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خالصه
مقدمه :هدف پژوهش حاضر مقايسه اثربخشي درمان ذهني سازی و درمان عاطفه هراسي بر کاهش
عاليم اختالل شخصیت مرزی و افسردگي بود.
روش کار :اين پژوهش از نوع نیمه آزمايشي با پیش آزمون و پس آزمون با گروه گواه و پیگیری

 1دانشجوی دکتری روانشناسي عمومي ،گروه روانشناسي ،

دوماهه بود .جامعه آماری در اين پژوهش زنان دارای عاليم طیف شخصیت مرزی و افسرده مراجعه

واحد قم ،دانشگاه آزاد اسالمي ،قم ،ايران

کننده به مراکزمشاوره شهر قم در محدوده سني  35-18و از مرداد ماه تا مهر ماه بودند و با دو

 2استاديار ،گروه روانشناسي  ،واحد قم ،دانشگاه آزاد اسالمي،

پرسشنامه میلون(3-میلون )2013،و افسردگي گلدنبرگ( )1971و براساس معیارهای  DSM-5مورد

قم  ،ايران( .نويسنده مسئول)

مصاحبه و آزمون قرار گرفتند .سپس هر دو گروه آزمايش در  8جلسه  90دقیقه ای هفته ای يک

 3دانشیار ،گروه روانشناسي  ،واحد قم ،دانشگاه آزاد اسالمي،
قم  ،ايران.

Email: mirzahoseini.hasan@yahoo.com

جلسه تحت درمان ذهني سازی(بتمن و فوناگي ) 2016 ،و درمان عاطفه هراسي(مک کالو )2003 ،قرار
گرفتند و گروه گواه در لیست انتظار قرار گرفت.
نتایج :نتايج تجزيه و تحلیل دادهها با روش تحلیل کوواريانس نشان دهنده اثر مثبت و معنادار درمان
ذهني سازی و عاطفه هراسي در افراد افسرده بود.
نتیجهگیری :پژوهش حاضر نشان داد که درمان ذهني سازی بر کاهش عاليم اختالل شخصیت
مرزی و درمان عاطفه هراسي بر کاهش عاليم افسردگي در افراد مبتال به افسردگي موثر است.
کلمات کلیدی :افسردگي ،اختالل شخصیت مرزی ،درمان ذهني سازی و درمان عاطفه هراسي
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مقدمه
در میان بیماریهای رواني ،اختالل شخصیت

مرزی1

يكي از

شخصیت مرزی ميشود .ظرفیت ذهني سازی که يک کارکرد

شايعترين اختاللها در محیطهای درماني است و از طرفي علیرغم

بازتابيتلقي ميشود ،توانايي درک حاالت ذهني خود و ديگران

اينكه بیماران مبتال به اين اختالل ،گروه نامتجانسي را تشكیل

است که از طريق روابط بین فردی در دوران کودکي به

ميدهند ( )1اما ويژگيهای مشترکي نیز دارند که مهمترين آنها

خصوص روابط دلبستگي بدست ميآيد و زيربنای رفتارهای

تكانشگری بارز و بيثباتي در سه زمینه روابط بین فردی 2،خلق3و

آشكار است .بیماران مبتال به اختالل شخصیت مرزی،

خودانگاره 4است ( .)2افسردگي نیز از ديرباز به عنوان يكي از

کمبودهايي در ظرفیت ذهني سازی دارند که با سبک دلبستگي

نابسامانيهای رواني عمده شناخته شده است ،اما در دو دهه ی

ناايمن مرتبط است ( .)6اين درمان ،يک رويكرد ساختار يافته

اخیر اهمیت اين بیماری هم از حیث رنج و آزاری که مبتاليان آن

ای است که به  3مرحله متمايز تقسیم ميشود .اهداف کلي

متحمل ميشوند و هم از لحاظ بار سنگیني که بر منابع درماني

مرحله اولیه عبارت است از :ارزيابيظرفیت ذهني سازی بیمار،

ملتها تحمیل ميکند ،بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است.

