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مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي ارتش جمهوري اسالمي ايران
سال پنجم شماره    2صفحات    1261تا      1266تابستان 1386

مقايسه طرحوارههاي ناسازگار اوليه در سربازان مبتال به دسته ب
اختالالت شخصيت و سربازان سالم
*راضيه لطفي ،1دكتروحيد دنيوي ،2دكترزهره خسروي
تاریخ اعالم وصول85/7/11 :

3

تاریخ د ریافت مقاله اصالح شد ه	 86/3/8 :

تاریخ اعالم قبولی مقاله86/5/2 :

چكيده
سابقه و هدف :پژوهشهاي انجام شده در محيطهاي نظامي نشان داده كه در ميان سربازان وظيفه مشكل زاترين اختالالت رواني
مربوط به اختالل شخصيت ضد اجتماعي ومرزي است چرا كه اختالل شخصيت مرزي احتمال خود زني واختالل شخصيت ضد
اجتماعي احتمال هرج ومرج را در يگان افزايش ميدهد.لذا با توجه به اهميت و نقش طرحوارهها در اختالالت شخصيت هدف
پژوهش حاضر مقايسه طرحوارههاي ناسازگار اوليه در سربازان مبتال به دسته ب اختالالت شخصيت و افرا د سالم ميباشد.
مواد و روشها  :در اين مطالعه توصيفي  50بيمار به صورت نمونه در دسترس از بيمارستان  506ارتش با تشخيص اختالالت
شخصيت دسته ب پرسشنامه طرحوارههاي ناسازگار اوليه يانگ ) (YSQ-SFرا پر نمودند .سپس در مورد  60سرباز كه به روش
تصادفي ساده از اداره بهداشت ودرمان نزاجا انتخاب شده بودند و براساس پرسشنامه ( GHQسالمت عمومي) سالم تشخيص
د نيز پرسشنامه طرحوارههاي ناسازگار يانگ اجرا شد.دادهها بر اساس ازمون  tمستقل و با استفاد ه از نرم افزار SPSS
داده شده بودن 

مورد بررسي قرار گرفت.
يافتهها :براساس نتايج آزمون  tمستقل بين اين دو گروه ،گروه بيمار به استثناء طرحوارههاي رهاشدگي/طرد)  ،(value P<0/086ايثار
)  (value P<0/32و معيارهاي نامنعطف) (value P<0/307در ساير طرحوارههاي ناسازگار مطرح دراين پرسشنامه نسبت به گروه
سالم تفاوت معنادار نشان داد.
نتيجه گيري :طرحوارههاي ناسازگار اوليه گوناگون آسيب پذيري خاصي را براي انواع آشفتگيهاي روان شناختي و آسيب شناسي
شخصيتي ايجاد ميكنند .براساس نتايج اين پژوهش مبتاليان به دسته ب اختالالت شخصيت نسبت به افراد سالم طرحوارههاي
ناسازگار بيشتري دارند .
كلمات كليدي :اختالالت شخصيت دسته ب ،سالمت رواني ،طرحوارههاي ناسازگار اوليه
مقدمه

زيان مالي و جاني فراواني را فراهم آورد .از سوي ديگر در ميان

سالمت رواني از اهميت ويژه اي بخصوص در مكانهاي جمعي

اختالالت شخصيت اختالل شخصيت مرزي به همراه اختالل

برخوردار است .از جمله اين مكانها ،پادگانهاي نظامي است.

شخصيت ضد اجتماعي بيشترين شيوع را در بين كاركنان وظيفه

وجود فردي كه گرفتار پريشاني رواني است ميتواند عمدي يا

دارند )1(.براساس  DSM IV-TRاختالالت شخصيت در سه گروه

غيرعم د محيط خدمتي را به ويراني بكشان د و موجبات ضرر و

عمده دسته بندي ميشوند .در اين ميان اختالالت شخصيت دسته

1ـ كارشناسي ارشد روان شناسي عمومي گروه روان شناسي مرکز آموزشی ـ د رمانی *( 506نويسنده مسؤول)
آدرس الكترونيكrazieyh_lotfi@yahoo.com :
تلفن 09132533437 -0353-4222985 :
2ـ استاديار دانشگاه علوم پزشكي ارتش جمهوري اسالمي ايران،دانشكده پزشكي ،بيمارستان  ،506گروه روانپزشکی
3ـ دانشياردانشگاه الزهرا ،د انشکد ه گروه پزشکی
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ب شامل اختالالت شخصيت ض د اجتماعي ،مرزي ،خودشيفته

