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Abstract
Introduction: The aim of the present study was to investigate the mediating role of defense
mechanisms in the relationship between behavioral brain systems and Alexithymia in students
of Sari Farhangian University.
Methods: The statistical population of this study was all students of Farhangian University
of Sari in the academic year of 2018-2019. From this statistical population, a sample of
234 people was selected by stratified random method. To measure the research variables,
the Defense Mechanisms Questionnaire (DSQ) questionnaire, Carver and White Behavioral
Activation and Activation Systems Questionnaire and Alexithymia Questionnaire were used.
The proposed model was evaluated using structural equation modeling.
Results: In general, the results showed that brain-behavioral systems and defense
mechanisms have a direct role in Alexithymia(p<0/01). Behavioral activation system and
developed defense mechanism showed a negative and significant effect on alexithymia
and behavioral inhibition system and defense mechanisms (undeveloped and neuroticism
defense styles) showed a positive and significant effect on emotional malaise.Also, brainbehavioral systems with the mediating role of defense mechanisms indirectly played a role
in Alexithymia(p<0/01). Therefore, the results showed that the proposed model of causal
relationships between these variables had an acceptable fit.
Conclusions: That brain-behavioral systems in the form of a causal model play in the role
of vulnerable factors with the mediating role of the defense mechanism in the occurrence of
alexithymia.
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چکیده
مقدمــه :هــدف از پژوهــش حاضــر بررســی نقــش میانجــی مکانیســم هــای دفاعــی در رابطــه بیــن سیســتم هــای مغــزی رفتــاری بــا
ناگویــی هیجانــی در دانشــجویان دانشــگاه فرهنگیــان ســاری بــود.
روش کار :جامعــه ی آمــاری شــامل تمــام دانشــجویان دانشــگاه فرهنگیــان ســاری در ســال تحصیلــی  1397-98بــود .از ایــن جامعــه
آمــاری ,نمونــه ای بــه تعــداد  234نفــر بــا روش تصادفــی طبقــه ای انتخــاب شــد .بــرای ســنجش متغیرهــای پژوهــش از پرسشــنامه
مکانیســم هــای دفاعــی ( )DSQو پرسشــنامه سیســتم هــای بــازداری و فعــال ســاز رفتــاری کارور و وایــت و پرسشــنامه ناگویــی هیجانی
اســتفاده شــد .ارزیابــی مــدل پیشــنهادی بــا اســتفاده از الگویابــی معــادالت ســاختاری انجــام گرفــت.
یافتــه هــا :سیســتم هــای مغزی-رفتــاری و مکانیســم هــای دفاعــی نقــش مســتقیم بــر ناگویــی هیجانــی دارنــد ( .)p> 0/01سیســتم
فعــال ســازی رفتــاری و مکانیســم دفاعــی رشــد یافتــه اثــر منفــی و معنــی داری بــر ناگویــی هیجانــی و سیســتم بــازداری رفتــاری و
مکانیســم هــای دفاعــی (ســبک دفاعــی رشــد نایافتــه و ســبک دفاعــی روان رنجــور) اثــر مثبــت و معنــی داری بــر ناگویــی هیجانــی را
نشــان دادنــد .همچنیــن سیســتم هــای مغزی-رفتــاری بــا نقــش میانجــی مکانیســم هــای دفاعی بطــور غیرمســتقیم بــر ناگویــی هیجانی
نقــش داشــت ( .)p>0/01بنابرایــن مــدل پیشــنهادی روابــط علــی بیــن متغیرهــای مذکــور از بــرازش قابــل قبولــی برخــوردار بــود.
نتیجــه گیــری :سیســـتم هـــاي مغـــزي رفتـــاري در قالــب یــک مــدل علـــت شناســـی در نقــش عوامــل آســیب پذیــري بــا نقــش
میــانجیگــــری مکانیســم دفاعــی در بــــه وجــــود آمــــدن ناگویــی هیجانی نقـــش دارنـــد.
کلیدواژه ها :سیستم های مغزی-رفتاری ،ناگویی هیجانی ،مکانیسم های دفاعی.
مقدمه
توانمنــد بــودن افــراد از نظــر هیجانــی ،روبــرو شــدن آنهــا را بــا
چالــش هــای زندگــی آســان مــی کنــد و در نتیجــه آنهــا را از
ســامت روان بیشــتری برخــوردار مــی نماید .افــراد توانمنــد از نظر
هیجانــی ،احســاس هــای خــود را تشــخیص مــی دهنــد ،مفاهیــم
ضمنــی آن را درک مــی کننــد و بــه گونــه موثرتــری حالــت هــای
هیجانــی خــود را بــرای دیگــران بیــان مــی کننــد .ایــن افــراد
در مقایســه بــا افــرادی کــه توانایــی درک و بیــان حالــت هــای
هیجانــی را ندارنــد ،در کنــار آمــدن بــا تجربــه هــای منفــی از
موفقیــت بیشــتری برخوردارنــد و ســازگاری مناســب تــری را در
ارتبــاط بــا محیــط و دیگــران نشــان مــی دهنــد ( .)1هرچقــدر

