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مقاله پژوهشی

چكيده

زمینه و هدف :هدف از انجام پژوهش حاضر ،مقایسه اثربخشی آموزش مهارت تنظیم هیجان مبتنی بر مدلهای  Grossو  Linehanبر راهبردهای تنظیم هیجان در نوجوانان دارای
نشانگان بالینی شخصیت مرزی بود.
مواد و روشها :این مطالعه از نوع شبه آزمایشی با طرح پیشآزمون -پسآزمون و همراه با گروه شاهد بود .جامعه آماری شامل نوجوانانی بود که در سال  1396به مراکز مشاوره و
روانشناسی ،خدمات روانپزشکی و مراکز مربوط به اورژانسهای خودکشی در تهران مراجعه کرده بودند که از میان آنها 45 ،نفر به روش نمونهگیری هدفمند انتخاب شدند و به
صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و یک گروه شاهد قرار گرفتند .گروههای آزمایش طی  8جلسه ،هفتهای دو جلسه  90دقیقهای ،به صورت گروهی تحت درمان قرار گرفتند.
پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان ( Cognitive Emotion Regulation Questionnaireیا  )CERQپیش از آغاز درمان و پایان جلسات درمان به طور گروهی اجرا گردید .گروه
شاهد نیز هیچ مداخلهای دریافت نکرد.
یافتهها :مدل  Linehanبر تمامی راهبردهای تنظیم هیجان تأثیر گذاشت .مدل  Grossنیز بر برخی از راهبردهای تنظیم هیجان از جمله پذیرش ،تمرکز مجدد مثبت ،تمرکز مجدد به
برنامهریزی ،اتخاذ دیدگاه ،فاجعهآمیزپنداری و سرزنش دیگران به جز زیرمقیاسهای سرزنش خود و نشخوار ذهنی مؤثر بود.
نتیجهگیري :دو مدل آموزش مهارت تنظیم هیجان به دلیل مؤلفه های مشترک درمان ،بر راهبردهای تنظیم هیجان مؤثر بود .در مجموع ،نتایج حاکی از اثربخشی بیشتر مدل
 Linehanبر راهبردهای تنظیم هیجان (کاهش راهبردهای کمتر سازش یافته) بود .بنابراین ،می توان از این مدل در جهت بهبود راهبردهای تنظیم هیجان استفاده نمود.
واژههاي کلیدي :هیجانات ،مدلهای آموزشی ،اختالل شخصیت مرزی

ارجاع :حسینی امام سیده سامرا ،نجفی محمود ،مکوند حسینی شاهرخ ،صلواتی مژگان ،رضایی علی محمد .مقایسه اثربخشی آموزش مهارت تنظیم هیجان مبتنی بر مدلهای
 Grossو  Linehanبر راهبردهای تنظیم هیجان در نوجوانان دارای نشانگان بالینی اختالل شخصیت مرزی .مجله تحقیقات علوم رفتاری 1396؛ 508-517 :)4( 15
پذیرش مقاله1396/8/23 :

دریافت مقاله1396/6/19 :

مقدمه
نوجوانی و تغییرات جسمی و روانی ناشی از بلوغ ،میتواند بر عملکرد نوجووان در
جنبههای مختلو تأثیرگواار باشود .مسوای و مشوکتت ایو دوره در صوورت
کمتوجهی ،منجر به اختتل و بینظمی در شخصیت نوجوان موی شوود و او را در
معرض خطر قرار می دهد .یکوی از خطورات ایو دوره ،خودکشوی اسوت (.)1 ،2
افزایش میزان خودکشى در س نوجووانى نشوان موىدهود کوه نوجوانوان فشوار
بیشترى را تجربه مىکنند یا توان مقابله کمترى دارند .همچنی  ،تصور موىشوود
که میزان فزاینده آمار خودکشى ،بازتاب تغییرات محیط اجتمواعى ،تغییور نگور
نسبت به خودکشى و فراهم شدن فزاینده وسیله خودکشوى اسوت ( .)3مطالعوات
نشان داده است که در بیش از  90درصد موارد خودکشی منجر به مرگ کودکان

و نوجوانان ،نوعی اختتل روانی به عنوان عام ریشهای وجود داشوته اسوت؛ بوه
ویژه بیشتری میزان ای اختتالت ،وجود اختتالت شخصیت مرزی ،اخوتتالت
خلقی ،اختتالت اضطرابی ،مصرف مواد ،اختتالت سلوک و اخوتتالت رفتواری
تخریبی (ایاایی) می باشد ( .)4-6همچنی  ،در ای کودکوان و نوجوانوان ،شویو
باالیی از تاریخچه آزارهای فیزیکی و جنسوی ،مشوکتت خوانوادگی ،متحظوات
فرهنگووی ،مشووکتت در روابووط بووی فووردی ،رویوواروییهووای مکوورر بووا عوامو
استرسزای محیطی و عقاید پایدار در مورد آسیب زدن به خود گزار شده است
که در نهایت ،منجر به بدتنظیمی شناختی هیجانی و بدتنظیمی رفتاری مویشوود
(رفتارهایی که به سختی قاب کنترل می باشند و در عملکرد افراد مبتت ،اخوتتل
ایجاد میکنند و نیز راهی را برای تغییر توجه فرد از حواالت هیجوانی ناخوشوایند

 -1دانشجوی دکتری ،گروه روانشناسی بالینی ،دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی ،دانشگاه سمنان ،سمنان ،ایران
 -2استادیار ،گروه روانشناسی بالینی ،دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی ،دانشگاه سمنان ،سمنان ،ایران
 -3دانشیار ،گروه روانشناسی بالینی ،دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی ،دانشگاه سمنان ،سمنان ،ایران
 -4دکتری تخصصی ،مرکز خدمات مشاوره و روانشناسی رهایی ،تهران ،ایران
 -5استادیار ،گروه روانشناسی تربیتی ،دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی ،دانشگاه سمنان ،سمنان ،ایران
نویسنده مسؤول :محمود نجفی

Email: m_najafi@semnan.ac.ir
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سیده سامرا حسینی امام و همکاران

