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 Purpose: The aim of the present study was to investigate the 

structural educational model of emotion based on the short-term 

psychodynamics of Dawanlou. 

Materials and Methods: This was a descriptive-analytical study. 

The statistical population of this research consisted of 201 (134 

girls and 67 boys) undergraduate students studying in the first 

semester of the 2018-2019 academic year. They were selected 

through multi-stage cluster sampling method. Research 

instruments include: Emotions Questionnaire (Shadmanfar, 1397), 

Anxiety (Gholami, 1395), Defense Mechanism (Andrews et al., 

1993) and Emotional Self-Regulation (Hoffman and Kashedan, 

2010). 

Findings: Findings showed that all three relationships of the effect 

of emotions on emotional self-regulation, the effect of anxiety on 

emotional self-regulation and the effect of defense mechanisms on 

emotional self-regulation are confirmed (p <0.01). 

Conclusion: The results showed that by educating and increasing 

people's awareness of emotions and anxiety and defense 

mechanisms, emotional self-regulation can be strengthened in 

them. 
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 *2پور معنوی داود

 اسالمی، آزاد دانشگاه گرمسار، واحد روانشناسی، گروه دانشیار،
  (مسئول نویسنده)ایران گرمسار،

 
 چکیده

 سبک های ساختاری مدل بررسی حاضر پژوهش از هدف :هدف
 .بود دوانلو مدت کوتاه پویشی روان بر مبتنی هیجان

 آماری جامعه. بود تحلیل-توصیفی نوع از پژوهش :ها روش و مواد
 سال اول نیمسال در تحصیل به مشغول کارشناسی دوره دانشجویان

 71 و دختر 791) نفر107 تعداد بود تهران دانشگاه 7981-89 تحصیلی
 بعنوان  ایمرحله چند ایخوشه گیرینمونه روش از  استفاده با( پسر

 ازپرسشنامه عبارتند پژوهش ابزار. شدند انتخاب نمونه گروه
 ،مکانیسم(7981 غالمی،) ،اضطراب(7981 فر، شادمان)احساسات

 و هافمن) هیجانی تنظیمی خود و( 7889 همکاران، و آندروز)دفاعی
 (.1070 کاشدان،

 خود بر احساسات تاثیر رابطه سه هر داد نشان ها یافته :ها یافته
 تاثیر و هیجانی تنظیمی خود بر اضطراب تاثیر هیجانی، تنظیمی

 (.p<0.01) شود می تایید هیجانی خودتنظیمی بر دفاعی های مکانیسم
 از افراد  آگاهی افزایش و آموزش با داد نشان نتایج :گیری نتیجه

 تنظیمی خود  توان می دفاعی های مکانیسم و اضطراب و ها احساس
 .کرد تقویت را آنان در هیجانی

 
 هیجانی،روان تنظیمی دفاعی،خود اضطراب،مکانیسم کلیدی:واژه های 

 دوانلو پویشی
 

 11/10/1931تاریخ دریافت: 
 01/12/1931تاریخ پذیرش:  

 
 :نویسنده مسئولIraniandistdp@gmail.com  

 مقدمه
 قوی پاسخ جهت در او به زیرا است، انسان دوست بهترین اغلب هیجان

 نقش  ها هیجان. کند می کمک مشکالت و ها فرصت به موثر و
 افزایش گیری، تصمیم جمله از ما ضروری رفتاری های پاسخ در مهمی

 می عنوان داماسیو،(. 7)دارند فردی بین روابط کردن تسهیل و حافظه
 شناختی عصب شواهد و کند می کمک استدالل به هیجان که کند

 مستقر و گیری هدف درست که هیجانی ظاهرا "که آنند از حاکی
 عمل درستی به استدالل ساختمان آن بدون که است حمایتی سیستم شود
 تجارب تحمل حاصل را کردن فکر که بیون، نظر با ادعا این "کند نمی

 حاالت تنظیم توانایی بنابراین،(. 1)است همخوان داند، می هیجانی
 شناختی تحول برای بلکه هیجانی، اجتماعی، تحول برای تنها نه هیجانی

 (.9) است اهمیت حائز نیز شناختی زیست عصب و
 بین تجارب و شوند می ایجاد دائماً احساسات ، دیگران با تعامل هنگام
 و احساسات تنظیم ، اوقات گاهی. کنند می هدایت را ما فردی

 تنظیم. است ضروری سالم روابط ایجاد برای ما احساسی رفتارهای
 اشاره ما عاطفی تجربیات های جنبه از برخی تعدیل ظرفیت به هیجان

 (.1)دارد
 های دفاع به هیجان تنظیم تاریخچه تامپسون و گراس نظر اساس بر

 دلبستگی نظریه شناختی، روان  مقابله و استرس ، فروید  شناختی روان
 و توجه که است فرایندی هیجان تنظیم. گردد می بر هیجان نظریه و

 فرد تا کند می تسهیل را راهبردی های کنش و سازماندهی را فعالیت
 گام منفی و مثبت های هیجان بازداری یا ،کاهش افزایش جهت در

