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چكيده

 اما پیرامون رابطه سرکوبی. پژوهشهای متعددی به بررسی رابطه مکانیسمهای دفاعی و وضعیت سالمت جسمانی و روانی پرداختهاند:زمينه
 هدف از انجام این پژوهش بررسی رابطه پردازش و سرکوبی هیجانی و: هدف.هیجانی و خودمهارگری با نشانههای بیماری شکاف تحقیقاتی وجود دارد
 جامعه آماری این پژوهش. پژوهش حاضر توصیفی و از نوع مطالعات همبستگی بود: روش.نیز خودمهارگری با نشانههای بیماری و تمایز نوع رابطه آنهاست
 بودند که به روش032۱  مرد) در پاییز01۵  زن و0۴۵(  کاربر تلگرام ساکن تهران2۵1  نمونه این پژوهش. بود032۱ تمامی کاربران تلگرام ساکن تهران در پاییز
) و خودسنجی نشانههای بیماری211۴(  خودمهارگری تانگنی،)2101(  پردازش هیجانی بیکر،)0221( نمونهگیری در دسترس پرسشنامههای سازشیافتگی واینبرگر
 در نهایت دادههای مطالعه حاضر با استفاده از روشهای ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه گامبهگام مورد تجزیه و.) را تکمیل کردند02۹2( بارتون
 هیجانات، فرونشانی، نتایج نشان دادند که نشانههای بیماری با بازداری و دفاعی بودن و نیز خودمهارگری رابطه معکوس و با پریشانی: يافتهها.تحلیل قرار گرفت
 عالئم هیجانات، سه زیرمقیاس تجربه هیجانی ضعیف.)P< 1/10(  عالئم هیجانات پردازش نشده و اجتناب رابطه مستقیم دارد، تجربه هیجانی ضعیف،تنظیمنشده
 نتایج این پژوهش بر رابطه اخالل در پردازش هیجانی و: نتيجهگيری.)P< 1/10( پردازشنشده و پریشانی دارای قدرت پیشبینیکنندگی نشانههای بیماریاند
 مثبت بودن رابطه دو زیرمقیاس بازداری.نشانههای بیماری صحه گذاشتند و نقش سرکوبی و خودمهارگری با توجه به ساختار معنایی آنها مورد بحث قرار گرفتند
و دفاعی بودن و نیز خودمهارگری با نشانههای بیماری حاکی از این است که تمایز سرکوبی از خودمهارگری تنها با استفاده از مقیاسهای خودگزارشی امکانپذیر
 نشانههای بیماری، خودمهارگری، پردازش هیجانی، سرکوبی: واژه كليدها.نیست
Background: Numerous studies have examined the relationship between defense mechanisms and the state of physical
and mental health. But there is research on the relationship between emotional suppression and self-control and symptoms
of the disease. Aims: The purpose of this study was to investigate the relationship between repression and self-control and
the symptoms of disease and their distinctions. Method: The research method was descriptive and correlational. The
statistical population of this study was telegram users in fall 1396 who lived in Tehran. The sample was 250 participants
(145 females and 105 males) that completed the Weinberger Adjustment Inventory (1990), Baker's Emotional Processing
Scale (2010), Tangney Self-Control (2004), and Bartone's Symptom Checklist (1989) based on convenience sampling
method. Data was analysis via Pierson correlation and multivariate regression. Results: The results showed that the
symptoms of the disease are negatively related to Restraint, Repressive Defensiveness, and Self-Control, and positively
correlated with Distress, Suppression, Unregulated Emotions, Impoverished Emotional Experience, Signs of Unprocessed
Emotions, and avoidance (P<0.01). The three subscales of Impoverished Emotional Experience, Signs of Unprocessed
Emotions, and Distress have the predictive power of disease symptoms (P< 0/01). Conclusions: The results of this study
confirmed the relationship between disturbance in emotional processing and symptoms of disease and the role of
Repression and Self-Control were discussed with regard to their semantic structure. Positive correlation between restraint,
defensiveness, self-control and symptoms of disease imply that it is impossible to discriminate repression and self-control
merely based on self-report scales. Key Words: Repression, emotional processing, self-control, symptoms
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مقدمه

کاهش تدریجی پاسخدهی هیجانی به یک رویداد در طول زمان

در زندگی روزمره مواجهه با رویدادها ،موقعیتها و محركهای

اشاره دارد.

برانگیزنده پاسخهای هیجانی امری طبیعی است .به طور معمول این

پردازش هیجانی مفهومی مهم در تبیین ظهور یا تداوم اختالالت

هیجانات گذرا هستند اما برخی اوقات چنین نیست و در این موارد

روانی همچون اختالل استرس پس از سانحه( ۴کاکس و همکاران،

مفهوم پردازش هیجانی 0اهمیت مییابد .این مفهوم نخستینبار توسط

 ،2121اوجینیسکا بالیک و میچالسکا ،2121 ،راشمن ،)2110 ،اختالل

راشمن ( )02۹1در ارتباط با اختالالت اضطرابی به کار برده شد.

