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Abstract
The purpose of this study was to evaluate the effectiveness of working
memory training with emotional stimulation on self-injury behaviors of
people with borderline personality disorder. The method of current study
was semi-experimental and its design was pre-test and post-test with a
control group. All the students of University of Mohaghegh Ardebili with
borderline personality disorder in the 2017-2018 academic year comprised
the population of this study. Forty people were selected by the screening
method via the Boderline Traits Scale (STB) and the Structured Clinical
Interview for Mental Disorders (SCID-II) and they were assigned to two
experimental and control groups. The experimental group attended working
memory training with emotional stimulation for 10 sessions of 30 to 45
minutes for 10 days, i.e. during two weeks every day (except Thursdays and
Fridays), while the control group did not receive such training. The Sansone
and Wiederman Self-Harm Inventory (SHI) questionnaire was used to
collect information for both pre-test and post-test stages. Data were analyzed
using a statistical method of single variable covariance analysis. The results
showed that the mean self-injury scores of the subjects in the experimental
group were significantly reduced compared to the control group in the posttest stage. According to the present study, it could be suggested that working
memory training with emotional stimulation via strengthening cognitive
control is effective for reducing impulsive behaviors such as self-injury.
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حافظه کاری و اختالل شخصیت :بررسی اثربخشی آموزش حافظهی کاری با محرک عاطفی
بر کاهش رفتارهای خودجرحی افراد دارای اختالل شخصیت مرزی
نسیم ذکیبخش محمدی ،1سجاد بشرپور ،2محمد نریمانی ،3مسلم

کرد4

 .1گروه روانشناسی ،دانشگاه محقق اردبیلی ،اردبیل ،ایران
( .2نویسنده مسئول) گروه روانشناسی ،دانشگاه محقق اردبیلی ،اردبیل ،ایرانbasharpoor_sajjad@uma.ac.ir .

 .3گروه روانشناسی ،دانشگاه محقق اردبیلی ،اردبیل ،ایران
 .4گروه روانشناسی ،پژوهشکده علوم شناختی و مغز ،دانشگاه شهید بهشتی تهران

چکیده
هدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش حافظهی کاری با محرک عاطفی بر کاهش
تاریخ دریافت
1399/2/9

رفتارهای خودجرحی افراد دارای اختالل شخصیت مرزی بود .پژوهش حاضر از نوع نیمه-
آزمایشی و طرح آن پیشآزمون و پسآزمون با گروه گواه بود .تمامی دانشجویان دارای عالئم
پژوهش را تشکیل دادند که تعداد  40نفر از آنها به روش غربالگری با استفاده از مقیاس

تاریخ پذیرش نهایی

اختالل شخصیت مرزی ( )STBو مصاحبه بالینی ساختاریافتهی  SCID-IIانتخاب و به صورت

1399/5/18

تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل گمارش شدند .افراد گروه آزمایش به مدت  10جلسه -
 30تا  45دقیقهای در  10روز طی  2هفته هر روز هفته (بجز پنجشنبه و جمعه) تحت
آموزش حافظهی کاری با محرک عاطفی قرار گرفتند ،در حالی که گروه گواه هیچگونه

واژگان کلیدی

آموزشی دریافت نکردند .برای جمعآوری اطالعات هر دو مرحلهی پیشآزمون و پسآزمون از

اختالل شخصیت مرزی،
آموزش حافظهی کاری با
محرک عاطفی،
خودجرحی

پرسشنامه آسیب به خود سانسون و ویدرمن ( )SHIاستفاده شد .به منظور تحلیل دادهها از
روش آماری تحلیل کوواریانس تک متغیری ( )ANCOVAاستفاده شد .نتایج نشان داد که
میانگین نمرات خودجرحی آزمودنیها گروه آزمایش به نسبت گروه کنترل در مرحله پسآزمون،

] [ Downloaded from c4i2016.khu.ac.ir on 2022-05-19

اختالل شخصیت مرزی دانشگاه محقق اردبیلی در سال تحصیلی  97-96جامعه آماری این

بهطور معنیداری کاهش یافته است .بر اساس پژوهش حاضر آموزش حافظهی کاری با محرک
عاطفی از طریق تقویت کنترل شناختی بر کاهش رفتارهای تکانهای نظیر خودجرحی اثر گذار
میباشد.
] [ DOR: 20.1001.1.23455780.1398.7.4.7.1
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شناختی6

همکاران .)2009 ،5عدهای به مشکالت بازداری
اشاره کردهاند (برگس1991 ،7؛ گویرتس و همکاران،8
.)2012

مقدمه
افراد مبتال به اختالل شخصیت مرزی زندگی هیجانی پر
از بحرانی را تجربه میکنند ،تجربه خودزنیهای مکرر
نشان از دشواری و دردناکی ذاتی زندگی آنها دارد .این
گونه بیماران به دالیل مختلفی مانند :جلب کمک دیگران،
بیحس کردن خود در برابر طغیانهای عاطفی که دارند،
یا ابراز خشم خودزنی میکنند یا از روشهای دیگر به
جرح خود میپردازند (سادوک ،سادوک و همکاران،1
 .)2015در جامعه افراد مبتال به اختالل شخصیت مرزی
 8تا  10درصد این افراد دست به خودکشی میزنند و
اعمال خودجرحی (مثل سوزاندن یا بریدن) و اقدامات
خودکشی و تهدیدهای خودکشی در این اختالل شایع
هستند .افکار تکراری مربوط به خودکشی اغلب علتی
است که این افراد برای کمک مراجعه میکنند (انجمن
روانپزشکی آمریکا  .)2013 ،بدلیل شیوع باالی رفتارهای
خودجرحی از نظر تشخیصی ،خودجرحی بدون خودکشی
بهعنوان یکی از نشانههای اختالل شخصیت مرزی طبقه-
بندی میشود (خانیپور ،شوشتری ،برجعلی و همکاران،
.)2015

