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در فعال شدن طرحواره  ريو ارائه تصاو یليتخ یسازتجسم ،یذهن یسازسه روش تجسم سازیفعال یكارآمد سهيمقا

 یمرز تياختالل شخص یدر افراد دارا یرهاشدگ
 7، نادر منيرپور2ن ميرزاحسينی، حس8هدی الجوردی

A Comparative Study of Three Methods` Activation of Mental visualization, 
Imaginary Visualization and Presentation of Images in the Activation of the 
Abandonment Schema in People with Borderline Personality Disorder 
Hoda Lajavardi1, Hasan MirzaHoseini2, Nader Monirpour3 

 چكيده

 های ناسازگارهای مختلفی به بهبود  رحوارهها در علم روانشناسی  رحواره رهاشدگی است. پژوهش رحواره یکی از مهمترینزمينه: 

رحواره در فعال شدن   ریو ارائه تصاو یلیتخ یتجسم ساز ،یذهن یسه روي تجسم ساز سازیفعالپرداخته اند، اما پژوهشی که به مقایسه 

ازی سمقایسه کارآمدی فعالاین پژوهش با هدف  هدف:ی پرداخته باشد، مغفول مانده است. مرز تیاختالل شخص یدر افراد دارا یرهاشدگ

شدن  رحواره رهاشدگی در افراد دارای اختالل شخصیت مرزی سازی تخیلی و ارائه تصاویر در فعالسه روي تجسم سازی ذهنی، تجسم

شامل تمامی دانشجویان دختر دانشگاه آزاد اسالمی واحد قم جامعه آماری  .روي پژوهش از نوع  رح عاملی دو راهه بود :روش نجام شد.ا

در مقطع کارشناسی مشغول به تحصیل بودند. به این صورت که از  ریو پرسشنامه اختالل شخصیت مرزی  30   31بود که در سال تحصیلی 

ابمارهای مورد  نفر انتخاب و به صورت تصادفی در سه گروه آزمایش و کنترل گماري شدند.  11آنان در این پرسشنامه و براساس نمرات 

نتایج  ها:يافته ود.بو پرسشنامه اضطراب بک  فرم کوتاه پرسشنامه  رح واره ناسازگار اولیه یانگاستفاده پرسشنامه اختالل شخصیت مرزی، 

واره سازی  رحسازی تخیلی نسبت به روي ارائه تصاویر نقش کارآمدتری در فعالروي تجسمن داد که تحلیل واریانس چندراهه نشا

برای فعال  توانسازی تخیلی میاین بدان معنا است که از روي تجسمگيری: نتيجهرهاشدگی در افراد دارای اختالل شخصیت مرزی دارد. 

 سازی تخیلی ،  رحواره رهاشدگی، اختالل شخصیت مرزیسازی ذهنی، تجسمتجسم :كليدها واژهکردن  رحواره رهاشدگی استفاده کرد. 
Background: One of the most important schemas in psychology is the abandonment scheme. Various 

researches have been dedicated to improving maladaptive schemas, but research has been neglected in 

comparing the activation of three methods of visualization, imaginary imagery, and presentation of images in 

activating the release scheme in people with borderline personality disorder. Aims: The aim of this study was 

to compare the activation efficiency of three methods of visualization, imaginative visualization and 

presentation of images in the activation of the abandonment scheme in subjects with borderline personality 

disorder. Method: The research method was two-way factor design. The statistical population consisted of all 

female students of Islamic Azad University of Qom who studied at the undergraduate level in the academic 

year 96-95. In this way, 80 persons were selected through the questionnaire of borderline personality disorder 

and they were randomly assigned to three groups of experiment and control. The instruments used were 

borderline personality disorder, short form of Young's early maladaptive Scale and Beck Anxiety Inventory. 

Results: The results of multivariate analysis of variance showed that fuzzy visualization method is more 

effective in activating the abandonment scheme in people with borderline personality disorder than image 

presentation method. Conclusions: This means that the imaginary imagery method can be used to improve the 

embedding schema. Key words: Mental imagery, imaginary imagination, abandonment schema, borderline 

personality disorder 
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 مقدمه

