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 Background and Purpose: Due to the evolution of the brain during adolescence, adolescents are 

more likely to experience emotional reactivity and make incorrect decisions; in addition, this period 

is also considered the peak period for mental illness. Consequently, the present study aimed to explain 

the causal relationship between cognitive flexibility and borderline personality disorder traits in 

adolescents: the role of problem solving styles in mediating these relationships.   

Method: The present research method was practical in terms of purpose and descriptive correlative 

in terms of the data collection method, which involved the use of structural equation modeling. 

Approximately 352 teenagers were selected by the available sampling method from the statistical 

population of the study which consisted of all teenagers studying in the 5th education region of 

Tehran in 2018-2019. In addition, they completed the borderline personality inventory (Leichsenring, 

1999), the cognitive flexibility inventory (Dennis and Vander wal, 2010), and the problem-solving 

styles questionnaire (Cassidy and Long, 1996). The data were analyzed using the correlation research 

method and structural equation model method using the SPSS 26 and AMOS 24 software packages. 

Results: The results showed the total path coefficient between cognitive flexibility and borderline 

personality disorder traits (β = -0.263, P < 0.01) and the path coefficient between adaptive problem-

solving styles and borderline personality disorder traits (β = -0.406, P < 0.01) were negative, and the 

path coefficient between maladaptive problem-solving styles and borderline personality disorder 

traits was positive (β = 0.275, P < 0.01). Additionally, the findings indicated that cognitive flexibility 

indirectly affected borderline personality disorder traits through problem-solving styles (P<0.01). 
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Extended Abstract 

Introduction 
Adolescence is a period of physical, mental, social and spiritual 

transformations that occurs between the ages of 10 and 19 (1). 

According to Sharp and Tackett (2014), adolescence is the time 

when borderline personality disorder begins to develop (3). 

There are five of the following nine symptoms associated with 

this disorder, which is characterized by a pervasive pattern of 

instability in interpersonal relationships, self-concept, 

emotions, and arousal: a desire to avoid real or imagined 

abandonment, instability in interpersonal relationships, identity 

disorder, agitation, suicide attempts and self-harming 

frequently, paranoid thoughts, chronic feelings of emptiness, 

and intense anger. There is a wide overlap between the 

psychological characteristics of adolescents and the diagnosis 

of personality disorder, especially borderline personality 

disorder (5). Cognitive flexibility is one of the cognitive 

characteristics associated with borderline personality disorder 

in adolescents (6). Cognitive flexibility is the capacity to 

distinguish one's own thoughts and experiences from those of 

others in the present moment. Several studies have 

demonstrated a significant correlation between cognitive 

flexibility and borderline personality disorder (6, 14). People 

with borderline personality disorder also exhibit poor problem-

solving skills (19). Problem solving is a cognitive-behavioral 

process that is defined as a set of activities aimed at finding 

solutions to overcome obstacles and reach a goal, and provides 

the possibility of choosing appropriate solutions when faced 

with a specific event (20). Researchers have found that problem 

solving styles can directly influence borderline personality 

traits (15, 22 and 23). 

In light of the contradictory results that have been reported in 

various studies regarding the variables being studied in this 

study, as well as the importance of borderline personality 

disorder in adolescents, as well as the negative effects of this 

disorder on a person's life, relationships with others, and the 

environment, it is clear that additional research is necessary. 

Due to the lack of research on causal models explaining the 

factors affecting the relationship between cognitive flexibility 

and borderline personality disorder traits, the present study 

aims to explain the causal relationships between cognitive 

flexibility and borderline personality disorder traits in 

adolescents based on the mediating role of problem-solving 

styles. 

 

Method 
The present research method was practical in terms of purpose 

and descriptive correlative in terms of the data collection 

method, which involved the use of structural equation 

modeling. This study's statistical population consisted of all 

adolescents enrolled in schools in Tehran's 5th education region 

in 1399-1398. According to Klein (2016), the minimum sample 

size required to fit the model is 200 people(25), so 352 people 

were selected using the available sampling method from the 

statistical population based on inclusion and exclusion 

criteria.The inclusion criteria were age range (15 to 18 years 

old), having normal intelligence according to the student's 

educational record and the consent of the sample to participate 

in the research, and the exclusion criteria included the lack of 

motivation of participants in answering the questionnaire 

questions. The instruments for collecting data were the 

borderline personality inventory (Leichsenring, 1999), the 

cognitive flexibility inventory (Dennis and Vander wal, 2010), 

and the problem-solving styles questionnaire (Cassidy and 

Long, 1996). 

 It should be noted that these tools were used in their 

standardized Iranian version. The data were then analyzed with 

SPSS26 and AMOS24 using the correlation research method 

and the structural equation model method. 

Results 
Table 1 displays the correlation coefficients between the 

variables, demonstrating that the direction of correlation 

between the variables was consistent with field-specific 

expectations and theories. 
Table 1. Mean, standard deviation and correlation matrix between research variables 

Research variables 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1. Flexibility - alternatives -             

2. Flexibility - control **0.60 -            

3. Flexibility - replacing behavior **0.68 0.51** -           

4. non-adaptive problem solving- 

helplessness 
**0.32- **0.21- **0.32- -          

5. non-adaptive problem solving- 

inhibition 
**0.17- *0.13- 22**.-0 0.55** -         

6. non-adaptive problem solving-

avoidance 
**0.18- **0.25- **0.22- 0.44** **0.65 -        

7. problem solving-creative style 

adaptive 
0.10 0.14** *0.13 *0.13- **0.28- *0.12- -       

8. problem solving-trust *0.11 0.14** *0.13 *0.11- **0.22- **0.20- **0.71 -      

9. problem solving-trend style **0.14 0.14** *0.12 **0.18- **0.23- **0.15- **0.41 **0.41 -     

10. Borderline personality - 

identity confusion. 
**0.23- **0.21- **0.20- 0.24** 0.08 *0.12 **0.34- **0.30- **0.24- -    
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11. Borderline personality-

defence mechanism 
**0.16- **0.19- **0.16- **0.21 0.03 0.08 **0.27- **0.26- **0.19- **0.71 -   

12. Borderline personality- reality 

check 
**0.18- **0.17- **0.15- 0.27** *0.12 *0.11 **0.18- **0.17- **0.17- **0.60 **0.63 -  

13. Borderline personality-fear of 

intimacy 
**0.23- **0.20- **0.19- **0.32 *0.11 **0.14 **0.30- **0.24- **0.18- **0.74 **0.69 **0.80 - 

Mean 48.90 37.22 8.65 1.84 2.14 1.98 2.57 2.27 2.46 6.21 4.84 3.18 4.59 

Standard deviation 10.92 8.15 2.36 1.07 1.13 1.38 1.23 1.21 0.86 2.47 2.69 1.24 2.11 

P < 0.05, **P < 0.01 

Initially, the model fit indices were examined to determine the 

validity of the research's hypotheses using structural equation 

modeling. All obtained indices indicate that the model fits the 

collected data well (df/2.08=3, CFI=0.946, GFI=0.929, 

AGFI=0.892, and RMSEA=0.077). The total path coefficient 

between cognitive flexibility and borderline personality 

disorder traits was negative (β=-0.263, P < 0.01), as well as the 

path coefficient between adaptive problem solving styles and 

borderline personality disorder traits (β=-0.406, P < 0.01). 

