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چکیده

Abstract
Introduction: The present study aims to determine
the effectiveness of a transference-focused
psychotherapy (TFP) on reflective functioning (RF)
and symptomatic reduction in clients with
Borderline Personality Disorder (BPD).
Method: This applied research was a semiexperimental, single-subject A-B-A design. Among
the clients with BPD who referred to Ibn-e-Sina
Hospital in Mashhad, 3 persons, were selected by
purposeful sampling, and were subjected to TFP for
one year. Data were collected using (RFQ) and
Borderline Personality Questionnaire (STB) in three
stages of baseline, treatment and follow-up in 15
months.
Results: The findings revealed significantly
increased RF total scores and decreased BPD
symptoms in the treatment and follow-up stages.
Reflective function of certainty has been
significantly increased whereas no change detected
for uncertainty. Further, a significant reduction in
hopelessness and impulsivity observed, but this
changes was not evident in paranoia and dissociation
symptoms.
Conclusion: The one year TFP treatment could
effectively increase the reflective functioning and
create important structural and symptomatic changes
in the BPD patients. Future research is required for
deeper understanding of the treatment dimensions.
Keywords: transference-focused psychotherapy,
reflective function, borderline personality disorder,
dynamic psychotherapy.
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موضوعی است ،و هم برگرفته از مجموعهای از اکتشافات و
آثار تازه دربارهی نظریهیِ ذهن 1و قصدمندی 4در روان-
شناسیِ تحولی و فلسفه ذهن است( .)51مطابقبا دیدگاه
فوناجی ،کنش تأملی یا ذهنیسازی ،تکلیفی تحولی است
که ظرفیت و امکانِ تفسیر ،استنباط و معنادارکردنِ حاالت
روانی (نظیر افکار ،احساسات ،انگیزهها ،مقاصد ،امیال) و
رفتارِ خود و دیگری را فراهم میسازد .این امکان به ویژه
در مبتالیان به اختالل شخصیت به مخاطره میافتد و
بازنماییهای خود و دیگری به نوعی دچار آمیختگی می-
شوند .ازاینرو ،فراز و فرود این کنش میتواند در آسیب-
شناسیروانی نقشی تعیینکننده ایفا کند .دراینمیان میتوان
دو گونه ذهنیسازی را از یکدیگر متمایز نمود .گونهی
نخست را میتوان ذهنیسازی ناچیز ،3تفکر عینی یا روانیِ
همارز 51نامید ،که بیانگرِ ناتوانی در توجه به مدلهای
پیچیده از ذهن خود و دیگری است و با آسیبپذیری نسبت
به گسترهی وسیعی از اختالالت از قبیل اختالل شخصیت5
مرزی و اختالالت خوردن و افسردگی ارتباط دارد .گونهی
دوم ،بیشذهنیسازی 55یا شِبهذهنیسازی 52خوانده میشود
که به معنیِ تولید بازنماییهای ذهنی از اَعمال و اِقدامات
بدون شواهد تأییدکننده است .همچنین میتوان آن را
تمایل به ایجاد مدلهای ذهنی از خود و دیگری در نظر
گرفت که بیشتر بیانگر توصیفاتی بسیار مشروح و طوالنی
است که با واقعیتِ قابلمشاهده هیچ ارتباطی ندارند و یا
ارتباط ناچیزی دارند( .)55تحقیقات آشکار ساخته است که
کنش تأملی به شدت با کیفیت تعامالت بین فردی و روابط
هیجانی بین کودک نوپا و مراقبِ مهربان 53و باتأمل54
بستگی دارد .فوناجی و همکاران در مطالعهای که ارتباط
مهارت ذهنیسازی والدین با الگوهای دلبستگی کودکان

مقدمه
اختالل شخصیت مرزی 5از شایعترین اختالالت شخصیت
در موقعیتهای روانپزشکی است( .)5این اختالل را می-
توان با تالشی سراسیمه برای دوری از رهاشدگیِ وهمی یا
واقعی ،روابط بین فردی بیثبات ،آشفتگی هویت ،تکانش-
گری ،رفتارها یا اندیشه خودکشی ،تغییرپذیری هیجانی،
احساس مزمنِ تهیبودن و ایدهپردازی پارانوئیدیِ گذرا و
مرتبط با استرس یا نشانههای تجزیهای شدید توصیف کرد.
شیوع این اختالل در جمعیت عمومی درحدودِ  5/6تا 1/3
برآورد شده است( ،)2در موقعیت بالینی نیز در حدود 51
درصد مراجعان سرپاییِ روانپزشکی و  51تا  21درصد
مراجعین بستری را این مراجعان تشکیل میدهند(11 ،)3
درصد از تشخیصهای اختالل شخصیت مرزی مربوط به
زنان است ( ،)2میزان بهبودی در آن ،متغیر است و تعداد
خیلی کمی از مراجعان به درمانهای دارویی پاسخ می-
دهند( ،)4الگوهای مکررِ ترک درمان ،حضور نامنظم در
جلسات رواندرمانی ،ناپیروی نافذ از تجویزات درمانی،
سطح باالی رفتارِ شبهخودکشی 2که پیشبینیکنندهی اقدام
به خودکشی است 44 ،درصد وقوعِ خودکشی( )1و  4تا 51
درصد خودکشی کامل( )2که بیانگرِ نرخِ کموبیش  51تا 51
درصدی بیشترِ مرگومیر در جمعیت عمومی است( ،)4از
دیگر مشخصات مراجعان به اختالل شخصیت مرزی است.
اختالل شخصیت مرزی سیری مزمن و مقاوم به درمان
دارد( ،)6 ,3با این حال برخالفِ تصورات موجود ،درمان-
ناپذیر نیست( .)1مطالعات نیز حاکی از اثربخشی 3و
تاثیرگذاری 4برخی از انواع رواندرمانی برای این گروه از
مراجعان است ( .)3 ,4با وجود این سازوکارهای تکوین و
تداوم شخصیت مرزی ،فرآیند تغییرِ درون مراجعان درخالل
جلسات ،و فنون خاصِ درمانی که باعث چنین تغییراتی
میشوند ،چندان مشخص نیست .بهدیگرسخن ،درخصوصِ
فرآیندهای تغییر همچنان ابهاماتی وجود دارد(.)51
یک مفهومِ شناختی-عاطفی-اجتماعی که در دههی گذشته
درشکلگیری اختالل شخصیت مرزی به عنوانِ عاملی
سببشناسانه اهمیت فراوان یافته ،کنش تأملی 1است.
کنش تأملی را میتوان تعریف عملیاتیِ ذهنیسازی 6بهشمار
آورد( .)55مفهومِ یادشده ،هم برآمده از فضای معرفت-
شناسانهی دیدگاه روانکاوانه ،بهویژه نظریههای روابط

