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 چکیده 

افراد مبتال  یدفاع هاییسمبر و مکان سازییبر ذهن یدرمان مبتن یاثربخش یپژوهش حاضر با هدف بررس

با آزمون پس -آزموناین پژوهش از نوع تجربی بوده و از طرح پیش. انجام شد یمرز یتبه اختالل شخص

تالل شخصیت مرد مبتال به اخ 30ی پیگیری استفاده شد. نمونه پژوهش شامل گروه کنترل و مرحله

گیری هدفمند انتخاب شدند و به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل نمونهمرزی بود که به صورت 

آزمون، ی پیشسازی برای گروه آزمایش اجرا شد. در سه مرحلهقرار گرفتند. درمان مبتنی بر ذهنی

( 1993های دفاعی اندرز و همکاران )سبکی پرسشنامهها از آوری دادهآزمون و پیگیری برای جمعپس

گیری مکرر و آزمون تعقیبی شفه مورد تحلیل ها با استفاده از تحلیل واریانس با اندازهاستفاده شد. داده

های نوروتیک و رشدنایافته در کاهش دفاع سازینتایج نشان داد که درمان مبتنی بر ذهنی قرار گرفت.

سازی درمان مبتنی بر ذهنی (.P <001/0افراد مبتال به اختالل شخصیت مرزی مؤثر بوده است )

های نوروتیک و رشدنایافته در افراد مبتال به اختالل شخصیت مرزی راهبردی مناسب برای کاهش دفاع

 ی مؤثر استفاده کرد.لهی مداخعنوان یک شیوهتوان از آن بهاست و می
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 مقدمه 

باشد که با بدتنظیمی های روانپزشکی میهای شخصیت در محیطترین اختالل( یکی از شایعBPD) 1اختالل شخصیت مرزی

(. در تعریفی 2013انجمن روانپزشکی آمریکا، شود )مشخص میفردی هیجانی، سردرگمی هویت، تکانشگری و مشکالت بین

رود که با فقدان حس یکپارچه هویت، ایگوی ضعیف، نبود سوپرایگوی دیگر، اصطالح شخصیت مرزی برای بیمارانی به کار می

 4به تفکر فرایند اولیهو تمایل  3، همانندسازی فرافکن2سازیهای دفاعی اولیه مانند دوپارهبودن به مکانیسمیکپارچه و متکی

فردی مختل، مشکالت هویتی، مشکالت تحصیلی و شغلی و نیز درگیری قانونی از مشکالتی است شوند؛ روابط بینمشخص می

ی گنجی، ؛ ترجمه2015سادوک، سادوک و روئیز، کند )که کارکردهای روزانه مبتالیان به این اختالل را با مشکل مواجه می

الگوی نافذ و فراگیری از  BPD(، DSM-5) 5ن ویرایش راهنمای تشخیصی و آماری اختالالت روانی(. براساس پنجمی1394

فردی، خودپنداره و احساسات و  هیجانات و نیز آشکارا تکانشی بودن است که از اوایل بزرگسالی شروع ثبات در روابط بینبی

 (.1394 ی،گنج ی؛ ترجمه2015 یز،سادوک، سادوک و روئشود )می

کننده )مثل های دفاعی ناکارآمد و تحریفبا کاربرد بیشتر مکانیسم BPDمطالعات پژوهشی مؤید این نکته هستند که 

ی کنندههای دفاعی، فرایندهای تنظیم(. مکانیسم2004بوند، شود )های کارآمد مشخص میسازی( و کاربرد کمتر دفاعدوپاره

گونگی ادراک حوادث تهدیدکننده، باعث کاهش ناهماهنگی شناختی و به خودکاری هستند که از طریق تأثیرگذاری بر چ

در دیدگاه خود از  7کرنبرگ (.2012 ، 6نتالیواشوند )رساندن تغییرات ناگهانی در واقعیت درونی و بیرونی میحداقل

سازی بدوی، توانی، آرمانسازی، همهارزششناسی مرزی، به شش مکانیسم دفاعی اشاره کرد؛ بیهای اساسی آسیبویژگی

سازی، ی متداول دوپارهها به شدت با تشخیص مرزی ارتباط دارند. نشانهسازی. این دفاعسازی فرافکن، انکار و دوپارههمانند

سازی(، بدون توانایی انسجام این دو بخش است. ارزشسازی( و خیلی بد )بیبه دو بخش خیلی خوب )آرمان افراد مهم تفکیک

ی سازی، ایگو را از تجربهتوانایی انسجام هویت خود و نیز هویت دیگران را ندارند. دوپاره BPDاز آنجا که افراد مبتال به 

سازی ارزشسازی و بیسازی شامل آرماندارد. با توجه به اینکه دوپارهمیگونه تعارض مرتبط با فقدان انسجام هویت مصون هر

( 2013و همکاران ) 8(. پری2008پرسینک، باشد )می BPDهای افراد مبتال به است، این دو مکانیسم دفاعی نیز از مشخصه

سازی تصویر خود و دیگران و نیز هشده و عمدتاً دوپارهای اساسی تصویر تحریفبا دفاع BPDای نشان دادند که در مطالعه

های از مکانیسم BPDهای سطح هیستریک از جمله گسستگی و سرکوبی رابطه مثبت معناداری دارد. افراد مبتال به دفاع

