بررسی بازشناسی هیجان در چهره و نقص در عملکرد اجتماعی در افراد با عالیم اختالل شخصیت مرزی
در مقایسه با افراد سالم
2

الهام موسویان ،1بابک شریفزاده
مقاله پژوهشی

چكيده

زمینه و هدف :بینظمی هیجانی به عنوان یکی از عالیم اصلی در اختالل شخصیت مرزی ( Borderline personality disorderیا  ،)BPDتأثیرات قابل توجهی بر ادراک
هیجانی در این گروه از بیماران دارد و با توجه به اهمیت بازشناسی هیجان در چهره در تعامالت اجتماعی و نتایج ضد و نقیض پژوهشهایی که در گذشته بازشناسی هیجان را در این
گروه مورد ارزیابی قرار داده است ،هدف از انجام پژوهش حاضر ،بررسی بازشناسی هیجان در افراد با عالیم اختالل شخصیت مرزی و ارتباط این عالیم بر تعامالت میان فردی در
این گروه از افراد بود.
مواد و روشها :حجم نمونه پژوهش  30نفر بود که  15نفر از افراد با عالیم اختالل شخصیت مرزی و  15نفر آزمودنی سالم به عنوان گروه شاهد در نظر گرفته شدند .آزمودنیها
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به شیوه نمونهگیری در دسترس از بین جامعه آماری مربوط انتخاب شدند .پرسشنامه شخصیت مرزی ( BPIیا  )Borderline personality inventoryو پرسشنامه مشکالت بین
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فردی ( IIPیا  )Inventory of interpersonal problemsو آزمون بازشناسی هیجان در چهره ( )Facial affect recognition taskبر روی دو گروه اجرا گردید.
یافتهها :افراد با عالیم اختالل شخصیت مرزی نسبت به همتایان بهنجار در بازشناسی هیجان در چهره عملکرد ضعیفتری داشتند ( .)F = 1/5 ،P < /001از طرف دیگر ،این افراد در
بازشناسی همه هیجانهای منفی دچار اشکال نبودند ،بلکه به طور خاص در بازشناسی هیجان تنفر ( )F = 2/5 ،P < 0/010و خشم ( )F = 4/05 ،P > 0/020نقص داشتند .همچنین،
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آنها مشکالت بین فردی بیشتری را نسبت به گروه شاهد نشان دادند (.)F = 0/01 ،P > /001

نتیجهگیري :نقص در بازشناسی هیجان در چهره میتواند زمینه ساز مشکالت میان فردی در این گروه از افراد با عالیم اختالل شخصیت مرزی باشد .بنابراین ،توجه به بازشناسی
واژههاي کلیدي :هیجانها ،اختالل شخصیت مرزی ،روابط بین فردی
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هیجان در چهره به عنوان یکی از مؤلفههای تأثیرگذار در تعامالت اجتماعی می تواند به فهم بهتر از بدکارکردی اجتماعی در بیماران مبتال به اختالل شخصیت مرزی کمک کند.

ارجاع :موسویان الهام ،شریفزاده بابک .بررسی بازشناسی هیجان در چهره و نقص در عملکرد اجتماعی در افراد با عالیم اختالل شخصیت مرزی در مقایسه با افراد

دریافت مقاله1395/9/25 :

مقدمه
اختالل شخصیت مررزی ( Borderline personality disorderیرا )BPD
یک اختالل روانی مزمن و جدی است که با نقص در خلق و خو ،کنترل تکانره و
تعامالت میان فردی مشخص میشود و به طور تقریبی  15درصرد از جمعیرت را
تحت تأثیر قرار میدهد و میتوان آن را در بیش از  50درصد نوجوانران بترتری
شده مشاهده کرد ( .)1برینظمری هیجرانی ( )Emotion dysregulationبره
عنوان یک خصوصیت بالینی مهم در اخرتالل شخصریت مررزی در نظرر گرفتره
میشود ( .)2 ،3مشکالت مربوط به تنظیم هیجان ،حداقل تا حردودی مریتوانرد
تبیینی برای هم ابتالیی قابل توجه اختالل شخصیت مرزی با اختالالت خلقی و
دیگر اختالالت مرتبط و همچنین ،افزایش خطر خودکشری باشرد .مردل رشردی
زیتررتی -اجتمرراعی (Linehan )Biosocial developmental model

