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Abstract 
Introduction: The purpose of this study was to compare differentiation and integration of self 

in individuals with borderline personality disorder, bipolar disorder and normal samples.  

Method: This is a causal-comparative study. The samples included 30 subjects with BPD, 27 

subjects with BD and 30 individuals from general population of Tehran who were selected (all 

three groups) by the way of accessibility sampling. The instruments of study were 

differentiation of self inventory (45 items) and integrative self- knowledge inventory (12 items). 

Then, data were analyzed by one-way ANOVA. 

Results: Findings indicated significant difference in self-integration of the groups of BPD, BD 

and normal. The score of BPD group was lower than BD. With regard to self-differentiation, 

there was no significant difference between BPD and BD samples, but groups of BD and normal 

significantly differed from each other in the subscales of emotional cutoff and fusion with others 

related to self-differentiation.  

Conclusion: To conclude, we can say that people with BPD experience more difficulty in 

differentiation and integration of self than BD individuals. In addition, BPD and BD are of 

different type than the same. 
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 دهکیچ
هدف پژوهش حاضر مقایسه تمایز یافتگی و انسجام خود در افراد مبتال به اختالل شخصیت مرزی، افراد مبتال به اختالل دوقطبی و  مقدمه:

 افراد بهنجار بود. 

 31فرد مبتال به اختالل شخصیت مرزی و  29فرد مبتال به اختالل دوقطبی،  31مقایسه ای است. نمونه شامل  -پژوهش از نوع علی روش:

سوالی  52فر از جمعیت عمومی استان تهران می باشد که هر سه گروه به روش در دسترس انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل پرسش نامه ن
ها از آزمون آماری تحلیل واریانس یک باشد. برای تجزیه و تحلیل دادهسوالی خودشناسی انسجامی می 12نامه تمایز یافتگی خود و پرسش

  راهه استفاده شد.

نتایج تحلیل واریانس نشان داد انسجام خود بین هر سه گروه افراد مبتال به اختالل شخصیت مرزی، افراد دو قطبی و افراد بهنجار  ها:یافته

ت یگروه دوقطبی کمتر بود. تمایز یافتگی بین دو گروه افراد مبتال به اختالل شخص ازاز نظر آماری تفاوت معناداری دارد و نمرات گروه مرزی 
مرزی و افراد دو قطبی تفاوت معناداری نداشت ولی این مولفه بین دو گروه اختالل شخصیت مرزی و بهنجار تفاوت معناداری در دو خرده 

 مقیاس گریز عاطفی و هم آمیختگی با دیگران نشان داد.

فتگی و انسجام مشکالت بیشتری در تمایز یاتوان گفت که افراد مبتال به اختالل شخصیت مرزی در یک نتیجه گیری کلی می :گیرینتیجه

 . خود و در مجموع هسته خود، نسبت به افراد مبتال به اختالل دوقطبی دارند و این دو اختالل بیشتر متفاوتند تا مشابه
 

 اختالل دوقطبی ،اختالل شخصیت مرزی ،انسجام خود ،تمایز یافتگی خودها: کلید واژه
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 1313بهار ، 1، شماره 8مجله علوم رفتاري، دوره 

 مقدمه
از جمله  (elfSهای جدید روانشناختی مفهوم خود )در پژوهش

 [1] موضوعاتی است که توجه زیادی را به خود جلب کرده است
خود مجموعه ای از افکار، احساسات، تجارب مختلف زندگی، عقاید، 

ای است که فرد درباره ارزش، نه و ناآگاهانهتصورات و ادراک آگاها
نقش و حاالت جسمانی خود دارد. خود، محیط ذهنی و باطنی افراد 
بوده و مرکز و منشا تجارب شخصی و هسته مرکزی شخصیت 

 ز متمرکز است بر این که چگونه. نظریه تکاملی بوئن نی[2]است 
حس خود )احساس هویت( افراد در زمینه دلبستگی هیجانی در 

تمایز یافتگی  [5] بوئن. به نظر [3] یابدخانواده چندنسلی بروز می
خود یعنی تجربه صمیمیت همراه با حفظ استقالل. باال بودن تمایز 

 یافتگی همراه است با حس قوی از خود داشتن. 
هدف اصلی تفکیک خویشتن، توازن میان احساسات و شناخت 

دی که بیشترین امتزاج را بین افکار و احساساتشان دارند، افرااست. 
ها احتماال تحت سلطه واکنش های ضعیفترین کارکرد را دارند؛ آن

عاطفی خودکار یا غیرارادی هستند و معموال در برابر سطوح پایین 
شوند. از آنجایی که آنان قادر به اضطراب هم دچار بدکارکردی می

نیز  نیستند، در تفکیک خویش از سایرینتفکیک افکار از احساسات 
مشکل دارند. افراد تمایز یافته احساس خود قوی و خودپنداره مثبت 

  .[2] نیافته هویت فردی مستقلی ندارند تری دارند و افراد تمایز
تمایز یافتگی دارای دو بعد درون فردی و بین  [5]به نظر بوئن 

