقو خرده  STBت در يک جنسيدانش آموزان به تفکار نمرات يو انحراف مع نيانگيم ):٣جدول (

  ريمتغ
  کل  پسر  دختر

  انحراف استاندارد  نيانگيم  انحراف استاندارد  نيانگيم  انحراف استاندارد  نيانگيم

  ۵۲/۲  ۱۳/۳  ۹۹/۲  ۷۸/۲  ۸۹/۱  ۴۸/۳  يديناام

  ۱۴/۲  ۲۷/۵  ۴۳/۲  ۲۴/۵  ۸۲/۱  ۳۰/۵  گري تکانش

و  يا هيتجزعالئم 

وابسته  يدييپارانو

  به استرس

۸۶/۱  ۲۷/۱  ۶۰/۲  ۵۵/۳  ۲۳/۲  ۶۸/۲  

STB ۳۶/۱۱  ۷۱/۳  ۱۲/۱۱  ۴۸/۶  ۲۴/۱۱  ۲۵/۵  

١٠٠  =n ٥٠، کل  =n ٥٠، پسر  =n دختر  
  

اس ي)، در مق٣ج آورده شده در جدول (يبا توجه به نتا
ن در دختران و پسران مربوط به يانگين ميشتري، بيت مرزيشخص
ن در هر يانگين مي) و کمتر٢٤/٥، ٣٠/٥( گري تکانش اسيمق خرده

و  يا هيتجزاس عالئم يدو جنس دختر و پسر در خرده مق
  است. آمده دست به) ٦٠/٢، ٨٦/١وابسته به استرس ( يدييپارانو

برآورد اعتبار  ياس: در پژوهش حاضر براياعتبارمق يبررس
 يها دادهن منظور ياستفاده شد. بد ١يدييتأل عامل ياس از تحليمق

                                                
1-Confirmatory Factor Analysis 

 ٤٠٠ نمونهدر  يت مرزيشخص يها يژگيواس يمق يحاصل از اجرا
 ٢يگشتاور يساختارهال يتحل برنامه، با استفاده آموزان دانش ينفر

اس يمق يها ماده يعامل يبارها) ١( نمودار شد. ليتحل ٢٠ نسخه
 يثبات يباس يخرده مقک چهار يکودکان را به تفک يت مرزيشخص
  .دهد يمنشان  يو خودجرح ي، روابط منفيتي، مشکالت هويعاطف

                                                
2-Analysis of Moment Structure (AMOS) 
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٣٤٤  

  
  

  
  يدييتأل عامل يکودکان با استفاده از تحل يت مرزيشخص يها يژگيواس يمق يعامل يبارها ):١نمودار (
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٣٤٥  

مدل  يرونيمشاهده شده ب يرهايان متغينکه در ميبا توجه به ا
 ١ مادهافراد که از  يها يژگيواز  يفيتوص يها هيگو، يکه به عبارت

وزن  ين پارامتر نوعيگفت ا توان يم، شوند يمرا شامل  ٢٤ مادهتا 
ب يا ضريانس يکووار دهنده نشان درواقعاست که  يونيرگرس

 گريد انيب بهر پنهان است. يا متغي شده مشاهدهر يهر متغ يهمبستگ
). ٢٣( شود يمز خوانده ين يعامل باراست که با نام  يهمان شاخص

 يليتحل ي، در اجراشود يم) مشاهده ١که در نمودار ( گونه همان
کودکان  يت مرزيشخص يها يژگيواس يمق يدييتأاز نوع  يعامل

 ين بار عامليشتري، بيعاطف يثبات يباس يدر ارتباط با خرده مق
 ٥ مادهمربوط به  ين بار عاملي) و کمتر٦٥/٠(١٧ مادهمربوط به 

، يتياس مشکالت هوي. در ارتباط با خرده مقباشد يم) ٠٤/٠(
 ين بار عاملي) و کمتر٥٧/٠(١٨ مادهمربوط به  ين بار عامليشتريب