1- Borderline Personality Disorder
2- Parasuicidality
3- Efficacy
4- Effectiveness
5- Reflective Function / RF
6- Mentalization
7- Theory Of Mind
8- Intentionality
9- Hypo-Mentalizing
10- Concrete or Psychic Equivalent Thinking
11- Hyper-Mentalizing
12- Pseudo-Mentalizing Or Excessive Mentalizing
13- Benign
14- Reflective
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شخصیت مرزی ،بستری شدن ،میزان کنارهگیری یا افزایش
عملکرد عمومی ،اثربخش است( .)54در مطالعاتی که به
مقایسهی سهسالهی رواندرمانی انتقالمحور و طرحواره-
درمانی پرداختند ،اثربخشی درمانِ انتقالمحور در کاهش
عالئمِ آشفتگی محرز بود ،بااینحال درمقایسه با طرحواره-
درمانی ،ازنظرِ میزان کنارهگیری از درمان باالتر و ازنظر
اندازهی اثر ،پایینتر بود( .)21 ,53دریک تالش پژوهشی
جدیدتر که درآن ازکنترل تصادفی استفاده شده بود،
پژوهشگران به مقایسهی یکسالهی رواندرمانی انتقال-
محور ،درمان رفتاریجدلی و رواندرمانی روانپویشی تعدیل
شدهی حمایتی 4پرداختند ،نتایج نشان داد هر سه نوع
درمان ،به میزانی متفاوت ،در کاهش اضطراب و افسردگی،
بهبود عملکرد کلی و سازگاری اجتماعی (تغییرات نشانهای)
اثربخش بودند .رواندرمانی انتقالمحور و درمان رفتاری-
جدلی با بهبودِ تمایل به خودکشی ،3رواندرمانی انتقالمحور
و رواندرمانی حمایتی با بهبودِ خشم 51رابطه داشتند.
همچنین دو درمانِ اخیر ،هر کدام با جنبههایی از کاهش
تکانشگری همبسته بودند ،اما تنها رواندرمانی انتقالمحور
بهطورمعناداری پیشبینِ تغییر در بیقراری 55و توهین
کالمی و مستقیم 52بود( .)3نظر به این که میانگینِ نمرات
کنش تأملی در مراجعان گروه انتقالمحور ،و نه در رفتاری-
جدلی و حمایتی ،افزایش داشت ،کنش تأملی به منزلهی5
سازوکارِ تغییر در درمانِ مراجعان مرزی مفهومسازی شد
( .)56از اینرو میتوان بیان داشت فقط رواندرمانی انتقال-
محور با تغییرات نشانهای و ساختاری (کاهش خشم،
پرخاشگری ،تمایلبهخودکشی و افزایش کنش تأملی) در
ارتباط بوده است( .)3این یافته نیز با نتایج مطالعهی لِوی و

نوپا را میسنجید ،دریافتند که کنش تأملی رابطهی بین
ایمنیِ دلبستگی والدین و ایمنی دلبستگی کودک را در
موقعیت ناآشنا در  52و  54ماهگی تعدیلگری میکند.
یعنی والدینِ ناایمن با کنش تأملیِ باال درمقایسهبا والدین
ناایمن با کنش تأملیِ پایین ،بیشتر احتمال داشت که
فرزندانی با دلبستگی ایمن داشته باشند( .)52همراستا بااین
یافته ،کِلی و همکاران( )53نیز نشان دادند که کنش تأملیِ
مادر ،واسطِ رابطهی بین رفتارهای نامعمول 5مادرانه (نظیر
اشتباهاتی در رابطهی عاطفی ،آشفتگی مرزها و نقشها،2
مزاحمت )3و ایمنی دلبستگی در فرزندان است .همچنین
فوناجی و همکاران( )54تعاملِ بین تعرض 4و کنش تأملی را
در نمونهی بزرگی از مراجعان بستریِ روانپزشکی بررسی
نمودند .آنها دریافتند که بین مراجعانی که گزارشِ تعرض
داده بودند ،همانها که نمرهی پایینی در کنش تأملی
گرفتند ،درمقایسه با آنهایی که کنش تأملی باالیی داشتند،
احتمال بیشتری بود که تشخیصِ مرزی دریافت کنند.
بنابراین چنین مینماید که کنش تأملی باال ،ضربهگیرِ
احتمالی در برابرِ شکلیابیِ شخصیت مرزی در اشخاصی
باشد که تجربهی تعرض داشتهاند .از سوی دیگر مشخص
شده که فقدان انسجام/تمایز در بازنماییهای خود و دیگری
با کاستی در ظرفیت کنش تأملی همراه است( .)4همچنین
کنش تأملی یکی از سازوکارهای مفروضِ تغییر در روان-
درمانی انتقالمحور 1است(.)51
رواندرمانی انتقالمحور از جمله درمانهای اثربخش و
تاثیرگذار در اختالل شخصیت مرزی بهشمار میآید(.)3 ,4
در تالشهای بالینی ،دادههایی مبنی بر اثربخشی و
تاثیرگذاری آن ،همتراز با درمان رفتاریجدلی 6و روان-
درمانی ذهنیتمحور 1بدست آمده است( .)3بررسیهای
اخیر ،تاثیرگذاری رواندرمانی انتقالمحور را در مقایسه با
گروه کنترل( )51و گروهی که درمان معمول( )56دریافت
کردند ،برای مبتالیان به شخصیت مرزی نشان داده است.
در مطالعهای( )51آشکار شد که روان درمانی انتقال محور
رفتارهای خودتخریبی و ویژگیهای آسیبزای شخصیت را
کاهش میدهد .در مطالعهای که  514زن با تشخیص
شخصیت مرزی به مدت یکسال تحت رواندرمانی انتقال-
محور بودند آشکار شد که درمان یادشده در کاهش میزان
خودکشی ،اقدام به خودکشی ،شناساییِ نشانههای اختالل

