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Objectives This study aimed to examine the mediating role of cognitive emotion regulation in the rela‐
tionship of early maladaptive schemas with spouse abuse.
Methods In this descriptive-correlational study, 324 married adults (226 females, 98 males) living in Teh‐
ran, Iran in 2017 were selected using a convenience sampling technique. They completed the revised 
Conflict Tactics Scales (CTS-2), the Young Scale Questionnaire-Short Form (YSQ-SF), and the Cognitive 
Emotion Regulation Questionnaire (CERQ). Collected data were analyzed using Pearson correlation test 
and Structural Equations Modeling (SEM) in AMOS software.
Results The results of SEM showed a direct significant path from early maladaptive schemas to cogni‐
tive emotional regulation, and from cognitive emotional regulation to spouse abuse. There were also 
significant indirect paths from the first, second, and third domains of early maladaptive schemas to 
spouse abuse mediated by negative cognitive emotion regulation strategies with a path coefficients of 
0.13, 0.16, and 0.13, respectively. The final structural model was a good-fitting model (X2/dF=1.595, Root 
Mean Square Error of Approximation = 0.045, Comparative Fit Index =0.953).
Conclusion The relationship between early maladaptive schemas and spouse abuse is not linear; it is 
mediated by cognitive emotion regulation.
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Extended Abstract

1. Introduction

omestic violence refers to a type of aggres-
sion occurs within intimate relationships. It 
is also called “spouse abuse”, “marital vio-
lence”, “conjugal violence”, “partner abuse” 
and etc. [1]. One of the best definitions for 

the domestic violence has been provided by Barnett et al. 
[2], as a pattern of aggressive and coercive behaviors in-

cluding physical, sexual and psychological abuse, as well as 
economic coercion and threats against intimate partner. The 
most common domestic violence that occurs within intimate 
or family relationships is spouse abuse in husband–wife 
relationships [4]. The World Health Organization (WHO) 
defined the spouse abuse as any form of violence between 
current and former partners in intimate relationships at any 
time and place. This violence includes physical, sexual, emo-
tional or financial abuse [5]. Spouse abuse is one of the most 
important types of violence and can lead to critical conse-
quences such as severe dysfunction and even death [6]. Vari-
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ous theories have explained spouse abuse, including feminist 
theory [9], attribution theory [10], source theory [11], culture 
of violent theory [12], sex-role theory [13], intergenerational 
transmission theory [14] and learned helplessness theory 
[15]. Some of these theories are rooted in sociology and oth-
ers in psychology; both domains play an important role in 
explaining the spouse abuse. According to Strauss, spouse 
abuse cannot be explained by psychological, cultural or so-
cial factors alone; a combination of individual, cultural, and 
socioeconomic factors are involved in situations that cause 
spouse abuse [16]. 

In the field of psychology, researchers believe that individu-
als with violent behaviors have specific thought patterns that 
cause their anger to persist [17]. Young cites these patterns 
of thought as “early maladaptive schemas” which can make 
a person vulnerable to psychological problems [18]. Most 
maladaptive schemas are activated in adults with marital 
problems [21], and these maladaptive schemas play an im-
portant role in violent behaviors towards the spouse. Mason 
et al. [23] showed that the maladaptive schema of “failure” 
has a negative relationship with the sense of trust in spouses 
and the predictability of the spouse behavior. This scheme 
is directly related to abuse/mistrust in the spouse. Mason et 
al. [23] stated that the presence of early maladaptive sche-
mas such as “emotional deprivation” or “defectiveness” is 
directly and negatively correlated with marital adjustment. 
Another study [23] showed that people with “unrelenting 
standards” schema have high unrealistic expectations of their 
spouse and get angry when these expectations are not met. 
Furthermore, their “negativity” schema causes them to be 
more self-controlled, instead of expressing intimacy to their 
spouse [24]. The presence of early maladaptive schemas 
such as social isolation/alienation, defectiveness/shame, un-
relenting standards, and abuse/mistrust predicts that individ-
uals with these schemas have been abused during childhood, 
and they will have violent behave in adulthood towards their 
spouse and children [25]. 

According to these studies, it can be concluded that early 
maladaptive schemas affect husband-wife relationships and 
are associated with spouse abuse. However, the more impor-
tant question is how these early maladaptive schemas affect 
couples’ relationship (spouse abuse)? It can be very useful 
to investigate the possible factors that play a mediating role 
in the relationship between early maladaptive schemas and 
spouse abuse. One of these factors examined in the present 
study is emotion regulation. It refers to the ability to perceive 
and modulate emotional experience or expression [26-28]. 
Emotion regulation is widely used in all aspects of life from 
the early stages of mental development; disturbance of emo-
tions and their regulation can results in psychological dam-
age [29, 30]. According to Diagnostic and Statistical Manual 

of Mental Disorders, 4th ed., more than 50% of the axis I dis-
orders and 100% of personality disorders (axis II), involve 
some form of emotional dysregulation. For example, major 
depressive disorder is characterized by lack of a positive 
emotion or increased negative emotion; generalized anxiety 
disorder by exacerbated anxiety; disorganized schizophrenia 
by inappropriate emotional responses; and histrionic person-
ality disorder by excessive excitement [32]. The inability to 
regulate emotions may be due to the early childhood schema 
that is not formed properly. In this regard, studies [35] have 
show a relationship between early maladaptive schemas and 
avoidance-oriented coping strategy, because an increase in 
the use of maladaptive schemas reduces the use of effective 
emotion regulation strategies; by reduced use of schemas, the 
use of appropriate emotion regulation strategies increases.

When couples are confronted with highly negative emo-
tional events (e.g. anger caused by conflicts, despair, and 
frustration), they often turn to primitive interactions and 
survival skills. In this kind of interaction, couples repeat-
edly try to justify their behavior in ways such as humiliating 
or criticizing the spouse [37] or by expressing the negative 
characteristics of the spouse [38]. Emotion regulation allows 
couples to avoid these negative behaviors. It can help them 
reduce the arousal of their own and their spouse’s emotions 
and achieve some sort of co-regulation [39-41]. These in-
dicate the significant role of emotion regulation in reducing 
or increasing negative relationships between couples, and 
spouse abuse. Therefore, considering the relationship be-
tween early maladaptive schemas and spouse abuse, as well 
as the relationship between emotion regulation and spouse 
abuse, it is important to examine the mediating role of emo-
tion regulation in the relationship of early maladaptive sche-
mas with spouse abuse. Many studies have investigated the 
relationship of early maladaptive schemas and difficulties in 
emotion regulation separately with domestic violence, espe-
cially spouse abuse, but what the current study also identifies 
emotion regulation as a mediator of the relationship between 
them. From the fundamental aspect, this study provides 
some evidence for the relationship of studied variables with 
violence, especially against women. From the practical as-
pect, its results can be useful for those teachers, psychiatrists, 
psychologists, and family counselors to provide the ground 
for further empowerment to women victims of violence.

2. Methods

Samples were 324 married adults (men and women) who 
were selected using a convenience sampling technique. The 
sample size was determined based on the number of predic-
tor variables. The questionnaires were distributed among 
them in different places including parks, shopping centers 
and cultural centers in five districts of Tehran (north, south, 
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east, west and center). Participants answered the question-
naire after declaring consent to participate in the study. 

Data collection tools were  a demographic form survey-
ing age, gender, occupation, education, and duration of 
marriage, the Young Schema Questionnaire- Short Form 
(YSQ-SF), the Cognitive Emotion Regulation Questionnaire 
(CERQ), and the Revised Conflict Tactics Scales (CTS-2). 
The YSQ-SF has 75 items adopted from the original 215-
item questionnaire by Young in 1998 to assess 15 early mal-
adaptive schemas (5 items each). Each item is scored on a 
6-point scale. A mean subscale score of >2.5 indicate that the 
schema is inefficient [45]. The standardization of this ques-
tionnaire for Iranian samples was performed by Ahi [48] 
who reported an internal consistency of α=0.97 for female 
population and α=0.98 for male population. The CERQ is a 
multidimensional questionnaire developed by Garnefski et 
al. in 2001 to identify cognitive emotion regulation strate-
gies of individuals after experiencing negative life events or 
situations. It is a self-report tool with 36 items [50]. Hasani 
[52] for the Persian CERQ, reported a good reliability of 
0.76-0.92 using Cronbach’s alpha, a good test-retest reli-
ability of 0.51-0.77, an acceptable validity through principal 
component analysis using Varimax-rotation of factors with 
a correlation coefficient of 0.32-0.67 between the subscales, 
and acceptable criterion validity [54]. The CTS-2, as one of 

the most useful tools for measuring interpersonal violence, 
was developed by Straus et al. [57] and revised in 1990 and 
1996 [56]. The original version contains 78 items including 
two tests with duplicate items; 39 items describe aggressive 
behaviors (Perpetrator) and the other 39 items evaluate the 
spouse response to the aggressive behavior (Victim). The 
Persian version of CTS-2 has 52 items (26 items for each 
aggressor and victim form) and uses only three subscales of 
negotiation, psychological aggression, and physical assault. 
According to Panaghi et al. [61], the reliability of Persian 
CTS-2 using Cronbach’s alpha coefficient for the negotiation 
subscale in both aggressor and victim forms was 0.77; for the 
psychological aggression subscale, it was reported 0.74 and 
0.66 in aggressor and victim forms, respectively; and for the 
physical assault subscale, it was 0.81 and 0.86, respectively.

3. Results

Based on the results in Table 1 which presents the demo-
graphic characteristics of the study participants, about 70% 
(n=226) of adults were female and about 30% (n=98) were 
male. As illustrated in Figure 1, after estimating the initial 
structural equation model, eliminating non-significant re-
lationships, and modifying the model, the final structural 
equation model parameters were measured in AMOS V. 23 

Table 1. Demographic characteristics of the study participants

Characteristics No. (%)

Gender
Female 226 (69.8)

Male 98 (30.2)

Age (year)

<30 47 (14.5)

31-40 173 (53.4)

41-50 94 (29.0)

>51 10 (3.1)

Duration of marriage (year)

1-5 31 (9.57)

6-10 71 (21.91)

11-15 96 (29.63)

16-20 56 (17.28)

≥21 46 (14.20)

Not reported 24 (7.41)

Total 324 (100)

Zade-Mohammadi A, Kordestanchi Aslani H. Cognitive Emotion Regulation's Mediating Role, Between Early Maladaptive Schemas & Spouse Abuse. IJPCP. 2020; 26(3):502-523.