 با متناسب های پاسخ ارائه منظور به را خود های هیجان و بردارد
 کند تنظیم و تعدیل ناهشیار یا هشیار طور به محیطی، های خواسته

(1.) 
 بررسی هنگام ویژه به هیجان تنظیم به مربوط های مکانیسم مطالعه

 احساسی محرک رفتارهای و فردی بین احساسات تنظیم در تنظیم عدم
 تقریباً.است مهم بسیار ، است روانپزشکی اختالالت های ویژگی که

 تنظیم غیرقابل احساس چند یا یک شامل روانپزشکی اختالالت همه
 در غم ، مرزی شخصیت اختالل در خشم ، مثال عنوان به)اولیه

 شخصیت اختالالت در شرم اضطرابی، اختالالت در ترس ، افسردگی
 (.7) است( غیره و خودشیفته

 زبان یابه) آگاهی از خارج ها هیجان که داد نشان عاطفی شناسی عصب
 های رویکرد  دیدگاه از. شود می ایجاد( ناخودآگاه صورت به بالینی
 دفاع و اضطراب ی برانگیزاننده آگاه ناخود احساسات پویشی روان
 (.1)شود می نشده تنظیم های هیجان خلق به منجر که است هایی
 که است متکی اصل این بر پویشی، روان رویکرد با سنتی شناسی روان

 و است عاطفی های تکانه تنظیم به وابسته افراد شناختی روان سالمت
 دهنده آزار های هیجان تنظیم برای ،راهبردهایی دفاعی های مکانیسم

 من یا ایگو اصلی ،وظیفه پرداز نظریه این عقیده به. است اضطراب مانند
   (.9)است واقعیت دنیای در شخص تثبیت و هیجانی تعادل ایجاد

 و دارند قرار ما انسانی وجود مرکز در ها هیجان کالین مالنی عقیده به
 درک از ناشی  اضطراب و ها آشفتگی بر ها،غلبه هیجان تحمل ظرفیت

 منتخب حقیقت "این از کودک وقتی) صمیمی روابط در دوسوگرایی
 از ناشی اضطراب و(شود می آگاه است نفر یک وبد خوب مادر ،که"

 مهمی موفقیت توانی، همه عدم و بیرونی و درونی واقعیت تمایز درک
 دو هر که هنگامی.  آیند می حساب به بلوغ سوی به تحول مسیر در

 دنیا با را فرد ارتباط تواند می  شوند زیاد حد از بیش اضطراب شکل
 قابل حد در درماندگی و ،غم گناه احساس و کند محدود یا بازداری
  (.8)یابد افزایش توجهی
 فرایند در هیجان تنظیم که کند می بیان  مظروف/ ظرف نظریه بیوندر

 که نیافته تحول ای اندازه به کودک روان. گیرد می شکل کودک رشد
 ،که ای ابژه پذیری دسترسی به کامال این بنابر. کند تحمل را احساسات

 طریق از بتواند کودک تا دارد بستگی است، مادر اول وهله در معموال
 و ظرف را ابژه این بیون. کند خالص احساسات این شر از را خود او

 ظرف به که را ای نشده هضم و نشده پردازش خام، هیجانی مواد
 بررسی برای کودک این بنابر. نامید مظروف شوند می فرافکنی

 ظرف به آن معنای و کند می احساس آنچه درک و خود احساسات
 برای آنچه تحمل یعنی)تحمل کارکرد که نباشد کسی اگر.دارد نیاز
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 102... پویشی روان برمبنای هیجان آموزشی مدل طراحی و تدوین 

 7981زمستان ، 7، شماره 9دوره  فصلنامه سبک زندگی با محوریت سالمت

 را خود تجربه تواند نمی دهد، انجام را( است ناپذیر تحمل کودک
 خصمانه را ارتباطش دریافت برای ظرف میلی بی کند، درک و بفهمد
 چاره تنها آن موجب به که شود می برقرار باطلی دور و کند می تجربه

 بد تجارب شر از بیشتری نیروی با کند سعی که است این کودک ی
 اضطراب فرافکنی برای تالش کلی طور به آن از بدتر یا شود خالص
 تنظیم ای شیوه به را عواطفش تواند نمی کودک.بگذارد کنار را هایش

 معیوب ظرف خصوصیات با عوض در و دهد افزایش را رشد که کند
 (.8) کند می سازی همانند( زند می پس را ارتباط که ظرفی)

 وجود امکان این نامید،یعنی هیجان از آگاهی پیش را اضطراب بیون
 این بنابر باشد، زا آسیب شود تجربه است ممکن که هیجانی که دارد

 معتقد بیون.یابد می کاهش اضطراب دفاعی های مکانیسم از استفاده با
 امن را خود بیرون جهان دفاعی، های مکانیسم این با کودک که است

  (.70) پردازد می خودش روان در امنی نا ایجاد با را آن بهای و کند می
 و پویشی روان رویکردهای تلفیق با مسیر،بالبی این ادامه در

 انسان کودک وی عقیده به. کرد مطرح را دلبستگی تکاملی،نظریه
 آماده پیش از زیستی مبنای دارای رفتاری و انگیزشی الگوهای به مجهز