1- Atypical
2- Role/Boundary Confusion
3- Intrusiveness
4- Abuse
5- Transference-focused psychotherapy / TFP
6- Dialectical Behavior Therapy/ DBT
7- Mentaliztion-Based Psychotherapy/ MBT
8Modified
Psychodynamic
Supportive
Psychotherapy/ SPT
9- Suicidality
10- Anger
11- Irritability
12- Verbal and Direct Assault
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همکاران( )56که بهبودهای ساختاری را مختصِ روان-
درمانی انتقالمحور میدانند ،همراستا است.
رواندرمانی انتقالمحور ،نوعی درمان روانپویشانهیِ
تعدیلشدهیِ ساختارمند است .درمانِ یادشده برگرفته از
نظریههای روابط موضوعی در مورد سازمان شخصیت
مرزی 5است( .)25مشابهبا درمان رفتاریجدلی و ذهنیت-
محور ،این درمان نیز دربارهی سببشناسیِ شخصیت مرزی
دارای صورتبندی خاص خود است .کرنبرگ سازمان
شخصیت را متشکل از جفتهای روابط موضوعی 2و
عاطفهی مالزم آنها میداند .باتوجه به تعامل عوامل
سرشتی و محیطی ،براین باور است که مراجع مرزی،
تاحدی بهسبب هیجانهای منفی بهویژه پرخاشگری،
دشواریهایی در یکپارچه نمودنِ بازنماییهایِ مجزا از
خود/دیگری دارد .بازنماییهای آرمانی/مثبت در اقدامی
دفاعی و محافظتی ،با استفادهی ناخودآگاه از سازوکار
دوپارهسازی ،از بازنماییهای منفی و پرخاشگرانه جدا شده
و بازنماییهای قطبی ،تکبُعدی و چندپاره از خود/دیگری
پدید میآیند .ازهمینروی ،در تنظیم هیجان و هویت
اشکاالتی به وجود میآید و بهدنبال آن ،استفاده از
سازوکارهای دفاعی بَدوی (نظیر همانندسازی فرافکن،
انکار ،آرمانیسازی و خوارشماری و کنترل همهتوان) فزونی
مییابد( ،)22چراکه ناپایداری هیجانی در ایجاد ادراکهای
ثابت از خود/دیگری تداخل ایجاد میکند( .)23رواندرمانی
انتقالمحور درتالش است تا با استفاده از محیطی
ساختارمند و معاهدهی درمانی ،بههمراه استفادهاز فنون
شفافسازی ،مواجهه و تعبیر دررابطهی اینجا و اکنونِ
انتقال ،نخست هیجانهای آشوبناک و تندوتیز مراجع را
تحمل کند .3سپس با حفظِ موضعی غیرقضاوتی و خنثی،
فضایی برای تأمل مراجع بر بازنماییها و تجسمهای
ارتباطی یا همان الگوهای دلبستگی خود فراهم سازد .این
کار ابتدا ،در فضای انتقالی دررابطهبا درمانگر ،و سپس در
حوزهای وسیعتر با سایر اشخاص مهمِ زندگیِ مراجع رخ
میدهد .بدینترتیب آنها را هرچه بیشتر بهصورتِ ابعادی،
چندوجهی ،کلیتر و بافتاری مینگرد .بنابراین ،انتظار می-
رود با رشد فزایندهی کنش تأملی ،در تعاملِ ایمن و امن با
درمانگری تأملگرا ،استفاده از دفاعهای دوپارهساز و اولیه
کاهش یابد و بازنماییها به گونهای مناسب یکپارچهتر و

تمایزیافتهتر شوند( .)22همانطورکه گفته شد کنش تأملی
بهعنوانِ یکی از سازوکارهای تغییر در رواندرمانی انتقال-
محور ،از درمانهای ساختارنگرِ نوپایِ پویشی برای اختالل
شخصیت مرزی است .دادههای تجربی نیز از اثربخشی و
تاثیرگذاری این درمان پشتیبانی میکنند .ازسویی ،باتوجه به
بررسیهای صورتگرفته توسط پژوهشگر ،با در نظرگرفتنِ
خطاهای احتمالی ،غیر از یک پژوهش (که اثر درمانِ گفته-
شده را بر ساختار مراجعانِ شخصیت وابسته ارزیابی نموده)،
پژوهشی در ایران که رواندرمانی انتقالمحور را بکار گرفته
باشد ،یافت نشد .از سوی دیگر ،پژوهشی که به مطالعهی
اثربخشی یکی از گونههای رواندرمانی بلندمدت بر کنش
تأملی و نشانههای مراجعانِ دارای اختالل شخصیت مرزی
بپردازد ،مشاهده نشد .ازاینرو ،باتوجه به موارد یادشده ،می-
توان اهداف پژوهش حاضر را پرداختن به خالءهای موجود
دانست و آنها را بهمنزلهی نوآوریِ پژوهش پیشرو نیز به-
شمار آورد .درمجموع پژوهشِ دردست ،بااین هدف صورت
گرفت که تعیین کند آیا رواندرمانی انتقالمحور در افزایشِ
کنش تأملی و کاهشِ نشانههای اختصاصیِ مراجعان مبتال-
به اختالل شخصیت مرزی تاثیرگذار است؟ 5
روش
طرح پژوهش :پژوهش حاضر ازنظر هدف ،کاربردی و از
لحاظِ روش ،یک طرح تک آزمودنی از نوعِ  A-B-Aاست.
آزمودنیها :جامعهی آماری پژوهش ،مراجعان دارای
اختالل شخصیت مرزی بودند که در خرداد و تیر ماهِ 5336
به بیمارستان ابنسینا در شهر مشهد مراجعه کردند .با روش
نمونهگیری در دسترس  3نفر مطابقبا مالکهای ورود و
خروج زیر انتخاب شدند )5 :دارابودن مالکهای تشخیصی
اختالل شخصیت مرزی براساس الف) تشخیص روانپزشک
ب) نمرات مراجع در پرسشنامهی شخصیت مرزی بود؛ )2
عدم دریافت درمانهای روانشناختی دستکم به مدت 2
ماه پیشاز ورود به پژوهش؛  )3عدم مصرف داروهای
روانپزشکیِ مرتبط با تشخیص دستکم به مدت  2ماه
پیشاز ورود به پژوهش؛  )4داشتنِ سنِ دست کم  21و
دست باال  41سال؛  )1داشتنِ حداقل تحصیالت دیپلم.

