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  ) Iطيف دوقطبي (به جز نوع  تنظيم هيجان در افراد مبتال به اختالل شخصيت مرزي و اختالالت

   kashanimari@yahoo.com باليني، دانشگاه الزهرا شناسي روان، كارشناسي ارشد مرضيه ماشااله زاده كاشاني
  ليني، دانشگاه الزهرابا شناسي روان، كارشناسي ارشد فروغ السادات سيدمورتي

  باليني دانشگاه الزهرا شناسي روان، دانشيار روشنك خدابخش پيركالني
 ، دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتيپزشكي روان، دانشيار سيد مهدي صميمي اردستاني

 
مايز دو اختالل را با دشواري مواجه ت تواند ميي اساسي مشتركند. اين شباهت ها ويژگياختالالت طيف دوقطبي و اختالل شخصيت مرزي در  مقدمه:

) گونه اي از BPDو منجر به تشخيص نادرست و درمان نامناسب شود. از سوي ديگر، پاسخ به اين سوال كه آيا اختالل شخصيت مرزي ( كند مي
ي پديدارشناختي اين دو ها ويژگي ي مقايسهرواني است. پژوهش در مورد  شناسي آسيباست، يكي از مباحث مهم  )BDs(اختالالت طيف دو قطبي 

(سازگار و ناسازگار) در افراد مبتال به اختالل شخصيت  بررسي و مقايسه راهبردهاي تنظيم شناختي هيجان حاضر هدف از پژوهشاختالل، معدود است. 
ها و تمايزهاي تالل و بسياري از شباهتن ابعاد به ارتباط بين اين دو اخاي مقايسهتا بتوان با ه بود (به جز نوع يك) اختالالت طيف دوقطبي و مرزي

 . دپي بر ها آنپديدارشناختي 
فرد  30و  BDفرد مبتال به  BPD ،30فرد مبتال به  27نفر (شامل  87) است. تعداد افراد نمونه اي مقايسه- اين پژوهش از نوع پس رويدادي (علي: روش

(ص) و يك كلينيك  اكرم(ع)، طالقاني و رسول  حسينامام  هاي بيمارستان شكيپز روانبخش در دسترس از  گيري نمونهبهنجار) است كه به شيوه 
، )MDQدر شهر تهران انتخاب شدند. ابزارهاي پژوهش شامل پرسشنامه اختالل خلقي ( شناسي روانو يك كلينيك خصوصي  پزشكي روانتخصصي 

براي محور دو  DSM- IVبر اساس  ساختاريافته، مصاحبه باليني )MCMI-III( آزمون باليني چندمحوري ميلون (زيرمقياس اختالل شخصيت مرزي)
و  ها داده توصيف. براي بود (GHQ) و پرسشنامه سالمت عمومي  )CERQ( هيجان)، پرسشنامه تنظيم شناختي SCID-IIدر اختالل شخصيت مرزي (
 آزمون تعقيبي شفه استفاده شد.  و اههتحليل واريانس يك رآمار توصيفي و روش آماري  هاي شاخصاز  تحليل فرضيه هاي پژوهش

 شخصيت اختالل گروه در راهبردهاي سازگار و ناسازگار تنظيم شناختي هيجان (به جز پذيرش)، بيند كه دننتايج پژوهش حاضر نشان دا: ها يافته
راهبردهاي سازگار و ناسازگار تنظيم شناختي  بهنجار تفاوت معنادار وجود دارد. در گروه با دوقطبي هم چنين بين گروه طيف و بهنجار گروه با مرزي

و  هيجان بين گروه اختالل شخصيت مرزي با طيف دوقطبي، تفاوت معنادار وجود ندارد. ميانگين نمرات گروه مرزي در نمره كل راهبردهاي سازگار
 ناسازگار به ترتيب پايين تر و باالتر از دو گروه ديگر بود. 

افراد مبتال  بدتنظيمي هيجاني در اختالل شخصيت مرزي و اختالالت دوقطبي نقش اساسي و زيربنايي دارد اماگفت  نتوا ميكلي  گيري درنتيجه: بحث
  د. اختالالت طيف دوقطبي دارن بهنجار و گروه، نسبت به افراد راهبردهاي تنظيم شناختي هيجانبه اختالل شخصيت مرزي مشكالت بيشتري در 

  طيف دوقطبي، راهبردهاي سازگارتنظيم شناختي هيجان، راهبردهاي ناسازگار تنظيم شناختي هيجاناختالالت ي، اختالل شخصيت مرز :ها كليدواژه
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