505

Winter 2021, Volume 26, Number 4
Iranian Journal of

PSYCHIATRY AND CLINICAL PSYCHOLOGY

software using maximum likelihood estimation method. The 
values of the goodness of fit indices are presented in Table 2.

A Model Goodness of Fit

As shown in Table 2, the fit indices, in particular, the chi-
squared ratio to the degree of Freedom, is 1.595 (less than 3 
criterion), Comparative Fit Index (CFI) is 0.9, and Normal-
ized Fit Index (NFI) is 0.9, and the Root Mean Suare Error of 
Approximation (RMSEA) is 0.045 and the proposed model 
has a good fit.

Therefore, it can be deduced that the structural relation-
ships between the early maladaptive schemas, cognitive 
emotion regulation and spouse abuse are meaningful in the 
measured model; so, cognitive emotion regulation can medi-
ate the relationships between early maladaptive schemas and 
spouse abuse.

Figure 1. Structural model of the mediating role of cognitive emotion regulation in relationship of early maladaptive schemas with spouse abuse

4. Discussion and Conclusion

The findings of this study showed that the domains of early 
maladaptive schemas directly and indirectly affect spouse 
abuse. In fact, the first domain of early maladaptive schemas 
(Disconnection/rejection) affected the spouse abuse once 
through the second domain and negative emotional regula-
tion, and once through the second and third domains. The 
second domain affected the spouse abuse once after media-
tion by the negative emotional regulation and once through 
the third domain. Moreover, there was a direct link between 
the third domain and spouse abuse. These results are consis-
tent with the findings of previous research [61-70]. Discon-
nection/Rejection domain is formed in response to dissatis-
faction with the need for empathy and love. This domain is 
characterized by problems associated with attachment stabil-
ity, and people with a high score in this domain lack a sense 
of acceptance, care, stability, and belonging in childhood. 

Table 2. Goodness of fit indices for the study model

Variables x2/df RMSEA GFI AGFI NFI CFI RFI

Recommended value <3 <0.08 >0.9 >0.85 > 0.9 >0.9 > 0.9

Obtained value 1.595 0.045 0.925 0.9 0.9 0.953 0.9

X2: Chi square; df: Degree of freedom; RMSEA: Root Mean Square Error of Approximation; GFI: Goodness of Fit Index; AGFI: Adjusted GFI; NFI: 
Normed Fit Index; CFI: Comparative Fit Index; RFI: Relative Fit Index.
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Therefore, this domain is considered as the most important 
domain due to its association with various psychological 
problems [72-74]. This is in line with our findings reporting 
that the first schema domain has a higher effect compared to 
other domains.

According to another finding of the present study, negative 
emotion regulation plays as a mediator in the relationship 
of early maladaptive schemas with spouse abuse. It can be 
stated that early maladaptive schemas are one of the contrib-
uting factors in emotional regulation problems. In fact, early 
maladaptive schemas as individual traits can trigger or exac-
erbate emotional disorders such as anxiety, depression, and 
anger. Individuals with early maladaptive schemas are un-
able to manage their emotions; therefore, the early maladap-
tive schemas can increase the likelihood of spouse abuse by 
exacerbating negative emotions and leading to emotional 
disorders. Difficulty in emotion regulation further causes the 
use of immature defense mechanisms to deal with negative 
emotions and results in increased spouse abuse [77].

Another result of this study was a direct relationship be-
tween the third domain of early maladaptive schema (Im-
paired Limits) and spouse abuse. Deficiency in the third 
domain indicated internal limits and impaired sense of re-
sponsibility towards others or orientation towards long-term 
goals that can lead to problems in relationships or cooperation 
with others, especially the spouse. For example, a person with 
entitlement/grandiosity schema believes that s/he is superior 
to the others and has special rights and is not obligated to 
respect the principle of reciprocity which is an important fac-
tor in normal marital relationships. Such people, in order to 
gain power or control over others, have an excessive focus on 
supremacy and dominating their spouse, which in turn causes 
spouse abuse. Overall, the findings of this study revealed the 
mediating role of cognitive emotional regulation in the rela-
tionship of early maladaptive schemas with spouse abuse.

Cognitive emotion regulation (especially negative emotion 
regulation) explains the relationship of the early maladaptive 
schemas (especially the first and second domains) with the 
spouse abuse. There is a direct relationship between the third 
domain of early maladaptive schemas and spouse abuse. The 
study model presented showed the greater effect of negative 
strategies of emotion regulation and their maladaptive and 
inappropriate use during spouse abuse compared with to a 
positive and adaptive strategies.

Ethical Considerations

Compliance with ethical guidelines

The researcher and assistants have explained all stages 
of the research. The participants completed the question-
naires voluntarily.

-The questionnaires designed with a code with no name 
and surname; thus the participants remain anonymous.

- It is explained that the data in the questionnaire will be 
confidential. The researcher and the assistants re-empha-
sized the confidentiality of the questionnaires and their 
non-use by another person, institution, or authority.

-This research was approved on 18/6/2017 (Code: 
37946) in terms of observing the principles of ethics with 
no public moral prohibition.

All ethical principles were observed in this study. All 
participants signed an informed consent form and were 
assured of the confidentiality of their information (Ethical 
approval Code: 37946).

Funding

This article was extracted from the MA. thesis of the sec-
ond author at the Department of Clinical Psychology, Family 
Research Institute, Shahid Beheshti University, Tehran. 

Authors contributions

All authors equally contributed to preparing this article.

Conflicts of interest

The authors declare no conflict of interest.

 

Zade-Mohammadi A, Kordestanchi Aslani H. Cognitive Emotion Regulation's Mediating Role, Between Early Maladaptive Schemas & Spouse Abuse. IJPCP. 2020; 26(3):502-523.



507

زمستان 1399 . دوره 26 . شماره 4

* نویسنده مسئول:
حمید کردستانچی اصالنی

نشانی: تهران، دانشگاه شهید بهشتی، پژوهشکدۀ خانواده، گروه روانشناسی بالینی. 
تلفن: 3190718 (912) 98+

 hkaslani@yahoo.com :پست الکترونیکی

اهداف هدف این پژوهش بررسی نقش واسطه ای تنظیم هیجان شناختی در رابطه بین طرح واره های ناسازگار اولیه و همسرآزاری بود.
مواد و روش ها پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی بود. بدین منظور 324 نفر (226 زن، 98 مرد) از زنان و مردان متأهل ساکن شهر تهران 
در سال 1397، به صورت نمونه گیری در دسترس از پنج منطقه مختلف تهران انتخاب شدند. شرکت کنندگان پرسش نامه تاکتیک های حل 
تعارض استراوس و همکاران (CTS-2)، فرم کوتاه پرسش نامه طرح واره های ناسازگار اولیه یانگ (YSQ-SF)، پرسش نامه تنظیم شناختی هیجان 
گارنفسکی و پرسش نامه کرایج و اسپینهاون (CERQ) را تکمیل کردند. برای تحلیل داده ها از همبستگی پیرسون، مدل یابی معادالت ساختاری، 

و از نرم افزار AMOS نسخه 23 استفاده شد.
یافته ها نتایج معادالت ساختاری نشان داد مسیر مستقیم معناداری از طرح واره های ناسازگار اولیه بر تنظیم هیجانی و از تنظیم هیجانی منفی بر 
همسرآزاری برقرار است. همچنین مسیر غیرمستقیم معناداری نیز از حوزه های اول، دوم، و سوم طرح واره های ناسازگار اولیه به همسرآزاری به 
 (x2/dF) واسطه تنظیم هیجانی منفی، به ترتیب با ضریب مسیر 0/13، 0/16، و 0/13 برقرار است. ضمن اینکه شاخص کای دو بر درجه آزادی
برابر با 1/595، شاخص ریشه میانگین مجذورات تقریب (RMSEA) برابر با 0/045 وشاخص برازندگی تطبیقی )CFI( برابر با 0/953 بود که 

نشانگر برازندگی خوب مدل است.
نتیجه گیری بنابراین بر اساس یافته های این پژوهش می توان نتیجه گرفت که رابطه طرح واره های ناسازگار اولیه و همسرآزاری یک رابطه خطی و 

ساده نیست و تنظیم هیجان در این رابطه نقش واسطه ای دارد.

کلیدواژه ها: 
تنظیم هیجان شناختی، 

طرح واره های ناسازگار اولیه، 
همسرآزاری، بدتنظیمی 

هیجانی

تاریخ دریافت: 28 مهر 1398
تاریخ پذیرش: 13 خرداد 1399 

تاریخ انتشار: 10 مهر 1399

1. گروه روانشناسی بالینی، پژوهشکدۀ خانواده، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

نقش میانجی تنظیم هیجان شناختی در رابطه طرح واره های ناسازگار اولیه با همسرآزاری

، *حمید کردستانچی اصالنی1  علی زاده محمدی1 

مقدمه

خشونت خانوادگی1 به  نوعی پرخاشگری اشاره دارد که در روابط 
زوجین رخ می دهد. خشونت خانوادگی گاهی اوقات تحت عنوان 
همسرآزاری2، خشونت زناشویی3، زن آزاری4، شریک آزاری5 و عبارات 
خشونت  تعاریف  بهترین  از  یکی   .]1[ است  شده  توصیف  دیگر 
خانوادگی را بارنت6 و همکاران ارائه داده اند ]2[. آن ها به  طور کلی 
خشونت خانوادگی را الگویی از رفتارهای تهاجمی و اجباری شامل 
تهدیدهای  و  فشار  و همچنین  روانی  و  فیزیکی، جنسی  حمالت 

1. Domestic violence
2. Spouse abuse
3. Marital violence
4. Conjugal violence
5. Partner abuse
6. Barnett, Miller, Perrin

اقتصادی که افراد علیه جفت (شریک) صمیمی شان7 به کار می برند، 
تعریف کرده اند. خشونت خانگی عالوه بر عواقب جسمانی غیرکشنده 
مثل جراحت (از بریدگی تا شکستگی و آسیب اعضای داخلی)، دارای 
تغذیه ای،  افسردگی، ترس، اضطراب، مشکالت  روانی مثل  عواقب 
اختالالت جنسی، وسواس و اختالل در عملکرد اجتماعی است ]3[.

