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 -1وبرؽٌبط ارؽذ رٍاًؾٌبعی ثبلیٌیٍ ،احذ ًیؾبثَر ،داًؾگبُ آساد اعالهیً ،یؾبثَر ،ایزاى.
 -2اعتبدیبر ،ػضَ ثبؽگبُ پضٍّؾگزاى خَاى ٍ ًخجگبىٍ ،احذ ًیؾبثَر ،داًؾگبُ آساد اعالهیً ،یؾبثَر ،ایزاى.
نویسنذه مسئول :هقطفی ثُلمبى آثبدی

] [ DOR: 20.1001.1.17352029.1398.17.3.2.9

واژههبی کلیذی :آهَسػ تٌظین ّیدبىً ،بگَیی ّیدبًی ،داًؼآهَسًَ ،خَاى.
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چکیده
زمینه و هذفً :بتَاًی در پزداسػ ؽٌبختی ،اطالػبت ّیدبًی ٍ تٌظین ّیدبىّبً ،بگَیی ّیدبًی ًبهیذُ هیؽَدً .بگَیی ّیدبًی یىی اس هؾکىالت
رایح در افزاد اعت .پضٍّؼ حبضز ثِ هٌظَر اثزثخؾی آهَسػ تٌظین ّیدبى ثز ًبگَیی ّیدبًی داًؼآهَساى دختز همطغ دٍم هتَعطِ ًظزی در عکب
تحقیلی  1395-1396اًدبم گزدیذ.
مواد و روشهب :طزح پضٍّؼ ًیوِ آسهبیؾی ثب طزح پیؼآسهَى ٍ پظآسهَى ثب گزٍُ وٌتز ثَد .خبهؼِ آهبری ایي پضٍّؼ ،ؽبهل ولیِ داًؼآهَساى
دختز همطغ دٍم هتَعطِ دثیزعتبىّبی ًظزی ؽْز ًیؾبثَر در عب تحقیلی  96-95ثَدًکذ .ثکِهٌظکَر اًدکبم ایکي پکضٍّؼ  30داًکؼآهکَس دختکز
دثیزعتبًی ثِفَرت ًوًَِگیزی تقبدفی خَؽِای چٌذهزحلِای اًتخبة گزدیذًذ ٍ ثِفَرت تقبدفی در  2گزٍُ وٌتز ٍ آسهکبیؼ لکزار گزفتٌکذ هّکز
گزٍُ ً 15فز) .ثِهٌظَر ثزرعی عطح ًبگَیی ّیدبًی اس پزعؾٌبهِ ًبگَیی ّیدبًی تَرًتَ ه )Toronto Alexithymia Scale-20اعتفبدُ ؽکذ.
ثزًبهِ آهَسؽی طی  8خلغِ  90دلیمِایّ ،فتِای یهثبر ثزای گزٍُ آسهبیؼ اًدبم ؽذ ٍ گزٍُ وٌتز ّیچ هذاخلِای دریبفت ًىزدًذ .در پبیبى خلغبت
ّز دٍ گزٍُ هدذد هَرد ارسیبثی لزار گزفتٌذ .ثِهٌظَر تدشیٍِتحلیل دادُّب اس ًزمافشار ً SPSSغخِ  24اعتفبدُ گزدیذ.
یبفتههبً :تبیح ًؾبى داد ثیي افزاد ؽزوتوٌٌذُ در گزٍُ آسهبیؼ ٍ گزٍُ وٌتز در هیشاى ًبگَیی ّیدبًی تفبٍت هؼٌبداری ٍخَد دارد ه .)p<0/001ثکب
در ًظز گزفتي اًذاسُ اثز هیتَاى گفت  73/5درفذ تغییزات ًبگَیی ّیدبًی ًبؽی اس هذاخلِ آهَسػ تٌظین ّیدبى اعت.
نتیجهگیری :ثب آهَسػ تٌظین ّیدبى در هذارط هیتَاى ثبػث وبّؼ ًبگَیی ّیدبًی ٍ ارتمب عطح عالهت رٍاى داًؼآهَساى ؽذ.