پذیرش مقاله1395/12/3 :
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همچنان به عنوان یرک ههرارهوب نظرری برجترته بررای توصریف برینظمری
هیجانی در اختالل شخصیت مرزی در نظر گرفته میشود ( .)2این طرور فرر
میشود که زمینههای بیولوژیک مانند خلق و خوی اغررا آمیرز و آسری پرییری
هیجانی ،باعث میشود تا افراد مبرتال بره اخرتالل شخصریت مررزی حتاسریت
باالیی را نتبت به محرکهای هیجانی تجربه کنند ،هیجانات را شدیدتر از دیگر
افراد حس نمایند و کنردتر بره خرط پایره انگیختگری هیجرانی بازگردنرد (.)3 ،4
اختالل شخصیت مرزی در بافت یک محیط بیاعتبارساز که در آن تعامل تجربه
هیجانی با واکنشهای غیر قابل پیشبینی ،نامناسر و افراطری دیگرران مواجره
شده است ،ایجاد میشود .رفتار هیجانی فرد ،خنثی شده ،رد میشود یرا پییرفتره
نمیشود ،اگرهه ممکن است که در واقع پاسخ درستی از طرف این فرد محتوب
شود ( .)2همچنین ،فر میشود که بینظمری هیجرانی در ایجراد بردکارکردی

 -1دانشجوی دکتری ،گروه روانشناسی بالینی ،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ،دانشگاه شیراز ،شیراز ،ایران
 -2دانشجوی کارشناسی ارشد ،گروه روانشناسی بالینی ،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ،دانشگاه شیراز ،شیراز ،ایران
نویسنده مسؤول :الهام موسویان

Email: elham_moosavian@yahoo.com
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رفتاری نقش مهمی ایفا کند ،به ویژه فعالیتهایی که کنترل آنها برای این افراد
سخت است ،اما در موقعیتهایی که آنها میخواهند توجره و حرواخ خرود را از
حالتهای هیجانی ناخوشایند ،به طور مثال رفتار خود آسیبی دور کننرد ،اسرتفاده
میشود (.)5 ،6
پژوهشهای انجام شده در زمینره بریثبراتی عراطفی و شردت هیجران در
اختالل شخصیت مرزی از مدل رشدی زیتتی -اجتماعی حمایت میکنرد .افرراد
مبتال به اختالل شخصیت مرزی تنوع خلقی بیشتری را در طول روز در مقایتره
با بیماران مبتال به اختالل افتردگی عمده و افراد سرالم گرزارک کرردهانرد (.)7
همچنین ،بیماران مبتال به اختالل شخصیت مرزی در مقایته با بیماران مبتال به
اختالل افتردگی عمرده ،اخرتالل دو قطبری نروع دو و سریکلوتایمی ،بریثبراتی
هیجانی بیشتری را نتبت به هیجان خشم ،اضطراب و نوسان برین افترردگی و
اضطراب نشان میدهند (.)8
این نتایج محققان را به این سمت و سو هدایت میکند تا فر کننرد کره
بینظمی هیجانی تأثیرات قابل توجهی بر ادراک هیجرانی در اخرتالل شخصریت
مرزی دارد و ممکن است که بر تعامالت میان فرردی در ایرن گرروه از بیمراران
تأثیر قابل توجهی داشته باشد .به طور کلی ،ایرن گرروه از بیمراران تررخ قابرل
توجهی را از ترک شردن و مشرکالت فراگیرر در ارتباطرات میران فرردی نشران
میدهند ( )9 ،10و نقص در عملکرد اجتماعی ،یکی از پایدارترین عالیم در ایرن
گروه از بیماران در طول زمان است ( .)11 ،12با وجود اهمیرت ایرن بردکارکردی
اجتماعی جنبههای عص شرناختی اخرتالل میران فرردی در اخرتالل شخصریت
مرزی خیلی به ندرت مورد توجه قرار گرفته است .برا ایرن حرال ،پرژوهشهرای
تجربی در حال ظهور و علوم اعصاب شناختی اجتمراعی ( ،)13سراختارها و ابرزار
جدیدی را برای بررسی این پدیده فراهم کرده است (.)14
به منظور تتهیل تنظیم پاسخهای هیجرانی بره محررکهرای برانگیزاننرده
هیجان ،توانایی کنترل توجه و زمان مرتبط با این محرکها ضرروری مریباشرد
( .)15اگر محرک برانگیزاننده هیجان با برانگیختگی و هوشیاری بیش از حرد در
این گروه از بیماران درک شود ،رها کرردن توجره از محررک هیجرانی بره دلیرل
اختالل در تنظیم هیجان دشوارتر میشود (.)2
بیشتر مطالعات اولیه در زمینه بازشناسی هیجان در اختالل شخصیت مرزی
نقصهایی را در بازشناسی هیجان بره ویرژه در بازشناسری هیجرانهرای منفری
گزارک کردهاند ( .)16-19از طرف دیگر ،گروه دیگری از پژوهشها حاکی از آن
است که این گروه از بیماران حراالت هیجرانی را نتربت بره گرروه شراهد بهترر
بازشناسی میکند ( .)20بررای مثرال Wagner ،و  Linehanبازشناسری بهترر
هیجان ترخ را در این افراد گزارک کردهانرد ( Lynch .)20و همکراران نشران
دادند که بیماران مبتال به اختالل شخصیت مرزی مایل هتتند تا ههرههای شاد
و عصبانی را در پایینترین سطح شدت به درستی بازشناسی کنند .همچنین ،این
مطال در مورد ههررههرای مریکر برا هیجران خشرم در پرژوهش  Weagueو
 Hooleyتکرار شد (.)21
از طرف دیگر ،نتایج فراتحلیل اخیر حاکی از آن است که بیماران مبرتال بره
اختالل شخصیت مرزی در بازشناسری همره هیجرانهرای منفری دهرار اشرکال
نیتت ،بلکه به طور خاص در بازشناسی هیجان تنفر و خشم نقص دارد ( ،)22اما
به طور قابل توجهی ،بیشترین اشکال در بازشناسی حاالت ههرهای خنثی برود و
نشان میدهد که بیماران مبتال به اخرتالل شخصریت مررزی مایرل هترتند ترا
هیجانها را به صورت نادرست به ههرههایی نتبت دهند که اطالعات ههررهای