داده شده بود .نمونه سالم نيز  60نفر از سربازاني بودند كه در اداره

و نمايشي است كه با ويژگي پرشور و هيجاني بودن شخص

بهداشت و درمان نزاجا مشغول گذراندن خدمت وظيفه بودندو

ميشود ( .)2بررسيهاي چندي درباره ارتباط ميان اختاللهاي

قب ً
ال در مورد آنها پرسشنامه (GHQسالمت عمومي) اجرا شده بود

شخصيت و ارتكاب جرمهاي گوناگون انجام شده است .در اين

و براساس نتايج آن سالم تشخيص داده شده بودند.

بررسيها رابطه ميان اختاللهاي شخصيت ض د اجتماعي و مرزي

دراين مطالعه از دو نوع پرسشنامه استفاده گرديده است1:پرسشنامه

با جرم بيشتر مورد تاكي د قرار گرفتهاند .بررسيهاي انجام شده

سالمت عمومي) (GHQكه يكي از مناسبترين ابزارهاي غربال گري

توسط ارونن ،هاكوال و تينون ( )1996در كشور فنالند نشان داد

است كه در دهههاي  1980و  1990به دفعات براي تعيين سالمت

كه اختالل شخصيت ضداجتماعي ارتكاب به قتل را در مردان

عمومي افراد در كشورهاي مختلف بكارگرفته شده است .اين

 10برابر و در زنان تا  50برابر افزايش ميدهد .بررسي گريلو و

پرسشنامه از مجموعه سواالتي تشكيل يافته ( 28سوال) كه پائينترين

همكاران ( )1997نشان دا د كه اختالل شخصيت مرزي در بيماران

سطوح نشانههاي مشترك مرضي را كه در اختالالت رواني مختلف

مبتال به سوء مصرف موا د به طور معني داري بيشتر است .رابطه

وجود دارد ،بررسي ميكن د و ميتواند بيماران رواني را به عنوان

ميان اختاللهاي شخصيت با ساير بيماريها و ناهنجاريهاي اجتماعي

يك طبقه كلي از افراد سالم متمايز كند ()7

نيز قابل توجه است)3( .

 - 2فرم كوتاه پرسشنامه طرحوارههاي ناسازگار اوليه يانگ (YSQ-

درمانگران شناختي توجه خاصي به تاثير تغييرات تفكر در شخصيت

) SFكه اين پرسشنامه  75آيتمي توسط جفري يانگ ( )1988براي

افراد دارند ،اگرچه فرايندهاي شناختي به عنوان علت اختالالت

ارزيابي پانزده طرحواره ناسازگار اوليه ساخته شد .اين پانزده

روان شناختي در نظر گرفته نميشو د اما مؤلفههاي معناداري هستند

طرحواره عبارتند از  -1 :محروميت هيجاني  -2طرد /رهاشدگي

بويژه اهميت افكار اتوماتيكي كه افراد آگاهي كمي هم نسبت به آنها

 -3بياعتمادي /بدرفتاري  -4انزواي اجتماعي  -5نقص/شرم

دارند ميتواند در رش د شخصيت معنادار باشد)4( .

 -6شكست  -7وابستگي/بي كفايتي  -8آسيب پذيري نسبت به

طرحوارههاي ناسازگار اوليه موضوعات ثابت و دراز مدتي هستند

ضرر يا بيماري  -9گرفتاري /در دام افتادگي  -10اطاعت  -11ايثار

كه در دوران كودكي بوجود ميآيند ،به زندگي بزرگسالي راه مييابند

 -12بازداري هيجاني  -13معيارهاي نامنعطف  -14استحقاق و

و تا حد زيادي ناكارآمدند)5( .

 -15خويشتن داري و خود انضباطي ناكافي .اين  15طرحواره

يانگ ( )1990استدالل ميكند كه طرحوارههاي ناسازگار اوليه باعث

در درون  5حوزه مطابق با حوزههاي تحولي اوليه قرار

تحول و رشد اختالل شخصيت ميشوند .اين طرحوارهها ممكن

ميگيرند)8( .

