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disorders in which meaningful psychological events play an effective
role. This study aimed to investigate the role of experiential avoidance
and alexithymia in the prediction of psychosomatics disorder among the
employees at the national Iranian south oil company.
Material & Methods: The statistical population of this descriptive
correlational study included all employees at the national Iranian south
oil company from 2020 to 2021. The sample size of the present study
was obtained at 371 people based on Cochran's formula. Due to the
possibility of incomplete questionnaires, 418 employees were selected
by the available sampling method. They were then requested to complete
the Symptom Checklist-90 (SCL-90), experiential avoidance (AAQ), and
alexithymia (FTAS-20).
(Ethic code: 140090)
Findings: The results of the Pearson correlation coefficient showed a
correlation coefficient of 0.39 between experiential avoidance and
psychosomatic disorder which was significant at 0.001. Moreover, there
was a correlation coefficient of 0.15 between alexithymia and
psychosomatic disorder, which was significant at 0.003. In addition, the
results of linear regression analysis showed that experiential avoidance
could predict psychosomatic disorders.
Discussion & Conclusion: Therefore, according to the findings, in order
to reduce psychosomatic disorders, it is necessary to conduct
interventions on psychological flexibility and emotional expression.
Finally, it is suggested that other empirical and quasi-experimental
studies be conducted to confirm these results.
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نقش اجتناب تجربهای و آلکسیتیمیا در پیشبینی اختالل روانتنی کارکنان شرکت
ملی مناطق نفتخیز جنوب
علی موالیی پارده

 ،1جهانگیر کرمی

* ،1آسیه مرادی

1

 .1گروه روان شناسی ،دانشگاه رازی ،کرمانشاه ،ایران

چکیده

اطالعات مقاله
نوع مقاله :پژوهشی

مقدمه :اختالل روانتنی از اختاللهای شایع روانی است که در آن ،حوادث پرمعنای روانشناختی نقش مؤثری دارند.

تاریخ دریافت1400/07/17 :
تاریخ ویرایش1400/08/03 :
تاریخ پذیرش1400/09/20 :
تاریخ انتشار1401/03/07 :

پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش اجتناب تجربهای و آلکسیتیمیا در پیشبینی اختالل روانتنی کارکنان شرکت ملی
مناطق نفتخیز جنوب انجام شد.
مواد و روش ها :این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است .جامعۀ پژوهش شامل همۀ کارکنان شرکت ملی مناطق
نفت خیز جنوب بود که در سال  1399-1400مشغول به کار بودند .نمونۀ پژوهش حاضر بر اساس فرمول کوکران 371
نفر به دست آمد .بهسبب احتمال وجود پرسش نامه های مخدوش 418 ،نفر از کارکنان به روش نمونهگیری در دسترس

نویسنده مسئول:

( )FTAS-20پاسخ دادند.

جهانگیر کرمی
گروه روان شناسی ،دانشگاه رازی،
کرمانشاه ،ایران
Email:

j.karami@razi.ac.ir

یافتهها :نتایج ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که میان اجتناب تجربهای و اختالل روانتنی ضریب همبستگی 0/39
وجود دارد که در سطح  0/001معنادار بود؛ همچنین میان آلکسیتیمیا و اختالل روانتنی ضریب همبستگی  0/15وجود دارد
که در سطح  0/003معنادار بود .عالوه بر این ،نتایج تحلیل خطی رگرسیون نشان داد که اجتناب تجربهای توان پیشبینی
اختالل روانتنی را دارد.
بحث و نتیجهگیری :با توجه به یافتههای پژوهش الزم است برای کاهش اختالل روانتنی ،آموزشهای انعطافپذیری
روانشناختی و آموزش ابراز و بیان احساسات داده شود .در پایان پیشنهاد میگردد برای نتیجهگیری کلی ،پژوهشهایی
بهصورت تجربی و شبهتجربی انجام گیرد.
واژههای کلیدی :آلکسیتیمیا ،اجتناب تجربهای ،اختالل روانتنی ،شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب

 استناد :موالیی پارده ،علی؛ کرمی ،جهانگیر؛ مرادی ،آسیه .نقش اجتناب تجربهای و آلکسیتیمیا در پیشبینی اختالل روانتنی کارکنان شرکت ملی مناطق
نفتخیز جنوب .مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی ایالم ،تیر 1401؛ .63-70 :)2(30
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انتخاب شدند و به پرسش نامه های اختاللهای روانی ( ،)SCL-90اجتناب تجربه ای ( )AAQو آلکسی تیمیا
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مقدمه

