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چکیده
ناگویی هیجانی مشکالت زیادی را در زندگی شخصی و اجتماعی فرد ایجاد می کند .نقش روانسازههای
ناسازگار اولیه در بروز و تداوم این مشکالت چیست؟ دشواری تنظیم هیجان ،چه نقشیی در رابطیه احتمیالی
بین روانسازههای ناسازگار اولیه و ناگویی هیجانی ایفا میکند؟ به منظور یافتن پاسخ چنیین پرسیشهیایی،
هدف این پژوهش بررسی نقش واسطهای دشواری تنظیم هیجان در رابطه بین روانسازههای ناسازگار اولیه و
ناگویی هیجانی بود .تعداد  287نفر ( 158زن 129 ،مرد) از دانشجویان متاهل ساکن شهرستان ارومییه بیه
شکل داوطلبانه در این پژوهش شرکت کردند .شرکت کنندگان مقیاس ناگویی هیجانی تورنتیو (،)TAS-20
فرم کوتاه پرسشنامه روانسازه یانگ ( )YSQ-SFو مقییاس دشیواری تنظییم هیجیان ( )DERSرا تکمییل
کردند .نتایج پژوهش با استفاده از روشهای آمار توصییفی و اسیتنباطی شیامل فراوانیی ،مییانگین ،انحیراف
استاندارد ،ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل مسیر مورد بررسی قرار گرفت .نتایج نشان داد که بیین روان-
سازههای ناسازگار اولیه ،ناگویی هیجانی و دشواری تنظیم هیجان همبستگی مثبت معنادار وجود دارد .نتایج
حاصل از تحلیل مسیر نشان داد که دشواری تنظیم هیجان در رابطه بین روان سیازههیای ناسیازگار اولییه و
ناگویی هیجانی نقش واسطه ای دارد .بر اساس یافتههای این پژوهش میتوان نتیجه گرفت که رابطیه روان-
سازههای ناسازگار اولیه و ناگویی هیجانی یک رابطه خطی و تک بعدی نیست ،و دشواری تنظیم هیجیان در
این رابطه نقش واسطه ای دارد.

 1استاد دانشگاه تهران

 2دانش آموخته کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی ،دانشگاه تهران
 3استادیار دانشگاه تهران
 4دکتری روانشناسی سالمت از دانشگاه تهران
* نویسنده مسئولbesharat@ut.ac.ir:
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کلید واژهها :روانسازه ،تنظیم هیجان ،ناگویی هیجانی

مقدمه
ناگویی هیجانی ،1به نارسایی در تجربه ،بیان و تنظیم هیجانها اطالق میشود .ناگویی هیجیانی،
سازهای چندوجهی متشکل از دشواری در شناسایی احساسیات ،2دشیواری در توصیی احساسیات3
برای دیگران ،دشواری در تمایز بین احساسات و تهییجهای بدنی 4مربوط به برانگیختگیی هیجیانی،
قدرت تجسم محدود که برحسب فقر در خیالپردازیها مشخص میشود و سیبک شیناختی عینیی
(غیرتجسمی) ،عملگیرا و واقعییتمحیور ییا تفکیر عینیی اسیت ( ;Acklin, 2000; Sifneos, 2000
 .(Quoted from besharat, 2008افراد ناگوهیجان تهییجهای بدنی بهنجار را بزرگ میکنند ،نشانه-
های بدنی انگیختگی هیجانی را بد تفسیر میکنند ،درماندگی هیجانی را از طریق شکایتهای بدنی
نشان میدهند و در اقدامات درمیانی بیه دنبیال درمیان نشیانههیای جسیمانی هسیتند ( & Taylor
 .)Bagby, 2000ناگویی هیجانی در اشکال مختلفی مانند ناتوانی در مفهومپردازی هیجیانی ،نیاتوانی
در تمیز قائلشدن میان هیجانها و ناتوانی در تجربه هشیار هیجانها و توصی استرس روانی ظاهر
میشود ( .)Frawley, W., & Smith, 2001افراد ناگوهیجان در بیان نیازهایشان به دیگیران نیاتوانی
دارند و در مقابله با چالشهای بین شخصی در موقعییتهیای اجتمیاعی دچیار مشیکل میی شیوند
(.)besharat, 2009
به طور کلی به نظر میرسد که نیاگویی هیجیانی ییک سیاختار واحید و متحدالشیکل نیسیت و
احتماال از دو بعد عاطفی و شناختی تشکیل شده است( Vorst & Bermond, 2001; Quoted from
 .)Velde, Gromann, Swart et all, 2014بعد عاطفی به سطوحی از تجارب ذهنی و هیجیانی فیرد
اشاره دارد که شامل مؤلفههایی مانند عاطفیسازی( 5سطح تحریک پذیری فیرد توسی روییدادهای
هیجان انگیز) و خیال پردازی( 6سطح تمایل فرد به تخیالت ،تصورات و رؤیا پردازی هیا) مییشیود.
بعد شناختی ناگویی هیجانی نیز به پردازش هیجانی در سطح شناختی اشاره دارد و شیامل مؤلفیه-
هایی چون شناسایی ،تجزیه و تحلیل و کالمیسازی عواط فرد میشود .پیژوهشهیا نشیاندهنیده
زیرساختهای مغزی متفاوت در این دو بعد ناگویی هیجانی هسیتند .افیراد ناگوهیجیان بیه هنگیام
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مواجهه با هیجانهای مثبت یا منفی قوی ،به احتمال بیشتری به طور تکانشیی واکینش نشیان میی
دهند .در واقع ،نقص در بازنمایی شناختی تجربه هیجانی بیه واکینش تکانشیی فیرد در مواجهیه بیا
تحریکات عاطفی و هیجانی منجر میشود (.)Shishido et all, 2013
از منظر هیجانی میتوان اینگونه بیان کرد که یک هیجان در اصل زمانی مشکل آفرین میشود
که به روشی نادرست و در بافتی نامتناسب ابراز شود ،بسییار شیدید باشید و در میدتی طیوالنی بیر
زندگی فرد تاثیر بگذارد ( .)Warner & Gross, 2010خانواده از جمله محی هایی است که افراد بیه
مدت طوالنی تحت تاثیر آن بوده و کارکردهیای خیانواده در خیودتنظیمی و ابیراز وجیود ( Fatehi,
 )Fooladchang & Abedi, 2017و هیجان تاثیر میگذارد .بهزیستی معنوی ( Rajabi, Alimoradi,
 )& Moradi, 2017و آموزش هوش هیجانی (وسایر آموزشهای مرتب ) نیز میتواند بیر راهبردهیای
تنظیم هیجان تاثیر مثبیت داشیته باشید ( .)Mohammadi & Hossaini, 2016هرچنید هیجیانهیا
مبنای زیستی دارند ،ولی افراد قادرند بر سبکهیای ابیراز هیجیان خیود تیاثیر بگذارنید ( & Gross
 .)Levenson, 1997این امر اشاره به فرایند تنظیم هیجان 1دارد .هیجان وقتی بیا توانیاییهیای فیرد
برای رفتار سازگارانه تداخل پیدا کند ،ناکارآمد میشود .بنیابراین ،تنظییم هیجیان موفیق بیه وقیت
ضرورت ،برای سیالمت روانیی فیرد الزم و حییاتی بیه شیمار مییرود ( Moyal, Henik, & Anholt,
 .)2014ناگویی هیجانی را نیز برخی معیادل دشیواری در خیودتنظیمگیری هیجیانی ییا نیاتوانی در
پردازش شیناختی 2اطالعیات هیجیانی و تنظییم هیجیانهیا مییداننید (;Stasiewicz et all, 2012
;Besharat & shahidi, 2014; Besharat, ofoghi, aghayie sabet et all, 2014; besharat, 2009
;shahgolian, moradi & kafi, 2007; isalzadegan et all, 2013 Taylor & Bagby, 2000
; .)Wingbermühle et all, 2012; karami, zakieyi & mohebbi, 2012تنظییم شیناختی منفیی

