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بررسی و مدیریت رابطه بین طرحواره های ناسازگار اولیه و اختالل شخصیت مرزی در میان
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دانشجوی کارشناس ارشد روان شناسی بالینی، ،دانشگاه ازاد اسالمی مرکز شاهرود

چکیده
هدف از نگارش این مقاله،بررسی رابطه بین طرحواره های ناسازگار اولیه و اختالل شخصیت مرزی می باشد.
در این مقاله از روش کتابخانه ای استتااده شده است و سعی شده به تعریف طرحواره و ذکر انواع آن و همینطور ،رابطه ی آن با اختالل
شخصیت مرزی پرداخته شود.چرا که طرحواره ها میتوانند فرد را در ابتال به این اختالل ،آسیب رسان کنند.
با توجه به اینکه نرخ اختالل شتتخصتیت مرزی بین ۰۱تا  ۰۱درصتتد جمعیت عمومی تخمین زده شتده،بررستی این اختالل حائز اهمیت
میباشد.
واژگان کلیدی :اختالل شخصیت مرزی،طرحواره،طرحواره های ناسازگار اولیه و انواع آن
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 -1مقدمه
در این مقاله به بررسی رابطه بین طرحواره های ناسازگار اولیه و اختالل شخصیت مرزی پرداخته شده است.
همانطور که در داخل متن نیز اشتاره شد،طرحواره های اولیه باورهایی هستند که افراد درباره خود،دیگران و محیط
دارند و بطور معمول از ارضتتا نشتتدن نیازهای اولیه ،بخصتتو نیازهای عاطای در دوران کودکی ستترچشتتمه
میگیرند.طرحواره ها از ابتدای زندگی شکل گرفته و در تمام طول زندگی ،فرد را تحت تاثیر قرار میدهند.
از انجا که طرحواره ها میتوانند افراد را در ابتال به اختالالت شتخصتیتی نظیر اختالل شخصیت مرزی ،آسیب پذیر
کنند،شناختن انها و سعی در تعدیلشان بسیار ضروری بنظر میرسد.
رضتتایت از زندگی الزمه یز زندگی ماید ،موثر و رضتتایت بخد فردی استتت و شتتامل ارزیابی شتتناختی افراد از
وضعیت زندگی خودشان است (کیز،شمتکین و ریف.)۲۱۱۲،
در واقع رضایت از زندگی ماهو می کلی و ناشی از نحوه ی ادراک(شناختی و عاطای) شخص از کل زندگی است.به
همین دلیل افرادی با رضتتتایت زندگی باال هیجان های م بت بیشتتتتری را تجربه کرده ،از گذشتتتته و اینده خود و
دیگران ،رویدادهای م بت بیشتتتتری را به یاد اورده و از پیرامون خود ارزیابی م بت تری دارند و انها را خوشتتتایند
توصیف میکنند (تیم.)۲۱۰۱،
در حالیکه افرادی با رضتتایت از زندگی پایین ،خود ،گذشتتته ،و اینده شتتان  ،دیگران و نیز رویدادها و موقعیت های
زندگی خود را نامطلوب ارزیابی میکنند و هیجان های منای مانند اضتطراب و افستردگی بیشتری را تجربه میکنند
(الزاروس و فالکمن۰۸۹۱،؛راپست،کراوفورد و دل کاستیلو.)۲۱۱۸،
راپستتتت و کروپتانزانو( )۲۱۱۱عوامل متعددی را در افزاید رضتتتایت افراد از زندگی مطرر کرده اند.این عوامل را
میتوان در دو دسته عوامل زیستی (نظیر امادگی ژنتیکی و سالمت جسمانی) و عوامل اجتماعی-روانی (نظیر روابط
