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 دهیچک
 جانیهناگو افرادی دفاعی هاسمیمکان بری نوشتاری جانیهی سازآشکار ریثتأی بررس حاضر پژوهش هدف

 - آزمونشیپ طرح ازی نوشتاری جانیهی آشکارسازی بخش اثر نییتعی برا یشیآزماشبه قیتحق نیا در. بود

ی دکتر و ارشد مقطع پسر و دختر انیدانشجو از نفر 734 منظور نیبد. شد استفاده کنترل گروه با آزمونپس

 که نفر 33 تعداد تینها در و انتخاب و هدفمند دردسترسی ریگنمونه وۀیش به تهران دانشگاهی هاخوابگاه

 صورت به و شدند غربال بودند کرده کسبیی باال نمرات( TAS-20)تورنتوی جانیهیی ناگو اسیمق در

 پرسشنامۀ ازی دفاعی هاسمیمکانی بررس منظور به. شدند نیگزیجا کنترل و شیآزما گروه دو دری تصادف

ی نوشتاری جانیهی آشکارسازی اهفته دو برنامۀ از استفاده با سپس. شد استفاده( DSQی )دفاعی هاسبک

 استفاده با پژوهشی هاداده. شدی ریگاندازه آزمونپس در آمده وجود به راتییتغ ،ی(ا قهیدق 04 جلسه 6)

تحلیل  03 نسـخۀ SPSS افزارنرم وسـیلۀ و بهی( تنیو -یومن و لکاکسونیو) کیپارامتر نانی هاآزمون از

 رشدی دفاعی هاسمیمکان از استفادهی نوشتاری جانیهی آشکارساز که داد نشان پژوهشی هایافته .شدند

ی هادفاع بری چندان ریثتأ کهدرحالی ؛دهدیم شیافزا را یافته رشدی هادفاع از استفاده و کاهش را افتهین

ی نوشتاری جانیهی آشکارسازنتیجه گرفت که  توانیم حاضر پژوهشی هایافتهبر اساس . ندارد کینورت

 .به کار گرفته شودی درمانروان در ثرمؤ و مکمل درمانی وعن عنوان بهتواند می
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 ، شخصیتیدفاع سمی، مکانیجانیهی آشکارساز جان،یهی: دیکلی ها واژه

 مقدمه

ی برخ .هستند هیجان اساسی مؤلفۀ سه هیجانی انگیختگیبر و هیجان تجربۀ هیجان، بیان

ناگو افراد که ستندین خودی هاجانیه میتنظ و انیب تجربه، به قادر مختلف لیدال به بنا افراد

 و ،نگیلیش ز،یمورت کالگوفر، بامرت، رافر، ؛7111 لور،یت وی بگب) شوندیم دهینام 7جانیه

 و گفتار از استفاده ها،جانیه ابراز ویی شناسا در نقص بهی جانیهیی ناگو(. 0470 ،ویت

 متز، گانتر،) ودشیم گفتهی الیخی زندگ در ضعف وی رونیب تیواقع با مرتبط افکار

: شودیم مشخصی ژگیو نیچند بای جانیهیی ناگو .(0476 سوسلو، و اگلوف نگ،یکرست

 به مربوط 3یبدنی هاجییته و احساسات نیب زیتما و 0احساساتیی شناسا دری دشوار( الف

 با ارتباطی برقرار یا و  3احساسات فیتوص دری دشوار( ب ؛0یجانیهی ختگیبرانگ

ی برا لیتما عدمی معن به گرانید به احساسات حیتوض دریی نارسا فرادا نیا در گران؛ید

 از استفاده تیظرف فرد که است آنی معن به بلکه ست؛ین گرانیدی برا احساسات کردن فاش

 تجسم قدرت( ج ندارد؛ را احساسات نماد و احساسات نیب ارتباطی برقرار منظور به زبان

ی شناخت سبک( د ؛(اهایرو آوردن خاطر به وی پرداز الیخ تصور، دری دشوار) محدود

 ،یودیدوآ کاپالن، ؛0473  ،یبگب و لوریت) محورتیواقع و گراعمل ،ی(رتجسمیغ) 6ینیع

 (.0473 ،بومن و ،هوگز ساکس،یا ترا،یویپرا

 وی صیتشخی راهنما در مستقلی صیتشخ طبقۀ یک عنوان بهی جانیهیی ناگو گرچه

 با( 0473 ،8کایآمری روانپزشک انجمن) است دهنش مطرح 1یروان اختالالتی آمار

                                                           

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 
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 پارک، و بنسون آرون،) است ارتباط دری ادیزی رشد وی جسمان ،یروانپزشک اختالالت

، یگراس ،یگراند ،یریس ،یگاد ،یپورسل ؛0473 برد، و کوک ،یهپ ور،یبر ؛0473

ی آشکار مئعالی جانیهیی ناگو(. 0473 ر،ییور و بالد لوآس، ؛0473 همکاران، و اتولینی،

 کهی منفی امدهایپ رغمیعل جهینت در ند،یآیم ظرنبه بهنجار ظاهر در افراد نیا و ندارد

سلیمانی، بابانژادی و غنمی، ) ردیگیم قرار غفلت مورد اغلب دارد افرادی زندگ تیفیدرک

 (0476 ندرو،یل وی انوزیگ لوتا،یالنز ،یپورسل کوزوالنگا،؛ 7313

 ها،جانیهی شناخت پردازش در اختالل جمله از جانیناگوه ادافری هایژگیو ازی برخ

 آن ازی ناشی جانیه اطالعات نباشد قادری جانیهی هاتیموقع در فرد تا شودیم سبب

 مقابل در خود محافظتی برا جهینت در. کند ادراک و پردازشی درست به را دادیرو

 زین گاه. آوردیمی رو شده فیتحر ادراک و اریناهشی هایابیارز به کنندهنگران عواطف

 خود،ی هاجانیه تیریمد و میتنظ جهت حیصح راهبردهای بردن کار به دری ناتوان لیدل به

ی دفاعی هاسمیمکان هاآن ازی یک که شودیم نیگزیجای کارها و ساز از استفاده ازمندین

ی ها یافته(. 0470 همکاران، و ، بیلی،شاالچ ،یکاف ،یگادلسک زا،یبراد ز،یویاستاس) است