سینها و واتسون، ثبات و متضاد است )ی آن بروز رفتارهایی بسیار منقطع، بیکنند که نتیجهدفاعی بسیار ابتدایی استفاده می

ی های دفاعی نوروتیک، مکانیسم دفاعی تشکل واکنشی مؤلفه(. در پژوهشی دیگری نیز مشخص شد که از بین مکانیسم2004

های دفاعی گذار به عمل، یافته، مکانیسمهای دفاعی رشدناای و پارانوییدی وابسته به استرس و از بین مکانیسمعالیم تجزیه

 (.1396نوحی و حسنی، ر ارتباط هستند )د BPDخیالپردازی و پرخاشگری منفعالنه با 

شناسی این و شیوع باالی این اختالل، اقدامات درمانی متعددی با توجه به سبب BPDبراساس شواهد نظری در خصوص 

و رواندرمانی  10، رفتاردرمانی دیالکتیکی9درمانیتوان به طرحوارهاختالل مورد استفاده قرار گرفته است. در میان آنها می

( نوع خاصی از رواندرمانی MBT) 1سازی(. درمان مبتنی بر ذهنی2007، 12دایمف و کوئونراشاره کرد ) 11متمرکز بر انتقال
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اند. این الگوی درمانی، مبتنی بر دو مفهوم ابداع کرده BPDبرای درمان بیماران مبتال به  2روانپویشی است که بتمن و فوناگی

سازی منجر به بروز این است که کمبود ظرفیت ذهنی MBTسازی. فرض اصلی بستگی بالبی و ذهنیاصلی است: نظریه دل

شود، توانایی درک حاالت سازی که یک کارکرد بازتابی تلقی می(. ظرفیت ذهنی2010بتمن و فوناگی، شود )می BPDعالئم 

آید و زیربنای خصوص روابط دلبستگی بدست میهفردی در دوران کودکی بذهنی خود و دیگران است که از طریق روابط بین

سازی دارند که با سبک دلبستگی ناایمن مرتبط ، کمبودهایی در ظرفیت ذهنیBPDرفتارهای آشکار است. بیماران مبتال به 

هشیاری  سطح به را خود ذهنی هایتا تجربه است درمانجو به کمک ،MBTاصلی (. کانون2013بتمن و فوناگی، است )

سازی از طریق درمان نیز رشد و تقویت ظرفیت ذهنی کند. هدف روانی را تسهیل عاملیت از کاملی و منسجم احساس و بیاورد

اولیویرا و همکاران، کند )می تجربه که احساساتی است و افکار بازشناسی برای درمانجو ظرفیت افزایش روابط درمانی و

شود. مداخله با سازی در هر جلسه استفاده میسازی پایه برای مدیریت روند ذهنیذهنیهای از تعداد زیادی تکنیک (.2017

سازی رابطه و بازگشت به تأیید همدالنه و خالصه حرکت تأیید همدالنه در شروع جلسه، سپس کاوش و تمرکز عاطفی، ذهنی

های نیاز دارد که تحت عنوان ری تکنیکسشود. درمانگر برای مدیریت این فرایند به یکبه سمت پایان درمان مشخص می

به اقدامات کننده های یادآوراست. این تکیه کالم بندی شدهدسته "توقف، بازبینی، کاوش  "و  "کردن دادن، نگاهتوقف، گوش"

لیبرمن   .(2016بتمن و فوناگی، سازی را در جلسه دوباره ایجاد کند اشاره دارد )کند تا فرایند ذهنیدرمانگر که سعی می

سازی خود در مقابل شده، ذهنیسازی خودکار در مقابل کنترلسازی شناسایی کرد: ذهنی( چهار بعد را برای ذهنی2007)

سازی شناختی در مقابل عاطفی. توانایی های بیرونی و ذهنیهای درونی در مقابل ویژگیسازی ویژگیدیگری، ذهنی

وانند نه تنها نوعی تعادل را در این ابعاد حفظ کنند، بلکه باید بتوانند ابعاد را به طور سازی نیازمند این است که افراد بتذهنی

با تأکید بر بعد  BPDسازی افراد مبتال به مناسبی با توجه به شرایط محیطی مورد استفاده قرار دهند. نیمرخ ذهنی

( در 2016و همکاران ) 4(. برونی2014، 3رپشاشود )های بیرونی و عاطفی مشخص میسازی خودکار، دیگران، ویژگیذهنی

های دوران کودکی ارتباط شده و آسیبهای والدینی یادسازی با کیفیت مراقبتهای ذهنیپژوهش خود نشان دادند که مهارت

مؤثر است.   BPDدر درمان نوجوانان مبتال به  MBT( در پژوهشی نشان دادند که 2017و همکاران ) 5دارد. اولیویرا

سازی در های دوران کودکی با کاهش توانایی ذهنیبودن تجارب از تنبیهها مؤید این نکته هستند که زیادین پژوهشهمچن

در  MBT(. 2016، 6پیترسون، براکولیس و النگدوناست ) BPDسازی زیربنای بزرگسالی رابطه دارد و کاهش توانایی ذهنی

اجتماعی و امنیت دلبستگی را  -های شناختیهای خاصی از مهارتآن جنبهمقایسه با رفتاردرمانی دیالکتیکی، در ترکیب با 

