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اثربخشی رفتار درمانی ديالكتيكی بر تنظيم هيجان و کيفيت زندگی زنان
مبتال به اختالل شخصيت مرزی شهرکرد در سال 1394
زیبا سلطانی ،1گیتا علی پور ،2رضا قاسمی جوبنه ،3هادی سلیمی
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 )2گروه روان شناسی ،دانشکده علوم انسانی ،واحد رشت ،دانشگاه آزاداسالمی ،رشت ،ایران
 ) 3گروه مشاوره ،دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی ،دانشگاه شهید چمران اهواز ،اهواز ،ایران
 )4گروه مشاوره ،دانشکده ادبیات و علوم انسانی ،دانشگاه هرمزگان ،بندرعباس ،ایران
تاریخ پذیرش1395/12/11 :

تاریخ دریافت1395/7/10 :

چكيده
مقدمه :افراد مبتال به اختالل شخصیت مرزی مشکالت فراوانی در تنظیم هیجان و کیفیت زندگی دارند .از این رو هدف پژوهش حاضر بررسی
اثربخشی رفتار درمانی دیالکتیکی در بهبود تنظیم هیجان و کیفیت زندگی زنان مبتال به اختالل شخصیت مرزی شهرکرد در سال  1394بود.
مواد و روش ها :روش این پژوهش نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل است .جامعه آماری در پژوهش حاضر را زنان
مبتال به اختالل شخصیت مرزی مراجعه کننده به مراکز روان شناسی و مشاوره شهرکرد در سال  1394تشکیل می دهند که پس از فراخوان پژوهشگران
مبنی بر تشکیل یک دوره درمانی ،داوطلب شرکت در پژوهش شدند .افراد نمونه در وهله نخست به صورت نمونه گیری در دسترس و با دارا بودن معیارهای
ورود چون تشخیص شخصیت مرزی بر اساس  ،DSM-IV-TRحداقل تحصیالت دیپلم ،دامنه سنی  20تا  40و داشتن حداقل یک بار اقدام به خودکشی
در گذشته انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایشی و کنترل( 10نفر برای هر گروه) گمارده شدند .گروه آزمایش طی  8جلسه 1/5 ،ساعته در
معرض رفتار درمانی دیالکتیکی قرار گرفتند ،اما گروه کنترل مداخله ای دریافت نکردند .ابزارهای به کار گرفته شده ،مقیاس تنظیم هیجان و پرسش نامه
کیفیت زندگی بود .برای تحلیل داده ها از آزمون تحلیل کوواریانس و نرم افزار  SPSS vol.18استفاده شد.
يافته های پژوهش :نتایج نشان داد که بین گروه کنترل و آزمایش ،در تنظیم هیجان( )P=0.01, F=7.61و کیفیت زندگی( P=0.001,
 )F=13.68تفاوت معناداری وجود دارد.
بحث و نتيجهگيری :لذا می توان نتیجه گرفت که رفتار درمانی دیالکتیکی موجب بهبود تنظیم هیجان و کیفیت زندگی زنان مبتال به اخالل
شخصیتی مرزی شده است.

واژه های کليدی :اختالل شخصیت مرزی ،تنظیم هیجان ،رفتار درمانی دیالکتیکی ،زنان ،کیفیت زندگی
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 )1گروه مشاوره ،دانشگاه پیام نور ،تهران ،ایران

اثربخشی رفتار درمانی دیالکتیکی بر تنظیم هیجان و کیفیت زندگی زنان -...گیتا علی پور و همکاران