است که نشانههای جسمانی مانند اختاللهای قلبی و
عروقی ،تنفسی ،معدهای و رودهای ،استخوانی و عضالنی،
دستگاههای تناسلی و ادراری ،پوست و اختاللهای
دیگری نظیر سردردهای میگرنی ،سرگیجه ،خستگی
بیشازاندازه ،اختالل حافظه ،اشکال در تمرکز ،تنگی
نفس ،تهوع ،استفراغ ،بیخوابی و ...دارد که در آن،
حوادث پرمعنای روانشناختی دخیلاند و عملکرد و
زندگی فرد را مختل میکنند (.)1
افراد مبتال به اختالل روانتنی گرایش دارند نگرانی بسیار
فراوانی دربارۀ بیماری داشته باشند و معموالً سطح باالی
استفاده از امکانات مراقبت پزشکی وجود دارد که بهندرت،
نگرانیهای فرد را برطرف میکند؛ درنتیجه ،بیمار ممکن
مراقبت نماید و برخی احساس میکنند که ارزیابی و درمان
پزشکی ناکافی و نامناسب بودهاند (.)2

رویداد شخصی منفی مانند یک فکر ناخواسته ،احساس یا
خاطره یا احساسهای جسمانی است .فرار و اجتناب
موقعیتی تالشی برای تغییر دادن سوابق و تاریخچۀ
ویژگیهای آن موقعیت است که احتماالً با پیدایش یک
تجربۀ شخصی ناخواسته همراه شده است .درواقع ،اجتناب
تجربهای حالتی است که برخی افراد سعی دارند بهمنظور
کاهش اضطراب برخاسته از تجارب هیجانی منفی خود از
آن اجتناب کنند ( ،)4درست نقطۀ مقابل پذیرش و تعهد که
بر تغییر رابطۀ مراجع با تجارب درونی و اجتنابهایش
تأکید دارند ( .)5کمبود انعطافپذیری روانشناختی
بهعنوان اجتناب از محرکها و موقعیتهای مرتبط با درد و
پریشانی نشان داده میشود .از دیدگاه یادگیری ،اجتناب
تحت تأثیر عوامل محیطی پیش از رفتار قرار میگیرد و
عمل بهعنوان پیامد همان رفتار است (.)6
پژوهشهای بسیاری رابطۀ اجتناب تجربهای با

خود) معتقدند که هیجانات افراد مبتال به این اختاللها به

را نشان میدهد و شواهد علمی بیانگر آن است که

نشانههای جسمانی تبدیل میشوند ،بااینحال معتقدند که

اجتناب تجربهای اساس بسیاری از مشکالت سالمت

هدف تبدیل ،دفاع علیه اضطراب نیست ،بلکه انتقال دادن

روانی و جسمانی است ( .)7 ،8میان اجتناب تجربهای با

احساسات شدید ـ خشم ،ترس ،افسردگی ،گناه و

بسیاری از اختاللهای روانی ازجمله اضطراب فراگیر و

حسادت ـ به زبان جسمانی است که برای فرد مبتال به این

اختالل وحشتزدگی رابطۀ معناداری هست ( )9 ،10و

اختالل ،آشنا و راحت است .طبق این دیدگاه ،افرادی که

توان پیشبینی پرخوری کردن را دارد ()11؛ همچنین

تشخیص یا ابراز هیجانات خود را بسیار سخت میدانند،

افرادی که اجتناب تجربهای بیشتری داشته باشند ،از

مواد مناسبی برای اختاللهای تبدیلی و نشانۀ جسمانی

خودتخریبی ،انکار ،حمایت هیجانی ،گسستگی رفتاری و

هستند ،آنانی که زبان نشانههای جسمانی را از طریق

خودسرزنشی بیشتری استفاده میکنند و تجارب هیجانی

تجربۀ دستۀ اول در رابطه با بیماری جسمانی میدانند ،نیز

شدیدتری را نسبت به محرکهای خوشایند و ناخوشایند

چنین هستند (.)3

تجربه مینمایند (.)12 ،13

عقیده بر این است اجتناب تجربهای از عوامل خطرساز

آلکسیتیمیا یکی دیگر از عوامل خطرساز برای بسیاری

اختاللهای روانی ازجمله اختالل روانتنی است که تالش

از اختاللهای روانی است؛ زیرا افراد مبتال به این نارسایی

برای فرار کردن یا اجتناب کردن از وقوع رویدادهایی

بسیار تحتفشار همبستههای جسمانی هیجاناتی هستند که به

شخصی یا حساسیتهای موقعیتی است .دو نوع اصلی

کالم درنمیآیند (بیان نمیشوند) .این نارسایی مانع تنظیم

اجتناب تجربهای وجود دارد :یکی سرکوب کردن و

هیجانها میشود و سازشیافتگی فرد را مشکل میسازد.