خشونت خانگی می تواند در هر رابطه خودمانی و صمیمی یا روابط 
خانوادگی اتفاق بیفتد که معمول ترین آن همسرآزاری یا خشونت 
شوهر علیه زن است ]4[. سازمان بهداشت جهانی، همسرآزاری را 
چنین تعریف کرده است: هر نوع خشونتی میان همسران فعلی و 
قبلی در روابط صمیمی، در هر زمان و مکانی که این عمل اتفاق 
بیفتد. این خشونت ممکن است شامل خشونت فیزیکی، جنسی، 
عاطفی یا مالی باشد ]5[. همسرآزاری یکی از مهم ترین انواع خشونت 
است و به بروز عواقب بحرانی از قبیل اختالل شدید در عملکرد و 

7. Intimate partner
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حتی مرگ منجر می شود ]6[.

پژوهش ها حاکی از آن است که زمینه های تربیتی ـ فرهنگی در 
بروز پدیده همسرآزاری مؤثرند؛ به طوری که مردانی که در کودکی 
بوده اند،  خود  مادران  خوردن  کتک  شاهد  خود  خانواده های  در 
شوهران معتاد و باسابقه مجرمیت و کسانی که همسران متعدد دارند، 
به خشونت علیه زنان بیشتر روی می آورند ]7[. در تحقیقی دیگر 
در ایاالت  متحده، مردانی که سطح تحصیالتشان پایین تر است، یا 
زنانی که دارای پایگاه درآمد نسبی باالتری هستند، احتماالً خشونت 

بیشتری در برابر همسران خود دارند ]8[.

نظریه های مختلفی برای تبیین همسرآزاری وجود دارد از جمله 
نظریه فمینیستی8 ]9[، نظریه اسناد9 ]10[، نظریه منابع10 ]11[، 
نظریه فرهنگ خشونت11 ]12[، نظریه نقش جنسی12 ]13[، نظریه 
 .]15[ آموخته شده14  درماندگی  نظریه  و   ]14[ نسل ها13  انتقال 
برخی از این نظریه ها ریشه در جامعه شناسی و برخی دیگر ریشه 
توضیح همسرآزاری  برای  قلمرو  اما هر دو  دارند،  روان شناسی  در 
اهمیت دارند. به نظر استراوس، همسرآزاری را نمی توان به وسیله 
عوامل روان شناختی، فرهنگی و اجتماعی به تنهایی توضیح داد. از 
نظر او ترکیبی از عوامل فردی، فرهنگی و اجتماعی ـ اقتصادی در 
موقعیت هایی که موجب همسرآزاری می شوند دخیل هستند ]16[.

در حوزۀ روان شناسی، محققان بر این عقیده اند که افراد خشن 
الگوهای تفکر خاصی دارند که موجب تداوم خشم در آن ها می شود 
]17[. یانگ این الگوهای تفکر را طرح واره های ناسازگار اولیه ذکر 
به مشکالت  نسبت  فرد  آسیب پذیری  باعث  می کند که می توانند 
اصلی  نیاز  پنج  به  توجه  با  طرح واره ها   .]18[ شوند  روان شناختی 
(تحولی) یعنی پیوند و پذیرش، خودگردانی و عملکرد، محدودیت های 
واقع بینانه، خودجهت مندی و خودبیانی و خودانگیختگی و لذت15، به 
پنج حوزه وسیع تقسیم می شوند. اگر این پنج نیاز تحولی در کودک از 
سوی والدین ارضا نشود، به ترتیب طرح واره هایی در پنج حوزه بریدگی 
و طرد، خودگردانی مختل، محدودیت های مختل، دیگرجهت مندی و 

گوش به زنگی بیش ازحد و بازداری16، به وجود می آیند ]19[. 

عالوه  اولیه  ناسازگار  طرح واره های  یانگ  دیدگاه  اساس  بر 

8. Feminist theory
9. Attribution theory
10. Sources theory
11. Culture of Violence theory
12. Sex-Role theory
13. The Intergenerational Transmission theory
14. Learned Helplessness theory
15. Connection & Acceptance, Autonomy & Performance, Real‐
istic Limits, Inner-directedness, Self-expression & Spontaniety & 
Pleasure
16. Disconnection & Rejection, Impaired Autonomy & Performance, 
Impaired Limits, Other-directedness, Overvigilance & Inhibition

زندگی  جنبه های  سایر  و  رفتار  بر  تفکر،  شیوۀ  بر  تأثیر  بر 
خشونت  سویی  از  می گذارند.  تأثیر  همسر  با  روابط  ازجمله 
یکی از راهبردهای مقابله ای است که فرد برای دوری از تأثیر 
می برد  کار  به  برانگیخته شده  ناسازگار  طرح واره های  منفی 
همسرآزاری  در  می تواند  که  مواردی  از  یکی  بنابراین   .]20[
زوجین  از  هریک  اولیه  ناسازگار  طرح واره های  باشد،  مؤثر 
پایدار  موضوعات  را  اولیه  ناسازگار  طرح واره های  یانگ  است. 
و جامعی درباره خود، دیگران و جهان می داند که روش های 
شناختی و رفتاری مشاهده و تعامل با جهان محسوب می شوند 
و نسبت به تغییر مقاوم اند و همچنین غالباً زیربنای اختالالت 
پژوهشی  یافته های   .]21[ هستند  دوم  محور  و  اول  محور 
زناشویی،  مشکالت  دارای  بزرگساالن  در  که  می دهد  نشان 
ناسازگار و مهارکننده، فعال می شود ]22[  اکثر طرح واره های 
با همسر  روابط خشونت آمیز  ناسازگار در  این طرح واره های  و 
در   ]23[  17 همکاران  و  میسون  می کنند.  ایفا  مهمی  نقش 
با  »شکست«  ناسازگار  طرحواره  که  دادند  نشان  پژوهشی 
احساس اعتماد به همسر و پیش بینی پذیر بودن رفتار شریک 
با  مستقیم  به  طور  طرح واره  این  دارد.  منفی  رابطه  زندگی 
میسون  دارد.  رابطه  به همسر  نسبت  بی اعتمادی  و  بدرفتاری 
و همکاران ]23[ اظهار کرده اند، حضور طرح واره های ناسازگار 
مستقیم  طور  به   »نقص«  یا  هیجانی«  »محرومیت  مثل  اولیه 
پژوهش  یک  در  دارد.  رابطه  زناشویی  سازگاری  با  منفی  و 
»معیارهای  طرح واره  که  افرادی  است،  شده  اظهار   ]24[
غیرواقع بینانه ای  طور  به   خود  همسر  از  دارند،  سرسختانه« 
نمی شود  برآورده  توقعات  این  که  زمانی  و  دارند  باال  توقعات 
باعث  آن ها  منفی گرایی  همچنین  می شوند.  خشمگین  و  سرد 
به  صمیمیت  ابراز  جای  به  خود  همسر  با  رابطه  در  می شود، 
خویشتن داری اقدام کنند ]25[. حضور طرح واره های ناسازگار 
اولیه مثل طرد و بریدگی، نقص و شرم، معیارهای سرسختانه 
نسبت  که  است  این  پیش بینی کننده  افراد،  در  بی اعتمادی  و 
با  بزرگسالی  در  و  بدرفتاری شده  کودکی  دوران  در  آن ها  به 

همسر و فرزندان خود با خشونت رفتار خواهند کرد ]26[.

بر اساس این یافته ها و موارد بسیار دیگر می توان نتیجه گرفت 
که طرح واره های ناسازگار اولیه روابط با همسر را تحت تأثیر قرار 
این  می تواند  مهم تر  سؤال  اما  دارند.  رابطه  همسرآزاری  با  و  داده 
باشد که طرح واره های ناسازگار اولیه چگونه و از چه طریقی روابط 
زوجین (همسرآزاری) را تحت تأثیر قرار می دهند؟ بررسی متغیرهای 
احتمالی که در رابطه بین طرح واره های ناسازگار اولیه با همسرآزاری 
نقش واسطه ای ایفا کنند بسیار مفید خواهد بود. یکی از این متغیرها 

که در این پژوهش به آن پرداخته می شود، تنظیم هیجانی است.

تنظیم هیجان، به توانایی برای درک هیجانات و به تعدیل کردن18 

17. Mason
18. Modulate
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تجربه و ابراز هیجانات اشاره دارد ]27-29[. تنظیم هیجان به  طور 
گسترده ای از مراحل اولیه رشد ذهنی، در تمامی جنبه های زندگی 
به کار گرفته می شود و اختالل در هیجانات و تنظیمشان، آسیب 
روان شناختی را به دنبال دارد ]31 ،30[. مشخص شده که ناتوانی 
در تنظیم هیجانی، مکانیسم زیربنایی اختالل های خلقی و اضطراب 
است ]32[. مروری بر DSM-IV آشکار کرد که بیش از 50 درصد 
اختالالت محور اول و 100 درصد اختالالت شخصیت محور دوم، 
دربرگیرنده شکلی از بدتنظیمی هیجانی است. به  طور مثال اختالل 
افسردگی عمده با کمبود هیجان مثبت و یا افزایش هیجان منفی، 
اختالل اضطراب فراگیر با سطح تشدید شده اضطراب، اسکیزوفرنیای 
نوع آشفته با پاسخ های هیجانی نامناسب و اختالل شخصیت نمایشی 

با هیجان گرایی مفرط توصیف می شود ]33[. 

