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چکیده
دوران نوجوانی یکی از دورههای تحولی مهم است .مشکل در تنظیم هیجان ،مقابله و نیز وجود نشانههای
شخصیت مرزی میتواند منجر به اختالالت اضطرابی شود .هدف این پژوهش پیشبینی اختالالت هیجانی
مرتبط با اضطراب نوجوانان براساس تنظیم هیجان ،راهبردهای مقابلهای و نشانههای اختالل شخصیت مرزی
بود .روش تحقیق توصیفی و از نوع پیشبینی بود .جامعهی آماری کلیهی دانشآموزان مقطع راهنمایی و
دبیرستان شهرستان تویسرکان در سالتحصیلی  3393 -99بود که  333نفر از آنان به روش طبقهای انتخاب
شدند .آزمودنیها پرسشنامههای تنظیم هیجان گراس و جان ،راهبردهای مقابلهای اندلر و پارکر ،اختالل
شخصیت مرزی ( )BPIو اختالالت هیجانی مرتبط با اضطراب را پاسخ دادند .دادهها به روش تحلیل رگرسیون
چندمتغیره تجزیه و تحلیل شد .تجزیه و تحلیل دادههای این پژوهش نشان داد که تنظیم هیجان ،راهبردهای
مقابلهای و نشانههای اختالل شخصیت مرزی نوجوانان میتواند نشانههای اختالالت هیجانی مرتبط با اضطراب
را پیشبینی کند ( .)P > 5/55همچنین بین تنظیم هیجان با نشانههای اختالالت هیجانی مرتبط با اضطراب،
راهبردهای مقابلهای با نشانههای اختالالت هیجانی مرتبط با اضطراب و نشانههای اختالل شخصیت مرزی با
نشانههای اختالالت هیجانی مرتبط با اضطراب ،از نظر آماری همبستگی معنادار وجود دارد (.)P > 5/55
بنابراین ،میتوان نتیجه گرفت که تنظیم هیجان ،شیوهی مقابلهی نوجوانان و میزان بروز نشانههای اختالل
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شخصیت مرزی در بروز نشانههای اختالالت هیجانی مرتبط با اضطراب نقش مهمی دارد و میتوان با توجه
به ویژگیهای روانشناختی مذکور بروز یا عدم بروز این دسته از اختالالت را در نوجوانان پیشبینی کرد.