اجتماعی مطلوب و نیازهای روانی ) طبقه بندی نمود(رایت و کروپانزانو.)۲۱۱۱،
شتتواهد پهوهشتتی خبر از وجود رابطه بین ستتن(جا ،الک و دورهام،)۰۸۸۱،جنستتیت و تعداد دوستتتان(موهنون و
تورکلسون،)۲۱۱۱،عملکرد خانواده،سازگاری و سالمتی(دان گاپوک )۲۱۱۱،با رضایت از زندگی میدهند.عالوه بر این
در ستتالهای اخیر توجه فزاینده ای به نظریاتی شتتده که به دنبال شتتناخت و معرفی فرایندهای شتتناختی موثر در
رضایت از زندگی بوده اند(کاچادوریان،فینچام و داویال.)۲۱۱۱،
یتکی از پتتدیتتده هتتای شتتتنتتاختی مورد توجتته در این حوزه طرحواره هتتا بوده استتتتت(دوزوپ ،متتارتین و
بتایلینت .)۲۱۱۸،طرحواره هتا از ابتتدای زنتدگی شتتتکتل گرفتته و در تمتام طول زندگی ،فرد را تحت تاثیر قرار
میدهند(یان ،مز کری،کاستا و دای.)۰۸۸۸،
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اما طرحواره های اولیه باورهایی هستند که افراد درباره خود ،دیگران و محیط دارند و به طور معمول از ارضا نشدن
نیازهای اولیه به خصو نیازهای عاطای در دوران کودکی سرچشمه میگیرند(زان و هه .)۲۱۰۱،در واقع طرحواره
های ناستازگار اولیه در طول زندگی ثابت و پا برجا هستند و اساس ساخت های شناختی فرد را تشکیل میدهند.این
طرحواره ها به شتخص کمز میکنند تا تجارب خود را راجع به جهان پیرامون سازمان دهند و اطالعات دریافتی را
پردازش کنند(مالتبی و دی۲۱۱۱،؛تیم .)۲۱۰۱،از انجا که طرحواره ها همانند چهارچوبی برای پردازش اطالعات بکار
میروند و تعیین کننده واکند های عاطای افراد نستبت موقعیت های زندگی و روابط بین فردی میباشند،گاته شده
که با رضایت از زندگی رابطه دارند(پاپالیا،گراس و فلدمن.)۲۱۱۲،
به عنوان م ال کسانی که از زندگی خود رضایت دارند،اطالعات مربوط به زندگیشان را به شکلی طبقه بندی میکنند
که منتهی به نتایج لذت بخشی شود.اما کسانی که از زندگی خود ناراضی هستند به جنبه های منای زندگی گراید
بیشتری دارند(یان ،گلوسکو و ویشار.)۲۱۱۲،پهوهشگ ران بر این عقیده اند که طرحواره های ناسازگار اولیه همچون
یز صتتافی برای اثبات یا تایید تجارب کودکی عمل میکنند و به نشتتانه های بالینی نظیر اضتتطراب،افستتردگی و
اختالالت شتخصتیت،تنهایی به دلیل روابط بین فردی مخرب و سوم مصرف الکل و مواد مخدر،پراشتهایی یا زخم
معده منجر میشوند(گرین هاوس،کولینز و شاو۲۱۱۲،؛سلیگمن،شولمن و ترابون.)۲۱۱۱،
یکی از نظریه های مطرر در عرصه ی طرحواره ها ،نظریه ی طرحواره های ناسازگار اولیه یان است.یان ()۲۱۱۱
در نظریه خود پانزده طرحواره معرفی کرده که در نتیجه ارضتتا نشتتدن پنج نیاز هیجانی مهم،شتتامل نیاز به پیوند و
پذیرفته شدن،خودگردانی،شایستگی و هویت ،ازادی در بیان نیاز ها و هیجان های سالم،خودابرازی،خودانگیختگی و
لذت و جهت گیری از درون ایجاد میشوند.
