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دريافت 1331/11/11:پذيرش1333/1/31 :

چکيده
اين تحقيق با هدف مقايسة سازمان شخصيت (نوروتيک ،مرزي و سايکوتيک) گروههاي غير باليني با
نشانههاي اختالالت وسواس -اجباري ،افسردگي ،افسردگي  -وسواس -اجباري و افراد بهنجار انجام شد .به
اين منظور ،نمونههاي اين پژوهش متشکل از  01نفر با نشانههاي اختالل وسواس -اجباري 01 ،نفر با
نشانههاي افسردگي 01 ،نفر با نشانههاي افسردگي -وسواس -اجباري و  01نفر به هنجار ،با روش نمونه
گيري هدفمند انتخاب شدند .شرکت کنندگان در اين تحقيق به ابزارهايي مانند سياهة سازمان شخصيت
کرنبرگ ،پرسشنامة افسردگي بک  2و پرسشنامة وسواس -اجباري مادزلي پاسخ دادند .نهايتاً دادهها با
روشهاي آماري از قبيل ميانگين ،انحراف معيار ،تحليل واريانس چند متغيري ،تحليل واريانس يک راهه،
کراسکال واليس ،آزمون توکي و يومن ويتني ،مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند .نتايج تحليل دادهها نشان
داد که اگرچه هر  4گروه در سطح نوروتيک سازمان شخصيت قرار گرفتند ،اما نمرات افراد با نشانههاي
وسواس ،افسردگي ،افسردگي  -وسواس ،در ابعاد سازمان شخصيت به طور معناداري بيشتر از افراد بهنجار
بود .اين يافتهها ،اطالعات بيشتري را پيرامون اختالل وسواس و افسردگي فراهم نموده که ميتوانند در جهت
تشخيص ،تبيين نشانهها ،تشخيص افتراقي و برنامهريزي طرح درمان ،مفيد واقع شوند.
کليدواژه ها :سازمان شخصيت ،اختالل افسردگي ،اختالل وسواس -اجباري ،نوروتيک ،مرزي و
سايکوتيک

_________________________
 .1کارشناسي ارشد روان شناسي باليني از دانشگاه شيرازfarjadmaryam@gmail.com ،
 .2دانشيار بخش روان شناسي باليني دانشگاه شيراز.
 .3استاديار بخش روان شناسي باليني دانشگاه شيراز.
 .4استاديار بخش روان شناسي باليني دانشگاه شيراز.
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مقدمه
شخصيت هر انسان تعيين کنندة ميزان موفقيت و خشنودي او از زندگي است .در واقع ،شخصيت
مي تواند امکان پيشبيني آنچه را که شخص در موقعيتي خاص انجام خواهد داد ،فراهم کند .در نتيجه
مي توان گفت که وضعيت سالمت کلّي هر فردي ،تحت تأثير شخصيت وي و شخصيت اطرافياني است که
با وي در تعامل هستند.
همواره رويکردهاي مختلفي سعي در تبيين شخصيت و مؤلفههاي آن داشتهاند .کرنبرگ در
نظريهاش در خصوص سازمان شخصيت ،معتقد است که شخصيت يک ساختار نسبتاً پايدار از روابط
موضوعي درونيشده است .کرنبرگ شخصيت را در  3سطح ساختاري و باليني متمايز کرده است .اين
متمايزسازي بر مبناي کيفيت عملکرد «من» و روابط موضوعي دروني شده انجام گرفته است .کرنبرگ
سازههاي چند بعدي از قبيل روابط موضوعي ،مکانيزمهاي دفاعي و هويت را به هم پيوند زده است.
کرنبرگ سازمان شخصيت را ساختاري سازمان يافته ،پويا و پايدار تلقي ميکند که کارکردي فراتر از
مجموعه صفات خود دارد (هبرت ،ديگر ،ديسکوتاس ،داست ،روسو ،نورمندين و همکاران.)2113 ،
کرنبرگ با اراية يک ابزار خودگزارش دهي از ساختار شخصيت ،تصويري اليه بندي شده از
شدت آسيب پذيري شخصيت به دست داده که بر مبناي آن ميتوان گفت شخصيت از چند حوزه
کارکردي تشکيل شده است (فيشرکرن ،چاستر ،کاپاستا ،تيمج ،رنتراپ ،باچهيم و همکاران.)2111 ،
در اين مدل ،سازمان شخصيت در سه سطح  -1نوروتيک  -2مرزي و  -3سايکوتيک متمايز
شده که هر يک از سطوح از لحاظ ابعاد آزمونگري واقعيت ،1يکپارچگي هويت 2و مکانيزمهاي دفاعي

