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Abstract
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Background & Objectives: Personality disorders are persistent patterns in the mind and behavior that do not conform to cultural norms and
cause dissatisfaction and disruption of a person’s functions. Among personality disorders, narcissistic personality disorder, due to remaining in
the fifth edition of the Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, has a special diagnostic and therapeutic importance. People with
this disorder arrogantly think they are very important and unique. Despite these feelings, they have fragile self–esteem and are vulnerable to
even minor criticism. One of the treatments used for narcissistic personality is classical psychoanalytic treatment. An important part of the
classical literature of classical psychoanalysis and the new wave of contemporary psychoanalysts have investigated this personality disorder.
Another treatment used for narcissistic personality is schema therapy. Schemas are formed based on educational methods, cognitions and bodily
feelings during childhood and adolescence and continue in other periods of life. Therefore, this study aimed to compare the effectiveness of
schema therapy and psychoanalysis in treating narcissistic personality disorder.
Methods: The research method was quasi–experimental with a pretest–posttest design with a control group. The statistical population of the
present study included all individuals referred to the Hamava Psychology Clinic and the Tehran Welfare Clinic who were diagnosed with
narcissistic personality disorder in 2019. The study sample consisted of 20 patients from Hamava Clinic and 10 patients from Tehran Welfare
Clinic who were diagnosed with the narcissistic disorder. The studied samples were randomly assigned to three groups: psychoanalytic group,
schema therapy group, and control group. It should be noted that at the beginning of the study, 10 people were assigned to each group, and at
the end of the test, three people remained in each group due to the drop in the subjects. The inclusion criteria were as follows: not receiving drug
treatment and drug use, being literate in reading and writing, and providing informed consent. The exclusion criteria were as follows: not having
acute mental disorders, participation in another intervention program, and absence of more than two sessions. The study data were collected in
the pretest and posttest in three groups using Millon Clinical Multiaxial Inventory–III (Millon et al., 1994) and Narcissistic Personality Inventory
(Raskin & Terry, 1988). The first experimental group received traditional psychoanalytic treatment. The second experimental group received
schema therapy for 8 sessions, one 90–minute session per week, and the subjects in the control group did not receive any treatment. To analyze
the collected data, descriptive (mean and standard deviation) and inferential statistics (univariate covariance analysis or ANCOVA) were
performed in SPSS version 21 statistical software. The significance level of the tests was considered 0.05.
Results: The results showed a significant difference between the control group and the psychoanalytic treatment group in the mean scores of the
variable of narcissistic personality disorder (p<0.001). While the examination of the averages in the two control and schema therapy groups
(p=0.069) and the two psychoanalytic treatment and schema therapy groups (p=0.081) showed no significant difference between them. Also, the
eta coefficient indicated that 76.6% of the changes in narcissistic personality disorder were due to the intervention of psychoanalytic treatment.
Conclusion: Based on the findings of this study, psychoanalytic therapy is more effective in reducing the symptoms of narcissism than schema
therapy. As a result, clinicians and researchers can pay more attention to dynamic therapies in narcissistic personality disorder interventions.
Keywords: Schema therapy, Psychoanalysis, Narcissistic personality disorder.
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چکیده
زمینه و هدف :اختالالت شخصیت ،الگوهای درونذهنى و رفتارى بادوامى هستند که با مالکهاى فرهنگى مطابقت ندارند و موجب ناخشنودى فرد و مختلشدن کارکردهاى
وی میشوند؛ ازاینرو هدف پژوهش حاضر مقایسٔه اثربخشی طرحوارهدرمانی و روانکاوی در درمان اختالل شخصیت خودشیفته بود.

روشبررسی :روش پژوهش نیمهآزمایشی با طرح پیشآزمون و پسآزمون همراه با گروه گواه بود .جامعٔه آماری پژوهش را تمامی افراد مراجعهکننده به کلینیک روانشناسی همآوا
و کلینیک بهزیستی تهران در سال  1۳۹۸تشکیل دادند که تشخیص اختالل شخصیت خودشیفته گرفتند .نمونٔه مطالعهشده سی نفر از بیمارانی بودند که بهصورت تصادفی در

دو گروه آزمایش روانکاوی و آزمایش طرحوارهدرمانی و یک گروه گواه قرار گرفتند .الزم به ذکر است ،در آغاز مطالعه ده نفر به هر گروه اختصاص یافتند که در پایان آزمون با
افت آزمودنیها در هر گروه سه نفر باقی ماندند .برای جمعآوری دادهها از پرسشنامٔه چندمحوری بالینی میلون -ویرایش سوم (میلون و همکاران )1۹۹۴ ،و پرسشنامٔه شخصیت
خودشیفته (راسکین و تری )1۹۸۸ ،استفاده شد .گروه آزمایشی اول درمان روانکاوی سنتی و گروه آزمایشی دوم طرحوارهدرمانی را دریافت کرد؛ اما برای گروه گواه هیچگونه

درمانی ارائه نشد .تحلیل دادهها با استفاده از نرمافزار آماری  SPSSنسخٔه  ۲1و روش تحلیل کوواریانس تکمتغیره (آنکوا) صورت گرفت .سطح معناداری آزمونها  ۰٫۰۵در
نظر گرفته شد.

