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انیدانشجونیبدريمرزتیشخصاختالليهانشانهيداراافرادذهنيتئور

2لویعلمحموددیمج،*1احمدزادهایلع

laya.ahmadzade@ymail.comلیاردبآزاددانشگاه،ینیبالیشناسروانارشدکارشناس1
زیتبردانشگاه،یشناسروانگروهیعلمئتیهعضو2

دهیچک
ازیبزرگيهاگروهيروبرپژوهشنیا.بودانیدانشجونیبدريمرزتیشخصاختاللنشانگانيداراافرادذهنيتئوریبررسحاضر،پژوهشازهدف

50،يمرزتیشخصاختالليهانشانهيداراگروهدرنفر50دانشجو،نفر100تعدادآنازکهشدجراابودندساله) 30-18(یسنردهدرکهکهانیدانشجو
سنجشيبرا. شدندانتخاب) MCMI-III(3لونیميمحورچندینیبالپرسشنامهاساسبردسترسدريریگنمونهروشبهسالمافرادگروهدرنفر

تیشخصاختالليهانشانهيداراافرادذهنيتئورکهبودنیابرپژوهشفرض. شداستفادهمصوريهاداستانوبزرگساالنچشمآزمونازذهنيتئور
يطورهب. دارنديمعنادارتفاوتسالمافرادبايمرزتیشخصاختاللنشانگانيداراافرادذهنيتئورکهدادنشانجینتاواستمتفاوتسالمافرادبايمرز
علتبودنیابرفرضيمرزتیشخصاختاللبارابطهدر. داشتندنقصذهنيتئوریشناختویجانیهلفهؤمییتوانادريمرزتیشخصبهمبتالافرادکه

یخوانفراذهنورمعمولیغینیگزیجايهاياستراتژخاطربهشتریببلکه؛ستیننییپاسطحایکاملذهنيتئوروجودعدمافرادنیادرذهنيتئورنقص
ازانتقالدرآنانشودیمباعثکهباشدتواندیميسازمیدونتفکرویجانیهیثباتیبنادرست،یخوانفراذهنيبرایاحتمالنییتبواشدبیمنادرست

بدانند،تیواقعزالیبدیاحتمالادراكچندازیکیباکهنیايجابهراخودادراکاتوشدهاختاللدچارنینماديالگوبهیکیزیفابعادبریمبنتفکريالگو
.پندارندیممحضتیواقعآنرا
يمرزشخصیتاختالل؛ذهنتئوري:هاواژهدیکل

مقدمه
ازکهاستبارزيتکانشگرهمراهعواطف،وخودانگاره،يفردنیبروابطدریثباتیبریفراگيالگوکیيدارايمرزتیشخصاختالل

يهاحالتویآشفتگيهایژگیوباومتفاوتاختاللنیابروزيهانهیزم. شودیماهرظگوناگونيهانهیزمدروآغازیبزرگساللیاوا
کا،یامریروانپزشکانجمن(داردیهمراهدارومصرفسوءوخودبهرساندنبیآسمانندخطرناكيرفتارها،یخشم،افسردگاضطراب،یجانیه

بخشبهوپرداختهیبحرانيرفتارهاکنترلويفردنیبروبطآموزش،یلقخنوساناتتیریمدوکنترلیچگونگبهشتریبهاپژوهش). 2000
دارايبهنجارافرادويمرزتیشخصاختالليهانشانهيداراافراددرذهنيتئورییتواناهمقایس. اندکردهتوجهترکماختاللنیایناختش

دچار)هیجاناتبروزتوجه،ادراك،احساس،مانند(شناختیپردازشازییهامؤلفهروانیهايشناسیآسیبازبرخیدرزیرااست،زیادياهمیت
درذهنيتئورییتوانابرحاضرپژوهشدلیل،اینبه.شودمیمختلسازگارانهعملکردهايانجامبرايافرادتواناییآندنبالبهوشدهنقص
.استمتمرکزيمرزتیشخصاختاللنشانگانيداراافراد

داللترفتارتوضیحوفهمبرايتالشدردیگرانوخودبهروانیهايوضعیتاسنادتواناییبه(Theory of mind)ذهنهنظری
نیاتوتمایالتدریافتدرنقصبروزکهگیردبرمیدرراادراکاتوهیجاناتباورها،نیات،تمایالت،ازايدامنهروانیهايوضعیت. کندمی

