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 22/12/1330 :ييد نهاييتأ 22/20/1330 وصول مقاله:

 يگر يانجيجان با ميه يميو بدتنظ يزش رفتاريانگ يها ستمين سيروابط ب ين پژوهش به بررسيا
ن يپرداخته است. در ا يت مرزياختالل شخص يها نشانه يدر افراد دارا يشناخت يريپذ و انعطاف يآگاه ذهن

ت ياس شخصيبا استفاده از مق يت مرزياختالل شخص يها نشانه يان داراياز دانشجو ينفر 32  راستا نمونه
  جان، پرسشنامهيم هيدر تنظ يدشوار  جکسون، پرسشنامه يپنج عامل  انتخاب شدند و سپس پرسشنامه يمرز

ن نمونه اجرا يا ين بر رويسکانسيکارت و يبند آزمون دسته يا انهيو نسخه را ياري، توجه و هشيآگاه ذهن
ت يش حساسيج نشان داد که افزايد. نتاير استفاده گرديل مسيها از روش تحل ل دادهيه و تحليتجز يشدند. برا

  واسطه، بهيت مرزياختالل شخص يها نشانه يجان را در افراد دارايه يمي، بدتنظيرفتار يستم بازداريس
جان را يه يميبدتنظ يطور کلدهد اما به يش ميافزا يشناخت يريپذ ش انعطافيو افزا يآگاه کاهش ذهن

و  يش رفتاريستم گرايت سين حساسيب  رابطه يشناخت يريپذ و انعطاف يآگاه دهد. ذهن يکاهش م
ش يم افزايطور مستقبه يش رفتاريستم گرايت سيش حساسينکردند اما افزا يگر يانجيجان را ميه يميبدتنظ
 کرد. ينيب شيجان را پيه يميبدتنظ

 يميبدتنظ؛ يش رفتاريو گرا يبازدار يها ستميس ؛يشناخت يريپذ انعطاف ؛يآگاه ذهن 
 يت مرزياختالل شخص ؛جانيه
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، خودپنداره و عواطف و يفرد نيروابط ب يثبات ير از بيفراگ ييالگو 1يت مرزياختالل شخص
گوناگون وجود دارد.  يها نهيآغاز شده و در زم يل بزرگساليبارز است که در اوا يگر تکانش
ت ياختالل شخص يبه خود اغلب در افراد دارا يب جسمانيو آس يچون خودکش ييرفتارها

ت مورد مشاهده در يشخص يها ن اختالليتر عياز شا يکين اختالل يا شود. يده ميد يمرز
%  ينيت باليوع آن در جمعيزان شيمشاهده شده و م ياست، در هر فرهنگ يمراکز درمان

در مردان و زنان  يزان مساويباً به مياست و تقر 4/1%  -6/1%   يت عموميو در جمع 5/22
 (. 2215، 2وجود دارد )بارلو و دوراند

 يت مرزيجاد اختالل شخصيو ا يشناس را در سبب 3جانيه يمين مطالعه بدتنظيدچن
( و 2223، 6ي؛ گلن و کلنسک2225، 5لکي؛ پوتنام و س4،1333نهاني)ل ينقش محور يدارا

اند )استپ، اسکات، مورس، نولف،  ن اختالل دانستهيا يها آن را موجب تداوم نشانه
 يميکه با بدتنظ ييرهايمتغ يياساس، شناسا ني(. بر ا2213، 0سيلکونيست و پيهالکوئ

ت مربوط به خلااتصحيح مدي و شکلگيرارتباط دارند در  يت مرزيجان در اختالل شخصيه
ها،  ها و فهم آن جانياز ه يجان آگاهيم هين اختالل موثر خواهد بود. منظور از تنظيا

نظر به    ق با اهداف مورد، رفتارکردن مطابيتکانش يکنترل رفتارها ييها، توانا جانيرش هيپذ
ت يجان مناسب موقعيم هيتنظ يکاربرد راهبردها ييو توانا يمنف يها جانيهنگام تجربه ه

و  يدن به اهداف فرديرس يبرا يجانيه يها م پاسخيمنظور تنظر بهيپذ طور انعطافبه
  دهندهها نشان تين قابليا  ا همهيهر کدام  ياست. فقدان نسب يتيموقع يها خواسته
 (. 2224، 2جان است )گراتز و رمريه يميا همان بدتنظيجان يم هيدر تنظ ييها يدشوار

                                                           
1- borderline personality disorder 
2- Barlow & Durand 
3- emotion dysregulation 
4- Linehan 
5- Putnam & Silk 
6- Glenn & Klonsky 

7- Stepp, Scott, Morse, Nolf, Hallquist, & Pilkonis 

8- Gratz & Roemer 
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 يشناخت روان يها بيجان و آسيه يستيز يها هيجامع در مورد پا يها هياز نظر يکي
را فرض  يرفتار -يستم مغزيه سه سين نظريباشد. ا يم 1تيت به تقويحساس ي هينظر

ها به  واکنش يگر يانجيکه مسئول م 2(FFFSفلج شدن ) –زيگر –ستم جنگيکند: س يم
جان ترس را يه FFFSاست.  يرشرطيو غ يشرط  آزارنده يها تمام انواع محرک

ترس و اجتناب است؛  يبرا يآن آمادگ  همبسته يتيکند و عامل شخص يم يگر يانجيم
ن ياست. اآور  اقياشت يها واکنش به محرک  که واسطه 3(BAS) يش رفتاريستم گرايس
کند و  يجاد ميرا ا« لذت مورد انتظار»اق مربوط به يتوام با اشت يدواريجان اميستم، هيس

ستم ياست؛ و س يگر ش به پاداش و تکانشي، گراينيب آن شامل خوش ي ت همبستهيشخص
و  BASش ين گرايکه مسئول حل تعارض هدف است )تعارض ب 4(BIS) يرفتار يبازدار

جان اضطراب يستم هين سي(. اFFFS-FFFSو  BAS-BAS يها تعارضو  FFFSاجتناب 
 يندهايآور غالب، اشتغال به فرآ تعارض يرفتارها يکند که موجب بازدار يجاد ميرا ا

کمک به حل تعارض هدف همزمان  يط برايحافظه و مح يسنجش خطر و جستجو
توام با اضطراب است  يشناکيو اند ينگران يبرا يآن آمادگ ي ت همبستهيگردد. شخص يم

