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چکیده
هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر آشکارسازی هیجانی نوشتاری بر مکانیسمهای دفاعی افراد ناگوهیجان
بود .در این تحقیق شبهآزمایشی برای تعیین اثر بخشی آشکارسازی هیجانی نوشتاری از طرح پیشآزمون -
پسآزمون با گروه کنترل استفاده شد .بدین منظور  734نفر از دانشجویان دختر و پسر مقطع ارشد و دکتری
خوابگاههای دانشگاه تهران به شیوۀ نمونهگیری دردسترس و هدفمند انتخاب و در نهایت تعداد  33نفر که
در مقیاس ناگویی هیجانی تورنتو( )TAS-20نمرات باالیی کسب کرده بودند غربال شدند و به صورت
تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند .به منظور بررسی مکانیسمهای دفاعی از پرسشنامۀ
سبکهای دفاعی ( )DSQاستفاده شد .سپس با استفاده از برنامۀ دو هفتهای آشکارسازی هیجانی نوشتاری
( 6جلسه  04دقیقه ای) ،تغییرات به وجود آمده در پسآزمون اندازهگیری شد .دادههای پژوهش با استفاده
از آزمونهای نان پارامتریک (ویلکاکسون و یومن -ویتنی) و به وسـیلۀ نرمافزار  SPSSنسـخۀ  03تحلیل
شدند .یافتههای پژوهش نشان داد که آشکارسازی هیجانی نوشتاری استفاده از مکانیسمهای دفاعی رشد
نیافته را کاهش و استفاده از دفاعهای رشد یافته را افزایش میدهد؛ درحالیکه تأثیر چندانی بر دفاعهای
نورتیک ندارد .بر اساس یافتههای پژوهش حاضر میتوان نتیجه گرفت که آشکارسازی هیجانی نوشتاری
میتواند به عنوان نوعی درمان مکمل و مؤثر در رواندرمانی به کار گرفته شود.

 .7استاد گروه روانشناسی ،دانشگاه تهران (نویسنده مسول) besharat@ut.ac.ir
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واژه های کلیدی :هیجان ،آشکارسازی هیجانی ،مکانیسم دفاعی ،شخصیت

مقدمه
بیان هیجان ،تجربۀ هیجان و برانگیختگی هیجانی سه مؤلفۀ اساسی هیجان هستند .برخی
افراد بنا به دالیل مختلف قادر به تجربه ،بیان و تنظیم هیجانهای خود نیستند که افراد ناگو
هیجان 7نامیده میشوند (بگبی و تیلور7111 ،؛ رافر ،بامرت ،کالگوفر ،مورتیز ،شیلینگ ،و
ویت .)0470 ،ناگویی هیجانی به نقص در شناسایی و ابراز هیجانها ،استفاده از گفتار و
افکار مرتبط با واقعیت بیرونی و ضعف در زندگی خیالی گفته میشود (گانتر ،متز،
کرستینگ ،اگلوف و سوسلو .)0476 ،ناگویی هیجانی با چندین ویژگی مشخص میشود:
الف) دشواری در شناسایی احساسات 0و تمایز بین احساسات و تهییجهای بدنی 3مربوط به
برانگیختگی هیجانی0؛ ب) دشواری در توصیف احساسات

3

و یا برقراری ارتباط با

دیگران؛ در این افراد نارسایی در توضیح احساسات به دیگران به معنی عدم تمایل برای
فاش کردن احساسات برای دیگران نیست؛ بلکه به معنی آن است که فرد ظرفیت استفاده از
زبان به منظور برقراری ارتباط بین احساسات و نماد احساسات را ندارد؛ ج) قدرت تجسم
محدود (دشواری در تصور ،خیال پردازی و به خاطر آوردن رویاها)؛ د) سبک شناختی
عینی( 6غیرتجسمی) ،عملگرا و واقعیتمحور (تیلور و بگبی0473 ،؛ کاپالن ،دوآیودی،
پرایویترا ،ایساکس ،هوگز ،و بومن.)0473 ،
گرچه ناگویی هیجانی به عنوان یک طبقۀ تشخیصی مستقل در راهنمای تشخیصی و
آماری اختالالت روانی 1مطرح نشده است (انجمن روانپزشکی آمریکا )0473 ،8با

1. alexithymia
2. difficulty identifying feelings
3. bodily sensations
4. emotional arousal
5. difficultly describing feelings
6. externally oriented thinking
7. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders
8. American Psychiatric Association

بررسی اثربخشی آشکارسازی هیجانی نوشتاری بر مکانیسمهای ...