و  متعدد  فرایندهای  مبنای  بر  هیجانات  تنظیم  و  مدیریت 
یا  به صورت خودکار  تکنیک هایی صورت می پذیرد که می توانند 
هدفمندانه و هشیار یا ناهشیار مورد استفاده قرار بگیرند ]31[. یکی 
از زمینه های اصلی هیجان، تنظیم هیجانات در واکنش به عوامل 
استرس زاست. در این زمینه، راهبردهای تنظیم هیجان به عنوان 
این  در  شده اند 34[،]35 .  گرفته  نظر  در  مقابله ای19  راهبردهای 
مفهوم اتفاق نظر است که تنظیم هیجان شناختی، شیوه ای شناختی 
برای مدیریت اطالعات ورودِی برانگیخته شده توسط هیجان است 
تنظیم  دارد ]35[.  اشاره  با آن  مقابله  به بخش شناختی  و   ]34[
هیجانات از طریق افکار یا شناخت ها، به گونه ای ناگسستنی با زندگی 
انسان همراه است و به او کمک می کند که هیجانات خود را پس 
از تجربه رویدادهای استرس زا مدیریت کند ]35[. گرچه استعداد 
تنظیم هیجان شناختی همگانی است، تفاوت های فردی در افکار 
یا شناخت های خاص وجود دارد که با استفاده از آن، افراد هیجانات 
بنابراین  می کنند؛  تنظیم  زندگی  تجربیات  به  واکنش  در  را  خود 
تنظیم هیجان شناختی در بسیاری موارد به عنوان یک مسئله مهم 

در رابطه با سالمت روان مطرح می شود ]34[.

عدم توانایی در تنظیم هیجان، ممکن است ناشی از طرح واره اولیه 
کودکی باشد که به درستی شکل نگرفته است. چنین به نظر می رسد 
که در بدکارکردی تنظیم هیجان، نقش طرح واره های ناسازگار اولیه 
نیز قابل  توجه است؛ چراکه این طرح واره ها زمینه را برای به کارگیری 
راهبردهای ناسازگارانه تنظیم هیجان مهیا می کنند. در این راستا، 
یافته ها ]36[ نشان می دهد که بین طرح واره های ناسازگار اولیه و 
راهبرد مقابله ای اجتناب رابطه وجود دارد؛ زیرا به کارگیری فزاینده 
طرح واره های ناسازگار موجب کاهش به کارگیری راهبردهای مؤثر 
به کارگیری  طرح واره ها،  کاربرد  کاهش  با  و  شده  هیجانی  تنظیم 

راهبردهای مناسب تنظیم هیجانی افزایش می یابد.

دشواری تنظیم هیجان از طریق بروز مشکالتی در آگاهی، درک 

19. Coping strategies

و پذیرش هیجان ها، فقدان دسترسی به راهبردهای انطباقی20 در 
مواجهه با هیجان های مختلف و یا ناتوانی در کنترل رفتار به هنگام 
مواجهه با انگیختگی های شدید هیجانی تعریف می شود ]37[. زمانی 
که زوجین با رویدادهای عاطفی به شدت منفی (به  عنوان  مثال، خشم 
ناشی از اختالفات، ناامیدی و ناکامی) روبه رو می شوند، اغلب به حالتی 
این نحوه تعامل،  از تعامالت روی می آورند. در  بقاگرایانه  بدوی و 
زوجین بارها و بارها تالش می کنند تا رفتارشان را از راه هایی همچون 
تحقیر همسر و یا انتقاد از او ]38[ و یا با بیان خصوصیات منفی 
همسر ]39[ توجیه کنند. تنظیم هیجان به زوجین اجازه می دهد تا 
از این حاالت منفی دوری کنند. تنظیم هیجان در هریک از زوجین 
می تواند کمک کند تا برانگیختگی هیجان های شخصی خود و همسر 
خود را کاهش دهند و به  نوعی از هم تنظیمی21 دست پیدا کنند 
]40-42[. یافته های مذکور بیانگر نقش بسزای تنظیم هیجان در 

کاهش یا افزایش روابط منفی زوجین و همسرآزاری است.

و  اولیه  ناسازگار  طرح واره های  بین  رابطه  به  توجه  با  بنابراین   
همسرآزاری و نیز رابطه بین تنظیم هیجانی و همسرآزاری، بررسی 
نقش واسطه ای تنظیم هیجان در رابطه بین طرح واره های ناسازگار 
اولیه و همسرآزاری نیز اهمیت بیشتری پیدا می کند. تاکنون در 
تحقیقات متعدد، رابطه طرح واره های ناسازگار اولیه و مشکالت در 
تنظیم هیجان به طور مجزا، با خشونت خانگی به ویژه همسرآزاری 
به عنوان تکمیل کننده  این پژوهش  اما هدف  بررسی شده است، 
پژوهش های دیگر، شناسایی تنظیم هیجانی به عنوان واسط در رابطه 

طرح واره های ناسازگار اولیه با همسرآزاری است.

پژوهش حاضر از دو بُعد بنیادی و کاربردی حائز اهمیت است: 
از بعد بنیادی می توان دالیلی دال بر وجود رابطه بین متغیرهای 
مورد مطالعه با خشونت، به ویژه خشونت علیه زنان به دست آورد 
برای  تعیین کننده  این پژوهش می تواند عاملی  بعد کاربردی  از  و 
دست اندرکاران تعلیم و تربیت، متخصصین روان پزشکی، روان شناسان 
و مشاوران خانواده باشد تا از طریق کاربست یافته های پژوهش، زمینه 
گسترش هرچه بیشتر توانمند ساختن زنان قربانی خشونت را فراهم 
کنند. از آنجا که در زمینه پژوهش حاضر، مطالعه ای با این عنوان 
صورت نگرفته و اطالعات منسجمی موجود نیست و همچنین به 
علت سیر رو به گسترش خشونت خانگی در کشور و دغدغه های 
فراوانی که برای خانواده ها و متخصصین بهداشت روانی به وجود 
آورده، الزم است که در زمینه عوامل روان شناختی مذکور پژوهشی 

علمی، هدفمند و کاربردی به عمل آید.

روش

تنظیم  از  بود. پس  نوع همبستگی  از  توصیفی  پژوهش،  روش 
پرسش نامه ها و اخذ رضایت آزمودنی ها برای شرکت در پژوهش، 

20. Adaptive strategies
21. Co-regulation
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پرسش نامه های استاندارد به همراه یک پرسش نامه جمعیت شناختی 
تحصیالت،  میزان  مانند سن، جنسیت، شغل،  مواردی  که شامل 
و مدت ازدواج بود به آن ها داده شد. پرسش نامه ها پس از توضیح 
کافی از طرف پژوهشگر، توسط آزمون شونده تکمیل و به پژوهشگر 
شرکت کنندگان،  پاسخ دهی  حین  در  پژوهشگر  شد.  داده  تحویل 
بر روند تکمیل پرسش نامه ها نظارت داشت و به سؤاالت احتمالی 
شرکت کنندگان پاسخ می داد. درنهایت پرسش نامه های ناقص حذف 
شدند. مالک های ورود شرکت کنندگان در این پژوهش عبارت بود از: 
ساکن بودن در شهر تهران، متأهل بودن، ازدواج اول و دائم، سن 20 
تا 50 سال برای زنان و 20 تا 60 سال برای مردان، گذراندن حداقل 
یک سال از مدت ازدواج و تجربه زندگی مشترک. با توجه به اینکه 
سن یائسگی در زنان تهران حداکثر 50 سال برآورد شده است ]43[ 
و اینکه زنان در دوران حوالی یائسگی عالئم خلقی بیشتری (مانند 
تحریک پذیری، عصبی بودن و تغییرات خلق) نسبت به دوران قبل از 
یائسگی دارند ]44[ سن خانم ها در این تحقیق به حداکثر 50 سال 

محدود شد.

معیارهای خروج از پژوهش نیز شامل سابقه بیماری روان پزشکی، 
متقاضی طالق یا در حال متارکه بودن و بی جواب گذاشتن بیشتر 
بیماری  سابقه  بود.  شرکت کننده  توسط  سؤاالت  درصد   10 از 
روان پزشکی (نوع بیماری و نوع داروی مصرفی)، از طریق سؤالی که 
به همین منظور در پرسش نامه جمعیت شناختی گذاشته شده بود، 
مشخص شد و پس از مصاحبه با مراجع و بررسی داروی مصرفی 
احتمالی در مورد حضور یا عدم حضور شرکت کننده تصمیم گیری 

شد.

جامعه، نمونه و روش نمونه گیری

شهر  ساکن  متأهل  مردان  و  زنان  تمامی  شامل  آماری  جامعه 
تهران در سال 1397 بود. یک قاعده دیگر که استیونس ]45[ بر 
آن تأکید می کند، این است که به ازای هر متغیر اندازه گیری شده 
یا نشانگر، حداقل 15 مورد داشته باشیم؛ بنابراین حجم نمونه بر 
اساس تعداد متغیرهای پیش بین 324 نفر انتخاب شد (226 نفر 
زن و 98 نفر مرد). برای انتخاب نمونه مناسب تر، پرسش نامه ها در 
مکان های مختلف شهر از جمله پارک ها، مراکز خرید و فرهنگ سراها، 
در پنج منطقه تهران (شمال، جنوب، شرق، غرب و مرکز) به روش 
نمونه گیری دردسترس توزیع شد و شرکت کنندگان پس از اعالم 
پاسخ  پرسش نامه ها  به سؤاالت  پژوهش،  در  برای شرکت  رضایت 

دادند.

