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The comparison of defense styles, alexithymia and maladaptive schema in
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چكيده
 ناگویی هیجانی و طرحوارههای ناسازگار و ارتباط این متغیرها با یکدیگر پرداخته، مطالعات متعددی به بررسی سبکهای دفاعی:زمينه
 ناگویی هیجانی و طرحواره ناسازگار در افراد مبتال به آسم و افراد بهنجار پرداخته باشد، اما پژوهشی که به مقایسه سبکهای دفاعی،اند
 ناگویی هیجانی و طرحوارة ناسازگار در افراد مبتال به اختالل آسم و افراد بهنجار، مقایسه سبکهای دفاعی: هدف.مغفول مانده است
 جامعة آماری پژوهش حاضر تمامی افراد مبتال به آسم که در فصل بهار و تابستان. مقایسهای بود-  پژوهش حاضر از نوع علی: روش.بود
 به کلینیکهای رازی و طب کار در شهر یزد مراجعه کرده بودند و همچنین افراد شاغل در کلینیکها و اعضای خانواده افراد032۹ سال
 سال به صورت نمونهگیری دردسترس و هدفمند۱2  تا3۹  فرد بهنجار با دامنة سنی011  فرد مبتال به آسم و011  تعداد.مبتال به آسم بود
 مقیاس ناگویی هیجانی،)0223(  پرسشنامة سبکهای دفاعی اندروز و همکاران: ابزار پژوهش عبارتند از.به عنوان نمونه انتخاب شدند
 بین افراد: يافتهها. تحلیل دادهها با استفاده از تحلیل واریانس چند متغیره انجام شد.)022۹( ) و پرسشنامه طرحوارة یانگ022۴( تورنتو
.)p> 1/10(  ناگویی هیجانی و طرحوارة ناسازگار تفاوت معناداری وجود دارد،مبتال به آسم و افراد بهنجار در سبک دفاعی رشد نایافته
. ناگویی هیجانی و طرحوارههای ناسازگار منجر به افزایش احتمال ابتال به اختالل آسم میشوند، سبک دفاعی رشد نایافته:نتيجهگيری
 آسم، طرحوارة ناسازگار، ناگویی هیجانی، سبکهای دفاعی:واژه كليدها
Background: Numerous studies have examined defensive styles, emotional failure, and maladaptive
schemas, and the relationship between these variables, but a study that compares defensive styles,
emotional disharmony, and maladaptive schemas in people with asthma and normal people is
neglected. remained. Aims: To compare defensive styles, emotional inadequacies, and maladaptive
schemas in people with asthma and normal individuals. Method: The present study was causalcomparative. The statistical population of the present study was all people with asthma who had
referred to Razi and occupational medicine clinics in Yazd in the spring and summer of 1398, as well
as people working in clinics and family members of people with asthma. 100 people with asthma and
100 normal people aged 38 to 62 years were selected as available and targeted sampling. Research
tools include the Andros et al. (1993) Defensive Styles Questionnaire, the Toronto Emotional
Disappointment Scale (1994), and the Young Project Schedule (1998). Data analysis was performed
using multivariate analysis of variance. Results: There is a significant difference between people with
asthma and normal people in undeveloped defensive style, emotional failure and maladaptive schema
(p< 0/01). Conclusions: Untreated defensive style, emotional distress and maladaptive schemas
increase the risk of developing asthma. Key Words: Defense styles, alexithymia, maladaptive
schema, asthma
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آسم 0یک بیماری التهابی مزمن است که بهعنوان یکی از علل

در ارتباط است (بوند و پری .)211۵ ،زمانی که افراد نتوانند با

عمده ناتوانی و مرگ مطرحشده است .این بیماری از طریو حمالت

روشهای منطقی و مستقیم اضطراب و مشکالت خود را کنترل

ناگهانی و غیرمنتظره تنگی نفس مشخص میشود ،درنتیجه حمالت

کنند ،به روشهای غیرمستقیم ،یعنی مکانیسمهای دفاعی متوسل

آسم یک تهدید واقعی برای زندگی در این بیماران است (سوریانو و

میشوند (کوری211۵ ،؛ ترجمه سید محمدی .)032۹ ،سبکهای

همکاران .)2102 ،این فرآیندهای التهابی منجر به واکنش بیشازحد

دفاعی فرآیندهای روانی ناهشیاری هستند که مسئولیت محافظت از

راههای هوایی میشود که نتیجه آن دورههای عودکننده خسخس

من ۴را در مواجهه با شکلهای مختلف اضطراب بر عهدهدارند

سینه ،تنگی نفس ،تنگی قفسه سینه و سرفه بهخصوص در شب و یا

(اندروز ،سینگ و باند .)0223 ،فرض روانکاوان بر این است که با

در اوایل صبو است (امیری ،پورحسین ،معراجیفر و حسینی.)032۱ ،

اینکه سبکهای دفاعی در کاهش اضطراب مفیدند ولی از این نظر

بروز آسم و شروع عالئم بالینی آن درنتیجهی عوامل آنتوژنیک

که فرد را از واقعیت دور میکنند ،ناسازگارانه تلقی میشوند.

(عوامل ژنتیکی ،چاقی و جنسیت) و عوامل محیطی (مواد

سبکهای دفاعی در نظریه فروید ،همان پاسخهای شناختی  -عاطفی

حساسیتزا ،عوامل شغلی ،دود سیگار ،آلودگی هوا و عادات غذایی)

به عوامل استرسزا همانند ناکامیها ،عدم موفقیت و عدم ارضا است.