] [ DOR: 20.1001.1.15634728.1401.30.2.9.0

نظریهپردازان شناختی (مانند همکاران روانپویشی

آسیبشناسی روانی و نحوۀ شکلگیری اختاللهای روانی
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است برای نشانههای یکسان از دکترهای متعدد درخواست

فعاالنه برای مهار کردن و یا حذف تجربۀ فوری یک

نقش اجتناب تجربهای و آلکسیتیمیا در
اختالل روانتنی

اختالل روانتنی یکی از اختاللهای روانشناختی

دیگری فرار و اجتناب از موقعیت .سرکوب کردن تالش
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احساسات در تعامالت اجتماعی ما چه در حوزۀ کاری و چه

فکری بهطور معناداری نمرۀ باالتر بهدست آوردند (.)19

در اجتماع و خانواده نقش اساسی دارند .آلکسیتیمیا یکی از

مایلز و میرلو در پژوهشی نشان دادند که میان آلکسیتیمیا

اختاللها در هیجانات و احساسات است که به معنی اختالل

و اختالل روانتنی رابطۀ معناداری وجود دارد (.)20

و نقص در پردازش و تنظیم احساسات است و ویژگیهای

پژوهشهای باال و سایر پژوهشهای مشابه به بررسی

اصلی آن عبارتاند از :ناتوانی در بازشناسی و توصیف

رابطۀ میان اجتناب تجربهای و آلکسیتیمیا با اختالل

کالمی هیجانهای شخصی ،فقر شدید در تفکر نمادین که

روانتنی پرداختند؛ اما به پیشبینی اختاللهای روانی

آشکارسازی بازخوردها ،احساس ،تمایل و سائقها را محدود

نپرداختند؛ بنابراین ،پژوهش حاضر در پی پاسخگویی به

میکند .ناتوانی در بهکارگیری احساسها خود باعث

این پرسشهاست که آیا اجتناب تجربهای و آلکسیتیمیا

مشکالت هیجانی ،کاهش یادآوری رؤیاها ،دشواری در

با اختالل روانتنی رابطۀ معناداری دارند؛ همچنین آیا

تمایز میان حالتهای هیجانی و حسهای بدنی ،قیافۀ خشک

اجتناب تجربهای و آلکسیتیمیا توان پیشبینی اختاللهای

و رسمی ،فقدان جلوههای عاطفی چهره و ظرفیت محدود

روانتنی را دارند؟

برای همدلی و خودآگاهی میگردد (.)14 ،15
نظریهپردازان رفتاری اعالم میدارند که نشانههای