1- Borderline Personality Organization / BPO
2- object relations dyad
3- contain
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است .پایهی نظری این پرسشنامه بر پژوهشهای نظری
کرنبرگ استوار است .این پرسشنامه به منظور سنجش
صفات شخصیت مرزی در نمونههای بالینی و غیربالینی،
توسط لیچسنرینگ ساخته شده است .همچنین در
پرسشنامهی یادشده به گزینهی بلی ،نمره یک و به گزینه-
ی خیر ،نمره صفر اختصاص مییابد( .)21این مقیاس
الگوهای مقولهای و ابعادی شخصیت مرزی را با هم ادغام
نموده ،و مقیاسهایی برای سنجش پراکندگی هویتی،
سازوکارهای دفاعی اولیه ،واقعیتآزماییِ آسیبدیده و
ترساز صمیمت را شامل میشود .همچنین برپایهی 21
سوال متمایزکنندهی پرسشنامه ،نقطهی برش (نمره  51از
 21نمره) درنظرگرفته شده است .لیچسنرینگ در پژوهش
خود آلفای کرونباخ برای مولفههای این آزمون را در دامنه-
ی بین  1/64تا  ،1/35و پایایی بازآزمون را بین  1/13تا
 1/43گزارش نمود که مبین همسانی درونی هستند (.)21
فوناجی و همکاران( )55نیز آلفای کرونباخ  1/35را گزارش
نمودند که حاکیاز همسانی درونی قوی است .در تحقیق
یادشده ،آلفای کرونباخ در جمعیت غیربالینی 1/43 ،و
بالینی 1/34 ،بود که مبین پایایی بسیار خوبی است .اعتبار
همزمان این مقیاس  ،1/11همبستگیِ کل مقیاسها با
یکدیگر  1/15و  1/41و سه نوع پایاییِ بازآزمایی ،تنصیفی
و همسانی درونی در جامعهی ایرانی به ترتیب 1/43 ،1/41
و  1/41است( .)26الزم به گفتن است که دو سوال آخر
پرسشنامهی اصلی ازآنجاکه در هیچیک از طبقات موردنظر
قرار نگرفتند ،در هنجاریابی ایرانیِ پرسشنامه حذف شدند
( .)26در پژوهش حاضر ،از این پرسشنامه فقط برای غربال
مراجعان دارای اختالل شخصیت مرزی استفاده شد5.
 -3پرسشنامه صفت اسکیزوئیدی (نسخهی  :1)Bپرسشنامه
شخصیت مرزی دارای  22سوال است .در نمرهگذاری این
پرسشنامه به خیر ،صفر و بلی ،یک اختصاص مییابد .این
پرسشنامه سه عامل ناامیدی ،تکانشگری و عالئم تجزیهای
و پارانوئیدیِ وابسته به استرس را بررسی میکند .جکسون
و کالریج( )21ضریب پایایی این پرسشنامه را  1/65گزارش

همچنین مالکهای خروج مشتمل موارد زیر بود )5 :داشت ِ
ن
عالئم روانپریشی برجسته و افکار خودکشی غیرقابل
کنترل؛  )2داشتنِ اختالالت هذیانی یا سایر اختالالت
شناخت؛  )3وجودِ تغییرات شخصیتی گذرا ،ناشیاز وضعیت-
های پزشکی یا سوء مصرف مواد؛  )4وجودِ سوء مصرف
فعالِ هر گونه مواد در زمان ورود به پژوهش؛  )1تشخیص
اختالل دوقطبی و سایر اختالالت شخصیت به ویژه خوشه-
ی ( Bاختالل شخصیت ضد اجتماعی ،نمایشی و
خودشیفته) براساس نظر روانپزشک .مراجعان عبارت بودند
از :آقای  35ساله ،دارای مدرک کارشناسی ارشد و مطلقه،
خانم  21ساله دانشجوی دوره کارشناسی و مجرد و خانمِ
وکیلِ  31ساله که مطلقه بود.
ابزار
5
-5پرسشنامهی کنش تأملی  :این پرسشنامه نوعی مقیاس
غربالگریِ آساناجرا و کوتاه است که کنش تأملی را می-
سنجد( )51و در سه نسخهی  46 ،14و  4آیتمی کنش
تأملی را در لیکرتی  1نقطهای از ( 5کامالً مخالفم) تا 1
(کامالً مخالفم) درجهبندی میکند .مقیاس یادشده همچنین
دارای دو خرده مقیاس اطمینان دربارهی حاالتِ روانی 2و
عدماطمینان دربارهی حاالت روانی 3است که با وضعیت-
های بالینی ،بهویژه اختالل شخصیت مرزی ،مرتبطاند.
اعتبار سازه ،ثبات عاملی ،همسانی درونی و پایاییِ بازآزماییِ
این مقیاس ،طی مطالعات سهگانهای که توسط
پدیدآورندگانِ پرسشنامه صورت گرفته ،رضایتبخش تا
عالی ارزیابی شده است( .)55مقیاسِ نامبرده با مقیاسهایی
که سازههایی همچون ذهنآگاهی و دیدگاهگیری را می-
سنجند ،همبستگی مثبت باالیی دارد .خرده مقیاس عدم-
اطمینان در این پرسشنامه با ویژگیهای مرزیِ جمعیتِ
بالینی و غیربالینی ،شدت افسردگی و تکانشگری همبستگی
مثبت دارد .خرده مقیاس اطمینان نیز ،با شاخصهای
آسیبشناسی همبستگی منفی معناداری دارد .این یافتهها را
مطالعات دیگر نیز تایید کردهاند( .)24در مطالعهی حاضر ،از
این پرسشنامه جهتِ بررسی وضعیتِ کنش تأملیِ مراجعان
مرزی استفاده شد.
 -2پرسشنامه شخصیت مرزی :4پرسشنامه شخصیت مرزی
مقیاسی  13مادهای است که از سازمانبندی شخصیت
مرزی و نیز مالکهای تشخیصی  DSM-IVساخته شده

1- The Reflective Functioning Questionnaire / RFQ
2- Certainty About Mental States / RFQ_C
3- Uncertainty About Mental States / RFQ_U
4- Borderline Personality Inventory / BPI
5- Schizotypal Trait Questionnaire-B Form / STB