 از ناشی منفی های هیجان تواند می ها آن یاری به که است ای شده
 طور به.دهد کاهش را مناسب نا های محیط حضور و ها استرس

 دیگر الگوهای و مراقب آغوش به خود ،لبخند،آویختن مثال،گریه
 مراقب طرف از حمایتی های واکنش انگیختن بر کودک،سبب رفتاری

 تماس ایجاد با کودک دیگر طرف از.شود می وی به نزدیک اشخاص و
 از ناشی اضطراب تا کند می تالش خود والدین و مراقبان با بدنی

 سالهای از هیجان تنظیم.دهد کاهش را زا استرس شرایط با مواجهه
 در تغییر ایجاد طریق از کودک.است تحولی فرایند یک زندگی نخست

 مانند) هیجان با مرتبط شناختی روان فرایندهای در یا و هیجان سطح
 منفی های هیجان تهاجم از را خود(اجتماعی تعامالت و حافظه،توجه

 ممکن حد تا را مثبت های هیجان تا کند می سعی یا و سازد می رها
 وارد آسیبی ایمن دلبستگی ایجاد روند در چنانچه و بخشد تداوم

 (.77) افتاد خواهد مخاطره به هیجان تنظیم های شود،فرایند
 چارچوب ترین گذار تاثیر از یکی را بالبی نظریه میکولینسر و شیور
 دلبستگی های سبک که دارند اذعان و دانند می هیجان تنظیم فهم های

 و گذارده تاثیر  هیجان تنظیم فرایند بر بزرگسالی تا  کودکی دوران از
 (.71)داد خواهد نشان را خود نیز دیگران با فرد روابط در

 نوزاد که افتد می اتفاق صورتی در تنها هیجانی حاالت تنظیم توانایی
 لحاظ به که را ای دلبستگی سوژه با صمیمانه ی رابطه ی تجربه

 دچار دلیلی هر به امر این اگر. باشد داشته است هماهنگ او با هیجانی
 هیجانی حاالت تحمل ی ه نحو هرگز کودک شود، مزمن لهای اختال
 مقابله صمیمی روابط از ناشی تنش با تواند نمی و گیرد نمی یاد را خود
 .کند

 تحول در دلبستگی یا والدینی سوژه با رابطه طریق از هیجان تنظیم
 که کودکی که است شده داده نشان واقع، در. دارد بسزایی نقش انسان

 تنظیم با تواند نمی و دارد قرار روانی های آسیب معرض در همواره
 برانگیخته بیش خطر برابر در دهد، کاهش را خود غریزی تنش هیجان،

 شناختی عصب ساختارهای نتیجه در و ماند می زنگ به گوش و
 (.71) یابند تحول توانند نمی ل تحو برای الزم و ضروری

 روانکاوی های نظریه مبنای بر دوانلو مدت کوتاه پویشی درمانی روان
 است شده گذاری بنیان بالبی دلبستگی و کالین ابژه فروید،روابط

 و مرگ غرایز با شدن متولد و انسان غریزی ماهیت بر تمرکز دوانلو.
 آسیب ،از مرگ غریزه جای به دوانلو)   فروید روانکاوی از را زندگی
 عنوان به دلبستگی گیری شکل بر ،تاکید(کند می یاد ایگو سوپر شناسی

 بالبی ،از صمیمیت تجربه داشتن و شدن دلبسته به ،میل روان بنیادین نیاز
 های مکانیسم از والدین،استفاده با روابط چگونگی بر تمرکز و

 برای(خود از بخشی انکار و توانی سازی،همه آل مانندایده)دفاعی
  والدین، با وسازگاری ناکامی با درمواجهه روان فروپاشی از جلوگیری

 جدید مفاهیمی که است آمیخته در یکدیگر با ای گونه به کالین از را
 دیدگاه از. است کرده ارائه نوروزهایش و انسان از جامع درکی و

  (.70) گیرد می شکل رابطه بستر در نورز دوانلو
 سازی مفهوم برای دوانلو، مدت کوتاه پویشی درمانی روان فرآیند در

 با شخص و تعارض مثلث دو فرد روانی درون تعارضات کردن

 تجارب براساس احساسات تعارض، مثلث در. رود می بکار گستردگی
 و شوند می آمیخته اضطراب با( دلبستگی فرایند در)فرد زای آسیب

 فعال برانگیز، اضطراب احساسات مهار جهت را  دفاعی سازوکارهای
 (.79)کند می

 میل شادی، غم،گناه،) ها تعارض،احساس مثلث در که است این بر باور
 ناشایست و اخالقی غیر آور، شرم ممنوع،یعنی جنس از( خشم و جنسی
 شده حاکم آن بر دفاع و اضطراب های راس دلیل همین به و هستند

 گذاری نام و شناسایی)شناختی مولفه سه ممنوع احساس هر.اند
 و( بدن در احساس مشخص نسبتا روند) نوروبیولوژیکی ،(احساس
  های مولفه از کدام هر فقدان و دارد( رفتار به احساس تبدیل) رفتاری

