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ABSTRACT
Introduction: Ego-strength and defense mechanisms are key concepts in the psychoanalytic
approaches, which are important in the etiology of borderline personality disorder. Therefore,
the present study was conducted with the aim of evaluating the effectiveness of mentalization
based therapy (MBT) on ego-strength and defense mechanisms of people with borderline
personality disorder.

Materials and Methods: This was an experimental study using
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pretest-posttest design with a control group and follow up stage. The research sample
consisted of 30 men with borderline personality disorder selected by purposive sampling
and were randomly divided into experimental and control groups. MBT was performed for
the experimental group. Three stages (pretest, posttest and follow up) were used to collect
data from psychological inventory ego strength designed by Markstrom et al. and defense
styles purposed by Andrews and colleagues.

Results: The results showed that MBT was

markedly effective in improving the ego strength and defense mechanisms of people with
borderline personality disorder.

Conclusion: MBT is a suitable strategy for improving

the ego-strength and reducing neurotic and immature defense mechanisms of people
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with borderline personality disorder and can be used as an effective intervention method.
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مقدمه :قدرت ایگو و مکانیسمهای دفاعی مفاهیم کلیدی در رویکردهاي روانتحلیلی هستند که در
سببشناسی اختالل شخصیت مرزی حائز اهمیت میباشند .از این رو پژوهش حاضر با هدف بررسی
اثربخشی درمان مبتنی بر ذهنیسازی بر قدرت ایگو و مکانیسمهای دفاعی افراد مبتال به اختالل شخصیت
مرزی انجام شد .مواد و روشها :این يك پژوهش تجربی بوده و از طرح پیشآزمون -پسآزمون با گروه
کنترل و مرحلة پیگیری استفاده شد .نمونة پژوهش شامل  30مرد مبتال به اختالل شخصیت مرزی بود که
به صورت نمونهگیری هدفمند انتخاب شدند و به طور تصادفی به دو گروه آزمایش و کنترل تقسیم شدند.
درمان مبتنی بر ذهنیسازی برای گروه آزمایش اجرا شد .در سه مرحلة پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیری
برای جمعآوری دادهها از پرسشنامههای روانشناختی قدرت ایگو طراحي شده توسط مارکستروم و همکاران
و سبکهای دفاعی هدفمند اندرز و همکاران استفاده شد .يافتهها :نتایج نشان داد که درمان مبتنی بر
ذهنیسازی بهشدت در بهبود قدرت ایگو و مكانيسمهاي دفاعي افراد مبتال به اختالل شخصیت مرزی مؤثر
بوده است .نتيجهگيري :درمان مبتنی بر ذهنیسازی راهبردی مناسب برای بهبود قدرت ایگو و کاهش
مكانيسمهاي دفاعي نوروتیک و رشد نایافتة افراد مبتال به اختالل شخصیت مرزی است و میتوان از آن
بهعنوان یک شیوة مداخلهای مؤثر استفاده کرد.
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مقدمه
اختــال شــخصیت مــرزی ( 1)BPDیکــی از شــایعترین
اختاللهــای شــخصیت در محیطهــای روانپزشــکی میباشــد
کــه بــا بدتنظیمــی هیجانــی ،ســردرگمی هویــت ،تکانشــگری
و مشــکالت بینفــردی مشــخص میشــود ( .)1در تعریفــی
دیگــر ،اصطــاح شــخصیت مــرزی بــرای بیمارانــی بــه کار
مـیرود کــه با فقــدان حــس یکپارچــة هویــت ،ایگــوی ضعیف،
نبــود ســوپرایگوی یکپارچــه و متکــیبــودن بــه مکانیسـمهای
دفاعــی اولیــه ماننــد دوپارهســازی ،2همانندســازی فرافکــن 3و
تمایــل بــه تفکــر فراینــد اولیــه 4مشــخص میشــوند؛ روابــط
بینفــردی مختــل ،مشــکالت هویتــی ،مشــکالت تحصیلــی
و شــغلی و نیــز درگیــری قانونــی از مشــکالتی اســت کــه
کارکردهــای روزانــة مبتالیــان بــه ایــن اختــال را بــا مشــکل
مواجــه میکنــد ( .)2بــر اســاس پنجمیــن ویرایــش راهنمــای
تشــخیصی و آمــاری اختــاالت روانــی ( ،5)DSM-5اختــال
شــخصیت مــرزی الگــوی نافــذ و فراگیــری از بیثبــات در
روابــط بینفــردی ،خودپنــداره و احساســات و هیجانــات و
نیــز آشــکارا تکانشــی بــودن اســت کــه از اوایــل بزرگســالی
شــروع میشــود (.)2