واژگان کلیدی :اضطراب ،تنظیم هیجان ،راهبردهای مقابلهای ،اختالل شخصیت مرزی

مقدمه
یکی از رایجترین مشکالت روانپزشکی در دوران کودکی و نوجوانی اختالالت اضطرابی
است .تمایز بین اختالالت اضطرابی با اضطرابهای معمول این دوران اهمیت ویژهای دارد
(هالی 3و همکاران .)3533 ،از جمله اساسیترین مشکالت نوجوانان ابتال به اختالالت
هیجانی از قبیل انواع اختالالت اضطرابی و افسردگی است .دانشآموز مبتال به اختالالت
هیجانی در زمینهی تحصیلی مشکل دارد ،نمیتواند به راحتی با معلمان و اولیاء مدرسه ارتباط
برقرار کند و در تعامل با همساالن خود دچار مشکل است .اختالالت هیجانی میتواند با
تنظیم هیجان نوجوانان ،راهبردهای مقابلهای و نیز نشانههای اختالل شخصیت مرزی در آنان
رابطه داشته باشد .در واقع تنظیم هیجان ،نوع مقابله با هیجان و شیوهای که فرد هیجانات خود
را تنظیم میکند ،تعیین کنندهی ابتالء به اختالالت هیجانی هستند (بیات .)3399 ،مسئلهی
اصلی مورد بررسی در این پژوهش پیشبینی اختالالت هیجانی مرتبط با اضطراب نوجوانان
براساس تنظیم هیجان ،راهبردهای مقابلهای و نشانههای اختالل شخصیت مرزی بود.
اختالالت اضطرابی شامل اختالالتی است که در ویژگیهای ترس و نگرانی بیش از
اندازه و اضطراب و عالئم رفتاری مرتبط با آن اشتراک دارند .ترس پاسخ هیجانی به تهدید
واقعی یا قریبالوقوع میباشد ،درحالیکه اضطراب پیشبینی تهدید آتی است (انجمن
روانپزشکی آمریکا .)3533 ،3موریس 3و همکاران ( )3381اختالالت هیجانی مرتبط با
اضطراب را شامل وحشتزدگی بدنی (نوعی اختالل اضطرابی که فرد مبتال را دچار تپش
قلب شدید ،دلپیچه و ...میکند) ،اضطراب تعمیمیافته (اضطراب و نگرانی بیش از حد و
انتظار نگرانی در مورد تعدادی از وقایع یا فعالیتها) ،اضطراب جدایی (ترس و اضطراب
بیش از اندازه که متمرکز بر جدایی از خانه یا تصاویر دلبستگی است) ،هراس اجتماعی
(ترس یا اضطراب در مورد شرایط اجتماعی که ممکن است فرد در آن توسط دیگران به
1. Haley
2. American Psychiatry Association
3. Morris
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دقت مورد بررسی قرار گیرد) و مدرسههراسی (بیمیلی شدید به رفتن به مدرسه که در آن
اضطراب شدید و عوامل جسمی مانند سرگیجه ،درد معده و تهوع کودک را در منزل نگه
میدارد) میدانند (به نقل از بیات.)3399 ،
تنظیم هیجان که گفته می شود با اضطراب و اختالالت هیجانی ارتباط تنگاتنگی دارد،
به راهبردهایی اطالق میشود که از آنها برای کاهش ،افزایش و یا نگهداری تجارب هیجانی
استفاده میشود .تنظیم هیجان وجه ذاتی گرایشهای مربوط به پاسخهای هیجانی میباشد و
در واقع اعمالی است که برای تغییر یا تعدیل یک حالت هیجانی به کار میرود .به طور کلی،
کمبود ،نقص یا مشکل در تنظیم هیجان به صورت پایداری با آسیبشناسی روانی کودک
و نوجوان و به ویژه اختالالت هیجانی پیوند یافته است (تروسپر 3و همکاران .)3559 ،لذا
پژوهش در زمینهی اختالالت هیجانی مرتبط با اضطراب ،مستلزم در نظر گرفتن تنظیم هیجان
افراد است؛ به ویژه تنظیم هیجان در نوجوانان که به خاطر شرایط تحولی این دورهی حساس
از زندگی ،اهمیت بیشتری دارد.
نوجوانان در برابر تجربهی حالتهای هیجانی و اضطرابی دست به یک سری راهبردهای
مقابلهای میزنند .راهبردهای مقابلهای تالشهای شناختی و رفتاری برای مدیریت کردن
تقاضاهای بیرونی یا درونی هستند و به عنوان منابعی ارزیابی میشوند که نیاز به تالش فیزیکی
و روانی دارند (الزاروس .)3993 ،به عبارت دیگر ،راهبردهای مقابلهای روشهای مدیریت
موقعیتها و مقابله با رویدادهای زندگی است .الزاروس و فولکمن ( )3993راهبردهای
مقابلهای را روش تغییر موقعیتها و یا تفسیر موقعیتها میدانند که این راهبردها فرآیند پویا
و مداوم هستند (به نقل از علیپور و همکاران .)3389 ،در ارتباط با مقابله ،تنظیم هیجان به
روشهایی مربوط میشود که افراد هیجانات تجربه شده را اصالح و تعدیل میکنند ،چگونه
آنها را ابراز میکنند و تأثیر عوامل زمینهای آنها را آشکار میسازند .یک چارچوب برای
سازماندهی راهبردهای تنظیم هیجان مختلف بر وقفهی آنها در فرآیند تولید هیجان تمرکز
میکند (کاشدان و همکاران .)3551 ،3این موارد اهمیت توجه به تنظیم هیجان را به ویژه در
نوجوانان نشان می دهد؛ چرا که شرایط سنی و تحولی آنان و هیجانات خاص این دوره از
زندگی بسیار بااهمیت است.
1. Trosper
2. Kashdan
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نوجوانی میتواند دوران آغازین و دورهی بروز ابتال به بسیاری از اختالالت روانی باشد.
در اغلب نسخههای منتشر شدهی راهنمای تشخیصی و آماری اختالالت روانی 3از سوی
انجمن روانپزشکی آمریکا منتشر میشود ،اشاره نشده است که ممکن است نوجوانان به
اختالل شخصیت مرزی 3مبتال شوند .با این وجود در بسیاری از مراجعان بالینی با سنین کمتر
از  38سال ،نشانههای این اختالل دیده میشود .اختالل شخصیت مرزی یکی از طبقات
اختالل شخصیتی میباشد .اصطالح مرزی اولین بار توسط استرن )3938( 3برای توصیف
گروهی از بیماران که در مرز گروههای روانگسسته و روانآزرده قرار داشتند ،مورد استفاده
قرار گرفت .راهنمای تشخیصی و آماری اختالالت روانی انجمن روانپزشکی آمریکا این
اختالل را به این صورت تعریف میکند« :یک الگوی فراگیر بیثباتی در روابط بینفردی و
خودانگاره و خلق و خوی تکانشگرانهی مشخص که در اوایل بزرگسالی شروع شده و در
محیطها و موقعیتهای مختلف ظهور میکند» .با وجود نامتجانس بودن نشانههای این
اختالل ،امروزه یک اجماع نظر کلی وجود دارد که نارساکنشوری هیجانی مشخصهی
اصلی این اختالل میباشد .پژوهشگران معتقدند که اختالل شخصیت مرزی اختاللی است
که به واسطهی نارساییهای معنادار در توانایی درک و تنظیم هیجانها و خلق مشخص
میشود (به نقل از مشهدی و همکاران .)3389 ،نشانههای اختالل شخصیت مرزی شامل این
موارد است :اقدامهای «دیوانهوار» برای اجتناب از ترک شدن واقعی یا خیالی؛ الگوی بیثبات
و پرتنش روابط فردی که با نوسان بین دو قطب آرمانی کردن و بیارزش نمودن مشخص
است؛ اختالل هویتی و بیثباتی بارز و مستمر خودانگاره؛ رفتار تکانشی حداقل در دو زمینه
که احتمال ضرر شخصی وجود دارد (مثل ولخرجی ،سکس ،سوء مصرف مواد ،رانندگی
بدون احتیاط ،دورههای پرخوری؛ تهدید ،ژست گرفتن یا رفتارهای انتحاری مکرر یا رفتار
جرح خویشتن)؛ بیثباتی عاطفی به دلیل ماهیت واکنشی خلق (مثالً حالت مالل شدید،
تحریکپذیری یا اضطراب) که معموالً چند ساعت و ندرتاً چند روز دوام مییابد؛ احساس
مزمن پوچی؛ خشم شدید و نامتناسب یا اشکال در کنترل خشم (مثل ابراز کجخلقی مکرر،
خشم مستمر یا نزاع مکرر) و تفکر پارانوئید موقت وابسته به استرس یا عالئم تجزیهای شدید
(انجمن روانپزشکی آمریکا.)3533 ،
1. Diagnostic & Statistic Manual of Mental Disorders
2. Borderline Personality Disorder
3. Estern

پیشبینی اختالالت هیجانی مرتبط با اضطراب نوجوانان براساس تنظیم هیجان...