کارکرد شخصیت ،قرارداد بستن و درگیر کردن بیمار در درمان

براساس آخرين برآوردهای گزارش شده ،بیش از  300میلیون نفر

و شناسايي مشكالتي که ممكن است با درمان تداخل داشته

در سراسر جهان از افسردگي رنج ميبرند و زنان بیشتر از مردان با

باشند .هدف مرحله میاني ،تحريک ظرفیت ذهني سازی قوی تر

اين بیماری دست به گريبان اند (.)3

در چارچوب برانگیختگي عاطفي و روابط دلبستگي است .در

بیماران بستری و سرپايي که دارای تشخیص قبلي اضطراب و

مرحله پاياني نیز آماده سازی بیمار برای پايان دادن به درمان

افسردگي يا اختالل دو قطبيهستند نیز ،ممكن است يک تشخیص

انجام ميشود ( .)7پژوهشها نشان داده است اثربخشي ذهني

همزمان اختالل شخصیت مرزی داشته باشند ( )4که با عاليم

سازی در بهبود دلبستگي ناايمن و بيکفايتي اجتماعي بیماران

نوسانات خلقي ،عصبانیت و خشم نامناسب ،بيثباتي در روابط و

مبتال به اختالل شخصیت مرزی موثر است ( .)7،8،9،10همچنین

اشتغال و ترس از رها شدن و تصمیم گیریهای تكانشي مشخص

پژوهشها نشان داده است که درمان مبتني بر ذهني سازی بر

ميشود ( .)5تاکنون رويكردها و درمانهای متفاوتي برای کمک

قدرت ايگو و مكانیسمهای دفاعي افراد مبتال به اختالل

به اين اختالالت توسط افراد مختلف بكار گرفته شده که يكي از

شخصیت مرزی ()11؛ بهبود روابط موضوعي ()11؛ کاهش

اين درمانها ذهني سازی و عاطفه هراسي است.

خودآزاری و افسردگي ()12؛ ظرفیت فكرکردن درباره خود و

درمان مبتني بر ذهني سازی 5نوع خاصي از روان درماني

ديگران ()6؛ کاهش سطح پريشاني کلي ،بهبود بهزيستي رواني،

روان پويشي است که بتمن و فوناگي ( )2015برای درمان

مشكالت بین فردی کمتر و کار بهتر و عملكرد اجتماعي بهتر

بیماران مبتال به اختالل شخصیت مرزی ابداع کرده اند .اين

()13؛ کاهش اختالل در تنظیم عواطف ( )14،15کاهش فشار

الگوی درماني ،اختالل شخصیت مرزی را با وجود همه

بین فردی ( )16وکاهش اضطراب ( )17موثر است.

پیچیدگي هايش تبیین ميکند و مبتني بر دو مفهوم اصلي است:

در سالهای اخیر ،تئوری ذهنیت در تعدادی از زمینههای

نظريه دلبستگي بالبيو ذهني سازی .فرض اصلي اين درمان اين

مرتبط با کلینیكي از جمله روان درماني برای بیماران مبتال به

است که کمبود ظرفیت ذهني سازی منجر به رشد اختالل

اختالل شخصیت مرزی ،درمان با نوجوانان و کودکان ،درمان
خودآزاری در جوانان ،مداخالت اولیه والدين -نوزاد انجام شده

1.Borderline personality disorder
2.interpersonal relationship
3.Mood
4.self-image
5.Mentalization-based therapy

است .اختالل شخصیت مرزی در  68تا  42درصد موارد با
عوامل ژنتیكي همراه است و معموال تمام اجزای مهم اين اختالل
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در خانواده های آنها قابل رديابي است ( .)18شواهد ،نشان مي

مشاوره شهر قم در محدوده سني  35-18و از مرداد مااه تاا مهار

دهد هورمون های عصبي مانند اکسي توسین اپیويیدها ،ترس

ماه  1399بودند .حجم نمونه بصورت در دسترس بود که از ايان

های اغراق آمیز از طرد و ترک شدن را که مشخصه ی مرزی

تعداد  60نفر انتخاب شدند و در دو گروه آزمايش و يک گروه

است ،میانجیگری مي کند .به نظر مي رسد که تاثیرات محیطي

گواه گارش شدند .گروهها قبل و بعد از درمان ،با دو پرسشنامه

نیز در بیماری زايي اين اختالل حايز اهمیت باشد .عدم امنیت

میلون 3-و افسردگي گلدنبرگ و همچناین براسااس معیاارهاای

ارتباطي ،دوره های هذيان گويي ،رفتار خودآسیب رسان همراه

 DSM-5مورد مصاحبه قرار گرفتند.