54

سال  ،51شماره ( 4پیاپی ،)41زمستان 5331

مجله روان شناسی بالینی

مالقات شدند .دادههای مربوط به مرحلهی درمان ،دوبار با
فاصلهی هر  1ماه از شروع درمان گردآوری شد .بعالوه داده-
های مرحله پیگیری 2 ،ماه بعد از انتهایِ فرآیند رواندرمانی
انتقالمحور جمعآوری شد .همچنین جلساتِ نظارت ،زیر نظر
دو روانکاو مقیم فرانسه و آلمان ،هر هفته دوبار به صورت
برخط [آنالین] برگزار شد .این جلسات به صورت صوتی و
گزارشهایِ شفاهیِ هفتگی در اختیار ناظران قرار گرفت.
بعالوه ،با رعایت مالکهای ناشناختگی ،محرمانگی و
خصوصی بودن اطالعات مراجعان ،موافقت ایشان برای
شرکت در پژوهش درقالب رضایت آگاهانهی کتبی دریافت
شد.
یافتهها
برای تحلیل دادهها از شاخصهای درصد بهبودی ،5اندازهی
اثر ،2تغییر پایا 3و تحلیل دیداری 4استفاده شد .درصد بهبودی
به صورت زیر محاسبه میشود:
تفاضلِ میانگین خطپایه از دورهی درمان و پیگیری تقسیم بر
میانگین خطپایه نموده و حاصل در عدد  511ضرب میشود.
مقادیر باالی  11درصد مبین تأثیر باالی مداخله ،بین  11تا
 11درصد حاکی از اثربخشی متوسط و مقادیر کمتراز 11
درصد نمایانگر عدم اثربخشی درمان است .برای محاسبهی
اندازه اثر از  Dکوهن استفاده شد که به شرح زیر محاسبه
میشود:
تفاضلِ میانگین خطپایه از میانگینِ درمان و پیگیری بر
انحراف استاندارد کل تقسیم میشود .مطالعات مختلف برای
تفسیر این شاخص ،اندازه اثرِ  1/45را کوچک 5/51 ،را
متوسط و اندازه اثر  2/1را بزرگ پیشنهاد کردهاند(.)31
تغییر پایا ،الزمهی تغییرِ معنادارِ بالینی است .درهمین راستا ،از
شاخص تغییر پایا نیز در پژوهش حاضر استفاده شده است که
به نحوی معناداری بالینی و آماری را باهم ترکیب میکند .این
شاخص ،جهت و میزانِ تغییرِ پایا را نیز نشان میدهد.
برای محاسبهی این شاخص ،تفاضلِ میانگین دورهی درمان و
پیگیری از میانگین خطپایه ،تقسیم بر خطای استاندارد تفاوت
میشود .برای آنکه شاخص نامبرده از نظر آماری معنادار باشد،
نتیجهی آن بایست مساوی یا بزرگتر از  5/36باشد ،که نشان

کردند .همچنین راولینگز و همکاران( )24ضریب آلفای
 1/41برای آن گزارش نمودند .اعتبار همزمانِ آن با
مقیاسهای روانرنجوری و روانپریشی در فرهنگ اصلی
به ترتیب  1/64و  1/44گزارش شده است .تحقیقی هم که
توسط شانکار( )23رویِ مراجعانِ بالینی با تشخیص اختالل
شخصیت مرزی صورت گرفته ،اعتبار افتراقی و سازهی
پرسشنامه شخصیت مرزی را تایید کرده است .در ایران،
ضریب پایایی بازآزمایی در فاصلهی  4هفته برای کلِ
مقیاس  1/44و خرده مقیاسهای ناامیدی ،تکانشگری و
عالئم تجزیه و پارانوئیدی به ترتیب  1/12 ،1/13و 1/11
گزارش شده است .ضریب آلفا برای کل مقیاس  1/11و
برای خرده مقیاسهای ناامیدی ،تکانشگری و عالئم تجزیه
و پارانوئیدی به ترتیب 1/14 ،1/64 ،و  1/11بودند.
همچنین این پرسشنامه از اعتبار عاملی و افتراقی مطلوبی
در ایران برخوردار است( .)23دراین پژوهش ،ازاین
پرسشنامه برای بررسی نشانههای اختصاصی مراجعان
دارای اختالل شخصیت مرزی استفاده شد.
روند اجرای پژوهش :پژوهشگر بعد از انجام هماهنگی-
های الزم ،مالکهای ورود و خروج را به صورت مکتوب در
اختیارِ روانپزشکان قرار داد .روانپزشکان مراجعان واجدِ
شرایط را به پژوهشگر ارجاع دادند .سپس مراجعانِ یادشده،
پرسشنامهی  BPIرا بهعنوانِ غربالگری اولیه بعداز تشخیصِ
روانپزشک ،زیرنظر پژوهشگر تکمیل نمودند .مراجعانی که
مطابقبا پرسشنامه نمرهی  31به باال کسب کردند ،انتخاب
شدند .مراجعانِ انتخاب شده هر یک بهطور جداگانه در جلسه-
ای یک ساعته با پژوهشگر دیدار نمودند که درآن اهدافِ
پژوهشی شرح ،و رضایتِ آگاهانه کسب شد .در همین جلسه،
 RFQو  STBتوسط مراجعان بهعنوان نخستین دادههای
خط پایه ،تکمیل و جمعآوری شد .همچنین باتوافق دوجانبه
بین پژوهشگر و مراجعان مقرر شد هریک از مراجعان دو بار
دیگر ،هر  51روز یکبار ،در کلینیک حضور یابند و برای بار
دوم و سوم اطالعات خطپایه را تکمیل نمایند .بعداز تکمیل
اطالعات خطپایه ،مراجعان به صورت پلکانی وارد فرآیند
رواندرمانی انتقالمحور شدند .الزم به ذکر است که سه
مراجع دیگر با ویژگیهایِ مشابه مراجعانِ اولیه انتخاب شدند
و به صورت همزمان وارد روند درمان شدند تا در صورت لزوم،
جایگزینی صورت گیرد .مراجعان درطول یکسال 2 ،بار در
هفته ،شنبهها و سهشنبهها در جلساتی به مدت  11دقیقه

1- Percentage recovery / PR
2- Effect size / ES
3- Reliable change index / RCI
4- Visual analysis
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نمرهی کل کنش تأملی در مراجع اول ( 5/52و  ،)5/14دوم
( 1/61و  )1/14و سوم ( 1/4و  )5/2است .همانگونه که
مشاهده میشود درصدهای بهبودی ،به جز کنش تأملی عدم-
اطمینان ،در مراحل درمان و پیگیری برای کنش تأملی
اطمینان ،باال و برای نمرهی کل کنش تأملی باالتر از متوسط
است.
بعالوه شاخص تغییر پایا در مراحل درمان و پیگیری ،به
ترتیب ،برای کنش تأملی اطمینان در مراجع اول ( 53/11و
 ،)56/34دوم ( 53/63و  )56/63و سوم ( 52/62و ،)53/16
برای کنش تأملی عدماطمینان در مراجع اول ( 1/13و ،)1/63
دوم ( 3/51و  )3و سوم ( 5/14و  )1/21و برای نمرهی کل
کنش تأملی در مراجع اول ( 54/12و  ،)1/23دوم ( 3/46و
 )3/44و سوم ( 55/4و  )6/41است .همانطور که مشخص
است شاخصهای تغییر پایا در مراحل درمان و پیگیری به
استثنای مراجع اول و سوم در کنش تأملی عدماطمینان ،در
باقی موارد باالتر از  5/36است و ازاینرو میتوان اظهار داشت
که تغییرات نه تنها بزرگ بلکه پایدار نیز بودهاند و نتایج
بدست آمده ناشی از اثر درمان است ،و نه عوامل تصادفی و
اتفاقی.