( در پژوهشی گزارش کردند که 2018) 9(. کالکلف و کارترود2017و برونی،  8، دیماگیو، بوچهیم7اِدل، رافبخشد )بهبود می

اند نسبت به بیمارانی که را دریافت کرده MBTفردی در بیمارانی که های پریشانی، عملکرد شغلی و بینبهبودی نشانه

( در پژوهشی به 2018) 10اند به طور معناداری بیشتر است. بایرن و اِگنهای درمانی روانپویشی سنتی را دریافت کردهبرنامه

برای  MBT)درمانی و درمانی دیالکتیکی، طرحوارهی روانشناختی )رفتارهای تغییر سه مداخلهبررسی اثربخشی و مکانیسم

BPD ها برای افراد تواند یک عامل اصلی در انواع درمانسازی میهای ذهنیپرداختند؛ نتایج نشان داد که افزایش مهارت

باشد که بر عالئم سازی، یک هدف درمانی مهم می( نشان دادند که ذهنی2018و همکاران )11باشد. کویک BPDمبتال به 
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BPD تال به فردی در نوجوانان مبو عملکرد بینBPD سازی در های ذهنیتأثیر دارد. همچنین به اهمیت بررسی توانایی

( در 2018و همکاران ) 1فردی و سطوح انگیختگی اشاره کردند. هایدنهای بینرابطه با تغییر سطوح پیچیدگی، زمینه

فردی و شدت کالت بیندهد و سطح مشسازی را افزایش میبه طور قابل توجهی سطح ذهنی MBTپژوهشی نشان دادند که 

 کند.بینی میفردی را پیشسازی، کاهش استرس بیندهد؛ به عبارتی بهبود ذهنیعالئم را کاهش می

سازی را بر طور مستقیم اثربخشی درمان مبتنی بر ذهنیمرور مطالعات گذشته نشان داد که تا به حال هیچ پژوهشی به

های انجام شده در این زمینه مربوط به ندک پژوهشامطالعه قرار نداده است و مورد  BPDهای دفاعی افراد مبتال به مکانیسم

 باشد. از اینرو، این پژوهش با هدف تعیین اثربخشی درمان مبتنی بربر سایر عالئم روانشناختی می اثربخشی این درمان

 های دفاعی افراد مبتال به اختالل شخصیت مرزی انجام شد.مکانیسم بهبودسازی در ذهنی

 روش تحقیق 

آماری این ی پیگیری بود. جامعهآزمون با گروه کنترل به همراه دورهپس -آزمونپژوهش حاضر، از نوع آزمایشی به صورت پیش

کی وانپزشرروانپزشکی ایثار و بخش پژوهش را کلیه مردان مبتال به اختالل شخصیت مرزی بستری شده در بیمارستان 

ل شخصیت مرد مبتال به اختال 30(. نمونه پژوهش شامل N=80تشکیل دادند ) 1396بیمارستان فاطمی اردبیل در سال 

ارا بودن گیری هدفمند، با توجه به پذیرش افراد برای شرکت در پژوهش، در وهله اول و دمرزی بود که به صورت نمونه

فر ن 15گروه بایستی ونه در هر زیرمیان جامعه آماری انتخاب  شدند. در تحقیقات آزمایشی، حداقل حجم نمهای ورود از مالک

 BPDهای ورود و دسترسی مشکل به افراد مبتال به آماری، مالک(؛ با توجه به حجم پایین جامعه1396دالور، باشد )می

وه آزمایشی و در گر MBTنفر به منظور بررسی اثربخشی  15 حداقل حجم نمونه انتخاب شد. از نمونه فوق به طور تصادفی

اتمه پژوهش درمان خنفر قبل از  3نفر در گروه کنترل )بدون مداخله( گماشته شدند. طی مراحل درمان در گروه آزمایشی  15

 باقی ماندند. ارزیابی ونفر تا پایان مداخله  26نفر در پیگیری شرکت نکرد. در نهایت،  1را ترک کردند. در گروه کنترل نیز 

در ارزیابی توسط  DSM-5سهای تشخیصی اختالل شخصیت مرزی براسادارا بودن مالک (1بودند از:  های ورود عبارتمالک

( بدست آوردن نمره 2گر؛ در ارزیابی آزمون DSM-5روانپزشک و در مصاحبه بالینی ساختاریافته برای اختالالت شخصیت 

( دامنه سنی 4؛ ( حداقل تحصیالت دیپلم3؛ 3سؤاالت مربوط به اختالل شخصیت مرزی آزمون میلوندر  <BR) 83(باالتر از 

رای ادامه ب( عدم تمایل 1های خروج عبارتند از: ( نداشتن مسمومیت دارویی و مشکالت طبی بازدارنده. مالک5؛ 60تا  30بین 

 .( داشتن غیبت بیش از دو جلسه در طی مداخله2درمان؛ 

این ابزار یک مصاحبه تشخیصی DSM-5 (SCID-5-PD :)یافته برای اختالالت شخصیت ساختاربالینی مصاحبه 

اند. تدوین کرده DSM-5( برای تشخیص اختالالت شخصیت در 1997و همکاران ) 2باشد که فرستساختاریافته مینیمه

SCIP-5-PD اختالل شخصیت مندرج در  10ی کلیهDSM-5  و سایر اختالالت شخصیت معین را تحت پوشش قرار