دهد که اختالل  ينشان م ياديز يج مطالعات خانوادگي(. نتا2222، 5ناتون و کر)مک
 ين مطالعات دوقلوهايچنتر است. هم عين اختالل شايبا ا ييها در خانواده يت مرزيشخص

ک ي ين دوقلوهايرا ب يباالتر  يزان همگامي)همزاد( م ي)همسان( و دو تخمک يک تخمکي
 يت مرزيک در بروز اختالل شخصينقش ژنت يبرا يشتريت بينشان داده که حما يتخمک

 يها ستميگر، همان طور که عنوان شد سيد ي(؛ از سو2215کند )بارلو دوراند،  يفراهم م
هستند.  يجانيه يها پاسخ به محرک يستيز يربنايز يش رفتاريو گرا يبازدار يمغز

ارتباط  يت مرزيجان در اختالل شخصيه يميبدتنظها با  ت آنين امکان دارد حساسيبنابرا
 يت مرزيدر اختالل شخص BASو  BISت يحساس  نهيدر زم ييها داشته باشد. پژوهش

و  BAS يت باالي( حساس2226) 6اليمز و بباديوس، جيلور، ريانجام گرفته است. پژوهش ت

                                                           
1- reinforcement sensitivity theory 
2- fight–flight–freeze system  

3- behavioral approach system 
4- behavioral inhibition system 
5- McNaughton & Corr 

6- Taylor, Reeves, James & Bobadilla 
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ت يگر حساسيد قيج چند تحقينشان داده است. نتا يمارين بيرا در ا BISن ييت پايحساس
و عبداله  ياند )هاشم نشان داده يت مرزيها را در اختالل شخص ستمين سيا يهر دو يباال

؛ 2223، 2ريجتبيتز و بي؛ کالس، ورتمن، اسم2220، 1؛ پاستور و همکاران1332، يزاده جد
 (.  2214، 3سلر و همکاران

 يها در مهارتل نقص يدلبه يت مرزي، اختالل شخصياجتماع يستيز  هيبر طبق نظر
معتبر کودک بروز  ط نايبا مح يارث يجانيه يريپذ بياست که در اثر تعامل آس 4يآگاه ذهن

(. منظور از 1333نهان، يگردد )ل يماران مين بيجان در ايه يميابد و موجب بدتنظي يم
  ط خود در لحظهيرش و آرامش نسبت به خود و محي، حالت توجه توام با پذيآگاه ذهن

 يها با نشانه يآگاه ذهن  د رابطهييدر تا ي(. شواهد2223، 5اني)براون و رحاضر است 
دهند که  ياز مطالعات نشان م يج شماريمثال نتا يوجود دارد. برا يت مرزياختالل شخص

تواند به کاهش  ياست م يآگاه ذهن يها بر آموزش مهارت يکه مبتن 6يجدل يرفتاردرمان
کمک کند )بارلو و  يماران مرزيشدن در ب يزان بستري، ترک درمان و مياقدام به خودکش

 ي ( اثر قابل مالحظه2213)0مول، اوپتون و بائر -سنلهريترز، اي(. پژوهش پ2215دوراند، 
معطوف به عدم قضاوت را بر چند  يها و مهارت يمعطوف به آگاه يها تعامل مهارت

خشم( که در  يشناکيجان و انديوابسته به ه يگر در روابط، تکانش يمشکل )مشکالت
بر  يمبن ييها هيگر، فرضيد يمتداول هستند ثابت کرده است. از سو يت مرزياختالل شخص

ن راستا انجام گرفته است. يدر ا يقاتيارائه شده و تحق يآگاه با ذهن BISو  BASارتباط 
پژوهش   از بزرگساالن و ينيرباليغ يا نمونه ي( بر رو2211) 2پژوهش ساور، واالچ و کهلز

 BISن يعکس ب  ان رابطهياز دانشجو يا نمونه ي( بر رو2215) 3کت، آمسباو و اهويل، پيهام

نشده  يبررس يآگاه با ذهن BAS  ن دو پژوهش رابطهياند. در ا را نشان داده يآگاه و ذهن

                                                           
1- Pastor 

2- Claes, Vertommen, Smits, Bijttebier 

3- Soler et al 
4- mindfulness 
5- Brown & Ryan 

6- dialectical behavior therapy  
7- Peters, Eisenlohr-Moul, Upton & Baer 
8- Sauer, Walach & Kohls 

9- Hamill, Pickett, Amsbaugh & Aho 
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و  BAS ي را در رابطه يآگاه ذهن يانجي( نقش م2215) 1لوکسيو و ينسکيليس، زياست. ر
BIS ن پژوهش يج اياند که نتا کرده يان بررسياز دانشجو يا جان در نمونهيه يميبا بدتنظ
را نشان داده  يآگاه و ذهن BASن يو عدم رابطه ب يآگاه و ذهن BISن يعکس ب ي رابطه

ز يان نياز دانشجو يا ( در نمونه2212) 2نگريو هوتز ياست. پژوهش کئون، بستانو، کتچوب
را نشان داده  يآگاه و ذهن BASن يو عدم رابطه ب يآگاه و ذهن BISن يبعکس   رابطه

 است.  

خود قرار دارد. در  ييدر مراحل ابتدا يت مرزيدر اختالل شخص يعوامل شناخت يبررس
 يريپذ ب انعطافياز جمله آس 3يياجرا يب کارکردهاياز مطالعات آس ين حوزه برخيا

؛ هالند، اسپراس، 2226، 5کوميس و ريگريکنند )ل يعنوان م يماران مرزيرا در ب 4يشناخت
( . 2223، 0بور و کاراسکو-پابلو، لوپز يکو، فرناندز ديم-مارسا، لوپز-ازي؛ آرزا، د2223، 6لندر

 ييا توانايخاص  يژگيک وياست و  يياز کارکرد اجرا يا جنبه يشناخت يريپذ انعطاف
طور رد، بهيک فکر را در نظر بگي ش ازيدهد تا ب ياست که به فرد اجازه م يکل يشناخت

