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مشکالت بيه فردي بيىي مىش در پيشسرشت ابعادي وقش آلفاي فريوتال 

 گري تًاوايي تمايس هيجاويبيماران مبتال به اختالل شخصيت مرزي با ياسطه
 2ضضب ػجسي ،1*ؿالٗطضب چٔجيبٛٔٞ

 22/08/1393 سبضيد دصيطـ:       11/01/1393 سبضيد زضيبكز:

 چکیذُ

٠ يٌي اظ   ٚ اذشالالر ٗحٞض زٝ ضٝاٛذعقٌي ٗيطيساذشالّ قرهيز ٗطظي يٌي اظ قبيغ  ً ثبقس
ثبقس. ٓي٢ٜبٙ ٗؼشوس اؾز ي ضٝاثظ ثيٚ كطزي آ٢ٛب ٗيسطيٚ ٗكٌالر ٗجشاليبٙ ٗطثٞط ث٠ حٞظ٢ٟٖٗ

ٝ  ث٠ ثسًبضًطزي زض سٜظيٖ ١يدبٙ ٗي ٗكٌالر ٗجشاليبٙ ث٠ ايٚ اذشالّ ثيكشط ٗطثٞط٠ً  ثبقس

ٛشّب ٝ اثؼبز ٝيػٟ ًبضًطز ٓٞة كطٝٞاْٗ ظيؿشي ث٠اضي ػثسسٜظي٘ي ١يدبٛي ٛيع ٛبقي اظ سبثيطُص
ٛبث٢ٜدبض ٗي ٛلط اظ ثي٘بضاٙ ٗجشال ث٠ اذشالّ قرهيز  130، سؼساز ثبقس. زض ١٘يٚ ضاؾشبقرهيشي 

-اضظيبثي قرهيشي يٜٗف ًٔٞٛيٜدط ٝ دطؾكٜب٠ٗي اثؼبز ؾطقزٗطظي ض٘ٚ سٌ٘يْ دطؾكٜب٠ٗ

ٛيع اي س٘بيع ١يدبا١ِٞٓبي ٗطظي، سٌٔيق ضاثب٠ٛ ٛي ضا ٛيع اٛدبٕ زازٛس. ١٘چٜيٚ كؼبٓيز هكطي آ٢ٛب 
ٛشبيح ٛكبٙ زاز ٠ً سٞٙا  ٗٞضز سحٔيْ هطاض ُطكز. QEEGثجز قسٟ ٝ ثب اؾشلبزٟ اظ  EEGسٞؾظ 

ث٠ دبزاـ ٝ ٜٗف ٛٞخٞيي، آؾيت دط١يعي ٝ ٝاثؿشِي ب زض ٓٞة كطٝٛشّب ٝ  اثؼبز ؾطقشي)ٗغٔن آٓل

يدبٛي ٝ ٗكٌالر ثيٚ كطزي ٗجشاليبٙ ث٠ اذشالّ قرهيز ثيٜي سٞاٛبيي س٘بيع ١١ٌ٘بضي( سٞاٙ ديف

ٗكٌالر ثيٚ كطزي ٗجشاليبٙ ضا  ٗطظي ضا زاضٛس. ١٘چٜيٚ سٞاٛبيي س٘بيع ١يدبٛي ٛيع سٞاٛؿز سب 
ٛبيي س٘بيع ١يدثيٜي ٛ٘بيس. ٗد٘ٞع يبكش٠ديف ـيط بٛي ث١٠بي دػ١ٝف ٛكبٙ زاز ٠ً سٞا ػٜٞاٙ يي ٗش

ٜٗف ٝ سٞاٙ ٗغٔن آٓلبي كطٝٛشبّ ثب ٗكٌالر ثيٚ كطزي ؾطقزاي آِٞي سؼبٗٔي ثيٚ اثؼبز ٝاؾغ٠

 .ُصاضزٙ ث٠ اذشالّ قرهيز ٗطظي سبثيط ٗيٗجشاليب
 

س آٓلب، ٓٞة كٞضٛشبّ، اثؼبز ؾطقز ّاي کلیذي:ٍاشُ ٜٗف، اذشالّ قرهيز ٗطظي، س٘بيع ثٛب

 .١يدبٛي
 

 

                                                 
 .زاٛكِبٟ ق٢يس ٗسٛي آشضثبيدبٙ -اؾشبزيبض ػٕٔٞ اػهبة -1

 .زاٛكِبٟ ق٢يس ٗسٛي آشضثبيدبٙ –زيبض ضٝاٛكٜبؾي اؾشب -2

 chalabianloo@azaruniv.ac.ir ي ٗؿئّٞ ٗوب٠ٓ،* ٛٞيؿٜسٟ
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 هقذهِ

اليبٙ ث٠ اذشالّ قرهيز ٗطظي سطيٚ قٌبيبر ٗجشزض ضٝاثظ ثيٚ كطزي، يٌي اظ قبيغ ٗكٌالر ٗعٗٚ
(BPD)1 (. ١طچٜس ٗكٌالر ثيٚ كطزي ٗجشاليبٙ زض ٗوبيؿ٠ ثب ٗكٌالر 2007، 2)ُبٛسضؾٞٙاؾز

دصيطي اخش٘بػي، ػالٗز ١يدبٙ ٝ ٛوبيم ٗطثٞط ث٠ ٗؿٞٝٓيز ٗطثٞط ث٠ ًٜشطّ سٌب٠ٛ، سٜظيٖ

ٛوبيم ٗعٗٚ ٝ  ١بيي اظثظ ثيٚ كطزي ايٚ اكطاز قبْٗ خٜج٠اٗب ضٝا ٗحٞضي ايٚ اذشالّ ٛيؿز؛
ٗكٌالر ثيٚ ، DSM-IV-TRثطاؾبؼ آِٞي ثبقس. اؾز ٠ً زض سؼبٗالر آ٢ٛب ٗك٢ٞز ٗيًبضًطزي 

ٗبٛي١بي قسيكطزي ٗجشاليبٙ ثب سطؼ ١بي ؾبظي چ٢طٟاضظـؾبظي ٝ ثيس اظ ض١ب قسٙ ٝ ٛٞؾٙب ثيٚ آض

بٛكِطي سٌ ١بي ضكشبضي ذهٞٗز، ٓح ثبظي، زٝؾُٞطايي ٝثبقس ٝ ثب آِٞي٢ٖٗ ظٛسُي ٗكرم ٗي

(.  ايٚ اكطاز ث٠ ذبعط اخشٜبة اظ ض١ب 2004؛ ٗئٞٙ ٝ ١ٌ٘بضاٙ، 2012،قٞز)ثبضٓٞ ٝ زٝضاٛسٗكرم ٗي
خبي ظٜٛس ٝ سدطثيبر ذٞز ضا ث٠، زؾز ث٠ ضٝاثظ ضٝٗبٛشيي قسيس ٗيقسٙ زض ضٝاثظ ثيٚ كطزي

ي زاضاي كطازنٞضر اًٜٜس. اظ ٛظط اخش٘بػي ث١٠بي ١يدبٛي دطزاظـ ٗي١بي ٜٗغوي، ث٠ قيٟٞضٝـ

١بيي اظ ًٜٜس. زض ضٝاثظ ثيٚ كطزي خٜج٠بي اضظقي ٗرشٔق ظٛسُي ٗي١ش١ٜي ثبظ ٝ زاضاي ؾيؿشٖ
ٛيي ضا ٛكبٙ زا ١بي اذشالّ قرهيزٝيػُي ث٠ قسر ث٠ ضكوب ٠ً ٝ س٘بيْ زاضٛس  ٟزٝاثؿش٠ ٝ ١يؿشطيٞ

ٙ زاضٛس. زض نٞضسي ٝ اٛشظبضار ٗشوبثٔي ٛيع اظ خبٛت زيِطا ٟزقطًبي خٜؿي ذٞز ٝاثؿشِي ديسا ًط ٝ

ٝ  زٝضاٛس، سر ٝ ث٠ ؾطػز ٝاًٜف ٜٗلي ٛكبٙ ٗيقبٙ ثطآٝضز ٛكٞز، ث٠ ق٠ً اٛشظبضار ز١ٜس)ثبضٓٞ

2012.) 
ٗيبٙاذشالّ دطزاذش٠ايٚ ١بي ٛظطي ٗرشٔق ث٠ سجيٚي ٗسّ ( ثب 1993) 3ٗسّ ٓي٢ٜٙب اٛس ٠ً زض ايٚ 

ٔيسي زض دسيسآيي اذشالّعطح ثسسٜظي٘ي ١يدبٛي ث٠  ًْ ١ب ، يٌي اظ سبثيطُصاضسطيٚ ٛظطي٠ػٜٞاٙ ػٗب

ي ٓي٢ٜٙب ١بي ٗرشٔق ٠ً ثط ٗجٜبي ٛظطي١٠بي اذيط ٝ ثب سٞخ٠ ث٠ ٛشبيح دػ١ٝفثٞزٟ اؾز. زض ؾّب
ّ يبكش٠ ٝ سدسيسقٌْ سٞؾؼ٠( 2009)، ثيٞچيٚ ٝ ٓي٢ٜب4ًٙطّٝٝ اٛس،اٛدبٕ قسٟ س  ٗ ٛظط قسٟ اظ

ٚ  يْ ٗشؼسز( ضا ٗغطح ؾبذٜٜس ٠ً زض آٙ ػٞا1993ٗظيؿشي ضٝاٛي ٓي٢ٜبٙ) زض ثطٝظ ٝ دسيسآيي اي

ْ ث٠ سطسيت ػجبضسٜس اظ:  اذشالّ ٛوف زاضٛس ٠ً ايٚ ػٞاٗ
      ثٜبي اٝٓي٠ زض ثطٝظ ايٚ اذشالّ ١ؿشٜس ٠ً ايٚ قٜبذشي ظيط١بي ظيؿزدصيطيآؾيت -آق

ٝيػٟ ٗساض١بي ١بي ٗرشٔق ٗـعي ث١٠بي ؾيؿش١ٖب قبْٗ سبثيطار غٛشيٌي، ٛبث٢ٜدبضيدصيطيآؾيت

ّ ٗيٝ ١٘چٜيٚ ثسًبضًطزي HT-5 سطاٛؿ٘يشطيٛٞضٝ  ثبقس.١بي ٗطثٞط ث٠ ٗساض كطٝٛشب

                                                 
1. Borderline Personality Disorder 

2. Gunderson 

3. Linehan 

4. Crowell 
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ْ -ة شٞض١بي ٗطثٞط ث٠ ايٚ ثي٘بضي ٝ سؼبْٗ ٗشوبثْ ايٚ ػٞٗا  ػٞاْٗ ذغطؾبظ يب ١٘بٙ ضيؿي كًب

 ،ي ٜٗليػبعل١٠بي قرهيشي ٗجشاليبٙ)قبْٗ ٝيػُي ثبقس. ػٞاْٗ ذغطؾبظ١٘سيِط ٗي ظا ثبذغط

هجبٙ آ٢ٛب زض زٝضاٙ ًٞزًي ؾيت دط١يعي ٝ حؿبؾيز ١يدبٛي ثبال( ٝ ٗطاسٌبٛكِطي، ٛٞخٞيي، آ
 ؾبظي ١يدبٛبر ًٞزى سٞؾظ ٗطاهجبٙ، دطٝضـ ٝ ١سايز ٛبٗشٜبؾت ١يدبٛبر ًٞزى، سوٞيز)ٛباضظٛسٟ