دسترس ی خودسنجی شخصیت به عنوان ابزار غربالگری دراین است که پرسشنامه SCIP-5-PDهای دهد. یکی از ویژگیمی

شود، میزان تحصیالت الزم برای پاسخدهی به دقیقه اجرا می 20پرسش است و در کمتر از  106است. این پرسشنامه دارای 

دهد. در دهد مصاحبه را جهت میهایی که بیمار به آنها پاسخ مثبت میکالس است. آزماینده با توجه به پرسش 8آن حداقل 

ی آن یعنی دسترس نیست؛ با این حال تعدادی از مطالعات پایایی پیشینهاطالعاتی در SCID-5-PDمورد پایایی یا اعتبار 

SCID-II لوبستال و همکاران ضریب کاپا را مورد بررسی قرار داده بودند .SCID-II  برای اختالل شخصیت  69/0را از

(. 2011،و آرنتز  یورجنسلوبستال، ل( گزارش کردند )78/0برای اختالل شخصیت مرزی )با کاپای کلی  95/0پارانوئید تا 

                                                        

Hayden .1 

First .2 
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مطلوب آن را قابلیت اجرای و  SCIDی فارسی شده با نسخههای دادهپایایی قابل قبول تشخیص (1385) شریفی و همکاران

 اند.گزارش کرده

روانشناس بالینی و شخصیت  1این پرسشنامه توسط تیودور میلونIII  (III-MCMI :) -محوری میلونپرسشنامه چند

 18های بلی و خیر است که برای بزرگساالن جمله کوتاه توصیف خود با پاسخ 175شامل  تهیه گردیده است. 1981در سال 

نشانگان بالینی است. اعتبار و روایی این آزمون باالست  10الگوی بالینی شخصیت و  14شود و شامل  استفاده میسال به باال

این پرسشنامه را هنجاریابی کردند که همبستگی نمرات  (1386) (. در ایران شریفی و همکاران1392 غرایی، و دالور چنگی،)

. ل شخصیت اسکیزوئید( گزارش شد)اختال 98/0)اختالل هذیانی( تا  82/0ی خام اولین اجرا و بازآزمایی آن در دامنه

ی منهها در داهمچنین رحمانی و همکاران اعتبار آزمون را از طریق همسانی درونی محاسبه کردند و ضریب آلفای مقیاس

 (.1392رحمانی و همکاران، )اختالل استرس پس از سانحه( بدست آمد ) 96/0)وابستگی به الکل( تا  87/0

ای لیکرت )از کامالً موافق تا درجه 9سؤالی در مقیاس  40این پرسشنامه یک ابزار : DSQ)های دفاعی )پرسشنامه سبک

مکانیسم دفاعی را در سه سبک  20. این ابزار تدوین شده است( 1993) و همکاران 2کامالً مخالف( است که توسط اندروز

ی مربوط به آن سنجد. برای هر مکانیسم دو سؤال در نظر گرفته شده که مجموع آنها نمرهیافته و نوروتیک مینایافته، رشدرشد

دهد. بدیهی است سبکی میی سبک دفاعی مورد نظر را نشان های مربوط به هر سبک، نمرهمکانیسم و مجموع نمرات مکانیسم

های هر یک که بیشترین نمره را به خود اختصاص دهد، سبک غالب مورد استفاده فرد است؛ ضریب آلفای کرونباخ برای پرسش

های روانسنجی نسخه فارسی پرسشنامه (. ویژگی1993اندرز و همکاران، بخش توصیف شده است )های دفاعی رضایتاز سبک

 (. 1393بشارت و همکاران، ین پژوهش مورد بررسی و تأیید قرار گرفته است )های دفاعی در چندسبک

 (2016بتمن و فوناگی ) (MBT)رمانی محتوای جلسات پروتکل د -1جدول 

 

 

 

 
MBT 
 مقدماتی

 
 

 محتوی جلسات جلسات

 اول

سازی و موضع )ذهنی

 سازی چیست؟(ذهنی

 اول/ گروهی/ بیان اهداف جلسهخوشامدگویی/ معرفی رهبرگروه/ بیان اهداف جلسات 

ع ان ارجادرم تأکید بر حضور فعاالنه اعضا در گروه/ معرفی اعضای گروه و اینکه چرا به

های بهاند؟/ ارائه کاربرگ/ توصیف ساختار گروه/ ارائه فعالیت گروهی/ توضیح جنشده

وه/ بیان گرتعبیرها از سوی رهبرسازی و تمایز آن با سوءخاص، ابعاد و مزایای ذهنی

شده از سوی اعضا/ ارائه تکلیف کنندگان/ بررسی موارد مطرحهایی از سوی شرکتمثال

 خانگی

 دوم

داشتن با )مشکل

 سازی یعنی چه؟(ذهنی

های ی قبل/ بررسی تکالیف/ بیان اهداف جلسه )شاخصمروری بر بحث جلسه

مشکالت تنظیم ران/ خوانی خود و دیگسازی ضعیف و خوب/ مشکالت در ذهنذهنی

سازی تفسیرهای فردی(/ ارائه تمرین/ شفافهیجان و تکانشگری/ حساسیت بین

 کنندگان از سوی رهبر گروه و بحث در مورد آنها/ ارائه تکالیف خانگیشرکت

 سوم

)چرا ما هیجاناتی داریم 

و هیجانات اصلی 

ه )هیجانات اصلی و کالیف/ بیان اهداف جلسی قبل/ بررسی تمروری بر بحث جلسه

ات و یجاناجتماعی/ هیجانات اولیه و ثانویه(/ ارائه فعالیت گروهی/ توصیف انواع ه

 ل هیجانات / ارائه تکلیف خانگیهای فردی در کنترتفاوت

                                                        