There was also a positive correlation between maladaptive 

problem-solving styles and borderline personality disorder 

traits (β=0.275, P<0.01). Also, the indirect path coefficient 

between cognitive flexibility and personality disorder traits 

(β=-0.154, p<0.01) was negative and significant at a level of 

0.01. Furthere, the findings showed that both adaptive (β=-

0.070, p<0.01) and non-adaptive (β=-0.087, p<0.01) problem-

solving styles negatively and significantly mediate the 

relationship between cognitive flexibility and personality 

disorder traits. 

Conclusion 
The purpose of this study was to explain the causal 

relationships between cognitive flexibility and borderline 

personality disorder traits in adolescents through the mediation 

of problem solving styles. It was found that cognitive flexibility 

has a direct and significant effect on borderline personality 

traits. This result is consistent with other research findings (11-

15), although the aforementioned studies emphasize the 

relationship between cognitive flexibility and borderline 

personality disorder. Research has demonstrated that 

maladaptive cognition contributes significantly to the 

development and persistence of borderline personality disorder. 

Through extreme, inflexible, and incompatible behavioral, 

emotional, and cognitive rules(12), a lack of cognitive 

flexibility impairs adolescents' ability to adapt to a new 

environment and leads to the development of borderline 

personality disorder. In line with the findings of other 

researchers (15, 22, 23), the second finding of the present study 

indicates that problem solving styles have a direct impact on 

borderline personality disorder traits. There is a tendency 

among these individuals to avoid problems, consider matters 

beyond their control, and believe that environmental factors or 

internal weaknesses have caused problems that cannot be 

resolved. 

According to the findings of the present study, problem-

solving styles mediate the relationship between cognitive 

flexibility and personality disorder traits in adolescents. It was 

not determined that any research results were in line with this 

study, but it can be argued that cognitive flexibility skills enable 

individuals to solve their daily life problems by changing their 

thinking and approach. This can be associated with reducing 

stress, mood and behavioral problems among individuals with 

borderline personality traits (21). Considering some 

limitations, the interpretation of the present study seems 

necessary: the present study represents a sample of teenagers in 

Tehran province between the ages of 15 and 18. Therefore, the 

generalization of the findings of this study to different research 

groups and societies should be interpreted cautiously. It is 

suggested that in order to reduce and adjust the traits of 

borderline personality disorder and improve the mental health 

of these people, attention should be paid to the variables of 

cognitive flexibility and problem solving styles and the 

interaction between these variables. A program designed and 

implemented to increase cognitive flexibility and teach 

problem solving skills to teenagers should be designed and 

implemented as well. 
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 25/10/1000دریافت شده: 

 10/03/1001پذیرفته شده: 

 25/05/1001منتشر شده: 

های نادرسدددت گیریگری هیجانی و تصدددمی روندد توولی تیییرا  میز در دوره نوووانی، آندان را نسدددبدت بده واکن  هددف:زمینه و  

 دف تبیینبا هپژوه  حاضدددر شدددود. بنابراین روانی نیز تلقی میکند؛ به علاوه این دوره به عنوان مرحله اوج بروز اختلالا  پذیر میآسدددی 

 .دمسئله انجام ش حل هایسبک میانجی نق : نوووانان در مرزی شخصیت اختلال هایرگه و شناختی پذیریانعطاف بین علّی روابط

همبستگی بود که با استفاده از روش  -ها از نوع توصیفیروش پژوه  حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر شیوه گردآوری داده روش:

 آموزش و پرورش 5نوووانان مشدیول به توصیل در مدار  منطقه تمامی  راوامعه آماری پژوه   الگویابی معادلا  سداختاری انجام شدد.

 هایبه پرسشنامهند و انتخاب شد در دستر گیری به روش نمونهنفر نمونه  352 دادند که از این میانتشکیل می 1316-1311 تهران در سدال

)کسیدی  های حل مسئلهپرسشنامه سبک ( و2010)دنیس و وندروال،  پذیری شناختیانعطاف (، سیاهه1111ی )لایسدنرین،، مرز تیشدخصد

مدل معادلا  ساختاری با به کارگیری از  های همبستگی و روشها با اسدتفاده از روش پژوه در نهایت داده( پاسد  دادند. 1118و لان،، 

 مورد تجزیه و تولیل قرار گرفتند. 24AMOSو  26SPSSنرم افزارهای 

ضری   ( وP ،283/0-=β<01/0مرزی ) های اختلال شخصیترگهو پذیری شناختی انعطافضدری  مسیر کل بین نشدان داد  نتایج ها:یافته

های سبکمنفی، و ضدری  مسیر بین  (P ،008/0-=β<01/0) مرزی های اختلال شدخصدیترگههای انطباقی حل مسدئله با سدبکمسدیر بین 

ها نشددان داد که ا ر غیرمسددتقی  یافتهمثبت بود. همچنین  (P ،275/0=β<01/0مرزی ) های اختلال شددخصددیتغیرانطباقی حل مسددئله با رگه

 (. P<01/0مسئله از لواظ آماری معنادار بود )های حلسبکهای اختلال شخصیت مرزی از طریق پذیری شناختی بر رگهانعطاف

پذیری شناختی و توان گفت که متییر سدبک حل مسئله در رابطه بین انعطافبر اسدا  نتایج به دسدت آمده در این مطالعه می گیری:نتیجه

 گرانه بر عهده دارد.آموزان نق  میانجیهای اختلال شخصیت مرزی دان رگه
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 مقدمه

