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 راهبردهاي نظم جویی شناختی هیجان و مکانیسم هاي دفاعی  ي رابطه 

 ا عالیم اختالل شخصیت مرزيب
 

 2جعفر حسنی و 1سهیال نوحی
 

فردي و  هیجانات، خودپندار و روابط بین  فراگیر  و  بی ثباتی مفرط ،ي اختالل شخصیت مرزي  مشخصه
راهبردهاي نظم  ي بررسی رابطه ،هش حاضرپژوهدف . همچنین، تحریک پذیري قابل توجه است

دفاعی با عالیم اختالل شخصیت مرزي در جمعیت غیربالینی جویی شناختی هیجان و مکانیسم هاي 
نظم  و از نظرانتخاب  نمونه گیري در دسترس روشبه دانشجوي  دختر و پسر  396 ،ن منظوردیب. بود

تحلیل نتایج . مورد آزمون قرار گرفتندشخصیت مرزي و مکانیسم هاي دفاعی ، جویی شناختی هیجان
هاي  توانند از مکانیسم افراد مبتال به اختالل شخصیت مرزي نمی نشان داد کهگام به گام  رگرسیون

و نظم جویی شناختی هیجان، راهبرد ارزیابی مجدد مثبت  رشد یافته و بهنجار استفاده کننددفاعی 
همچنین، از بین راهبردهاي سازش  . ردتکانشگري شخصیت مرزي را دا ي توانایی پیش بینی مولفه
ازي و همچنین از بین مکانیسم هاي دفاعی نوروتیک، مکانیسم دفاعی تشکل نایافته، راهبرد فاجعه س

و از بین مکانیسم هاي دفاعی  تجزیه اي و پارانوییدي وابسته به استرس عالیمي واکنشی مولفه 
رشدنایافته، مکانیسم هاي دفاعی گذار به عمل، خیال پردازي و پرخاشگري منفعالنه با شخصیت مرزي 

بد تنظیمی هیجان و انتخاب مکانیسم هاي نابهنجار در که  استموید این امر  یافته ها . در ارتباط هستند
 .است اختالل شخصیت مرزي موثر

 نظم جویی شناختی هیجان، اختالل شخصیت مرزي، مکانیسم هاي دفاعی :واژه هاي کلیدي

 
 مقدمه

فردي  متعددي در روابط بینهاي  اي است که با نارسایی اختالل شخصیت مرزي، بیماري روانی پیچیده
معیارهاي تشخیصی براي اختالل . شناختی، هیجانی و رفتاري مشخص می شود هاي وکنش  خودپنداره

وار براي جلوگیري از ترك شدن، بی ثباتی شدید ارتباطی  هاي دیوانه شخصیت مرزي شامل تالش
مزمن پوچی، افکار  عاطفی و خودپندار، تکانشگري و دشواري در کنترل خشم، خودزنی، احساس

با وجود آنکه این اختالل ) 2000انجمن روانپزشکی امریکا، (اي است   هاي تجزیه پارانویید و نشانه
  .بسیار محدود است ،بسیار مخرب است، مطالعات انجام شده در مورد این اختالل بالینی ناتوان کننده

 nohi@rayana.ir) نویسنده ي مسوول(دپارتمان روان شناسی، دانشگاه خوارزمی تهران، تهران،  ایران  .1

 ایران تهران،  دانشگاه خوارزمی تهران، دپارتمان روان شناسی،. 2
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این . هم باال رود% 9/5مکن است تا اگرچه م. استدر جمعیت کلی % 6/1 تقریبا ،شیوع اختالل مرزي
از نوجوانی و  )2013 پزشکی امریکا، روان انجمن(شود زنان تشخیص داده می  موارد در% 75در اختالل 

افراد ). 2008پاریس، (یابد  رسد و در میانسالی کاهش می شود، در اوایل بزرگسالی به اوج می آغاز می
د که هنوز شناسی روانی و روانپزشکی هستن آسیب یمعالترین  مبتال به این اختالل، داراي مزمن