بــر اســاس شــواهد نظــری در خصــوص اختــال شــخصیت
مــرزی و شــیوع بــاالی ایــن اختــال ،اقدامــات درمانــی متعددی
بــا توجــه بــه سببشناســی ایــن اختــال مــورد اســتفاده قــرار
گرفتــه اســت .در میــان آنهــا میتــوان بــه طرحــوارهدرمانــی،12
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همچنیــن مطالعــات پژوهشــی مؤیــد ایــن نکتــه هســتند کــه
اختــال شــخصیت مــرزی بــا کاربــرد بیشــتر مکانیســمهای
دفاعــی ناکارآمــد و تحریفکننــده (مثــل دوپارهســازی) و
کاربــرد کمتــر دفاعهــای کارآمــد مشــخص میشــود (.)7
مکانیســمهای دفاعــی ،فرایندهــای تنظیمکننــدة خــودکاری
هســتند کــه از طریــق تأثیرگــذاری بــر چگونگــی ادراک حــوادث
تهدیدکننــده ،باعــث کاهــش ناهماهنگی شــناختی و بــه حداقل
رســاندن تغییــرات ناگهانــی در واقعیــت درونــی و بیرونــی
میشــوند ( .)8کرنبــرگ 10در دیــدگاه خــود از ویژگیهــای
اساســی آسیبشناســی مــرزی ،بــه شــش مکانیســم دفاعــی
اشــاره کــرد؛ بیارزشســازی ،همهتوانــی ،آرمانســازی بــدوی،
همانندســازی فرافکــن ،انــکار و دوپارهســازی .ایــن دفاعهــا
بهشــدت بــا تشــخیص مــرزی ارتبــاط دارنــد .نشــانة متــداول
دوپارهســازی ،تفکیــک افــراد مهــم بــه دو بخــش خیلــی خــوب
(آرمانســازی) و خیلــی بــد (بیارزشســازی) ،بــدون توانایــی
انســجام ایــن دو بخــش اســت .از آنجــا کــه افــراد مبتــا بــه
اختــال شــخصیت مــرزی توانایــی انســجام هویــت خــود و نیــز
هویــت دیگــران را ندارنــد ،دوپارهســازی ،ایگــو را از تجربــة
هرگونــه تعــارض مرتبــط بــا فقــدان انســجام هویــت مصــون
مـیدارد .بــا توجــه بــه اینکــه دوپارهســازی شــامل آرمانســازی
و بیارزشســازی اســت ،ایــن دو مکانیســم دفاعــی نیــز از
مشــخصههای افــراد مبتــا بــه اختــال شــخصیت مــرزی
میباشــد ( .)9پــری 11و همــکاران در مطالع ـهای نشــان دادنــد
کــه اختــال شــخصیت مــرزی بــا دفاعهــای اساســی تصویــر
تحریــفشــده و عمدت ـاً دوپارهســازی تصویــر خــود و دیگــران
و نیــز دفاعهــای ســطح هیســتریک از جملــه گسســتگی و
ســرکوبی رابطــة مثبــت معنــيداری دارد ( .)10افــراد مبتــا
بــه اختــال شــخصیت مــرزی از مکانیس ـمهای دفاعــی بســیار
ابتدایــی اســتفاده میکننــد کــه نتیجــة آن بــروز رفتارهایــی
بســیار منقطــع ،بیثبــات و متضــاد اســت ( .)11در پژوهشــی
دیگــری نیــز مشــخص شــد کــه از بیــن مکانیســمهای
دفاعــی نوروتیــک ،مکانیســم دفاعــی تشــکل واکنشــی مؤلفــة
عالیــم تجزی ـهای و پارانوییــدی وابســته بــه اســترس و از بیــن
مکانیســمهای دفاعــی رشــد نایافتــه ،مکانیســمهای دفاعــی
گــذار بــه عمــل ،خیالپــردازی و پرخاشــگری منفعالنــه بــا
اختــال شــخصیت مــرزی در ارتبــاط هســتند (.)12
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رویکردهــای متفــاوت روانشــناختی بــه بررســی علــل اختــال
شــخصیت مــرزی از ابتــدای تولــد و چگونگــی تأثیرگــذاری
روابــط والدیــن بــر اختــال شــخصیت مــرزی پرداختهانــد ولــی
نتحلیلــی 6بــوده اســت ( .)1بــر
عمیقتریــن آنهــا رویکــرد روا 
اســاس ایــن رویکــرد ،شــخصیت متشــکل از  3پایــگاه ایــد ،ایگــو
و سـ�وپرایگو میباشــد .از آنجایــیکــه ایگــو وظیفــة مدیریــت
سیســتم روانــی را بــر عهــده دارد ،تمــام مشــکالت روانــی
زمانــی ظاهــر میشــوند کــه ایگــو نتوانــد بــه مســئولیتهایش
عمــل کنــد .قــدرت ایگــو 7توانایــی حفــظ هویــت خــود بــدون
توجــه بــه اســترسهای روانــی ،رنــج و تعــارض بیــن نیازهــای
درونــی و تقاضاهــای بیرونــی میباشــد؛ بــهعبارتــی ،توانایــی
حفــظ ثبــات ایگــو بــر اســاس مجموعــة نســبتاً پایــداری از
ویژگیهــای شــخصیتی اســت کــه در توانایــی حفــظ ســامت
روان منعکــس میشــود ( .)3پاییــنبــودن قــدرت ایگــو باعــث
میشــود کــه افــراد مبتــا بــه اختــال شــخصیت مــرزی در
روابــط بینفــردی خــود از یکســری مکانیســمهای دفاعــی
اســتفاده کننــد کــه ایــن مکانیس ـمها بــر وابســتگی بینفــردی
و گرایــش بــه پرخاشــگری مســتقیم بــه ســوی خــود تأکیــد
دارد ( .)4بــرودی و کارســن 8در مطالعــة خــود بــه ایــن نتیجــه
رســیدند کــه قــدرت ایگــو میتوانــد قــدرت انعطافپذیــری
در اســتفاده از مکانیســمهای دفاعــی را بــه ارمغــان آورد (،)5
امــا اگــر یــک مکانیســم دفاعــی بــه طــور غیــر انعطافپذیــر
بــه کار گرفتــه شــود ،موجــب شــکلگیری اختــال شــخصیت
مــرزی میگــردد .بشــرپور و عینــی در پژوهشــی نشــان دادهانــد
کــه بیــن قــدرت ایگــو و اختــاالت شــخصیت خوشــة  Bرابطــة

منفــی معنـيداری وجــود دارد ( .)6کرانــکا 9و همــکاران ( )3نیــز
نشــان دادنــد کــه رواندرمانــی گروهــی فشــردة کوتاهمــدت
بــه همــراه رواندرمانــی فــردی ،از طریــق افزایــش قــدرت ایگــو
باعــث تغییــرات مطلــوب در عملکــرد شــخصیتی میشــود.
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رفتاردرمانــی دیالکتیکــی 13و رواندرمانــی متمرکــز بــر انتقــال
15
اشــاره کــرد ( .)13درمــان مبتنــی بــر ذهنیســازی ()MBT
نــوع خاصــی از رواندرمانــی روانپویشــی اســت کــه بتمــن و
فوناگــی 16بــرای درمــان بیمــاران مبتــا بــه اختــال شــخصیت
مــرزی ابــداع کردهانــد .ایــن الگــوی درمانــی ،مبتنــی بــر دو
مفهــوم اصلــی اســت :نظریــة دلبســتگی بالبــی و ذهنیســازی.
فــرض اصلــی اختــال شــخصیت مــرزی ایــن اســت کــه کمبــود
ظرفیــت ذهنیســازی منجــر بــه بــروز عاليــم اختالل شــخصیت
مــرزی میشــود ( .)14ظرفیــت ذهنیســازی کــه یــک کارکــرد
بازتابــی تلقــی میشــود ،توانایــی درک حــاالت ذهنــی خــود
و دیگــران اســت کــه از طریــق روابــط بینفــردی در دوران
کودکــی بهخصــوص روابــط دلبســتگی بــه دســت میآیــد و
زیربنــای رفتارهــای آشــکار اســت .بیمــاران مبتــا بــه اختــال
شــخصیت مــرزی ،کمبودهایــی در ظرفیــت ذهنیســازی دارنــد
کــه بــا ســبک دلبســتگی ناایمــن مرتبــط اســت (.)15
14

44

مــرور مطالعــات گذشــته نشــان داد کــه تــا بــه حــال هیــچ
پژوهشــی بــهطــور مســتقیم اثربخشــی درمــان مبتنــی بــر
ذهنیســازی را بــر قــدرت ایگــو و مکانیســمهای دفاعــی
افــراد مبتــا بــه اختــال شــخصیت مــرزی مــورد مطالعــه
قــرار نــداده اســت و انــدک پژوهشهــای انجــام شــده در ایــن
ن بــر ســایر عاليــم
زمینــه مربــوط بــه اثربخشــی ایــن درمــا 
روانشــناختی میباشــد .از ایــن رو ،ایــن پژوهــش بــا هــدف
تعییــن اثربخشــی درمــان مبتنــی بــر ذهنیســازی در بهبــود
قــدرت ایگــو و مکانیسـمهای دفاعــی افــراد مبتــا بــه اختــال
شــخصیت مــرزی انجــام شــد.
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Oliveira
Kalleklev and Karterud
20
Byrne and Egan
21
Quek
22
Hayden

