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ا  هدف: تع  نیهدف  ساختار  نیی پژوهش  معادالت  عاطف  یبرازش  براساس    یشکست 

روش پژوهش حاضر    روش پژوهش:بود.    ی دفاع   های زمیمکان  گرییانجیبا م  تیهو  یسردرگم

  ن یا  یبود. جامعه آمار  یاز نوع مدل معادالت ساختار  یو طرح پژوهش همبستگ  یفیتوص

- 99  یلیدر سال تحص  یشکست عاطف  یدختران نوجوان دانش آموز دارا  هیمطالعه شامل کل

نفر که با استفاده از روش نمونه   250پژوهش شامل    نیشهرستان نورآباد بود. نمونه ا  98

داده  یریگ انتخاب شدند.  از  ها  هدفمند  استفاده  عشقبا  سندرم ضربه  )راس،   یپرسشنامه 

شخص1999 سازمان  پرسشنامه  مکان2002)کرنبرگ،    تی(،  پرسشنامه  و    ی دفاع های  زمی( 

 بیپژوهش با استفاده از ضر  یهاداده  لیشد. تحل  ی( جمع آور1993)اندروز و همکاران،  

 AMOSو    22نسخه     SPSSیافزارهاو نرم  یمعادالت ساختار  مدل  رسون،یپ   یهمبستگ

ها: هافتی . شد گرفته نظر  در 0٫05پژوهش   نیدر ا یصورت گرفت. سطح معنادار 22سخه ن

وجود    نیداشته است، بنابرا  یبر شکست عاطف  میرمستقیاثر غ   یسردرگمنشان داد که    جینتا

(. P<05/0)  شودیم   دییتا   نانیدرصد اطم  95پژوهش با    یرهایمتغ  نیب  میرمستقیرابطه غ 
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 مقدمه 

(. انسان 1391نوجوانی دوره تغییر و اشفتگی است )امیری پیچاکالیی، خانجانی، عظیمی، اکبری و همکاران،  

اهنگ و  ها شعر،شناسد به دنبال عشق است یعنی از دوران بلوغ میلیون از وقتی خود و جهان را بهتر می 

برای برخی اما نوجوانان در مورد مفهوم عشق چه فکر می است. کارت در مورد عشق نوشته شده کنند؟ 

جنسی است، پیدا کردن  ها از نظرآنتر است، برای برخی دیگر، روش رشد  نوجوانان، عشق از زندگی مهم

خواهد او را نوازش کند. به طورکلی،  ها همه چیز پیدا کردن شخصی است که میهویت است، برای بعضی

(. روابط 1399به عنوان یك مفهوم فراتر از احساسات است )امین سادات، درتاج، دالور، حاجی علیزاده،   عشق

به  (.1395)کرمی نژاده، سودانی، مهرابی زاده،   برای نوجوانان استعاشقانه قسمت جدید و مهیج زندگی  

کانون رشد، توسعه و سالمت   خانواده و شودریزی میپی خانواده انسان در طور کلی سنگ بنای شخصیت

گیری شخصیت فرد  ترین عامل در شکلترین و مهمابتدایی محیط خانواده، (.2014افراد است )اسچافنر،  

کند  بینی میموجود درآن چگونگی رشد جسمانی، اخالقی، اجتماعی و عاطفی فرد را پیشروابط   و است

اند که گذشته افراد، به چه نحو رفتار (. روانکاوان همواره در پی کشف این بوده1395)لطفی، ساداتی شمیر،  

اوی به شکل خاصی  کدر این بین برخی محققان حوزه روان  دهد.ها را تحت تاثیر قرار میو روابط کنونی آن

اند )فرجاد،  و ماهیت شخصیت افراد کرده تعیین ساختار نقش روابط گذشته در خود را وقف مطالعه روابط و

 (.  1393محمدی، رحیمی، هادیان فرد، 

روابط ابژه با   ازدیدگاه روابط موضوعی، عالیم خود تخریبی و عدم موفقیت مزمن )شکست عاطفی( ریشه در

ها در خدمت یك کارکرد دند که روابط اولیه به خودی خود هدف نیستند بلکه وجود آنوالدین دارد و معتق

رشد یعنی  اندازه است،  تا  روابط  اغلب  تسهیل ای  خود  هم  و  توانایی   گرهم محدود  بنابراین  رشد هستند 

ه با والدین  ی ناشی از تعامالت اولیشدهفکنیی متقابل تا حدودی به الگوی درونکننده برقراری روابط ارضا

 پردازان روابط موضوعی،(. نظریه1395)یوسفی، ادهامهیان، عبدالمحمدی،   یا سایر افراد مهم مربوط است

چگونگی ظهور این ساختارهای درونی در موقعیت بین  گیری و تفکیك اولیه ساختارهای روانشناختی وشکل

 شوند که اثری دیرپامی  اوائل زندگی متمرکزپردازان بر  این نظریه دهند.شخصی را مورد بررسی قرار می 

بر جا می بقایای در روان فرد  اثرات و  روابط گذشته،دارند؛ یعنی  بقایای  این  روابط موضوعی   گذارند  این 

 (.1393دهند )فرجاد و همکاران، با افراد دیگر را شکل می درونی، ادراکات فرد و روابط او

( حاکی از ارتباط میان اشفتگی هویت، نمره  1394شن، مقدسین،  مطالعه سولبرگرو همکاران )ساالری، رو

های  افسردگی و شدت عالیم روان پزشکی و عاطفه منفی است و اشفتگی هویت به عنوان یکی از شاخص

گیرد. این در سازمان شخصیت شدت اختالل شخصیت مرزی یا هر نوعی از اختالل شخصیت را اندازه می

مخ تحقیقات  در  که  است  تبیینحالی  است.  شده  بیان  افسردگی  با  عاطفی  شکست  ارتباط  های  تلف 

ها داشتن اختالالت  ترین آنروانشناختی متفاوتی برای رفتارها و عملکردهای مختل وجود دارد که یکی از مهم

روانشناختی است. الگوی سازمان شخصیت کرنبرگ شدت آشفتگی شخصیتی را پیوستاری از عملکرد نرمال  

کند  داند که با گذشتن ازسطح شخصیت مرزی به سمت شخصیت سایکوتیك حرکت مییرومانتیك م  –

مرزی و نابهنجار را  (. او سازمان شخصیت بهنجار،2017)الوارز، اچاواریا، الفونته، زیدرز، آنتونین و همکاران،  

و مرزی  نوروتیك،  سطح  سه  بع در  سه  لحاظ  از  سطوح  از  یك  هر  که  است.  کرده  متمایز  د  سایکوتیك 

(. 2017های دفاعی متفاوت هستند )نوارو، فریاس، پالما،  گری واقعیت، یکپارچگی هویت و مکانیسمآزمون 
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 های عاطفی وریختگیافزایش نفوذ هیجانات شدید ناپخته که فاقد انسجام هستند اغلب در ارتباط با به هم