38

اختالالت روانپزشکی ،جسمانی و رشدی زیادی در ارتباط است (آرون ،بنسون و پارک،
0473؛ بریور ،هپی ،کوک و برد0473 ،؛ پورسلی ،گادی ،سیری ،گراندی ،گراسی،
اتولینی ،و همکاران0473 ،؛ لوآس ،بالد و ورییر .)0473 ،ناگویی هیجانی عالئم آشکاری
ندارد و این افراد در ظاهر بهنجار بهنظر میآیند ،در نتیجه علیرغم پیامدهای منفی که
درکیفیت زندگی افراد دارد اغلب مورد غفلت قرار میگیرد (سلیمانی ،بابانژادی و غنمی،
7313؛ کوزوالنگا ،پورسلی ،النزیلوتا ،گیانوزی و لیندرو)0476 ،
برخی از ویژگیهای افراد ناگوهیجان از جمله اختالل در پردازش شناختی هیجانها،
سبب میشود تا فرد در موقعیتهای هیجانی قادر نباشد اطالعات هیجانی ناشی از آن
رویداد را به درستی پردازش و ادراک کند .در نتیجه برای محافظت خود در مقابل
عواطف نگرانکننده به ارزیابیهای ناهشیار و ادراک تحریف شده روی میآورد .گاه نیز
به دلیل ناتوانی در به کار بردن راهبردهای صحیح جهت تنظیم و مدیریت هیجانهای خود،
نیازمند استفاده از ساز و کارهای جایگزین میشود که یکی از آنها مکانیسمهای دفاعی
است (استاسیویز ،برادیزا ،گادلسکی ،کافی ،شاالچ ،بیلی ،و همکاران .)0470 ،یافته های
سارنو ،ماددو وگراتز ( )0474نشان میدهد نقص در رشد هیجانی منجر به استفاده بیشتر از
مکانیسمهای دفاعی رشد نیافته میشود .تحقیقات تجربی نیز در حمایت از رابطۀ ناگویی
هیجانی با دفاعها ،نشان دادهاند که آن دسته از افرادی که ظرفیت شناخت احساسات خود
و دیگران و مدیریت مناسب هیجان در روابط با دیگران را ندارند در برابر اضطراب ،از
مکانیسمهای دفاعی رشد نیافته بیشتر استفاده میکنند (پارکر ،تیلور و بگبی.)7118 ،
پژوهش بشارت و شهیدی ( )0477نیز ناگویی هیجانی را اختالل در دریافت و پردازش
اطالعات هیجانی در نظر گرفته است که ممکن است در مرحلۀ تجربۀ هیجانهای پایه یا
پردازشهای بعدی هیجان به وجود آمده باشد .عدم تجربۀ هیجانهای پایه ،به منزلۀ انکار
کلی هیجان و از مکانیسمهای دفاعی رشد نیافته محسوب میشود .همچنین فقدان پردازش
هشیار تجارب هیجانی در مرحلۀ بعدی ،منجر به ناتوانی در مدیریت هیجان و درماندگی
بیشتر فرد میشود ،که احتمال استفاده از دفاعهای ناکارآمد را افزایش میدهد .پارکر و
همکاران ( )7118نیز معتقدند که افراد مبتال به ناگویی هیجانی ،از نقصان در تصویرپردازی
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و تفکر نمادین رنج میبرند و قادر به برقراری پیوند مناسب بین حالتهای هیجانی با
تصاویر و کلمات نیستند ،در نتیجه این افراد از مکانیسمهای دفاعی نورتیک که سطح
پیچیدهتری از تصویرپردازی ،تخیل و بازنمایی ذهنی را درگیر میکند ،کمتر استفاده می
کنند.
مکانیسمهای دفاعی فرایندهای خودکار خودتنظیمی هستند ،که با هدف کاهش
تناقضهای شناختی و تغییرات ناگهانی در واقعیات بیرونی و درونی ،و به وسیلۀ تحریف
ادراکهای فرد از رویدادهای تهدیدکننده ،عمل میکنند (وایلنت .)0444 ،وایلنت دفاعها
را بر اساس رابطۀ آنها با رشد یافتگی روانی اجتماعی و آسیبهای روانشناختی به
صورت سلسله مرتبهای تنظیم کرده است که شامل سه سبک دفاعی رشد یافته ،نورتیک 7و
رشد نیافته 0است .بر این اساس ،سبک دفاعی رشد یافته شامل مکانیسمهای واالیش ،3شوخ
طبعی ،0پیشبینی 3و فرونشانی 6است .مکانیسمهای مربوط به سبک دفاعی نورتیک عبارتند
از :ابطال ،1نوعدوستی کاذب ،8آرمانیسازی 1و واکنش متضاد 74و سبک دفاعی رشد
نایافته نیز از دوازده مکانیسم دفاعی به این شرح تشکیل شده است :فرافکنی ،77پرخاشگری
نافعال ،70عملیسازی ،73مجزاسازی ،70ناارزندهسازی ،73خیالپردازی اوتیستیک ،76انکار،71

1. neurotic
2. immature
3. sublimation
4. humor
5. anticipation
6. suppression
7. undoing
8. psedu-altruism
9. idealisation
10. reaction formation
11. projection
12. passive-aggresive
13. acting-out
14. isolation
15. devaluation
16. autistic fantasy
17. denial
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جابجایی ،7تفرق ،0دوپارگی ،3دلیل تراشی 0و بدنیسازی( 3وایلنت7118 ،؛ به نقل از
کاروالهو ،هیفانتیس ،تانای ،ماکدو ،فلوراس ،اوتونی ،و همکاران .)0473 ،هنوز بهطور
کامل روشن نیست که چه چیزی باعث استفاده کردن نوع خاصی از مکانیسمهای دفاعی
میشود ،با این حال نتایج پژوهشها نشان داده است که دفاعهای رشد نیافته ،دفاعهای
غالبی است که افراد ناگوهیجان از آن استفاده میکنند (اورن ،کاگیل ،آلکو ،اوزستینکایا،
گوکالپ ،ستین ،و همکاران0470 ،؛ بشارت ،حسینی نژاد و لواسانی7313 ،؛ بشارت و
خجوی0473 ،؛ بشارت و شهیدی0477 ،؛ کاپالن و همکاران.)0473 ،
تحقیقات نشان دادهاند که مکانیسمهای دفاعی در بزرگسالی تغییر میکنند ،در نتیجه از
طریق مداخالت درمانی میتوان آنها را تغییر داد و یا تعدیل کرد (کرامر .)0470 ،از
آنجایی که افراد ناگوهیجان برای درمانهای بینشمحور و یا کالمی مناسب نیستند
(اوگرونیچاک ،پیپر ،و جویس ،)0477 ،استفاده از روشی که در آن به ابراز هیجانهای
سرکوب شده کمک کند و منجر به سازماندهی مجدد این هیجانها شود؛ مناسب بهنظر
میآید (ریدینگز و لوتز -زوئیس .)0470 ،آشکارسازی هیجانی 6به این معنی است که فرد،
عمیقترین تجارب هیجانی خود را به صورت گفتاری یا نوشتاری برای دیگران یا خود بیان
کند و اطالعات هیجانی ناشی از آن رویداد را توصیف کند (سلوآن ،مارکس ،و
گرینبرگ .)0477 ،آشکار سازی هیجانی به طور طبیعی در زندگی روزمره رخ میدهد
(مورنو ،جلنچیک ،ایگان ،کاکس ،یانگ ،گانون ،و همکاران .)0477 ،افراد اغلب
هیجانهای مثبت و منفی خود را آشکار میکنند چون با پاداش درونی (هانگ )0476 ،و
بهبود روابط بین فردی (الرنکو ،و کلینمن )0446 ،همراه است .با وجود این ،برخی از این
تجارب و افکار ،با ارزشهای شخصی مغایر و به قدری دردناک هستند که به خاطر آوردن