Theodore Millon .42 

Andrews .62 
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 کدامند؟(

 چهارم

 سازی هیجانات()ذهنی

ی قبل/ بررسی تکالیف/ بیان اهداف جلسه )چگونگی برخورد با مروری بر بحث جلسه

احساسات(/ ارائه فعالیت گروهی در مورد نحوه ثبت هیجانات در رابطه با  هیجانات و

کنندگان/ تفسیر شده از سوی شرکتخود و دیگران/ بحث در مورد موارد مطرح

های هیجانی درونی در خودمان و حاالت هیجانی در دیگران/ ارائه فعالیت عالمت

توانند به تنظیم ن میگروهی/ بحث/ خودتنظیمی احساسات و اینکه چگونه دیگرا

سازی که ذهنیاحساسات ما کمک کنند/ ارائه فعالیت گروهی/ بحث/ احساسات غیر

توانیم چنین حاالت هیجانی را مدیریت کنیم/ کننده هستند و چگونه میبسیار ناراحت

 های آرمیدگی/ ارائه تکلیف خانگیارائه فعالیت گروهی/ بحث/ ارائه تکنیک

 پنجم

 )اهمیت روابط

 دلبستگی(

ی قبل/ بررسی تکالیف/ بیان اهداف جلسه )اهمیت روابط مروری بر بحث جلسه

دلبستگی(/ بحث در مورد دلبستگی و راهبردهای دلبستگی در بزرگسالی/ ارائه فعالیت 

 گروهی/ بحث/ ارائه تکالیف خانگی

ششم )دلبستگی و 

 سازی(ذهنی

اهداف جلسه )دلبستگی و  ی قبل/ بررسی تکالیف/ بیانمروری بر بحث جلسه

های دلبستگی/ ارائه فعالیت گروهی/ سازی(/ ارائه فعالیت گروهی/ بحث/ تعارضذهنی

 بحث/ ارائه تکالیف خانگی

 هفتم

)اختالل شخصیت 

 BPDچیست؟ 

 چیست؟(

ی قبل/ بررسی تکالیف/ بیان اهداف جلسه )اختالل شخصیت مروری بر بحث جلسه

ست؟(/ ارائه رویکرد آموزشی/ فعالیت گروهی/ چیست؟ اختالل شخصیت مرزی چی

 ی در مورد معیارهای اختالل شخصیت مرزی/ ارائه تکالیف خانگیبحث/ ارائه جزوه

 هشتم

)درمان مبتنی بر 

 سازی(ذهنی

ی قبل/ بررسی تکالیف/ بیان اهداف جلسه )درمان مبتنی بر مروری بر بحث جلسه

سازی آموزش و تمرین ذهنی /MBTصی سازی(/ بیان مشخصات و اهداف اختصاذهنی

 در گروه/ ارائه تکالیف خانگی

 نهم

)درمان مبتنی بر 

 سازی(ذهنی

ی قبل/ بررسی تکالیف/ بیان اهداف جلسه )جنبه دلبستگی مروری بر بحث جلسه

سازی(/ فعالیت گروهی/ بحث/ اهمیت ایجاد ارتباط با دیگران/ درمان مبتنی بر ذهنی

دلبستگی با بالینگر و اعضای دیگر گروه/ فعالیت گروهی/ بحث/ ارائه تکالیف ایجاد روابط 

 خانگی

 دهم

)اضطراب، دلبستگی و 

 سازی(ذهنی

ی قبلی/ بررسی تکالیف/ بیان اهداف جلسه/ ارائه آموزش در مورد مروری بر بحث جلسه

و راهکارهای اضطراب و ترس/ ارائه فعالیت گروهی/ بحث/ بیان انواع اختالالت اضطرابی 

درمانی آنها و اینکه یاری شخص دیگر مؤلفه کلیدی در درمان است/ فعالیت گروهی/ 

 بحث/ ارائه تکالیف خانگی

 یازدهم

)افسردگی، دلبستگی و 

ی قبلی/ بررسی تکالیف/ بیان اهداف جلسه/ ارائه رویکرد آموزشی مروری بر بحث جلسه

گروهی/ بحث/ ارائه آموزش در مورد دوره و درمان  در مورد افسردگی/ ارائه فعالیت

ساز/ ارائه فعالیت گروهی/ بحث/ ارائه تکالیف افسردگی/ بحث در مورد تفکر افسرده
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 خانگی سازی(ذهنی

 گیریی قبلی/ بررسی تکالیف/ خالصه و نتیجهمروری بر بحث جلسه دوازدهم

 

 

 