با آن مانند تظاهرات خشم و یعنی در سطح سازمان  تکانشی،ای  رفتارهای خودمخربانه رفتارهای مرتبط 

 (.2007)روزه،   کندمرزی نمود پیدا می

رسد بین سازمان شخصیت و شکست عاطفی نقش واسطه دارد، مکانیزهای  یکی از متغیرهایی که به نظر می

می  مشخصهدفاعی  از  مکانیسمباشد.  تعدد  و  نوع  افراد  شخصیتی  مهم  میهای  دفاعی  اصوالً های  باشد 

های دفاعی ممکن است در سبك  ت تاثیر سطوح شخصیت قرار دارند. فرایندهای شخصیت وها تحمکانیسم

کنند و در شروع شدت و ادامه اختالالت تاثیرگذار باشند و از طرفی  ها و هیجانات مداخله  مدیریت استرس

د؛ این  های مختلف جهت کمك به تشخیص افتراقی نیز کاربرد قابل قبولی دارنهای اختاللشناسایی دفاع

از سازمان   ای همراه است و درچه سطحهای دفاعی برجسته که مشخص شود هر اختالل با چه نوع مکانیزم

گیرد عالوه بر فهم بیشتر عملکردهای نظامی روانی، راهبردی کمکی در جهت تشخیص و  شخصیت قرار می

 (.  1390های روانی است )دهقانی، عاتف وحید، قرائی، تمیز اختالل 

در   مکانیسمایگو  بیرونی  و  درونی  تهدیدات  با  میمواجهه  راه  را  دفاعی  مکانیسمهای  دفاعی  اندازد.  های 

از راه  های ناخوداگاه ایگو، به منظور کاهش اضطراب از راه تغییر مسیر در درک واقعیت هستند. ایگوواکنش

قدری شدید هستند که ایگو  به   سوپرایگو که تعارض اید و تا اضطراب ناشی از کندتالش می این فرایندها،

های دفاعی بسیار از مکانیسم کند و ها به هشیاری مقدار زیادی انرژی صرف میبرای جلوگیری از ورود تکانه

)لیند، وانوردن، پنر،   کندهای روان نژندی بروز میکند، که در این صورت، نشانهمحدود کننده استفاده می

برازش معادالت ساختاری شکست عاطفی براساس سردرگمی هویت (. هدف این پژوهش تعیین  2019ارپ،  

 های دفاعی بود. گری مکانیزمبا میانجی

  

 

 پژوهش   روش

معادالت  با  همبستگی، همراه  -تحلیل توصیفیوروش تجزیه  لحاظ از    و  این پژوهش از نظر هدف، کاربردی

کلیه دختران نوجوان دانش آموز دارای شکست عاطفی در    جامعه آماری این مطالعه شامل   ساختاری بود. 

نفر که با استفاده از روش نمونه  250شهرستان نورآباد بود. نمونه این پژوهش شامل  98-99سال تحصیلی 

در    گیری هدفمند انتخاب شدند. ابتدا از دانش آموزان خواسته شد که هر کس تجربه شکست عشق دارد

صورت رضایت در تحقیق شرکت کند سپس پرسشنامه شکست عاطفی )نشانگان ضربه عشق راس( جهت 

با تجربه   افراد سال است.  19تا    13ها از  محدوده سنی آنغربالگری در اختیار دانش آموزان قرار گرفت.  

در انتخاب حجم باشد.  های جسمی، هیجانی؛ شناختی و رفتاری میشکست عاطفی و شکایت از آشفتگی

 اساس   بر  است و   از ین  نفر  15  تا   10  آشکار  ریمتغ  هر   یازا  به  ی ابینکه در پژوهش مدلیل اینمونه به دل

به دلیل افزایش تعمیم پذیری نتایج پژوهش،  نفر انتخاب شدند.    250،  یموجود در مدل مفهوم   یرهامتغی

تمامی افراد :  اخالقی پژوهش حاضر به شرح ذیل بودند  مالحظات نفر افزایش پیدا کرد.   250حجم نمونه به 

.  نمودندبه صورت کتبی اطالعاتی در مورد پژوهش دریافت کرده و در صورت تمایل در پژوهش مشارکت می
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این اطمینان به افراد داده شد که تمام اطالعات محرمانه هستند و برای امور پژوهشی مورد استفاده قرار  

 .  کنندگان ثبت نشدر رعایت حریم خصوصی، نام و نام خانوادگی شرکتبه منظو. خواهند گرفت

 

 ابزار پژوهش 

توسط راس )  1( LTS. پرسشنامه سندرم ضربه عشقی)1 برای سنجش شدت  1999این پرسشنامه   )

است که پاسخ دهنده براساس تجربه ضربه ای  ضربه عشق از ده ماده تشکیل ده است که هر ماده چهار گزینه

(. این پرسشنامه 1398)منجم، منیرپور، میرزاحسینی،   کندمی  خود مناسب ترین گزینه را انتخابعشقی  

به عنوان    20کند. نمره  می  یك ارزیابی کلی از میزان اشفتگی جسمی، هیجانی، شناختی و رفتاری فراهم

تجربه جدی نشانگان    باشد به معنای   30تا    20شود. اگر نمره بین  می  نقطه برش این پرسشنامه در نظر گرفته

تری است. نمره بیانگر وجود نشانگان ضربه عشقی در حد قابل تحمل  19تا    10ضربه عشق است. نمره بین  

دهد که ضربه عشقی کامال در سطح قابل تحمل و کنترل شدنی است و به طور جدی می  نشان  10تا    0بین  

به دست آمد    86/0(،  1999ر مطالعه راس )کند. پایایی نسخه اصلی این پرسشنامه دزندگی را تخریب نمی

و روایی آن با استفاده از روش تحلیل هاملی اکتشافی مورد تایید قرار گرفت. در پژوهش دهقانی )اندروز،  

به دست امده    83/0و پایایی با روش بازآزمایی برابر با    81/0( ضریب همسانی درونی  1993سینگ، بوند،  

 است.