888

ب ررسی مطالعات قبلی حاکی از آن است که بین اختالالت اضطرابی و مقابله ،تنظیم
هیجان و اختالل شخصیت مرزی ارتباط وجود دارد .همچنانکه علیلو و همکاران ()3393
دریافتند بین راهبردهای تنظیم هیجان با صفات شخصیت مرزی ارتباط وجود دارد و
راهبردهای تنظیم هیجان پیشبینیکنندهی صفات شخصیت مرزی هستند .همچنین
سلطانینژاد و همکاران ( )3393با بررسی الگوی ساختاری رابطهی اختالل شخصیت مرزی،
سبک مقابلهای هیجان مدار ،تکانشگری و افکار خودکشی در سربازان به این نتیجه رسیدند
که اختالل شخصیت مرزی نه تنها به طور مستقیم بر روی افکار خودکشی اثر میگذارد،
بلکه این اختالل از طریق اثر غیرمستقیم بر روی متغیرهای دیگری نیز میتواند در پیشبینی
افکار خودکشی نقش داشته باشد .سبک مقابلهای هیجانمدار و تکانشگری واسطهی بین
اختالل شخصیت مرزی و افکار خودکشی هستند .یافتههای هاشمی و همکاران ( )3393نشان
داد که راهبرد سرزنش دیگران به طور مثبت و راهبردهای دیدگاهگیری ،برنامهریزی،
ارزیابی مجدد مثبت ،سرزنش خود و تمرکز مجدد مثبت به طور منفی ،تغییرات نشانههای
شخصیت مرزی را پیشبینی میکنند .بشرپور و همکاران ( )3393با بررسی ارتباط سبکهای
پردازش هیجان و ناگویی خلقی با عالئم اختالل شخصیت مرزی دریافتند که عالئم
شخصیت مرزی با مزاحمت ،فقدان ،تجزیه ،ناموزونی ،سرکوبی ،عدم کنترل ،دشواری در
شناسایی احساسات ،دشواری در توصیف احساسات ،تمرکز بر تجارب بیرونی و ناگویی
خلقی ارتباط مثبت دارد .همچنین بیش از  35درصد از تغییرات در عالئم اختالل شخصیت
مرزی به وسیلهی سبکهای پردازش هیجان و  35درصد آن توسط ناگویی خلقی تبیین
میشود .نتایج پژوهش خانجانی و همکاران ( )3393در زمینهی دلبستگی و اختالالت
شخصیت نشان داد که بین هیچ یک از سبکهای دلبستگی ایمن ،دوسوگرا و اجتنابی با
اختالالت شخصیت خوشهی  Bرابطهی معنادار وجود ندارد؛ اما بین سبک دلبستگی ایمن و
اختالل شخصیت خوشهی  Cرابطهی منفی معنادار و با سبک دلبستگی اجتنابی و دوسوگرا
رابطهی مثبت و معنادار به دست آمد .به طور کلی ،سبکهای دلبستگی ناایمن (دوسوگرا و
اجتنابی) با هر دو خوشهی اختالالت شخصیت ارتباط مثبت و معنادار داشتند.
با توجه به آنچه که بیان شد ،میتوان گفت که راهبردهای مقابلهای سازشیافته ،سبب
3
کاهش آسیبپذیری در موقعیتهای تنیدگیزا میشوند .نتایج پژوهش کرون و هاک
1. Kron & Hock
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( )3533نشان داد که بین اضطراب و راهبردهای مقابلهای ارتباط وجود دارد .راهبردهایی که
فرد برای مقابله برمیگزیند بخشی از نیمرخ آسیبپذیری وی به شمار میرود .کاربرد
راهبردهای نامناسب در رویارویی با عوامل فشارزا میتواند موجب افزایش مشکالت گردد،
درحالیکه کاربرد راهبردهای درست مقابلهای میتواند پیامدهای سودمندی درپی داشته
باشد .جیردال و دال )3558( 3با بررسی رابطهی بین راهبردهای مقابلهای و اضطراب زنان
سرطانی و سالم و مقایسهی این دو گروه دریافتند که بین راهبردهای مقابلهای با اضطراب هر
دو گروه رابطه وجود دارد .راهبردهای هیجانمدار به طور معناداری با نشانگان اختالل
اضطراب رابطه داشت .منین 3و همکاران ( )3553بیان داشتند که افرادی که مبتال به اختالل
اضطراب تعمیمیافته هستند ،ممکن است در فهم تجربهی هیجانی خود دچار مشکل شوند و
ممکن است مهارتهای اندکی را برای تعدیل کردن هیجانات خود داشته باشند .آنها ممکن
است هیجاناتی را تجربه کنند که از نظر ذهنی آزارنده باشد و نگران شوند و رفتارهای
بینفردی ناسازگارانه (مقابلهی ناکارآمد) را به عنوان راهبردهای دفاعی برای کنترل ،اجتناب
یا کند کردن تجربهی هیجانی ،انجام دهند .یافتههای میرزایی و همکاران ( )3393ارتباط
معناداری را بین باورهای فراشناخت و راهبردهای تنظیم هیجان با اضطراب اجتماعی و
کمرویی با و ب دون عالئم اضطراب اجتماعی نشان داد .در گروه مضطرب اجتماعی مؤلفهی
سرکوب و در گروه غیرمضطرب اجتماعی ارزیابی مجدد شناختی نقش بسیار برجستهای
داشت .باورهای منفی و کنترل افکار به واسطهی سرکوب ،اضطراب اجتماعی را بهتر
پیشبینی میکنند و مؤلفههای باورهای مثبت و اطمینان شناختی به واسطهی ارزیابی مجدد
شناختی پیشبینی کنندهی کمرویی با عالئم اضطراب بودند .همچنین ،باورهای فراشناختی
به واسطهی تنظیم هیجان پیشبینی کنندهی کمرویی بدون عالئم اضطراب نمیباشند.
یافتههای پژوهش غضنفری و قدمپور ( )3381نشان داد که بین سالمت روانی و راهبردهای
مقابلهای رابطهی معناداری وجود دارد .هر چه که افراد از مقابلهی مسئلهمدار استفاده
میکنند ،عالئم اختالالت روانی کمتری در آنان دیده میشود و برعکس هر اندازه که افراد
سبک مقابلهای هیجانمدار استفاده میکنند ،عالئم جسمانی ،اضطراب و افسردگی بیشتری
در آنان دیده میشود .نتایج مطالعهی گلکار ،آزادفالح و رسولزاده کاظمی ( )3395حاکی
1. Geirdal & Dahl
2. Mennin
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از آن است که آموزش مهارتهای مقابلهای میتواند هیجانات مثبت را جایگزین هیجانات
منفی کند و به فرد در مواجهه استرسهای روزمره کمک کند.
پژوهش رایت 3و همکاران ( )3535نشان داد که افسردگی و اضطراب اجتماعی کودکان
با راهبردهای مقابلهای که آنان استفاده میکنند ،ارتباط دارد .بین مؤلفههای این متغیرها نیز
ارتباط معنادار یافت شد .آلدائو و نولن هوکسما )3535( 3دریافتند که راهبردهای تنظیم
هیجان ناسازگارانه (نشخوار ذهنی و سرکوب) در مقایسه با راهبردهای تنظیم هیجان
سازگارانه (ارزیابی مجدد و حل مسئله) ،ارتباط قویتری با آسیبشناسی روانی دارد و عاملی
است که نقش مهمی در تنظیم شناختی هیجان دارد .تنظیم شناختی هیجان با اختالالت روانی
از جمله اختالالت اضطرابی و افسردگی ارتباط دارد .بنابراین راهبردهای ناسازگارانه نقش