مقدمه
اختالل شخصیت مرزی( )BPDیک اختالل روانی
پیچیده با الگوی فراگیر بی ثباتی عاطفی ،تعارض در
روابط بین فردی و رفتارهای خود مخرب است که از
اوایل بزرگ سالی آغاز می شود( .)1شیوع این اختالل
بیش از  6درصد تخمین زده شده و حدود  23درصد از
بیماران سرپایی با معیارهای تشخیصی را شامل می شود
و اعتقاد بر این است که زنان بیش از مردان به آن مبتال
می شوند( .)2اهمیت مطالعه این اختالل چنان است که
در هسته اصلی آن ،بسیاری از معیارهای تشخیصی
 DSM Vاز جمله ،بی ثباتی عاطفی ،رفتارهای تکانشی،
نقص خودپنداره و هویت ،رفتارهای انتحاری ،احساس
خالء و پوچی مزمن ،خشم شدید و افکار پارانویید موقت
دیده می شود که اغلب با یکی از اختالالت بالینی مانند
افسردگی ،اضطراب ،اختالل دوقطبی ،بیش فعالی،
اتیسم ،بی اشتهایی ،جوع و اسکیزوفرنی همراه است(.)3
در همین راستا ،نتایج پژوهش ها نیز بیانگر وجود
نوسانات شدید خلقی و الگوی رفتاری ویژه در مبتالیان
به  BPDاست( )4که در شناسایی ،تمیز و یکپارچه کردن
هیجانات خود و دیگران مشکل دارند( )5در نتیجه ،به
جای رفتار یا مقابله موثر ،به طیف وسیعی از فرارهای نا
امیدانه ،مثل اعمال تکانشی یا خود ویرانگری متــوسل
می شوند که منجر به اختالل در کیفیت زندگی و روابط
بین فردی می شود(.)6
بر اساس مطالعات انجام شده ،شرایط زندگی
نامناسب می تواند بخشی از واریانس اختالل شخصیت
مرزی را تبیین نماید( .)7طیف گسترده مطالعات ،بیانگر
وجود تنش ها ،ناراحتی ها و کیفیت پایین زندگی در
بیماران مبتال به  BPDاســـت که در نتیـــجه تجارب
آسیب ِزا مثل سوء استفاده های جنسی و جــسمی و
جدایی های طوالنی مدت والدین در سنین کم یا فقدان
والدین به علت بیماری یا طالق ،نبود امنیت ،محیط
زندگی آشفته و روابط معیوب با والـــدین به وجــود
آمده اند( .)8نتایج یک مطالعه جامع با روش فراتحلیل
نیز نشان داد بیمارانی که به مدت طـــوالنی درگیر
آسیب ها و پیامدهای ناشی از آن ،از قبیل سالمتی
جسمی و روانی کمتر ،شادکامی کمتر ،قدرت سازگاری و
کنار آمدن کمتر با عوامل تنش زای ناشی از بیماری
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هستند؛ در مقــایسه با بیمارانی که طول مدت بیماری
آن ها کمتر است کیفیت زندگی پاییــن تری را تجربه
می کنند(.)9
عالوه بر کیفیت زندگی ،تنظیم هیجان متغیر دیگری
است که در سال های اخیر به منظور تبیین اختالل
شخصیت مرزی توسط پژوهشگران مورد توجه قرار
گرفته است( .)6شاید عمده ترین دلیل توجه پژوهشگران
به تنظیم هیجانی آن است که اختالل در نظم هیجانی،
پیش بینی کننده آسیب روانی فرد در آینده است( .)10بر
این اساس ،نتایج گزارش پژوهشی گراس و لونسون
نشان داد که بیش از  50درصد اختالالت محور یک و
 100درصد اختالالت محور دو ،با نقایص مربوط به
تنظیم هیجان همراه اند()11؛ همسو با این یافته،
مطالعات به نقش استرس ،مهارت های درک و مدیریت
هیجان ،به عنوان پیش بینی کننده های منفی شخصیت
مرزی که رابطه منفی با نشانه های این اختالل مثل
تکانشگری و احساس پوچی دارد ،اشاره کرده اند( .)12بر
این اساس ،در بین رویکردهای درمانی ،به منظور مداخله