 دارای اضطراب. است دفاعی های سیستم بودن فعال نشانه فوق، گانه سه
 یا صاف ارادی،عضالت یا مخطط عضالت نوروبیولوژیکی مسیر سه
 مانورهای واقع در دفاعی های سد. است شناختی آشوب و ارادی غیر

 ناخوشایند احساسات از اجتناب و اضطراب کاهش برای ناهشیار،
 به واقعی احساس از جلوگیری برای که است مکانیسمی هر دفاع. است
 زمانی چه واگر دارند مصرف تاریخ دفاعی های مکانیسم. رود می کار

 دفاع وجود دلیل به زندگی نورزهای غالب کردند،اما می مراقبت فرد از
 روانی درون دنیای.اند بوده سازنده و مفید روزگاری که است هایی

 ها احساس و است دفاعی های مکانیسم و اضطراب از مملو بیماران،
 (.71)اند داده اختصاص خود به آن در را کمتری سطح

 های نظمی بی عبارتی به یا) نورزها نیستند، نظم بی ذاتاً ها احساس
 کاهش برای دفاعی های مکانیسم کارگیری به دلیل به( هیجانی

 ها احساس انگاشتن ناچیز یا گرفتن نادیده از حاصل اضطراب
  (.71)است
 مبتنی درمانی مدل یک بعنوان دوانلو  مدت کوتاه پویشی درمانی روان

 استفاده و داشته تحلیلی روان مبنای که است آدمی احساس و هیجان بر
 فرا مطالعه  چندین. است گسترش به رو زیادی اختالالت  در ازآن

 متنوعی بیماریهای و اختالالت  درمان در روش این که داد نشان تحلیلی
 اختالالت ، افسردگی اضطراب، سازی، جسمانی اختالالت چون

 تعارضات اجتماعی، سازگاری مزمن، دردهای حرکتی،کارکردی،
 (.71) است شده واقع موثر شخصیتی و زوجین

 حوزه در شده انجام های پژوهش و نظری چهارچوب به عنایت با
 آموزشی مدل یک توسعه و طراحی حاضر پژوهش اصلی هدف هیجان
 حاضر پژوهش در. دوانلواست مدت کوتاه پویشی روان بر مبتنی هیجان

 هیجان آموزشی مدل آیا»  شودکه می پرداخته اساسی مسأله این به
 «؟ است برازش دارای دوانلو پویشی روان بر مبتنی

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 پژوهش مفهومی مدل.1 نمودار
 

 ها روشمواد و 
 الگویابی نوع از ،همبستگی پژوهش طرح و توصیفی حاضر پژوهش
 کارشناسی دوره دانشجویان آماری جامعه.است ساختاری معادالت

 دانشگاه 7981-89 تحصیلی سال دوم نیمسال در تحصیل به مشغول
 روش از  استفاده با(پسر 71و دختر  791) نفر 107 تعداد بود تهران
 دانشگاه های دانشکده بین از ، ایمرحله چند ایخوشه گیرینمونه
 بین از و تربیتی علوم و شناسی روان و توانبخشی دانشکده دو تهران
 گفتار و درمانی ،کار شناسی فیزیوتراپی،شنوایی توانبخشی گروه چهار

 درمانی گفتار گروه سه ، تربیتی علوم و شناسی روان گروه دو و درمانی
 حجم.شدند انتخاب نمونه گروه بعنوان شناسی روان و درمانی ،کار

 دفاع
 احساس

خود 

تنظیمی 

اضطرا

ب
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. است آن از متأثر پژوهش نتایج و دارد اساسی نقشی پژوهش در نمونه
 رگرسیون تحلیل در بینپیش متغیر هر باره در مورد 71 نظرگرفتن در

 قاعده یک استاندارد، مجذورات کمترین معمولی روش با چندگانه
 برخی در ساختاری معادالت یابیمدل. آیدمی شمار به خوب سرانگشتی

 مورد 71  تعداد است، چندمتغیری رگرسیون با مرتبط کامالً هاجنبه
 ساختاری، معادالت یابیمدل در شده گیریاندازه متغیر هر ازای به

  .نیست غیرمنطقی
 یابیمدل هایتحلیل در پارامتر، هر برآورد برای تواندمی پژوهشگر

 در. دهد کاهش مورد 1 تا را نمونه گروه حجم ساختاری، معادالت
 چهار یا دو با هاییمدل برای تأییدی، عاملی تحلیل هایمدل با رابطه
 از بیشتر یا مورد 700 کم دست آوریگرد روی باید پژوهشگر عامل،

  .کند ریزیبرنامه مورد 100 آن،
 معادالت روش و توصیفی های شاخص از استفاده با پژوهش های داده

 ابزارهای.شد تحلیل لیزرل افزار نرم 79/9 نوشتار استفاده با ساختاری
 :از عبارتند پژوهش در گیری اندازه

( 7981) سال در فر شادمان توسط پرسشنامه این: احساسات پرسشنامه
 گزینه چهار پرسشنامه) ای گزینه چهار سوال  70دارای و شد ساخته

 نتیحه. است( است غلط کامال و غلط ، درست ، درست کامال ای
  عامل پنج دارای پرسشنامه کرد،این مشخص اکتشافی عاملی تحلیل