 از شتریب استفاده به منجری جانیه رشد در نقص دهدیم نشان( 0474) وگراتز ماددو سارنو،

یی ناگو رابطۀ از تیحما در زینی تجرب قاتیتحق. شودیم افتهین رشدی دفاعی هاسمیمکان

 خود احساسات شناخت تیظرف کهی افراد از دسته آن که اندداده نشان ها،دفاع بای جانیه

 از اضطراب، برابر در ندارند را گرانید با روابط در جانیه مناسب تیریمد و گرانید و

(. 7118 ،یبگب و لوریت پارکر،) کنندیم استفاده شتریب افتهین رشدی دفاعی هاسمیمکان

 پردازش و افتیدر در اختالل رای جانیهیی ناگو زین( 0477ی  )دیشه و بشارت پژوهش

 یا هیپای هاجانیه تجربۀ مرحلۀ در است ممکن که است گرفته نظر دری جانیه اطالعات

 انکار منزلۀ به ه،یپای هاجانیه تجربۀ عدم. باشد آمده وجود به جانیهی بعدی هاپردازش

 پردازش فقدان نیچنهم. شودیم محسوب افتهین رشدی دفاعی هاسمیمکان از و جانیهی کل

ی درماندگ و جانیه تیریمد دری ناتوان به منجر ،یبعد مرحلۀ دری جانیه تجارب اریهش

 و پارکر. دهدیم شیافزا را ناکارآمدی هادفاع از استفاده احتمال که شود،یم فرد شتریب

ی رپردازیتصو در نقصان از ،یجانیهیی ناگو به مبتال افراد که معتقدند زین( 7118) همکاران
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 بای جانیهی هاحالت نیب ناسبم وندیپی برقرار به قادر و برندیم رنج نینماد تفکر و

 سطح که کینورتی دفاعی هاسمیمکان از افراد نیا جهینت در ستند،ین کلمات و ریتصاو

ی م استفاده کمتر کند،یم ریدرگ رای ذهنیی بازنما و لیتخ ،یرپردازیتصو ازی تردهیچیپ

 .کنند

 هشکا هدف با که هستند،ی میخودتنظ خودکاری ندهایفرای دفاعی هاسمیمکان

 فیتحر لۀیوس به و ،یدرون وی رونیب اتیواقع دری ناگهان راتییتغ وی شناختی هاتناقض

 هادفاع لنتیوا(. 0444 لنت،یوا) کنندیم عمل دکننده،یتهدی دادهایرو از فردی هاادراک

 بهی شناختروانی هابیآس وی اجتماعی روانی یافتگ رشد با هاآن رابطۀ اساس بر را

 و 7نورتیک یافته، رشد دفاعی سبک سه شامل که است کرده میتنظی اهمرتب سلسله صورت

 شوخ ،3واالیش هایمکانیسم شامل یافته رشد دفاعی سبک اساس، نیا بر. است 0نیافته رشد

 عبارتند نورتیک دفاعی سبک به مربوط هایمکانیسم. است 6فرونشانی و 3بینیپیش ،0طبعی

 رشد دفاعی سبک و 74متضاد واکنش و 1سازییآرمان ،8کاذب دوستینوع ،1ابطال: از

 پرخاشگری ،77فرافکنی: است شده تشکیل شرح این به دفاعی مکانیسم دوازده از نیز نایافته

 ،71انکار ،76اوتیستیک پردازیخیال ،73سازیناارزنده ،70مجزاسازی ،73سازیعملی ،70نافعال

                                                           

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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 از نقل به ؛7118 نت،لیوا) 3سازیبدنی و 0تراشی دلیل ،3دوپارگی ،0تفرق ،7جابجایی

 طوربه هنوز(. 0473 همکاران، و ، اوتونی،فلوراس ماکدو، ،یتانا س،یفانتیه کاروالهو،

ی دفاعی هاسمیمکان ازی خاص نوع کردن استفاده باعثی زیچ چه که ستین روشن کامل

ی هادفاع افته،ین رشدی هادفاع که است داده نشان هاپژوهش جینتا حال نیا با شود،یم

 ا،ینکایاوزست آلکو، ل،یکاگ اورن،) کنندیم استفاده آن از جانیهناگو افراد که استی البغ

 و بشارت ؛7313 ،یلواسان و نژادی نیحس بشارت، ؛0470 همکاران، و ، ستین،گوکالپ

 (.0473 همکاران، و کاپالن ؛0477 ،یدیشه و بشارت ؛0473 ،یخجو

 از جهینت در کنند،یم رییتغی بزرگسال دری عدفای هاسمیمکان که اندداده نشان قاتیتحق

 از (.0470 کرامر،) کرد لیتعد یا و داد رییتغ را هاآن توانیمی درمان مداخالت قیطر

 ستندین مناسبی کالم یا و محورنشیبی هادرمانی برا جانیهناگو افراد کهیی جاآن

ی هاجانیه ابراز به نآ در کهی روش از استفاده ،(0477 س،یجو و ،پریپ ک،چایاوگرون)

 نظربه مناسب شود؛ هاجانیه نیا مجددی دهسازمان به منجر و کند کمک شده سرکوب

 فرد، که استی معن نیا به 6یجانیهی آشکارساز. (0470 س،یزوئ -لوتز و نگزیدیر) دیآیم

 انیب خود یا گرانیدی برای نوشتار ای یگفتار صورت به را خودی جانیه تجارب نیترقیعم

 و ،مارکس سلوآن،) کند فیتوص را دادیرو آن ازی ناشی جانیه اطالعات و کند

 دهدیم رخ روزمرهی زندگ دری عیطب طور بهی جانیهی ساز آشکار(. 0477 نبرگ،یگر

 اغلب افراد(. 0477 همکاران، و ، گانون،یانگ کاکس، گان،یا ک،یجلنچ مورنو،)

 و( 0476 هانگ،ی )درون پاداش با چون کنندیم آشکار را خودی منف و مثبتی هاجانیه

 این از برخی ن،یا وجود با. است همراه( 0446 نمن،یکل و ،الرنکوی )فرد نیب روابط بهبود

 آوردن خاطر به که هستند دردناکی قدر به و ریمغا شخصی هایارزش با، افکار و تجارب

                                                           

1. dispalcement 

2. dissociation 

3. splitting 

4. rationalization 

5. somatization 

6. emotional disclosure 
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 چنین در ؛(0441 کر،یب پنه و ،درهافرین) است دشوار آنها مورد در کردن صحبت و