و آموزش راهبردهای تنظیم هیجان از رفتار درمانی
دیالکتیک( )DBTمی توان استفاده نمود.
رفتار درمانی دیالکتیک ،رویکردی درمانی است که
توسط لینهان برای درمان مبتالیان به  BPDابداع شده
است .این رویکرد ،مداخالت مربوط به درمان های
شناختی و رفتاری را که مبتنی بر اصل تغییر می باشند
با آموزه ها و فلسفه شرقی ذن ،مبتنی بر اصل پذیرش
درآمیخته و در چهار حوزه ناکارآمد افراد مبتالبه BPD
(هوشیاری فراگیر بنیادین ،تحمل پریشانی ،تنظیم
هیجانی و کارآمدی بین فردی) به عنوان مولفه های
تغییر به کار می برد( .)13طیف وسیعی از پژوهش ها
اثربخشی قابل توجه رویکرد  DBTرا به عنوان یک
درمان موثر بر اختالل شخصیت مرزی مورد تایید قرار
داده اند( .)14،15بر این اساس ،با توجه به علل زیربنایی
اختالل شخصیت مرزی و انتخاب درمان های بهتر و
کاراتر به منظور کاهش مشکالت هیجانی و اثرات
مخرب آن بر کیفیت زندگی آن ها ،هدف پژوهش حاضر
آزمون اثربخـــشی رفتــار درمــانی دیالکتـــیک بر
تنظیم هیــجانی و کیفــیت زندگــی زنان مبتال به
 BPDاست.
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مواد و روش ها
طرح کلی این پژوهش ،طرح نیمه آزمایشی از نوع
پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل است .جامعه
آماری مشتمل بر زنانی بود که در سال  1394به مراکز
درمانی مراجعه کرده اند .نمونه پژوهش شامل  20زن
مبتال به اختالل شخصیت مرزی بود که مالک های
ورود(شمول) به پژوهــش را برآورده می کــــردند .این
مالک ها عبارت بود از داوطلب شرکت در پژوهش بودن،
دارا بودن مالک هـــای شخـــصیت مرزی بر اساس
 DSM-IV-TRو مصاحبه بالینی ساختار یافته راهنمای
تشخیصی و آماری اختالالت روانی برای محور دو و
تشخیص روان پزشکی ،حداقل تحصیالت دیپلم ،دامنه
سنی  20تا  40سال ،حداقل یک بار اقدام به خودکشی
در گذشته .مالک های حذفی عبارت بودند از )1 :بیماران
روان پریش )2 ،بیماران مبتالبه اختالل خلقی )3 ،افراد
مبتال به اختالل سوء مصرف مواد )4 ،بیمارانی که در
هنگام انتخاب تحت روان درمانی نبودند.
روش اجرای پژوهش به این ترتیب بود که ابتدا
توسط پژوهشگران فراخوانی مبتنی بر تشکیل دوره رفتار
درمانی دیالکتیک اعالم گردید .نمونه گیری بر اساس
روش نمونه گیری در دسترس و هدفمند صورت گرفت.
بدین ترتیب که افراد واجد مالک های الزم انتخاب شده
و پژوهشگران با استفاده از مصاحبه بالینی ساختار یافته
راهنمای تشخیصی و آماری اختالالت روانی و تشخیص
روان پزشک مرکز ،مالک های حذفی را مورد بررسی
قرار دادند .سپس افرادی که واجد مالک های شمول
بودند در جریان پ ژوهش قرارگرفته و در صورت
موافقت ،فرم رضایت را امضاء و به عنوان نمونه پژوهش
انتخاب شدند .آزمودنی ها به طور تصادفی در دو گروه
مساوی( 10زن گروه آزمایشی و  10زن گروه گواه) قرار
گرفتند .آزمودنی های گروه آزمایشی نباید از دارو درمانی
استفاده می کردند .گروه کنترل نیز در لیست انتظار رفتار
درمانی دیالکتیکی قرار گرفتند .سپس دو روز قبل از
برگزاری جلسات ،طی تماس تلفنی ،شرکت کنندگان
جهت اجرای پیش آزمون به کلینیک فراخوانده شدند .از
ابزارهای زیر به منظور جمع آوری داده ها استفاده گردید.