افــراد بهتــر بتواننــد عواطــف خــود را مبادلــه کننــد ،در حــد بهتــری
قــادر بــه ایجــاد رابطــه مــی باشــند و ایــن منتهــی بــه بهزیســتی
روانــی و فیزیولوژیــک بیشــتر در آنهــا مــی شــود .البتــه ظرفیــت
اشــخاص در ایجــاد روابــط عاطفــی ،بــا هــم یکســان نیســت (.)2
تعــدادی از افــراد ظرفیــت ناچیــزی بــه منظــور تجربــه و بیــان
عواطــف خــود بــه ســایرین دارنــد .اشــخاصی بــا ایــن خصوصیــت
مبتــا بــه ناگویــی هیجانــی هســتند .مفهــوم ناگویــی هیجانــی
در دهــه  1970توســط ســیفنوز معرفــی شــد و بــه مشــکالتی در
زمینــه تجربــه ،کالمــی ســازی و تنظیــم هیجانــات اشــاره دارد
( .)3ناگویــی هیجانــی نوعــی نقــص و نارســایی خلقــی اســت کــه
باعــث ناتوانــی در پــردازش شــناختی اطالعــات هیجانــی و تنظیــم
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از ایــن سیســتم هــا در فــرد منجــر بــه حالــت هــای هیجانــی
متفــاوت ماننــد اضطــراب ،زود انگیختگــی و تــرس مــی گــردد و
شــیوه هــای رویارویــی و واکنــش هــای رفتــاری متفاوتــی را نیــز
برمــی انگیــزد .سیســتم بــازداری رفتــاری بــه نشــان هــای تنبیــه،
عــدم پــاداش و تازگــی حســاس اســت و درمقابــل سیســتم فعــال
ســاز رفتــاری ،فــرد را بــه ســوی تقویــت مثبــت و منفــی ســوق
مــی دهــد .تفــاوت هــای فــردی در حساســیت سیســتم بــازداری
و فعــال ســاز رفتــاری در تفــاوت هــای فــردی در توانایــی هــای
تنظیــم هیجانــی نقــش دارنــد (.)9
در بررســی مســائل شــناختی ،توجــه و بررســی مغــز و بخــش های
مختلــف آن جایــگاه ممتــازی دارد .در پیونــد بــا سیســتمهای
مغــزی /رفتــاری کــه هیجــان ،عواطــف و احساســات در آنجــا
پــردازش ،تعدیــل و عملــی مــی شــوند ،منطقــی اســت کــه نقــش
ایــن سیســتم هــا را در اختــال ناگویــی هیجانــی مــورد بررســی
قــرار گیــرد تــا ســهم و چگونگــی دخالــت هــر یــک از ایــن
سیســتم هــا در ایجــاد ایــن اختــال مشــخص گــردد.
در بررســی پیشــینه ی پژوهــش مربــوط بــه ناگویــی هیجانــی
و سیســتم هــای مغزی-رفتــاری ،نتایــج بســیار متناقــض اســت.
بــه عنــوان نمونــه پهلــوان و همــکاران ( )1398در پژوهــش خــود
نشــان دادنــد بیــن ناگویــی هیجانــی و  BISرابطــه مثبــت و معنی
دار و بیــن ناگویــی هیجانــی و  BASرابطــه ای وجــود نــدارد
( .)10عیســی زادگان ،میکائیلــی و افراســیاب ( )1393در پژوهــش
خــود بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه بیــن ناگویــی هیجانــی و
 BISرابطــه منفــی معنــی دار و بیــن ناگویــی هیجانــی و BAS
رابطــه ی مثبــت معنــی دار وجــود دارد ( .)11خلیــل زاد ،علیلــو و
موســی نــژاد ( )2016در پژوهــش خــود نشــان دادنــد بیــن ناگویــی
هیجانــی بــا  BISو  BASرابطــه ی مثبــت معنــی دار وجــود دارد
( .)12آقایوســفی ،جوانمــرد و محمــدی ( )1397در پژوهــش خــود
نشــان دادنــد کــه افــراد مبتــا بــه ناگویــی هیجانــی در مقابــل
افــراد عــادی BIS ،کمتــری دارنــد ( .)13بیــات و بیــات ( )1394در
پژوهــش خــود بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه ناگویــی هیجانــی بــا
 BISرابطــه مثبــت معنــی دار و بــا  BASرابطــه منفــی معنــی
دار دارد ( .)14دهقانــی و خالقــی پــور ( )1395در پژوهــش خــود بــه
ایــن نتیجــه رســیدند کــه تنهــا میــان ناگویــی هیجانــی و BIS
رابطــه (منفــی) وجــود دارد ( .)15حشــمتی ( )1395در پژوهــش
خــود بــه ایــن نتیجــه رســید کــه تنهــا  BISبــر ناگویــی هیجانــی
اثــر مســتقیم دارد .بــا توجــه بــه یافتــه هــای متناقــض در ادبیــات
تحقیــق ضــرورت دارد تــا رابطــه ی میــان ناگویــی هیجانــی و
سیســتم هــای مغــزی -رفتــاری بــا دقــت بیشــتری بررســی گــردد

هیجــان هــا مــی شــود .ســازه اي اســت چنــد وجهــی متشــکل
از دشــواري در شناســایی احساســات و تمایــز بیــن احساســات و
تهییــج هــاي بدنــی مربــوط بــه انگیختگــی هیجانــی؛ دشــواري
در توصیــف احساســات بــراي دیگــران؛ قــدرت تجســم محــدود
کــه بــر حســب فقــر خیالپــردازي هــا مشــخص مــی شــود؛ ســبک
شــناختی عینــی (غیــر تجســمی) ،عملگــرا و واقعیــت محــور یــا
تفکــر عینــی (.)4
در بررســی ناگویــی هیجانــی ،عــاوه بــر نقــص در هیجــان هــا،
بــه نظــر مــی رســد صفــات شــخصیتی نیــز نقــش تعییــن کننــده
ای در ایــن بیــن داشــته باشــد .از جملــه نظریــه هــای شــخصیتی
و زیســتی مطــرح در ایــن زمینــه نظریــه حساســیت بــه تقویــت
گــری اســت ( .)5گــری در میــان نظریــه پــردازان ،دیــدگاه جدیدی
از تفــاوت هــای فــردی در زمینــه ی عملکــرد مغــز عرضــه کــرده
اســت .گــری ضمــن تاکیــد بــر تفــاوت هــای فــردی در کارکــرد
سیســتم هــای مغزی-رفتــاری ،فعالیــت ایــن سیســتم هــا را زمینــه
ســاز تفــاوت هــای شــخصیتی ،حالــت هــای هیجانــی گوناگــون،
خلــق و خــو و بــروز رفتــار در اشــخاص مــی دانــد ،بــه طــوری کــه
عملکــرد هــر کــدام از آنهــا مــی توانــد بــه فراخوانــی واکنــش های
هیجانــی گوناگــون مثــل تــرس و اضطــراب منتهــی شــود .نظریــه
حساســیت تقویــت گــری بیــان مــی کنــد ســه سیســتم مغــزی-
رفتــاری ،شــامل سیســتم فعــال ســاز رفتــاری ( ،)BASسیســتم
بــازداری رفتــاری ( )BISو سیســتم جنگ/گریــز ( )FFSواســطه
ی اثرگــذاری پــاداش و تنبیــه بــر انگیــزش و هیجــان اســت (.)6
سیســتم فعــال ســاز رفتــاری در مواجهــه بــا محــرک های شــرطی
پــاداش و عــدم تنبیــه واکنــش نشــان مــی دهــد .سیســتم بــازداری
رفتــاری در مواجهــه شــخص بــا محــرک شــرطی ،حــذف پــاداش
و یــا تنبیــه تحریــک مــی شــود و همچنیــن در موقــع روبــرو
شــدن شــخص بــا محــرک هــای تــازه و ناآشــنا نیــز برانگیختــه
مــی شــود .سیســتم جنــگ /گریــز بــا محــرک هــای غیرشــرطی
ناخوشــایند تحریــک مــی گــردد و پاســخ هــای رفتــاری مربــوط به
آن در اکثــر مــوارد بــه صــورت یکــی از رفتارهــای جنــگ ،گریــز یا
درجــا مانــدن مــی باشــد (.)7
از آن جــا کــه ناگویــی هیجانــی دارای مبنــای زیســتی شــخصیتی
اســت ( ،)8بنابرایــن بررســی سیســتم هــای مغزی-رفتــاری کــه
مبنــای زیســتی شــخصیت هســتند در افــراد ناگوهیجــان حائــز
اهمیــت اســت و مــی توانــد جنبــه هــای جدیــدی از اختــال
ناگویــی هیجانــی را روشــن کنــد .گــری دو سیســتم اولیــه را
شناســایی کــرد کــه حساســیت فــردی بــه ســیگنال هــای محیطی
پــاداش و تنبیــه را کنتــرل مــی کننــد .غلبــه و فعالیــت هریــک
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مــاددو و گراتــز ( )2010نشــان مــی دهــد نقــص در رشــد هیجانــی
منجــر بــه اســتفاده بیشــتر از مکانیســم هــای دفاعــی رشــد نایافته
مــی شــود ( .)16همچنیــن تحقیقــات تجربــی نیــز در حمایــت از
رابطــه ی ناگویــی هیجانــی بــا دفــاع هــا ،نشــان داده انــد کــه آن
دســته از افــرادی کــه ظرفیــت شــناخت احساســات خــود و دیگران
و مدیریــت مناســب هیجــان در روابــط بــا دیگــران را ندارنــد در
برابــر اضطــراب ،از مکانیسـمهای دفاعــی رشــد نایافتــه بیشــتری
اســتفاده مــی کننــد ( .)16بــا توجــه بــه اهمیــت نقــش میانجیگری
مکانیســم هــای دفاعــی در ارتبــاط بیــن انــواع ســه سیســتم مغزی
رفتــاری بــا ناگویــی هیجانــی ،امیــد اســت بــا شــناخت چگونگــی
پیونــد واســطه ای مکانیســم هــای دفاعــی میــان سیســتم هــای