روانی، اوتماعی و معنوی بوده و نوووانی سدددرآغداز توولا  وسدددمی، 

شود سال را شامل می 11تا  10ای از توول اسدت که مودوده سنی مرحله

(. رونددد توولی تیییرا  میز در این دوره، نوووانددان را نسدددبددت بدده 1)

ند کپذیر میهای نادرسددت آسددی گیریگری هیجانی و تصددمی واکن 

وز اختلالا  روانی نیز تلقی (؛ به علاوه این دوره به عنوان مرحله اوج بر2)

( دوره شددروع اختلال 3) ت(. نوووانی طبق نظر شددارو و تاک1شددود )می

 ترین واسدت. اختلال شدخصیت مرزی یکی از پرهزینه 1شدخصدیت مرزی

رود. این اختلال که الگوی ترین اختلالا  شددخصددیت به شددمار میشددای 

عواطف و  بدداتی در روابط بین فردی، خودپنددداشددددت، از بی  2فراگیر

شود: تلاش نشانه زیر مشخص می 1نشانه از  5بارز اسدت، با  3برانگیختگی

ردی، ف باتی روابط بینبرای اوتنداب از رهداشددددگی واقعی یدا خیالی، بی

رر، های مکاختلدال هویتی، برانگیختگی، اقددام به خودکشدددی و خودزنی

گریه (. ا0های شدید )، احسدا  مزمن پویی، و خشد 0افکار پارانوئیدی

گذاری اختلالا  شخصیت متخصدصدان سدلامت روانی در زمینه تشخیص

یل مدر سدددنین نوووانی بدا تووده بده نوسدددانا  توولی دوره نوووانی بی

شناختی نوووانان و های روانهسدتند، اما همووشدی وسدیعی بین مشدخصه

تشدخیص اختلال شدخصدیت به خصدوت اختلال شدخصدیت مرزی ووود 

 (5دارد )

های شددناختی مرتبط با اختلال شددخصددیت مرزی در مشددخصددهیکی از 

پذیری شناختی دو (. انعطاف8اسدت ) 5پذیری شدناختینوووانان، انعطاف

شددود و در نتیجه بعد مه  بازنمایی دان  و فرایند مهار تووه را شددامل می

ه حل گیری درسدتی نسبت بپذیری شدناختی پایین، وهتفردی با انعطاف

پذیری شدددناختی به توانایی برقراری ارتباا با انعطاف(. 7ندارد ) 8مسدددئله

های درونی اشددداره دارد زمان حال و متمایزسدددازی خود از افکار و تجربه

های ودید، پذیرش (؛ مؤلفده مهمی کده به فرد در کنارآمدن با موقعیت6)

کند عقاید گوناگون و ارائه پاسددخی منطقی به تیییرا  مویطی کمک می

های پی  رو را به درسددتی تشددخیص ها و انتخابقعیت(. افرادی که مو1)

یددافتگی بهتر در تفکر و رفتددار پددذیری و سددددازشدهنددد، از انعطددافمی

پذیری شناختی با دامنه (. بنا بر شدواهد پژوهشدی انعطاف10برخوردارند )

                                                           
1. Borderline personality disorder (BPD) 

2. Pervasive 

3. Impulsivity 

(. از سدددویی 12و  11شدددناختی رابطه دارد )ای از اختلالا  روانگسدددترده

ای بر نق  شددناخت ناسددازگارانه در حف  و یندهپژوهشددگران به طور فزا

(. با ووود این 13کنند )پیشدددروی اختلدال شدددخصدددیت مرزی ت کید می

پذیری هایی که به بررسی رابطه اختلال شخصیت مرزی و انعطافپژوه 

رخی که بدهند. در حالیاند، نتایج متناقضدددی ارائه میشدددنداختی پرداخته

ت پذیری شناختی با اختلال شخصیعطافها از همبستگی معنادار انپژوه 

های انجام شدددده رابطه (، دیگر پژوه 10و  8کنند )مرزی حمدایدت می

پذیری شناختی و اختلال شخصیت مرزی گزارش معناداری را بین انعطاف

 (.  17-15دهند )نمی

های وریبا نارساکن  همانطور که ذکر شدد اختلال شدخصیت مرزی

پذیری (. علاوه بر انعطاف16همراه اسدددت )شدددناختی، هیجانی، و رفتاری 

های اختلال شدخصیت مرزی عملکرد ضعیفی نیز در شدناختی افراد با رگه

 رفتاری است -(. حل مسئله فرایندی شناختی11دهند )حل مسئله نشان می

ر حل برای غلبه بهای معطوف به یافتن راهکده بده عنوان مجموعده فعدالیت

هایی حلشدددود و امکان انتخاب راهمیموان  و رسدددیدن به هدف تعریف 

 (.  20کند )مناس  در مواوهه با یک رویداد خات فراه  می

های حل مسدددئله احتمال تجربه مشدددکلاتی یون ضدددعف در مهدار 

دهد در برخورد با رویدادهای تنشددگر را افزای  می یافتگی پایینسددازش

 توضدددی  رسدددد افراد مبتلا به شدددخصدددیت مرزی قادر بهنظر میبه(. 21)

ها و هدای ودایگزین در مواوهده بدا رویددادهای زندگی، موقعیتحدلراه

 های وایگزین در شدددرایطحلرفتدار افراد نیسدددتند و از فکر کردن به راه

های حل مسددئله سددبکها معتقدند که پژوه  (.15سددخت عاوز هسددتند )

های اختلال شدددخصدددیت مرزی ا رگذار توانند به طور مسدددتقی  بر رگهمی

( در 1316رضدددایی و همکاران )(. برای مثدال موجدل22و  15) بداشدددندد

پژوه  خود نشدددان دادند که افراد دارای اختلال شدددخصدددیت مرزی در 

همچنین حل مسئله را با  (.23مسئله دیار نارسایی هستند )های حلمهار 

(؛ اما در رابطه با 20اند )پذیری شدددناختی همبسدددته در نظر گرفتهانعطداف

تی و پذیری شناخمسئله در رابطه بین انعطافهای حلگری سدبکمیانجی

 های اختلال شخصیت مرزی، پژوهشی یافت نشد.رگه

4. Paranoid 

5. Cognitive flexibility 

6. Problem solving 
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ان آموزهای اختلال شخصیت مرزی در دان اینکه یه عواملی بر رگه