فرم کوتاه پرسش نامه کیفیت زندگی سازمان جهانی
بهداشت( :)WHOQOL-BREFاین پرسش نامه دارای
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 26سوال است که به ارزیابی چهار بعد کیفیت زندگی
افراد می پردازد که عبارت اند از :سالمت جسمی،
سالمت روان شناختی ،روابط اجتماعی و سالمت محیط
اجتماعی .با جمع این مولفه ها نمره کل به دست می آید
و نمره باالتر نشانگر کیفیت زندگی ادراک شده بیشتر
است .آزمودنی درجه موافقت خود را باید در یک طیف
لیکرت(کمترین نمره به هر سوال  1و بیشترین نمره 5
تعلق می گیرد) مشخص نماید .اعتبار و پایایی این
پرسش نامه در پژوهش های داخلی و خارجی مطلوب
گزارش شده است( .)16در پژوهش داخلی میزان ضریب
همسانی درونی برای کل مقیاس  ،0/92سالمت جسمی
 ،0/90سالمت روان شناختی ،0/83 ،روابط اجتماعی
 0/69و محیط اجتماعی  0/82بود .هم چنین همبستگی
خرده مقیاس ها در محدوده  0/23تا  0/56و با نمره کل
در محدوده  0/54تا  0/85گزارش شده است(.)17
مقیاس تنظیم هیجانی :در پژوهش حاضر برای
بررسی تنظیم هیجانی از پرسش نامه هوش هیجانی
شات( )EISکه توسط شات و همکاران( )1998ساخته
شده ،استفاده گردید( .)18این پرسش نامه سه مقوله سازه
هوش هیجانی ،شامل تنظیم هیجان ها ،بهره وری از
هیجان ها و ارزیابی هیجان ها را می سنجد که در این
پژوهش تنها از خرده مقیاس تنظیم هیجان ها که دارای
 10سوال است ،استفاده شد .این مقیاس سازه های هوش
هیجانی را در مقیاس پنج درجه ای لیکرت از کامالً
مخالفم( )1تا کامالً موافقـــم( )5مورد ســـنجش قرار
می دهد .روایی خرده مقیـــاس تنظیم هیجان ،0/76
بهره وری از هیـــجان  0/66و ارزیابی هیجان 0/55
گزارش شده است( .)19در پژوهش جهانگیری ضریب
آلفای کرونباخ خرده مقیاس های ذکر شده به ترتیب
 0/66 ،0/92و  0/86گزارش شده است( )20و در پژوهش
حدادی بهرام و همکاران مقدار ضریب آلفای کرونباخ
برای خرده مقیاس های فوق به ترتیب  0/58 ،0/63و
 0/67به دست آمده است(.)21
گروه آزمایش طی  8جلسه  1/5ساعته به صورت
هفتگی ،تکنیک های رفتار درمانی دیالکتیک را طبق
برنامه زیر مبتنی بر اصــــل تـــغییر و بر اساس طرح
درمانی لینهــــان( )15به صـــورت گـــروهی دریافت
کردند.
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جلسه اول :درمان با تعریف دیالکتیکی ،اصـــول و
راه های تفکر و عمل به شیوه دیالکتیکی ،آشنایی با
مفهوم هوشیاری فراگیر و سه حالت ذهنی(ذهن منطقی،
ذهن هیجانی و ذهن خردگرا) آغاز گردید .جلسه دوم:
آموزش مهارت برای دستیابی به هوشیاری فراگیر.
مهارت های«چه چیز» از طریق مهارت مشاهده ،توصیف
و شرکت کردن در گروه .جلسه سوم :تمرکز مهارت های
«چگونه» که عبارت است از عدم قضاوت ،خود هوشیاری
فراگیر و کارآمد عمل کردن .جلسه چهارم :تمرین بر روی
پرت کردن حواس ،قدرت تحمل اضطراب ،خود تسکین
دهندگی با حواس پنج گانه .جلسه پنجم :تمرکز بر نقش
تکنیک های سود و زیان و پذیرش های رادیکالی و
بهبود لحظات .جلـــسه شـــشم :اعتباربخشی و خود
اعتباربخشی ،دالیل اهمیت آن در زنـــدگی و تاثیرات
آن ها بر روی احساسات و خود نظم بخشی .جلسه هفتم:
آموزش انجام تکنیک های مبتنی بر توضیح و بیان
روشن احساسات ،تقویت احساس سالم ،خود هوشیاری،
دارا بودن اعتماد به نفس در زمان مذاکره ،هم چنیـــن