خوردن( ۵راسین و هورواث ،2121 ،گیلبو  -اکچمن ،آونون ،زوبری

پردازش هیجانی فرآیندی است که از طریو آن آشفتگیهای

و جسمین ،)211۱ ،اختالل پانیک( ۱کیف و همکاران ،2102 ،بیکر،

هیجانی 2جذب میشوند و به حدی کاهش مییابند که سایر تجربهها

هالووی ،توماس ،توماس و اونز ،211۴ ،برگ ،شاپیرو ،چمبلس و

و رفتارها میتوانند بدون اخالل ادا یابند .اغلب افراد در پردازش

آرنز )022۹ ،و افسردگی( 2مکتیگ و همکاران ،2121 ،گاپتا و

کردن اکثر رویدادهای آشفتهسازی که در زندگی رخ میدهد موفو

سینها ،210۱ ،تیزدیل ،0222 ،هانت )022۹ ،و نیز اختالالت روانتنی

میشوند ،اما گاهی پردازش هیجانی با شکست مواجه میشود

همچون فیبرومایالجیا( ۹بوئرز ،پینکوس ،جونز و رو،2102 ،

(راشمن.)02۹1 ،

بروسشات و آرس ،)2110 ،درد مزمن( 2لوملی و شابینر،2102 ،

عوامل متعددی پردازش هیجانی را دچار مشکل میکنند .عوامل

همیلتون و همکاران ،210۹ ،گارسن ،2112 ،کوك ،مایرز و

شخصیتی مانند نوروزگرایی و درونگرایی ،عوامل حالتی 3مانند

درخشان ،2113 ،فیپس ،استیل ،هال و لی ،2110 ،کیف ،لوملی،
روده01

خستگی ،بیماری ،خوابآلودگی ،برانگیختگی باال و خلو پایین،

اندرسون ،لینچ و کارسون ،)2110 ،التهاب

عوامل مرتبط با محرك مانند شدت ،غیر منتظره بودن ،آسیب

اسکایولی ،بلوزی و کمپیری ،2102 ،وریسیمو ،موتا  -کاردوسو و

زنندگی ،غیر قابل کنترل بودن و غیر معمول بودن و نیز عوامل محیطی

تیلور )022۹ ،و اختالالت کارکردی معدی  -رودهای( 00پرسلی،

مانند سر و صدا و دمای نامطبوع (بیکر ،توماس ،توماس و اونز،

بگبی ،تیلور ،دکارن ،لندرو و تودارلو )2113 ،است .به طور کلی،

 .)2112اگر تجارب هیجانی به طور کامل پردازش و جذب نشوند،

اختالل در پردازش هیجانی با مشکالت روانشناختی (چونگ و چن،

به برانگیختگی مفرط و مداوم و نیز ظهور عالئم آشکاری همچون

 )2121و نشانههای جسمانی (گانی ،ستل ،ویتهفت و هنینگسن،

برگشتن ترسها وسواسها ،افکار مزاحم ناخوشایند و تجربه یا ابراز

 )2102همراه است .افزون بر این ،تحقیقات نشان دادهاند که پردازش

هیجانی نامتناسب با موقعیت یا نشانههای نامحسوسی همچون عدم

هیجانی نامناسب با برخی از بیماریهای جسمی مانند بیماریهای قلبی

تمرکز ،بیقراری و تحریکپذیری منجر میشود و ظرفیت زندگی

 -عروقی( 02خرامین ،ملکزاده ،آریا ،اشرف و شیرازی،210۹ ،

کردن به شیوه معمول را سلب مینماید .افزون بر این ،اجتناب افراطی

دنولت ،مارتنز ،نیکلیسک ،کنرادز و گلدر )211۹ ،و

سرطان03

یا بازداری درازمدت و انعطافناپذیر تجارب هیجانی منفی مانع

(مارتینو و همکاران ،2102 ،ویس ،انرایت و سیمنز ،211۹ ،گارسن،

انسجام و جذب آنها در سازمان روانی میگردد .توانایی سخن گفتن

 ،2112فیپس و سریواستاوا ،0222 ،کریتلر ،چیتچیک و کریتلر،

از رویدادهای مهم زندگی ،شنیدن درباره آنها و نیز دیدن و یادآوری

 ،0223کنینگ ،کنینگ و بویس )0222 ،مرتبط است .پاسخهای

آنها بدون تجربه آشفتگی و بهم ریختگی هیجانی نشانه پردازش

ایمنی افرادی که بر حسب عادت هیجانات خود را سرکوب میکنند،

هیجانی موفو است (راشمن .)2110 ،پردازش هیجانی در واقع به

به طور همزمان بازداری میشود و این مس له آنها را نسبت به بیماری

(اگوستینی،

1.

8.

2.

9.