اجرایی9

5

Gratz, Tull
cognitive Inhibition
7
Burgess
8
Gvirts, Harari
9
execution function
10
borderline personality disorder
11
Bazanis
12
Turner
13
Bazanis, Rogersrd
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Sadock
International Statistical classification of diseases
and related health
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Gross
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diagnostic and statistical manual of mental
disorders
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در طبقهبندی بینالمللی بیماریها و مشکالت بهداشتی
( )ICD-102اختالل شخصیت مرزی با بیثباتی هیجانی
تعریف میشود .بر طبق نظر گراس 3نظمجویی ضعیف و
نقص در تنظیم هیجانات ،ویژگی مشترک بسیاری از
اختالالت است که در راهنمای آماری و تشخیصی انجمن
روانپزشکی آمریکا ( )DSM4شرح داده شده است .این
نارساییها بیش از نیمی از اختالالت محور یک و تمام
اختاللهای محور دو را در بر میگیرد که بر آنها برچسب
آسیبشناسی روانی زده میشود ،در بعضی از اختاللها،
شکست در نظم جویی هیجانی و بازداری در کنار هم دیده
میشود .از جمله این اختاللها میتوان به اختالل
شخصیت مرزی اشاره کرد (گراس .)1998 ،محققین
معتقدند که این عوامل به تنهایی نمیتوانند برای ایجاد
اختالل شخصیت مرزی کفایت کنند (گراتز ،تول و
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بازداری شناختی یکی از مولفههای کارکردهای
میباشد .این اعتقاد وجود دارد که آشفتگیهای هیجانی
موجود در ،BPD10خصوصا نشانههای مربوط به تکانشگری
(مانند خودجرحی) ریشه در کژکاری مکانیزم بازداری
پاسخ دارد که باعث اختاللهای رفتاری سالهای اولیه
زندگی ،روابط میان فردی نامناسب و مجموعهای از
تجربههای ناخوشایند مرتبط با اجتماعی شدن میشود
نهایتا چنین عالئمی در نوجوانی و بزرگسالی زمینهساز
انواع اختالالت شخصیتی میشود (بازانیس و همکاران،11
2002؛ به نقل از زرگرانی ،مشهدی ،طبیبی.)1394 ،
برگس ( )1991معتقد است افراد مبتال  BPDدر زمینهی
حافظه ،توالی برنامهریزی و عملکرد دچار اختالل هستند
(برگس .)1991 ،همچنین گویرتس و همکاران ()2012
نشان دادهاند که بیماران مبتال به اختالل شخصیت مرزی
به نسبت افراد بدون اختالل نواقص مشخصی در
برنامهریزی شناختی ،توجه پایدار و حافظه کاری دارند ،که
این موارد بخشی از کارکرد اجرایی هستند (گویرتس،
هاراری و همکاران .)2012 ،در مطالعهای دیگر مشخص
شده است افراد با رفتارهای خودجرحی همراه با اختالل
شخصیت مرزی به نسبت افراد با رفتارهای خودجرحی
بدون عالیم اختالل شخصیت مرزی بیشتر ایدهپردازی
خودکشی ،و ناتوانی در تنظیم هیجانی و شناختی را بروز
میدهند (ترنر 12و همکاران .)2015 ،مطالعه بازانیس و
همکاران ( )2002تفاوت عصب روانشناختی بیماران مبتال
به  BPDرا به نسبت افراد بدون اختالل ،در حافظه کاری،
توجه و کارکردهای اجرایی معنادار گزارش کرده است
(بازانیس ،راجرزد و همکاران .)2002 ،13کونرت ()2003
معتقد است افراد مبتال به  BPDکژکاریهایی در لوب
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پیشانی 1دارند و این اختالل با نواقص و آسیب کارکردهای
اجرایی و حافظه کاری ارتباط معناداری دارد (کونرت،
دورکه و همکاران .)2003 ، 2به عبارتی نارساییهای
مشاهده شده در عملکرد مغزی افراد مبتال به اختالل
شخصیت مرزی در همان مناطقی است که مسئول
کارکردهای اجرایی مانند حافظه کاری هستند .در مجموع
میتوان نتیجه گرفت  ،ناپایداریهای هیجانی و رفتارهای
بازداری نشده و تکانشی افراد مبتال به اختالل شخصیت
مرزی مانند خودجرحی ریشه در نارساییهای عصب-
شناختی مرتبط با حافظه کاری دارند .بررسی نشانههای
اختالل شخصیت مرزی ،نقص مربوط به بازداری را در
ابعاد مختلف رفتار ،هیجان ها و شناخت ها نشان می
دهد( فرتوک ،لنوگر و همکاران .)2006 ،3در حال حاضر
رویکردهای مداخله ای متفاوتی وجود دارد که در بهبود
بازداری هیجانی و شناختی موثر است ،در میان آنها
میتوان به آموزش حافظه کاری با محتوای عاطفی 4اشاره
کرد.

مرور شواهد موجود نشان میدهد که نقص بازداری
شناختی ،هیجانی و نارساییهای مرتبط با مناطق درگیر
در عملکرد حافظه کاری ،میتواند به بروز رفتارهای
تکانشی نظیر رفتارهای خودجرحی در بیماران مبتال به
اختالل شخصیت مرزی منجر شود ،از طرفی آموزش
حافظهی کاری با محرک هیجانی در بهبود عملکرد این
مناطق در مطالعات مختلف نقش داشته است ،لذا با توجه
به پیشینه پژوهشی و نبود مطالعه در این زمینه پژوهش
حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش حافظهی کاری با
محرک هیجانی بر کاهش رفتارهای خودجرحی افراد
دارای اختالل شخصیت مرزی انجام گرفت.