فراهم میکنند) و خودکشی را به دنبال خواهد داشت (.)7 ،8
بعضی از معیارهای تشخیصی اختتل شخصیت مرزی را میتوان به وسویله
یک سری از رفتارهای بدتنظیم مشخص نمود .مشخص شده است که بسیاری از
ای رفتارها دارای ویژگی های تنظیم هیجانی هستند و نیز برخی با افکار نشخوار
ذهنی مرتبط می باشند .بدتنظیمی رفتاری در اختتل شخصیت مرزی ،به عنووان
مجموعهای از رو های «پرت کردن حواس» و به دنبال فرایند نشوخوار ذهنوی
شدید به کار می رود که در آن راهبردهای معموولی مورثر ماننود ارزیوابی مجودد
شناختی (چگونگی تغییر یک فکر در مورد یک موقعیت) یوا رو هوای معموولی
پرت کردن حواس مانند صحبت کردن با یک دوست و یوا رفوت بوه پیوادهروی،
نمی تواند به اندازه کافی با ایجاد حواسپرتی ،باعث تعدی فرایند نشخوار شوود و
چرخه افزایش هیجان منفی را متوق کند ( .)9در مقاب  ،افراد مبتت بوه اخوتتل
شخصیت مرزی با تمرکز توجهشان بور روی احساسوات بودنی مورتبط بوا رفتوار
بدتنظیم مانند درد یا دیدن خون ناشی از رفتار خودآسویبرسوان ییور خودکشوی
کننده یا متأثر بودن از دارو ،حواسشان را از افکار نشخوار ذهنی پورت مویکننود.
ای همان الگوی رفتاری پرت کردن حواس میباشد که ممک است بوه اشوکال
گونوواگون بوودتنظیمی رفتوواری از جملووه رفتارهووای پرخاشووگرانه و بووی فووردی
مشک دار ،در اختتل شخصیت مرزی مشاهده شود ( .)10همچنوی  ،بسویاری از
مدلهای اختتل شخصیت مرزی ،به بدتنظیمی هیجانی اذعوان دارنود و برخوی
مدلها نیز از آن به عنوان یک مشخصه بالینی برجسته ای اختتل نام مویبرنود
(.)11 ،12
در چارچوب مدل زیسوتی -اجتمواعی ( ،)13 ،14( )Biosocialبودتنظیمی
هیجانی از تعام آسیبپایری زیسوتی بوه بودکارکردی عواوفی و بودرفتاری یوا
نامعتبرسازی هیجانی توسط مراقبوتکننودگان محیطوی (ماننود تنبیوه یوا نواچیز
شمردن تجارب و ابراز هیجانی کودک) ناشی میشود .مطابق بوا مودل زیسوتی-
اجتماعی ،کودکان به لحاظ زیستی در معرض خطر بیشتری برای بدتنظیمیهای
هیجانی شدید (در نهایت ،اختتل شخصیت مرزی) قرار دارند که آنها را مسوتعد
ابتت به تجارب هیجانی منفی شدید ،حساسیتپایری و واکنشپایری هیجانی و
نیز ویژگیهای تکانشی میکند .ای آسیبپایریهای زیسوتی از وریوق تعامو
متقاب با محیطهای مراقبتوی نوامعتبر کننوده ،ییور حسواس و ناسوازگار ایجواد
میشود .در محیطهای بیاعتبار کننده ،مراقبتکنندگان تجارب هیجوانی کوودک
را نامناسب و ییر قاب تحم تلقی میکنند و پاسخ متناقضی بوه پریشوانیهوای
هیجانی کودک میدهند (.)15 ،16
عتوه بر ای  ،از آنجا که ای کودکان راهبردهای انطباقی برای تنظویم یوا
تحم پریشانی را یواد نمویگیرنود ،ممکو اسوت راهبردهوای تنظویم هیجوانی
ناسازگار را اتخاذ کنند (به عنوان مثال سرکوب هیجانی) یا از مدلهوای رفتواری
افراوی برای تعدی هیجان منفی استفاده نمایند (مانند خودجرحی و سوء مصرف
مواد) .چنی اشکال ناسازگاری از تنظیم هیجان ،تداوم خواهد داشت؛ چرا کوه بوه
وور متناوب در کاهش هیجان منفی تأثیر میگاارد و در نهایت ،منجر بوه ویو
محدودی از شقهای کارکردی میشوند ( .)17 ،18در واقع ،راهبردهوای تنظویم
هیجووان از همبسووتههووای اساسووی بوودتنظیمیهووای رفتوواری ماننوود رفتارهووای
خودآسیبرسان و آسیبشناسی روانی به شمار میروند ( .)19-21آموز مهارت
تنظیم هیجان بر اساس مدل  ،Linehanیکی از رویکردهای درمانی اسوت کوه
به پرور سبک زندگی سالم و رفتارهای مقابله ای مرثر توجه دارد .ای رویکورد
درمانی ،ساختار روشنی دارد و از تکنیوکهوای رفتواری و اعتباربخشوی بوه ووور

هم زمان استفاده می کند .در مهارت های تنظیم هیجانی مرتبط با ایو مودل ،بور
تمرینات و مهارتهایی تأکید میشود که می توان افزایش راهبردهوای سوازگارانه
و کاهش راهبردهای کمتر سازگارانه را با آن ها مورتبط دانسوت .بوه ووور مثوال،
کاربرد اعتباربخشی منجر به پایر مشکتت هیجانی می شود و ای پایر در
نهایت ،موجب تسهی تغییرات میگردد ( .)22از ورف دیگر Gross ،بور اسواس
مدل کیفیت تولید هیجان ،مدل فرایند تنظیم هیجان را ارایه نموده اسوت .مودل
اولیه شام پنج مرحله «شرو  ،موقعیت ،توجه ،ارزیابی و پاسوخ» موی باشود .بوه
اعتقاد  ،Grossهر مرحله از فرایند تولید هیجان ،یک هدف تنظیموی بوالقوه دارد
و مهارت های تنظیم کننده هیجان می توانند در نقاط مختل ای فراینود اعموال
شوند (.)23
مهمتری تفاوتهای بی ای دو مدل آموز تنطیم هیجوانی (Linehan
و  )Grossدر ادامه آمده است .مطابق با مدل آموز تنظیم هیجوان مبتنوی بور
مدل  ،Linehanنوجوانی که دچار مشک هیجوانی اسوت ،توانوایی درک کلیوت
هیجانات و تجاربش را ندارد .در واقع ،نوجوان با هیجانواتش آمیختوه اسوت و در
فاصله گیری از آن ها مشک دارد .بنابرای  ،توسعه ذه آگاهی و زندگی در لحظوه
که بخش مهمی از مهارت ها را تشکی می دهد ،موجب فاصله گیری از هیجانات،
درک کلیت آنها و در نهایت ،تسلط بور آن مویشوود .در مودل آمووز تنظویم
هیجان مبتنی بر مدل  ،Grossتمرکز آموز بر تغییر میباشد؛ در حوالی کوه در
آموز تنظیم هیجان مبتنی بر مدل  ،Linehanبه اندازه تغییر و حتی بیشوتر از
آن بر پایر و اعتباربخشی هیجانات تأکید می گردد .در واقع ،در آموز تنظیم
هیجان بور اسواس مودل  ،Linehanبوه عوامو زیسوتی -اجتمواعی و محویط
بیاعتبار کنندهای ( )Invalidate environmentکه فرد در آن پرور یافتوه
است ،توجه می شوود و تأکیود اصولی بور پوایر هیجانوات و یکسارچوه سوازی
تضادهای موجود در درون فرد و یا میان فرد و محیط میباشد (.)14 ،22 ،24
فرض اساسی در آموز تنظیم هیجان بر اساس مدل  ،Grossاصوت یوا
حاف راهبردهای ناسازگار هیجانی و در واقع ،تأکید بر تغییور اسوت ( .)25برخوی
محققان با آموز مهارت تنظیم هیجان مبتنی بر مدل  Grossبوه افوراد مبوتت
به اختتل شخصیت مرزی ،دریافتند که راهبردهوای تنظویم هیجوان بوا کواهش
هیجانات منفی ،کاهش رفتارهای خودآسیبرسان و بهبود ارتباوات رابطوه دارد و
تمرکز بر راهبردهای سازگارانه تنظیم هیجان ،درک افراد از مدیریت هیجانوات را
ارتقا می بخشد ( .)26 ،27عتوه بر ای  ،حمایتهای تجربی قاب توجهی در مورد
اثربخشی ای دو مدل آموز مهارت تنظیم هیجان در افراد مبوتت بوه اخوتتل
شخصیت مرزی وجود دارد.
 Rathusو همکاران در مطالعه خوود ،اثربخشوی آمووز مهوارت تنظویم
هیجان مبتنی بر مدل  Grossرا وی مدت  12هفته بر روی نوجوانان مبوتت بوه
اختتل شخصیت مرزی مورد ارزیابی قرار دادند .نوجوانانی که در گوروه آمووز
مهارت تنظیم هیجان قرار داشتند ،با نوجوانانی که آموز های دیگوری دریافوت
میکردند ،مقایسه شدند .نتایج پژوهش آنان نشان داد که تعداد بیشتری از افوراد
در گروه آموز مهارت تنظیم هیجان نسبت به افراد در گروه سایر آمووز هوا،
دوره درمان را کام کردند و کمتر در بخشهای روانپزشکی بستری شدند .پس
از درمان نیز نوجوانان در گروه آمووز مهوارت تنظویم هیجوان ،کواهش قابو
توجهی در عتیم افسردگی ،مشکتت هویتی ،تکانشگری ،بدتنظیمی هیجوانی و
مشکتت بی فردی نشان دادند ( .)28در تحقیوق دیگوری ،سوودمندی آمووز
مهارت تنظیم هیجوان بور اسواس مودل  Linehanو توأثیر آن بور حووزههوای
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تنظیم هیجان مبتنی بر مدلهای  Grossو  Linehanو شخصیت مرزی