هیجان اعم از نشخوار فکری ،تلقی فاجعه آمیز از روییدادهای اسیترسزا ،سیرزنش خیود و سیرزنش
دیگران بیه شیدت موجیب افیزایش مشیکالت هیجیانی مییشیود( & Samani, Sohrabi Shegefti
 .)Mansori, 2011بر اساس پژوهشهای صورت گرفته اینگونه به نظر میرسد کیه افیراد مبیتال بیه
سطوح باالی ناگویی هیجانی ،با مشکالتی در پردازشهای شناختی و تنظیم هیجان خود دسیت بیه
گریبان هستند ( .)Taylor & Bagby, 2000تنظییم هیجیان شیامل مجموعیه فراینیدهای درونیی و
بیرونی پاسخدهی است که مسئول نظارت ،3ارزیابی 4و تعدیل 5تعامالت و واکنشهای هیجیانی فیرد
emotion regulation
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به منظور هماهنگی آنها با ویژگیهای خاص زمانی و مکیانی هسیتند و مییتواننید اهیداف فیرد را
تحقق بخشند ( .)Thompson, 1994متقابال دشواری تنظیم هیجان 1اشاره به حالتی دارد که تالش-
های فرد در تنظیم هیجان ،به منظور رسیدن به اهدافی که در ارتبیاط بیا ایین هیجیانهیا هسیتند،
شکست میخورد و فرد در ایجاد تغییرات و اصالحات الزم برای رسیدن به اهدافش ناتوان میگیردد
(.)Jazaieri, Urry & Gross, 2013
افراد ناگوهیجان نمیتوانند اطالعات هیجانی را به درستی پردازش ،ادراک و ارزشیابی کنند .این
ناتوانی ،فرد را از نظر عاطفی و شناختی آشفته و درمانده میکند و سازمان عواط و شناختهیایش
را مختل میسازد .این اختالل در سطح تعامالت اجتماعی نیز مشکالت بین شخصی بیه وجیود میی
آورد .ناگویی هیجانی با ایجاد اختالل در پردازش شناختی هیجانها مییتوانید احتمیال اسیتفاده از
راهبردهای غیرانطباقی تنظیم هیجان را افزایش دهد( & besharat, mohammadi hosseininejhad
 .)lavasani, 2014از سوی دیگر ،افراد ناگوهیجان ،هیجانهیای ناپیذیرفتنی و شخصیی خیود را بیه
دیگران نسبت میدهند و در مواجهه با شکست ،دیگیران را سیرزنش مییکننید و آنهیا را مسیئول
اشتباهات خود میدانند .این افراد در بعضی مواقع که با شکست مواجه مییشیوند ،خیود را مالمیت
میکنند .لذا سرزنش خود و سرزنش دیگران از راهبردهای غیرانطباقی تنظیم هیجان محسوب می-
شوند که در افراد ناگوهیجان دیده مییشیوند( murmann et all, 2008; Quoted from besharat et
 .)all, 2014در همین راستا پژوهشهایی چند صورت گرفته است؛ در پژوهشی بیان شده اسیت کیه
دشواری تنظیم هیجان با عواط منفیی بیاال در افیراد ناگوهیجیان همبسیتگی دارد ( & Connelly
 )Denney, 2007و در پژوهشی در زمینه مقایسه ناگویی هیجانی و راهبردهیای تنظییم هیجیان در
بیماران جسمانیسازی و بیماران اضطرابی با افراد عادی ،نتایج نشیان داد کیه نیاگویی هیجیانی بیه
عنوان نوعی نقص در پردازش و تنظیم هیجانها و تاثیرگذار بر نحوه استفاده از راهبردهیای تنظییم
شناختی هیجان عمل میکند ( .)besharat, Zaheditajrishi & Noorbala, 2013مشیکل در تنظییم
هیجان با سطوح پایین سالمت جسمانی و روانی افراد ناگوهیجان میرتب اسیت .پنیدی و همکیاران
( )2011در پژوهش خود به این نتیجه دست یافتند که مبتالیان به ناگویی هیجیانی در مقایسیه بیا
افراد غیر مبتال ،مشکالت سالمت بیشتری دارند و در تنظیم هیجانهای خود با مشیکالت بیشیتری
مواجه می شوند .ناگویی هیجانی رابطه مستقیم با رفتارهای ناسازگار تنظیم هیجان مانند پرخیوری
یا نوشیدن الکل و رابطهای معکوس با رفتارهای سازگارانه همچیون تفکیر و تیالش بیرای فهمییدن
هیجانهای آزاردهنده و یا صحبت کردن با فردی حامی دارد (.)Pandey, Saxena & Dubey, 2011
ولده و همکارانش در پژوهشی با بهره گیری از  FMRIسعی در بررسی ارتباطات عصیبی زیرسیاز دو
difficulty emotion regulation
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بعد ناگویی هیجانی ،یعنی بعد شناختی و عاطفی آن ،حین ادراک هیجان و تنظیم هیجان داشیتند.
نتایج این پژوهش حاکی از آن بود که بعد شناختی ناگویی هیجانی با فعالیت کمتر در مراحل اولییه
پردازش هیجان همراه است ،ولی در مرحله تنظیم هیجان هیچ تفاوتی در فعالیت مغزی مربیوط بیه
ناگویی هیجانی یافت نشد (.)Velde, Gromann, Swart et all, 2014
بعد دیگر ناگویی هیجانی ،بعد شناختی این سازه است .یکی از مؤلفههای شناختی کیه تاحیدی
با ناگویی هیجانی مرتب دانسته شده است ،مفهوم روانسازه 1و مخصوصا روانسیازههیای ناسیازگار
اولیه 2است .جفری یانگ ( )1999آن دسته از روانسازهها را که منجر به ایجیاد و تیداوم مشیکالت
روانشناختی در فرد میشوند ،روانسازههای ناسازگار اولییه میینامید .ایین روانسیازههیا الگوهیای
شناختی و هیجانی خودآسیبرسانی هستند که در مراحل اولیه رشد فرد شکل می گیرند ،در طیول
زندگی او تداوم مییابند ( )Young, Klosko & Weishaar, 2003و به عنوان چارچوبی بیه کیار میی
روند که افراد در آن مفهوم زندگی خود را میسیازند ( .)Leahy, Beck & Beck, 2005منشیاء روان
سازههای ناسازگار اولیه ،نیازهای هیجانی بنیادین ،3تجارب اولیه زندگی 4و میزا عیاطفی 5کیودک
است و به عنوان "ساختار یا چارچوب مرجع" همانند عدسیهیایی ادراک فیرد را از خیود ،جهیان و
دیگران متاثر میسازند ( .)Young, 1999یانگ و همکاران ( ،)2003پانزده روانسازه ناسیازگار اولییه
را مطرح میکنند که در پنج حیطه رهاشدگی و طرد ،6خودپیروی و عملکرد مختل ،7حد نارسایی،8
دیگرمحییوری 9و بیییش گییوش بزنگییی و بییازداری 10سییازماندهی میییشییوند ( & Young, Klosko
 .)Weishaar, 2003روانسازههایی که زودتر شکل میگیرند ،معموال ماندگاری و قدرت بیشتری نییز
دارند ( .)Young, 1999روانسازههای ناسازگار اولیه خود را به وسیله تحری های شناختی ،الگوهای
خودشکن در زنیدگی و روشهیای مقابلیهای ناسیازگار تیداوم مییبخشیند و بیه شیکلی مسیتقیم و
غیرمستقیم باعث پریشانی روانشناختی و اخیتالالت شخصییتی در فیرد مییشیوند (تییم.)2010 ،
برخی افراد به منظور رویارویی با مشکالت و حوادث منفی و آسیبزای دوران کودکی اقدام به ایجاد
schema
early maladaptive schemas
core emotional needs
early life experiences
emotional temperament
disconnection and rejrection
impaired autonomy and performance
impaired limits
other-directedness
over vigilance and inhibition
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برخی روانسازههای ناسازگار میکنند که اگرچه این روانسازههیا و راهبردهیای مقابلیهای در دوران
کودکی کارکرد خوبی برای آنها دارند ،استفاده از آنها در بزرگسالی منجر به مقابله سازش نایافتیه
با مشکالت میشود و فعال گشتن آنها موجب میشود فرد رویدادها و محرکهای محیطی را منفی
ارزیابی و تعبییر کنید و آنهیا را تهدییدآمیز قلمیداد نمایید ( )Penley & Tomaka, 2002و حجیم
وسیعی از هیجانهای منفی و آزاردهنده را تجربه کند (.)Young, Klosko & Weishaar, 2003
در مطالعات مختل رابطه بین روانسازههای ناسازگار اولیه و ناگویی هیجیانی در برخیی گیروه-
های بیماران روانی مورد ارزیابی قرار گرفته است .به عنوان مثال ،در مطالعهای روی زنان مبیتال بیه
اختالالت خوردن ،روانسازههای حوزه استحقاق /بزرگمنشی بیا دشیواری در شناسیایی احساسیات
مرتب بود و روانسازههای حوزه رهاشدگی و بیثباتی بیا دشیواری توصیی احساسیات در نیاگویی
هیجانی همبستگی داشت ( .)Lawson et all, 2008ناگویی هیجانی و روانسازههای ناسازگار اولییه،
هر دو به عنوان سیازههیایی میرتب بیا مشیکالت بیین فیردی شیناخته شیدهانید (Thimm, 2013؛
 .)Vanheule et all, 2007مطالعیات بسییاری (;Swart, Kortekaas & Stasiewicz et all, 2012
; )Velde, Gromann, Swart et all, 2014; Aleman, 2009نشان دادهاند کیه افیراد ناگوهیجیان بیه
احتمال بیشتری راهبرد دفاعی فرونشانی 1را به کار مییبرنید و نسیبت بیه افیرادی کیه ناگوهیجیان
نیستند میزان کمتری از کاربرد راهبرد بازارزیابی 2را دارند .این گزارشات حاکی از رابطه روانسیازه-
های ناسازگار اولیه با ناگویی هیجانی هستند؛ هرچند دستهای دیگر از مطالعات وجود چنین رابطه-
ای را نفی کردهاند ( )Velde, Van Tol, Goerhich-Dobre et all, 2014و همین امر نیاز به پژوهش
بیشتر برای تایید یا رد این رابطه را نشان میدهد.
با توجه به آنچه تا به اکنون بحث آن رفت ،میتوان پیش بینی کیرد کیه بیین روانسیازههیای
ناسازگار اولیه و ناگویی هیجانی رابطه برقرار است و به احتمال قوی روانسازهها بیه عنیوان یکیی از
پایههای شناختی ناگویی هیجانی ،قادر هستند که بروز این سازه را در فرد تحت تاثیر قرار دهند .بیا
وجود این ،سؤالی که مطرح میشود این است که آیا این رابطه مستقیم و بدون واسطه است؟ بیرای
رسیدن به پاسخ این سؤال باید به بررسی متغیرهایی پرداخت کیه احتمیاال بتواننید در رابطیه بیین
روانسازههای ناسازگار اولیه و ناگویی هیجانی نقش واسطهای داشته باشند .همانطور که اشاره شد،
بسیاری ناگویی هیجانی را معادل دشواری در خودتنظیمگری هیجان میداننید .آییا روانسیازههیای
ناسازگار اولیه به شکلی مستقیم و بیواسطه با ناگویی هیجانی رابطه دارند یا این احتمال وجود دارد