در درمــان نوجوانــان مبتــا بــه اختــال شــخصیت مــرزی مؤثر
اســت ( .)16همچنیــن پژوهشهــا مؤیــد ایــن نکتــه هســتند
کــه زیــادبــودن تجــارب از تنبیههــای دوران کودکــی بــا کاهش
توانایــی ذهنیســازی در بزرگســالی رابطــه دارد و کاهــش
توانایــی ذهنیســازی زیربنــای اختــال شــخصیت مــرزی اســت
( MBT .)21در مقایســه بــا رفتاردرمانــی دیالکتیکــی ،در ترکیب
بــا آن جنبههــای خاصــی از مهارتهــای شــناختی -اجتماعــی
و امنیــت دلبســتگی را بهبــود میبخشــد ( .)22کالکلــف و
کارتــرود 19در پژوهشــی گــزارش کردنــد کــه بهبودی نشــانههای
پریشــانی ،عملکــرد شــغلی و بینفــردی در بیمارانــی کــه MBT
را دریافــت کردهانــد نســبت بــه بیمارانــی کــه برنامههــای
درمانــی روانپویشــی ســنتی را دریافــت کردهانــد بــه طــور
معن ـيداری بیشــتر اســت ( .)23بایــرن و ا ِگــن 20در پژوهشــی
بــه بررســی اثربخشــی و مکانیســمهای تغییــر ســه مداخلــة
روانشــناختی (رفتاردرمانــی دیالکتیکــی ،طرحوارهدرمانــی
و  )MBTبــرای اختــال شــخصیت مــرزی پرداختنــد؛ نتایــج
نشــان داد کــه افزایــش مهارتهــای ذهنیســازی میتوانــد
یــک عامــل اصلــی در انــواع درمانهــا بــرای افــراد مبتــا بــه
اختــال شــخصیت مــرزی باشــد ( .)24کویــک 21و همــکاران
نشــان دادنــد کــه ذهنیســازی ،یــک هــدف درمانــی مهــم
میباشــد کــه بــر عاليــم اختــال شــخصیت مــرزی و عملکــرد
بینفــردی در نوجوانــان مبتــا بــه اختــال شــخصیت مــرزی
تأثیــر دارد ( .)25همچنیــن بــه اهمیــت بررســی تواناییهــای
ذهنیســازی در رابطــه بــا تغییــر ســطوح پیچیدگــی،
زمینههــای بینفــردی و ســطوح انگیختگــی اشــاره کردنــد.
هایــدن 22و همــکاران در پژوهشــی نشــان دادنــد کــه  MBTبــه
طــور قابــل توجهــی ســطح ذهنیســازی را افزایــش میدهــد
و ســطح مشــکالت بینفــردی و شــدت عاليــم را کاهــش
میدهــد؛ بــه عبارتــی بهبــود ذهنیســازی ،کاهــش اســترس
بینفــردی را پیشبینــی میکنــد (.)26

مواد و روشها
پژوهــش حاضــر ،از نــوع آزمایشــی بــه صــورت پیشآزمــون
پسآزمــون بــا گــروه کنتــرل بــه همــراه دورة پیگیــری بــود.Dialectical behavior therapy
Transference focused psychotherapy
15
Mentalization based treatment
16
Bateman and Fonagy
17
Brune

18

13

19

14
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کانــون اصلــی اختــال شــخصیت مــرزی  ،کمــک بــه درمانجــو
اســت تــا تجربههــای ذهنــی خــود را بــه ســطح هشــیاری بیاورد
و احســاس منســجم و کاملــی از عاملیــت روانــی را تســهیل
کنــد .هــدف درمــان نیــز رشــد و تقویــت ظرفیــت ذهنیســازی
از طریــق روابــط درمانــی و افزایــش ظرفیــت درمانجــو بــرای
بازشناســی افــکار و احساســاتی اســت کــه تجربه میکنــد (.)16
از تعــداد زیــادي روشهــاي ذهنیســازی پایــه بــرای مدیریــت
رونــد ذهنیســازی در هــر جلســه اســتفاده میشــود .مداخلــه
بــا تأییــد همدالنــه در شــروع جلســه ،ســپس کاوش و تمرکــز
عاطفــی ،ذهنیســازی رابطــه و بازگشــت بــه تأییــد همدالنــه و
خالصــه حرکــت بــه ســمت پایــان درمــان مشــخص میشــود.
درمانگــر بــرای مدیریــت ایــن فراینــد بــه یــکســری روشهــا
نیــاز دارد کــه تحــت عنــوان "توقــف ،گــوشدادن ،نگاهکــردن"
و "توقــف ،بازبینــی ،کاوش" دســتهبندی شــد ه اســت .ایــن
تکیــه کالمهــای یادآورکننــدهبــه اقدامــات درمانگــر کــه ســعی
میکنــد تــا فراینــد ذهنیســازی را در جلســه دوبــاره ایجــاد
کنــد اشــاره دارد ( .)17لیبرمــن چهــار بعد ذهنیســازی خودکار
در مقابــل کنترلشــده ،ذهنیســازی خــود در مقابــل دیگــری،
ذهنیســازی ویژگیهــای درونــی در مقابــل ویژگیهــای
بیرونــی و ذهنیســازی شــناختی در مقابــل عاطفــی را بــرای
ذهنیســازی شناســایی کــرد ( .)18توانایــی ذهنیســازی
نیازمنــد ایــن اســت کــه افــراد بتواننــد نــه تنهــا نوعــی تعــادل
را در ایــن ابعــاد حفــظ کننــد ،بلکــه بایــد بتواننــد ابعــاد را بــه
طــور مناســبی بــا توجــه بــه شــرایط محیطــی مــورد اســتفاده
قــرار دهنــد .نیمــرخ ذهنیســازی افــراد مبتــا بــه اختــال
شــخصیت مــرزی بــا تأکیــد بــر بعــد ذهنیســازی خــودکار،
دیگــران ،ویژگیهــای بیرونــی و عاطفــی مشــخص میشــود
( .)19برونــی 17و همــکاران در پژوهــش خــود نشــان دادنــد کــه
مهارتهــای ذهنیســازی بــا کیفیــت مراقبتهــای والدینــی
یادشــده و آســیبهای دوران کودکــی ارتبــاط دارد (.)20

اولیویــرا 18و همــکاران در پژوهشــی نشــان دادنــد کــه MBT
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جامعــةآمــاری ایــن پژوهــش را کلیــة مــردان مبتال بــه اختالل
شــخصیت مــرزی بســتری شــده در بیمارســتان روانپزشــکی
ایثــار و بخــش روانپزشــکی بیمارســتان فاطمــی اردبیــل در
ســال  1396تشــکیل دادنــد ( .)N=80نمونــة پژوهــش شــامل
 30مــرد مبتــا بــه اختــال شــخصیت مــرزی بــود کــه
بــه صــورت نمونهگیــری هدفمنــد ،بــا توجــه بــه پذیــرش
افــراد بــرای شــرکت در پژوهــش ،در وهلــة اول و دارا بــودن
مالکهــای ورود از میــان جامعــة آمــاری انتخــاب شــدند .در
تحقیقــات آزمایشــی ،حداقــل حجــم نمونــه در هــر زیرگــروه
بایســتی  15نفــر میباشــد ()27؛ بــا توجــه بــه حجــم پاییــن
جامعــةآمــاری ،مالکهــای ورود و دسترســی مشــکل بــه
افــراد مبتــا بــه اختــال شــخصیت مــرزی حداقــل حجــم
نمونــه انتخــاب شــد .از نمونــة فــوق بــه طــور تصادفــی 15
نفــر بهمنظــور بررســی اثربخشــی  MBTدر گــروه آزمایشــی
و  15نفــر در گــروه کنتــرل (بــدون مداخلــه) گماشــته شــدند.
طــی مراحــل درمــان در گــروه آزمایشــی  3نفــر قبــل از خاتمه
پژوهــش درمــان را تــرک کردنــد .در گــروه کنتــرل نیــز 1
نفــر در پیگیــری شــرکت نکــرد .در نهایــت 26 ،نفــر تــا پایــان
ی باقــی ماندنــد.
مداخلــه و ارزیاب ـ 