مشک ساز اختتل شخصیت مرزی در نوجوانان به صورت خودگزار دهی موورد
ارزیابی قرار گرفت .بر اساس نتایج به دست آموده ،کواهش معنویداری در چهوار
حوزه مشک ساز اختتل شخصیت مرزی که بوه وسویله پرسوشناموه مشوکتت
زندگی ( Life Problems Inventoryیا  )LPIاندازهگیری شد ( ،)29مشاهده
گردید .ای یافتههای برجسته حاکی از آن بود که پس از تنها  12هفتوه آمووز
مهارت تنظیم هیجان ،ویژگیهای اختتل شخصیت مرزی وبوق گوزار هوای
نوجوانان کاهش پیدا کرد (.)28
به وور کلی ،آموز مهارت تنظیم هیجوان هموراه بوا ارایوه تکنیوکهوا و
راهح های جدید و نیز تعدی آثار ناراحت کننده ،به فرد در کنوار آمودن بهتور بوا
شرایط خاص و هیجانات مرتبط با آن کمک مویکنود .اسوتفاده از مهوارتهوای
تنظیم هیجان به نوجوانان مبتت به اختتل شخصیت مرزی کموک مویکنود توا
هیجانات خود را دقیقتر تشخیص دهند و سوسس هور هیجوانی را بودون نواتوان
شدن در برابر آن بررسی کنند که هدف از آن ،کاهش نشخوارهای ذهنی مورتبط
با هیجانات منفی و تعودی هیجانوات هموراه بوا کواهش رفتارهوای بودتنظیمی
همچون خودکشی میباشد ( .)30 ،31توانایی آگاه شدن از هیجانات ،شناسوایی و
نام گااری هیجانات ،پایر هیجان منفی در زمان لزوم و روبهرو شدن با آن بوه
جای اجتناب ،از جمله مهارتهای تنظیم هیجان به شمار مویرود کوه بوه بهبوود
راهبردهای تنظیم هیجان کمک می نماید ( .)21 ،32همچنی  ،شناخت هیجان و
موقعیت های برانگیزاننده از وریق آمووز تفواوت عملکورد انووا هیجوان هوا و
اصت و ایجاد تغییر در موقعیت برانگیزاننده هیجان ،از جمله مهارتهای تنظویم
هیجانی هستند که منجر به متوق کردن نشخوار فکری می شود و بر شناسوایی
ارزیابیهای یلط و تأثیر آنها روی حالتهای هیجانی اثر میگاارد (.)25 ،33
استفاده از آموز مهارت تنظیم هیجان مبتنی بر مودل  ،Linehanهموراه
با تکنیک هایی مانند ذه آگاهی ،ح مسأله برای تغییر هیجانات منفی ،آمووز
مهارت کاهش آسیبپوایری بورای هیجانوات منفوی ،آمووز تخلیوه هیجوانی،
آرمیدگی و عم معکووس ،بوه نوجوانوان مبوتت بوه اخوتتل شخصویت مورزی
می آموزد که چگونه هیجاناتشان با افکار و رفتارها تعام دارد ،چگونه بوا دیودگاه
متفاوتی به ارزیابی شرایط خود بسردازند ،شودت واکونش هیجوانی خوود را تغییور
دهند و در مورد کنترل هیجانات خود احساس کفایت نمایند و در نتیجه ،ناراحتی
و تنیدگی کمتری را تجربه کنند ( .)34 ،35در واقع ،ای آموز ها بوه نوجوانوان
مبتت به اختتل شخصیت مرزی کمک میکند تا به جای پرداخت به رفتارهوای
بدتنظیم برای پرت کردن حواس ،از راهبردهای کارامود تنظویم هیجوان (تمرکوز
مجدد مثبت ،ارزیابی مجدد مثبت و اتخاذ دیدگاه) استفاده نمایند و میزان استفاده
از راهبردهای ناکارامدشان (فاجعهآمیزپنوداری ،نشوخوار ذهنوی ،سورزنش خوود و
دیگران) را کاهش دهند .بنابرای  ،آمووز تنظویم هیجوان بوه افوراد مبوتت بوه
اختتل شخصیت مرزی کمک میکند تا باورهوا و راهبردهوای ناسوازگار خوود را
شناسایی کنند و باورهوا و راهبردهوای انظبواقی و منعطو توری را در پاسوخ بوه
هیجاناتشان اتخاذ نمایند (.)18 ،20 ،36
از آن جا که نوجوانی به عنوان یک دوره رشدی مهوم بورای مطالعوه رابطوه
میان مهارت های تنظیم هیجانی و آسیب روانی مورد توجه است؛ بنابرای  ،یکوی
از وظووای اصوولی در دوره نوجوووانی ،یووادگیری تنظوویم هیجووان بووه رو هووای
سازگارانه بدون کمک بزرگساالن میباشود ( .)37ضوم ایو کوه بوا توجوه بوه
مشکتتی که ممک است برای نوجوانان دارای نشانگان بالینی شخصیت مورزی
به وجود آید و همچنی  ،پیامدهای ای مشکتت بر حوزههوای مختلو زنودگی

آنان ،سرال اصلی پژوهش حاضر ای بود که کودام یوک از مودلهوای آمووز
مهارت تنظیم هیجان ( Grossو  )Linehanاثربخشی بیشتری بور راهبردهوای
تنظیم هیجان در نوجوانان دارای نشانگان بالینی شخصیت مرزی دارد؟