یافتهها :نتایج نشان داد ،بین گروه گواه و گروه درمان روانکاوی در میانگینهای نمرات متغیر اختالل شخصیت خودشیفته تفاوت معنادار وجود داشت ()p>۰٫۰۰1؛ درحالیکه

بررسی میانگینها در دو گروه گواه و طرحوارهدرمانی ( )p=۰٫۰۶۹و دو گروه روانکاوی و طرحوارهدرمانی ( )p=۰٫۰۸1نشان داد که تفاوت معناداری بین آنها وجود نداشت.
همچنین ضریب اتا مشخص کرد۷۶٫۶ ،درصد از تغییرات اختالل شخصیت خودشیفته بهواسطٔه مداخلٔه درمان روانکاوی بود.
نتیجهگیری :براساس یافتههای پژوهش نتیجه گرفته میشود ،درمان روانکاوی سنتی درمقایسه با طرحوارهدرمانی اثربخشی بیشتری بر درمان اختالل شخصیت خودشیفته دارد.

کلیدواژهها :طرحوارهدرمانی ،روانکاوی ،اختالل شخصیت خودشیفته.
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۱

مقدمه

و بسط دیدگاه روانکاوی ،دال بر نوعی انحراف است که تمام حیات
جنسی شخص را به خود معطوف میکند و در مراحل بعدی،

اختالالت شخصیت  ،حالتهای مزمنی هستند که نشانههای آنها از
1

ویژگیهایی را بروز میدهد که در مطالعٔه همٔه انواع انحرافات مشاهده

دوران نوجوانی یا کودکی شروع میشود و انعطافناپذیرند و ثبات

میشود .فروید ۸اعتقاد دارد ،خودشیفتگی در ابتدای تولد با کودک

نسبی دارند .آنها الگوهای درونذهنى و رفتارى بادوامى هستند که با

همراه بوده و برای حفظ حیات و بقای او ضروری است؛ اما در صورت

مالکهاى فرهنگى مطابقت ندار ند و موجب ناخشنودى فرد و

رشد بهنجار ،این نیروی روانی باید به مسیرهای سالمتری هدایت شود.

مختلشدن کارکردهاى وی میشوند ( .)1این طبقه از اختالالت،

وی دربارٔه این نیروگذاریهای روانی در بخش امیال بهتفصیل سخن

کاهش کیفیت زندگی و هزینههای هنگفت اجتماعی را بهدنبال دارد

گفته است (بهنقل از  .)۸بررسی ادبیات پژوهشی نیز نشان داد،

(.)۲

مداخالت مرتبط با درمانهای پویشی اثربخشی درخورتوجهی را در

در بین اختالالت شخصیت ،اختالل شخصیت خودشیفته  ،بهدلیل
۲

کاهش برخی معضالت روانشناختی نظیر افسردگی ( ،)۹اضطراب

باقیماندن در پنجمین نسخٔه راهنمای تشخیصی و آماری اختالالت

( ،)1۰رفتارهای خودآسیبی ( )11و اختاللهای شخصیتی ()1۲

روانی ۳اهمیت تشخیصی و درمانی ویژهای را به خود اختصاص داده

داشته است .دیاموند و همکاران بیان کردند ،درمان روانکاوی از

است و نرخ شیوع بیشتر از ۲1درصد در جمعیت بالینی و بین صفر تا

درمانهای بسیار مهم در بهبود مشکالت اختالل شخصیت خودشیفته

۶درصد در جمعیت عمومی دارد ( .)۳افراد مبتال به این اختالل

است ( .)1۳رشن و همکاران در پژوهشی دریافتند ،مداخلٔه

خودبزرگبینانه فکر میکنند ،آدم بسیار مهمی هستند و از جهتی نظیر

رواندرمانی پویشی بلندمدت با رویکرد روابط موضوعی کرنبرگ بر

ندارند؛ اما در پشت این احساسات ،عزتنفس شکنندهای دارند و حتی

تغییر ساختار شخصیت مبتالیان به اختالل شخصیت وابسته اثرگذار

دربرابر انتقادات جزئی نیز آسیبپذیر هستند ( .)۴خودشیفتگی زیاد،

است (.)1۴

پرخاشگری را افزایش میدهد ،روابط بینفردی را مختل میکند و با

یکی دیگر از درمانهایی که برای شخصیت خودشیفته بهکار میرود،

کاهش رضایت و کیفیت زندگی ،احتمال آسیب به خود و اقدام به

طرحوارهدرمانی است .طرحوارهدرمانی روشی ابتکاری و تلفیقی است
۹

خودکشی همراه است .بسیاری از محققان باور دارند که بزرگنمایی
4

که توسط یانگ و همکارانش پایهگذاری شد ( .)1۵طرحوارهها،

ناآشکار و پنهان آنها را که از تجارب اولیٔه زندگی حاصل میشود،

براساس شیوههای تربیتی ،شناختها و احساسهای بدنی در دوران

ظاهری خودشیفتهها ،احساسات زیربنایی ،حقارت و عزتنف س

کودکی و نوجوانی تشکیل میشوند و در سایر دوران زندگی تداوم

میپوشاند و عزتنفس کلی و آشکار آنان را تحتتأثیر قرار میدهد
( .)۳-۵مطابق الگوی روانشناسی خود کوهو ت