فردی است. سطح درون فردی تمایز بین احساسات هیجانی از 
تفکر منطقی را بیان می کند و سطح بین فردی تعادل بین استقالل 

فه ولو حفظ روابط نزدیک با دیگران. بر اساس نظر بوئن چهار م
هیجانی،  برای تمایزیافتگی مطرح شده است: واکنش پذیری

دیگران. واکنش پذیری  با هم آمیختگی و هیجانی گریز من، جایگاه
 آن، در که است حالتی ( eactivityREmotionalهیجانی)

 تصمیم گیری های و دارد غلبه منطقش و عقل فرد بر احساسات

من  جایگاه.گیردمی صورت هیجانی واکنشهای بر اساس فقط فرد
(I position ) در  مشخص باورهای و عقاید داشتن معنای به

 جایگاه من یا قوی شخصی هویت از تمایزیافته افراد است. زندگی

 و دیگران، رفتار رضایت کسب خاطر به و برخوردارند نیرومندی
 دهند.نمی تغییر را خود عقاید
گیری موجب فاصله (Emotional Cut Offهیجانی ) گریز

هیجانی از دیگران، انکار و فاصله گیری رفتاری می شود، در حالیکه 
از دست دادن  ( thersOith WFusionآمیختگی با دیگران )

خود برای دریافت پذیرش دیگران است. آمیختگی با دیگران مبهم 
بودن مرزهای بین خود و دیگران در یک سیستم هیجانی است و 

 انی و عقالنی روی دهد.ممکن است بین سیستم های هیج
فرآیند تفکیک در معنای بوونی مانند مراحل تحولی خود در نظریات 
روان پویشی در نهایت منجر به خودی منسجم و باثبات و هویت 
فردی مستقل می شود. از دیدگاه نظریات روان پویشی در جریان 

های بعدی شود و در وهلهروابط موضوعی مرزها مشخص می
 بیان میچلیابد. تقویت خود منسجم ادامه می سازمان بخشی و

کند که تاکیدی که نظریات روابط موضوعی دارند بر چندگانگی  می
(ultiplicityM( و ناپیوستگی )iscontinuityD)  خود است. به

دلیل آنکه افراد تعامالت متعدد و موضوعات مختلف دارند تجربه 
ته نمود که هس ها نیز ناپیوسته است ولی باید توجهخویشتن آن

احساس خود، پیوستگی تحربه ذهنی است یعنی این احساس که 
اگر چه منی متغیر با محتوای دگرگون شده وجود دارد ولی این 

ند و باشتفاوت ها در من به منزله صور کم و بیش نامتغیر خود می
 قربانی،. [6]من امروز تداوم من دیروز و روزهای پیش از آن است 

بیان کردند که خودشناسی انسجامی  [9] کریستوفر و هارگیس
(Integrative Self Knowledge به تالش فرد در یکپارچه )

کردن تجربه خود در گذشته، حال و آینده در جهت سازش و ارتقا 
ها این مدل به منظور درک یکپارچگی از خود اشاره دارد. از نظر آن

ود فرآیندهای درون خود و همچنین آگاهی از فرآیندهای درون خ
و آگاهی بیش از بیش از پویش های درون روانی ساخته شده است 

ای و تاملی است که پردازش شناختی و دارای دو وجه تجربه
 گیرد. بهاطالعات مرتبط با خود در زمان حال و گذشته را در برمی

در مشاهده و تامل که متناظر با وجوه تجربه و تامل در  میچلنظر 
و هم موضوع نقش باشد، هم خود می مدل خوشناسی انسجامی نیز

 دارند. 
در حالت سالمتی، تداوم از گذشته به حال وجود دارد و فقدان حس 

ای که در آینده تداوم یابد، سبب رهایی روشن هویت یعنی گذشته
شود. بخشی از حس تداوم خود در انسان از فعالیت مشخص می

ماری به بیاین است که فرد تغییرات شرایط فعلی اش را مربوط 
بداند و متوجه باشد که هنوز همان فرد است و تغییرات ذهنی او 

عالوه بر این به دلیل اهمیت خود . [9]مربوط به روند بیماری است 
در حال حاضر مهم ترین و رایج ترین اشکاالت و اختالالت رفتاری 

در جمع بندی مطالعاتش  [3] مونی. [1]را به خود نسبت داده اند 
اختالل در خود را هسته آسیب شناسی اختالالت شخصیت و به 

نیز یکی از  DSMداند. در ویژه اختالل شخصیت مرزی می
های تشخیصی اختالل مرزی، اختالل در حس خود و مالک

 خودانگاره عنوان شده است. 
ال و ...( اشک مالر، کوهوت، وینی کاتازان روان پویشی )نظریه پرد

خاص آسیب شناسی اختالالت را متناظر با احساس درونی و ذهنی 
دانند. کوهوت برای توصیف از خود در ارتباط با موضوع یا آبژه می

اختالالت روانی از اصطالح اختالالت ارتباطی آبژه خویشتن 
(Self-Object Relational Disorder)  بهره گرفت. انواع