ابزارهای پژوهش
 .1مصاحبــة بالینــیســاختاریافتــه بــرای اختــاالت
شــخصیت

Theodore Millon
Psychosocial inventory of Ego strengths
28
Markstrom

پرسشــنامة چنــ د محــوری میلــون 25)MCMI-III( III-توســط
تیــودور میلــون 26روانشــناس بالینــی و شــخصیت در ســال
 1981تهیــه گردیــده اســت .شــامل  175جملــة کوتــاه توصیــف
خــود بــا پاس ـخهای بلــی و خیــر اســت کــه بــرای بزرگســاالن
 18ســال بــه بــاال اســتفاده میشــود و شــامل  14الگــوی
بالینــی شــخصیت و  10نشــانگان بالینــی اســت .اعتبــار و روایــی
ایــن آزمــون باالســت ( .)31در ایــران شــریفی و همــکاران ایــن
پرسشــنامه را هنجاریابــی کردنــد کــه همبســتگی نمــرات خــام
اولیــن اجــرا و بازآزمایــی آن در دامنــة ( 0/82اختــال هذیانــی)
تــا ( 0/98اختــال شــخصیت اســکیزوئید) گــزارش شــد (.)32
همچنیــن رحمانــی و همــکاران اعتبــار آزمــون را از طریــق
همســانی درونــی محاســبه کردنــد و ضریــب آلفــای مقیاسهــا
در دامنــة ( 0/87وابســتگی بــه الــکل) تــا ( 0/96اختــال
اســترس پــس از ســانحه) بــه دســت آمــد (.)33
 .3پرسشنامة روانشناختی قدرت ایگو
پرسشــنامة روانشــناختی قــدرت ایگــو 27توســط مارکســتروم
و همــکاران در ســال  1997ســاخته شــده اســت ( .)34ایــن
پرسشــنامه هشــت نقطــه قــدرت ایگــو کــه شــامل :امیــد،
خواســته ،هــدف ،شایســتگی ،وفــاداری ،عشــق ،مراقبــت
و خــرد هســتند را میســنجد و دارای  64ســؤال اســت.
عبــارات پرسشــنامه بــر روی یــک مقیــاس پنــج درجــهای
لیکــرت بــه صــورت کامــ ً
ا بــا مــن مطابــق اســت نمــرة ،5
کمــی بــا مــن مطابــق اســت نمــرة  ،4نظــری نــدارم نمــرة
 ،3کمــی بــا مــن مطابــق نیســت نمــرة  2و اصــ ً
ا بــا مــن
مطابــق نیســت نمــرة  ،1نمرهگــذاری شــده اســت .شــیوة
پاســخدهی ســؤاالت معکــوس بــه صــورت برعکــس انجــام
میشــود .باالتریــن نمــرهای کــه فــرد میتوانــد اخــذ نمایــد
 300و پایینتریــن نمــره  60میباشــد .نمــرة بــاال در ایــن
آزمــون بــه معنــی ســطح بــاالی قــدرت ایگــو اســت .نمــرة فــرد
در ایــن پرسشــنامه از حاصــل جمــع نمــرة فــرد در ســؤاالت
بــه دســت میآیــد .مارکســتروم و همــکاران ،روایــی صــوری،
محتــوا و ســازة ایــن پرسشــنامه را مــورد تأییــد قــرار دادنــد و
همچنیــن بــرای بررســی پایایــی آن از روش محاســبة ضریــب
آلفــای کرونبــاخ ،آن را  0/68گــزارش کردنــد ( .)34الطافــی
نیــز آلفــای کرونبــاخ ســیاهه را بــر روی نمونـهای ایرانــی 0/91
و پایایــی دونیمهســازی مقیــاس را  0/77گــزارش کــرد (.)35
28

26

23

27

24

Structured clinidal interview for DSM-5
First
25
Millon clinical multiaxial inventory- III
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مصاحبــة بالینــیســاختاریافتــه بــرای اختــاالت شــخصیت
 23)SCID-5-PD( DSM-5یــک مصاحبــة تشــخیصی نیمــه
ســاختار یافتــه میباشــد کــه فرســت 24و همــکاران بــرای
تش��خیص اخت�لاالت شــخصیت در  DSM-5تدویــن کردهانــد
( SCIP-5-PD .)28کلیــة  10اختــال شــخصیت منــدرج در
 DSM-5و ســایر اختــاالت شــخصیت معیــن را تحــت پوشــش
قــرار میدهــد .یکــی از ویژگیهــای  SCIP-5-PDایــن اســت
کــه پرسشــنامة خودســنجی شــخصیت بهعنــوان ابــزار غربالگری
دردس��ترس اس��ت .این پرسشــنامه دارای  106پرســش اســت و
در کمتــر از  20دقیقــه اجــرا میشــود ،میــزان تحصیــات الزم
بــرای پاس ـخدهی بــه آن حداقــل  8کالس اســت .آزماینــده بــا
توجــه بــه پرســشهایی کــه بیمــار بــه آنهــا پاســخ مثبــت
میدهــد مصاحبــه را جهــت میدهــد .در مــورد پایایــی یــا

 .2پرسشنامة چند محوری میلونIII -
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ت بودنــد از )1 :دارا بــودن مالکهــای
مالکهــای ورود عبــار 
تشــخیصی اختــال شــخصیت مــرزی بــر اســاس DSM-5در
ارزیابــی توســط روانپزشــک و در مصاحبــة بالینــی ســاختار
یافتــه بــرای اختــاالت شــخصیت  DSM-5در ارزیابــی آزمونگــر؛
 )2بــه دســت آوردن نمــرة باالتــر از ( )83>BRدر ســؤاالت
مربــوط بــه اختــال شــخصیت مــرزی آزمــون میلــون 3؛ )3
حداقــل تحصیــات دیپلــم؛  )4دامنــة ســنی بیــن  30تــا 60؛
 )5نداشــتن مســمومیت دارویــی و مشــکالت طبــی بازدارنــده.
مالکهــای خــروج عبارتنــد از )1 :عــدم تمایــل بــرای ادامــة
درمــان؛  )2داشــتن غیبــت بیــش از دو جلســه در طــی مداخلـه.

اعتبــار  SCID-5-PDاطالعاتــی دردســترس نیســت؛ بــا ایــن
حــال تعــدادی از مطالعــات پایایــی پیشــینة آن یعنــی SCID-II
را مــورد بررســی قــرار داده بودنــد .لوبســتال و همــکاران ضریــب
کاپــا  SCID-IIرا از  0/69بــرای اختــال شــخصیت پارانوئیــد تــا
 0/95بــرای اختــال شــخصیت مــرزی (بــا کاپــای کلــی )0/78
گــزارش کردنــد ( .)29شــریفی و همــکاران پایایــی قابــل قبــول
تشــخیصهای داد ه شــده بــا نســخة فارســی  SCIDو قابلیــت
اجــرای مطلــوب آن را گــزارش کردهانــد (.)30
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 .4پرسشنامة سبکهای دفاعی
پرسشــنامة ســبکهای دفاعــی ( 29)DSQیــک ابــزار  40ســؤالی
ا موافــق تــا کامــ ً
در مقیــاس  9درجــهای لیکــرت (از کامــ ً
ا
مخالــف) اســت کــه توســط انــدروز 30و همــکاران تدویــن شــده
اســت ( .)36ایــن ابــزار  20مکانیســم دفاعــی را در ســه ســبک
رشــدنایافتــه ،رش ـ د یافتــه و نوروتیــک میســنجد .بــرای هــر
مکانیســم دو ســؤال در نظــر گرفتــه شــده کــه مجمــوع آنهــا
نمــرة مربــوط بــه آن مکانیســم و مجمــوع نمــرات مکانیسـمهای
مربــوط بــه هــر ســبک ،نمــرة ســبک دفاعــی مــورد نظــر را
نشــان میدهــد .بدیهــی اســت ســبکی کــه بیشــترین نمــره را
بــه خــود اختصــاص دهــد ،ســبک غالــب مــورد اســتفادة فــرد
اســت؛ ضریــب آلفــای کرونبــاخ بــرای پرســشهای هــر یــک
از ســبکهای دفاعــی رضایتبخــش توصیــف شــده اســت
( .)36ویژگیهــای روانســنجی نســخة فارســی پرسشــنامة
ســبکهای دفاعــی در چندیــن پژوهــش مــورد بررســی و تأییــد
قــرار گرفتــه اســت (.)37
 .5درمان مبتنی بر ذهنیسازی