مواد و روشها
ای مطالعه از نو شبه آزمایشی با ور پیشآزمون -پسآزمون و همراه با گروه
شاهد بود .جامعه آماری پژوهش شام نوجوانانی بود که در سال  1396به مراکز
مشوواوره و روانشناسووی ،خوودمات روانپزشووکی و همچنووی  ،مراکووز مربوووط بووه
اورژانوسهوای خودکشووی در تهوران مراجعوه کوورده بودنود .بوا اسووتفاده از رو
نمونهگیری هدفمند و تصادفی 45 ،نفور از افوراد مراجعوه کننوده بوه ایو مراکوز
انتخاب شدند .سسس به صورت گمار تصادفی ،در هر گروه آزمایشوی  30نفور
(هر گروه آزمایش  15نفر) و در گروه شاهد نیز  15نفر قرار گرفتند .پویشآزموون
در تمام گروهها اجرا گردید و سسس مداخلهها در گروههای آزمایش انجوام شود و
در نهایت ،پسآزمون از همه گروهها به عمو آمود .معیارهوای ورود بوه تحقیوق
شام داشت س بی  15تا  19سوال ،نداشوت همبوودی بوا اخوتتالت خلقوی
(دوقطبی ،افسوردگی اساسوی) ،حوداق تحصویتت دوره اول راهنموایی ،داشوت
حداق یک بار سابقه اقدام بوه خودکشوی ،دارای نشوانگان بوالینی اخوتتل شخصویت
مرزی بر پایه معیارهای ویرایش پنجم راهنمای آمواری و تشوخیص اخوتتالت روانوی
( Diagnostic And Statistical Manual of Mental Disorders-5th
 Editionیا ( )DSM-5ابتت به اخوتتل شخصویت مورزی در پوژوهش حاضور
توسط روانپزشک و متخصص روانشناسی بالینی تأیید شد) ،گاشت حداق یک
سال از تشخیص اخوتتل در زموان ورود بوه برناموه و تحوت دارو درموانی قورار
نداشت  ،بود.
تمامی موارد جهت رعایت موازی اختقی و گمنام ماندن شرکتکنندگان و
حفظ اسرار آزمودنی ها انجام شد .همچنی  ،مطالعه حاضر توسط کمیته اختق در
پژوهش دانشگاه علوم پزشکی سمنان مورد بررسی قرار گرفت و بوا کود اخوتق
( )IR.SEMUMS.REC.1396,168بوووه تصوووویب رسوووید و بوووا کووود
 IRCT20171225038062N1در مرکز ثبت کارآزمایی بالینی ایران ثبت گردید.
ابزار مورد استفاده جهت جمعآوری دادهها ،پرسشناموه تنظویم شوناختی هیجوان
( Cognitive Emotion Regulation Questionnaireیا  )CERQبوود .ایو
مقیاس برای نخستی بار توسوط  Garnefskiو همکواران در سوال  2001در کشوور
هلند تهیه شد و دارای دو نسخه انگلیسی و هلندی میباشود .پرسوشناموه  CERQاز
 9زیرمقیاس (سرزنش خود ،پایر  ،نشخوار ذهنی ،توجه مجدد مثبت ،توجه مجدد بوه
برنامه ریزی ،ارزیابی مجدد مثبت ،اتخاذ دیدگاه ،فاجعه آمیزپنوداری و سورزنش دیگوران)
تشکی شده است و هر مقیاس آن یک فرایند مقابله شوناختی را موورد سونجش قورار
میدهد ( .)38نسخه اولیه مقیاس ماکور  36گویه داشت ،اما به دلیو ضورورت کواربرد
روزافزون ای پرسشنامه و مزایای مقیاسهوای کوتواهتور Garnefski ،و  Kraaijدر
سووال  2006نسووخه  18گویووهای آن را اعتباریووابی و معرفووی نمودنوود .هوور یووک از
زیرمقیاسهای پرسشنامه  18گویهای  CERQاز دو گزینه تشوکی شوده اسوت کوه
نمره هر خرده مقیاس از وریق جمع بست نمرات داده شده به هور عبوارت ،بوه دسوت
میآید و نمره باالتر نشان دهنده استفاده بیشتر فرد از آن راهبرد شوناختی در مقابلوه یوا
مواجهه با وقایع استرسزا و منفی است .حداق و حوداکثر نموره در هور زیرمقیواس بوه
ترتیب  2و  10میباشد (.)39
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سیده سامرا حسینی امام و همکاران

جدول  .1خالصه محتوای جلسات آموزشی تنظیم هیجان مبتنی بر مدل Linehan

جلسات
جلسه
توجیهی
اول
دوم
سوم
چهارم
پنجم
ششم
هفتم
هشتم

محتوای جلسات
توضیح قوانی گروه برای نوجوانان ،برقراری ارتباط مناسب با اعضای گروه ،اجرای پرسشنامههای مورد نظر ،ارایه برنامه جلسات و زمانبندی آنها ،اشتراک اهداف جلسات
آموزشی با تمام اعضای گروه
آشنایی افراد با هیجانات و عملکرد آنها در زندگی روزمره ،منطق انجام تکالی  ،هیجانها و نامگااری آنها ،اهمیت یادگیری مهارتهای تنظیم هیجانی در زندگی روزمره و
انوا هیجانات (اولیه و ثانویه)
بیان دیدگاههای سالم در مورد هیجانات ،شناسایی و تشخیص هیجانات و برچسب زدن به آنها
کارکرد هیجانات ،رو کارکرد هیجانات در زندگی روزمره و ارایه مثال ،چرایی ادامه هیجانات خاص بر ختف خواستههای فرد
تعام هیجانات با افکار و رفتارها ،ترسیم چرخه ای تعامتت و تأثیرگااری آنها بر یکدیگر
معرفی افسانههای هیجانی ،به چالش کشیدن افسانههای هیجانی ،حقایق اساسی در مورد هیجانات ،ساخت خوداظهاریهای قوی برای مقابله با افسانههای هیجانی
آموز مهارت کاهش آسیبپایری برای هیجانات منفی ،آموز افزایش هیجانات مثبت و فعالیتهای لاتبخش و آموز ذه آگاهی
تمرکز بر تغییر هیجانات منفی ،آموز تکنیک ح مسأله برای تغییر هیجانات منفی
جمعبندی موارد و کاربرد تکنیکها در زندگی روزمره ،ارایه جعبه احساسهای قوی به افراد و اجرای آزمونها به عنوان پسآزمون

نتایج تحلی عاملی به رو مرلفههای اصلی 9 ،عام پویشبینوی شوده را
مشخص کرد .پایایی بازآزمایی نشان داد که راهبردهای مقابله شوناختی از ثبوات
نسووبی برخوووردار موویباشوود و همسووانی درونووی یالووب مقیوواسهووا بووا ضوورایب
 ،Cronbachs alphaبه میزان  0/80تأیید شد (.)38 ،39
در ایران نیز روایی آزمون مقیاس  CERQاز وریق همبستگی نمره ک بوا
نمرات خرده مقیاسهای آزمون مورد بررسی قرار گرفت که دامنوهای از  0/40توا
 0/68با میانگی  0/56را در برمیگرفت که همگی آنها معنیدار بودنود .پایوایی
پرسشنامه ماکور در فرهنگ ایرانی با استفاده از ضریب Cronbachs alpha
برای ک مقیاس های شوناختی 0/82 ،گوزار گردیود ( .)40همچنوی  ،نسوخه
فارسی ای ابزار اعتباریابی شد .اعتبوار مقیواس بور اسواس رو هوای همسوانی
درونی بوا دامنوه  0/76 ،Cronbachs alphaتوا  0/92و بازآزموایی بوا دامنوه
همبستگی 0/51 ،تا  0/77و روایی پرسشناموه مواکور از وریوق تحلیو مرلفوه
اصلی ،همبستگی بی خرده مقیاسها با دامنه همبستگی  0/32تا  0/67و روایوی
متکی مطلوب گزار گردید (.)41