مواد و روش ها

میآورند .شاید نشانهها افراد مبتال به این اختاللها را از

جامعۀ آماری پژوهش شامل همۀ کارکنان شرکت ملی

روابط ناخوشایند دور کنند؛ یا شاید نشانهها موجب توجه

مناطق نفتخیز جنوب (حدود  11000نفر) است که در

دیگران شوند .برخی از نظریهپردازان شناختی میگویند

سال  1399-1400مشغول بهکار بودند .نمونۀ پژوهش

که اختاللهای تبدیلی و نشانۀ جسمانی شکلهایی از

حاضر بر اساس فرمول کوکران  371نفر بهدست آمد که

ارتباط هستند و وسیلهای برای افراد تأمین میکنند تا

بهسبب احتمال وجود پرسشنامههای غیرقابلاعتماد418 ،

هیجاناتی را ابراز نمایند که انتقال بهصورت دیگر دشوار

نفر از کارکنان به روش نمونهگیری در دسترس انتخاب

خواهد بود (.)2

شدند .ازجمله معیارهای ورود در نمونه ،داشتن حداقل 3

تجربهای با مشکالت روانشناختی ازجمله اختالل

باالتر و معیار خروج شامل تحت درمان نبودن (اعم از

خوردن ،تنیدگی ،سازشیافتگی با تجربیات آسیبزا و

دارودرمانی و رواندرمانی) شرکتکنندگان طی سه ماه

سازشیافتگی با شرایط مزمن پزشکی رابطه معناداری

گذشته تا زمان شرکت در پژوهش است .ضمن برقراری

دارد ( .)16علیزادهفرد در پژوهشی نشان داد که میان

ارتباط مؤثر و با گرفتن رضایت آگاهانه از

آلکسیتیمیا و زخم معده (که یکی از نشانههای

شرکتکنندگان ،آموزشهای الزم دربارۀ نحوه و

اختاللهای روانتنی است) رابطۀ معناداری برقرار است

چگونگی تکمیل پرسشنامهها داده شد و پرسشنامۀ

( .)17برخی مطالعات نشان دادند که افراد مبتال به سردرد

آلکسیتیمیا ،اجتناب تجربهای و اختالل روانتنی توزیع

بیشتر از راهبردهای سازشنایافته مانند خودسرزنشگری،

گردید .پس از جمعآوری ،درنهایت دادههای 371

کنارهگیری و اجتناب استفاده میکنند ( .)18زبردست و

پرسشنامه با استفاده از نرمافزار  SPSS vol.22به روش

شفیعیتبار در پژوهشی نشان دادند که دختران مبتال به

همبستگی و تحلیل رگرسیون تحلیل شد.

میگرن (که یکی از اختاللهای روانتنی است) در مقایسه

ابزار پژوهش؛ پرسشنامۀ اختاللهای روانی :فرم اولیۀ

با دختران غیرمبتال به میگرن ،در آلکسیتیمیا و نشخوار

این پرسشنامه را دراگوتیس ،لیپمن و کوری برای نشان

] [ DOR: 20.1001.1.15634728.1401.30.2.9.0

پژوهشهای پیشین بیانگر آن است که اجتناب

و حداکثر  25سال سابقۀ کار با مدرک تحصیلی دیپلم یا

] [ Downloaded from sjimu.medilam.ac.ir on 2022-11-30

جسمانی و تبدیلی برای افراد مبتال ،پاداشهایی به ارمغان

پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی است.

67

طرحریزی کردهاند .دراگوتیس و همکاران در سال ،1984

و روی یک مقیاس  7درجهای لیکرت نمره گذاری شده

در پرسشنامۀ یادشده تجدیدنظر نمودند و فرم نهایی آن را به

بود .نسخههای بعدی  16گویهای و  9گویهای بودند؛ اما

نام فهرست تجدیدنظرشدۀ نشانههای روانی منتشر کردند .این

نسخۀ آخر این پرسشنامه  10گویه دارد که روی یک

فهرست شامل  90پرسش پنجگزینهای (هیچ = ،0کمی = ،1تا

مقیاس لیکرت  7درجهای نمرهگذاری میشود که در

حدی = ،2زیاد = ،3خیلی زیاد = )4است .محتوای این

پژوهش حاضر نیز از همین نسخۀ آخر استفاده خواهد

آزمون  9بعد مختلف را میسنجد .از نظر درستی ،این آزمون

شد .برای بررسی درستی این پرسش نامه از ابزارهایی

درستی همزمانی ،همگرایی ،قابلیت اعتماد ساختاری و

چون اضطراب بک ،افسردگی بک و مقیاس مشکل در

مقیاسی برای تغییرات روانی را دارد .پایایی آزمون با روش

تنظیم هیجان استفادهشده است که ضرایب همبستگی

بازآزمایی بین  0/78تا  0/90و ضریب آلفای کرونباخ آن

 0/59 ،0/44و  0/59گزارششده و نتایج تحلیل عامل

 0/70تا  0/90گزارششده است در ایران ،میرزایی و باقری

نشان داده است که عامل ها وزن مناسب دارند ( .)23در

در سال  ،1373این آزمون را روی  2500نفر آزمودنی اجرا

سال  ،1391پایایی این پرسش نامه در ایران ارزیابی

کردند و پایایی مقیاسها را بیشتر از  0/80گزارش نمودند

گردید که آلفای کرونباخ آن  0/82به دست آمد .در

( )21قابلیت اعتماد آلفای کرونباخ در پژوهش حاضر 0/89

یک پژوهش یک ساختار تک عاملی برای این مقیاس

بهدست آمد.