جدول شماره  .1ميانگين و انحراف معيار نمرات پيش آزمون و پس آزمون متغيرهای پژوهش
آزمایش
متغیر
تنظیم هیجان
کیفیت زندگی

پیش آزمون
انحراف معیار
میانگین
1/15
23
1/88
56/70

کنترل
پس آزمون
انحراف معیار
میانگین
4/34
27/30
3/19
61/20

با توجه به نتایج جدول شماره  ،1م شاهده می شود
کــه بین نمرات پیش آزمون گروه آزمــایش و کنترل
ت فاوت چشـــمگیری وجود ندارد .هم چنین افزایش در
نمرات پس آزمون تنظیم هیجان و کیفیت زندگی گروه
آزمایش در مقایســه با گروه کنترل بیشــتر اســت .جهت
ر عا یت پیش فرض های آزمون کووار یانس از آزمون
لون ا ستفاده شد .میزان  Fم شاهده شده برای تنظیم

پیش آزمون
انحراف معیار
میانگین
2/07
22/90
2/91
56/50

پس آزمون
انحراف معیار
میانگین
2
23
1/41
57

هــیــجــان( )Sig=0.501, F=0.474و کــیــفــیــت
زندگی( )Sig=0.786, F=0.077در سطح  0/05معنادار
نبوده؛ بنا برا ین واریانس تنظیم هیجان و کیفیت زندگی
در بین اعضـــای شـــرکتکننده(گروه آزمایش و گروه
کنترل) متفاوت نیست و واریانس ها با هم برابرند .نتایج
تحلیل کوواریانس در جدول های شـــماره  2و  3ارائه
شده است.

جدول شماره  .2تحليل کوواريانس تک متغيره جهت بررسی تنظيم هيجان
منبع تغییرات
پیش آزمون
گروه
خطا
کل

مجموع مجذورات
0/02
92/27
206/08
12949

درجه آزادی
1
1
17
20

میانگین مجذورات
0/02
92/27
12/12
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F
0/00
7/61

معنی داری
0/96
0/01

اندازه اثر
0/00
0/30
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روش مسلط بودن بر خود و پذیرش هیجانات در صورت
منفی بودن .جلسه هشتم :انجام تکنیک مهارت های
ارتباطی آرام بودن ،پذیرا بودن ،ایجاد تجارب هیجانی
مثبت کوتاه مدت و بلندمدت ،هوشیاری فراگیر نسبت به
تجارب مثبت ،آموزش رها کردن رنج هیجانی از طریق
پذیرش هیجانات و تغییر دادن هیجانات منفی .دو روز
پس از اتمام برنامه درمانی ،شرکت کننده ها به مرکز
آمده و پس آزمون اجرا گردید.
داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار
آماری  SPSSنسخه  18و به شیوه تحلیل کوواریانس
تک متغیره( )ANCOVAدر سطح معناداری 0/01
تجزیه و تحلیل شدند.
يافته های پژوهش
در پ ـ ـ ـژوهش ح ـ ـ ـاضر  20زن دارای اختالل
شخصیــــ ـت مرزی با میانگـــــــ ـین سنی  32/166و
انحراف معیار  9/33شرکت کردند .ج ـ ـ ـدول شماره ،1
اطالعات توصیفی متغ ــیرهای پ ــژوهش را نش ـــان
می دهد.
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همانگونه که در جدول شــماره  ،2دیده می شــود،
تفاوت بین میانگین نمرات تنظیم هیجان در مرحله پس
آزمون بعــد از کنترل نمرات پیش آزمون در دو گروه
آز مایش و کنترل ،معنی دار اســـت .بدین معنی که

جدول شماره  .3تحليل کوواريانس تک متغيره جهت بررسی کيفيت زندگی
منبع تغییرات
پیش آزمون
گروه
خطا
کل