این طرحواره هتا عبتارتند از محرومیت هیجانی(عقیده به اینکه دیگران با ما همدلی ندارند و به موقع نیازهای ما را
بر اورده نمیکنند)،رهاشتتتدگی بی ثباتی(در این حالت شتتتخص احستتتاس میکند که نزدیکاند از او حمایت عاطای
نمیکنند و نمیتوانند از او محافظت نمایند)،بی اعتمادی بدرفتاری(عقیده به اینکه دیگران به ما استیب میرسانند و به
ما دروغ میگویند تا امتیازات ما را بگیرند)،انزوای اجتماعی(ا عتقاد به این موضتوع که فرد با دیگران متااوت است و
به هیچ دستته ای تعل ندارد)،نقص شترم(احستاس اینکه او فردی بد و ناخواسته است،در این شرایط فرد احساس
حقارت میکند و فکر میکند که هیچ ک او را دوستت ندارد)،شتکستت(عقیده به اینکه او شتخصی شکست خورده
استت و در هر زمینه ای شکست خواهد خورد)،وابستگی بی کاایتی(عقیده به اینکه او به میزان قابل توجهی برای
انجام وظایاد نیازمند کمز دیگران استت)،اسیب پذیری به ضرر(ترس افراطی از یز بیماری و یا ترس از اینکه
در یز موقعیت به او ضتتربه شتتدیدی وارد خواهد شتتد که او قادر به پیشتتگیری از ان نیستتت)،گرفتاری در دام
افتادگی(وابستگی عاطای شدید به یز یا چند نار از نزدیکان بخصو والدین)،اطاعت(سرکوبی بید از حد عواف
بخصو خشم به منظور اجتناب از تنهایی)،ای ار(نادیده گرفتن خود وتمرکز بید از حد در براوردن نیازهای دیگران
در موقعیتت های زندگی)،بازداری هیجانی(تاکید افراطی برمنطقی بودن و ممانعت از ابراز خشتتتم و هر نوع عاطاه
دیگر،بیان نکردن احستتاستتات و عواطف)،معیارهای ستترستتختانه عیب جویی افراطی(عقیده به اینکه شتتخص باید
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معیارهای درونی بستیار بابایی داشتته باشتد،نوعی کمالگرایی افراطی)،استتحقای(عقیده به اینکه شخص از دیگران
بتاالتر ا ستتتت و هر کاری که او انجام میدهدو یا ادعا میکند درستتتت استتتت) و خویشتتتتن داری و خود انظباطی
نتاکتافی(نتاتوانی در مهتار خواستتتتته هتا و تمتایتل افراطی برای خشتتتنودی و اجتنتاب از موقعیتت های ناراحت
کننده).یان (،۰۸۸۸به نقل از ستلیگمن و همکاران )۲۱۱۱،بر این باور استت که طرحواره های ناسازگار در افراد به
تجربه رویدادهای منای در زندگی منجر میشتود و حوور چنین رویدادهایی در زندگی شخص ،باع احساس فشار
روانی بید از حد و نارضایتی از زندگی میشود.
کستتانی که از طرحواره های ناستتازگار بطور افراطی استتتااده میکنند،بیشتتتر تحت تاثیر حوادن منای زندگی قرار
میگیرند(مز کالوگ،بال،کیل پاتریز و جانسون.)۲۱۱۰،
طحواره های ناستازگار به عنوان زیر ستاختهای شناختی منجر به تشکیل باورهای ریر منطقی میشوند.طرحواره ها
دارای مؤلاه های شناختی ،عاطای و رفتاری هستند.هنگامی که طرحواره های ناسازگار اولیه فعال میشوند سطوحی
از هیجان منتشتر میشتود و مستتقیم و ریر مستتقیم منجر به اشتکال مختلای از اشتاتگی های روانشتتناختی نظیر
افستردگی،اضتطراب،عدم توانایی شت لی ،ستوم مصترف مواد،تعارضتات بین فردی و مانند ان میشود.طرحواره های
ناستازگار مستتقیما منجر به اختالل شخصیتی خاصی نمیشوند اما اسیب پذیری فرد را برای این اختالالت افزاید
میدهند(سیدمحمدی.)۰۲۹۱،
یان () ۰۸۸۸بیان میکند که طرحواره های ناستازگار بیشتر از انکه نتیجه وقایع تکان دهنده مجزا باشند ،احتماال به
وستتیله الگوی مداوم و تجارب ستتمی روزمره با اعوتتای خانواده و همتایان ایجاد میشتتوند که به نحو فزاینده ای
طرحواره ها را تقویت میکنند.
از ستوی دیگر اختالالت شخصیت نشانگان طوالنی مدتی هستند که اندیشیده میشود یز اساس سبب شناسی در
شناخت،تعامالت اسیب شناسی کودکی با والدین ،همتایان و دوستان و اشخا مهم دیگر باشند(کیمیایی.)۰۲۹۱،
پهوهد نوردال،هول و هیوگام( )۲۱۱۱نشتان داد که اخت الل شتخصتیت مرزی با وابستتتگی ،نقص شرم،بیگانگی
اجتماعی،استیب پذیری نسبت به ضرر،محرومیت هیجانی،وابستگی عدم صالحیت ،بی اعتمادی بد رفتاری ارتباط
داشت.