 شوند.بندی میاختالالت در این رویکرد بر حسب شدت طبقه
 بسیار شدید خودند. مشخصه حاالتسایکوز نمایانگر گسیختگی 

مرزی تضعیف یا آشفتگی در ساختار خود است. نوروزهای روانی در 
مقایسه با حاالت مرزی شدت کمتری دارند و ناکارآمدی کمتری را 

نیز  کرنبرگ. [7]ی ثباتی خفیف در خلق دارند شوند و بسبب می
بیان کرد که سطح روان آزردگی دارای ایگو منسجم و مفهوم خود 
باثبات است و آسیب در واقعیت آزمایی وجود ندارد ولی فرد در 
سطح مرزی آسیب در واقعیت آزمایی به معنی ناتوانی در ظرفیت 
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های درونی و خود برای متمایز کردن خود از غیر خود، محرک
مالکهای اجتماعی و واقعی را دارند  بیرونی و برقراری انسجام بین

و همچنین در هویت خود سردرگم اند و هویت انسجام نیافته ناشی 
نیز اگرچه  [11]هیگینز برخی از مطالعات. [11]از سازه خود را دارند 

به اختالل در تمایز یا انسجام در اختالالتی مثل اختالل دو قطبی 
اشاره نکرده اند ولی به تفاوت در سطح خود واقعی، ایده آل و بایسته 

( در [12]نو همکارا هانسنو همچنین اختالل در روابط موضوعی )
این اختالل اشاره کرده اند. با توجه به اینکه پژوهش های انجام 
شده در زمینه بررسی تمایز و انسجام خود در اختالالت روانی 
محدود می باشد و با توجه به اهمیت بررسی سازه خود در 
اختالالت؛ پژوهش حاضر با استفاده از دو پرسشنامه تمایز یافتگی 

امی به بررسی تمایز و انسجام خود در دو خود و خودشناسی انسج
اختالل شخصیت مرزی و دوقطبی می پردازد. همچنین با توجه به 

( بودن Dimensional) چالش های زیادی که در زمینه ابعادی
این دو اختالل وجود دارد و این موضوع که برخی از مطالعات 
اختالل شخصیت مرزی را به عنوان بخشی از سندرم اختالل دو 

و برخی از مطالعات نیز با تعیین  [13 ، 3]قطبی در نظر گرفته اند 
ه در تعیین رابطاثربخشی درمان های دارویی و روانشناختی سعی 

مقایسه این دو مولفه در این دو  [15] اندبین این دو اختالل کرده
تواند به روشن شدن بهتر رابطه این دو اختالل حداقل اختالل می

در سطح خود شود بنابراین هدف پژوهش حاضر مقایسه تمایز 
یافتگی و انسجام خود در افراد مبتال به اختالل شخصیت مرزی، 

 باشد.افراد مبتال به اختالل دوقطبی و افراد بهنجار می
 

  روش
ای مقایسه –ها از نوع علی پژوهش حاضر از لحاظ جمع آوری داده

است. جامعه آماری کلیه زنان مراجعه کننده به درمانگاه ها و بخش 
های امام حسین )ع(، طالقانی و لقمان های روانپزشکی بیمارستان

 باشند که براساسمی 72ماهه اول سال  5در استان تهران در طی 
 اختالل تشخیص روانپزشک توسط DSM_IV_TR مالکهای
ها داده شده بود. برای آن دوقطبی یا اختالل و مرزی شخصیت

بیمار مبتال به اختالل شخصیت مرزی و  29نمونه پژوهش شامل 
 سدستر در روش بیمار مبتال به اختالل دو قطبی بود که به 31

 شدند.  انتخاب
ل، داشتن سا 52تا  19معیارهای ورود بیماران شامل محدوه سنی 

تحصیالت سیکل تا فوق لیسانس، عدم وجود اختالل پزشکی در 
،  عدم تشخیص عقب ماندگی ذهنی، وقوف به زمان و IIIمحور 

مکان، جهت یابی سالم و همکاری، رضایت افراد و دریافت درمان 
باشد. گروه بهنجار می های یکسان )دارو درمانی و آموزش خانواده(

ت بهنجار استان تهران بود که سابقه نفر از جمعی 31نیز شامل 
نامه سالمت بیماری روانی نداشته و از طریق پرسش

، غربال و وارد پژوهش 23و با کسب نمره کمتر از  (GHQعمومی)
شدند و با گروه بیماران همتا شدند. جهت تشخیص افراد مبتال به 
اختالل شخصیت مرزی عالوه بر تشخیص روانپزشک، آزمون 

( نیز اجرا شد و افراد با SCIDمصاحبه ساختار یافته )و  3میلون 
و باالتر در زیر مقیاس  92و باالتر و معادل با نرخ پایه  21نمره 

شخصیت مرزی و همچنین برخی دیگر با مصاحبه ساختار یافته 
مبتال به اختالل شخصیت مرزی تشخیص داده شدند. تشخیص 

ک، تشخیص روانپزش افراد مبتال به اختالل دوقطبی نیز عالوه بر
( انجام شد و افراد MDQبر اساس پرسش نامه اختالل خلقی )