میدهد نتایج بدست آمده بیشاز خطای اندازهگیری ،ناشیاز
تغییر واقعی ،عوامل فعال و دستکاری آزمایشگر است(.)35
جدول  )2بیانگر نمرات مراجعان در کنش تأملی در مراحل
خطپایه ،درمان و پیگیری است .شاخص اندازه اثر در مراحل
درمان و پیگیری ،به ترتیب ،برای کنش تأملیِ اطمینان در
مراجع اول ( 2/14و  ،)5/1دوم ( 2/12و  )5/14و سوم (5/41
و  ،)3/12برای کنش تأملیِ عدماطمینان در مراجع اول (1/16
و  ،)1/44دوم ( 2/23و  )2/21و سوم ( 5/54و  )1/53و برای
نمرهی کلی کنش تأملی در مراجع اول ( 2/56و  ،)5/13دوم
( 5/41و  )5/54و سوم ( 5/16و  )2/26است .آنچنان که
پیداست اندازههای اثر در کنشِ تأملیِ اطمینان و نمرهی کل
در مراحل درمان و پیگیری باالتر از متوسط است ،حال آنکه
در کنش تأملی عدماطمینان بهجز مراجع دوم و مرحلهی
درمانِ مراجع سوم ،اندازههای اثر کوچک است.
مطابقبا جدول  )5شاخص درصد بهبودی در مراحل درمان و
پیگیری ،به ترتیب ،برای کنش تأملی اطمینان در مراجع اول
( 1/31و  ،)1/65دوم ( 15/53و  )14/21و سوم ( 15و
 ،)31/31برای کنش تأملی عدماطمینان در مراجع اول (1/15
و  ،)1/53دوم ( 1/32و  )1/41و سوم ( 1/56و  )1/14و برای

جدول  )1کنش تأملی در مراحل خطپایه ،درمان و پیگیری
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 :Aمرحلهی خط پایه؛  :a3 ،a2 ،a1تعداد مشاهدات در مرحلهی خط پایه؛  :Bمرحله درمان؛  :b2 ،b1تعدات مشاهدات در مرحله درمان؛ :F
مرحلهی پیگیری؛  :f1تعداد مشاهدات در مرحلهی پیگیری؛ RF؛ کنش تأملی؛ C1,2,3؛ مراجع اول ،دوم و سوم؛ RF-C؛ خرده مقیاس
اطمینان؛ RF-U؛ خرده مقیاس عدم اطمینان؛ TS؛ نمرهی کل؛ ES؛ اندازه اثر؛ PR؛ درصد بهبود؛ RCI؛ شاخص تغییر پایا

برای متغیرهای نامبرده در ارزیابیهای بعدی (نقاط  1و )6
نیز ،کموبیش حفظ و حتی کمی فزونی یافته است .این
درحالی است که تغییرات در کنش تأملیِ عدماطمینان ،غیراز
مراجع دوم (که به ویژه از نقطهی  1تغییر محسوسی نشان

در نمودارهای  2 ،5و  )3آشکار است که خطوط روندِ کنش
تأملی اطمینان و نمرهی کل ،بعد از آخرین ارزیابی مرحلهی
خط پایه (نقطهی  ،)3در اولین ارزیابی از دورهی درمان
(نقطهی  )4افزایش چشمگیری نشان میدهد .این افزایش
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( 5/41و  ،)5/63دوم ( 2/15و  )5/63و سوم ( 5/41و ،)2/11
برای تجزیهوپارانویا در مراجع اول ( 1/32و  ،)1/14دوم
( 1/13و  )1/45و سوم ( 5/15و  )5/34و برای نمرهی کل
نشانههای اختصاصی در مراجع او ( 5/42و  ،)5/63دوم
( 5/62و  )5/12و سوم ( 5/36و  )2/22است .همانطور که
پیداست اندازههای اثر در ناامیدی ،تکانشگری و نمرهی کلی
نشانههای مرزی باالتر از متوسط است ،این درحالی است که
درمورد نشانهی تجزیهوپارانویا ،غیراز مراجع سوم با اندازهی
اثر باالتر از متوسط ،با اندازههایِ اثرِ کوچکی مقابل هستیم.
مطابقبا جدول  )3شاخص درصد بهبودی در مراحل درمان و
پیگیری ،به ترتیب ،برای ناامیدی در مراجع اول ( 1/63و
 ،)1/11دوم ( 1/41و  )1/41و سوم ( 1/14و  ،)1/11برای
تکانشگری در مراجع اول ( 1/65و  ،)1/16دوم ( 1/11و
 )1/63و سوم ( 1/12و  ،)1/16برای تجزیهوپارانویا در مراجع
اول ( 1/32و  ،)1/54دوم ( 1/33و  )1/33و سوم ( 1/34و
 )1/23و برای نمرهی کل نشانههای اختصاصی در مراجع
اول ( 1/16و  ،)1/44دوم ( 1/11و  )1/43و سوم ( 1/16و
 )1/65است .همانگونه که مشاهده میشود درصدهای
بهبودی در مراحل درمان و پیگیری برای نشانهی ناامیدی،
غیراز مراجع دوم ،باالتر از متوسط است؛ درمورد نشانهی
تکانشگری و نمرهی کلی نشانهها در تمامی مراجعان باالتر
از متوسط است ،حالآنکه میزان بهبود در نشانهی تجزیه و
پارانویا چندان اثربخش نیست.
بعالوه شاخص تغییر پایا در مراحل درمان و پیگیری ،به ترتیب،
برای ناامیدی در مراجع اول ( 1/15و  ،)6/32دوم ( 3/61و
 )4/61و سوم ( 1/14و  ،)4/11برای تکانشگری در مراجع اول
( 4/25و  ،)1/63دوم ( 4/36و  )1/63و سوم ( 6/41و ،)3/14
برای تجزیه و پارانویا در مراجع اول ( 5/24و  ،)1/16دوم (5/5
و  )5/15و سوم ( 2/34و  )5/64و برای نمرهی کل نشانههای
اختصاصی در مراجع اول ( 55/3و  ،)4/31دوم ( 51/62و
 )4/33و سوم ( 52/42و  )52/54است .همانطور که مشخص
است شاخصهای تغییر پایا در مراحل درمان و پیگیری برای
نشانههای ناامیدی ،تکانشگری و نمرهی کل باالتر از 5/36
است و میتوان اظهار داشت که این تغییراتِ بزرگِ پایا ناشی از
اثر درمان است و به لحاظ بالینی معنادار .بااینوجود درمورد
نشانهی تجزیه و پارانویا ،تغییراتِ بهدستآمده ،ازنظر آماری
و بالینی معنادار نشدهاند و میتوان این تغییرات را به عواملی
غیر از اثر درمان نسبت داد.