 ).2003جود و مک گلشن، (ه نشده استیي براي آنها اراموثر هاي درمانی کامال شیوه

مطالعات، نشان می دهد که افراد مبتال به این  .کند می ایفا روانی هاي اختالل در اساسی نقش هیجان،
کونکلین، برادلی (یجانات خود و دیگران، مشکل دارند اختالل، در شناسایی، تمیز و یکپارچه کردن ه

موثر، به طیف وسیعی از فرارهاي ناامیدانه، مثل  ي در نتیجه به جاي رفتار یا مقابله)  2006و وستن، 
 عظیمی، اکبري  و فهیمی، ،پور محمود علیلو، قاسم(اعمال تکانشی یا خود ویرانگري متوسل می شوند 

شود  موجب می وی ناپذیر زندگی انسان است یجدا بخشهیجان و شناخت راهبردهاي تنظیم ). 2012
 ،گارنفسکی، کرایج و اسپینهاون(کنند احساسات و هیجانات خود را کنترل زا، در مواقع استرسافراد

ازآنجا که راهبردهاي نظم جویی شناختی هیجان بخش مهمی از زندگی هر فرد را به خود ). 2001
هاي  تواند موجب آسیب ر نیست که آشفتگی در هیجان و تنظیم آن میآو دهد، تعجب اختصاص می

 ). 2012کیسلر و اوالتونجی، (روانی شود
خودکاري هستند که براي کاهش ناهماهنگی شناختی ه ي کنند هاي دفاعی، فرایندهاي تنظیم مکانیسم

گذاري بر چگونگی تاثیرحداقل رساندن تغییرات ناگهانی در واقعیت درونی و بیرونی از طریق  و به
دهد، سالمت  ها نشان می پژوهش). 1994وایلنت، (ادارك حوادث تهدیدکننده وارد عمل می شوند 

هر و ارتباط تنگاتنگی دارد  هاي آن هاي دفاعی مورد استفاده ختی افراد، با مکانیسمروان شناجسمانی و 
آفر، لوي، گودلف (است هاي دفاعی غیر سازشی مشخصی همراه شناختی با مکانیسم اختالل آسیب

لیت محافظت از من را در مواجهه با شکل هاي مختلف وومکانیسم هاي دفاعی که مس). 2000 ،واپر
وري ممکن است بهنجار یا نابهنجار و  برحسب نوع کنش)  1926فروید، (دارند  اضطراب عهده

تواند نقص و  دفاعی، می هاي که اختالل در مکانیسمنشان می دهدمطالعات . کارآمد یا ناکارآمد باشند
در بیماران مرزي  ).2012بشارت، (ها را در پی داشته باشد  نارسایی در شناسایی و ابراز هیجان

هاي  هاي دفاعی بدوي ازجمله جداسازي و همانندسازي، مکانیسم دفاعی غالب شخصیت مکانیسم
. همیت خاصی برخوردار استانتقال و انتقال متقابل از ا ه يخصوص در حیط فرافکنانه به. مرزي است

بروز رفتارهایی بسیار  ه ي آنکنند که نتیج هاي دفاعی بسیار ابتدایی استفاده می این افراد از مکانیسم
به  و شاید به همین دلیل اشخاص مبتال) 1999، سین ها و واتس ون( ثبات و متضاد است منقطع، بی
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بشارت، (کنند  کننده استفاده می ي تحریف فتههاي سازش نایا اختالل شخصیت مرزي نیز بیشتر از دفاع
تحقیقات نشان می دهد که اشکال در راهبردهاي نظم جویی هیجان موجب مشکالتی در افراد ). 2008

می شود و حمایت از این افراد براي تنظیم راهبردهاي نظم جویی هیجان، موجب رفع   BPDمبتال به
 ). 2016پورتر، لرالند، گاردنر، اسال، ( دشورزي می جنبه هایی از مشکالت رفتاري اختالل شخصیت م