 مطابق با دستورالعمل پرسشنامه غربال گری شدند.
به منظور تشخیص مجدد اختالل دوقطبی از پرسشنامه اختالل 

میالدی  2111استفاده شد. این پرسشنامه در سال  MDQخلقی 
سوال است. در  12رای و همکاران ساخته شد ودا توسط هیرشفلد

در اصفهان مورد بررسی  1395ایران نیز این پرسشنامه در سال 
آن  گیژقرار گرفت و با حجم نمونه کم تنها عوامل، حساسیت و وی

و همکاران،  مسائلیاعالم شد. در پژوهش  36/1و  75/1به ترتیب 
 گزارش شد 91/1روش آلفای کرونباخ این پرسشنامه به  اعتبار

[12]. 
ت مرزی، از پرسشنامه به منظور تشخیص مجدد اختالل شخصی

 چند بالینی میلون و مصاحبه ساختار یافته استفاده شد. آزمون

( یک مقیاس 1775 ،میلون ؛ MCMI- III) 3 -میلون محوری
 بالینی الگوی 15 که است خیر و بلی گویه ی  192خودسنجی با 

 بزرگساالن برای و سنجد می را نشانگان بالینی 11 و شخصیت

 دهنده ی نشان مختلف شود. مطالعات می استفاده باال به سال 19

 . این پرسشنامه است خوب نسبتاًاعتبار 
SCID  یک مصاحبه نیمه ساختار یافته است وتشخیص های آن

یک مصاحبه نیمه  SCID-IIمی باشد.  DSM-IVبر اساس 
است  2 اختالل شخصیت محور 11ساختاریافته برای ارزیابی

 12(. اختالل شخصیت مرزی در این مصاحبه 1795)جفری جونز ،
سوال را به خود اختصاص داده است این مصاحبه به  117سوال از 

صورت خودگزارشی اجرا می شود و سپس فرد مصاحبه گر در مورد 
سواالتی که مراجع پاسخ مثبت داده است به مصاحبه بر اساس 

( روایی 1397) بختیاری. در مطالعه [16]دفترچه می پردازد 
محتوایی و صوری نسخه ترجمه شده آزمون به وسیله سه تن از 

ه شکل این آزمون ب اعتباریید شد و اساتید روان شناسی بالینی تا
بازآزمون و به فاصله یک هفته انجام شد و ضریب  -طرح آزمون

 .[16] به دست آمد 99/1اعتبار 
 قربانیاین آزمون توسط (: ISKپرسش نامه خودشناسی انسجامی )

اساس بازنگری در نظریه دو وجهی خودشناسی  بر و 1392در سال 
سوال  12. این آزمون دارای ای و تاملی ساخته شده استتجربه

پاسخ دهنده در مورد هر سوال، وضعیت خود را روی یک است و
عمدتا نادرست تا عمدتا درست مشخص پیوستار پنج درجه ای از 

می کند. در مطالعه قربانی و واتسن آلفای به دست آمده برای این 
 طهماسب .]12[ بوده است 93/1و در آمریکا  91/1مقیاس در ایران 

و همکاران گزارش کردند که خودشناسی در پیش بینی سالمت 
ی شروان در قیاس با پنج عامل بزرگ شخصیت دارای روایی افزای

های شخصیتی توان تبیین سالمت روان است و فراتر از این، عامل
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و  طاهبازدر مطالعه  . آلفای کرونباخ این مقیاس[19] را دارند
 بود. 93/1 [19]همکاران 

این آزمون را اسکورون و (: DSIنامه تمایز یافتگی خود )پرسش
سوال است که در  52اند و دارای تهیه کرده 1779فریدلندر در 

من دست نیست( )به هیچ وجه درباره 1درجه ای لیکرت از  6مقیاس 
بندی شده و دارای چهار )کامال درباره من درست است( درجه 6تا 

خرده مقیاس واکنش هیجانی، جایگاه من، گریز عاطفی و آمیختگی 
 کل برای ترتیب به آن خرده آزمونهای و پرسشنامه اعتباراست. 

، 96/1، جدایی هیجانی 91/1واکنش هیجانی  ،92/1نامه پرسش
گزارش شده است  65/1و موقعیت من  97/1  دیگرانآمیختگی با 

[17]. 

 و پرسشنامه برای آلفای کرونباخ با را هاپرسش درونی همبستگی
، واکنش 99/1کل پرسش نامه  ترتیب به آن هایخرده آزمون

و  92/1، آمیختگی با دیگران 91/1، جدایی هیجانی 93/1هیجانی 
 .[21]گزارش کردند  91/1موقعیت من 

 

 هایافته
نفر فرد  31نفر که شامل  99تعداد کل شرکت کنندگان پژوهش 

نفر فرد مبتال به اختالل شخصیت  29مبتال به اختالل دوقطبی، 
اختی ت شنهای آمار جمعیباشد. یافتهنفر فرد بهنجار می 31مرزی و 

به منظور تعیین معناداری تفاوت بین  ارائه شده است. 1در جدول 
میانگین این سه گروه از نظر انسجام خود و تمایز یافتگی )خرده 

های جایگاه من، واکنش هیجانی، گریز عاطفی و آمیختگی( مقیاس
ها و سپس آزمون آنووا ابتدا آزمون پیش فرض همگنی واریانس

 انجام شد.