است در دوران اوليه كودكي از طريق تجارب منفي با افراد مهم

هر آيتم بر روي يك مقياس  6درجه اي نمره گذاري ميشود.

زندگي بوجود آيند ( .)6براين اساس هدف از مطالعه حاضر ،مقايسه

در اين پرسشنامه هر  5سوال يك طرحواره را ميسنجد .چنانچه

طرحوارههاي ناسازگار اوليه بين مبتاليان به دسته ب اختالالت

ميانگين نمره هر خرده مقياس باالتر از  3باش د آن طرحواره ناكارآمد

شخصيت و افراد سالم ميباشد.

خواهد بود )9( .اگرچه اين پرسشنامه براي سنجش خاص اختالالت
شخصيت در  DSM IIIطراحي شده است ولي با اين حال ارتباط

مواد و روشها

معنيداري بين طرحوارههاي ناسازگار اوليه و عاليم اختالل

اين مطالعه به صورت توصيفي در سال  1384انجام شد .جامعه

شخصيت وجود دارد.

آماری شامل  50سربازي بود كه به صورت نمونه در دسترس در
فاصله زماني سه ماه از شهريور  84تا آذر  84به بيمارستان 506
ارتش ارجاع داده شده بودند و در مورد آنها براساس نظر شوراي
روانپزشكي اين بيمارستان تشخيص اختالالت شخصيت دسته ب

يافتهها
از بين  75پرسشنامه توزيع شده در گروه بيمار 50 ،پرسشنامه وارد
مطالعه شدند .در گروه سالم نيز كه قب ً
ال پرسشنامه  GHQدر مورد

راضيه لطفي و همكاران
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آنها اجرا شده بود  60نفر به عنوان افرا د سالم انتخاب شدند در هر

اجرا شد .در جداول  1تا  5به اين نتايج به تفكيك پنج حوزه اشاره

دو گروه پرسشنامه طرحوارههاي ناسازگار اوليه يانگ (فرم كوتاه)

شده است.

جدول  -1آزمون  tمستقل بين دو گروه بيمار و سالم در حوزه (1بريدگي و طرد)
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بر اساس نتايج ازمون  tمستقل در طرحواره رهاشدگي/بي ثباتي بين دو گروه تفاوت معنادار وجود ندارد .در ساير طرحوارههاي اين حوزه تفاوت معنادار است.

جدول  -2آزمون  tمستقل بين گروههاي بيمار و سالم در حوزه خودگرداني و عمكلرد مختل
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نتايج ازمون  tمستقل نشان ميدهد كه تفاوت دو گروه در تمام طرحوارههاي اين حوزه معنادار ميباشد.

جدول  -3آزمون  tمستقل بين گروههاي بيمار و سالم در حوزه محدوديتهاي مختل
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تفاوت بين دو گروه در طرحوارههاي حوزه محدوديتهاي مختل معنادار است.
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جدول  -4آزمون  tمستقل بين گروههاي بيمار و سالم در حوزه ديگر جهت مندي
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نتايج ازمون  tمستقل بيانگرتفاوت معنادار بين دو گروه بيمار و سالم در طرحواره اطاعت است ولي اين تفاوت درطرحواره ايثار معنادارنيست.

جدول  -5آزمون  tمستقل بين گروههاي بيمار و سالم در حوزه گوش به زنگي بيش از حد و بازداري
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نتايج ازمون  tمستقل نشان دهنده تفاوت معناداربين ميانگينهاي دو گروه سالم و بيمار در طرحواره بازداري هيجاني وعدم تفاوت در طرحواره معيارهاي نا منعطف است.

بحث و نتيجه گيري

(رهاشدگي /بي ثباتي ،بي اعتمادي /بدرفتاري ،محروميت هيجاني،

طرحوارههاي ناسازگار به عنوان زيرساختهاي شناختي منجر به

نقص/شرم و انزواي اجتماعي) ميشون د كه از سوي والدين عشق،

تشكيل باورهاي غيرمنطقي ميشوند .طرحوارهها داراي مولفههاي

محبت ،احترام و پذيرش را به ح د كافي دريافت نكنند.