(.)9
برخــی از ویژگــی هــای افــراد ناگوهیجــان از جملــه اختــال در
پــردازش شــناختی هیجــان هــا ،ســبب مــی شــود تــا فــرد در
موقعیــت هــای هیجانــی قــادر نباشــد اطالعــات هیجانــی ناشــی از
آن رویــداد را بــه درســتی پــردازش و ادراک کنــد .در نتیجــه بــرای
محافظــت خــود در مقابــل عواطــف نگــران کننــده بــه ارزیابــی
هــای ناهشــیار و ادراک تحریــف شــده روی مــی آورد .گاه نیــز بــه
دلیــل ناتوانــی در بــه کار بــردن راهبردهــای صحیــح جهــت تنظیم
و مدیریــت هیجــان هــای خــود ،نیازمند اســتفاده از ســاز و کارهای
جایگزیــن مــی شــود کــه یکــی از آنهــا مکانیســم هــای دفاعــی
اســت ( .)16بررســی مکانیســم هــای دفاعــی کــه افــراد مبتــا بــه

مغــزی رفتــاری بــا ناگویــی هیجانــی ،از ســاز و کار ایــن مکانیســم
هــا میــان ایــن دو متغیــر بیــش از پیــش پــرده برداشــته شــود تــا
از ایــن طریــق در شــناخت و درمــان ناگویــی هیجانــی بــه عنــوان
یــک نقــص و ناکارآمــدی هیجانــی گامــی بــه جلــو برداشــته شــود
و از ایــن طریــق از پیامدهــای منفــی ناشــی از ناگویــی هیجانــی
از جملــه بیمــاری هــای قلبــی – عروقــی ،ســندروم روده تحریــک
پذیــر ،افســردگی ،اضطــراب ،مصــرف الــکل و  ....کــه مــی تواننــد
بــر ســامت روانــی و جســمانی آســیب زننــده باشــد ،جلوگیــری
شــود و از آمــار ایــن بیمــاران بــرای مراجعــه بــه مراکــز درمانــی
کاســته شــود و فشــار کمتــری بــر دوش درمانگــران و کادر درمانــی
از جملــه پرســتاران جهــت مراقبــت و درمــان وارد شــود.
نظــر بــه اهمیــت موضــوع ،هــدف اصلــی ایــن تحقیــق بررســی
نقــش میانجــی مکانیســم هــای دفاعــی در رابطــه بیــن سیســتم
هــای مغــزی رفتــاری بــا ناگویــی هیجانــی در قالــب یــک مــدل
(شــکل )1اســت.

ناگویــی هیجانــی بــه کار مــی برنــد شــایان توجــه اســت؛ زیــرا
کــه از ایجــاد روابــط صمیمانــه جلوگیــری بــه عمــل میآورنــد
( .)17فرویــد ســبک دفاعــی شــخصی ،یعنــی فراوانــی اســتفاده از
مکانیســم هــای دفاعــی متفــاوت در مقایســه بــا دیگــران را متغیــر
اصلــی برای شــناخت شــخصیت ،آســیب شناســی و میزان ســازش
یافتگــی مــی دانســت كــه فرضيــه اي اســت كــه برحســب يافتــه
هــاي آســيب شناســي و پژوهشــي تأييــد شــده اســت ( .)18ايــن
مكانيســم هــا هرچــه باشــند ،برحســب نــوع سیســتم هــای مغــزی
رفتــاری بــر روش هــای مواجهــه ی فــرد بــا موقعیت هــای هیجان
آوری چــون عوامــل اســترس زا مــی تواننــد تاثیــر گــذار باشــند .بــا
توجــه بــه ایــن کــه مکانیســم هــای دفاعــی بــه عنــوان مکانیســم
هــای روان شــناختی بــه منظــور مدیریــت عواطــف ناتــوان کننــده
مفهــوم پــردازی شــده انــد ،بررســی رابطــه ی میــان ناگویــی
هیجانــی و ســبک هــای دفاعــی مــی توانــد راهگشــای درمــان
ایــن اختــال باشــد ( .)18در همیــن راســتا یافتــه هــای ســارنو،
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رنجــور  0/826و رشــد یافتــه  0/754بــه دســت آمــد.
پرسشــنامه سیســتم هــای بــازداری و فعــال ســاز رفتــاری  :ایــن
پرسشــنامه توســط کارور و وايــت )1994( ،تدویــن شــد و دارای 20
پرســش خــود گزارشــي و دو زیرمقیــاس اســت :زيــر مقيــاس BIS
و زیــر مقیــاس  .BASدر ادامــه ایــن دو زیــر مقیاس توضیــح داده
شــده انــد :زیــر مقیــاس :BISایــن زیــر مقیاس شــامل هفــت ماده
اســت کــه حساســيت سيســتم بــازاداري رفتــاري يــا پاســخدهي به
تهديــد و احســاس اضطــراب هنــگام مواجهــه بــا عالمــت هــاي
تهديــد را انــدازه گیــری مــی کنــد .زیــر مقیــاس  :BASایــن زیــر
مقیــاس شــامل ســيزده مــاده اســت کــه حساســيت سيســتم فعــال
ســاز رفتــار را انــدازه گیــری مــی کنــد و خــود از ســه زيــر مقيــاس
ديگــر تشــکیل شــده اســت کــه عبارتنــد از -1 :ســائق (BAS-
 ،DRچهــار مــاده) -2پاســخدهي بــه پــاداش ( ،BAS-RRپنــج
مــاده)  -3جســتجوي ســرگرمي( ،BAS-FSچهــار مــاده) .کارور
و وايــت ( )1994ثبــات درونــي زيــر مقيــاس  BISرا  0/74و ثبــات
درونــي  BASرا  0/71گــزارش کــرده انــد ( .)22ویژگــی هــای
روان ســنجي نســخه فارســي ايــن مقيــاس در ايــران بــه وســیله ی
محمــدي ( )1387در دانشــجويان شــيرازي مطلــوب گــزارش شــده
اســت .اعتبــار بــه روش بــاز آزمايــي بــراي مقيــاس 0/68 ،BAS
و بــراي زيــر مقيــاس 0/71 ،BISگــزارش شــده اســت ( .)23در
پژوهــش حاضــر پایایــی ایــن پرسشــنامه بــا روش آلفــاي کرونبــاخ
بــرای سیســتم هــای بــازداری  0/745و فعالســازی رفتــاری 0/754
بــه دســت آمــد.
پرسشــنامه ناگویــی هیجانــی :این پرسشــنامه توســط بگبــی ،پارکر
و تایلــر ( )1994ســاخته شــده اســت .ایــن پرسشــنامه یــک مقیاس
خودســنجی و  20مــاده ای اســت کــه بــرای ارزیابــی ناگویــی
هیجانــی مــورد اســتفاده قــرار مــی گیــرد .در نســخه فارســی،
ضرایــب آلفــای کرونبــاخ بــرای ناگویــی هیجانــی  0/85و ســه زیــر
مقیــاس دشــواری در شناســایی احساســات ،دشــواري در توصيــف
احساســات و تفكــر متمركــز بــه طــور بيرونــي بــه ترتيــب ،0/82
 0/75و  0/72گــزارش شــده اســت كــه نشــانه ي همســاني درونــي
مطلــوب مقيــاس اســت ( .)24بینــگ و همــکاران آلفــاي كرونبــاخ
ايــن مقيــاس را در نمونــه ي ايرانــي بــراي دشــواري در شناســايي
احساســات  ،0/74بــراي دشــواري در توصيــف احساســات  0/61و
بــراي تفكــر متمركــز بــه طــور بيرونــي  0/50بــه دســت آورده انــد
( .)25روایــی ايــن پرسشــنامه در مطالعـهی عیســی زادگان و فتــح
آبــادی ( )1391مــورد تأييــد قــرار گرفتــه اســت ( .)11در پژوهــش
حاضــر پایایــی ایــن پرسشــنامه بــا روش آلفــاي کرونبــاخ بــرای
ناگویــی هیجانــی  0/631بــه دســت آمــد.
بــه منظــور اجــرای پژوهــش ،ابتــدا مجــوز الزم جهــت انجــام
پژوهــش در دانشــگاه فرهنگیــان ســاری ،از معاونــت پژوهشــی