 .ثبقٜسٜٗلي سدٔيبر ١يدبٛي اٛعخبضي( ٗي

ْ)ػٞاْٗ آؾيتثطاؾبؼ  اي:ػٞاْٗ ٝاؾغ٠ -ج ٜبذشي ٝ ذغطؾبظ قصيطي ظيؿزدايٚ ٗسّ، ايٚ زٝ ػٗب
 ْ ِط زاضٛس. سؼٗب ِط ُصاقش٠ٝ  ضٝاثظ ١٘جؿشِي هٞي ثب ١٘سي اٝٓي٠( سبثيطار ٗشوبثْ قسيسي ثط ١٘سي

قٞٛس. زض ٛشيد٠ كطز ٝ ثسسٜظي٘ي ١يدبٛي ٗي ثجبسي ١يدبٛيثيٜٗدط ث٠  ايٚ زٝ ػبْٗ ثب ١٘سيِط،

سيسسطي زازٟ ٝ ث٠ ١بي قي دبؾد١بي ١يدبٛثباليي ديسا ًطزٟ، ٛؿجز ث٠ ٗحطى حؿبؾيز ١يدبٛي

 .ُطززٗي آضاٗي ٝ زقٞاضي ث٠ ؾغح ١يدبٛي دبي٠ ثبظ
سحطيق ٜٗدط ث٠  ي ثؼس، ثسسٜظي٘ي ١يدبٛي ضخ زازٟ ٝزض ٠ٔ١ٝ :ثطٝظ ضكشبض١بي قرهيز ٗطظي -ز

يدبٙ ضا ًٜشطّ ٌٛطزٟ ٝ زچبض كطز ضكشبض١بي ٝاثؿش٠ ث٠ ذٔن ٝ ١ قٞز. ٓصاٗي دطزاظـ اعالػبر

س، اكشنٞضر ٌٗطض ثطاي كطز اسلبم ٗي١ب ث٠قٞز. ظٗبٛي ٠ً ايٚ ٝاًٜفي١ٗبي اٛد٘بز ضكشبضي حبٓز
اض ٝ سلطز ٛبٗشٜبؾت اظ زبٜٛس اٛعٝا، ضٝاثظ ثيٚ كطزي ٗكٌْثبػث اكعايف ديبٗس١بي ضكشبضي ٜٗلي ٗ

ٚ ٗي  قٞٛس.ٝآسي

ًيس ٗسّ ًطّٝ ٝ ١ٌ٘بضاٙثب س ٛشبٓي، 2009)ٞخ٠ ث٠ سب ٠ً ٗـعي ٛٞاحي ( ثط ٛوم ٗساض١بي كؼبٓيز كٝط

اظ  ، ػجبضراٛسٗكٌالر ػسيسٟ ٗجشاليٙب ٗكرم قسٟ سطيٚ ٜٗبعن حبئع ٛوف زضػٜٞاٙ انٔيث٠
س٘ذٞضاّ ٝ ًطسٌؽ ؾيِٜٞٓيز  ٝيػٟ ٛٞاحي اٝضثيشبّ، آٗيِساّ،  ٓٞةث٠ 1(PFCًطسٌؽ دطٟ كطٝٛشبّ)

دبٕ قسٟ ٛكٙب زازٟ(. ٛا2001ٝ دطايؽ،  3)ثطٝضثبقسٗي 2(ACC)هساٗي ٠ جٟٞ ٗغبٓؼبر ٛا  ً اٛس

 ٝ زض اكطاز زچبض ضبيؼبر زض ثبظزاضي ٝ سٜظيٖ دطذبقِطي زاقش٠طسٌؽ دطٟ كطٝٛشبّ ٛوف ثبضظي ً
PFC اظ  ثبضظسطيٚ ػالئٖ ايٚ ؾٜسضٕ ػجبضر قٞز ٠ًزيسٟ ٗي 4، ٛٞػي ؾٜسضٕ ػسٕ ثبظزاضي كطٝٛشبٓي

هطاضي سٕٞا ثب ح٘الر ذكٖ، ضكشبض١بي زض ضٝاثظ ثيٚ كطزي ٝ اخش٘بػي، ثيػسٕ ثبظزاضي ػبعلي 

ٞٛزثبقس)اح٘وب٠ٛ ٝ ؾطذٞقي ٗي  BPD(. زض اؿٔت ٗكٌالر ضكشبضي ٗطثٞط ث٠ اذشال2008ّ، 5ثٞي٘

زض سٜظيٖ ١يدبٙ ٝ حْ  ، ٛبسٞاٛيظ هجيْ آقلشِي ١ٞيز، ًٜشطّ ضكشبض١ب ٝ ثطٝظ ضكشبض١بي سٌبٛكيا
ٗطثٞط ث٠ ضٝاثظ ثٚي كطزي  ،ٗؿبئْ خسيس ٛشّب ٛوف ايلب ٗيٗكٌالر  ٚ ٛ٘بيس. ثب اٝ ؿيطٟ؛ ٓٞة كٝط ي

                                                 
1 Prefrontal cortex 

2 Anterior Cingulate Cortex 

3 Brower 

4 frontal dysinhibition syndrome  

5 Beaumont 
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ٞغيٌي ٗـعسحويوبر اٛسًي زض حبّ، ٌشطٝكيعيٞٓ ٝ  كطٝٛشبّ يٝيػٟ زض ٛبحي٠ث٠ ذهٞل ٛٞع كؼبٓيز ٓا

، 1اٛدبٕ قسٟ اؾز. ًٔي٘ف ٗبٜٛس سٞاٙ كؼبٓيز اٗٞاجزض ٗجشاليبٙ  ي كؼبٓيشي آ١٘ٙبي ًقبذم

٘بيط  ذشيثيٚ سٞاٙ آٓلب زض حبٓز آضاٗف ش١ٜي ٝ ًبضًطز قٜب ٗؼشوسٛس ٠ً (2007)ؾبئٞؾَٜ ٝ ١بٛؿٔ
١بي ث٢شط، ثبيؿشي سٞاٙ آٓلب زض حبٓز اؾشطاحز ثبال ؾبظيضاثغ٠ ٝخٞز زاضز. ث٠ ٛحٞي ٠ً ثطاي سه٘يٖ

ٞع  ثٞزٟ ٝ زض حيٚ ًبضًطز١بي قٜبذشي ثبظزاضي قٞز. سحويوبر اٛسى اٛدبٕ قسٟ زض ذهٞل ٛ

ٞغيٌي ٗـع زض ٗجشاليبٙ ث٠  ٌشطٝكيعيٞٓ ٙ ب ٠ً سٞاٙ ثبٛس آٓل ، ٛكبٙ زازٟ اؾزBPDكؼبٓيز ٓا زض ٗجشاليب
  (. 2009ٝ آٗبزٝض،  2ضيؽثبقس)سط ٗيزض ؾغح ًٔي ٗـع دبييٚ

( ٛكبٙ زازٛس 2001) 4ضاثيٜؿٞٙ ي( ثط ٗجٜبي ٛظطي2005٠)، دبضى، ٓيٖ، دبضى، ٓي ٝ ١ٌ٘بضا3ٙچي

اي ٜٗلي ثب سٞاٙ ٛؿجي آيعٛي ثب سٞاٙ ٛؿجي آٓلب ٝ ضاثغ٠دطيكي ي ٗثجشي ثيٚ ػبْٗ ضٝٙا٠ً ضاثغ٠

ْ    2001اظ ضاثيٜؿٞٙ،؛ ث٠ ٛوْ 1999)ز. ثطاؾبؼ زيسُبٟ ضاثيٜؿٞٙٞز زاضسشب ٝخ بي ػٗب ( ظيطٜث
ٝ  زٓشب هثطٝٙ ْ 2005طاض زاضز. زض دػ١ٝف چي ٝ ١ٌ٘بضاٙ)ُطايي آيعٛي، سحز سبثيط اٗٞاج آٓلب ( ػٗب

ب ضاثيٜؿٞٙ، اٗٞاج آٓلب ٝ سٞاٙ آٓل يٜٗلي ثب ثبٛس آٓلب ٛكبٙ زاز. ثطاؾبؼ ٛظطي٠ يُطايي ضاثغ٠ثطٝٙ

ُطايٙب يرشِي ثبالسطي زض ٗوبيؿ٠ ثب ثطُٝٙطا ثطاِٛٗيعاٙ ثطاِٛيرشِي اؾز. ٓصا اكطاز زضٝٙقبذهي اظ 
ٓٞة كطٝٛ ٠ً اكعايف  شبّ، سحويوبر ٗرشٔق ٛكٙب زازٟ اؾززاضٛس. ثب سٞخ٠ ث٠ ا١٘يز ٗيعاٙ كؼبٓيز 

ٓيز ٛٞا ٟ دطذبقِطي، ًب١ف ١٘سٓي ٝ ٗكٌالر زض سٜظيٖ ضٝاثظ ثٚي كطزي ثب ًب١ف كؼب حي دط

ّ ٝ يب  (.2003، ٗٔشعض، ثٌط ٝ ١ٌ٘بضاٙ، 5ؾٞٓٞفًب١ف حدٖ ايٚ ٛٞاحي ضاثغ٠ زاضٛس) كطٝٛشب

( ػٞاْٗ قرهيشي ٛيع زض سؼبْٗ ثب آِٞي 2009)ّ ٗغطح قسٟ سٞؾظ ًطّٝٝ ٝ ١ٌ٘بضاٙثطاؾبؼ ٗس
ٙ ث٠ ايٚ اذشالّ ٛوف ٢ٗ٘ي ضا ثط ػ٢سٟ زاضٛس. قرهيز  كؼبٓيز ٗـعي زض دسيسآيي ٗكٌالر ٗجشاليب

طز ثب ٗحيظ ديطاٗٞٛف ضا سؼييٚ   ثطاؾبؼ ؾبظٗبٛس١ي ػٞاْٗ ظيؿشي ٝ ضٝاٛي، ا١ِٞٓبي ؾبظقي ك

دط1987ًٔٞٛيٜدط ) ًٜس. زض ١٘يٚ اضسجبطٗي ( ٗسّ ظيؿشي اخش٘بػي 6،2009؛ ث٠ ٛوْ اظ ًٜٔٞٛي
ثطاي  زٝ هؿ٘ز ؾطقز ٝ ٜٗف سوؿيٖ ٗي قٞز.قرهيز ذٞز ضا اضائ٠ ٛ٘ٞز ٠ً زض آٙ قرهيز ث٠ 

( ٝ ثطاي ٜٗف اؾش٘طاض)يعي، ٝاثؿشِي ث٠ دبزاـ ٝ دبككبضياثؼبز ٛٞخٞيي، آؾيت دط١ثؼس ؾطقز 

( ػٜٞاٙ ٛ٘ٞزٛس 1994)ٌ٘بضي ٝ ذٞزكطاضٝي ضا عطح ٛ٘ٞز. ًٔٞٛيٜدط ٝ ١ٌ٘بضاٙاثؼبز ذٞز ١سايشي، ١

ٚي زاقش٠ ثبقس، زض نٞضسي ي دبيٟٛ٘ط دط١يعيي ٛٞخٞيي ٝ آؾيت٠ً كطزي ثب ٛ٘طٟ ثبال زض ظٗي٠ٜ
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ٚ ُطي ٝ ١ٌ٘بضي ٛيع دبيا ثطٝظ ذٞا١س زاز ٠ً زض ذٞز١سايزُطي ضيشي سٌبٛفذشالّ قرهٝيػُي ا ي

 ثبقس. 