1. dispalcement
2. dissociation
3. splitting
4. rationalization
5. somatization
6. emotional disclosure
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و صحبت کردن در مورد آنها دشوار است (نیدرهافر ،و پنه بیکر)0441 ،؛ در چنین
شرایطی ،افراد از آشکارکردن افکار و احساسات خود جلوگیری میکنند یا به اصطالح
آنها را بازداری میکنند (لین ،و وگنر .)7113 ،آشکار سازی هیجانی نوشتاری بر اساس
ماهیت ضد بازدارندگی خود ،امکان پردازشهای هیجانی عمیقتر را فراهم میکند.
درنتیجه ،توانمندسازی من 7افزایش مییابد و استفاده از مکانیسمهای دفاعی رشدنیافته
کاهش مییابد (پتری ،بویس ،و داویسون .)7113 ،از طرفی ،افراد با آشکار سازی هیجانی،
تجارب آسیبزای خود را آزاد میکنند و از این طریق به اصـالح شناختهای ناسازگار
خود میپردازند (پنه بیکر و چانگ0441 ،؛ پورمحسن کلوری و شیرزاد7310 ،؛ حسنی و
شاهقلیان .)7313 ،بنابراین ،پژوهش حاضر سعی در کاهش دفاعهای ناسالم افراد
ناگوهیجان دارد .ضرورت استفاده از برنامۀ آشکارسازی هیجانی نوشتاری ،که نوآوری
پژوهش حاضر به حساب میآید؛ به این دلیل است که افراد ناگوهیجان به علت داشتن
سبک تفکر متمرکز بر بیرون ،عالقهای به فعالیتهایی که نیازمند دروننگری است ندارند،
در نتیجه کمتر به دنبال درمان حرفهای برای حل مشکالت خود هستند (لوملی و نورمن،
.)7116

روش پژوهش
جامعۀ آماری ،نمونه و روش اجرای پژوهش :پژوهش حاضر از نوع شبهآزمایشی با طرح
پیشآزمون -پسآزمون با گروه کنترل است.
کلیۀ دانشجویان دختر و پسر خوابگاههای کوی دانشگاه تهران که در سال  10-13در
این خوابگاه ها ساکن و در مقاطع ارشد و دکتری مشغول به تحصیل بودند ،جامعۀ پژوهش
را تشکیل دادند .پژوهش حاضر در دو مرحله انجام شد .در مرحلۀ اول ،نمونۀ اولیه (734
نفر) که به شیوۀ نمونهگیری در دسترس و هدفمند انتخاب شده بودند به تکمیل
پرسشنامههای ناگویی هیجانی و مکانیسمهای دفاعی پرداختند .بعد از جمعآوری پاسخها،