مودل

پروتکل آمووزش مهوارت تنظویم هیجوان بور ادوا
 :Linehanای پروتک در سال  1993وی  8جلسه و در  6بخش تودوی شود
که عبارت از «شناسایی و نامگااری هیجانی که در لحظه جاری تجربه میشوود،

شناسایی موانع تغییر هیجانها ،کاهش آسیبپوایری در مقابو ذهو هیجوانی،
افزایش رویدادهای هیجانی مثبت ،افزایش ذه آگاهی به هیجان جاری و انجوام
عم متضاد و اجرای مهارتهای تحم ناراحتی» می باشد .مهارتهوای تنظویم
هیجانی مرتبط با مدل  ،Linehanبا تشویق فرد بورای در نظور گورفت اهوداف
کوتاه مدت و اهداف بلند مدت ،انجام فعالیت های لاتبخوش بوه ووور روزانوه و
تمریناتی جهت مقابله با خشم ،احساس گناه و تورس ،موی توانود آن هوا را بورای
پرور یک زندگی سالمتر توانمند سازد ( .)13بوه گوروه آزموایش اول ،آمووز
تنظیم هیجان بر اساس مدل  Linehanداده شود کوه محتووای جلسوات آن در
جدول  1ارایه شده است.

پروتکل آموزش مهارت تنظیم هیجان بر ادا

مودل :Gross

ای پروتک در سال  2002وی  8جلسه تدوی شد .هر مرحله از ای مدل شام
یکسری راهبردهای سازگار و یکسری راهبردهای ناسازگار می باشد که در ای
میان ،افرادی که دارای مشکتت هیجانی هستند ،از راهبردهای ناسوازگار ماننود
نشخوار ذهنی ،اجتناب و ...بیشتر استفاده موی کننود .بنوابرای  ،الزموه مداخلوه در
مشکتت هیجانی ،اصت یا حاف راهبردهای ناسوازگار و آمووز راهبردهوای
سازگارانه است .به گروه آزمایش دوم ،آموز تنظویم هیجوان بور اسواس مودل
 Grossداده شد که محتوای جلسات آن در جدول  2آمده است.

جدول  .2خالصه محتوای جلسات آموزشی تنظیم هیجان مبتنی بر مدل Gross

جلسات
اول
دوم
سوم

چهارم
پنجم
ششم
هفتم
هشتم

محتوای جلسات
آشنایی اعضای گروه با یکدیگر و شرو رابطه متقاب رهبر گروه (روانشناس) و اعضا ،بیان اهداف اصلی و فرعی گروه و گفتگوی اعضا راجع به اهداف شخصی و جمعی ،بیان
منطق و مراح مداخله و بیان چارچوب و قواعد شرکت در گروه
انتخاب موقعیت ،هدف :ارایه آموز هیجانی؛ دستور جلسه :شناخت هیجان و موقعیتهای برانگیزاننده از وریق آموز تفاوت عملکرد انوا هیجانها ،اوتعات راجع به ابعاد
مختل هیجان و اثرات کوتاه مدت و درازمدت هیجانات
انتخاب موقعیت ،هدف :ارزیابی میزان آسیبپایری و مهارتهای هیجانی اعضا ،دستور جلسه :راجع به عملکرد هیجانها در فرایند سازگاری انسان و فواید آنها ،نقش هیجانها
در برقرار کردن ارتباط با دیگران و تأثیرگااری روی آنها و همچنی  ،سازماندهی و برانگیزاندن رفتار انسان بی اعضا گفتگویی صورت گیرد و مثالهایی از تجربههای واقعی
آنها مطر شود.
اصت موقعیت ،هدف :ایجاد تغییر در موقعیت برانگیزاننده هیجان؛ دستور جلسه :جلوگیری از انزوای اجتماعی و اجتناب ،آموز راهبرد ح مسأله ،آموز مهارتهای بی
فردی (گفتگو ،اظهار وجود و ح تعارض)
گستر توجه ،هدف :تغییر توجه؛ دستور جلسه :متوق کردن نشخوار فکری و نگرانی ،آموز توجه
ارزیابی شناختی ،هدف :تغییر ارزیابیهای شناختی؛ دستور جلسه :شناسایی ارزیابیهای یلط و اثرات آنها روی حالتهای هیجانی ،آموز راهبرد بازارزیابی
تعدی پاسخ هدف :تغییر پیامدهای رفتاری و فیزیولوژیکی هیجان ،دستور جلسه :شناسایی میزان و نحوه استفاده از راهبرد بازداری و بررسی پیامدهای هیجانی آن ،مواجهه،
آموز ابراز هیجان ،اصت رفتار از وریق تغییر تقویت کنندههای محیطی ،آموز تخلیه هیجانی ،آرمیدگی و عم معکوس
ارزیابی و کاربرد هدف :ارزیابی مجدد و رفع موانع کاربرد؛ دستور جلسه :ارزیابی میزان نی به اهداف فردی و گروه ،کاربرد مهارتهای آموخته شده در محیطهای وبیعی خارج از
جلسه ،بررسی و رفع موانع انجام تکالی
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تنظیم هیجان مبتنی بر مدلهای  Grossو  Linehanو شخصیت مرزی

جدول  .3آمارههای توصیفی متغیرهای مورد برردی به تکفیک نوع آزمون و گروهها
متغیرها
سرزنش خود

گروهها

پیشآزمون (میانگین  ±انحراف معیار)

پسآزمون (میانگین  ±انحراف معیار)

مدل Linehan

7/46 ± 1/30
7/26 ± 0/96
7/40 ± 1/18
3/80 ± 1/01
3/40 ± 0/82
4/00 ± 0/92
8/26 ± 1/03
8/26 ± 0/96
8/13 ± 1/18
3/06 ± 0/96
3/00 ± 1/06
3/26 ± 1/09
3/26 ± 0/79
3/46 ± 0/83
3/46 ± 0/74
3/86 ± 1/06
3/80 ± 1/20
3/73 ± 1/22
3/13 ± 0/91
3/26 ± 1/03
3/13 ± 1/12
8/00 ± 1/00
8/20 ± 1/01
8/00 ± 1/00
7/46 ± 1/06
7/13 ± 0/99
7/86 ± 0/99

4/40 ± 0/63
8/06 ± 1/03
8/00 ± 1/64
7/80 ± 1/01
6/86 ± 1/24
3/46 ± 0/74
6/60 ± 1/29
9/33 ± 0/72
8/66 ± 0/89
4/53 ± 1/24
5/40 ± 1/18
2/86 ± 0/91
6/00 ± 1/06
6/86 ± 1/12
3/00 ± 0/75
5/93 ± 1/03
6/86 ± 1/18
3/20 ± 0/77
6/40 ± 1/12
6/60 ± 0/98
2/60 ± 0/91
4/60 ± 0/63
5/00 ± 0/92
8/53 ± 0/91
4/93 ± 0/96
4/46 ± 0/72
8/33 ± 0/89