اكطاز ٗجشال ث٠ اذشالّ قرهيز ٗطظي زض اثؼبز  ًٔٞٛيٜدط، يثطاؾبؼ اثؼبز عطح قسٟ زض ٛظطي٠
، ض ثؼس ٝاثؿشِي ث٠ دبزاـ، اؾش٘طاضٛٞخٞيي، آؾيت دط١يعي ٝ ذٞزكطاضٝي ٛ٘طار ثبالسط ٝ ز

ٜٞاٛس)زؾز آٝضزٟضي ٛ٘طار دبييٜي ضا ث٠ايشي ٝ ١ٌ٘بذٞز١س زاُب،  -، آٗيبٛشٞ، ُبؾشبٓسي، آثجيز1كبؾي

؛ 2008، ُئِيَٜ، ضٝخؿٞٝ، ١بضس٘ٚ، ٗٞٓٔط ٝ ١ٌ٘بضاٙ، 2؛ ًبالسي2009ثطاٗجيال ٝ ٓئٞٗجطٝٛي، 
ٔط ٝ  ١ٌ٘بضاٙ، 2006 ٝ آثطا١بٕ، ١3يْ -ظيِ يػُي1387؛ ػٔي ٗاليطي  ٝ سب  قٞٛس١ب ثبػث ٗي(. ايٚ

ٚ زض ثغٚ ٗجشاليبٙ، اضغطاة ٝ دطذبقِطي ضا سدطث٠ ٛ٘ٞزٟ ٝ زض ثطاثط ٗكٌالر اخش٘بػي ٝ ١٘چٜي

ٚ كطزي ذٞز، ث٠  نٞضسي ٛبدرش٠ ٝاًٜف ٛكبٙ ز١ٜس.ضٝاثظ ثي

٠ زض اثشساي ثحث ٗغطح ١ُ٘بٙ  ً ٠ُٛٞ( ٝ  1993طزيس، ثطاؾبؼ زيسُبٟ ٛظطي ٓي٢ٜٙب ( ٝ ًطّٝ
بضاٙ ٗجشال ث٠ اذشالّ قرهيز ٗطظي اظ ( يٌي اظ زاليْ انٔي ثط2009)١ٌ٘بضاٙ ٝظ ػالئٖ زض ث٘ي

١بي ١يدبٛي ضيك٠ زض ١بي ١يدبٛي اؾز. دطزاظـٗكٌالر ثيٚ كطزي، ٛوم زض دطزاظـ خ٠ٔ٘

ٞغيي زاضٛس.كؼبٓيز ٠ً  سحويوبر اٛدبٕ قسٟ ٛكبٙ زازٟ اؾز ١بي ػهجي ٝ ًبضًطز١بي ٛٞضٝؾبيٌٞٓ
ٝ  ً يثي٘بضاٙ زچبض ٛوم زض ٛبحي٠ ٛشبّ ْ ػٕسدطٟ كطٝ  بضًطز١بي اخطايي، ٛيٖ ضخ قرهيشي قٗب

ٛبسٕ ذٞزآُب١ي ٝ ذٞزثبظثيٜي زاضٛس)ُطي ٝ ػثبظزاضي ضكشبضي ٝ قٜبذشي، سٌبٛف ، ؾطٝٓي، ثبضثب، 4ثيٞا

( 2010؛ ث٠ ٛوْ اظ ٗبضيؿٚ ٝ ١ٌ٘بضاٙ، 1997)(. ٓٞيٚ ٝ ١ٌ٘بضٙا١2008ٌ٘بضاٙ،  اٝٛسض، آظيٜٞزا ٝ

زض ثبظقٜبؾي، س٘بيع ٝ سٔلين ١يدبٛبر  ٠ ثب اكطاز ػبزيٗوبيؿزض  BPDزضيبكشٜس ٠ً ثي٘بضاٙ ٗجشال ث٠ 
ز١ٜس. ٜلي ثب قسر ثيكشطي ٝاًٜف ٛكبٙ ٗي١بي ٗالر ثيكشطي زاقش٠ ٝ ٛؿجز ث٠ ٗحطىٗكٌ

سطي آٗيِساّ ثعضٍ BPD( ٛكبٙ زازٛس ٠ً ٗجشاليبٙ ث٠ 2008)ٗيٜعٛجطٍ، كبٙ، ٛيٞ، سبَٛ ٝ ؾيٞض

چخ ً٘شط اظ اكطاز ث٢ٜدبض  يزض ٛيٌ٘طٟ ACCٛٞاحي زٗي ذبًؿشطي آ٢ٛب زض  يزاقش٠ ٝ سطاًٖ ٗبزٟ
بر ثٞز.  يدبٛي، يٌي اظ هسضسٜ٘سسطيٚ اثعاض١ب زض سحٔيْ ١بي ١زض ٗٞاخ٠٢ ثب ٗحطى EEGٛٞؾٛب

ٌٞٛي ٝ ًٓٞثبقس)١بي قٜبذشي ثب ازاضى ١يدبٙ ٗياضسجبط ثيٚ دطزاظـ ٌٞٛيٝ  2007چيبضي، ثبٓ (.  ثبٓ

ٓيز ٠ً ( ٛكبٙ زازٛس 2009ٗبظظا) ٙ ١بي ١يدبؾد ث٠ چ٢ٟط آٓلب زضكؼب دبٛي، ٗطسجظ ثب اثط خبٛجي قس

١بي ١يدبٛي ي چخ)ًب١ف آٓلب( ثب چ٢ٟطثبقس؛ ث٠ ٛحٞي ٠ً اكعايف ٛؿجي زض كؼبٓيز ٛيٌٟ٘طٗي
ٝ  ١ٌ٘بضاٙ) .اكشسٗثجز اسلبم ٗي ٞ، اؾشبح ؾبى ١بي قٜبذشي ٗجٜي ثط ( ثطاؾبؼ ٛظطي2009٠ثبضٛ

١يدبٛي زض ٗجشاليبٙ ث٠ اذشالّ قرهيز ٗطظي، ٛكبٙ زازٛس  ٝخٞز ٗكٌالر ثيٚ كطزي ٝ ثسسٜظي٘ي
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ٚ ٗجشاليبٙ، زيِطٙا ضا اكطازي ٜٗلي٠ً  سط ٝ دطذبقِطسطٝ  ً٘شط ٗثجز اضظيبثي ٛ٘ٞزٛسٝ  ٗكٌالر ثي

 ّ ٗبؾيت ٝ ١ٌ٘بضاٙ  -ٛشبيح دػ١ٝف ُٞئيشبضرثٞز.  BPDكطزي قسيسسطي ضا ٛكبٙ زازٛس.  ث٠ اذشال

(2009 ٠  ً ٘بيع چ٢ٟطٞهؼيززض ٗ BPD( ٛكبٙ زاز ١بي ١يدبٛي ٜٗلي، اظ زهز ١بي ٗطثٞط ث٠ س
سٜلط ٝ سطؼ ١ؿشٜس. ثي٘بضاٙ ٗجشال ث٠  يز١ٜس١ٟبيي ٠ً ٛكٙبٝيػٟ چ٢طٟي ثطذٞضزاض ٛيؿشٜس، ث٠ًبك

BPD ٟضًٌٝٞ، ٝزأُيب، ١بي ١يدبٛي ٜٗلي اظ ذٜثي، زچبض اقشجبٟ ٝ ذغب ثٞزٛس. زض س٘بيع چ٢ط

ٝ  ١ٌ٘بضا زض ٗٞاهغ عطز  BPD( ٛكبٙ زازٛس ٠ً ٗجشاليبٙ ث٠ اذشالّ 2010)ٙسيٌٜط، آيبظ، كٞضٗٚ
ي چخ اٛعٝاي اخش٘بػي، اكعايف كؼبٓيز زض ٛٞاحي ٗيبٛي ًطسٌؽ دطٟ كطٝٛشبّ زض ٛيٌ٘طٟقسٙ ٝ 

ي ز١ٜس.ٛكبٙ ٗي ٠    2014، ُطاسع، ثٞضضٝٛي، ٗبكي، ؾٞٗ٘ب ٝ ًبضٓٞسب)1كٞؾؿبس  ً ( ٛكبٙ زازٛس

ٗطثٞط ث٠ اذشالّ ضظي زض ديف، ٛوف ثب١بي ضكشبضي ٝ قرهيشي ذبلٝيػُي  BPDثيٜي ػالئٖ 

ٛبيي دطزاظـ ٝ سٜظيٖ ١يدٛبي سٜٞس ضكشبض ذٞزظٛي ٝ ٗكٌالر ثيٚ كطزي زاضٛس ٝ زض ايٚ ٗيبٙ، ٗبٛ ا
ٙ، ًبضٝٓٚي ١بٝ  ١ٌ٘بضا2ٙقبضحثبقس. اي ٗيسطيٚ ٗشـيط ٝاؾغ٢ٗ٠ٖ ٠ 2014)، دب ( ٛيع ٛكبٙ زازٛسً 

ؾبظي ضا يٚ قٜبذز ١بي اخش٘بػي ٝ ثيف ش١ٜياضسجبعي ٝ سؼبٗٔي ثسٞاٛبيي سٜظيٖ ١يدبٛي، آِٞي 

ف ١بي زيِط ٛيع ث٠ ٛودػ١ٝف ٛ٘بيس.ُطي ٗي، ٝاؾغBPD٠ثب ٗكٌالر ثيٚ كطزي ٗجشاليبٙ ث٠ 
بضًطز١بي هكطي ثب ٗدسٜظيٖ ٝ س٘بيع ١يدبٛي زض ٝاؾغ٠ ٖ ُطي ثيٚ اثؼبز قرهيشي ًٝ  ٘ٞػ٠ ػالئ

٘ٙباٛسي ٝ ضكشبض١بي ذٞزظٛي سبًيس ٛ٘ٞزٟثيٚ كطز ٝيػٟ ٗكٌالراذشالّ قرهيز ٗطظي ث٠ ، 3)ًٔي

ٙ ٝ ٌٌٗٔٞؾٌي،  آٗطٗبٙ، ٓٞٝى،  (.2013، ١ئسثطاٛز، اٝضيٜب، ٓيرز ٝ ٗٞٓطر، 4اضسْ ؛2014ثطٗب

ٚ ًبضًطز١بي ٓٞة ( ٗجٜي ثط اضسجبط ثي2009)ّ ٗغطح قسٟ سٞؾظ ًطّٝٝ ٝ ١ٌ٘بضاٙثب سٞخ٠ ث٠ ٗس
١بي ُطي دطزاظـٝ ٝاؾغ٠ BPDر ثي٘بضاٙ ٗجشال ث٠ ١بي قرهيشي ثب ٗكٌالكطٝٛشبّ ٝ ٝيػُي