 عاملی تحلیل نتایج. است غم و شادی ، گناه ، جنسی ، خشم احساس
 خطای ریشه)است کرده تایید را اکتشافی عاملی تحلیل ،نتایج تاییدی
 مجذور های شاخص و011/0برابر مجذورات، میانگین تقریب

 شیوه به پرسشنامه اعتبار(. 7191   آزادی درجه با 19/1018فی
 خرده برای کرونباخ آلفای ضرایب که شده محاسبه درونی همسانی
 .دارد قرار 11/0 تا 77/0 دامنه در ها مقیاس

 ساخته( 7981) سال در غالمی توسط پرسشنامه این:اضطراب پرسشنامه
( 7)غلط کامال از لیکرت طیف در ای گزینه شش سوال 77 دارای و شد
 عضالت اضطراب مولفه سه دارای  مقیاس این. است( 7)درست کامال تا

 گویه هر در. است ادراکی/شناختی آشوب و صاف مخطط،عضالت
 سنجش بالینی ارزش که است( 1) درست اندکی لیکرت برازش نقطه

 دو به مولفه هر در شخصی اگر و کند می مشخص ما برای را اضطراب
 کامال و درست تقریبا ، درست اندکی های پاسخ بیشتر یا و گویه

 همان فرد ناهشیار اضطراب تخلیه غالب کانال یعنی ، بدهد درست
 است داده پاسخ 1 لیکرت از را ها گویه بیشترین که است هایی مولفه

 آزمون کل برای شده محاسبه درونی همسانی شیوه به پرسشنامه اعتبار.
 کلی نمره با سوالها همه همبستگی ضرایب.است شده گزارش 97/0

 .آمد بدست معنادار و مثبت آزمون
 مکانیسم  شده نظر تجدید پرسشنامه:دفاعی های مکانیسم پرسشنامه

 10  دارای( 7889)  همکاران و آندروز(DSQ-40)دفاعی های
 کامال از لیکرت طیف در  را دفاعی مکانیسم 10 که است عبارت
 اکتشافی عاملی تحلیل نتایج.  سنجد می( 8)موافقم کامال تا( 7)مخالفم
 باطل)نوروتیک های دفاع عامل سه دارای پرسشنامه ،این کرد مشخص
  ،نابالغ(وارونه وواکنش سازی آرمانی کاذب، دوستی، نوع سازی،

 ارزش بی سازی، عایق ریزی،  برون انفعالی، پرخاشگری فرافکنی،)
 سازی، دوپاره تجزیه، جابجائی، انکار، اوتیستیک، بافی خیال سازی،

 واپس و بینی پیش شوخی، ، تصعید) بالغ و( سازی بدنی و تراشی دلیل
 محاسبه درونی همسانی ضریب شیوه به پرسشنامه اعتبار. است( روی
 تا 70/0 دامنه در مقیاسها خرده برای کرونباخ آلفای ضرایب که شده
 به مربوط عاملی تحلیل( 7980)وشعیری نسب حیدری. دارد قرار 19/0

 دفاعی هایسبک تعداد کشف منظور به دفاعی هایسبک یپرسشنامه
 دو در شده یاد عاملی هایتحلیل در آمده دست به نتایج. دادند انجام
 تحلیل به توجه با( نفر 7071) نمونه کل در و مجزا طور به گروه
 پژوهش در.است بوده عامل سه وجود بیانگر موازی، و اکتشافی عاملی
 دفاعی های مکانیسم پرسشنامه آموزشی مدل طراحی منظور به حاضر

 مکانیسم مقیاس دو اساس بر و دوانلو دکتر روانپویشی رویکرد اساس بر
 تاییدی و اکتشافی عاملی  تحلیل مجددا تاکتیکی و اصلی دفاعی های

 هم از تاکتیکی و اصلی های دفاع به مربوط های سوال تا شد انجام
 اشباع عامل دو از پرسشنامه که داد نشان تحلیل این نتایج.گردد تفکیک

  .است شده
 توسط هیجانی تنظیمی خود پرسشنامه:هیجانی تنظیمی خود پرسشنامه

 در سوال 10 دارای و شد ساخته( 1070) سال در  کاشدان و هافمن
 در نهایت بی تا( 7) نیست درست من مورد در اصال از لیکرت طیف
 کرد مشخص اکتشافی عاملی تحلیل نتایج.است( 1)است درست من مورد
. باشد می تحمل و سازگاری،پنهانکاری عامل سه دارای پرسشنامه ،این

 که شده محاسبه درونی همسانی ضریب شیوه به پرسشنامه اعتبار
 91/0 تا 77/0 دامنه در مقیاسها خرده برای کرونباخ آلفای ضرایب

 عاملی تحلیل( 7987)کارشکی(.1070کاشدان، و هافمن)دارد قرار
 روی بر هیجانی تنظیمی خود پرسشنامه به مربوط تاییدی و اکتشافی