22)YSQ-SF( فرم کوتاه پرسش نامه طرح واره یانگ

از روی  این پرسش نامه 75 آیتمی در سال 1998 توسط یانگ 
پرسش نامه اصلی یعنی فرم 215 سؤالی، برای ارزیابی پانزده طرح واره 
ناسازگار اولیه ساخته شده است. هر سؤال با یک مقیاس 6 درجه ای 

22. Young Schema Questionnaire-Short Form

می سنجد.  را  طرح واره  یک  سؤال  پنج  هر  و  می شود  نمره گذاری 
چنانچه میانگین هر خرده مقیاس باالتر از 2/5 باشد، آن طرح واره 
ناکارآمد است ]46[. در اولین پژوهش جامع در مورد ویژگی های 
روان سنجی آن، برای هر طرح واره ناسازگار اولیه ضریب آلفایی از 
0/83 تا 0/96 به دست آمد و ضریب آزمون ـ بازآزمون در جمعیت 
با مقیاس های  غیربالینی بین 0/53 تا 0/82 بود. این پرسش نامه 
ناراحتی روان شناختی، احساس ارزشمندی، آسیب پذیری شناختی 
روایی  اختالل های شخصیت،  نشانه شناسی  و  افسردگی  به  نسبت 
نتایج تحلیل عاملی نسخه  افتراقی خوبی نشان داده است ]47[. 
کوتاه پرسش نامه، با نتایج تحلیل عاملی نسخه بلند آن هم خوانی 
دارد و سنجش پانزده عامل (طرح واره) را به خوبی تأیید می کند. ثبات 
درونی زیرمقیاس های پرسش نامه نیز بسیار مناسب (آلفا بین 0/7 
این پرسش نامه در  و 0/93) گزارش شده است ]48[. هنجاریابی 
ایران توسط آهی، انجام گرفته است؛ همسانی درونی آن با استفاده از 
آلفای کرونباخ در جمعیت مؤنث 0/97 و در جمعیت مذکر 0/98 به 
دست آمده است ]49[. در بررسی صدوقی و همکاران ]50[، با عنوان 
نمونه  در  یانگ  پرسش نامه طرح واره  کوتاه  نسخه  عاملی  »تحلیل 
غیربالینی ایرانی«، آلفای کرونباخ برای مقیاس کلی 0/94 به دست 
آمد. همچنین در این تحقیق چهارده طرح واره از پانزده طرح واره 
ناسازگار اولیه فرض شده توسط یانگ، به عنوان عوامل مستقل به 
دست آمدند که نشان از روایی سازه  این مقیاس بود. این چهارده 
طرح واره دارای بارهای عاملی بزرگ تر از 0/4 بودند و 64/7 درصد از 

واریانس کل را تبیین کردند ]50[.

23)CERQ( پرسش نامه راهبردهای تنظیم شناختی هیجان 

پرسش نامه تنظیم شناختی هیجان یک پرسش نامه چندبعدی 
در سال 2001،  اسپینهاون  و  کرایج  گارنفسکی،  توسط  که  است 
جهت شناسایی راهبردهای مقابله ای شناختی افراد پس از تجربه 
کردن وقایع یا موقعیت های منفی تدوین شده است. این پرسش نامه 
یک ابزار خود گزارشی است و 36 گویه دارد و اجرای آن برای افراد 
12 سال به باال (هم افراد بهنجار و هم جمعیت های بالینی) میسر 
است و از نُه زیرمقیاس در دو دسته تشکیل شده است: راهبردهای 
منفی تنظیم هیجان (چهار زیرمقیاس)، و راهبردهای مثبت تنظیم 

هیجان (پنج زیرمقیاس) ]51[.

از  هریک  کل  نمره  است.  گویه  چهار  شامل  زیرمقیاس  هر 
از طریق جمع کردن نمره گویه ها به دست می آید.  زیرمقیاس ها 
نسخه فارسی پرسش نامه تنظیم شناختی هیجان در ایران توسط 
بشارت  مطالعه  در  شد.  اعتباریابی   ]53[ حسنی  و   ]52[ بشارت 
درونی،  همسانی  شامل  فرم،  این  روان سنجی  ویژگی های   ،]54[
اعتبار بازآزمایی، روایی محتوایی، روایی هم گرا و تشخیص افتراقی 
مطلوب گزارش شده است. همچنین بشارت در بررسی مقدماتی 
جمعیت  از  نمونه ای  در  پرسش نامه  این  روان سنجی  ویژگی های 

23. Cognitive Emotion Regulation Questionnaire

علی زاده محمدی و حمید کردستانچی اصالنی. نقش میانجی تنظیم هیجان شناختی در رابطه طرح واره های ناسازگار اولیه با همسرآزاری



511

زمستان 1399 . دوره 26 . شماره 4 مجله روان پزشکی و روان شناسی بالینی ایران

عمومی (n = 368، 197 زن، 171 مرد)، ضرایب آلفای کرونباخ را 
برای خرده مقیاس ها از 0/67 تا 0/89 گزارش کرد. در این مطالعه، 
روایی محتوایی پرسش نامه تنظیم شناختی هیجان بر اساس داوری 
هشت نفر از متخصصان روان شناسی بررسی و ضرایب توافق کندال 
پژوهش  در  شد.  گزارش   0/92 تا   0/81 از  خرده مقیاس ها  برای 
امین آبادی و همکاران ]51[ نیز اعتبار آن از طریق آلفای کرونباخ 
برای راهبردهای مثبت 0/91 و برای راهبردهای منفی 0/87 و برای 
کل پرسش نامه 0/93 محاسبه شد. در مطالعه حسنی ]53[ نیز اعتبار 
مقیاس بر اساس آلفای کرونباخ (با دامنه 0/76 تا 0/92) و بازآزمایی 
(با دامنه همبستگی 0/51 تا 0/77) و روایی پرسش نامه مذکور از 
از چرخش همبستگی بین  با استفاده  طریق تحلیل مؤلفه اصلی 
خرده مقیاس ها (با دامنه همبستگی 0/32 تا 0/67) و روایی مالکی، 

مطلوب گزارش شده است ]55[.

پرسش نامه تاکتیک های حل تعارض24 

سنجش  ابزارهای  کاربردی ترین  از  یکی  که  پرسش نامه  این 
خشونت بین فردی است، توسط استراوس25 و همکاران ]56[ ساخته 
شده و در سال های 1990 و 1996 مورد بازبینی و تجدید نظر قرار 
گرفته است ]57[. این مقیاس به صورت گسترده ای در تحقیقات 
و در کشورهای مختلف مورد استفاده قرار گرفته و تا سال 1996 
حدود هفتاد هزار نفر آن را تکمیل کرده اند. نسخه جدید این مقیاس 
یک مفهوم چندبعدی از خشونت و راهبردهای حل تعارض است 
که مشتمل بر پنج بُعد است: مذاکره26، پرخاشگری روان شناختی27، 

حمله جسمانی28، اجبار جنسی29 و صدمه30.

پرسش نامه اصلی دارای 78 سؤال است که شامل دو آزمون با 
ماده های تکرار شده است. نیمی از ماده ها (39 ماده) دربردارنده 
دیگر  نیمی  و  پرخاشگر)  (فرم  است  پرخاشگر  اعمال  توصیف 
(39 ماده) اقدامات همسر در قبال رفتار شخص پرخاشگر (فرم 
قربانی) را می سنجند و خشونت جسمانی و روان شناختی زوجین 
علیه یکدیگر را در 12 ماه گذشته مورد سنجش قرار می دهند. 
ضمن اینکه برای پنج مقیاس مذکور تعداد سؤاالت (برای فرم 
پرخاشگر یا قربانی) عبارت اند از: مذاکره (شش ماده)، پرخاشگری 
روان شناختی (هشت ماده)، حمله جسمانی (دوازده ماده)، اجبار 
جنسی (هفت ماده) و صدمه (شش ماده) که جمعاً 39 ماده 
می شود. مطالعات گوناگون شواهدی دال بر پایایی و روایی قابل  
قبول این آزمون در کشورها و فرهنگ های مختلف ارائه داده اند 
]57-60[. پایایی زیرمقیاس ها توسط استراوس و همکاران ]57[ 

24. Conflict Tactics Scales (Revised) (CTS-2)
25. Straus
26. Negotiation
27. Psychological aggression
28. Physical assault
29. Sexual coercion
30. Injury

در نمونه ای از دانشجویان، مورد بررسی قرار گرفت؛ آن ها ضریب 
روان شناختی،  پرخاشگری  خرده مقیاس  پنج  کرونباخ  آلفای 
مذاکره، حمله جسمانی، اجبار جنسی و صدمه را به ترتیب 0/79، 

0/86، 0/86، 0/87 و 0/95 گزارش کرده اند.

پرخاشگر  (فرم  دارد  سؤال   52 پرسش نامه  این  ایرانی  نسخه 
و قربانی هر یک 26 سؤال) و در آن تنها از سه مقیاس مذاکره، 
است.  شده  استفاده  جسمانی  حمله  و  روان شناختی  پرخاشگری 
پناغی و همکاران ]61[ برای بررسی روایی واگرا و هم گرای آن از این 
سه خرده مقیاس های استفاده و گزارش کرده اند که خرده مقیاس های 
حمله جسمانی و خشونت روانی با یکدیگر همبستگی مثبتی دارند 
(r=0/613) و سازه های مشابهی را اندازه می گیرند. اما خرده مقیاس 
مذاکره با سایر خرده مقیاس ها تفاوت داشته و نسبت به آن ها سازه 
آلفای  با ضریب  را  پایایی  آن ها  می سنجند. همچنین  را  متفاوتی 
کرونباخ برای زیرمقیاس مذاکره، در هر دو فرم پرخاشگر و قربانی 
0/77، برای زیرمقیاس خشونت روانی، در فرم پرخاشگر و قربانی 
هر یک به ترتیب 0/74 و 0/66، و برای زیرمقیاس خشونت جسمانی، 

در فرم پرخاشگر و قربانی به ترتیب 0/81 و 0/86 گزارش کرده اند.

پیرسون،  همبستگی  از  داده ها  تحلیل  برای  حاضر  پژوهش  در 
داده های  شد.  استفاده   31(SEM) ساختاری  معادالت  مدل یابی 
به دست آمده از پرسش نامه ها، با ورود به نرم افزار SPSS نسخه 24 و 
پس از آن با کمک نرم افزار AMOS نسخه 23، با سطح اطمینان 99 

درصد مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. 

یافته ها

 مشخصات جمعیت شناختی نمونه در جدول شماره 1 ارئه شده 
است.  بررسی و تحلیل داده های گردآوری شده نشان می دهد که از 
مجموع نمونه آماری پژوهش، بیشترین فراوانی مربوط به مدت ازدواج 
11-15 سال است که 96 نفر (حدود 30 درصد) را به خود اختصاص 
داده است. در جدول شماره 2 شاخص های مرکزی از جمله میانگین 
و شاخص های پراکندگی از جمله انحراف معیار، کشیدگی و چولگی 
برای متغیرهای مختلف محاسبه شده است. همچنان که در این جدول 
اولیه  ناسازگار  طرح واره های  میانگین  بیشترین  می شود،  مشاهده 
مربوط به طرح واره استحقاق / بزرگ منشی و طرح واره خویشتن داری 
/ خودانضباطی ناکافی بود. همه چولگی ها و کشیدگی ها کمتر از 3 
بود که نشانگر عدم تخلف چشمگیر متغیرهای مشاهده شده از توزیع 
نرمال است. بیشترین چولگی و کشیدگی مربوط به طرح واره گرفتار / 

خویشتن تحول نیافته به ترتیب برابر 1/66 و 2/91 است.