مدل Gross

شاهد
مدل Linehan

پایر

مدل Gross

شاهد
مدل Linehan

نشخوار ذهنی

مدل Gross

شاهد
تمرکز مجدد مثبت

مدل Linehan
مدل Gross

شاهد
تمرکز مجدد به برنامهریزی

مدل Linehan
مدل Gross

شاهد
مدل Linehan

ارزیابی مجدد مثبت

مدل Gross

شاهد
مدل Linehan

اتخاذ دیدگاه

مدل Gross

شاهد
مدل Linehan

فاجعهآمیزپنداری

مدل Gross

شاهد
سرزنش دیگران

مدل Linehan
مدل Gross

شاهد

یافتهها
آماره های توصیفی متغیرهای مورد بررسی به تفکیک نو آزموون و گوروههوا در
جدول  3ارایه شده است.
جهووت بررسووی مقایسووه اثربخشووی دو موودل آموووز تنظوویم هیجووان بوور
راهبردهای تنظیم هیجان ،از آزمون تحلی کواریانس چند متغیوره اسوتفاده شود.
ابتدا پیشفرض های ای آزمون موورد بررسوی قورار گرفوت .بوه منظوور بررسوی
یکسانی ماتریس کواریوانس ،از آزموون  M Boxاسوتفاده شود .نتوایج نشوان داد کوه
مفروضه یکسانی کواریانس برقرار مویباشود ( .)F)90 ،4832/557( = 1/02 ،P = 0/411بوه
منظور ارزیابی مفروضه یکسانی واریانسهای خطوا نیوز آزموون  Leveneموورد
استفاده قرار گرفت که نتایج آن در جدول  4ارایه شده است.
همانگونه که یافتههای جدول  4نشان داد ،شرط برابری واریانسهای خطا
برای تمام مرلفهها برقرار میباشد ( .)P < 0/050بنابرای  ،تحلی کواریانس چند
متغیره صورت گرفت و نتایج حاکی از آن بود که تفواوت معنویداری در ترکیوب
خطوووووی مرلفوووووههوووووا وجوووووود داشوووووت (،F = 42/58 ،P > 0/001
 .)Wilks's lambda = 0/004به منظور مقایسه گروههای آزمایش و شواهد در
تک تک متغیرهای وابسته ،از آزمون کواریانس توک متغیوره اسوتفاده گردیود .در

جدول  5نتایج تحلی کواریوانس توک متغیوره بورای متغیور راهبردهوای تنظویم
هیجان در پسآزمون به تفکیک گروههای آزمایش و شاهد ارایه شده است.
بر اساس دادههای جدول  ،5تفاوت معنیداری بی گروهها در همه مرلفهها
وجود داشت .عتوه بر ای  ،بخش عمدهای از واریانس تغییرات در سورزنش خوود
( ،)0/83پایر ( ،)0/79نشخوار ذهنی ( ،)0/74توجه مجدد مثبت ( ،)0/64توجه
مجدد به برنامه ریزی ( ،)0/78ارزیابی مجدد مثبت ( ،)0/75اتخاذ دیدگاه (،)0/81
فاجعهآمیزپنوداری ( )0/84و سورزنش دیگوران ( )0/79در پوسآزموون بوه توأثیر
رو های آموز مربوط میشود .در جدول  ،6نتایج مقایسه زوجوی گوروههوای
آزمایش و شاهد در پسآزمون ارایه شده است.
بر اساس دادههای جدول  ،6مقایسه دو به دوی گروههوا بوه لحواظ نمورات
زیرمقیاس های راهبردهای تنظیم هیجان (سرزنش خود ،نشخوار ذهنوی ،تمرکوز
مجدد مثبت ،تمرکز مجدد به برنامهریزی و ارزیابی مجدد مثبت) نشان داد که دو
گروه آزمایش تفاوت معنیداری در پسآزمون با یکدیگر داشوتند ( )P = 0/050و
میزان تأثیر گروه آزمایش ( 1مدل  )Linehanبیشتر بوود .ایو تفواوت در سوایر
زیرمقیاس ها (پایر  ،اتخاذ دیدگاه ،فاجعه آمیزپنداری و سرزنش دیگوران) در دو
گروه آزمایش مشاهده نشد.
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جدول  .4نتایج آزمون  Leveneجهت برردی برابری واریانسهای خطا در پسآزمون راهبردهای تنظیم هیجان
آماره F

متغیرها
سرزنش خود
پایر
نشخوار ذهنی
تمرکز مجدد مثبت
تمرکز مجدد برنامهریزی
ارزیابی مجدد مثبت
اتخاذ دیدگاه
فاجعهآمیزپنداری
سرزنش دیگران

1/07
1/94
1/91
1/01
1/10
0/55
1/13
2/57
1/26

درجه آزادی بین گروهی
2
2
2
2
2
2
2
2
2

همچنی  ،تفاوت معنیداری بی میانگی گروه آزمایش ( 2مودل  )Grossو
گروه شاهد در تمامی زیرمقیاسها به جوز زیرمقیواس سورزنش خوود و نشوخوار
ذهنی وجود داشت .عتوه بر ای  ،در همه زیرمقیواسهوا بوی گوروه آزموایش 1
(مدل  )Linehanو گروه شاهد تفاوت معنیداری مشاهده گردید و نتایج حواکی
از اثربخشی آموز تنظیم هیجان بر اساس مودل  Linehanنسوبت بوه گوروه
شاهد میباشد.

بحث و نتیجهگیری
هدف از انجام پژوهش حاضر ،مقایسه اثربخشی آموز مهوارت تنظویم هیجوان
مبتنی بور مودلهوای  Grossو  Linehanبور راهبردهوای تنظویم هیجوان در
نوجوانان دارای نشانگان بالینی شخصیت مرزی بود .نتایج به دست آموده نشوان
داد که نمرات حاص شده در متغیرهای راهبردهای تنظیم هیجوان (راهبردهوای
کمتر ساز یافته) در گروه های آزمایشی نسبت به گوروه شواهد کواهش یافتوه
است .همچنی  ،مدل آموز تنظیم هیجان  Linehanمرثرتر از مودل Gross
بر راهبردهای تنظیم هیجان بود .ای نتیجه با یافتههای مطالعوات Garnefski
و  Rathus ،)39( Kraaijو همکوووواران ( Linehan ،)28و همکوووواران (،)22
 Selbyو همکوواران ( Law ،)9و  Legerstee ،)24( Chapmanو همکوواران
( Conwell ،)21و همکووواران ( Kuo ،)8و  Gunderson ،)32( Linehanو
همکوووووووواران ( Selby ،)12و  )10( Joinerو  Vohsو )17( Baumeister
همخوانی داشت .در تببی ای نتایج باید به ای نکتوه اشواره کورد کوه در واقوع،