اختالل شتخصتیت یز بیماری شتایع و مزمن استت که شیوع آن بین  ۰۱-۰۱درصد جمعیت عمومی تخمین زده
میشتود .در حدود نصتف بیمارا ن روانپزشتکی به اختالل شخصیت مبتال هستند که بطور مکرر همراه با بیماریهای
محور اول (مانند افستردگی استاستی و سوم مصرف مواد یا وابستگی به مواد ) است .این اختالل هم میتواند فرد را
مستتتتعتد اختالالت روانپزشتتتکی دیگر کند و هم با نتایج درمانی تداخل کرده،ناتوانی و مرگ و میر این بیماران را
افزاید دهد(کلونینجر).اختالل شتخصتیت مرزی یکی از شتایع ترین اختالالت شخصیت است و عالئم ان شامل
نتاپتایتداری شتتتدیتد و متداوم خل ،تصتتتویر از خود و روابط بین فردی همچنین تکتتانشتتتگری واضت ت استتتت
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(کلونینجر؛ما .)۲۱۱۱،این اختالل در قستمت اختالالت شتخصیت(محور )۲از هنگام DSMسوم(در سال )۰۸۹۱
گنجانده شد(ما ،۲۱۱۱کلیاتون.)۲۱۱۲
مرزی( )Borderlineیز واژه ستایکو انالیتیز است و مشخص کننده یز عده از بیماران مشکل است که در
مرز بین بیماران نوروتیز و بیماران ستایکوتیز قرار دارند(ما .)۲۱۱۱،اختالل شخصیت مرزی در ۲ ۱تا ۹ ۰درصد
از جمعیت عمومی رخ میدهد.
شتیوع باالتر اختالل در بین بیماران روانپزشتکی یافت میشود،تخمین زده میشود ۹تا ۰۰درصد از بیماران سرپایی و
۰۱تا ۲۱درصتد بیماران بستتری مالک های کامل اختالل شتخصیت مرزی را دارند(لیندا .)۰۸۸۸،اگرچه مشکالت
بیماران مرزی احتماال متنوع استتت با وجود این انها را میتوان در چهار گروه عاطای،شتتناختی،بین فردی و رفتاری
دسته بندی کرد.در مدل شناختی،اهمیت اصلی به باورها و فرض های فرد داده میشود که به عنوان عواملی در نظر
گرفته میشتوند که در درک و تاستیر واقعه ها و شکل دهی واکند های هیجانی و رفتاری نقد دارند.مدل درمان
شتن اختی بر این فرض استوار است که ساختارهای شناختی برجسته،بصورت سلسله وار درجه بندی و سازمان بندی
شده اند.ممکن است در یز طبقه،تعداد وسیعی از مشکالت درمان جو جای گرفته باشد و درمان بات ییر یز یا چند
طرحواره صورت میپذیرد.این فرمولبندی با نظریه های برجسته معاصر مانند ساختار شناخت و رشد شناختی مطابقت
دارد کته در همته ی انهتا طرحواره هتا بعنوان عتامل تعیین کننده ی قوانین راهبردی حاکم بر رفتار در نظر گرفته
میشوند.طرحواره ها سکان تنظیم و تعیین کیایت زندگی و جهت یابی ان را بر عهده دارند.
در این افراد ،باورهای بنیادین ناکارا مد به طرز چشتم گیری محدود استت ،هیچ باور جایگزین سازگارانه ی دیگری
هم که قابل دسترسی باشد وجود ندارد(دیویدسون.)۲۱۱۱،
اختالل شتخصیت مرزی سندرم پیچیده ای است که خصیصه های مرکزی آن بی ثباتی خل ،اختالل کنترل تکانه
و اختالل در ارتباطات بین فردی است(پری .)۲۱۱۱،
برخی مبتالیان در یز یا بیشتر حوزه ها ،آسیب رسان تکانشی هستند م ل بی مسئولیتی،ولخرجی،قماربازی،درگیری
در رفتارهای جنس تی ناستتالم،ستتوم مصتترف دارو یا الکل،بی پروایی در رانندگی یا پرخوری،خود آس تیب رستتانی و
رفتارهای مکرر خودکشی،ژست ها یا اقدام به خودکشی،بی ثباتی عاطای و واکنشهای خلقی از دیگر خصیصه های
شتایع اختالل هستند(دوره های شدید دیساوریز،تحریز پذیری یا اضطراب که برای ساعات کم وبه ندرت برای
بیشتتتر از چند روز دوام می یابد).بعوتی تجربه ی نامتناستتب خشتتم شتتدید یا مشتتکل در کنترل خشتتم دارند.برای