گذارد یا سدده  و مشددارکت هر عامل یه اندازه اسددت، همواره از ت  یر می

با تووه به پیشینه پژوهشی  .های مورد علاقه پژوهشدگران بوده اسدتحیطه

و نظری ذکرشدددده و نظر به ووود نتایج متناقر در مطالعا  مختلف در 

 هایرابطه با متییرهای پژوه  حاضددر، و از سددویی اهمیت موضددوع رگه

اختلدال شدددخصدددیدت مرزی در نوووانان و پیامدهای منفی این اختلال بر 

زوم انجددام زندددگدی فدرد و ارتدبدداا او بددا دیگران و مویط پیرامون، ل

کند. بنابراین به وهت اهمیت شدددناسدددایی های بیشدددتر را ت یید میپژوه 

عوامل مؤ ر بر اختلال شخصیت مرزی نوووانان و براسا  خلاء پژوهشی 

پذیری کننده عوامل مؤ ر بر رابطه انعطافهدای علّی تبیینمربوا بده مددل

 های اختلال شددخصددیت مرزی، پژوه  حاضددر با هدفشددناختی با رگه

ت پذیری شناختی و رگه های اختلال شخصیتبیین روابط علّی بین انعطاف

های حل آموزان نوووان بر اسدددا  نق  میانجی سدددبکمرزی در دان 

 مسئله انجام شد. 

 روش 
روش پژوه  حاضددر از نظر  :کنندگانطرح پژوهش و شددرکت (الف

 -هدا از نوع توصدددیفیهددف، کداربردی و از نظر شدددیوه گردآوری داده

همبستگی بود که با استفاده از روش الگویابی معادلا  ساختاری درصدد 

 بررسددی همزمان روابط میان متییرهای پژوه  در قال  یک الگو اسددت.

نوووانان مشددیول به توصددیل در وامعه آماری این پژوه  شددامل تمامی 

با و بود  1316-1311 تهران در سدددال آموزش و پرورش 5مدار  منطقه 

 200( که حداقل حج  نمونه برای برازش مدل را 25کلاین )تووه به نظر 

گیری از بین وامعه آماری ذکرشدددده، با روش نمونه (،25داند )نمونده می

های ورود و خروج انتخاب نفر با تووه به ملاک 352در دسدددتر  تعداد 

سدددال(،  16تا  15شددددند. ملاک ورود گروه نمونه انتخابی، دامنه سدددنی )

ز و آموبرخورداری از هوشدبهر متوسدط با تووه به پرونده آموزشی دان 

رضدددایت افراد نمونه برای شدددرکت در پژوه ؛ و ملاک خروج شدددامل 

  به سدددؤالا  پرسدددشدددنامه بود. کنندگان در پاسدددانگیزگی مشدددارکتبی

 173دختر و  171آموز )دان  352شامل های گروه نمونه انتخابی ویژگی

بود. در بین  11/0و  16/18پسدددر( با میانگین و انوراف اسدددتاندارد سدددنی 

                                                           
1. Borderline Personality Inventory (BPI) 

 2/33نفر ) 117درصدددد( در پایه ده ،  5/35نفر ) 125کنندگان شدددرکت

در پایه دوازده  مشیول  درصد( 3/31نفر ) 110درصد( در پایه یازده  و 

کنندگان در درصدد( از شرکت 1/23نفر ) 60به توصدیل بودند. همچنین 

نفر  108درصددد( در رشددته علوم تجربی،  6/27نفر ) 16رشددته ریاضددی، 

های درصد( در رشته 0/7نفر ) 28درصدد( در رشدته علوم انسدانی،  1/30)

و دان  مشیول  های کاردرصدد( در رشته 6/10نفر ) 36ای و فنی و حرفه

   به توصیل بودند.

 ابزار (ب

ای توسددط گویه 53این پرسددشددنامه  :1یمرز تیپرسددشددنامه شددخصدد. 1

( با هدف ارزیابی صدددفا  شدددخصدددیت مرزی در 1111لدایسدددنرین، )

و  شددد. این پرسددشددنامه به صددور  بله های بالینی و غیربالینی سدداختهنمونه

 1 از ایدامنه ها درگویههمه  امتیازا  و مجموع شددودخیر پاسدد  داده می

 در هیچ این پرسدددشدددنامهآخر  گویهدو که از آنجایی .گیردقرار می 51 تا

ره آنها گیرد و نمیک از طبقا  عاملی یا سدایر طبقا  پرسشنامه قرار نمی

 .است در نسدخه ایرانی حذف شده ،شدوددر نمره نهایی فرد مواسدبه نمی

 اسددت. گویه 51 پرسددشددنامه شددخصددیت مرزی لایسددنرین، دارای بنابراین

و  81/0سدددازندگان مقیا  ضدددری  اعتبار بازآزمایی این پرسدددشدددنامه را 

 و روایی نیز ایران (. در28گزارش کردند ) 60/0ضدددرید  آلفای آن را 

 و 70/0 ضری  با همزمان روایی. است شده بررسی پرسدشدنامه این اعتبار

 تا 71/0 ضددرای  با یکدیگر با و مقیا  کل با هامقیا خرده همبسددتگی

 رتی تبه درونی همسانی و سازیدونیمه بازآزمایی، اعتبار نوع سه و 60/0

در پژوه  حاضددر  (.27) آمد دسددتبه 65/0 و 63/0 ،60/0 ضددرای  با

    دست آمد.به 62/0ضری  آلفای کرونباخ این پرسشنامه 

گویه  20سیاهه خودگزارشی که این  :2پذیری شدناختیانعطاف ( سدیاهه2

در سدددال  شددودرا شدددامل می 7تا  1ای لیکرتی از دروه 7مقیا  در یک 

پذیری انعطاف . سیاههشد ( ساخته2010توسدط دنیس و وندروال ) 2010

 که در فرد برایسددنجد را میپذیری شددناختی شددناختی نوعی از انعطاف

به آن  در موقعیتدتر یدال  و ودایگزینی افکار ناکارآمد با افکار کارآم

پذیری شدددناختی سددده ونبه از انعطافنیداز دارد. هدف این ابزار ارزیابی 

های عنوان موقعیتهای سدددخت بهالف( میدل بده درک موقعیدت اسدددت:

کنترل، ب( توانایی درک یندین توویه وایگزین برای رویدادهای قدابل

2. Cognitive Flexibility Inventory 
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حل وایگزین و ج( توانایی ایجاد یندین راه ،هدازنددگی و رفتدار انسدددان