محوریتری در بروز اختالالت روانی دارند تا عدم استفاده از راهبردهای سازگارانه .مشکل
در تنظیم هیجان با نگرانی مزمن و اختالل اضطراب فراگیر ارتباط دارد .همچنین نقایص
خاص در تنظیم هیجان همچون نقص در شفافیت هیجانی ،پذیرش هیجانات ،توانایی
پرداختن به رفتارهای معطوف به هدف هنگام آشفتگی ،کنترل تکانه و دسترسی به
راهبردهای تنظیم هیجان مؤثر با نگرانی و اختالل اضطراب فراگیر ارتباط دارند (سالترز
پدنیولت 3و همکاران.)3551 ،
یافتههای پژوهش مشهدی و همکاران ( )3393نشان داد که ارزیابی مجدد به عنوان یکی
از مؤلفه های تنظیم هیجان به صورت منفی و معنادار و حساسیت اضطرابی به صورت مثبت
و معنادار قادر به پیشبینی اضطراب اجتماعی در دانشجویان میباشد .نتایج پژوهش تول 9و
همکاران ( )3559نشان داد که مشکالت تنظیم هیجان به طور معناداری اختالل اضطراب
فراگیر را در افراد دچار حمالت پانیک بالینی و غیربالینی پیشبینی میکند .بنابراین مشکالت
تنظیم هیجان هم در اختالل پانیک و هم در اختالل اضطراب فراگیر نقش دارد و میتواند تا
حدی ارتباط این اختالالت را تبیین کند .وارنر 5و همکاران ( )3533با سنجش تنظیم هیجان
در اختالل اضطراب اجتماعی دریافتند که انتخاب موقعیت در اختالل اضطراب اجتماعی
1. Wright
2. Aldao & Nolen-Hoeksema
3. Salters-Pedneault
4. Tull
5. Warner
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نقش مهمی دارد .در شرایط اضطرابآور افراد با اختالل اضطراب اجتماعی از راهبرد
مقابلهای اجتناب استفاده میکنند .اجتناب ویژگی اصلی اختالل اضطراب اجتماعی است که
به عنوان یکی از مالکهای این اختالل نیز شناخته میشود .تروسپر و همکاران ( )3559در
پژوهش خود مدلی را از تنظیم هیجان و ارتباط آن با اختالالت هیجانی ارائه کردند که نشان
میدهد تنظیم هیجان نقش مهمی در اختالالت هیجانی مانند اضطراب و افسردگی دارد .مدل
ارائه شده قابل استفاده در جمعیت نوجوان و جوان میباشد .این مدل با کاهش راهبردهای
ناکارآمد تنظیم هیجان موجب کاهش نشانههای اختالالت هیجانی در بیماران میگردد.
یافتههای گارنفسکی و همکاران ( )3553نشان داد که تمام راهبردهای مقابلهای شناختی که
نوجوانان از خود گزارش کردند ،نمرهی کمتری از بزرگساالن دریافت میکند .با این وجود،
راهبردهای مقابلهای شناختی هم در بزرگساالن و هم در نوجوانان با آسیبشناسی و
نشانهشناسی اختالالت روانی ارتباط دارد .راهبردهای مقابلهای شناختی همچون سرزنش
خود ،نشخوار ذهنی ،فاجعهسازی و ارزیابی مجدد نقش مهمی را در عالئم آسیبشناسی
روانی افراد بازی میکنند .نتایج مطالعهی گارنفسکی و همکاران ( )3559نشان داد که
نشخوار ذهنی ،فاجعهسازی و تمرکز مجدد مثبت در زنان بیشتر از اغلب مردان استفاده
میشود .میزان باالی سرزنش خود ،نشخوار ذهنی و فاجعهسازی راهبردهایی هستند که با
نمرات افسردگی مردان و زنان قویاً ارتباط دارند .یافتههای پژوهش ساوج و زیمن)3559( 3
نشان داد که کودکان و نوجوانانی که مالکهای اختالالت اضطرابی را داشتند ،در مدیریت
کردن تجارب نگرانی ،غم و خشم دچار مشکل بودند؛ این موضوع میتواند به خاطر تجارب
هیجانی با شدت باال و اعتماد اندک آنان به توانایی خود برای تنظیم کردن این برانگیختگی
هیجانی ،باشد .بنابراین تنظیم هیجان میتواند به عنوان هستهی اصلی پژوهش در زمینهی
جمعیتهای مضطرب در نظر گرفته شود.
سیمپسون 3و همکاران ( )3533با مرور ادبیات پژوهشی در حیطهی درمان اختالالت
اضطرابی کودکان و نوجوانان دریافتند که عوامل خاصی در این زمینه از اهمیت باالیی
برخوردارند .مشکالت مقابلهای در نوجوانان و رفتارهای والدین آنها از جمله این عوامل
مهم هستند .خودارزیابی منفی ممکن است هم وضعیت روانشناختی و هم سالمت روانی را
1. Suveg & Zeman
2. Simpson
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تحت تأثیر قرار میدهد (وانگ 3و همکاران .)3551 ،بنابراین توجه به راهبردهای مقابلهای
مذکور بسیار مهم است .گلدین 3و همکاران ( )3533در پژوهش خود دریافتند که تمرین
مدیتیشن با کاهش شدت هیجان منفی و عالئم اضطراب اجتماعی ارتباط دارد .یافتههای
پژوهش کیتینگ )3533( 3نشان داد که دلبستگی اضطرابی همبستگی مثبت و معناداری با
شناخت های مجزا از خود ،خانواده و دیگران دارد .همچنین دلبستگی اضطرابی با تمام
عاملهای اختالل در تنظیم هیجان ارتباط دارد .بین دلبستگی اجتنابی با نبود هشیاری هیجانی
ارتباط منفی و معنادار یافت شد .افرادی که در تنظیم هیجان دچار اختالل بودند ،برای
هیجانات منفی ناپذیرفتنی ،دسترسی به راهبردهای مقابلهای و تنظیم هیجان و شناسایی
هیجانات خاص مشکل داشتند .بشارت و همکاران ( )3393با مقایسهی سبکهای دلبستگی
بیماران و افراد عادی ،احتمال تأثیرگذاری اختالل سبکهای دلبستگی بر نارسایی تنظیم
هیجان را تأیید میکند .از طرفی نیز تفاوت سبکهای دلبستگی در بیماران افسرده و مضطرب
می تواند تفاوت در نوع نارسایی تنظیم هیجان را در این دو گروه توجیه کند .بنابراین
پیشبینی میشود سبکهای دلبستگی به عنوان متغیر واسطهای وارد شود و مورد تحقیق
بررسی قرار گیرد.
پیشینهی پژوهشی ارائه شده نشان میدهد که با وجود انجام مطالعاتی در زمینهی
اضطراب و اختالالت هیجانی مرتبط با اضطراب ،اما در زمینهی پیشبینی این اختالالت
براساس مدل چندعاملی دربرگیرندهی تنظیم هیجان ،راهبردهای مقابلهای و نشانههای اختالل
شخصیت مرزی خأل پژوهشی وجود دارد؛ حتی مطالعات بسیار محدودی وجود دارد که
ارتباط یکی از متغیرهای مذکور را با اختالالت هیجانی مرتبط با اضطراب بررسی کرده
باشد .لذا با توجه به تعاریف و نظریات مطرح شده و نیز پیشینهی پژوهشی ،این پژوهش به
دنبال پاسخ به این سؤال است که آیا اختالالت هیجانی مرتبط با اضطراب نوجوانان براساس
تنظیم هیجان ،راهبردهای مقابلهای و نشانههای اختالل شخصیت مرزی قابل پیشبینی میباشد
یا خیر؟