با پرخوری يا بي اشتهايي عصبي و اختالل افسردگي عمده در

ابزار سنجش

اين بیماران بیشتر ديده مي شود ( .)19پژوهشها نشان داده است
اثربخشي MBT1در بهبود دلبستگي ناايمن و بیكفايتي اجتماعي
بیماران مبتال به اختالل شخصیت مرزی موثر است (.)9،10
همچنین بیماران افسرده معموال تحت درمان عاطفه هراسي نتايج
بهتری نشان داده اند؛ بنابراين شیوع باال و افزايش میزان
خودکشي در اين بیماران داليل مستدلي هستند که اهمیت
توسعه و کاربست درمانهای مؤثر برای اين اختالل را نشان
ميدهد .از سوی ديگر نتايج پژوهشها وجود افسردگي را در
افراد مبتال به مرزی و نیز اثربخش بودن  MBTو  2APTبر
کاهش عالئم مرزی و افسردگي را نشان داده اند .عدم بررسي
 MBTدر بیماران مبتال به مرزی در ايران ،خالء ای است که با
اين مطالعه پر خواهد شد و نتیجه چنین مطالعه ای به عنوان
مبنايي مقدماتي برای بررسیهای بیشتر و نیز طراحي مداخالت
متناسب جهت بهبود اين بیماران خواهد بود .بنابراين اين
پژوهش با هدف مقايسه اثربخشي  MBTو  APTبر بهبود عاليم
اختالل شخصیت مرزی و افراد مبتال به اختالل افسردگي در
صدد پاسخ به اين سوال است که آيا اثر بخشي درمان مبتني بر
فوبیای عاطفي و ذهني سازی در کاهش مشكالت افراد افسرده و
طیف شخصیت مرزی تاثیر متفاوتي دارد؟

پرسشنامه میلون  :3-پرسشنامه میلاون 3-توساط تیاودور
میلااون )1994(3ساااخته شااده و شااامل  14الگااوی بااالیني و ده
نشانگان بالیني است .اعتباريابيو روايي اين آزماون بااال اسات.
در ايااران اعتبااار آزمااون از طريااق همساااني درونااي محاساابه و
ضااريب الفااای مقیاااس در دامنااه ( 0/87وابسااتگي بااه الكاال )4تااا
(0/96اخااتالل اسااترس پااي از سااانحه )5بااه دساات آمااده اساات.
همچنین همبستگي نمرات خام اولاین اجارا و بازآزماايي آن در
دامناااه (0/82اخاااتالل هاااذياني) تاااا(0/98اخاااتالل شخصااایت
اسكیزوئید )6گزارش شده است (.)20
پرسشنامه افسردگی گلدنبرگ 7:ايان پرسشانامه توساط
گلااادنبرک ( )21( )1971دارای  18ساااوال باااوده و هااادف آن
ارزيابيمیزان اختالل افسردگي و ياا احتماال اباتال باه آن اسات.
هريک از عبارات در يک طیف  5درجه ای(خیلاي زيااد ،زيااد،
متوسط ،کم ،خیلي کم ،اصاال) نماره گاذاری مايشاوند .بارای
بدست آوردن امتیاز کلي پرسشنامه ،مجموع امتیازات تک تاک
سواالت را با هم جماع نمايیاد .ايان امتیااز دامناه ای از  0تاا 90
خواهد داشت .چنانچه امتیاز کساب شاده 17-10باشاد ،احتماال
رشد افسردگي وجود دارد .نمارات  21-18نشاانه افساردگي در
سااطح ماارزی آن اساات ،نماارات  35-22افسااردگي خفیااف تااا
متوسط را نشان مايدهاد و نمارات 53-36افساردگي متوساط و

ابزار پژوهش
اين پژوهش يک مطالعه کاربردی از نوع تجربي(آزماايش)
با پیش آزمون و پس آزمون و گاروه گاواه باا پیگیاری دوماهاه

نمااره  54و باااالتر نشااانه افسااردگي شااديد اساات .در پااژوهش
ماگناويتا  )2007(8ضريب آلفای کرونباخ برای مقیاس افساردگي

است .جامعه آماری در اين پژوهش شامل  120نفر از زنان دارای
عاليم طیف شخصیت مرزی و افسرده مراجعه کنناده باه مراکاز
1. Mentalization- Based Therapy
2. affect phobia training

1. Millon
2. Alcohol Dependence
3. Post Traumatic Stress Disorder
4. Schizoid
5. Goldenberg Depression Inventory
6. Magnavita
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گلدبرگ  0/78بدست آمد کاه بیاانگر پاياايي خاوب ايان ابازار

درماني ،باا کماک نارم افازار  SPSSنساخه  26و باه کاارگیری

اساات .همچنااین روايااي اياان پرسشاانامه در ايااران توسااط تقااوی

روشااهای آماااری تحلیاال کوواريااانس چناادمتغیره (آنكااوا) بااه

( )22( )1380مورد تايید و معادل  0/87برآورد شده است .جماع

بررسي مولفهها و تجزيه و تحلیل دادهها پرداخته است.