 اصطالح به یا کنندمی جلوگیری خود احساسات و افکار آشکارکردن از افراد شرایطی،

 اساس بری نوشتاری جانیهی ساز آشکار .(7113 وگنر، و ،نیل) کنندمی بازداری را آنها

. کندیم فراهم را ترعمیق هیجانی هایپردازش امکان خود،ی بازدارندگ ضد ماهیت

 افتهیرشدن دفاعی هایمکانیسم از استفاده و ابدییم شیافزا 7منی سازتوانمند درنتیجه،

 ،یجانیهی ساز آشکار با افراد ،یطرف از(. 7113 سون،یداو و ،سیبو ،یپتر) یابدمی کاهش

 ناسازگار هایشناخت اصـالح به طریق این از و کنندمی آزاد را خود زایبیآس تجارب

؛ حسنی و 7310کلوری و شیرزاد،  پورمحسن؛ 0441 چانگ، و کریب پنه) پردازندمی خود

 افراد ناسالمی هادفاع کاهش دری سع حاضر پژوهش ،نیبنابرا(. 7313شاهقلیان، 

ی نوآور که ،ینوشتاری جانیهی آشکارساز برنامۀ از استفاده ضرورت. دارد جانیناگوه

 داشتن علت هب جانیهناگو افراد که است لیدل نیا به د؛یآیم حساب به حاضر پژوهش

 ندارند، استی نگردرون ازمندین کهیی هاتیفعال بهی اعالقه رون،یب بر متمرکز تفکر سبک

 نورمن، وی لومل) هستند خود مشکالت حلی برای احرفه درمان دنبال به کمتر جهینت در

7116.)  

 پژوهش روش

 طرح بای شیآزماشبه نوع از حاضر پژوهش :پژوهشی اجرا روش و نمونه ،یآمار جامعۀ

 .است کنترل گروه با آزمونپس -آزمونشیپ

 در 10-13 سال در که تهران دانشگاهی کوی هاخوابگاه پسر و دختر انیدانشجو ۀیکل

 پژوهش جامعۀ بودند، لیتحص به مشغولی دکتر و ارشد مقاطع در و ساکن ها خوابگاه نیا

 734) هیاول نمونۀ ،اول حلۀمر در. شد انجام مرحله دو در حاضر پژوهش. دادند لیتشک را

 لیتکم به بودند شده انتخاب و هدفمند دسترس دری ریگنمونه وۀیش به که( نفر

 ها،پاسخی آورجمع از بعد. پرداختندی دفاعی هاسمیمکان وی جانیهیی ناگوی هاپرسشنامه

                                                           

1. ego 
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 و لوریت ،یبگب) آن از باالتر و 67 نمرات تورنتوی جانیهیی ناگو اسیمق در کهی افراد

 صورت به و شدند غربال جانیهناگو افراد عنوان به( نفر 33) داشتند را( 7110 پارکر،

( ±1/7) کنترل گروهی سن نیانگیم. شدند نیگزیجا کنترل و شیآزما گروه دو دری تصادف

 در شرکتی برا الزم طیشرا. بودسال  06/00(  ± 1/4ی )تجرب گروه و سال 04/00

 خروج اریمع و بود دارو از استفاده عدم وی روانی ماریب تننداش داوطلبانه، تیرضا پژوهش

 از نفر دو هیاولی بررس ازپس. بودی همکار ادامۀ ازی آزمودنی تینارضا پژوهش، از

 انجام نیح. شدند گذاشته کنار مرحله نیا دری خلق اختالالت داشتن لیدل به هایآزمودن

 عدم لیدل به زین نفر 7 و دادند رافانصی همکار ادامۀ از هایآزمودن از نفر 0 پژوهش

 نفر 34ی رو ها دادهیی نها لیتحل. ماند بازی همکار ادامۀ از شده نییتعی زمان برنامۀ تیرعا

ی درمان پروتکل از استفاده با( مرد 6 ،زن1) شیآزما گروه نفر 73 به. شد انجام ماندهی باق

 از که صورت نیا به. دش داده آموزشی نوشتاری جانیهی آشکارساز کر،یب پنهی اصل

 کهی خلوت اتاق) شگاهیآزما در انیم در روز یک هفته دو مدت به شد خواسته هایآزمودن

 ها آن از دستورالعمل حیتوض با سپس. یابند حضور( بود مزاحمت گونه هر از دور به

 و خودی منفی جانیه تجارب مورد در و کرده رها را خود قهیدق 04 مدت به شد خواسته

 انتخاب مورد در کهی نکات. کنند نوشتن به شروع ها آن به مربوطی هاجانیه و افکار

 :بود لیذ شرح به شد داده تذکر موضوع

 باشد شاوندانیخو و دوستان گران،ید خودشان، مورد در تواندیم هانوشته نیا موضوع -7

 . باشد ندهیآی های نگران و گذشته حال، زمان به مربوط یا

 در یا سندیبنو کسانی یکل تجارب یا موضوعات مورد در توانندیم تههف دو نیای ط -0

 .بپردازندی آشکارساز به متفاوت موضوعات مورد در مختلفی هاروز

 هستند آن نگرانی لیخ که باشدی مسائل مورد در دیبا کنندیم انتخاب کهیی هاموضوع -3

 موضوعات مورد دری کل ورط به. نندیبیم خواب آن مورد در یا کنندیم فکر آن به یا

 . دارند هاآن از اجتناب دری سع کهی ندیناخوشا

 نیتر تلخ و نیمهمتر از که است بهتر اما استی آزمودن خود با موضوع انتخاب -0

 . کنند شروع هاموضوع
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 . ستندین مهم هاموضوع و حوادثی مکان وی زمان بیترت -3

 نوشتن با است ممکن ابتدا در که شد ادهد اطالع هایآزمودن به ش،یآزما شروع از قبل

 کمی منفی هاجانیه نیا زمان مرور به اما کنندی ناراحت احساس خود، خاطرات و دادهایرو

 قطع را جلسات هاحالت نیا مشاهدۀ صورت در شد خواسته هاآن از جه،ینت در. شودیم

ی هاجمله ساختار یا مرگرا تلفظ، نگران که شد داده حیتوض هایآزمودن به نیچنهم. نکنند

 اتمام تا که بود نیا قاعده تنها. شوند متمرکز نوشتن تجربۀی رو بر کامالً و نباشند خود

. نشد داده هاآن بهی خوردباز چیهی آشکارساز انجام نیح. دهند ادامه نوشتن به فرصت،

 حیصح از تنها شده، افشا اطالعات بودن محرمانه حفظ منظور به زین نوشتن اتمام از بعد

 بعد. شد برده نیب از های آزمودن درخواست با هانوشته و شد حاصل نانیاطم کار دادن انجام