1. ego
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افرادی که در مقیاس ناگویی هیجانی تورنتو نمرات  67و باالتر از آن (بگبی ،تیلور و
پارکر )7110 ،را داشتند ( 33نفر) به عنوان افراد ناگوهیجان غربال شدند و به صورت
تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند .میانگین سنی گروه کنترل ()±7/1
 00/04سال و گروه تجربی ( 00/06 )± 4/1سال بود .شرایط الزم برای شرکت در
پژوهش رضایت داوطلبانه ،نداشتن بیماری روانی و عدم استفاده از دارو بود و معیار خروج
از پژوهش ،نارضایتی آزمودنی از ادامۀ همکاری بود .پساز بررسی اولیه دو نفر از
آزمودنیها به دلیل داشتن اختالالت خلقی در این مرحله کنار گذاشته شدند .حین انجام
پژوهش  0نفر از آزمودنیها از ادامۀ همکاری انصراف دادند و  7نفر نیز به دلیل عدم
رعایت برنامۀ زمانی تعیین شده از ادامۀ همکاری باز ماند .تحلیل نهایی داده ها روی  34نفر
باقی مانده انجام شد .به  73نفر گروه آزمایش (1زن 6 ،مرد) با استفاده از پروتکل درمانی
اصلی پنه بیکر ،آشکارسازی هیجانی نوشتاری آموزش داده شد .به این صورت که از
آزمودنیها خواسته شد به مدت دو هفته یک روز در میان در آزمایشگاه (اتاق خلوتی که
به دور از هر گونه مزاحمت بود) حضور یابند .سپس با توضیح دستورالعمل از آن ها
خواسته شد به مدت  04دقیقه خود را رها کرده و در مورد تجارب هیجانی منفی خود و
افکار و هیجانهای مربوط به آن ها شروع به نوشتن کنند .نکاتی که در مورد انتخاب
موضوع تذکر داده شد به شرح ذیل بود:
 -7موضوع این نوشتهها میتواند در مورد خودشان ،دیگران ،دوستان و خویشاوندان باشد
یا مربوط به زمان حال ،گذشته و نگرانی های آینده باشد.
 -0طی این دو هفته میتوانند در مورد موضوعات یا تجارب کلی یکسان بنویسند یا در
روزهای مختلف در مورد موضوعات متفاوت به آشکارسازی بپردازند.
 -3موضوعهایی که انتخاب میکنند باید در مورد مسائلی باشد که خیلی نگران آن هستند
یا به آن فکر میکنند یا در مورد آن خواب میبینند .به طور کلی در مورد موضوعات
ناخوشایندی که سعی در اجتناب از آنها دارند.
 -0انتخاب موضوع با خود آزمودنی است اما بهتر است که از مهمترین و تلخ ترین
موضوعها شروع کنند.
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 -3ترتیب زمانی و مکانی حوادث و موضوعها مهم نیستند.
قبل از شروع آزمایش ،به آزمودنیها اطالع داده شد که در ابتدا ممکن است با نوشتن
رویدادها و خاطرات خود ،احساس ناراحتی کنند اما به مرور زمان این هیجانهای منفی کم
میشود .در نتیجه ،از آنها خواسته شد در صورت مشاهدۀ این حالتها جلسات را قطع
نکنند .همچنین به آزمودنیها توضیح داده شد که نگران تلفظ ،گرامر یا ساختار جملههای
خود نباشند و کامالً بر روی تجربۀ نوشتن متمرکز شوند .تنها قاعده این بود که تا اتمام
فرصت ،به نوشتن ادامه دهند .حین انجام آشکارسازی هیچ بازخوردی به آنها داده نشد.
بعد از اتمام نوشتن نیز به منظور حفظ محرمانه بودن اطالعات افشا شده ،تنها از صحیح
انجام دادن کار اطمینان حاصل شد و نوشتهها با درخواست آزمودنی ها از بین برده شد .بعد
از پایان این دورۀ دو هفتهای ،مجدداً پرسشنامۀ مکانیسمهای دفاعی به منظور بررسی
تغییرات انجام شده در اختیار گروه آزمایش و کنترل قرار گرفت .روش آماری مورد
استفاده در پژوهش حاضر شاخصهای آمار توصیفی و استنباطی بود .از آمار توصیفی برای
محاسبۀ شاخصهای مرکزی و پراکندگی و ترسیم جداول استفاده شد .در ادامه بهمنظور
برآورد پارامترها و پیشبینی آنها از آمار استنباطی استفاده شد .برای بررسی اثربخشی
آشکارسازی هیجانی نوشتاری بر مکانیسمهای دفاعی ،به دلیل برقرار نبودن مفروضۀ
همگنی واریانسها امکان استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس نبود .با توجه به این امر،
جهت مقایسۀ پیشآزمون و پسآزمون از آزمون آماری ویلکاکسون و برای مقایسۀ دو
گروه آزمایش و کنترل از آزمون یو من ویتنی استفاده شد .تحلیلهای آمـاری به وسـیلۀ
نرمافزار  SPSSنسـخه  03انجـام گرفت .ابزار مورد استفاده در این پژوهش به شرح زیر
معرفی میشوند.
مقیاس ناگویی هیجانی تورنتو -مقیاس ناگویی هیجانی تورنتوTAS-20( 7؛ بگبی،
تیلور ،و پارکر )7110 ،یک آزمون  04سؤالی است و سه زیرمقیاس دشواری در شناسایی
احساسات ،دشواری در توصیف احساسات ،و تفکر عینی را در مقیاس پنج درجهای
1. Toronto Alexithymia Scale
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لیکرت از نمرۀ ( 7کامال مخالف) تا نمرۀ ( 3کامال موافق) میسنجد .یک نمرۀ کل نیز از
جمع نمرههای سه زیر مقیاس برای ناگویی هیجانی کلی محاسبه میشود .ویژگیهای
روانسنجی مقیاس ناگویی هیجانی تورنتو 04-در پژوهشهای متعدد بررسی و تأیید شده
است (پارکر ،تیلور ،و بگبی0443 ،0447 ،؛ پالمر ،گیگانس ،مانوکا ،و استاف0440 ،؛
پندی ،مندال ،تیلور ،و پارکر7116 ،؛ تیلور و بگبی .)0444 ،در نسخۀ فارسی مقیاس
ناگویی هیجانی تورنتوFTAS-20( 04-؛ بشارت ،)0441 ،ضرایب آلفای کرونباخ برای
ناگویی هیجانی کل ،و سه زیرمقیاس دشواری در شناسایی احساسات ،دشواری در
توصیف احساسات ،و تفکر عینی به ترتیب  4/13 ،4/80 ،4/83و  4/10محاسبه شد که
نشانۀ همسانی درونی 7خوب مقیاس است .پایایی بازآزمایی 0مقیاس ناگویی هیجانی
تورنتو 04-در یک نمونۀ  61نفری در دو نوبت با فاصلۀ چهار هفته از  r= 4/14تا r= 4/11

برای ناگویی هیجانی کل و زیرمقیاسهای مختلف تأیید شد .روایی همزمان 3مقیاس
ناگویی هیجانی تورنتو 04-بر حسب همبستگی بین زیرمقیاسهای این آزمون و مقیاسهای
هوش هیجانی ،0بهزیستی روانشناختی 3و درماندگی روانشناختی 6بررسی و مورد تأیید قرار
گرفت .نتایج ضرایب همبستگی پیرسون نشان داد که بین نمره آزمودنیها در مقیاس
ناگویی هیجانی کل با هوش هیجانی ( ،)r = -4/14، P< 4/447بهزیستی روانشناختی
( )r = -4/68 ، P< 4/447و درماندگی روانشناختی ( )r = 4/00 ، P< 4/447همبستگی
معنادار وجود دارد .ضرایب همبستگی بین زیرمقیاسهای ناگویی هیجانی و متغیرهای فوق
نیز معنادار بودند .نتایج تحلیل عاملی تأییدی 1نیز وجود سه عامل دشواری در شناسایی

1. internal consistency
2. test-retest reliability
3. concurrent validity
4. emotional intelligence
5. psychological well-being
6. psychological distress
7. confirmatory factor analysis
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احساسات ،دشواری در توصیف احساسات ،و تفکر عینی را در نسخۀ فارسی مقیاس
ناگویی هیجانی تورنتو 04-تایید کردند (بشارت.)0441 ،7310 ،
پرسشنامۀ سبکهای دفاعی ـ پرسشنامۀ سبکهای دفاعیDSQ( 7؛ اندروز ،سینگ ،و
باند ،)7113 ،یک ابزار  04سؤالی است که در مقیاس  1درجهای لیکرت (از کامالً موافق تا
کامالً مخالف) بیست مکانیسم دفاعی را بر حسب سه سبک دفاعی رشد یافته ،نورتیک 0و
رشد نایافته 3میسنجد .ضریب آلفای کرونباخ برای پرسشهای هر یک از سبکهای
دفاعی رضایتبخش توصیف شدهاند (اندروز و همکاران .)7113 ،ویژگیهای روانسنجی
نسخه فارسی پرسشنامه سبکهای دفاعی در چندین پژوهش ،که در خالل سال های 7318
تا  7383در نمونه های بیمار ( )n= 003و بهنجار ( )n= 7311انجام شده اند ،مورد بررسی
و تأیید قرار گرفته اند (بشارت7386 ،؛ بشارت ،شریفی ،ایروانی .)7384 ،در این
پژوهشها ،ضرایب آلفای کرونباخ برای پرسشهای هر یک از زیرمقیاسهای پرسشنامۀ
سبکهای دفاعی برای سبک رشد یافته از  4/83تا  ،4/10برای سبک رشد نایافته از 4/87
تا  4/10و برای سبک نورتیک از  4/11تا  4/17به دست آمد .این ضرایب همسانی درونی