کند،  ير مييتغ يطيط محيکه شرا يرا عوض کند و هنگام يشناخت يها ر مجموعهيپذ انعطاف
(. مطالعات نشان 1362 ،3؛ اسکات2222، 2کند )رنده يرا بازدار يشگيهم يده پاسخ يالگوها

ت قشر يمربوط به فعال يشناخت يريپذ از جمله انعطاف يياجرا يدهد عملکردها يم
(. 2220، 12نگزيلر و کومياست )م 11يو جانب يپشت يشانيپ شيبخصوص قشر پ 12يشانيپ شيپ

 BASو  BIS ياز اجزا يشانيپ شيت، قشر پيت به تقويحساس  هيگر، بر طبق نظريد ياز سو

ن يدر چند يشانيپ شيها با قشر پ ستمين سي(. ارتباط ا2222ناتون و کر، رود )مک يبه شمار م

                                                           
1- Reese, Zielinski & Veilleux 

2- Keune, Bostanov, Kotchoubey & Hautzinger 

3- executive functions 
4- cognitive flexibility 
5- LeGris & Reekum 

6- Haaland, Esperaas & Landr 
7- Arza, Díaz-Marsá,  López-Micó, Fernández de Pablo, López-Ibor, & Carrasco 

8- Rende 

9- Scott 
10- prefrontal cortex 

11- dorsolateral prefrontal cortex 
12- Miller & Cummings 
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از زنان صورت  ينيبالريغ يا ق که بر نمونهيک تحقيز عنوان شده است. در يگر نيد  مطالعه
 يابيارز يرفتار يکنندگان خواسته شده بود تا خودشان را از نظر بازدار گرفته بود و از شرکت

در  يشتريب 1کيت تونيکرده بودند فعال يابيارز يرفتار ي که خود را بازدارنده يکنند، کسان
سچارو ين، ماکسول، گرينشان داده بودند )شاکمن، مکمنام يو جانب يپشت يشانيپ شيقشر پ

 يحاک ينير باليغ يا نمونه ي( بر رو2214و همکاران ) 3(. پژوهش فونتس2223، 2دسنيويد
که  يرا در مناطق مغز يشناخت يندهايممکن است فرآ BASت ياز آن است که حساس

ل کند. بر عکس، ينقش دارند تعد يشناخت يريپذ و انعطاف يکار  معموالً در توجه، حافظه
با  ي( نشان داده است که افراد2226) 4فرت، ناومن و بارتوسکيگ، هاگمن، سيپژوهش هو

 دارند.  يباالتر BASنمرات  يشانيپ يشتر قشريت بيفعال

 يآگاه ، ذهنيش رفتاريو گرا يازدارب يها ستميس  بر اساس مطالب فوق، احتمال رابطه
ن احتمال يو همچن يت مرزيجان در اختالل شخصيه يميبا بدتنظ يشناخت يريپذ و انعطاف

وجود  يش رفتاريو گرا يبازدار يها ستميبا س يشناخت يريپذ و انعطاف يآگاه ذهن ي رابطه
ش يو گرا يبازدار يها ستميس  ن رابطهيين اساس، هدف پژوهش حاضر تعين بر ايدارد. بنابرا

با توجه به  يت مرزياختالل شخص يها نشانه يجان در افراد دارايه يميبا بدتنظ يرفتار
 (. 1بود )شکل  يشناخت يريپذ و انعطاف يآگاه ذهن يانجينقش م

 

 

 

 

                                                           
1- tonic    
2- Shackman, Mcmenamin, Maxwell, Greischar & Davidson 

3- Fuentes 
4- Hewig, Hagemann, Seifert, Naumann & Bartussek 

 بدتنظیمی هیجان

 سیستم گرایش رفتاری

 پذیری شناختی انعطاف رفتاریسیستم بازداری 

 آگاهی ذهن
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 –يفيو روش مطالعه از نوع توص يو کاربرد ياديبن يها حاضر از نوع پژوهش  مطالعه
رها ين متغيب  شناخت رابطه ير برايل مسيتحل يبود که در آن از روش آمار يهمبستگ

ان مشغول به ين پژوهش دانشجويا يآمار  استفاده شد. جامعه يشنهاديپ يمطابق الگو
بود.  34-35 يليز در سال تحصيمختلف دانشگاه تبر يها رشته يل در مقطع کارشناسيتحص

ن صورت که ياستفاده شد. بد يا خوشه يتصادف يريگ جهت انتخاب نمونه از روش نمونه
 22ز تعداد پنج دانشکده و سپس تعداد يموجود در دانشگاه تبر يها ن دانشکدهيابتدا از ب

 يرهايبا توجه به تعداد متغ  هياول  انتخاب شدند. نمونه يها به صورت تصادف ن آنيکالس از ب
نفر  322، يت مرزياس شخصيمق  ه بر اساس نمرهياول  نمونه يگر از به غرباليپژوهش و ن
، يت مرزياختالل شخص يها نشانه يافراد دارا يعني يينها  ن نمونهييتع يبرا انتخاب شد.

 2داشتند انتخاب شدند که  يت مرزياس شخصين نمره را در مقينفر که باالتر 122تعداد 
 يينها  ها کنار گذاشته شدند و نمونه ا ناقص بودن پرسشنامهيل مخدوش يدلها به نفر از آن

آنها  ين سنيانگينفر زن بودند و م 66نفر مرد و  26ن تعداد ينفر شد که از ا 32شامل 
 سال بود.   52/21

اختالل  يها نشانه ين افراد داراييتع يدر پژوهش حاضر برا 
ماده است  22 ين پرسشنامه داراياستفاده شد. ا يت مرزياس شخصياز مق يت مرزيشخص

و مالزاده  ي، تقويق محمدزاده، گودرزيشوند. در تحق ير پاسخ داده ميا خيکه به صورت بله 
 يدي/ پارانوئيا هيم تجزيو عال يگر ، تکانشيديسه عامل ناام يل عاملي(، تحل1324)

ها با کل  اسيمق خرده ياس استخراج نمود. همبستگين مقيا يوابسته به استرس را برا
گزارش شد. در  44/2تا  30/2ن يها هم ب ن عامليب يو همبستگ 22/2تا  01/2ن ياس بيمق