1. Wang
2. Goldin
3. Ketting
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روش پژوهش
این پژوهش به روش توصیفی از نوع پیشبینی انجام شد .جامعهی آماری  3335نفر شامل
کلیهی دانشآموزان مقاطع راهنمایی و دبیرستان شهرستان تویسرکان در سال تحصیلی -99
 3393بود .آزمودنیها از هر دو جنسیت و در دامنهی سنی  33تا  38سال بودند .نمونهی این
پژوهش براساس جدول مورگان و کرجسی شامل  333آزمودنی است که به روش طبقهای
انتخاب شدند؛ بدین صورت که برخی از مدارس مناطق مختلف (مرکزی ،سرکان و فرسفج)
شهرستان تویسرکان انتخاب شدند ،از بین مدارس انتخاب شده برخی از کالسها انتخاب
شدند و در نهایت برخی از دانشآموزان این کالسها برای انجام پژوهش مورد بررسی قرار
گرفتند .پس از اجرای همهی پرسشنامهها ،دادهها وارد نرمافزار  SPSSشد .برای توصیف
دادهها از روشهای آمار توصیفی شامل فراوانی ،میانگین و انحراف استاندارد و برای بررسی
فرضیات پژوهش از روش آماری تحلیل رگرسیون چندمتغیره استفاده شد.
ابزارهای پژوهش .1 :مقیاس تنظیم هیجان:مقیاس تنظیم هیجان توسط گراس و
جان ( )3553تهیه شده است و از  35گویه تشکیل شده است که دارای دو خرده مقیاس
ارزیابی مجدد ( 1گویه) و فرونشانی ( 9گویه) میباشد .پاسخها براساس مقیاس لیکرت (1
درجهای) ،از کامالً مخالف ( )3تا کامالً موافق ( )1است .ضریب آلفای کرونباخ برای
ارزیابی مجدد  5/19و برای فرونشانی  5/13و اعتبار بازآزمایی بعد از  3ماه برای کل مقیاس
 5/19گزارش شده است .ضریب همسانی درونی این مقیاس در کارمندان ایالتی و دانشجویان
کاتولیک دانشگاه میالن برای ارزیابی مجدد در دامنهی  5/98تا  5/18و برای فرونشانی 5/93
تا  5/13به دست آمده است .نسخهی فارسی پرسشنامهی تنظیم هیجان گراس و جان در
فرهنگ ایرانی توسط قاسمپور و همکاران ( )3393هنجاریابی شده است .اعتبار این مقیاس
براساس روش همسانی درونی (با دامنهی آلفای کرونباخ  5/15تا  )5/83و روایی آن از طریق
تحلیل مؤلفهی اصلی با استفاده از چرخش واریماکس ،همبستگی بین دو خردهمقیاس
( )r =5/33و روایی مالکی مطلوب گزارش شده است .پایایی این ابزار در پژوهش حاضر به
روش آلفای کرونباخ  5/18به دست آمد.
 .2پرسشنامهی راهبردهای مقابلهای اندلر و پارکر :این پرسشنامه توسط اندلر و
پارکر ( )3995تهیه شده و به وسیلهی اکبرزاده ( )3311ترجمه شده است .این ابزار شامل 98
ماده است و پاسخها به روش لیکرت از هرگز ( )3تا همیشه ( )5مشخص شده است که سه
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زمینهی اصلی رفتارهای مقابلهای را دربر میگیرد -3 :مقابلهی مسئلهمدار یا برخورد فعال با
مسئله در جهت مدیریت و حل آن -3 .مقابلهی هیجانمدار یا تمرکز بر پاسخهای هیجانی به
مسئله -3 .مقابلهی اجتنابی یا فرار از مسئله .با توجه به اینکه به صورت  5درجه لیکرت
میباشد حداکثر نمره برای هر ماده  5و حداقل  3میباشد .آزمودنی بایستی به همهی سؤاالت
پاسخ دهد .اگر آزمودنی تعداد  5سؤال یا کمتر از  5سؤال را جواب نداده باشد در زمان
نمرهگذاری پژوهشگر میتواند به این سؤاالت گزینهی  3را عالمت بزند ،اما در غیر این
صورت یعنی اگر بیش از  5سؤال بدون پاسخ باشد ،آن پرسشنامه نمرهگذاری نمیشود.
دامنهی تغییرات سه نوع رفتار رویارویی به این شکل است که نمرهی هر یک از سبکهای
مقابلهای سهگانه یعنی مسئلهمدار ،هیجانمدار و اجتنابی از  31تا  85است .به عبارت دیگر
سبک مقابلهای غالب فرد با توجه به نمرهای که در آزمون کسب میکند مشخص میشود.
یعنی هر کدام از رفتارها نمرهی باالتری را کسب کند ،آن سبک به عنوان شیوهی مقابلهای
فرد در نظر گرفته میشود .برای به دست آوردن پایایی این ابزار در گروه دانشجویان از
آلفای کرونباخ استفاده شده که در مقابلهی مسئلهمدار پسران  5/93و دختران  ،5/85در
مقابلهی هیجانمدار پسران  5/83و دختران  5/85و در مقابلهی اجتنابی پسران  5/85دختران
 5/83به دست آمده است .اعتبار پرسشنامه با موقعیتهای استرسزا از طریق آلفای کرونباخ
در پژوهش قریشیراد ( )3389در سطح باالیی ( )5/83به دست آمده است .روایی
پرسشنامهی مذکور نیز طی تحقیقاتی که در ایران انجام شده ،ثابت گردیده است .به منظور
محاسبهی همبستگی عوامل پرسشنامه مقابله با استرس از ضریب همبستگی پیرسون استفاده
شده و نتایج ذیل به دست آمده است :مسئلهمدار  ،5/58هیجانمدار  5/55و اجتنابی ( 5/93به
نقل از بیات .)3399 ،پایایی این ابزار در پژوهش حاضر به روش آلفای کرونباخ  5/15به
دست آمد.
 .3پرسشنامهی شخصیت مرزی :پرسشنامهی شخصیت مرزی به منظور سنجش صفات
شخصیت مرزی در نمونههای بالینی و غیربالینی ساخته شده و به صورت بله /خیر جواب داده
میشود و شامل  39آیتم است .پاسخ بله نمرهی یک و پاسخ خیر نمرهی صفر میگیرد .این
مقیاس دارای سه عامل ناامیدی ،تکانشگری و عالئم تجزیهای و پارانوئیدی وابسته به تنیدگی
است .جکسون و کالریج ( )3993ضریب اعتبار بازآزمایی پرسشنامهی شخصیت مرزی را
 5/13و راولینگز و همکاران ( )3553ضریب آلفا را  5/85گزارش کردند .محققان در ایران
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ضریب اعتبار بازآزمایی این ابزار را  5/89و ضریب آلفا را  5/11به دست آوردند (به نقل از
محمدزاده و رضایی .)3395 ،پایایی این ابزار در پژوهش حاضر به روش آلفای کرونباخ
 5/83به دست آمد.
 .4پرسشنامهی اختالالت هیجانی مرتبط با اضطراب :این ابزار  93آیتمی به منظور
غربال اختالالت اضطرابی  9تا  39سالهها ساخته شده است .آزمودنی جمالت را طبق مقیاس
 5تا  3پاسخ میدهد .این ابزار  5خردهمقیاس دارد که شامل :الف .وحشتزدگی بدنی ،ب.
اضطراب تعمیمیافته ،ج .اضطراب جدایی ،د .هراس اجتماعی و ه .مدرسه هراسی است.
پژوهشها نشان داده که این پرسشنامه پایایی و اعتبار خوبی دارد .اعتبار افتراقی آن هم
مطلوب است و میتواند کودکانی را که اختالالت اضطرابی دارند از کودکانی که اختالالت
اضطرابی ندارند ،جدا کند .شواهد نشان میدهد که این مقیاس ابزار مقدماتی خوبی برای
کودکانی است که ضربه خوردهاند و احتمال دارد دچار اختالل استرس پس از حادثه شوند
(بیات .)3399 ،پایایی این ابزار در پژوهش حاضر به روش آلفای کرونباخ  5/11به دست
آمد.