برای اندازه گیری سازه سازمان شخصیت از پرسشنامه سازمان یافتگی    . پرسشنامه سازمان شخصیت:2

( استفاده گردید )بشارت، ایروانی، شریفی،  2002سوالی سیاهه سازمان شخصیت )  37شخصیت کرنبرگ فرم  

شناختی نخستین و سردرگمی هویت است. در  های روان(. این سیاهه، دارای سه بعد واقعیت، دفاع1380

شناختی، سردرگمی هویت و آزمون های روانسازمان شخصیت، حاصل جمع سه عامل دفاعمدل کرنبرگ از  

-های روانپذیری کلی شخصیت )شخصیت مرضی( و حاصل جمع نمرات دو بعد دفاع واقعیت بیانگر آسیب

(. دامنه 1380باشد )بشارت و همکاران،  شناختی نخستین و سردرگمی هویت مالک کلی شخصیت مرزی می

( با  2002متغیر است. روایی این پرسشنامه در پژوهش کرنبرگ )  185تا    37پرسشنامه بین    نمرات کل

استفاده از روش تحلیل عاملی اکتشافی مورد تایید قرار گرفت و پایایی آن با استفاده زا روش ضریب آلفای 

 (.  1380به دست آمد )بشارت و همکاران،  82/0کرونباخ 

( اندروز و همکارانش،  O  4-DSQهای دفاعی )ابزار سنجش سبكهای دفاعی:  . پرسشنامه مکانیزم3

مکانیسم دفاعی تدوین نمودند.    20عبارت و    40های دفاعی را با  جدید از پرسشنامه سبكای  ( نسخه 1993

سبك -1مکانیسم را در سه عامل از یکدیگر متمایز کنند    20تحلیل عاملی توانستند  های  آنان پس از بررسی

نایافته )دلیل تراشی، فرافکنی، انکار، همه کارتوانی، ناارزنده سازی، گذر به عمل، بدنی سازی، خیال    رشد

پرخاشگری، منفعالنه، جابه جایی، مجزا سازی(   اوتستیك، الیه سازی،  سبك دفاعی رشدیافته -2پردازی 

تی، تشکل واکنشی،  سبك روان ازرده )دیگر دوس  –  3)فرونشانی، واالیش، شوخ طبعی، پیشاپیش نگری(  

ابزار دارای روابیی همزمان با پرسشنامه مادرزلی است ) ابطال( در ژاپن این  ( است MPTعقالنی سازی، 

( ضریب آلفای کرونباخ  2020(. الزاروس و همکاران )2020)اوی، میکائیل، لموال، باترفیل، سیو و همکاران، 

 
1 Love Trauma Inventory 
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و ضریب اعتبار  74/0؛ 73/0؛ 75/0آزرده به ترتیب نهای رشدیافته، رشدنایافته، روارا برای هر یك از سبك

 اند.  گزارش کرده 82/0بازآزمایی را با فاصله چهار هفته 

 

 روش اجرا 

ها آمار توصیفی )میانگین، انحراف استاندارد، فراوانی، درصد فراوانی(  در پژوهش حاضر به منظور تحلیل داده

وش مدل یابی معادالت ساختاری با استفاده از نرم افزار  های پژوهش از رو آمار استنباطی و آزمون فرضیه

Amos.22  وSPSS.22  .انجام شد 

 

 هایافته

سال و بیشترین سن    15باشد. کمترین سن  می  48/6سال با انحراف معیار    3/17ان،  یمیانگین سنی پاسخگو

 است.آورده شده  1های توصیفی متغیرهای پژوهش در جدول باشد. یافتهسال می  18

 های توصیفی متغیرهای پژوهش آماره . 1جدول 

 تعداد بیشینه  کمینه  انحراف معیار  میانگین  متغیر 

-مکانیزم 

 های دفاعی 

 250 14 7 16/1 41/12 رشد یافته 

 250 11 5 10/1 98/8 رشد نایافته 

 250 20 8 99/1 47/12 روان آزرده 

 250 29 5 31/6 29/19 نشانگان ضربه عشق 

 250 12 1 81/1 55/12 سردرگمی هویت 

 

از شاخصخالصه  1نتایج جدول   استاندارد متغیر مکانیزمای  انحراف  های دفاعی  های توصیفی میانگین و 

 دهد. )رشد یافته، رشد نایافته و روان آزرده(، نشانگان ضربه عشق و سردرگمی هویت را نشان می

 ماتریس همبستگی بین متغیرهای پژوهش  . 2جدول 

 6 5 4 3 2 1 متغیرها 

      1 سردرگمی هویت 

     1 26/0** شخصیت مرزی 

    1 - 33/0** - 29/0** رشد یافته 

   1 29/0** 17/0** 22/0** رشد نایافته 

  1 28/0** 13/0** 29/0** 42/0** روان آزرده 

 1 - 41/0** 14/0** 41/0** 18/0** 28/0** نشانگان ضربه عشق 

**P0/01 



 خانواده درمانی کاربردی  |     و همکاران باقری ماسی مرده | ... تعیین برازش مدل معادالت ساختاری روابط بین سردرگمی هویت و 121

 

از   نشانگان ضربه عشقی و  دفاع  هایزمیمکان،  سردرگمی هویت، ضرایب همبستگی بین  2بر اساس جدول  

ضرایب کجی و کشیدگی مربوط به توزیع نمرات متغیرهای پژوهشی  (.  05/0Pنظر آماری معنادار بود )

ضریب کجی کوچکتر  دهد که با توجه به نرمال بودن، متغیرهای پزوهش همگی دارای قدر مطلق  نشان می

ها قابل مشاهده  هستند و لذا تخطی از نرمال بودن داده   1و قدر مطلق ضریب کشیدگی کوچکتر از    3از  

همچنین مقدار عامل تورم واریانس به  باشد.  توان گفت که توزیع متغیرهای پژوهش نرمال مینیست. لذا می

خطی چندگانه  دهد که بین متغیرها، همیهستند و این نشان م  10تر از  دست آمده برای متغیرها کوچك

ی  هاشاخص  نیاز مهمتر  یدر حالت استاندارد به همراه برخ  هیمدل اول  یمربوط به اجرا  جینتا وجود ندارد.  

 ارایه شده است.  3جدول برازش مدل در  نیکویی

 مدل های نیکویی برازش شاخص . 3جدول 

 های برازش شاخص نام شاخص 

 حد مجاز  مقدار 

𝝌𝟐 

𝒅𝒇 
 3کمتر از   11/0

RMSEA  (ی خطا  ن یانگیم   شهی ر 

 ( برآورد

 1/0کمتر از   032/0

CFI   (شاخص برازش مقایسه )9/0باالتر از   97/0 ای 

NFI  ( 9/0باالتر از   95/0 )شده  نرم برازندگی 

GFI  )9/0باالتر از   96/0 )نیکویی برازش 

AGFI  اصالح برازش  -)نیکویی 

 ده( ش

 9/0باالتر از   93/0

AIC  )ها سایر مدل   با  سهیکوچکتر در مقا   ریمقاد  16/187 )معیار اطالعات آکائیک 

BIC  )ها سایر مدل   با  سهیکوچکتر در مقا   ریمقاد  44/204 )معیار اطالعات بیزین 

 

برازش مقایسه مقادیر شاخص آزادی، شاخص  بر درجه  برازش شامل شاخص مجذور خی  نیکویی  ای  های 

(CFI  شاخص ،)( نیکویی برازشGFI( شاخص نیکویی برازش انطباقی ،)AFGI  و خطای ریشه مجذور )

به دست آمد. ارزش   032/0و    93/0،  96/0،  97/0،  11/0( به ترتیب برابر به  RMSEAمیانگین تقریب )

الگوی پیشنهادی با دادههای نیکویی برازش مدل نشان میعددی مقادیر شاخص برازش  ها قابل  دهد که 