اس روابط يارتباط با خرده مق در .باشد يم) ٠٥/٠( ٣ مادهمربوط به 
ن بار ي) و کمتر٥٩/٠( ٢ مادهمربوط به  يعاملن بار يشتري، بيمنف
ارتباط با خرده  در .باشد يم) ١١/٠( ٢٤ مادهمربوط به  يعامل
) ٥٩/٠( ١٥ مادهمربوط به  ين بار عامليشتري، بياس خودجرحيمق

ل يدل به ) است.٣٠/٠( ٤ مادهمربوط به  ين بار عامليو کمتر
 يعاطف يثبات يباس ياز خرده مق ٥ ماده يمطلوب نبودن بار عامل

(با  يتياس مشکالت هوياز خرده مق ٣ ماده) و ٠٤/٠ ي(با بار عامل
ن دو ي، اها آن) βر (يب مسينبودن ضر دار يمعن) و ٠٥/٠ يبار عامل

 ياصل يها مؤلفهل عوامل ياس حذف شدند. پس از تحليماده از مق
 يا ماده ٢٢اس يمق يصيو اعتبار تشخ ييايماده از آن، پا ٢و حذف 

  شد. نييتع
حاصل از  يبرازش الگو ييکوين يها شاخص) ٤در جدول (

، سطح ٢يآزاد درجه، ١ي، شامل مجذور کايدييتأل عامل يتحل
ن يانگي، جذر م٤يمجذور کا شده، شاخص هنجار ٣يدار يمعن

، شاخص ٦برازش ييکوي، شاخص ن٥بيتقر يمجذور خطا
، شاخص ٨يبرازندگ شده، شاخص نرم ٧برازش ييکوين شده ليتعد

گزارش شده  ١٠ندهيفزا يو شاخص برازندگ ٩يقيتطب يبرازندگ
  است.

کنيد، نتايج حاصل از  ) مشاهده مي٤طور که در جدول ( همان
برازندگي نسبتاً خوب ساختار چهار  يايگو يدييتحليل عامل تأ

عاملي مقياس شخصيت مرزي کودکان است. در پژوهش حاضر 

                                                
1-Chi- Square 
2-Degree of Freedom 
3-Significance level 
4-Normed Chi-Square measure 
5-Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) 
6-Goodness of Fit Index (GFI) 
7-Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI) 
8-Normed fit index (NFI) 
9-Comparative fit index (CFI) 
10-Incremental fit index (IFI) 

برازندگي مناسب به دست آمد که گوياي  ٠٥/٠، RMSEAمقدار 
هاي برازندگي  ها است. ديگر شاخص ساختار چهار عامل با داده

دهنده  ) نشانIFI=  ٨٥/٠، CFI=  ٨٥/٠، = ٩٠/٠GFIمدل (
  برازندگي خوب يا متوسط مدل هستند.

ت ياس شخصيبرازش مق ييکوين يها شاخص ):٤دول (ج
  کودکان در پژوهش حاضر يمرز

  برآورد  شاخص
  ۴۳۸  يمجذور کا

) > ۰۰۱/۰p(  )يدار يمعن(و سطح  يآزاد درجه
۲۰۰  

  X2/df(  ۱۹۳/۲( يمجذور کا هنجارشدهشاخص 
  ۰۵/۰  بيتقر ين مجذور خطايانگيجذر م

  ۹۰/۰  برازش ييکويشاخص ن
  ۸۸/۰  برازش ييکوين شده ليتعدشاخص 

  ۷۶/۰  يبرازندگ شدهشاخص نرم 
  ۸۵/۰  يقيتطب يشاخص برازندگ
  ۸۵/۰  ندهيفزا يشاخص برازندگ

  
اعتبار  يبررس منظور به، يدييتأل عوامل يعالوه بر روش تحل

اس ياس با مقين مقيهمزمان ا ياز اجرا ١١BPFS-Cهمزمان
را  يت مرزيشخص سازه هم آن که )STB( يمرزت يشخص