است .شیوع آسم در طی دهههای اخیر افزایشیافته است و حدود

یافتههای موجود نشان میدهد که دفاعها یک ارتباط قوی با کارکرد

 311میلیون نفر از مردم را در سراسر جهان تحت ت ثیر قرار داده است

شخصیت در بزرگسالی و آسیبشناسی روانی دارند (وایلنت.)2111 ،

(چانی  -جالك ،گوسوزك  -اوسوچ ،ویراسکا .)210۱ ،در

افضلی ،فتحی آشتیانی و آزاد فالح ( )03۹2بین میزان رشد یافتگی

گزارش انجمن جهانی آسم که در سال  2113منتشر شد ،پیشبینی

مکانیسمهای دفاعی و آسیبشناسی روانی رابطه منفی معناداری به

میگردد تا سال  212۵به جمعیت بیماران آسمی در جهان 011میلیون

دست آوردند .محمدپور یزدی ،بیرشک ،فتی و دژکام ()03۹۹

نفر اضافه شود .همچنین میزان شیوع بیماری آسم در ایران در کل

دریافتند که افراد دارای سطو مطلوب سالمت عمومی از سبک

جمعیت حدود  ۵/۵درصد برآورد گردید (شریفی و همکاران،

دفاعی رشد یافته استفاده میکنند .در پژوهشی به این نتیجه رسیدند

.)210۹

که سبکهای دفاعی نقش مؤثری در پیشبینی آسیبپذیری روانی

بیماریهای جسمانی میتوانند بهطور نامطلوبی تحت ت ثیر عوامل

مبتالیان به آسم بازی میکند (ابوالقاسمی ،ابراهیمی اردی ،نریمانی و

روانشناختی قرار گیرند .برای مثال استرس شدید میتواند آسیب

اسدی.)0323 ،

پذیری فرد را در برابر بیمار شدن افزایش دهد و بهبودی از بیماری را

در پژوهشی دیگر که باهدف مقایسهی سبکهای دفاعی در افراد

کُند سازد (هالجین و ویتبورن2113 ،؛ ترجمه سید محمدی.)032۱ ،

مبتالبه آسم و افراد سالم بود به این نتیجه رسیدند که سبکهای دفاعی

عوامل عاطفی میتوانند بهعنوان راهانداز آسم از طریو اعصاب،

رشد یافته و نوروتیک در افراد مبتال به آسم و افراد سالم تفاوت

مخصوصاً در بیماران با تحریکپذیری بیشازحد عمل کنند .بیماری

معناداری وجود ندارد ،اما در سبک دفاعی رشد نایافته بین آنها تفاوت

آسم بهعنوان یک بیماری جسمانی تحت ت ثیر مسائل روانشناختی قرار

معناداری وجود دارد (آمری ،بیات و خسروی.)210۴ ،

دارد .بیشتر فرضیههای اخیر در مورد ارتباط آسم و عوامل

از دیگر متغیرهای روانشناختی مرتبط با آسم میتوان ناگویی

روانشناختی ،آسم را بهعنوان یک اختالل روانتنی 2کالسیک که

هیجانی ۵را نام برد .سیفنوس ( )0223نخستین بار واژه ناگویی هیجانی

معلول تعارضهای روانشناختی خاص است ،توصیف میکنند (لی،

را بهمنظور توصیف مجموعهای از ویژگیهای شناختی و عاطفی که

لیای ،چن و استوارت.)210۱ ،

در میان بیماران مبتالبه اختالالت روانتنی مشاهدهشده بود ،به کار

بررسیهای متعددی از این فرض حمایت کردهاند که سالمت

برد (بشارت ،حدادی ،رستمی و صرامی فروشانی.)0321 ،
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مقدمه

جسمی و روانی افراد بهطور معناداری با مکانیسمهای دفاعی 3آنها

مهدی ایمانی و مریم دهقان

مقایسه سبکهای دفاعی ،ناگویی هیجانی و طرحواره ناسازگار در...

همچنین بیماران آسم با ناگویی هیجانی نمرات باالتری در شدت آسم

تنظیم و مدیریت هیجانها و ت ثیر هیجانهای آشفته بر سالمت

دارند.

روانی و جسمانی طی  3دهه اخیرموضوع پژوهشهای بسیار بوده
عبارت دیگر به توانایی در پردازش شناختی اطالعات هیجانی و تنظیم

و همکاران .)2103 ،طرحوارهها درونمایههای عمیو و فراگیری

هیجانی گفته میشود ناگویی خلقی به دشواری درخود تنظیمگری

هستند که از خاطرات ،هیجانها ،شناختها و احساسات بدنی

هیجانی و به عبارت دیگر به ناتوانی در پردازش شناختی اطالعات

تشکیلشدهاند .در دوران کودکی یا نوجوانی شکلگرفتهاند ،در مسیر

هیجانی و تنظیم هیجانی گفته میشود ،ناگویی خلقی در ویرایش

زندگی تداوم دارند ،درباره خود و دیگران هستند و بهشدت

چهارم راهنمای تشخیص و آماری اختاللهای روانی به عنوان یک

ناکارآمدند (یانگ ،کلوسکو و ویشلر .)2113 ،این طرحوارهها به

اختالل روانی طبقهبندی نشده ،بلکه ویژگی است که از شخصی به

شخص کمک میکنند تا تجارب خود را راجع به جهان پیرامون

شخص دیگر از لحاظ شدت متفاوت است (مظاهری افشار2101 ،؛ به

سازمان دهند و اطالعات دریافتی را پردازش کنند (تیم .)2101،در
بزرگسالی مواجهه با موقعیتهایی که شبیه تجربههای

نقل از هوشیار ،افشارینیا ،عارفی ،کاکابرایی و امیری.)032۹ ،

تروماتیک2

ناگویی هیجانی سازهای چندبعدی متشکل از چهار مشخصه

اولیه هستند ممکن است طرحوارههای ناسازگار اولیه مرتبط با

مجزا است :الف :مشکل در شناسایی و توصیف احساسات ،ب:

موقعیت آغازین را فعال کند و سپس هیجانهای منفی شدید را به

مشکل در تمایز میان احساسات و تهییجهای بدنی ،ج :فقر در

وجود آورد .این هیجانهای شدید ناشی از تجربه مجدد درد هیجانی

خیالپردازیها و د :تفکر عینی و تفکر درونگرایانة ضعیف (تیلور،

احساس شده در طول کودکی هستند موقعی که طرحوارهها گسترش

بگبی و پارکر .)0222 ،در افراد مبتالبه ناگویی هیجانی ،بین اجزای

مییافتند ،که بهنوبه خود موجب درك نادرست از واقعیت و تحریف

پاسخ هیجانی گسستگی وجود دارد که باعث بیش واکنشی

شناختی میشوند (تیلور ،بی و هدوك.)2102 ،

فیزیولوژیک نسبت به محركهای هیجانی و ناتوانی در تنظیم

طرحواره مفهومی در روانشناسی شناختی است که به بررسی این

هیجانها میشود (لمچ ،برامر ،دیوید ،سورگوالده ،فیلیپس ،سیرا و

نکته میپردازد که افراد چگونه میاندیشند ،چگونه ادراك و

گیامپیترو .)2103 ،بنابراین آسیبپذیری این افراد نسبت به

پردازش میکنند و چگونه اطالعات را به یاد میآورند .یانگ معتقد

بیماریهای روانی افزایش مییابد.