3

با يکديگرمتفاوت هستند .آزمونگري واقعيت به ظرفيت فرد براي متمايز کردن خود از غيرخود
(موضوع) ،محرکهاي دروني از بيروني و برقراري انسجام بين مالکهاي اجتماعي واقعي ،اشاره دارد و
در صورت شکست افراطي در آزمونگري واقعيت ،سازمان شخصيت به سمت رفتار و افکار سايکوتيک
حرکت مي کند (ميلون ،کراسمن ،ميلون ،مياگر و رامنس.)2114 ،
فردي که داراي هويت يکپارچه است ،درک پايداري از خود و ديگران دارد .چنين هويت
يکپارچهاي در دوران کودکي از طريق تعامالت اوليه با مراقبان شکل ميگيرد .تعامالت اولية مؤثر در
زندگي کودک ،وي را قادر ميسازد که فهم دقيق و متعادلي از خود ،ديگران و روابط بين فردي به دست

_________________________
1

. reality testing
. identity integration
3
. defenses mechanism
2
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آورد .اين مدلِ ارتباطي اهميت زياد ي براي روابط بين فردي در آينده دارد .افراد به هنجار از خود احساس
منسجم و هماهنگي دارند .اين افراد از «من» قوي برخوردار بوده و قادرند در هنگام مواجهه با فشار رواني،
هماهنگ و منسجم عمل کنند .در مقابل ،افراد با سردرگمي هويت ،بر اساس يک هويت انسجام نايافته
عمل ميکنند (ميلون و همکاران.)2114 ،
دفاعهاي روانشناختي نخستين ،از قبيل فرافکني ،انکار ،همهکارتواني ،ناارزنده سازي ،تجزيه و
دونيمهسازي ،نشانگر گرايشها و تمايالت دفاعي رشد نايافتهاي است که با منابع و انگيزههاي دروني
ناهشيار گره خوردهاند .در الگوي کرنبرگ ،فرض بر اين است که اينگونه دفاعهاي روانشناختي
نخستين ،سطح مرضي شخصيت را مشخص ساخته و با ديگر دفاعهاي مورد استفاده در افراد به هنجار
متفاوت هستند (ميلون و همکاران.)2114 ،
کرنبرگ بين ساختارهاي شخصيت سايکوتيک ،مرزي و نوروتيک تمايز قائل شده است .وي
معتقد است که هر سطحي؛ يکپارچگي هويت ،مکانيزمهاي دفاعي و آزمونگري واقعيت خاصي در پي
دارد .نوروتيک به عنوان سالمترين سطح شخصيت ،داراي سه بُعد اساسي  -1آزمونگري واقعيت بينقص
 -2عملکردهاي دفاعي سطح باالتر و با مبناي سرکوبي و  -3هويت يکپارچه است (کالگور ،کرنبرگ و
کالرکين .)2113 ،در سطح نوروتيک ،خود و موضوع به روشني از يکديگر متمايز و عواطف منفي و
مثبت مرتبط با خود و ديگران يکپارچهاند (ارلينگز -بانتکو ،اليتن ،اي جسنرگر ،ورسويک و کولن،
 .)2111فردي که در سطح نوروتيک قرار ميگيرد ،از مکانيزمهاي دفاعي خاصي؛ مانند واکنش معکوس
که از نظر کرنبرگ به منزلة يکي از عاديترين ويژگيهاي گروه نوروتيک است ،استفاده مي کند .اين
سطح ،نشانگر يک هويت يکپارچه اما رشد نيافته است که با بروز احساس گناه ناشي از سوپرايگو ،شکل
پيچيدهاي پيدا کرده و به استقرار يک «من» آسيب ديده منتهي ميگردد (لزنوگر ،1کالرکين ،کرنبرگ و
فولچ .)2111 ،2چنين الگويي به شخصيتهاي آزار پذير -افسرده ،وسواس -اجباري و هيستريک نزديک
است (هبرت و همکاران.)2113 ،
سطح سايکوتيک سازمان شخصيت به عنوان بيمارترين سطح ،داراي سه ويژگي  -1اختالل در
آزمونگري واقعيت  -2افراط در بکارگيري دفاعهاي روانشناختي نخستين  -3هويت سردرگم است
(کالگور و همکاران .)2113 ،سازمان شخصيت در سطح سايکوتيک ،با نشانههايي ،مانند سردرگمي بين
خود و ديگران ،خود و محيط فيزيکي همراه است که رفتارهاي پرخاشگرانه شديد ،سازمان سايکوتيک