ن يگفته شد، به ا تر شيپکه  طور همان، استفاده شد. سنجد يم
و به  شده انتخاب يتصادف طور بهق يتحق نمونهنفر از  ١٠٠منظور 
 يها يژگيواس ين مقيب ياس پاسخ دادند. همبستگيدو مق سؤاالت

ت ياس شخصيمق با آن اسيمقکودکان و چهار خرده يت مرزيشخص
  ) آورده شده است.٥و سه عامل آن در جدول ( يمرز

کنيد، همبستگي بين  ) مشاهده مي٥طور که در جدول ( همان
و مقياس شخصيت هاي شخصيت مرزي کودکان  مقياس ويژگي

دار است. مطالعه  معني p> ٠٠١/٠ در سطح ٥١/٠مرزي 
هاي دو ابزار فوق نشان داد که  همبستگي بين خرده مقياس

BPFS-C  با دو خرده مقياس نااميدي و تکانشگريSTB  به
که با خرده مقياس  يدارد، درحال ٤٣/٠، ٥٣/٠ترتيب همبستگي 

داري  ياسترس رابطه معناي و پارانوييدي وابسته به  عالئم تجزيه
هاي چهار خرده مقياس  ندارد. عالوه بر اين همه همبستگي

BPFS-C  مقياس  گري تکانشبا دو عامل نااميدي وSTB  در
اي  که عامل عالئم تجزيه يدار هستند. درحال يمعن p= ٠١/٠سطح 

و پارانوييدي وابسته به استرس فقط با خرده مقياس روابط منفي 
داشته و با ديگر خرده  ٨٣/٠بستگي هم BPFS-Cمقياس 

  داري ندارد. يهاي اين ابزار رابطه معن مقياس
                                                
11-Concurrent validity 
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٣٤٦  

  آن يها عاملو  STBآن با  يها اسيمقو خرده  BPFS-Cن يب يها يهمبستگ ):٥( جدول
  )r( يب همبستگيضر  ريمتغ

STB  

BPFS-C **۵۱/۰  
  ۴۵/۰**  يعاطف يثبات يب

  ۳۰/۰**  يتيمشکالت هو
  ۷۳/۰**  يروابط منف
  ۵۱/۰**  يخودجرح

  يديناام

BPFS-C **۵۳/۰  
  ۴۲/۰**  يعاطف يثبات يب

  ۳۸/۰**  يتيمشکالت هو
  ۴۵/۰**  يروابط منف
  ۴۵/۰**  يخودجرح

  گري تکانش

BPFS-C **۴۳/۰  
  ۴۴/۰**  يعاطف يثبات يب

  ۲۶/۰**  يتيمشکالت هو
  ۳۷/۰**  يروابط منف
  ۴۲/۰**  يخودجرح

  وابسته به استرس يدييو پارانو يا هيتجزعالئم 

BPFS-C ۱۴/۰  
  ۱۷/۰  يعاطف يثبات يب

  ۰۰۹/۰  يتيمشکالت هو
  ۸۳/۰**  يروابط منف
  ۱۳/۰  يخودجرح

  ). n=۱۰۰است ( دار يمعن ۰۱/۰در سطح  ي**همبستگ
  
ن يب ين منظور همبستگياستفاده شد. بد زين ١مالک ييو اعتبار همزمان از روا يدييتأل عامل ياس عالوه بر تحليمق ييروا يبررس يبرا

BPFS-C  ارائه شده است.٦ج در جدول (يد که نتايمالک) محاسبه گرد عنوان بهآن با معدل دانش آموزان ( يها اسيمقو خرده (  
  

  آن با معدل دانش آموزان يها اسيمقو خرده  BPFS-C نيب يهمبستگ ):٦جدول (
  معدل کل  معدل پسران  معدل دختران  ريمتغ

  - ۱۰/۰*  - ۱۵/۰*  -۱۶/۰* يعاطف يثبات يب
  - ۱۱/۰*  -۱۲/۰  ۱۹/۰** يتيمشکالت هو
  -۰۹/۰  -۱۰/۰  -۲۰/۰** يروابط منف
  - ۱۱/۰*  -۰۸/۰  - ۱۷/۰* يخود جرح