آوری نتايج حاصل از مصاحبه و پرسشنامهها و اجرای روشهای
پروتكل درماني هراس عاطفي (مک کالو )2003 ،و ذهني سازی(بتمن و فوناگي)2016 ،
محتوای جلسات عاطفه هراسي

جلسات

مروری برساختار و واهداف جلسات و قوانین اصلي .تعريف
عاطفه و توضیح و بیان انطباقي در مقابل بیان غیر انطباقي

اول

عواطف.
نقش اضطراب و اهمیت تعديل اضطراب

محتوای جلسات ذهني سازی
مروری برساختار و واهداف جلسات و قوانین اصلي .بیان ابعاد و
مزايای ذهني سازی .بیان اهداف جلسه(شاخصهای ذهني سازی
ضعیف و خوب مشكالت در ذهن خواني خودديگران ،مشكالت
تنظیم هیجان و تكانشگری و حساسیت بین فردی .شفاف سازی
تفسیرهای شرکت کنندگان از سوی رهبر گروه .ارائه تكلیف خانگي

پیدا کردن تعارضات روان پويشي و درک هراس عاطفي با

مروری بربحث جلسه قبل و بررسي تكالیف .بیان اهداف

استفاده از مثلث ماالن .ايجاد تمايزهای مهم در مورد احساس

جلسه(چگونگي برخورد با هیجانات و احساسات تفسیر عالمتهای

ها.

هیجاني دروني در خودمان و حاالت هیجاني در ديگران .خود

-بازسازی عاطفه هراسي از طريق حساسیت زدايي منظم.

تنظیمياحساسات و اينكه چگونه ديگران ميتوانند به تنظیم احساسات

-شناسايي دفاعها و شناسايي احساسهای فعال ساز انطباقي.

ما کمک کنند .نحوه مديريت کردن احساسات غیر ذهني ناراحت

-شناسايي اضطرابها و بازداری ها.

کننده .ارائه تكنیک آرمیدگي.

اشاره به دفاع هاعلیه عواطف هراس آور و اشاره به توانمندی

مرور مطالب جلسه قبل و بررسي تكالیف .بیان مشخصات و اهداف

هايي که در کنار عواطف وجود دارد .مديريت دفاعها وتكرار

اختصاصي درمان مبتني بر ذهني سازی .آموزش و تمرين ذهني سازی

مداخالت تا زماني که دفاعها بازسازی شوند.

در گروه .ارائه تكلیف خانگي.

شناسايي منشا دفاعها و پیامدهای رفتارهای دفاعي و شناسايي نفع

مروری بربحث جلسه قبل و بررسي تكالیف .اهمیت ايجاد ارتباط با

ثانويه دفاع هاو تكرار مداخالت برای تقويت انگیزه رها کردن

ديگرانوانجام فعالیت گروهي .ارائه آموزش در مورد دوره و درمان

دفاع ها

افسردگي و اختالل مرزی.

دوم

سوم

چهارم

پنجم

ششم

مرور کلي تجربه عاطفه .مواجهه با احساس و عاطفه هراس
آور.

عاطفه هراسي حساسیت زدايي شود.

عاطفي و تمرکز عاطفي بر روی مباحث مطرح شده از سوی گروه

والدگری برای خودو کاهش برون سازی و تكرار فرايند

آموزش ذهني سازی برای تسهیل اعتماد معرفتي .ذهني سازی ارتباط با
توجه به رديابهای انتقال.

بازسازی ديگران :ايجاد تصوير دروني انعطاف پذير از ديگران

آماده سازی برای پايان دادن به درمان .تمرکز بر احساسات فقدان در

و آماده سازی برای خاتمه دادن به درمان.

زمینه پايان دادن درمان .پايان دادن درمان.

در ادامه يافتههای توصیفي مربوط به متغیرهای پژوهش ارائه
شده است.