 سه وجود بیانگر اکتشافی عاملی تحلیل نتیجه. داد انجام دانشجو 910
 را اکتشافی عاملی تحلیل ،نتایج تاییدی عاملی تحلیل نتایج. بود عامل
 و018/0برابر مجذورات، میانگین تقریب خطای ریشه)است کرده تایید

 به پرسشنامه اعتبار(. 11   آزادی درجه با111فی مجذور های شاخص
 برای کرونباخ آلفای ضرایب که شده محاسبه درونی همسانی شیوه

 .داشت قرار 10/0 تا 10/0 دامنه در ها مقیاس خرده
 

 یافته ها
 را درصد 99 و زنان را بررسی مورد نمونه گروه از درصد 71 حدود
 فراوانی درصد باالترین ترتیب به.دهند می تشکیل مردان

 91)سال 10 از ،کمتر سال 11 تا 17 به مربوط سنی دامنه(درصد11)
 نمونه گروه از درصد 11.باشد می(درصد 77)باالتر و سال 17 و(درصد
 نمونه گروه در. هستند متاهل درصد 19 حدود و مجرد بررسی مورد
 درصد 11 و توانبخشی های رشته دانشجویان از درصد 19 بررسی مورد

 باالترین و باشند می تحصیل به مشغول شناسی روان رشته دانشجویان از
 تا 71   دامنه به مربوط درسی معدل(درصد 11 حدود)فراوانی درصد

 .است 71
  هیجان آموزشی مدل تدوین منظور به معتبر هایداده به دسترسی برای

 احساسات،مکانیسم مقیاسهای  روایی دوانلو،ابتدا پویشی روان مبنای بر
 عاملی تحلیل از استفاده با هیجانی تنظیمی خود و  دفاعی،اضطراب

 .گرفت قرار بررسی مورد اول مرتبه تاییدی

 
 .نتایج تحلیل عاملی تاییدی بررسی روایی و پایایی مقیاس ها 7جدول

میانگین واریانس  سازه مقیاس
 استخراج شده

(AVE) 

 پایایی ترکیبی
(CR) 

 ضرایب همبستگی سازه ها

7 1 9 1 

     91/0 10/0 (7غم) احساسات
    90/0 89/0 11/0 (1میل حنسی)

   17/0 17/0 91/0 11/0 (9شادی)
  10/0 90/0 70/0 91/0 19/0 (1خشم)
 78/0 97/0 90/0 17/0 18/0 10/0 (1گناه)

     87/0 77/0 (7عضالت مخطط) اضطراب
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 101... پویشی روان برمبنای هیجان آموزشی مدل طراحی و تدوین 

 7981زمستان ، 7، شماره 9دوره  فصلنامه سبک زندگی با محوریت سالمت

    11/0 81/0 18/0 (1عضالت صاف)
   19/0 10/0 81/0 81/0 (9آشوب شناختی)

مکانیسم 
 دفاعی

     87/0 11/0 (7تاکتیکی)
    81/0 81/0 19/0 (1اصلی)

خود تنظیمی 
 هیجانی

     81/0 91/0 (7سازگاری)
    97/0 81/0 11/0 (1پنهان کاری)

   91/0 97/0 91/0 79/0 (9تحمل)
 
 های سازه سوالهای تمامی برای آمده بدست عاملی بار مقدار به توجه با

 تنظیمی خود و دفاعی مکانیسم اضطراب، احساسات، پرسشنامه اصلی
 )دارد قرار 01/0 از کمتر سطح که آمد بدست 1/0 از بیشتر هیجانی

p<0/05 مقادیر تمامی t پایایی میزان( . است شده 87/7 از بزرگتر 
 تایید معنای به و است 1/0 مقدار از بیشتر ها سازه تمامی برای ترکیبی
 روایی که شده استخراج واریانس میانگین.باشد می ها سازه تمامی پایایی

 تاییدی مورد و مناسب مقادیر کل در سنجد، می را سازه هر همگرا
 دفاعی مکانیسم احساسات،اضطراب، های مقیاس در همگرا روایی برای

 و پایایی  ازتایید نشان نتایج مجموع در.است  هیجانی تنظیمی خود و
 .دارد  را الذکر فوق های مقیاس سواالت و ها سازه روایی
 ،01/1با برابر هنجارشده مجذورخی برازندگی هایشاخص مقدار

 ریشه ،91/0 با برابر  تطبیقی برازش ،99/0 با برابر برازش نیکویی
 برازش نیکویی شاخص ،07/0 با برابر  برآورد خطای مربعات میانگین
 برابر شده تعدیل برازندگی ،شاخص98/0 با برابر   نشده هنجار

 برازندگی آمدکه بدست99/0برابربا افزایشی برازش شاخص و98/0با
 می تایید را عامل پنج اساس بر احساسات پرسشنامه تاییدی عامل تحلیل

  .کند
 ،1/1با برابر هنجارشده مجذورخی برازندگی هایشاخص مقدار

 ریشه ،98/0 با برابر تطبیقی برازش ،98/0 با برابر برازش نیکویی
 برازش نیکویی شاخص ،011/0 با برابر برآورد خطای مربعات میانگین
 برابر شده تعدیل برازندگی شاخص ،99/0 با برابر  نشده هنجار