روش کار
پژوهــش حاضــر بــه لحــاظ هــدف ،کاربــردی ،بــه لحــاظ روش
پژوهــش از نــوع طــرح هــای همبســتگی مبتنــی بــر روش
مــدل یابــی معــادالت ســاختاری ( )SEMو بــه لحــاظ موقعیــت
پژوهــش ،میدانــی اســت .جامعــه آمــاری ایــن پژوهــش شــامل
کلیــه دانشــجویان دانشــگاه فرهنگیــان ســاری بــود کــه در رشــته
هــای مختلــف تحصیلــی ایــن دانشــگاه اعــم از ابتدایــی ،معــارف،
زبــان و ادبیــات در ســال تحصیلــی  97-98مشــغول بــه تحصیــل
بودنــد .تعــداد کل ایــن دانشــجویان  558نفــر و همگــی مــرد
بودنــد .تعــداد نمونــه بــا اســتفاده از جــدول کرجســی مــورگان 234
نفــر محاســبه شــد و روش انتخــاب نمونــه هــا هــم تصادفــی طبقه
ای بــر حســب رشــته ی تحصیلــی بــوده اســت .بدیــن صــورت که
از رشــته هــای آمــوزگاری ابتدایــی ( 117نفــر) ،آمــوزگاریزبــان
انگلیســی ( 47نفــر) ،آمــوزگاری معــارف ( 35نفــر) و آمــوزگاری
ادبیــات فارســی ( 35نفــر) بــه تصــادف انتخــاب شــد.
ابزار
در ایــن پژوهــش بــرای گــرد آوری اطالعــات از پرسشــنامه
هــای پرسشــنامه سیســتم هــای بــازداری و فعــال ســازی کارور
و وایــت ( ،)1994پرسشــنامه مکانیســم هــای دفاعــی ( )DSQو
پرسشــنامه ناگویــی هیجانــی بگبــی و همــکاران ( )1994اســتفاده
گردیــد .پرسشــنامه هــا بــه صــورت فــردی بیــن افــراد توزیــع و
اطالعــات مــورد نظــر جمــع آوری شــد.
پرسشــنامه مکانیســم هــای دفاعــی( :)DSQنســخه جدیــد ایــن
پرسشــنامه توســط انــدروز و همــکاران در ســال  1993تدویــن
گردیــد کــه شــامل  40ســوال بــود و  20مکانیســم دفاعــی را در
ســه ســطح رشــدیافته ،روان آزرده و رشــد نایافتــه مــورد ارزیابــی
قــرار مــی داد .انــدروز و همــکاران بــرای اصــاح پرسشــنامه قبلــی
مــاک هــای متعــددی را بــه منظــور ارزیابی روایــی ســازه و روایی
مــاک و اعتبــار هــر مــاده در نظــر گرفتنــد .ایــن نســخه جدیــد به
مراتــب از کیفیــت روان ســنجی بهتــری نســبت بــه نســخه هــای
قبلــی برخــوردار بــود ( .)19در ایــران بــه منظــور بررســی روایــی
همزمــان ،همبســتگی مکانیســم هــا بــا خصوصیــات شــخصیتی بر
اســاس پرسشــنامه  5عاملــی شــخصیتی نئــو ( )NEO-FFIمورد
مطالعــه قــرار گرفــت .بنابــر نتایــج مربــوط بــه روایــی ،مشــخص
شــد پرسشــنامه هماننــد نســخه اصلــی از روایی مناســبی برخــوردار
اســت ( .)20اعتبــار پرسشــنامه مکانیســم هــای دفاعــی نیــز بــه
روش بازآزمایــی و همچنیــن محاســبه آلفــای کرونبــاخ انجام شــده
اســت .در ســبک هــای دفاعــی ،باالتریــن آلفــا مربــوط بــه ســبک
رشــدنایافته ( )0/72و کمتریــن مربــوط بــه ســبک روان آزرده بــود
( .)21( )0/50در پژوهــش حاضــر پایایــی ایــن پرسشــنامه بــا روش
آلفــاي کرونبــاخ بــرای ســبک دفاعــی رشــدنایاقته  ،0/709روان
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و حراســت دانشــگاه فرهنگیــان ســاری اخــذ گردیــد .آمــار
دانشــجویان (بــه تفکیــک رشــته ی تحصیلــی) از آموزش دانشــگاه
کســب شــد .بدلیــل اینکــه نمونــه گیــری از نــوع تصادفــی طبقــه
ای ،برحســب رشــته تحصیلــی بــود ،نســبت انتخــاب نمونــه مطابق
بــا نســبت جامعــه آمــاری (بــر حســب رشــته تحصیلــی) لحــاظ
شــد .نحــوه ی انتخــاب شــرکت کننــدگان نیــز کامـ ً
ا تصادفــی و
از طریــق قرعــه کشــی انجــام شــد .بعــد از آن بــا جلــب نظــر و
مشــارکت دانشــجویان ،پرسشــنامه هــای سیســتم های بــازداری و
فعــال ســازی ،مکانیســم هــای دفاعــی و ناگویــی هیجانــی در بین
دانشــجویان انتخــاب شــده توزيــع شــد و پــس از تکمیــل جهــت