 هافراوانی متغیرهای جمعیت شناختی در گروه .1جدول 

 بهنجار مرزی دوقطبی متغیر جمعیت شناختی

محدوده 
 سنی

22-19 
32- 26 
36- 52 

5 
19 
7 

12 
13 
2 

11 
12 
9 

وضعیت 
 تاهل

 مجرد
 متاهل
 سایر

15 
9 
9 

15 
7 
5 

19 
12 
1 

 تحصیالت

 سیکل
دیپلم/ فوق 

 دیپلم
 االبه ب لیسانس

2 
12 
11 

5 
11 
13 

5 
12 
15 

 هانتایج آزمون لوین برای بررسی همگنی واریانس .2جدول 

 Fمقدار   Sig 2df  1df متغیر

 61/1 2 95 121/1 تمایز یافتگی
 23/1 2 95 235/1 انسجام خود

 

 های تمایز یافتگی خودهای انسجام خود، تمایز یافتگی و خرده مقیاسخالصه تحلیل واریانس برای مقایسه میانگین .3جدول 

 سطح معناداری Fنسبت  میانگین مجذورات مجموع مجذورات درجه آزادی واریانس متغیروابسته

تمایز  انسجام خود
 نجایگاه م یافتگی

 گروهیواریانس بین
 گروهیواریانس درون

 جمع
 گروهیواریانس بین

 گروهیواریانس دورن
 جمع

 گروهیواریانس بین
 واریانس درون گروهی

 جمع

2 
95 
96 
2 
95 
96 
2 
95 
96 

12/2117 
73/2126 
72/11132 
92/2236 
93/39771 
29/53229 

69/5 
16/2129 
92/2132 

21/2225 
31/61 

 
39/2969 
29/522 

 
35/2 
12/61 

69/51 
 
 
12/6 

 
 
39/1 

111/1 
 
 
13/1 

 
 
76/1 

 گروهیواریانس بین پذیریواکنش
 گروهیواریانس درون

 جمع

2 
95 
96 

91/61 
71/3513 
91/3565 

51/31 
22/51 

92/1 59/1 

 گروهیواریانس بین گریز
 گروهیواریانس درون

 جمع

2 
95 
96 

39/1269 
13/6219 
95/9992 

92/6331 
59/99 

19/9 11/1 

 گروهیواریانس بین هم آمیختگی
 گروهیواریانس درون

 جمع

2 
95 
96 

97/991 
33/2771 
23/6992 

75/551 
31/91 

19/6 13/1 

 12/1در آزمون لوین بزرگتر از  Fاز آنجایی که سطح معناداری 
شود. بنابراین استفاده از آزمون است، همگنی واریانس ها تایید می

ها با فرض همگنی واریانس تحلیل واریانس جهت بررسی فرضیه
 ها بالمانع است.

و  Fمشاهده می شود، توجه به نسبت  3گونه که در جدول همان
نگین سه گروه دهد که میا( نشان می111/1سطح معناداری )

مرزی، دوقطبی و بهنجار در انسجام خود تفاوت معناداری 
(12/1p< دارند. همچنین سه گروه در تمایز یافتگی نیز تفاوت )
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دارند. در میان خرده مقیاس های تمایز یافتگی، بین  معناداری
( و هم 11/1میانگین متغیرهای گریز عاطفی)سطح معناداری 

( بین سه گروه تفاوت 13/1اداری آمیختگی با دیگران )سطح معن
(. عالوه بر این یافته ها نشان می >12/1pمعناداری وجود دارد )

دهد که تفاوت میانگین سه گروه در دو خرده مقیاس جایگاه من و 
 (.<12/1p باشد )واکنش پذیری عاطفی معنادار نمی

مطابق با  آورده شده است. 5نتیجه آزمون تعقیبی شفه در جدول 
مشاهده می شود که میانگین هر سه گروه در انسجام خود  5جدول 

تفاوت معناداری دارند. در مورد تمایز یافتگی فقط تفاوت میانگین 
( و بین دو گروه >12/1pباشد )دو گروه مرزی و بهنجار معنادار می

بهنجار تفاوت میانگین ها  –دوقطبی و دوقطبی  -دیگر مرزی
زمینه خرده مقیاس های تمایز (. در <12/1pمعنادار نمی باشد )

ا در هیافتگی نیز تحلیل واریانس نشان داد که تفاوت میانگین
متغیرهای گریز عاطفی وهم آمیختگی معنادار است و آزمون تعقیبی 

دهد که این تفاوت معنادار در متغیر گریز عاطفی بین شفه نشان می
ا بین ( و میانگین ه>12/1pدو گروه مرزی و بهنجار وجود دارد )

بهنجار تفاوت ندارد. عالوه  -مرزی و دوقطبی -دو گروه دوقطبی
بر این تفاوت میانگین ها در خرده مقیاس هم آمیختگی نیز بین دو 