م ال،آنها ممکن استت از کوره در بروند،احساس همیشگی خشم،آشاتگی های کالمی یا اقدام به درگیری فیزیکی
کنند.اختالل شتتخص تیت مرزی رایج ترین اختالل شتتخص تیتی استتت و در تمام فرهن های جهان گزارش شتتده
است(اولدهام.)۲۱۱۰،
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بیماران مبتال به اختالل شتخصتیت مرزی پیوستته در بحران هستند.مهمترین سیمایه انهانوسانات خلقی و رفتاری
استت.این نوسانات به صورت احساس افسردگی که به راحتی به احساس اضطراب و سپ به خشم ت ییر میکند،در
افراد نمایان میشتود.از ویهگی های دیگر بیماران مذکور،روابط بین فردی آشتاته است؛آنها به دیگران بسیار وابسته
اند،برای حاظ تعادل فکری و رفتاری نه تنها به حمایت،امنیت و تشتوی دیگران نیاز دارند،بلکه نسبت به جدایی از
منابع حمایتی بسیار آسیب پذیرند.همیشه از اینکه رها شوند،میترسند و از نشانه های فقدان،وحشت دارند.بسیاری از
پهوهشتتها حاکی از آن استتت که ترس از رها شتتدن وتنها ماندن مهمترین مشتتکل این افراد استتت(میلون و
گراسمن.)۲۱۱۱،هر بیمار مرزی حداقل با سه نار در ارتباط است(همسر،فرزندان،والدین،دوستان و همکاران).نگرش
این افراد نسبت به اطرافیان به دلیل دوسو گرایی،از تایید تا خشم شدید در نوسان است.انها بطور معمول با اطرافیان
خود مشکل دارند و روابط شان بین قهر و آشتی ت ییر میکند.همین امر موجب فرسودگی اطرافیان آنها نیز میشود و
گاه ممکن است موجب بروز انواع مشکالت روانشناختی در خانواده گردد(وای و دیگران.)۰۸۸۲،
تکانشتتتگری یکی دیگر از ستتتیمایه های بیماران مرزی استتتت.ولخرجی های زیاد،برقراری روابط جنستتتی
ناایمن،پرخوری،ستوم مصترف مواد و دارو ،نمونه ای از رفتارهای تکانه ای انان است۲۲ .درصد انها دچار الکلیسم و
ستوم مصترف آن هستتند.از میان افرادی که به دلیل سوم مصرف مواد بستری شده اند ۱۹تا ۲۱درصد انها اختالل
شتتخص تیت مرزی دارند ۲۲ .درصتتد از زندانیان مرد و  ۲۱درصتتد از زندانیان زن نیز به اختالل شتتخص تیت مرزی
دچارند(کراویتز،واتستون.)۰۸۸۸،خودکشتی و رفتارهای خود آستیب رسان در میان این بیماران امری رایج و معمول
استت ۹۱ .درصتد آنها در طی زندگی خود تاریخچه ای از اقدام به خودکشی دارند ۲۱ .درصد از افرادی که به دلیل
خودکشتتی می میرند و  ۱۱درصتتد از بیماران روانپزشتتکی که به دلیل خودکشتتی می میرند،جزم بیماران مرزی
هستتند(الدهام۱۱ .)۲۱۱۲،تا  ۱۱درصتد از آنها تاریخچه ای از رفتارهای آستیب رسان مانند بریدن و سوزاندن خود
دارند.میانگین روزهای بستتتری شتتدن این افراد در بیمارستتتانها ستتاالنه به  ۲۱تا  ۹۱روز میرستتد(بوهاس و
دیگران ۱۱ .)۲۱۱۱،درصتد این بیماران زن هستتند .بطور معمول نشانه های اختالل در دوران جوانی شروع میشود
که گاه یز دهه یا بیشتتتر تداوم می یابد .با توجه به اینکه این ستتن،ستتن ازدوا و مادر شتتدن استتت ،بستیاری از
پهوهشتها نشان داده اند مادرانی که از اختالل شخصیت مرزی رنج میبرند در پرورش فرزندان خود با مشکل جدی
روبرو هستند.مهارت های والدینی افرادی که بی ثباتی خلقی،تحریز پذیری ،تکانشگری و تحریف واقعیت دارند به
گونه ای جدی صتتدمه میخورد.از ستتوی دیگر بر استتاس پاره ای از مطالعات ،اختالالت مرتبط با تکانشتتگری
،خصتوصتیات نوستانات خلقی،هیجانی و رفتاری در فرزندان چنین مادرانی بیشتر دیده میشود .بنابراین کودکان این