در کار بالینی و غیربالینی و برای  سدددیاهههای سدددخت. این برای موقعیت

پددذیر در درمددان ارزیددابی میزان پیشدددرفددت فرد در ایجدداد تفکر انعطدداف

رود. روایی همزمان این کار میهای روانی بهرفتاری بیماری -شدددنداختی

آن با و روایی همگرای  -31/0برابر با  1افسددردگی بک سددیاههبا  سددیاهه

بود. ضری  آلفای  75/0 3روبین و مارتین 2پذیری شناختیمقیا  انعطاف

، 61/0، 67/0ها به ترتی  مقیا و برای خرده 10/0کرونبداخ کدل مقیا  

این ( 2010). در ایران شدداره و همکاران (26شددده اسددت )گزارش  55/0

 یاههس. در نسخه فارسی، اندکردهرا به فارسدی ترومه و اعتباریابی  سدیاهه

پذیری، ادراک پذیری شدددناختی دارای سددده عامل ادراک کنترلانعطاف

ی ضری  اعتبار بازآزمایاسدت. و ادراک توویه رفتار ، های مختلفگزینه

 پددذیریهددای ادراک کنترلمقیددا و برای خرده 71/0برای کددل مقیددا  

 57/0و ادراک توویدده رفتددار ، 72/0 هددای مختلف، ادراک گزیندده55/0

(. در پژوه  حاضدر ضری  آلفای کرونباخ این 21) اسدتگزارش شدده

   دست آمد.به 60/0پرسشنامه 

ای توسط گویه 20 پرسدشنامه این :0های حل مسدئلهپرسدشدنامه سدبک( 3

حاضر به  پرسدشنامه شدد. سداخته مرحله دو طی( 1118) لان، و کسدیدی

 ،1اعتماد ،6خلّاقیت، 7اوتناب ،8مهارگری ،5درماندگی عامل ش ارزیابی 

 اوتناب و مهارگری درمدانددگی، هدایپردازد. سدددبدکمی 10گرای  و

 و خلّاقیت،، گرای ، هایسبک و 11غیرسازنده مسدئل  حل هایزیرمقیا 

 با مقیا  این هایگویه هستند. 12سازنده مسئل  حل هایزیرمقیا  اعتماد

 هایگزینه به. شوندمی داده پاسد  "دان نمی"و  "خیر"، "بله" هایگزینه

. گیردمی تعلق 1 نمرۀ «بله» گزین  به و صدددفر نمرۀ «دان نمی» و «خیر»

 عهمطال یک در را پرسشنامه این کرونباخ آلفای( 1118) لان، و کسدیدی

 و اوتناب، اعتماد، خلّاقیت، مهارگری، درماندگی، هدایسدددبدک برای

گزارش  85/0 و 52/0 ،71/0 ،57/0 ،88/0 ،88/0 ترتی بده را گرای 

 برای کرونباخ آلفای ( ضدددری 1318در ایران نیز گراوند ). (30کردند )

 غیرسددازنده مسددئل  حل ،77/0 سددازنده مسددئل  حل ،61/0مقیا  را  کل

 ،83/0اعتماد  ،77/0خلّاقیت  ،81/0مهارگری  ،80/0درمدانددگی  ،70/0

 اعتبار از حاکی نتایج اینگزارش کرد.  83/0 گرای  و، 82/0 اوتنداب

در پژوه  حاضدددر ضدددری  آلفای  .(31) اسدددت پژوه  ابزار مناسددد 

    دست آمد.به 72/0کرونباخ این پرسشنامه 

بده منظور اورای پژوه  پس از تصدددوی  پروپوزال و  :روش اجراج( 

اخدذ مجوز از دانشدددگداه آزاد اسدددلدامی، واحد تهران مرکز و آموزش و 

انتخاب شدددند و آموزان طبق به عنوان وامعه پرورش شددهر تهران، دان 

ر گیری دپس از کسدد  رضددایت از والدین این کودکان، از طریق نمونه

گیری به عمل آمد. پس از اخذ نمونه اولیه و پس از احراز دستر ، نمونه

های مربوطه پاسدد  دادند. در های ورود، افراد نمونه به پرسددشددنامهملاک

رکت ادامه توضددیواتی مقدماتی درباره هدف پژوه  وهت ول  مشددا

هدا مبنی بر مورمداندده مداندددن بخشدددی بده آزمودنیهدا و اطمینددانآزمودنی

آموزان اخذ و اطلداعدا ، ارائده شدددد. همچنین رضدددایدت کتبی از دان 

ان ارائه کنندگپژوهشگر متعهد شد که نتایج حاصل از پژوه  به شرکت

هددا مورد آزمون همدده شدددود. بدده منظور اورای پژوه ، همدده آزمودنی

  قرار گرفتنددد. تمددام مراحددل توسدددط پژوهشدددگر و بددا ابزارهددای پژوه

ها راهنمایی و نظار  اسدتادان راهنما و مشداور انجام شد و در نهایت داده

مددل معدادلا   هدای همبسدددتگی و روشاز روش پژوه  بدا اسدددتفداده

مورد  24AMOSو  26SPSSسددداختاری با به کارگیری از نرم افزارهای 

 تجزیه و تولیل قرار گرفتند. 

 هایافته

های لفهمؤمیانگین، انوراف اسدتاندارد و ضرای  همبستگی بین  1ودول 

حل مسدددئله انطباقی، حل مسدددئله غیرانطباقی و پذیری شدددناختی، انعطاف

 دهد. را نشان می شخصیت مرزی

 

                                                           
1. Beck depression inventory 

2. Cognitive flexibility scale 

3. Martin & Rubin 

4. Problem solving style questionnaire 

5. Helplessness 

6. Controlling 

7. Avoid 

8. Creativity 

9. Trust 

10. Orientation 

11. Non-constructive problem solving 

12. Constructive problem solving 



 کارانو هم اینیمود ه فاطم                                                                   آموزانهای اختلال شخصیت مرزی در دان پذیری شناختی و رگهتبیین روابط علّی بین انعطاف 

72 

ک، دوره 
ت روان کود

صلنامه سلام
ف

1
، شماره 

2
، تابستان 

1001
 

 

 پژوهش یرهایمتغ نیب یهمبستگ سیانحراف استاندارد و ماتر ن،یانگی: م1جدول 

 13 12 11 11 9 6 7 8 5 4 3 2 1 متغیرهای تحقیق

             - وایگزین ها –انعطاف پذیری  .1

            - 80/0** کنترل –. انعطاف پذیری 2

           - **0/51 86/0** وایگزین رفتار –. انعطاف پذیری 3

          - -32/0** -21/0** -32/0** درماندگی-. حل مسئله غیر انطباقی0

    - **0/55 -22/0** -13/0* -17/0** بازداری-.. حل مسئله غیر انطباقی 5
 

    