MBT 

 گروهی

 سیزده

)حمایت و 

 همدالنه(تأیید

رسش از پ(/ بیان اهداف جلسات گروهی/ MBT-Iگروهی قبلی )مروری بر بحث 

 خواهند در گروه مطرح شود/ تأیید همدالنهاعضای گروه در مورد مشکالتی که می

 ی اعضای گروهشدهمباحث مطرح

 چهاردهم و پانزدهم

 سازی()شفاف

ی اعضای گروه از سوی درمانگر/ ترکیب مشکالت/ شدهسازی مباحث مطرحشفاف

 کشیدنش مشکالت و در صورت لزوم به چالشکاو

شانزدهم )شناسایی 

 عاطفی و تمرکز عاطفی(

 شده از سوی اعضای گروهشناسایی عاطفی و تمرکز عاطفی بر روی مباحث مطرح

 ی تسهیل اعتماد معرفتیسازی مطالب براآموزش در جهت ذهنی هفدهم

 هجدهم و نوزدهم

 سازی ارتباط()ذهنی

 های انتقالارتباط باتوجه به ردیابسازی ذهنی

 بیستم
ی پایان هآماده سازی برای پایان دادن به درمان/ تمرکز بر احساسات فقدان در زمین

 درمان/ پایان دادن به درمان

( IR.ARUMS.REC.1396.134روش اجرای پژوهش به این ترتیب بود که بعد از هماهنگی و کسب کد اخالق پژوهش )

ی ایثار و های الزم با ریاست بیمارستان روانپزشکاز معاونت آموزشی و پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، هماهنگی

وسط ت DSM-5همچنین مسئولین بخش روان بیمارستان فاطمی صورت گرفت. در آغاز ارزیابی تشخیصی براساس 

 یافته برای اختالالت شخصیتی بالینی ساختارنجام مصاحبهمتخصصان اعصاب و روان از مراجعین به عمل آمد و سپس برای ا

DSM-5 میلون و اجرای آزمونIII-  شده، افرادی که نمره ز بین مردان ارجاعابه آزمونگر ارجاع داده شد. به این صورت که

BR  را در آزمون میلون 83باالتر از-III  های الینی با توجه به مالکبگرفتند و انجام مصاحبهDSM-5 اختالالت  برای

و گروه گیری هدفمند انتخاب و به طور تصادفی در دنفر که مایل به شرکت در پژوهش بودند، به روش نمونه 30شخصیت، 

ی موردنظر با دریافت آوری اطالعات، به صورت انفرادی نمونهها و جمعآزمایش و گواه گمارش شدند. قبل از ارائه پرسشنامه

 شد. پس از رقراربوص اهداف و کم و کیف پژوهش، در جریان پژوهش قرار گرفت و ارتباط الزم با آنها توضیحات الزم در خص

 ها ارائه شد تا به تکمیل آنها اقدام کنند. ها به آزمودنینامه کتبی از بیماران برای شرکت در مداخله، پرسشنامهکسب رضایت

هایی با ای دریافت نمود. گروه گواه مالقاتدقیقه 75جلسه  20 را به مدت MBTی بعدی، گروه آزمایش درمان در مرحله

آوری ام به جمع، اقدآزمونگر داشت، ولی درمان فعال و مشخصی روی آنها اجرا نشد. با فاصله دو هفته پس از اتمام مداخالت

ها جهت پیگیری ثبات نامهماهه به پرسش 2نهایت مجدداً افراد نمونه تحقیق بعد از یک دوره  آزمون شد. درهای پسداده

روانی  ساختن افراد نمونه تحقیق از لحاظدهی در مورد محرمانه ماندن اطالعات و آمادهمداخالت پاسخ دادند. در ضمن اطمینان

 کرر و آزمونگیری مها توسط آزمون تحلیل واریانس با اندازهبرای شرکت در پژوهش از نکات اخالقی این پژوهش بود. داده

 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. SPSS22افزار آماری شفه در نرمتعقیبی 
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 یافته ها
درصد  41سال بود. در گروه آزمایش  14/45±60/1سال و در گروه کنترل  91/42±53/1میانگین سنی در گروه آزمایش 

 50دیپلم و در گروه کنترل درصد افراد تحصیالت  58درصد افراد مطلقه بودند. در گروه آزمایش  50افراد و در گروه کنترل 

 درصد افراد بیکار بودند. 28درصد افراد و در گروه کنترل  41درصد افراد تحصیالت لیسانس داشتند. در گروه آزمایش 

 های آزمایش و کنترلهای دفاعی در گروهآزمون و پیگیری مکانیسممیانگین و انحراف معیار پیش آزمون، پس -2جدول

 پیگیری آزمونپس آزمونپیش تعداد گروه متغیر

 میانگین±انحراف معیار میانگین±انحراف معیار میانگین±انحراف معیار

 آزمایش های رشدیافتهدفاع

 کنترل

12 
14 

18/4± 33/21 

76/4± 35/21 

66/4± 08/22 

12/4± 71/22 

70/4± 83/22 

41/3± 57/22 

 آزمایش های نوروتیکدفاع

 کنترل

12 
14 

17/5± 25/29 

79/3± 57/29 

28/4± 75/20 

51/4± 92/28 

77/3± 08/21 

70/5± 28/28 

 آزمایش های رشدنایافتهدفاع

 کنترل

12 
14 

28/4± 16/106 

46/5± 78/104 

71/6± 66/39 

00/8± 57/93 

94/6± 33/40 

95/8± 50/95 

 دهد. های دفاعی نشان میهای دو گروه آزمایش و کنترل را در مکانیسممیانگین و انحراف معیار آزمودنی 2نتایج جدول 