واردوکنین،(گرددمیشناختیتحریفاتبهمنتهیدیگرانباورهايدریافتدرنقصظهورو(Empathy)لیهمدنقایصبهمنجردیگران
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مؤلفه- 2؛یشناختذهنيتئوراییشناختمؤلفه- 1: اندکردهيسازمفهومیاساسلفهؤمدوازمتشکلراذهنهینظرریاخقاتیتحق).1999
ذهنيتئوروگرانیدواعتقاداتوافکاراتینوباورهاینیبشیپاستنباطوییتوانابهیناختشذهنيتئور. یجانیهذهنيتئوراییجانیه
-يشما(باشدیممترادفیهمدلبایجانیهمفهومودارداشارهگرانیدیاحساسویجانیهویعاطفحاالتاستنباطییتوانابهیجانیه

مسأله،حلهايمهارتوتنظیمیبرخودذهنهنظریتأثیراتمختلفهايژوهشپدر). 2009همکاران،وپررتز-آهارون،يهارار،يتسور
دركوتفسیرهیجانات،دركفردي،بینهايمهارتاجتماعیکفایتواقعیت،ازبازنمودتشخیصخودپنداشت،اجرایی،مهاریندهايآفر

اختالالتکهداردوجودشواهدي).2003،همکارانورگبوگینز(استشدهمشخصهمدرديوهمدلیپسند،جامعهرفتارهايمبهم،تصاویر
هاياختاللمغزي،هايآسیبقطبی،دوعاطفیاختالالتواسکیزوفرنیا،)2003همکاران،وریچل(اجتماعیضدهايشخصیتوشخصیت

افرادکهاستاینبراعتقادهنذتئوريهايدیدگاهدر. دارندنقصیذهننظریهدر) 2003،آستینگتون(پرخاشگرهايشخصیتوسلوك
رفتاراساسبرخودرفتارتنظیمودیگرانرفتاربینیپیشدیگران،احساساتدریافتازخاصاطالعاتپردازشجهتبهتکانشیوپرخاشگر
اغلب،يمرزتیشخصاختاللبهمبتالافرادزینDSM-IV-TRدر.)2003آستینگتون(نیستنددیگرانباهمدلیبهقادروعاجزنددیگري

يداراافرادشودمعلومکهچناناساسنیابر. هستندمشکلدچارخودخشمکنترلدرایدهندیمنشانخودازرايدیشدایونامناسبخشم
صرفیستیباینیبالمداخالتویتیتربویدرمانيهاکوششازیبخشمسلماً؛دارندنقصذهنيتئوردريمرزتیشخصاختالليهانشانه
هاينشانهدارايافراددرذهنتئوريبررسیپژوهش،اساسیهدفالذکرفوقمطالببهاستنادبا.گردندنقصنیاکردنبرطرفدربارهتالش

.بودشخصیتاختالل

روش
پژوهشطرحوکنندگانشرکت

کهبودتبریزواحداسالمیآزاددانشگاهمهندسیوفنیوپایهعلومانسانی،علومهدانشکدسهدانشجویانشاملپژوهشاینآماريجامعه
دروجنسدوهرازکنندگانشرکت. باشدیم) 18- 30(هاآنیسنردهوبودندتحصیلحالدردانشگاهایندر91-92تحصیلیسالدر

حاضرپژوهشطرح.باشدمی9651رپستعدادودختر8997تعدادکهاستدانشجو18648دارايپژوهشموردهجامع. بودندکارشناسیمقطع
امکانلذا. باشدمیمیلونآزمونازاستفادهباغربالگريمستلزمحاضرپژوهشکهاینبهتوجهبا.استيشاهد- موردنوعازياسهیمقا-یعل

هايگروهرويمیلونزمونآکهصورتاینبهاست،شدهاستفادهدسترسدرگیرينمونههشیوازنتیجهدرونبودهمقدورتصادفیانتخاب
اختالليهانشانهيداراگروهدرنفر50تعدادیعنینفر100مجموعاًتاد،یگرداجراداشتندقرار18- 30یسنردهدرکهدانشجویانازبزرگی
آنیینهاBRهمرنکهجمعیتنیهمازسالمگروهدرنفر50وگرفتمیقرار60-75فاصلهدرهاآننهاییBRهنمرکهيمرزتیشخص
. دیگردانتخاببود60ازکمتر