قبــل از ارائــة پرسشــنامهها و جمـعآوری اطالعــات ،بــه صــورت
انفــرادی نمونــة موردنظــر بــا دریافــت توضیحــات الزم در
خصــوص اهــداف و کــم و کیــف پژوهــش ،در جریــان پژوهــش
قــرار گرفــت و ارتبــاط الزم بــا آنهــا برقــرار شــد .پــس از کســب
رضایتنامــة کتبــی از بیمــاران بــرای شــرکت در مداخلــه،
پرسشــنامهها بــه آزمودنیهــا ارائــه شــد تــا بــه تکمیــل آنهــا
اقــدام کننــد .در مرحلــة بعــدی ،گــروه آزمایــش درمــان MBT
را بــه مــدت  20جلســة  75دقیقــهای دریافــت نمــود .گــروه
گــواه مالقاتهایــی بــا آزمونگــر داشــت ،ولــی درمــان فعــال و
مشــخصی روی آنهــا اجــرا نشــد .بــا فاصلــة دو هفتــه پــس از
اتمــام مداخــات ،اقــدام بــه جم ـعآوری دادههــای پسآزمــون
شــد .در نهایــت مجــددا ً افــراد نمونــه تحقیــق بعــد از یــک دورة
 2ماهــه بــه پرسشــنامهها جهــت پیگیــری ثبــات مداخــات
پاســخ دادنــد .در ضمــن اطمیناندهــی در مــورد محرمانــه
مانــدن اطالعــات و آمــادهســاختن افــراد نمونــة تحقیــق از
لحــاظ روانــی بــرای شــرکت در پژوهــش از نــکات اخالقــی ایــن
پژوهــش بــود.
تجزیه و تحلیل دادهها
دادههــا توســط آزمــون تحلیــل واریانــس بــا اندازهگیــری
مکــرر و آزمــون تعقیبــی شــفه در نرمافــزار آمــاری SPSS
ويرايــش  22مــورد تجزیــه و تحلیــل قــرار گرفــت.
یافتهها
در ایــن پژوهــش پایایــی پرسشــنامة روانشــناختی قــدرت ایگــو
بــه روش آلفــای کرونبــاخ  0/72بــه دســت آمــد .همچنیــن
ضریــب آلفــای کرونبــاخ بــرای مکانیســمهای دفاعــی رشــد
نایافتــه ،رشــد یافتــه و نوروتیــک بــه ترتیــب  0/53 ،0/75و
 0/62بــه دســت آمــد .میانگیــن ســنی در گــروه آزمایــش
 42/91±1/53ســال و در گــروه کنتــرل  45/14±1/60ســال
بــود .در گــروه آزمایــش  41درصــد افــراد و در گــروه کنتــرل
 50درصــد افــراد مطلقــه بودنــد .در گــروه آزمایــش  58درصــد
افــراد تحصیــات دیپلــم و در گــروه کنتــرل  50درصــد افــراد
تحصیــات لیســانس داشــتند .در گــروه آزمایــش  41درصــد
افــراد و در گــروه کنتــرل  28درصــد افــراد بیــکار بودنــد.

جدول -2میانگین و انحراف معیار پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیری قدرت ایگو و مکانیسمهای دفاعی در گروههای آزمایش و کنترل.
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مداخل ـةاي اســت کــه بتمــن و فوناگــی در ســال  2016بــرای
درمــان اختــاالت شــخصیت بهخصــوص اختــال شــخصیت
مــرزی تدویــن کردهانــد .ایــن پروتــکل درمانــی در پژوهشهــای
متعــددی در مــورد اختــال شــخصیت مــرزی مــورد اســتفاده
قــرار گرفتــه اســت ( )22-26و اثربخشــی آن تأییــد شــده اســت.
روش اجــرای پژوهــش بــه ایــن ترتیب بــود که بعــد از هماهنگی
و کســب کــد اخــاق پژوهــش ()IR.ARUMS.REC.1396.134
از معاونــت آموزشــی و پژوهشــی دانشــگاه علوم پزشــکی اردبیل،
هماهنگیهــای الزم بــا ریاســت بیمارســتان روانپزشــکی ایثــار
و همچنیــن مســئولین بخــش روان بیمارســتان فاطمــی صــورت
گرفــت .در آغــاز ارزیابــی تشــخیصی بــر اســاس  DSM-5توســط
متخصصــان اعصــاب و روان از مراجعیــن بــه عمــل آمد و ســپس
بــرای انجــام مصاحبــة بالینــی ســاختاریافتــه بــرای اختــاالت
ن میلــون III-بــه آزمونگــر
شــخصیت  DSM-5و اجــرای آزمــو 
ارجــاع داده شــد .بــه ایــن صــورت کــه از بیــن مــردان ارجــاع
شــده ،افــرادی کــه نمــرة  BRباالتــر از  83را در آزمــون میلــون-
 IIIگرفتنــد و انجــام مصاحبــة بالینــی بــا توجــه بــه مالکهــای
 DSM-5بــرای اختــاالت شــخصیت 30 ،نفــر کــه مایــل بــه
شــرکت در پژوهــش بودنــد ،بــه روش نمونهگیــری هدفمنــد

انتخــاب و بــه طــور تصادفــی در دو گــروه آزمایــش و گــواه
گمــارش شــدند.
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نتایــج جــدول  2میانگیــن و انحــراف معیــار آزمودنیهــای دو
گــروه آزمایــش و کنتــرل را در قــدرت ایگــو و مکانیس ـمهای
دفاعــی نشــان میدهــد .قبــل از اســتفاده از تحلیــل واریانــس
بــا اندازهگیــری مکــرر ،پیشفرضهــای آن مــورد بررســی
ل بــودن توزیــع دادههــا از
قــرار گرفــت .جهــت بررســی نرمــا 
آزمــون کولموگــروف -اســمیرنوف اســتفاده گردیــد .نتایــج این
آزمــون نشــان میدهــد کــه توزیــع نمــرات متغیرهــای وابســته
در پیشآزمــون -پسآزمــون و پیگیــری نرمــال میباشــد
و دادههــا از توزیــع نرمــال برخــوردار هســتند (.)P<0/05
همچنیــن عــدم معنـيداری آزمــون لویــن بــرای متغیــر قــدرت
ایگــو و مکانیســمهای دفاعــی ،شــرط برابــری واریانسهــای
بینگروهــی رعایــت شــده اســت ( .)P<0/05بهمنظــور
آزمــودن مفروضــة کرویــت از آزمــون موچلــی اســتفاده شــد که
نتایــج نشــاندهندة همگنــی ماتریــس واریانــس -کوواریانــس
در متغیرهــای پژوهــش اســت ( .)P<0/05بنابرایــن از ردیــف
مربــوط بــه فــرض کرویــت اســتفاده شــد کــه نتایــج آن در
جــدول  3ارائــه شــده اســت.
همانطــور کــه در جــدول  3نشــان میدهــد ،اثــر گــروه بــر
قــدرت ایگــو ،دفاعهــای نوروتیــک و رشــد نایافتــه معن ـيدار
اســت ()P>0/05؛ مقایســة میانگینهــای دو گــروه نشــان
میدهــد کــه نمــرة گــروه  MBTدر مرحلــة پسآزمــون و