بودن های آن مورد بررسی قرار گرفت. جهت بررسی نرمالفرضگیری مکرر، پیشقبل از استفاده از تحلیل واریانس با اندازه

دهد که توزیع نمرات متغیرهای میرنوف استفاده گردید. نتایج این آزمون نشان میاس -ها از آزمون کولموگروفتوزیع داده

(. همچنین P>05/0ها از توزیع نرمال برخوردار هستند )باشد و دادهآزمون و پیگیری نرمال میپس -آزمونوابسته در پیش

(. P>05/0گروهی رعایت شده است)های بینهای دفاعی، شرط برابری واریانسعدم معناداری آزمون لوین برای متغیر مکانیسم

کوواریانس  -ی همگنی ماتریس واریانسی کرویت از آزمون موچلی استفاده شد که نتایج نشاندهندهبه منظور آزمودن مفروضه

ارائه  3(. بنابراین از ردیف مربوط به فرض کرویت استفاده شد که نتایج آن در جدولP>05/0در متغیرهای پژوهش است )

 ه است.شد

 های دفاعیو زمان بر نمرات انواع مکانیسم MBTگیری مکرر برای بررسی اثربخشی نتایج تحلیل واریانس با اندازه -3جدول

 SS df MS F P Partial منبع تغییرات متغیر
2Eta 

 

های دفاع

 رشدیافته

 
 

بین 

 گروهی

 001/0 934/0 007/0 332/0 1 332/0 گروه

    826/47 24 821/1147 خطا

درون 

 گروهی

 119/0 048/0 229/3 113/13 2 225/26 زمان

    061/4 48 929/194 خطا

 014/0 720/0 331/0 343/1 2 687/2 زمان* گروه

 

های دفاع

 نوروتیک

بین 

 گروهی

 309/0 003/0 754/10 469/502 1 469/502 گروه

    724/46 24 377/1121 خطا

 508/0 001/0 760/24 895/194 2 790/389 زمان

درون 

 گروهی

    871/7 48 825/377 خطا

 370/0 001/0 069/14 741/110 2 482/221 زمان* گروه

 

های دفاع

 رشدنایافته

بین 

 گروهی

 921/0 <001/0 813/279 668/24978 1 668/24978 گروه

    269/89 24 460/2142 خطا

 949/0 <001/0 641/447 280/12588 2 559/25176 زماندرون 
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    121/28 48 825/1349 خطا گروهی

 909/0 <001/0 567/239 946/6736 2 893/13473 زمان* گروه

 
(؛ مقایسه P<05/0های نوروتیک و رشدنایافته معنادار است )دهد، اثر گروه بر دفاعنشان می 3همانطور که در جدول 

های نوروتیک و رشدنایافته آزمون و پیگیری در دفاعی پسدر مرحله MBTدهد که نمره گروه های دو گروه نشان میمیانگین

دهد که عامل زمان بر (. نتایج درون گروهی نشان میP >05/0های رشدیافته معنادار نیست )تر است و اثر گروه بر دفاعپایین

های نمرات دفاع باشد، به عبارت دیگر، میزانای دفاعی رشدیافته، نوروتیک و رشدنایافته معنادار میهمیزان نمرات مکانیسم

ن و های نوروتیک و رشدنایافته کاهش یافته است. همچنین اثر تعامل زماآزمون تا پیگیری افزایش و دفاع رشدیافته از پیش

 های نوروتیک و رشدنایافته تفاوت معناداری( از لحاظ نمرات دفاعو کنترل MBTگروه نیز بیانگر این است که بین دو گروه )

 (. P<05/0ت معناداری وجود ندارد )های رشدیافته تفاو( ولی در دفاعP<05/0وجود دارد )

ج ی چندگانه شفه استفاده شد که نتایکردن ماهیت تفاوت متغیرهای وابسته در بین گروهها، از آزمون مقایسهبا هدف مشخص

 ارائه شده است.4ر جدول آن د

انواع آزمون و پیگیری آزمون، پسو کنترل در نمرات پیش MBTهای ی گروهتایج آزمون شفه برای مقایسهن -4جدول 

 های دفاعیمکانیسم

مقایسه میانگین دو  دوره متغیر

 گروه

MBT- کنترل 

 

های دفاع

 نوروتیک

 -32/0 آزمونپیش

 -17/8** آزمونپس

 -20/7* پیگیری

 

های دفاع

 رشدنایافته

 38/1 آزمونپیش

 -90/53** آزمونپس

 -16/55** پیگیری

  * 05/0>P                    ** 001/0> P 
های دفاعی نوروتیک و ات مکانیسمو کنترل از لحاظ نمر MBTهای آزمون گروهدهد که در پیشنشان می 4نتایج جدول 

ت معناداری وجود و  کنترل تفاو MBTهای ین گروهآزمون و پیگیری برشدنایافته تفاوت معناداری وجود ندارد. اما در پس

 (. P<05/0دارد )

  گیریبحث و نتیجه

بود. براساس  BPDهای دفاعی افراد مبتال به سازی بر مکانیسمهدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر ذهنی