 (.  3ت )جدول قبول اس

 ی دفاع های زمی مکانو  ی شکست عاطفضرایب و معناداری اثر مستقیم سردرگمی هویت،  . 4جدول 

ضریب   نوع اثر  بین متغیر پیش متغیر مالک 

استاندارد  

 نشده 

β 
استاندارد  

 شده 

آماره  

-معنی 

 داری

P 

های  مکانیزم ت یهو ی سردرگم

 دفاعی 

 <001/0 60/10 58/0 46/0 مستقیم  
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های  مکانیزم 

 دفاعی 

 <001/0 75/3 18/0 10/0 مستقیم   ی شکست عاطف

 <001/0 60/7 35/0 29/0 مستقیم   ی شکست عاطف سازمان شخصیت 

شکست  بر میاثر مستقی دفاع هایزمیمکانو  تیهو یسردرگماست که  نی ا دیآیبرم 4جدول  جیآنچه از نتا

 یشکست عاطف،  تیهو  یسردرگمبین    وجود رابطه  مطرح شده در ارتباط با  هیفرض  نیاند، بنابراداشته  ی عاطف

 (.P<05/0شود )درصد اطمینان تایید می 95با   یدفاع  هایزمیمکانو 

 یدفاع  هایزمی مکانو   یشکست عاطف، تیهو یسردرگمضرایب و معناداری اثر غیر مستقیم  . 5جدول 

پیش متغیر مالک  -متغیر 

 بین

ضریب  نوع اثر

استاندارد 

 نشده 

β 
استاندارد 

 شده 

آماره  

 سوبل

P 

شکست  تیهو یسردرگم

 ی عاطف

 < 001/0 31/8 46/0* 53/0* غیر مستقیم

چه از نتایج جدول  آنهای دفاعی از آزمون سوبل استفاده شد.  جهت بررسی اثر متغیرهای میانجی مکانیزم

ی داشته است، بنابراین وجود شکست عاطفاثر غیرمستقیم بر    تیهو  یسردرگمآید این است که  بر می  5

 (.P<05/0)شود درصد اطمینان تایید می 95رابطه غیرمستقیم بین متغیرهای پژوهش با 

 

 گیری   نتیجه   و  بحث

پژوهش حاضر با میانجی  هدف  براساس سردرگمی هویت  گری تعیین معادالت ساختاری شکست عاطفی 

( 1398(؛ بهدوست و همکاران )2019الزاروس و همکاران )  این پژوهش با پژوهش   نتایج مکانیزم دفاعی  بود.  

هایی است که انسان انگیزترین هیجانتوان گفت که عشق یکی از حیرتهمسو بود. در تبیین این یافته می 

شود.  تجربه میهایی باشد که  ترین هیجانتواند یکی از دردناک تواند تجربه کند، اما در عین حال، میمی

شوند، معموال سطح باالتری از عالیم افسردگی را نسبت به نوجوانانی که عاشقانه با جنس مخالف شریك می

 (. 1397دهند )توسلی، آقامحمدی شرباف، سپهری شاملو، شهسواری،  افرادی که این رابطه را ندارند نشان می

از شخصیت بسیار آشفته  –سازمان شخصیت  عنصر مهم در آگاهی یافتن از   ( معتقد است2011کرنبرگ )

است. روابط شی سالم اولیه، به خود )ایگوی( منسجم، فراخود  رابطه مادر فرزندی–گرفته تا شخصیت سالم  

فرزند نابسنده  –شود. روابط مادر  تنبیه کننده، خودپنداره باثبات، و روابط میان فردی خشنود کننده منجر می

انجامد. به باور کرنبرگ، برخی کارکردهای  های مختلف آسیب روانی میلهای خود متناقض و شک به حالت

تواند ببیند و به خاطر بسپارد و از این  ایگو، مانند ادراک و حافظه، از ابتدای زندگی وجود دارند. کودک می

می که  زمینه رواست  فکنی شده همچون  درون  روابط  کند.  فکنی  درون  را  موضوعی  روابط  برای تواند  ای 

اولیه عمل میکلش روانی  به مثابه ساختارهای  و  ایگو  بر  گیری   روابط موضوعی )مشتمل  کنند.واحدهای 

ها تثبیت پیرامون آن   2های ایگو هستند که هسته 1انگاره خود و موضوع و بار عاطفی مالزم با آن( رسوباتی  

 
1 Precipitates 
2 Ego nuclei  
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ی از یکدیگر جدا نگه داشته  سازشوند. احساسات خصمانه درونی شده، از طریق مکانیزم دفاعی دوپارهمی

آمیزند.  شوند، در حالی که احساسات مثبت و لیبیدویی درونی شده در نوعی هسته ایگوی بدوی درهم میمی

های مثبتی اند که در آن انگاره خود و انگاره موضوع درهم  های درونی خوب و خوشایند، درون فکنیموضوع 

تلزم امیختگی، انحالل و بازامیختگی واحدهای مشابه و دارای  آمیخته و غیرقابل تفکیك اند. این فرایند مس

شوند و  های خوبی« است که در قالب »ایگوهای چندگانه« ادغام و تثبیت میبارعاطفی مثبت و یا »موضوع

یابند. ایگو طی فرایند این ایگوهای چندگانه به نوبه خود در قالب الگویی در حال ظهور کودک انسجام می

انس شود )دیپیرو، گارگیلو،  جام خود، به کارکردهای دیگر، خصوصا کارکردهای دفاعی، مجهز میتثبیت و 

 (. 2020پوگی، ماددو، پرتی، 

به گفته اریکسون، وظیفه اصلی نوجوانان حل بحران هویت در مقابل سردرگمی نقش است. منظور از هویت 

و معنایی که هر فردی از درخود و   در نظریه کرنبرگ، ساختار روانشناسی سطح باالتری است که احساس

های مهم زندگی دارد. بدان وابسته است. در هویت بهنجار، روابط موضوعی درونی، انسجام و سازمان چهره 

های  یابند تا احساس یا مفهومی ثابت، یکپارچه و منسجم ازخود را تشکیل دهند تا براساس آن جنبهمی

اش دارد، نسبتا ثابت  های مهم زندگیهای که فرد از چهرهتجربه گوناگون فعال شوند. در یك هویت بهنجار، 

های مختلف و منسجم اند و فرد دارای این ظرفیت است که تصویری منسجم و »کامل « )یکپارچه( از جنبه 

نورماندین،   بگین،  بیبردزیك،  روسئو،  )اینسینك،  آورد  به دست  دیگر  خود 2017شخص  مفهوم هویت   .)