0

زیرمقیاسهای پرسشنامۀ سبکهای دفاعی را تایید می کنند .پایایی بازآزمایی 3پرسشنامۀ
سبکهای دفاعی برای نمونهۀهای بیمار ( )n= 741و بهنجار ( )n= 008در دو نوبت با
فاصلههای  0تا  6هفته برای سبک رشد یافته از  4/13تا  ،4/81برای سبک رشد نایافته از
 4/17تا  4/80و برای سبک نورتیک از  4/61تا  4/18به دست آمد .این ضرایب که همه در
سطح  p < 4/447معنادار هستند ،پایایی بازآزمایی پرسشنامۀ سبکهای دفاعی را تأیید
میکنند .روایی همگرا 6و تشخیصی (افتراقی) 1نسخۀ فارسی پرسشنامۀ سبکهای دفاعی از

)1. Defense Style Questionnaire (DSQ
2. neurotic
3. immature
4. internal consistency
5. test-retest reliability
6. convergent
7. discriminant
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طریق اجرای همزمان مقیاس سالمت روانی ،7مقیاس مشکالت بین شخصی ،0زیر
مقیاسهای نوروز گرایی 3و برونگرایی 0مقیاس شخصیتی  ،3NEOPI-Rمقیاس
درجهبندی حرمت خود ،6مقیاس خودکارآمدی ،1مقیاس ناگویی هیجانی تورنتو 8و
فهرست عواطف مثبت و منفی 1در مورد نمونههای مختلف از دو گروه بیمار و بهنجار
محاسبه شد و مورد تأیید قرار گرفت .ضرایب همبستگی زیر مقیاس سبک دفاعی رشد
یافته با بهزیستی روانشناختی  ،4/37با درماندگی روانشناختی  ،-4/00با مشکالت بین
شخصی  ،-4/31با نوروزگرایی  ،-4/08با برونگرایی  ،4/34با حرمت خود  ،4/00با
خودکارآمدی کلی  ،4/03با ناگویی هیجانی  ،-4/01با عاطفه مثبت  4/00و با عاطفه منفی
 -4/03به دست آمد .ضرایب همبستگی زیر مقیاس سبک دفاعی رشد نایافته با بهزیستی
روانشناختی  ،-4/01با درماندگی روانشناختی  ،4/06با مشکالت بین شخصی  ،4/07با
نوروزگرایی  ،4/38با برونگرایی  ،-4/01با حرمت خود  ،-4/07با خودکارآمدی کلی
 ،-4/08با ناگویی هیجانی  ،4/03با عاطفه مثبت  -4/31و با عاطفه منفی  4/04به دست
آمد .ضرایب همبستگی زیر مقیاس سبک دفاعی نوروتیک با بهزیستی روانشناختی ،-4/38
با درماندگی روانشناختی  ،4/36با مشکالت بین شخصی  ،4/33با نوروزگرایی  ،4/00با
برونگرایی  ،-4/31با حرمت خود  ،-4/04با خودکارآمدی کلی  ،-4/33با ناگویی
هیجانی  ،4/38با عاطفۀ مثبت  -4/03و با عاطفۀ منفی  4/08به دست آمد .این ضرایب در
سطح P< 4/447معنادار بودند .نتایج تحلیل عاملی تأییدی نیز با تعیین سه عامل (سه سبک

1. Mental Health Inventory
2. Inventory of Interpersonal Problems
3. neuroticism
4. extraversion
5. NEO Personality Inventory-Revised
6. Self-Esteem Rating Scale
7. Self-Efficacy Scale
8. Toronto Alexithymia Scale
9. Positive and Negative Affect Scedule
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دفاعی رشد یافته ،نورتیک و رشد نایافته) ،روایی سازۀ نسخه فارسی پرسشنامه سبکهای
دفاعی را مورد تایید قرار داد (بشارت.)7386 ،

یافتههای پژوهش
در این قسمت ابتدا توصیفی آماری از اطالعات جمعیت شناختی گروه آزمایش و کنترل
ارائه شده است .همانگونه که در جدول  7مشاهده میشود دو گروه در متغیرهای
دموگرافیک تفاوت قابل مالحظه ای نداشتند.
جدول .1ویژگیهای دموگرافیک دو گروه آزمایش و کنترل
گروه

متغیر
جنس

آزمایش

وضعیت تأهل
مقطع تحصیلی
جنس

کنترل

وضعیت تأهل
مقطع تحصیلی

فراوانی

فراوانی درصدی

زن

1

64

مرد

6

04

مجرد

70

84

متاهل

3

04

ارشد

73

744

دکترا

4

4

زن

74

66/1

مرد

3

33/3

مجرد

70

13/3

متاهل

7

6 /1

ارشد

73

86/1

دکترا

0

73/3

همچنین میانگین و انحراف استاندارد نمرات سه زیرمقیاس مکانیسم دفاعی قبل و بعد از
مداخله ،در جدول  0ارائه شده است.

68

بررسی اثربخشی آشکارسازی هیجانی نوشتاری بر مکانیسمهای ...