جویی شناختی هیجان  حاضر در پی بررسی نقش راهبردهاي نظم ي مطالعه با توجه به آنچه گفته شد، 
 .بودهاي دفاعی در عالیم اختالل شخصیت مرزي  و مکانیسم

 
 روش

ین پژوهش شامل آماري ا ي جامعه. بودتوصیفی از نوع همبستگی  پژوهشیک پژوهش حاضر 
دانشجو به نفر  400 از این جامعه،  که بوددانشجویان زن و مرد دانشگاه آزاد و سراسري شهر زنجان 

و بعد از توجیه پژوهش و اخذ رضایت کتبی با پرسشنامه ي شیوه ي نمونه گیري در دسترس انتخاب 
هاي دفاعی مورد  مکانیسم ي اختالل شخصیت مرزي و پرسشنامه ي نظم جویی هیجان، پرسشنامه

 .نفر مورد بررسی قرار گرفت 396پرسشنامه، پاسخنامه هاي  4به علت کامل نبودن . آزمون قرار گرفتند
تنظیم ) 2001(توسط گارنفسکی، کرایج و اسپینهاون در سال ،نظم جویی شناختی هیجان ي نامه پرسش
از تجربه کردن وقایع یا  اي شناختی افراد پس جهت شناسایی راهبردهاي مقابلهماده،  36و با 

خرده  9نظم جویی شناختی هیجان داراي  ي پرسش نامه. گرفتهاي منفی مورداستفاده قرار  موقعیت
مقیاس راهبرد شناختی مالمت خویش، پذیرش، نشخوارگري، تمرکز مجدد مثبت، تمرکز مجدد بر 

اعتبار و پایایی . استدیگران برنامه ریزي، ارزیابی مجدد مثبت، دیدگاه پذیري، فاجعه سازي و مالمت 
 ).2012حسنی، ( شده است تاییدایران نظم جویی شناختی هیجان در  ي نامه فارسی پرسش ي نسخه

در دانشگاه آکسفورد ساخته شده و  اختالل شخصیت مرزي توسط کالریج و بروکس ي پرسشنامه 
دزاده،گودرزي، تقوي و محم. ه استتوسط راولینگز،کالریج و فریمن مورد تجدید نظر قرار گرفت

عالوه DSM-IV-TR  ي این آزمون با انطباق آن با مالك هاي ي ویرایش شده مالزاده با استفاده از نسخه
هاي تشخیصی این اختالل به آن ي دیگر نیز براي پوشش دادن مالك ماده 6ي اولیه  ماده 18بر 

 ).2010 ،مشهدي( ته استقرار گرف تاییداعتبار و پایایی این پرسشنامه مورد . افزودند
سوال بیست  40 و با تهیه شده)  1993( مکانیسم هاي دفاعی توسط اندروز و همکاران  ي پرسشنامه

سبک . نایافته می سنجد مکانیسم دفاعی را بر حسب سه سبک دفاعی رشدیافته، نوروتیک و رشد
مکانیسم هاي . استشانی بینی و فرون پیش ،طبعی هاي واالیش، شوخ دفاعی رشدیافته شامل مکانیسم
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 هستند و سازي و واکنش متضاد دوستی کاذب، آرمانی مربوط به سبک دفاعی نوروتیک ابطال، نوع
فرافکنی، پرخاشگري غیر فعال، عملی سازي یافته شامل دوازده مکانیسم سبک دفاعی رشدنا

وپارگی، دلیل تراشی و پردازي اوتیستیک، انکار، جابجایی، تفرق، د خیال ،ارزنده سازي مجزاسازي، نا
رضایت بخش  ،هاي دفاعی هاي هر یک از سبک ضریب آلفاي کرونباخ براي پرسش. است سازي بدنی