suppression
reappraisal
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که دشواری تنظیم هیجان در رابطه بین این دو متغیر نقش واسطه ای داشیته باشید؟ چیه شیواهد
دیگری مبنی بر رابطه بین این سه مفهوم با یکدیگر وجود دارد؟
به عنوان شاهدی دیگر بر رابطه احتمالی این سازه ها میتوان به ایین موضیو اشیاره کیرد کیه
همانند روانسازهها که ریشه در دوران کودکی فرد دارند ،به عنوان مثال مطالعات اخیر ( Grynberg
 )et all, 2012نشان دادهاند که نیاگویی هیجیانی و دشیواری تنظییم هیجیان نییز ممکین اسیت بیا
ناکارآمدی در پردازش اولیه و در سطح ادراکی همبستگی داشته باشند .وقیو ترومیا در سیالهیای
اولیه زندگی کودک ،منجر به بروز اختالل در فرایند رشد شناختی و هیجانی ،انسجام تفکر و هیجان
و همچنین ظرفیت او در درک و ابراز حاالت هیجانی خیود مییشیود .تعیدادی از پیژوهشهیا ایین
اختالالت را با بروز واکنشهای پس ضربه ای 1و ناگویی هیجیانی در بزرگسیالی میرتب دانسیتهانید
( .)Craparo et all, 2014; Frewen et all, 2008اگر فرد در دوران کودکی خود با آسیبها و ضربه-
های شدید مواجه شده باشد ،به دلیل عدم توانیایی در تنظییم میؤثر هیجیان ،در بزرگسیالی نییز در
مواجهه با استرس ها و مشیکالت ،آشیفتگی شیدیدی را تجربیه خواهید کیرد و بیه احتمیال قیوی
ناراحتیها و رنجهای هیجانی خود را به اشکالی غیر مسیتقیم بیروز خواهید داد ( Kench & Irwin,
 .)2000افرادی که سبکهای ناکارآمد هیجانی دارند ،نمیتوانند موقعیتهای هیجانی خود را بدست
آورند ...و احساس میکنند که در الگوهای منفی ارتباط با دیگران قرار میگیرنید( Zare & Rezaei,
 .)2016ایکهورن و همکاران ( )2014نیز در پژوهشی نشان دادند که تجارب ضیربهزننیده قبلیی بیه
شکل معناداری با ناگویی هیجانی همبسته شدهاند (.)Eichhorn et all, 2014
با استناد به شواهد پژوهشی پیش گفته ،پژوهش حاضر اهدافی از این دست را دنبیال مییکنید:
 )1تعیین رابطه روانسازههای ناسازگار اولیه با نیاگویی هیجیانی؛  )2تعییین رابطیه روانسیازههیای
ناسازگار اولیه با دشواری تنظیم هیحان؛  )3تعیین رابطه دشواری تنظیم هیجان با ناگویی هیجیانی؛
و  )4تعیین نقش واسطهای دشواری تنظیم هیجان در رابطه بیین روانسیازههیای ناسیازگار اولییه و
ناگویی هیجانی .با توجه به مالحظات نظری و یافتههای پژوهشی در زمینه موضیو میورد بررسیی،
فرضیههای پژوهش نیز بدین شرح آزمون شدند :فرضیه اول :بین روانسیازههیای ناسیازگار اولییه و
ناگویی هیجانی رابطه مثبت وجود دارد .فرضیه دوم :بین روانسازههیای ناسیازگار اولییه و دشیواری
تنظیم هیجان رابطه مثبت وجود دارد .فرضیه سوم :بین دشواری تنظیم هیجان و نیاگویی هیجیانی
رابطه مثبت وجود دارد .فرضیه چهارم :دشواری تنظیم هیجان در رابطه بین روانسازههای ناسازگار
اولیه و ناگویی هیجانی نقش واسطهای دارد.