جدول .2میانگین و انحراف استاندارد نمرات مکانیسمهای دفاعی به تفکیک گروه آزمایش و کنترل
گروه

نوبت آزمون

میانگین

انحراف استاندارد

متغیر

پیشآزمون

04/0

8/873

پسآزمون

00/6

70/036

پیشآزمون

00/3

8/031

پسآزمون

04/46

70/670

مکانیسم دفاعی رشد

پیشآزمون

774/866

73/816

نیافته

پسآزمون

744/0

04/071

پیشآزمون

38/8

1/703

پسآزمون

07

8/674

پیشآزمون

07/8

6/117

پسآزمون

00/066

6/380

مکانیسم دفاعی رشد

پیشآزمون

776/0

8/331

نیافته

پسآزمون

778/33

1/104

مکانیسم دفاعی رشد یافته
آزمایش

مکانیسم دفاعی نورتیک

مکانیسم دفاعی رشد یافته
کنترل

مکانیسم دفاعی نورتیک

به منظور بررسی تأثیر آشکارسازی هیجانی نوشتاری بر مکانیسمهای دفاعی افراد
ناگوهیجان ،با توجه به سطوح اندازهگیری متغیر مکانیسمهای دفاعی و طرح آزمایش ،با
بررسی پیش فرضهای آزمون تحلیل کوواریانس ،مهمترین مفروضۀ این آزمون که
همگنی واریانسها بود رعایت نشد .به همین دلیل از آزمون آماری ویلکاکسون برای
مقایسۀ پیشآزمون و پسآزمون استفاده شد .در ادامه ،برای نمایش تفاوت بین گروه
آزمایش و کنترل بعد از مداخله از آزمون یو من ویتنی استفاده شد .نتایج آزمون
ویلکاکسون ،همانگونه که در جدول  3مشاهده میشود نشان میدهد که با انجام مداخلۀ
آشکارسازی ،تفاوت معنیداری بین پیشآزمون و پسآزمون مکانیسم دفاعی رشد یافته و
رشد نیافته در گروه آزمایش به وجود آمده است .اما این تفاوت در مکانیسمدفاعی
نورتیک گروه آزمایش مشاهده نشد .همچنین بین پیشآزمون و پسآزمون مکانیسمدفاعی
رشدیافته نورتیک و رشدنیافتۀ تفاوت معنیداری در گروه کنترل دیده نمیشود .به عبارت
دیگر میتوان گفت که با انجام مداخلۀ آشکارسازی هیجانی نوشتاری نمرات مکانیسمهای
دفاعی رشد یافته و رشد نیافته در گروه آزمایش در پسآزمون در مقایسه با پیشآزمون
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تغییر کرده است .در حالی که در گروه کنترل تغییری بین پیشآزمون و پسآزمون سه زیر
مقیاس دفاع ایجاد نشده است.
جدول  .3نتایج آزمون ویلکاکسون جهت مقایسۀ پیشآزمون و پسآزمون در متغیر مکانیسمهای دفاعی
متغیر

گروه

آزمایش
مکانیسم دفاعی رشدیافته
کنترل

آزمایش
مکانیسم دفاعی نورتیک
کنترل

آزمایش

مکانیسم دفاعی رشد نیافته
کنترل

تعداد

رتبه های منفی

0

رتبه های مثبت

70

Ties

7

کل

73

رتبه های منفی

8

رتبه های مثبت

3

Ties

0

کل

73

رتبه های منفی

3

رتبه های مثبت

8

Ties

0

کل

73

رتبه های منفی

8

رتبه های مثبت

6

Ties

7

کل

73

رتبه های منفی

74

رتبه های مثبت

3

Ties

4

کل

73

رتبه های منفی

0

رتبه های مثبت

74

Ties

7

کل

73

میانگین

مجموع

1/44

78

توزیع Z

0/11
1/03
8/37

66/34

0/14

00/34

3/61

71
-7/00

8/34

4/707

4/734

11
68
-4/110

6/71

31

8/14

18
-7/60

6/04

37

1/03

01

1/64

4/401

81

-7/01

6/73

Sig

16

-7/01

4/334

4/471

4/704
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در ادامه به منظور مشخص کردن تفاوت بین گروه آزمایش و کنترل بعد از مداخله،
اختالف بین پیشآزمون و پسآزمون محاسبه گردیده ( ،)Dسپس بین این دو گروه مقایسه
انجام شد .این تحلیل آماری با استفاده از آزمونی یو من ویتنی انجام شد که نتایج آن در
جدول  0گزارش شده است .نتایج جدول  0نشان می دهد که تفاوت بین نمره های گروه
آزمایش و کنترل بعد از مداخله در مکانیسمهای دفاعی رشد یافته و رشد نیافته از نظر
آماری معنی دار بود ،در حالی که تفاوت بین نمره های پسآزمون دو گروه در مکانیسم
دفاعی نورتیک معنی دار نبود .به عبارتی آشکارسازی هیجانی نوشتاری منجر به ایجاد
تفاوت بین دو گروه آزمایش و کنترل شده است و در استفاده افراد گروه آزمایش از
مکانیسمهای دفاعی رشد یافته و رشد نیافته تاثیر معنی داری ایجاد کرده است .این نتایج
نشان دهنده اثربخشی آشکارسازی هیجانی نوشتاری بر کاهش دفاعهای رشدنیافته و
افزایش دفاعهای رشد یافته است.
جدول  .4نتایج آزمون یو من ویتنی جهت مقایسه گروه آزمایش و کنترل در مکانیسمهای دفاعی
نوع مکانیسم
رشد یافته