-در بین اختالالت شخصیت، اختالل شخصیت مرزی از شاخص

(. مبتالیان به این 2111، 0ترین آنهاست )کانکلین، بردلی و وستن

رند بثباتی ارتباط رنج میو بی کنندهاختالل از دردهای روانی آشفته

لی، کنند)کریستا، جنتو افت شدید کیفیت زندگی را تجربه می

و پورنقاي و قلندرزاده،  2101، 2کوتت، پالومبا، باربویی و کویجپرس

(. این اختالل به دلیل ت ثیر منفی آن بر فرد، خانواده و جامعه 0931

-شد )استافرزبایکی از مشکالت جدی در حوزه بهداشت روان می

های درمان اختالل (. اما یکی از راه2101و همکاران،  9وینترلینگ

باشد. یانگ، شخصیت مرزی استفاده از  رحواره درمانی می

 رحواره درمانی را برای درمان بیماران مبتال به مشکالت منش 

شناختی مممنی که به قدر کافی از رفتاردرمانی شناختی کالسیک 

ردند، تدوین کرد )اکبری و آقامحمدیان، ککمکی دریافت نمی

 (.0911قنبری و بهرام، 

ها و صفات شخصیتی مختلفی هست که انسان دارای  رحواره

 زندهای آنها را رقم میالگوهای پایدار و فراگیر رفتار و تجربه

(. یکی 0931ی، لواسان یغالمعل و پور یگلستان ،یبشارت محمدعل)