مجموع مجذورات
1/46
87/06
108/13
70054

درجه آزادی
1
1
17
20

میانگین مجذورات
1/46
87/06
6/36

همان گونه که در جدول شماره  3مشاهده می شود،
تفاوت بین میانگین نمرات کیفیت زندگی در مرحله پس
آزمون بعــد از کنترل نمرات پیش آزمون در دو گروه
آزمایش و کنترل ،معنی دار اســت .بدین معنی که رفتار
درمانی دیالکتیک در افزایش کیفیت زندگی( F=13.68,
 )Sig=0.001موثر اســــت .هم چنین ن تایج تحل یل
کوواریانس تک متغیره ،ان ـ ـدازه اثر را  44درصد نشان
می دهد.
بحث و نتيجه گيری
مشـــخصـــه اصـــلی مبتالیان به  BPDبی ثباتی
هیجانی است که شامل نوسانات شدید خلقی می شود و
به الگوی رفتاری خا صی ا شاره دارد( .)4اختالل در نظم
هیجانی مولفه ای اســت که می تواند اثرات مخربی بر
کیفیت زندگی افراد مبتالبه  BPDداشــته باشــد بنا بر
این ،کاربرد یک رویکرد در مانی کارا که بر تنظیم
هیجانی متمرکز با شد ضروری به نظر می ر سد .رفتار
در مانی د یالکت یک با بهرهگیری از اصـــول رویکرد
شـ ـ ناختی-رف تاری ،بی ث باتی عاطفی و رف تار های
تکانشــگری افراد مبتالبه اختالل شــخصــیت مرزی را
مورد هدف قرار داده و بهبودی زیادی را شــامل شــده
است( .)1بر این اساس ،پژوهش حا ضر با هدف بررسی
اثربخشـــی رفتار درمانی دیالکتیکی بر تنظیم هیجان و
کیفیت زندگی زنان مبتال به اختالل شــخصــیت مرزی
صورت گرفت .نتایج به دست آمده از این پژوهش نشان
داد که رفتار درمانی دیالکتیک در افزایش تنظیم هیجان
و کاهش نوســـانات خلقی موثر اســـت .نتایج این یافته
همســـو با نتایج پژوهش های خو و همکاران(،)22،23

F
0/23
13/68

معنی داری
0/63
0/001

اندازه اثر
0/01
0/44

چالکر و همکاران( )1و گودمن و همکاران( )24است که
در پژوهش های خود نقش اثربخشـــی رف تار در مانی
دیالکتیک را بر تنظیم هیجانی برجسته ساخته اند .از آن
جایی که مشــکالت هیجانی در زنان بیشــتر از مردان
گزارش شده است بنا بر این در تبیین احتمالی این یافته
شاید بتوان به ویژگی حساس و شکننده بودن مبتالیان
به  BPDخصوصاً زنان مبتال اشاره کرد .سراسیمگی ها،
تکانش وری ها ،نو سانات خلقی و واکنش های رفتاری
تند و تیز این بیماران از سر لجاجت ،خودخواهی و بازی
دادن اطرافیان نیســت بلکه این واکنش ها تالش هایی
لجام گسیخته از سوی انسانی است که از ترس تنهایی
و رهاشدگی هر آن بیم ل ــغزیدن و ف ــرواف ــتادن ــش
می رود( .)25همسـو با این نتایج ،مطالعات مشـابهی در
مقایسه با دو روش آموزش تنظیم هیجان مبتنی بر مدل
فرآینــد گراس و رفتــاردرمــانی دیــالکتیــک بر عالئم
م شکالت هیجانی به اثربخ شی رفتار درمانی دیالکتیک
بر تنظیم هیجانات و درمان اف سردگی و ح سا سیت بین
فردی تاکید نموده اند( .)26اشـــنل و هرپرتز در مطالعه
خود زنان مبتال به شـــخصـــیت مرزی را تحت رفتار
درمانی دیالکتیکی قراردادند و نتایج قبل و بعد از درمان
را از طریق  FMRIبررسی کردند .این سنجش ها نشان
داد که این رویکرد در مانی مو جب تغییرات عصـــب
شــناختی در ناحیه هیپوکام  ،ســینگوال و منطقه پیش
پیشــانی شــده اســت .این ســاختارها نقش مهمی در
برجســـته کردن محرک های هیجانی و در عین حال
اســتفاده از راهبردهای شــناختی در کاهش احســاســات
منفی دارد( )27هم چنین ،در تبیین دیگر این ی ـ ـ ـافته
51
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ر فتــاردرمــا نی دیــا ل ک تیــک در ا فزا یش ت ن ظ یم
هیجان( )F=7.61, Sig=0.01موثر اســـت .هم چنین
ن تایج تحل یل کووار یانس تک متغیره ،ا ندازه اثر را 30
درصد نشان می دهد.