تأثیز تٌظین ّیدبى ثز ًبگَیی ّیدبًی ًَخَاًبى
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رٍػ پضٍّؼ حبضکز ًیوکِ آسهبیؾکی ثکب طکزح پکیؼآسهکَى ٍ
پظآسهَى ثب گزٍُ وٌتز ثَد .خبهؼِ آهبری ایي پضٍّؼ را ولیکِ
داًؼآهَساى دختز همطغ دٍم هتَعطِ دثیزعتبىّبی ًظزی ؽْز
ًیؾبثَر در اعتبى خزاعکبى رضکَی ،در عکب تحقکیلی 95-96
تؾىیل داد .ثِهٌظَر اًدبم ایي پکضٍّؼ  30داًکؼآهکَس دختکز
دثیزعتبًی ثِفَرت ًوًَِگیزی تقبدفی خَؽِای چٌذهزحلکِای
اًتخبة گزدیذًذ ثکذیيفکَرت وکِ اثتکذا اس ثکیي  39دثیزعکتبى
دختزاًِ هتَعطِ  ،2ثِفَرت تقبدفی  2دثیزعتبى اًتخبة ؽکذ؛
عپظ اس ّز هذرعِ  3والط ٍ اس ّز وکالط تؼکذاد ً 5فکز ثکِ
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مواد و روشها
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مقذمه
ًککبتَاًی در پککزداسػ ؽککٌبختی ،اطالػککبت ّیدککبًی ٍ تٌظککین
ّیدبىّبً ،بگَیی ّیدبًی ًبهیذُ هیؽَد ه .)1ایي ٍاصُ ،اٍلیي ثبر
در عکب  1972تَعک  Sifneosثککزای تَفکیی ٍیضگککیّککبی
ثیوبراى رٍاىتٌی اثذاع ؽذُ ٍ ثِ هؼٌبی فمذاى الفکب ثکزای اثکزاس
ّیدبى اعت ه ٍ )2اس ٍاضحتزیي عبسُّبیی اعت وکِ ثکِهٌظکَر
ثزرعی هؾىالت هزتج ثب پزداسػ ٍ تٌظین ّیدبى هَردهطبلؼکِ
لزارگزفتِ اعت هً .)3کبگَیی ّیدکبًی ًکَػی ًمکـ ٍ ًبرعکبیی
خلمی اعت وِ ثبػکث ًکبتَاًی در پکزداسػ ؽکٌبختی اطالػکبت
ّیدبًی ٍ تٌظین ّیدبىّب هکیؽکَد هٍ )4یضگکیّکبی ًکبگَیی
ّیدبًی در تضبد ثب تٌظین ّیدبى هؤثز لکزار دارد ٍ پکضٍّؼّکب
راثطِ ثیي ًبگَیی ّیدبًی ٍ عجهّبی ًبوبرآهذ تٌظین ّیدبى را
تأییذ وزدُاًذ ه .)5پضٍّؼّب ًؾکبى دادُاًکذ وکِ افکزاد هجتالثکِ
ًبگَیی ّیدبًی در ؽٌبعبیی فحیح ّیدبىّب اس چْکزُ دیگکزاى
هؾىل دارًذ ه ٍ )7 ,6ظزفیت آىّب ثزای ّوذردی ثب حبلتّکبی
ّیدبًی دیگزاى هحذٍد اعت ه.)7
هطبلؼبت رٍاى ؽٌبختی ًیش ًؾبى هیدّذ وِ تٌظین ّیدکبى،
ػبهل هْوکی در تؼیکیي عکالهتی ٍ داؽکتي ػولىکزد هَفکك در
تؼبهالت اختوبػی اعت ه)8؛ ٍ ًمـ در آى ثب اختالالت درٍىریش
ههبًٌککذ افغککزدگی ،اضککطزاة ،اًککشٍای اختوککبػی) ٍ اخککتالالت
ثزٍىریش ههبًٌذ ثشّىبری ٍ رفتکبر پزخبؽکگزاًِ) ارتجکبد دارد ه.)9
فککزدی وککِ در تٌظککین ّیدبًککبت هٌفککی هؾککىل دارد ،در ثزاثککز
فؾبرّبی هحیطی آعیت پذیزتز ثِ ًبگَیی ّیدکبًی اعکت ه.)10
تٌظین ّیدبى ثِ فزآیٌذّبیی اؽبرُ هیوٌذ وِ ثٍِعیلِی آى هکب
ثز ایٌىِ چِ ّیدبًبتی را تدزثِ وٌین ،چِ هَلغ آىّکب را تدزثکِ
وٌین ٍ چگًَِ آىّب را ثیبى وٌین تأثیز هکیگکذارد ه .)11درٍالکغ
تٌظین ّیدبًی ثِ فَرت ارسیبثی پیؼ اس رخذاد حبدثِ ّیدبًی اس
وبّؼ هٌکبثغ ؽکٌبختی پیؾکگیزی هکیوٌکذ ه .)15-12آهکَسػ
تٌظین ّیدبى ًیش ؽبهل وٌتز ّیدبًبت هٌفی ٍ ًحکَُ اعکتفبدُ
هثجت اس ّیدبًبت اعت ه .)16ثزًبهِ آهَسػ تٌظکین ّیدکبى ثکب
ایدبد ًگزػ ّبی هثجت ٍ افشایؼ حظ وٌتکز  ،عکجت وکبّؼ
ًبگَیی ّیدبًی هی ؽَد .آهَسػ هْبرت ّکبی اثکزاس ّیدکبى ّکب
ثِ ػٌَاى یىی اس تىٌیه ّب در آهَسػ تٌظین ّیدبى در وکبّؼ
ًبگَیی ّیدبًی هکؤثز اعکت ه .)17اسًظکز Roemer ٍ Gratz
ه )18تٌظین ّیدبى ؽبهل  4هفَْم هیثبؽذ وِ ػجبرتاًذ اس؛ ه)1