به  ييگرا شيپر و روان ييرنجورخو روان يها اس با شاخصين مقيهمزمان، ا ييارتباط با روا
 يت مرزياس شخصيهم مق يافتراق ييداشت. در بحث روا 64/2و  23/2 يب همبستگيترت

                                                           
1- Borderline Personality Scale  
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 يمبتال به افسردگماران ين سه گروه بين نحو توانستند بيآن به بهتر يها اسيمق و خرده
ن نمره را در يشتريب بيز قائل شوند که به ترتيو گروه بهنجار تما يزوفرني، اسکياساس

و  24/2اس يکل مق يچهار هفته برا  در فاصله ييبازآزما ييايبودند. پا  دست آوردهاس بهيمق
مه يندو  يها به روش ييايب پاين ضريچنمحاسبه شد. هم 02/2تا  52/2ن يها ب عامل يبرا

 يها و عامل  اسيکل مق يکرنباخ( برا يب آلفاي)ضر يدرون ييايف( و پايب تنصيکردن )ضر
 يسنج ات روانياز خصوص يج فوق در مجموع حاکيگزارش شد. نتا 00/2تا  53/2ن يآن ب

 باشد. ينامه م ن پرسشيمطلوب ا

ماده است که  32 يجکسون دارا ياس پنج عامليمق 
 5ند و شامل ميشواري گذهنمرت ليکراي جهدرپنج س يک مقيااساس بر آن  يها رتعبا

ز و انجماد است ي، جنگ، گريرفتار يستم بازداري، سيش رفتاريستم گراياس سيمقخرده
در  يرفتار يستم بازدارياس سيمق خرده يدرون يياي(. در پژوهش حاضر پا2223، 2)جکسون

در حد قابل  يش رفتاريستم گراياس سيمق خرده يدرون يياي( و پاα= 66/2حد متوسط )
 (. α= 02/2قبول بود )

 36اس يک مقيجان يم هيدر تنظ ياس دشواريمق 
اري گذهنمرت ليکراي جهدرپنج س يک مقيااساس بر آن  يها رتعبااست که   يا ماده

است که مربوط به  ييها اسيرمقيدر ز ياختصاص  نمره 6و  يکل  ک نمرهي يند و داراميشو
شتر در يب يدشوار  دهندهباالتر نشان  جان است. نمرهيم هيدر تنظ يابعاد مختلف دشوار

 يدرون يياياس پاين مقي(. در پژوهش حاضر ا2224جان است )گراتز و رومر، يم هيتنظ
 (.α= 26/2داشت ) يخوب

ماده  15 يدارا ياري، توجه و هشيآگاه اس ذهنيمق 
 يبرا يکل  ک نمرهيشوند و  يم يگذار کرت نمرهيل يا اس شش درجهيک مقياست که در 

                                                           
1- Jackson’s Five Factor Scale 
2- Jackson 

3- Difficulties in Emotion Regulation Scale  
4- Mindful Attention Awareness Scale  
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ان، يشتر است )براون و ريب يآگاه ذهن  دهنده باالتر نشان  دهد که نمره يارائه م يآگاه ذهن
 (.α= 00/2اس در حد قابل قبول بود )ين مقيا يدرون يياي(. در پژوهش حاضر پا2223

کارت  يبند افزار آزمون دسته نرم 
تعداد طبقات  يعنيها  ين خروجيداد( دارد که دو مورد از ا )برون يخروج 12ن، يسکانسيو

سنجش  يها ن شاخصيتر يبه عنوان اصل يدرجاماندگ يل شده و تعداد خطاهايتکم
، يو خداداد يانيآشت يان، آزادفالح، فتحيرفته شده است )شاهقليپذ يياجرا يها کنش
 يريپذ عدم انعطاف  عنوان نمرهن آزمون بهي(. در پژوهش حاضر تعداد کل خطاها در ا1332
 در نظر گرفته شد.  يشناخت

ن شده و ييتع يها د دانشکدهينمونه با کسب اجازه از اسات ن حجم و انتخابييپس از تع
ان داده شد. يمختصر در مورد طرح پژوهش به دانشجو يحاتيها توض با آن يقبل يهماهنگ

ان قرار ينفر از دانشجو 322ار يدر اخت يت مرزيشخص ي اول اجرا، پرسشنامه ي در مرحله
 يافراد دارا يعني يينها  ن نمونهنفر به عنوا 122که تعداد  يگر گرفت. پس از غربال

 يها پرسشنامه ي هيبعد بق ي مرحله يانتخاب شدند، در ط يت مرزياختالل شخص يها نشانه
ک ين با استفاده از يسکانسيز آزمون ويقرار گرفت و ن يينها  ن نمونهيار ايپژوهش در اخت 

ح يافزار توض کار با نرم ن صورت که ابتدا روشيها به عمل آمد به ا قابل حمل از آن ي انهيرا
 د.يپژوهش در مجموع دو ماه طول کش يد. مدت زمان اجراش يشد و سپس اجرا م يداده م

انجام گرفت.  3زرليافزار ل و با استفاده از نرم 2ريل مسيها با روش تحل ل دادهيه و تحليتجز
 يريگ اس اندازهيبودن مق يا ( فاصله1ر عبارتند از: يل مسيروش تحل ياصل يها فرض شيپ

  چندگانه يخط ( هم3مورد مطالعه  يرهايع متغي( نرمال بودن توز2مورد مطالعه  يرهايمتغ
قرار  يها مورد بررس فرض شين پين ابتدا اي( استقالل خطاها. بنابرا4ن يب شيپ يرهايمتغ

                                                           
1- Wisconsin Card Sorting Test  
2- path analyze 

3- Lisrel 
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پاسخ به سوال  ها و هيآزمودن فرض يها محقق شده بودند، برا گرفتند و از آن جا که تمام آن
 ن روش استفاده شد.يپژوهش از ا

ر يها و سوال پژوهش مقاد هير در تمام فرضيل مسيبرازش مربوط به تحل يها شاخص
 ين مجذور خطايانگيم ي شهيها مقدار شاخص ر که در تمام آن يداشتند به طور يمطلوب
( قرار داشت و 26/2با  يا مساوي 26/2تر از  در حد مطلوب )کوچک (RMSEA) برآورد