افراد در خطر ابتال به اشتکال مختلف اختالالت روانی از جمله اختالالت مرتبط با سبز دلبستگی قرار دارند(وای
و دیگران.)۰۸۸۲،
یکی دیگر از مشتکالت بیماران مرزی بی ثباتی واضت در خود انگاره استت.آنها هویتی نابالغ یا ستردرگمی هویت
دارند.خودبازنمایی های متناقض،انعکاسی از فقدان انسجام درونی و دوپارگی شخصیت آنهاست.بی ثباتی مخرب در
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خود انگاره فرد بصتورت ت ییرات ناکهانی در اهداف،ارزشتها و شت ل نمایان میشود.این ت ییرات میتواند انتخاب نوع
دوستان،هویت جنسی و برنامه ریزی فرد را نیز تحت الشعاع قرار دهد(میلون و گراسمن.)۲۱۱۱،
پهوهشتهای اخیر نشتان میدهد اختالل شتخصیت مرزی قابل درمان بوده و حتی پید آگهی آن بهتر از اختالالت
دیگری چون اختالالت خلقی و دوقطبی استت.در حال حاضر رویکردهای درمانی متااوتی وجود دارد که در کاهد
رفتار خودکش تی ،رفتارهای آس تیب رستتان،افستتردگی و اضتتطراب موثرند.در میان آنها میتوان به رویکردهای روان
تحلیلی از جمله روان درمانی مبتنی بر انتقال(کرنبرگ و کالرک،)۰۸۸۸،طرحواره درمانی (یان  )۰۸۸۱،و رفتار
درمانی دیالکتیکی(لینهان)۰۸۸۲،اشاره کرد(دایمف و کوئرنر.)۲۱۱۱،
اختالالت شتخصتیت بر استاس شتباهت های توصتیای به سه خوشه (محور)گروه بندی میشوند.خوشه اول شامل
اختالالت شتخصیت پارانوئید،اسکیزوئید و اسکیزوتایپی میشود.افراد مبتال به این اختالالت ارلب عجیب و رریب و
ریرعادی بنظر میرستتند.خوشته دوم مشتتمل بر اختالالت شتتخصتیت ضتد اجتماعی،مرزی،نمایشتی و خودشتیاته
استت.افراد مبتال به این اختالالت ارلب نمایشی،احساساتی و دمدمی بنظر میرسند.اختالالت شخصیت خوشه سوم
عبارتند از :اجتنابی،وابستتته،و وستتواس تی-جبری.ارلب افراد مبتال به این اختالالت موتتطرب و وحشتتت زده بنظر
میرستتند.شتیوع تخمین زده شتتده ی خوشتته های مختلف۱ ۱،درصتتد برای اختالالت خوشتته اول۱ ۰،درصتتد برای
اختالالت خوشته دوم۲،درصتد برای اختالالت خوشته ستوم و باالخره  ۰ ۸درصتد برای هر نوع اختالل شخصیت
استتتت،که مورد اخر بیانگر هم ابتالیی شتتتایع اختالالت از خوشتتته های مختلف استتتت(انجمن روانپزشتتتکی
امریکا،رضاعی.)۰۲۸۲،
کتارین( )۰۸۸۱بتا استتتتااده از پرستتتشتتتنامه طرحواره یان به عنوان مت یر پید بین در یز تحلیل تابعی
متمایز،سودمندی نظریه طرحواره یان را در تشخیص اختالالت شخصیت مورد بررسی قرار داد.سوال اصلی کارین
این بود که آیا وجود طرحواره های ناستتازگار میتواند بیماران مبتال به اختالالت روانی محور اول را از بیماران مبتال
به سایر انواع اختالالت روانی متمایز کند.نتایج بدست آمده حاکی از آن است که تشخیص ابتالی فرد به اختالالت
محور دوم ،در ۹۲درصد موارد با پرسشنامه طرحواره یان قابل پید بینی است.
کارین همچنین به این نتیجه دستتت یافت که طرحواره های ناستتازگار ،جزم الیناز و ذاتی اختالالت شتتخصتیت
هستند.این یافته مهر تاییدی بر نظریه یان است.
اگرچه پرستشتنامه طرحواره یان برای سنجد اختالالت شخصیت DSM4تهیه نشده است ،ولی با این حال،
رابطه معناداری بین طرحواره های ناسازگار اولیه و اختالل شخصیت وجود دارد(اسمیت و همکاران.)۰۸۸۱،
نمره کل در پرستشنامه طرحواره ین همبستگی باالیی با نمره کل در پرسشنامه تشخیصی اختالالت شخصیت-
فرم تجدید نظر شده ی آن(هایلر و همکاران )۰۸۹۱،دارد.