تحلیــل جمــع آوری شــدند .تحلیــل داده هــا بــا اســتفاده از روش
هــای آمــار اســتنباطی (ضریــب همبســتگی پیرســون ،معــادالت
ســاختاری) و بــا نــرم افزارهــای  SPSS-18و AMOS-24
داده هــا انجــام شــد.
یافته ها
پیــش از تحلیــل توصیفــی و اســتنباطی ویژگــی جمعیــت شــناختی
ســن ،رشــته تحصیلــی و وضعیــت تأهــل بــا اســتفاده از (جــدول)1
فراوانــی مــورد بررســی قــرار گرفــت.

جدول  :1ویژگی های جمعیت شناختی گروه نمونه ()N=234
متغیر

درصد

فراوانی

سن
18-20
21-25

53/84
46/16

126
108

رشته تحصیلی
117
47
35
35

آموزش ابتدایی
زبان انگلیسی
معارف
ادبیات فارسی

50/00
20/10
14/95
14/95

وضعیت تاهل
مجرد
متاهل

56
178

ســپس بــا بررســی پیــش فرض هــای آمــاری بــا اســتفاده از آزمون
هــای ،کشــیدگی و چولگــی ،جعبــه ای ،کولموگــروف -اســمیرنوف
داده نرمالــی داده هــا تاییــد شــد و مــدل انــدازه گیــری ســه متغیــر
پژوهــش بررســی شــد.

23/93
76/07

در (جــدول )2داده هــای توصیفــی بــا توجــه بــه دو شــاخص
گرایــش بــه مرکــز و شــاخص پراکندگــی و ماتریــس همبســتگی
بیــن متغیرهــای قابــل مشــاهده مــی باشــد.

جدول  :2میانگین ،انحراف استاندارد و همبستگی متغیرهای سیستم های مغزی رفتاری ،مکانیسم های دفاعی با ناگویی هیجانی
متغیر

M

SD

1

سیستم بازداری رفتاری ()Bis

13/09

1/306

1

2

4

3

سائق

9/54

2/457

**-.21

1

پاسخدهي به پاداش

14/26

3/985

**-.17

**.51

1

جستجوي سرگرمي

13/21

2/419

**-.19

**.73

**.67

1

سیستم فعالسازی رفتاری
()Bas

37/47

8/857

**-.26

**.71

**.72

**.81

5

6

7

8

9

10

11

1

سبک دفاعی رشد نایافته

112/75

13/058

* *. 41

**-.39

**-.45

**-.49

**-.13

1

سبک دفاعی روان رنجور

48/39

8/745

* *.30

**-.26

**-.23

**-.30

**-.15

**.57

1

سبک دفاعی رشد یافته

57/04

9/204

* *-.31

**.32

**.25

**.29

**.22

**-.39

**-.43

1

دشواری در شناسایی احساسات

15/95

3/651

**.42

**-.39

**-.46

**-.48

**-.16

**.24

**.22

**-.19

1

دشواری توصیف احساسات

13/51

3/644

**.37

**-.35

**-.48

**-.47

**-.17

**.21

**.19

**-.21

**.48

1

تفکر عینی

24/97

7/180

**.30

**-.27

**-.26

**-.31

**-.19

**.20

**.22

**-.25

**.57

**.61

ناگویی هیجانی

49/59

14/511

* *. 26

**-.26

**-.21

**-.25

**-.22

**.31

**.28

**-.30

**.59

**.68** .72
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1
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منصور نصیری و همکاران

دفاعــی روان رنجــور) بــا ناگویــی هیجانــی در آزمودنــی هــا را
نشــان مــی دهــد .همبســتگی منفــی معنــاداری بیــن سیســتم
فعــال ســازی رفتــاری و ســبک دفاعــی رشــد یافتــه بــا ناگویــی
هیجانــی در آزمودنــی هــا را نشــان مــی دهــد.

نتایــج منــدرج در (جــدول )2همبســتگی معنــاداری بیــن
متغیرهــای سیســتم هــای مغــزی رفتــاری ،مکانیســم هــای
دفاعــی بــا ناگویــی هیجانــی در ســطح  0/01وجــود دارنــد.
همبســتگی مثبــت معنــاداری بیــن متغیرهــای بــازداری رفتــاری
و مکانیســم هــای دفاعــی (ســبک دفاعــی رشــد نایافتــه و ســبک

جدول  :3شاخص های برازش حاصل از تجزیه و تحلیل مدل

نام آزمون

توضیحات

مقادیر قابل قبول

کای اسکوئر نسبی

>3

2/487

χ2

آزمون نیکویی برازش مجذور کاي

-

425/277

DF

درجه ازادی

-

171

RMSEA

ریشه میانگین توان دوم خطای تقریب

>0/1

0/035

GFI

شاخص برازندگی تعدیل یافته

<0/9

0/994

NFI

شاخص برازش نرم

<0/9

0/987

CFI

شاخص برازش مقایسه ای

<0/9

0/991

P

سطح معنی داری

0/05

0/01

مطابــق (جــدول )3مقــدار  RMSEAبرابــر بــا  0/035مــي باشــد
لــذا ایــن مقــدار کمتــر از  0/1اســت کــه نشــان دهنــده ایــن اســت
کــه ميانگيــن مجــذور خطاهــاي مــدل مناســب اســت و مــدل
قابــل قبــول مــی باشــد .همچنيــن مقــدار کاي دو بــه درجــه آزادي

مقدار به دست آمده

( )2/487بیــن  1و  3مــي باشــد و ميــزان شــاخص  GFI، CFIو
 NFIنيــز تقریبــا برابــر و بزرگتــراز  0/9مــی باشــد کــه نشــان می
دهنــد مــدل انــدازه گیــری متغیرهــای پژوهــش ،مدلــی ،مناســب
ا ست .