را منتقل نمیکنند .در راستای فراتحلیل  Darosو همکاران ( ،)22به تازگی یک
فراتحلیل دیگر از  Micheleو همکاران از وجود این سوگیری منفی در اخرتالل
شخصیت مرزی حمایت میکند؛ بدین صرورت کره بیمراران مبرتال بره اخرتالل
شخصیت مرزی ،هیجانهای منفی را به حالتهای ههرهای خنثی نتربت دهنرد
( .)23بنابراین ،گروهی از پژوهشها به صراحت به واکنش سروگیرانه در بیمراران
مبتال به اختالل شخصیت مرزی ،بدین معنی کره در زمران مواجهره برا حراالت
ههرهای خنثی یا مبهم هیجانهای منفری را بهترر بازشناسری مریکننرد ،نشران
میدهند ( .)21-28با توجره بره نترایج متنراقص پرژوهشهرای گیشرته ،نترایج
پژوهشهای اخیر حاکی از وجود سوگیری منفی نتبت بره حالرتهرای مربهم و
خنثی میباشد ( )28و ممکن است که این حاالت مربهم و خنثری برا اسرتناد بره
هیجان خشم بیان شود (.)24 ،25
بنابراین ،با توجه به نتایج ضد و نقیض پژوهشهای گیشته ( )29و اهمیرت
بازشناسی هیجان در ههره در تعرامالت اجتمراعی ،پرژوهش حاضرر ،بازشناسری
هیجانهای ترخ ،خشم ،تنفر ،تعج  ،شرادی ،غرم و حالرت خنثری در افرراد برا
عالیم اختالل شخصیت مرزی را بررسی کرد با این هدف که آیرا وجرود عالیرم
اختالل شخصیت مرزی در افراد سالم میتواند منجر به بدکارکردی اجتمراعی در
این افراد شود و این خود ناشی از نقص در بازشناسی هیجان در ههره باشرد برا
امید به این که با فهم هرهه بیشتر مکانیتمهای زمینهساز عملکرد اجتمراعی در
افراد با عالیم این اختالل شخصیت ،بتوان به فهرم و متعاقر آن درمران بهترر
بدکارکردی اجتماعی به عنوان یکی از مهمترین عالیم اختالل شخصیت مررزی
کمک کرد.
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مواد و روشها
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روک تحقیررق از نرروع پررسرویرردادی علرری -مقایتررهای بررود .در ایررن پررژوهش
بازشناسی حاالت هیجانی (ترخ ،خشم ،تنفر ،شادی ،غم ،تعج و حالت خنثری)
و مشکالت بین فردی به عنوان متغیرهای وابتته در دو گروه از افراد برا عالیرم
اختالل شخصیت مرزی و بهنجار مقایته شرد .جامعره آمراری افرراد برا عالیرم
اختالل شخصیت مرزی عبارت بود از کلیه دانشجویان دارای دامنه سنی بین 18
تا  30سال زن و مرد که طی نیمه دوم سال  1394در دانشگاه شیراز مشغول بره
تحصرریل بودنررد و بررا توجرره برره نقطرره برررک پرسررشنامرره شخصرریت مرررزی
( Borderline personality inventoryیا  )BPIبه عنوان افرادی با عالیم
اختالل شخصیت مرزی در نظر گرفته شردند .جامعره بهنجرار نیرز شرامل کلیره
دانشجویان زن و مرد دانشگاه شیراز که در دامنه سنی  18تا  34قرار داشتند و بر
اساخ پرسشنامه  BPIهیچ یک از عالیم این اختالل را نداشتند و نمره حداقل
صفر در این پرسشنامه را به دسرت آوردنرد .در پرژوهش حاضرر ،حجرم نمونره
 30نفر بود که به صورت  15نفر از افراد دارای عالیم اختالل شخصیت مررزی و
 15نفر آزمودنی سالم بره عنروان گرروه شراهد در نظرر گرفتره شرد و بره شریوه
نمونه گیری در دسرترخ از برین جامعره آمراری مربروط انتخراب شردند .از برین
 98دانشجویی که پرسشنامه  BPIرا پاسخ دادند ،تنهرا  15نفرر کره برر اسراخ
نمره برک مقیاخ میکور (نمره  )10به عنوان افراد مبتال بره اخرتالل شخصریت
مرزی ارزیابی شدند ،به عنوان گروه آزمایش مورد بررسی قرار گرفتنرد و  15نفرر
نیز که نمره حداقل صفر را بر اساخ مقیاخ میکور به دست آوردنرد ،بره عنروان
گروه شاهد ارزیابی شدند.
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آزمشششششششن بازشناسششششششی هیجششششششان در چهششششششره
( :)Facial affect recognition taskدر پررژوهش حاضررر ،بازشناسرری
هیجانهای مرتبط با ههره نیز توسط  42تصویر برا سرنجش  6حالرت هیجرانی
گوناگون (غم ،شادی ،ترخ و خشم ،تنفر و تعج ) و حالت خنثی مرورد بررسری
قرررار گرفررت .برره منظررور سرراخت ایررن آزمررون در ابترردا  110تصررویر از تصرراویر
هیجانهای ههره  Ekmanو  Friesenکه شرامل تصراویری از ههرره افرراد از
سنین مختلف و از هر دو جنس با حاالت هیجانی شادی ،غم ،خشم ،ترخ ،تنفر،
تعج و خنثی بود ،تهیه گردید ( .)34سپس این تصاویر در یک گرروه  41نفرره
متشکل از دانشجویان رشته روانشناسی بالینی دانشگاه شیراز که در طیف سرنی
 19تا  22سال قرار داشتند ،اجرا شرد .در مرحلره بعرد 42 ،عکرس (هرر هیجران
 6عکس) که در غربالگری اولیه ،افراد شرکت کننده بیش از  85درصد توافرق را
در تشخیص صحیح هیجان مرتبط با تصویر دارا بودند ،به عنروان محررکهرای
بازشناسرری و  7عکررس (مربرروط برره  6حالررت هیجررانی و حالررت خنثرری) را کرره