مف با  دقیقا  میکرنبرگ  اریکسون  اریك  همانندسازیهوم  کلی  سازمان  به  خود  »هویت  درون خواند.  و  ها 

(. اریکسون  2020ها تحت اصل هدایت کننده عملکرد ترکیبی خود، اشاره دارد.« )دیپیرو و همکاران، فکنی

بخشد. از آشفتگی هویت در مقابل نقش دانست. هویت خود درک انسجام خودرا به فرد میای  نوجوانی را دوره

-ها را سازماندهد شی انگارهکند، به فرد امکان میها را سازمان دهی میهویت خود منسجم، سایر خودانگاره

تر در نظر بگیرد، و به رشد خود منسجم، و فراخودی ها را باثباتدهد شی انگارهکند، به فرد امکان میدهی می

یت خود باثبات به تداوم خود )ایگوی( تقسیم شود. فقدان هوکند، منجر میکه به صورت پخته عمل می

اختالل شخصیت مرزی     (.2011شود )کرنبرگ،  های روانی گوناگون منجر میشده، عدم انسجام و اختالل

(BPDنوعی اختالل است که با بی ثباتی در احساس هویت بیماران مشخص می )  ،(.  2018شود )گنوا، گازیلو

کند. یك ساختارروانشناختی سطح باال که مسوول حس فرد از خود و کرنبرگ به ویژه بر»هویت «تمرکز می

(. کرنبرگ هویت بهنجار را با  2017همچنین حس او درباره افراد مهم زندگی اش است )الوارز و همکاران،  

از اریکسون ) ( از آن به عنوان نشانگان سردرگمی هویت یاد کرد  1956هویت یابی آسیب دیده، که پس 

 (.2018)فانتونا، دیفانفیلیس، کاسینی، پرتی، ریچتین و همکاران،  کندمقایسه می

توان استدالل کرد که سردرگمی هویت یکی از عواملی است که در تنظیم هیجان و ابراز آن  می  از طرفی،  

شود. تاثیر  دخیل بوده و هر چه میزان این سردرگمی کمتر باشد تنظیم هیجان بهتری به کار گرفته می

ده در شکل گیری شخصیت برکسی پوشیده نیست بخصوص در سن نوجوانی و جوانی که دوران محیط خانوا

های اجتماعی برای ورود به زندگی اجتماعی است  هویت یابی و استقالل طلبی و همچنین کسب مهارت

(. سطح سازمان یافتگی شخصیت نقش مهمی در زندگی فرد دارد، افرادی که گرفتار  2018)جنوا، گازیلو،  

های دفاعی متفاوتند.  عی از اختالالت هیجانی هستند از نظر سازمان شخصیت، اسیب روانی و نوع مکانیسمنو

بندی  دفاعی براساس سلسله مراتبی الیه های  توان گفت که سبكمی  همچنین، براساس مدل نظری کرنبرگ
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قرار دارد و در انتهای   ی دفاعیها  شده اند. در انتهای طیف سالم ترین، سازگارترین و منعطف ترین سبك 

آسیب دفاعدیگر طیف،  و همکاران، ها  زاترین  )الوارز  دارند  قرار  بوده  ناسازگار  و  غیر منعطف  به شدت  که 

تواند  می  پذیری در هر سه بعد استپذیری کلی شخصیت که نشان دهنده مجموع آسیب(. مالک آسیب2017

آزرد، رشدیافته را پیش بینی نماید. براساس مدل کرنبرگ درصد باالیی از سبك دفاعی رشد نایافته و روان 

توان گفت اسیب پذیری کلی به معنای آسیب پذیری در کلیه ابعاد سازمان شخصیت است. درحالی که  می

آسیب نیز معرف  دفاعوجود شخصیت مرزی  و سردرگمی هویت پذیری دربعد  روانشناختی نحستین  های 

ها  جود آسیب پذیری وشدت ان با فراوانی کاربرد و سطح سازگاری دفاعباشد. پژوهشگران معتقدند که ومی

(. از دیدگاه روابط موضوعی، عالیم خود تخریبی و عدم موفقیت مزمن 2018مرتبط است )فانتونا و همکاران،  

روابط ابژه با والدین دارد و معتقدند که روابط اولیه به خودی خود هدف نیستند  )شکست عاطفی( ریشه در

انبل اندازه ها در خدمت یك کارکرد است، یعنی رشدکه وجود  تا  روابط  اغلب  و هم  خود  ای هم محدود 

برقراری روابط ارضا کننده تسهیل گر الگوی درون رشد هستند بنا براین توانایی  ی متقابل تا حدودی به 

 (.2011نبرگ، )کر فکنی شده ی ناشی از تعامالت اولیه با والدین یا سایر افراد مهم مربوط است

روابط حاصل را محدود    بارهمحدودیت پژوهش حاضر استفاده از شیوه همبستگی بود که استنباط علّی در

، تعمیم دختر دارای شکست عاطفی شهرستان نورآباد  آموزانپژوهش به دانش  بودن جامعه  سازد. محدود می

های پژوهشی ترکیبی با کاربرد  ود از روششپیشنهاد می  د. کنبه سایر شهرها با محدودیت مواجه می  را  نتایج

شود روش استفاده  اطالعات  گردآوری  برای  پرسشنامه  کنار  در  مشاهده  و  مصاحبه  چون  همچنین هایی    ؛ 

بررسیروز به متغیرهای  ابزار  پژوهش  شده  رسانی  اولویت  که در  پژوهشی  پیشنهاد  گیرد.  قرار  بعدی  های 

اجتماعی در امر -های آموزشی شایستگی هیجانی این است که بسته ،  بردکار  هآتی ب  تحقیقاتتوان برای  می

های  سردرگمی هویت و مکانیزمشود بهبود  می  توصیهد.  شوآموزان تهیه و استانداردسازی  تعلیم و تربیت دانش

جهت   های تشکیل کارگاه  ، های درسیهای کتابطریق گنجاندن در خالل فعالیت  آموزان ازدر دانش  دفاعی

آموزش معلمان در زمینه    ،و اثرگذار کشور  دفاعی های  رگمی هویت، شکست عاطفی و مکانیزمبهبود سرد

های مناسب و تعامل  طریق دادن فعالیت  از  دفاعی های  بهبود سردرگمی هویت، شکست عاطفی و مکانیزم

های  بین مکانیزمتوان نتیجه گرفت که سردرگمی دارای نقش میانجی در رابطه  می  .، صورت گیردپایدار با آنان

 .دفاعی و شکست عاطفی داشته است
 

 

 ی موازین اخالق

در این پژوهش موازین اخالقی شامل اخذ رضایت آگاهانه، تضمین حریم خصوصی و رازداری رعایت شد. با  

کنندگان در مورد ها، شرکتها ضمن تأکید به تکمیل تمامی سؤالتوجه به شرایط و زمان تکمیل پرسشنامه

 پژوهش مختار بودند. پس از اتمام پژوهش گروه گواه نیز تحت مداخله قرار گرفتند. خروج از 

 
 

 سپاسگزاری
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نویسـندگان پژوهـش حاضـر بـر خـود الزم دانسـتند کـه از کلیـه افـرادی کـه در پژوهـش شـرکت نمودنـد  

 .خـود را ابـراز نمایـدو همـکاری الزم را جهـت اجـرای پژوهـش نمودنـد، کمـال تشـکر و سـپاس 

 

 مشارکت نویسندگان 

-پژوهش حاضر حاصل اقتباس از طرح پژوهشی نویسنده اول بود. نویسنده این پژوهش در طراحی، مفهوم 

آماری دادهشناسی، گردآوری دادهسازی، روش پیشها، تحلیل  نقش  ها،  نهایی سازی  نویس، ویراستاری و 

 داشت.