گزارش شد که آلفای کرونباخ آن  0/84محاسبهشده

 1986ساخت و در سال  ،1994بگبی و همکارانش در آن

حاضر  0/84بهدست آمد.

تجدیدنظر کردند .آلکسیتیمیا یک آزمون  20پرسشی
است و به سه زیرمقیاس دشواری در تشخیص احساسها

یافته ها

(شامل  7ماده) ،دشواری در توصیف احساسها (شامل 5

از مجموع  418شرکت کننده در پژوهش371 ،

ماده) و تفکر عینی (شامل  8ماده) را در اندازههای

پرسش نامه (با در نظر گرفتن ریزش و شناسایی

پنجدرجهای لیکرت از نمرۀ ( 1کامالً مخالف) تا نمرۀ 5

پرسش نامه های مخدوش) تحلیل گردید .در این

(کامالً موافق) میسنجند .یک نمرۀ کل نیز برای

پژوهش 303 ،مرد ( 81/7درصد) و  68زن (18/3

آلکسیتیمیای کلی محاسبه میشود ( .)13ویژگیهای

در صد) شرکت کردند که از این تعداد  315نفر (84/9

در

درصد) متأهل و  56نفر ( 15/1درصد) مجرد بودند.

پژوهشهای متعدد بررسی و تأییدشده است .در نسخۀ

دامنۀ سنی بین  23تا  60و میانگین سنی آزمودنی ها

فارسی مقیاس ناگویی هیجانی تورنتو ،20-ضرایب آلفای

برابر با  40بود .جدول شمارۀ  1شاخص های توصیفی

کرونباخ برای ناگویی هیجانی کل و سه زیرمقیاس

مربوط به متغیرهای پژوهش را ارائه می کند.

روانسنجی

مقیاس

آلکسیتیمیا

تورنتو20-

احساسها و تفکر عینی بهترتیب  0/75 ،0/82 ،0/85و

مشاهدهشده میان متغیر اجتناب تجربه ای با اختالل

 0/72محاسبه شد که نشانۀ همسانی درونی خوب مقیاس

روان تنی  0/39است که این همبستگی مثبت و در سطح

است ( .)22قابلیت اعتماد آلفای کرونباخ در پژوهش

 0/01معنادار است .عالوه بر این ،ضریب همبستگی

حاضر  0/81بهدست آمد.

میان آلکسی تیمیای کل و اختالل روان تنی  0/15است

پرسشنامۀ اجتناب تجربهای :هیز و همکاران ()2004

که در سطح  0/03معنادار است.

] [ DOR: 20.1001.1.15634728.1401.30.2.9.0

دشواری در تشخیص احساسها ،دشواری در توصیف

بر اساس نتایج جدول شمارۀ  ،2ضریب همبستگی

] [ Downloaded from sjimu.medilam.ac.ir on 2022-11-30

پرسشنامۀ آلکسیتیمیا :تایلور این مقیاس در سال

است ( .)24قابلیت اعتماد آلفای کرونباخ در پژوهش

نقش اجتناب تجربهای و آلکسیتیمیا در
اختالل روانتنی

دادن جنبههای روانشناختی بیماران جسمانی و روانی

این پرسشنامه را ساختند .نسخۀ اولیۀ آن شامل  32گویه
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متغیرها
اجتناب تجربهای

آلکسیتیمیا

دشواری در شناسایی احساسات
دشواری در توصیف احساسات
تفکر عینی
آلکسیتیمیای کل

روانتنی

کمینه

بیشینه

میانگین

انحراف استاندارد

0

56

26

9

7
5
11
23

32
21
29
81

12/90
11
19/88
43

5/82
3/76
3/73
10

0

27

44/4

6

جدول شمارۀ  .2ضریب همبستگی میان متغیرهای پژوهش
متغیر
اجتناب تجربهای
آلکسیتیمیا

شاخص

روانتنی

همبستگی
سطح معناداری
همبستگی
سطح معناداری

0/39
0/001
0/15
0/003

 10درصد اختالل روان تنی را تبیین می کنند .نتایج
تحلیل رگرسیون در جدول شمارۀ  3ارائه شده است.
جدول شمارۀ  4نشان می دهد که اجتناب تجربه ای
با ضریب بتای  34توان پیشبینی اختالل روانتنی را
دارد .اگرچه آلکسی تیمیا دارای ضریب همبستگی

تجربه ای و آلکسیتیمیا ،تحلیل داده ها نشان داد که

اختالل روانتنی را ندارد .سایر اطالعات تحلیل

مدل با  F=22معنادار است و متغیرهای پیش بین باهم

رگرسیونی در جدول شمارۀ  4آمده است.