نورتیک

رشد نیافته

گروه

تعداد

میانگین

مجموع

آزمایش

73

71/43

083/34

کنترل

73

77/11

66/34

کل

34

آزمایش

73

70

074

کنترل 73

71

033

کل

34

آزمایش

73

70/74

787/34

کنترل

73

78/14

083/34

کل

34

توزیع Z
-0/074

Sig
4/406

-4/138
4/38

-0/778

4/43

بحث و نتیجهگیری
هدف پژوهش حاضر ،بررسی تأثیر آشکارسازی هیجانی نوشتاری بر مکانیسمهای دفاعی
افراد ناگوهیجان بود .یافتههای به دست آمده از پژوهش حاضر نشان داد که تحت تأثیر
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اجرای آشکارسازی هیجانی نوشتاری در گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل بین
پیشآزمون و پسآزمون تفاوت معنیدار در استفاده از مکانیسمهای دفاعی رشد یافته و
رشد نیافته ایجاد شده است .به نظر میرسد که اجرای راهبرد آشکارسازی هیجانی
نوشتاری باعث افزایش استفاده افراد از دفاعهای رشد یافته و کاهش دفاعهای رشد نیافته
میشود .این یافته با نتایج حاصل از پژوهشهای پیشین (اسمیث7118 ،؛ نیدرهافر ،و پنه
بیکر0441 ،؛ پتری ،بوث ،و داویسون )7113 ،همسو است .نور باال و همکاران ( )7314به
این نتیجه رسیدند که آشکارسازی در طول یک ماه ،هفتهای یک بار به مدت  73-34دقیقه
بر شدت افسردگی و کاربرد مکانیسمهای دفاعی تأثیر میگذارد؛ یافتههای آن ها از تغییر
مثبت مکانیسمهای دفاعی جبران و واکنش متضاد تحت تأثیر آشکارسازی هیجانی
نوشتاری هیجانی حمایت کرده است .نیدرهافر و پنه بیکر ( )0441نیز نشان دادند
آشکارسازی هیجانی ،با بازگشایی ناهشیار در افشای افکار ،احساسات و تجارب منفی،
منجر به بینشی صحیح در آنها میشود که در پی آن ،مکانیسمهای دفاعی نظیر جبران،
واکنش متضاد و بازداری بهبود پیدا میکنند .در تبیین این یافتۀ پژوهشی میتوان گفت که
افراد ناگوهیجان به علت آگاهی هیجانی پایینتر ،رشد من و پیچیدگیهای شناختی کمتری
دارند .رشد سطحی من در این افراد مانع استفاده از دفاعهای رشد یافته در آنها میشود.
استفاده از روش آشکارسازی هیجانی نوشتاری با کمک به شناسایی و کالمیسازی
هیجانها ،سطح شناخت هیجانی را باال برده و من را در استفاده از دفاعهای سالمتر یاری
میدهد (لن ،کوئینالن ،شوارتز ،والکر ،و زیتلین .)7114 ،از طرفی ،نداشتن آگاهی هیجانی
باعث میشود فرد به ناچار از راهبردهای دیگری برای تنظیم هیجانهای خود استفاده کند،
آگاهی هیجانی که طی فرایند آشکارسازی رخ میدهد مرتبط با تنظیم هیجان نیز است .به
عبارتی ،آگاهی هیجانی به تنظیم صحیح هیجانها کمک میکند .در نتیجه به دنبال اعمال
آشکارسازی و با افزایش سطح آگاهی هیجانی ،تغییر تنظیم هیجانی و پیدایش معنا در
تجارب هیجانی ،پاسخهای مقابلهای سازگار برای فرد به وجود آمده و فرد راهبردهای غیر
انطباقی را کنار میگذارد و توانایی استفاده از دفاعهای سالمتر را پیدا میکند (بودن و
تامپسون0473 ،؛ وینه و الدائو.)0470 ،
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برای تفسیر نحوۀ تأثیرگذاری آشکارسازی بر مکانیسمهای دفاعی میتوان به نظریۀ
بازداری نیز استناد کرد .بازداری هیجانی یک تعامل کالمی و غیرکالمی ناکارآمد بین
فردی است که با کاهش زبان هیجانی یا بیان هیجانهای بسیار محدود مشخص میشود.
این افراد به محرکهای درونی و بیرونی منطبق با نیازهای خود پاسخ میدهند (ترو ،کسلر،
و دیگتون .)0476 ،این نوع بازداری در افراد با شخصیت سرکوبی و اجتنابی از جمله افراد
ناگوهیجان زیاد به کار برده میشود .به طور کلی مهار هیجانی در این افراد نشان دهندۀ
پردازش عاطفی ناقص این افراد از رویدادهای هیجانی است .طبق نظریۀ بازداری ،فرد ناگو
هیجان با مهار و بازداری افکار و هیجانهای خود ،انرژی روانی زیادی را مصرف میکند
که شکلگیری و رسوخ افکار ناخواسته در فرایند شناختی فرد را افزایش میدهد و در
روشهای مقابله وی با رویدادهای استرسزا تداخل ایجاد میکند و در استفادۀ صحیح او
از دفاعها تأثیر منفی میگذارد .آشکارسازی با کمک به خاتمه دادن فرایند بازداری در
افراد ناگوهیجان از طریق کاهش افکار مزاحم باعث استفادۀ انرژی روانی فرد در جهت
بهینهتری از جمله فرآیندهای شناختی سالمتر مثل مکانیسمهای دفاعی رشد یافته میشود
(پنه بیکر ،و سگال.)7111 ،
همچنین ،در افراد ناگوهیجان تجارب هیجانی فقط به صورت شناختی درک میشوند
یا به طور مفهومی با یک رویداد مرتبط میشوند .تنها راه برای اینکه هیجانها آگاهی را
ترک کنند این است که این افراد هیجانهای خود را به شکل زبانی آزاد کنند .در شکل
زبانی ،فرد میتواند معنی و پیوستگی را به رویداد اسناد بدهد در نتیجۀ رویداد جذب ،رفع
و رجوع و فراموش میشود .به این صورت اثرات ناسازگار آن بر پردازش هیجانی ناکامل
از جمله مکانیسمهای دفاعی تخفیف مییابد .بر اساس نظریۀ هیجان (پنه بیکر ،و چانگ،