5

مییابند ( .)1۶براساس نظر جفری یانگ  ،چون طرحوارهدرمانی بر
1۰

 ،اختالل

عمیقترین سطح شناخت تأ کید دارد ،بهدنبال آن است که هستٔه مرکزی

خودشیفتگی نتیجٔه همدلنبودن والدین و نداشتن ارتباط صحیح با

مشکل را اصالح کند و این عمل از میزان موفقیت زیادی در درمان

فرزند در دوران رشد است؛ درنتیجه ،فرد ظرفیت کامل برای ایجاد

اختاللهای روانی و جلوگیری از برگشت آنها برخوردار است (بهنقل

عزتنفس را دریافت نمیکند ( .)۵نتایج پژوهش واتر و همکاران نشان

از  .)1۷طرحوارهدرمانی ،درمان یکپارچه و جدیدی است که برنامٔه

داد ،بیماران اختالل شخصیت خودشیفته درمقایسه با گروه گواه و

منظمی برای ارزیابی و تعدیل طرحوارههای ناسازگار اولیه فراهم

بیماران دارای اختالل شخصیت مرزی ،نمرههای کمتری در عزتنفس

میکند .بنا به نظر استفا و واترز ،آسیب روانی از شکلگیری و ثبات

آشکار کسب میکنند .بهعالوه در این پژوهش در بیماران گروه اختالل

طرحوارههای ناسازگارانه اولیه ناشی میشود .فرض بر این است که

شخصیت خودشیفته ،عزتنفس آسیبدیده (عزتنفس آشکار

تجربیات مبتنیبر غفلت یا سوءرفتار در دوران کودکی میتواند

ضعیف ،عزتنفس ناآشکار قوی) ارتباط زیادی با خودشیفتگی داشت

شکلگیری طرحوارههای غیرانطباقی اولیه را در پی داشته باشد (.)1۸

()۶؛ بنابراین بررسی عزتنفس بهعنوان عاملی بنیادین در مطالعٔه

وجوه افتراق طرحوارهدرمانی با شناختدرمانی سنتی عبارت است از:

شخصیت خودشیفته ،اهمیت بسزایی دارد و تمایز بین دو نوع
عزتنفس آشکار و ناآشکار میتواند در تبیین ارتباط آن با سازٔه

هیجانی مانند خیالپردازی هدایتشده؛ بهکاربردن روابط درمانی

خودشیفتگی و کمک به درمان و کاهش مشکالت افراد خودشیفته مؤثر

بهعنوان وسیلهای برای تغییر و طوالنیتربودن دورٔه درمان بهدلیل

واقع شود.

مقاومت طرحواره دربرابر تغییر ( .)1۹دیکهوت و آرنتز در پژوهشی با

یکی از درمانهایی که برای شخصیت خودشیفته بهکار میرود ،درمان

بررسی اثربخشی طرحوارهدرمانی بر بهبود اختالالت شخصیت و

روانکاوی کالسیک 6است .بخش مهمی از ادبیات کالسیک روانکاوی

کیفیت زندگی به این نتیجه رسیدند که طرحوارهدرمانی باعث بهبود

کالسیک و موج جدید روانکاوان معاصر به بررسی این اختالل

اختالالت شخصیت و افزایش رضایت از کیفیت زندگی در

شخصیتی پرداخته است که بهزعم این مکتب ،الیٔه زیرین و مهم برخی

آزمودنیهای گروه آزمایش میشود ( .)۲۰مالوگیانیس و همکاران در

از اختالالت شخصیتی دیگر و بیماریهایی مانند وسواس فکری و

پژوهشی دریافتند ،طرحوارههای ناسازگار و پاسخهای مقابلهای

عملی ۷بهشمار میرود ( .)۷اصطالح خودشیفتگی ،برحسب این شرح
1

6

2

7

. Classical psychoanalysis
. Obsessive Compulsive Disorder
8
. Freud
9
. Schema Therapy
10
. Jeffrey Young

. Personality disorder
. Narcissistic personality disorder
). Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition (DSM-5
4
. Self-esteem
5
. Kohut
3

۲
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تأ کید بیشتر بر تجربههای آغازین کودکی؛ بهرهگیری بیشتر از فنون

ناکارآمد در افراد مبتال به افسردگی بهمیزان زیادی کاهش یافته است

با استفاده از روش بازآزمایی در گروه بالینی (و غیربالینی) بهترتیب

( .)۲1همچنین سایر پژوهشها اثربخشی طرحوارهدرمانی را در بهبود

۰٫۶1تا۰٫۷۹( ۰٫۷۹تا )۰٫۹۷و ضریب آلفای کرونباخ بین

عالئم افسردگی ( )۲۲و کاهش نشانههای خودشیفتگی در بیماران

۰٫۶۴تا ۰٫۸۹گزارش شد که بیانگر کفایت این ابزار در پژوهشهای

مبتال به اختالل شخصیت خودشیفته ( )۲۳تأیید کردند.