است طرحوارههای ناسازگار اولیه الگوهای هیجانی و شناختی خود

بهعالوه ناگویی هیجانی با رفتارهای ناسالمی مثل مصرف مواد،

آسیبرسانی هستند که در ابتدای رشد و تحول در ذهن شکل

الکل ،اختالل خوردن ،رفتارهای ناسازگار در سبک زندگی ،کمبود

گرفتهاند و در سیر زندگی تکرار میشوند .طرحوارههای ناسازگار

ابراز هیجانی و حمایت اجتماعی ضعیف مرتبط است که از عوامل

موجب سوگیری در تفسیر رویدادها میشوند .این سوگیریها در

بیماریهای جسمانی محسوب میشود (هلمرز و منته.)0222 ،

آسیبشناسی روانی به صورت سوءتفاهم ،نگرشهای تحریف شده،

مطالعات نشان دادند که ناگویی هیجانی با بیماریهای جسمی و

فرضهای نادرست ،هدفها و انتظارهای غیرواقع بینانه در همسران

روانی از جمله آسم ارتباط دارد (چاگ ،بارتون ،آنتیک و کراکت،

پدید میآیند و این سوءبرداشتها بر ادراكها و ارزیابیهای بعدی

 )2112و از طرف دیگر اینکه وضعیت هیجانی ممکن است به مبالغه

ت ثیر میگذارند؛ زیرا طرحوارهها در مسیر زندگی تداوم دارند و بر

و افزایش نشانههای آسم منجر شود (وود و همکاران .)211۱ ،نتایج

چگونگی رابطهی فرد با خود و دیگران به ویژه شریک زندگی ت ثیر

مطالعه خسروانی و همکاران ( )210۱نشان داد که بیماران مبتالبه آسم

دارند ،از آنجا که طرحوارههای ناسازگار ناکارآمدند ،ناخشنودی در

بهطور معناداری نمرات باالتری در سه زیر مقیاسهای ناگویی

روابط زناشویی را در پی دارند و زمینه را برای جدایی فراهم میکنند

هیجانی که شامل مشکل در تشخیص اطالعات ،مشکل در توصیف

(گیلبرت .)2103 ،یانگ معتقد است که رفتارهای ناسازگار در پاسخ

احساسات و تفکر هدایتشده بیرونی نسبت به گروه نرمال دارند.

به طرحواره به وجود میآیند .بنابراین رفتارها از طرحوارهها نش ت

1.

2.

schemas

traumatic
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اولیه و شیوههای ناسازگار که در آن بیماران شیوه مقابله با آن را یاد

 31نفر در هر گروه توصیه میشود (دالور .)0321 ،با توجه به اینکه

میگیرند اغلب زمینه عالئم محور یک مثل اضطراب ،افسردگی،

روش نمونهگیری در دسترس و هدفمند از روشهای نمونهگیری

سوءمصرف مواد و اختالالت روانتنی است (یانگ و همکاران،

آماری است که عموماً در تحقیقات و پژوهشهای کاربردی مورد

 .)2113مطالعات نشان دادند که میانگین طرحوارهها بهجز بیاعتمادی

استفاده قرار میگیرد (سرمد ،بازرگان و حجازی )032۹ ،و پژوهش

 /بدرفتاری و استحقاق در افراد آسمی بیشتر از نرمال است .بنابراین

حاضر در رده پژوهشهای کاربردی است از روش نمونهگیری در

مشکالت شخصیت در افراد مبتالبه آسم وجود دارد (منصور ،محب

دسترس استفاده شد .براین اساس نمونه پژوهش حاضر شامل  011فرد

و شریفی .)2101 ،آمری و همکاران ( )2103در مطالعهای باهدف

مبتال به آسم و  011فرد بهنجار ،که بهصورت نمونهگیری در دسترس

مقایسهی طرحوارههای شناختی بین افراد مبتالبه آسم و افراد عادی به

و هدفمند از بین افرادی که مالكهای ورود به پژوهش را داشتند،

این نتیجه رسیدند که بین همه زمینههای طرحوارههای ناسازگار اولیه

انتخاب شدند .ابتال به آسم ،گذشت حداقل یک ماه از آغاز دوره

بهجز روراستی با دیگران در مبتالیان به آسم و افراد عادی تفاوت

درمان پزشکی ،دارا بودن حداقل تحصیالت ابتدایی ،عدمتشخیص

معناداری وجود دارد.

اعتیاد ،اختالل شخصیت و اختالالت سایکوتیک که طی مصاحبه

همانطور که عنوان شد آسم یک بیماری التهابی مزمن است که

اولیه و نیز در پرونده پزشکی بررسی شدند ،مالك ورود به گروه

هزینههای اجتماعی  -اقتصادی باال و افزایش خطر مرگومیر را در

افراد مبتالبه آسم بود و نیز انتخاب افراد بهنجار با همتاسازی سن،

پی دارد ،که پیشبینی میگردد تا سال  212۵به جمعیت بیماران

جنسیت ،سطو تحصیالت و وضعیت ت هل از میان افراد شاغل در

آسمی در جهان  011میلیون نفر اضافه شود .با توجه به آنکه بیماری

کلینیکها و اعضای خانواده افراد مبتالبه آسم صورت گرفت .مالك

آسم بهعنوان یک بیماری جسمانی تحت ت ثیر مسائل روانشناختی

خروج از پژوهش تحت درمان روانپزشک بودن و استفاده از دارو

قرار دارد (ماسولی ،هالت ،فابیان و بیسلی ،)211۴ ،درنتیجه پرداختن

به جهت درمان مشکالت روانی بود .سپس با اعالم آمادگی ،موافقت

به عوامل روانشناختی که احتمال میرود بر بیماری آسم ت ثیر

و آگاهی شرکتکننده از اختیار داشتن برای خاتمه دادن به همکاری

بگذارند ،ممکن است در تشخیص آن دسته از عواملی که موجب

در هر مرحله از اجرای پژوهش به پرسشنامههای پژوهش پاسخ دادند.

تشدید یا بهبودی آن گردد ،کمک شایانی داشته باشد.