آگبّی ٍ فْن ّیدبًبت ،ه )2پذیزػ ّیدبًبت ،ه )3تَاًبیی ثکزای
وٌتز رفتبرّکبی تىبًؾکی ٍ رفتکبر ًوکَدى ثکز اعکبط اّکذا
هَردًظز ،سهبًی وِ ّیدبًبت هٌفی اتفبق هیافتکذ ٍ ه )4تَاًکبیی
ثزای اعتفبدُ اس راّجزّبی تٌظینوٌٌذُی ّیدبى هاسًظز هَلؼیتی
هٌبعت) ٍ اًؼطب پذیزی در تؼذیل پبعخّبی ّیدبًی ثز اعکبط
اّذا فزدی ٍ تمبضبی هَلؼیتی .پضٍّؼّب ًؾکبى دادُاًکذ وکِ
آهَسػ گزٍّی تٌظین ّیدبى ،تأثیز هثجتی ثز ًکبگَیی ّیدکبًی
دارد ه.)14
اسآًدککبییوککِ داًککؼآهککَساى هؾککىالت هتٌککَػی را تدزثککِ
هی وٌٌذ ،ایي اهز ثز تَاًبیی عبسگبری ٍ رٍاثک ثکیي افکزاد تکأثیز
هیگذارد ٍ هٌدز ثِ افشایؼ عطح تٌیکذگیً ،کبگَیی ّیدکبًی ٍ
هؾىالت عبسگبری هی ؽَد .ایکي ػَاهکل هکیتَاًکذ ثکِفکَرت
اًشٍای اختوبػی ،غوگیٌی ،افغزدگی ٍ وبّؼ ػشتًفظ آؽکىبر
ؽَد وِ ایي ػَاهل ثبػث ػذم توزوش داًؼآهَساى ثکز یکبدگیزی
درٍط ٍ ثْزُهٌذی السم اس تدزثیبت خذیذؽکبى هکیؽکَد ه.)19
هذاخلِ تٌظین ّیدبى هوىي اعت ثتَاًذ ثزخی اس هؾىالت هبًٌذ
ًبگَیی ّیدبًی داًؼآهَساى را وبّؼ دّذ .پکضٍّؼّکب ًؾکبى
هیدّذ تمَیت عالهت رٍاى اس طزیك آهَسػ تٌظین ّیدکبى در
داًؼ آهَساى هذارط ثغیبر هؤثز هیثبؽکذ ه .)20در سهیٌکِ تکأثیز
آهَسػ تٌظین ؽٌبختی ثز ًبگَیی ّیدبًی در وؾَر پضٍّؼّبی
ثغیبر ووی اًدبم ؽذُ ٍ ثخقَؿ در ًَخَاًبى دختکز ایکي خک
پضٍّؾی ثغیبر هحغَط اعت .اسایيرٍ ّکذ پکضٍّؼ حبضکز
ثزرعی تکأثیز آهکَسػ تٌظکین ّیدکبى ثکز ًکبگَیی ّیدکبًی در
داًؼآهَساى دختز همطغ هتَعطِ هیثبؽذ.

احوذی ٍ ّوىبر

ؽیَُ تقبدفی اًتخبة ؽذًذ .درًْبیت ً 30فز اًتخبة ؽذًذ وکِ
ثِفَرت تقبدفی در دٍ گزٍُ وٌتز ٍ آسهکبیؼ هّکز گکزٍُ 15
ًفز) لزار گزفتٌکذ .هکالنّکبی ٍرٍد ػجکبرت ثَدًکذ اسً :ذاؽکتي
اختالالت رٍاىؽٌبختی حبدً ،ذاؽتي ثیوبری حبد خغوی ،رضبیت

خلغِ 2

اًتخبة هَلؼیت

خلغِ 3

اًتخبة هَلؼیت

خلغِ 4

افالح هَلؼیت

خلغِ 5

گغتزػ تَخِ

خلغِ 6

ارسیبثی ؽٌبختی

خلغِ 7

تؼذیل پبعخ

خلغِ 8

ارسیبثی ٍ وبرثزد

 :)Alexithymia Scale-20ایککي همیککبط در عککب 1986
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خلغِ 1

آؽٌبیی

جذول  .1سبختبر و محتوای درمبن در گروه آزمبیص
دعتَر خلغِ
ّذ
آؽٌبیی اػضبی گزٍُ ثب یىذیگز ٍ ؽزٍع راثطِ هتمبثل رّجز گزٍُ
ههؾبٍر) ٍ اػضب
ثیبى اّذا افلی ٍ فزػی گزٍُ ٍ گفتگَی اػضب راخغ ثِ اّذا
آؽٌبیی ثب ثزًبهِ درهبًی
ؽخقی ٍ خوؼی
ثیبى هٌطك ٍ هزاحل هذاخلِ
 ثیبى چبرچَة ٍ لَاػذ ؽزوت در گزٍُؽٌبخت ّیدبى ٍ هَلؼیتّبی ثزاًگیشاًٌذُ اس طزیك آهَسػ تفبٍت
ػولىزد اًَاع ّیدبىّب
ارائِ آهَسػ ّیدبًی
 اطالػبت راخغ ثِ اثؼبد هختلی ّیدبى ٍ اثزات وَتبُهذت ٍ دراسهذتّیدبىّب
گفتگَ ثیي اػضب راخغ ثِ ػولىزد ّیدبىّب در فزآیٌذ عبسگبری اًغبى ٍ
فَایذ آىّبً ،مؼ ّیدبى ّب در ثزلزار وزدى ارتجبد ثب دیگزاى ٍ
ارسیبثی هیشاى آعیتپذیزی ٍ
تأثیزگذاری رٍی آىّب ٍ ّوچٌیي عبسهبىدّی ٍ ثزاًگیشاًذى رفتبر
هْبرتّبی ّیدبًی اػضب
اًغبى
 طزح هثب ّبیی اس تدزثِّبی ٍالؼیخلَگیزی اس اًشٍای اختوبػی ٍ اختٌبة
ایدبد تغییز در هَلؼیت
آهَسػ راّجزد حل هغئلِ
ثزاًگیشاًٌذُی ّیدبى
 آهَسػ هْبرتّبی ثیي فزدیهتَلی وزدى ًؾخَار فىزی ٍ ًگزاًی
تغییز تَخِ
 آهَسػ تَخِؽٌبعبیی ارسیبثیّبی غل ٍ اثزات آىّب رٍی حبلتّبی ّیدبًی
تغییز ارسیبثیّبی ؽٌبختی
 آهَسػ راّجزد ثبس -ارسیبثیؽٌبعبیی هیشاى ٍ ًحَُی اعتفبدُ اس راّجزد ثبسداری ٍ ثزرعی پیبهذّبی
ّیدبًی آى
هَاخِْ
تغییز پیبهذّبی رفتبری ٍ
آهَسػ اثزاس ّیدبى
فیشیَلَصیىی ّیدبى
افالح رفتبر اس طزیك تغییز تمَیتوٌٌذُّبی هحیطی
آهَسػ تخلیِ ّیدبًی ،آرهیذگی ٍ ػول هؼىَطارسیبثی هیشاى ًیل ثِ اّذا فزدی ٍ گزٍّی
ارسیبثی هدذد ٍ رفغ هَاًغ وبرثزد وبرثزد هْبرتّبی آهَختِؽذُ در هحی ّبی طجیؼی خبرج اس خلغِ
 -ثزرعی ٍ رفغ هَاًغ اًدبم تىبلیی