1
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Kunert, Druecke
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Fertuck, Lenzenwege
4
working memory training with emotional
stuimulation
5
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6
Schweizer, Grahn
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حافظه کاری ،مسئولیت حافظه کوتاه مدت در رمزگردانی،
حفظ ،دستکاری و یا بازیابی اطالعات عاطفی را شامل
میشود و در توانایی شناسایی ،درک و تنظیم هیجانات،
نقش اساسی و پایهای ایفا میکند .عدهای از محققان
معتقدند که حافظهی کاری هیجانی در تواناییهای
عاطفی سطح باالتر مانند تنظیم هیجان و خلق و خو نقش
دارد (مامارال ،برال و همکاران .)2013 ،5نرم افزار آموزش
حافظه کاری هیجانی یا نرمافزار  N-BACKدوگانهی
هیجانی بر مبنای نسخه آموزش حافظهی کاری هیجانی
شوایزر و همکاران ( )2013ساخته شده است .پژوهش
شوآیزر و همکاران ( )2013نشان داد اجرا و انجام
تمرینات آموزش حافظه کاری هیجانی به افزایش کنترل
شناختی در افراد سالم میانجامد (شوآیزر ،گراهان و
همکاران .)2013 ،6در مطالعهای که توسط صمیمی،
رامش و همکاران ( )2017انجام شد نشان داده شد
آموزش حافظه کاری هیجانی بر کنشهای اجرایی

] [ Downloaded from c4i2016.khu.ac.ir on 2022-05-19

آزمودنیهای با اختالل نقصتوجه /بیشفعال ی 7تاثیر
معناداری داشته است (صمیمی ،رامش ،کرد.)2017 ،
همچنین شوآیزر و دالگلیش )2016(8در مطالعه خود
نشان دادند انجام تکالیف آموزش حافظه کاری هیجانی
موجب بهبود مولفههای کنترل اجرایی در افراد مبتال
به  PTSDمیشود که این تغییر را میتوان در مناطق
مربوط به حافظه مانند هیپوکامپ و مدارهای پیشانی
ردیابی کرد (شوآیزر و دالگلیش .)2016 ،9مطالعه بشرپور،
ذکیبخش ،نریمانی ،کرد ( )2020نشان داده است که
آموزش حافظهی کاری هیجانی موجب افزایش شاخص
عدم تقارن نیمکره چپ مغز میشود این تغییر خود نشان
دهندهی افزایش توجه و بازداری در آزمودنیهای مبتال به
اختالل شخصیت مرزی بود .همچنین گراتز-اوز و همکاران
( )2017در پژوهشی نشان دادهاند آمورش حافظه کاری
هیجانی موجب بهبود و تنظیم خودگزارشگری هیجانات
منفی در بیماران مبتال به اختالل شخصیت مرزی میشود.
بهعبارتی میتوان نتیجه گرفت آموزش حافظه کاری
هیجانی در همان مناطق مرتبط با حافظه کاری و به طبع
ویژگیهای رفتاری مرتبط با نقص این ساختارها مانند
رفتارتکانشی و خودجرحی موثر است .این تغییرات در
مدارها و مناطق مغزی یاد شده و به طبع تغییر عالئم
اختالالت ،خبر از اثرگذاری این آموزش بعد از تکرار و
تمرین تکالیف چه در سطح عصبشناختی و چه در سطح
نشانهشناسی دارد.
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مالک خروج آزمودنی از مطالعه :عدم تمایل به همکاری
در پژوهش و غیبت بیش از  3جلسه در برنامه مداخله و
تجربه استرس شدید موقعیتی در جریان مداخله مالک
خروج آزمودنیها از مطالعه بود.

روش
پژوهش حاضر از نوع مطالعات نیمهآزمایشی و طرح آن
پیش آزمون -پس آزمون با گروه گواه میباشد .جامعه
آماری این پژوهش شامل تمامی دانشجویان دارای عالیم
اختالل شخصیت مرزی مشغول به تحصیل در دانشگاه
محقق اردبیلی در سال تحصیلی  96-97بودند ،با توجه به
گزارش انجمن روانپزشکی آمریکا ( )2013شیوع متوسط
اختالل شخصیت مرزی در جمعیت  1/6درصد برآورد
شده است که تخمین زده میشود تا  5/9درصد افزایش
خواهد داشت (انجمن روانپزشکی آمریکا  .)2013 ،لذا با
در نظر گرفتن شیوع  5/9درصدی این اختالل جهت
شناسایی  40نفر با در نظر گرفتن ریزش نیاز به غربالگری
 1000نفر بود .بدین ترتیب ،انتخاب نمونه آماری در دو
مرحله انجام شد؛ در مرحله اول از طریق نمونهگیری
خوشهای از بین خوابگاههای دخترانه و پسرانه دانشگاه
محقق اردبیلی ،به تصادف دو خوابگاه پسرانه و سه خوابگاه
دخترانه انتخاب و از هر خوابگاه نیز  200نفر و در مجموع
 1000نفر به مقیاس شخصیت مرزی STB1پاسخ دادند،
بعد از تحلیل دادهها در نرم افزار  SPSSمشخص شد از
بین  1000نفر نمونه مورد بررسی 120 ،نفر نمرهی باالتر
از نمرهی برش ( )10در این مقیاس را کسب کردند.
سپس همین افراد جهت انجام مرحله دوم نمونهگیری به
آزمایشگاه دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه
محقق اردبیلی از طریق شماره تماسی که در پرسشنامه
دریافت شده بود دعوت شدند .در این مرحله ،تعداد 28
نفر به محل مشخص شده مراجعه نکرده و تعداد  92نفر
تحت مصاحبه بالینی ساختاریافتهی  SCID-IIبر اساس
مالکهای  DSM-5قرار گرفتند که از بین آنها ،تعداد 60
نفر مالکهای کامل اختالل (در پیوستار نمرات 0تا 2
آزمودنی در  5مالک از  9مالک نمره  2را کسب کرده
باشد) را داشتند .در مرحله بعد ،تعداد  40نفر از بین آنها
انتخاب و در دو گروه  20نفری آزمایش و گواه ،به صورت
تصادفی گمارده شدند .مالک ورود آزمودنیها به مطالعه :
نداشتن اختاللهای همبود ،نداشتن اعتیاد به مواد و الکل،
مواجه نبودن با بحران شدید موقعیتی ،مصرف نکردن
داروی روانپزشکی در زمان مطالعه بود و تمامی این موارد
در طی مصاحبه بالینی اجرا شده مورد بررسی قرار گرفت.