جدول :4برآورد مستقیم مدل با روش حداکثر درست نمایی ()ML
متغیر

b

β

R2

t

معناداری

سیستم بازداری رفتاری ( )Bisبر ناگویی هیجانی

0/381

0/182

0/069

2/724

0/005

سیستم فعال سازی رفتاری ( )Basبر ناگویی هیجانی

-0/442

-0/261

0/115

4/087

0/000

سبک دفاعی رشد نایافته بر ناگویی هیجانی

0/310

0/246

0/076

3/987

0/002

سبک دفاعی روان رنجور بر ناگویی هیجانی

0/357

0/284

0/101

4/877

0/000

سبک دفاعی رشد یافته بر ناگویی هیجانی

-0/334

-0/266

0/088

4/124

0/001

سیستم بازداری رفتاری ( )Bisبر سبک دفاعی رشد نایافته

0/481

0/362

0/174

6/257

0/000

سیستم بازداری رفتاری ( )Bisبر سبک دفاعی روان رنجور

0/405

0/327

0/132

4/563

0/000

سیستم بازداری رفتاری ( )Bisبر سبک دفاعی رشد یافته

-0/517

-0/392

0/202

7/364

0/000

سیستم فعال سازی رفتاری ( )Basبر سبک دفاعی رشد نایافته

-0/259

-0/177

0/045

2/968

0/004

سیستم فعال سازی رفتاری ( )Basبر سبک دفاعی روان رنجور

-0/388

-0/296

0/114

4/011

0/000

سیستم فعال سازی رفتاری ( )Basبر سبک دفاعی رشد یافته

0/346

0/250

0/086

4/059

0/000

همچنیــن مقادیــر بدســت آمــده از اثــر مســتقیم ( )βو مقادیــر
پیــش بینــی ( )R2سیســتم هــای مغــزی رفتــاری بــر مکانیســم
های دفاعی قابل مشاهده می باشد.

بــا توجــه بــه (جــدول )4مســیرهای سیســتم هــای مغــزی رفتــاری
و مکانیســم هــای دفاعــی اثــر مســتقیم و مقادیــر واریانــس
مشــترک ( )R2معنــاداری بــر ناگویــی هیجانــی دارا هســتند.
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جدول  :5برآورد غیر مستقیم مدل با استفاده از روش بوت استرپ
B

حد پایین

حد باال

معناداری

بازداری رفتاری بر ناگویی هیجانی با نقش میانجی مکانیسم رشدیافته

-0/297

-0/240

-0/387

0/000

بازداری رفتاری بر ناگویی هیجانی با نقش میانجی مکانیسم روان رنجور

0/320

0/267

0/401

0/000

بازداری رفتاری بر ناگویی هیجانی با نقش میانجی مکانیسم رشدنایافته

0/354

0/287

0/324

0/000

فعال سازی رفتاری بر ناگویی هیجانی با نقش میانجی مکانیسم رشدیافته

-0/324

-0/251

-0/447

0/000

فعال سازی رفتاری بر ناگویی هیجانی با نقش میانجی مکانیسم روان رنجور

0/352

0/297

0/421

0/000

فعال سازی رفتاری بر ناگویی هیجانی با نقش میانجی مکانیسم رشدنایافته

0/390

0/311

0/487

0/000

متغیر

شــده ( ،)βبــه دســت آمــده دارای اثــرات معنــی داری مــی باشــد
و بــا توجــه بــه روش بــرآورد بــوت اســترپ مــورد تاییــد واقــع
گردیــد.

همــان گونــه کــه در (جــدول )5مشــاهده مــی گــردد ،مســیر
غیــر مســتقیم سیســتم هــای مغــزی رفتــاری بــا میانجــی گــری
مکانیســمهای دفاعــی بــر ناگویــی هیجانــی مقادیــر اســتاندارد

شکل :2مدل نهایی مسیرهای آزمون شده به همراه آماره های پیش بینی استاندارد شده

غلبــه و فعالیــت هریــک از سیســتم هــای مغــزی  -رفتــاری در
فــرد ،بــه حالتهــای هیجانــی متفاوتــی چــون تــرس ،اضطــراب
و زودانگیختگــی منجــر مــی گــردد و شــیوه هــای رویارویــی و
واکنــش هــای متفاوتــی را نیــز در برمــی گیــرد .در سیســتم
فعالســاری رفتــاری کــه توســط محــرک هــای اشــتهاآور برانگیخته
مــی شــوند ،زمینــه ســاز حساســیت بــه پــاداش ،راهنمــای رفتــار
گرایشــی و انگیــزه بــرای محــرک هــای برانگیزاننــده در ارتبــاط
بــا ابــراز هیجــان هــا بــه صــورت مثبــت و بیــان احساســات و
عواطــف بــه شــیوه ای صحیــح در روابــط مــی گــردد ( .)27در
مقابــل سیســتم بــازداری کــه بــه هنــگام تعــارض فعــال شــده و
فعالیــت آن منجــر بــه بــازداری مــدوام رفتارهــای گرایشــی مــی
شــود؛ و بــه همیــن دلیــل نیــز ذاتــأ بــا تــرس و اضطــراب مرتبــط
بــوده و عواطــف منفــی را بــه همــراه دارد کــه مــی توانــد موجــب
کاهــش فعالیــت و رفتارهــای گرایشــی و پــاداش دهنــده و تقویــت