میدهد) ،تغییر چشمگیری نشان نمیدهد و بهواقع نمیتوان
الگوی فزاینده یا کاهندهیِ دیداری مشاهده نمود.

نمودار  )1کنش تأملی برای مراجع اول در مراحل خطپایه،
درمان و پیگیری

نمودار  )2کنش تأملی برای مراجع دوم در مراحل خطپایه،
درمان و پیگیری

نمودار  )3کنش تأملی برای مراجع سوم در مراحل خطپایه،
درمان و پیگیری

مطابقبا جدول  )2که نمایانگر نمرات نشانههای مرزی
مراجعان در مراحل خطپایه ،درمان و پیگیری است شاخص
اندازه اثر در مراحل درمان و پیگیری ،به ترتیب ،برای
ناامیدی در مراجع اول ( /135و  ،)5/11دوم ( 5/54و )5/21
و سوم ( 2/22و  ،)2/22برای تکانشگری در مراجع اول
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اثربخشی رواندرمانی انتقالمحور بر کنش تأملی و کاهش...
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 :Aمرحلهی خط پایه؛  :a3 ،a2 ،a1تعداد مشاهدات در مرحلهی خط پایه؛  :Bمرحله درمان؛  :b2 ،b1تعدات مشاهدات در مرحله درمان؛ :F
مرحلهی پیگیری؛  :f1تعداد مشاهدات در مرحلهی پیگیری؛  :BSsنشانههای مرزی؛  :Hناامیدی؛  :Iتکانشگری؛  :D&Pتجزیه و پارانویا؛
 :TSنمرهی کل؛  :C1,2,3مراجع اول ،دوم و سوم؛  :ESاندازه اثر؛  :PRدرصد بهبود؛  :RCIشاخص تغییر پایا.

مطابق با نمودارهای  1 ،4و  )6همانطور که پیداست خط
روند نمرهی کلیِ نشانهها در تمام مراجعان ،از نقطهی  3به
 ،4کاهشی محسوس نشان میدهد .سیرِ کاهشی یادشده در
نقطهی  1فزونی یافته است .اما در نقطهی پیگیری،6 ،
شاهدِ بازگشتِ ناچیزِ روند کاهنده هستیم .ناامیدی ،در مراجع
اول و سوم از نقطه  3به  ،4کاهش محسوس نشان میدهد،
در نقطهی  ،1این کاهش کمی بیشتر شده و در مرحلهی
پیگیری کاهش نامبرده اندکی بازگشت نشان میدهد .روند
تغییراتِ ناامیدی در مورد مراجع دوم از نقطهی  3به  ،4اُفتِ
چشمگیری نشان نمیدهد .در تکانشگری ،تمامی مراجعان از
نقطهی  3به  ،4کاهشِ چشمگیری وجود دارد .این روند
کاهندهی در نقاطِ  1و  6نیز استمرار دارد .نشانهی تجزیه و
پارانویا ،در هیچیک از مراجعان در مراحل درمان و پیگیری،
اُفت و خیز مشخص و چشمگیری نداشته و کموبیش
نیمرخی افقی در طول تحقیق از خود به جای گذارده است.

نمودار )4نشانههای مرزی برای مراجع اول در مراحل خط-
پایه ،درمان و پیگیری

نمودار )5نشانههای مرزی برای مراجع دوم در مراحل خط-
پایه ،درمان و پیگیری
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این یافته همسو با مطالعاتِ کالرکین و همکاران( ،)36لوی و
همکاران( ،)56ورهات-پلیتر و دبن-ماجر( )51و دوئرینگ و
همکاران( )54بود .برابر با دیدگاه فوناجی و همکاران نمرهی
 3و کمتر برای مقیاس کنش تأملی ،پایین و سوالانگیز
است .این نمره همچنین بیانگر تأمالت سادهانگارانه درمورد
حاالت روانی خود و دیگری و سبکِ بیشتحلیلی یا بیش-
فعال است( .)54درچنین مواردی اِسنادها بهظاهر بهطور
کامل تأملی بهنظر میرسند و ژرفای بیشاز حدِ انتظار دارند،
اما با نگاهی دقیقتر ،ارتباط معقول ،انسجام و پیچیدگی
مناسب مشاهده نمیشود .اطمینان این افراد دربارهی
احساسات و افکار درونی خود و دیگران ،وانمودی از
فرآیندهای منعطف ،گشوده و یکپارچهی موجود در افراد
دارای تأمل باال است( .)55نمرهی  1در مقیاس کنش تأملی،
بیشتر در جمعیت غیربالینی و سالم وجود دارد و با تفکر
تأملی در موقعیتهای غیرمعمول و اِسنادهای بسندهی افکار
و احساسات در مورد خود و دیگری پیوند دارد .افرادی که
دراین گستره قرار میگیرند در مورد احساسات و افکار تأملی
بحث میکنند ،اما چنین تفکری خودانگیخته نیست .بعالوه
درمواجههبا موقعیتهای اجتماعی پیچیده که در آنها تعارض
و دوسوگرایی وجود دارد ،محدود میشود .افرادی که نمره 4
کسب میکنند ،مدل ذهنیشان مشابه افرادِ دارای نمره 1
است ،اما یکپارچگی کمتری دارند( .)56بعالوه یافتهها آشکار
ساخت که نشانهی تجزیه و پارانویا و عدماطمینان (به
استثنای مراجع دوم) کاهش معناداری نداشت .در پژوهش
دومالیستر و همکاران( )34رواندرمانیِ پویشی بلندمدتِ
بیمارستانمحور ،در بهبودِ ظرفیت کنش تأملی ،کاهشِ
نشانهها و کاهش شاخص عدماطمینان موثر بود .اما در
پژوهش حاضر ،شاخص عدماطمینان (به استثنای مراجع
دوم) کاهش معناداری نشان نداد .از دالیل این ناهمسویی
میتوان به سطحِ تحلیلهای صورت گرفته در پژوهشها
اشاره داشت .در پژوهشِ دومالیستر و همکاران ،تحلیلهای
آماری صورت گرفته در سطح گروهی بوده است ،حالآنکه
درپژوهش حاضر تحلیلهای آماریِ درترازِ عمیق و فردی به
دنبالِ معناداری بالینی بودند .در تحلیلهای گروهی احتمال
نادیدانگاشتن تغییرپذیریِ تفاوتهای فردی باال است .دلیلِ
دیگری که شاید بتوان برای این ناهمسویی مطرح نمود،
بیمارستانمحور بودنِ پژوهش دومالیستر و همکاران است.