شناختي ،عاطفي و رفتاري هستند .هنگامي كه طرحوارههاي

طرد هنگامي ايجا د ميشو د كه كودك از سوي والدين با انتقاد

ناسازگار اوليه فعال ميشوند سطوحي از هيجان منتشر ميشود

مواجه شود يا احساس كند ناخواسته است .ديدگاههاي اجتماعي-

و مستقيم يا غيرمستقيم منجر به اشكال مختلفي از آشفتگيهاي

فرهنگي در مورد اختالل شخصيت ضد اجتماعي بر عوامل موجود

روان شناختي نظير افسردگي ،اضطراب ،عدم توانايي شغلي ،سوء

در خانواده ،محيط اوليه و تجربيات اجتماعي شدن تاكيد ميكنند

مصرف مواد ،تعارضات بين فردي و مانند آن ميشود .طرحوارههاي

كه ميتوانند افراد را به سمت پرورش سبك زندگي سايكوپات

ناسازگار مستقيم ًا منجر به اختالل شخصيتي خاصي نميشوند اما

سوق دهند)11( .

آسيب پذيري فرد را براي اين اختالالت افزايش ميدهند)10( .

نظريههاي مربوط به معناي رابطه سوء استفاده شدن اوليه و بي

يانگ ( )1999بيان ميكن د كه طرحوارههاي ناسازگار بيشتر از آنكه

يدارند كه اين
توجهي با رشد اختالل شخصيت مرزي اعالم م 

نتيجه وقايع تكاندهنده مجزا باشند ،بيشتر احتماالً بوسيله الگوي

تجربيات باعث ميشوند كه كودكان انتظار داشته باشند ديگران نيز

مداوم و ”تجارب سمي“ روزمره با اعضاء خانواده و همتايان ايجاد

به آنها آسيب برسانند .به منظور پرورش حس كفايت و خودگرداني

ميشون د كه به نحو فزاينده اي طرحوارهها را تقويت ميكنند .از

كودكان بايد اطمينان پيدا كنند كه افرادي سالم ،قوي ،محكم و با

سوي ديگر اختالالت شخصيت نشانگان طوالني مدتي هستند كه

كفايت هستند و اينكه جهان نسبت ًا امن است .وقتي كه والدين در

انديشيده ميشود يك اساس سبب شناسي در شناخت ،تعامالت

فراهم سازي محيطي كه خودگرداني را تشويق ميكند شكست

آسيب شناسي كودكي با والدين ،همتايان و دوستان و اشخاص

بخورن د يكي از چهار طرحواره مربوط به خودگرداني و عملكرد

مهم ديگرداشته باشند(.)4

ممكن است در كودك ايجاد شود .اين طرحوارهها عبارتند از

كودكان هنگامي مستعد ايجا د طرحوارههاي حوزه بريدگي و طرد

وابستگي /بي كفايتي ،آسيب پذيري نسبت به بيماري ،خو د تحول

راضيه لطفي و همكاران

مقايسه طرحوارههاي ناسازگار اوليه در سربازان مبتال به دسته ب اختالالت شخصيت
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نيافته /گرفتار و شكست .افراد مبتال به اختالل شخصيت نمايشي

والدين مواجه شوند و به آنها اجازه داده شود بدون درنظر گرفتن

به احتمال زياد سبك دلبستگي ناايمن دارند .آنها به طور مداوم

نيازهاي ديگران هركاري كه ميخواهند بكنند( .)5تورز ()2002

جوياي حمايت و تائيد ديگران هستند .يكي از عقايد اصلي فرد

به بررسي طرحوارههاي ناسازگار اوليه و تحريفات شناختي در

مبتال به اين اختالل اين است كه من بي كفايتم و نميتوانم خودم

مبتاليان به اختالل شخصيت ضد اجتماعي و خو د شيفته پرداخت.

از پس زندگي ام برآيم .اين عقيده باعث ميشود كه آنها فرض كنند

در اين پژوهش كه از فرم بلند پرسشنامه طرحوارههاي ناسازگار

الزم است كس ديگري را بيابند كه اين كاستي را جبران كند .جدا

اوليه يانگ استفاده شده بود مشخص شد كه خودشيفتگي آشكار

از طرحواره وابستگي/بي كفايتي در حوزه خودگرداني و عملكرد

با طرحوارههاي استحقاق ،خويشتن داري ناكافي ،وابستگي /عدم

مختل ،گمان ميرود كه طرحوارههاي حوزه ديگر جهت مندي نيز

صالحيت شكست ،معيارهاي نامنعطف ،هيجان خواهي ،شرم /نقص

در اختالل شخصيت نمايشي درگير باشد.