ّ  ٗغبٓت ُلش٠ قسٟ ٗجٜي ثط١يدبٛيٝ  سٜظيٖ ١يدبٛي ٝ ثب ػٜبيز ث٠  ٓيز آٌشطيٌي كطٝٛشب ٛوف كؼب

١بي قرهيشي ٛبث٢ٜدبض زض ١يدبٛي ٝ ١٘چٜيٚ ٝخٞز ثطذي ٝيػُي١بي ٝيػٟ زض ثبٛس آٓلب ثط كؼبٓيزث٠
ًٜس ٠ً آيب سٞاٙ ٗغٔن كؼبٓيز زض ّ ث٠ ش١ٚ ذغٞض ٗييٚ ؾٞاٗجشاليبٙ ث٠ اذشالّ قرهيز ٗطظي، ا

ّ قرهيز ١بي ١يدبٛي زض ثي٘بضاٙ ٗجشال ث٠ اذشالدطزاـظ كطٝٛشبّ ثب سٞاٛبيي يثبٛس آٓلب زض ٛبحي٠

ٓيز ٗطظي اضسجبعي زاضز ٝ اي٠ٌٜ چ٠ آِٞي اضسجبعي ثيٚ ٝيػُي ١بي ؾطقشي ٝ ٜٗكي ٗجشاليبٙ ثب كؼب

ٗشـيط١ب زض  ٠ٌ آيبقٜبذشي ٝخٞز زاضز ٝ زض ٢ٛبيز اي١ٜبي دطزاظـ سٞاٛبييآٓلب زض ٓٞة كطٝٛشبّ ٝ  ايٚ 
ثيٜي ٗيعاٙ ٗكٌالر ٗطثٞط ث٠ ضٝاثظ ثيٚ كطزي سؼبْٗ ثب ١٘سيِط، ٛوكي زض دسيسآيي يب ديف
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ثطضؾي ٝ اضظيبثي هطاض ايٚ آِٞي اضسجبعي زض هبٓت ٛ٘ٞزاض ظيط ٗٞضز  ؟ٗجشاليبٙ ضا ثط ػ٢سٟ زاضٛس

 ذٞا١س ُطكز.
 
 

 

 

 

 رٍغ

 گیريًوًَِ ٍ رٍغ ًوًَِ جاهعِ،

ثي٘بضاٙ ٗجشال ث٠ اذشالّ قرهيز ٗطظي ق٢ط سجطيع  يآٗبضي دػ١ٝف حبضط قبْٗ ًٔي٠ يخبٗؼ٠

 ّ ّ  1389ثٞزٛس ٠ً اظ ٛي٠٘ زٕٝ ؾب ٟب 1391سب ظٗؿشبٙ ؾب ز١ٜسٟ ١ب ٝ ٗطاًع سرههي اضائ٠ث٠ زضٗبِٛ
زضٗبٛي ٗطاخؼ٠ ٛ٘ٞزٟ ٝ ذسٗبر ضٝاٛذعقٌي زضيبكز ٝ ضٝٙادعقٌي، ثبظدطٝضي، ٗكبٝضٟ  ذسٗبر ضٝاٙ

اؾبؼ  ُيطي زض زؾشطؼ ثطٛلط ثب ضٝـ ٠ٛٞ٘ٛ 130 اي ث٠ حدٖي كٞم، ٠ٛٞ٘ٛٛ٘ٞزٟ ثٞزٛس. اظ خبٗؼ٠

 ٗؼيبض١بي قّ٘ٞ ٝ اؾشثٜب ظيط اٛشربة قسٛس.

٠ٛٞ ث٠ ايٚ سطسيت ثٞز ٠ً س٘بٕ اكطاز سٞؾظ ضٝاٛذعقي ٗطثٞع٠ ٗهبحكطآ ج٠ قسٟ ٝ ٝاخس يٜس اٛشربة ٛ٘

 DSM-IV-TR1 ١بي سهطيح قسٟ زضاذشالّ قرهيز ٗطظي ثط اؾبؼ ٗالى ٗؼيبض١بي سكريهي

يس سكريم اذشالّ قرهيز ٗطظي آ٢ٛب، دؽ اظ اٛشربة اكطاز ٠ٛٞ٘ٛ ٝ سبي سكريم زازٟ قسٟ ثٞزٛس.
هبحج٠ ٓيٜي زيِط ٛيع سٞؾظ يي ٛلط ًبضقٜبؼ اضقس ضٝاٛكٜبؾي ثبٓيٜي ثب اؾشلبزٟ ا يييٗ  ظ كٕط ثب

٠ٛٞ ث٠ ايٚ سطسيت  SCID-IIٛي٠٘ ؾبذشبض يبكش٠  يٗهبحج٠ ٛشربة اػضبي ٛ٘ ٠ اٛدبٕ ُطكز. ا ثٞزً 

ثطاي اثشال ث٠ اذشالّ قرهيز  ١DSM-IV-TRبي سهطيح قسٟ زض ػالٟٝ ثط زاقشٚ س٘بٗي ٗالى
 يٛي٠٘ ؾبذشبض يبكش٠ يثبٓيٜي سٞؾظ ٗشرهم ٗطثٞع٠ ٝ ٗهبحج٠ يٗطظي ثطاؾبؼ ٗهبحج٠

SCID-IIٛ٘طٟ( زض ٗويبؼ قرهيز ٗطظي) 18اظ  9ثبالي ٗيب٠ٛ) ي، ثبيؿشي ٟٛ٘طSTB      ٛيع  )

ٗشـيط خٜؿيز، س٘بٗي اكطاز اظ ثيٚ ٗطزاٙ اٛشربة قسٛس. زؾز ٗيث٠ آٝضزٛس. ث٠ خ٢ز ًٜشطّ ٛوف 

ُبٙ زض دػ١ٝف زض ظٗبٙ ثجز اعالػبر، ؾ١ٞيچ يي اظ قطًز ١بي ٗالىٗهطف ٗٞاز ٛساقشٜس. ءًٜٜس
٠ُٛٞ اذشالّ اضغطاثي، اذشالّ ١بي اكؿطزُي اؾبؾي، ١طاذشالّ ػسٕ اثشال ث٠ اظ ع ػجبضراؾشثٜبء ٛي

دعقٌي، اذشالّ زٝ هغجي زض ٗحٞض يي ضٝاٙ دطيكي،ٕا ثب ٛوم سٞخ٠، ػالئٖ خبضي ضٝاٙكؼبٓي سٞثيف

ٕ ؾبثو٠ ضطث٠، زضيبكز  .ثٞز ٗبٛسُي ش١ٜيٝ سطٝٗبي ٗـعي ٝ ػسٕ ٝخٞز ػوت ECT ػس

                                                 
 

 سٞاٙ ٗغٔن آٓلبي كطٝٛشبّ

 اثؼبز ؾطقز ٝ ٜٗف

 ٗكٌالر ثيٚ كطزي سٞاٛبيي س٘بيع ١يدبٛي



 011 . . .بیٌي هؽکالت بیي فردي بیواراى هبتال بِ هٌػ در پیػتًقػ آلفاي فرًٍتال ٍ ابعاد ظرؼ

٠ٛٞ ي ثباليظ شًط قسٟثب سٞخ٠ ث٠ قطا ّ   18/2ؾبّ ٝ اٛحطاف ٗؼيبض آٙ  37/23، ٗيبِٛيٚ ؾٜي ٛ٘ ؾب

٠ٛٞ ؾيٌْ)ؾٕٞ ضا١ٜ٘بيي ثٞز. ٚ حساهْ سحهيالر اػضبي ٛ٘ ِي ( ٝ حساًثط آ٢ٛب ٓيؿبٛؽ ثٞز. ٓصا ٗيبٛ

ّ ثب اٛحطاف ٗؼيبض  44/11ؾٜٞار سحهئي ٠ٛٞ٘ٛ   ؾبّ ثٞز.  08/3ؾب

 ابسارّاي گردآٍري اطالعات

 عفالَگرافالکترٍآً

ٛبّ ٝ ؾيؿٖش  19ثب  EEGاٗٞاج ٗـعي ثب اؾشلبزٟ اظ زؾشِبٟ ثجز آٌشطٝ آٛؿلبُٓٞطاف يب ١٘بٙ  ًب

ٛبّ آٌشط 19 ثجز ُطزيس. Nihon Kohdenكبيط آٗذٔي ١ب   ٝز ٗٞضز اؾشلبزٟ ثطاي ثجز كؼبٓيزًب
 ,Fp1, Fp2, F3, F4, F7, F8, Fz, FT9, FT10, T3, T4, T5, T6, Pzسطسيت قبْٗث٠

P3, P4, Cz, O1, O2 آٌشطٝز١بي ٗطخغ ثٞز .A1  ٝA2 ٞزٛس. آٌشطٝز١ب ٛيع ث٠ ُٞـ ١ب ٗشهْ ث

ثجز  ثط ضٝي ؾط خبُصاضي قسٛس. 20/10آ٘ٔٔي اؾبؼ ؾيؿشٖ ثٚي ًالٟ ٗرهٞل ثط ٟ اظثب اؾشلبز

١طسع  40آي  ١1/0طسع ٝ ثب زا٠ٜٗ كطًبٛؿي  500حسٝز  sampling rateاٗٞاج ثب اؾشلبزٟ اظ 
 ُطكز. نٞضر

زهيو٠ ثب چك٘ٙب ثبظ ٝ ثؿش٠ زض حبٓز آضاٗفٝ  زض ١10ب، ث٠ ٗسر ٞزٛيكؼبٓيز ٗـعي ١ط يي اظ آظٗ

ٝضؼيز زضاظًكيسٟ ثجز ُطزيس. دؽ اظ ثجز اٗٞاج، اعالػبر حبنْ خ٢ز سحٔيْ ً٘ي ثب اؾشلبزٟ اظ 
سيْ قسٛس. ً٘ي سج ١بي( ث٠ زازFFTٟ)ثب اؾشلبزٟ اظ ؾيؿشٖ سجسيْ كٞضي٠ٝ  Neuroguidٛطٕ اكعاض 

ٔشط ثب سٞخ٠ ث٠ ايٜ س كطًبٛؿي آٓلب ٗٞضز ٛيبظ ثٞز، ٓصا كي ٠ٌ زض دػ١ٝف حبضط، اعالػبر ٗطثٞط ث٠ ثٛب

 ١بي اٗٞاج ثجز قسٟ ثطز. ثطاي ايٚ ٜٗظٞض اثشسا آضسيلٌز١طسع نٞضر ُطك 12آي  8 يثبٛس زض زا٠ٜٗ

ٛي٠  120اي حسٝز صف ُطزيسٟ ٝ سالـ قس حساهْ سطاؾ٠اؾبؼ هضبٝر زيساضي، سب حس اٌٗبٙ ح ثب
ٞضر ( اٗٞاج ػبضي اظ آضسيلٌز خ٢ز سحٔيْ زض اذشيبض ثبقس. زض ٢ٛبيز ثطاؾبؼ سحٔ)زٝ زهيو٠ يْ ن

، سٞاٙ ٗغٔن آٓلب ثطاي ١ط يي اظ آٌشطٝز١بي ٗطثٞط ث٠ NeuroGuidاكعاض ُطكش٠ ثب اؾشلبزٟ اظ ٛطٕ