تحلیل واریانس چند متغیره نوعی بسط تحلیل واریانس است که از

بنابراین این پژوهش نیز با هدف پاسخگویی به این سؤال انجام

آن هنگامی استفاده میشود که بیش از یک متغیر وابسته داشته باشیم،

شد که ،آیا بین سبکهای دفاعی ،ناگویی هیجانی و طرحوارة

تحلیل واریانس چند متغیره گروهها را مقایسه میکند و به محقو می

ناسازگار در افراد مبتال به آسم و افراد بهنجار تفاوت وجود دارد؟

گوید که آیا میانگین تفاوت بین گروهها در ترکیبی از متغیرهای
وابسته ناشی از شانس بوده است (جانسون و ویچرن0223 ،؛ ترجمه

روش
پژوهش حاضر از نوع علی  -مقایسهای بود .با توجه به اینکه

نیرومند .)03۹۱ ،بنابراین در این پژوهش و پس از جمعآوری

روشهای علی  -مقایسهای یا روشهای پس رویدادی ،معموالً به

دادههای موردنیاز ،دادهها بوسیلة نرمافزار  SPSSنسخه  2۱و با استفاده

تحقیقاتی اطالق میشود که در آنها پژوهشگر با توجه به متغیر وابسته

از آزمون تحلیل واریانس چند متغیره تجزیهوتحلیل شدند .مکانیسم

به بررسی احتمالی وقوع آن میپردازد .به عبارت دیگر تحقیو علی –

های دفاعی فرآیندهای شناختی خودکاری هستند که از افراد در برابر

مقابسهای گذشته نگر بوده و سعی بر آن دارد که از معلول به علت

اضطراب ،ادارك خطرها یا عوامل تنیدگیزا حمایت میکنند و

احتمالی پی برد (دالور ،)0321،در این پژوهش از طرح علی -

واسطه بین واکنش در برابر تعارضهای هیجانی با عوامل تنیدگیزای

مقایسهای استفاده شد .جامعه آماری پژوهش حاضر تمامی افراد

درونی و بیرونی هستند (اندروز ،سینگ و باند .)0223 ،بنابراین برای

مبتالبه آسم که در فصل بهار و تابستان سال  032۹به کلینیکهای

اندازهگیری سبکهای دفاعی در این پژوهش از پرسشنامه سبکهای

رازی و طب کار در شهر یزد مراجعه کرده بودند (به طور میانگین

دفاعی ( )DSQاستفاده شد .ناگویی هیجانی اختاللی است که با

 ۴۵1نفر) و همچنین افراد شاغل در کلینیکها و اعضای خانواده افراد

تصویر بالینی ناتوانی در پردازش شناختی ،اطالعات هیجانی و تنظیم
593
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میگیرند (مهدیزاده و درهکردی .)0322 ،طرحوارههای ناسازگار

مبتالبه آسم بود .در پژوهشهای علی – مقایسهای حجم نمونه حداقل

مهدی ایمانی و مریم دهقان

مقایسه سبکهای دفاعی ،ناگویی هیجانی و طرحواره ناسازگار در...

هیجانات شناخته شده است .ناگویی هیجانی یکی از همبستههای

ایرانی حیدری نسب ،و شعیری ( )0321ضریب آلفای کرونباخ را

نظریه ذهن است ،چرا که در هر دو این سازهها فرد در حوزه شناسایی

برای سه سبک دفاعی رشد یافته ،نوروتیک و رشد نایافته به ترتیب

هیجان و احساس و پردازش صحیو آن با دشواریهایی روبرو است.

 1/۵1 ،1/۵۵و  1/22گزارش کردند.

هایی روبرو باشد ،در ابراز هیجان که نیز در ناگویی خلقی دیده می

خودگزارشدهی برای ارزیابی سازه ناگویی خلقی در جمعیت بالینی

شود ،دشواریهایی تجربه خواهد کرد (کرمی ،زکی یی و محبی،

و غیربالینی که توسط بگبی ،تیلور و پارکر ( )022۴ساختهشده است.

 )0320که این باعث شد محققان در زمینه اندازهگیری ناگویی

از  21ماده تشکیل میشود که در مقیاسی پنجدرجهای از یک (کامالً

هیجانی از پرسشنامه ناگویی هیجانی تورنتو استفاده کنند .یانگ 022۱

مخالفم) تا پنج (کامالً موافقم) نمرهگذاری میشود .در این مقیاس

بیان داشت که طرحوارههای ناسازگار اولیه نتیجه تجارب بین فردی

حداقل نمره و حداکثر نمره آن به ترتیب  21و  011است و هرچه

منفی در طول نخستین سالهای زندگی در درون و بیرون خانواده

نمره آزمودنی بیشتر باشد بیانگر سطو باالیی از ناگویی خلقی است.

است .این باورهای اولیه اساساً ارزیابی فرد از جهان ،دیگران و روابط

در زمینة بررسی پایایی مقیاس نانویی خلقی ،بگبی و همکاران ()022۴

با دیگران را مشخص میکند .باورهای ناسازگار اولیه ،عمیوترین

میزان اعتبار این مقیاس را به روش آلفای کرونباخ  1/۹0و به روش

سطو شناخت هستند و موضوعات ثابت و درازمدتی هستند که در

باز آزمایی بافاصله زمانی سه هفته  1/ 22گزارش کردهاند .لوملی،

دوران کودکی به وجود میآیند ،به زندگی بزرگسالی راه مییابند و

گوستاوسون ،پارتریج و البووی -ویف ( )211۵جهت سنجش روایی

تا حد زیادی ناکارآمدند .این طرحوارهها ،اطالعات مربوط به رابطه

سازه ،آن را با آزمون هوش هیجانی 3و نیز راهبرد مقابلهای هیجان

بین فرد و محیط را تحریف و افکار خودکار منفی را فعال میکنند و

مدار همبسته نمودند؛ نتایج به ترتیب r= -1/۵2 ،r= -1/32 ،به دست

در نهایت نگرشها و پردازش شناختی نابهنجار را در پی دارد (یانگ،

آمد .در نسخه فارسی نیز ،ضریب آلفای کرونباخ برای ناگویی خلقی

 )02۹۹این سبب شد که محققان در این پژوهش برای سنجش

 1/۹۵گزارششده است (بشارت و گنجی.)0320 ،
 .3پرسشنامه طرحوارة یانگ :۴این پرسشنامه  2۵آیتمی توسط