در مرحله بعد، ضریب همبستگی متغیرهای تحت مطالعه محاسبه 
سطوح  در  معنادار  روابط  که   (3 شماره  (جدول  شد  استخراج  و 

معناداری 0/01 و 0/05 در آن به تفکیک مشخص شده اند.

31. Structural Equation Modeling
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شامل  ساختاری،  معادالت  مدل یابی  مفروضات  بررسی  از  بعد 
نرمال بودن توزیع متغیرهای پژوهش و حذف داده های پرت برای 
رسیدن به توزیع نرمال و بررسی خطی بودن روابط میان متغیرهای 
مشاهده شده و اطمینان از دست یابی به مفروضات مذکور و پس از 
برآورد مدل اولیه معادالت ساختاری و حذف روابط غیر معنادار و 
اصالح مدل، برآورد پارامترهای مدل معادالت ساختاری نهایی به 
 AMOS شرح تصویر شماره 1 و جداول شماره 4 تا 7 توسط نرم افزار
نسخه 23 با استفاده از روش برآورد بیشینه درست نمایی انجام گرفت.

در جدول شماره 4 که مربوط به ضرایب مسیر و بارهای عاملی 
در مدل اندازه گیری است مالحظه می شود، رابطه میان متغیرهای 
پنهان حوزه اول و دوم و سوم طرح واره ای و نیز همسرآزاری و تنظیم 
هیجانی منفی، هریک جداگانه با شاخص های اندازه گیری مربوطه با 

بیش از 99 درصد اطمینان مثبت و معنادار است.

در جدول شماره 5 مشاهده می شود که بیشترین شدت رابطه، 
مربوط به تأثیر مستقیم حوزه اول بر حوزه دوم طرح واره ای بوده 
 β=0/85) که با بیش از 99 درصد اطمینان مثبت و معنادار است
و R2=0/72)، و کمترین شدت رابطه مربوط به تأثیر مستقیم حوزه 
سوم طرح واره ای بر همسرآزاری است (β=0/13 و R2=0/06) که با 

بیش از 95 درصد اطمینان مثبت و معنادار است.

جدول شماره 6 مربوط به ضرایب مسیر مستقیم و اثرات کلی 
است. در این جدول هم مشاهده می شود حوزه اول و دوم طرح واره ای 

به طور غیرمستقیم و حوزه سوم طرح واره ای به طور مستقیم بر 
همسرآزاری اثرگذار هستند. ضمن اینکه بیشترین شدت رابطه در 
اثرات غیرمستقیم، مربوط به اثر غیرمستقیم حوزه اول طرح واره ای بر 
طرح واره آسیب پذیری در برابر ضرر و بیماری (مربوط به حوزه دوم 
با بیش از 99 درصد  طرح واره ای) بود (β=0/61). همه این روابط 

اطمینان مثبت و معنادار هستند.

برازش مدل32

همان گونه که در جدول شماره 7 مشاهده می شود، شاخص های 
برازندگی، به ویژه نسبت مجذور کای به درجه آزادی برابر 1/595 
برابر 0/9، شاخص   33(CFI) تطبیقی  از 3)، شاخص  (مالک کمتر 
برازش هنجار شده (NFI)34 برابر 0/9 و ریشه خطای تقریب میانگین 
از  پیشنهادی  مدل  و  است   0/045 برابر   35(RMSEA) مجذورات 
برازندگی مناسبی برخوردار است. بنابراین، می توان استنباط کرد 
اولیه، تنظیم شناختی  ناسازگار  که روابط ساختاری طرح واره های 
هیجان و همسرآزاری در قالب مدل اندازه گیری شده معنادار است؛ 
پس تنظیم شناختی هیجان می تواند در روابط بین طرح واره های 

ناسازگار اولیه و همسرآزاری میانجی گری کند.

32. Goodness of Fit
33. Comparative Fit Index
34. Normed Fit Index
35. Root Mean Square Error of Approximation

جدول 1. وضعیت افراد پاسخ دهنده از نظر عوامل جمعیت شناختی

فراوانی )درصد(متغیرها

جنسیت
 )69/8( 226زن

 )30/2( 98مرد

سن

< 3047 )14/5( 

31 - 40173 )53/4( 

41 - 5094 )29/0( 

> 5110 )3/1( 

مدت ازدواج

1-531 )9/57( 

6-1071 )21/91( 

11-1596 )29/63( 

16-2056 )17/28( 

≥ 2146 )14/20( 

 )7/41( 24گزارش نشده

 )100( 324کل
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بحث

تنظیم هیجان  بررسی نقش واسطه اي  با هدف  پژوهش حاضر 
شناختی در رابطه بین طرح واره های ناسازگار اولیه و همسرآزاری 
نهایی نشان  این پژوهش و مدل اصالح شده  یافته های  انجام شد. 
می دهد که حوزه های طرح واره های ناسازگار اولیه به طور مستقیم 
و غیرمستقیم بر همسرآزاری اثرگذار هستند. به طور دقیق تر، حوزه 
تنظیم  و  طرح واره ای  دوم  حوزه  مسیر  از  یک بار  طرح واره ای  اول 

هیجانی منفی و یک بار از طریق حوزه دوم و حوزه سوم طرح واره ای 
بر همسرآزاری مؤثر واقع می شوند. حوزه دوم طرح واره ای نیز یک بار 
با میانجی گری تنظیم هیجانی منفی و بار دیگر از طریق حوزه سوم 
طرح واره ای بر همسرآزاری مؤثر واقع می شوند. یک مسیر قابل توجه 
هم در این مدل، مسیر مستقیم بین حوزه های سوم طرح واره ای و 
همسرآزاری بود. این نتایج که فرضیه هاي پژوهش را تأیید می کنند 
و با یافته های پژوهش های قبلی ]64-72[ همسو هستند، بر اساس 

چندین احتمال به شرح زیر تبیین می شوند:

علی زاده محمدی و حمید کردستانچی اصالنی. نقش میانجی تنظیم هیجان شناختی در رابطه طرح واره های ناسازگار اولیه با همسرآزاری

N:289 جدول 2. جدول آمار توصیفی متغیرهای مشاهده شده پژوهش

بیشترین مقدارکمترین مقدارکشیدگیچولگیمیانگین±انحراف معیارمتغیر

0/580/820/951/04/5 ±2/48مالمت خویش

0/261/05/0-0/750/31 ±2/73پذیرش

0/601/35/0-0/820/06 ±3/16نشخوارگری

0/901/05/0-0/990/20 ±3/01تمرکز مجدد مثبت

0/711/55/0-0/23-0/86 ±3/60تمرکز مجدد بر برنامه ریزی

0/771/35/0-0/01-0/93 ±3/35ارزیابی مجدد مثبت

0/721/34/8-0/770/09 ±3/10دیدگاه گیری

0/760/750/251/04/8 ±2/12فاجعه سازی

0/671/011/571/04/5 ±2/18مالمت دیگران

0/980/980/511/005/40 ±2/07محرومیت هیجانی

1/080/860/021/005/60 ±2/38رهاشدگی/ بی ثباتی

0/890/990/771/005/20 ±2/06بی اعتمادی / بدرفتاری

0/541/532/771/004/00 ±1/47انزوای اجتماعی/ بیگانگی

0/151/632/791/001/79 ±1/11نقص/ شرم

0/671/361/841/004/40 ±1/60شکست

0/191/452/221/002/00 ±1/16وابستگی/ بی کفایتی

0/891/391/561/004/80 ±1/80آسیب پذیری در برابر ضرر و بیماری

0/621/662/911/004/25 ±1/49گرفتار / خویشتن تحول نیافته

0/980/690/231/006/00 ±2/66استحقاق / بزرگ منشی

0/870/991/291/006/00 ±2/30خویشتن داری/ خودانضباطی ناکافی

0/760/00/88-0/200/33 ±0/27خشونت روانیـ  پرخاشگر

0/230/720/260/001/00 ±0/28خشونت روانی ـ قربانی

0/201/551/440/00/90 ±0/12خشونت جسمانیـ  پرخاشگر

0/271/260/440/00/91 ±0/18خشونت جسمانی ـ  قربانی
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ش
ب همبستگی متغیرهای مشاهده شده پژوه