Fibromayalgia
Chronic Pain
)10. Inflammatory Bowel Disease (IBD
11. Functional Gastrointestinal Disorder
)12. Coronary Heart Diseases (CHD
13. Cancer

Emotional Processing
Emotional Disturbances
3. State Factors
4. PTSD
5. Eating Disorder
6. Panic Attack
7. Depression

529

فاطمه ربیعی و همکاران

رابطه سرکوبی هیجانی و خودمهارگری با نشانههای بیماری

های جسمانی و مرگ زودرس آسیبپذیر میکند (کافلین دال سلوا،

سرکوبگر است (واینبرگر ،شوارتز و دیویدسون .)0222 ،سرکوبی

.)211۱

با تشدید مشکالت سالمتی مانند آسم ،سرطان ،فشار خون و کارکرد
ایمنی سرکوبشده مرتبط است (موند و میت 2102 ،واینبرگر،

پردازش هیجانی از اهمیت بسزایی برخوردار است اما مجموعهای

.)0221

از واکنشهای ذهنی و رفتاری (مکانیسمهای دفاعی) مانع از انجام
این فرآیند میشوند .مکانیسمهای دفاعی تالشهای ناهشیار فرد برای

بهطور کلی شواهد پژوهشی حاکی از رابطه مکانیسمهای دفاعی

حفظ تعادل روانشناختی خود در مواجهه با استرسورهای درونی و

و وضعیت سالمت جسمانی و روانی است (الرسن و همکاران2101 ،

بیرونی است (کرامر .)022۹ ،به عبارت دیگر ،مکانیسمهای دفاعی

وایالنت و موکامال .)2110 ،مکانیسمهای دفاعی نه تنها به تداوم

مجموعه راهبردهای شناختی ،هیجانی و بین شخصیای هستند که

اضطراب در بلندمدت میانجامد ،بلکه به حفظ یا تشدید بینظمی

جهت کاهش اضطراب ،ادراك ما از واقعیت درونی و بیرونی را

سیستم عصبی خودمختار منجر میشود .برای مثال ،بهمریختگی و

تحریف میکنند (فردریکسون .)2103 ،این مفهوم از سنت روانکاوی

فعالیت همزمان دو سیستم سمپاتیک و پاراسمپاتیک در کسانی که از

نش ت میگیرد و به راهبردهای سازشیافته و سازشنایافته برای کنار

مکانیسم دفاعی سرکوبی و یا انکار استفاده میکنند ،شدیدتر و بارزتر

آمدن با تجاربی اشاره دارد که تعادل هیجانی را بر هم میزند (فروید،

است (البیژ و نبورسکی.)2102 ،
از سوی دیگر ،ظرفیت خودمهارگری از مفیدترین و کاراترین

.)023۱
سرکوبی یکی از مهمترین مکانیسمهای دفاعی و زیربنای بسیاری

قابلیتهای انسانی است .خودمهارگری ظرفیت تغییر دادن و سازگار

دیگر از مکانیسمهای دفاعی است .سرکوبی به بیرون راندن یک فکر

کردن خود به گونهای است که همخوانی بهینهای بین خود و جهان

یا احساس از حیطه هشیاری اشاره دارد .در سرکوبی اولیه افکار و

به وجود آید .هنگامیکه همخوانی بهینهای میان فرد و محیط برقرار

احساسات پیش از حضور در آگاهی فرد سرکوب میشوند و در

باشد ،بیشترین میزان شادکامی و رضایت حاصل میشود .این

سرکوبی ثانویه فکر و احساسی که قبالً در سطو آگاهی هشیار تجربه

همخوانی میتواند از طریو تغییر دادن و هماهنگ کردن خود صورت

شده است سرکوب میگردد (قربانی .)03۹2 ،بر مبنای پژوهشهای

گیرد (رثبام ویز و اسنایدر .)02۹2 ،توانایی فائو آمدن بر پاسخهای

انجام شده ،افراد سرکوبگر در معرض ابتالی بیشتر به بیماریهای

درونی یا تغییر دادن آنها و نیز بازداری گرایشهای رفتاری ناخواسته

قلبی  -عروقی ،آسم ،دیابت و به ویژه سرطان هستند (موند و میت،

و اجتناب از عمل کردن بر اساس آنها در مفهوم خودمهارگری حائز

 .)2102سرکوبی هیجانی با درد مزمن و بیماریهای جسمانی و نیز

اهمیت است (تنجنی ،بایمستر و بون .)211۴ ،گستره وسیعی از

اضطراب و افسردگی و مشکالت سازگاری مرتبط است (بادیک و

مشکالت فردی و اجتماعی به دلیل نقص در خود مهارگری است.