post-traumatic reactions
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روش
این پژوهش ،یک مطالعه اکتشافی از نو همبستگی است .جامعیه آمیاری پیژوهش ،دانشیجویان
متاهل ساکن شهرستان ارومیه در سال تحصیلی  1394-95بودنید .تعیداد  287دانشیجوی متاهیل
( 158زن 129 ،مرد) به صورت داوطلب و به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند و در پژوهش
شرکت کردند .پیش از انجام پژوهش و تکمیل پرسشنامهها ،موضو و هدف پیژوهش بیرای شیرکت
کنندگان تشریح شد .به شرکت کنندگان اطمینان داده شد که نتایج تحقیق محرمانه خواهد مانید و
از آن صرفأ برای اهداف پژوهشی اسیتفاده میی شیود .میالکهیای ورود شیرکت کننیدگان در ایین
پژوهش ،نداشتن سابقه بیماریهای جدی پزشیکی و روانپزشیکی مسیتلزم مصیرف دارو و نداشیتن
سابقه طالق بود .میانگین سنی شرکت کنندگان  30/78سال ،انحراف استاندارد  ،8/67دامنیه سین
زنان از  20تا  56سال و مردان از 22تا  54سال بود .سی و یک از شرکت کننیدگان ( 10/8درصید)
در مقطع کاردانی؛  97نفر ( 33/8درصد) کارشناسی؛  108نفر ( 37/6درصد) کارشناسی ارشید؛ 26
نفر ( 9/1درصد) در مقطع دکتری مشغول بیه تحصییل بودنید و  25نفیر ( 8/7درصید) نییز سیطح
تحصیالتشان مشخص نشده بود .تحلیل دادههای پژوهش بر اساس شیاخصهیا و روشهیای آمیاری
شامل درصد ،فراوانی ،میانگین ،انحراف استاندارد ،ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل مسییر انجیام
شد .پرسشنامه های پژوهش به شرح زیر در اختیار شرکت کنندگان قرار گرفت.
فرم کوتاه پرسشنامه روانسازه یانگ -فرم کوتاه پرسشنامه روانسازه یانگYSQ-SF( 1؛ Young
 )& Brown, 1999یک پرسشنامه  75سؤالی است که  15روانسازه ناسازگار اولیه را میسنجد .هیر
یک از  75عبارت این پرسشنامه در مقیاس لیکرت  6درجهای از کامال نادرست (نمیره  )1تیا کیامال
درست (نمره  )6نمرهگذاری میشود .نمره هر فرد در هر روانسازه با جمع نمرات  5سؤال مربوط به
آن روانسازه حاصل میشود که دامنه آن در هر روانسازه از  5تا  30است .نمرات باال نشاندهنیده
وجود روانسازههای ناسازگار اولیه بیشتر در فرد است .اولین پژوهش جامع برای سینجش ویژگیی-
های روانسنجی این پرسشنامه توس اشمیت و همکاران ( )1995انجام شد .نتایج این پیژوهشهیا
نشان داد که برای هر روانسازه ناسازگار اولیه ضیریب آلفیا از ( 0/83بیرای روانسیازه خیود تحیول
نیافته/گرفتار) تا ( 0/96برای روان سازه نقص /شرم) به دست آمید و ضیریب پاییایی بازآزمیایی 2در
جمعیت غیربالینی بین  0/50تا  0/82محاسبه شد .همچنین این پرسشنامه با مقیاسهای نیاراحتی
روانشناختی ،احساس ارزشمندی ،آسیبپذیری شناختی نسبت به افسردگی و نشانههای اختالالت

Young Schema Questionnaire-Short Form
test-retest reliability
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شخصیت ،روایی و همگرا 1و افتراقی 2خوبی نشان داده است .در بررسی مقدماتی ویژگیهیای روان-
سنجی فرم فارسی این مقییاس در نمونیهای از جمعییت دانشیجویی ( 252 ،n=387دختیر و 135
پسر) ،ضریب آلفای کرونباخ برای همسانی درونی هر ییک از روانسیازههیا در دامنیهای بیین 0/69
(برای ایثار) تا  ( 0/83برای وابسیتگی /بییکفیایتی) بیه دسیت آمید .بیرای نپیذیرفتن و اجتنیاب از
بالتکلیفی ،0/87برای بالتکلیفی بازدارنده از عمل  0/87و برای نمره کل تحمل ناپیذیری بالتکلیفیی
 0/89محاسییبه شیید ( .)Aahi, Mohammadifar & Besharat, 2007روایییی سییازه ،3همگییرا و
تشخیصی(افتراقی) پرسشنامه روانسازه یانگ از طریق اجرای همزمان مقیاس اضطراب ،افسردگی و
اضطراب پارانویا ( ،SCL-25بک و اپستین )1993 ،محاسبه شد .نتایج ضیرایب همبسیتگی پیرسیون
نشان داد که بین نمره آزمودنیها در هریک از زیرمقیاسهای پرسشنامه روانسازه یانگ بیا مقییاس
اضطراب ،افسردگی و اضطراب پارانوییا همبسیتگی مثبیت معنیادار ( )P<0/001وجیود دارد .نتیایج
مقدماتی تحلیل عامل با استفاده از روش مؤلفههیای اصیلی نشیان داد کیه  11عامیل از پرسشینامه
روانسازه یانگ استخرا میشود که مجموعا  65/85درصد از کیل وارییانس آن را تبییین مییکنید
(.)aahi et all, 2007
مقیاس دشواری تنظیم هیجان -مقیاس دشواری تنظیم هیجانDERS( 4؛ Gratz & Roemer,
 )2004یک ابزار  36گویهای است که سطوح نقص و نارسایی تنظیم هیجانی فیرد را در انیدازههیای
پنج درجهای از ( 1تقریباً هرگز) تا ( 5تقریباً همیشه) در شش زمینه به شرح زیر مییسینجد :عیدم
پذیرش هیجانهای منفی ،5دشواری در انجام رفتارهای هدفمند 6مواقع درماندگی ،دشواری در مهار
رفتارهای تکانشی 7مواقع درماندگی ،دستیابی محدود به راهبردهای اثربخش تنظیم هیجان ،8فقدان
آکاهی هیجانی ،9و فقدان شفافیت هیجانی .10از مجمو نمره شش زیرمقیاس آزمون ،نمره کل فیرد
برای دشواری تنظیم هیجان محاسبه میشود .نمره بیشتر در هر یک از زیرمقیاس ها و کل مقیاس،
نشانه دشواری بیشتر در تنظیم هیجان است .ویژگیهای روانسنجی مقیاس دشواری تنظیم هیجیان
1

