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 (BPIشخصیت مرزی در جامعه ایرانی ) پرسشنامه  
 

آشفتگی هویتی، مکانیزم های دفاعی  اولیه، واقعیت آزمایی  آسیب دیده، ترس ): سنجش صفات شخصیت مرزی  هدف
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   نیست.كنم كه شایسته من  بعضی مواقع طوری فکر و عمل می 1
   كنم شخص دیگری در درونم هست، هر چند كه در واقع آنطور نیست.  احساس می 2
   كنم كه اشیا و افراد پیرامونم واقعی نیستند. بعضی مواقع احساس می 3
   شده و یا تا حدودی عوض شده است. رسد كه بدنم یا بخشی از آن از من بیگانه نظرم می بعضی مواقع به 4
   كنم در حال تکه تکه شدن هستم.  مواقع احساس میبعضی  5

6 
كنم كه  اتفاق افتاده یا فقط تصور می "بعضی مواقع برایم سخت است تشخیص دهم كه آیا چیزی واقعا 

 اتفاق افتاده است. 
  

   كنم بدنم تحلیل میرود و یا بخشی از آن در حال از بین رفتن است. عضی مواقع احساس می 7
   خواهم. چه چیزی می "دانم كه واقعا  نمیاغلب  8
   ام هستم.  كنم و یا انگار در حال تماشای فیلم زندگی كنم در رویا زندگی می بعضی موقع احساس می 9
   كنم هیچ چیز واقعی نیست.  عضی مواقع احساس میب 10
   بعضی مواقع احساس می كنم كه دیگران قصد دارند بر من مسلط شوند. 11
   احساس می كنم همانند عروسك خیمه شببازی از بیرون تحت كنترل و اطاعت هستم.  12
   بطور مکرر دوره هایی از وحشتزدگی را تجربه می كنم.  13

14 
احساساتم نسبت به دیگران به سرعت به قطب مخالف آن تغییر شکل می دهد )مانند تبدیل عشق و  

 پذیرش به تنفر و طرد( 
  

   احساس می كنم دیگران مسخره ام می كنند و یا درباره من حرف می زنند. اغلب  15



 

 روش نمره گذاری 

آن سنجش صفات شخصیت  سوال بوده و توسط لیشنرینگ طراحی گردیده است. هدف    34این پرسشنامه دارای  

می باشد.    مرزی )آشفتگی هویتی، مکانیزم های دفاعی  اولیه، واقعیت آزمایی  آسیب دیده، ترس از صمیمیت(

گزینه در جدول زیر ارائه گردیده  طیف پاسخدهی آن از نوع لیکرت پنج گزینه ای می باشد كه امتیاز مربوط به هر  

 است: 

 

 كامال موافقم  موافقم  نظری ندارم  مخالفم  كامال مخالفم  عنوان

 5 4 3 2 1 امتیاز
 

 خرده مقیاس بوده كه در جدول زیر سواالت مربوط به هر خرده مقیاس ارائه گردیده است:  4این پرسشنامه دارای  

 

 سواالت مربوطه  خرده مقیاس 

 1-10 هویتی آشفتگی 

 11-19 مکانیزم های دفاعی  اولیه 

 20-26 واقعیت آزمایی  آسیب دیده 

 27-34 ترس از صمیمیت 

 

 

 

 