سازی مباحث مطرح شده اعضای گروه توسط درمانگر

شناسايي دامها در تجربه عاطفه و تكرار مداخالت تا زماني که

حساسیت زدايي نسبت به هراسها و ايجاد خود ارزشمندی.
هشتم

ميخواهند در گروه مطرح شود .تايید مطرح شده اعضای گروه شفاف
کاوش مشكالت ودرصورت لزوم به چالش کشیدن آنها .شناسايي

بازسازی خود :بازسازی احساس نسبت به خود ،تشويق
هفتم

بررسي تكالیف .پرسش از اعضای گروه در مورد مشكالتي که
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نتایج
جدول - 1شاخصهای توصیفي نمرات افسردگي در گروهها
گروه
درمان مبتني بر ذهنيسازی

درمان مبتني بر عاطفه هراسي

کنترل

میانگین

انحراف معیار

پیش آزمون افسردگي

64/73

3/693

پس آزمون افسردگي

41/07

7/045

پیگیری افسردگي

39/93

14/714

پیش آزمون افسردگي

68/80

3/406

پس آزمون افسردگي

26/20

8/777

پیگیری افسردگي

53/47

6/501

پیش آزمون افسردگي

67/80

6/672

پس آزمون افسردگي

66/33

6/565

پیگیری افسردگي

64/87

7/661

جدول  ،1نشان مي دهد که میانگین و انحراف معیار

پس آزمون  26/20و  ، 8/777و در پیگیری  53/47و 6/501

گروه درمان مبتني بر ذهني سازی در پیش آزمون افسردگي به

است .میانگین وانحراف معیار گروه کنترل در پیش آزمون

ترتیب برابر با 64/73و  3/693؛ در پس آزمون  41/07و

افسردگي به ترتیب برابر با 67/80و  6/472؛ در پس آزمون

 ، 7/045و در پیگیری  39/93و  14/714است .میانگین و

 66/33و  ، 6/565و در پیگیری  64/87و  7/661است .کجي

انحراف معیار گروه درمان مبتني بر عاطفه هراسي در

وکشیدگي نمرات در دامنه دو انحراف معیار قرار دارند.

پیش آزمون افسردگي به ترتیب برابر با 68/80و  3/406؛ در
جدول - 2شاخصهای توصیفي نمرات اختالل مرزی در گروهها
گروه
درمان مبتني بر ذهنيسازی

درمان مبتني بر عاطفه هراسي

کنترل

میانگین

انحراف معیار

پیش آزمون مرزی

69/53

3/681

پس آزمون مرزی

36/93

5/738

پیگیری مرزی

31/60

8/087

پیش آزمون مرزی

68/07

3/990

پس آزمون مرزی

44/53

7/661

پیگیری مرزی

48/60

6/566

پیش آزمون مرزی

68/73

4/096

پس آزمون مرزی

72/13

5/330

پیگیری مرزی

65/73

8/075

جدول ،2نشان ميدهد که میانگین وانحراف معیار گروه

معیار گروه کنترل در پیشآزمون اختالل مرزی به ترتیب برابر

درمان مبتني بر ذهنيسازی در پیشآزمون اختالل مرزی به

با 68/73و  4/096؛ در پسآزمون  72/13و  ، 5/330و در

ترتیب برابر با 69/53و  3/681؛ در پسآزمون  36/93و ، 5/738

پیگیری  65/73و  8/075است .بعد از بررسي مفروضه های

و در پیگیری  36/93و  5/738است .میانگین وانحراف معیار

تحلیل کواريانس و تامین آنها نمرات گروهها با استفاده از

گروه درمان مبتني بر عاطفه هراسي در پیشآزمون اختالل مرزی

تحلیل کوواريانس چند متغیری مورد برسي قرار گرفت .به

به ترتیب برابر با 68/07و  3/990؛ در پسآزمون  44/53و

منظور بررسي اثربخشي درمان مبتني بر ذهني سازی و عاطفه

 ، 7/661و در پیگیری  48/60و  6/556است .میانگین وانحراف

هراسي در کاهش افسردگي جدول  3و  4قابل مالحضه ميباشد.

2636

-مقایسه اثربخشی درمان ذهنی سازی و ع اطفه هراسی بر کاهش عالیم اختالل شخصیت مرزی و افسردگی در زنان

طاهره حاج محمد حسینی و همكاران

جدول  -3تحلیل کوواريانس اثرات درمانها در نمرات افسردگي
درجهآزاد
منبع تغییرات

وابسته

مجموع مجذورات

ی

میانگین مجذورات

گروه

پس آزمون افسردگي

12666/448

2

6333/224

F
127/024

0/001

پیگیری افسردگي

4219/046

2

2109/523

23/965

0/001

پس آزمون افسردگي

1944/474

39

49/858

پیگیری افسردگي

3433/004

39

88/026

پس آزمون افسردگي

14613/674

42

پیگیری افسردگي

8988/744

42

خطا
کل

معنيدای

اندازه اثر
0/867
0/551

جدول  ،3نشان ميدهد که بین گروههای درماني در پس آزمون

( eta =0/551و  p>0/001و  )F(2,39)=23/965افسردگي تفاوت

( eta =0/867و  p>0/001و  )F(2,39)=127/024و پیگیری

معنيداری وجود دارد.