] [ DOR: 20.1001.1.17352029.1398.17.3.2.9

خلغبت

هحتَای خلغبت

داؽتي در ؽزوت در پضٍّؼ ٍ ،تَاًبیی ؽزوت هغتوز در گکزٍُ.
هالنّبی خزٍج ًیش ػجبرت ثَدًذ اس :غیجت ثیؼ اس دٍ خلغِ در
خلغبت درهبًی ٍ ،ػذم رضبیت در ؽزوت در گزٍُ.

تأثیز تٌظین ّیدبى ثز ًبگَیی ّیدبًی ًَخَاًبى

جذول  .2میبنگین و انحراف استبنذارد نبگویی هیجبنی
گزٍُ
آسهبیؼ
وٌتز

پیؼآسهَى
هیبًگیي
71/83
72

اًحزا هؼیبر
3/29
2/86

پظآسهَى
هیبًگیي
49/75
71

اًحزا هؼیبر
3/33
4/17

جذول  .3نتبیج تحلیل کوواریبنس متغیر نبگویی هیجبنی
هٌبثغ تغییزات

df

MS

F

p

اًذاسُ
اثز

پیؼآسهَى

1

47/352

11/879

0/001

0/342

گزٍُ

1

74/906

18/792

0/001

0/735

خطب

27

964

3/986
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ّوککبىطککَر وککِ هؾککبّذُ هککیؽککَد هیککبًگیي ًوککزُ ولککی
پیؼآسهَى گزٍُ آسهبیؼ ٍ وٌتز ثِ تزتیکت ثزاثکز ثکب ٍ 71/83
 72ثَدُ اعت .هیبًگیي ایي ًوزات در پکظآسهکَى ثکزای گکزٍُ
آسهکبیؼ  ٍ 49/75ثکزای گکزٍُ وٌتککز  71هکیثبؽکذ .ثٌککبثزایي
هیبًگیي پظآسهَى گزٍُ آسهبیؼ در ًبگَیی ّیدبًی در همبیغکِ
ثب گزٍُ وٌتز ووتز اعت.
ثزای ثزرعکی تفکبٍت هیکبًگیي پکظآسهکَى هتغیکز ًکبگَیی
ّیدبًی ثیي دٍ گزٍُ اس آسهَى تحلیل وٍَرایبًظ اعکتفبدُ ؽکذ.
توبم پیؼفزكّبی تحلیل وٍَاریبًظ اسخولِ ّوگٌکی ؽکیت-
ّبی رگزعیَىّ ،ن خطی رگزعیًَیّ ،وگٌی ٍاریبًظّب ،تَسیغ
ًزهب هتغیز ًبگَیی ّیدبًی ٍ فبفلِای ثکَدى همیکبط اًکذاسُ-
گیزی رػبیت ؽذُ ثَدً .تبیح تحلیل وٍَاریبًظ در خذٍ  5آهذُ
اعت.

] [ Downloaded from rbs.mui.ac.ir on 2022-08-12

یبفتههب
در ایي ثخؼ اثتذا یبفتِّبی تَفیفی گشارػ هیگزدد ٍ عپظ
یبفتِّبی اعتٌجبطی ارائِ هیگزددً .تبیح هزثَد ثِ هیبًگیي ٍ
اًحزا اعتبًذارد ًبگَیی ّیدبًی در خذٍ  2آهذُ اعت.