   - 85/0** **0/00 -22/0** -25/0** -16/0** اوتنابی -. حل مسئله غیر انطباقی 8
 

    

 - -12/0* -26/0** *0/13- 13/0* 10/0** 10/0 سبک خلاقانه -. حل مسئله انطباقی 7
  

    

-11/0 13/0* **0/10 11/0* اعتماد -.. حل مسئله انطباقی 6  **22/0- **20/0- **71/0 -      

     - 01/0** 01/0** -15/0** -23/0** **0/16- 12/0* **0/10 10/0** سبک گرای  -. حل مسئله انطباقی1

    - -20/0** -30/0** -30/0** 12/0* 06/0 **0/20 -20/0** -21/0** -23/0** آشفتگی هویتی –. شخصیت مرزی 10

   - 71/0** -11/0** -28/0** -27/0** 06/0 03/0 **0/21 -18/0** -11/0** -18/0** مکانیزم دفاعی -. شخصیت مرزی 11

  - 83/0** 80/0** -17/0** -17/0** -16/0** 11/0* 12/0* **0/27 -15/0** -17/0** -16/0** واقعیت آزمایی -.شخصیت مرزی 12

 - 60/0** 81/0** 70/0** -16/0** -20/0** -30/0** 10/0** 11/0* **0/32 -11/0** -20/0** -23/0** تر  از صمیمیت –.شخصیت مرزی 13

 51/0 16/3 60/0 21/8 80/2 27/2 57/2 16/1 10/2 60/1 85/6 22/37 10/06 میانگین

 11/2 20/1 81/2 07/2 68/0 21/1 23/1 36/1 13/1 07/1 38/2 15/6 12/10 انوراف استاندارد

10/0> P**   05/0و> P* 

ا  دهد که بر اسضدرای  همبستگی بین متییرها را نشان می 1ودول 

های متییرها منطبق بر انتظار و همسدددو با تئوریآن وهت همبسدددتگی بین 

ودن بدر این پژوه  به منظور ارزیابی مفروضدده نرمال حوزه پژوه  بود.

متییری، کشدددیدگی و یولگی تک تک متییرها و به های تکتوزی  داده

و ضدددری   1منظور ارزیابی مفروضددده همخطی بودن عامل تورم واریانس

ن مورد بررسدددی قرار گرفت و نتایج بیهر یک از متییرهای پی  2تومدل

بودن توزی  اند. در مفروضدده نرمال ها رعایت شدددهداد که مفروضددهنشددان

مقادیر یولگی و کشیدگی « 3فاصدله مهلنوبایس»های یندمتییری، با داده

دسددت آمد که به 16/1و  81/1ترتی  برابر با نمرا  فاصددله مهلنوبایس به

های بودن توزی  دادهاین مفروضدده نرمال قرار داشدته، بنابر ±2در مودوده 

در مدل پژوه  حاضر ینین فرض ها برقرار بود. یندمتییری در بین داده

مسئله،  های حلگری سبکپذیری شناختی با میانجیبود که انعطافشدده

 2ودول کند. بینی میدر نوووانان پی را  های اختلال شدددخصدددیترگه

 دهد.یهای برازندگی مدل را نشان مشاخص
 

 های برازش مدلشاخص :2 جدول

های  شاخص

 برازندگی

مجذور 

 خی

درجه 

 آزادی

مجذور خی بر 

 درجه آزادی

شاخص نیکویی 

 4برازش

شاخص نیکویی برازش 

 5تعدیل یافته

شاخص برازش 

 8ایمقایسه

میانگین مربعات  مجذور

 7خطای تقریب

 077/0 108/0 612/0 121/0 06/3 80 00/165 مدل

 06/0 < 10/0 > 650/0 > 10/0 > 3کمتر از  - - نقطه برش

 

های برازندگی حاصل از تولیل از دهد که شاخصنشان می 2ودول 

کنند هدای گردآوری شدددده حمدایت میبرازش قدابدل قبول مددل بدا داده

                                                           
1. Variance inflation factor 

2. Tolerance 

3. Mahalanobis distance (D) 

4. Goodness of Fit Index (GFI) 

(06/3=df/2 ،108/0 =CFI ،121/0 =GFI ،612/0 =AGFI  و

077/0 =RMSEA ضدرای  مسیر در مدل ساختاری را نشان  3(. ودول

5. Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI) 

6. Comparative Fit Index (CFI) 

7. Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) 
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ضدرای  مسدیر کل، مسدتقی  و غیرمستقی  بین متییرهای پژوه   دهد.می

 گزارش شده است. 33در مدل ساختاری در یدول 
 

 یپژوهش در مدل ساختار یرهایمتغ نیب میرمستقیکل، مستقیم و غ ری: ضرایب مس3جدول 

 b S. E β p مسیرها

016/0 سبک های انطباقی حل مسئله ضری  مسیر انعطاف پذیری  007/0  185/0  015/0  

-023/0 سبک های غیرانطباقی حل مسئله  ضری  مسیر انعطاف پذیری  005/0  317/0-  001/0  

-027/0 شخصیت مرزی  ضری  مسیر مستقی  انعطاف پذیری  010/0  101/0-  016/0  

-101/0 شخصیت مرزی  ضری  مسیر سبک های انطباقی حل مسئله  138/0  008/0-  001/0  

110/0 شخصیت مرزی  ضری  مسیر سبک های غیرانطباقی حل مسئله  216/0  275/0  001/0  

-036/0 شخصیت مرزی  ضری  مسیر غیر مستقی  انعطاف پذیری  011/0  150/0-  001/0  

-080/0 شخصیت مرزی  انعطاف پذیریضری  مسیر کل   015/0  283/0-  001/0  

 

پذیری انعطافدهد که ضدددری  مسدددیر کل بین نشدددان می 3وددول 

معنادار  01/0مرزی منفی و در سط   های اختلال شخصیترگهو شناختی 

های سددبکضددری  مسددیر بین همچنین (. P ،283/0-=β <01/0اسددت )