بــه طــور کلــی در مجمــوع مســیرهای مســتقیم و غیر مســتقیم 55
درصــد از متغیــر ناگویــی هیجانــی را پیــش بیــن نمودنــد( .در مــدل
بــر روی متغیــر ناگویــی هیجانــی قید شــده اســت) .
بحث
نتایــج ایــن پژوهــش نشــان داد کــه سیســتم هــای مغــزی-
رفتــاری بــا ناگویــی هیجانــی رابطــه ی معنــی دار دارد .بــه
طــوری کــه همبســتگی مثبــت معنــاداری بیــن بــازداری رفتــاری
بــا ناگویــی هیجانــی و همبســتگی منفــی معنــاداری بیــن سیســتم
فعــال ســازی رفتــاری بــا ناگویــی هیجانــی در آزمودنــی هــا وجــود
دارد .نتایــج تحقیــق بــا یافتــه هــای پژوهــش هــای پیشــین (،10
 26 ،9 ،15و  )27همســو اســت.
ایــن یافتــه را مــی تــوان براســاس نظریــه حساســیت بــه تقویــت
کــه توســط گــری مطــرح شــده ،تبییــن کــرد .بــه اعتقــاد گــری
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مربــوط بــه آن نقــش داشــته باشــند.
نتایــج ایــن پژوهــش نشــان داد کــه ناگویــی هیجانــی با مکانیســم
دفاعــی رشــدیافته رابطــه منفــی معنــی دار و بــا مکانیســم دفاعــی
رشــدنایافته رابطــه ی مثبــت معنــی دار دارد .نتایــج تحقیــق بــا
یافتــه هــای پژوهــش هــای قبلــی ( )30، 29همســو اســت.
نارســایی در تنظیــم و مدیریــت هیجــان هــا (فرآینــد گــذار از
پــردازش بــه عمــل) نیــز از خصوصیــات ناگویــی هیجانــی اســت
( .)31بــا توجــه بــه ایــن کــه دفــاع هــای مــن به عنــوان مکانیســم
هــای روان شــناختی بــه منظــور مدیریــت عواطــف درمانده ســاز یا
ناتــوان کننــده مفهــوم پــردازی شــده انــد ،مــی تــوان ایــن تبییــن
را مطــرح کــرد کــه ناگویــی هیجانــی ســبب ناتوانــی شــخص در
تنظیــم و مدیریــت هیجــان هــا مــی شــود و ایــن نارســایی در
ســطح مکانیســم هــای دفاعــی بــا بــه کارگیــری مکانیســم هــای
رشــدنایافته تظاهــر پیــدا مــی کنــد .فقــدان تجربــه عاطفــی و
شــناخت هــای همــراه آن (ناگویــی هیجانــی اولیــه) را مــی تــوان
بــه منزلــه ی انــکار (یکــی از مکانیســم هــای رشــد نایافتــه) تــام
و تمــام آن عواطــف و هیجــان هــا دانســت ،معادلــه ای کــه رابطــه
ی مثبــت ناگویــی هیجانــی و دفــاع هــای ناکارآمــد را توجیــه مــی
کنــد .در ناگویــی هیجانــی ثانویــه ،فــرد احساســات هیجانــی پایه را
تجربــه مــی کنــد ولــی شــناخت هشــیار نســبت بــه این احساســات
نــدارد .ایــن مســاله را مــی تــوان مســئول ناتوانــی در مدیریــت
عواطــف درمانــده ســاز و ناتــوان کننــده ،بــه عنــوان وظیفــه ی
اصلــی مکانیســم هــای دفاعــی دانســت .بــر ایــن اســاس ،ناگویــی
هیجانــی (ثانویــه) بوســیله ی تضعیــف مدیریــت عواطــف بــا
مکانیســم هــای ناکارآمــد و بــه عبــارت دیگــر بــا ناکارآمــدی
مکانیســم هــا ،در ارتبــاط قــرار مــی گیــرد .بنابرایــن مــی تــوان
در نهایــت گفــت ،فرویــد عــاوه بــر بحــث نوروســایکوز اصطــاح
دیگــری تحــت عنــوان «نــوروز واقعــی» ارائــه داده اســت کــه در
پیونــد بــا زندگــی حــال بــوده نــه گذشــته و عالئــم آن محــدود
بــه پدیــده هــای بدنــی (اضطــراب فرآینــد نشــده و اضطــراب
ســوماتیک) مــی باشــد و پیونــدی بــا حالــت هــای دفاعــی نــدارد
و در ارتبــاط بــا ناگویــی هیجانــی اســت .او عنــوان مــی کنــد کــه
برانگیختگــی موجــب ایجــاد تنــش مــی شــود کــه تنــش ایجــاد
شــده از میــان نمــی رود بلکــه از طریــق ارتبــاط بــا تجســم نمادین
ذهنــی کاهــش مــی یابــد .ایــن ارتبــاط در نوروســایکوز روی مــی
دهــد ولــی در نــوروز واقعــی برانگیختگــی هــا بــه دلیــل اخــال در
فرآینــد تجســم نمادیــن ذهنــی در ســطح بدنــی باقــی مــی مانــد
و ایــن درد و رنــج و ناراحتــی اساســ ًا در اصطــاح تنــش هــای
بدنــی غیرقابــل تحمــل بیــان مــی شــود .فرویــد عقیــده داشــت

کننــده شــود؛ و در مقابــل بــا کاســتن از فعالیــت هــای رفتــاری و
تقویــت کننــده و افزایــش انــزوای اجتماعــی بــه ناتوانــی در ابــراز
هیجــان هــا بــه شــیوه ای موثــر در روابــط مــی گــردد (.)28
در تبییــن دیگــر نتیجــه فــوق مــی تــوان بــه بعــد خصلتــی درون
گرایــی کــه از ویژگــی هــای افــراد مبتــا بــه ناگوئــی هیجانــی
اســت ،اشــاره نمــود .براســاس نظــر آیزنــک و لــوی ،بعــد خصلتــی
بــرون گرایــی  /درون گرایــی دارای اســاس فیزیولوژیــک اســت.
ایــن انــگاره از تفــاوت هــای موروثــی حــول برانگیختگــی و
بــازداری در قشــر مغــز ناشــی مــی شــود .اعتقــاد آیزنــک ایــن
اســت کــه در اثــر ایــن تفــاوت فیزیولوژیــک ،برخــی افــراد بــه
لحــاظ قشــر مغــز بیــش برانگیختــه و بعضــی دیگرکــم برانگیختــه
انــد .اشــخاص بیــش برانگیختــه مغــزی کوشــش مــی کننــد تــا از
موقعیــت هایــی کــه دارای تحریــک زیــاد اســت ،اجتنــاب کننــد؛
یعنــی همــان اشــخاصی کــه درون گــرا شــناخته مــی شــوند .ایــن
اشــخاص تمایــل بــه ایــن دارنــد کــه بــا اشــخاص معــدود و نــه
گــروه هــای بــزرگ تعامــل داشــته باشــند و درگیــر فعالیــت هایــی
کــه میــزان برانگیختگــی را افزایــش مــی دهــد ،نشــوند .در مقابــل،
اشــخاصی کــه کــم برانگیختــه مغــزی هســتند از طریــق ارتبــاط
گروهــی و هیجــان زدگــی بــه دنبــال تحریــک انــد؛ ایــن اشــخاص
بــرون گــرا شــناخته مــی شــوند و از آنجایــی کــه اشــخاص مبتــا
بــه ناگویــی هیجانــی تقریبــ ًا همیشــه از موقعیــت هایــی کــه
دارای تحریــک زیــاد اســت پرهیــز مــی کننــد ،لــذا بــه عنــوان
اشــخاص بیــش برانگیختــه مغــزی شــناخته مــی شــوند .یعنــی در
واقــع شــامل همــان افــراد درون گــرا مــی باشــند .در حقیقــت آنهــا
تمایــل دارنــد کــه در خلــوت خــود باقــی مانــده و خــود را درگیــر
گــروه و موقعیــت هــای اجتماعــی مختلــف نســازند ( .)11همچنین
درون گرایــان (از جملــه افــراد مبتــا بــه ناگویــی هیجانــی) بیشــتر
از بــرون گرایــان مســتعد اضطــراب هســتند کــه ایــن مــی توانــد
نشــانه ای از باالتــر بــودن میــزان برانگیختگــی قشــر مــخ درون
گراهــا باشــد .سیســتم بــازداری رفتــاری کــه کنتــرل هیجانــات و
احســاس هــای منفــی را عهــده دار اســت ،ســبب مــی شــود کــه
اشــخاص مبتــا بــه ناگویــی هیجانــی نســبت بــه تنبیــه حســاس
تــر بــوده و احســاس اضطــراب و تــرس باالتــری را در پیونــد بــا
ارتبــاط بــا دیگــران و موقعیــت هــای اجتماعــی متفــاوت ،نســبت
بــه اشــخاص ســالم از خــود نشــان دهنــد (.)11
در نتیجــه بــا توجــه بــه مطالــب گفتــه شــده مــی تــوان بیــان
داشــت کــه ســطوح فعالیــت و نحــوه عملکــرد هــر کــدام از
سیســتم هــای بــازداری و فعــال ســازی رفتــاری بــه نوبــه ی خــود
مــی توانــد در پدیدآیــی اختــال ناگویــی هیجانــی و تشــدید عالئم
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ســاز رفتــاري هســتند .سيســتم بــازداري رفتــاري بــه عواطــف
خوشـــايند مربـــوط نيســـت .در حالي كـــه افـــراد داراي سيســتم
فعال ســـاز رفتـــاري بـــه عواطـــف خوشـــايند واكـــنش هيجاني
نشــان مــي دهنــد .ايــن مــي توانــد تبيينــي باشـــد كـــه چـــرا
سيســتم فعــال ســاز رفتــاري بــا دفــاع ارتبـــاط كمتـــري دارد.
افــرادي كــه سيســتم بــازداري رفتــاري غالـــب دارنــد در موقعيت
هايــي كــه هیجاناتــی چــون اضطــراب و اســترس بــه همــراه
دارد ،بــه طــور منفعالنــه كنــاره گيــري مــي كننــد و بــه نظــر
مــي رســد كـــه توانايــي هــاي خــود را كمتــر از آنچــه كه هســت
ارزيابــي مــي كننــد .از ايــن رو منطقــي اســت كــه ارتبــاط ایــن
سیســتم بــا مکانیســم هــای دفاعــی رشــد نایافتــه (هماننــد خیــال