 ).2008 ،بشارت(قرار گرفته است تاییداعتبار و پایایی این پرسشنامه در ایران مورد . ستتوصیف شده ا
با بیست و یکمین ویرایش  ها داده و شد استفاده گام به گام شیوه به رگرسیون تحلیل داده ها از رايب 

 .گرفت قرار تحلیل و مورد تجزیه  SPSSنرم افزار
 

 ها یافته
 .شده است ارایه مولفه هاي آماري متغیرها ،1در جدول 

 

 هاي دفاعی راهبردهايمیانگین و انحراف استاندارد نمرات مکانیسم .1جدول 
 نظم جویی هیجان و ابعاد شخصیت مرزي

 ي و پارانوییدياعالیم تجزیه
 وابسته به استرس

 مکانیسم دفاعی M sd ناامیدي تکانشگري

07/0 11/0 - 05/0 -  فرونشانی 69/5 89/1
200/0 01/0 05/0 -  گراییواالیی 25/5 00/2

 طبعیشوخ 83/5 97/1 ***-16/0 *-10/0 -04/0

02/0 - 02/0 -  نگريپیشاپیش 62/6 91/2 01/0
001/0 08/0 - 09/0 -  رشدیافته 82/5 34/1

06/0 -  دوستی کاذبنوع 32/6 70/1 07/0 08/0
11/0* 01/0 30/0 -  تشکل واکنشی 87/4 09/2

01/0 06/0 04/0 -  سازي آرمانی 47/5 12/2
07/0 01/0 04/0 -  سازيباطل 51/5 90/1

09/0 06/0 02/0 -  نوروتیک 54/5 31/1
 پذیرش 52/5 13/2 *-11/0 *-12/0 04/0

03/0 02/0 - 08/0 -  تمرکز مجدد مثبت 70/5 01/2
09/0 - 08/0 -  تمرکز مجدد  56/6 16/2 ***-20/0
02/0 - 02/0 -  ارزیابی مجدد مثبت 54/6 05/2 **15/0
06/0 - 01/0 60/0 -  گیري دیدگاه 13/6 02/2

 مالمت خویش 54/5 21/2 ***16/0 09/0 09/0

 نشخوارگري 94/5 94/1 ***17/0 **14/0 05/0
 فاجعه سازي 21/5 05/2 ***21/0 ***20/0 ***19/0

 مالمت دیگران 60/4 96/1 **14/0 **15/0 **15/0
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هاي دفاعی در ابعاد شخصیت مرزي از تحلیل رگرسیون چند متغیري با  نقش مکانیسم بررسی براي 
بررسی  مورد آن هايفرضابتدا پیش رگرسیون مدل از استفاده براي. روش گام به گام استفاده شد

خطی با دو آزمون هم براي بررسی استقالل خطاها، واتسن/ دوربین آزمون منظور، بدین. تقرار گرف
نف براي واسمیر /فوکلموگر آزمون و عامل تورم واریانس و) تولرنس(شاخص ضریب تحمل 

ناامیدي شخصیت مرزي از روي  ي بینی مولفهدر پیش .شد بررسی نرمال بودن توزیع انجام
 /فوو کلموگر) 85/1(واتسن / دیافته، مقادیر عددي آزمون دوربینهاي دفاعی رش مکانیسم

هاي دفاعی نوروتیک این  مکانیسم. بیانگر استقالل خطاها و نرمال بودن توزیع بود) 78/0(نف واسمیر
هاي دفاعی  از روي مکانیسم بینی این مولفههمچنین، در پیش. بینی قرار ندادرا مورد پیش مولفه

بیانگر ) 72/0(نف واسمیر /فوو کلموگر) 95/1(واتسن / ر عددي آزمون دوربینرشدنیافته، مقادی
 متغیرهاي بینکه  دادخطی بودن موجود نشان هاي همشاخص. استقالل خطاها و نرمال بودن توزیع بود