_________________________
. Lenzenweger
. Foelsch

1
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شخصيت را بهتر نمايان ساخته و در اين صورت فرد هويت انسجام نيافتهاي را تجربه ميکند (لزنوگر و
همکاران .)2111 ،در اين گروه از افراد ،آزمونگري واقعيت مختل است و استفاده از دفاعهاي
روانشناختي نخستين به شکل جداسازي ،رايج است (ارلينگز -بانتکو و همکاران ،)2111 ،شخصيتهاي
اسکيزوئيد ،اسکيزوتايپال و پارانوئيد چنين الگوي رفتاري را نشان ميدهند (هبرت و همکاران.)2113 ،
سطح مرزي سازمان شخصيت نيز داراي سه ويژگي  -1آزمونگري واقعيت متغير  -2استفاده از
دفاع هاي روانشناختي نخستين و  -3سردرگمي هويت است (کالگور و همکاران .)2113 ،سازمان
شخصيت مرزي در مرز بين نوروتيک و سايکوتيک قرار گرفته و با بيثباتي فوقالعاده عاطفه ،خلق ،رفتار
و مشکالت مربوط به «روابط موضوعي» مشخص ميشود .کرنبرگ معتقد است که پارهاي از اختالالت
شخصيتي ،ريشه در سازمان شخصيت مرزي دارند (لزنوگر و همکاران .)2111 ،اين گونه افراد از آزمون
گري واقعيت خوبي برخوردار بوده ،ولي در عين حال آسيب پذير هستند ،از سردرگمي هويت رنج مي
برند و دفاعهايي در سطح دفاعهاي روانشناختي نخستين دارند (ارلينگز -بانتکو و همکاران ،)2111 ،چنين
الگويي شبيه به شخصيتهاي ضداجتماعي ،خودشيفته ،مرزي ،پرخاشگر -منفعل ،وابسته و نمايشي است
(هبرت و همکاران.)2113 ،
1

2

3

نتايج يکي از تحقيقات (استرن  ،کالگور ،کالرکين ،کريچفايلد  ،هورز ،مک کورناک و
همکاران ) 2111 ،نشان داد که ادراک فرد از خود و افراد مهم زندگي (هويت) پيشبيني کنندة عاطفه
مثبت و منفي و روشهاي ناسازگارانهاي است که بر اساس آنها فرد نوع دفاعهاي روان شناختي را تعيين
ميکند .در حقيقت چنين الگويي پيشبيني کنندة پرخاشگري و صفات شخصيتي مرتبط با اختالالت
شخصيت خوشه  Bهستند .مهمترين جنبة نظريه کرنبرگ (1314؛ به نقل از استرن )2111 ،در سطح آسيب
پذيري شخصيت ا ين است که افزايش عاطفه منفي و کاهش عاطفه مثبت سبب ناپايداري و بي نظمي
رفتاري ميشود .نتايج تحقيق ليشنرينگ ،کونست و هاير ( ،)2113نشان داد که بين سردرگمي هويت،
دفاعهاي روانشناختي نخستين و آزمونگري واقعيت با رفتارهاي ضداجتماعي ،روانرنجوري و مشکالت
بينفردي همبستگي وجود دارد .همچنين در تحقيق اسکودول 4و گاندرسون ،0پيفول ،0واديگر ،3الويسلي