 که آمد بدست0/ 91 با برابر افزایشی برازش شاخص و98/0با
 را عامل سه اساس بر اضطراب پرسشنامه تاییدی عامل تحلیل برازندگی

  .کند می تایید
 ،8/1با برابر هنجارشده مجذورخی برازندگی هایشاخص مقدار

 ریشه ،81/0 با برابر تطبیقی برازش ،80/0 با برابر برازش نیکویی
 برازش نیکویی ،شاخص019/0 با برابر برآورد خطای مربعات میانگین
  با برابر شده تعدیل برازندگی  شاخص ،81/0 با برابر  نشده هنجار

 برازندگی که آمد بدست0/ 81 با برابر افزایشی برازش شاخص و81/0
 را عامل دو اساس بر دفاعی های مکانیسم پرسشنامه تاییدی عامل تحلیل
 کند می تایید

 ،7/1با برابر هنجارشده مجذورخی برازندگی هایشاخص مقدار
 ریشه ،81/0 با برابر تطبیقی برازش ،99/0 با برازشبرابر نیکویی
 برازش نیکویی ،شاخص011/0 با برابر برآورد خطای مربعات میانگین
 و87/0با برابر شده تعدیل برازندگی ،شاخص87/0 با برابر  نشده هنجار

 تحلیل برازندگی که آمد بدست0/ 81 با برابر افزایشی برازش شاخص
  را عامل سه اساس بر هیجانی تنظیمی خود پرسشنامه تاییدی عامل
  .کند می تایید

 سطح و  t شده،مقدار استاندارد مسیر ضریب مقدار 1 جدول در
 آزمون مبنای.است شده گزارش آمده بدست( P-Value)معناداری

 .است ساختاری یابی مدل ،آزمون ها فرضیه
 

 
 . نتایج آزمون فرضیه ها و تاثیر متغیر ها بر یکدیگر1جدول 

 نتیچه pمقدار tمقدار  ضریب استاندارد شده نوع تاثیر
 تایید 07/0 -1/9 -17/0 تاثیر احساسات بر خود تنظیمی هیجانی
 تایید 07/0 -07/9 -11/0 تاثیر اضطراب بر خود تنظیمی هیجانی

 تایید 07/0 -78/7 -81/0 تاثیر مکانیسم دفاعی بر خود تنظیمی هیجانی
 

 سه هر مدل در که دهد می نشان ساختاری معادالت یابی مدل نتایج
 خود بر اضطراب تاثیر هیجانی تنظیمی خود بر احساسات تاثیر رابطه

 هیجانی تنظیمی خود بر دفاعی های تاثیرمکانیسم و هیجانی تنظیمی
 تاثیر به مربوط  مدل در رابطه ترین قوی  (p<0/01) شود می تایید

 محاسبه   R² مقدار.است هیجانی تنظیمی خود بر دفاعی های مکانیسم
 فوق مدل در هیجانی تنظیمی خود از درصد 11 که دهد می نشان شده

 بینی پیش قابل  احساسات و اضطراب دفاعی، های مکانیسم اثر توسط
 .است

 که است این شود می مطرح که ،سوالی مدل های پارامتر تخمین از پس
 شاخص لذا.است سازگار مربوطه های داده با نظر مورد مدل حد چه تا

 ارزیابی مورد مختلف معیارهای و های روش طریق از مدل برازش های
 .است شده داده نمایش  9 جدول در آن نتایج که  گرفت قرار

 
 
 

 های برازش مدل آموزش هیجان. شاخص 9جدول 
 Chi square/df شاخص ها

نسبت کای اسکوئر 
 بر درجه آزادی

GFI 
شاخص 
نیکویی 
 برازش

RESEA 
جذر برآورد 
واریانس خطای 

 تقریب

CFI 
شاخص 
برازش 
 تطبیقی

NNFI 
شاخص 
برازش 
هنجار 

 نشده

IFI 
شاخص برازش 

 افزایشی

NFI 
برازندگی شاخص 

 تعدیل شده

 >10/0 >80/0 >80/0 >80/0 <09/0 >80/0 7≤شاخص ≤9 میزان قابل قبول
 87/0 81/0 87/0 81/0 077/0 87/0 9/1 مدل آموزش هیجان

 
 در مدل برازش های شاخص که دهد می نشان 9 جدول از حاصل نتایج
 خوبی برازندگی از ساختاری مدل و است مطلوب و قبول قابل حد

 .است برخوردار
 
 

 
 نتیجه گیری 

. است ضروری سالمتی برای سازگار طور به هیجان تنظیم توانایی
 درمانی روان متعدد رویکردهای با حاضر حال در هیجان تنظیم اهمیت
 تنظیم سازی مفهوم در را مختلفی مسیرهای توان می. است شده شناخته
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 درمانی روان در شده استفاده مرتبط درمانی های تکنیک در هیجان
 شوند؟ می تنظیم چگونه ها هیجان.کرد مشاهده بالینی

 مبتنی هیجان آموزشی مدل یک توسعه و طراحی هدف با پژوهش این
 داده تحلیل نتایج. است شده انجام دوانلو مدت کوتاه پویشی روان بر