 -( و بین دو گروه دوقطبی>12/1pگروه مرزی و بهنجار وجود دارد 
 .باشدبهنجار این تفاوت معنادار نمی -مرزی و دوقطبی

 

 بحث 

ررسی و مقایسه تمایز یافتگی خود و انسجام هدف از این پژوهش ب
باشد. شبیه این خود در اختالل دوقطبی و شخصیت مرزی می

پژوهش در ایران انجام نشده و کمتر پژوهشی نیز این دو سازه را 
در این دو اختالل بررسی کرده اند. نتایج پژوهش حاکی از تایید 

د که دهشان میهای فرضیه اول نباشد. یافتهفرضیه اول و دوم می
اگرچه بین تمایز خود دو گروه مرزی و دوقطبی تفاوت معنادار وجود 

ت و این تر اسندارد ولی تمایز یافتگی گروه مرزی از دوقطبی پایین
تفاوت میانگین تمایزیافتگی خود در گروه مرزی از گروه بهنجار 

ران اباشد. پایین تر بودن نمرات تمایز خود در دو گروه بیممعنادار می
 های داخلی و خارجینسبت به گروه بهنجار همسو با نتایج پژوهش

 و همکاران یوسفی ؛ [21] گرین، هامیلتون و رولینگ ؛ [5] بوون

است که بیان کردند نمرات تمایز یافتگی در گروه بیماران  [22]
ود عنادار نمرات تمایز ختر از گروه غیر بالینی است. تفاوت مپایین

گروه مرزی و بهنجار قابل استنباط به نظریات روان پویشی است. 
کند که افراد مرزی در مرحله تمایز و تفرد بیان می مالرنظریه 

نیز همسو است.  [3] مونی شکست خورده اند. این یافته با پژوهش
پژوهش او نشان داد که شدت باالی عالئم مرزی با نمرات پایین 
تمایز یافتگی همراه است. در مورد معنادار نبودن تفاوت میانگین 
نمرات تمایز خود گروه دوقطبی از گروه بهنجار و باالتر بودن نمرات 

استنباط نمود که  [9] سیمز از گروه مرزی می توان به گفته هاآن
رزهای خود را به میانجی عاطفی در این اختالل مرتبط اختالل در م

بیان کرد که افراد دوقطبی اختالل  [12] هانسندانست. همچنین 
کمتری در روابط موضوعی نسبت به گروه اختالالت سایکوتیکی 
مثل اسکیزوفرنیا دارند. بنابراین احتماال در اختالل دوقطبی تمایز 

رار می گیرد و مشکالت خود تحت تاثیر جنبه عاطفی و خلقی ق
اساسی در حس خود و تمیز بین فکر و احساس و خود و غیر خود 

توان تاثیر فرهنگ و در حد اختالل مرزی ندارند. عالوه بر این نمی
 جنسیت را نادیده گرفت. 

بیان کردند که در  [23] حامدی ( به نقل از2116) چانگ و گال
های جمع گرا بیشتر بر آمیختگی تاکید می شود و مطالعه فرهنگ

نیز نشان داد که هر دو گروه زنان مبتال به اختالل  [25] همندبر
داشتند. در واقع به نظر می  روانی و گروه سالم تمایز خود پایینی

رسد که افراد در فرهنگ جمع گرای ایران و درگروه زنان در مجموع 
 دارای تمایز یافتگی پایینی باشند.

علت مشااهده نشادن تفااوت معناادار در خارده مقیااس جایگااه        
من نیاز باا عامال فرهنگای جماع گرایای ایاران قابال توضایح          

در  [23] حاماادی . مطالعااات مختلااف بااه عنااوان مثااال  اساات
مطالعه خود بیان می کند

 های آنها در سه گروه از نظر انسجام خود، تمایز یافتگی و خرده مقیاسمقایسه میانگین .4جدول

 سطح معناداری خطای استاندارد های میانگین هاتفاوت هاگروه متغیر وابسته

 انسجام خود
 
 

 تمایز یافتگی
 
 

 گریز عاطفی
 
 

 هم آمیختگی
 
 

 دوقطبی و مرزی
 دوقطبی و بهنجار
 مرزی و بهنجار
 دوقطبی و مرزی
 دوقطبی و بهنجار
 مرزی و بهنجار
 دوقطبی و مرزی
 دوقطبی و بهنجار
 مرزی و بهنجار
 دوقطبی و مرزی
 دوقطبی و بهنجار
 مرزی و بهنجار

33/11 
11/9- 
33/17- 

61/9 
13/11- 
63/17- 

99/5 
26/5- 
55/7- 
29/2 
33/2- 
61/9- 

12/2 
12/2 
12/2 
65/2 
57/2 
65/2 
33/2 
29/2 
33/2 
25/2 
19/2 
25/2 

111/1 
11/1 
11/1 
31/1 
13/1 
113/1 
117/1 
137/1 
111/1 
279/1 
126/1 
115/1 
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که فرهنگی مثل ایران جمع گراست، در فرهنگ های جمع گرا در 
روش  شود ومقایسه با فرد گرا استقالل شخصی کمتری دیده می 