1

_________________________
1

. Stern
. Critchfield
3
. Maccornack
4
. Skodol
5
. Gunderson
6
. Pfhol
7
. Widiger
8
. Livesley
2
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و سيور ) 2112( 1نشان داده شد که بين آسيب رواني و ساختار شخصيت افراد مبتال به اختالل شخصيت
مرزي ،با ابعاد الگوي کرنبرگ ،يعني سردرگمي هويت ،دفاعهاي روانشناختي نخستين و آزمونگري
واقعيت هماهنگي وجود دارد .نتايج پارهاي از تحقيقات نيز نشان داد که پرخاشگري با ميزان استفاده از
دفاعهاي روان شناختي نخستين و سطح سردرگمي هويت ،در ارتباط است .بنابراين ،ناتواني در مهار
پرخاشگري ،تحريک پذيري و گرايش به تهديد و حمله ،با عوامل فوق همبستگي دارد .به طوري که
ميزان ارتباط معنادار بين عاطفه منفي با دفاعهاي روانشناختي نخستين و سردرگمي هويت ،بيشتر است
(لزنوگر و همکاران.)2111 ،
هدف مدل کرنبرگ دستيابي به بينش بيشتر در مورد سازمان شخصيت و شناخت آن است .چنين
الگويي با استفاده از رويکرد روان تحليلگرايانه تالش ميکند که شيوة روابط فرد با خود ،ديگران و آينده
را تفسير کند (اسکاپ جانکر.)2111 ،
سطح سازمان يافتگي شخصيت نقش مهمي در زندگي فرد دارد .افرادي که گرفتار نوعي از
اختالالت هيجاني؛ مانند افسردگي و وسواس -اجباري هستند از نظر سازمان شخصيت ،سطح آسيب رواني
و نوع مکانيزم هاي دفاعي مورد استفاده با افراد عادي متفاوتند .بنابراين ،بررسي اين گونه تفاوتها از اين
نظر اهميت داشت که سبب فهم بهتري از زيرساختهاي شخصيتي افراد با اختالالت هيجاني ميگردد .بر
اين اساس ،هدف اصلي اين تحقيق بررسي گروههايي از افراد با نشانههاي وسواس -اجباري ،افسردگي،
افسردگي همراه با وسواس و افراد بهنجار از لحاظ سطوح سازمان دفاع هاي نخستين،آزمون گري واقعيت
و سردرگمي هويت بود.
روش
اين تحقيق روش علّي -مقايسهاي به انجام رسيد .جامعه آماري شامل کليه دانشجويان پسر و دختر
دانشگاه شيراز در سال  13 -31بود .در ابتدا با استفاده از روش نمونه گيري هدفمند 011 ،نفر از دانشجويان
سياهة سازمان شخصيت کرنبرگ ،مقياس وسواسي -اجباري مادزلي و پرسشنامة افسردگي بک  2را
تکميل کردند .بر اساس نقطه برش  13در پرسشنامة افسردگي (فتحي آشتياني )1311 ،و نقطه برش 11
براي مقياس وسواسي -اجباري مادزلي (رضايي1311 ،؛ مسعودزاده )1310 ،از بين شرکت کنندگان ،چهار
گروه  01نفري افراد با نشانه هاي افسردگي ،وسواس ،افسردگي همراه با وسواس و متمايز شدند .به اين

_________________________
. Siever
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ترتيب که افرادي که در مقياس افسردگي بک نمرات باالتر از  13و در مقياس وسواسي -اجباري مادزلي
نمرات کمتر از  ،11کسب کردند در گروه افراد با نشانههاي افسردگي و افرادي که در مقياس افسردگي
بک نمرات کمتر از  13و در مقياس وسواسي -اجباري مادزلي نمرات بيشتر از  ،11کسب کردند در گروه
افراد با نشانههاي وسواس و افرادي که در مقياس افسردگي بک نمرات باالتر از  13و در مقياس وسواسي-
اجباري مادزلي نمرات بيشتر از  ،11کسب کردند در گروه افراد با نشانههاي افسردگي همراه با وسواس و
افرادي که در مقياس افسردگي بک نمرات کمتر از  13و در مقياس وسواسي -اجباري مادزلي نمرات
کمتر از  ،11کسب کردند در گروه افراد به هنجار قرار گرفتند .الزم به ذکر است که در گروه افراد به
هنجار ،کساني که به لحاظ سن ،جنس ،وضعيت تأهل و سطح تحصيالت با آن سه گروه همتا بودند،
انتخاب شدهاند.
يکي از ابزارهاي مورد مطالعه در اين تحقيق سياهة سازمان شخصيت کرنبرگ  21بود ،در اين
تحقيق از فرم  33سؤالي سياهة سازمان شخصيت کرنبرگ ( )2112استفاده شد .ساختار عاملي اين سياهه،
داراي سه بُعد آزمونگري واقعيت ،دفاعهاي روانشناختي نخستين و سردرگمي هويت است .در مدل
کرنبرگ از سازمان شخصيت ،حاصل جمع سه عامل دفاعهاي روانشناختي نخستين ،سردرگمي هويت و
آزمون گري واقعيت ،بيانگر آسيب پذيري کلّي شخصيت (شخصيت مرضي) و حاصل جمع نمرات دو بُعد
دفاع هاي روان شناختي نخستين و سردرگمي هويت ،به منزله مالک کلّي شخصيت مرزي ميباشد .در
ايران ساختار عاملي ،روايي و اعتبار اين پرسشنامه توسط آل بهبهاني و محمّدي ( )1310بررسي شده است.
ضرايب اعتبار براي کل سياهه و ابعاد دفاعهاي روانشناختي نخستين ،سردرگمي هويت و آزمونگري
واقعيت ،به ترتيب  1/01 ،1/12 ،1/31و  1/31محاسبه گرديد .روايي همزمان سياهه سازمان شخصيت از
طريق اجراي همزمان پرسشنامه باس -پري و مقياس عاطفه مثبت و منفي انجام گرديد که ضرايب
همبستگي بين سياهه سازمان شخصيت ،خرده مقياسهاي پرخاشگري جسمي ،پرخاشگري کالمي ،خشم و
خصومت و مقياس عاطفه مثبت و منفي به ترتيب  -1/21 ،1/44 ،1/33 ،1/11 ،1/03و  1/41به دست آمد.
در اين تحقيق از پرسشنامه وسواس -اجباري مادزلي 1نيز استفاده شد (راچمن .)1333،اين
آزمون نشانه هاي وسواس فکري و عملي را در چهار طبقه عمده تفکيک مينمايد که عبارتاند از :وارسي،
شستشو ،کندي ،شک و ترديد .در ايران دادفر ( )1314ضريب اعتبار کل آزمون را  1/14و روايي آن با
مقياس وسواس -اجباري يل براون  1/13گزارش نموده است.