یافتههای پژوهش
در این قسمت ،ابتدا یافتههای توصیفی به دست آمده از تجزیه و تحلیل آماری دادهها ارائه
میگردد .سپس با توجه به هدف پژوهش یافتههای استنباطی آورده میشود.
جدول  .1شاخصهای توصیفی مربوط به متغیرهای مورد بررسی
متغیر

میانگین

انحراف استاندارد

اضطراب

93/83

9/51

تنظیم هیجان

31/99

1/98

راهبردهای مقابلهای

333/38

33/31

نشانههای اختالل شخصیت مرزی

35/15

5/13

N = 333

همانطور که قبالً نیز اشاره شد ،برای بررسی فرضیههای پژوهش از روش تحلیل
رگرسیون چندمتغیره استفاده شد .این روش آماری چند پیشفرض دارد .یکی از اصلیترین
پیشفرضهای تحلیل رگرسیون چندمتغیره نرمال بودن توزیع دادهها است .این پیشفرض با
آزمون کولموگروف -اسمیرنوف بررسی شد .نتایج نشان داد که توزیع دادهها نرمال است؛
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زیرا نمرهی  Zبه دست آمده ( )5/555با اطمینان  5/95درصد معنادار نمیباشد (.)P < 5/55
همچنین مقیاس اندازهگیری متغیرهای مورد بررسی نسبی میباشد .پیشفرض دیگری که
برای مطالعات رگرسیونی مطرح است ،بحث وجود مدل نظری متغیرهای مورد بررسی و
ارتباط بین آنها است .این پیشفرض نیز با توجه به پیشینهی پژوهشی موجود در زمینهی
تنظیم هیجان ،راهبردهای مقابلهای و نشانههای اختالل شخصیت مرزی تأیید میگردد .با
استفاده از آزمون لوِن پیشفرض همگنی واریانسها بررسی شد .با توجه به نتایج به دست
آمده از این آزمون زیرا  Fمحاسبه شده برای تنظیم هیجان ( ،)5/313راهبردهای مقابلهای

( )3/995و نشانههای اختالل شخصیت مرزی ( )5/398در سطح  P > 5/55معنادار نبود
(سبکهای دلبستگی ،5/133 :تنظیم هیجان 5/313 :و نشانههای اختالل شخصیت مرزی:
 )5/551پیشفرض همگنی واریانسها در متغیرهای مورد بررسی تأیید شد.
جدول  .2ماتریس همبستگی بین متغیرهای مورد بررسی
متغیرها

اضطراب

تنظیم هیجان

راهبردهای مقابلهای

شخصیت مرزی

اضطراب

-

5/93

5/38

5/91

تنظیم هیجان

5/93

-

5/53

5/99

راهبردهای مقابلهای

5/38

5/53

-

5/35

شخصیت مرزی

5/91

5/99

5/35

-

جدول ماتریس همبستگی متغیرهای مورد بررسی در این پژوهش نشان میدهد که بین
نشانههای اختالالت هیجانی مرتبط با اضطراب ،تنظیم هیجان ،راهبردهای مقابلهای و
نشانههای اختالل شخصیت مرزی همبستگی وجود دارد .بیشترین میزان ضریب همبستگی
بین تنظیم هیجان و راهبردهای مقابلهای ( )5/53و کمترین آن بین نشانههای اختالل شخصیت
مرزی و راهبردهای مقابلهای ( )5/35به دست آمد.
جدول  .3خالصهی مدل رگرسیونی حاصل از تجزیه و تحلیل دادهها
رگرسیون
5/953

مجذور

مجذور رگرسیون

درجهی

درجهی

رگرسیون

تنظیم شده

آزادی 3

آزادی 3

5/313

5/355

3

338

معناداری
5/553
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جدول فوق مربوط به خالصهی مدل رگرسیونی میباشد .با استفاده از روش ،Enter

مدل معناداری به دست آمد ( .)P > 5/55با توجه به معنادار بودن مقدار مجذور رگرسیون
( ،)5/313میتوان گفت که اختالالت هیجانی مرتبط با اضطراب نوجوانان با توجه به تنظیم
هیجان ،راهبردهای مقابلهای و نشانههای اختالل شخصیت مرزی آنان قابل پیشبینی است.
مقدار رگرسیون به دست آمده ( )5/953با درجهی آزادی  338نشان دهندهی ارتباط
رگرسیونی بین متغیرهای مورد بررسی در این پژوهش میباشد.
جدول  .4نتایج حاصل از تحلیل واریانس یکراهه
مدل 3

مجموع مجذورات

درجهی آزادای

رگرسیون

3339/398

3

159/119

باقیمانده

1393/915

338

33/991

کل

1513/333

335

-

معناداری

میانگین مجذورات

F
31/353

5/553

-

-

-

-

جدول تحلیل واریانس یکراهه نشان دهندهی معناداری تحلیل واریانس مورد بررسی
در این تحقیق است .مقدار  Fبه دست آمده در این جدول  31/353میباشد .همچنین براساس
نتایج مندرج در این جدول بین میانگین اضطراب اجتماعی ،اجتناب تجربهای و باورهای
غیرمنطقی دانشآموزان از نظر آماری تفاوت معنادار وجود دارد (.)P > 5/55
جدول  .5ضرایب بتا مربوط به متغیرهای مورد بررسی
بتای