] [ DOI: 10.52547/rbs.17.3.359

تَع  Taylorعبختِ ؽکذ ٍ در عکب  1994تَعک ،Bagby
 Taylor ٍ Parkerتدذیذًظز گزدیذه .)21ایي همیکبط ؽکبهل
 20هبدُ در عِ سیز همیبط دؽَاری در تؾکخیـ احغبعکبت ه7
هبدُ) ،دؽَاری در تَفیی احغبعبت ه 5هبدُ) ٍ تفىز ثزٍى هذار
ه 8هبدُ) اعت .سیز همیبطّبی ایي پزعؾٌبهِ ؽبهل :دؽَاری در
تؾکخیـ احغبعککبت هایکي خککزدُ همیکبط تَاًککبیی ؽککخـ در
ؽٌبعبیی احغبعبتؼ ٍ توبیش هیبى احغبعبت ثب حظّکبی ثکذًی
را ارسیبثی هیوٌذ) ٍ دؽَاری در تَفیی احغبعکبت هایکي خکزدُ
همیبط تَاًبیی ؽخـ در ثیبى احغبعبت ٍ ایٌىِ آیب لبدر اعکت
احغبعبت خَدػ را در لبلت لغبت ثیبى وٌذ یب خیز ،هیعٌدذ) ٍ
تفىز ثزٍى هذار هایي خزدُ همیبط هیشاى درٍىًگکزی ٍ ػویکك
ؽذى در احغبعبت درًٍی خَدػ ٍ دیگزاى را ثزرعی هکیوٌکذ)
هیثبؽذً .وزُ گذاری پزعؾٌبهِ ثِ ؽیَُ لیىزت اعت .ثکِ پبعکخ
«وبهالً هخبلی» ًوزُ  ٍ 1ثِ پبعخ «وبهالً هَافك» ًوزُ  5تؼلك
هیگیزدّ .ز چِ ًوزات ؽزوتوٌٌذگبى ثیؾتز ثبؽذً ،ؾبىدٌّکذُ
هؾىل ثیؾتز در سهیٌِ ًبگَیی ّیدبًی هیثبؽکذ .در ایکزاى ایکي
پزعؾٌبهِ تَعک ثؾکبرت هٌّ )22دبریکبثی ؽکذُ اعکتً .تکبیح
تحلیل ػبهلی تأییذی ایي همیکبط ٍخکَد عکِ ثؼکذ دؽکَاری در
ؽٌبعبیی احغبعبت ،دؽَاری در تَفیی احغبعبت ٍ ،تفىز ػیٌی
را تأییذ هیوٌذ.
ایي پکضٍّؼ ًیوکِ آسهبیؾکی اس ًکَع طکزح پکیؼآسهکَى ٍ
پظآسهَى ثب گزٍُ وٌتز اعت .پظ اس اًتخبة افزاد گزٍُ ًوًَِ،
ؽزوتوٌٌذگبى ثِ ؽیَُی خبیگشیٌی تقبدفی در دٍ گزٍُ وٌتز
هً 15فز) ٍ آسهبیؼ هً 15فز) لزار گزفتٌذ .لجل اس اًدکبم هذاخلکِ
پزعؾٌبهِ ًبگَیی ّیدبًی تَرًتَ تَع ّکز دٍ گکزٍُ وٌتکز ٍ
آسهککبیؼ تىویککل گزدیککذ .ثزًبهککِ آهَسؽککی طککی  8خلغککِ 90
دلیمِایّ ،فتِای یهثبر ثزای گزٍُ آسهبیؼ اًدبم ؽکذ ٍ گکزٍُ
وٌتز ّیچ هذاخلِای دریبفت ًىزدًذ .عبختبر ٍ هحتَای درهکبى
در ایي  8خلغِ در خذٍ  1آهذُ اعکت .پکظ اس اتوکبم خلغکبت
دٍثبرُ پزعؾٌبهِ ًبگَیی ّیدکبًی تَرًتکَ تَعک ّکز دٍ گکزٍُ
وٌتز ٍ آسهبیؼ ثِػٌَاى پظ آسهَى تىویل ؽذ .ثزًبهِ هذاخلکِ
در  8خلغِ  90دلیمِای ثِفَرت ّفتگی ثز اعبط هذ آهَسػ
تٌظین ّیدبى  Grossاخکزا ؽکذ .در ایکي پکضٍّؼ خوکغآٍری
دادُّب ثب ثِوکبرگیزی آهکبر تَفکیفی ٍ ثکب اعکتفبدُ اس ًکزمافکشار
 ،SPSSثِ تَفیی هکَاردی ّوچکَى تَسیکغ فزاٍاًکی ،درفکذ

فزاٍاًی ٍ درفذ فزاٍاًی تدوؼی هزثکَد ثکِ هتغیزّکبی تحمیکك
پزداختِ ؽذ؛ ٍ ّنچٌیي در ثخکؼ اعکتٌجبطی اس آسهکَى تحلیکل
وٍَاریبًظ اعتفبدُ گزدیذ.