_________________________
). Moudsley Obsessive Compulsive Inventory (MOCI
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ديگر ابزار استفاده شده در اين تحقيق ،پرسشنامة افسردگي بک  12بود ،اين پرسشنامه داراي 21
ماده است که عالئم جسماني ،رفتاري و شناختي افسردگي را اندازهگيري ميکند .دابسون و محمدخاني
( ،)1310ضريب آلفاي  1/32را براي بيماران سرپايي و  1/33را براي دانشجويان و ضريب بازآزمايي به
فاصله يک هفته را  1/33به دست آوردهاند .شايان ذکر است که از دو پرسشنامه وسواس -اجباري مادزلي
و افسردگي بک  ،2به منظور غربال گري افراد با نشانههاي وسواس و افسردگي ،استفاده شدند.
يافتهها
شاخصهاي توصيفي مانند ميانگين و انحراف معيار ابعاد سازمان شخصيت (دفاعهاي روانشناختي
نخستين ،سردرگمي هويت و آزمون گري واقعيت) درگروههاي چهارگانه در جدول  1نشان داده شدهاند.
جدول  :1ميانگين و انحراف معيار ابعاد سازمان شخصيت در گروههاي افسرده ،وسواس ،افسرده همراه
با وسواس و بهنجار
افسرده
ميانگين

وسواس
انحراف

ميانگين

معيار
دفاعهاي

23/14

4/31

افسرده  +وسواس
انحراف

ميانگين

معيار
21/41

3/32

انحراف

بهنجار
ميانگين

معيار
32/12

3/43

انحراف
معيار

22/24

0/22

نخستين
سردرگمي

20/31

4/01

20/00

0/33

20/00

0/21

22/01

4/10

هويت
آزمون

40/13

14/13

01/13

13/33

03/03

14/32

30/31

3/33

گري
واقعيت
کل

111/30

21/03

110/11

23/31

112/14

20/33

11/04

10/43

جدول  1نشان ميدهد که بيشترين ميانگين نمرات در ابعاد دفاعهاي روانشناختي نخستين
( ،)32/12سردرگمي هويت ( ،)20/00آزمونگري واقعيت ( )03/03مربوط به گروه افراد با نشانههاي
افسردگي همراه با وسواس است.