همچنین از  .است اتکا قابل مدل رگرسیون از حاصل و نتایج ندارد چندگانه وجود خطیبین، همپیش
ناامیدي شخصیت مرزي را  ي مولفه ،طبعیهاي دفاعی رشدیافته، مکانیسم دفاعی شوخ سمبین مکانی

 هاي دفاعی فاعی رشدنیافته، مکانیسمدهاي  عالوه براین، از بین مکانیسم. بینی قرار داده استمورد پیش
بینی قرار پیش را مورد مولفهاند این توانسته تراشی، تفرق، گذار به عمل و فرافکنیپردازي، دلیلخیال

 .دکنندرصد واریانس آن را تبیین  18دهند و 
هاي دفاعی رشدیافته، مقادیر  شخصیت مرزي از روي مکانیسم تکانش گري ي بینی مولفهدر پیش

بیانگر استقالل خطاها و ) 78/0(نف واسمیر /فوو کلموگر) 85/1(واتسن / عددي آزمون دوربین
هاي دفاعی نوروتیک، مقادیر عددي  از روي مکانیسم این مولفه بینیدر پیش. نرمال بودن توزیع بود

بیانگر استقالل خطاها و نرمال بودن ) 72/0(نف واسمیر /فوو کلموگر) 83/1(واتسن / آزمون دوربین
همچنین . بینی نکردپیشرا  مولفهاین  ،هاي دفاعی نوروتیک الزم به ذکر است که مکانیسم. توزیع بود

واتسن / هاي دفاعی رشدنیافته، مقادیر عددي آزمون دوربین از روي مکانیسم ولفهبینی این مدر پیش
 .بیانگر استقالل خطاها و نرمال بودن توزیع بود) 72/0(نف واسمیر /فوو کلموگر) 33/1(

 چندگانه وجود خطیبین، همپیش متغیرهاي بیند که دهخطی بودن موجود نشان میاي همهشاخص
هاي دفاعی رشدیافته  همچنین از بین مکانیسم .است مطلوب مدل رگرسیون از لحاص و نتایج ندارد 

. بینی قرار داده استتکانش گري شخصیت مرزي را مورد پیش یمولفه ،مکانیسم دفاعی فرونشانی
پردازي، گذار به عمل و خیال هاي دفاعی فاعی رشدنیافته، مکانیسمدهاي  عالوه براین، از بین مکانیسم

درصد واریانس آن را  13بینی قرار دهند و را مورد پیش مولفهاند این توانسته ،منفعالنه پرخاشگري
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اي و پارانوییدي وابسته به استرس شخصیت مرزي از تجزیه عالیم ي بینی مولفهدر پیش .کنندتبیین 
 /فوو کلموگر) 02/1(واتسن / هاي دفاعی نوروتیک، مقادیر عددي آزمون دوربین روي مکانیسم

از  بینی این مولفههمچنین، در پیش. بیانگر استقالل خطاها و نرمال بودن توزیع بود) 98/0(نف واسمیر
 /فوو کلموگر) 55/1(واتسن / هاي دفاعی رشدنیافته، مقادیر عددي آزمون دوربین روي مکانیسم

هاي  که مکانیسم الزم به ذکر است. بیانگر استقالل خطاها و نرمال بودن توزیع بود) 12/1(نف واسمیر
 .نکرد بینیدفاعی رشدیافته این مولفه را پیش

 چندگانه وجود خطیبین، همپیش متغیرهاي بیندهد که خطی بودن موجود نشان میهاي همشاخص

هاي دفاعی نوروتیک  همچنین از بین مکانیسم .است مطلوب مدل رگرسیون از حاصل و نتایج ندارد
اي و پارانوییدي وابسته به استرس شخصیت تجزیه عالیم ي ولفهم ،مکانیسم دفاعی تشکل واکنشی