آزمودنیها  100درصد توافق را دارا بودند ،به عنوان گزینرههرای اصرلی انتخراب
گردید .بنابراین ،آزمون به صورت هنرد گزینرهای برا  42مراده طراحری شرد؛ بره
صورتی که  7تصویری که  100درصرد توافرق داشرت و هرر کردام بره صرورت
مشخص معرف یکی از  6هیجان اصلی (غم ،شادی ،ترخ ،تنفر ،تعج  ،خشم و
حالت خنثی) بود ،به عنوان گزینههای آزمون و  42تصویر دیگر به عنوان مادههرای
آزمون در نظر گرفته شد .تصاویری با عنوان گزینههای آزمون ،به صرورت  7کرارت
در اندازه  30 × 20سانتیمتری در جلوی دید آزمودنی قرار گرفت و سایر تصاویر بره
صورت رایانهای از جلوی دید آزمودنی پشت سر هم رد شد .البته قابل ذکر است که
این تصاویر به صورت کامل تصادفی شمارهگیاری گردیده بود و سرپس بره همران
ترتی شمارهگیاری شده به تمام آزمودنیها نشان داده شد.
پررس از برقررراری ارتبرراط و جلرر رضررایت آزمررودنی وی بررا فاصررله
 40 ± 5سانتیمتر از صفحه نمایش رایانره برر روی صرندلی مناسر نشترت و
روک کار به وی تفهیم شد .آزمون به صورت رایانهای اجرا گردید .روک اجررای
آزمون نیز به این صورت بود که  7عکس که شامل گزینههرای آزمرون برود ،در
جلوی دید آزمودنی قرار گرفت .سپس ،یکییکی  42عکس دیگر بر روی صفحه
 16اینچی کامپیوتر دستی با  1280 × 800پیکتل ( )Resolutionبررای مردت
 500میلیثانیه نمایش داده شد .بعد از ارایه هر تصویر ،آزمودنیها  5ثانیه فرصت
داشتند تا هیجان تصویر مورد نظر را نام ببرند یرا از برین  7تصرویر کره در جلرو
آزمودنی قرار داشت و نشان دهنده  6هیجان و حالت خنثی بود ،تصرویری را کره
از نظر هیجانی به تصویر هدف شباهت داشت ،نشان دهند .عملکرد آزمرودنیهرا
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معیارهرای ورود برررای افرراد بررا عالیرم اخررتالل شخصریت مرررزی شررامل
تشخیص اختالل شخصیت مرزی با توجره بره نمرره بررک پرسرشنامره ،BPI
توانایی در برقراری ارتباط کالمی ،تمایل و رضرایت آگاهانره بررای مشرارکت در
پژوهش و معیارهای خروج از مطالعه نیز شامل سابقه سوء مصرف الکرل و مرواد،
آسی مغزی یا روانی دیگر غیر از تشخیص اصلی بود که توسط مجری پژوهش
این موارد مورد ارزیابی واقع شد .معیار ورود به مطالعه برای افراد بهنجرار شرامل
نداشتن سابقه بیمراری روانری ،عردم مراجعره بره کلینیرکهرای روانشناسری و
روانپزشکی ،تمایل و رضایت آگاهانه بررای مشرارکت در پرژوهش و معیارهرای
خروج نیز سابقه مصرف مواد ،الکل ،وجود بیماری جتمی و آسی مغزی بود.
پرسشنامه  :BPIایرن مقیراخ توسرط  Leichsenringو بره منظرور
سنجش صفات شخصیت مرزی در نمونههای بالینی و غیر برالینی سراخته شرده
است و به صورت بلی /خیرر جرواب داده مریشرود ( .)29پرسرشنامره در اصرل
مقیاسی  53مادهای است کره برر اسراخ مفهروم  Kernbergاز سرازمانبنردی
شخصیت مرزی ( )30و همچنین ،مرالکهرای تشخیصری Diagnostic and
)DSM-IV( statistical manual of mental disorders-4th edition
ساخته شده است .پرسشنامه  BPIشامل عاملهرایی بررای سرنجش آشرفتگی
هویتی ،مکرانیزم هرای دفراعی اولیره ،واقعیرت آزمرایی آسری دیرده و تررخ از
صمیمیت میباشد .دو سؤال آخر پرسشنامه در هیچ یرک از طبقرات عراملی یرا
سایر طبقات این پرسشنامه قرار نمیگیرد و نمره آنها در نمره نهرایی فررد نیرز
محاسبه نمیشود ،به همین دلیل در نتخه ایرانی حیف شده است.
 Leichsenringدر پژوهش خود نشان داد که همترانی درونری و پایرایی
بازآزمایی این آزمون در حد رضرایتبخشری قررار دارد؛ بره طروری کره ضرری
 Cronbach’s alphaمؤلفررههررای ایررن آزمررون بررین  68تررا  91درصررد بررود.
همچنین ،میزان همبتتگی بازآزمایی آن بین  73ترا  89درصرد بره دسرت آمرد.
همچنین ،وی در این پژوهش روایی تمیزی و تشخیصی این مقیراخ را مطلروب
گزارک نمود ( .)29در پژوهش محمدزاده و رضایی روایی و پایرایی پرسرشنامره
مورد بررسی قرار گرفته شد .روایی همزمان برا ضرری  70درصرد و همبترتگی
خرده مقیاخها با کل مقیاخ و با یکدیگر با ضرای  71تا  80درصد و سه نروع
اعتبار بازآزمایی ،دو نیمهسازی و همتانی درونی به ترتی برا ضررای  83 ،80و
 85درصد به دست آمد (.)31
 20سؤال پرسشنامه  BPIبیشترین ارزک را در تعیین وضعیت شخصریتی
فرد دارد .این  20سؤال مربوط به یک عامل جداگانهای نیتت ،بلکه سرؤاالت آن
برگرفته از عاملهای ههارگانه پرسرشنامره مریباشرد .اگرر نمرره فررد در ایرن
 20سؤال نمره برک باالتر از  10باشد ،بره احتمرال زیراد فررد دارای شخصریت
مرزی است .اگر مجموع نمرات این  20سرؤال کوهرکترر از  10باشرد ،فررد بره
احتمال بتیار اندکی دارای شخصیت مرزی خواهد بود (.)29