مصاحبه بالینی ساختار یافته برای اختالالت روانی-
اختالالت شخصیت ( :)SCID-5-PD 5این ابزار یک
مصاحبه تشخیصی نیمه ساختاریافته است که برای
سنجش  10اختالل شخصیت محور  IIبر اساس DSM-5
تدوین شده است .برای تشخیص اختالالت شخصیت
میتوان از این مصاحبه به صورت مقولهای یا ابعادی بهره
گرفت .در زمان انتشار  SCID-5اطالعاتی در زمینه پایایی
در دست نبود با این حال بسیاری از مطالعات ،پایایی
پیشینههای آن یعنی  SCID-IIبرای  DSM-II-Rو SCID-II
برای  DSM-IVرا مورد بررسی قرار داده بودند .پایایی و
2

Claridge, Broks
Jackson, Claridge
4
Rawlings, Claridge
5
structured clinical interview for DSM-5personality disorder
3

1

53
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پرسشنامه صفات اسکیزوتایپی ( )STQکالریج و
بروکس )1984(2میباشد ،فرم  Bاین پرسشنامه خصلت
های مرزی در جمعیت غیربالینی را بررسی میکند و بر
اساس مدل ابعادی و پیوستاری نشانهشناسی اختالالت
روانی است (کالریج و بروکس .)1984 ،این مقیاس توسط
جکسون و کالریج )1991( 3طراحی شده دارای  18ماده
میباشد که به صورت بلی /خیر جواب داده میشود ،این
مقیاس شامل  3خرده مقیاس است که عبارتند از:
ناامیدی ،تکانشگری ،عالیم تجزیهای وابسته به استرس.
جکسون و کالریج ( )1991ضریب پایایی بازآزمایی را برای
این مقیاس  0/61گزارش کردهاند (جکسون و کالریج،
 .)1991همچنین روالینگ ،کالریج ،فریمن)2001( 4
ضریب آلفای  0/80را برای این مقیاس گزارش کردهاند
(روالینگ ،کالریج و همکاران .)2001 ،در مورد روایی
همزمان این مقیاس با شاخصهای روانرنجورخویی و
روانپریشی به ترتیب  0/29و  0/64همبستگی را گزارش
کردهاند (محمدزاده ،گودرزی و همکاران.)1384 ،

] [ DOR: 20.1001.1.23455780.1398.7.4.7.1

Schizotypal trait Scale-B form

مقیاس شخصیت مرزی ( :)STBاین مقیاس بخشی از
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حافظهی کاری هیجانی» به زبان فارسی مجددا طراحی
شده است .در طی آموزش  40-30دقیقهای به آزمودنی
آموزش داده میشود ،که در صورت تطابق محرکهای
دیداری یا شنیداری با مرحله آزمون (تعداد N-BACK
مرحله فعال) ،به محرک پاسخ دهد و در صورت عدم تطابق
از پاسخدهی اجتناب کند .بدین معنی اگر در مرحلهی
 N-Back1هستند با یک فاصله بعد از تکرار محرک قبلی
پاسخ دهند ،بهعبارتی تعداد  N-BACKها عملکرد صحیح
آزمودنی را هدایت میکند .همچنین نرمافزار با توجه به
پاسخ صحیح یا اشتباه آزمودنی ،بازخورد شنیداری (صدای
آزار دهنده) و دیداری (تصویر چهره مایوس) که بعد
هیجانی دارند نیز ارائه میدهد.

روایی باالی این آزمون در مطالعات مختلف نشان داده
شده است (فرست ،اسپیتزر و همکاران.)1396 ،1
پرسشنامه آسیب به خود سانسون و ویدرمن
( :)SHI2پرسشنامه آسیب به خود ( )SHIتوسط سانسون

نرمافزار آموزش  N-BACKدوگانه هیجانی :نرم افزار
 N-BACKدوگانه هیجانی یک برنامه آموزشی به کمک
رایانه است که برگرفته از نرم افزار آموزش حافظه کاری
هیجانی شوایزر 4و همکاران ( )2013است .این نرم افزار
جهت استفاده در ایران توسط کُردتمینی ( )2015با
همکاری دانشگاه فردوسی مشهد تحت عنوان « برنامه
آموزش  N-BACKدوگانه هیجانی یا برنامه آموزش
First, Spitzer
)self-harm inventory (SHI