داخلی است (.)۲۶

باوجود اثربخشی درمانهای روانتحلیلی و طرحوارهدرمانی در کاهش

-پرسشنامٔه شخصیت خودشیفته  :این پرسشنامه در سال 1۹۸۸

برخی معضالت هیجانی ،بهویژه اختالل شخصیت خودشیفته،

توسط راسکین و تری ساخته شد ( .)۲۷این پرسشنامه  ۲۴سؤال دارد

شناسایی درمان هایی که از نظر اثربخشی و اقتصاد سالمت در شرایط

و بهصورت بلی و خیر نمرهگذاری میشود .افرادی که در این پرسشنامه

مناسبی قرار دارند ( ،)1۲از اهداف نظامهای درمانی ،بالینگران و

نمرٔه بیشتری میگیرند ،بیشازحد به خود ارزش میدهند و

پژوهشگران است؛ بنابراین پژوهش حاضر با هدف مقایسٔه اثربخشی

ازخودراضی ،متکبر و مغرور هستند؛ همچنین خود را دارای حق

دو رویکرد روانکاوی و طرحوارهدرمانی در کاهش نشانههای اختالل

میدانند و بهشکل خودمحورانهای به خود مشغول هستند و اگر

شخصیت خودشیفته انجام شد.

کسرشأن خود ندانند که در تعامالت اجتماعی شرکت کنند ،برای

2

۲

رسیدن به مقصود خود میتوانند خاضعانه و مطیع نیز باشند (.)۲۷

روشبررسی

ادلستین و همکاران ضریب همسانی درونی کل پرسشنامه را ۰٫۸1

روش پژوهش نیمهآزمایشی با طرح پیشآزمون و پسآزمون همراه با

برآورد کردند ( .)۲۸در پژوهش حسنوند و همکاران ،بررسی

گروه گواه بود .جامعٔه آماری پژوهش را تمامی افراد مراجعهکننده به

شاخصهای روانسنجی داخلی این ابزار نشان داد ،ضریب بازآزمایی

کلینیک روانشناسی همآوا و کلینیک بهزیستی تهران در سال 1۳۹۸

( )p>۰٫۰۰1 ،۰٫۷۲و ضریب همبستگی بهروش دونیمکردن (،۰٫۷۵

تشکیل دادند که تشخیص اختالل شخصیت خودشیفته گرفتند .همسو

 )p>۰٫۰۰1و ضریب آلفای کرونباخ ( )p>۰٫۰۰1 ،۰٫۶۵برای کل

با حداقل نمونٔه الزم برای پژوهشهای تجربی در برخی منابع (،)۲۴

پرسشنامه در شرایط پذیرفتنی قرار دارد (.)۲۹

نمونٔه مطالعهشده سی نفر از افراد با تشخیص اختالل خودشیفته بودند

-درمان بهشیؤه روانکاوی کالسیک شامل مراحل ایجاد رابطٔه درمانی،

که بهصورت تصادفی از بین افراد مراجعهکننده به مراکز درمانی مذکور

بررسی سازوکار های دفاعی در جریان بروز انتقال و انتقال متقابل،

انتخاب شدند .سپس در هریک از گروههای مطالعهشده یعنی گروه

افزایش سطح آگاهی و فعالترکردن بخش هشیار فرد برای پیداکردن

آزمایش روانکاوی و گروه آزمایش طرحوارهدرمانی و گروه گواه (هر

تعارضهای درونی ازطریق تداعی آزاد بود .در ادامه درمانگر با مواجهه

گروه ده نفر) بهطور تصادفی قرار گرفتند .معیارهای ورود آزمودنیها

و توضیح و تعبیر به مُراجع امکان روبهروشدن با تعارضات خود و

به پژوهش حاضر عبارت بود از :دریافتنکردن درمانهای دارویی و

معنابخشیدن به آنها را داد ( .)۲۶این شیؤه درمانی براساس پذیرش

مصرف مواد؛ داشتن سواد خواندن و نوشتن؛ رضایت آگاهانه.

ناخودآ گاه و ضمیر ناهشیار بنا شده است .رابطٔه بین بیمار و درمانگر

معیارهای خروج آزمودنیها از پژوهش ،نداشتن اختاللهای روانی حاد

در اتاق درمان برقرار شد و رابطهای همدالنه بود و باطن رابطه ازطریق

و شرکت در برنامٔه مداخلهای دیگر و غیبت بیش از دوجلسه بود.

ناخودآ گاه دو طرف بود .جریان و جلسات درمان در طول فرایند درمان

همچنین به شرکتکنندگان اطمینانخاطر داده شد که تمامی اطالعات

و باتوجه به اینکه انفرادی بود ،از الگوی خاصی برای طول جلسات و

دریافتی از آنها محرمانه خواهد بود.

مدتزمان پیروی نکرد.