 P <01/0) مرزی های اختلال شدددخصدددیتحدل مسدددئله با رگهانطبداقی 

،008/0-=β)  ه با های غیرانطباقی حل مسئلسبکمنفی و ضری  مسیر بین

مثبت و در  (P ،275/0=β <01/0مرزی ) های اختلال شدددخصدددیترگده

نتایج همچنین نشدددان داد که ضدددری  مسدددیر معندادار بود.  01/0سدددط  

 های اختلال شدددخصدددیترگهپذیری شدددناختی و غیرمسدددتقی  بین انعطاف

(01/0>p ،150/0-=β  منفی و در سدددط )معنددادار اسدددت. بر این  01/0

ری پذیهای حل مسدددئله رابطه بین انعطافتوان گفت سدددبکاسدددا  می

کند. گری مینجیرا در نوووانان میا های اختلال شخصیترگهشناختی با 

( p ،070/0-=β<01/0در ادامه نتایج نشدان داد که هر دو سبک انطباقی )

( حدل مسدددئلده به صدددور  منفی و p ،067/0-=β<01/0و غیرانطبداقی )

را  اختلال شددخصیت هایرگهپذیری شدناختی و معنادار رابطه بین انعطاف

 مدل سددداختاری پژوه  با اسدددتفاده از 1شدددکل کندد. گری میمیدانجی

 دهد.را نشان می های استانداردداده

 
 پارامترهای استاندارد در مدل ساختاری پژوهش  :1شکل 
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( 2Rهای یندگانه )مجموع مجذور همبستگی 1منطبق بر شکل 

دسددت آمد که این به به 30/0های شددخصددیت مرزی برای متییر رگه

های پذیری شددناختی و سددبکانعطافموضددوع بیانگر آن اسددت که 

های شددخصددیت درصددد از واریانس رگه 30در مجموع حل مسددئله 

 کند.مرزی را در نوووانان تبیین می

 گیریبحث و نتیجه

ی و پذیری شددناختانعطافپژوه  حاضددر با هدف تبیین روابط علی بین 

های گری سبکهای اختلال شدخصدیت مرزی در نوووانان با میانجیرگه

ر بپذیری شددناختی های نشددان داد که انعطافیافته حل مسددئله انجام شددد.

مرزی ا ر مستقی  و معناداری دارد. این نتیجه با  های اختلال شخصیترگه

و این همسددویی از این ( همخوانی دارد 15-11های پژوهشددی )دیگر یافته

با  پذیری شناختیهای ذکرشده بر ارتباا انعطافوهت است که پژوه 

ی پژوهشدد های اختلال شددخصددیت مرزی ت کید دارند. همسددو با یافتهرگه

ر نایافته نق  مهمی داند که شناخت سازشحاضر، پژوهشگران نشان داده

در  رسدداییکند. ناگیری و تداوم اختلال شددخصددیت مرزی بازی میشددکل

وه وایی در سددط  مهار توپذیری شددناختی )نقص در تیییر یا وابهانعطاف

((؛ به توانایی تیییر در راهبردهای مورد اسدددتفاده 10و بدازنمایی تکالیف )

برای انطباق با مویط ودید آسدددی  رسدددانده و به وسدددیله قوانین رفتاری، 

زای  به اف نایافتهعداطفی و شدددناختی افراطی، غیرقابل انعطاف و سدددازش

(. در 12شدددود منجر )های اختلال شددخصددیت مرزی در نوووانان میرگه

انی میز و بدکارکردی قشددر پیشدد توان گفت نارسدداییها میتبیین این یافته

پذیری شدددناختی، مهار که مسدددئول کارکردهای شدددناختی مانند انعطاف

 صتواند به مشددکلاتی مانند ناتوانی در تشددخیبازداری و تووه اسددت، می

های اختلال سددازی در افراد با رگههای ذهنیهای هیجانی و تواناییحالت

پذیری (. بنابراین با کاه  انعطاف15شدددخصدددیدت مرزی منجر شدددود )

های اختلال شدددخصدددیت مرزی افزای  شدددنداختی، نمرا  افراد در رگه

ال های اختلپذیری شدددناختی پایین در افراد دارای رگهیدابدد. انعطدافمی

، مرکزت ای یفکر انیورشدددود توانایی تیییر باعث می شدددخصدددیت مرزی

اهانه درک آگ، تولیل و بازسددازی افکار، روزرسددانی باورها و تفکرا به

های حلکردن راهوایگزینو های ممکن و مووود ها و انتخابهمه گزینه

ها و رفتار افراد مختلف را در مواوهده بدا رویددادهدای زنددگی، موقعیدت

ر طور مسددتقی  بپذیری شددناختی به(؛ بنابراین انعطاف13)نداشددته باشددند 

 گذارد.های اختلال شخصیت مرزی ا ر میرگه

های حل مسددئله طور یافته دوم پژوه  حاضددر نشددان داد که سددبک

های تهگذارند که با یافهای اختلال شخصیت مرزی ا ر میمسدتقی  بر رگه

های پژوه  حاضر ه( همسویی دارد. یافت23-22، 15دیگر پژوهشدگران )

های های انطباقی حل مسددئله با رگهنشددان داد ضددری  مسددیر بین سددبک

باقی های غیرانطاختلال شدخصدیت مرزی منفی و ضدری  مسیر بین سبک

نظر های اختلال شدخصیت مرزی مثبت و معنادار بود. بهحل مسدئله با رگه

از  ا خارجرسدد این افراد به اوتناب از مشدکلا  تمایل دارند، مسائل رمی

های عوامل مویطی یا ضددعفکنند کنترل خود در نظر گرفته و تصددور می

 .فصددل کرد و توان آنها را حلاند و نمیدرونی باعث بروز مشددکل شددده

اسدددتفاده از امکانا  عقلانی و امکان احسدددا  درمدانددگی، همچنین بدا 

 ی وشددود افراد از مناب  فردموو  میمووود را ندارند که شددناختی روان

حل های سدددبکاسدددتفاده از اسدددتفاده کنند. بنابراین اوتماعی خود کمتر 

فی کننده عاطبرای مقدابلده بدا یدک موقعیت ناراحتغیرانطبداقی مسدددئلده 

در  فردی را افزای  دهد. باتی در خلق، عاطفی و روابط میانتواندد بیمی

رای بگیری مثبت به حل مسئله، اعتماد به توانایی خود مقابل داشتن وهت

طباقی انحل مسئله های سبکعنوان ریزی بهحل مسائل و خلاقیت و برنامه

ها و علای  شخصیت مرزی همراه است با کاه  مشدکلا  خلقی و نشدانه

ت های اختلال شددخصیهای حل مسدئله با رگه. در تبیین رابطه سدبک(22)