1
2

Sansone, Wiederman

3

Schweizer

4
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در مرحلهی اجرا محرکهای دیداری و شنیداری رو به
عقب دوگانه ارائه شد ،که در آن بهطور همزمان یک چهره
برای  500میلی ثانیه بر یک ماتریس چهار در چهار بر
صفحه نمایشگر نمایش شد و یک کلمه برای  500میلی
ثانیه در گوشی ارائه گردید .هر جفت تصویر-کلمه با یک
فاصله  250میلی ثانیه که در طی آن آزمودنیها با فشار
دادن دکمه به یک یا هر دو محرک بهطور هم زمان پاسخ
میداد .در این پژوهش از کلماتی استفاده شد که برای
افراد با اختالل شخصیت مرزی بار معنایی خاصی داشته
داشتند در انتخاب تعداد کلمات  60درصد از
کلمات )مانند :تجاوز و مرگ(و چهره ها )مانند ترس ،غم و
خشم( بهطور هیجانی منفی و مابقی از لحاظ عاطفی
خنثی )بهعنوان مثال کمد و صندلی) هستند .پیش فرض
آموزش با یک مرحله رو به عقب آغاز میشود و ارائه
کوششهای بعدی به صورت خودکار بدین صورت است که
آزمودنی برای رفتن به مرحله بعد باید به  %80محرکها
پاسخ صحیح دهد تا کوششهای بعدی با یک مرحله
دشواری بیشتر (رو به عقب رفتن) ارائه شود و اگر در
همان مرحله به کمتر از  %20محرکها پاسخ صحیح دهد،
به مرحله قبل جهت تمرین مجدد باز میگردد .آستانه کم،
زیاد و حتی آغاز مرحله به صورت دستی قابل تنظیم است
و پژوهشگر میتواند این دامنه را مشخص کند .در بین
آزمودنیهای این پژوهش تنها  2آزمودنی تا مرحله 7
آموزش رفتند ،میانگین مراحل طی شده بین آزمودنیها تا
مرحله سوم بود .آزمودنیها در  10جلسه ،هفتهای  5روز،
در هرجلسه  30تا  45دقیقه آموزش  N-BACKدوگانه
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ویدرم ن 3در سال ( )1998ساخته شده است .این
پرسشنامه یک ابزار خودگزارشی  22آیتمی (با پاسخ بله /
خیر) است که سابقه آسیب رساندن به خود را به صورت
رفتارهای خودآسیبرسانی مستقیم (یعنی بریدن،
سوزاندن ،اقدام به خودکشی و )....که توام با آسیب فوری
به بافت هستند و رفتارهای خودآسیبرسانی غیرمستقیم
(یعنی سوء مصرف داروهای غیر قانونی ،رانندگی پرخطر ،
رفتارهای جنسی پر خطر و  )...مورد سنجش قرار میدهد
(خانیپور .)2014 ،نمره باال نشان دهنده شدت و فراوانی
بیشتر رفتارهای خودآسیبرسانی است .پرسشنامه آسیب
به خود بر خالف سایر پرسشنامههایی که در این حیطه
قرار میگیرند ،تنها مقیاسی است که در تشخیص  BPDیا
اختالل شخصیت مرزی قابل استفاده است .مطالعه اعتبار
این پرسش نامه با نقطه برش  5یا بیشتر ،به طبقه بندی
دقیق  %84از پاسخ دهندگانی که بر اساس مصاحبه
تشخیصی اختالل مرزی  2واجد این اختالل به شمار
میرفتند ،در طبقه اختالل شخصیت مرزی گردید
(سانسون وویدرمن .)1998 ،تحقیقات بعدی اعتبار
همگرای این ابزار را با ابزارهای خودگزارشی شخصیت
مرزی ،افسردگی و سابقه آزاردیدگی درکودکی نشان داده
اند .در مطالعه طاهباز حسین زاده و همکاران ()2011
آلفای کرونباخ این پرسشنامه  0/74به دست آمده است
(طاهباز حسین زاده و همکاران.)2011 ،
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همچنین ،از بین  18نفر گروه گواه نیز  10نفر مؤنث

هیجانی را در سایت دانشکدهی علوم تربیتی و روانشناسی
دانشگاه محقق اردبیلی دریافت کردند .کردتمینی ()2015
و صمیمی ،حسنی و همکاران ( )2016از این برنامه
استفاده کرده و اثربخشی آن را گزارش دادهاند (کردتمینی،
2015؛ صمیمی ،حسنی و همکاران.)2016 ،

(55درصد) با تحصیالت کارشناسی ( 11نفر) و مجرد (14
نفر) بودند .میانگین و انحراف معیار سن برای آزمودنیهای
گروه آزمایش و گروه گواه به ترتیب  )2/75(24/05و
 )5/87( 25/72بود.

در یک روز از هر دو گروه آزمایش و گواه خواسته شد به
پرسشنامه آسیب به خود سانسون و ویدرمن ( )SHI1را پر
کنند ،سپس گروه آموزش در  10جلسهی  45دقیقهای در
 4هفته و در هر هفته  5روز (بجز پنجشنبه و جمعه) به
مرکز رایانهی دانشکدهی روانشناسی وعلوم تربیتی دانشگاه
محقق اردبیلی مراجعه کردند .قبل از حضور دانشجویان
نرمافزار  N-BACKدوگانهی هیجانی بر روی  20رایانه با
مشخصات یکسان فعال شد و گوشیهای انتقال دهندهی
صدا چک شد تا تداخلی در کار اجرا ایجاد نکند .تمامی
سیستمها از طریق محافظی از یکدیگر جدا شده بودند تا
آزمودنیها و عملکردشان مانع تمرکز یکدیگر نشود .قبل از
آغاز جلسه اول دستورالعمل کار با نرمافزار به صورت کتبی
و کامل به آزمودنیها ارائه شد ،سپس بعد از مطالعه
دستورالعمل مجددا توسط پژوهشگر نحوه کار با نرمافزار و
منظور از  N-BACKدر هر مرحله توضیح داده شد .در طی
دوران آموزش و تمرین تکالیف ،گروه گواه هیچگونه
آموزش یا مداخلهای دریافت نکردند .آزمودنیهای که
نمیتوانستند در برخی جلسات شرکت کنند ،جلسات
جبرانی برایشان در نظر گرفته میشد .در پایان جلسات
آموزشی و تمرینی مجددا هر دو گروه آزمایش و گواه به
پرسشنامه آسیب به خود سانسون و ویدرمن پاسخ دادند.