برای گردآوری دادهها از ابزارها و جلسات درمانی زیر استفاده شد.

-پروتکل طرحوارهدرمانی بهکاررفته برمبنای الگوی طراحیشده توسط

-پرسشنامٔه چندمحوری بالینی میلون-ویرایش سوم :1این پرسشنامه

یانگ بود ( )۳۰که در پژوهشهای بسیاری اثربخشی آن به تأیید رسیده

آخرین ویرایش از این مقیاس 1۷۵سؤالی است که توسط میلون و

است؛ برای مثال بالجی و همکاران با مقایسٔه اثربخشی طرحوارهدرمانی

همکاران در سال  1۹۹۴ارائه شد ( .)۲۵این پرسشنامه بهصورت

با درمانهای شناختی رفتاری بر اختالل شخصیت اجتنابی اعتبار آن را

بله/خیر پاسخ داده میشود و دارای  ۲۸مقیاس متفاوت است که
چهارده الگوی بالینی شخصیت و ده نشانگان بالینی و چهار مقیاس

شده است .برای آزمودنیهای گروههای آزمایش بهمدت هشت جلسه

اصالح را شامل میشود ( .)۲۵میلون و همکاران میزان پایایی این ابزار

(هفتهای یک جلسٔه نوددقیقهای) طرحوارهدرمانی اجرا شد و

را با استفاده از روش بازآزمایی بین ۰٫۸۲تا ۰٫۹۰و ضریب آلفای

آزمودنیهای گروه گواه هیچ درمانی دریافت نکردند .بعد از پایان

کرونباخ را از ۰٫۶۶تا ۰٫۹۰گزارش کردند ( .)۲۵در ایران نیز

جلسات درمانی درنهایت بهعلت افت آزمودنیها و حذف

ویژگیهای روانسنجی این پرسشنامه در مطالعات متعددی بررسی و

پرسشنامههای ناقص در هریک از گروههای مطالعهشده سه نفر باقی

تأیید شد؛ بهطوریکه پژوهش چگینی و همکاران از مطالعات اخیری

ماندند که از آنها خواسته شد به پرسشنامههای مذکور بهعنوان

است که بر نمونههای بالینی و غیربالینی انجام گرفت .پایایی پرسشنامه

پسآزمون پاسخ دهند.

2. Narcissistic Personality Inventory

1. Millon Clinical Multiaxial Inventory-III

۳
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تأیید کردند ( .)۳1در جدول  1خالصٔه جلسات طرحوارهدرمانی آورده

جدول  .1خالصٔه جلسات طرحوارهدرمانی یانگ
جلسه

اهداف محتوایی

اول

آشنایی و معرفی برنامه

دوم

اجرای پیشآزمون

آموزش دربارٔه طرحوارهها و سبکهای مقابلهای ،برقراری ارتباط بین مشکالت فعلی و طرحوارهها با ارائٔه مثال

تعریف طرحوارهدرمانی و

راهبردهای شناختی ،ارائٔه منطق تکنیکهای شناختی ،اجرای آزمون اعتبار طرحواره با ارائٔه مثال مربوط به امیدواری

آموزش و شناخت

ارزیابی مزایا و معایب پاسخهای مقابلهای ،برقراری گفتوگو بین جنبههای سالم و جنبٔه طرحواره ،بهچالشکشیدن

سوم

اهداف هر جلسه

اصول درمان

چهارم

طرحوارههای ناسازگار
معرفی حوزههای

پنجم

ششم

برقراری ارتباط و ارزیابی اولیه ،معرفی اعضا ،بیان قواعد گروه (ازجمله رازداری ،احترام ،گوشدادن و ،)...بستن
قرارداد ،شناخت مشکل کنونی مُراجع ،سنجش مُراجعان برای طرحوارهدرمانی با تمرکز بر تاریخچٔه زندگی

و روابط اجتماعی ،استفاده از سبک درمانی رویاروییسازی همدالنه ،تعریف جدید از شواهد تأییدکننده طرحواره
طرحوارهها ،آموزش تدوین کارتهای آموزشی

ارائٔه منطق تکنیک تجربی (جنگیدن با طرحوارهها در سطح عاطفی) ،تصویرسازی ذهنی ،ربطدادن تصویرسازی

طرحوارههای ناسازگار اولیه و

ذهنی گذشته به زمان حال ،انجام گفتوگوی خیالی

آموزش و شناخت طرحوارهها

ارائٔه منطق تکنیکهای رفتاری ،بیان هدف تکنیکهای رفتاری ،ارائٔه راههایی برای تهیٔه فهرست رفتار،

استفاده از انواع راهبردهای

تکنیکهای رفتاری ،افزایش برای تغییر رفتار ،تمرین رفتارهای سالم ازطریق تصویرسازی و ایفای نقش ،غلبه بر

بهکارگیری تکنیکهای درمان
و بهکارگیری تکنیکهای

اولویتبندی و مشخصکردن مشکلسازترین رفتار ،افزایش انگیزه برای تغییر رفتار

درمانی
هفتم
هشتم

موانع تغییر و ایجاد تغییرات مهم زندگی

طرحوارهدرمانی
جمعبندی و اجرای پسآزمون

مرور و جمعبندی جلسات قبل ،جمعبندی و نتیجهگیری نهایی ،اجرای پسآزمون

 ۰٫۰۵در نظر گرفته شد.