convergent validity
discriminant
3 construct
)4 Difficulties in Emotion Regulation Scale (DERS
5 nonacceptance of negative emotions
6 difficulties engaging in goal-directed behaviors
7
difficulties controlling impulsive behaviors
8 limited access to effective emotion regulation strategies
9
lack of emotional awareness
10 lack of emotional clarity
2
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شامل همسانی درونی ،1پاییایی بازآزمیایی و رواییی سیازه 2و پییش بیین 3در نمونیههیای بیالینی و
غیربالینی در پژوهشهای خارجی تایید شده اسیت (Gratz et all, 2006؛ Grat & Roemer, 2004؛
 .)Gratz & Tull, 2010ویژگیهای روانسنجی نسخه فارسیی مقییاس دشیواری تنظییم هیجیان در
نمونههای بالینی ( )n = 187و غیربالینی ( ،)n = 763مورد بررسی و تایید قرار گرفتهاند (Besharat,
 .)2014در این پژوهشها ،ضرایب آلفای کرونباخ برای پرسشهای عدم پذیرش هیجانهای منفی از
 0/73تا  ،0/88برای دشواری در انجام رفتارهای هدفمند از  0/72تا  ،0/89برای دشیواری در مهیار
رفتارهای تکانشی از  0/75تا  ،0/90برای دستیابی محدود به راهبردهای اثربخش تنظیم هیجیان از
 0/76تا  ،0/85برای فقدان آکاهی هیجانی از  0/72تا  ،0/86برای فقدان شفافیت هیجیانی از 0/77
تا  ،0/90و برای نمره کل مقیاس از  0/79تا  0/92به دست آمد .این ضرایب همسانی درونی نسیخه
فارسی مقیاس دشواری تنظیم هیجان را تایید می کنند .پایایی بازآزمایی مقییاس دشیواری تنظییم
هیجان برای نمونههای بالینی ( )n = 85و غیربالینی ( )n = 156در دو نوبت بیا فاصیلههیای  4تیا 6
هفته برای پرسشهای عدم پذیرش هیجانهای منفیی از  0/70تیا  ،0/83بیرای دشیواری در انجیام
رفتارهای هدفمند از  0/70تا  ،0/85برای دشواری در مهار رفتارهای تکانشی از  0/72تا  ،0/86برای
دستیابی محدود به راهبردهای اثربخش تنظیم هیجان از  0/69تا  ،0/78برای فقدان آکاهی هیجانی
از  0/68تا  ،0/80برای فقدان شفافیت هیجانی از  0/73تا  ،0/85و برای نمره کل مقیاس از  0/71تا
 0/87به دست آمد .این ضرایب که همیه در سیطح p < 0/001معنیادار هسیتند ،پاییایی بازآزمیایی
مقیاس دشواری تنظیم هیجان را تاییید مییکننید .رواییی همگیرا و تشخیصیی (افتراقیی) مقییاس
دشواری تنظیم هیجان از طریق اجرای همزمان مقیاس سیالمت روانییMHI( 4؛ ;Besharat, 2006
 ،)Veit & Ware, 1983پرسشنامه تنظییم شیناختی هیجیانCERQ( 5؛ Besharat & Bazzazian,
; )Garnefski & Kraaij, 2006 2014و فهرسیت عواطی مثبیت و منفییPANAS; Besharat, ( 6
 )Watson, Clarke & Tellegen, 1988; 2008در میورد نمونیههیای مختلی از دو گیروه بیالینی و
غیربالینی محاسبه شد و مورد تایید قرار گرفت .ضرایب همبستگی عدم پذیرش هیجانهیای منفیی
با بهزیستی روانشناختی  ، -0/53با درماندگی روانشناختی  ،0/44با راهبردهیای رشیدیافته تنظییم
شناختی هیجان  ، -0/47با راهبردهای رشدنایافته تنظیم شناختی هیجان  ،0/51بیا عاطفیه مثبیت
internal consistency
construct validity
predictive
Mental Health Inventory
Cognitive Emotion Regulation Questionnaire
Positive and Negative Affect Schedule

1
2
3
4
5
6
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 -0/45و با عاطفه منفی  -0/46به دسیت آمید .ضیرایب همبسیتگی دشیواری در انجیام رفتارهیای
هدفمند با بهزیستی روانشناختی  ، -0/51با درماندگی روانشناختی  ،0/47با راهبردهیای رشیدیافته
تنظیم شناختی هیجان  ، -0/45با راهبردهای رشدنایافته تنظیم شناختی هیجان  ،0/50بیا عاطفیه
مثبت  -0/46و با عاطفه منفی  0/49به دست آمد .ضرایب همبستگی دشیواری در مهیار رفتارهیای
تکانشی با بهزیستی روانشناختی  ، -0/48با درماندگی روانشناختی  ،0/45با راهبردهیای رشیدیافته
تنظیم شناختی هیجان  ، -0/44با راهبردهای رشدنایافته تنظیم شناختی هیجان  ،0/51بیا عاطفیه
مثبت  -0/47و با عاطفیه منفیی  0/44بیه دسیت آمید .ضیرایب همبسیتگی دسیتیابی محیدود بیه
راهبردهای اثربخش تنظیم هیجان بیا بهزیسیتی روانشیناختی  ، -0/45بیا درمانیدگی روانشیناختی
 ،0/43با راهبردهای رشدیافته تنظیم شناختی هیجان  ، -0/44بیا راهبردهیای رشیدنایافته تنظییم
شناختی هیجان  ،0/53با عاطفه مثبیت  -0/49و بیا عاطفیه منفیی  0/43بیه دسیت آمید .ضیرایب
همبستگی فقدان آگاهی هیجانی با بهزیستی روانشناختی  ، -0/44با درماندگی روانشیناختی ،0/43
با راهبردهای رشدیافته تنظیم شناختی هیجان  ، -0/49با راهبردهای رشدنایافته تنظییم شیناختی
هیجان  ،0/52با عاطفه مثبت  -0/47و با عاطفه منفیی  0/48بیه دسیت آمید .ضیرایب همبسیتگی
فقدان شفافیت هیجیانی بیا بهزیسیتی روانشیناختی  ، -0/44بیا درمانیدگی روانشیناختی  ،0/46بیا
راهبردهای رشدیافته تنظیم شناختی هیجان  ، -0/43با راهبردهیای رشیدنایافته تنظییم شیناختی
هیجان  ،0/48با عاطفه مثبت  -0/55و با عاطفه منفی  0/48به دست آمید .ایین ضیرایب در سیطح
 p < 0/001معنادار بودند (.)Besharat, 2014
مقیاس ناگویی هیجانی تورنتو -مقیاس ناگویی هیجانی تورنتیوTAS-20; Bagby, Parker & ( 1
 )Taylor, 1994یک آزمون  20سؤالی است و سیه زیرمقییاس دشیواری در شناسیایی احساسیات،2
دشواری در توصی احساسات ،3و تفکر عینی 4را در مقیاس پنج درجهای لیکرت از نمیر ( 1کیامال
مخال ) تا نمر ( 5کامال موافق) میسنجد .یک نمر کل نیز از جمع نمره های سه زیرمقیاس بیرای
ناگویی هیجانی کلی محاسبه می شود .ویژگیهای روانسنجی مقیاس ناگویی هیجانی تورنتیو 20-در
پژوهشهای متعدد بررسی و تایید شده است (پارکر ،تیلور و بگبی ;2003 ،2001 ،پیالمر ،گیگیانس،
مانوکیا و اسیتاف .)Taylor & Bagby, 2000 ;2004 ،در نسیخ فارسیی مقییاس نیاگویی هیجیانی
تورنتوFTAS-20( 20-؛  ،)Besharat, 2007ضرایب آلفای کرونباخ برای ناگویی هیجانی کیل ،و سیه
Toronto Alexithymia Scale
difficulty identifying feelings
difficulty describing feelings
externally oriented thinking