جدول  -1شاخصهای توصیفی مربوط به متغیر خودجرحی

متغیر  /زمان

پیش
خودجرحی

آزمون
پس

گروه آزمایش

گروه کنترل

()n=19

()n=18

میانگین (انحراف

میانگین (انحراف

معیار)

معیار)

)3/71( 9/10

)3/56( 9/72

)3/09( 8/36

آزمون

)3/34(10/11

نتایج مربوط به میانگین نمرات خودجرحی در مرحله پس
آزمون برای گروه آزمایش و گواه به ترتیب  8/36و 10/11

جدول  - 2نتایج آزمون اثرات بین آزمودنیها دو گروه آزمایش و گواه
در نمرات خودجرحی

تغییرات

منبع

مجذورات

مجموع

درجه آزادی

مجذورات

میانگین

مقدار F

معناداری

سهمی
سطح

گروه

7/15

1

7/15

4/39

0/04

0/11

خطا

55/33

34

1/62

کل

390/27

36

آزمون

در مرحله تجزیه و تحلیل دادههای پژوهش تعداد  1نفر
در گروه آزمایشی و  2نفر در گروه کنترل از مطالعه خارج
شدند .جهت تجزیه و تحلیل دادهها از آزمون تحلیل
کوواریانس یک متغیری) (ANCOVAاستفاده شد.

مجذور اتای

پیش

306/86

1

306/86

188/54

0/001

0/84
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است.

نتایج آزمون اثرات در جدول  2نشان میدهد که پس از
یافتهها

خودجرحی معنادار میباشد ( )F=4/39، p<0/05که

از کل دانشجویان شرکت کنندگان در این پژوهش گروه

نشان دهندۀ تأثیر برنامه آموزش حافظۀ کاری هیجانی بر

آزمایش 10 ،نفر مؤنث (52درصد) و با تحصیالت

بهبود رفتارهای خودجرحی در گروه آزمایش بود.

کارشناسی ( 13نفر) و همه اعضای این گروه مجرد بودند.
)self-harm inventory (SHI

1

55
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کنترل نمرات پیش آزمون ،اثر گروه بر نمرات پس آزمون
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در سرکوب حالتهای هیجانی صورت و تصمیمگیری

بحث و نتیجهگیری

غیرهیجانی در مقابل محرکهای عاطفی را دارا است

فرضیه اصلی پژوهش این بود که ،آموزش حافظهی کاری

(کنسینگر و کورکین .)2003 ،4از طرفی پژوهش کرد،

با محرک هیجانی باعث کاهش رفتارهای خودجرحی افراد

مشهدی و همکاران ( )2016نشان داده است ،آموزش

دارای اختالل شخصیت مرزی میشود .نتایج نشان داد

حافظهی کاری هیجانی بر افزایش تواناییهای کنترل

میانگین نمرات خودجرحی در مرحله پس آزمون گروه

شناختی افراد دارای اضطراب صفت باال تاثیر مثبت

آزمایش به نبست گروه گواه کاهش یافته است ،بنابراین

معناداری دارد.همچنین مطالعه شوآیزر ،صمیمی ،حسنی

میتوان نتیجه گرفت که آموزش حافظهی کاری هیجانی

و همکاران ( )2017نشان داده است آموزش حافظه کاری

باعث کاهش رفتارهای خودجرحی افراد مبتال به اختالل

هیجانی موجب بهبود بازداری شناختی در بزرگساالن

شخصیت مرزی میشود.

مبتال به  PTSDمیشود .مطالعات مختلفی این اثرگذاری

نتایج این پژوهش از طرفی همخوان با نتایج پژوهشهایی

را در گروههای مختلف افراد مبتال به ضعف کارکردهای

بود که نشان میدادند محتوای حافظه کاری هیجانی و

اجرایی و بازداری شناختی نشان دادهاند (شوآیزر ،گراهان

کارکردهای اجرایی در پیشبینی رفتارهای خودکشی-

و همکاران2013 ،؛ شوآیزر و دالگلیش. )2016 ،

گرایانه و خودجرحی نقش دارند از طرف دیگر نتایج

نتایج بدست آمده را میتوان از چند منظر تبیین کرد.

همسو با پژوهشهای مبنی بر اثربخشی آموزش حافظهی

همانطور که پیشتر عنوان شد ناتوانی در بازداری شناختی

کاری هیجانی بر ناپایداری هیجانی و بازداری شناختی و

و کارکردهای اجرایی در بیماران مبتال به اختالل

مثال مطالعهی تیلور و همکاران ( )2010نشان داده است

شناسایی بسیاری از رفتارهای تکانشی مانند خودجرحی

که ،محتوای حافظهی کاری پیشبین مناسبی برای افکار

ارتباط معناداری داشته باشد .بهعبارتی رفتارهای

خودکشی و خودجرحی است (تیلور ،گوداینگ و

تکانهای و بروز رفتارهای خودجرحی احتماال ریشه در

همکاران .)2010 ،1رفتارهای خودجرحی با کارکردهای

ناپایداری هیجانی بیماران مبتال به اختالل شخصیت مرزی

اجرایی مختل رابطه دارد و احتماال با بهبود اجزای

دارد ،که همین ناپایداری هیجانی را میتوان در

کارکردهای اجرایی کاهش پیدا میکند (فیک ،میلندر و

ساختارهای مغزی مختل که با کارکردهای اجرایی مانند

همکاران .)2011 ،2یافتهها با تنایج تحقیقات سیلور و

حافظه کاری هیجانی در ارتباطند ردیابی کرد .در واقع نیم

همکاران ( )2016و ویزنشی و همکاران ( )2018که

رخ عصبشناختی بیماران مبتال به اختالل شخصیت

محدویت ظرفیت حافظهی کاری هیجانی را با رفتارهای

مرزی در مالکهای بسیاری با بیماری آسیب مغزی که

خودجرحی غیرخودکشیگرایانه افراد مرتبط دانستهاند

نقص کنترل هیجانی و شناختی دارند شباهت دارد.