_________________________
). Beck Depression Inventory (BDI-II
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براي مقايسه گروههايي با نشانههاي وسواس ،افسردگي ،افسردگي  +وسواس و افراد بهنجار در
ابعاد سازمان شخصيت از روش تحليل واريانس چند متغيري استفاده شد .آزمون المبداي ويلکز (1/31
= )P=1/1111 ،Fنشان ميدهد که اثر متغير گروه بر متغيرهاي پژوهش معنادار است .بر اين اساس از
آزمون تحليل واريانس يک راهه براي بررسي دقيقتر تفاوت بين گروهها استفاده شد .آلفاي جديد بر
حسب تعداد متغيرهاي وابسته  1/110محاسبه شد .نتايج اولين تحليل واريانس يک راهه نشان داد که (3/32
=Fو  )P=1/1111بين گروه هاي افسرده ،وسواس ،افسرده همراه با وسواس و بهنجار از لحاظ بُعد
سردرگمي هويت سازمان شخصيت تفاوت معنادار وجود دارد؛ لذا از آزمون تعقيبي توکي براي تعيين
دقيق جايگاه تفاوتها استفاده شد که نتايج آن در جدول  2مشاهده ميشود.
جدول  : 2آزمون تعقيبي توکي براي مقايسه گروهها در بُعد سردرگمي هويت
گروه اصلي

افسرده
وسواس
به هنجار

گروههاي مقايسه

تفاوت ميانگين گروههاي اصلي

خطاي انحراف معيار

P

وسواس

-1/24

1/33

1/33

بهنجار

�3/31

1/33

1/111

افسرده  +وسواس

-1/24

1/33

1/33

بهنجار

�4/13

1/33

1/1111

افسرده  +وسواس

1/112

1/33

1/11

افسرده +وسواس

�-4/13

1/33

1/1111

و مقايسه

نتايج آزمون تعقيبي توکي که در جدول  2ارائه شده است ،نشان ميدهد که هر يک از سه گروه
افراد افسرده ( ،)P=1/111وسواس ( )P=1/1111و افسرده همراه با وسواس ( )P=1/1111در مقايسه با
افراد به هنجار ،در بُعد سردرگمي هويت نمرات بيشتري کسب کردند.
از آنجايي که آزمون لوين در ابعاد دفاعهاي روانشناختي نخستين ( F=0/31و  )P=1/111و
آزمون گري واقعيت ( F=0/11و  )P=1/112معنادار شده ،لذا از آزمون ناپارامتريک کراسکال واليس
براي مقايسه گروههاي چهارگانه در اين ابعاد سازمان شخصيت استفاده شده است .نتايج آزمون کراسکال
واليس نشان داد که بين گروهها با نشانههاي افسردگي ،وسواس ،افسردگي همراه با وسواس و بهنجار در
ابعاد دفاعهاي روانشناختي نخستين ( )P=1/1111و آزمونگري واقعيت ( )P=1/1111تفاوت معنادار
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وجود دارد؛ لذا براي تعيين دقيق جايگاه تفاوتها از آزمون تعقيبي يومن ويتني استفاده شده که نتايج آن
در جدول  3مشاهده ميشود.
جدول :3نتايج شاخص يومن ويتني براي تفاوت گروهها در متغيرهاي دفاعهاي نخستين و آزمون گري واقعيت
گروه اصلي