همکاران .)210۱ ،همچنین تدافعی بودن( 0گرایش به بازداری ،انکار،

خود مهارگری در چهار حیطه تجلی مییابد :کنترل افکار،

یا سرکوب اطالعات یا هیجانات ناخوشایند) با اضطراب گزارششده

احساسات ،تکانهها و عملکرد (بایمستر ،هترتون و تایس.)022۴ ،

کمتر و برانگیختگی فیزیولوژیک بیشتر در پاسخ به استرسورها و نیز

خودمهارگری با عالئم روانشناختی مانند جسمانیسازی ،الگوهای

فشار خون باال و مشکالت قلبی  -عروقی مرتبط است (پالز و استملر،

وسواسی  -اجباری ،افسردگی ،اضطراب ،خصومت ،خشم ،فوبیا،

 ،2113روتلج و لیندن ،2111 ،مان و جیمز ،022۹ ،واینبرگر ،شوارتز

تفکر پارانوئید و روانپریشی همبستگی منفی دارد .افراد خود

و دیویدسون .)0222 ،حتی زمانی که افراد سرکوبگر گزارش می

مهارگرتر مشکالت کمتری در کنترل تکانههای خود دارند و

کنند که هیجان کمی را در طول تکلیف تجربه میکنند ،تغییرات

سازگاری روانشناختی بیشتر و عالئم آسیبشناختی کمتری را نشان

ضربان قلب ،فشار خون ،تنش عضالنی ،فعالیت غدد تعریو ،تظاهرات

میدهند .آنها همدلی بیشتری دارند و خشم کمتری را گزارش می

چهرهای ،زمان واکنش و عملکرد عینی آنها در تکلیف حاکی از

کنند .همچنین در مدیریت خشم به هنگام افسردگی توانمندترند.

واکنشپذیری فیزیولوژیک بیشتر آنها در مقایسه با افراد غیر

افراد خودمهارگرتر احساس گناه و شرم کمتری را در مقایسه با سایر

1

. Defensiveness
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افراد تجربه میکنند .بنابراین ،خودمهارگری با الگوهای هیجانیای

هرکدام در جهت مهار هیجانات عمل میکنند ،یکی با نشانههای

مرتبط است که برای خود فرد و افراد در ارتباط با او مفید است

اختالل همبسته است و دیگری با سالمت .آیا این تمایز صرفاً بر مبنای

(تنجنی ،بایمستر و بون .)211۴ ،در نمونههای ایرانی نیز خودمهارگری

کنترل آگاهانه و ناآگاهانه قابل درك است یا خیر؟ بر مبنای مطالعات

با اضطراب و افسردگی همبستگی منفی دارد (هادی ،قربانی و

پژوهشی ،به نظر میرسد که سرکوبی هیجانی با نشانههای بیماری

بشارت ،032۹ ،قربانی ،واتسون ،فرهادی و چن .)210۴ ،همچنین

رابطه مثبت دارد و خودمهارگری دارای ارتباط منفی با نشانههای

خودمهارگری بیشتر با استرس ادراكشده کمتر و سالمت عمومی

بیماری است .در این پژوهش این ارتباط متمایز با بررسی مواد

بیشتر همخوانی دارد (ساالری راد ،قربانی و باقری.)032۴ ،

مقیاسهایی که توان پیشبینیکنندگی مثبت و منفی نشانههای بیماری
را دارند مورد وارسی قرار میگیرد.

مشکالت روانشناختی ممکن است ناشی از کنترل بسیار کم یا

روش

بسیار زیاد باشند .ماهیت پاتولوژیک فقدان خودمهارگری تقریباً
آشکار است .بر اساس راهنمای تشخیصی و آماری اختالالت روان