ی بررس منظور بهی دفاعی هاسمیمکان پرسشنامۀ مجدداً ،یاهفته دو رۀدو نیا انیپا از

 موردی آمار روش. گرفت قرار کنترل و شیآزما گروه اریاخت در شده انجام راتییتغ

ی برای فیتوص آمار از. بودی استنباط وی فیتوص آماری هاشاخص حاضر پژوهش در استفاده

 منظوربه ادامه در .شد استفاده جداول میترس وی پراکندگ وی مرکزی هاشاخص محاسبۀ

ی بخشاثری بررسی برا. شد استفادهی استنباط آمار از هاآنی نیبشیپ و پارامترها برآورد

 مفروضۀ نبودن برقرار لیدل به ،یدفاعی هاسمیمکان بری نوشتاری جانیهی آشکارساز

 امر، نیا به توجه با. نبود انسیکووار لیتحل آزمون از استفاده امکان هاانسیواری همگن

 دو سۀیمقای برا و لکاکسونیوی آمار آزمون از آزمونپس و آزمونشیپ سۀیمقا جهت

 وسـیلۀ به آمـاریی هالیتحل .شد استفادهی تنیو من یو آزمون از کنترل و شیآزما گروه

 ابزار مورد استفاده در این پژوهش به شرح زیر .گرفت انجـام 03 نسـخه SPSS افزارنرم

 شوند.معرفی می

 بگبی، ؛TAS-20) 7تورنتو هیجانی ناگویی مقیاس -تورنتو هیجانی ناگویی مقیاس

 شناسایی در اریدشو زیرمقیاس سه و است سؤالی 04 آزمون یک( 7110 پارکر، و ،لوریت

 ایدرجه پنج مقیاس در را عینی تفکر و احساسات، توصیف در دشواری احساسات،

                                                           

1. Toronto Alexithymia Scale 
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 از نیز کل نمرۀ یک. سنجدمی( موافق کامال) 3 نمرۀ تا( مخالف کامال) 7 نمرۀ از لیکرت

 ویژگیهای. شودمی محاسبه کلی هیجانی ناگویی برای مقیاس زیر سه هاینمره جمع

 شده ییدتأ و بررسی متعدد هایپژوهش در 04-تورنتو هیجانی اگویین مقیاس وانسنجیر

 ؛0440 استاف، و ،مانوکا گیگانس، پالمر، ؛0443 ،0447 بگبی، و ،تیلور پارکر،) است

 مقیاس فارسی نسخۀ در(. 0444 بگبی، و تیلور ؛7116 پارکر، و ،تیلور مندال، پندی،

 برای کرونباخ آلفای ضرایب ،(0441 بشارت، ؛FTAS-20) 04-تورنتو هیجانی ناگویی

 در دشواری احساسات، شناسایی در دشواری زیرمقیاس سه و کل، هیجانی ناگویی

 که شد محاسبه 10/4 و 13/4 ،80/4 ،83/4 ترتیب به عینی تفکر و احساسات، توصیف

 هیجانی ناگویی مقیاس 0بازآزمایی پایایی. است مقیاس خوب 7درونی همسانی نشانۀ

  =11/4r تا   =14/4r از هفته چهار فاصلۀ با نوبت دو در نفری 61 نمونۀ یک رد 04-تورنتو

 مقیاس 3همزمان روایی. شد ییدتأ مختلفی هازیرمقیاس و کل هیجانی ناگوییی برا

 هایمقیاس و آزمون این هایزیرمقیاس بین همبستگی حسب بر 04-تورنتو هیجانی ناگویی

 قرار ییدتأ مورد و بررسی 6روانشناختی درماندگی و 3روانشناختی بهزیستی ،0هیجانی هوش

 مقیاس در هاآزمودنی نمره بین که داد نشان پیرسون همبستگی ضرایب نتایج. گرفت

  روانشناختی بهزیستی ،(P< ،14/4- = r 447/4) هیجانی هوش با کل هیجانی ناگویی

(447/4 P< ، 68/4- = r )روانشناختی درماندگی و (447/4 P< ، 00/4=  r )همبستگی 

 فوق متغیرهای و هیجانی ناگویی هایمقیاسزیر بین همبستگی ضرایب. دارد وجود معنادار

 شناسایی در دشواری عامل سه وجود نیز 1ییدیتأ عاملی تحلیل نتایج. بودند معنادار نیز

                                                           

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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 مقیاس فارسی نسخۀ در را عینی تفکر و احساسات، توصیف در دشواری احساسات،

 (.0441 ،7310 بشارت،) کردند تایید 04-تورنتو هیجانی ناگویی

 و ،سینگ اندروز، ؛DSQ) 7دفاعی هایسبک پرسشنامۀ ـ دفاعی هایسبک پرسشنامۀ

 تا موافق کامالً از) لیکرت ایدرجه 1 مقیاس در که است الیسؤ 04 ابزار یک ،(7113 ند،اب

 و 0نورتیک یافته، درش دفاعی سبک سه حسب بر را دفاعی مکانیسم بیست( مخالف کامالً

 هایسبک از یک هر هایپرسش برای کرونباخ آلفای ضریب. سنجدمی 3نایافته رشد

 روانسنجی هایویژگی(. 7113 همکاران، و اندروز) اندشده توصیف بخشرضایت دفاعی

 7318 های سال خالل در که پژوهش، چندین در دفاعی هایسبک پرسشنامه فارسی نسخه

 بررسی مورد اند، شده انجام(  =7311n) بهنجار و(  =003n) بیمار های نمونه در 7383 تا

 این در(. 7384 ایروانی، شریفی، بشارت، ؛7386 بشارت،) اند گرفته قرار ییدتأ و

 پرسشنامۀ هایمقیاسزیر از یک هر هایپرسش برای کرونباخ آلفای ضرایب ها،پژوهش

 87/4 از نایافته رشد سبک برای ،10/4 تا 83/4 از یافته رشد سبک برای دفاعی هایسبک

 0درونی همسانی ضرایب این. آمد دست به 17/4 تا 11/4 از کینورت سبک برای و 10/4 تا

 پرسشنامۀ 3بازآزمایی پایایی. کنند می تایید را دفاعی هایسبک پرسشنامۀ هایزیرمقیاس

 با نوبت دو در(  =008n) بهنجار و(  =741n) بیمار هایۀنمونه برای دفاعی هایسبک

 از نایافته رشد سبک برای ،81/4 تا 13/4 از یافته رشد سبک برای هفته 6 تا 0 هایفاصله

 در همه که ضرایب این. آمد دست به 18/4 تا 61/4 از کینورت سبک برای و 80/4 تا 17/4

 دییتأ را دفاعی هایسبک پرسشنامۀ بازآزمایی پایایی هستند، معنادار > p 447/4 سطح

 از دفاعی هایسبک پرسشنامۀ فارسی نسخۀ 1(افتراقی) تشخیصی و 6همگرا روایی. کنندمی

                                                           