 يٛبحي٠ يُب٠ٌٛٓشطٝز١بي قفسٞاٙ ٗغٔن آٓلب زض اكطٝٛشبّ ٗحبؾج٠ ُطزيس. ؾذؽ ٗيبِٛيٚ  يٛبحي٠
ػٜٞاٙ قبذهي اظ سٞاٙ ٗغٔن آٓلبي كطٝٛشّب ث٠ Fp1,Fp2,F3,F4,F7,F8كطٝٛشبّ قبْٗ 

 .ٗحبؾج٠ ُطزيس

ِ ؼخصیت ظرؼت ٍ هٌػ کلًَیٌجر   1(TCI-125ظَالي ) 121فرم  -پرظؽٌاه

ظ ؛ ث٠ ٛوْ ا1993)اؾز ٠ً سٞؾظ ًٔٞٛيٜدط ٝ ١ٌ٘بضاٙ ايٚ دطؾكٜب٠ٗ يي ٗويبؼ ذٞزُعاضقي

يٚ ُطزيسٟ ٝ زاضاي ؾٞآي انٔي س 240 يٗجٜبي دطؾكٜب٠ٗ ( ثط1998ًٔٞٛيٜدط ٝ ١ٌ٘بضاٙ،   125ٝس

ثؼس ؾطقشي  4قٞز. ايٚ ٗويبؼ قبْٗ نٞضر ثٔي ٝ ذيط دبؾد زازٟ ٗيثبقس ٠ً ث٠ٗبزٟ ٗي
ثؼس  3ٝ ١٘چٜيٚ   (P)ٝ دبككبضي (RD، ٝاثؿشِي ث٠ دبزاـ)( HA، آؾيت دط١يعي) (NSٛٞخٞيي)

                                                 
1 Temperament – Character Inventory-125 
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ٗغطح قسٟ زض ٛظطي٠ ًٔٞٛيٜدط  (ST)اضٝيٝ ذٞزكط (C)، ١ٌ٘بضي(SD)ذٞزضا١جطي ٜٗف قبْٗ

 ثبقس. ٗي

، ٝاثؿشِي ث٠ انٔي دطؾكٜب٠ٗ ثطاي اثؼبز ٛٞخٞيي، آؾيت دط١يعي يضطايت ١٘ؿبٛي زضٝٛي زض ٠ٛٞ٘ٛ
ٞز ُعاضـ  65/0ٝ 76/0، 87/0، 78/0سطسيت دبزاـ ٝ دبككبضي ث٠ ُطزيسٟ اؾز. ثطاي اثؼبز ذ

ُعاضـ ُطزيسٟ اؾز  84/0ٝ  89/0، 86/0سطسيت ، ١ٌ٘بضي ٝ ذٞزكطاضٝي ٛيع ث٠ُطي١سايز

دط ٝ ١ٌ٘بضاٙ، ) بٝيبٛي ٝ دٞضٛبنح) (.1998ًٜٔٞٛي ٗٔي ( ض٘ٚ سبي1384زض ايطاٙ ٛيعً  يس ؾبذشبض ػب
ٝ ثطاي اثؼبز  55/0ٝ  73/0، 80/0، 72/0سطسيت ضطايت آٓلب ثطاي ػٞاْٗ ؾطقشي ث٠ دطؾكٜب٠ٗ،

ٗبيي ٛيع ثطاي ػٞاْٗ اٛضا ُعاضـ ٛ٘ٞزٟ 72/0ٝ  84/0، 77/0سطسيت ٜٗكي ث٠ س. ١٘چٜيٚ ضطايت ثبظآظ

 86/0ٝ  90/0، 86/0سطسيت ٝ ثطاي اثؼبز ٜٗف ث٠ 79/0ٝ  73/0، 88/0،  86/0سطسيت ؾطقشي ث٠

ٟ اؾز.   ُعاضـ ُطزيس

ِ ارزیابي ؼخصیت   1( PAI-BFS)هقیاض ٍیصگي ّاي هرزي –پرظؽٌاه

ثجبسي ٞي اذشالّ قرهيز ٗطظي قبْٗ ثيؾٞآي ثطاي اضظيبثي آِ 24 ايٚ دطؾكٜب٠ٗ يي ٗويبؼ
ثبقس ٠ً سٞؾظ ٗٞضي ، آقلشِي ١ٞيز ٝ ضكشبض ذٞزظٛي ٗيػبعلي، ٗكٌالر زض ضٝاثظ ثيٚ كطزي

اي يسٟ اؾز ٝ زض يي ٗويبؼ چ٢بض زضخ٠( سسٝيٚ ُطز2008؛ ث٠ ٛوْ اظ آيسٝى ٝ ١ٌ٘بضاٙ، 1991)

ًٔي بٗال زضؾز دبؾد زازٟ ٗيْ ؿٔظ، سب حسي زضؾز، زضؾز، ًقبٗ قٞز. ضطيت ١٘ؿبٛي زضٝٛي 

ٟ اؾز) 87/0  دطؾكٜب٠ٗ  (.2009ٗٞض ٝ ١ٌ٘بضاٙ، ُعاضـ ُطزيس
ٚ زض ضٝاثظ كطزي ٗجشاليٙب اظ ذطزٟ ثطاي ثطضؾي ٗكٌالرزض دػ١ٝف حبضط،  ٗويبؼ ٗكٌالر ثي

ضا ثطاي ػبْٗ ضطيت آٓلبي ًطٝٛجبخ ( 1391)اؾشلبزٟ قس. زض ايطاٙ، چٔجيبٛٔٞ كطزي ايٚ ٗويبؼ

ْ ثي 68/0يز آقلشِي ١ٞ ْ ٗكٌالر  68/0، ػبْٗ ذٞزظٛي  74/0ثجبسي ػبعلي ، ػٗب ٝ ثطاي ػٗب
ضٝظ ثطاي        14ي آظٗبيي ثب كبن٠ُٔعاضـ ٛ٘ٞزٟ اؾز. ضطيت ثبظ 76/0 ضٝاثظ ثيٚ كطزي ٛيع

 . ثٞزٟ اؾز  85/0ٝ  83/0، 79/0، 82/0سطسيت ١ب ٛيع ث٠ٗويبؼذطزٟ

 2(STB)هرزيهقیاض ؼخصیتي 

( س٢ي٠ قسٟ اؾز ٠ً يي ٗويبؼ ذٞزُعاضقي ٗشكٌْ 2001)ايٚ ٗويبؼ سٞؾظ ضاٝٓيِٜع ٝ ١ٌ٘بضاٙ

) .ثبقسؾٞاّ ٗي 18اظ  ِع ٝ ١ٌ٘بضٙا ٔي 2001ضاٜٝٓي  ً ٠  80/0( ضطيت آٓلبي ضا ثطاي دطؾكٜٗب

)ُعاضـ ٛ٘ٞزٟ ٙ ٜٗظٞض ثطضؾي اػشجبضٝ  دبيبيي دطؾكٜب٠ٗ ( ث1384٠اٛس. ٗح٘سظازٟ ٝ ١ٌ٘بضٙا زض ايطا
ؾٞاّ زيِط ث٠  6، سؼساز DSM-IV-TR ١بي ٗغطح قسٟ زضٗالىآٙ ثب ٝ ١٘چٜيٚ اٛغجبم 

دبضاٛٞئيسي  -ايػبْٗ ٛباٗيسي، سٌبٛكِطي ٝ ػالئٖ سدعي٠ 3دطؾكٜب٠ٗ اضبك٠ ٛ٘ٞزٟ ٝ ثب ثطضؾي ذٞز، 

                                                 
1  Personality assessment inventory – Borderline features scale 

2 Schizotypal Trait questionnaire-B form 
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١ب ويبؼٝ ثطاي ذطزٟ ٗ 77/0ًْ ٗويبؼ اٛس. آٓلبي ًطٝٛجبخ ثطاي ضا ثطاي ايٚ ٗويبؼ ُعاضـ ٛ٘ٞزٟ

ٟ اؾز.  57/0ٝ  58/0، 64/0سطسيت ث٠  ُعاضـ قس

ِ بالیٌي ظاختار یافتِ    II  (SCID-II )1 براي هحَر DSM-IV هصاحب

٠ كطؾز ٝ ١ٌ٘بضاٙي سكريهي ٛي٠٘ ؾبذشبض يبكش٠ ٗيايٚ اثعاض يي ٗهبحج٠ ٛو1997)ثبقسً  ْ ؛ ث٠ 

ٟ اذشالّ قره 10( ثطاي اضظيبثي 1388اظ اًجطي ز١وي ٝ ١ٌ٘بضاٙ،  ٞض زٝ، سسٝٚي ُطزيس يز ٗح
حؿت اٛٞاع  ثط 53/0سب  74/0انٔي، ضطيت ًبدب ثيٚ  ي١بي نٞضر ُطكش٠ زض ٠ٛٞ٘ٛ. زض ثطضؾياؾز

؛ ث٠ ٛوْ اظ اًجطي ز١وي ٝ 1997اذشالالر قرهيز، ٗشـيط ُعاضـ قسٟ اؾز)كطؾز ٝ ١ٌ٘بضاٙ، 

دطؾكٜب٠ٗ، ضطيت  يس اػشجبض ٗحشٞايي( ض٘ٚ سبي1379زض ايطاٙ، ثرشيبضي) (.1388 ١ٌ٘بضاٙ،

ٙ ضا  ٟ اؾز. 87/0ثبظآظٗبيي آ  ُعاضـ ٛ٘ٞز

  2توایس ّیجاًي ايتکلیف رایاًِ

ٝ  س٘بيع ١يدبٛي ٌٔيق ضايب٠ٛ ثطاي ثطضؾي دطزاظـ ٝ  3اي ثطاؾبؼ سٌٔيق س٘بيع ١يدبٛي ًٞظاًباظ س
ٛي٠ ( اؾشلبزٟ قس. زض١2002ٌ٘بضاٙ)  2ب اكوي ٝ ي -سهٞيط ػ٘ٞزي 2 ايٚ ثطٛب٠ٗ، زض عّٞ ١ط ؾ٠ ثب

ٝ  زيِطي ثب يي حبٓز ١يدبٛي ث٠ ٗسر  ١عاضٕ ثبٛي٠ زض نلح٠  700سهٞيط يٌي ثب حبٓز ذٜثي

ٝ   2300ٛ٘بيف ضايب٠ٛ ث٠ آظٗٞزٛي ٛكبٙ زازٟ قس.  سٟ، سهٞيطي اضائ٠ ٛكسٟ  ١عاضٕ ثبٛي٠ ثبهي٘ٛب
ٔيق اضائ٠ قسٟ، سكريم سهٞيط ػ٘ٞزي يب ١ي يٗطح٠ٔ ٟ سثجيز زيساضي ثٞز. ١سف سٌ دبٛي اضائ٠ قس

ي قس. سطسيت اضائ٠% ٗٞاضز زض ؾ٘ز چخ اضائ٠ ٗي50ضز زض ؾ٘ز ضاؾز ٝ زض ٗٞا %50ثٞز ٠ً زض 

٠ سؼيٚي ٗينسهبٝيط زض ؾ٘ز چخٝ  ضاؾز، ث٠ ١ب ذٞاؾش٠ قس. اظ آظٗٞزٛيٞضر سهبزكي سٞؾظ ضايٛب

ثب ًٔيس١بي خ٢ز ضاؾز ٝ چخ ضٝي نلح٠ ًٔيس،  ي ١يدبٛي ١سف ضاقس سب سهٞيط ػ٘ٞزي يب چ٢طٟ
يط اضائ٠ قسٟ قٗب ٗكرم يي  ، سٜلط ٝ ذكٖ ْٝ چ٢بض حبٓز ١يدبٛي ذٞقحبٓي، سطؼٛ٘بيٜس. سهٝب

١بي نحيح ٝ ظٗبٙ ٢ٛلش٠ ثطاي دطزاظـ سهبٝيط، سٞؾظ ٛطٕ اكعاض سهٞيط ذٜثي ثٞز. سؼساز سكريم

 ٗحبؾج٠ قس.