افسرده
دفاعهاي نخستين

وسواس
به هنجار

افسرده
آزمون گري
واقعيت

وسواس
بهنجار

گروهها

تفاوت ميانگين

Mann-Whitney U

P

وسواس

1/31

1330/01

1/31

بهنجار

33/10

111/11

1/1111

افسرده  +سواس

-23/4

1131/11

1/1111

بهنجار

23/10

320/01

1/1111

افسرده +وسواس

-11/11

1233/01

1/113

افسرده  +سواس

-43/24

013/11

1/1111

وسواس

- 0/ 3

1033/11

1/23

بهنجار

23/14

311/01

1/1111

افسرده +وسواس

-13/10

1210/01

1/113

بهنجار

31/00

111/11

1/1111

افسرده +وسواس

-3/24

1022/01

1/14

افسرده +وسواس

-33/10

02/11

1/1111

رتبهها

جدول  3نشان ميدهد که گروهها با نشانههاي افسردگي در مقايسه با افراد به هنجار در ابعاد دفاع
هاي روان شناختي نخستين ( )P=1/1111و آزمونگري واقعيت ( )P=1/1111نمرات بيشتري کسب کردند
و گروهها با نشانههاي وسواس در مقايسه با افراد به هنجار در ابعاد دفاعهاي روانشناختي نخستين
( )P=1/1111و آزمونگري واقعيت ( )P=1/1111نمرات بيشتري کسب کردند .همچنين افراد با نشانههاي
افسردگي  +با وسواس در مقايسه با افراد بهنجار در ابعاد دفاعهاي روانشناختي نخستين ( )P=1/1111و
آزمونگري واقعيت ( )P=1/1111نمرات باالتري به دست آوردهاند .نهايتا ،افراد با نشانه هاي افسردگي +
وسواس در مقايسه با افراد با نشانههاي وسواس در ابعاد دفاعهاي نخستين ( )P=1/113نمرات بيشتري
کسب کردند و افراد با نشانه هاي افسردگي همراه با وسواس در مقايسه با افراد با نشانه هاي افسردگي در
ابعاد دفاعهاي روانشناختي نخستين ( )P=1/1111و آزمونگري واقعيت ( )P=1/113نمرات بيشتري به
دست آوردهاند.
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همانطور که قبالً مطرح شد ،حاصل جمع سه عامل دفاعهاي روانشناختي نخستين ،سردرگمي
هويت و آزمون گري واقعيت ،بيانگر آسيب پذيري کلّي شخصيت و حاصل جمع نمرات دو بُعد دفاعهاي
روانشناختي نخستين و سردرگمي هويت ،به منزله مالک کلّي شخصيت مرزي ميباشد .آزمون المبداي
ويلکز ( F=11/31و  )P=1/1111نشان ميدهد که اثر کلّي گروه معنادار است .از آنجاييکه آزمون لوين
در آسيبپذيري کلّي شخصيت ( )P=1/111و شخصيت مرزي ( )P=1/13معنادار شده ،لذا از آزمون
ناپارامتريک کراسکال واليس براي مقايسه گروههاي چهارگانه استفاده شده است.
جدول  :4آزمون کراسکال واليس آسيب پذيري کلّي شخصيت و شخصيت مرزي در گروهها
P
df
χ2
مالک ها
آسيب پذيري کلّي شخصيت

00/32

3

1/1111

شخصيت مرزي

03/12

3

1/1111

آزمون کراسکال واليس نشان داد که بين گروهها با نشانههاي افسردگي ،وسواس ،افسردگي +
وسواس و بهنجار به لحاظ نمرات آسيبپذيري کلّي شخصيت ( )P=1/1111و شخصيت مرزي
( ) P=1/1111تفاوت معنادار وجود دارد؛ لذا از آزمون تعقيبي يومن ويتني به منظور تعيين دقيق جايگاه
تفاوتها استفاده شد که نتايج آن در جدول  0مشاهده ميشود.
جدول  :5آزمون تعقيبي يومن ويتني براي مقايسه گروهها در آسيبپذيري و شخصيت مرزي
گروه اصلي

افسرده
آسيب پذيري

وسواس
بهنجار

افسرده
شخصيت
مرزي

وسواس
بهنجار

گروههاي مقايسه

تفاوت ميانگين رتبهها

M-W-U

P

وسواس

-3/11

1314/01

1/01

بهنجار

32/0

122/11

1/1111

افسرده  +وسواس

-21/31

1101/01

1/111

بهنجار

32/0

120/11

1/1111

افسرده  +وسواس

-10/34

1341/11

1/11

افسرده  +وسواس

-41/10

044/11

1/1111

وسواس

1/12

1333/01

1/33

بهنجار

34/04

304/11

1/1111

افسرده  +وسواس

-11/40

1240/11

1/114

به هنجار

23/30

313/01

1/1111

افسرده  +وسواس

-14/44

1303/11

1/12

افسرده  +وسواس

-41/30

031/01

1/1111
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سازمان شخصيت افراد با نشانههاي 43 ....