ن نسبت در سطح ي( بود که ا6با  يا مساوي 6تر از  در حد مطلوب )کوچک 2/dfنسبت 
، شاخص (GFI) برازش ييکويست. مقدار شاخص نيدار ن يمعن 25/2تر از  کوچک يآلفا

ز در حد مطلوب ين (CFI) يقيو شاخص برازش تطب (AGFI) برازش اصالح شده ييکوين
 (. 1-6 يها ( بودند )جدول32/2تر از  )بزرگ

 ن شرح بودند: ير به ايل مسيمربوط به تحل ينيب شيب پيضرا

 يميبا بدتنظ يش رفتاريو گرا يبازدار يها ستميت سيحساس  ( که رابطه1)  هيدر فرض
ستم يت سيشده بود، حساس يبررس يت مرزياختالل شخص يها نشانه يجان در افراد دارايه

 يميرات بدتنظييدرصد از تغ t (33/4- ،)34( و -34/2ن )يب شيب پيبا ضر يرفتار يبازدار
 يش رفتاريستم گرايت سين حساسيچنکرد. هم ينيب شيدار پ يو معن يجان را به طور منفيه

طور جان را بهيه يميرات بدتنظييدرصد از تغ t (12/5 ،)33( و 33/2ن )يب شيب پيبا ضر
 (. 1کرد )مدل  ينيب شيدار پ يمثبت و معن

 

 

                            

 

e بدتنظیمی هیجان

  

 حساسیت سیستم گرایش رفتاری

 حساسیت سیستم بازداری رفتاری
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RMSEA 2df2/dfpGFIAGFICFI

24/2 222 36 3 12/2 35/2 34/2 35/2 

 يها نشانه يجان در افراد دارايه يميبا بدتنظ يآگاه ذهن  ( که رابطه2) ي هيدر فرض
 t( و -45/2ن )يب شيب پيبا ضر يآگاه شده بود، ذهن يبررس يت مرزياختالل شخص

کرد  ينيب شيدار پ يو معن يجان را به طور منفيه يميرات بدتنظييدرصد از تغ 45(، -13/6)
 (. 2)مدل 

جان در افراد يه يميبا بدتنظ يشناخت يريپذ ( که رابطه عدم انعطاف3) ي هيفرضدر 
ب يبا ضر يشناخت يريپذ شده بود، عدم انعطاف يبررس يت مرزيشخص يها نشانه يدارا

و  يطور منفجان را بهيه يميرات بدتنظييدرصد از تغ t (23/5- ،)32( و -32/2ن )يب شيپ
 (. 3کرد )مدل   ينيب شيدار پ يمعن

  

                                   

RMSEA 2df2/dfpGFIAGFICFI

22/2 231 00 3 21/2 36/2 35/2 35/2 

  
     

RMSEA 2df2/dfpGFIAGFICFI

23/2 364 31 4 13/2 34/2 33/2 34/2 

Your 

text here 

 بدتنظیمی هیجان

Your 

text here 

 -54/0* ( -21/6) آگاهی ذهن

 بدتنظیمی هیجان

e

  

Your 

text here 

پذیری  عدم انعطاف

 شناختی

(11/4- ) *83/0- 14/0 

21/0 
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 يآگاه با ذهن يش رفتاريو گرا يبازدار يها ستميت سيحساس  ( که رابطه4ه )يدر فرض 
ستم يت سيشده بود، حساس يبررس يت مرزياختالل شخص يها نشانه يدر افراد دارا

 يآگاه رات ذهنييدرصد از تغ t (22/4- )31( و -31/2ن )يب شيب پيبا ضر يرفتار يبازدار
قادر  يش رفتاريستم گرايت سين حال حساسيکرد. با ا ينيب شيدار پ يو معن يطور منفرا به

 (.4کند )مدل  ينيب شيدار پ يطور معنرا به يآگاه رات ذهنيينبود تغ

 

 

 

RMSEA 2df2/dfpGFIAGFICFI

25/2 612 122 5 20/2 33/2 32/2 33/2 

با عدم  يش رفتاريو گرا يبازدار يها ستميت سيحساس  ( که رابطه5) ي هيدر فرض 
شده بود،  يبررس يت مرزياختالل شخص يها نشانه يدر افراد دارا يشناخت يريپذ انعطاف
درصد از  t (23/3- ،)23( و -23/2ن )يب شيب پيبا ضر يرفتار يستم بازداريت سيحساس

ن حال يکرد. با ا  ينيب شيدار پ يو معن يطور منفرا به يشناخت يريپذ رات عدم انعطافييتغ
طور را به يشناخت يريپذ رات عدم انعطافييقادر نبود تغ يش رفتاريستم گرايت سيحساس

 (. 5کند )مدل  ينيب شيدار پ يمعن

 

 

 

 حساسیت سیستم گرایش رفتاری

 حساسیت سیستم بازداری رفتاری

 e آگاهی ذهن

62/0 

Your 

text here 

 حساسیت سیستم گرایش رفتاری

 حساسیت سیستم بازداری رفتاری

 e پذیری شناختی عدم انعطاف

14/
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RMSEA 2df2/dfpGFIAGFICFI

25/2 635 120 5 26/2 32/2 31/2 33/2 

  به واسطه يرفتار يستم بازداريت سياز آن بود که الف( حساس ير حاکيل مسيج تحلينتا
طور جان را بهيه يميرات بدتنظييقادر است تغ يشناخت يريپذ و عدم انعطاف يآگاه ذهن
و  يآگاه ذهن  واسطهبه يش رفتاريستم گرايت سيکند. ب( حساس ينيب شين و پييدار تب يمعن

دار  يطور معنجان را بهيه يميرات بدتنظييست تغيقادر ن يشناخت يريپذ انعطاف عدم
ستم يت سي)حساس ير عليمدل، دو مس يها افتهيبر  يد. ج( مبتنين نماييو تب ينيب شيپ

 يستم بازداريت سيجان( و )حساسيه يميبدتنظ  يآگاهذهن  يرفتار يبازدار

بودند  دار يمعن يجان( از نظر آماريه يميبدتنظ  يشناخت يريپذ عدم انعطاف  يرفتار
 (. 6)مدل 
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text here 

e بدتنظیمی هیجان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 حساسیت سیستم گرایش رفتاری

 حساسیت سیستم بازداری رفتاری

 پذیری شناختی عدم انعطاف

 آگاهی ذهن
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RMSEA 2df2/dfpGFIAGFICFI