 ًتایج

سحٔيْ  ، اظ ضٝـ١EEGب ٝ ١بي حبنْ اظ دطؾكٜب١٠ٗبي آٗبضي ثط ضٝي زازٟثطاي اٛدبٕ سحٔيْ
ٛشبيح ٗطثٞط  ١2بي سٞنيلي ٝ خسّٝ آٗبٟض 1عاض ٓيعضّ اؾشلبزٟ قس. خسّٝ ٗؿيط ثب اؾشلبزٟ اظ ٛطٕ اك

ٙ ٗي ث٠ ٗبسطيؽ  ز١س.١٘جؿشِي ثيٚ ٗشـيط١ب ضا ٛكب

 

                                                 
1 Structured Clinical Interview for DSM-IV Axis II disorders 

2 Computerized Emotional Discrimination Task 

3 Kosaka 
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 آهارُ ّاي تَصیفي هربَط بِ هتغیرّاي پصٍّػ -1جذٍل 
يٚ ٗشـيط  اٛحطاف ٗؼيبض ٗيبِٛ

 66/0 15/1 سٞاٙ ٗغٔن آٓلبي كطٝٛشبّ

 55/2 97/8 ٛٞخٞيي

 92/2 83/9 آؾيت دط١يعي

 74/2 88/11 ٝاثؿشِي دبزاـ

 34/1 51/2 اؾش٘طاض

 58/3 95/11 ذٞزضا١جطي

 79/4 45/14 ١ٌ٘بضي

 86/2 86/9 ذٞزكطاضٝي

 71/1 98/8 ١يدبٙ ذشثي

 79/1 45/7 ١يدبٙ قبزي

 45/1 40/5 ١يدبٙ ذكٖ

 91/1 67/5 ١يدبٙ سٜلط

 42/1 92/4 ١يدبٙ سطؼ

 63/2 40/10 ٗكٌالر ثيٚ كطزي

 

 هاتریط ّوبعتگي بیي هتغیرّاي پصٍّػ -2جذٍل 
  ٗشـيط 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

 1 آٓلب 1 -27/0 56/0 -19/0 -08/0 39/0 29/0 61/0 36/0 -06/0 -26/0 31/0 41/0 -55/0

 2 ٛٞخٞيي  1 -28/0 01/0 -02/0 11/0 32/0 25/0 -42/0 35/0 20/0 24/0 03/0 63/0

 3 آؾيت دط١يعي   1 -42/0 -27/0 -38/0 19/0 -24/0 32/0 -11/0 -01/0 36/0 -07/0 47/0

 4 ٝاثؿشِي دبزـا    1 26/0 23/0 -09/0 14/0 -31/0 02/0 -21/0 -30/0 -29/0 32/0

 5 اؾش٘طاض     1 12/0 -21/0 -09/0 -08/0 04/0 -07/0 -11/0 -09/0 -11/0

 6 ذٞزضا١جطي      1 31/0 -21/0 11/0 -01/0 -08/0 02/0 -20/0 -01/0

 7 ١ٌ٘بضي       1 -26/0 22/0 -06/0 -31/0 20/0 -21/0 -42/0

 8 ذٞزكطاضٝي        1 -25/0 11/0 -24/0 24/0 07/0 -24/0

 9 ١يدبٙ ذشثي         1 04/0 -01/0 23/0 -15/0 -43/0

 10 ١يدبٙ قبزي          1 28/0 32/0 13/0 11/0

 11 ١يدبٙ ذكٖ           1 -12/0 06/0 27/0

 12 ١يدبٙ سٜلط            1 03/0 -44/0

 13 ١يدبٙ سطؼ             1 30/0

 14 ٗكٌالر ثيٚ كطزي              1
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ثيٜي ثيٜي قسٟ، سٞاٙ ديفشـيط١ب ٝ ثطاؾبؼ آِٞي ضٝاثظ ديفثب سٞخ٠ ث٠ آِٞي ١٘جؿشِي ثيٚ ٗ

 ث٠ ١بي ؾطقز ٝ ٜٗف زض اضسجبط ثب ٗكٌالر ثيٚ كطزي ثي٘بضاٙ ٗجشالكطٝٛشبّ ٝ ٝيػُي آٓلبي

اكعاض ٓيعضّ ثب اؾشلبزٟ اظ سحٔيْ ٗؿيط زض ٛطُٕطي دطزاظـ ١يدبٛي، اذشالّ قرهيز ٗطظي ثب ٝاؾغ٠
ٙ زازٟ قسٟ اؾز.1 ٞط ث٠ سحٔيْ ٗؿيط زض ٛ٘ٞزاضٗٞضز سحٔيْ هطاض ُطكز. ٛشبيح ٗطث  ، ٛكب

 
بیٌي هؽکالت بیي فردي هبتالیاى بِ اختالل ؼخصیت هرزي از رٍي آلفاي پیػ -1ًوَدار

 فرًٍتال، ظرؼت ٍ هٌػ ٍ پردازغ ّیجاًي

بزاضي ثطاي ديفزض آِٞي اضسجبعي كٞم، ٗشـي ٠ ضطيت ٜٗؼ س؛ط١بييً   ثيٜي ضكشبض ذٞزظٛي ٛساقش٠ ٛا

١بي ثطاظـ ثطاي اٛس. قبذمٖ ٛكسٟث٠ خ٢ز ؾ٢ٞٓز زضى ضٝاثظ ٗؼٜبزاض زض آِٞي اضائ٠ قسٟ، سطؾي
ٚ ٗشـيط١بي كٞم ػجبضر ثٞزٛس اظ   آِٞي ضٝاثظ ثي

Chi-Square= 08/124 ,RMSEA= 27/0 ,CFI= 88/0 ,IFI= 91/0 ,GFI= 30/0 , 

ECVI=3.18,AIC=352.77,NFI=0/91 

يٌٞيي ثطاظـ ) م ز١س ٠ً آِٞي كٞم ثطاظـ ( ٛكبٙ ٗيGFIقبذم ًٔيٛ  ٜٗبؾجي زاضز. آِٞي ٞك

١بي ؾطقز ٝ ٜٗف، س٘بٕ اثؼبز ؾطقشي ث٠ خع اؾش٘طاض ٝ اظ ض ثيٚ اثؼبز ٝيػُيس ٠ً زز١ٛكبٙ ٗي
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ثيٜي ٗكٌالر ثٚي يت ٗؼٜبزاضي ضا زض اضسجبط ثب ديفاٛس سب ضطاٚ اثؼبز ٜٗف س٢ٜب ١ٌ٘بضي سٞاٛؿش٠ثي

بيي سٞا١ٛبي ١يدبٛي ٛيع ثبقٜس. زض ثيٚ اثؼبز س٘بيع چ٢طٟ كطزي زض سؼبْٗ ثب ؾبيط ٗشـيط١ب زاقش٠

 ١بي ذكِ٘يٚ سٞاٛؿشٜس سب زض سؼبْٗ ثب ؾبيط١بي سٜلطآٗيع ٝ چ٢ط١ٟبي ذٜثي، چ٢طٟع چ٢طٟس٘بي
ٚ كطزي ضا ديف  ثيٜي ٛ٘بيٜس.ٗشـيط١ب ٗكٌالر ثي

 گیريبحث ٍ ًتیجِ

قس ثيٜي ٗيي كطٝٛشبّ، چٜب٠ٌٛ ديفسٞاٙ ٗغٔن آٓلب زض ٛبحي٠ً٠ ٛشبيح دػ١ٝف حبضط ٛكبٙ زاز 

زاضز. زض ٜٗغن كيعيٞٓٞغي،  BPDر ثغٚ كطزي زض ٗجشاليبٙ ث٠ ٛوف ثؿيبض ٢ٗ٘ي زض ثطٝظ ٗكٌال

ٔيي نٞضر ١٘عٗبٙ ١بيي اؾز ٠ً ث٠ي سؼساز ٛٞضٝٙز١ٜسٟٛكبٙ EEGٗل٢ٕٞ سٞاٙ زض  ثب ١٘سيِط ق

ٌ٘ٔطز  يز١ٜسٟزض كؼبٓيز آٌشطيٌي ٗـع ٛيع ٛكٙبقٞٛس. ٓصا سٞاٙ ٛ٘ٞزٟ ٝ سرٔي٠ ٗي ظطكيز يب ػ
ٚ اٗٞاج ٗرشٔق (، زض ثي1995، خبٛؿٞٙ، خٌؿٞٙ ٝ ثالسط، 1ٔطدطزاظـ اعالػبر هكطي اؾز)ثيِ

سطٚي ذبني ثطذٞضزاض اؾز. يٌي اظ انٔي ١بي ً٘ي ٗطثٞط ث٠ آٙ اظ ا١٘يزٗـعي، آٓلب ٝ قبذم

ٞز  ٓيز هكطي ٛٞاحي ظيطثٜبيي ٗـعي ٝخ زاليْ ا١٘يز آٙ، اضسجبعي اؾز ٠ً ثيٚ آٓلب ثب ؾغح كؼب
حٞي ٠ً زض ازا٠ٗ ٛيع ث٠ سله .(2006، ٝٝضسع ٝ دٞضسكٔٔط،2زاضز)ٛيٞدط يْ ٗٞضز ثحث هطاض ذٞا١س ث٠ٛ 

٠ُٛٞطكز. ث٠ ٜٗلي ثٚي  يسٞاٙ ث٠ ضاثغ٠كؼبٓيز آٓلب ثط ًبًطز١بي ٗـع، ٗياي اظ سبثيطار ػٜٞاٙ ٛ٘

ٝهشي سٞاٙ آٓلب ثبال ثبقس، سحطيي  اي زض ٛئًٞطسٌؽ اقبضٟ ٛ٘ٞز.اٙ آٓلب ثب خطيبٙ ذٞٙ ٗـعي ٛبحي٠سٞ

١بي ١طٗي ٝ ٚ اٗٞاج، ثبػث ثبظزاضي قسيس ؾّٔٞچطا ٠ً اكعايف اي ؛يبثسيٗدصيطي هكطي ًب١ف 
ٌ٘ٔطز ديطاٗيساّ هكطي ٗي قٞز ٝ ثبٓؼٌؽ. زض ثيٚ سٞاٙ ٗـعي زض ثبٛس١بي ٗرشٔق، سٞاٙ آٓلب ثب ػ

ثبظزاضي آٓلب زض حيٚ سٌٔيق ١٘جؿشِي ٗثجز  عي اضسجبط ٗثجشي زاضز. اظ ايٚ ضٝقٜبذشي ٝ ضؾف ٗـ