پژوهش حاضر توصیفی و از نوع مطالعات همبستگی بود .جامعه

پزشکی ،اختالالت کنترل تکانه و بسیاری از اختالالت دیگر با

آماری این پژوهش متشکل از کابران تلگرامِ ساکن تهران در پاییز

مشکالتی در تنظیم افکار ،احساسات و یا رفتار مشخص میشوند .از

 032۱خورشیدی بود 2۵1 .نفر ( 0۴۵زن و  01۵مرد) به روش

سوی دیگر ،همه مطالعات نظری درباره خودمهارگری بر پیامدهای

نمونهگیری در دسترس در این تحقیو شرکت کردند .مالك ورود به

مثبت آن ت کید نکردهاند .بر اساس نظریات مرتبط با کنترل افراطی،

این پژوهش کاربری تلگرام ،سکونت در تهران در بازه زمانی انجام

سطوح باالی خودمهارگری با آسیبهایی مانند وسواس و اجبار

پژوهش ،و دامنه سنی  21تا  ۴1سال بود .عدم ابتال به بیماری جسمانی

همراه است (تنجنی ،بایمستر و بون .)211۴ ،اما مطالعه تنجنی و

خاص (تشخیصدادهشده) بر مبنای گزارش خود افراد نیز به عنوان

همکاران ( )211۴چنین ارتباطی را ت یید نکرده است .این مطالعه

مالك خروج در نظر گرفته شد .میانگین سنی افراد  31/۱۵با دامنه 21

شواهدی مبنی بر آسیبزا بودن خودمهارگری بسیار باال نیافت .حتی

تا  ۴1سال و انحراف استاندارد  ۱/12بود و از این میان  ۴3۴/2مجرد،

در اختالالتی مانند وسواس یا اختالل خوردن ،خودمهارگری بیشتر با

 ۵2۴/۹مت هل و  3۴/۱مطلقه بودند .به لحاظ تحصیلی نیز  ٪01دارای

عالئم کمتر ارتباط داشت .در واقع خودمهارگری توانایی تنظیم خود

مدرك دیپلم ٪32.۱ ،لیسانس 3۴.۹ ،فوق لیسانس و  ٪0۵.2دکتری

در پاسخ به اهداف ،اولویتها و خواستههای محیطی است و نقصان

بودند .شرکتکنندگان در این مطالعه ،مجموعه پرسشنامههای

در آن میتواند در قالب کمتنظیمی 0یا بدتنظیمی 2نمود یابد .از این

سازشیافتگی واینبرگر ،پردازش هیجانی بیکر ،خودمهارگری تانگنی

منظر ،کنترل افراطی در واقع نوعی بدتنظیمی است و افرادی که به

و مقیاس خودسنجی نشانههای بیماری بارتون را از طریو یک ربات

گونهای انعطافناپذیر و افراطی کنترل میکنند ،در تنظیم و هدایت

تلگرامی تکمیل نمودند .تنها مالحظه اخالقی این پژوهش رعایت

ظرفیت خودمهارگری مشکل دارند .این افراد توانایی کنترل

محرمانگی اطالعات افراد بود .در نهایت دادههای مطالعه حاضر با

خودمهارگری را ندارند .در مقابل ،افرادی که از خودمهارگری

استفاده از روشهای ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه

باالیی برخوردارند ،توانایی اعمال خودمهارگری در مواقع لزوم و

گامبهگام در نرمافزار  SPSS-24مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

تعلیو خودمهارگری در غیر مواقع لزوم را دارند (تنجنی ،بایمستر و

ابزار

بون.)211۴ ،

پرسشنامه سازشیافتگی

واینبرگر-3

فرم کوتاه ( :)WAI-SFفرم

با توجه به نقش مهم پردازش و سرکوبی هیجانی و نیز

کوتاه سیاهه سازگاری واینبرگر و شوارتز ( )0221به منظور سنجش

خودمهارگری در بروز و تداوم نشانههای بیماری ،مطالعه حاضر به

کارکرد بلندمدت به جای کوتاهمدت طراحی شده است .این مقیاس

بررسی این امر میپردازد که آیا سرکوبی و خودمهارگری به گونهای

 32مادهای در یک طیف  ۵درجهای از ( 0عمدتاً نادرست) تا ۵

متفاوت با نشانههای بیماری مرتبطند و نیز چگونه دو سازهای که

(عمدتاً درست) نمرهگذاری میشود .این سیاهه شامل سه زیر مقیاس

Under regulation
Misregulation

1.

Weinberger Adjustment Inventory

2.
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رابطه سرکوبی هیجانی و خودمهارگری با نشانههای بیماری

اصلی است که هرکدام نیز زیرمقیاسهایی دارند« :پریشانی »0که

آنها با محیط اجتماعی را میسنجد .طیف پاسخ به هر ماده از ( )0اصالً

شامل زیرمقیاسهای اضطراب ،افسردگی ،ارزش خود پایین و

تا ( )۵همیشه متغیر است .نمرات باالتر در این مقیاس نشانگر سطوح

بهزیستی هیجانی پایین« ،بازداری »2که شامل فرونشانی خشم ،کنترل

باالتر خودمهارگری است .ضریب آلفای این مقیاس در نمونه غیر

تکانه ،در نظر گرفتن دیگران و مسئولیتپذیری و «دفاعی بودن »3که

ایرانی  1/۹3و ( 1/۹۵تانگنی ،بایمستر و بون )211۴ ،و در نمونه ایرانی

شامل دفاعهای سرکوبگرانه است (واینبرگر و شوارتز.)0221 ،

( 1/22قربانی واتسون ،فرهادی و چن )210۴ ،گزارش شده است.
مقیاس خودسنجی نشانههای بیماری

هریک از سه زیرمقیاس اصلی به ترتیب مشتمل بر  02 ،02و  00ماده

بارتون00

( :)BSCاین

است و نمرات باالتر در هریک از آنها به معنای پریشانی ،بازداری و

پرسشنامه  21مادهای که توسط بارتون ( )02۹2طراحی شده است ،به

دفاعی بودن بیشتر است .این سیاهه برای استفاده در جمعیت بالینی و

سنجش شکایات جسمانی  -روانی در قالب نشانههای افسردگی /

غیر بالینی در بازه سنی  01تا  21سال کاربرد دارد (واینبرگر.)0222 ،

کنارهگیری ،گوش به زنگی ،اضطراب فراگیر و شکایتهای

این پرسشنامه دارای همسانی درونی باالی  1/۹۵در انواع نمونهها و

جسمانی طی هفته گذشته میپردازد .طیف پاسخ به هر ماده یک

قابلیت اعتماد آزمون  -بازآزمون مناسب است .ضریب آلفای سه

لیکرت  ۴درجهای از ( )0هرگز تا ( )۴تقریباً همیشه است .نمرات

زیرمقیاس پریشانی ،بازداری و دفاعی بودن در نمونه ایرانی به ترتیب

باالتر در این مقیاس نشانگر شکایتهای جسمانی  -روانی بیشتر است.