1
2
3
4
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زیرمقیاس دشواری در شناسایی احساسات ،دشواری در توصی احساسات ،و تفکر عینی بیه ترتییب
 0/75 ،0/82 ،0/85و  0/72محاسبه شد که نشان همسانی درونی خوب مقییاس اسیت .پاییایی بیاز
آزمایی مقیاس ناگویی هیجانی تورنتو 20-در یک نمون  67نفری در دو نوبت با فاصل چهار هفته از
 r= 0/70تا  r= 0/77برای ناگویی هیجانی کل و زیرمقیاسهای مختل تایید شد .رواییی همزمیان1
مقیاس ناگویی هیجانی تورنتو 20-بر حسب همبستگی بین زیرمقیاس های ایین آزمیون و مقییاس
های هوش هیجانی ،2بهزیستی روانشناختی 3و درماندگی روانشناختی 4بررسیی و میورد تاییید قیرار
گرفت .نتایج ضرایب همبستگی پیرسون نشان داد که بیین نمیره آزمیودنی هیا در مقییاس نیاگویی
هیجانی کل بیا هیوش هیجیانی ( ،)r = -0/70 , P< 0/001بهزیسیتی روانشیناختی (, P< 0/001
 )r = -0/68و درمانییدگی روانشییناختی ( )r = 0/44 , P< 0/001همبسییتگی معنییادار وجییود دارد.
ضرایب همبستگی بین زیرمقیاس های ناگویی هیجانی و متغیرهای فوق نیز معنیادار بودنید .نتیایج
تحلیل عاملی تاییدی 5نیز وجود سه عامل دشواری در شناسیایی احساسیات ،دشیواری در توصیی
احساسییات ،و تفکییر عینییی را در نسییخ فارسییی مقیییاس نییاگویی هیجییانی تورنتییو 20-تایییید
کردند(.)Besharat, 2007, 2013

یافتهها
جدول  1میانگین و انحراف استاندارد پنج حوزه روانسازهای ،دشواری تنظیم هیجان و ناگویی
هیجانی را به تفکیک برای مردان و زنان نشان میدهد.
جدول  .1میانگین و انحراف استاندارد روانسازهها ،دشواری تنظیم هیجان و ناگویی هیجانی
کل

مرد

زن

SD

M

SD

M

SD

M

متغیر

4/42
4/84
4/78
4/30

10/46
9/53
13/59
14/01

3/32
4/79
4/84
4/22

9/98
9/18
13/20
13/85

4/47
4/89
4/67
4/41

11/05
9/96
14/08
14/22

رهاشدگی و طرد
خودپیروی و عملکرد مختل
حد نارسایی
دیگرمحوری

concurrent validity
emotional intelligence
psychological well-being
psychological distress
confirmatory factor analysis

1
2
3
4
5
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4/48
21/02
10/47

14/11
90/19
47/57

4/42
21/67
19/89

13/78
91/39
47/34

4/53
20/18
9/96

14/51
88/73
47/87

بیش گوش بهزنگی و بازداری
دشواری تنظیم هیجان
ناگویی هیجانی

نتایج ضرایب همبستگی پیرسون بین متغیرهای پژوهش در جیدول  2گیزارش شیده اسیت .بیر
اساس این نتایج ،بین روانسازههای ناسازگار اولیه با ناگویی هیجانی و دشواری تنظیم هیجان و بین
دشواری تنظیم هیجان و ناگویی هیجانی همبستگی مثبت معنادار در سطح  p < 0/01وجیود دارد:
رهاشدگی و طرد با ناگویی هیجانی ()r= 0/49 ،P<0/01؛ خودپیروی و عملکیرد مختیل بیا نیاگویی
هیجانی ()r= 0/43 ،P<0/01؛ حدنارسایی با ناگویی هیجانی ()r= 0/38 ،P<0/01؛ دیگرمحیوری بیا
ناگویی هیجانی ()r= 0/23 ،P<0/01؛ بیشگوش بهزنگی و بیازداری بیا نیاگویی هیجیانی (،P<0/01
 .)r= 0/35این نتایج فرضیه های اول تا سوم پژوهش را تایید می کنند.
جدول . 2ماتریس همبستگی روانسازههای ناسازگار اولیه و ناگویی هیجانی
5

4

3

2

1

متغیرها

**0/68

**0/53
**0/69

**0/59
**0/59
**0/58

**0/83
**0/63
**0/61
**0/63

**0/49
**0/43
**0/38
**0/23
**0/35

 -1ناگویی هیجانی
 -2رهاشدگی و طرد
 -3خودپیروی و عملکرد مختل
 -4حد نارسایی
 -5دیگر محوری
 -6بیش گوش بهزنگی و بازداری
P<0/01

**

به منظور آزمون نقش واسطهای دشواری تنظیم هیجان در رابطه بین روانسیازههیای ناسیازگار
اولیه و ناگویی هیجانی از روش تحلیل مسیر استفاده شد .نتایج تحلیل نشیان داد کیه میدل فرضیی
پژوهش تایید میشود .جدول  3شاخصهای برازش مدل (هومن )1388 ،را نشان میی دهید .مربیع
کای ( ،)χ2نسبت مربع کای به درجه آزادی ( ،)χ2/dfشاخص برازش تطبیقی ( ،)CFIشاخص بیرازش
( ،)GFIشییاخص تعییدیل یافتییه بییرازش ( )AGFIو ریشییه دوم بییرآورد پراکنییدگی خطییای تقریییب
( )RMSEAدر حد مطلوب است .بر اساس این شاخصها میتوان نتیجه گرفت کیه میدل مفیرو
برازش بسیار خوبی با دادهها دارد.
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جدول  .3شاخص های برازش مدل
χ2

P

df

X2/df

CFI

GFI

AGFI

RMSEA

7/33

P>0/05

4

1/83

0/99

0/99

0/95

0/05

شکل  1ضرایب استاندارد مسیرهای مستقیم برای میدل بیرازشیافتیه نقیش واسیطهای دشیواری
تنظیم هیجان در رابطه بین روانسازههای ناسازگار اولیه و ناگویی هیجانی را نشان میدهد.

شکل  .1نمودار مسیرهای مدل برازش یافته با ضرایب استاندارد
توجه :اعداد روی خطوطِ مسیر و روی مستطیلها به ترتیب ،ضریب بتا و ضریب تبیین هستند.