علم روانشناسی  رحواره رهاشدگی است. ها در  رحواره از مهمترین

رهاشدگی به این معناست که چنین افرادی همیشه انتظار دارند 

نمدیکترین کسان خود را از دست بدهند و معتقدند باالخره افراد 

میرند، به خا ر یک نفر دیگر آنها را شوند، مینمدیکشان، بیمار می

د یا اینکه کننل میبینی عمای غیرقابل پیشکنند، به گونهترك می

زند. بنابراین آنها همیشه در حالت ترس و نگرانی شان میناگهان غیب

کنند و مدام گوي به زنگ عالمتی هستند حاکی از اینکه زندگی می

 (.0910کنند )آهی، دیگران آنها را ترك می

های معمول این افراد در قبال فقدان، اضطراب، ناراحتی و هیجان

ت، چه این فقدان واقعی باشد چه خیالی. وقتی افسردگی مممن اس

 شوند )در مواردشان آنها را تنها بگذارند، عصبانی میافراد نمدیک

(. شوندشدیدتر، این هیجان به وحشت، سوگ و غلب تبدیل می

برخی از رفتارهای این افراد عبارتند از: وابستگی افرا ی به افراد مهم 

 ر ی، سرزنش دیگران به خازندگی، انحصار لبی و کنترل کنندگ

                                                           
1. Conklin , Bradley and Westen. 
2. Cristea, I. A., Gentili, C., Cotet, C. D., Palomba, D., 

Barbui, C., & Cuijpers 
3. Stoffers‐Winterling 

های عشقی؛ که تمام این رها کردن آنها، حسادت، رقابت با رقیب

گیرد که دیگران آنها را تنها نگذارند. رفتارها به این دلیل صورت می

شدگی دارند به منظور جلوگیری از برخی از افراد که  رحواره رها

 بط صمیمانهدرد ناشی از فقدان غیر قابل اجتناب، از برقراری روا

کنند. این افراد در قالب فرآیندهای تداوم  رحواره، خودداری می

معموال افراد مهم زندگی خود را به گونه ای انتخاب می کنند که به 

 خانم بی قید و بی"احتمال زیاد آنها را رها کنند مانند انتخاب یک 

. این افراد در قبال چنین همسرانی، واکنش های شدیدی "مسئولیت

شوند )ون، بورس، های آتشین میدهند و اغلب دچار عشوان مینش

 (.2101، 0ریلوفس و بورنستین

های مختلف اما در این پژوهش در پی سنجش کارآمدی روي

بر فعالسازی  رحواره رهاشدگی در افراد دارای اختالل شخصیت 

سازی ذهنی، تجسم سازی ها عبارتند از تجسممرزی هستیم. این روي

سازی ذهنی فرآیندی است که در آن ارائه تصاویر. تجسم تخیلی و

ای که در جهان واقعی در حال انجام است، یک عملکرد به گونه

ی تجربیات به ظاهر حسی سازی ذهنی به همهشود. تجسمتمرین می

 ییا به ظاهر مفهومی که ما به  ور آگاهانه از آنها باخبریم و همه

 هایی که برایغیاب شرایط محركتجربیات موجود که برای ما در 

ی همتاهای اصلی مفهومی یا حسی شناخته شده هستند و همچنین ارائه

تجربیاتی که ممکن است انتظار رود نتایج گوناگونی از همتاهای 

-شان داشته باشند، اشاره دارد. به  ور کلی، تجسممفهومی یا حسی

 که در حالسازی ذهنی یک گونه از بازنمایی شیء یا رخدادی است 

حاضر وجود ندارد. این تصویرسازی یک گونه از تصویرسازی 

ی ادراك در حافظه موجود است. در حال مفهومی است که بر پایه

مدل  یسازی ذهنی بر پایههای مربوط به تجسمحاضر بیشتر پژوهش

(. 2101، 0ی کوسلین است )کاستوریادیسمفهومی ارائه شده به وسیله

به عنوان سومین روي مورد استفاده در این پژوهش ارائه تصاویر نیم 

 ها را رائه نمود،توان دادهمطرح است که به یاری تصاویر مناسب می

ای از ا العات تر ساخت، مجموعهتصور مفاهیم انتماعی را آسان

پیچیده را سازمان بخشید و فرآیند تفکر و حل مس له را تسریع کرد 

 (.2101، 1)براون

4. Van, Broers, Roelofs & Bernstein 
5. Castoriadis 
6. Brown 
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های مذکور نقش ن است که کدامیک از روياکنون پرسش ای

کارآمدتری در فعال شدن  رحواره رهاشدگی دارند؟ و این روي 

های اختالل شخصیت توانند در کاهش آسیبها تا چه اندازه می

مرزی مؤثر واقع شوند؟ در پایان باید گفت با توجه به اهمیت، 

قوه لحساسیت و پیچیدگی مس له اختالل شخصیت مرزی و ظرفیت با

های ناسازگار اولیه در توصیف، تبیین و اتخاذ اقدامات نظریه  رحواره

پیشگیری و درمان از نظر روانشناسی، همچنین فقدان شواهد پژوهشی 

 در مورد موضوع مربو ه، این پژوهش صورت خواهد گرفت.

 روش

سازی های تجسمهدف پژوهش حاضر، بررسی کارآمدی روي

رائه تصاویر بر فعالسازی  رحواره سازی تخیلی و اذهنی، تجسم

رهاشدگی در فراد دارای اختالل شخصیت مرزی است. این پژوهش 

از نوع  رح عاملی دو راهه است. در این پژوهش جامعه آماری شامل 

ه در باشد ککلیه دانشجویان دختر دانشگاه آزاد اسالمی واحد قم می

ند. صیل هستدر مقطع کارشناسی مشغول به تح 30   31سال تحصیلی 

های  اختالل های مورد نیاز از پرسشنامهبرای گردآوری داده

 وفرم کوتاه پرسشنامه  رحواره ناسازگار اولیه شخصیت مرزی،  

ا هپرسشنامه اضطراب بک استفاده گردید. برای تجمیه و تحلیل داده

های آمار توصیفی نظیر فراوانی، درصد، میانگین و انحراف از روي

های آمار استنبا ی نظیر تحلیل واریانس دو راهه از روي استاندارد و

 استفاده خواهد شد.

 هاها و يافتهداده

به ترتیب  بینی شدههای پیشها بر اساس فرضیهدر این قسمت یافته

 زیر ارائه شده است.

های مختلف مداخله این پژوهش درصدد است بین ت ثیر روي

سازی سازی تخیلی( بر فعالتجسمسازی ذهنی و )ارائه تصاویر، تجسم

 رحواره رهاشدگی مقایسه انجام دهد. بر این اساس از روي تحلیل 

واریانس چندراهه استفاده شده است. متغیر وابسته در این تحقیو، 

ها است. متغیرهای مستقل عبارتند از  رحواره رهاشدگی آزمودنی

 روي مداخله و نوبت انجام مداخله است.

شود بین نوع مداخله و مشاهده می  0ر جدول همانگونه که د

(. به p=191/1 >10/1نوبت انجام مداخله اثر متقابل وجود دارد )

عبارت دیگر اثر نوع مداخله بر فعال شدن  رحواره رهاشدگی، به 

 اینکه مداخله در چه نوبتی ارائه شود بستگی دارد.
 