 1/2۱ ،1/۹۴و  1/۱2گزارش شده است (سعیدی ،قربانی و سرافراز،

ضریب آلفای این مقیاس در نمونه غیر ایرانی  1/21و ( 1/23بارتون،

.)032۵

ارسانو ،رایت و اینگراهام )02۹2 ،و در نمونه ایرانی ( 1/23نورباال،

پرسشنامه پردازش هیجانی بیکر :)EP(۴این مقیاس به منظور

قربانی و غالمعلی لواسانی )0322 ،و ( 1/۹2کاشانکی ،قربانی و
حاتمی )032۵ ،گزارش شده است.

شناسایی سبکها و نقصانهای پردازش هیجانی به طور کلی و نیز

يافتهها

ارزیابی تغییرات در پردازش هیجانی در طول درمان توسط بیکر
( )2101طراحی شده است .این مقیاس شامل  2۵سؤال و پنج

میانگین ،انحراف استاندارد و ضرایب همسانی درونی مقیاسها

تنظیمنشده۱

در جدول  0آمده است .همانگونه که در جدول  0مشاهده میشود،

( ،)α= 1/2۱تجربه هیجانی ضعیف ،)α= 1/۹2( 2عالئم هیجان

ابزارهای به کار رفته از همسانی باال و قابل قبولی برخوردارند که

پردازشنشده )α= 1/۹۵( ۹و اجتناب .)α= 1/2۴( 2هر زیرمقیاس

حاکی از انسجام درونی آنهاست.

زیرمقیاس است :فرونشانی ،)α= 1/۹۴( ۵هیجانات

متشکل از  ۵عبارت است و هر عبارت در طیفی  01درجهای از 0

جهت بررسی رابطه متغیرهای سازشیافتگی ،پردازش هیجانی،

(کامالً مخالف) تا ( 01کامالً موافو) نمرهگذاری میشود .نمرات

خودمهارگری و نشانههای بیماری از روش همبستگی پیرسون استفاده

باالتر در این مقیاس نشانه پردازش هیجانی ضعیفتر و درواقع

شد که نتایج آن در جدول  2گزارش شده است .بر مبنای ضرایب

سرکوبی هیجانی است .نمرات این مقیاس امکان تمیز افراد سالم را از

همبستگی میان متغیرها ،نشانههای بیماری با بازداری و دفاعی بودن و

افراد مبتال به اختالالت روانی فراهم میکند (بیکر و همکاران،

نیز خودمهارگری رابطه معکوس و با پریشانی ،فرونشانی ،هیجانات

.)2101

تنظیمنشده ،تجربه هیجانی ضعیف ،عالئم هیجانات پردازشنشده و

پرسشنامه خودمهارگری -01فرم کوتاه ( :)SCاین پرسشنامه 03

اجتناب رابطه مستقیم دارد.
جهت بررسی نوع رابطه میان متغیرها از رگرسیون سلسله مراتبی

مادهای که توسط تانگنی ،بایمستر و بون ( )211۴ساخته شده است،

استفاده شد که نتایج آن به عنوان متغیر مالك و نمرات حاصل از

ظرفیت فرد برای تغییر پاسخهای خود به منظور هماهنگ کردن بهینه
1.

7.

2.

8.

Impoverished Emotional Experience
Signs of Unprocessed Emotions
9. Avoidance
10. Self-Control
11. Bartone Symptom Checklist

Distress
Restraint
3. Repressive Defensiveness
4. Emotional Processing
5. Suppression
6. Unregulated Emotions
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مجله علوم روانشناختی

سایر مقیاس  /زیرمقیاسها (پریشانی ،بازداری ،دفاعی بودن،

هیجانی ضعیف  ۴1درصد تغییرات نشانههای بیماری را تبیین میکند.

فرونشانی ،هیجانات تنظیمنشده ،تجربه هیجانی ضعیف ،عالئم

در گام دوم با اضافه شدن متغیر عالئم هیجانات پردازش نشده ،درصد

هیجانات پردازشنشده ،اجتناب و خودمهارگری) به عنوان متغیر

تبیین واریانس متغیر وابسته به  ۴3افزایش یافت .در گام سوم نیز با

پیشبین وارد تحلیل شدند .شایان ذکرست که پیش از اجرای

ورود متغیر پریشانی  ۴۵درصد از تغییرات نشانههای بیماری تبیین می

رگرسیون سلسلهمراتبی ،دادهها از نظر رعایت مفروضات این مدل

شود.