جدول  4ضرایب استاندارد شده مستقیم ،غیر مستقیم و کل مدل به همراه ضریب تبیین مربوط
به هر متغیر را نشان می دهد .بر پایه ضرایب اثر مستقیم معلوم میشود که دشواری تنظیم هیجیان
از بیییش گییوش بییهزنگییی و بییازداری ( ،)β= 0/14، P<0/05حدنارسییایی ( )β= 0/23، P<0/01و
رهاشدگی و طرد ( )β= 0/25، P<0/01اثیر مثبیت معنیادار مییپیذیرد .اثیر مسیتقیم دیگرمحیوری
( )β= -0/08، P>0/05و خییودپیروی و عملکییرد مختییل ( )β= 0/08، P>0/05بییر دشییواری تنظیییم
هیجان به لحاظ آماری معنادار نبود .اثر مستقیم رهاشدگی و طرد ( )β= 0/39، P<0/01و دشیواری
تنظیم هیجان ( )β= 0/21، P<0/01بر ناگویی هیجانی مثبت و معنادار بود .اثیر غیرمسیتقیم بییش
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گوش بهزنگی و بازداری ( ،)β= 0/03، P<0/05حدنارسایی ( )β= 0/05، P<0/01و رهاشدگی و طرد
( )β= 0/05، P<0/01بر ناگویی هیجانی مثبت و به لحاظ آماری معنادار بود .دیگرمحوری (P>0/05
 )β= -0/02،و خود پیروی و عملکرد مختل ( )β= 0/02، P>0/05نتواستند به طیور غیرمسیتقیم بیر
ناگویی هیجانی اثر معنادار داشته باشند.
جدول  .4ضرایب استاندارد مستقیم ،غیر مستقیم و کل مدل و ضرایب تبیین
ضریب تبیین

اثر کل

اثر غیر مستقیم

اثر مستقیم

0/30
0/14
-0/08
**0/23
0/08
**0/25

-

0/14
-0/08
**0/23
0/08
**0/25

بر روی دشواری تنظیم هیجان از:
بیش گوش بهزنگی و بازداری
دیگرمحوری
حد نارسایی
خودپیروی و عملکرد مختل
رهاشدگی و طرد

*0/03
-0/02
**0/05
0/02
**0/44
**0/21

*0/03
-0/02
**0/05
0/02
**0/05
-

**0/39
**0/21

بر روی ناگویی هیجانی از:
بیش گوش بهزنگی و بازداری
دیگرمحوری
حد نارسایی
خودپیروی و عملکرد مختل
رهاشدگی و طرد
دشواری تنظیم هیجان

*

0/28

مسیرها

*

P<0/05 ، ** P<0/01

*

بر اساس یافته های این پژوهش میتوان نتیجه گرفیت کیه میدل فرضیی پیژوهش بیرای نقیش
واسطهای دشواری تنظیم هیجان در رابطه بین روانسازههای ناسازگار اولیه و ناگویی هیجانی توس
شواهد تجربی تایید میشود .در این مدل واریانس نمیرات دشیواری تنظییم هیجیان ( )R2= 0/30و
ناگویی هیجانی ( )R2= 0/28به میزان قابل توجهی تبیین شد.