BPFS-C **۲۳/۰-  *۱۴/۰ -  **۱۳/۰-  
  دختر n=  ۲۰۰پسر،  n= ۲۰۰کل، n =۴۰۰است.  دار يمعن ۰۵/۰در سطح  ي*همبستگ

  است. دار يمعن ۰۱/۰در سطح  ي**همبستگ
  

                                                
1-Criterion validity 
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٣٤٧  

ن يب يهمبستگ ديکن يم) مشاهده ٦که در جدول ( طور همان
شده  يبا معدل کل دانش آموزان منف ها اسيمقاس کل و خرده يمق

ن يانگر اي) ب١٩٩٧ترول و همکاران ( يطول مطالعهج ياست. نتا
 دورهدارند، در  يشتريب يمرز يها يژگيوکه  ياست که افراد

معدل  تيدرنهاو  تر فيضع يليدوساله عملکرد تحص يريگيپ
موجود  نهيشيپبا توجه به  رو نيازا). ٢٤داشتند ( يتر نييپا

اس ين معدل و نمرات دانش آموزان در مقيب يمنف يهمبستگ
  .کند يمد يياس را تأين مقيا ييروا يت مرزيشخص يها يژگيو

 يها دادهاستفاده از  با : در پژوهش حاضر،يدرون يهمبستگ
نمرات خرده  يدرون ي، همبستگينفر ٤٠٠ نمونهحاصل از 

) ٧اس استخراج شد و در جدول (يگر و با کل مقيکديبا  ها اسيمق
  د.يخالصه گرد

  
  BPFS-Cگر و با کل يکديبا  ها اسيمقنمرات خرده  يدرون يهمبستگ ):٧( جدول

 ها هيگوتعداد   يخودجرح  يروابط منف  يتيمشکالت هو  يعاطف يثبات يب BPFS-C  ريمتغ

BPFS-C -  **۷۷/۰  **۷۹/۰  **۷۹/۰  **۸۱/۰  ۲۲  

  ۵  ۴۸/۰**  ۵۳/۰**  ۴۹/۰**  -  -  يعاطف يثبات يب

  ۵  ۵۲/۰**  ۴۸/۰**  -  -  -  يتيمشکالت هو

  ۶  ۵۳/۰**  -  -  -  -  يروابط منف

  ۶  -  -  -  -  -  يخودجرح
  است. دار يمعن ۰۱/۰در سطح  ي**همبستگ

  
 اسيمقن کل يب يکه همبستگ دهد يمن جدول نشان يا

BPFS-C  يتي، مشکالت هويعاطف يثبات يب يها اسيمقبا خرده ،
 ٨١/٠و  ٧٩/٠، ٧٩/٠، ٧٧/٠ب يبه ترت يو خود جرح يروابط منف

  است. يمطلوب ييايکه پا باشد يم

 ييايپا يابيارز يرسون، برايپ يعالوه بر روش همبستگ
BPFS-C رمن يف (اسپيکرونباخ و روش تنص ياز دو روش آلفا

کل نمونه  يها دادهز ينجا نيا در ز استفاده شد.يبراون و گاتمن) ن
)٤٠٠n=ل در يه تحليحاصل از تجز جينتا ل شدند.ي) وارد تحل

  شده است.) آورده ٨جدول (
  

  رمن براون و گاتمن)يف (اسپيکرونباخ و تنص يآن به روش آلفا يها اسيمقو خرده  BPFS-C ييايپا بيضرا ):٨جدول (

  ييايپا

  

  ريمتغ

  روش

کرونباخ با حذف  يآلفا اندازه

  سؤال

  فيتنص  ماده با نمرات آزمون يهمبستگ

  گاتمن  براون -رمنياسپ

  ۶۶/۰  ۶۶/۰  ۷۰/۰  ۷۸/۰  يعاطف يثبات يب

  ۶۳/۰  ۶۳/۰  ۷۲/۰  ۷۷/۰  يتيمشکالت هو

  ۵۳/۰  ۵۳/۰  ۷۳/۰  ۷۷/۰  يروابط منف

  ۶۹/۰  ۶۹/۰  ۷۴/۰  ۷۶/۰  يخود جرح

BPFS-C ۸۴/۰  ۱  ۸۶/۰  ۸۶/۰  
)۴۰۰ =n(  

 ييايب پاي، ضرشود يم) مالحظه ٨که در جدول ( طور همان
 يآلفا يها روشکودکان به  يت مرزيشخص يها يژگيواس يمق