طرحواره از پرسشنامه طرحوارههای ناسازگار یانگ استفاده کنند.
ابزار

یانگ و النگ ( )022۹برای ارزیابی  0۵طرحواره ناسازگار اولیه

 .0پرسشنامه سبکهای دفاعی :0پرسشنامه سبکهای دفاعی

ساختهشده است .این طرحوارهها عبارتاند از :محرومیت هیجانی،

توسط اندروز و همکاران ( )0223طراحی شده است .این پرسشنامه

رهاشدگی ،بیاعتمادی  /بدرفتاری ،انزوای اجتماعی ،نقص  /شرم،

دارای  ۴1سؤال است که در مقیاس  2درجهای لیکرت از ( 0کامالً

وابستگی  /بیکفایتی ،آسیبپذیری نسبت به ضرر ،خود تحول نیافته

موافو) تا ( 2کامالً مخالف) سبکهای دفاعی را برحسب سه سبک

و گرفتار ،اطاعت ،فداکاری ،بازداری عاطفی ،معیارهای سرسختانه،

دفاعی رشد یافته ،نوروتیک و رشد نایافته میسنجد .حداقل و

استحقاق یا بزرگمنشی ،خودکنترلی ناکافی و شکست .این پرسشنامه

حداکثر نمره هر آزمودنی در این پرسشنامه در سبک دفاعی رشدنیافته

در مقیاس لیکرت  ۵نقطهای از ( 0اصالً در مورد من صدق نمیکند)

و نوروتیک به ترتیب  ۹و  22و در سبک دفاعی رشد نایافته به ترتیب

تا ( ۵دقیقاً مرا توصیف میکند) نمرهگذاری میشود .حداقل و

 2۴و  20۱است .نمره میانگین فرد در سبکهای دفاعی با یکدیگر

حداکثر نمره هر آزمودنی در این پرسشنامه به ترتیب  2۵و  32۵است.

مقایسه میشوند و فرد دارای سبک دفاعی خواهد بود که بیشترین

نمره باالتر نشاندهندهی حضور پررنگتر طرحوارهی ناسازگار

میانگین را داشته باشد .آندروز و همکاران ( )0223همبستگیهای بین

است .پایایی و روایی این ابزار در پژوهشهای متعددی خوب

آزمون و باز آزمون را  1/۴۱تا  1/۹۱گزارش نمودند و نیز ضریب

گزارششده است (اُیی و بارانف .(2112 ،هنجاریابی این پرسشنامه

آلفای کرونباخ را برای سه سبک دفاعی رشد یافته ،نوروتیک و

در ایران توسط دیوانداری ،آهی ،اکبری و مهدیان ()03۹۴

رشدنیافته به ترتیب  1/۵۹ ،1/۱۹و  1/۹1به دست آوردند .در نمونه
Defense Styles Questionnaire
Toronto Alexithymia Scale

1.

Emotional Intelligence Test
Young Schema Questionnaire

2.
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3.
4.
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وقتی فرد در توانایی شناسایی و پردازش و تنظیم هیجانات با نارسایی

 .2مقیاس ناگویی هیجانی تورنتو :2این مقیاس یک ابزار

دوره  ،02شماره ،22پاییز(آبان) 0322

مجله علوم روانشناختی

انجامگرفته ،که همسانی درونی با استفاده از آلفای کرونباخ در

سنی  ۴۱/۱2بودند .یافتههای توصیفی این پژوهش شامل میانگین و

جمعیت مؤنث  1/22و در جمعیت مذکر  1/2۹بهدستآمده است.

انحراف معیار متغیرهای سبک دفاعی رشد یافته ،رشد نایافته،

يافتهها

نوروتیک ،ناگویی هیجانی و طرحوارة ناسازگار مربوط به افراد مبتال

جدول .0میانگین و انحراف معیار متغیرهای مورد مطالعه
افراد مبتالبه آسم

متغیرها

افراد بهنجار

میانگین

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

سبک دفاعی رشد یافته

۴2/۱۵

02/01

۴1/23

02/1۴

سبک دفاعی رشد نایافته

020/۵۹

2۹/۹0

2۵/۹۱

2۱/12

سبک دفاعی نوروتیک

۴۵/31

00/۴2

۴۴/2۹

00/22

ناگویی هیجانی

۵2/۵۱

01/۱2

۴0/21

2/۱0

طرحوارة ناسازگار

20۱/22

۵۴/13

0۵1/20

۴۴/۵2

همانطور که در جدول  0مشاهده میشود آمارههای توصیفی

تحلیل واریانس چندمتغیری مربوط به متغیرهای پژوهش ازلحاظ

میانگین و انحراف استاندارد متغیرهای سبک دفاعی رشد یافته ،رشد

آماری معنادار میباشند ( )p> 1/10و بیانگر آن هستند که میتوان

نایافته ،نوروتیک ،ناگویی هیجانی و طرحوارة ناسازگار برای

حداقل از تفاوت در یک متغیر در بین گروههای افراد مبتالبه آسم و

گروههای شرکتکننده در پژوهش ارائهشده است.

افراد بهنجار سخن گفت.

بهمنظور مقایسه متغیرهای پژوهش در گروههای افراد مبتال با آسم

نتایج بهدستآمده در جدول  3نشان میدهد که بین گروه افراد

و افراد بهنجار از روش تحلیل واریانس چند متغیری استفاده شد .به

مبتال به آسم و افراد بهنجار در متغیرهای سبک دفاعی رشد نایافته

همین منظور در ابتدا پیشفرضهای مربوط به اجرای این آزمون

( ،)F= ۵/۹۹ ،P< 1/110ناگویی هیجانی ( )F= ۵/۹۹ ،P< 1/110و

آماری مورد بررسی قرار گرفت .بررسی پیشفرضها نشان داد که

طرحوارة ناسازگار ( )F= ۵/۹۹ ،P< 1/110تفاوت معناداری وجود

چون نتایج آزمون کالموگروف  -اسمیرنوف ،لون و ام باکس معنادار

دارد .مقایسه میانگینهای دو گروه نشان میدهد ،میانگین سبک

نبودند ( ،)P< 1/1۵فرض نرمال بودن ،همگنی واریانسها و ماتریس

دفاعی رشد نایافته ،ناگویی هیجانی و طرحوارة ناسازگار در افراد

کوواریانسهای متغیرهای پژوهش برقرار است .بنابراین استفاده از

مبتالبه آسم که به ترتیب  ۵2/۵۱ ،020/۵۹و  20۱/22است از میانگین

تحلیل واریانس چند متغیری مانعی ندارد.

افراد بهنجار که  ۴0/21 ،2۵/۹۱و  0۵1/20میباشد بیشتر است .این

برای بررسی تفاوت میان دو گروه افراد مبتالبه آسم و افراد

تفاوتها بیانگر این است که افراد مبتالبه آسم بیشتر از افراد بهنجار

بهنجار از تحلیل واریانس چند متغیره استفاده شد .اطالعات مربوط به

از سبک دفاعی رشد نایافته استفاده میکنند .از طرف دیگر افراد

نتایج تحلیل واریانس چند متغیره در جدول  2ارائهشده است.