احوذی ٍ ّوىبر
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بحث و نتیجهگیری
یبفتِّبی ایي پضٍّؼ ًؾبى داد وِ آهَسػ تٌظین ّیدبى هٌدز
ثِ وبّؼ ًبگَیی ّیدکبًی در داًکؼآهکَساى گکزٍُ آسهکبیؼ در
همبیغِ ثب گزٍُ وٌتز در هزحلِ پکظآسهکَى هکیؽکَد .درٍالکغ
آهَسػ تٌظین ّیدبى ؽبهل تىٌیهّب ٍ راّجزدّبیی اعکت وکِ
در وبّؼ ًبگَیی ّیدبًی هکؤثز اعکت ثزًبهکِ آهکَسػ تٌظکین
ّیدبى ثب ایدبد ًگزػّبی هثجت ٍ افشایؼ حظ وٌتز  ،عکجت
وبّؼ ًبگَیی ّیدکبًی هکیؽکَد .آهکَسػ هْکبرتّکبی اثکزاس
ّیدبىّب ثِ ػٌَاى یىی اس تىٌیهّب در آهَسػ تٌظکین ّیدکبى
در وبّؼ ًکبگَیی ّیدکبًی هکؤثز اعکت ه .)17آهکَسػ تٌظکین
ّیدبى ثبػث هیؽَد وِ ؽجىِ اختوبػی افزاد ثب تغکْیل رٍاثک
اختوبػی ؽبى گغتزػ یبثذ ٍ درًتیدکِ افکزاد حوبیکت اختوکبػی
ثیؾتزی دریبفت وٌٌذ ه.)9
درٍالغ داًؼ آهَساًی وکِ ًکبگَیی ّیدکبًی ثیؾکتزی دارًکذ
ًغجت ثِ گزٍُ وٌتز  ،پبعخّبی ّیدبًی ًبهٌبعتتکز ،دؽکَاری
در ادران ٍ تَفیی تدبرة ّیدبًی ثیؾکتز ٍ تَاًکبیی ووتکز در
هذیزیت خلك هٌفی خَد را گشارػ دادًذً .تبیح پضٍّؼ حبضز ثب
تحمیمکککککبت ّ ٍ Dubeyوىکککککبراى هٍ Worthington ،)5
ّوىبراى هّ ،)23وخَاى اعت.
ًمـ ٍ ًبرعبیی در تٌظین ّیدبى در افزاد هجتالثکِ ًکبگَیی
ّیدبًی ثکب ػَاطکی هٌفکی ثیؾکتزی ّوکزاُ اعکت هً .)24تکبیح
پککضٍّؼ ّ ٍ Dubeyوىککبراى ه )5درثککبرُ ارتجککبد ثککیي ًمککؼ
هؾىالت تٌظین ّیدبى ٍ تأثیز هثجت ٍ هٌفی در تجییي عالهتی
ًبگَیی ّیدبًی ثیبًگز ایي ثَد وِ ًبگَیی ّیدکبًی در تضکبد ثکب
تٌظین ّیدبى هؤثز لزار دارد ٍ ًبگَیی ّیدکبًی ثکب عکجهّکبی
ًبوبرآهذ تٌظین ّیدبى راثطِ هثجت هؼٌبدار دارًذ.
تأویککذاتی وککِ اس طزیککك تئککَری ٍ تحمیمککبت رٍی اّویککت
ّیدبى ّب ؽذُ اعت تأثیزات تکالػ ثکِ وٌتکز تدزثکِ ٍ اثکزاس

] [ Downloaded from rbs.mui.ac.ir on 2022-08-12

ثب تَخِ ثِ یبفتِ ّبی خذٍ  ،5گزٍُ اثز هؼٌبداری ثز ًوکزات
پظ آسهَى داؽت .ثب تَخِ ثِ اًذاسُ اثز هی تَاى گفت  73/5درفذ
تغییزات ًبگَیی ّیدبًی ًبؽی اس اخکزای تکأثیز اخکزای آهکَسػ
تٌظین ّیدبى اعت .ثٌکبثزایي ثزرعکی آهکَسػ تٌظکین ّیدکبى
ثبػککث وککبّؼ ًککبگَیی ّیدککبًی ه ٍ )<p0/001ه);F18/79
هیؽَد.