، ٨٤/٠ب، يبراون و گاتمن به ترت –رمن يف اسپيکرونباخ، تنص

را نشان  يمطلوب ييايب پاياست که ضرا آمده دست به ٨٦/٠و  ٨٦/٠
 ٨٤/٠اس يکل مق يب آلفا برايج حاصل ضري. بر اساس نتادهد يم

، روابط يتي، مشکالت هويعاطف يثبات يب يها اسيمقخرده  يو برا
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به  ٧٦/٠و  ٧٧/٠، ٧٧/٠، ٧٨/٠ب يبه ترت يو خود جرح يمنف
 يعاطف يثبات يب مؤلفه، به ييايب پاين ضريشتريدست آمد که ب

)٧٧/٠  =α٧٦/٠( يخود جرح مؤلفه، به ييايب پاين ضري) و کمتر 
 =α رمن يف اسپيتنص يها روشبه  ين بررسي؛ اشود يم) مربوط– 

 مؤلفهبه  ييايب پاين ضريشتري، بدهد يمگاتمن نشان  براون و
 يعاطف يثبات يب مؤلفهبه  ييايب پاين ضريو کمتر يخودجرح

  .شود يممربوط 
  

  يريگ جهينتبحث و 
و  يريگ شکلما از  ش دانشيبهبود درک و افزا يدر راستا

 (همانند يابعاد ي، استفاده از ابزارهايت مرزيرشد اختالل شخص
است، چراکه  ياتيکودکان) ح يت مرزيشخص يها يژگيواس يمق

، کنند يمرا فراهم  يوستار تحوليپ ين ابزارها امکان بررسيا
ن اختالل يارتباط ب توان يمن ابزارها يکه با استفاده از ا يمعن نيبد

 با يکارکردک نقطه از زمان و تداوم بد يدر  يت مرزيشخص
 يها اسيمقن، يکرد. عالوه بر ا يابينده را ارزيمتفاوت، در آ يعالئم
 ي) براينيربالي(غ ياجتماع يها نمونهدر  توانند يم يابعاد

 يبرا يو در مطالعات طول يت مرزياختالل شخص يشناس نشانه
ن اختالل يو رشد ا يريگ شکلمتفاوت  يها جنبه يابيرد

 تواند يماس ين مقي، اينيبال يها نمونهرند. در يقرار گ مورداستفاده
آن  لهيوس به که يطور بهکند  يابيرا رد يمرز يشناس بيآسعالئم 

را در  ها آنکرد و  ييکودکان در معرض خطر را شناسا توان يم
ن نکته که ي). لذا با توجه به ا٢٥اختالل درمان نمود ( هياولمراحل 

در  يت مرزياختالل شخص نهيزمدر  يار محدوديمطالعات بس
با در نظر  و )٢٦نوجوانان در سطح جامعه صورت گرفته است (

، يمرز يشناس بيآس يابين مسئله که جهت ارزيگرفتن ا
بودن  بر نهيهزو  ريگ وقتل يافته به دليمه ساختارين يها مصاحبه

 ژهيو بهجاد اشکال کنند، يپژوهش ا يممکن است در انجام کارها
ش از يپ گر مصاحبهدن يمستلزم آموزش د ها مصاحبهن يکه انجام ا

نکه مطالعات صورت گرفته ي) و با توجه به ا٢٧( باشد يمآن  ياجرا
ص اختالل يتشخ يبرا DSMکه استفاده از چارچوب  اند دادهنشان 
سنجش  يابزارها يابياعتبار )؛٢٥مشکل است ( يت مرزيشخص