فاعی رشدنیافته د هاي عالوه براین، از بین مکانیسم ؛بینی قرار داده استرا مورد پیش مرزي
را مورد  مولفهاند این توانسته پردازي و پرخاشگري منفعالنهگذار به عمل، خیال هاي دفاعی مکانیسم

 .ندکندرصد واریانس آن را تبیین  9 بینی قرار دهند وپیش
-ناامیدي شخصیت مرزي از روي راهبردهاي نظم جویی شناختی هیجان سازش ي بینی مولفهدر پیش

بیانگر استقالل ) 18/1(نف واسمیر /فوو کلموگر) 15/1(واتسن / یافته، مقادیر عددي آزمون دوربین
از روي راهبردهاي نظم جویی  این مولفه بینیهمچنین، در پیش. خطاها و نرمال بودن توزیع بود

نف واسمیر /فوو کلموگر) 32/1(واتسن / نایافته، مقادیر عددي آزمون دوربینشناختی هیجان سازش
 .بیانگر استقالل خطاها و نرمال بودن توزیع بود) 79/0(

 نتایجو  نداشته وجود خطی بین، همپیش متغیرهاي بیندهد که خطی بودن نشان میهاي همشاخص

جویی شناختی هیجان، یافته نظماز بین راهبردهاي سازش .است اتکا قابل مدل رگرسیون از حاصل
. اندناامیدي شخصیت مرزي را داشته مولفهبینی راهبردهاي ارزیابی مجدد مثبت و پذیرش توانایی پیش

 مولفهاند این توانسته سازي و نشخوارگري، راهبردهاي فاجعهنایافتههمچنین، از بین راهبردهاي سازش
 .بینی قرار دهندرا مورد پیش

تکانش گري شخصیت مرزي از روي راهبردهاي نظم جویی شناختی هیجان  ي بینی مولفهدر پیش
بیانگر ) 88/0(نف واسمیر /فوو کلموگر) 45/1(واتسن / یافته، مقادیر عددي آزمون دوربینسازش

از روي راهبردهاي نظم  بینی این مولفههمچنین، در پیش. استقالل خطاها و نرمال بودن توزیع بود
 /فوو کلموگر) 42/1(واتسن / نایافته، مقادیر عددي آزمون دوربینجویی شناختی هیجان سازش

  .بیانگر استقالل خطاها و نرمال بودن توزیع بود) 99/0(نف واسمیر
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 و نتایج نداشته وجود خطی مبین، هپیش متغیرهاي بیندهد که خطی بودن نشان میهاي همشاخص

یافته از بین راهبردهاي سازش ،10هاي جدولبر اساس داده .است مطلوب مدل رگرسیون از حاصل
 ي مولفهبینی ریزي و پذیرش توانایی پیشجویی شناختی هیجان، راهبردهاي تمرکز مجدد بر برنامهنظم

-، راهبرد فاجعهنایافتهردهاي سازشهمچنین، از بین راهب. اندتکانش گري شخصیت مرزي را داشته

 .بینی قرار دهدرا مورد پیش مولفهاست این  سازي توانسته
اي و پارانوییدي وابسته به استرس شخصیت مرزي از روي تجزیه عالیم ي بینی مولفهدر پیش

 و) 05/1(واتسن / یافته، مقادیر عددي آزمون دوربینراهبردهاي نظم جویی شناختی هیجان سازش
بینی همچنین، در پیش. بیانگر استقالل خطاها و نرمال بودن توزیع بود) 68/0(نف واسمیر /فوکلموگر

/ نایافته، مقادیر عددي آزمون دوربیناز روي راهبردهاي نظم جویی شناختی هیجان سازش این مولفه
 . توزیع بود بیانگر استقالل خطاها و نرمال بودن) 19/1(نف واسمیر /فوو کلموگر) 02/1(واتسن 