مبتالبه آسم در شناسایی ،توصیف و ابراز هیجانات خود بیشتر از افراد
بهنجار دچار مشکل میباشند .و درنهایت بیانگر این است که افراد

جدول .2نتایج تحلیل واریانس چند متغیره ()MANOVA
آماره مالك

ارزش آماره

df

F

sig

مبتال به آسم از سطو طرحوارههای ناسازگار بیشتری نسبت به افراد

اثر پیالیی

1/۴2

۵

۴۱/2۵

1/111

عادی برخوردار هستند .بهعبارتدیگر طرحوارههای افراد مبتالبه

المبدای ویلکز

1/۵1

۵

۴۱/2۵

1/111

اثر هاتلینگ

1/2۱

۵

۴۱/2۵

1/111

آسم نسبت به افراد عادی بیشتر از نوع ناسازگار است.

بزرگترین ریشهروی

1/2۱

۵

۴۱/2۵

1/111

همانطور که نتایج جدول  2نشان میدهند ،آزمونهای چهارگانه
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شرکتکنندگان در هر گروه شامل  21نفر مرد و  ۹1نفر زن با میانگین

به آسم و افراد بهنجار در جدول  0گزارششده است.

مهدی ایمانی و مریم دهقان

مقایسه سبکهای دفاعی ،ناگویی هیجانی و طرحواره ناسازگار در...
جدول .3نتایج تحلیل واریانس یک راهه در متن ()MANOVA
مجموع مجذورات

df

میانگین مجذورات

F

sig

سبک دفاعی رشد نایافته

3312۵/22

0

3312۵/22

۴3/۹1

1/111

سبک دفاعی نوروتیک

03۵/21

0

03۵/21

1/01

1/2۴۱

ناگویی هیجانی

0۱۹۵۴/۴۹

0

0۱۹۵۴/۴۹

0۱3/2۱

1/111

طرحوارة ناسازگار

2032۱2/۹1

0

2032۱2/۹1

۹۱/20

1/111

بحث و نتيجهگيری

شناختی نیاز دارد تا افراد بتوانند با اجتناب عمدی و به تعویو انداختن

این پژوهش باهدف مقایسه سبکهای دفاعی ،ناگویی هیجانی و

تفکر درباره مسائل ،آرزوها ،احساسات و یا تجارب مزاحم ،با تعارض

طرحواره ناسازگار در افراد مبتالبه اختالل آسم و افراد عادی انجام

هیجانی یا استرسزای درونی و بیرونی ،مقابله کنند (کولی ،وب و

شد .بهطورکلی یافتههای حاصل از پژوهش حاضر نشان میدهد که

شیران .)210۵ ،بنابراین سبک دفاعی غالب این افراد به علت مواجهه

بین افراد مبتالبه آسم و افراد بهنجار ازنظر متغیرهای سبک دفاعی

مکرر با اضطراب و بهتبع استفاده مکرر از سبکهای دفاعی رشد

رشد نایافته ،ناگویی هیجانی و طرحواره ناسازگار تفاوت معناداری

نایافته ،رشد نایافته خواهد بود .بشارت ( )03۹2نشان داد که وقتی

وجود دارد که در ذیل بهتفصیل از آنها سخن خواهیم گفت.

سبک دفاعی غالب فردی رشد نایافته باشد ،معموالً از طریو انکار،

طبو یافته پژوهش افراد مبتالبه آسم از میان سه زیر مقیاس سبک

فرافکنی و دلیلتراشی (از نمونه مکانیسمهای رشد نایافته) با موضوع

دفاعی ،تنها در سبک دفاعی رشد نایافته با افراد بهنجار تفاوت معنادار

استرس و شرایط استرسزا مواجه میشود مثالً در انکار ،فرد با امتناع

دارند و در دو سبک دفاعی رشد یافته و نوروتیک تفاوت معناداری

از آگاهی نسبت به جوانب دردناك واقعیت بیرونی و یا تجربه ذهنی

بین افراد مبتالبه آسم و افراد عادی وجود نداشت .این یافته با نتایج

که برای دیگران آشکارند ،با تعارض هیجانی یا استرسزای درونی و

پژوهش خدامرادی ،بشارت و همتی ( ،)0322آمری و همکاران

بیرونی مقابله میکند.

( )2103و سپاه منصور و مدرسی ( )032۵همسو است.

یک توضیو محتمل دیگر برای این یافته میتواند این باشد که

همانطور که قبالً اشاره شد سبکهای دفاعی فرآیندهای روانی

تجربه اضطرابهای متوالی ناشی از حمالت آسم در این بیماران

ناهشیاری هستند که مسئولیت محافظت از من را در مواجهه با

میتواند مانع از شکلگیری دفاعهای رشد یافته در این بیماران بشود،

شکلهای مختلف اضطراب بر عهده دارند .انسان بهطور ناهشیار

زیرا که بسیاری از این بیماران از کودکی با این بیماری همراه بودهاند

روشهایی برای تحریف واقعیت پیدا میکند یعنی احساسات خود را

و امکان یادگیری دفاعهای پختهتر شاید به علت مراقبتهای ویژه

از حیطه هشیاری دور نگه میدارد تا مضطرب نشود (اندروز و

والدین از آنان سلب گردیده است (ابوالقاسمی و همکاران.)0323 ،

همکاران .)0223 ،بنابراین افراد برای مقابله با اضطراب خود از

بنابراین بیماران مبتالبه آسم در بهکارگیری دفاعهای رشد یافته ،به

سبکهای دفاعی استفاده میکنند .افراد مبتالبه آسم نیز به دلیل

علت ماهیت مزمن این بیماری ناکام مانده و درنتیجه به استفاده از

مواجهه مکرر با حمالت تنگی نفس اضطراب زیادی را در طول

دفاعهای رشد نایافته خو گرفتهاند.