پرخاشررگری ،حمررایتگری ،مشررارکت و وابتررتگی اسررت ( .)32در ایررران ایررن
پرسشنامه توسط فتح و همکاران هنجاریابی شرده اسرت ( .)33آنهرا روایری و
پایرایی ایرن پرسرشنامره را از طریرق ضرری  Cronbach’s alphaبررسری
نمودنرد .ضرری  Cronbach’s alphaبررای ابعراد صرراحت و مرردم آمیرزی
 83درصد ،گشودگی  63درصد ،در نظر گرفتن دیگرران  60درصرد ،پرخاشرگری
 83درصد ،حمایتگری  71درصد و مشارکت و وابتتگی  63درصد و کل مقیراخ
 82درصد به دست آمد .روایی همگرا بین این آزمون و آزمون آلکتیتیمیا مثبت
و معنیدار بود .همچنین ،روایی سازه وجود عامل فو را تأیید نمود و در نهایرت،
 29سؤال را از  32سؤال تأیید کرد .نمرات باالتر در این مقیراخ حراکی از وجرود
مشکالت بین فردی بیشتر در این گروه از افراد است.
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که گویههای آن در رابطه با مشکالتی است که افراد به طرور معمرول در روابرط
بررین فررردی تجربرره مرریکننررد .ایررن پرسررشنامرره در اصررل  32گویرره دارد کرره
 Barkhamو همکرراران آن را طراحرری نمررودهانررد و در هنجاریررابی ایرانرری
پرسشهرای آن بره  29سرؤال تقلیرل یافرت .پرسرشنامره حاضرر دارای شرش
زیرمقیاخ شامل صراحت و مردم آمیرزی ،گشرودگی ،در نظرر گررفتن دیگرران،
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پرسشششششنامششششه م ششششکالد بششششی فششششردی ( IIPیششششا
 :)Inventory of interpersonal problemیک ابزار خودگزارکدهری اسرت
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در این آزمون بر اساخ مجموع تعداد پاسخهای درست آنها سنجیده میشد.
دادههای جمعآوری شده با استفاده از روکهرای آمرار توصریفی (میرانگین،
انحررراف معیررار) و اسررتنباطی ( ANCOVAو  MANCOVAدر نرررمافررزار
 SPSSنتخه  )version 22, SPSS Inc., Chicago, IL( 22مورد تجزیه
و تحلیل قرار گرفت .دلیل استفاده از تحلیرل کوواریرانس هنرد متغیرره ،بررسری
ارزیابی هند متغیر وابتته بازشناسی هیجان و مشکالت بین فردی برا توجره بره
یک متغیر متتقل (عالیم اختالل شخصیت مرزی) با در نظرر گررفتن اثرر یرک
متغیر کوواریانس (جنتیت) بود .با توجه به این که نمره کلی بازشناسری هیجران
در ههره بازتابی از عملکرد افراد در هیجانهای مختلف بود ،نمره کلی بازشناسی
هیجان به صورت جداگانه با روک تحلیل کوواریرانس یرک طررفخ ،برا در نظرر
گرفتن اثر متغیر جنتیت به عنوان متغیرر کوواریرانس مرورد ارزیرابی واقرع شرد.
همچنین ،قبل از تحلیل دادهها به منظور ارزیابی مفروضه تحلیل کوواریانس یک
طرفه برای بررسی همگنی واریرانس متغیرهرا از آزمرون  Leveneو در تحلیرل
کوواریانس هند متغیره برای بررسری همگنری مراتریس کوواریرانس متغیرهرا ،از
آزمون  Boxاستفاده شد.