26/2 322 152 6 22/2 31/2 32/2 31/2 

 يميبا بدتنظ يش رفتاريو گرا يبازدار يها ستمين رابطه سييتع ن پژوهشيا يهدف کل
 يانجيبا توجه به نقش م يت مرزياختالل شخص يها نشانه يجان در افراد دارايه

ستم يت سيش حساسيج نشان داد که افزايبود. نتا يشناخت يريپذ و انعطاف يآگاه ذهن
جان را به يه يمي، بدتنظيمرز تياختالل شخص يها نشانه يدر افراد دارا يرفتار يبازدار

دهد اما  يش ميافزا يشناخت يريپذ ش انعطافيو افزا يآگاه کاهش ذهن ي واسطه
و  يش رفتاريستم گرايت سين حساسيب ي رابطه يشناخت يريپذ و انعطاف يآگاه ذهن
 نکردند.  يگر يانجين افراد ميجان را در ايه يميبدتنظ

کاهش   واسطهبه BISت يش حساسياج پژوهش حاضر، افزياز نتا يکيبر طبق 
جان، يم هيدهد. مطابق مدل گراس از تنظ يش ميجان را افزايه يميبدتنظ يآگاه ذهن
م ين مدل، تنظيکند. برطبق ا يم يگر يانجيجان ميم توجه را در رابطه با هيتنظ يآگاه ذهن

در  يشواهد(. 2214، 1گذارد )گراس يهستند اثر م يابيکه ماقبل ارز ييندهايتوجه بر فرآ
 يها محرک يمنف يها يابيارز يآگاه دهند ذهن يه وجود دارد که نشان مين فرضيد اييتا

آزارنده، وضوح  يها شتر با محرکيب ياراد ي ن مواجههيدهد و همچن يرا کاهش م يعاطف
مورد تجربه و  يها جانيرش هيشوند، پذ ياحساس م ييها جانين که چه هيشتر در مورد ايب

کند )آرچ و  يم ينيب شيآزارنده را پ يها ند و تجربهيناخوشا يها جانيتر ه عيسر يبهبود
ها  جانيکه از تداخل ه يت به تعارضي، حساسBISت يشتر بودن فعالي(. با ب2215، 2يلند

شود.  يشتر ميب يختگيشتر شده و موجب انگيشود ب يگداال درک ميحاصل شده و در آم
نامربوط گردد  يساز نيجانش يها تيتواند موجب فعال يگداال ميدر آم يختگيش انگيافزا

ها همراه است و  جانيافکار و ه يبا سرکوب ييها تين فعالي(. چن2222)مک ناگتن و کر، 

                                                           
1- Gross 

2- Arch & Landy 

Your 

text here 
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کاهش  ي طور که عنوان شد به منزله ها )که همان جانيموجب کاهش توجه به افکار و ه
همراه  يآگاه کاهش ذهنبا  BISت يش حساسين افزايشود. بنابرا ياست( م يآگاه ذهن

 خواهد بود. 

ش يافزا  به واسطه BIS تيش حساسيج پژوهش حاضر، افزايگر از نتايد يکيبر طبق 
از جمله  يياجرا يکارکردها دهد. يش ميجان را افزايه يميبدتنظ يشناخت يريپذ انعطاف
لر و ياست )م يو جانب يپشت يشانيپ شيمهم قشر پ ياز عملکردها يشناخت يريپذ انعطاف

ن يشتر در ايت بيفعال  دهنده شتر نشانيب يشناخت يريپذ ن انعطافي(. بنابرا2220نگز، يکوم
از  يا در گستره BISدر  يشانيپ شيقشر پ ير پشتيگر، مسيد يه است. از سويناح

(. از 2222نقش دارد )مک ناگتن و کر،  يده به خصوص اضطراب اجتماعيچيپ يها اضطراب
تواند  يم يپشت يشانيپ شيت در قشر پيشتر کردن فعاليبا ب BISت يش حساسين رو افزايا

م ين که تنظيشود و با توجه به ا يماران مرزيدر ب ييها ن اضطرابيش شدت چنيموجب افزا
 شود.  جان يم هيدر تنظ يتواند منجر به دشوار يدشوارتر است م يختگيبرانگ يسطوح باال

در  يشانيپ شيقشر پ يبخش قدامشود که  يج چند پژوهش تصور مينتا يبر مبنا
نشان داده که  يتحول يشناس عصب  نهيقات در زمينقش داشته باشد. تحق يآگاه ذهن

به  يو جوان يدر طول نوجوان 1يانيم -يشکم يشانيپ شيکه در قشر پ يعصب يها شبکه
دهند و با کاهش  يگداال تحت پوشش قرار ميجان را در آميم هيابند، تنظي يسرعت تحول م

، يدان، مارتوکي(. پژوهش ز2212، 3چالسکايو م يهمبسته هستند )دست 2زوليسطوح کورت
ن اضطراب مربوط به مراقبه با يدهد تسک ي( نشان م2213) 4ليو کگ يکرافت، مک هاف

همبسته  يقدام ينسواليو ا يانيم -يشکم يشانيپ شي، قشر پيت قدامينگوليت قشر سيفعال
 -م بااليشتر با تنظيب يسرشت يآگاه ز مشخص شد که ذهنين ياديبن ي ک مطالعهياست. در 

م يدر طول عمل تنظ 5يجانب -يشکم يشانيپ شيراست توسط قشر پ يگداالين آمييپا

                                                           
1- ventromedial prefrontal cortex  

2- cortisol 
3- Decety & Michalska 

4- Zeidan, Martucci, Kraft, McHaffie & Coghill 

5- ventrolateral prefrontal cortex 
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، 1برمنيزنبرگر و لي، ايعاطفه( همبسته است )کرسول، و يزن مثال برچسب يجان )برايه
جاد يتواند در ا يگداال ميو آم يشانيپ شيقشر پ ير پشتيت مسين که فعالي(. با توجه به ا2220

با  يشانيپ شيقشر پ ير قداميت مسينقش داشته باشد و فعال يآگاه اضطراب و کاهش ذهن
 يشود که ممکن است در افراد دارا ين استدالل ميدارد، چن يشتر همبستگيب يآگاه ذهن