 و نتایج نداشته وجود خطی بین، همپیش متغیرهاي بیندهد که خطی بودن نشان میهاي همشاخص

جویی شناختی هیجان یافته نظماز بین راهبردهاي سازش .است مطلوب مدل رگرسیون از حاصل
. استته تکانش گري شخصیت مرزي را داش ي مولفهبینی راهبرد ارزیابی مجدد مثبت توانایی پیش

بینی را مورد پیش مولفهاست این  سازي توانسته، راهبرد فاجعهنایافتههمچنین، از بین راهبردهاي سازش
 .قرار دهد

 

 و نتیجه گیري بحث
هاي دفاعی با  جویی شناختی هیجان و مکانیسم راهبردهاي نظم ي بررسی رابطه ،هدف پژوهش حاضر

جویی  نظم ي از بین راهبردهاي سازش یافتها نشان داد که یافته ه. عالیم اختالل شخصیت مرزي بود
مثبت و  ي هاي ناامیدي و تکانش گري شخصیت مرزي رابطه مولفهشناختی هیجان، راهبرد پذیرش با 

ناامیدي  ي مولفهریزي و ارزیابی مجدد مثبت با  معنادار دارد و راهبردهاي تمرکز مجدد بر برنامه
از بین راهبردهاي سازش نایافته نظم جویی شناختی . عنادار داردمثبت و م ي شخصیت مرزي رابطه

ناامیدي، تکانش گري و  ي مولفههیجان، بین راهبردهاي فاجعه سازي و مالمت دیگران با هر سه 
. مثبت و معنادار وجود دارد ي مرزي رابطهیدي وابسته با استرس شخصیت یاي و پارانو تجزیه عالیم

هاي ناامیدي و تکانش گري  مولفهناامیدي و راهبرد نشخوارگري با  ي لفهموراهبرد مالمت خویش با 
) 2010(این نتایج با تحقیقات حسنی، میردورقی و مشهدي  .شخصیت مرزي همبستگی مثبت دارند

، روبرتون، دافرن و باکس )2013(، فخاري، شیري و علیزاده گودرزي )2013(آریاناکیا و حسنی 
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 پژوهش هاي یافته به با توجه مجموع، در. همسو است) 2002(ستلو  ین، زالتنک، و کا، )2012(

ده از مکانیسم هاي دفاعی نابهنجار می نقص در تنظیم هیجان و استفا که  داشت اذعان توان می حاضر
در مفهوم پردازي هاي مربوط به سازمان شخصیت . شودنجر به عالیم اختالل شخصیت مرزي تواند م
بردلی و وستن، (عی ابتدایی از ویژگی هاي عمده آن توصیف شده است مکانیسم هاي دفا ،مرزي
مانند ایده آل سازي، (از مکانیسم هاي دفاعی ابتدایی   BPDمکرر افراد مبتال به  ي استفاده). 2005

منجر به رفتارهاي بسیار گسسته، بی ثبات و متضاد در این ) ارزش سازي، انکار و دونیمه سازي -بی
 ). 2008 همکاران، و مور کرو، یندر،ا(افراد می شود

سینها و (هاي دفاعی و اختالالت شخصیت  که جهت بررسی ارتباط میان سبک یدر مطالعه های
شده است، نتایج نشان داد که بیشتر اختالالت شخصیت با سبک دفاعی رشد  انجام) 1999واتسون، 

در . همبستگی منفی دارند ،ته و انطباقینایافته و غیر انطباقی همبستگی مثبت و با سبک دفاعی رشد یاف
 ي مولفههاي دفاعی رشدیافته، مکانیسم دفاعی فرونشانی با  از بین مکانیسم نتایج نشان داد کهاین زمینه 

هاي  مولفهطبعی با  منفی و معنادار دارد و مکانیسم دفاعی شوخ ي گري شخصیت مرزي رابطه تکانش
هاي دفاعی  از بین مکانیسم. منفی و معنادار دارد ي هگري شخصیت مرزي رابط ناامیدي و تکانش