جدول  -4مقايسههای چندگانه در پس آزمون و پیگیری افسردگي
تفاوت
وابسته
پس آزمون افسردگي

)(Iگروه

)(Jگروه

میانگین

خطای معیار

معنيدای

درمان مبتني بر ذهنيسازی

درمان مبتني بر عاطفه هراسي

16/719

2/785

0/001

کنترل

-24/758

2/703

0/001

درمان مبتني بر ذهنيسازی

-16/719

2/785

0/001

کنترل

-41/477

2/628

0/001

درمان مبتني بر عاطفه هراسي

-13/135

3/701

0/003

کنترل

-24/846

3/591

0/001

درمان مبتني بر ذهنيسازی

13/135

3/701

0/003

درمان مبتني بر عاطفه هراسي
پیگیری افسردگي

درمان مبتني بر ذهنيسازی
درمان مبتني بر عاطفه هراسي

در پژوهش حاضر به بررسي اثر بخشي درمان مبتني بر ذهني
سازی و عاطفه هراسي در کاهش اختالل مرزی نیز پرداخته شد
که نتايج آن در جدول  5قابل مالحضه ميباشد.
جدول  -5تحلیل کوواريانس اثرات درمانها در نمرات اختالل مرزی
منبع تغییرات

وابسته

گروه

پس آزمون مرزی

9754/245

پیگیری مرزی

9104/812

2

پس آزمون مرزی

1115/184

38

29/347

پیگیری مرزی

1844/238

38

48/533

پس آزمون مرزی

10989/905

41

پیگیری مرزی

10954/405

41

خطا
کل

مجموع مجذورات درجهآزادی

معنيدای

اندازه اثر

میانگین مجذورات

2

4877/122

F
166/188

0/897

0/001

0/832

4552/406

93/801

0/001
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جدول  ،5نشان ميدهد که بین گروههای درماني در پس

عاطفي مشترک بین بیمار و درمانگر تجربه بیمار در اين مورد که

آزمون(( eta =0/897و  p>0/001و  )F(2,39)=166/188و

او تنها نیست ،افزايش مييابد و نشان ميدهد که ذهن ديگری

پیگیری(( eta =0/832و  p>0/001و  )F(2,39)=93/801اختالل

ميتواند برای مشخص کردن حاالت ذهني و افزايش پويابودن

مرزی تقاوت معنيداری وجود دارد.

مفید باشد ( .)6بنابراين ميتواند باعث کاهش بیگانگي در فرد

بحث و نتیجهگیری
نتايج تجزيه و تحلیل دادهها نشان داد که بین اثربخشي درمان
مبتني بر ذهني سازی و عاطفه هراسي در کاهش عاليم اختالل
شخصیت مرزی و افسردگي تفاوت وجود دارد و ذهني سازی بر
کاهش عاليم در اختالل شخصیت مرزی موثرتر از درمان مبتني
بر عاطفه هراسي در درمان اختالل مرزی است .همچنین درمان
عاطفه هراسي موثرتر از ذهني سازی در درمان افسردگي است.
نتايج اين يافته با ديگر نتايج در اين زمینه همسويي دارد به
عنوان مثال :پژوهش محمودی( ،)1393حسیني ( )1397و عیني
( )1397و اولیويرا و همكاران ( )2017که در پژوهش خود نشان
دادند که  MBTدر درمان نوجوانان مبتال به  BPDمؤثر است
( .)23،24،11،7پیترسون و اند ( )2016نیز در پژوهش خود نشان
داد که زياد بودن تجارب از تنبیههای دوران کودکي با کاهش
توانايي ذهني سازی در بزرگسالي رابطه دارد و کاهش توانايي
ذهني سازی زيربنای اختالل شخصیت مرزی است .همچنین
يافتههای اين پژوهش از تأثیر  MBTدر بهبود بیماران مبتال به
 BPDحمايت کرده است (.)8
در تبیین اين يافته ميتوان چنین بیان کرد که در افراد مبتال به
BPDبه دلیل دلبستگي آشفته در دوران کودکي نوعي
بياعتمادی معرفتي ايجاد شده است که مانع از تعامالت
اجتماعي سازنده ميشود MBT .با به کاربردن نشانههای
تظاهرآمیز باعث افزايش اعتماد معرفتي در اين افراد ميشود.
بازخواني اعتماد معرفتي از طريق ذهني سازی بهبوديافته در طي
درمان به فرد اجازه ميدهد تا مسائل را بهتر درک کند و ذهنش
را برای فهمیدن احساساتش بگشايد .فرد با غلبه بر بياعتمادی
معرفتي اطالعات مثبت اجتماعي که قبال رد شده بود را تثبیت
ميکند و قادر به تغییر باورهايش ميشود ( .)10از سوی ديگر
 MBTيک موضع ندانستن ارائه ميدهد که پايه ای برای کاوش
ديدگاه فرد ميباشد يعني با تأيید همدالنه و ايجاد يک سكوی