 دارای ساختاری ،مدل دهد می نشان پرسشنامه به پاسخ از حاصل های
 و اضطراب ، احساسات تاثیر رابطه سه هر و بوده مطلوب برازش

 درصد 88 سطح در هیجانی تنظیمی خود بر دفاعی های مکانیسم
 تاثیر به مربوط رابطه ترین قوی  ترتیب به.  است معنادار اطمینان

(  -17/0)احساسات و( -11/0)اضطراب ،( -81/0)دفاعی های مکانیسم
 های مکانیسم وقتی که معنا بدین. باشد می هیجانی تنظیمی خود بر

 افراد توانایی ، یابد می افزایش ناهشیار احساسات و اضطراب ، دفاعی
 شده محاسبه   R² مقدار. یابد می کاهش هیجانی تنظیمی خود برای
 پژوهش مدل در هیجانی تنظیمی خود از درصد 11 که دهد می نشان

 بینی پیش قابل  احساسات و اضطراب دفاعی، های مکانیسم اثر توسط
 .است
 در وی. است همسو( 7987)فر شادمان پژوهش یافته با پژوهش یافته

 احساسات و دفاعی مکانیسم که یافت دست نتیجه این به خود پژوهش
 .دارند معناداری و مستقیم ، مثبت تاثیر خودشناسی بر
 موقعیت دوانلو، پویشی روان نظریه از گفت توان می ها یافته تبیین در

 را سازگارانه اقدام که شوند می احساساتی ایجاد باعث زندگی های
 احساسات نوروبیولوژی مسیر سالم کودک یک در. کنند می تحریک

. یابد می تحول کودکی دوران حوادث از تعدادی به پاسخ عنوان به
 و رشد شدن مختل  به منجر اولیه واقعی های دادن دست از و ها فقدان
 تحول و رشد اگر. شود می  احساسات  بیولوژی نورو های مسیر تحول

 به احساس هر برای مجزا ستون شود، مختل بیولوژی نورو مسیرهای
 آنها عوض در و شود نمی ایجاد جداگانه و مستقل  های احساس عنوان

 احساسات بیشتر چه هر تشدید. شوند می آمیخته و ادغام یکدیگر با
 ،منجر خود نوبه به ،اضطراب دارد می وا جنبش به را آمیخته،اضطراب

 برای است ممکن که شود می دفاعی های مکانیسم اندازی راه به
 .نباشد یا باشد کافی اضطراب مدیریت

 ترس  کلی بطور که کند می بیان نیز  بالبی جان دلبستگی نظریه
 ترک،امری و تنهایی مانند خاص های محرک یکسری از کودکان
 و انداخته بکار را دلبستگی سیستم ترس و شود می محسوب انطباقی

 دارد هایی ناکامی در ریشه خشم.دهد می عالمت را کودک پریشانی
 می مواجه آن با مراقبت منبع به دسترسی برای تالش در کودک که

 جدایی به کودک اعتراض در ترکیبی شکل به اغلب خشم و ترس.شود
 در کودک های کوشش شکست صورت در.شود می دیده والد از

 والد،ترس مجدد دیدار از وی انتظارات نشدن برآورده و رابطه برقراری
 وضعیت در را کودک غم تداوم.دهد می غم به را خود جای خشم و

 به آن از خالصی برای است ممکن او که طوری به ، داده قرار دردناک
 حضور عدم به مربوط خاطرات و احساسات افکار، راندن بیرون
 راهکار تنها حکم دفاعی دلبستگی شرایط این در.بزند دست والدین

 .است درماندگی و پریشانی با آمدن کنار
 یا آگاهی بدون و همیشه که است فیزیولوژیک فرایندی هیجان تنظیم
 و درونی های محرک به پاسخ در مغز. دهد می رخ آگاهانه تالش

 مشخصات) هیجانات مدت طول و شدت.کند می تولید ،هیجان بیرونی
 محصوالت عنوان به هیجانات. دارد محرک شدت به بستگی( فیزیکی

 در ها هیجان وقتی. نیستند تنظیم اختالل دچار ذاتی صورت تکاملی،به
 اضطراب ها، احساس شدن فعال به منجر فعلی روابط و جاری زندگی

 به یا آنان رنج  موجب شود، افراد درونی دنیای در هایی دفاع   و
 دارای انسان دوانلو گردد می احساسات تجربه و تحمل عدم عبارتی

 خویش درونی ی ها احساس بتواند که داند می فردی را روان سالمت
 .کند تجربه خویش دنیای در دفاعی های مکانیسم و اضطراب بدون را
 و ها احساس از آگاهی افزایش و آموزش با پژوهش یافته اساس بر

 از روشنی درک به توانند می افراد دفاعی های مکانیسم و اضطراب
 با که دفاعی مکانیسم و دارند که شوند،احساسی می مضطرب که زمانی

  احساسشان کردن پنهان و اضطراب از کاستن حال در آن از استفاده
 افزایش آنان در هیجانی تنظیمی خود ترتیب بدین و یابند دست هستند

 .یابد می
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