پس از جمعآوری دادهها بهمنظور تجزیهوتحلیل آنها ،از شاخصها و
روشهای آماری ازجمله شاخصهای آمار توصیفی شامل میانگین و

3

انحراف معیار برای بررسی میزان نمرات آزمودنیهای دو گروه در

یافتهها

میانگین و انحراف معیار سنی در گروه درمان روانکاوی

مراحل پیشآزمون و پسآزمون ،آزمون لون برای بررسی همسانی

 ۴۳٫۰۰±۶٫۵۵۷سال و در گروه طرحوارهدرمانی ۳۳٫۰۰± ۷٫۵۴۹

واریانسها در سه گروه (پیششرط انجام آزمون پارامتری) و آزمون

سال و در گروه گواه  ۴۳٫۶۶۶±۶٫۶۵۸سال بود .سطح معناداری آزمون

کولموگروفاسمیرنف برای بررسی نرمالبودن دادهها در سه گروه در

کولموگروفاسمیرنف ،نرمالبودن توزیع دادهها را نشان داد

پسآزمون استفاده شد .همچنین مقدار احتمال مشاهدهشده برای اثر

( .)p<۰٫۰۵برای بررسی پیشفرض همسانی واریانسها از آزمون لون

متقابل گروه و پیشآزمون بهمنظور بررسی همسانی شیب خطوط

استفاده شد که نتایج این آزمون بیانگر همسانی واریانسها در

رگرسیون بهکار رفت .برای تحلیل دادهها از روش تحلیل کوواریانس

متغیرهای وابسته بود ( .)p<۰٫۰۵همچنین فرض همگنی خطوط

تکمتغیره (آنکوا) استفاده شد .تجزیهوتحلیل دادههای پژوهش در

رگرسیون برای متغیر وابسته تأیید شد (.)p<۰٫۰۵

نرمافزار آماری  SPSSنسخٔه  ۲1انجام گرفت .سطح معناداری آزمونها

جدول  .۲میانگین و انحراف معیار متغیر شخصیت خودشیفته در سه گروه مطالعهشده
مرحله

متغیر

روانکاوی ()N=۳

گواه ()N=۳

طرحوارهدرمانی ()N=۳

شخصیت

پیشآزمون

۲۶٫۳۳

۲٫۸۸

۲۶٫۰۰

1٫۷۳

۲۵٫۶۶

1٫1۵

خودشیفته

پسآزمون

۲۴٫۶۶

۳٫۷۸

1۵٫۰۰

۲٫۶۴

1۸٫۶۶

1٫۵۲

در جدول  ،۲شاخصهای آمار توصیفی متغیر شخصیت خودشیفته در

برای گروهای درمانی درمقایسه با گروه گواه کاهش درخورتوجهی

پیشآزمون و پسآزمون برای گروههای مطالعهشده گزارش شده است.

داشت.

براساس جدول  ،۲میانگین خودشیفتگی از پیشآزمون تا پسآزمون
جدول  .۳نتایج تحلیل کوواریانس تکمتغیره برای متغیر اختالل شخصیت خودشیفته
متغیر

مقدار F

مقدار p

اندازٔه اثر

توان آماری

گروه

۸٫1۷۰

۰٫۰۲۷

۰٫۷۶۶

۰٫۸۹

پیشآزمون

۰٫۶۸۲

۰٫۴۴۶

۰٫۷۲۰

۰٫۷۶

۴
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میانگین

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

باتوجه به نتایج جدول  ۳میتوان گفت ،پس از تعدیل نمرات

میدهد ،باوجود کمبودن حجم نمونه میتوان به نتایج آزمون اعتماد

پیشآزمون ،تفاوت معناداری در میانگین نمرات پسآزمون متغیر

کرد .برای مقایسٔه دوبهدوی میانگین نمرات متغیر اختالل شخصیت

اختالل شخصیت خودشیفته بین گروههای مطالعهشده مشاهده شد

خودشیفته بین گروههای مطالعهشده از آزمون تعقیبی بونفرونی استفاده

()p=۰٫۰۲۷؛ بنابراین میتوان گفت ،حداقل بین دو گروه مطالعهشده

شد.