نمودار )6نشانههای مرزی برای مراجع سوم در مراحل
خطپایه ،درمان و پیگیری

به صورت کوتاه میتوان بیان داشت مطابقبا یافتههای
پژوهش پیروِ بکارگیریِ رواندرمانی انتقالمحور ،کنش تأملی
افزایش و نشانههای اختصاصیِ اختالل شخصیت مرزی،
کاهش داشت .بااینحال در کنش تأملیِ عدماطمینان و
نشانهی تجزیه و پارانویا تغییر معنادار و محسوسی مشاهده
نشد.
بحث
شمارِ زیادی از مبتالیان به اختالل شخصیت مرزی در کنش
تأملی( )32 ,55درگیرِ آسیبهای عمدهای هستند که با
پراکندگی هویت ،مشکالت بین فردی و آسیبشناسی
نشانهای درارتباط است .ایجاد و استقرارِ کنش تأملی ،پیش-
شرط دستیابی به تحکیم هویت ،رفع دشواریهای بین -
فردی( )33و درنتیجه کاهش نشانهها است( .)34پرسشِ
تحقیق پیشرو در همین راستا ،تعیین اثربخشی رواندرمانی
انتقالمحور بر کنش تأملی و نشانههای مراجعانِ دارای
اختالل شخصیت مرزی بود.
همانطور که نتایج آشکار ساخت ،رواندرمانی انتقالمحور
توانست طی یکسال در مراحل درمان و پیگیری ،کنش
تأملی را افزایش و نشانههای اختصاصی اختالل شخصیت
مرزی را کاهش دهد .از این نظر با پژوهشهای لوی و
همکاران( ،)56لوی و همکاران( ،)31کالرکین و همکاران
( ،)3دومالیستر و همکاران( )34همراستا است .در پژوهش
حاضر همسو با پژوهش لوی و همکاران( )31نمرات کلیِ
کنش تأملیِ مراجعان درابتدای پژوهش کمتر از  3بود ،و در
دورهی درمان و پیگیری ،به باالتر از  3افزایش یافت .دراین
میان ،مطابقبا انتظار و پیشبینی نظریه ،شاخصِ اطمینان
افزایش و نشانههای ناامیدی و تکانشگری کاهش داشت.
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ازهمین رو پیشنهاد میشود در مطالعات آتی از نمونههایی با
حجمِ بزرگتر و روشهای احتماالتی نمونهگیری نیز استفاده
شود .بعالوه برای کاهش سوگیری ،از پژوهشهای یک-
سرکور (درمانگر و ارزیاب یک نفر نباشد) استفاده شود.
بعالوه میتوان با استفاده از بودجههای موسسهای ،دورههای
درمان و مطالعات پیگیریِ بلند مدت تری را مدنظر قرار داد.
تشکر و قدردانی
در انتها از مراجعان محترمی که در فرآیند پژوهش شرکت
نمودند و همچنین از ناظران ارجمند ،دکتر حسن مکارمی و
دکتر سهیال کیانی ،تشکر میشود.
منابع

پژوهشهایی که در محیط بیمارستانی صورت میگیرند،
درنظر از کنترل باالیی برخوردارند .بیشک نتیجهی چنین
مطالعهای با نتایج مطالعهی حاضر که در محیطی
غیربیمارستانیِ رقم خورد ،ممکن است متفاوت باشد .افزون-
براین ،شاید بخشِ دیگری از واریانسِ موجود بهسببِ نمونه-
های متفاوت باشد .نمونههای بیمارستانی نشانههای شدیدتر
و سیر بیماریِ مزمنتری دارند که از منظرِ پیشآگهی ،آنها را
با نمونهی سرپاییِ مراجعان پژوش حاضر متفاوت میسازد.
درمورد معنادار نشدن شاخصهای تحلیلِ نشانهی تجزیه و
پارانویا میتوان گفت که نمرههای مراجعان در شاخص
موردنظر درهمان ابتدا پایین بوده که میتوان آن را به پیش-
آگهی مناسب مراجعان نسبت داد .هرچند از سوی دیگر،
میتوان نشانهی یادشده را درقیاس با ناامیدی و تکانشگری،
نسبتبه درمان مقاومتتر دانست .این بدان معنی است که
شاید این نشانه به مدت زمانِ بیشتری برای پاسخ به تغییر
نیاز داشته باشد.
بهطور کلی میتوان گفت رواندرمانی انتقالمحور طیِ دوره-
ای یکساله توانست یکی از آسیبهای عمدهی مراجعانِ
دارای اختالل شخصیت مرزی ،یعنی کاستی در ذهنیسازی
و تأملورزی را بهطور معناداری ازمنظر بالینی افزایش دهد.
این افزایش با کاهش نشانههای اختصاصی بهویژه ناامیدی و
تکانشگری همراه بود .مطابقبا نظر پدیدآورندگان روان-
درمانی انتقالمحور ،به نظر میآید برای تحکیم و گسترشِ
ظرفیت ذهنیسازی به مدت زمان بیشتری نیاز است ،بااین
وجود درخالل سال اولِ درمان میتوان طلیعههایِ ذهنی-
سازی را با تمام فراز و نشیب آن مشاهده نمود .طوری که
این ظرفیت به صورتِ مارپیچی صعودی ،همراه با پسرفت-
هایی ،درحال افزایش است.
حجم نمونه باتوجه به تکآزمودنی بودن طرح پژوهش،
کوچک و روش نمونهگیری ،غیراحتماالتی بود .هر دو مورد
میتوانند تعمیمپذیری یافتهها را محدود سازند .با حجم
نمونهی کوچک ،دشوار بتوان به معناداری آماری دست
یافت ،بدین جهت از معناداری بالینی استفاده شد .ارزیاب و
درمانگر در این پژوهش یک نفر بودند و ممکن است در
نتایج سوگیری وجود داشته باشد .مدت زمان دورهی درمان و
پیگیری با توجه به بلندمدت بودن رواندرمانی انتقالمحور و
آسیبشناسی مزمنِ اختالل شخصیت مرزی ،کوتاه بود.
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