ٟ زض هٔ٘طٝ حبكظ٠ زاضز)ًٔي٘ف ٝ ١ٌ٘بضاٙ، طز قٜبذشي ث٠ٌٗؼٜبزاضي ثب ػ٘ٔ  (. 2007ٝيػ
ٛشبّ هبئْ قسٟ اؾز. ث٠ اػشوبز ي اٛؿبٙ ٛوف انٔي ضا ث٠ ٗساض اٝضثيشٞكطٝ( زض ضقس ٗـع2003قٞض)

ٛشّب ث٠ ٛٞاحي ٓي٘جي ٝي ػٜٞٙا ي، ثبػث قسٟ اؾز سب اٚي ٛبحي٠ ث٠ٗٞهؼيز ثؿيبض ٛعزيي اٝضثيشٞكطٝ

سٔوي ُطزز. ٛٞاحي دطٟ كطٝٛشّب     اي ٓي٘جيي ٠ً ٗطًع انٔي ١يدبٛبر اؾز، ًطسٌؽ اضسجبعي ثط
ٝظ ١بي ١يدبٛي ػْ٘ ٗيػٜٞاٙ ٗطًع انٔي سٜظيٖ حبٓزث٠ ًٜٜس ٝ ٓصا اذشالّ زض ًبضًطز آٙ ثبػث ثط

ؼٜبزاض 2000قٞز)ُطيِؿجي ٝ اؾشيٞٛؽ، سٜظيٖ ١يدبٙ ٗي يٗكٌْ زض ظٗي٠ٜ  ٗ ( ٠ً ١٘جؿشِي

ثبقس. دػ١ٝف حبضط ُٞيبي ايٚ ٝاهؼيز ٗي شبّ ثب ١يدبٛبر ٜٗلي زضثيٚ سٞاٙ آٓلبي كطٝٛ

ٗطاهت، ػبْٗ ٗحيغي  ( ٗؼشوس اؾز ٠ً سؼبْٗ ٝ كؼبٓيز ٗشوبثْ ػبعلي ثيٚ ٛٞظاز 2003ٝقٞض)
ّ انٔي ٝ سحطيي  ًٜٜسٟ ثطاي ضقس دؽ اظ سٞٓس ؾيؿشٖ ًٞضسيٌٞ ٓي٘جيي زض ًطسٌؽ دٟط كطٝٛشب

                                                 
1 Bigler 

2 Neuper 
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ٓي٠ يثبقس. قيٟٞٗي بضًبٙ، ٛوف انٔي ضا زض ديفاز ثب ٗطاهجٛٞظ يسؼبْٗ اٝ ٛي ًٝ  طز ثيٜي ضقس ٛٞٝض

ٛوم ثبضظي زض ًبضًطز١بي  BPDزض ٗجشاليبٙ ث٠ اذشالّ ٠ً ضؾس ٗغٔٞة آٙ زاضز. ٓصا ث٠ ٛظط ٗي

ي سٞاٛس ٛبقي اظ ؿلٔزبّ ٝخٞز زاضز ٠ً ضيك٠ ايٚ ضؼق ٗيدطٟ كطٝٛش يٛبحي٠ ١ب ٝ ا١ِٞٓبي زٓجؿِش
٢ٛب ثبقس ٠ً ثبػث قسٟ سب كطايٜس ثٔٞؽ ٝ ضؾف ٛٞضٝٛي زض ايٚ ٛبحي٠ ث٠ ٛباي٘ٚ زض زٝضاٙ ًٞزًي آ

قٞز. ا١٘يز ًٜشطّ ضكشبضي ٝ سٜظيٖ ١يدبٛي ٗي يٜسٛسازٟ، زض ٛشيد٠ ثبػث ٛوم زض كطآ ذٞثي ضخ

سّ ًطّٝٝ ٝ ١ٌ٘بضٙا   ٗ ا١ِٞٓبي زٓجؿشِي زٝضاٙ ًٞزًي ٝ آِٞي اضسجبعي ٝآسيٚ ثب ًٞزى زض
ٌبر چٜيٚ ثط ٗي اظ اض ُطكش٠ اؾز.( ٛيع ٗٞضز سبًيس هط2009) آيس ٠ً سحويوبر آسي، ثبيؿشي ث٠ ايٚ ٛ

 ثطضؾي ٛوف ا١ِٞٓبي زٓجؿشِي زض آِٞي ضٝاثظ ثيٚ ٗشـيط١بي حبضط ٛيع ثذطزاظٛس.

 ثب سٞخ٠ ث٠ ا١٘يز ؾيؿشٖ ٛٞضٝسطاٛؿ٘يشطي ٗـع زض زضٗٙب زاضٝيي اذشالالر ٝ ثب سٞخ٠ ث٠ ٛوف اٚي

اؾبؼ  ١بي دػ١ٝف حبضط ثطيي ضا اظ يبكش١٠بسٞاٙ سجييٚٗيؾيؿشٖ زض اذشالّ قرهيز ٗطظي، 
ي اظ ٗـع اؾز ٠ً سد٘ؼي اظ  اٝضثيشٞكطٝٛشبّ، ثرك يؾيؿشٖ ؾطسٞٛيٜي ٗـع اٛدبٕ زاز. ٛبحي٠

١بي ؾطٝسٞٛيٜي زض آٙ ٝخٞز زاضٛس. ؾطٝسٞٛيٚ ٛٞضٝسطاٛؿي٘شطي اؾز ٠ً زض سٜظيٖ ١يدبٙ ُيطٛسٟ

ٛش بّ، ٗؿيط١بيي ضا ث٠ ؾ٘ز ٗساض١بي ٓي٘جيي زض ْد ُيدِب١ي ٛوف ثبضظي زاضز. ٛٞاحي اٝضثيشٞكٝط
جيي ٗطثٞط ث٠ ١بي زٝدبٗيٜي زض ٗساض ٓي٘يط هكطي زض ١يذٞسبالٗٞؼ ٝ ُيطٛسٟٝ آٗيِساّ، ٗطاًع ظ

١بي ١بي ١يدبٛي ثٞزٟ ٝ كؼبٓيزايٚ ٛٞاحي ٗطاًع انٔي سٞٓيس دبؾدًٜس. ٗـع ديكيٚ اضؾبّ ٗي

 (. 2003)قٞض،ٛ٘بيٜسضچ٠ ٗيػهجي ٗطًعي ضا يٌذب،ًالٗي ٝ حؿي زؾشِبٟ ػبعلي، حطًشي

ثيٜي خع اؾش٘طاض سٞاٙ ديفز١س ٠ً س٘بٗي اثؼبز ؾطقشي ث١٠بي حبضط ٛكبٙ ٗي١٘چٜيٚ يبكش٠
ٗب زض  ضا زاقشٜس.  BPDٝاؾغ٠ ٗكٌالر ٗطثٞط ث٠ ضٝاثظ ثٚي كطزي ٗجشاليبٙ ث٠  ٗؿشويٖ ٝ ثب ا

ثيٜي ديفٗكٌالر ٗطثٞط ث٠ ضٝاثظ ثيٚ كطزي ضا  سٞاٛؿز سب٢ٜب ثؼس ١ٌ٘بضي اظ اثؼبز ٜٗف، ٗوبثْ س

ٝ  ١ٌ٘بضٙا ١2003ب ١ٖ ضاؾشب ثب ٛشبيح حبنْ اظ ًبؾيطاؼ ٝ ١ٌ٘بضاٙ)ٛ٘بيس. اٚي يبكش٠ (، يٞقيطٝ
اؾبؼ  ثطثبقس. ( ٝ ؾبيطيٚ ٗي2008(، ًبالسي ٝ ١ٌ٘بضاٙ)١2006يْ ٝ آثطا١بٕ) -ظئِط (، 2005)

دط، آؾيت ٠ ظي يٟز١ٜسدط١يعي ٛكٙبزيسُٟب ًٜٔٞٛي  ً بسي يي ٝيػُي اضثي اؾز طؾبظ انٔي ١يدٛب

ق٘بضي قٞز. قٞا١س دػ١ٝكي ثيي ثٜبٕ ثبظزاضي اظ آ٢ٛب يبز ٗينٞضر ًٔ. ث٠ثبقسٗبٜٛس سطؼ ٗي

ٔي اٛشوبّ ٛٞضٝسطاٛؿ٘يشط ؾطٝسٞٛيٚ ظيطؾبظ ان ؾبظي ٝ ٛوْ ٝز١ٜس ٠ً آظازٝخٞز زاضز ٠ً ٛكبٙ ٗي
(. زض ٛشيد٠ هبثْ اٛشظبض اؾز ٠ً ٗجشاليبٙ ث٠ 2006، 1اثيكشٚيٗطثٞط ث٠ ثؼس آؾيت دط١يعي اؾز)

BPD ًٌٜٜس، ثبيؿشي اظ الر ثيٚ كطزي ٗشؼسزي ضا سدطث٠ ٗي٠ً كبهس ثبظزاضي ضكشبضي ثٞزٟ ٝ ٗك

ٔٞٛيٜدط)آؾيت دط١يعي ً٘شطي ٛيع   ً ( اثؼبز ٜٗف ٝظيل٠     2002ثطذٞضزاض ثبقٜس. ث٠ ٛظط
ظ قسٟ سٞؾظ اثؼبز ؾطقشي ضا ثطػ٢سٟ زاضٛس. يي ٜٗف ١بي ١يدبٛي اثطاؾبظي ٝ ًٜشطّ ؾبئنيٌذبضچ٠

                                                 
1 Ebstein 
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ٝ  س٘بيالر ٗرشٔق ضا زاضز. ث٠ ٛظ ط ٝي، آؾيت ضٝاٛي درش٠ ٝ ثبٓؾ سٞاٛبيي حْ سؼبضو ثيٚ ٛيبظ١ب

س سٞؾظ ٜٗقٞز ٠ً ١يدبٙظٗبٛي ايدبز ٗي ُطي كي ثبٓؾ ٝ درش٠، ثب ٗٞكويز ٝاؾغ٠دصيطي ٛشٞٛا

ي اظ آُب١ي كعايٜسٟ كطز اظ      ي ػالٗز ثؿيبض ٢ٗ٘قبيس اػشوبز ثط ايٚ ثبقس ٠ً ذٞزظُٛطزز. 
 دصيطي ٛبٗٞكن  سٞؾظ ذٞزـ ثبقس.١يدبٙ

، اليبٙ، ٛٞخٞيي ٝ ٝاثؿشِي ث٠ دبزاـ ثب ٗكٌالر ثيٚ كطزي ٗجشاضسجبط اثؼبز ؾطقشي آؾيت دط١يعي

 ١بي ضكشبضي اؾز ٝ ثب ا١ِٞٓبي ضكشبضي١بي ظيؿز قٜبذشي ٛؿجز ث٠ آقلشِيي آٗبزُيز١ٜسٟٛكٙب
ثب سٞخ٠ ث٠ اثؼبز ٗرشٔق زيسُبٟ ًٔٞٛيٜدط اخشٜبة زض ٗجشاليبٙ ضاثغ٠ زاضز.  -سؼبضضي ثيٚ ضٝي آٝضي