زندگی تجربه میکنند .بنابراین طبیعی است که این افراد نیز از

همچنین با توجه به عدم تفاوت معنادار سبک دفاعی نوروتیک

سبکهای دفاعی برای مقابله با اضطراب خود استفاده کنند .اکثر این

در میان گروه مبتالبه آسم و افراد سالم ،این عدم تفاوت میتواند به

افراد از دوران کودکی درگیر این بیماری بودهاند و چون دفاعهایی

خاطر فراگیری اضطراب و نگرانی مفرط در این بیماران باشد و بیمار

که در اوایل زندگی ظاهر میشوند ،الزم است که کمتر پیچیده باشند

برای مهار اضطراب ممکن است از مجموعهای از مکانیسمهای سه

بنابراین کمتر رشد یافتهاند (آمری و همکاران) .مثالً انکار که در اوایل

سبک استفاده کند .همچنین میتوان بیان کرد که بیماران مبتال به

زندگی پدیدار میشود به لحاظ شناختی خیلی پیچیده نیست اما

آسم که از مکانیسمهای دفاعی ناکارآمد استفاده میکنند گرایش

مکانیزمهایی مثل فرونشانی که یک دفاع رشد یافته است به پیچیدگی

بیشتری به استفاده از سبک دفاعی رشد نایافته در مقایسه با سبک
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سبک دفاعی رشد یافته

0۴2 /22

0

0۴2 /22

0/10

1/30۵

دوره  ،02شماره ،22پاییز(آبان) 0322

مجله علوم روانشناختی

ابراز احساسات یکی از مهارتهای زندگی است و وقتی افراد

دفاعی نوروتیک نشان میدهند (سپاه منصور و مدرسی.)032۵ ،

افراد مبتالبه آسم بیشتر از افراد بهنجار است .این یافته با نتایج پژوهش

این ناتوانی گاهی بهصورت عالئم جسمی و یا عالئم روانپریشی

خسروانی و همکاران ()210۱؛ دبی ،پاندی و میشرا ( )2101وکوجیما

نشان داده میشود .بررسی محققان نشان میدهد عدم ابراز هیجانات

و همکاران ( )2112همسو است.

منفی با خشم ،رنجش و پرخاشگری همراه خواهد بود و سرکوبی

در تبیین این یافته پژوهش میتوان اظهار نمود که ناگویی هیجانی

هیجانات منفی ثانویه نیز خود منجر به بروز اختالالت جسمی،

با تحریک فیزیولوژیکی ،توجه بیشتر به عالئم فیزیکی ،شکایت از

روانتنی میگردد (ایسکریک ،سنیتی ،برگمانس ،مکینرنی و ریزوی،

عالئم و رفتارهای اجباری پاتولوژیک همراه است .بیماران با ناگویی

.)2121

هیجانی مشکالتی در تمایز حسهای فیزیکی واقعی از احساسات

این دیدگاه که ناتوانی در روند تنظیم هیجان و شناخت ،استعداد

فیزیکی ناشی شده از عاطفه و هیجان دارند .این ویژگی به این پیشنهاد

ابتال به بیماری را تشدید میکند ،با اساس طب روانتنی که مدعی

منجر شد که ناگویی هیجانی ممکن است نقش مرکزی در آسیب

است هیجانها و شخصیت ممکن است بهطور قابلتوجهی بر

شناسی نشانههای فیزیکی غیرقابل توضیو پزشکی بازی کند .همچنین

عملکرد بدن و سالمت جسم ت ثیر بگذارد همسو است .افراد با

ما میتوانیم استدالل کنیم که در بیماران آسمی با ناگویی هیجانی

ناگویی هیجانی ظرفیت محدودی در پردازش و تنظیم هیجان دارند.

باال ،نشانههای جسمی یکراه ارتباطی برای اظهار آشفتگی درونی

این ظرفیت محدود ،از طریو تغییر فعالیت سیستم خودکار ،غدد

است (دبی و همکاران .)2101 ،مطابو با نظریهی روانی  -اجتماعی،

درونریز و سیستم ایمنی باعث آشفتگی در تعادل حیاتی بدن میشود

مردمی که مشکالتی در اظهار این آشفتگی بهصورت کالمی دارند،

(کوجیما.)2102 ،

برای مواجهه با انواع هیجانات مختل و سازگاری با تعامالت بین فردی

یافته دیگر پژوهش حاکی از آن بود که افراد مبتالبه آسم نسبت

از از طریو شکایتهای جسمی برای منحرف کردن خود از این

به افراد بهنجار از طرحوارة ناسازگار بیشتری برخوردار هستند .این

آشفتگیها و انتقال آشفتگیها به دیگران استفاده میکنند (خسروانی

یافته با نتایج پژوهش منصور و همکاران ()2101؛ آمری و همکاران

و همکاران.)210۱،

()2103؛ قلیزاده ،قانع ،خسروی و عامری ( )032۴همسو است .مطابو

ناگویی هیجانی با ادراك سطحی از عالئم آسم ارتباط دارد .این

با نظریه یانگ طرحوارة ناسازگار اولیه موجب بیماریهای روانتنی

ارتباط پیشنهاد میدهد که بیماران با ناگویی باالتر و بنابراین ادراك

میشوند .طرحوارة آسیبپذیری نسبت به ضربه در بیماران آسمی به

کمتر از احساساتشان احتماالً عالئم آسم را بیشتر تجربه میکنند.

شکل هراس دائمی و جدی از بیماری و حملههای آسمی وجود دارد.

یافتهها گزارش میدهند که بیماران آسم با ناگویی باال احتماالً بیشتر

طرحوارة وابستگی  /بیکفایتی ،به شکل درماندگی در بیماران،

حمالت آسم نزدیک به مرگ و درصد باالتری از بستری شدن قبلی

عقایدی مبنی بر اینکه آنها در مدیریت کردن مسئولیتهای

برای درمان آسم را تجربه میکنند (چاگ و همکاران .)2112 ،از

روزمرهشان به شیوه شایسته بدون کمک قابلتوجه دیگران ناتوان

طرف دیگر اینکه افراد مبتال به ناگویی خلقی به علت ناتوانی در

هستند ،ظهور میکند .طرحوارهی شکست در این باور که فرد

تشخیص احساسات توانایی بیان هیجانات را ندارند .چنین نیست که

شکستخورده است خود را نشان میدهد .طرحوارهی نقص و شرم

این افراد هیچگاه احساس نمیکنند ،بلکه نمیتوانند دقیقاً احساس

احساسی را در آنها به وجود میآوردکه آنها ناقص ،بد ،ناخواسته و

خود را بشناسند و ازاینرو نمیتوانند آنها را ابراز کنند .در هر حال

حقیر هستند .این شرایط توسط برخی مشکالت رفتاری که بین

وقتی فردی نتواند احساسات منفی خود را بهدرستی شناسایی کند،

والدین و فرزندان وجود داشته که ممکن است باعث طرحوارههای

در تخلیه و خنثی کردن عواطف خویش دچار مشکل میشود و به

ناسازگار اولیه شده باشد ،ایجادشدهاند و سرانجام این طرحوارهها

دلیل ناتوانی در مدیریت و تنظیم احساسات منفی ،این عواطف

موجب بیماریهای روانتنی میشوند (آمری و همکاران.)2103 ،
عالوه بر این نکات طرحوارههای این افراد نهتنها شامل خودشان

مشکلساز و ناتوانکننده تشدید میگردند (کوجیما و همکاران،

و دیگران میشود بلکه دارای ویژگیهای هیجانی ،رفتاری،

.)2112
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یافته دیگر پژوهش حاکی از آن بود که سطو ناگویی هیجانی

نتوانند مشکالتشان را بیان کرده و نیازهای خود را برآورده سازند،

مهدی ایمانی و مریم دهقان

مقایسه سبکهای دفاعی ،ناگویی هیجانی و طرحواره ناسازگار در...