تفاوت معناداری وجود داشت .همچنین مقدار توان آزمون  ۰٫۸۹نشان
جدول  .۴نتایج آزمون تعقیبی بونفرونی برای مقایسٔه زوجی گروههای مطالعهشده در پسآزمون متغیر اختالل شخصیت خودشیفته
ارزیابی ()I
گواه
طرحوارهدرمانی

ارزیابی ()J

تفاوت میانگینها (Jـ)I

خطای معیار

مقدار p

درمان روانکاوری

-۹٫۶۶

1٫۷۲

>۰٫۰۰1

درمان روانکاوری

۳٫۴۰

1٫۷۲

۰٫۰۸1

طرحوارهدرمانی

۵٫۶۰

۲٫11

۰٫۰۶۹

اطالعات جدول  ۴نشان میدهد ،بین گروه گواه و گروه درمان

سازوکارهای ناپخته و آسیبزا را به سطح رشدیافتهای برساند (.)۳۴

روانکاوی در میانگینهای نمرات متغیر اختالل شخصیت خودشیفته

بررسی ادبیات نظری و پژوهشی مشخص کرد ،همبستگی معناداری بین

تفاوت معنادار وجود داشت ( .)p>۰٫۰۰1با مراجعه به جدول

سازوکارهای آسیب زا و اختالل شخصیت خودشیفته وجود دارد

توصیفی میتوان دریافت که میانگین نمرات گروه درمان روانکاوی

( .)۳۵،۳۶اظهارات آنا فروید نیز بیانگر آن بود که استفادٔه غیرمنعطف

درمقایسه با گروه گواه در متغیر اختالل شخصیت خودشیفته کاهش

از سازوکارهای دفاعی ،اختاللهای روانی را در پی خواهد داشت؛

پیدا کرد؛ بدینمعنا که درمان روانکاوی درمقایسه با گروه گواه نشانههای

بنابراین مداخالت روانپویشی با تعدیل و بازسازی سازوکارهای

اختالل شخصیت خودشیفته را بهطور معناداری کاهش داد؛ درحالیکه

دفاعی که در بستر بینفردی صورت میگیرد ،میتواند در کاهش

بررسی میانگینها در دو گروه گواه و طرحوارهدرمانی ( )p=۰٫۰۶۹و

معضالت روانی ازجمله خودشیفتگی نقش داشته باشد ( .)۳۷همچنین

دو گروه روانکاوی و طرحوارهدرمانی ( )p=۰٫۰۸1نشان داد که تفاوت

میتوان گفت ،تأ کید رویکرد تحلیلی بر ساختارهای بنیادین سازمان

معناداری بین آنها وجود نداشت.

روانی در سببشناسی و درمان موجب شده است که این شیؤه درمانی

۴

در درمان طیفی از معضالت روان شناختی مزمن اثربخشی معناداری

بحث

داشته باشد (.)۳۸

هدف پژوهش حاضر مقایسٔه اثربخشی دو رویکرد طرحوارهدرمانی و

براساس یافتٔه دیگر پژوهش حاضر مشخص شد ،اثربخشی

روانکاوی در درمان اختالل شخصیت خودشیفته بود .براساس یافتٔه

طرحوارهدرمانی در کاهش اختالل شخصیت خودشیفته معنادار نبود.