 ت.تأثیر معناداری داش BPDهای دفاعی افراد مبتال به سازی بر مکانیسمنتایج بدست آمده درمان مبتنی بر ذهنی

مؤثر بوده است.  BPDی افراد مبتال به ای نوروتیک و رشدنایافتههبر بهبود دفاع MBTنتایج پژوهش حاضر نشان داد که 

توان چنین نتایجی را از پژوهشی که به طور مستقیم با این نتایج همخوانی داشته باشد یافت نشد، اما مطالعاتی هستند که می

ند تا آگاهی بیشتری را در مورد روابط ک(، فرایند انتقال در رواندرمانی به بیمار کمک می2012) 1آنها استنتاج کرد. گیوگلیانو

شوند؛ سازی و فرافکنی مشخص میهای دفاعی دوپارههای اولیه کسب کند که اغلب با مکانیسمسازیدوتایی مبتنی بر درون

های افراطی از خود و دیگران که در نهایت کردن بازنماییبر یکپارچه MBT( مبنی بر اثربخشی 2017و همکاران ) 2مولمستر

                                                        

Giugliano .1 

Meulemeester .2 
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سازی کاهش استرس با بهبود ذهنی MBT(، 2018شود؛ هایدن و همکاران )نجر به احساس پایداری از انسجام خود میم

مانع از فرافکنی  MBTتوان چنین بیان کرد که انسجام خود ناشی از کند. در تبیین این یافته میبینی میفردی را پیشبین

توان شود. در تبیینی دیگر میهای رشدنایافته میباعث کاهش استفاده از دفاع شود و در نتیجههای از خود به دیگران میجنبه

ی ترومای گذشته است؛ در گرایش بیماران که نتیجه BPDدلبستگی در افراد مبتال به  چنین بیان کرد تحریک سریع سیستم

دن به از دست دادن موقت شپذیراز حد و هم با آسیبهم با حرکت به سمت صمیمیت با شتاب بیش BPDمبتال به 

باعث بهبود  MBT(. 2016بتمن و فوناگی، شود )های بین فردی شدید مشخص میسازی در موقعیتهای ذهنیمهارت

های دفاعی نوروتیک و رشدنایافته را در افراد شود و در نتیجه استفاده از مکانیسمفردی میسازی و کاهش استرس بینذهنی

زا که در شرایط استرس BPDتوان چنین بیان کرد که افراد مبتال به د. در تبیینی دیگر نیز میدهکاهش می BPDمبتال به 

هایی که کودکان خردسال قبل از دهد به راهسازی خود را از دست میهای ذهنیهای دلبستگی ناایمن، مهارتبه دلیل سبک

ارزی شناختی، همسازی )غایتذهنیر واقع حاالت پیششوند که دکردند متوسل میسازی خود رفتار میرشد ظرفیتهای ذهنی

های رشدنایافته و نوروتیک باعث کاهش (، این حاالت با بکارگیری دفاع2016بتمن و فوناگی، روانی و حالت وانمودی( است )

سازی فرد و تعدیل حاالت با بهبود ظرفیت ذهنی MBTشود؛ بنابراین فردی میسطح انگیختگی در روابط بین

 شود.می BPDهای نوروتیک و رشدنایافته در افراد مبتال به سازی، باعث کاهش استفاده از دفاعذهنیپیش

بیمارستان روانپزشکی ایثار  BPDهایی روبرو بود؛ از جمله اینکه پژوهش حاضر روی افراد مبتال به پژوهش حاضر با محدودیت

کند. از این ها را با مشکل مواجه میش روانپزشکی بیمارستان فاطمی اردبیل انجام شد که تعمیم نتایج به سایر شهرستانو بخ

های آن با در شهرهای دیگر انجام شود و یافته BPDی این پژوهش روی افراد مبتال به شود پژوهشی مشابهرو پیشنهاد می

بود که به علت عدم دسترسی  BPDی مورد مطالعه فقط مردان مبتال به ین نمونههای پژوهش حاضر مقایسه شود. همچنیافته

ی این روش درمانی با سایر رویکردهای ها وجود نداشت. عدم مقایسهی این گروهبه زنان مبتال به این اختالل امکان مقایسه

هم روش درمانی دیگری هم برای  MBTر شود که در کناباشد. بنابراین پیشنهاد میدرمانی محدودیت دیگر این پژوهش می

BPD استفاده شود و این دو روش با هم مقایسه شوند تا اثربخشی هر کدام مشخص شود. همچنین عدم کنترل تأثیر دارو-

های همبود )اختالل دوقطبی، افسردگی، اختالل استرس پس از سانحه و.....( از دیگر درمانی و عدم کنترل بیماری

 های آتی تأثیر دارو و بیمارهای همبود کنترل و بررسی شود.شود در پژوهشپژوهش بود. پیشنهاد میهای این محدودیت

ی پژوهشی قوی، سازی به عنوان یک رویکرد درمانی جدید با پیشینهتوان گفت که درمان مبتنی بر ذهنیدر مجموع می

ای مؤثر ی مداخلهتوان از آن به عنوان یک شیوهت و میاس BPDهای دفاعی افراد مبتال به راهبردی مناسب در بهبود مکانیسم

 در درمان اختالل شخصیت مرزی استفاده کرد.
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