ّیدبًی را ثزخغتِ وزدُ اعکت .تکالػ ثکِ اختٌکبة اس تدکبرة
درًٍککی هافىککبر ٍ احغبعککبت ًبخَاعککتِ) سیزثٌککبی ثغککیبری اس
اختال ّبی رٍاىؽٌبختی اعت .ػالٍُ ثز آى توبیل ػوکَهی ثکِ
هحذٍد وزدى تدزثِ ّیدبًی ٍ ػذم اثکزاس ّیدکبًی ثکب افکشایؼ
ثزاًگیختگی رٍاىؽٌبختی ّوکزاُ ثکَدُ ٍ ثکز ایکي اعکبط ،ایکي
فزضیِ را هطزح وزدُ اعت وِ تالػ ثِ وٌتز ٍ اثزاس ّیدکبًی
هوىي اعت خطز ػذم اثزاس ّیدکبًی را افکشایؼ دّکذ؛ ثٌکبثزایي
ثزخی هفَْمعبسیّبی تٌظین ّیدکبًی ،ثکِ اّویکت پکذیزػ ٍ
ارسػ دادى ثِ پبعخ ّبی ّیدبًی تأویذ هیوٌٌذ .ثِػجبرتدیگکز
در تٌظین ّیدبًی ثِخبی ایٌىکِ عکؼی در حکذ ّیدکبىّکبی
خبؿ ؽَد ثِ تؼذیل تدزثِ ّیدبًی پزداختِ هیؽَد ،ایي تؼذیل
ّیدبًی ثبیذ ثِ فَرت وبّؼ فَریت تدزثِ ّیدبًی ثبؽذ ٍ ثکِ
ایي طزیك ؽخـ هی تَاًذ رفتبرػ را وٌتز وٌذ هوِ ایي هغبیز
ثب وٌتز ّیدبىّب اعت).
ثب تَخِ ثِ ایٌىِ داًؼآهَساًی وِ ثذ تٌظیوی ّیدبًی دارًذ،
ًِتٌْب تؼبهل هَفمیتآهیشی ثب ّوغبالى خَد ًذارًذ ٍ رفتبرّکبی
هؾىلدار را ثِ هَلؼیتّبی هختلی تؼوین هیدّذ ثلىِ ًکبگَیی
ّیدبًی ثبالیی دارًذ ،آهَسػ تٌظکین ّیدکبى هکیتَاًکذ اس ایکي
هؾىالت ثىبّذ .درًْبیت ثب تَخکِ ثکِ افکشایؼ ؽکیَع ًکبگَیی
ّیدککبًی ٍ ّوچٌککیي ارتجککبد آى ثککب ثغککیبری اس ؽککبخـّککبی
ًبعکبسگبری رٍاىؽکٌبختی ٍ اخکتالالت رٍاًکی ،اّویکت ثزرعککی
اثزثخؾی آهَسػ تٌظین ّیدبى ثکز ًکبگَیی ّیدکبًی هؾکخـ
هی ؽَد؛ ٍ ثب تَخِ ثِ تکأثیزات هٌفکی اعکتزاتضیّکبی ًبهٌبعکت
تٌظکین ّیدککبى در ػولىزدّککبی تحقککیلی ٍ عککبیز حککَسُّککبی
سًذگیً ،یبس ثِ تَخِ ثیؾتزی احغبط هیؽَد.
هْبرت ّبی تٌظین ّیدبى ارتجبد هؼلکن-ؽکبگزد را تغکْیل
وزدُ ٍ اس طزیك ارسیبثی ؽٌبختی هثجت ثبػث یبدگیزی وبرآهکذتز
هی ؽَد ٍ ایي هی تَاًذ ثبػث وکبّؼ ًکبگَیی ّیدکبًی ؽکذُ ٍ
اًگیشُ پیؾزفت را ثْجَد ثجخؾذ .درٍالغ هکی تکَاى ثکب ؽٌبعکبیی
ؽیَُ ّبی ًبعبسگبر تٌظین ّیدبى ثِ ػٌَاى یه ػبهل خطز ثزای
آعیت ّبی رٍاًی ٍ آهکَسػ راّجزدّکبی اًطجکبلیتکز ٍ وکبّؼ
راّجزدّبی غیزاًطجکبلی اس ًکبگَیی ّیدکبًی پیؾکگیزی ًوکَد ٍ
درًتیدِ ایي اختال در خبهؼِ وبّؼ خَاّذ یبفت .ثٌکبثزایي ثکب
آهَسػ تٌظین ّیدبى هکی تکَاى ًکبگَیی ّیدکبًی را در داًکؼ
آهَساى وبّؼ داد ٍ عطح عالهت رٍاى داًکؼآهکَساى افکشایؼ

تأثیز تٌظین ّیدبى ثز ًبگَیی ّیدبًی ًَخَاًبى
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تقذیر و تشکر
اس توبهی هغئَلیي هحتزم هذارط فزساًگبى وکِ هکب را در اًدکبم
. تمذیز ٍ تؾىز هیًوبیین،ایي تحمیك یبری ًوَدًذ

ُ ّوچٌیي در ایي هطبلؼِ ثِ ثزرعی ػَاهل پیؼثیٌی وٌٌکذ.یبثذ
ُ ّیدبى ٍ ؽٌبخت پزداختِؽذ،در عِ حَسُی هختلی ثیَلَصیه
 اس ًتبیح حبفل اس آى هکیتکَاى در تؼیکیي اّکذا ثکبلیٌی،اعت
هتٌبعت ثب ًیبس هزاخغ ثْزُ خغت ٍ ثِ ػجکبرتی ًتکبیح حبفکل اس
ایي هطبلؼِ هی تَاًذ در رؽذ ٍ پکزٍرػ ًگکبُ چٌذثؼکذی در اهکز
هذاخلِ ٍ درهبى تٌظین ّیدبى ٍ اختالالت هزتج ثکب آى عکْین
.ثبؽذ