پیگیــری در قــدرت ایگــو باالتــر و در دفاعهــای نوروتیــک و
رشــد نایافتــه پایینتــر اســت و اثــر گــروه بــر دفاعهــای رشــد
یافتــه معنـيدار نیســت ( .)P<0/05نتایــج درون گروهی نشــان
میدهــد کــه عامــل زمــان بــر میــزان قــدرت ایگــو و نمــرات
مکانیسـمهای دفاعــی رشــد یافتــه ،نوروتیــک و رشــد نایافتــه
معنـيدار میباشــد ،بــه عبــارت دیگــر ،میــزان نمــرات قــدرت
ایگــو و دفاعهــای رشــد یافتــه از پیشآزمــون تــا پیگیــری
افزایــش و دفاعهــای نوروتیــک و رشــد نایافتــه کاهــش یافتــه
اســت .همچنیــن اثــر تعامــل زمــان و گــروه نیــز بیانگــر ایــن
اســت کــه بیــن دو گــروه ( MBTو کنتــرل) از لحــاظ نمــرات
قــدرت ایگــو ،دفاعهــای نوروتیــک و رشــد نایافتــه تفــاوت
معنــيداری وجــود دارد ( )P>0/05ولــی در دفاعهــای رشــد
یافتــه تفــاوت معن ـيداری وجــود نــدارد (.)P>0/05
بــا هــدف مشــخصکردن ماهیــت تفــاوت متغیرهــای وابســته
در بیــن گروههــا ،از آزمــون مقایســة چندگانــة شــفه اســتفاده
شــد کــه نتایــج آن در جــدول  4ارائــه شــده اســت .نتایــج
جــدول  4نشــان میدهــد کــه در پیشآزمــون گروههــای
 MBTو کنتــرل از لحــاظ نمــرات قــدرت ایگــو و مکانیسـمهای
دفاعــی نوروتیــک و رشــد نایافتــه تفــاوت معن ـيداری وجــود
نــدارد .امــا در پسآزمــون و پیگیــری بیــن گروههــای MBT
و کنتــرل تفــاوت معن ـيداری وجــود دارد (.)P>0/05

جدول  -3نتایج تحلیل واریانس با اندازهگیری مکرر برای بررسی اثربخشی  MBTو زمان بر نمرات قدرت ایگو و انواع مکانیسمهای دفاعی.
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جــدول  -4نتایــج آزمــون شــفه بــرای مقایســة گروههــای  MBTو کنتــرل در نمــرات
پیشآزمــون ،پسآزمــون و پیگیــری قــدرت ایگــو و مؤلفههــای آن (* P>0/05و
** .)P>0/001

بحث و نتیجهگیری
هــدف پژوهــش حاضــر بررســی اثربخشــی درمــان مبتنــی بــر
ذهنیســازی بــر قــدرت ایگــو و مکانیس ـمهای دفاعــی افــراد
مبتــا بــه  BPDبــود .بــر اســاس نتایــج بــه دســت آمــده درمان
مبتنــی بــر ذهنیســازی بــر قــدرت ایگــو و مکانیســمهای
دفاعــی افــراد مبتــا بــه  BPDتأثیــر معنـيداری داشــت.

Giugliano
Meulemeester
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نتايــج پژوهــش حاضــر نشــان داد کــه  MBTبــر بهبــود
دفاعهــای نوروتیــک و رشــد نایافتــة افــراد مبتــا بــه اختــال
شــخصیت مــرزی مؤثــر بــوده اســت .پژوهشــي کــه بــه طــور
مســتقيم بــا ايــن نتايــج همخوانــي داشــته باشــد يافــت نشــد،
امــا مطالعاتــي هســتند کــه ميتــوان چنيــن نتايجــي را از آنها
اســتنتاج کــرد .گیوگلیانــو ،31فراینــد انتقــال در رواندرمانــی
بــه بیمــار کمــک میکنــد تــا آگاهــی بیشــتری را در مــورد
روابــط دوتایــی مبتنــی بــر درونســازیهای اولیــه کســب
کنــد کــه اغلــب بــا مکانیســمهای دفاعــی دوپارهســازی و
فرافکنــی مشــخص میشــوند ()39؛ مولمســتر 32و همــکاران
مبنــی بــر اثربخشــی  MBTبــر یکپارچهکــردن بازنماییهــای
افراطــی از خــود و دیگــران کــه در نهایــت منجــر بــه احســاس
پایــداری از انســجام خــود میشــود ()40؛ هایــدن و همــکاران،
 MBTبــا بهبــود ذهنیســازی کاهــش اســترس بینفــردی را
پیشبینــی میکنــد ( .)26در تبییــن ایــن یافتــه میتــوان
چنیــن بیــان کــرد کــه انســجام خــود ناشــی از  MBTمانــع
از فرافکنــی جنبههــای از خــود بــه دیگــران میشــود و در
نتیجــه باعــث کاهــش اســتفاده از دفاعهــای رشــد نایافتــه
میشــود .در تبیینــی دیگــر میتــوان چنیــن بیــان کــرد
م دلبســتگی در افــراد مبتــا بــه BPD
تحریــک ســریع سیســت 
کــه نتیجــة ترومــای گذشــته اســت؛ در گرایــش بیمــاران
مبتــا بــه  BPDهــم بــا حرکــت بــه ســمت صمیمیــت بــا
شــتاب بیــشاز حــد و هــم بــا آســیبپذیرشــدن بــه از دســت
دادن موقــت مهارتهــای ذهنیســازی در موقعیتهــای
بیــن فــردی شــدید مشــخص میشــود ( MBT .)17باعــث
بهبــود ذهنیســازی و کاهــش اســترس بینفــردی میشــود
و در نتیجــه اســتفاده از مکانیســمهای دفاعــی نوروتیــک و
رشــد نایافتــه را در افــراد مبتــا بــه اختــال شــخصیت مــرزی
کاهــش میدهــد .در تبیینــی دیگــر نیــز میتــوان چنیــن
بیــان کــرد کــه افــراد مبتــا بــه اختــال شــخصیت مــرزی کــه
در شــرایط اســترسزا بــه دلیــل ســبکهای دلبســتگی ناایمــن،
مهارتهــای ذهنیســازی خــود را از دســت میدهــد بــه
راههایــی کــه کــودکان خردســال قبــل از رشــد ظرفیتهــای
ذهنیســازی خــود رفتــار میکردنــد متوســل میشــوند
کــه در واقــع حــاالت پیشذهنیســازی (غایتشــناختی،
هـمارزی روانــی و حالــت وانمــودی) اســت ( ،)17ایــن حــاالت
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نتايــج پژوهــش حاضــر نشــان داد کــه  MBTبــر بهبــود قــدرت
ایگــو افــراد مبتــا بــه  BPDاثربخــش بــوده اســت .پژوهشــي که
بــه طــور مســتقيم بــا ايــن نتايــج همخوانــي داشــته باشــد يافت
نشــد ،امــا مطالعاتــي هســتند کــه ميتــوان چنيــن نتايجــي را از
آنهــا اســتنتاج کــرد .فوناگــی و بتمن در پژوهشــی نشــان دادند
کــه  MBTدر تمرکــز بــر افزایــش توانایــی بیمــار بــرای فکــر
کــردن و تنظیــم حــاالت ذهنــی منحصــربــه فــرد اســت (.)14
کرانــکا و همــکاران نیــز نشــان دادنــد کــه رواندرمانــی گروهــی
فشــردة کوتاهمــدت بــه همــراه رواندرمانــی فــردی ،از طریــق
افزایــش قــدرت ایگــو باعــث تغییــرات مطلــوب در عملکــرد
شــخصیتی میشــود ( .)3در تبییــن ایــن یافتــه میتــوان
چنیــن بیــان کــرد کــه تغییــر مثبــت در دامنــة قــدرت ایگــو
کــه در بیمــاران مشــاهده شــد ،بیانگــر ایــن اســت کــه افــراد
مبتــا بــه  BPDدر نتیجــة درمــان ،ســازگاری روانشــناختی
بهتــر و گســترة وســیعتری از مکانیســمها را بــه دســت
آوردهانــد کــه آنهــا را قــادر میســازد بــا شــرایط اســترسزا و
مشــکالت روزمــره بــهطــور مؤثرتــری مواجــه شــوند .چــرا کــه
 ،MBTباعــث بهبــود توانایــی ذهنیســازی در افــراد مبتــا بــه
 BPDمیشــود؛ ســطوح بــاالی ذهنیســازی بــا تــابآوری در
برابــر شــرایط اســترسزا و توانایــی بهرهگیــری از یــک دیــدگاه
متفــاوت در نتیجــة نامالیمــات مرتبــط میباشــد ( .)17عــاوه بر
ایــن ،افــرادی کــه ذهنیســاز قــوی هســتند ظرفیــت خوبــی نیز
بــرای عضوگیــری -رابطــه نشــان میدهنــد ،بهعبارتــی آنهــا
قادرنــد بــا دیگــران کــه مراقــب و مفیــد هســتند و میتواننــد
در تنظیــم مشــترک مؤثــر اســترس و نامالیمــات کمــک کننــد،
ارتبــاط برقــرار کننــد؛ بــدون ذهنیســازی ،حــس قــوی از خــود،
تعامــل اجتماعــی ســازنده ،تقابــل در روابــط و احســاس امنیــت