اثربخشی رفتار درمانی دیالکتیکی بر تنظیم هیجان و کیفیت زندگی زنان -...گیتا علی پور و همکاران

می توان به نقش آمیگدال در تنظیم هیجان اشاره نمود.
مطالعات صــورت گرفته ،با مقایســه نتایج قبل و بعد از
درمان  DBTنشان می دهد که رفتار درمانی دیالکتیک
موجب تغییرات عصــب شــناختی در ناحیه آمیگدال در
ت عا مل با لوب پیشـــانی می شـــود( )24و در کاهش
اختالالت هیجانی مانند اضط ـ ـراب و افس ـ ـ ـردگی و
بی ثباتی هیجانی که به عنوان اختالالت همراه BPD
شناخته شده ،موثر ا ست( .)28رفتار درمانی دیالکتیک
شـــامل اصـــول و تکنیک هایی اســـت که مدیریت و
پذیرش هیجانات را تســـهیل می کند .در این درمان ،با
ترکیب تمرینات ذهن آگاهی و تمرینات رفتاری ،بیمار
در حالتی بدون قضـــاوت به مشـــا هده خلق خود و
پیامدهای فیزیولوژیکی ،ذهنی ،رفتاری و احســاســی آن
می پردازد و عالوه بر ســـعی در پذیرش این حا لت و
تحمل آن ،مکانی سم گذر از این و ضعیت را می آموزد و
با آموختن این تمرینات آنرا به سبک خودکار ذهن خود
تبدیل می کند .انجام این تمرینات در نهایت منجر به
مدیریت و تنظیم هیجانات می شود(.)26
یافته دیگر پژوهش حاضــر ،اثربخشــی رفتار درمانی
د یالکت یک را در افزایش کیف یت ز ندگی ز نان مبتال به
 BPDن شان می دهد .این یافته هم سو با نتایج مطالعه
براند( )29اســـت .برجعلی و همکاران نیز در بررســـی
اثربخشـــی رفتار درمانی دیالکتیک نشـــان دادند که
آموزش گروهی دیالکتیک موجب افزایش کیفیت زندگی
می شود .افراد مبتال به  BPDرفتارهایی دارند که منجر
به کاهش کیفیت زندگی آنان می شود .در رفتار درمانی
دیالکتیکی به بیمار درباره آســـیب زا بودن این رفتارها
آموزش داده می شـود و روشـن میک ند که چرا چنین
رفتارهایی باید متوقف شـــوند؛ بنا بر این راهبرد اول در
برخورد با چنین رفتارهایی در رفتار درمانی دیالکتیک،
تعهد به تغییر ا ست .بیمار با شنا سایی این رفتارها و با
تغییر آنان کیفیت زندگی خود را افزایش می دهد(.)30
از آن جایی که در رفتار درمانی دیالکت یک اکتســـاب
مهارت ها و ایجاد انگیزش های رفتاری اســـاس تغییر
ا ست؛ لذا بهرهگیری از ا صول و راهبردهای دیالکتیکی،
اعتباربخشــی ،حل مس ـ له ،ســبک شــناختی و مدیریت
بیمار با تکیه بر آمــــــوزش مهــــــارت هــــــای
رف ـــتاری(مهارت های بین فردی ،مهارت های تحمل
52
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پریشـــانی ،مهارت های تنظیم هیجانی و مهارت های
ذهن آگاهی یا هشیاری فراگیر) ،اساس کار درمانگر قرار
گرفته و به زنان مورد مطالعه کمک می کند تا آن ها را
به موقعیت های زندگی خویش تعمیم دهند( )15و باعث
ارتقاء ســـطح کیفیت زندگی ،مهارت های بین فردی و
نهایتاً بهزیستی ذهنی و روانی شوند .هم چنین با استناد
به یاف ته قبلی ،مبنی بر اثر رف تاردر مانی د یالکت یک بر
روی تنظیم هیجان و ذکر مطالبی که گذ شت ،می توان
این گونه نتیجه گرفت که تنظیم هیجان می تواند به
عنوان یکی از مولفــه هــای بهبود و افزایش کیفیــت
زندگی عمل کند .پس به طور کلی بدنه اصـــلی تمرکز
 DBTحول یادگیری ،بهکارگیری و تعمیم مهارت های
انطباقی خاصــی اســت که در این روش درمانی آموزش
داده می شـــود که این ع مل مو جب بهبود و افزایش
کیفیت زندگی فرد می شـــود .محدود بودن جامعه مورد
مطالعه به زنان ،تعداد کم گروه مورد م ــطالعه و ع ــدم
دوره پیــــ ـگیری از محدودیت هایی است که در تعمیم
ن تایج به افراد مبتال به  BPDبا ید جوا نب احت یاط را
رعایت کرد؛ بنا بر این برای دســتیابی به نتایج قطعی تر
پیشـــن هاد می گردد پژوهش در نمو نه ای جامع تر و
همراه پیگیری صورت گیرد .هم چنی ـ ـن پ ـ ـ ـیشنهاد
می گردد با انجام پژوهش های گســـترده میزان نتایج
اثربخشــی رفتار درمانی دیالکتیک با ســایر رویکردهای
درمانی بر مبتالیان به  BPDمورد مقایسه قرار گیرد .در
مجموع می توان نتیجــه گرفــت کــه رفتــار درمــانی
دیالکتیکی بر تنظیم هیجان و کیفیت زندگی زنان مبتال
به اختالل شخصیت مرزی موثر است و می توان آن را
به عنوان یک مداخله بالینی اثربخش توصیه کرد .از این
رو بر متخصصان و درمانگران توصیه می شود با آگاهی
از محتوای رف تار در مانی د یالکتیکی در در مان های
بالینی خود نســـبت به اســـتفاده از این رویکرد درمانی
واقف باشند.
سپاسگزاری
پژوهش حاضــر بدون حمایت مالی هیس ســازمانی
صــورت گرفته اســت .در پایان ،شــایســته اســت مراتب
سپاس و امتنان خود را از کلیه بانوان و سایر دو ستان و
هم کارانی که ن ها یت هم کاری را با پژوهش حاضـــر
داشتند به جای آوریم.
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Abstract
Introduction: Individuals with borderline
personality disorder have many problems in
emotion regulation and quality of life.
Regarding this, the aim of the current study
was to investigate the effectiveness of
dialectical behavior therapy on the
improvement of emotion regulation and
quality of life among women with borderline
personality disorder in Shahr-e Kord, Iran, in
2015.