های تربیتی در فرهنگ های جمع گرا به گونه ای است که جایگاه 
من )پایداری بر خواسته های شخصی به رغم فشار گروه( کمتر 
پرورش می یابد. هر چند پژوهش مونی جایگاه من باالتر افراد 
بهنجار را نسبت به گروه مرزی نشان داد ولی باید به نوع فرهنگ 

 ننده در گروه پژوهشی توجه نمود.و جنسیت افراد شرکت ک
در خرده مقیاس واکنش پذیری عاطفی نیز بین سه گروه تفاوت 
معناداری مشاهده نشد. برخی از مطالعات واکنش پذیری عاطفی 

پذیری عاطفی باال در و واکنش [22]باال در اختالل دوقطبی 
را گزارش کردند. این  [29]، [29] ،[26]ختالل شخصیت مرزی ا

و آزمایشگاهی بودند و غالبا واکنش پذیری باال را مطالعات تجربی 
ها را به محرک ها و با بدتنظیمی مورد مطالعه قرار دادند و یا آن

راه اندازهای بین فردی نظیر طرد و رهاشدگی و دوسوگرایی بین 
فردی مرتبط دانسته اند. ولی تاکید پژوهش حاضر بر غلبه 

نیز به این امر می احساسات بر افکار است و مواد پرسش نامه 
پردازند. همچنین علت مشاهده نشدن تفاوت معنادار این مولفه بین 
سه گروه میتوان به مزاج عاطفی و هیجانی افراد نمونه یعنی زنان 

 نیز نسبت داد.  
تفاوت در تمایز یافتگی بین دو گروه مرزی و بهنجار در دو خرده 

شد. خصایص مقیاس گریز عاطفی و هم آمیختگی معنادار می با
تواند این نوع روابط را تشریح نماید. این افراد بالینی به خوبی می

روابط بین فردی بی ثباتی دارند و اغلب بین نزدیک شدن به 
ها و اتکا به خویشتن از سوی دیگر تردید دیگران و دوری از آن

تحمل تنهایی را ندارند برای تشفی  هادارند. عالوه بر این چون آن
ا هپردازند که با آنوار به جستجوی روابطی میحوی دیوانهخود به ن

هویت یابی افراطی نمایند و به هم آمیختگی افراطی با دیگران 
 ها دوریزنند و یا به صورت هیجانی و یا فیزیکی از آندست می

نیز بیان کردند که  [23] حامدیجویند. کر و بوون به نقل از می
با  ه در روابطافرادی که تمایز یافتگی پایینی دارند هنگامی ک

اضطراب مواجه می شوند تمایل به آمیختگی با دیگران دارند و یا 
. این پژوهش همچنین با پژوهش شونددچار بریدگی هیجانی می

همسو است. پژوهش او نشان داد که افراد مرزی هم  مونی
 . [3] دهندآمیختگی و گریز عاطفی باالتری نشان می

 
فرضیه دوم پژوهش نشان داد که تفاوت معناداری بین میانگین 
انسجام خود سه گروه وجود دارد. نمرات انسجام خود در افراد 

ارش خود را گزبهنجار باالتر و افراد مرزی پایین ترین نمره انسجام 
نشان دادند. مطالعه ای که این سازه را در این دو اختالل بررسی 
نماید یافت نشد. ولی پایین بودن نمرات انسجام خود در دو گروه 

ها از نمونه بهنجار همسو با پژوهش بیماران و تفاوت معنادار آن
هایی است که خودشناسی انسجامی پایین را در بیماران جسمی و 

کالت روانشناختی گزارش کرده اند. به عنوان مثال یا با مش
مطالعات از خودشناسی انسجامی پایین در افراد مبتال به اختالالت 

ه خودشناسی سازش نایافت [19] مالتیپل اسکلروز جسمانی نظیر
)توجه به خود مخرب( در اختالت عاطفی و اضطراب و پیش بینی 

، [27]بیماری، نشانه های مرضی و سرزندگی بر اساس خودشناسی 
نقش خودشناسی انسجامی در تعدیل رابطه استرس ادارک شده با 
ویژگی های روانشناختی در بیماران سرطانی و نارسایی کرونر قلب 

نیز حاکی از  [31] موسوی و قربانیرا خبر می دهند. مطالعه  [31]
همبستگی منفی نمرات خودشناسی انسجامی با آسیب های 

( به نقل 2112) لیشرینگ، کونست و هایرروانشناختی بود. مطالعه 
نشان داد بین سردرگمی هویت و  [11] زاده و رضاییمحمداز 

اع های نخستین و آزمون گری واقعیت با انسجام نیافتگی آن، دف
فردی رفتارهای ضد اجتماعی، روان آزردگی و مشکالت بین

 همبستگی وجود دارد. 
نشان دادند که آگاهی از تجربه  [9] قربانی، کریستوفرو واتسون

 ی انطباقی روانشناختی محسسوبخود به عنوان یک فرآیند هسته ا
های نظری گوناگون آگاهی از تجربه خود را به می شود و دیدگاه