شــخصی نمیتوانــد وجــود داشــته باشــد .بــه عبارتــی ،اختــال
در ذهنیســازی بــا ســردرگمی هویــت مرتبــط اســت و آن نیــز
بــه نوبــة خــود بــا مشــکالت بینفــردی در افــراد مبتــا بــه
اختــال شــخصیت مــرزی مرتبــط اســت ( .)38بنابرایــنMBT ،
بــا شفافســازی مشــکالت ،ذهنیســازی جزئیــات مشــکل،
ذهنیســازی رابطــه و فرایندهــای بینفــردی در گــروه درمــان
باعــث تســهیل اعتمــاد شــناختی در گــروه شــده کــه آن نیــز
بــه نوبــة خــود باعــث تغییــر در عملکــرد ذهــن افــراد مبتــا بــه
اختــال شــخصیت مــرزی میشــود؛ ایــن تغییــر باعــث بهبــود
عملکــرد ایگــوی فــرد مبتــا بــه اختــال شــخصیت مــرزی در
موقعیتهــای بینفــردی و اســترسزا میشــود.
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بــا بــه کارگیــری دفاعهــای رشــد نایافتــه و نوروتیــک باعــث
کاهــش ســطح انگیختگــی در روابــط بینفــردی میشــود؛
بنابرایــن  MBTبــا بهبــود ظرفیــت ذهنیســازی فــرد و
تعدیــل حــاالت پیشذهنیســازی ،باعــث کاهــش اســتفاده
از دفاعهــای نوروتیــک و رشــد نایافتــه در افــراد مبتــا بــه
اختــال شــخصیت مــرزی میشــود.

مشــخص شــود .همچنیــن عــدم کنتــرل تأثیــر دارودرمانــی
و عــدم کنتــرل بیماریهــای همبــود (اختــال دوقطبــی،
افســردگی ،اختــال اســترس پــس از ســانحه و ).....از دیگــر
محدودیتهــای ایــن پژوهــش بــود .پیشــنهاد میشــود در
پژوهشهــای آتــی تأثیــر دارو و بیمارهــای همبــود کنتــرل
و بررســی شــود.

پژوهــش حاضــر بــا محدودیتهایــی روبــرو بــود؛ از جملــه
اینکــه پژوهــش حاضــر روی افــراد مبتــا بــه  BPDبیمارســتان
روانپزشــکی ایثــار و بخــش روانپزشــکی بیمارســتان فاطمــی
اردبیــل انجــام شــد کــه تعمیــم نتایــج بــه ســایر شهرســتانها
را بــا مشــکل مواجــه میکنــد .از ایــن رو پیشــنهاد میشــود
پژوهشــی مشــابه ایــن پژوهــش روی افــراد مبتــا بــه اختــال
شــخصیت مــرزی در شــهرهای دیگــر انجــام شــود و یافتههــای
آن بــا یافتههــای پژوهــش حاضــر مقایســه شــود .همچنیــن
نمونــة مــورد مطالعــه فقــط مــردان مبتال بــه اختالل شــخصیت
مــرزی بــود کــه بــه علــت عــدم دسترســی بــه زنــان مبتــا بــه
ایــن اختــال امــکان مقایســة ایــن گروههــا وجــود نداشــت.
عــدم مقایســة ایــن روش درمانــی بــا ســایر رویکردهــای
درمانــی محدودیــت دیگــر ایــن پژوهــش میباشــد .بنابرایــن
پیشــنهاد میشــود کــه در کنــار  MBTهــم روش درمانــی
دیگــری هــم بــرای اختــال شــخصیت مــرزی اســتفاده شــود و
ایــن دو روش بــا هــم مقایســه شــوند تــا اثربخشــی هــر کــدام

در مجمــوع میتــوان گفــت کــه درمــان مبتنــی بــر
ذهنیســازی بهعنــوان یــک رویکــرد درمانــی جدیــد بــا
پیشــینة پژوهشــی قــوی ،راهبــردی مناســب در بهبــود قــدرت
ایگــو و مکانیســمهای دفاعــی افــراد مبتــا بــه اختــال
شــخصیت مــرزی اســت و میتــوان از آن بهعنــوان یــک
شــیوة مداخلـهای مؤثــر در درمــان اختــال شــخصیت مــرزی
اســتفاده کــرد.
تشکر و قدردانی
ایــن مقالــه برگرفتــه از رســالة دکتــرای نویســنده مســئول
میباشــد کــه بــا هزینــة شــخصی انجــام شــده اســت .از
مســئولين محتــرم بيمارســتانهاي روانپزشــکي ايثــار و
فاطمــي اردبيــل و نيــز از کليــة بيمــاران محترمــي کــه در
ايــن پژوهــش شــرکت نمــوده و بــا همــکاري صادقانــة خــود
زمينــه را بــراي نتيجهگيــري دقيــق مهيــا نمودنــد ،قدردانــي
ميشــود.

منابع
and ego strength. Journal of Shahrekord University
Medical Sciences. 2017; 19(5): 84-93.

8. Vaillant GE. Triumphs of experience: the men of
the harvard grant study. Cambridge, MA: Belknap of
Harvard UP. 2012.
9. Presniak MD. Can defense mechanisms aid in our
?differentiation of borderline and antisocial personalities
PhD thesis. University of Saskatchewan, SK. 2008.
10. Perry JC, Presniak MD, Olson TR. Defense
mechanisms in schizotypal, borderline, antisocial, and
;narcissistic personality disorders. Psychiatry. 2013
76(1): 32-52.