جدول  0نشان ميدهد که افراد با نشانههاي افسردگي در مقايسه با افراد بهنجار در آسيب پذيري
کلّي شخصيت ( )P=1/1111و شخصيت مرزي ( )P=1/1111نمرات بيشتري کسب کردند .افراد با نشانه-
هاي وسواس در در آسيبپذيري کلّي شخصيت ( )P=1/1111و شخصيت مرزي ( )P=1/1111باالتر از
افراد به هنجار هستند .هم چنين ،افراد با نشانه هاي افسردگي همراه با وسواس در مقايسه با افراد بنهجار در
آسيب پذيري کلّي شخصيت ( )P=1/1111و شخصيت مرزي ( )P=1/1111نمرات بيشتري کسب کردند.
هم چنين ،افراد با نشانههاي افسردگي  +وسواس در مقايسه با افراد با نشانههاي وسواس در آسيب پذيري
کلّي شخصيت ( )P=1/11و شخصيت مرزي ( )P=1/12نمرات بيشتري کسب کردند .هم چنين ،افراد با
نشانههاي افسردگي  +وسواس نسبت به افراد با نشانههاي افسردگي در آسيب پذيري کلّي شخصيت
( )P=1/111و شخصيت مرزي ( )P=1/114نمرات بيشتري کسب کردند.
بحث و نتيجه گيري
نخستين يافته حاکي از اين است که تمام گروهها با نشانههاي وسواس ،افسردگي ،افسردگي همراه
با وسواس و افراد به هنجار در سطح نوروتيک سازمان شخصيت قرار دارند .اين يافته با مباني نظري تحقيق
که ادعا ميکند سطح نوروتيک سازمان شخصيت ،نشانگر يک هويت يکپارچه اما رشد نيافته است با بروز
احساس گناه ناشي از «فرامن» ،شکل پيچيدهاي پيدا کرده و به استقرار يک «من» آسيب ديده منتهي
ميگردد ،همخواني دارد (لزنوگر و همکاران .)2111 ،نتايج برخي از تحقيقات نشان داده است که چنين
الگويي شبيه به شخصيتهاي آزارپذير -افسرده ،وسواس -بياختيار و هيستريک است (هبرت 1و
همکاران.)2113 ،
دومين يافته حاکي از اين است که هر يک از گروهها در سه بُعد دفاعهاي روانشناختي نخستين،
سردرگمي هويت و آزمونگري واقعيت ،آسيب پذيري کلّي شخصيت و شخصيت مرزي نمره خاصي به
دست آوردهاند .به عبارت ديگر ،در اين پژوهش گروههاي مورد مطالعه به لحاظ کاربرد دفاعهاي
روانشناختي نخستين ،سردرگمي هويت و آزمون گري واقعيت ،تفاوت معناداري با يکديگر داشتند .نتايج
نشان داد که نمرات اين ابعاد در افراد مبتال به نشانگان هاي مورد مطالعه بيش از گروه نرمال بود.

_________________________
. Hébert
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در واقع آسيب پذيري در هر يک از اين ابعاد به صورت يک پيوستار از قطب به هنجار تا
نابهنجار گسترده شده است .کسب نمرات بيشتر در هر يک از اين ابعاد نشان دهنده سطح آسيب پذيري
باالتر و وخيمتر است .بنابراين مي توان گفت که نمرات باالتر افراد با نشانه مبتال به اختالل به نسبت افراد به
هنجار از يک سو و همچنين نمرات باالتر گروه هاي همبود دو اختالل در مقايسه با افراد مبتال به يک
اختالل از سوي ديگري مطابق مباني نظري الگوي کرنبرگ است .يافتهها نشان ميدهند که بين دو گروه
افراد با نشانههاي افسردگي و افراد با نشانههاي وسواس در هيچ يک از ابعادسازمان شخصيت و حتي در
مالک آسيب پذيري کلّي شخصيت تفاوتي وجود ندارد .قبال ديگران نيز به چنين يافتهاي مبني بر استقرار
نشانههاي وسواس و افسردگي در يک سطح (نوروتيک) دست يافتهاند (هبرت و همکاران.)2113 ،
نتيجه نهايي اينکه افراد با نشانههاي اختالل وسواس ،افسردگي ،افسردگي همراه با وسواس در
مقايسة با افراد به هنجار توانايي کمتري در متمايز کردن خود از غيرخود ،محرکهاي دروني از بيروني و
برقراري انسجام بين مالکهاي اجتماعي واقعي (آزمونگري واقعيت) دارند .همچنين .آنها فاقد ثبات در
ادراک خود و ديگران هستند .اين گونه مسايل سبب ميشود که فرد در روابط بين فردياش با مشکالت
جدي مواجه شود .اين مسايل به نوبه خود ،سبک مقابلهاي رشد نايافتهاي را به هنگام در مواجهه با
مشکالت زندگي راه اندازي مي کند که به شکل مکانيزمهاي روانشناختي نخستين فرافکني ،انکار ،همه-
کارتواني ،ناارزنده سازي هستند .يکي از محدويت هاي اين تحقيق اجراي آن در جمعيت غير باليني است.
بنابراين ،پيشنهاد ميگردد که در تحقيقات بعدي گروههاي بيمار سرپايي و بستري نيز مورد مطالعه قرار
گيرد.
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