جدول شماره  .3رگرسیون روانتنی بر اساس اجتناب تجربهای و آلکسیتیمیا
منابع تغییر

SS
1569
12873
14443

رگرسیون
باقیمانده
کل

MS
784
34

R
0/33

F
22

R2
0/10

سطح معناداری
0/001

جدول شمارۀ  .4ضرایب رگرسیون روانتنی بر اساس اجتناب تجربهای و آلکسیتیمیا
متغیرهای
اجتناب تجربهای
آلکسیتیمیا

B
0/22
-0/01

خطا

β

t

سطح معناداری

0/03
0/03

34
0/02

5/96
0/46

0/001
0/64

بحث و نتیجهگیری
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در پیش بینی اختالل روان تنی بر اساس اجتناب

معناداری با اختالل ها روان تنی است؛ اما توان پیش بینی

روانتحلیلگری است.

نشانههای جسمانی را بهصورت بارزتری آشکار سازند.

آلکسیتیمیا و اختالل روانتنی ضریب همبستگی 0/15

افرادی که با بیماریها آشنا هستند ،نشانههای جسمانی را

وجود دارد و در سطح ( )0/003معنادار است .این یافتهها

راحتتر به خود میگیرند ،تحقیقات نشان میدهد که

با نتایج پژوهشهای علیزادهفرد ( ،)17زبردست و

بسیاری افراد مبتال ،پس از اینکه خودشان یا خویشاوندان

شفیعیتبار ( ،)19مایلز و میرلو ( )20همخوانی دارند .در

یا دوستان نزدیک مشکالت جسمانی مشابهی داشته

تبیین این یافتهها میتوان گفت ،هنگامیکه اطالعات

باشند ،نشانههای جسمانی خود را پرورش میدهند .تمرکز

هیجانی نتوانند در فرایند پردازش شناختی ،ادراک و

رفتاری بر نقش پاداشها ،شبیه مفهوم نفع ثانوی

ارزشیابی شوند ،افراد از نظر عاطفی و شناختی دچار

] [ DOR: 20.1001.1.15634728.1401.30.2.9.0

اختاللها در پاسخ به چنین پاداشهایی یاد میگیرند

یافتههای دیگر پژوهش حاضر نشان داد که میان

نقش اجتناب تجربهای و آلکسیتیمیا در
اختالل روانتنی
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جانب احتیاط رعایت شود؛ همچنین این پژوهش توصیفی

آشفتگی و درماندگی میگردند و این اختالل در سطح

 از نتیجهگیری علی خودداری،از نوع همبستگی است

 مشکالت،تعاملهای اجتماعی و در مراحل بعدی زندگی

 با توجه به محدودیتهای پژوهش،گردد؛ بنابراین

 جسمانی و روانی را بر او تحمیل،دیگر بین شخصی

پیشنهاد میشود پژوهشهایی در دیگر جوامع و بهصورت

میکنند که این مشکالت در بعد روانی میتوانند

.تجربی و شبهتجربی انجام گیرد

 افراد با اجتناب.بهصورت اختالل روانتنی ظاهر شوند
کردن از موقعیتهای ناخوشایند و یا بیان نکردن

تشکر و قدردانی

 از روشهای مختلف ازجمله بیماریهای،احساسات

نویسندگان این مقاله مراتب سپاسگزاری خود را از

.جسمانی سود میجویند و این چرخه ادامه پیدا میکند

مدیریت محترم واحد پژوهش شرکت نفت استان

 با اختاللهای روانتنی رفتار اجتناب تجربهای و،درواقع

خوزستان و همۀ شرکتکنندگان در پژوهش اعالم

 با،آلکسیتیمیا خود را وجهی میکنند بنابراین

.مینمایند

آموزشهای انعطافپذیری روانشناختی و تنظیم
.هیجانات میتوان اختاللهای روانتنی را کاهش داد

140090 :کد اخالق

پژوهش حاضر در میان کارکنان شرکت ملی مناطق

[ DOR: 20.1001.1.15634728.1401.30.2.9.0 ]
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نفتخیز جنوب انجام شد؛ پس از تعمیم به سایر جوامع
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