یدي وابسته با یاي و پارانو تجزیه عالیم ي مولفهنوروتیک فقط مکانیسم دفاعی تشکل واکنشی با 
 هاي دفاعی رشدنیافته کانیسماز بین م ،همچنین.  مثبت و معنادار دارد ي رابطه ،استرس شخصیت مرزي

الیه سازي  ،پردازي ، فرافکنی، گذار به عمل، جسمانی سازي، خیالهاي دفاعی دلیل تراشی مکانیسم
ناامیدي  ي مولفههاي دفاعی رشدنیافته با هر سه  کل مکانیسم ي پرخاشگري منفعالنه، جابجایی و نمره

مثبت و  ي رابطه ،یدي وابسته با استرس شخصیت مرزيیاي و پارانو تجزیه عالیمتکانش گري و 
ناامیدي، مکانیسم دفاعی ناارزنده سازي فقط با  ي مولفهفقط با  ،م دفاعی تفرقمکانیس.  معنادار دارد

اي و  تجزیه عالیمهاي ناامیدي و  مولفهتکانش گري و مکانیسم دفاعی مجزاسازي با  ي مولفه
این نتایج با تحقیقات . یدي وابسته با استرس اختالل شخصیت مرزي همبستگی مثبت دارندیپارانو

راد در هر یک از آنها نشان دادند که اف. همسویی دارد )2013(رحیمی، هادیان فرد فرجاد، محمدي، 
از مکانیسم هاي خاصی براي مهار  "سایکوتیک"و  "مرزي "، "نوروتیک "سطوح سازمان شخصیت 

لحاظ میزان تحول با هر یک از سطوح  مکانیزم هایی که از. کنند تنیدگی و اضطراب خود استفاده می
که رابطه ي ) 2014(ت متناسب هستند و همچنین با تحقیقات خسروي و رحمتی نزاد سازمان شخصی

مورد مطالعه قرار را بر اساس سازمان شخصیت مرزي  2اختالل شخصیت مرزي و اختالل دوقطبی نوع 
وت تفا، در سازمان شخصیتافراد داراي شخصیت مرزي طورکلی  که دو گروه به ندو نشان داده داد
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از ماهیت  2احتماال اختالل شخصیت مرزي و اختالل دوقطبی نوع ولی،  کدیگر ندارندمعناداري با ی
هاي مکانیسمهاي دفاعی ابتدایی، ترس از  مولفهروان پویایی و سازمان شخصیتی برخورداراند که در 

هویت از یکدیگر  دیده، گاه به گاه مشابهت دارند و در بعد آشفتگی صمیمیت و واقعیت آزمایی آسیب
 .گیرند له میفاص
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The main characteristics of borderline personality disorder are extremely instable and 
widespread emotions, distorted self-image and interpersonal relationships, as well as 
remarkable irritability. The purpose of this research is to investigate the relationship 
between cognitive emotional regulation strategies and defense mechanisms with the 
symptoms of borderline personality disorder among non-clinical population. In order to 
conduct this study, 396 students were selected through convenience sampling method and 
evaluated in terms of cognitive emotional regulation strategies, borderline disorder 
symptoms, and use of defense mechanisms. Stepwise regression analysis of obtained data 
revealed that subjects struggling with borderline personality disorder do not use mature 
defense mechanisms. Additionally, cognitive emotional regulation score is able to predict 
the extent of impulsivity in borderline personality disorder. Also, catastrophizing from the 
unadaptable strategies; defense mechanism of reaction formation with component of stress 
related dissociative and paranoid symptoms from the neurotic defensive mechanisms; 
defensive mechanism of transition to action, fantasy, and passive aggression from the 
immature defense mechanisms are related to borderline disorder. The results of the 
findings show that lack of cognitive emotional dysregulation and maladaptive defensive 
mechanisms appear to be the core of borderline personality disorder. 
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