 رهاشدگی( . آزمون اثرات بین آزمودنی )متغیر وابسته:  رحواره0جدول
 داریسطو معنی Fآماره  میانگین مربعات آزادیدرجه مجموع مربعات منبع تغییرات

 111/1 103/110 102/01399 0 102/01399 مقدار ثابت

 213/1 210/0 001/90 2 190/10 نوع مداخله

 101/1 001/1 911/0 2 103/1 نوبت انجام مداخله

 191/1 013/9 199/31 2 010/030 نوبت انجام مداخله ×اثر متقابل نوع مداخله 

 - - 131/21 12 001/2122 خطا

 - - - 11 111/20001 جمع
 

 

 رهاشدگی( وابسته:  رحواره. آزمون اثرات بین آزمودنی به تفکیک نوبت انجام مداخله )متغیر 2جدول

 Fآماره  میانگین مربعات آزادیدرجه مجموع مربعات منبع تغییرات نوبت انجام مداخله
سطو 

 داریمعنی

 اول

 1110/1 100/200 902/0011 0 902/0011 مقدار ثابت

 121/1 300/0 131/11 2 939/011 نوع مداخله

 - - 319/01 01 901/910 خطا

 - - - 21 0099 جمع

 دوم

 1110/1 103/020 201/0923 0 201/0923 مقدار ثابت

 110/1 01/1 101/1 0 101/1 نوع مداخله

 - - 091/90 01 132/193 خطا

 - - - 21 0231 جمع

 سوم

 1110/1 21/200 112/0199 0 112/0199 مقدار ثابت

 119/1 193/9 112/12 0 112/12 نوع مداخله

 - - 113/03 01 031/901 خطا

 - - - 21 0901 جمع
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 های چندگانه )نتیجه آزمون بونفرونی( در مرحله اول انجام مداخله. مقایسه9جدول

 میانگین تفاوت (J)نوع مداخله (I)نوع مداخله

(I-J) 

خطای 
 استاندارد

سطو 
 داریمعنی

 درصد 30بازه ا مینان 

 حد باال حد پایین

 تصاویر ارائه
 -0111/1 -0112/02 191/1 21013/2 -0100/1* تخیلی سازیتجسم

 0109/0 -1901/1 111/0 90010/2 -1101/1 ذهنی سازیتجسم

 تخیلی سازیتجسم
 0112/02 0111/1 191/1 21013/2 0100/1* تصاویر ارائه

 1901/02 -0109/1 110/1 90010/2 1101/0 ذهنی سازیتجسم

 ذهنی سازیتجسم
 1901/1 -0109/0 111/0 90010/2 1101/1 تصاویر ارائه

 0109/1 -1901/02 110/1 90010/2 -1101/0 تخیلی سازیتجسم

 
 

های مختلف مداخله را در مراحل مختلف اثر روي  2جدول 

شود آزمایش مورد بررسی قرار داده است. همانگونه که مشاهده می

تنها در اولین نوبت انجام مداخله داری نوع مداخله سطو معنی

های ( به عبارت دیگر اثر مداخلهp=121/1 >101/1دار است )معنی

واره رهاشدگی تنها در اولین مرحله شدن  رحمختلف بر فعال

ها بر یک از مداخلهآزمایش، متفاوت است. برای بررسی اینکه کدام

ز آزمون ا واره رهاشدگی ت ثیر بیشتری داشته است،فعال شدن  رح

ارائه  9استفاده شده است که نتایج آن در جدول  2بونفرونی 0تعقیبی

 شده است.

سازی ذهنی با هم تفاوت سازی تخیلی با تجسمت ثیر تجسم

داری ندارد. به عبارت دیگر این دو نوع مداخله به یک میمان معنی

ها را فعال کنند. ت ثیر اند  رحواره رهاشدگی آزمودنیتوانسته

داری سازی ذهنی با روي ارائه تصاویر نیم با هم تفاوت معنیمتجس

سازی تخیلی و ارائه تصاویر تفاوت ندارد. اما بین ت ثیر تجسم

سازی تخیلی داری وجود دارد. به عبارت دیگر، روي تجسممعنی

نسبت به روي ارائه تصاویر به میمان بیشتری توانسته است منجر به 

 ها شود.گی آزمودنیواره رهاشدفعال شدن  رح

 ها بهای میمان  رحواره رهاشدگی آزمودنیهای حاشیهمیانگین

ارائه  0تفکیک روي مداخله در مرحله اول انجام مداخله در جدول 

 شده است.
 

ای  رحواره رهاشدگی در مرحله اول انجام مداخله به . میانگین حاشیه0جدول

 تفکیک نوع مداخله

 میانگین نوع مداخله
خطای 

 استاندارد

 درصد 30بازه ا مینان 

 حد پایین حد پایین

 0/01 9/3 03/0 1/02 تصاویر ارائه

 1/22 3/00 03/0 2/03 تخیلی سازیتجسم

 0/01 1/3 12/0 0/09 ذهنی سازیتجسم

 