ابزار
تستيوتریکامپنسخه“ازذهنيتئوریجانیهمؤلفهسنجشيبرا:ذهنتئوريیجانیهمؤلفهارزیابیبرايبزرگساالنچشمآزمون

تظاهراتارزیابیابزاریکها،چشمآزمون. شداستفاده) 2001همکاران،وکوهن–بارون(هاچشمقیطرازیخوانذهنشدهنظردیتجد
تنهاکهايچهرهتظاهراتازعکس36شاملآزموننیا. استشدهساختهعاطفی،عالیمدربازخوانیافرادارزیابیبرايکهاستايچهره

تواندمیبهترکهکلمهچهارازبینراکلمهترینمناسبتاشودمیخواستهکنندهشرکتاز. استیافتهتشکیلدهند،مینشانراهاچشمهمحدود
هربهيگذارنمرهيبرا. بپردازندعکسصاحباحساساتوباورهابهوانتخابراباشد،عکسصاحبفرداحساساتوافکارهکنندتوصیف

ازکمترنمرهمتوسط،ذهنهینظرنشانگر20-30نیبنمرهرندیگیمقرار36وصفردامنهنیبنمراتوردیگیمتعلقنمرهکیحیصحجواب
ازها،چشمآزمون. گرددمیاجرازمانیمحدودیتبدونآزموناین. باالستذهنهینظرنشانگر30ازباالترنمرهونییپاذهنهینظرنشانگر22
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بوده72/0ذهنهنظرینقصرويبربافندهوهشپژدرآنشدهمحاسبهرواییکهطوريهب.باشدمیبرخوردارمقبولیسنجیروانهايویژگی
). 1390بافنده،(است

شدهساخته1997سالدرهمکارانوسرفتیتوسطابتدامصورهايداستان: ذهنتئوريیشناختمؤلفهارزیابیبرايمصورهايداستان
کنندهشرکتازداردتصویرششداستانهروباشدمیداستان10شاملمصورهايداستانآزمون).1385،يالبرزویقمرانازنقلبه(است

) چپسمت(اولتصویرسهمنطقیهکنندتکمیلکهرایکی) راستسمت(دومتصویرسهبینازها،آنهمشاهدازپسکهشودمیخواسته
عملدرستتوضیحنیزودرستسخپاانتخاببه. استدادهانجامراعملیچهتصاویردرداستانیشخصیتدهدتوضیحوکندانتخاباست

ذهنینظریههنشانکه(2هنمرپرسشدوازپرسشیکدرستپاسخبراي،)استذهنهنظریتوانایینشانهکه(3نمرهداستانیشخصیت
درآنشدهحاسبهمروایی. شودمیداده) استذهنهنظریتواناییعدمهنشانبهکه(1هنمرپرسشدوهربهنادرستپاسخبرايو) استنسبی

سالدرالبرزيقمرانی،). 1385،يالبرزویقمرانازنقلبه(استآمدهدستهب89/0آناعتبارضریبو1999،85/0سالدرموریسپژوهش
آزمونرواییوودبمتغیر94/0تا71/0بینآزموناعتبار.دادندقراربررسیموردایراندرراذهننظریههشدترجمهفرمرواییواعتبار1385
. استآمدهدستهب81/0بصور

/ بلیگویه175باخودسنجیمقیاسیک) 1994،میلون(3-میلونمحوريچندبالینیآزمون:(MCMI-III)3-آيامسیامآزمون
دوبارایراندرآزموناین. گیردمیقراراستفادهمورداالببهسال18بزرگساالنبرايوسنجدمیراشخصیتبالینیالگوي14کهاستخیر

کردههنجاریابیاصفهاندرراآنسومهنسخ) 1381(شریفیوآزمونایندومهنسختهران،در) 1372(موگهیخواجه. استشدههنجاریابی
). 1383شریفی،ازنقلبه(است

اجراوهیش
ويرازداراصلکاملتیرعاباهاآزمون،آزمونسههردربارهیکافحاتیتوضارائهباوانکنندگشرکتبهنامهتیرضافرمارائهبا