یافتهها

جدول  .1میانگی و انحراف معیار عملکرد دو گروه در نمره کل بازشناسی
هیجان و هیجانهای گشناگشن به تفکیک و متغیر م کالد بی فردی
متغیر
نمره کلی بازشناسی هیجان
ترخ
تنفر
غم
خنثی
شادی
خشم
تعج
مشکالت بین فردی

گروه آزمایش

گروه شاهد

میانگی  ±انحراف

میانگی  ±انحراف

معیار

معیار

32 ± 4
2±1
3±1
4±1
4±1
5±0
3±2
5±0
53 ± 10

30 ± 3
2±1
4±1
4±1
4±0
5±0
4±1
5±1
37 ± 9

سپس به منظور بررسی این که تأثیر گروه بر کدام یک از متغیرهای وابتته
معنیدار است ،از آزمون  MANCOVAاستفاده گردید و برا وارد کرردن متغیرر
جنتیت به عنوان متغیر کوواریانس در تحلیل واریانس ،اثر این متغیر نیز ارزیرابی
شد .قبل از تحلیل دادهها برای بررسی همگنی واریرانس متغیرهرا ،آزمرون Box
مورد استفاده قرار گرفت .نتیجه آزمون همگنی ماتریس کوواریرانسهرا برر روی
متغیرهای وابتته در سطح  0/05معنیدار نبود و به محقق اجازه داد تا فر کند
که واریانسها متاوی است .در ابتدا نتایج آزمرون آمراری Willks Lambda
معنیدار شد که این موضوع حاکی از وجود تفاوت معنیدار بین عملکرد دو گرروه
در متغیرهای وابتته بود .بنابراین ،اثر گروه بر ترکی خطی بازشناسی هیجان در
ههره معنیدار شد (.)F = 1995 ،P > 0/001
با توجه به معنیداری نتایج آزمون  ،Willks Lambdaنتایج عملکررد دو
گروه در تمامی متغیرهای وابتته در تمامی هیجانات بره تفکیرک مرورد بررسری
واقع شد تا مشخص گردد که بین دو گروه در کردام یرک از متغیرهرای وابترته
تفاوت معنیداری وجود دارد .این نتایج در جدول  2گزارک شده است.
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حجم نمونه پژوهش حاضر  30نفر بود کره  15نفرر از افرراد برا عالیرم اخرتالل
شخصیت مرزی ( 2زن و  12مرد) و  15نفر آزمودنی سالم ( 11مرد و  4زن) بره
عنوان گروه شاهد انتخاب شدند .دامنره سرنی افرراد شررکت کننرده برین  18ترا
 34سال بود .میانگین سنی افراد گرروه آزمرایش و شراهد بره ترتیر  23 ± 4و
 24 ± 4سال بود .از نظر مدرک تحصیلی بیشتر شررکت کننردههرا ،کارشناسری
( 64درصد) و کارشناسی ارشد ( 36درصد) داشتند .به طور کلی ،دو گرروه از نظرر
سن ( )P < 0/050 ،t = 0/05تفاوت معنیداری نداشتند ،اما بر اساخ یافتههرای
آزمررون  ،χ2بررین دو گررروه از نظررر جنترریت تفرراوت معن ریداری مشرراهده شررد
( .)χ2 = 9 ،P > 0/010برره همررین دلیررل ،متغیررر جنترریت برره عنرروان متغیررر
کوواریانس وارد تحلیل و اثر آن ارزیابی گردید.
میانگین و انحراف معیرار عملکررد دو گرروه در نمرره کرل بازشناسری هیجران و
هیجانهای گوناگون به تفکیک و مشکالت بین فردی در جدول  1ارایه شده است.
ابتدا به منظور بررسی نمره کلری بازشناسری هیجران در ههرره دو گرروه از
آزمون  ANCOVAاستفاده شد .قبل از تحلیل دادههرا بررای بررسری همگنری
واریانس متغیرها ،آزمرون  Leveneمرورد اسرتفاده قررار گرفرت .نتیجره آزمرون
همگنی واریانسها بر روی متغیرهای وابتته در سطح  0/05معنیدار نبرود و بره