1. Defense Style Questionnaire (DSQ) 

2. neurotic 

3. immature 

4. internal consistency 

5. test-retest reliability 

6. convergent 

7. discriminant 
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 زیر ،0شخصی بین مشکالت مقیاس ،7روانی سالمت مقیاس همزمان اجرای طریق

 مقیاس ،R-NEOPI3 شخصیتی مقیاس 0برونگرایی و 3گرایی نوروز هایمقیاس

 و 8تورنتو هیجانی ناگویی سمقیا ،1آمدیخودکار مقیاس ،6خود حرمت بندیدرجه

 بهنجار و بیمار گروه دو از مختلف هاینمونه مورد در 1منفی و مثبت عواطف فهرست

 رشد دفاعی سبک مقیاس زیر همبستگی ضرایب. گرفت قرار ییدتأ مورد و شد محاسبه

 بین مشکالت با ،-00/4 روانشناختی درماندگی با ،37/4 روانشناختی بهزیستی با یافته

 با ،00/4 خود حرمت با ،34/4 برونگرایی با ،-08/4 نوروزگرایی با ،-31/4 شخصی

 منفی عاطفه با و 00/4 مثبت عاطفه با ،-01/4 هیجانی ناگویی با ،03/4 کلی خودکارآمدی

 بهزیستی با نایافته رشد دفاعی سبک مقیاس زیر همبستگی ضرایب. آمد دست به -03/4

 با ،07/4 شخصی بین مشکالت با ،06/4 وانشناختیر درماندگی با ،-01/4 روانشناختی

 کلی خودکارآمدی با ،-07/4 خود حرمت با ،-01/4 برونگرایی با ،38/4 نوروزگرایی

 دست به 04/4 منفی عاطفه با و -31/4 مثبت عاطفه با ،03/4 هیجانی ناگویی با ،-08/4

 ،-38/4 وانشناختیر بهزیستی با نوروتیک دفاعی سبک مقیاس زیر همبستگی ضرایب. آمد

 با ،00/4 نوروزگرایی با ،33/4 شخصی بین مشکالت با ،36/4 روانشناختی درماندگی با

 ناگویی با ،-33/4 کلی خودکارآمدی با ،-04/4 خود حرمت با ،-31/4 برونگرایی

 در ضرایب این. آمد دست به 08/4 منفی عاطفۀ با و -03/4 مثبت عاطفۀ با ،38/4 هیجانی

 سبک سه) عامل سه تعیین با نیز ییدیتأ عاملی تحلیل نتایج. بودند معنادار >P 447/4سطح

                                                           

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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 هایسبک پرسشنامه فارسی نسخه سازۀ روایی ،(نایافته رشد و نورتیک یافته، رشد دفاعی

 (.7386 بشارت،) داد قرار تایید مورد را دفاعی

 ی پژوهشهایافته

 کنترل و شیآزما گروهی شناخت تیجمع اطالعات ازی آماری فیتوص ابتدا قسمت نیا در

ی هاریمتغ در گروه دو شودیم مشاهده 7 جدول در که گونههمان. است شده ارائه

 .نداشتندی ا مالحظه قابل تفاوت کیدموگراف

 های دموگرافیک دو گروه آزمایش و کنترلویژگی .1جدول
 یدرصدی فراوان یفراوان  ریمتغ گروه

 شیآزما

 جنس
 64 1 زن

 04 6 مرد

 هلتأ تیوضع
 84 70 مجرد

 04 3 متاهل

 یلیتحص مقطع
 744 73 ارشد

 4 4 دکترا

 کنترل

 جنس
 1/66 74 زن

 3/33 3 مرد

 هلتأ تیوضع
 3/13 70 مجرد

 1/6 7 متاهل

 یلیتحص مقطع
 1/86 73 ارشد

 3/73 0 دکترا

 از بعد و قبلی دفاع مسیمکان اسیرمقیز سه نمرات استاندارد انحراف و نیانگیم نیهمچن

 .است شده ارائه 0 جدول در مداخله،
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 کنترل و شیآزما گروه کیتفک بهی دفاعی هاسمیمکان نمرات استاندارد انحراف و نیانگیم .2جدول

 استاندارد انحراف نیانگیم آزمون نوبت ریمتغ گروه

 شیآزما

 یافته رشد دفاعی مکانیسم
 873/8 0/04 آزمونشیپ

 036/70 6/00 آزمونپس

 کینورت دفاعی سمیمکان
 031/8 3/00 آزمونشیپ

 670/70 46/04 آزمونپس

 رشد دفاعی سمیمکان

 نیافته

 816/73 866/774 آزمونشیپ

 071/04 0/744 آزمونپس

 کنترل

 یافته رشد دفاعی سمیمکان
 703/1 8/38 آزمونشیپ

 674/8 07 آزمونپس

 کینورت دفاعی مکانیسم
 117/6 8/07 آزمونشیپ

 380/6 066/00 آزمونپس

 رشد دفاعی سمیمکان

 نیافته

 331/8 0/776 آزمونشیپ

 104/1 33/778 آزمونپس

 افرادی دفاعی هاسمیمکان بری نوشتاری جانیهی آشکارساز ریثتأی بررس منظور به

 با ش،یآزما طرح و یدفاعی هاسمیمکان ریمتغی ریگاندازه سطوح به توجه با ،جانیناگوه

 که آزمون نیا مفروضۀ نیترمهم انس،یکووار لیتحل آزمونی هافرض شیپی بررس

ی برا لکاکسونیوی آمار آزمون ازبه همین دلیل  .نشد تیرعا بود هاواریانسی همگن

 گروه نیب تفاوت شینمای برا ادامه، در. شد استفاده آزمونپس و آزمونشیپ سۀیمقا

 آزمون جینتا. شد استفادهی تنیو من یو آزمون از مداخله از بعد کنترل و شیآزما

 مداخلۀ انجام با که دهدیم نشان شودیم مشاهده 3 جدول در که گونههمان لکاکسون،یو

 و یافته رشدی دفاع سمیمکان آزمونپس و آزمونشیپ نیبی داریمعن تفاوت ،یآشکارساز

ی دفاعسمیمکان در تفاوت نیا اما. است آمده وجود به شیآزما گروه در افتهین رشد

ی دفاعسمیمکان آزمونپس و آزمونشیپ نیب نیچنهم. نشد مشاهده شیآزما گروه کینورت

 عبارت به. شودینم دهید کنترل گروه دری داریمعن تفاوت افتۀینرشد و کینورت یافتهرشد

ی هاسمیمکان اتنمری نوشتاری جانیهی آشکارساز مداخلۀ انجام با که گفت توانیم گرید

 آزمونشیپ با سهیمقا در آزمونپس در شیآزما گروه در افتهین رشد و یافته رشدی دفاع
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ریز سه آزمونپس و آزمونشیپ نیبی رییتغ کنترل گروه در کهی حال در. است کرده رییتغ