اول پژوهش مشخص شد ،شیؤه درمان روانکاوی در درمان اختالل

بررسی پیشینه پژوهشی نشان داد که این یافته با نتایج پژوهش ثیم

شخصیت خودشیفته مؤثر است .این یافته با نتایج پژوهش شاهحسینی

همسوست .وی در پژوهشی دریافت ،مشکالت شخصیت خودشیفته

تازیک و زمانی زارچی ( )۳۲همسوست .آنها در پژوهش خود نشان

بسیار پیچیدهتر از آن است که بتوان راحت درمان شود .ارتباط بین

دادند ،رویکرد روانپویشی در درمان اختالل شخصیت وابسته مؤثر

اختالل شخصیت خودشیفته با الیههای عمیق شخصیت بسیار

است  .مجدآرا و همکاران در پژوهشی دریافتند ،رواندرمانی

پیچیدهتر و سختتر از آن است که درمانگران طرحوارهدرمانی تصور

ساختزدای پویشی بر کاهش نشانگان مرکزی اختالل شخصیت مرزی

میکنند ()۳۹؛ بااینحال یافتٔه پژوهش حاضر با نتایج تحقیق دیکمن

و افسردگی این بیماران اثربخش است ( .)۸کراسکی در پژوهشی

و بهری ناهمسوست .آنها در پژوهشی دریافتند ،میان اختالل

دریافت ،درمان روانکاوی بهدلیل تأ کید بر اختالالت و مشکالت

شخصیت خودشیفته و طرحوارههای ناسازگار اولیه ارتباط معناداری

( .)۳۳دیاموند و همکاران بیان کردند ،درمان روانکاوی از درمانهای

طرحوارهدرمانی را بر کاهش نشانههای خودشیفتگی تأیید کردند ()۲۳

بسیار مهم در بهبود مشکالت اختالل شخصیت خودشیفته بهشمار

که با یافتٔه پژوهش حاضر ناهمسوست .تفاوت در یافتههای پژوهشی

میرود ( .)1۳رشن و همکاران در پژوهشی دریافتند ،مداخلٔه

را میتوان به استفادٔه مطالعات مختلف از ابزارهای پژوهشی متعدد یا

رواندرمانی پویشی بلندمدت با رویکرد روابط موضوعی کرنبرگ بر

تعداد اندک نمونه مطالعهشده در پژوهش حاضر نسبت داد .همچنین

تغییر ساختار شخصیت مبتالیان به اختالل شخصیت وابسته اثرگذار

شاید بتوان گفت ،استفاده از تکنیکهای تجربی مانند «برانگیختن

است (.)1۴

هیجانات مرتبط با طرحوارههای ناساگار اولیه» ( )۴1روشی است که

در تبیین اثربخشی درمان روانپویشی بر نشانههای اختالل شخصیت

تاحدودی «آ گاهی و تنظیم هیجانی» را تعدیل میسازد ()۲۳؛

خودشیفته ،میتوان گفت که مداخالت روانتحلیلی با تمرکز بر ابعاد

بااینحال میتوان بیان کرد ،دستیابی به هدف مذکور زمانی میسر

گوناگونی ازقبیل بینش و سازوکارهای دفاعی ( ،)۳۳راهبردهای

میشود که مداخالت و تمرینهای مرتبط با طرحوارهدرمانی استمرار و

مقابلهای شخص را برای مواجهه سازگارانه با تعارضها و تنشهای

تداوم بیشتری داش ته باشد .بررسی مطالعات انجامشده نیز مشخص

روزمره آماده میسازد؛ یعنی مداخالت میتواند با افزایش هشیاری،

کرد ،برخالف پژوهش حاضر جلسات درمانی بیشتری در

۵
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کودکی از درمانهای بسیار مهم برای اختاللهای شخصیت است

وجود دارد ( .)۴۰همچنین خدابندهلو و همکاران اثربخشی

طرحوارهدرمانی مشاهده میشود که با اثربخشی در اختاللهای

مراجعهکنندگان کلینیک روانشناسی همآوا و کلینیک بهزیستی تهران

شخصیت بهویژه شخصیت خودشیفته همراه است (.)۲۳

تقدیر و تشکر فراوان کنند.

از محدودیتهای این پژوهش میتوان به تعداد محدود شرکتکنندگان
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در گروهای مطالعهشده و کمبودن جلسههای درمانی اشاره کرد.

تأییدیٔه اخالقی و رضایتنامه از شرکتکنندگان

وجودنداشتن مرحلٔه پیگیری و سنجش متغیرها بهصورت خودگزارشی

در این پژوهش رضایت آگاهانٔه همه شرکتکنندگان دریافت شد و به

از دیگر محدودیتهای پژوهش حاضر بود؛ بنابراین استناد به نتایج

آنها اطمینان خاطر داده شد که تمامی اطالعات دریافتی از آنها

حاصل باید بااحتیاط صورت گیرد؛ زیرا بهدلیل حجم زیاد اطالعات

محرمانه خواهد بود.

خواستهشده ممکن است برخی از آزمودنیها بادقت به سؤاالت پاسخ

رضایت برای انتشار

نداده باشند یا بهصورت ناخودآ گاه پرسشنامهها را درجهت

این امر غیرقابل اجرا است.

خودتأییدی پر کرده باشند؛ بنابراین باتوجه به نتایج بهدستآمده

دردسترسبودن دادهها

پیشنهاد میشود ،در پژوهشهای آینده برای جمعآوری دادهها،

همٔه دادهها و تحلیلها دردسترس تمامی نویسندگان است.

روشهای دیگری نظیر مصاحبه و مشاهده نیز بهکار رود .همچنین

تزاحم منافع

توصیه میشود در پژوهشهای آینده متغیرهای جمعیتشناختی ازقبیل

مقالٔه حاضر برگرفته از پایاننامٔه کارشناسیارشد دانشجو نویسندٔه اول

وضعیت اقتصادی و دین و مذهب کنترل شود .در پایان باتوجه به تأثیر

است .نحؤه جمعآوری و گزارش دادهها و تمامی اطالعات پایاننامه در

و تأیید اثربخشی درمان روانکاوی بر درمان اختالل شخصیت

اختیار همٔه نویسندگان است .در پژوهش حاضر هیچگونه تعارض

خودشیفته ،لزوم توجه بیشتر به درمان روانشناختی توسط کلینیکها و

منافعی وجود ندارد.

درمانگران دستاندرکار توصیه میشود.
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بیانیهها

منابع مالی

نتیجهگیری

تمامی هزینههای این پژوهش از منابع شخصی تأمین شده است.

براساس یافتههای این پژوهش نتیجه گرفته میشود ،درمان روانکاوی

مشارکت نویسندگان

درمقایسه با طرحوارهدرمانی (فشرده) ،اثربخشی بیشتری بر کاهش

هر دو نویسندٔه این تحقیق در ارائٔه ایدٔه پژوهشی ،جمعآوری ،تحلیل و

نشانههای خودشیفتگی دارد؛ درنتیجه بالینگران و پژوهشگران میتوانند

تفسیر دادهها و نوشتن مقاله سهم برابر داشتند و دستنوشته را قبل از

توجه بیشتری به درمانهای پویشی در مداخالت اختالل شخصیت

ارسال خوانده و تأیید کردند .همچنین فرم تعهد اخالقی را امضا کردند.

خودشیفته نشان دهند.

6

تشکر و قدردانی

نویسندگان بر خود الزم می دانند از همکاری مدیریت و همکاران و
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