گسترش درک ما  يبرا در کودکان و نوجوانان، يمرز يشناس بيآس
ن اختالل يرشد ا يچگونگ دربارهما  يش آگاهينه و افزاين زميدر ا

  ).٢١است ( يضرور ياهداف غربالگر ين برايو همچن
اس يمق يياياعتبار و پا يبررس باهدفپژوهش حاضر 

از  يا نمونه) در BPFS-Cکودکان ( يت مرزيشخص يها يژگيو
ن است يانگر ايحاصل ب يها افتهيانجام گرفت و  يعاد آموزان دانش
ت يشخص يها يژگيوسنجش  يمناسب برا ي، ابزارBPFS-Cکه 
) ٢٠٠٥و همکاران ( کيکر .باشد يمدر کودکان و نوجوانان  يمرز

مدارس مقطع  آموزان دانش ن نمراتيانگيمدر پژوهش خود، 
با  يريگ اندازهدر سه نوبت  يت مرزياس شخصيدر مق ييابتدا

) ١٤گزارش کردند ( ٧٣/٥٩تا  ٤٦/٥٥ن يماهه را ب ١٨ يزمان فاصله
رستان يمقطع دب آموزان دانشن نمرات يانگيو در پژوهش حاضر م

سنجش  يبرا يدييتأل عامل يتحل جهيدرنتبه دست آمد.  ١٩/٥٩
مشکالت  يها اسيمقاز خرده  ٥ ماده و ٣ مادهاس، يمق ييروا
نامطلوب حذف شدند  يل بار عامليبه دل يعاطف يثبات يبو  يتيهو
 نسبتاًبرازش  يا ماده ٢٢اس يمدل با مق يبرازندگ يها شاخصو 

ن يمعنادار ب ي) نشان دادند. همبستگRMSEA=  ٠٥/٠( راخوب 
ت از اعتبار ي) حکا>p ٠٠١/٠، = r ٥١/٠( STBو  BPFS-Cدو 

با  BPFS-C ييايپا يابيارز ياس دارد. براين مقيهمزمان مطلوب ا
براون و  –رمن يف اسپيکرونباخ و تنص ياستفاده از دو روش آلفا

ب ياست که ضرا آمده دست به ٨٦/٠و  ٨٦/٠، ٨٤/٠ب، يگاتمنبه ترت
ن است يانگر اين بيهمچن جينتا .دهد يمرا نشان  يمطلوب ييايپا

ب يترت به شيها اسيمقبا خرده  BPFS-Cن کل يب يهمبستگ
-BPFS يها اسيمقو خرده  باشد يم ٨١/٠و  ٧٩/٠، ٧٩/٠، ٧٧/٠

C )از) يو خودجرح يت، روابط منفي، مشکالت هويعاطف يثبات يب 
ج يبا نتا ها افتهين يبرخوردار هستند. ا يمطلوب يدرون يهمسان

)، چانگ و ٢٠٠٥ک و همکاران (يکر يها پژوهشاز  آمده دست به
ج ي) همسو است. نتا٢٠١٠)، شارپ و همکاران (٢٠١١همکاران (

اس ين مقين است که ايانگر اي) ب٢٠١١پژوهش چانگ و همکاران (
در کودکان و  يت مرزيص اختالل شخصيتشخ يبرا تواند يم

ج پژوهش ي) و نتا٢١رد (يقرار بگ مورداستفاده ينوجوانان بستر
 ياس را براين مقي) اعتبار مطلوب ا٢٠١٠شارپ و همکاران (

  ).٢٦( کند يمد ييتأ ينير باليت غيکاربرد در جمع
 يا دستاوردهايعملکرد  يرو ياديز يها پژوهش تاکنون

 يها تيموفقچراکه  اند کردهامد تمرکز يشاخص پ عنوان به يليتحص
به  شود يممربوط  يشغل يکه به دستاوردها طور همان يليتحص

ج ي. نتاشود يمز مربوط يافراد ن يو سالمت جسم يبهداشت روان
 ين است که افراديانگر اي) ب١٩٩٧ترول و همکاران ( يطول مطالعه