 .است نشده جادیا دفاع اسیمق

 یدفاعی هاسمیمکان ریمتغ در آزمونپس و آزمونشیپ سۀیمقا جهت لکاکسونیو آزمون جینتا .3 جدول

 Z Sig عیتوز مجموع نیانگیم تعداد گروه ریمتغ

 افتهیرشدی دفاع سمیمکان

 شیآزما

 0 یمنفی ها رتبه
44/1 78 

11/0 401/4 
 70 مثبتی ها رتبه

Ties 7 
03/1 81 

 73 کل

 کنترل

 8 یمنفی ها رتبه
37/8 34/66 

01/7- 707/4 
 3 مثبتی اه رتبه

Ties 0 
14/0 34/00 

 73 کل

کینورتی دفاع سمیمکان  

شیآزما  

 3 یمنفی ها رتبه
61/3 71 

00/7- 734/4 
 8 مثبتی ها رتبه

Ties 0 
73/6 11 

 73 کل

 کنترل

 8 یمنفی ها رتبه
34/8 68 

110/4- 334/4 
 6 مثبتی ها رتبه

Ties 7 
71/6 31 

 73 کل

هافتین رشدی دفاع سمیمکان  

شیآزما  

 74 یمنفی ها رتبه
14/8 18 

60/7- 471/4 
 3 مثبتی ها رتبه

Ties 4 
04/6 37 

 73 کل

 کنترل

 0 یمنفی ها رتبه
03/1 01 01/7- 704/4 

 74 مثبتی ها رتبه

Ties 7 

 73 کل   16 64/1
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 مداخله، از بعد کنترل و شیآزما گروه نیب تفاوت کردن مشخص منظور به ادامه در

 سهیمقا گروه دو نیا نیب سپس ،(D) دهیگرد محاسبه آزمونپس و آزمونشیپ نیب اختالف

 در آن جینتا که شد انجامی تنیو من یوی آزمون از استفاده بای آمار لیتحل نیا. شد انجام

 گروهی ها نمره نیب تفاوت که دهدی م نشان 0 جدول جینتا. است شده گزارش 0 جدول

 نظر از افتهین رشد و یافته رشدی دفاعی هاسمیمکان در مداخله از بعد کنترل و شیآزما

 سمیمکان در گروه دو آزمونپسی ها نمره نیب تفاوت کهی حال در بود، داری معنی آمار

 جادیا به منجری شتارنوی جانیهی آشکارسازی عبارت به. نبود داری معن کینورتی دفاع

 از شیآزما گروه افراد استفاده در و است شده کنترل و شیآزما گروه دو نیب تفاوت

 جینتا نیا. است کرده جادیای داری معن ریتاث افتهین رشد و یافته رشدی دفاعی هاسمیمکان

 و افتهینرشد هایدفاع کاهش بری نوشتاری جانیهی آشکارسازی بخشاثر دهنده نشان

 .است یافته رشدی هادفاع شیاافز

 ی دفاعی هاسمیمکان در کنترل و شیآزما گروه سهیمقا جهتی تنیو من یو آزمون جینتا. 4 جدول

 Z Sig عیتوز مجموع نیانگیم تعداد گروه سمیمکان نوع

 یافته رشد

34/083 43/71 73 شیزماآ  
074/0- 

34/66 11/77 73 کنترل 406/4  

  34 کل

 کینورت

 -138/4 074 70 73 شیزماآ

  033 71 73 کنترل 38/4

  34 کل

 افتهین رشد

 34/787 74/70 73 شیزماآ
778/0- 

 34/083 14/78 73 کنترل 43/4

  34 کل

 گیریو نتیجه بحث

ی دفاعی هاسمیمکان بری نوشتاری جانیهی آشکارساز ریثتأی بررس حاضر، پژوهش هدف

 ریثتأ تحت که داد نشان حاضر پژوهش از آمده دست بهی هاهافت. یبود جانیهناگو افراد
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 نیب کنترل گروه با سهیمقا در شیآزما گروه دری نوشتاری جانیهی آشکارسازی اجرا

 و یافته رشدی دفاعی هاسمیمکان از استفاده در داریمعن تفاوت آزمونپس و آزمونشیپ

ی جانیهی آشکارساز راهبرد یاجرا که رسدیم نظر به. است شده جادیا افتهین رشد

 افتهین رشدی هادفاع کاهش و یافته رشدی هادفاع از افراد استفاده شیافزا باعثی نوشتار

 پنه و ،درهافرین ؛7118 ث،یاسم) نیشیپی هاپژوهش از حاصل جینتا با یافته نیا. شودیم

 به( 7314) نهمکارا و باال نور. است همسو( 7113 سون،یداوو  بوث، ،یپتر ؛0441 کر،یب

 قهیدق 73-34 مدت به بار کی یاهفته ماه، یک طول دری آشکارساز که دندیرس جهینت نیا

 تغییر از ها آنی هایافته گذارد؛یم ریثتأی دفاعی هاسمیمکان کاربرد وی افسردگ شدت بر

ی جانیهی آشکارساز ریثتأ تحت متضاد واکنش و جبران دفاعی هایمکانیسم مثبت

 دادند نشان زین( 0441) کریب پنه و درهافرین. ستا کرده تیحما نیهیجای نوشتار

 منفی، تجارب و احساسات افکار، افشای در ناهشیار بازگشایی با هیجانی،ی آشکارساز

 جبران، نظیر دفاعی هایمکانیسم آن، پی در که شودیم هاآن در صحیح بینشی به منجر

 که گفت توانیمی پژوهش یافتۀ نیا نییتب در .کنندیم دایپ بهبود بازداری و متضاد واکنش

ی کمتری شناختی هایدگیچیپ و من رشد تر،نییپای جانیهی آگاه علت به جانیهناگو افراد

. شودیم هاآن در یافته رشدی هادفاع از استفاده مانع افراد نیا در منی سطح رشد. دارند