س ضرای
جدول 3. ماتری

1
2

3
4

5
6

7
8

9
10

11
12

13
14

15
16

17
18

19
20

21
22

23
24

ش
مالمت خوی

1
ش

پذیر
0/278 **

1

نشخوارگری
0/455 **

0/375 **
1

تمرکز مجدد مثبت
0/038

-0/041
-0/081

1

تمرکز مجدد بر برنامه ریزی
0/151 *

0/003
0/099

0/664 **
1

ارزیابی مجدد مثبت
0/053

0/049
0/021

0/622 **
0/709 **

1

دیدگاه گیری
0/062

0/131 *
0/015

0/348 **
0/340 **

0/492 **
1

فاجعه سازی
0/292 **

0/324 **
0/380 **

-0/173 **
-0/202 **

-0/205 **
-0/123 *

1

مالمت دیگران
0/131 *

0/198 **
0/271 **

-0/120 *
-0/127 *

-0/145 *
-0/068

0/431 **
1

محرومیت هیجانی
0/003

0/127 *
0/195 **

-0/026
-0/055

-0/019
-0/079

0/204 **
0/143 *

1

رهاشدگی/ بی ثباتی
0/121 *

0/193 **
0/321 **

-0/104
-0/128 *

-0/082
-0/010

0/319 **
0/181 **

0/343 **
1

بی اعتمادی / بدرفتاری
0/205 **

0/154 **
0/228 **

-0/100
-0/049

0/006
0/024

0/269 **
0/227 **

0/410 **
0/471 **

1

انزوای اجتماعی/ بیگانگی
0/107

0/075
0/190 **

-0/088
-0/104

-0/104
-0/155 **

0/149 *
0/179 **

0/398 **
0/334 **

0/436 **
1

ص/ شرم
نق

-0/009
0/073

0/092
-0/127 *

-0/089
-0/053

-0/154 **
0/199 **

0/204 **
0/403 **

0/339 **
0/357 **

0/500 **
1

شکست
0/008

0/144 *
0/160 **

-0/182 **
-0/215 **

-0/190 **
-0/087

0/281 **
0/138 *

0/325 **
0/429 **

0/317 **
0/347 **

0/471 **
1

وابستگی/ بی کفایتی
0/110

0/140 *
0/179 **

-0/165 **
-0/235 **

-0/230 **
-0/098

0/264 **
0/160 **

0/287 **
0/450 **

0/294 **
0/353 **

0/487 **
0/495 **

1
آسیب پذیری در برابر ضرر 

و بیماری
0/098

0/187 **
0/227 **

-0/239 **
-0/154 **

-0/179 **
-0/037

0/394 **
0/222 **

0/292 **
0/518 **

0/359 **
0/318 **

0/415 **
0/516 **

0/512 **
1

گرفتار / خویشتن تحول 
نیافته

0/009
0/107

0/207 **
-0/177 **

-0/141 *
-0/121 *

-0/053
0/296 **

0/226 **
0/258 **

0/507 **
0/381 **

0/319 **
0/439 **

0/417 **
0/393 **

0/468 **
1

گ منشی
استحقاق / بزر

0/008
0/003

0/138 *
0/025

0/036
0/099

0/015
0/142 *

0/100
0/195 **

0/184 **
0/241 **

0/254 **
0/274 **

0/074
0/125 *

0/168 **
0/249 **

1
خویشتن داری/ خودانضباطی 

ناکافی
-0/008

0/146 *
0/146 *

-0/148 *
-0/172 **

-0/088
-0/002

0/160 **
0/099

0/204 **
0/264 **

0/335 **
0/309 **

0/443 **
0/304 **

0/372 **
0/360 **

0/355 **
0/504 **

1

خشونت روانی - پرخاشگر
0/086

0/048
0/077

-0/091
-0/074

-0/050
0/054

0/170 **
0/098

0/119 *
0/054

0/196 **
0/037

0/068
0/062

0/090
0/106

-0/006
0/157 **

0/209 **
1

خشونت روانی- قربانی
-0/027

0/067
0/008

-0/081
-0/064

-0/041
0/003

0/191 **
0/128 *

0/140 *
0/054

0/139 *
0/097

0/127 *
0/107

0/045
0/121 *

0/002
0/084

0/165 **
0/700 **

1

خشونت جسمانی- پرخاشگر
0/000

0/069
0/081

-0/114
-0/075

-0/073
-0/006

0/215 **
0/075

0/134 *
0/110

0/173 **
0/100

0/024
0/081

0/081
0/089

0/024
0/039

0/116 *
0/459 **

0/487 **
1

خشونت جسمانی -قربانی
-0/024

0/009
-0/010

-0/027
-0/067

-0/065
-0/020

0/167 **
0/097

0/169 **
0/093

0/103
0/074

0/075
0/159 **

0/041
0/067

-0/029
-0/031

0/036
0/402 **

0/608 **
0/595 **

1

ت **
ب همبستگی در سطح 0/01 (دو دامنه) معنادار اس

 ضری
ت *

ب همبستگی در سطح 0/05 (دو دامنه) معنادار اس
 ضری
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حوزه  طرح واره های  با  افراد   ،]73[ چالیشکان  تحقیق  طبق 
بریدگی و طرد36 (مثاًل با طرح واره رهاشدگی)، به طور هیجانی افراد 
حساسی هستـنـد کـه هیجان ها را با شدت باال تجربه می کنند و از 
راهبردهای منفی برای نظم جویی هیجاناتشان بهره می گیرد، بنابراین 

طرح واره های آن ها یک عامل مهم برای تنظیم هیجانات آن هاست.

به عدم  بریدگی و طرد، در پاسخ  از طرفی طرح واره های حوزه 
ارضای نیاز به همدلی و محبت شکل می گیرند. این حوزه با مشکالت 
مرتبط با ثبات دلبستگی توصیف می  شود و افرادی که دارای نمره 
باال در این حوزه هستند، فاقد احساس پذیرش، مراقبت، ثبات و 
تعلق در کودکی هستند. بنابراین با توجه به پیوند حوزه بریدگی 
حوزه  این   ،]76-74[ مختلف  روان شناختی  مشکالت  با  طرد  و 
مهم ترین حوزه در نظر گرفته می شود. این موضوع با یافته تحقیق 
حاضر مبنی بر اینکه حوزه طرح واره ای اول بر سایر حوزه ها تقدم 
تأثیری دارد، همسوست. در تبیین این موضوع می توان گفت افرادي 
که طرح واره هایشان در این حوزه قرار می گیرد، اغلب بیشترین میزان 
آسیب را از زمان کودکی خود داشته اند و کمترین میزان ثبات را 
با دیگران تجربه کرده اند. آن ها دوران کودکی  ارتباط  برقراري  در 
بسیار تکان دهنده ای داشته و در بزرگسالی یا به  گونه ای شتاب زده و 
نسنجیده از رابطه ای خودآسیب رسان به رابطه ای دیگر پناه می برند یا 
از برقراري روابط بین شخصی نزدیک با دیگران اجتناب می کنند. این 
بی ثباتی در روابط صمیمی، باعث بروز مشکالت بسیاری در خانواده 

و روابط با همسر می شود.

طبق یافته  دیگر پژوهش حاضر، تنظیم هیجانی منفی در رابطه 
طرح واره های ناسازگار اولیه و همسرآزاری به عنوان متغیر میانجی 
عمل می کند. این یافته همسو با نتایج پژوهش نورباال و همکاران 

36. Disconnection / Rejection

]77[، چالیشکان ]73[ الدوگان و باریسکین ]78[ است. در تبیین 
این یافته می توان گفت کـه طرح واره های ناسازگار اولیه یکی از عوامل 
دخیل در مشکالت تنظیم هیجانی هستند؛ درواقع طرح واره های 
ناسازگار اولیه، بـه عنـوان یـک ویژگـی فردی می توانند راه انداز یا 
و  افسـردگی  اضـطراب،  مانند  هیجـانی،  اخـتالالت  تشدیدکننده 
خشـم باشـند و افـراد با طرح واره های ناسازگار اولیه، قادر به مدیریت 
هیجانات خود نیستند؛ بنابراین عامل طرح واره های ناسازگار اولیه، با 
شدت دادن به هیجانات منفی و زمینه چینی برای اخـتالالت هیجـانی 
در افراد می تواند احتمال بروز همسرآزاری را افزایش دهد. دشواری 
در تنظیم هیجانی نیز موجب استفاده از مکانیسم های دفاعی ناپخته 
برای مقابله با احساس و هیجانات منفی می شود و همسرآزاری را 
افزایش می دهد ]79[. وقتی طرح واره های ناسازگار اولیه دارای شدت 
و حد باالیی باشند و نفوذ بیشتر در روابط بین فردی داشته باشند، 
در رویارویی با مشکالت و فشارهای زندگی، اضطراب و استرس را به 
وجود می آورند که توانایی فرد را برای حل مشکل کاهش می دهند 

.]80[

رشد  هم  و  هیجانی  بدتنظیمی  هم  که  است  توجه  جالب 
کودکی  در  سوء رفتار  نتیجه  دو  هر  اولیه،  ناسازگار  طرح واره های 
هستند ]82 ،81[. عطف به ریشه مشترک بین تنظیم هیجانی و 
بدتنظیمی  با  طرح واره ها  در  ناسازگاری  باالتر  سطوح  طرح واره ها، 
بیشتر هیجانی رابطه دارد ]83[. ضمن اینکه طرح واره های ناسازگار 
اولیه و مهارت های مقابله ای آن ها موجب بروز هیجانات منفی قوی از 
سویی، آسیب روانِی بعد از آن از سویی دیگر و بالتبع، سطح رضایت 
از زندگی پایین تر می شوند ]84[. گرچه تا آنجایی که مطلع هستیم، 
نقش تنظیم هیجانی در رابطه بین طرح واره های ناسازگار اولیه و 
سطح رضایت زندگی پایین تر، به صورت تجربی بررسی نشده است و 

مطالعات همسو در این زمینه دیده نشده است ]85[.
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تصویر 1. مدل نقش میانجی تنظیم هیجان شناختی در رابطه طرح واره های ناسازگار اولیه با همسرآزاری
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سوم  حوزه  بین  مستقیمی  رابطه  پژوهش  دیگر  یافته  طرح واره ای یعنی محدودیت های مختل37 با همسرآزاری وجود دارد. طبق 

37. Impaired limits

جدول 4. ضرایب مسیر و معنی داری بارهای عاملی در مدل اندازه گیری

ضرایب ختم می شود بهرابطه از
استاندارد

ضرایب 
غیراستاندارد

خطای برآورد 
نتیجهR2معناداریارزش tاستاندارد

تأیید0/63   0/791/00نقص / شرمحوزه اول

تأیید0/642/840/299/730/0000/41انزوای اجتماعی / بیگانگیحوزه اول

تأیید0/644/730/519/200/0000/42بی اعتمادی / بدرفتاریحوزه اول

تأیید0/776/800/699/830/0000/59رهاشدگی / بی ثباتیحوزه اول

تأیید0/514/130/508/200/0000/26محرومیت هیجانیحوزه اول

تأیید0/43   0/661/00گرفتار / خویشتن تحول نیافتهحوزه دوم

تأیید0/721/580/1510/290/0000/52آسیب پذیری در برابر ضرر و بیماریحوزه دوم

تأیید0/680/320/039/830/0000/47وابستگی / بی کفایتیحوزه دوم

تأیید0/671/100/119/710/0000/45شکستحوزه دوم

تأیید0/95   0/971/00خویشتن داری / خودانضباطی ناکافیحوزه سوم

تأیید0/520/600/125/170/0000/27استحقاق / بزرگ منشیحوزه سوم

تأیید0/49   0/701/00خشونت روانیـ  پرخاشگرهمسرآزاری

تأیید1/001/620/1610/480/0001/01خشونت روانی ـ قربانیهمسرآزاری

تأیید0/480/680/089/030/0000/23خشونت جسمانیـ  پرخاشگرهمسرآزاری

تأیید0/611/140/1110/220/0000/37خشونت جسمانیـ  قربانیهمسرآزاری
تنظیم هیجانی 

تأیید0/320/510/124/220/0000/10مالمت خویشمنفی
تنظیم هیجانی 

تأیید0/821/740/276/420/0000/66فاجعه سازیمنفی
تنظیم هیجانی 

تأیید0/481/100/195/850/0000/23نشخوارگریمنفی
تنظیم هیجانی 

0/28   0/531/00مالمت دیگرانمنفی

جدول 5. ضرایب مسیر مستقیم و معنی داری اثر سازه های تحقیق بر یکدیگر

ضرایب ضرایب استانداردختم می شود بهرابطه از
غیراستاندارد

خطای برآورد 
نتیجهR2معناداریارزش tاستاندارد

تأیید0/852/850/319/100/0000/72حوزه دومحوزه اول

تأیید0/530/460/095/180/0000/28تنظیم هیجانی منفیحوزه دوم

تأیید0/531/110/147/760/0000/28حوزه سومحوزه دوم

تأیید0/170/070/032/290/020/06همسرآزاریتنظیم هیجانی منفی

تأیید0/130/020/011/960/050/06همسرآزاریحوزه سوم

علی زاده محمدی و حمید کردستانچی اصالنی. نقش میانجی تنظیم هیجان شناختی در رابطه طرح واره های ناسازگار اولیه با همسرآزاری
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جدول 6. ضرایب مسیر غیرمستقیم و اثرات کلی در مدل نهایی پژوهش