کــه عالئــم نــوروز واقعــی ماننــد عالئــم حمــات پانیــک اســت.
برانگیختگــی ،بــه جــای اینکــه از مســیر انحرافــی تجســم نمادیــن
ذهنــی خــود را نشــان دهــد ،بــه طــور مســتقیم از طریــق ســطوح
بــدن بــروز مــی کنــد .لــذا در نــوروز واقعــی فرآیندهــای ذهنــی
رعایــت نمــی شــود و در نهایــت هیجانــات بــه گونــه ای افراطــی از
طریــق بــدن متبلــور مــی شــوند .بدیــن ترتیــب مــی تــوان اینگونه
بیــان داشــت کــه خصوصیــت اصلــی ناتوانــی ناگویــی هیجانــی
اختــال در تجســم ســمبلیک هیجــان اســت و شــدت حساســیت
فیزیولوژیکــی در ایــن اشــخاص نرمــال اســت ،ولــی اختــال
زبانــی موجــب مــی شــود احساســات بــه لحــاظ کالمــی و معنایــی
رمزگردانــی نشــوند .فرویــد ( )1905ناگویــی هیجانــی را یــک ایــراد

پــردازی) و نوروتیــک مثبــت باشــد (.)39

در فرآینــد و نظــم دهــی برانگیختگــی عاطفــی از طریــق ایجــاد
اشــکال در تجســم نمادیــن ذهنــی مــی دانــد (.)32
همچنیــن نتایــج پژوهش نشــان داد سیســتم هــای مغزی-رفتاری،
بــا نقــش میانجــی مکانیســم هــای دفاعــی ،بطــور غیرمســتقیم بــر
ناگویــی هیجانــی تأثیــر دارد .نتایــج تحقیــق بــا پژوهــش هــای
پیشــین ( 36 ،35 ،34 ،26 ،18 ،33و  )37همســو اســت.
مــی تــوان اذعــان داشــت کــه  BASبــا عواطــف مثبــت و
 BISبــا عواطــف منفــی ،مرتبــط اســت و تفاوتهــاي موجــود در
پاســخدهی ايــن دو سیســتم بــه محرکهــاي مرتبــط پايــه گــذار
بیــان واکنشــهاي مغــزي بــراي انــواع گوناگــون آســیب شناســی
روانــی اســت .فعالیــت نامنظــم  BISموجــب اختــال در رفتــار
فعلــی ،خلــق منفــی ،ســوگیري توجــه بــه ســمت منابــع تعــارض
و افزايــش برانگیختگــی مــی شــود .ايــن پیامدهــا موجــب مــی
شــود تــا فــرد بــا اجتنــاب از منبــع تهديــد ،تعــارض خويــش را
حــل کنــد .همچنیــن حساســیت نســبت بــه محرکهــاي آزارنــده به
عنــوان يــک عامــل خطرســاز آســیب شناســی روانــی مخصوص ـ ًا
اضطــراب ،مفهــوم ســازي شــده اســت ( .)26الگـــويي كــه در
فعاليــت سيســتم فعــال ســاز رفتــاري نهفتــه اســـت فـــرد را در
جهــت نوعي تالش و مقابله در رفـــع موانـــع و جســـتجوي اهداف
خوشــايند ســوق مــي دهــد ،در حاليكــه غلبــه و حساســـيت زيـــاد
سيســـتم بـازداري رفتـــاري ،هـدايت فـرد بـه ســـمت درمانـدگي
و افســـردگي را در پـــي دارد ( .)38بنـــابراين نتيجــه اي كــه بــه
ذهــن متبــادر مــي شــود اين اســـت كـــه ممكـــن اســت سيســتم
فعــال ســاز رفتــاري توجيــه گــر راهبــرد مســأله مــدار در افــراد
در موقعيتهــاي اســترس زا باشــد و از هميــن جهــت بـــا مكانيســم
هــاي دفاعــي كــه راهبردهايــي هيجــان مدارنـــد ،رابطـــه نداشــته
باشــد .افــراد داراي سيســتم بــازداري رفتـــاري بـــه طـــور هيجاني
بـــه اسـترس انزجـــارآور حسـاستـــر از افـــراد داراي سيستم فعال

نتیجه گیری
در نهایــت مــی تــوان گفــت ،اشــخاصی کــه از فعالیــت بازدارنــده
برخوردانــد بــه دلیــل ارزیابــی منفــی نســبت بــه خــود ،عمومـ ًا از
مکانیســم هــای دفاعــی رشــدنایافته و نوروتیــک اســتفاده مــی
کننــد و اســتفاده از ایــن مکانیســم هــای دفاعــی زمینــه ســاز
ناگویــی هیجانــی در آنهــا مــی گــردد .در حالــی کــه سیســتم
هــای فعالســازی از طریــق مکانیســم هــای دفاعــی رشــدیافته،
منجــر بــه پــردازش شــناختی هیجــان هــا و توانایــی ابــزار
هیجانــات بــه شــیوه صحیــح مــی گــردد .بنابرایــن مــی تــوان
اینگونــه نتیجــه گیری کرد که سیســـتم هـــاي مغـــزي رفتـــاري
در قالــب یــک مــدل علـــت شناســـی در نقــش عوامــل آســیب
پذیــري بــا نقــش میــانجیگــــری مکانیســم دفاعــی در بــــه
وجــــود آمــــدن ناگویی هیجانی نقـــش دارنـــد.
سپاسگزاری
از مســئوالن و دانشــجویان دانشــگاه فرهنگیــان ســاری و همــه
کســانی کــه جهــت اجــرای ایــن پژوهــش همــکاری صمیمانه ای
را بــا پژوهشــگران داشــتند ،کمــال تشــکر و قدردانــی را داریــم.
تضاد منافع
نویســندگان مقالــه اعــام مــی دارنــد کــه در نــگارش ایــن مقالــه
هیــچ گونــه تضــاد منافعــی وجــود نــدارد.
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