.۹۴-2۱

فیزیولوژیکی و انگیزشی نیز هستند .ممکن است در مورد بیماران
آسمی صحت داشته باشد که تعداد زیادی از آنها درگیر اجتناب

افضلی ،محمدحسن؛ فتحی آشتیانی ،علی و آزاد فالح ،پرویز (.)03۹2

عاطفی و شناختی هستند .آنها تصاویر ذهنی و افکار آشفتهکنندهشان

مقایسه سبکها و مکانیسمهای دفاعی بیماران مبتال به اختالل

را نادیده میگیرند و نمیخواهند ریشهی مشکالتشان را پیدا کنند.

.2۴۵

این اجتناب موجب بسیاری از مشکالت آنها است ،و این الگوی

امیری ،محسن؛ پورحسین ،رضا؛ معراجیفر ،لیال و حسینی ،زهراالسادات

اجتناب در طرحوارههای ناسازگارانه آنها ریشه دارد (منصور و

( .)032۱بررسی رابطه روانآزردگیخویی ،نارسایی خود

همکاران.)2101 ،

نظمجویی شناختی هیجان ،ادراك بیماری و حمایت اجتماعی با

هر پژوهشی علی رغم تالشهایی که در زمینه کامل انجام شدن

نشانگان افسردگی در بیماران مبتال به آسم .مجله علوم

آن صورت میگیرد ،دارای محدودیتهایی است که پژوهش حاضر

روانشناختی.۴۱2-۴22 ،)۱۴(0۱ ،

نیز از این امر مستثنی نیست .پژوهش حاضر به دلیل طرح آن که از

بشارت ،محمدعلی ( .)03۹2نارسایی هیجانی و سبکهای دفاعی .اصول

نوع علی  -مقایسهای است ،مشکالتی در زمینه نتیجهگیریهای علّی

بهداشت روانی.0۹0-021 ،)32(01،

دارد .بنابراین در تفسیر یافتههای پژوهش باید احتیاط شود .همچنین

بشارت ،محمدعلی و گنجی ،پویش ( .)0320نقش تعدیلکننده سبکهای

روش نمونهگیری اجرا شده در پژوهش حاضر ،نمونهگیری به شیوه

دلبستگی در رابطه بین ناگویی هیجانی و رضایت زناشویی .اصول

در دسترس بود که به دلیل نیاز به تعداد نمونه باال و محدودیت در

بهداشت روانی.32۴-33۵ ،)۵۱(0۴ ،
بشارت ،محمدعلی؛ حدادی ،پروانه؛ رستمی ،رضا و صرامی فروشانی،

زمینه جلب همکاری بیماران برای انجام نمونهگیری تصادفی،

غالمرضا ( .)0321بررسی آسیبهای عصبشناختی در بیماران

صورت گرفت و از محدودیتهای این پژوهش به شمار میرود.

مبتالبه ناگویی هیجانی .دو فصلنامه روانشناسی معاصر-02 ،)0(۱ ،

بهطورکلی با توجه به نقش بسزای عوامل روانشناختی در بروز و

.3

پیش روی اختالل آسم ،پیشنهاد میشود که در کنار درمان پزشکی،

جانسون ،ریچارد آ و ویچرن ،دین دبلیو ( .)03۹۱تحلیل اماری چند متغیری

درمان روانشناختی و جلسات مشاوره نیز برای افراد مبتالبه این اختالل

کاربردی .ترجمه حسینعلی نیرومند .انتشارات :دانشگاه فردوسی

در نظر گرفت .با توجه به نقش ناگویی هیجانی در بیماری آسم

مشهد .تاریخ ت لیف اثر به زبان اصلی .0223

میتوان با گنجاندن آموزش مهارتهای تنظیم هیجان در محتوای

حیدری نسب ،لیال و شعیری ،محمدرضا ( .)0321ساخت عاملی پرسشنامه

درمان این بیماران به کاهش اختاللهای جسمی آنها کمک کرد.

سبکهای دفاعی ) )DSQ-40در نمونههای غیر بالینی ایرانی.

سبک دفاعی افراد مبتالبه آسم از نوع رشد نایافته است ،بنابراین با

پژوهشهای نوین روانشناختی.2۹-22 ،)20(۱ ،

توجه به ت ثیر آسیبزای سبک دفاعی رشد نایافته ،مشاوران و

خدامرادی ،صادق؛ بشارت ،محمدعلی و همتی ،آزاد ( .)0322مقایسه

درمانگران باید در جلسات آموزشی و مشاورهای ،مراجعان را از

سبکهای دفاعی در بیماران مبتال به سرطان سینه با گروه غیر
بالینی .دانشگاه علوم پزشکی لرستان.2۱-۹۱ ،)3(0۵ ،

دفاعهایی که آنها را از واقعیت دور نگه میدارد و باعث برقراری

دالور ،علی ( .)0321روش تحقیو در روانشناسی و علوم تربیتی .تهران :نشر

ارتباطی غیرواقعی میگردد آگاه سازند .درنتیجه میتوان با آموزش

ویرایش.

مهارتهای تنظیم هیجان و نیز مشاورههایی در زمینة طرحوارة

دیوانداری ،حسن؛ آهی ،قاسم؛ اکبری ،حمزه و مهدیان ،حسین (.)03۹۴

ناسازگار اولیه ،سبکهای دفاعی و ت ثیرات آسیبزای سبک رشد

فرم کوتاه پرسشنامه طرحواره یانگ) :(SQ - SFبررسی

نیافته بر سالمت جسمی افراد ،نقش مؤثری در درمان آنها و جلوگیری

ویژگیهای روانسنجی و ساختار عاملی بین دانشجویان دانشگاه

از وخیم شدن بیماریشان ایفا کرد.
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