بحث
هدف پژوهش حاضر بررسی نقش واسطهای دشواری تنظیم هیجان در رابطه بین روانسازههای
ناسازگار اولیه و ناگویی هیجانی بود .نتایج پژوهش نشان داد که بین روانسازههای ناسازگار اولییه و
ناگویی هیجانی رابطه مثبت وجود دارد .این یافتیه بیا نتیایج محیدود منتشیر شیده در ایین زمینیه
(Thimm, 2013؛ Saariaho et all, 2015؛ Phillips, Wright, & Kent, 2013؛ Lawson et all,
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2008؛  )Vanheule et all, 2007مطابقت می کند و بر حسب چند احتمال به این شرح تبییین میی
شود .تجربه آسیبها و ضربههای شدید در کودکی به دلیل ناتوانی کودک در تنظییم میؤثر هیجیان
های مرتب با آن تجربه ها ،در بزرگسالی نیز در مواجهه با فشیارهای روانیی و مشیکالت ،آشیفتگی
شدیدی را تجربه خواهد کرد و به احتمال قوی ناراحتیها و رنجهیای هیجیانی خیود را بیه اشیکالی
غیرمستقیم بروز می دهد .به عنوان مثال ،ممکن است برخورد تکانشی و پرخاشگرانه نشان دهید ییا
نشانههای جسمانی را جایگزین ابراز صحیح این هیجانها کند؛ ایین رفتیاره همگیی نشیانههیایی از
ناگویی هیجانی محسوب مییشیوند ( .)Kench & Irwin, 2000تیلیور و بگبیی ریشیههیای نیاگویی
هیجانی را در دوران اولیه کودکی میدانند؛ زمانی که فرآیندهای شناختی هیجانهیا توسی عوامیل
محیطی ناگوار مانند غفلت و سوءاستفاده و یا یک رویداد ناگوار اجتماعی مختل میشود ( & Taylor
 .)Bagby, 2000به عالوه ،همانطور که گفته شد ،روانسازهها در طول تجیارب دوران کیودکی فیرد
ایجاد میشوند (تجاربی اکثرا ضربهزننده و یا تکرار شونده) و پاسخ فرد بیه محیی اطیراف را تحیت
تاثیر قرار میدهنید ( .)Young, 1999از دییدگاه سیتاالرد( )2007و کیاروکیوی و همکیاران()2012
یکی از زمینههای شکلگیری روانسازههای ناسازگار اولیه در کودکان ارضیای ناکیافی و ییا ارضیای
بیش از حد نیازهای آنان در دوران کودکی است( Quoted from besharat, keshavarz & lavasani,
 .)2015این روانسازه ها ،از طریق تحری های شناختی (سویگی و کاکیر ،)2009 ،بیر نحیوه تفسییر
فرد از رویدادها تاثیر می گذارند و باعث میی شیوند کیه وی در شناسیایی و توصیی احساسیات در
رواب بین شخصی با مشکل مواجیه شیود ()Thimm, 2010; Zeigler-Hill et all, 2011؛ مشیکالتی
که معادل ویژگی های ناگویی هیجانی هستند.
نتایج پژوهش نشان داد که بین روانسازههای ناسازگار اولیه و دشیواری تنظییم هیجیان رابطیه
مثبت وجود دارد .روانسازههای ناسازگار رهاشدگی و طرد ،حدنارسیایی و بییش گیوش بیهزنگیی و
بازداری بیشترین سهم را در پیش بینی دشواری تنظیم هیجان داشیتند .ایین یافتیه هیا بیا نتیایج
پژوهش سیمارد و همکاران )2011( 1به عنوان تنها پژوهش غیر مستقیم مرتب با پیژوهش حاضیر،
مطابقت می کنند و بر حسب چند احتمال به این شرح تبیین می شیوند .در حقیقیت مییتیوان بیه
لحاظ نظری این تبیین را مطرح کرد که پردازش هیجانی فرد در معر تاثیرات شناختی است ،بیه
طوری که رفتارهای پیچیده فرد مشمول تعامالت متقابل پردازشهای شیناختی و هیجیانی او قیرار
میگیرد و نظریههای عصبی بیولوژیکی در مورد تعامالت متقابیل شیناخت و هیجیان بیدون درنظیر
گرفتن مکانیسمهای زیربنایی که تاثیر پردازشهای شناختی بر پردازشهای هیجانی را نشیان میی-
دهند ،کامل نخواهید بیود ( .)Dolcos, Lordan & Dolcos, 2011از سیوی دیگیر بنیابر نظیر یانیگ
Simard et all
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(1999؛  ،)Young, Klosko & Weishaar, 2003روانسازههای ناسازگار اولیه باعث تحری اطالعات
مربوط به رواب بین فرد و محی میشوند و افکار خودآیند منفی را در وی فعال میسازند .نگرشها
و پردازشهای نابهنجار شناختی به نوبه خود زمینه ساز دشواری و مشکالت فرد در تنظییم هیجیان
ها خواهد شد.
نتایج پژوهش نشان داد که بین دشواری تنظیم هیجان و ناگویی هیجیانی رابطیه مثبیت وجیود
دارد .با توجه به اینکه ناگویی هیجانی را برخی معیادل دشیواری در خیودتنظیمگیری هیجیانی ییا
ناتوانی در پردازش شناختی اطالعات هیجانی و تنظیم هیجانهیا مییداننید ،ایین نتیجیه بیا نتیایج
پیژوهشهیای پیشیین ( Stasiewicz et all, 2012; Besharat, 2009; Besharat & Shahidi, 2014
;Taylor & Bagby, 2000; Besharat et all, 2013; Pandey, Saxena & Dubey, 2011؛ Swart,
 Kortekaas, & Aleman, 2009؛ Schipper & Petermann, 2013؛ isalzadegan et all, 2013؛
Fekri et all, 2015؛ Lockwood, Seara-Cardoso & Viding, 2014؛ Wingbermühle et all,
 )2012همسو است و بر حسب چند احتمال به شرح زیر تبیین می شوند .مدیریت و تنظیم هیجیان
ها ،از طریق به کارگیری راهبردهای مقابله شناختی تنظیم می شوند (Ridder & Schreurs, 2001؛
 .)Folkman & Moskowitz, 2004این راهبردها ممکن است انطبیاقی باشیند ییا غیرانطبیاقی مثیل
خود سرزنشگری ،دیگر سرزنشگری ،تمرکز بر فکر/نشخوارگری ،فاجعه نمیایی ( Garnefski, Kraaij
 .)& Spinhoven, 2011راهبردهای غیرانطباقی تنظیم شیناختی هیجیان ،قیدرت مهیار و میدیریت
هیجانی را در فرد تضیعی میی کننید .نیاتوانی در پیردازش شیناختی اطالعیات هیجیانی و تنظییم
هیجانها ،از ویژگی های ناگویی هیجانی محسوب می شود (Taylor & Bagby, 2000؛ & Connelly
 .)Denney, 2007بر این اساس ،رابطه دشواری تنظیم هیجان و ناگویی هیجانی توجیه می شود.
نتایج پژوهش حاضر نشان داد که دشواری تنظیم هیجان در رابطه بین روانسازههیای ناسیازگار
اولیه و ناگویی هیجانی نقیش واسیطه ای ایفیا میی کنید .ایین نتیایج بیا شیواهد پژوهشیی موجیود
(Stasiewicz et all, 2012؛ Besharat et all, 2013؛ Pandey, Saxena & Dubey, 2011؛ Swart,
 Kortekaas & Aleman, 2009؛ Simard, Moss & Pascuzzo, 2011؛ Schipper & Petermann,
2013؛ Lockwood, Seara-Cardoso & Viding, 2014؛  )Wingbermühle et all, 2012همسیو
هستند و بر حسب چند احتمال به این شرح تبیین میی شیوند .روانسیازههیا الگوهیای شیناختی و
هیجانی خودآسیبرسانی هستند که در مراحل اولیه رشد فرد شکل می گیرند ،در طیول زنیدگی او
تداوم مییابند ( )Young, Klosko & Weishaar, 2003و به عنوان چارچوبی بیه کیار مییرونید کیه
افراد در آن مفهوم زندگی خود را میسازند ( .)Leahy, Beck & Beck, 2005برخی افراد به منظیور
رویارویی با مشکالت و حوادث منفی و آسیبزای دوران کودکی اقدام به ایجاد برخی روانسازههیای
ناسازگار میکنند که اگرچه این روانسازهها و راهبردهای مقابلهای در دوران کودکی کارکرد خیوبی
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برای آنها دارند ،ولی استفاده از آنها در بزرگسالی منجر به مقابله ناسازگارانه با مشکالت میشود و
فعال گشتن آنها موجب میشود فرد رویدادها و محرکهای محیطی را به شیکلی منفیی ارزییابی و
تعبیر کنید و آنهیا را تهدییدآمیز قلمیداد نمایید ( )Penley & Tomaka, 2002و حجیم وسییعی از
هیجانهای منفی و آزاردهنده را تجربه کند ( .)Young, Klosko & Weishaar, 2003این الگوهیای
شناختی و هیجانی ناکارآمد (روانسازههای ناسازگار اولیه) ،فرایند مهار و مدیریت هیجیان هیا را بیا
مشکل مواجه می سازد (دشواری تنظیم هیجان) و زمینه را بیرای شیکل گییری ییا تیداوم نیاگویی
هیجانی فراهم می سازد .ناتوانی در پردازش شناختی اطالعیات هیجیانی و تنظییم هیجانهیا ،کیه از
ویژگی های ناگویی هیجانی محسوب می شیود (Taylor & Bagby, 2000؛ Connelly & Denney,
 ،)2007محور مشترک روانسازههای ناسازگار اولیه ،دشواری تنظیم هیجان و ناگویی هیجانی اسیت
و هر سه را به هم مرتب می سازد.
دستاوردهای نظری و عملی پژوهش حاضر را می توان به این شرح مطرح کرد :در سطح نظری
یافتههای پژوهش حاضر میتوانند نتایج پژوهشهای پیشین و نظریههای مربوط به رابطه روان
سازههای ناسازگار اولیه ،دشواری تنظیم هیجان و ناگویی هیجانی را تایید کنند و پرسشها و
فرضیههای جدیدی مطرح سازند .نمونهای از این پرسشها عبارتند از اینکه چه متغیر یا متغیرهای
دیگری میتوانند در رابطه بین روانسازههای ناسازگار اولیه با ناگویی هیجانی نقش واسطهای و یا
تعدیل کننده داشته باشند؟ به منظور دستیابی به پاسخ چنین پرسشهایی است که زمینه برای
انجام پژوهشهای آتی در این حوزه فراهم میشود و دانش نظری آسیب شناسی روانی را غنی تر
می کند .با توجه به تاثیر عوامل مربوط به تجارب دوران کودکی در بروز نشانههای مربوط به
مشکالت هیجانی و روانسازهای در افراد ،در سطح عملی نیز از یافتههای این پژوهش میتوان به
عنوان مبنای نظری مناسبی در جهت تدوین برنامهها و مداخالت آموزشی -درمانی در سازمانهای
ذیرب جهت آموزش روشهای تنظیم هیجان ،مدیریت و مداخالت هیجانی ،آموزش نحوه صحیح
برخورد والدین با نیازها و تقاضاهای فرزندان اقدام نمود.
طرح همبستگی این پژوهش و جامعه آماری پژوهش ،محدودیتهایی را در زمینه تعمیم یافته-
ها ،تفسیرها و اسنادهای علتشناختی متغیرهای مورد بررسی مطرح میکند که باید مد نظر قرار
گیرند .نمونه مورد بررسی در این پژوهش نمونهای از دانشجویان متاهل ساکن شهرستان ارومیه
بودند که به طور داوطلبانه در پژوهش شرکت کردند؛ لذا باید در تعمیم یافتهها به سایر جمعیتها
جانب احتیاط رعایت شود .استفاده از ابزارهای خودگزارشدهی نیز امکان سوگیری داوطلبان در
پاسخگویی به گویههای مقیاسهای پژوهش را افزایش میدهد.
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