دوساله  يريگيپ دورهداشتند، در  يشتريب يمرز يها يژگيوکه 
ن يداشتند، ا يتر نييپامعدل  تيدرنهاو  تر فيضع يليعملکرد تحص

ل يبودند و به دل يشتريب يآموزش يها دورهافراد ملزم به گذراندن 
. شدند يمرش يدر دانشگاه پذ يکمتر احتمال به يليمشکالت تحص

ت همچنان به قوت ير جنسيبعد از کنترل متغ يحت ها افتهين يا
موجود در  نهيشيپن با توجه به يبنابرا ؛)٢٤بودند ( يخود باق

 يبررس يپژوهش حاضر از معدل دانش آموزان جهت مالک برا
انگر يب ها آن يمنف ياس استفاده شد که همبستگياعتبار مالک مق

  اس است.يمطلوب مقاعتبار 
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سنجش اعتبار  يدر سطح جهان، فقط سه پژوهش برا تاکنون
 سازه) اعتبار ٢٠٠٥ک و همکاران (ياست، کر شده انجاماس ين مقيا

BPFS-C ن بود که يانگر ايب ها آنج پژوهش يکردند و نتا يرا بررس
 يمرز يشناس بيآس يها شاخصاس با ين مقينمرات کودکان در ا
ت ي، حساسيت شناختيحساس ازجمله، ها آنمتناسب با سن 

 يها خشونتو  کي، طرد شدن از جانب دوستان نزديجانيه
) ٢٠١٠). شارپ و همکاران (١٤مثبت دارد ( يهمبستگ يخانوادگ

 يت مرزيشخص يها يژگيواس يپژوهش اعتبار همزمان مق يط
و  ياجتماع يسال) را با عملکرد روان ١٨تا  ٨ نمونهکودکان (در 

از  آمده دست به يف که با استفاده از نمرات بااليضع ينيبال
کردند  يابي، ارزشد يمک مشخص ياستاندارد محور  يها اسيمق

گر اختالالت يسه با ديدر مقا اند دادهچراکه مطالعات نشان 
 يعملکرد روان يت مرزيت، افراد مبتال به اختالل شخصيشخص

ت يو اختالل شخص دهند يمنشان  يتر فيضع ينيو بال ياجتماع
، ياختالالت خلق ازجملهک ين اختالل محور يبا چند يمرز

دارد.  يتوجه قابل يمواد همپوشان سوءمصرفو اختالالت  ياضطراب
اس ين مقيهمزمان ا ين کار از اجرايانجام ا يشارپ و همکاران برا

استفاده  ٢و فهرست رفتار کودک ١نوجوانان ياس خود گزارشيبا مق
ک يمحور  يشناس بيآسسطوح  يابيارز يابزار برا ن دويکردند، ا

 يها يژگيواس ين مقيب يهمبستگ ها آن. رديگ يمقرار  مورداستفاده
نوجوانان و فهرست رفتار  ياس خودگزارشيو مق يت مرزيشخص

). ٢٦( کردند) گزارش p> ٠١/٠( ٦٤/٠و  ٦٣/٠ب يکودک را به ترت
 يها يژگيواس ي) اعتبار مالک مق٢٠١١چانگ و همکاران (

 يابيسال) را با ارز ١٨تا  ١٢ نمونهکودکان (در  يت مرزيشخص
 يت مرزيشخص يها يژگيو يد و خودگزارشياس جديعملکرد مق

 يدر نوجوانان بستر يت مرزيص اختالل شخصيدر تشخ ٣نيوالد
 يها يژگيواس يداد که مق نشان ROC٤ل يانجام داد. تحل

                                                
1-Youth Self Report (YSR) 
2-Child Behavior Checklist (CBCL) 
3-Borderline Personality Features Scale – Parents (BPFS-P) 
4-Receiver Operating Characteristic 

اختالل  مصاحبهکه با  يمارانيز بيکودکان در تم يت مرزيشخص
ص اختالل يتشخ DSM-IV٥کودکان بر اساس  يت مرزيشخص
برخوردار بود،  ييگرفته بودند از دقت و صحت باال يت مرزيشخص
ن از دقت و يوالد يت مرزيشخص يها يژگيواس يمق که يدرحال