(نرمال بودن توزیع متغیرها ،خطی بودن رابطه میان آنها ،عدم وجود

جهت بررسی نقش میانجی متغیر خودمهارگری در رابطه بین

همخطی چندگانه بین متغیرهای پیشبین ،همگنی پراکنش باقی

متغیرهای پریشانی ،بازداری ،دفاعی بودن ،فرونشانی ،هیجانات

ماندهها ،و خطی بودن رابطه باقیماندهها با متغیر وابسته) مورد بررسی

تنظیمنشده ،تجربه هیجانی ضعیف ،عالئم هیجانات پردازشنشده و

قرار گرفتند .تمام این مفروضهها در این گروه از دادهها ت یید شدند.

اجتناب با نشانههای بیماری از آزمون سوبل استفاده شد .بر اساس

بر اساس نتایج رگرسیون سلسلهمراتبی ،تنها سه زیر مقیاسِ تجربه

نتایج به دست آمده نقش میانجی خودمهارگری تنها در رابطه بین

هیجانی ضعیف ،عالئم هیجانات پردازشنشده و پریشانی قدرت

متغیر فرونشانی با نشانههای بیماری معنادار بود.

پیشبینیکنندگی نشانههای بیماری را دارا بودند .بر این اساس تجربه
جدول .0اطالعات توصیفی متغیرهای پژوهش
میانگین

متغیر

آلفای کرونباخ

انحراف استاندارد

پرسشنامه سازشیافتگی واینبرگر:
 .0پریشانی

2/۹0

2/۹0

1/۹۱

 .2بازداری

۴/10

۱/3۱

1/2۹

 .3دفاعی بودن

3/1۱

2/23

1/۱2

پرسشنامه پردازش هیجانی:
 .0فرونشانی

۴/21

01/12

1/۹۴

 .2هیجانات تنظیمنشده

۴/۵2

2/1۹

1/2۴

 .3تجربه هیجانی ضعیف

۴/32

2/۴2

1/2۹

 .۴عالئم هیجانات پردازشنشده

۴/۱2

۹/۱۱

1/20

 .۵اجتناب

۵/۱1

2/22

1/۵1

خودمهارگری

3/۴۹

2/1۱

1/۹۱

خودسنجی نشانههای بیماری

0/20

۹/۱0

1/۹۹

جدول .2ضرایب همبستگی پیرسون سازش یافتگی واینبرگر ،پردازش هیجانی بیکر ،خودمهارگری تانگنی و خودسنجی نشانههای بیماری بارتون
2

متغیر

0

 .0پریشانی

-

 .2بازداری

**-1/3۱

-

 .3دفاعی بودن

**-1/3۹

3

۴

۵

۱

**1/۵۵

-

 .۴فرونشانی

**1/۴2

**-1/22

**-1/2۹

-

 .۵هیجانات تنظیمنشده

**1/۵3

**-1/۵1

**-1/۴3

**1/۵0

-

 .۱تجربه هیجانی ضعیف

**1/۱3

**-1/۴۹

**-1/32

**1/۱۱

**1/23

-

 .2عالئم هیجانات پردازشنشده

**1/۵0

**-1/30

**-1/32

**1/۱3

**1/۱۹

2

۹

2

**1/۱۹

-

 .۹اجتناب

**1/02

**-1/0۱

-1/00

**1/3۹

**1/۴۴

**1/۴2

**1/۴1

-

 .2خودمهارگری

**-1/۴۹

**1/۵2

**1/۵۵

**-1/3۵

**-1/۴۵

**-1/۴۹

**-1/۴3

-1/01

-

 .01خودسنجی نشانههای بیماری

**1/۵3

**-1/22

**-1/2۹

**1/۵1

**1/۵۴

**1/۱3

**1/۵2

**1/32

**-1/۴0

** همبستگیها در سطو  1/10معنادار است (دو دامنه).
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رابطه سرکوبی هیجانی و خودمهارگری با نشانههای بیماری