References
1. Taylor GJ, Bagby RM. An overview of the alexithymia construct. . In: Bar-On R, Parker JDA,
editors. The handbook of emotional intelligence: Theory, development, assessment, and application
at home, school, and in the workplace. San Francisco, CA, US: Jossey-Bass.; 2000. p. 40-67.
2. Sifneos PE. The prevalence of ‘alexithymic’characteristics in psychosomatic patients.
Psychotherapy psychosomatics. 1973;22(2-6):255-62.
3. Waller E, Scheidt CE. Somatoform disorders as disorders of affect regulation: a development
perspective. International review of psychiatry. 2006;18(1):13-24.
4. Stasiewicz PR, Bradizza CM, Gudleski GD, Coffey SF, Schlauch RC, Bailey ST, et al. The
relationship of alexithymia to emotional dysregulation within an alcohol dependent treatment
sample. Addictive behaviors. 2012;37(4):469-76.
5. Dubey A, Pandey R, Mishra K. Role of emotion regulation difficulties and positive/negative
affectivity in explaining alexithymia-health relationship: An overview. Indian Journal of Social
Science Research. 2010;7(23):20-31.
6. Parker JD, Taylor GJ, Bagby M. Alexithymia and the recognition of facial expressions of emotion.
Psychotherapy and psychosomatics. 1993;59(3-4):197-202.
7. Vanheule S, Desmet M, Rosseel Y, Verhaeghe P, Meganck R. Relationship patterns in alexithymia:
a study using the core conflictual relationship theme method. Psychopathology. 2007;40(1):14-21.
8. Thompson RA. Emotional regulation and emotional development. Educational Psychology
Review. 1991;3(4):269-307.
9. Eisenberg N, Cumberland A, Spinrad TL, Fabes RA, Shepard SA, Reiser M, et al. The relations of
regulation and emotionality to children's externalizing and internalizing problem behavior. Child
development. 2001;72(4):1112-34.
10. Schulz S, Laessle R. Associations of negative affect and eating behaviour in obese women with and
without binge eating disorder. Eating Weight Disorders-Studies on Anorexia, Bulimia Obesity.
2010;15(4):e287-e93.
11. Szczygieł D, Buczny J, Bazińska R. Emotion regulation and emotional information processing: The
moderating effect of emotional awareness. Personality and Individual differences. 2012;52(3):4337.
12. Diefendorff JM, Richard EM, Yang J. Linking emotion regulation strategies to affective events and
negative emotions at work. Journal of Vocational behavior. 2008;73(3):498-508.
13. Garnefski N, Kraaij VJP, differences I. Relationships between cognitive emotion regulation
strategies and depressive symptoms: A comparative study of five specific samples.
2006;40(8):1659-69.
14. Gratz KL, Gunderson JG. Preliminary data on an acceptance-based emotion regulation group
intervention for deliberate self-harm among women with borderline personality disorder. Behavior
therapy. 2006;37(1):25-35.

962

1398 / 3 ُ ؽوبر/ 17 ُ دٍر/ تحمیمبت ػلَم رفتبری

www.mui.ac.ir

15. Packman J. Group activity therapy with learning disabled preadolescents exhibiting behavior
problems: University of North Texas; 2002.
16. Greeson J, Brantley J. Mindfulness and anxiety disorders: Developing a wise relationship with the
inner experience of fear. Clinical handbook of mindfulness: Springer; 2009. p. 171-88.
17. Straub R. Health Psychology: A Biopsychosocial Approach. New York: Macmillan Learning;
2016.
18. Gratz KL, Roemer L. Multidimensional assessment of emotion regulation and dysregulation:
Development, factor structure, and initial validation of the difficulties in emotion regulation scale.
Journal of psychopathology behavioral assessment. 2004;26(1):41-54.
19. Van Tilburg MA, Vingerhoets AJ, Van Heck GL. Coping with homesickness: The construction of
the adult homesickness coping questionnaire. Personality and Individual differences.
1997;22(6):901-7.
20. Kraag G, Zeegers MP, Kok G, Hosman C, Abu-Saad HH. School programs targeting stress
management in children and adolescents: A meta-analysis. Journal of school psychology.
2006;44(6):449-72.
21. Taylor GJ, Bagby RM, Parker JD. Disorders of affect regulation: Alexithymia in medical and
psychiatric illness. Cambridge: Cambridge University Press; 1999.
22. Besharat MA. Reliability and factorial validity of a Farsi version of the 20-item Toronto
Alexithymia Scale with a sample of Iranian students. Psychological reports. 2007;101(1):209-20.
23. Worthington EL, Witvliet CVO, Pietrini P, Miller AJ. Forgiveness, health, and well-being: A
review of evidence for emotional versus decisional forgiveness, dispositional forgivingness, and
reduced unforgiveness. Journal of behavioral medicine. 2007;30(4):291-302.
24. Connelly M, Denney DR. Regulation of emotions during experimental stress in alexithymia.
Journal of psychosomatic research. 2007;62(6):649-456.

[ DOI: 10.52547/rbs.17.3.359 ]

[ DOR: 20.1001.1.17352029.1398.17.3.2.9 ]

[ Downloaded from rbs.mui.ac.ir on 2022-08-12 ]

احوذی ٍ ّوىبر

365

1398 / 3 ُ ؽوبر/ 17 ُ دٍر/ تحمیمبت ػلَم رفتبری

www.mui.ac.ir

تأثیز تٌظین ّیدبى ثز ًبگَیی ّیدبًی ًَخَاًبى

The Effect of Emotional Regulation Instruction on Alexithymia of High School Students
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Aim and Background: Inability in cognitive processing, emotional awareness, and emotion regulation is called
Alexithymia. The alexithymia is a common problem among people. The purpose of this study was to determine
the effect of emotional regulation instruction on alexithymia of high school students.
Methods and Materials: The research method was a semi-experimental design with pre-test and post-test with
control group. The statistical population of this study included all female secondary high school students of
Neyshabur who studying in the academic year of 2017-18. Among 20 high school students, 30 subjects were
selected clustered sampling method and assigned in two control group (n=15) and experimental group randomly
(n=15). The intervention program was conducted in 8 sessions of 90 minutes, weekly for the experimental group
and the control group received was in wait list. Data were analyzed using covariance analysis
Findings: The findings of the study showed that emotional regulation training reduced alexithymia (p<.001).
Conclusions: To explain the above results, it can be said that are affected by the emotional ordering of
individuals, so that the training of emotional regulation skills reduces alexithymia.
Keywords: Emotion regulation instruction, students, female, alexithymia.
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