 

 تعارض منافع 

 سندگان، این مقاله حامی مالی و تعارض منافع ندارد. بنا بر اظهار نوی
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 *** 

( 2002پرسشنامه سازمان شخصیت کرنبرگ )   
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دیگران معموال برخالف من رفتار کرده یا به من  -1

 خیانت می کنند بنابراین، نباید به آنها اعتماد کنم.

     

مدتی است درمورد مسایلی که من از آنها بی  -2

 اطالع هستم،  کسانی به من تذکراتی می دهند. 

     

دیگران به من می گویند که عیب و ایراد کسانی   -3

را که تحسین و تمجیدشان می کنم، به خوبی  

 تشخیص نمی دهم.  

     

احساس می کنم آنچه را که می خواهم، نمی   -4

 توانم به دست آورم.  

     

متضاد و  دیگران  به من می گویند که  به شیوة -5

 متناقض رفتار می کنم.

     

فکرمی کنم مردم یا مطلقا خوب یا بد هستند و   -6

 کمترکسی پیدا می شود که بین این دو حالت باشد. 

     

اگر مراقب نباشم، دیگران از من سوء استفاده  -7

 می کنند. 

     

رفتارم  برای دیگران عجیب و غیر قابل پیش -8

 بینی است.

     

برخورد دیگران با من به گونه ای است که یا  -9

خیلی زیاد  به من محبت  می کنند یا کامال من را 

 طرد می کنند.  

     

تمایل دارم نسبت هرچیزی، احساس مطلق و  -10

کاملی داشته باشم، یا در اوج شادی یا احساس  

 ناامیدی مطلق داشته باشم. 
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احساس می کنم بی انصافی است که دیگران   -11

 واقعیت من را به خوبی نشناسند. 

     

احساس می کنم در مقایسه با محل کار یا  -12

 انسان کامال متفاوتی  هستم.تحصیل، در منزل 

     

نمی دانم چرا در رفتارم  تغییراتی به وجود می   -13

 آید.

     

من کارهایم را با عصبانیت انجام می دهم و -14

 مردم هم این روش را نمی پذیرند. 

     

عالقه ها و سرگرمی های زیادی دارم،  اما بعد   -15

از مدتی  نسبت به آنها بی تفاوت و دلسرد می 

 شوم.  

     

وقتی دیگران  از موفقیتم خبر دار شوند،   -16

بسیار خوشحال می شوم،  اما وقتی از شکستم با 

 خبر می شوند، احساس اندوه و نا امیدی می کنم.  

     

نگرانم افرادی که برایم مهم اند، نظرشان  -17

 نسبت به من تغییرکند. 

     

نگرانم که مبادا در جریان یک ارتباط صمیمانه ،  -18

 نتوانم  احساساتم را کنترل کنم.  

     

مطمئن نیستم صداهایی که شنیده ام یا -19

چیزهایی که دیده ام  واقعیت دارد یا ناشی از ذهنم  

 هستند. 

     

احساس می کنم که شخص دیگری هستم،   -20

مثال یکی از دوستان، بستگان  یا غریبه ای که هرگز  

 او را ندیده ام.    

     

فکرمی کنم چیزهایی را می بینم، اما وقتی  به  -21

 آنها نزدیک می شوم  واقعا وجود ندارند. 
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نمی توانم  تشخیص دهم  که دردم جسمانی   -22

 فشار روانی است.یا  نوعی 

     

چیزهایی را می ببینم یا صداهایی را می شنوم   -23

 که دیگران توانایی دیدن  و شنیدن آنها را ندارند.  

     

وقتی عصبی یا آشفته هستم، هیچ چیزی در  -24

این دنیا،  نمی تواند در من  احساس دیگری ایجاد 

 کند.    

     

صداهایی که من می شنوم،  دیگران می گویند   -25

 واقعیت خارجی ندارند.

     

چیزهایی را که می ببینم یا صداهایی را که می   -26

 شنوم علت واضح و آشکاری ندارند. 

     

نمی دانم چرا کارها و اعمال من، دیگران را   -27

 ناراحت می کند. 

     

وقتی چیزی را حس می کنم،  تردید دارم که   -28

 واقعیت داردیا خیر.  

     

احساس می کنم که آرزو و افکارم به واقعیت   -29

 می پیوندند، حتی اگر به واسطة سحر  و جادو باشد.  

     

نمی دانم چرا مردم من را آدم بی فکر و بی  -30

 مالحظه  می دانند. 

     

چیزهایی را می فهمم که دیگران قادر به فهم  -31

 آنها نیستند. 

     

در بارة دنیایی که فقط من از آن اطالعاتی  -32

دارم، صحبت  نمی کنم، چون دیگران  این گونه  

 صحبت ها  را احمقانه می دانند.  

     

تا کنون چیزهایی دیده ام که واقعیت خارجی   -33

 ندارند. 
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احساس می کنم قبال به مکان هایی رفته ام یا   -34

کارهایی انجام داده ام، در حالی که واقعا چنین 

 تجربه های عمال نداشته ام. 

     

به راحتی نمی توانم بین رویا ها و خواسته   -35

 های واقعی ام، تمایز قایل شوم.

     

می توانم با نیروی تمرکز فکرم، چیزی را که -36

 می خواهم به دست آورم.  

     

به هردلیلی نمی توانم خودم را با مردم  -37

 هماهنگ کنم.

     

 

 *** 

 های دفاعی پرسشنامه مکانیزم 

پرسشنامه حاضر در برگیرنده عبارت هایی در مورد نگرش شخصی شماست، بدین خاطر پاسخ های درست 

غلط در آن وجود ندارد. لطفا میزان موافقت خود را با جمله های زیر با انتخاب یکی از گزینه های مقیاس و 

 زیر مشخص نمایید. 

 کامال مواقم =9...   8...  7.... 6...  5...    4...  3...  2...  1کامال مخالفم =

 ت برود غمگین می شوم.. من از کمك کردن به دیگران احساس رضایت می کنم و اگر این فرصت از دس1

 قادرم تا پیدا شدن فرصتی مناسب برای حل یك مشکل، آن را از ذهنم بیرون کنم.  .2

 . از طریق انجام کاری سازنده و خالق مثل نقاشی یا ساختن وسائل چوبی با اضطرابم کنار می آیم. 3

 . قادرم برای هر آن چه که انجام می دهم دالیل خوبی پیدا کنم. 4

 ه سادگی قادرم خودم را بخندانم. .تقریبا ب5

 . مردم تمایل دارند با من بد رفتاری کنند.6

. اگر کسی به من حمله کند یا مرا فریب دهد و پولم را سرقت کندترجیح می دهم به او کمك شود تا این  7

 که تنبیه گردد.