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پرستشتنامه تشتخیصی اختالالت شخصیت ،ابزاری خود گزارشی برای سنجد آسیب شناسی اختالالت شخصیت
مطرر شتده در DSM3-Rاست.در این مطالعه مشخص شد طرحواره های خویشتن داری خود انظباطی ناکافی
و نقص،بیشترین رابطه را با نشانه های اختالل شخصیت دارند.همچنین مشخص شد هر یز از طرحواره ها،رابطه
ی معناداری با اختالالت شخصیت مربوطه دارند.
بعنوان م ال طرحواره بی اعتمادی بدرفتاری با اختالل شتخصتیت پارانوئید،طرحواره وابستتگی با اختالل شخصیت
وابستته،طرحواره خویشتن داری خود انظباطی ناکافی با اختالل شخصیت مرزی و طرحواره معیارهای سرسختانه با
اختالل شخصیت وسواسی-جبری رابطه باالیی نشان دادند(اسمیت و همکاران.)۰۸۸۱،
اختالل شخصیت مرزی()Borderline Personality Disorder
براستاس ویراید پنجم راهنمای تشتخیصی و آماری اختالل های روانی ()DSM5اختالل شخصیت مرزی یز
الگوی نافذ از بی ثباتی در روابط بین فردی،خودانگاره و عواطف ،و تکانشگری بارز که از اوایل بزرگسالی آراز شده
و در زمینه های مختلف بروز کرده است.
طرحواره
طرر واره بطور کلی به عنوان ستاختار،قالب یا چهارچوب تعریف میشتود.در حوزه ی رشتد شناختی ،طرر واره را به
صورت قالبی در نظر میگیرند که بر اساس واقعیت یا تجربه شکل میگیرد تا به افراد کنز کند تجارب خود را تبیین
کنند.طرر واره ،بازنمایی انتزاعی خصوصیات متمایز کننده ی یز واقعه است.به عبارت دیگر،طرحی گلی از عناصر
برجسته ی یز واقعه را طرر واره میگویند(یان و همکاران،حمید پور.)۰۲۹۲
طرحواره های ناسازگار اولیه
یان ()۰۸۸۸،۰۸۸۱معتقد استتت برخی از این طرحواره ها به ویهه آنها که عمدتا در نتیجه تجارب ناگوار دوران
کودکی شتکل میگیرند ،ممکن استت هستته ی اصتلی اختالالت شتخصیت ،مشکالت مند شناختی خایف تر و
بستیاری از اختالالت مزمن محور اول قرار بگیرند.یان برای بررسی دقی تر این ایده مجموعه ای از طرحواره ها
را مشخص کرده است که به آنها طرحواره های ناسازگار اولیه میگویند.
فهرست طرحواره های ناسازگار اولیه
حوزه اول :بریدگی و طرد شامل:
رهاشدگی بی ثباتی،بی اعتمادی بدرفتاری،محرومیت هیجانی ،نقص شرم،انزوای اجتماعی بیگانگی
حوزه دوم:خودگردانی و عملکرد مختل شامل:
وابستگی بی کاایتی،آسیب پذیری نسبت به ضرر یا بیماری،خود تحول نیافته گرفتار،شکست
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حوزه سوم:محدودیت های مختل شامل:
استحقای بزرگ منشی،خویشتن داری و خود انظباطی ناکافی
حوزه چهارم:دیگر جهت مندی شامل:
اطاعت،ای ار،پذیرش جویی جلب توجه
حوزه پنجم:گوش به زنگی بید از حد و بازداری شامل:
متنتای گرایی بتتدبینی،بتتازداری هیجتتانی،معی تارهتتای ستتترستتتختتتانتته عی تب جویی افراطی،تنبی ته(ی تان ت
همکاران،حمیدپور.)۰۲۹۲

و

 -2نتیجه گیری
با شتناخت طرحواره های ناستازگار اولیه که از کودکی (در ۱سال اول زندگی) در ما شکل میگیرند ،و کسب مهارت
برای تعدیل این طرحواره ها ،میتوانیم بهتر و ستالم تر زندگی کنیم و تا حد زیادی از بروز اختالل های شتخصیتی
جلوگیری به عمل آوریم.