همسو بوده است .بخش مهمی از فرآیند تنظیم هیجانی
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به طبع رفتارهای تکانشی مانند خودجرحی بود .برای

شخصیت مرزی شناسایی شده است ،که میتواند با سبب

آندرولونیس 5و همکاران ( )1980گزارش کردهاند که

این است که فرد بتواند ظرفیت حافظهی کاری را

بیشتر آزمودنیهای  BPDنسبت به گروه کنترل از نقایص

محرکهای مثبت و منفی باعث افزایش احتمال ابتالی

 BPDشبیه به افراد با آسیبهای مغزی است .مطالعه فیلو

شخص به اختاللهای خلقی میگردد .مطالعات (اشمایکل،

6و همکاران ( )2019نشان داده است بیماران  BPDکاهش

ولخوف و همکاران )2008( 3نشان داده است که هر چقدر
ظرفیت حافظه کاری فرد بیشتر باشد ،فرد توانایی بیشتری
1

4

2

5

Kensinger & Corkin
Andrulonis
6
Filho

Taylor, Gooding
Fikke, Melinder
3
Schmeichel, Volokhov
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ضخامت قشری ،1شکنج میانی 2و عمق شیار 3در قسمت

تبیین دیگر اینکه جرح خویشتن تعمدی در بیماران مرزی

میانی اوربیتوفرونتا ل 4و افزایش برخی مناطق بهطور

مختلف ،هدف و دالیل متفاوتی دارد ،اما مهمترین کارکرد

همزمان در نیمکره راست را تجربه میکنند ،که نشان

آن ،کم کردن شدت هیج آنهای منفی ،به ویژه احساس

دهندهی عدم تقارن 5دو نیمکره در بیماران  BPDاست .از

گناه و خشم میباشد (لینهان .)1993 ،نووتنی)1972( 12

طرفی زیبمن ،دنیل ،االیگن ،اتکین ،زانگن)2018( 6

معتقد است افرادی که خودزنی میکنند ،مشکالت و

معتقدند شاخص عدم تقارن  EEدر لوب پیشانی 7برای

تعارضاتی را در ابتداییترین رشد روانی-جنسی تجربه

سنجش و تغییرات ناشی از پردازش هیجانی شاخص

کردهاند که به اختالالتی جدی در روابط بین فردی و

معتبری است .فالسبک ،پوپکروف ،بران )2017( 8معتقدند

همچنین مشکالتی در رشد جنسی منجر شده است ،این

در مطالعات مختلف همبستگی بین عدم تقارن امواج EEG

مشکالت در بریدن و خودزنی (به عنوان خود تنبیهی)

در لوب پیشانی در بسیاری از اختالالت روانپزشکی که

متجلی میشوند .لذا آموزش حافظهی کاری هیجانی می-

نقص پردازش هیجانی دارند نشان داده شده است ،اما در

تواند ظرفیت حافظه کاری هیجانی را که در تحمل

بیماران  BPDکه رفتارهای نامنظم بروز میدهند و از

هیجانات منفی و مثبت و توجه به هیجانات و کنترل آن

نقص پردازش هیجانی رنج میبرند این ویژگیهای عصب

نقش دارد ،کمک کند.

شناختی کمتر مورد توجه قرار گرفته است .از آنجایی که

همچنین اختالالتی که عالئم مشترکی با اختالل شخصیت

تفاوتهای عملکردی و ساختاری در همان مناطق مغزی

مرزی دارند ،مانند نقص بازداری شناختی و هیجانی بعد از

افراد با اختالل شخصیت مرزی یافت میشود که جایگاه

آموزش حافظهی کاری هیجانی در بازداری شناختی،

مختلفی اثربخشی این آموزش را بر مناطق مغزی مذکور
نشان دادهاند مانند مطالعه سالمی ،نی برگ،

مثال افراد با اضطراب صفت باال دارای مشکالتی در زمینه

الین9

بازداری هستند که یکی از نقاط مشترک بین این افراد و

( ،)2018که نشان داده است آموزش حافظه کاری به

افراد مبتال به اختالل شخصیت مرزی است ،آموزش

نسبت آموزش ادراکی -حرکتی اثرات چشمگیرتری دارد،

حافظهی کاری هیجانی باعث افزایش کنترل شناختی در

و تغییر دامنه موج (مودالسیون )10قشر پیشانی همچنین

این افراد شد .همچنین افراد مبتال به اختالل استرس پس

فعال شدن استریاتال و  DLPF ،VLPFCنشان میدهد.

از سانحه از نقص بازداریهای شناختی و رفتاری جهت

(سالمی ،نیبرگ ،الین )2018 ،11لذا تالش برای بهبود

کنترل عالئم خود (مانند بازگشت مجدد صحنه آسیبزا)

عملکرد این مناطق جهت کاهش رفتارهای تکانشی مانند

رنج میبرند که شباهت زیادی با نقص بازداری هیجانی در

رفتارهای خودحرجی این بیماران با استفاده از آموزش

بیماران مبتال به اختالل شخصیت مرزی دارد .از طرفی،

حافظه کاری هیجانی پشتوانه پژوهشی و عصبشناختی

آموزش حافظهی کاری هیجانی باعث افزایش کنترل

خوبی دارد.
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حافظه کاری هیجانی شاخته شده است و مطالعات

رفتاری و هیجانی نتایج قابل توجهای کسب کردهاند .برای

شناختی و هیجانی در بیماران مبتال به اختالل استرس
پس از آسیب شده است که همسو با نتایج پژوهش حاضر
1

cortical thickness,
mean curvature
3
depth of sulcus
4
orbitofrontal
5
Assymetry
6
Zibman, Daniel, Alyagon, Etkin, Zangen
7
Frontal
8
Flasbeck, Popkirov, Brüner
9
Salmi, Nyberg, Laine
10
Modulation
11
Salmi, Nyberg, Laine
2

بازداری و کنترل شناختی موثر واقع شود ،که به طبع
باعث کاهش رفتارهای تکانشی مانند رفتارهای خودجرحی
شود.