  وجود نداشته اند.. مردم می گویند که من واقعیت های ناخوشایند را نادیده می گیرم، گویی که اصال8

 . من با خطرات به گونه ای برخورد می کنم که گویی سوپر من هستم.9

 به خاطر این که می توانم افراد را سرجایشان بنشانم ) روی آن ها را کم کنم( به خودم می بالم.  .10

 اغلب وقتی چیزی مرا آزار می دهدبه طور تکانه ای و غریزی ، بدون فکر عمل می کنم.  .11

 .وقتی اوضاع برایم خوب پیش نمی رود از نظر جسمانی بیمار می شوم و احساس کسالت می کنم. 12

 من شخصی بازدارنده هستم ) در برابر دیگران خودم را بیش از حد کنترل می کنم.(.  .13

 من از رویاهایم ) خیال پردازی هایم( بیش از زندگی واقعی ام لذت می برم.  .14
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 های خاصی هستم که به من اجازه می دهد زندگی بی دردسری داشته باشم. من دارای استعداد .15

 .وقتی که اوضاع بر وفق مرادم پیش نمی رود همیشه دالیل مشخصی وجود دارد.16

 .آن چه در خیال پردازی هایم انجام می دهم ، بیش از کاری است که در زندگی واقعیم انجام می دهم. 17

 من از هیچ چیز نمی ترسم.  .18

 .گاهی فکر می کنم که فرشته ام و گاهی نیز تصور می کنم که شیطان هستم. 19

 احساس صدمه یا آسیب مرا آشکارا پرخاشگر می کند.  .20

 من همیشه احساس می کنم که یك آشنا ، شبیه به یك فرشته نجات ، نگهبان من است.  .21

 تا جایی که می دانم مردم یا خوب هستند یا بد.  .22

رئیسم از من عیبجویی کند ممکن است درکارم اشتباهی مرتکب شوم یا کارم را خیلی کند انجام  اگر   .23

 دهم تا عیبجوییش را تالفی کنم. 

 من کسی را می شناسم که کامال صادق و درست کار است و می تواند هرکاری را انجام دهد.  .24

 گیرم ) بر روی آنها سرپوش بگذارم(. اگر احساساتم مزاحم کارم شوند می نوانم آنها را نادیده ب .25

من معموال می توانم جنبه های مفرح و خنده دار یك وضعیت ناگوار و دردناک را ببینم ) در کنار   .26

 چیزهای دردناک می توانم جنبه های جالبی را نیز دریابم(. 

 وقتی مجبورم کاری را که دوست ندارم انجام دهم ، سردرد می گیرم. .27

 آغلب با افرادی که حقشان است از دستشان عصبانی باشم ، خیلی خوب رفتار می کنم. من  .28

 دنیا با من سرناسازگاری ندارد. .29

هرگاه قرار است با مشکلی مواجه شوم سعی می کنم راجع به ابعاد ) کم و کیف( آن فکر کنم و راه های   .30

 مقابله با ان را بیابم. 

 ناراحتی من چیست..پزشکان هرگز نمی فهمند که 31

 هرجایی که از حقم دفاع می کنم ، به خاطر رک بودنم از دیگران عذر خواهی می کنم.  .32

 وقتی که افسرده یا مضطرب هستم با غذا خوردن حالم بهتر می شود.  .33

 اغلب به من گفته می شود که احساساتم را نشان نمی دهم.  .34

 یزی ناراحتم می کند، بهتر می توانم با آن کنار بیایم. اگر بتوانم از قبل پیش بینی کنم چه چ .35

 هر چه هم شکایت و یا گله کنم فرقی نمی کند چون هرگز پاسخ رضایت بخشی دریافت نمی کنم.  .36

 در موقعیتهایی که تکان دهنده به نظر می رسند، اغلب هیچ احساسی ندارم.  .37

 ی به وضایف و کارهای محوله ام متوسل می شوم.برای رهایی از افسردگی و اضطراب به طور افراط .38

 در شرایط بحرانی عالقه مندم با کسانی دوست شوم که مشکالت یا نیازهایی شبیه من داشته باشند. .39

 اگر افکار خصمانه ای داشته باشم احساس می کنم الزم است کاری برای جبران آن انجام دهم .  .40

 *** 

 پرسشنامه نشانگان ضربه عشق 

در هنگامی که بیدار هستید چقدر به ضربه عشق فکر می کنید؟ )این تفکر شامل تصاویر، افکار، احساسات،   -1

 خیال پردازی ها یا ادراک ها مربوط به ضربه می شود 

 نمره(  0. )الف. اصالً فکر نمی کنم
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 نمره(  1)از زمان بیداری(.  ٪25فکر می کنم )کمتر از -ب. گاهی  

 نمره(  2) از زمان بیداری(. ٪50ج. اغلب فکر می کنم )در حدود 

 نمره( 3)از زمان بیداری(.  ٪75د. بیشتر وقت ها فکر می کنم )حداقل 

  
 زمانی که به ضربه عشقی فکر می کنید تا چه اندازه به لحاظ جسمی احساس بیمار بودن می کنید؟  -2

 (.0) ناخوشایندی وابسته به فکرم در ورد ضربه عشقی باشد وجود نداردالف. اصالً. هیچ احساس جسمی 

ب. اندکی ناخوش هستم. تا اندازه ای احساس جسمی ناخوشایندی وجود دارد و معموالً احساس آشفتگی  

 (. 1) جسمی، عصبانیت و برانگیختگی ناخوشایند گذرا دارم

عصبانیت و برانگیختگی ناخوشایندی دارم   ج. تا اندازه ای ناخوش هستم. احساس واضح آشفتگی جسمی،

 (. 2) که در کمتر از یك دقیقه از بین می رود

د. بسیار ناخوش هستم. احساس عمیق اشفتگی جسمی، عصبانیت و برانگیختگی ناخوشایند دارم که بین 

 ( 3. )چند دقیقه تا چند ساعت طول می کشد

  
 .شقی برای شما راحت استتا چه اندازه پذیرش واقعیت و درد هیجانی ضربه ع  -3

بسیار ناراحت می شوم و احساس گریه می کنم. احساس می کنم   .الف. پذیرش ن برایم بسیار سخت است

 .(3)که نمی توانم آن را تحمل کنم. نمی توانم آن را باور کنم که این اتفاق افتاده است

ساس گریه می کنم. معموالً می  ب. تا نادازه ای پذیرش آن برایم سخت است. ناراحت می شوم و گاهی اح