گداال يو آم يشانيپ شيقشر پ يت بخش پشتيعدم تعادل فعال ينوع يت مرزياختالل شخص
ت يکه احتماالً فعال يطوروجود داشته باشد؛ به يشانيپ شيقشر پ يت بخش قداميبا فعال

شتر يب يشانيپ شيقشر پ يگداال نسبت به بخش قداميو آم يشانيپ شيقشر پ يبخش پشت
 يختگيکنترل انگ يبرا يکمتر ييتوانا يت مرزياختالل شخص ين افراد داراياست. بنابرا

 را دارند.  BISمربوط به  يمغز يت نواحيحاصل از فعال

 يت مرزياختالل شخص يها نشانه يج پژوهش حاضر، در افراد دارايبر اساس نتا
بر  يشناخت يريپذ و انعطاف يآگاه ذهن ي ست به واسطهيقادر ن يش رفتاريستم گرايس

 يريپذ و انعطاف يآگاه جان اثرگذار باشد. همان طور که قبالً ذکر شد ذهنيم هيتنظ
 2نيدوپام يده ن عالمتيگر، بيد ياست. از سو يشانيپ شيت قشر پيمربوط به فعال يشناخت

عکس  ي ک رابطهي يجانيه يها قيمسئول سا يرقشريو مناطق ز يشانيپ شيدر قشر پ
 يک عصبيک شليتواند سطوح تون يم يشانيپ شين در قشر پيدوپام يش کليوجود دارد. افزا

ر يک( را در زينرژيدوپام يعصب يها سلول ي مداوم و آهسته يک عصبيک )شلينرژيدوپام
 3يمانند جسم مخطط قدام ين را در مناطقيدوپام  هيپا يناپسيش داده و غلظت سيقشر افزا

خود  ي ن به نوبهيک دوپاميتون يناپسيس درون ي افتهيش ين سطوح افزايش دهد. ايافزا
ع يک سريک )شلينرژيت دوپاميدر فعال 4کيفاز يها جاد خوشهيا يالزم برا ي آستانه
دهد.  يش ميدهد( را افزا يرخ م يطيخاص مح يدادهايعمل که در پاسخ به رو يها ليپتانس

در  يش واکنشيتواند افزا يم يشانيپ شين در قشر پيت دوپاميبرعکس، کاهش فعال
، 5يريو حر کلوا، بگدانير قشر را به دنبال داشته باشد )نين در زيک دوپاميفاز يده عالمت

                                                           
1- Creswell, Way, Eisenberger & Liberman 

2- dopamine 
3- ventral striatum 
4- phasic 
5- Nicolova, Bogdan & Hariri 
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جزو  ياز جمله جسم مخطط قدام 1اتاليو مناطق استر يشانيپ شي(. مناطق پ2213
ستم در ارتباط است ين سين مناطق با اين در ايت دوپاميباشند و فعال يم BAS يساختارها

 يتکانش يرفتارها يت مرزياختالل شخص يجا که افراد دارا (. از آن2222)مک ناگتن وکر، 
ت ياز فعال يناش يتکانش ين افراد رفتارهايه را مطرح کرد که در اين فرضيتوان ا يدارند م

جاد يا يالزم برا ي است که موجب کاهش آستانه يشانيپ شين در قشر پيکمتر دوپام
در افراد  BASت يش حساسين رو افزايشود. از ا يم يرقشريل عمل در سطوح زيپتانس
ت را در ياست و فعال يرقشريدر مناطق ز يفعال شيهمراه با ب يت مرزياختالل شخص يدارا

نقش دارد به طور قابل  يشناخت يريپذ و انعطاف يآگاه که در ذهن يشانيپ شيقشر پ
و  يآگاه در ذهن ير چندانيتاث BASت ين حساسيا دهد؛ بنابر يش نميافزا يا مالحظه
 نخواهد داشت.  يت مرزياختالل شخص يدر افراد دارا يشناخت يريپذ انعطاف

ها  خلق يو تکامل ياديدلر هدف بنيبلس و ف 2يساز برون – يساز اساس مدل درونبر 
که نقش خلق مثبت  يکنند به طور يانداز را راه يپردازش متفاوت يها وهين است که شيا
ن است که يا يکه نقش خلق منف يل کند، در حاليرا تسه يساز ن است که درونيا

شده  يدرون يانتساب ساختارها يبه معن يساز درونت کند. يرا تقو يساز برون يکارکردها
مطابق با  يدرون ير ساختارهاييتغ يبه معن يساز که برون ياست، در حال يرونيب يايبه دن
ه ين فرضيف از شواهد از اي(. اکنون چند رد2226، 3دلرياست )بلس و ف يرونيب يها تيوضع
با  BISن که يه و با توجه به ايضن فريا ي(. بر مبنا2213، 4کنند )فرگاس و کچ يت ميحما

توان فرض  ي( م2222مثبت مرتبط است )مک ناگتن وکر،   با عاطفه BASو  يمنف  عاطفه
در ارتباط است و از  يساز با درون BASت يو حساس يساز با برون BISت يکرد که حساس

در  يشناخت يها ساختارها اثرگذار هستند. طرحواره 5ها ها در طرحواره ستمين سين رو ايا
به   دادها و پاسخين شخص هستند که ادراک فرد از روياديبن يها باورها و مفروضه  رندهيبرگ
اژه و يها نقش دارند )پ رات آنييدر تغ يساز و برون يساز دهند و درون يها را شکل م آن

                                                           
1- striatal 

2- assimilation- accommodation 
3- Bless & Fiedler 

4- Forgas & Koch 

5- schema 
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در ادراک  ييها يا کاستيها و  فيها، تحر يريسوگ 2يدگاه شناختي(. بر طبق د1363، 1نهلدريا
دار در  مداوم و نظام يشود و خطاها يناسازگارانه منجر م يها ر تجارب به پاسخيو تفس

، 3دارند )پرتزر و بک يروان يشناس بياز اشکال آس ياريدر بس يپردازش اطالعات نقش مهم
ز يرا ن يت مرزياختالل شخص يناکارآمد در افراد دارا يها ن اساس، طرحوارهي(. بر ا2225