و بازداري هيجاني همبستگي داشته و خود شيفتگي پنهان با تمام

علت اين امر آن است كه در خانوادههايي كه از ديگر جهت

طرحوارهها به استثناء طرحواره ايثار و معيارهاي نامنعطف مرتبط

مندي ناسالم حمايت ميكنند كودكان ياد ميگيرند كه به تمايالت،

بود .همچنين اختالل شخصيت ضد اجتماعي اوليه با طرحوارههاي

احساسات و پاسخهاي ديگران بيش از ح د اهميت دهند به طوري

استحقاق ،تنبيه ،بدرفتاري ،بي اعتمادي ،بازداري هيجاني ،هيجان

كه باعث ناديده گرفتن نيازهاي سالم و مشروع خودشان ميشوند.

خواهي ،گرفتاري و خويشتن داري ناكافي ارتباط داشته و و اختالل

اين الگو منجر به شكل گيري طرحوارههايي دراين زمينه ميشوند:

شخصيت ضد اجتماعي ثانويه با تمام طرحوارهها به استثناء ايثار

اطاعت ،ايثار و پذيرش جويي /جلب توجه.

مرتبط بود(.)6

نظريه پردازان شناختي -رفتاري معتقدند كه افرا د مبتال به اختالل

همچنين پژوهش نوردال ،هولث و هيوگام ( )2005نشان دا د كه

شخصيت خود شيفته در مورد خودشان عقاي د ناسازگارانه اي

اختالل شخصيت نمايشي با طرحواره استحقاق ،اختالل شخصيت

دارند .از جمله اينكه معتقدند آدمهاي استثنائي هستن د كه باي د بهتر

خودشيفته با طرحوارههاي آسيب پذيري نسبت به ضرر ،خودكنترلي

از آدمهاي معمولي با آنها برخورد شود .آنها احساسات ديگران را

ناكافي و بازداري هيجاني مرتبط بود .اختالل شخصيت مرزي با

درك نميكنند يا اهميتي به آنها نميدهند .اصطالح محدوديتهاي

وابستگي ،شرم /نقص ،بيگانگي اجتماعي ،آسيب پذيري نسبت به

واقع بينانه به ظرفيت فر د براي داشتن انضباط ،كنترل تكانه و توجه

ضرر ،محروميت هيجاني ،وابستگي /عدم صالحيت ،بي اعتمادي/

به نيازهاي ديگران در حد الزم و مناسب اشاره دارد .كودكاني كه

بدرفتاري ارتباط داشت(. )9مجموع اين دو پژوهش با نتايج پژوهش

از محدوديتهاي واقع بينانه در مورد رفتارهايشان سود ميبرند

حاضر همخواني دارد .پيشنها د ميشود در پژوهشهاي آتي به

ميتوانند خويشتن داري را ياد بگيرن د و به فكر ديگران نيز باشند.

بررسي طرحوارههاي ناسازگار در ديگر محورهاي

نيز

طرحوارههاي استحقاق /بزرگ منشي و خويشتن داري ناكافي

پرداخته شود.

DSM IV

وقتي بوجود ميآيند كه كودكان با آسان گيري افراطي از سوي
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Comparison Of Early Maladaptive Schemas Between
Personality Disorder (cluster B) and Normal Subjects.
*Lotfi R;MSc1, Donyavi V;MD2, Khosravi Z;PhD3

Abstract
Background: The aim of this study is compartion of early maladaptive schemas between patients with
personality disorders (cluster B)and normal subjects.
Materials and Methods: In this research participants were fifty patient soldiers with personality disorders
(cluster B)according to diagnosis psychiatric group and sixty health individuals (according to general health
inventory scores).Both of them complited young schema questionnaire.
Results: There was significant difference between normal and patient subjects in 12 schema of 15
schema in this questionnaire.In abandonment,unrelenting standards and self-sacrific there was not significant
difference.
Conclusion: cognitive elements especially schema have important role in vulnerability to the mental
disorders.
Keywords: Early Maladaptive Schema,,Mental Health, Personality Disorder
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