ی سازیکالم ویی شناسا به کمک بای نوشتاری جانیهی آشکارساز روش از استفاده

ی یار ترسالمی هادفاع از استفاده در را من و برده باال رای جانیه شناخت سطح ها،جانیه

ی جانیهی آگاه نداشتن ،یطرف از(. 7114 ن،یتلیز و ،والکر شوارتز، نالن،یکوئ لن،) دهدیم

 کند، استفاده خودی هاجانیه  میتنظی برای گریدی هاراهبرد از ناچار به فرد شودیم باعث

 به. است زین جانیه میتنظ با مرتبط دهدیم رخی آشکارساز ندیفرای ط کهی جانیهی آگاه

 اعمال دنبال به جهینت در. کندیم کمک هاجانیه حیصح میتنظ بهی جانیهی آگاه ،یعبارت

 در معنا شیدایپ وی جانیه میتنظ رییتغ ،یجانیهی آگاه سطح شیافزا با وی آشکارساز

 ریغی راهبردها فرد و آمده وجود به فردی برا سازگاری امقابلهی هاپاسخ ،یجانیه بتجار

 و بودن) کندیم دایپ را ترسالمی هادفاع از استفادهیی توانا و گذاردیم کنار رای انطباق

 (. 0470 الدائو، و نهیو ؛0473 تامپسون،
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 ۀینظر به توانیمی اعدفی هاسمیمکان بری آشکارسازی رگذاریثتأ نحوۀ ریتفسی برا

 نیب ناکارآمدی رکالمیغ وی کالم تعامل کی یجانیهی بازدار. کرد استناد زینی بازدار

. شودیم مشخص محدود اریبس هایجانیه انیب ای یجانیه زبان کاهش با که استی فرد

 ،کسلر ترو،) دهندیم پاسخ خودی ازهاین با منطبقی رونیب وی درونی هامحرک به افراد نیا

 افراد جمله ازی اجتناب وی سرکوب تیشخص با افراد دری بازدار نوع نیا(. 0476 گتون،ید و

 دهندۀ نشان افراد نیا دری جانیه مهاری کل طور به. شودیم برده کار به ادیز جانیناگوه

ناگو فرد ،یبازدار ۀینظر طبق. استی جانیهی دادهایرو از افراد نیا ناقصی عاطف پردازش

 کندیم مصرف رای ادیزی روانی انرژ ،خودی هاجانیه و افکاری بازدار و مهار با جانیه

 در و دهدیم شیافزا را فردی شناخت ندیفرا در ناخواسته افکار رسوخ وی ریگشکل که

 او حیصح استفادۀ در و کندیم جادیا تداخل زااسترسی دادهایرو با یو مقابلهی هاروش

 دری بازدار ندیفرا دادن خاتمه به کمک بای آشکارساز .ردگذایمی منف ریثتأ هادفاع از

 جهت در فردی روانی انرژ استفادۀ باعث مزاحم افکار کاهش قیطر از جانیهناگو افراد

 شودیم یافته رشدی دفاعی هاسمیمکان مثل ترسالمی شناختی ندهایفرآ جمله ازی ترنهیبه

 (. 7111 سگال، و ،کریب پنه)

 شوندیم درکی شناخت صورت به فقطی جانیه تجارب جانیهناگو افراد در ن،یهمچن

 رای آگاه هاجانیه کهنیای برا راه تنها .شوندیم مرتبط دادیرو یک بای مفهوم طور به یا

 شکل در. کنند آزادی زبان شکل به را خودی هاجانیه افراد نیا که است  نیا کنند ترک

 رفع جذب، دادیرو جۀینت در بدهد اسناد دادیرو به رای وستگیپ وی معن تواندیم فرد ،یزبان

 ناکاملی جانیه پردازش بر آن ناسازگار اثرات صورت نیا به. شودیم فراموش و رجوع و

 چانگ، و ،کریب پنه) جانیه ۀینظر اساس بر. ابدییم فیتخفی دفاعی هاسمیمکان جمله از

 لیتبد یا زبان فرمت به هاجانیه لیتبد بای نوشتاری جانیهی آشکارساز ندیفرآ در ،(0477

 یا شوندیم ابراز کلمات قالب در هاجانیهی وقت تال،یجید به آنالوگ تجربۀ کی یااستعاره

 به تواندیمی خاموش وی ریگخو قیطر ازی آشکارساز افتد،یم اتفاقی کالمی زنبرچسب

 چانگ، و ،کریب پنه) شودی منته کارآمدی هادفاع از استفاده وی جانیه حیصح پردازش

 که کندیم نییتب گونهنیا رای آشکارسازی اثربخش سمیمکانی میتنظ خود مدل(. 0477
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 خود، به نسبت تا دهدیم فرصت فرد بهی منف و دیشد نسبتاًی جانیه حادثۀ مورد در نوشتن

ی زندگ بر کنترل حس جادیا به منجر که کند منسجم را خود تجارب و کند دایپی آگاه

 ایدن فرد و شوندیم متمرکز تجربۀ باعث کلمات. شودیم هاجانیه مناسب مینظت ای یجانیه

ی چندبعد ندیفرآ کی ینوشتاری جانیه ابراز. کندیم درکی ترجامع تیکلّ صورت به را

 بردن کار به جمله از مناسبی میخودتنظی ها ندیفرآ به مجهز فرد نآ  قیطر از و است

 (.0440 کر،یب پنه) ودشیم ترسالمی دفاعی هاسمیمکان

 از فردی شناخت ریتفس و ریتعبی نوشتاری جانیهی سازآشکار از استفاده با نیا بر عالوه

 بودن مخرب وی یافتگ دیتهد حالت کهی اگونه به کندیم دایپ رییتغی جانیه تیموقع

 را فرد ه،جینت در. کندیم دایپی آگاه خودی جانیهی هاازین به فرد و رودیم نیب از هاجانیه

 و ،بورنو نبرگ،یگر لپور،) کندیم تیهدا ثرترمؤی دفاعی هاسمیمکان از استفاده به

 تالش وی جانیه خاطرات با مواجهه نیهمچن(. 0443 پروونزانو، و ،یلومل ؛0440 ث،یاسم

 دادیرو آن ازی ترمنسجمی معنا ،یشناخت پردازش کارگرفتنبه و توجه میتنظی برا

ی راهبردها از فرد جهینت در ؛دهدیم رییتغ نظر مورد دادیرو از را فردی ابیارز یا سازدیم