شود .تمرکز بیشتر به عاطفه و تعامل بین فردی در طول يک
جلسه و در طول زمان ،زمینه ای فراهم ميکند که در آن به
کاوش حالتهای پیچیده تر ذهني در زمینه ی از دلبستگي پرداخته
شود (.)25

افراد مبتال به  BPDدر نتیجة درمان ،سازگاری روانشناختي بهتر
و گسترة وسیعتری از مكانیسمها را به دست ميآورند که آنها را
قادر ميسازد با شرايط استرس زا و مشكالت روزمره به طور
مؤثرتری مواجه شوند چرا که  ،MBTباعث بهبود توانايي ذهني
سازی در افراد مبتال به  BPDميشود ()11؛ سطوح باالی ذهني
سازی با تاب آوری در برابر شرايط استرس زا و توانايي بهره
گیری از يک ديدگاه متفاوت در نتیجة ناماليمات مرتبط
ميباشد ( .)6عالوه بر اين ،افرادی که ذهني ساز قوی هستند
ظرفیت خوبينیز برای عضوگیری رابطه نشان ميدهند ،به
عبارتي آنها قادرند با ديگران که مراقب و مفید هستند و
ميتوانند در تنظیم مؤثر استرس و ناماليمات کمک کنند،
ارتباط برقرار کنند؛ بدون ذهني سازی ،حس قوی از خود،
تعامل اجتماعي سازنده ،تقابل در روابط و احساس امنیت
شخصي نميتواند وجود داشته باشد ( .)6به عبارتي ،اختالل در
ذهني سازی با سردرگميهويت مرتبط است و آن نیز به نوبة
خود با مشكالت بین فردی در افراد مبتال به اختالل شخصیت
مرزی مرتبط است ( .)26بنابراين MBT ،با شفاف سازی
مشكالت ،ذهني سازی جزئیات مشكل ،ذهني سازی رابطه و
فرايندهای بین فردی در گروه درمان باعث تسهیل اعتماد
شناختي در گروه شده که آن نیز به نوبة خود باعث تغییر در
عملكرد ذهن افراد مبتال به اختالل شخصیت مرزی ميشود؛ اين
تغییر باعث بهبود عملكرد بهتر فرد مبتال به اختالل شخصیت
مرزی در موقعیتهای بین فردی و استرس زا ميشود (.)27
همچنین در تبیین اينكه عاطفه هراسي موثرتر از درمان ذهني
سازی در کاهش افسردگي افراد مبتال به افسردگي است،
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ميتوان به موارد زير اشاره کرد :به طور معمول در  ،APTدرمانگر