( ضا سوٞيز 2008، ايٚ اػشوبز كٞٛبُي، ُبضُٔي، خٞضيز ٝ سبضُز)٠ًBPD ثب ٗكٌالر ٗجشاليبٙ ث٠ 

٠ً قٞٛس اي ٗكرم ٗيزيسٟاذشالّ قرهيز ثب ظطكيز ش١ٜي آؾيتًٜس ٠ً اكطاز ٗجشال ث٠ ٗي

ٜدط ث٠ ثطٝظ حبًي اظ ٛبسٞاٛي آ٢ٛب زض ايدبز احؿبؾي اظ حبالر ش١ٜي ٝ ضٝاٛي ذٞز ٝ زيِطاٙ ثٞزٟ ٝ ٗ
ٚ كطزي ٗكٌْ  قٞز. ظا ٝ ٛوم زض ثؿظ ٗل٢ٕٞ ذٞز ٗيضٝاثظ ثي

ٝ  ٜٗف  ثب آِٞي دطزاـظ سؼبٗالر ٗؼٜبزاض ٗكب١سٟ قسٟ ثيٚ سٞاٙ آٓلبي كطٝٛشّب ٝ اثؼبز ؾطقز

(، ١1998ٌ٘بضاٙ) ايٚ حٞظٟ ٗبٜٛس ًٔي٘ف ٝ ١بي اٛدبٕ قسٟ زضثب دػ١ٝف ضاؾشب١يدبٛي، ١ِ٘ي ١ٖ
ٌٞٛي ٝ ٗبظظا) ٚ 2009ٗبؾيت ٝ ١ٌ٘بضاٙ) -(، ُٞئيشبضر2009)(، ثبضٛٞ ٝ ١ٌ٘بضٙا2009ثبٓ ( ٝ ؾبيطي

 ثبقس.ٗي

ٛبيي دبييٜي زض س٘بيع چ٢ٟط( ٛك2009)ٗبؾيت ٝ ١ٌ٘بضاٙ -ُٞئيشبضر ١بي بٙ زازٛس ٠ً ٗجشاليبٙ سٞا

ٝ سطؼ اظ ١٘سيِط. چٜيٚ ث٠ ٛظط    ١بي سٜلط ٝيػٟ ثطاي س٘بيع چ٢طٟ، ث٠اظ ١٘سيِط زاضٛس١يدبٛي 
ٚ ضٝاثظ ثيٚ كطزي ٛبقي اظ ظطكيز دبيثجبسي ١يدبٛي ٝ ٠ ٗكٌْ ٗجشاليبٙ زض اضسجبط ثب ثيضؾس ًٗي ي

(. 1992ٓي٢ٜٙب ٝ ١يطز، ثبقس)١يدبٛي ٗطسجظ ثب ذٞز ٝ زيِطاٙ ٗيٗجشاليبٙ ثطاي دطزاظـ اعالػبر 

اي، ١بي ثيطٝٛي ٗبٜٛس سدٔيبر چ٢طٟٓز ش١ٜي ٝ ضٝاٛي زيِطاٙ اظ ٛكب٠ٛسٞاٛبيي ٗطثٞط ث٠ اؾشٜجبط حب
بر ٗطسجظ ٗي١ب ثطاي ١سايز ضكشسطيٚ سٞاٛبيييٌي اظ اؾبؾي ٝ  سٜظيٖ ١يدٛب ٝ  ثبقس)بض كطز زٝٗؽ

سط زض غيي ٛوم ٝؾي ١بي ١يدبٛي، ٛبقي اظ(. ضؼق ٗجشاليٙب زض س٘بيع چ٢ٟط١2009ٌ٘بضاٙ، 

ث٠  ، ايٚ ثي٘بضاٙز١س. ث٠ ػجبضر زيِطي س٘بيع زيساضي ضخ ٗيًبضًطز١بي قٜبذشي اؾز ٠ً زض حٞظٟ

نٞضر ١بي ٗج٢ٖ ضا ث١٠بي ذٜثي ٝ ٗحطىؾبظ س٘بيْ زاضٛس سب ٗحطىزٓيْ سدطثيبر ٗحيغي ٛباضظٛسٟ
ْ زاضٛس سب  ضاٙ ٗجشال س٘بيضؾس ٠ً ثي٘ب(. چٜيٚ ث٠ ٛظط ٗي1993ٜٗلي سلؿيط ٛ٘بيٜس)ٓي٢ٜبٙ،

 ١بي ١يدبٛي ذٞز ضا اؿطام ٛ٘بيٜس.ٝضؼيز

١يدبٛي ٝ سٜظيٖ آٙ،  ١بي ٗطثٞط ث٠ س٘بيع حبالر ٗرشٔقسجبط ثب دطزاظـ ١يدبٛي ٝ سٞاٛبييزض اض
ُٞيي ١يدبٛي ٗي١بي ضٝاٙيٌي اظ ؾبظٟ ٝ ١ٌ٘بضاٙ،  1ثبقس)اؾٞاضرقٜبذشي اؾبؾي آٌٓؿيشبي٘يب يب ٛب

                                                 
1 Swart 
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دبٕ قسٟ ٛكٙب (. سحويوبر2009 بُٞيزازٟ ٛا  ٛ نٞضر ي ١يدبٛي ثب ؾجي سٜظيٖ ١يدبٛي ث٠اٛس ٠ً

اٛس (. ثطذي سحويوبر ٛيع ٛكٙب زاز2009ٟقٞز)اؾٞاضر ٝ ١ٌ٘بضاٙ، ثبظزاضي ٝ ؾطًٞثي ٗكرم ٗي

 1)ُبس١ٚ٘بي ٛبُٞيي ضا ثيكشط زاضٛسقرهيز ٗطظي اظ ٛظط قرهيشي ٝيػُي ٠ً ٗجشاليبٙ ث٠ اذشالّ
 (.2002ٝ الدٞضر، 

سآيي ٛوف ثبضظ ثسسٜظي٘ي ١يدبٛي زض ثطٝظ ٝ دسي يز١ٜس١ٟبي كٞم، ٛكبٙع يبكش٠زض ٢ٛبيز ٗد٘ٞ

ثبقس ٝ اظ ي ضٝاثظ ثيٚ كطزي آٛبٙ ٗيٝيػٟ ٗكٌالر ٗطثٞط ث٠ حٞظٟػالئٖ اذشالّ قرهيز ٗطظي ث٠
ٝيٟػ ٠ُصاضي ػٞاْٗ ظيؿشي ث(، سبثيط2009قسٟ سٞؾظ ًطّٝٝ ٝ ١ٌ٘بضاٙ) ، عجن ٗسّ عطحايٚ ٜٗظط

ًٟٞبضًطز١بي  ثي٘بضي سٜظيٖ ١يدبٛي ٝ ثطٝظ ػالئٖ آقٌبض  يٓٞة كطٝٛشبّ ٝ ػٞاْٗ قرهيشي ثط ٛح

ْ اؾشٜجبط ٝ ٗكب١سٟ ٗي  ثبقس.هبث

 تقذیر ٍ تؽکر

ذعقٌي ٝ ضٝاٛكٜبؾي ٝ ١٘چٜيٚ ١بي ضٝاٛض٘ٚ ؾذبؼ اظ س٘بٗي ٗشرههيٚ ٝ دطؾْٜ زضٗبِٟٛب

يبظ اٚي ١بي ٗٞضز ٛازٟبر ُطزآٝضي زنسض ٗٞخج يًٜٜسُبٙ زض ايٚ دػ١ٝف ٠ً ثب ؾؼ٠قطًز
ٗؼبٝٛز دػ١ٝكي  ي١بي ٗبزي ٝ ٗؼٜٞي حٞظٟدػ١ٝف ضا كطا١ٖ ؾبذشٜس، ثسيٚ ٝؾي٠ٔ اظ ح٘بيز

ٙ سوسيط ٝ سكٌط ث٠ ػْ٘ ٗيزاٛكِبٟ ق٢يس ٗسٛي آ  آيس.شضثبيدب

 هٌابع
انـط ٝ ؿطايي، ثٜلك٠. ) انـطٛػاز، ػٔي  زچبض اذشالّ  ( ػٌ٘ٔطز حبكظ٠ ؾطُصقشي زض ثي٘بضا1388ٙاًجطي ز١وي، اقطف؛ 

 .30 -39، 11، سبظٟ ١بي ػٕٔٞ قٜبذشيقرهيز ٗطظي. 

اضقس ضقش٠  ًبضقٜبؾي دبيبٙ ٛب٠ٗ .ثسٙ ثسقٌٔي اذشالّ ث٠ ٗجشاليبٙ زض ضٝاٛي اذشالالر ثطضؾي (.1379ثرشيبضي . )

 .س٢طاٙ ضٝاٛذعقٌي اٛؿشيشٞ ضٝاٙ قٜبؾي ثبٓيٜي،

ٜٗف زض ديف ثيٜي  –ٖ ١بي ٗـعي ضكشبضي ٝ اثؼبز ؾطقز ٛوف آٓلبي كطٝٛشبّ، ؾيؿش(. 1391چٔجيبٛٔٞ، ؿالٗطضب. )

ب ٝاؾغ٠ ُطي سٞاٛبيي س٘بيع ١يدبٛي ٝ ًبضًطز١بي اخطايي . ضكشبضذٞزظٛي ثي٘بضاٙ ٗجشال ث٠ اذشالّ قرهيز ٗطظي ث

 ضؾب٠ٓ زًشطي ضقش٠ ػٕٔٞ اػهبة، زاٛكِبٟ سجطيع.

ضظيبثي1387، كط١بز. )ػٔي ٗاليطي، ٛٞقيٚ؛ ًبٝيبٛي، حؿيٚ؛ اؾؼسي، ؾيس ٗح٘س ٝ كطيس حؿيٜي  قرهيز اثؼبز (. ا

ٗد٠ٔ زاٛكٌسٟ دعقٌي ٗطظي.  قرهيز اذشالّ ث٠ ٗجشال ثي٘بضاٙ زض ًٔٞٛيٜدط ٜٗف ٝ ؾطقز دطؾكٜب٠ٗ ثطاؾبؼ

 .633-638، 9، زاٛكِبٟ ػٕٔٞ دعقٌي س٢طاٙ

 ٗد٠ٔ . يٜدطًٔٞٛ ٜٗف ٝ ؾطقز دطؾكٜب٠ٗ ١ٜدبضؾٜدي ٝ اػشجبضيبثي (. 1384ٗح٘س. ) دٞضٛبنح، ٝ حؿيٚ ًبٝيبٛي،

 .89 -98، 6 ،دعقٌي زاٛكِبٟ ػٕٔٞ دػقٌي س٢طاٙ زاٛكٌسٟ

؛ سوٞي، ؾيس ٗح٘سضضب ٝ ٗالظازٟ، خٞاز. ) ، ٗح٘سػٔي  ، ػٔي؛ ُٞزضظي   ضٝايي، (. ثطضؾي ؾبذشبضػبٗٔي،1384ٗح٘سظازٟ

قز كهٜٔب٠ٗ انّٞ ث٢ساقيطاظ.  زاٛكِبٟ زاٛكدٞيبٙ ( زض STBٗطظي )  قرهيشي ٗويبؼ ١ٜدبضيبثي ٝ دبيبيي

 ..75 – 89، 7، ضٝاٛي

                                                 
1 Guttman 
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