های های شخصیتی خات مانند رگهتوان گفت ویژگیمرزی همچنین می

اختلال شخصیت مرزی از طریق مودودکردن و ایجاد سوگیری پردازش 

های حل مسئله اوتماعی به اختلال اطلاعا  و تداخل در یادگیری مهار 

ردی فنایافته و مشدددکلا  بیندر زندگی روزمره، بروز رفتارهای سدددازش

(. همچنین افراد دارای اختلال شدددخصدددیت مرزی، در 23شدددود )منجر می

هند و دای میزی، بدکارکردی در قشددر پیشددانی نشددان میهتصدویربرداری

، ریزی و حل مسددئله اسددتآسددی  به قشددر پیشددانی میز که وایگاه برنامه

مشکلا  (. 15های حل مسئله در این افراد را مختل کند )تواند مهار می

های اختلال شدددخصدددیت مرزی، با ایجاد افراد دارای رگدهدر شدددنداختی 

 گری بالا، موو  نقص دردادها و تکان سدددوگیری منفی نسدددبت به روی

هدای ودایگزین در مواوهه با حدلگیری، ارائده راههدای تصدددمی مهدار 

 (.  15شود )و حل مسئله می رویدادهای زندگی
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های حل مسددئله رابطه بین سددبکهای پژوه  حاضددر بر اسددا  یافته

را در نوووانان  های اختلال شدددخصدددیترگهپذیری شدددناختی با انعطاف

ا پژوه  همخوانی یافت نشد، ام کند. همسو با این یافته،گری مینجیمیا

به  پذیری شدددناختیهای انعطافمهار توان بیان کرد که در تبیین آن می

دیدی های ودهد که با تیییر تفکر و رویکرد، روشافراد این امکان را می

واند با تبیابند که این موضوع میبرای حل مشکلا  زندگی روزمره خود 

هددای کدداه  تنیدددگی و مشدددکلددا  خلقی و رفتدداری افراد دارای رگدده

بر اسدددا  شدددواهد شدددخصدددیدت مرزی همراه باشدددد. از سدددوی دیگر 

شدددناختی، نقایص مووود در قشدددر پیشدددانی و پیامدهای آن مانند عصددد 

ه تواند موو  آسی  در فرایند حل مسئلپذیری شناختی پایین میانعطاف

پذیری شدناختی از طریق آسی  در بازنمایی (. نقص در انعطاف12شدود )

های شدددخصدددیت مرزی دان  و فرایندد کنترل تووه در افراد دارای رگه

شدددود. افرادی کدده موودد  اختلددال در مراحددل مختلف حددل مسدددئلدده می

های حلتوانند از توویها  و راهپذیری شناختی پایینی دارند، نمیانعطاف

برانگیز های کشددداک کنند، و در رویدادها و موقعیتتفادهوایگزین اسددد

کنند. شددده و آشددفتگی خلقی و هیجانی بیشددتری تجربه میدیار تنیدگی 

های ودید و ارائه پاسدددخی منطقی کنارآمدن با موقعیت این افراد توانایی

ئله های حل مسدددبده تیییرا  مویطی نددارندد؛ بندابراین با کاربرد سدددبک

لال های اختشددناسددی روانی و رگهای  بیشددتری از آسددی غیرانطباقی، عل

 (.  18دهند )می شخصیت مرزی نشان

اربرد کاز طریق پذیری شدددناختی انعطافتوان گفت طور کلی میبده

های روش های وایگزین وحلدر نظر گرفتن راه های شدددناختی،مهدار 

یت خصددگذارد و علای  شددو نظایر آن بر توانایی حل مسددئله ا ر می ودید

تفسدیر نتایج پژوه  حاضر با تووه به برخی از  .کندمرزی را تشددید می

رسد: نتایج پژوه  حاضر معرف نمونه ها ضدروری به نظر میمودودیت

های در اسددتان تهران اسددت، بنابراین تعمی  یافته سددال 16تا  15نوووانان 

اا احتی های پژوهشددی متفاو ، باید باها و وامعهپژوه  حاضددر به گروه

شدود نق  متییرهای شناختی دیگر مانند حافظه پیشدنهاد می تفسدیر شدود.

های پذیری شدناختی، حل مسئله و رگهسدرگذشدتی در رابطه بین انعطاف

هت شود وهمونین پیشنهاد می مورد بررسدی قرار گیرد.شدخصدیت مرزی 

های اختلال شخصیت مرزی و ارتقای سلامت روانی کاه  و تعدیل رگه

ئله های حل مسددپذیرش شددناختی و سددبکاین افراد، به متییرهای انعطاف

رای هایی بروابط تعداملی بین این متییرهدا تووه لازم انجام شدددده و برنامه

های حل مسدددئله به پذیرش شدددناختی و آموزش سدددبکافزای  انعطاف

 نوووانان طراحی و اورا شود.

 ملاحظات اخلاقی

این مقداله برگرفته از رسددداله دکترای رشدددته  پیروی از اصددول اخلداژ پژوهش:

که است 1010600532000261316176050با کد  شدناسی عمومی نویسنده نخستروان

تهران مرکز تصوی  در دانشگاه آزاد اسلامی واحد  10/08/1316پروپوزال آن در تاری  

ا شناسی آمریکشدده اسدت. ملاحظا  اخلاقی در این مطالعه بر اسا  قوانین انجمن روان

ماندن اطلاعا  هویتی و تولیل  شناسی ایران مانند رازداری، مورمانهو سازمان نظام روان

 ها نیز در این مطالعه کاملا رعایت شده است.داده

این مطالعه بدون حامی مالی و با هزینه شددخصددی نویسددندگان انجام شددده حامی مالی: 

 است. 

نویسدددنده نخسدددت این مقاله، پژوهشدددگر اصدددلی، نقش هر یک از نویسددندگان: 

های دوم و سوم به عنوان استادان راهنما، و نویسنده یهارم به عنوان استاد مشاور نویسنده

 اند.در پروژه نق  داشته

انجام این پژوه  برای نویسندگان هیچ گونه تعارض منافعی را به دنبال تضداد مناف:: 

 نداشته است و نتایج آن کاملاً شفاف و بدون سوگیری گزارش شده است. 

شدددهرسدددتان تهران،  5مدار  منطقه بدین وسدددیله از مسدددئولان تشددکر و قدردانی: 

 ود. شقدردانی میکنندگان، و استادان راهنما و مشاور در این مطالعه تشکر و شرکت
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