عاطفه بازدارنده مرتبط را برانگیزد؛ مثال فردی که به علت قاطعیت

از دفاعهای مراجع استفاده ميکند و به او کمک ميکند تا موارد

و خشمگین بودن مورد سرزنش قرار گرفته و شرمنده شده است،

زير را مشاهده و تجربه کند و در نهايت بتواند اضطراب خود را

هنگام ظهور احساس قاطعیت يا خشم ،بطور خودکار احساس

تنظیم کند .اين درمان شامل سه هدف اصلي است :تغییر ساختار

شرم خواهد کرد ( )31و عاطفه هراسي زماني آغاز ميشود که

دفاعي (شناخت و رهايي از دفاعهای ناسازگار) ،تجديد ساختار

بازداریها مانند شرم به آشفتگي شديد بیانجامد و يا در مورد

دهي کارآمد (حساسیت زدايي با قرار گرفتن در معرض

احساسهای فعال ساز مانند خشم به حدی قوی باشند که مانع ابراز

احساسات تحريک شده) و تجديد ساختار خود و ديگری (بهبود

انطباقي شوند .اصطالح ديگری که در اين شرايط مورد استفاده

احساسهای خود و رابطه با ديگران) .هدف اصلي اين نوع روان

قرار ميگیرد ،تعارض روان پويشي است .اين اصطالح نشان

درماني اين است که مراجع بتواند به ابراز تطبیقي احساساتي که

ميدهد چگونه عواطف فعال ساز و بازدارنده به عنوان نیروهای

قبال از آنها اجتناب ميکرد برسد و همین امر منجر به کاهش

درون رواني در جهتهای متضاد به فرد فشار ميآورد (.)32

اضطراب و افسردگي در وی شود (.)28،29

در واقع عاطفه هراسي ،زماني رخ ميدهد که پیامدهای مثبت،

نظريه فوبيعاطفي دو سیستم تأثیر انگیزشي مرتبط را که با

بجای بازداریهای محدود کننده يا تنبیه گر ،با کنشها و

سیستم دلبستگي و مدلهای دروني کار ما از خود و ديگران مرتبط

احساسات انطباقي پیوند مييابند .بر اساس اين ديدگاه ،درمان،

است ،ادغام ميکند :احساسات مثبت نسبت به خودمان و نزديكي

نیروی خود را از تجربه هیجاني اصالح گر ،به عاريت ميگیرد

عاطفي نسبت به ديگران ( .)28ترکیب اين سیستمهای تأثیر

( .)33در واقع ،بازسازی خود و ديگری يعني بدست آوردن

انگیزشي هم از لحاظ نظری و هم از نظر بالیني دارای اهمیت است

تصورات انطباقي از خود و ديگران در اين بازسازی ضرورت

زيرا برخي محققان دلبستگي را در لیست احساسات اساسي قرار

دارد زيرا بیماران از داشتن احساس مثبت نسبت به خود و

ميدهند ( .)29در دو هدف تغییر ساختار دفاعي و بازسازی ،از

احساس نزديكي نسبت به ديگران ميترسند و با بازسازی خود،

مداخالت درماني که قبال استفاده ميشد ،به خصوص درمانهای

به بهبود خودانگاره و آغاز مراقبت از خود و ايجاد ادراکهای

شناختي و رفتاری و ارتباطي استفاده ميشود و کاهش افسردگي

انطباقي تر در مورد ديگران و برقراری پیوندهای انطباقي تر با

يک اصل ثابت در طول درمان است ( .)30بازسازی ساختار

آنان رو ميآورد.

دفاعي شامل همدلي کردن با مراجع برای تشخیص و کنار
گذاشتن روشهايي است که آنها به صورت خاصي در مورد

تقدیر و تشکر

عواطف انطباقي استفاده ميکنند ( .)31بنابراين از آنجا که در افراد

"اين مقاله مستخرج از رساله دکترای تخصصي نويسنده اول در

افسرده عاطفه هراسي و تعارض احساسها در دوران تحول و رشد

واحد قم  ،دانشگاه آزاد اسالمي ،قم ،ايران ميباشد".

شكل ميگیرد .مراقبان بطور طبیعي از عواطف بازدارنده برای

در پايان از تماميشرکتکنندگان در اين پژوهش کمال تشكر

شكل دادن به رفتار کودک استفاده ميکنند (مثل ساکت باش،

و قدرداني را داريم.

اعصاب ما رو خورد کردی) و مشكالت زماني ايجاد ميشود که
بازداری شديدی بر روی عواطف انطباقي فعال ساز کودک مانند

تعارض در منافع

خشم و غم و برانگیختگي اعمال ميشود ( .)31بنابراين در اثر

نويسندگان اظهار ميدارند هیچ گونه تعارض منافعي در مورد

فعالیت شرطي شدن کالسیک ،عاطفه انطباقي فعال ساز ميتواند

اين مقاله وجود ندارد.
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Abstract
Introduction: The aim of this study was to compare the effectiveness of
mentalization therapy and emotion therapy treatment in reducing the
symptoms of borderline personality disorder and depression.
Methods: This study was a quasi-experimental study with pre-test and posttest with control group and two-month follow-up. The statistical population
in this study were women with symptoms of borderline and depressed
personality who referred to counseling centers in Qom in the age range of
18-35 and from August to October with two questionnaires of Milon-3
(Milon) and Goldenberg depression (1971). And were interviewed and
tested according to DSM-5 criteria. Then, both experimental groups
underwent subjectivization treatment (Batman and Funagi, 2016) and
emotion therapy in 8 sessions of 90 minutes per week, and the control group
was placed on a waiting list.
Results: The results of data analysis by analysis of covariance showed a
positive and significant effect of mentalization and emotion therapy in
depressed people.
Conclusion: The results showed that the treatment of subjectivity is
effective in reducing the symptoms of borderline personality disorder and
the treatment of affective phobia is effective in reducing the symptoms of
depression in people with depression.
Keywords: mentalization therapy, emotion therapy treatment , symptoms of
borderline personality disorder and depression