محقق اجازه داد تا فرر کنرد کره واریرانسهرا متراوی اسرت .نترایج آزمرون
 ANCOVAبرای مقایته میانگین نمرات دو گرروه در نمرره کلری بازشناسری
هیجان در ههره حاکی از آن بود که بین دو گروه از نظر بازشناسی هیجان کلری
تفاوت معنیداری وجود داشت (.)F = 1/5 ،P > 0/010

fV

oo

Pr

جدول  .2نتایج آزمشن  MANCOVAبرای مقایسه میانگی نمراد دو گروه در بازشناسی هیجانها در چهره و م کالد بی فردی
متغیر
ترخ
تنفر
غم
خنثی
شادی
خشم
تعج
مشکالت بین فردی

مجمشع مجذوراد
3
10
2
3
36
24
32
2140

درجه آزادی
2
2
2
2
2
2
2
2

میانگی مجذوراد
1/00
5/00
1/00
1/00
0/01
12/00
16/00
1070/00

آماره F

0
2/05
0
1/00
0
4/05
0
10/00

مقدار P
NS

0/010
NS
NS
NS

0/020
NS

0/001
NS: No significant
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همان گونه که در جدول  2مشاهده میگرردد ،برین دو گرروه تنهرا از نظرر
هیجانهای تنفر و خشم تفاوت معنیداری وجود داشت؛ به گونهای کره افرراد برا
عالیم اخرتالل شخصریت مررزی در ایرن دو هیجران از گرروه شراهد عملکررد
ضعیفتری داشتند .همچنین ،در متغیر مشکالت بین فرردی نیرز برین دو گرروه
تفاوت معنیداری مشاهده شد؛ به طوری که افراد برا عالیرم اخرتالل شخصریت
مرزی مشکالت بین فردی بیشتری داشتند.

بحث و نتیجهگیری
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افراد با عالیم اختالل شخصیت مرزی نتبت به همتایران بهنجرار در بازشناسری
هیجان در ههره عملکرد ضعیفتری داشرتند ( .)F = 1/5 ،P > 0/001از طررف
دیگر ،نتایج حاکی از آن بود که این افراد در بازشناسی همه هیجرانهرای منفری
دهار اشکال نیتتند ،بلکه به طور خاص در بازشناسی هیجران تنفرر (،P > 0/01
 ،)F = 2/5و خشررم ( )F = 4/05 ،P > 0/02نقررص داشررتند .همچنررین ،آنهررا
مشکالت بین فردی بیشتری را نتبت به گروه شاهد نشان دادنرد (،P > 0/001
.)F = 01
همخوان با دیگر پژوهشها ،یافتههای پژوهش حاضر نشان داد که افررادی
که برخی از عالیم اختالل شخصیت مرزی را دارند ،همانند افراد مبرتال بره ایرن
اختالل در کارکردهای اجتماعی دهرار اشرکال هترتند و در تعرامالت اجتمراعی
نقصهایی را نشان میدهند .به طور ویژه ،این بیماران نتبت به افرراد مبرتال بره
دیگر اختالالت ،روابط دوستی کمتر و کوتاهتر همراه با لیت کمتری از برودن برا
دیگران را تجربه میکنند .آنها فاقد اعتماد به نفس و روابط عاشرقانه هترتند و
کمتر در فعالیتهای اجتماعی شرکت مریکننرد ( .)35از طررف دیگرر ،پرژوهش
حاضر حاکی از آن بود که همخوان با نتایج برخی پرژوهشهرا افرراد برا عالیرم
اختالل شخصیت مرزی همانند بیمراران مبرتال بره ایرن اخرتالل در نمرره کلری