جدول .3خالصه الگوی رگرسیون سلسلهمراتبی جهت پیشبینی نشانههای بیماری
مدل

متغیر

R

R2

R2 Change

S.E

F

t

Beta

Sig

گام اول

تجربه هیجانی ضعیف

1/۱3

1/۴1

1/۴1

1/33

0۱2/23

02/23

1/۱3

1/11

1/۱۱

1/۴3

1/13

1/32

2۱/2۴

2/12

1/۴۱

1/11

3/23

1/2۱

1/11
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پریشانی

بحث و نتيجهگيری

برخی پژوهشها رابطه پریشانی با بیماریهای جسمانی را ت یید

هدف مطالعه حاضر بررسی نقش سرکوبی هیجانی و خود

کردهاند (بردبرن .)02۱2 ،افزون بر این ،سطوح باالی پریشانی با

مهارگری در افراد سالم در پیشبینی میزان نشانههای بیماری است .بر

دفاعی بودنِ کمتر و خودمهارگری پایینتر مرتبط است (واینبرگر و

مبنای یافتهها انواع سرکوبی هیجانی و خودمهارگری با میزان نشانه

شوارتز .)0221 ،یافتههای پژوهشی دیگری نیز حاکی از این است که

های بیماری در افراد رابطه دارد .پریشانی ،فرونشانی ،هیجانات تنظیم

افرادی با سطوح متوسط بازداری فاقد عالئم جسمانی مانند سردرد و

نشده ،تجربه هیجانی ضعیف ،عالئم هیجانات پردازشنشده و اجتناب

احساس سرماخوردگی هستند و خودمهارگری باالیی را گزارش می

نشانههای بیماری را بصورت مثبت و بازداری ،دفاعی بودن و خود

کنند (هوالهان و موس ،02۹۵ ،کوباسا ،مدی و پوکتی.)02۹2 ،

مهارگری نشانههای بیماری را بصورت منفی پیشبینی میکنند.

از سوی دیگر ،منفی بودن رابطه دو زیرمقیاس بازداری و دفاعی

بنابراین ،اگر در پردازش هیجانات اخالل به وجود آید ،فرد مستعد

بودن و نیز خودمهارگری با نشانههای بیماری حاکی از این است که

ابتال به بیماری و یا تشدید آن میشود .نتایج دیگر تحقیقات نیز بر

تمایز سرکوبی از خودمهارگری تنها با استفاده از مقیاسهای خود

رابطه سرکوبی و عدم پردازش هیجانی با بیماریهای جسمانی و

گزارشی امکانپذیر نیست .افزون بر این ،بر مبنای برخی تحقیقات،

روانی صحه گذاشتهاند (چونگ و چن ،2121 ،مالون ،کوهن ،لی

متغیرهایی مانند خودشناسی میانجی رابطه سبکهای دفاعی ناسالم و

وایلنت و والدینگر ،2103 ،موند و میت ،2102 ،پراسرتسری ،هولدن،

نشانههای بیماری (نورباال ،قربانی و غالمعلی لواسانی )0322 ،و نیز

کیف و ویلکی ،2100 ،الرسن و همکاران ،2101 ،دنولت ،مارتنز،

رابطه خودمهارگری و سالمت جسمانی (کاشانکی ،قربانی و حاتمی،

نیکلیسک ،کنرادز و گلدر 211۹ ،ویس ،انرایت و سیمنز،211۹ ،

 )032۵است .بدینمعنا که در نظر گرفتن متغیری مانند خودشناسی به

گارسن ،2112 ،کافلین دال سلوا ،211۱ ،کوك ،مایرز و درخشان،

عنوان متغیر میانجی احتماالً میتواند رابطه بازداری و دفاعی بودن از

 ،2113فیپس ،استیل ،هال و لی ،2110 ،کیف ،لوملی ،اندرسون ،لینچ

یکسو و خودمهارگری را از سوی دیگر با نشانههای جسمانی از

و کارسون 2110 ،واینبرگر.)0221 ،

یکدیگر متمایز نماید.

از سوی دیگر برخی تحقیقات به نتایجی متفاوت رسیدهاند.

مواد زیرمقیاس تجربه هیجانی ضعیف بیشتر بر تجزیه تجارب

تفکیک ادراك فرد از هیجان تجربهشده و پاسخ سیستم خودمختار

هیجانی و برخی جنبههای ناگویی خلقی داللت دارد .فردی با تجربه

منجر به افزایش اطالعات فیزیولوژیک تعبیرنشده در شرایط استرسزا

هیجانی ضعیف ،احساسات خود را خیلی درك نمیکند و نسبت به

میشود .این اطالعات عموماً مبهماند و بنابراین اغلب مستعد سوءتعبیر

آنها احساس راحتی ندارد .عالئم هیجانات پردازشنشده به ماهیت

هستند .برانگیختگی سیستم خودمختار بدون منش مشخص معموالً به

تکرارشونده و پایدار تجارب هیجانی منفی اشاره دارد .زیر مقیاس

نشانههای جسمانی اسناد داده میشود (پنهبیکر .)2102 ،بنابراین فزونی

هیجانات تنظیمنشده منعکسکننده دشواری در کنترل ابراز هیجانات

اطالعات جسمانی تعبیرنشده به دلیل سرکوبی هیجانات منفی به

و زیرمقیاس فرونشانی نشاندهنده کنترل افراطی هیجانات و ابراز

بیشگزارشی شکایتهای جسمانی منتهی میشود (بروسشات و

آنهاست .بنابراین ،تمایز کنترل تجربه هیجانی از کنترل ابراز هیجانی

جانسن .)022۹ ،بنابراین ،افراد سرکوبگر علیرغم احساس سالمت،

حائز اهمیت است .تالش برای کنترل ،سرکوبی ،یا مسدود کردن

به دلیل برانگیختگی سیستم خودمختار مستعد مشکالت جسمانیاند.
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