Novotny
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آموزش حافظه کاری هیجانی همان مولفههای شناختی

حاضر تایید شد .لذا آموزش حافظهی کاری هیجانی می-

آموزش حافظه کاری را دارا میباشد ،اما جهت افزایش

تواند از طریق تقویت کنترل شناختی راهکار مناسبی برای

دامنه کاربرد این آموزش جنبههای هیجانی و محرکهای

کاهش رفتارهای تکانهای نظیر خودجرحی باشد.

هیجانی بر آموزش جدید آموزش حافظهی کاری هیجانی

این پژوهش همانند پژوهشهای دیگر دارای محدودیت

اف زود شده است .بنا بر عقیده مامارال و همکاران ()2013

هایی بود .نمونه پژوهش حاضر تنها محدود به افراد

با افزودن محرکهای هیجانی و عاطفی این آموزش نه

غیربالینی دارای تشخیص اختالل شخصیت مرزی بود که

تنها بر بعد شناختی (مانند توجه ،تمرکز ،بازیابی و )...بلکه

این امر تعمیم نتایج را به کل مبتالیان به اختالل

بر بعد هیجانی و عاطفی اثرگذار خواهد بود .در پژوهش-

شخصیت مرزی با دشواری مواجه میکند ،لذا پیشنهاد می

های زیادی عنوان شده است که نقص بازداری شناختی و

شود در مطالعات آینده از آزمودنیهای بالینی نمونهگیری

هیجانی در بیشتر اختالالت روانپزشکی دیده میشود لذا با

شود .محدودیت دیگر پژوهش حاضر مسئله ناتوانی در

افزودن این بعد هیجانی بر گسترهی کاربرد این آموزش

کنترل متغیرهای مزاحم مانند شدت اختالل ،هوش و

افزوده شده است .همانطور که در پژوهش حاضر مشاهده

تجربه کار با نرم افزارهای کامپیوتری بود که در همه

شد این آموزش بر اختالل شخصیت مرزی مورد آزمایش

آزمودنیها به صورت متغییرهای مزاحم اثر خواهد

قرار گرفت که از اختالالت محور  2راهنمای تشخیصی و

گذاشت .محدودیت دیگر در دسترس نبودن آزمودنیها

آماری انجمن روانپزشکی آمریکا است ،در صورتی که در

بود که باعث شد ،در این مطالعه ،پیگیری انجام نگیرد لذا

مطالعات قبلی بیشتر بر اختالالت محور یک آزمایش شده

در مطالعات آینده پیگیری تغییرات اتفاق افتاده پیشنهاد

که ،انجام تکالیف آموزش حافظه کاری هیجانی مناطق

شخصیت مرزی در این پژوهش نشان داده شده است ،این

درگیر در حافظه کاری را فعال میکند بهعبارتی در حین

آموزش نباید محدود به اختالل شخصیت مرزی باشد با

انجام تکلیف و درگیر شدن با هر مرحله مناطق درگیر در

توجه به مطالعات کرد و همکاران نتایج پژوهشهای ثابت

حافظه کاری هیجانی تقویت شده و عملکرد بهتری

کرده است این روش در اختالالت با نقص مشابه خصوصا

خواهند داشت ،درست مانند قویتر شدن یک عضله بدن

در بازداری شناختی و رفتارهای تکانشی احتماال تاثیر

زمانی که تمرینات بدنی بیشتری انجام میگیرد .لذا

گذار است ،بنابراین از این روش میتوان در درمان

توانایی شخص در کنترل هیجانی و شناختی بیشتر می-

اختالالت مشابه که در بازداری شناختی و فعالیت لوب

شود زیرا تکالیف ماهیت هیجانی و شناختی را توأمان

فرونتال و به طبع رفتارهای تکانشی مانند خودجرحی

دارند .احتماال به همین دلیل رفتارهای خودجرحی که در

دچار نقص هستند استفاده کرد .همچنین با توجه به تاثیر

اختالل شخصیت مرزی ناشی از بدتنظیمی هیجانی و

دارو درمانی به افراد عالقمند پیشنهاد میشود ،تاثیر

عاطفی است کاهش یافته است و آزمودنیهای احساس

آموزش حافظه کاری هیجانی را با دارو درمانی در

کنترل بیشتری بر هیجانات خود در مقابل استرسها و

اختالالت شخصیت خصوصا اختالل شخصیت مرزی طی

فشارهای روانی بعد از آموزش را گزارش کردهاند .بر اساس

پژوهشی مورد مقایسه قرار دهند.

تبیینهای نظری و پیشینههای ارائه شده ،در مجموع

تشکر و قدردانی

نتایج مطالعه حاضر نشان داد که توانبخشی حافظهی
کاری هیجانی میتواند منجر به بهبود بازداری هیجانی و

این مقاله مستخرج از پایان نامه کارشناسی ارشد نویسنده

شناختی به طبع رفتارهای تکانشی مانند خودجرحی افراد

اول این مقاله میباشد .بدینوسیله نویسندگان مقاله

مبتال به اختالل شخصیت مرزی شود ،که در پژوهش

مراتب سپاس و قدردانی خود را از همکاری صمیمانه
58
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منطق اثرگذاری آموزش حافظهی کاری هیجانی این است

هیجانی بر بهبود رفتارهای خودجرحی افراد با اختالل
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است.

میشود .از آنجایی که اثربخشی آموزش حافظه کاری
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. اعالم میکنند،در این پژوهش ما را یاری کردند

معاونت آموزشی و ریاست دانشکده علوم تربیتی و روان
شناسی دانشگاه محقق اردبیلی و تمام آزمودنیهایی که
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