                                                           
1. Post Hoc Test   

هایی که تحت مداخله میانگین  رحواره رهاشدگی آزمودنی

 03/0با خطای استاندارد  2/03اند، سازی تخیلی قرار گرفتهتجسم

هایی که تحت مداخله است. میانگین مذکور برای آزمودنی

است و  12/0با خطای معیار  0/09اند سازی ذهنی قرار گرفتهتجسم

انگین  رحواره رهاشدگی به روي مداخله ارائه تصاویر منجر به می

 شده است.  03/0با انحراف معیار  1/02میمان 

توان گفت دومین فرضیه تحقیو های فوق میبر اساس تحلیل

ت به سازی تخیلی نسبروي تجسم»ت یید شده است به عبارت دیگر 

سازی  رحواره روي ارائه تصاویر نقش کارآمدتری در فعال

اما فرضیه « ل شخصیت مرزی دارد.رهاشدگی در افراد دارای اختال

تجسم  رويتوان گفت اول تحقیو ت یید نشد به عبارت دیگر نمی

سازی ذهنی نقش کارآمدتری در سازی تخیلی نسبت به روي تجسم

سازی  رحواره رهاشدگی در افراد دارای اختالل شخصیت فعال

نیست که روي  مرزی دارد؛ اما رد این فرضیه به این معنی

تری سازی ذهنی ت ثیر کمی تخیلی نسبت به روي تجسمسازتجسم

سازی  رحواره دارد به عبارت دیگر ت ثیر این دو روي بر فعال

 رهاشدگی در افراد دارای اختالل شخصیت مرزی با هم مشابه است.

 گيریبحث و نتيجه
های نظرهای متفاوتی که در مورد رويبا توجه به اختالف 

رهاشدگی در بین روانشناسان و سازی  رحواره مختلف فعال

متخصصین این حوزه وجود دارد، انجام پژوهشی جامع در این زمینه 

های انجام شده با توجه به پژوهشرسد. همچنین ضروری به نظر می

در مورد  رحواره رهاشدگی و شناسایی علل و عوامل مؤثر بر اقدام 

اساس های جدید برریمی پژوهشبه آن در خارج از ایران،  رح

های بومی، فرهنگی و ساخت شخصیتی جامعه ایران امری ویژگی

 باشد.ضروری می

ی، گیری شخصیت در ابعاد زیستبا توجه به آنکه فرآیند شکل

2. Bonferroni 
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فردی ناشی از عواملی روانی، اجتماعی، هیجانی، جنسی و بین

ای ههای ناسازگار اولیه برگرفته از میراثزیرساختی است و  رحواره

موزشی ابعاد مختلف شخصیت افراد است. مطالعه نقش تربیتی   آ

سازی ذهنی و تخیلی و ارائه تصاویر بر  رحواره رهاشدگی تجسم

ای هکند. همچنین نظر به اینکه  رحوارهبیش از پیش اهمیت پیدا می

حوزه یک به ویژه  رحواره رهاشدگی، اغلب زیربنای عالیم 

واد، افسردگی، اختالالت مممن همانند اختالالت سوءمصرف م

تنی هستند، اهمیت مطالعه این موضوع را دوچندان اضطراب و روان

 کند.می

از سوی دیگر، شیوع اختالل شخصیت مرزی در بین جمعیت 

   %11(. 2111باشد )راهنمای درمانی اختالالت روانی، می %2عادی 

  %00    %21بیماران سرپایی و  %01مبتالیان به اختالل شخصیت،  91%

های روانپمشکی به اختالل شخصیت مرزی ماران بستری در بخشبی

مبتالیان به این اختالل، حداقل یکبار سابقه  % 11  %10مبتال هستند. 

( و تعداد 2111اند )بردلی، کانکلین و وستن، جرح خویشتن را داشته

رفتارهای جرح خویشتن در مقایسه با سایر اختالالت روانپمشکی، در 

 (. 2111است )فرنوك و همکاران،  این گروه بیشتر

 منابع
 علی بهرام آبادی، هاشم قنبری و حمیدرضا آقامحمدیان، جواد؛ اکبری،

 بر دارویی درمان و رفتاری شناختی درمان (. اثربخشی0911)

 شخصیت اختالل به مبتال تکانشگری مردان و اضطراب عالیم

پیاپی 0) 01، روانیبهداشت اصول پژوهشی علمی یمجله مرزی،

01 ،)929 901. 

هنجاریابی نسخه کوتاه پرسشنامه  رحواره یانگ، (. 0910) آهی، قاسم
، دانشگاه عالمه نامه کارشناسی ارشد روانشناسی عمومیپایان

  با بایی.
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 10-00، (09) 00 ،روانشناختیعلوم  یپژوهش یفصلنامه علم
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