ند. اعنوان یک فرآیند هسته ای انطباقی روانشناختی معرفی کرده
بنابراین واقف نبودن به تجربه خود در طی زمان فرد را به سوی 

نی در اآسیب رو نیز میچلاز نظر .دهدناراحتی روانشناختی سوق می
ارتباط با عدم وحدت خود و متفاوت بودن صور متعدد تجربه فرد 

 .[6] است "خود"از
رسااد هاام بیماااران مبااتال بااه اخااتالل شخصاایت بااه نظاار ماای

هام دوقطبای در پاردازش اطالعاات مارتبط باا خاود و         مرزی و
آنچاه کااه میچال درک خااود ثاباات باا وجااود مان هااای متغیاار     
دیااروز و امااروز و تعااامالت مختلااف در طاای روابااط موضااوعی  
مختلااف ماای دانااد و ماادل خودشناساای انسااجامی، شااناخت آن 
را انسااجام در سااطح خودشناساای وپیوسااتگی تجربااه خااود در   

اناد. بخشای از تجرباه    مشاکل شاده   داناد، دچاار  طی زماان مای  
شاود کاه فارد بیماار     خود و پیوستگی آن مربوط باه زماانی مای   

کناد کاه بخشای از حاس تاداوم      بیاان مای   [9] سایمز  می شود.
خااود در ایاان اساات کااه فاارد تغییاارات شاارایط فعلاای اش را    
مربوط به بیماری بداناد و فارد مای داناد کاه هناوز هماان فارد         
اساات و تغییاارات ذهناای او مربااوط بااه دخالاات رونااد بیماااری   

رب مختلفاای دارنااد مااثال در اساات. در دوره بیماااری افااراد تجااا
هاام افااراد مبااتال بااه اخااتالل دوقطباای و هاام ماارزی در ایاان   

در  کرنباارگدوران بااالقوه احتمااال روان پریشاای وجااود دارد و   
نیااز بیااان کاارد کااه روان پریشاای بااا چنااد پااارگی و 1775 ساال 

 "ماان"گاام گشااتگی تقریبااا کاماال هویاات و فقاادان نیرومناادی
ران، ایاان فازهااای مشااخص ماای شااود. در نتیجااه در ایاان بیمااا

بیماری بار روی درک خاود ثابات و منساجم اثار دارد و ایان در       
مورد افراد مبتال به اخاتالل شخصایت مارزی بیشاتر نماود پیادا       

نیااز  یااات روان پویشاای کوهااات و کرنباارگ نظردر ماای کنااد. 
-افراد مرزی به انساجام درونای و هویات مساتقل دسات نیافتاه      

رای اخاااتالالت انااد. ایااان نظریاااات چناااین اساااتنباطی را بااا 
 دوقطبی بیان نکرده اند. 



 113 /و انسجام خود در افراد مبتال به اختالل شخصیت مرزی، افراد مبتال به اختالل دوقطبی و افراد بهنجار مقایسه تمایزیافتگی

Journal of Behavioral Sciences, Vol. 8, No. 1, Spring 2014 

 گیری نتیجه
توان با توجه به مراحل تحولی که در نظریات روانپویشی مطرح می

شده است گفت که افراد مرزی در تمایز خود و رسیدن به هویت 
شخصی مستقل و شناخت خود ثابت و مدوام در طی زمان شکست 

ه ی از تمایز خود گذشتخورده اند ولی افراد مبتال به اختالل دوقطب
ها توانسته اند که بین خود و دیگری و در نهایت بین احساس اند آن

و تفکر تمایز قائل شوند و بنابراین مشکالت کمتری در بعد درون 
ی دهند ولی در خودشناسفردی تمایز یافتگی نشان میفردی و برون

 انسجامی و شناخت خویشتن یکپارچه در طی زمان ناتوان هستند.
های پژوهش حاضر همچنین می تواند رویکرد در مجموع یافته

ابعادی مطرح شده در زمینه این دو اختالل را به چالش بکشاند. 
اختالل بیشتر در انسجام و تمایز خود حاکی از اختالل جدی تر در 

هسته شخصیت و خود افراد مرزی نسبت به اختالل دوقطبی است. 
 ه.ختالل بیشتر متفاوتند تا مشاببنابراین می توان گفت این دو ا

های پژوهش عدم امکان نمونه گیری تصادفی از جمله محدودیت
ا رفع هشود که در تحقیقات آینده این محدودیتبود. و پیشنهاد می

گر نظیر طول مدت بیماری عوامل مداخلههمچنین بهتر است شود، 
 شود مشابه اینپیشنهاد می .و همپوشی بیماریها کنترل شود

برای روشن شدن  و های بالینی اجرا گرددپژوهش در سایر نمونه
 وسیعی صورت گیرد.  اترابطه بین این دو اختالل، تحقیق

 
از کلیه بیماران محترم و افرادی که در  :دانیتشکر و قدر

های امام حسین )ع(، طالقانی و لقمان در این پژوهش بیمارستان
شود.همکاری و هماهنگی نمودند، تشکر و سپاس گذاری می
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