12. Nohi S, Hasani J. The relationship between cognitive
emotion regulation strategies and defense mechanisms
with borderline personality disorder. Journal of
;Thought and Behavior in Clinical Psychology. 2017

10
10

3. Cyranka K, Rutkowski K, Mielimaka M, Sobanski
JA, Klasa K, Müldner-Nieckowski L, et al. Changes in
ego strength in patients with neurotic and personality
disorders treated with a short-term comprehensive
;psychodynamic psychotherapy. Psychiatr Pol. 2018
52(1): 115-27.
4. Presniak MD, Olson TR, Macgregor MW. The role
of defense mechanisms in borderline and antisocial
;personalities. Journal of Personality Assessment. 2010
92(2): 137-45.
5. Brody S, Carson CM. Brief report: self-harm is
associated immature defense mechanisms but not
substance use in a nonclinical Scottish adolescent
sample. Journal of Adolescence. 2014; 35(3): 765-7.
6. Basharpoor S, Einy S. Predicting personality disorders
based on Zuckerman’s alternative five -factor model

] [ DOI: 10.29252/shefa.7.3.1

11. Sinha BK, Watson DC. Personality disorder
clusters
and
defense
style
questionnaire.
Psychology
and
Psychotherapy:
Theory,
Research and Practice. 2004; 77(1): 55-66.

2. Sadock BJ, Sadock VA, Ruiz P. Kaplan and sadock’s
synopsis of psychiatry: Behavioral sciences/clinical
psychiatry. 11th ed. Wolters Kluwer: Lippincott Williams
& Wilkins; 2014.

] [ Downloaded from shefayekhatam.ir on 2023-01-08

7. Bond M. Empirical studies of defense style:
relationships with psychopathology and change. Harv
Rev Psychiatry. 2004; 12(5): 263-78.

1. American Psychiatric Association. Diagnostic and s
tatistical manual of mental disorders DSM-5. 5th ed.
Arlington (VA): American Psychiatric Association
Publishing; 2013.

1398  تابستان، شماره سوم،دوره هفتم

11(43): 57-66.
13. Dimeff LA, Koerner K. Dialectical behavior therapy
in clinical practice. New York: Guillford press; 2007.
14. Bateman A, Fonagy P. Mentalization based treatment
for borderline personality disorder. World Psychiatry.
2010; 9(1): 11-5.
15. Bateman A, Fonagy P. Impact of clinical severity
on outcomes of mentalization- based treatment for
borderline personality disorder. Br J Psychiatry. 2013;
203(3): 221-7.
16. Oliveira CD, Rahioui H, Smadja M, Gorsane MA,
Louppe F. Mentalization based treatment and borderline
personality disorder. Encephale. 2017; 43(4): 340-5.
17. Bateman A, Fonagy P. Mentalization-based treatment
for personality disorders. 1th ed. United Kingdom:
Oxford University Press; 2016.
18. Lieberman MD. Social cognitive neuroscience: A
review of core processes. Annu Rev Psychol. 2007; 58:
259-89.

[ DOI: 10.29252/shefa.7.3.1 ]

[ Downloaded from shefayekhatam.ir on 2023-01-08 ]

19. Sharp C. The social-cognitive basis of BPD: A
theory of hypermentalizing. Sharp C, Tackett JL.
Handbook of borderline personality disorder in children
and adolescents. New York, NY: Springer; 2014.
20. Brune M, Walden S, Edel MA, Dimaggio G.
Mentalization of complex emotions in borderline
personality disorder: The impact of parenting and
exposure to trauma on the performance in a novel
cartoon-based task. Comprehensive Psychiatry. 2016;
64: 29-37.
21. Petersen R, Brakoulias V, Langdon R. An
experimental investigation of mentalization ability
in borderline personality disorder. Compr Psychiatry.
2016; 64: 12-21.
22. Edel MA, Raaff V, Dimaggio G, Buchheim A,
Brune M. Exploring the effectiveness of combined
mentalization- based group therapy and dialectical
behaviour therapy for inpatients with borderline
personality disorder - A pilot study. Br J Clin Psychol.
2017; 56(1): 1-15.
23. Kalleklev J, Karterud S. A comparative study
of a mentalization- based versus a psychodynamic
group
therapy
session.
2018.
https://doi.
o rg / 1 0 . 11 7 7 / 0 5 3 3 3 1 6 4 1 7 7 5 0 9 8 7 .
24. Byrne G, Egan J. A review of the effectiveness
and mechanisms of change for three psychological

1111

interventions for borderline personality disorder. Clinical
Social Work Journal. 2018; 46(3): 174-86.
25. Quek J, Melvin GA, Bennett C, Gordon MS, Saeedi
N, Newman LK. Mentalization in adolescents with
borderline personality disorder: A comparison with
healthy controls. J Pers Disord. 2019; 32(2): 145-63.
26. Hayden MC, Müllauer PK, Gaugeler R, Senft B,
Andreas S. Improvements in mentalization predict
improvements in interpersonal distress in patients with
mental disorders. J Clin Psychol. 2018; 74(12): 2276-86.
27. Delavar A. Theoretical and practical research in the
humanities and social sciences. 1th ed. Tehran: Roshd
Press. 2011.
28. First M, Spitzer R, Gibbon M, Williams JB. Structured
clinical interview for DSM-IV Axis I disorders (clinician
version) SCID-I administration booklet. Washington,
DC: American Psychiatric Publishing. 1997.
29. Lobbestael J, Arntz A, Bernstein DP. Disentangling
the relationship between different types of childhood
maltreatment and personality disorders. J Pers Disord
2010; 24(3): 285-95.
30. Sharifi V, Asadi M, Mohammadi M, Amini H,
Kaviani H, Semnani Y, et al. Reliability and feasibility of
implementing the Persian version of diagnostic structured
interview for DSM-IV (SCID). Advances in Cognitive
Science. 2004; 6(1-2): 10-22.
31. Chegini M, Delavar A, Garrayi B. Psychometric
characteristics of Millon clinical multiaxial inventoryIII. Journal of Psychology (Tabriz University). 2013;
8(29): 135-62.
32. Sharifi AA, Molavi H, Namdari K. The validity of
MCMI- III (Millon) scales. Knowledge & Research in
Applied Psychology. 2008; 34(9): 27-38.
33. Rahmani F, Kiani MA, Rezaie
teh M. Personality, intellectual and
patients with borderline personality
Journal of Kurdistan University of
2013; 18(3): 1-12.

F, Nasuri M, Aras
emotional state of
disorder. Scientific
Medical Sciences.

34. Markstrom CA, Sabino VM, Turner BJ, Berman
RC. The psychosocial inventory of ego strengths:
Development and validation of a new Eriksonian
measure. Journal of Youth and Adolescence. 1997;
26(6):705-32.
35. Altafi SH. Study and comparison of ego-strength
and personality characteristics of substance-dependent
and non-dependent individuals. (dissertation). Tehran:

1398  تابستان، شماره سوم،دوره هفتم

Shahed University; 2010.
36. Andrews G, Singh M, Bond M. The defense style
questionnaire. Journal of Nervous and mental. 1993;
181(4): 246-56.
37. Besharat MA, Mohammadi Hoseini Nezhad E,
Gholamali Lavasani M. The mediating role of cognitive
emotion regulation strategies on the relationship between
alexithymia, anger and anger rumination with ego defense
styles. Contemporary Psychol. 2015; 9(2): 29-48.

39. Giugliano J. Object relations treatment of a woman
with borderline personality disorder from a Mahlerian
perspective: A case illustration. Clinical Case Studies.
2012; 11(6): 441-56.
40. Meulemeester CD, Lowyck B, Vermote R, Verhaest
Y, Luyten P. Mentalizing and interpersonal problems in
borderline personality disorder: The mediating role of
identity diffusion. Psychiatry Res. 2017; 258: 141-4.

[ DOI: 10.29252/shefa.7.3.1 ]

[ Downloaded from shefayekhatam.ir on 2023-01-08 ]

38. Luyten P, Mayes LC, Fonagy P, Van Houdenhove B.

The interpersonal regulation of stress: A developmental
framework. Manuscript submitted for publication. 2010.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

12
12