 ( 2) .توانم ان را تحمل کنم

  .ج. اندکی پذیرش ان برایم سخت است. فقط بطور لحظه ای ناراحت می شوم. می توانم آن را تحمل کنم

(1) 

د. پذیرش آن اصالً سخت نیست. زمانی که به پذیرش واقعیت رویداد ضربه عشقی فکر می کنم ناراحت نمی  

 (. 0) قادر به تحمل آن هستمشوم. همیشه 

  
یا    2،  1اگر شما حداقل دو نمره در هر یك از سه سؤال نخست کسب کرده اید )به عبارت دیگر سؤال   -4

سال بود   3، چند سال پیش ضربه عشق رخ داده است؟ )برای هر سال نمره در نظر بگیرید. اگر بیشتر از (3

 .(را لحاظ کنید 0ماه بود نمره  6باز هم سه نمره در نظر بگیرید. اگر کمتر از 

  
یا   -5 با احساسات  مرتبط  باید  بینید؟ )رویاها  را می  این ضربه عشقی  با  اندازه خواب مرتبط  تا چه  غالباً 

 .برانگیختگی ناخوشایند باشد( 

 ( 3)الف. حداقل هفته ای یکبار

 ( 2)  ب. حداقل هر ماه یکبار

 ( 1) ج. حداقل هر شش ماه یکبار

 ( 0) تبط با ضربه عشقی وجود نداردد. هیچ رویای مر
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ایستادگی در مقابل افکار، احساسات و خاطرات مرتبط با این ضربه عشقی تا چه اندازه برای شما آسان  -6

است؟ )منظور از ایستادگی، میزان موفقیت شما در کنار زدن افکار، احساساتو خاطرات این ضربه عشقی در  

مثال آیا شما می توانید به طور موفقیت آمیزی حواس خودتان را با  هنگام هجوم آن ها به ذهن است؟ برای

 فعالیتی دیگر یا فکر کردن در مورد چیز دیگر پرت کنید؟ 

الف. در هنگامی که این افکار به ذهنم هجوم می آورند معموالً نمی توانم در مقابل آن ها ایستادگی کنم و  

 .(3)ند آن ها برای چند دقیقه تا چند ساعت دوام می آور

دقیقه   20تا    10ب. نیمی از مواقع نمی توانم در مقابل آن ها ایستادگی کنم و آن ها به ندرت بیشتر از  

 (. 2) حضور دارند

ج. اغلب اوقات می توانم در مقابل آن ها ایستادگی کنم و آن ها به ندرت بیشتر از چند دقیقه محدود حضور  

 (. 1) دارند

 (. 0) ها ایستادگی کنم و آن ها به ندرت بیشتر از یك دقیقه حضور دارندد. همیشه می توانم در مقابل آن  

  
آیا فکر می کنید هرگز بتوانید بر احساسات بیمار و ناخوشایند مرتبط با این ضربه عشقی فائق آیید؟ )آیا   -7

 امید به بهبودی کامل دارید؟( 

 .( 3. )الف. فکر نمی کنم که به طور کامل بهبود یابم

 (.2)  درمورد بهبودی بدبین هستم ب. 

 (. 1) ج. تا اندازه ای در مورد بهبودی کامل خوش بین هستم

 (. 0) د. در مورد بهبودی کامل خوش بین هستم

  
تا چه اندازه به منظور اجتناب از محرک هایی که ضربه عشقی را برای شما تداعی می کند مسیر خود را   -8

 تغییر می دهید؟ 

محرک ها یا نشانه هایی که مرتبط با این ضربه عشقی است اجتناب می کنم. اگر از الف. من همیشه از  

 (3) .چنین محرکی آگاه شوم بی درنگ و رفلکسی از تماس بیشتر اجتناب می کنم

 (2) .ب. تنها بعضی وقت ها از محرک ها و نشانه های مرتبط با ضربه عشقی، اجتناب می کنم

 (1) .ی مرتبط با ضربه عشقی است اجتناب می کنمج. بندرت از محرک ها و نشانه ها 

 (0) .د. هرگز از محرک ها و نشانه های مرتبط با ضربه عشقی است اجتناب نمی کنم 

در    -9 عشقی  پیرامون ضربه  احساسات  و  افکار  با  مرتبط  اضطراب  و  ناخوشایند  برانگیختگی  دلیل  به  آیا 

 .خوابیدن و بیدار شدن مشکلی دارید

ر شب به دلیل افکار و احساسات یا برانگیختگی ناخوشایند مرتبط با ضربه عشقی مشکالت الف. تقریباً ه

 (3) .خواب دارم

 .ب. گهگاه به دلیل افکار و احساسات یا برانگیختگی ناخوشایند مرتبط با ضربه عشقی مشکالت خواب دارم

(2) 

 .ا ضربه عشقی مشکالت خواب دارمج. بندرت به دلیل افکار و احساسات یا برانگیختگی ناخوشایند مرتبط ب

(1) 
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 .د. هرگز به دلیل افکار و احساسات یا برانگیختگی ناخوشایند مرتبط با ضربه عشقی مشکالت خواب دارم

(0) 

  
زدن، -10 زیر گریه  مانند  احساسی  اندازه  تا چه  فکر می کنید  این ضربه عشقی  که شما در مورد  زمانی 

 ید؟ خشمگین شدن یا بی قراری پیدا می کن

 3الف. حداقل روزی یکبار

 2ب. حداقل هفته ای یکبار

 1ج. حداقل ماهی یکبار

 0د. هرگز چنین احساساتی ندارم.
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Determining the fit of structural equation modeling of 

relationships between identity confusion and emotional 

breakdown based on the mediating role of defense 

mechanisms 

 

 
Zahra Bagheri Masi Mordeh 1, Majid Zargham Hajebi 2*, & Abbas Habib Zadeh 3 

 
 

 

Abstract  
Aim: The aim of this study was to determine the fit of structural equations of emotional 

breakdown based on identity confusion mediated by defense mechanisms. Methods: The 

research method was descriptive and the correlation research design was structural 

equation modeling. The statistical population of this study included the statistical 

population of this study including all adolescent female students with emotional failure in 

the 2019-20 academic year of Nurabad city. The sample of this study included 250 people 

who were selected using purposive sampling method. Data were collected using the Love 

Trauma Syndrome Questionnaire (Ross, 1999), the Personality Organization 

Questionnaire (Kernberg, 2002) and the Defense Mechanisms Questionnaire (Andrews et 

al., 1993). Research data were analyzed using Pearson correlation coefficient, structural 

equation model and SPSS software version 22 and AMOS version 22. Significance level 

in this study was considered 0.05. Results: The results showed that confusion had an 

indirect effect on emotional failure, so the existence of an indirect relationship between 

research variables is confirmed with 95% confidence (P <0.05). Conclusion: It can be 

concluded that personality organization has a mediating role in the relationship between 

defense mechanisms and emotional failure. 

Keywords: Personality organization, Identity confusion, Emotional breakdown, Defense 

mechanisms. 
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