The participants were then randomly
assigned into two groups of intervention
(n=10) and control (n=10). The intervention
group was subjected to eight 90-minute
sessions of dialectical behavior therapy;
however, the control group received no
intervention. The data were collected using
the Emotion Regulation Scale and Quality of
Life Questionnaire. Data analysis was
performed in SPSS software (version 18)
using covariance.

Materials and Methods: This semiexperimental study was conducted on
women with borderline personality disorder
referring to the psychology and counseling
centers of Shahr-e Kord city in 2015 using a
pretest-posttest control group design. The
study population was selected using
convenience sampling technique out of the
women voluntarily participating in a
treatment course held by the researchers.
The inclusion criteria were: 1) borderline
personality diagnosis based on the
Diagnostic and Statistical Manual of Mental
Disorders, Fourth Edition, Text Revision, 2)
a minimum of high school education
(diploma degree), 3) age range of 20-40
years, and 4) at least one suicide attempt.

Results: According to the results, there was
a significant difference between the control
and intervention groups in terms of emotion
regulation (F=7.61, P=0.01) and quality of
life (F=13.68, P=0.001) after the
intervention.
Conclusion: Based on the findings, it seems
that dialectical behavior therapy improved
the emotion regulation and quality of life
among the women with borderline
personality disorder.
Keywords: Borderline Personality Disorder,
Emotion Regulation, Dialectical
Therapy, Women, Quality of Life

Behavior

1. Department of Counseling, Payame Noor University, Tehran, Iran
2. Department of Psychology, Faculty of Humanities, Islamic Azad University, Rasht Branch, Rasht, Iran
3. Department of Counseling, Faculty of Educational Sciences and Psychology, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran
4. Department of Counseling, Faculty of Literature and Humanities, Hormozgan University, Bandar Abbas, Iran
Corresponding author: email: alipourgita@yahoo.com

Scientific Journal of Ilam University of Medical Sciences

55