بازشناسی هیجان در ههره ( )16-19و به طور خاص در بازشناسی هیجان خشم
( )20 ،35و تنفر ( )16عملکرد ضعیفتری داشتند.
یکی از دالیل ممکن برای تعار ها و مشکالت میان فردی کره اغلر در
زمینه این اختالل شخصیت رخ میدهد و میتوان با اسرتفاده از آن بردکارکردی
اجتماعی که در افراد سالمی که برخی از عالیم این اختالل را دارنرد ،نیرز تبیرین
کرد ،نتبت دادن غلط سیگنالهای اجتماعی مطرح شده است .بیماران مبتال بره
اختالل شخصیت مرزی ادراکات منفیتر و خصرمانهترری از ارتباطرات اجتمراعی
نشان میدهند ( )36و دیگران را منفیتر ،ناپتندتر و پرخاشگرتر قضاوت میکنند
( .)37-39نقص در بازشناسی هیجان در ههره به طور کلی و به طرور خراص در
هیجانهای منفی خشم و تنفر میتواند زمینهساز مشکالت میان فردی در افرراد
با عالیم اختالل شخصیت مرزی باشد که خود این تعارضات بین فردی میتواند
در بدتر شدن این عالیم و در نهایت ،تبدیل شردن بره یرک اخرتالل شخصریت
مرزی تمام عیار نقش مهمی را ایفا کند .بنابراین ،توجه به بازشناسری هیجران در
ههره به عنوان یکی از عوامل زمینهساز عملکرد اجتماعی در ایرن گرروه از افرراد
حایز اهمیت بوده و این نکته حاکی از آن اسرت کره بایرد بره درمرانهرایی کره
شناخت اجتماعی را به طور کلی و بازشناسی هیجان را به طور خاص مورد هدف
قرار می دهد ،توجه شود تا بره دنبرال آن عملکررد اجتمراعی بره عنروان یکری از
اساسیترین عالیم اختالل شخصیت مرزی بهبود یابد .متعاقر آن ایرن مترأله
خود در روند بهبودی کلی این افراد نقش مهمی دارد.

سپاسگزاری

oo

fV

بدین وسیله از کلیه افرادی که در انجام فرایند پژوهش حاضر همکراری نمودنرد،
تشکر و قدردانی به عمل میآید.
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Aim and Background: Emotion dysregulation as one of the main symptoms of borderline personality disorder has
significant effects on emotional perception in this group of patients. The aim of the present study is to investigate the
emotion recognition in people with borderline personality symptoms and the relationship between these symptoms
and interpersonal interactions in people with symptoms of this disorder, given the importance of facial affect
recognition in social interactions and contradictory results of researches that have evaluated the emotion recognition
of borderline personality patients in the past.
Methods and Materials: The sample size in this study is over 30 people who are 15 people with the symptom of
borderline personality disorder and 15 healthy subjects as control group. Subjects were selected among the related
statistical population based on available sampling. Borderline Personality Inventory (BPI), the Inventory of
Interpersonal Problems (IIP) and facial affect recognition task were conducted on two mentioned groups.
Findings: The findings of this study suggest that people with borderline personality disorder symptoms have a
weaker performance in facial affect recognition compared to their normal counterparts (F = 1.5, P < 0.001), on the
other hand results indicate that these subjects do not have defect in recognition of all negative emotions, but
specifically are defective in emotion recognition of disgust (F = 2.5, P < 0.010) and anger (F = 4.05, P < 0.020), they
also showed more interpersonal problems than the control group (F = 0.01, P < 0.001).
Conclusions: The deficits in facial affect recognition may underlie interpersonal problems in people with the
symptoms of borderline personality disorder so paying attention to emotion recognition as effective factor of social
interactions can help us better understand underlying factors of social dysfunction in patients with borderline
personality disorder.
Keywords: Emotions, Borderline personality disorder, Interpersonal relations
Citation: Moosavian E, Sharifzadeh B. The Investigation of Facial Affect Recognition and Interpersonal Problems in People
with Borderline Personality Disorder Symptoms in Compare with Normal Control People. J Res Behav Sci 2017; 15(1): 28-34.
Accepted: 21.02.2017

Pr

Received: 16.12.2016

1- PhD Student, Department of Clinical Psychology, School of Educational Sciences and Psychology, University of Shiraz, Shiraz, Iran
2- MSc Student, Department of Clinical Psychology, School of Educational Sciences and Psychology, University of Shiraz, Shiraz, Iran
Corresponding Author: Elham Moosavian, Email: elham_moosavian@yahoo.com

1396 / 1  شماره/ 15  دوره/ تحقیقات علوم رفتاری

34
www.mui.ac.ir