  ).٢١برخوردار بود ( يصحت متوسط
است که ن يانگر ايج پژوهش حاضر بي، نتايکل انداز چشمدر 

و  ييايران از پايکودکان در ايت مرزيشخص يها يژگيواس يمق
 يبرا تواند يمن ياس همچنين مقيبرخوردار است. ا يمطلوب ييروا

د واقع يمف ير بستريو غ يبستر يها نمونهدر  يصياهداف تشخ
کودکان و نوجوانان  توان يماس ين مقيبا کمک ا که يطور بهشود، 

 ).٢١و درمان کرد ( ييشناسا يماريب هياولمبتال را در مراحل 
اس ين است که مقيپژوهش حاضر ا يها تيمحدود ازجمله

بسنده  ينيبدون نقطه برش بال يت مرزيشخص يها يژگيو
 ياساس ابزارها بر BPFS-Cقرار گرفته است. چراکه  مورداستفاده

ساخته نشده و  ينيبال مصاحبها يافته يمصاحبه ساختار يصيتشخ
شنهاد ين ابزار پيا يمناسب برا ينينقطه برش بالن جهت يبه هم

 يآمار جامعهبه محدود بودن  توان يمن ي). همچن٢٦نشده است (
ن يا يها افتهي رو نيازاسال اشاره کرد،  ١٨تا  ١٤ يسن دامنهبه 

 ردهل کودکان يگر، از قبيد يها تيجمع يپژوهش ممکن است برا
گر يد از نباشد. استفاده قابلگر يا کودکان جوامع دي تر نييپا يسن

شاخص عملکرد  يبه بررس توان يمن پژوهش يا يها تيمحدود
اشاره  کنندگان شرکت يه بر اطالعات خودگزارشيبا تک يليتحص

 يابينده مطالعات اعتباريدر آ شود يمشنهاد يکرد لذا در خاتمه پ
 تر نييپا يسن ردهمتشکل از کودکان  يتر بزرگ نمونه يرو يگريد

انجام شود تا  کنندگان شرکت يليتحص يها پروندهو با استفاده از 
 يها يژگيواس ياس و کاربرد مقين مقيا يير سن بر کارايتأث

به نحو  يليعملکرد تحص ينيب شيپکودکان در  يت مرزيشخص
  رد.يقرار بگ يابيمورد ارز يتر مطلوب

                                                
5-Childhood Interview for DSM-IV Borderline Personality 
Disorder (CI- BPD) 
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Abstract 
Background & Aims:   The Borderline Personality Feature Scale for Children (BPFS-C) developed to 
assess borderline personality features in children aged 9 years and older. This scale was adopted from 
the borderline scale of PAI and assessed affective instability, identity problems, negative relationships, 
and self-harm dimensions. The aim of this study was to investigate the validity of this scale on non-
clinical sample of students. 
Materials & Methods: This study was conducted on 400 students (200 females, 200 males) with the 
mean age of 15.78 who were selected via multi-stage random sampling. All participants were asked to 
complete BPFS-C and Borderline Personality Scale (STB). The validity of BPFS-C was determined 
using confirmatory factor analysis, concurrent validity, and criterion validity, and its reliability was 
assessed by correlation coefficients, Kronbach’s alpha and split half method.  
Results: The correlation between borderline BPFS-C and STB was significant at p>0.001 (r|=0.51). 
Kronbach’s alpha for whole scale was 0.84 and for the subscales including affective instability, 
identity problems, negative relationships and self-harm was 0.78, 0.77, 0.77, and 0.76 respectively. 
Furthermore, the results obtained from confirmatory factor analysis (RMSEA=0.05) illustrate the fair 
fitness of four factor structure of BPFS-C. 
Conclusion: The findings of the present study show that BPFS-C is reliable and valid in Iran. 
Keywords: Borderline personality feature scale, Validity, Reliability 
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