انحراف

بتای

غیراستاندارد

استاندارد

استاندارد

اضطراب

3/313

5/359

5/958

5/313

تنظیم هیجان

5/899

5/359

5/381

3/139

راهبردهای مقابلهای

5/533

5/351

5/398

3/333

5/553

5/913

5/339

5/319

3/158

5/553

متغیرها

نشانههای اختالل شخصیت
مرزی

t

معناداری
5/553
5/553

مندرجات جدول فوق ضرایب بتای مربوط به متغیرهای مورد بررسی را نشان میدهد.
بیشترین مقدار بتا مربوط به تنظیم هیجان ( )5/899و کمترین آن مربوط به نشانههای اختالل
شخصیت مرزی ( )5/913است .بنابراین بیشترین سهم در پیشبینی اضطراب و اختالالت
هیجانی مرتبط با اضطراب مربوط به تنظیم هیجان است .انحراف استاندارد ،ضرایب بتای
استاندارد t ،و معناداری نیز در جدول فوق مشاهده میگردد .با توجه به سطوح معناداری بتای
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همهی متغیرها ( )5/553میتوان با  5/95اطمینان گفت که متغیرهای پیشبین (تنظیم هیجان،
راهبردهای مقابلهای و نشانههای اختالل شخصیت مرزی) از نظر آماری با درصدهای معنادار،
پیشبینی کنندهی متغیر مالک (اختالالت هیجانی مرتبط با اضطراب) هستند.