 ،)0477در فرآیند آشکارسازی هیجانی نوشتاری با تبدیل هیجانها به فرمت زبان یا تبدیل
استعارهای یک تجربۀ آنالوگ به دیجیتال ،وقتی هیجانها در قالب کلمات ابراز میشوند یا
برچسبزنی کالمی اتفاق میافتد ،آشکارسازی از طریق خوگیری و خاموشی میتواند به
پردازش صحیح هیجانی و استفاده از دفاعهای کارآمد منتهی شود (پنه بیکر ،و چانگ،
 .)0477مدل خود تنظیمی مکانیسم اثربخشی آشکارسازی را اینگونه تبیین میکند که
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نوشتن در مورد حادثۀ هیجانی نسبتاً شدید و منفی به فرد فرصت میدهد تا نسبت به خود،
آگاهی پیدا کند و تجارب خود را منسجم کند که منجر به ایجاد حس کنترل بر زندگی
هیجانی یا تنظیم مناسب هیجانها میشود .کلمات باعث تجربۀ متمرکز میشوند و فرد دنیا
را به صورت کلّیت جامعتری درک میکند .ابراز هیجانی نوشتاری یک فرآیند چندبعدی
است و از طریق آن فرد مجهز به فرآیند های خودتنظیمی مناسب از جمله به کار بردن
مکانیسمهای دفاعی سالمتر میشود (پنه بیکر.)0440 ،
عالوه بر این با استفاده از آشکارسازی هیجانی نوشتاری تعبیر و تفسیر شناختی فرد از
موقعیت هیجانی تغییر پیدا میکند به گونهای که حالت تهدید یافتگی و مخرب بودن
هیجانها از بین میرود و فرد به نیازهای هیجانی خود آگاهی پیدا میکند .در نتیجه ،فرد را
به استفاده از مکانیسمهای دفاعی مؤثرتر هدایت میکند (لپور ،گرینبرگ ،بورنو ،و
اسمیث0440 ،؛ لوملی ،و پروونزانو .)0443 ،همچنین مواجهه با خاطرات هیجانی و تالش
برای تنظیم توجه و بهکارگرفتن پردازش شناختی ،معنای منسجمتری از آن رویداد
میسازد یا ارزیابی فرد را از رویداد مورد نظر تغییر میدهد؛ در نتیجه فرد از راهبردهای
سازش یافتهتر برای مقابله با آن استفاده میکند (کراس ،داکوورث ،آیدوک ،تسوکایاما ،و
میشل.)0477 ،
گاهی نیز افراد ناگوهیجان چون قادر به حس کردن برانگیختگی خود نیستند ،پاسخی
که به موقعیتهای استرسزا یا هیجانهای ناخوشایند میدهند بسیار ناکافی است که باعث
میشود فرد نیاز خود به مقابله با آن رویدادها را انکار کند .در حالی که حین انجام تکلیف
آشکارسازی هیجانی نوشتاری فرد به طور پیوسته در حال تجربه انگیختگیهای مختلف
مربوط به هیجانها و رویدادهای متفاوت است در نتیجه حالت انکار هیجانهای پایه کنار
گذاشته میشود.
از جمله محدودیتهای پژوهش حاضر ،استفاده از ابزار خودتوصیفی در سنجش
ناگویی هیجانی بود .محدودیتی که این مقیاس دارد این است که افراد با سطح باالی
ناگویی هیجانی که قادر به شناسایی هیجانهای خود نیستند نمیتوانند این هیجانها را
گزارش دهند .همچنین تحت برخی شرایط روانی خاص مثل افسردگی فرد ناگوهیجان
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ارزیابی منفیتری از تواناییهای خود ارائه میدهد .همچنین این مقیاس تأکید بیشتری بر
بعد شناختی در مقابل بعد هیجانی ناگویی دارد .در نتیجه پیشنهاد میشود برای سنجش
بالینی این مؤلفه از ابزارهای دیگری همچون تست رورشاخ (پورسلی و همکاران )0473 ،یا
مصاحبۀ ساختارمند ناگویی هیجانی که خیالپردازیهای فرد را که از ویژگیهای عمدۀ
ناگویی هیجانی است ،استفاده کرد (بگبی و همکاران .)7111 ،از دیگر محدودیتهای
پژوهش حاضر حجم کم نمونه و استفاده از نمونۀ دانشجویی بود ،پیشنهاد میشود به منظور
قدرت تعمیم دادهها ،پژوهش حاضر در نمونههای دیگر و با حجم باالتر تکرار شود و نتایج
آن با پژوهش حاضر مقایسه شود .از طرفی از آن جایی که میزان تأثیر آشکارسازی
هیجانی نوشتاری به سطح رشد شناختی و عاطفی افراد بستگی دارد که با افزایش سن
افزایش پیدا میکند (فیووش ،مارین ،کرافورد ،رینولدز و بروین )0441 ،پیشنهاد میشود
تأثیر این شیوۀ آموزشی بین گروههای سنی مختلف مقایسه شود .در پژوهش حاضر به علت
محدودیت زمانی مطالعات پیگیری صورت نگرفت که پیشنهاد میشود در پژوهشهای
آتی دورههای زمانی مشخصی برای پیگیری ثبات یا عدم ثبات نتایج لحاظ شود.
علی رغم محدودیتهای به وجود آمده ،میتوان از آشکارسازی هیجانی نوشتاری به
عنوان یکی از چندین مؤلفۀ فعال مرتبط با رواندرمانی که به اندازۀ رواندرمانی کوتاه
مدت اثربخشی دارد استفاده کرد (استرلینگ ،البیت ،مورای ،و پنه بیکر .)7111 ،از طرفی
نتایج پژوهش ضرورت آموزش مهارتهای ابراز هیجان و افزایش آگاهی هیجانی را در
جمعیت عمومی نشان میدهد .با آموزش این مهارتها در جمعیت عمومی ،میتوان از ابتال
به طیف وسیعی از اختالالت روانی جلوگیری کرد و سالمت و بهزیستی روانی افراد را
ارتقا داد .همچنین در جمعیت بالینی ،با توجه به نقش ناگویی هیجانی و مکانیسمهای
دفاعی ناکارآمد در بسیاری از اختالالت روانی ،گنجاندن آموزش آشکارسازی هیجانی
نوشتاری در محتوای درمان ،میتواند منجر به افزایش اثربخشی و کارایی درمان و بهبود
بیماریهای روانی شود.
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