
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


 
 
 
 

٦٥ 
 

بھمن   ٢٧-٢٩ويژه نامه كنگره اختالالت خلقي،                 1395بهمن ،23دوره   پزشكي رازي علوم مجله  

http://bdrg.iums.ac.ir        http://rjms.iums.ac.ir  

 

 

 

 

تكانشگري و راهبردهاي مقابله با استرس در افراد مبتال به اختالل شخصيت مرزي، اختالالت طيف 
 ) و گروه بهنجارIبه جز نوع ( يدوقطب

   fmoorty@yahoo.com دانشگاه الزهرا باليني، شناسي روان، كارشناس ارشد فروغ السادات سيدمورتي
   دانشگاه الزهرا ،باليني شناسي روان، كارشناس ارشد مرضيه ماشااله زاده كاشاني
  باليني دانشگاه الزهرا  شناسي روان، دانشيار روشنك خدابخش پيركالني
  دانشگاه شهيدبهشتي   پزشكي انرو، دانشيار گروه سيدمهدي صميمي اردستاني

   
) به علت شباهت باالي عالئم، از موضوعات بحث Iمرزبندي دقيق بين اختالل شخصيت مرزي و اختالالت طيف قطبي (به جز دوقطبي نوع  مقدمه:

نمايند كه آيا اختالل شخصيت  اختالالت رواني است. شواهد مختلف اين سوال را مطرح مي بندي طبقهو  شناسي آسيبانگيز در ميان متخصصان حوزه 
طيف دوقطبي مفهوم پردازي بهتري خواهد داشت؟ هدف از پژوهش حاضر بررسي و مقايسه  هاي اختاللمرزي اختالل جداگانه اي است يا در 

  . باشد يمتكانشگري و راهبردهاي مقابله با استرس در افراد مبتال به اختالل شخصيت مرزي، اختالالت طيف دوقطبي و گروه بهنجار 
نفر فرد مبتال  30نفر از افراد مبتال به اختالل شخصيت مرزي و  27) است. تعداد افراد نمونه، اي مقايسه- اين پژوهش از نوع پس رويدادي (علي  روش:

ص) ( اني و رسول اكرمع)، طالق( امام حسين هاي بيمارستان پزشكي رواندر دسترس از بخش  گيري نمونهبه اختالالت طيف دوقطبي بودند كه به شيوه 
نفر از جمعيت  30در شهر تهران انتخاب شدند. افراد بهنجار نيز به تعداد  شناسي روانو يك كلينيك خصوصي  پزشكي روانو يك كلينيك تخصصي 

يرمقياس اختالل )، آزمون باليني چندمحوري ميلون (زMDQعمومي استان تهران انتخاب شدند. ابزارهاي پژوهش شامل  پرسشنامه اختالل خلقي (
)، پرسشنامه SCID-IIبراي محور دو در اختالل شخصيت مرزي ( DSM- IVبر اساس  ساختاريافته)، مصاحبه باليني MCMI-IIIشخصيت مرزي) (
 ها دادهرسي ) بود. براي برGHQ) و پرسشنامه سالمت عمومي (CISS)، پرسشنامه راهبردهاي مقابله با استرس اندلر و پاركر (BIS-11تكانشگري بارت (

  آمار توصيفي استفاده شد.  هاي روشاز روش تحليل واريانس يك راهه، آزمون تعقيبي شفه و 
آماري تفاوت معناداري  ازنظر: نتايج به دست آمده از اين پژوهش نشان داد كه تكانشگري و راهبردهاي مقابله با استرس بين هر سه گروه افراد هايافته
 دارد.

گفت كه افراد مبتال به اختالل شخصيت مرزي مشكالت بيشتري در تكانشگري و راهبردهاي مقابله با  توان ميكلي  گيري نتيجه: در يك گيري نتيجه
  استرس نسبت به افراد مبتال به اختالالت طيف دوقطبي دارند و اين دو اختالل بيشتر متفاوتند تا مشابه. 

   طبي، تكانشگري و راهبردهاي مقابله با استرس.: اختالل شخصيت مرزي، اختالالت طيف دوقها كليدواژه
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