بحث و نتیجهگیری
این پژوهش با هدف پیشبینی اختالالت هیجانی مرتبط با اضطراب نوجوانان براساس تنظیم
هیجان ،راهبردهای مقابلهای و نشانههای اختالل شخصیت مرزی انجام شد .پیشینهی مطالعاتی
در زمینهی اضطراب و اختالالت هیجانی مرتبط با اضطراب در ارتباط با تنظیم هیجان،
راهبردهای مقابلهای و نشانههای اختالل شخصیت مرزی نشان دهندهی رابطهی بین متغیرهای
مذکور است .همچنان که مارتین و داهلن )3555( 3دریافتند که تنظیم شناختی هیجان
پیشبینی کنندهی افسردگی ،اضطراب ،استرس و خشم است .بین اغلب مؤلفههای تنظیم
شناختی هیجان همچون سرزنش خود ،نشخوار ذهنی ،فاجعهسازی و ارزیابی مجدد مثبت با
این هیجانات منفی ارتباط معنادار یافت شد .هانسدوتیر و اولندیک )3551( 3با بررسی نقش
تنظیم هیجان در درمان اختالالت اضطرابی کودک ،دریافتند که بسیاری از کودکان دچار
اختالالت اضطرابی مهارتهای تنظیم هیجان ضعیفی دارند و راهبردهای تنظیم هیجان را با
درمان شناختی رفتاری اختالالت اضطرابی ترکیب کردند و معتقدند این کار اثربخشی درمان
را بیشتر میکند.
نتایج حاصل از پژوهش آلدائو و نولن هوکسما ( )3535علیلو و همکاران ()3393
سلطانینژاد و همکاران ( ،)3393هاشمی و همکاران ( ،)3393بشرپور و همکاران (،)3393
مشهدی و همکاران ( ،)3393تول و همکاران ( ،)3559تروسپر و همکاران ( ،)3559کرون و
هاک ( ،)3533جیردال و دال ( ،)3558آن 3و همکاران ( )3533و میرزایی و همکاران
( )3393نیز با این پژوهش همسو میباشد .نتایج پژوهش کلی 9و همکاران ( )3558نشان داد
که با توجه راهبردهای مقابلهای هیجانمداری که زنان استفاده میکنند ،نسبت به مردان میزان
اضطراب و افسردگی بیشتری را متحمل میشوند .در این مطالعه سطح پایینی از شکلدهی
1. Martin & Dahlen
2. Hannesdottir & Ollendick
3. Ahn
4. Kelly
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مثبت مجدد را گزارش کرده و افسردگی بیشتری را نشان دادند؛ همچنین شرکتکنندههای
زن سطح باالیی از سرزنش خود و در نتیجه اضطراب باالتری را گزارش کردند .این در
حالی این است که در مورد مردان این نتایج به دست نیامد؛ چرا که راهبردهای مقابلهای که
مردان استفاده میکردند از نوع مسئلهمدار بود .اما بین اضطراب و افسردگی زنان و مردان با
توجه به دو راهبرد مقابلهای حمایت هیجانی و برونریزی تفاوت معناداری مشاهده نشد.
سیستم بازداری رفتاری به عنوان میانجی بین راهبرد تنظیم هیجان سرکوب و اضطراب ،و
سیستم فعالساز رفتاری به عنوان میانجی بین راهبرد مقابلهای ارزیابی مجدد و خلق افسرده
نقش بازی میکنند (دنیس .)3551 ،3در همین راستا ،ادریسی و همکاران ( )3399با بررسی
مدل ساختاری تنظیم هیجان و اختالل اضطراب فراگیر به این نتیجه رسیدند که از بین
مؤلفه های دشواری در تنظیم هیجان ،دسترسی محدود به راهبردهای تنظیم هیجانی هم به
صورت مستقیم و هم با واسطهگری نگرانی و مؤلفهی دشواری در انجام رفتار هدفمند تنها
به صورت مستقیم بر عالئم اختالل اضطراب تعمیمیافته اثر میگذارند .بنابراین ،مؤلفههای
تنظیم هیجان میتوانند بر عالئم اختالل اضطراب فراگیر در جمعیت عمومی اثرگذار باشد؛
به طوری که افزایش دشواریها در تنظیم هیجان منجر به افزایش نگرانی و عالئم اختالل
اضطراب فراگیر در آنها میشود.
نتایج به دست آمده از این پژوهش حاکی از آن است که با توجه به تنظیم هیجان،
راهبردهای مقابلهای و نشانههای اختالل شخصیت مرزی میتوان بروز اختالالت هیجانی
مرتبط با اضطراب را در نوجوانان پیشبینی نمود .در تبیین این یافته میتوان گفت که
اختالالت هیجانی و یا به طور دقیقتر اختالالت هیجانی مرتبط با اضطراب ،زمینههای زیادی
می تواند داشته باشد .تنظیم هیجان ناکارآمد یکی از این عوامل است؛ زیرا ناتوانی در تنظیم
مناسب و مطلوب هیجانات منجر به تشویش و نگرانی میگردد ،روابط را بر هم میزند و در
نهایت به اختالل در هیجان و اضطراب میگردد .یکی دیگر از زمینههای بروز اختالالت
هیجانی مرتبط با اضطراب نارسایی و ضعف در راهبردهای مقابلهای میباشد .مشکالت و
مسائل برای همهی افراد پیش میآید؛ اما چیزی که تعیین کننده است ،نحوهی واکنش به آن
مسائل و مشکالت است .مقابله ی ناکارآمد نه تنها سودی دربر نخواهد داشت ،بلکه منجر به
بدتر شدن وضعیت فرد میگردد و به احتمال زیاد چرخهی معیوبی از تعارضات ،نگرانیها،
1. Dennis
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مسائل و مشکالت را برای فرد به وجود میآورد؛ به این صورت که هر چه زمان میگذرد،
تعارضات ،مسائل و مشکالت فرد بیشتر ،گستردهتر و پیشرفتهتر میشود .از طرفی نیز مداخله
در این موارد برای بهبود وضعیت فرد دشوارتر میشود.
عامل دیگری که پیشبینی کنندهی بروز اختالالت هیجانی مرتبط با اضطراب در
نوجوانان است ،نشانههای اختالل شخصیت مرزی میباشد .افرادی که چنین ویژگیهایی
دارند و واجد نشانههای اختالل شخصیت مرزی هستند یا حتی دچار اختالل شخصیت مرزی
هستند نیز به دلیل بی ثباتی موجود در هیجانات خود ،اضطراب را تجربه میکنند .انجمن
روانپزشکی آمریکا ( )3533بیثباتی عاطفی به دلیل ماهیت واکنشی خلق (مثالً حالت مالل
شدید ،تحریکپذیری یا اضطراب) که معموالً چند ساعت و ندرتاً چند روز دوام مییابد را
به عنوان یکی از نشانههای اختالل شخصیت مرزی میداند .بنابراین بین حالتهای هیجانی
(به ویژه تحریکپذیری یا اضطراب) با اختالل شخصیت مرزی ارتباط وجود دارد و نیز
میتوا ن گفت متغیرهای دیگری نیز از جمله پردازش هیجانی و تنظیم هیجان در این راستا
نقش واسطه ای دارند؛ زیرا فردی که دچار اختالالت هیجانی مرتبط با اضطراب باشد ،در
پردازش ،تعدیل و تنظیم هیجانات خود دچار مشکل است .حالتهای هیجانی و عاطفی،
عقاید ،باورها و افکار و نیز عالئم جسمانی در کنار بازخوردهای دیگران ،همگی جز
متغیرهایی هستند که در فرآیند تنظیم و پردازش هیجانی ،برگزیدن راهبردهای مقابلهای و
در نهایت بروز یا عدم بروز نشانههای اختالالت هیجانی مرتبط با اضطراب نقش مهمی دارند.
بیثباتی عاطفی به دلیل ماهیت واکنشی خلق در افراد دارای نشانههای اختالل شخصیت
مرزی و نیز بیماران مبتال به این اختالل از یک طرف منجر به تنظیم هیجان ناکارآمد میگردد
و زمینه را برای بروز اضطراب آماده میسازد؛ از طرف دیگر نیز راهبردهای مقابلهای
ناکارآمد در برابر اضطراب پیامد بیثباتی عاطفی به دلیل ماهیت واکنشی خلق در این افراد
میباشد .لذا توجه مدل پیشبینی کنندهی اختالالت هیجانی مرتبط با اضطراب که در این
پژوهش بدان پرداخته شد ،مبنایی برای توصیف و تبیین چرایی و چگونگی بروز اضطراب و
اختالالت هیجانی مرتبط با اضطراب در افراد میباشد .همچنین هنگام سنجش ،ارزیابی و
مداخله در اختالالت هیجانی مرتبط با اضطراب توجه به این متغیرها اهمیت زیادی دارد .با
توجه به نتایج این پژوهش باید خاطر نشان کرد که بیشترین اهمیت را متخصص بالینی باید
به تنظیم هیجان بدهد؛ زیرا تنظیم هیجان بیشترین میزان پیشبینی بروز نشانههای اختالالت
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هیجانی مرتبط با اضطراب در نوجوانان را به خود اختصاص داد .در این راستا میتوان چنین
گفت که تنظیم هیجان عنصر اساسی و تعیین کننده برای این است که تعیین کنیم آیا
نوجوانان واجد اختالالت هیجانی مرتبط با اضطراب هستند یا خیر .توجه به پیشینهی پژوهشی
و مبانی نظری در این زمینه نیز تأیید کنندهی همین نتایج است (سالترز پدنیولت و همکاران،
3551؛ تول و همکاران3559 ،؛ آلدائو و نولن هوکسما3535 ،؛ تروسپر و همکاران.)3559 ،
بنابراین یافتههای مربوط به فرضیههای جزئی این پژوهش نیز با نتایج حاصل از مطالعات قبلی
همسو میباشد.
خودگزارشی بودن دادههای حاصل از این پژوهش یکی از محدودیتهای آن میباشد
که احتمال سوگیری در پاسخ دادن آزمودنیها وجود دارد و نتایج پژوهش را تحت تأثیر
قرار میدهد .با توجه به نتایج به دست آمده از این پژوهش پیشنهاد میگردد که تنظیم هیجان
و مقابله به عنوان زمینهها و پیشبینی کنندهها یا حتی عاملهای میانجی سایر اختالالت بالینی
در نظر گرفته شود و مورد بررسی قرار بگیرد .همچنین با توجه به این که جامعهی آماری این
پژوهش محدود به دانشآموزان است ،پیشنهاد میگردد این پژوهش و پژوهشهای شبیه به
آن در جوامع آماری دیگر نیز انجام شود؛ از جمله دانشجویان ،نظامیان ،پرستاران ،کارکنان
سازمانها و ادارات دولتی .یافتههای این پژوهش در زمینهی بالینی از این نظر اهمیت دارد
که درمانگران با توجه به متغیرهای زمینه ای بتوانند مداخالت مؤثرتری را به کار برند .این
متغیرها در این پژوهش برای اختالالت هیجانی مرتبط با اضطراب شامل تنظیم هیجان ،مقابله
و نشانههای اختالل شخصیت مرزی هستند .اگر متخصصان بالینی بتوانند وضعیت مراجعان
خود را در این زمینهها نیز بهبود بخشند ،نتایج بهتری از مداخالت خود خواهند گرفت و
روند بهبودی مراجعان تسریع خواهد یافت .بنابراین پیشنهاد میگردد که هنگام تدوین
پروتکل های درمانی برای مداخله در اختالالت هیجانی مرتبط با اضطراب به متغیرهای
زمینهای و بنیادین مؤثر در این طیف از اختالالت و همچنین همزمانی با سایر اختالالت روانی
توجه گردد.
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