همانطور که گاته شتد ،طرحواره های ناستازگار اولیه زمینه را برای ابتالی فرد به انواع اختالل های شتخصیتی از
جمله اختالل شتخصتیت مرزی مهیا میکنند که این اختالل های شخصیتی میتواند زندگی فرد را به خطر بیندازد و
صدمات جبران ناپذیری به جامعه وارد نماید.
همانطور که طرحواره های ناستازگار اولیه بستتر مناسبی را برای ابتالی فرد به اختالل شخصیت مرزی فراهم می
نماید،طرحواره درمانی میتواند در کنترل این اختالل،موثر واقع شود.
پیشنهادات
-۰پیشتنهاد میگردد که کارگاه های آموزشتی در زمینه ی عوامل مؤثر در ابتالی افراد به اختالل شتخصیت مرزی
برگزار گردد.
-۲در پهوهد های آینده ،عوامل مداخله گری همچون وضتعیت اقتصادی،جنسیت و سن ،در افراد مبتال به اختالل
شخصیت مرزی مورد بررسی قرار گیرد.
-۲میتوانید پهوهد های بیشتتری در مورد ارتباط طرحواره های ناستازگار اولیه و اختالل شخصیت مرزی را انجام
دهید.
-۱به این دلیل که علت ابتال به اختالل شتخصیت مرزی چندان شناخته شده نیست،بنابراین نیاز به انجام پهوهد
های بیشتری در این زمینه احساس میشود.
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-۱با توجه به نقد طرحواره های ناسازگار اولیه در ایجاد تمامی انواع اختالل های روانی،پیشنهاد میشود این مبح
جزو دروس آموزشی در رشته های روان شناسی قرار گیرد.
منابع
-۰انجمن روانپزشکی امریکا،13۳3،راهنمای تشخیصی و آماری اختالل های روانی ،DSM5ارجمند.
-5یانگ،جفری،13۳۱،طرح واره درمانی،ارجمند.
-3کیمیایی،س یدعلی،نظریه های روان درمانی و مش اوره ،گروه روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد،13۳4 ،ص
.2۳-2۱
-0هالجین،ریچارد بی؛ویتبورن،س وزان کراس،آس یب ش ناسی روانی دیدگاه های بالینی درباره ی اختالل های
روانی،جلد دوم ،ترجمه یحیی سیدمحمدی-تهران:نشر روان،13۳0،ص .۱۳-۱۶
-2یوسف نژاد شیروانی،مائده؛پیوسته گر،مهرانگیز،13۳4،دانش و پژوهش در روان شناسی کاربردی(5،پیاپی .)00
-۱لطفی،راضیه و همکاران،13۳۱،مجله دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسالمی ایران(5،مسلسل .)1۳
-۶علی مالیری ،نوشین و همکاران،13۳۶،مجله دانشکده پزشکی.۳ ،
-۳اکبری،جواد و همکاران ،13۳۳،اصول بهداشت روانی(0 ،پیاپی .)04
-۳گلشنی،فاطمه و همکاران،13۳۳،تحقیقات روانشناختی.2،
-14پیوسته گر،مهرانگیز،13۳۶،علوم اعصاب شفای خاتم.5،

1. Cloninger CR, srvric DM.Prsonality disorders.In: sadok BJ٫sadok
VA٫editors.Comperhensive Textbook of Psychiatry.P.2063-105
2. Maj M٫Akishkal HS٫Mezzich JE٫Okasa A.Personality Disorders.WPA series٫Wiley Press
2005.
3. Clifton A٫Pilkons PA.Evidence for asingle latent class of DSM borderline pathology
comperhensive psychiatry.٫2002
4. Lindia A٫Mc David J٫linehan MM.phamacotherapy for borderline personality disorder.A
review of the literature and recommendation for tr catment.J clin psychol Med set
1999;6(1):114.
Davidson KM.[cognitive therapy for personality disorder].Shams G.(translator).I
ed.Tehran:Roshd 2004:53-6.)377 Persian).
;Paris P.Resent advances in the treatment of borderline disorder.Can J psychiatry 2005
50(I):436.
7. Oldham JM٫Gabbard Go٫Goin MK Gunderson J٫soloff P. Spigel D٫et al.Practice guidline
for the treatment of patient with borderline personality disorder٫Peractice section of the
APA 2001. [Cited 2001].
Available from: http://www.Psych.org

214

بررسی و مدیریت رابطه بین طرحواره های ناسازگار اولیه و اختالل شخصیت مرزی...

منا مدرسی