مقدار P

درجه آزادی درون گروهی
42
42
42
42
42
42
42
42
42

0/350
0/150
0/140
0/380
0/340
0/580
0/330
0/080
0/290

هیجان نقش مهمی در جنبههای مختل زندگی همچون سوازگاری بوا تغییورات
زندگی و رویدادهای استرسزا ایفا میکند .عتوه بور ایو  ،جنبوههوای انطبواقی
هیجانات ،ییر قاب انکار هستند ،اما در عی حال فراوانوی و شودت تجربوه ایو
هیجانات همراه با ناتوانی در مقابله با پیامدهای آن ،میتواند کوارکرد فورد را بوه
شدت مخت نماید .اصطت بدتنظیمی هیجانی به منظور ای بودکارکردیهوای
عمیق به کار برده میشود (.)42
افرادی که فاقد راهبردهای تنظیم هیجان هستند ،در تت جهوت کواهش
هیجانات منفی ،ممک است تقتی بسیاری برای کنتورل رفتارهوای وابسوته بوه
خلقشان کنند (مانند وغیان خلق و خو ،اجتناب) یا ای که ممک است دست بوه
رفتارهای شدیدتر و خودآسیبرسان بزنند (مانند خودجرحی ،سوء مصرف موواد و
پرخوری) ( .)43 ،44اگرچه ای رفتارها برای کاهش عواو منفی در کوتاه مدت
مرثر میباشد ،اما ایلب با دیگر اهداف فرد در تعارض اسوت و پیامودهای منفوی
جدی را به دنبال دارد .تنظیم هیجانی نقش مهمی را در افزایش توانایی نوجوانان
به ویژه نوجوانان دارای نشانگان بالینی شخصیت مرزی جهوت پوایر شورایط
دشوار زندگی ایفا می کند؛ چرا که با در نظر گورفت نظریوه زیسوتی -اجتمواعی،
بدتنظیمی هیجانی ،مشک اصلی در اختتل شخصیت مرزی محسوب میشوود.
ای بدتنظیمی نظاممند بوه علوت آسویبپوایری هیجوانی و راهبردهوای تنظویم
هیجان ناسازگارانه پدید میآید .افزایش بودتنظیمی هیجوانی منجور بوه افوزایش
بدتنظیمی رفتاری و بروز رفتارهایی همچوون خودکشوی ،خوودزنی و ...مویشوود
(.)11 ،12

جدول  .5نتایج تحلیل کواریانس تک متغیره برای متغیر راهبردهای تنظیم هیجان در پسآزمون به تفکیک گروههای آزمایش و شاهد
مجموع مجذورات

درجه آزادی

میانگین مجذورات

آماره F

مقدار P

اندازه اثر

متغیرها

136/39

2

68/196

82/97

0/005

0/83

پایر

146/06

2

73/030

65/78

0/005

0/79

نشخوار ذهنی

59/15

2

29/570

48/19

0/005

0/74

تمرکز مجدد مثبت

38/68

2

19/340

30/14

0/005

0/64

تمرکز مجددبرنامهریزی

117/19

2

58/590

60/29

0/005

0/78

ارزیابی مجدد مثبت

83/66

2

41/830

51/15

0/005

0/75

اتخاذ دیدگاه

135/28

2

67/64

71/75

0/005

0/81

فاجعهآمیزپنداری

126/77

2

63/380

91/71

0/005

0/84

سرزنش دیگران

104/02

2

52/010

65/27

0/005

0/79

سرزنش خود
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تنظیم هیجان مبتنی بر مدلهای  Grossو  Linehanو شخصیت مرزی

جدول  .6مقایسه زوجی گروههای آزمایش و شاهد در پسآزمون
گروهها
گروه آزمایش مهارت تنظیم هیجان بر اساس
مدل ( Grossگروه آزمایش )2

گروه مهارت تنظیم هیجان بر اساس مدل
( Linehanگروه آزمایش )1

آزمایش 2
شاهد
آزمایش 2
شاهد
آزمایش 2
شاهد
آزمایش 2
شاهد
آزمایش 2
شاهد
آزمایش 2
شاهد
آزمایش 2
شاهد
آزمایش 2
شاهد
آزمایش 2
شاهد
آزمایش 1
شاهد
آزمایش 1
شاهد
آزمایش 1
شاهد
آزمایش 1
شاهد
آزمایش 1
شاهد
آزمایش 1
شاهد
آزمایش 1
شاهد
آزمایش 1
شاهد
آزمایش 1
شاهد

متغیر
سرزنش خود
پایر
نشخوار ذهنی
تمرکز مجدد مثبت
تمرکز مجدد برنامهریزی
ارزیابی مجدد مثبت
اتخاذ دیدگاه
فاجعهآمیزپنداری
سرزنش دیگران
سرزنش خود
پایر
نشخوار ذهنی
تمرکز مجدد مثبت
تمرکز مجدد برنامهریزی
ارزیابی مجدد مثبت
اتخاذ دیدگاه
فاجعهآمیزپنداری
سرزنش دیگران

استفاده از راهبردهای سازگارانه تنظیم هیجان از وریوق آمووز هوای تنظویم
هیجانی ماننود مودل  Grossو  ،Linehanمویتوانود نقوش مورثری بور کواهش
رفتارهای بدتنظیمی مانند خودکشی داشته باشد .از آنجایی که نوجوانوان مبوتت بوه
اختتل شخصیت مرزی ،راهبردهای انطباقی برای تنظیم یا تحم پریشوانی را یواد
نمیگیرند ،ممک است راهبردهای تنظیم هیجانی ناسازگار را اتخاذ کنند (به عنووان
مثال سرکوب هیجانی) یا از مدلهای رفتاری افراوی بورای تعودی هیجوان منفوی
استفاده نمایند (مانند خودکشوی ،خوودجرحی ،سووء مصورف موواد) .چنوی اشوکال
ناسازگاری از تنظیم هیجان ،تداوم خواهد داشت؛ چرا که به وور متناوب در کواهش
هیجان تأثیر منفی میگاارد و در نهایت ،منجور بوه ویو محودودی از شوقهوای
کارکردی میشود ( .)17 ،18به عبارت دیگر ،به دلی ای کوه چنوی نوجوانوانی بوه

خطای ادتاندارد
0/349
0/342
0/405
0/397
0/301
0/295
0/308
0/302
0/379
0/372
0/348
0/341
0/373
0/366
0/320
0/313
0/343
0/336
0/349
0/368
0/405
0/428
0/301
0/318
0/308
0/325
0/379
0/400
0/348
0/367
0/373
0/394
0/320
0/337
0/343
0/362

تفاوت میانگینها
*
-3/885
*
-3/637
0/684
*
4/353
*
-2/749
*
-2/131
*
-0/709
*
1/719
*
-0/981
*
3/161
*
-0/892
*
2/630
-0/266
*
3/834
-0/363
*
-3/967
0/198
*
-3/378
*
3/885
0/248
-0/648
*
3/668
*
2/749
0/618
*
0/709
*
2/428
*
0/981
*
4/142
*
0/892
*
3/522
0/266
*
4/100
0/363
*
-3/604
-0/198
*
-3/577

مقدار P

0/005
0/005
0/101
0/005
0/005
0/005
0/028
0/005
0/014
0/005
0/015
0/005
0/481
0/005
0/264
0/005
0/567
0/005
0/005
0/504
0/101
0/005
0/005
0/061
0/028
0/005
0/014
0/005
0/015
0/005
0/481
0/005
0/264
0/005
0/567
0/005