ن که يت دانست و با توجه به اين اختالل شخصيا يها ش نشانهيدايپ يها ن از علتتوا يم
ن يتوان چن يها اثرگذار هستند م بر طرحواره يش رفتاريو گرا يبازدار يها ستميفرض شد س

 يها در افراد دارا ها ممکن است با ناکارآمد بودن طرحواره ستمين سيکرد که ا يريگ جهينت
ج پژوهش حاضر، در افراد يبر اساس نتا يرابطه داشته باشند. از طرف يت مرزياختالل شخص

کاهش   هر چند به واسطه يرفتار يستم بازداريس يت مرزياختالل شخص يها نشانه يدارا
ر يل مسيدارد اما تحل يجان اثر منفيم هيبر تنظ يشناخت يريپذ ش انعطافيو افزا يآگاه ذهن
 يرفتار يستم بازداريرات سييق تغيجان از طريه يميرات بدتنظييتغ ينيب شيم پيمستق

 يطور کلستم بهين سيا يت مرزياختالل شخص يها نشانه يدهد که در افراد دارا ينشان م
جان يه يميرات بدتنظييتغ ينيب شيم پير مستقيل مسيجان اثر مثبت دارد و تحليم هيبر تنظ
م يستم بر تنظين سين افراد ايادهد که در  ينشان م يش رفتاريستم گرايرات سييق تغياز طر

اختالل  يه را مطرح کرد که در افراد داراين فرضيتوان ا ين ميدارد. بنابرا يجان اثر منفيه
ش يز افزايو ن يساز دنبال آن کاهش برونو به BISت يکاهش حساس يت مرزيشخص
 يها ، موجب ناکارآمد شدن طرحوارهيساز ش درونيدنبال آن افزاو به BASت يحساس
 خواهند داشت.  يجان اثر منفيم هيب بر تنظين ترتيشده و بد يشناخت

ت ياختالل شخص يتوان گفت که در افراد دارا يمطالب عنوان شده م يبند در جمع
ت بخش يگداال با فعاليو آم يشانيپ شيقشر پ يت بخش پشتياحتماالً عدم توازن فعال يمرز
به  BISت يحاصل از فعال يختگيو انگ شود که اضطراب يموجب م يشانيپ شيقشر پ يقدام

در واقع اثر  ين اثر منفيمنجر شود. چن يآگاه ها و کاهش ذهن جانيافکار و ه يسرکوب
ن عدم توازن يباشد. چن يخاص م يمغز يبر نواح يرگذاريثأبا ت BISو زودگذر  يمقطع

                                                           
1- Piaget & Inhelder 

2- cognitive theory 
3- Pretzer & Beck 
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 ي، به طورز وجود داردين BAS ير قشريز يو نواح يشانيپ شين قشر پياحتماالً ب يتيفعال
در  يشانيپ شيت قشر پينسبت به فعال BAS ير قشريز يت در نواحيشتر بودن فعاليکه ب

 يشود. اثر کل ين افراد ميدر ا يتکانش يموجب رفتارها يت مرزياختالل شخص يافراد دارا
BIS ن نشان ي، مثبت است که ايت مرزياختالل شخص يجان در افراد دارايم هيبر تنظ

جاد يا  آن به واسطه ين افراد از اثر منفيجان در ايم هيبر تنظ BISر مثبت يدهد تاث يم
م يبر تنظ BASت يش حساسيگر، افزايد يشتر است. از سويب يآگاه اضطراب و کاهش ذهن

ن است که يه ايک فرضيدارد.  ياثر منف يت مرزياختالل شخص يجان در افراد دارايه
ش يشود. افزا يم يرات شناختييو تغ يساز برونش يموجب افزا BISت يش حساسيافزا

 BIS ياز اثرات کل يکيعکس دارد. در واقع  ياثر يساز با باال بردن درون BASت يحساس

 يتيشخص يها يژگيانگر ويت که بيمدت بر شخص يدار و طوالنيبه عنوان اثرات پا BASو 
ه ين فرضيتصور کرد. بر اساس ا يساز و درون يساز بر برون يتوان اثرگذار ياست را م

دچار  يت مرزياختالل شخص يدر افراد دارا يساز و درون يساز ن برونياحتماالً تعادل ب
 يطيط محيبا شرا ي، از نظر تکاملين حالتياست. چن يساز شتر به نفع درونياشکال بوده و ب

ر انطباق با د يثبات موجب دشوار يط بيداشته و در شرا يدارد سازگار يشتريکه ثبات ب
در  يفرد نيعواطف، خودپنداره و روابط ب يثبات يخود به ب ي گردد که به نوبه يط ميمح

قابل مشاهده است  يت مرزياختالل شخص ير که در افراد دارايط متغين شرايمواجهه با ا
 شود.  يمنجر م

کنترل ، عدم ينيرباليافراد غ يل مطالعه بر روياز قب ييها تيدر پژوهش حاضر محدود
مطرح بودند. از جمله  يخودگزارش يو استفاده از ابزارها يژه افسردگيور اختالالت بهيسا

 يشود عبارتند از بررس يشنهاد ميج آن پيق و نتاين تحقيا يز که بر مبناين ييها پژوهش
و  يبازدار يها ستميس ي در رابطه يشناخت يريپذ و انعطاف يآگاه ذهن يانجينقش م

تفاوت دو  ي، بررسيشناخت روان يها ر اختالليجان در سايه يميبا بدتنظ يش رفتاريگرا
قشر  ير پشتيت مسيعدم توازن فعال يج، بررسيم نتاينه جهت تعمين زميجنس در ا

اختالل  يماران دارايدر ب يشانيپ شيقشر پ ير قداميت مسيگداال با فعاليو آم يشانيپ شيپ
 يت کارکردهايتقو يدر راستا ييها ن برنامهي، تدوآن با افراد سالم  سهيو مقا يت مرزيشخص
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 ياثربخش يو بررس يت مرزياختالل شخص يدر افراد دارا يشانيپ شيقشر پ ير قداميمس
 يساز ت برونيتقو يدر راستا ييها ن برنامهين افراد و تدويجان در ايم هيها در بهبود تنظ آن

ها در  آن ياثربخش يو بررس يمرز تياختالل شخص يدر افراد دارا يشناخت يها در طرحواره
 ن افراد. يجان در ايم هيبهبود تنظ
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