اریاختدرهاپرسشنامهبهیپاسخدهيبرارایکافزمانازینحددرکنندگانشرکتو. گرفتقرارانیدانشجواریاختدراطالعات،بودنمحرمانه
يهمکارباهاپرسشنامهاکثرکهاستذکربهالزم.ندینماقطعآزمونگرباراشانیهمکارتوانستندیمکارادامهبهلیتماعدمصورتدروداشته
قرارلیتحلوهیتجزوسهیمقاموردSpssبرنامهقیطرازيآورجمعازبعدهاپرسشنامهودیگردلیتکمانیدانشجومشتاقانهومساعدکامال
.گرفت

جینتا

ک گروهیبه تفک)ذهنيتئوریمؤلفه شناخت( ها ت داستاننمرايف آماریتوص. 1جدول 

انحراف استانداردنیانگیمحداکثرحداقلگروه
101526/1243/1يمرز

103157/1923/6سالم

ک گروهیبه تفک) ذهنيتئوریجانیمؤلفه ه( ها نمرات آزمون چشميف آماریتوص. 2جدول

ستانداردانحراف انیانگیمحداکثرحداقلگروه
132396/16034/3يمرز

142943/22057/4سالم
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انس یل واریاز روش تحلبا افراد سالم يهاي اختالل شخصیت مرزتئوري ذهن افراد داراي نشانهسه یومقایبررسيق حاضر برایدر تحق
انس باکسیس کواریماترياز آزمون برابر)MANOVA(رهیانس چند متغیل واریره بهره گرفته شده است لذا جهت استفاده از تحلیچندمتغ

)BOX(فرض صفر نی؛ بنابراشتر بودیب05/0ن مقدار از یدست آمد و چون اه ب085/0آزمون باکس برابر با يزان معنادارید، میاستفاده گرد
درصد 95نان یست آمده در سطح اطمده بFنسبت نیهمچن. باشندیها همگن مانسیکووار- انسیس واریجه گرفته شد که ماترید شده و نتییتأ
)05/0=a (وابسته يهاریاز متغیکیجه دو گروه حداقل در یدر نت. مدآدست ه معنادار ب)يبا هم متفاوت بوده و تفاوت معنادار) ذهنيتئور

يهاانسیواريا از آزمون برابرن منظور ابتدیايبرا. وابسته تفاوت دارنديهاریک از متغیداد که در کدام ین آماره نشان نمیایول. داشتند
یبه بررسنیبنابرا.برقرار است)a=05/0(درصد95نان یدر سطح اطمق یتحقير هایتجانس متغج نشان داد که ینتا.لون استفاده شديخطا

راهه به کیانس یل واریتحلجه آزمون یرفته است؟ در ادامه نتیر مستقل اثر پذیوابسته، به طور جداگانه از متغيرهایک از متغین که کدام یا
مورد مطالعه تفاوت يهان گروهیک راهه نشان داد که بیانس یل واریج تحلینتا. ره آورده شده استیمتغانس چندیل واریتحلیبیعنوان آزمون تعق

.وجود دارديمعنادار

بحث
بهمبتالافرادکهيطورهب. داردوجوديمعنادارفاوتتيمرزتیشخصاختاللنشانگانبهمبتالافرادويعادافرادنیب،جینتابهتوجهبا

همکارانوکارالشارپقاتیتحقبایپژوهشافتهینیا. هستندنقصدچارذهنيتئوریشناختویجانیهمؤلفهدريمرزتیشخصاختالل
اختاللنشانگانبهمبتالافرادیجانیهذهنيتئورنقصیاحتمالنییتب. ستهمسو)2010(يهارارویهاگو)2010(یمونسانو) 2011(

نیبيرفتاراختالالتعلتکهاستشدهآشکاررایزباشد،یمیجانیهمیتنظعدم) 2010(همکارانوشارپکارالنظرطبقيمرزتیشخص
تیشخصاختاللبهمبتالافرادذهنيتئوريهایبررسدروباشدیمیجانیهمیتنظدراختالل،يمرزتیشخصاختاللبهمبتالافراديفرد
افرادیشناختذهنيتئورنقصیاحتمالنییتبگردد،یمنادرستويعادریغیخوانذهناییخوانذهنفراباعثیجانیهمیتنظعدم،يمرز

استشدهآشکاررایز. باشدیمیاجتماعشناختدراختالل) 2010(همکارانوشارپکارالنظرطبقيمرزتیشخصاختاللنشانگانبهمبتال
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