لحاظ زیستی در معرض خطر بیشتر بدتنظیمیهای هیجانی شودید قورار دارنود کوه
آنهووا را مسووتعد ابووتت بووه تجووارب هیجووانی منفووی شوودید ،حساسوویتپووایری و
واکنشپایری هیجانی و نیز ویژگیهای تکانشی میکنود ،آمووز مهوارت تنظویم
هیجانی به عنوان یک رو درمانی در تغییر شدت و کیفیت هیجان منفوی موجوود
در رفتارهای بدتنظیم ،با افزایش راهبردهای سازگارانه در ارتباط است ( .)45در ایو
راستا ،آموز تنظیم هیجان مبتنی بر مدل  Grossو  ،Linehanمیتواند بوا آگواه
نمودن فرد از هیجانات مثبت و منفی ،پایر  ،اصت و ابراز مناسوب آنهوا ،نقوش
مهمی در کاهش هیجانات و رفتارهوای بودتنظیم جهوت رهوایی از فشوار شوکننده
هیجانها و جلوگیری از سوق پیدا کردن به سمت خودکشی داشته باشد.
می توان گفت که هر دو رو آموزشی به دلیو برخووردار بوودن از برخوی
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.)34 ،46( سازگارانهتر میشود
تحقیق حاضر بر روی نوجوانان دارای نشانگان بالینی شخصیت مورزی کوه
 قابلیت تعمویمدهوی بوه،  بنابرای. انجام گرفت، سال داشتند19  تا15 دامنه سنی
 محیط بیاعتبار کننده خانواده کوه افوراد مبوتت بوه،  همچنی.ک جامعه را ندارد
 از دیگر محدودیتهای پوژوهش،اختتل شخصیت مرزی در آن پرور یافتهاند
 بور اسواس.محسوب میشود؛ چرا که امکان کنترل روی ای عام وجود نداشت
 پیشنهاد می شود کوه مطالعوات آینوده در گوروههوای سونی،نتایج بررسی حاضر
 پیشونهاد مویشوود درموانگران و متخصصوان،  عتوه بر ای.مختل انجام گیرد
 بوه عنووان یوک، از نتایج ای تحقیق عوتوه بور پیشوگیری،حوزه ستمت روان
،مداخله درمانی جهت ممانعت از ظهور رفتارهای بدتنظیمی همچوون خودکشوی
،  همچنوی. در افراد مبتت به اختتل شخصویت مورزی بهوره گیرنود...خودزنی و
درمانگران و متخصصان با استفاده از نتایج به دست آموده قوادر خواهنود بوود توا
مفهومسازی درستی از مشک بیمار به دست آورند و از گزنود اشوتباهات درموانی
. در امان بمانند،که ممک است بیمار را در معرض رفتارهای بدتنظیم قرار دهد

سپاسگزاری
مطالعووه حاضوور برگرفتووه از پایوواننامووه مقطووع دکتووری روانشناسووی بووا شووماره
 بدی وسیله از کلیه افرادی که در. مصوب دانشگاه سمنان می باشد،98/96/370
. تشکر و قدردانی به عم میآید،انجام ای پژوهش همکاری نمودند

 آموز راهبورد حو،تکنیکهای مشابه همچون شناسایی و تشخیص هیجانات
 موجوب،مسأله و آموز مهارت کواهش آسویبپوایری بورای هیجانوات منفوی
. نشخوار ذهنی) مویشووند،کاهش راهبردهای کمتر ساز یافته (مانند سرزنش
 بوا.ای امر به نوبه خود میتواند در کاهش رفتارهای خودکشی آنان مورثر باشود
 آموز مهوارت تنظویم هیجوان مبتنوی بور مودل،توجه به نتایج پژوهش حاضر
 سواختارLinehan  می باشد؛ چرا کوه مودلGross  مرثرتر از مدل،Linehan
 اثربخشوی، از سووی دیگور.روشنی دارد و از تکنیک های رفتاری استفاده میکند
ای رو به کاربرد اعتباربخشوی مربووط اسوت و ایو اعتباربخشوی منجور بوه
 به تسوهی تغییورات مویانجامود،پایر مشکتت هیجانی میشود و در نهایت
 بوه دلیو اسوتفاده از اصوول و تکنیوکهوایLinehan  مودل،  همچنی.)22(
 افراد مبتت. میتواند سبب ثبات تغییرات شود،)دیالکتیک (مانند خودمشاهدهگری
 بوه ووور،به اختتل شخصیت مرزی به دلی پرور در محیط بیاعتبار کننوده
پیوسته خود را مورد سرزنش قرار میدهند و در چرخه خرد کننده نشوخوار ذهنوی
 از،Linehan  در وول فرایند آمووز مهوارت تنظویم هیجوان.گرفتار می شوند
وریق اعتباربخشی به هیجانات و ترکیب نمودن تمرینات ذه آگاهی با تمرینات
 بیماران مبتت به اختتل شخصیت مورزی در شورایط ییور قضواوتی بوه،رفتاری
مشاهده و توصی هیجانات خود و تغییرات فیزیولوژیک حاص از آن میپردازنود
 مکانیسوم گوار از ایو،و عتوه بر سعی در پایر ای هیجانات و تحم آنها
 در نهایوت،  انجام تمرینات مربوط به ای مدل آمووز.وضعیت را نیز می آموزند
منجر به کاهش سرزنش خود و نشخوار ذهنوی و اسوتفاده بیشوتر از راهبردهوای
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سیده سامرا حسینی امام و همکاران

Comparing the Effectiveness of Training Emotion Regulation Skills Based on Gross
and Linehan Models on Emotion Regulation Strategies in Adolescents with
Borderline Personality Disorder
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Abstract
Aim and Background: The purpose of the study was to compare the effectiveness of emotion regulation skills
training based on Gross and Linehan models on emotion regulation strategies in adolescents with borderline
personality disorder.
Methods and Materials: This was a quasi-experiment study with pretest/posttest method and control group. The
study population included all the adolescents with borderline personality disorder referred to counseling centers,
psychiatrists, and psychiatric services, as well as suicide emergency centers in Tehran City, Iran, in the year 2017.
45 patients were selected using random sampling method, and were randomly divided into two experimental groups
and one control group (n = 15). Both experimental groups were under treatment within 8 sessions, 2 sessions of 90
minutes weekly, while the control group received no treatment. The research tool included Cognitive Emotion
Regulation Questionnaire (CERQ), which was conducted in pretest and posttest assessments.
Findings: Linehan model had significant effects on all emotion regulation strategies in posttest survey. Gross model
had significant effects on some of emotion regulation strategies such as acceptance, positive refocusing, refocus on
planning, positive reappraisal, putting into perspective, catastrophizing, other-blame, except self-blame, and
rumination in posttest assessment.
Conclusions: Due to common components of treatment, both models of emotion regulation skills training were
effective on emotion regulation strategies. Overall, the results indicated Linehan model to be more effective on
emotion regulation strategies (reduction of less adaptive strategies). Therefore, it can be used to improve emotion
regulation strategies.
Keywords: Emotions, Educational models, Borderline personality disorder
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