 و ،امایتسوکا دوک،یآ داکوورث، کراس،) کندیم استفاده نآ با مقابلهی براتر سازش یافته

 (. 0477 شل،یم

ی پاسخ ،ستندین خودی ختگیبرانگ کردن حس به قادر چون جانیهناگو افراد زینی گاه

 باعث که استی ناکاف اریبس دهندیم ندیناخوشای هاجانیه یا زااسترسی اهتیموقع به که

 فیتکل انجام نیح کهی حال در. کند انکار را دادهایرو آن با مقابله به خود ازین فرد شودیم

 مختلفی هایختگیانگ تجربه حال در وستهیپ طور به فردی نوشتاری جانیهی آشکارساز

 کنار هیپای هاجانیه انکار حالت جهینت در است متفاوتی هادادیرو و هاجانیه به مربوط

 .شودیم گذاشته

 سنجش دری فیخودتوص ابزار از استفاده حاضر، پژوهشی هاتیمحدود جمله از

ی باال سطح با افراد که است نیا دارد اسیمق نیا کهی تیمحدود. بودی جانیهیی ناگو

 را هاجانیه نیا توانندینم ستندین خودی هاجانیهیی شناسا به قادر کهی جانیهیی ناگو

 جانیهناگو فردی افسردگ مثل خاصی روان طیشرای برخ تحت نیهمچن. دهند گزارش
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 بری شتریب دیکتأ اسیمق نیا نیهمچن. دهدیم ارائه خودی هاییتوانا ازی تریمنفی ابیارز

 سنجشی برا شودیم شنهادیپ جهینت در. داردیی ناگوی جانیه بعد مقابل دری شناخت بعد

 یا( 0473 ،و همکاران یپورسل) رورشاخ تست همچونی گریدی ابزارها از لفهمؤ نیای نیبال

 عمدۀی هایژگیو از که را فردی هایپردازالیخ کهی جانیهیی ناگو ساختارمند مصاحبۀ

ی هاتیمحدود گرید از(. 7111 ،و همکاران یبگب) کرد استفاده است،ی جانیهیی ناگو

 منظور به شودیم شنهادیپ بود،یی دانشجو نمونۀ از استفاده و نمونه کم حجم رحاض پژوهش

 جینتا و شود تکرار باالتر حجم با و گریدی هانمونه در حاضر پژوهش ها،داده میتعم قدرت

ی آشکارساز ریثتأ زانیم کهیی جا آن ازی طرف از. شود سهیمقا حاضر پژوهش با آن

 سن شیافزا با که داردی بستگ افرادی عاطف وی اختشن رشد سطح بهی نوشتاری جانیه

 شودیم شنهادیپ( 0441 ،، مارین، کرافورد، رینولدز و بروینووشیف) کندیم دایپ شیافزا

 علت به حاضر پژوهش در. شود سهیمقا مختلفی سنی هاگروه نیبی آموزش وۀیش نیا ریثتأ

ی هاپژوهش در شودیم شنهادیپ که نگرفت صورتی ریگیپ مطالعاتی زمان تیمحدود

 .  شود لحاظ جینتا ثبات عدم یا ثباتی ریگیپی برای مشخصی زمانی هادورهی آت

 بهی نوشتاری جانیهی آشکارساز از توانیم ،آمده وجود بهی هاتیمحدود رغمی عل

 کوتاهی درمانروان ۀانداز به کهی درمانروان با مرتبط فعالمؤلفۀ  نیچند ازی یک عنوان

ی طرف از(. 7111 کر،یب پنه و ،یمورا ت،یالب نگ،یاسترل) کرد استفاده داردی شاثربخ مدت

 در رای جانیهی آگاه شیافزا و جانیه ابرازی هامهارت آموزش ضرورت پژوهش جینتا

 ابتال از توانیم ،یعموم تیجمع در هامهارت نیا آموزش با. دهدیم نشانی عموم تیجمع

 را افرادی روانی ستیبهز و سالمت و کردی ریجلوگ یروان اختالالت ازی عیوس فیط به

ی هاسمیمکان وی جانیهیی ناگو نقش به توجه با ،ینیبال تیجمع در نیهمچن. داد ارتقا

ی جانیه آشکارسازی آموزش گنجاندن ،یروان اختالالت ازی اریبس در ناکارآمدی دفاع

 بهبود و درمانیی کارا وی اثربخش شیافزا به منجر تواندیم درمان،ی محتوا دری نوشتار

 .شودی روانی هایماریب
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 منابع

. دفـاعی  هـای سـبک  پرسشـنامۀ  روانسنجی هایویژگی بررسی(. 7386) .علیحمدم بشارت،

 .تهران دانشگاه ،پژوهشی گزارش

 و اجــرا روش پرسشــنامه،: تورنتــو هیجــانی نــاگویی مقیــاس(. 7310) .علیمحمــد بشــارت،

  .14-10 ،31 ،(ایرانی  روانشناسان) تحولی شناسیروان(. فارسی نسخه) گذارینمره

 هـای سـبک  رابطـۀ  بررسـی (. 7384) .حمودم ایروانی، و اندانام شریفی، ؛علیمحمد بشارت،

 .011ـ081 ،71 روانشناسی، مجلۀ.  دفاعی هایمکانیسم و دلبستگی

 نقـش (. 7313) .سعودم لواسانی، غالمعلی و لهها نژاد، حسینی محمدی ؛ علیمحمد بشارت،

 و خشـم  هیجـانی،  نـاگویی  بـین  رابطه در هیجان شناختی تنظیم راهبردهای ایواسطه

 .01-08 ،1 ،معاصر یروانشناس .من دفاعی هایسبک با خشم نشخوار

 و صـمیمیت  خودافشاسـازی،  مقایسـۀ (. 7310) .شـیرزاد، ژیـال   و پورمحسنی کلوری، فرشته
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 .771-730 ،71درمانی، و روان

(. نقـش خودآگـاهی و تنظــیم   7313) .غنمـی، فائقــه  و بــانژادی، مهـران ؛ با سـلیمانی، سـمیرا  

 ،04درمـانی،  فرهنگ مشاوره و روان فصلنامۀهیجان در کنترل اضطراب دانشجویان. 
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 .سـعود م هـریس،  آگـاه  و رزوآ نجیمـی،  ؛ اطمـه ف شـقاقی،  پـور  علـی  ؛ علـی  حمدا باال، نور
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 .7-74 ،78 ،دانشور. افسرده بیماران دفاعی های مکانیسم
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