ختم می شود بهرابطه از
اثرات کلیضرایب غیرمستقیم

t نتیجهمعناداریارزش ضرایب 
غیراستاندارد

ضرایب 
استاندارد

ضرایب 
غیراستاندارد

ضرایب 
استاندارد

تأییدP≤ 0/05>0/000/002/850/851/96حوزه دومحوزه اول

تأییدP≤ 0/05>1/320/451/320/451/96تنظیم هیجانی منفیحوزه اول

تأییدP≤ 0/05>3/160/453/160/451/96حوزه سومحوزه اول

تأییدP≤ 0/05>0/160/130/160/131/96همسرآزاریحوزه اول

تأییدP≤ 0/05>0/180/080/180/081/96خشونت جسمانیـ  قربانیحوزه اول

تأییدP≤ 0/05>0/110/070/110/071/96خشونت جسمانیـ  پرخاشگرحوزه اول

تأییدP≤ 0/05>0/260/130/260/131/96خشونت روانی ـ قربانیحوزه اول

تأییدP≤ 0/05>0/160/090/160/091/96خشونت روانیـ  پرخاشگرحوزه اول

تأییدP≤ 0/05>0/670/140/670/141/96مالمت خویشحوزه اول

تأییدP≤ 0/05>1/440/211/440/211/96نشخوارگریحوزه اول

تأییدP≤ 0/05>2/290/362/290/361/96فاجعه سازیحوزه اول

تأییدP≤ 0/05>1/320/241/320/241/96مالمت دیگرانحوزه اول

تأییدP≤ 0/05>1/890/231/890/231/96استحقاق / بزرگ منشیحوزه اول

خویشتن داری/ خودانضباطی حوزه اول
تأییدP≤ 0/05>3/160/443/160/441/96ناکافی

تأییدP≤ 0/05>3/140/573/140/571/96شکستحوزه اول

تأییدP≤ 0/05>0/900/580/900/581/96وابستگی/ بی کفایتیحوزه اول

آسیب پذیری در برابر ضرر و حوزه اول
تأییدP≤ 0/05>4/510/614/510/611/96بیماری

تأییدP≤ 0/05>2/850/562/850/561/96گرفتار / خویشتن تحول نیافتهحوزه اول

تأییدP≤ 0/05>0/000/004/130/511/96محرومیت هیجانیحوزه اول

تأییدP≤ 0/05>0/000/006/800/771/96رهاشدگی/ بی ثباتیحوزه اول

تأییدP≤ 0/05>0/000/004/730/641/96بی اعتمادی / بدرفتاریحوزه اول

تأییدP≤ 0/05>0/000/002/840/641/96انزوای اجتماعی/ بیگانگیحوزه اول

تأییدP≤ 0/05>0/000/001/000/791/96نقص/ شرمحوزه اول

تأییدP≤ 0/05>0/000/000/460/531/96تنظیم هیجانی منفیحوزه دوم

تأییدP≤ 0/05>0/000/001/110/531/96حوزه سومحوزه دوم

تأییدP≤ 0/05>0/060/160/060/161/96همسرآزاریحوزه دوم

تأییدP≤ 0/05>0/060/100/060/101/96خشونت جسمانیـ  قربانیحوزه دوم

تأییدP≤ 0/05>0/040/080/040/081/96خشونت جسمانیـ  پرخاشگرحوزه دوم

تأییدP≤ 0/05>0/090/160/090/161/96خشونت روانی ـ قربانیحوزه دوم

تأییدP≤ 0/05>0/060/110/060/111/96خشونت روانیـ  پرخاشگرحوزه دوم



518

مجله روان پزشکی و روان شناسی بالینی ایرانزمستان 1399 . دوره 26 . شماره 4

ختم می شود بهرابطه از
اثرات کلیضرایب غیرمستقیم

t نتیجهمعناداریارزش ضرایب 
غیراستاندارد

ضرایب 
استاندارد

ضرایب 
غیراستاندارد

ضرایب 
استاندارد

تأییدP≤ 0/05>0/240/170/240/171/96مالمت خویشحوزه دوم

تأییدP≤ 0/05>0/510/250/510/251/96نشخوارگریحوزه دوم

تأییدP≤ 0/05>0/800/430/800/431/96فاجعه سازیحوزه دوم

تأییدP≤ 0/05>0/460/280/460/281/96مالمت دیگرانحوزه دوم

تأییدP≤ 0/05>0/660/280/660/281/96استحقاق / بزرگ منشیحوزه دوم

خویشتن داری/ خودانضباطی حوزه دوم
تأییدP≤ 0/05>1/110/521/110/521/96ناکافی

تأییدP≤ 0/05>0/000/001/100/671/96شکستحوزه دوم

تأییدP≤ 0/05>0/000/000/320/681/96وابستگی/ بی کفایتیحوزه دوم

آسیب پذیری در برابر ضرر و حوزه دوم
تأییدP≤ 0/05>0/000/001/580/721/96بیماری

تأییدP≤ 0/05>0/000/001/000/661/96گرفتار / خویشتن تحول نیافتهحوزه دوم

تأییدP≤ 0/05>0/000/000/020/131/96همسرآزاریحوزه سوم

تأییدP≤ 0/05>0/020/080/020/081/96خشونت جسمانیـ  قربانیحوزه سوم

تأییدP≤ 0/05>0/020/060/020/061/96خشونت جسمانیـ  پرخاشگرحوزه سوم

تأییدP≤ 0/05>0/040/130/040/131/96خشونت روانی ـ قربانیحوزه سوم

تأییدP≤ 0/05>0/020/090/020/091/96خشونت روانیـ  پرخاشگرحوزه سوم
تنظیم هیجانی 

تأییدP≤ 0/05>0/000/000/070/171/96همسرآزاریمنفی
تنظیم هیجانی 

تأییدP≤ 0/05>0/080/100/080/101/96خشونت جسمانیـ  قربانیمنفی
تنظیم هیجانی 

تأییدP≤ 0/05>0/050/080/050/081/96خشونت جسمانیـ  پرخاشگرمنفی
تنظیم هیجانی 

تأییدP≤ 0/05>0/110/170/110/171/96خشونت روانی ـ قربانیمنفی
تنظیم هیجانی 

تأییدP≤ 0/05>0/070/120/070/121/96خشونت روانیـ  پرخاشگرمنفی
تنظیم هیجانی 

تأییدP≤ 0/05>0/000/000/510/321/96مالمت خویشمنفی
تنظیم هیجانی 

تأییدP≤ 0/05>0/000/001/100/481/96نشخوارگریمنفی
تنظیم هیجانی 

تأییدP≤ 0/05>0/000/001/740/821/96فاجعه سازیمنفی
تنظیم هیجانی 

تأییدP≤ 0/05>0/000/001/000/531/96مالمت دیگرانمنفی

تأییدP≤ 0/05>0/000/001/140/611/96خشونت جسمانیـ  قربانیهمسرآزاری

تأییدP≤ 0/05>0/000/000/680/481/96خشونت جسمانیـ  پرخاشگرهمسرآزاری

تأییدP≤ 0/05>0/000/001/621/001/96خشونت روانی ـ قربانیهمسرآزاری

تأییدP≤ 0/05>0/000/001/000/701/96خشونت روانیـ  پرخاشگرهمسرآزاری

علی زاده محمدی و حمید کردستانچی اصالنی. نقش میانجی تنظیم هیجان شناختی در رابطه طرح واره های ناسازگار اولیه با همسرآزاری
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یک نیاز ابتدایی هر انسان، نیاز به داشتن چارچوب و محدودیت 
و خویشتن داری است. طرح واره های محدودیت های مختل به طور 
بی توجه  نیاز  این  به  که  به وجود می آید  خانواده هایی  در  معمول 
بوده و به جای انضباط، مواجهه مناسب، محدودیت های منطقی، 
مشخصه   وجه  هدف گزینی،  و  متقابل  همکاری  مسئولیت پذیری، 
آن ها سهل انگاری افراطی، سردرگمی، یا حس برتری است؛ بنابراین 
نقص در حوزه طرح واره ای سوم، نقص و نارسایی در محدودیت های 
درونی، احساس مسئولیت در قبال دیگران یا جهت گیري نسبت به 
اهداف بلندمدت است که منجر به بروز مشکل در رابطه یا همکاري 
با دیگران به ویژه همسر می شود؛ به طور مثال فردی که طرح واره 
استحقاق / بزرگ منشی38 دارد معتقد است که نسبت به دیگران 
یک سر و گردن، باالتر است، حقوق ویژه ای برای خودش قائل است 
و تعهدی نسبت به رعایت اصول روابط متقابل که عامل مهمی در 
تعامالت زناشویی بهنجار هستند، ندارد. چنین افرادی برای اینکه 
تمرکز  کنند،  کنترل  را  دیگران  یا  و  کنند  قدرت  کسب  بتوانند 
افراطی بر برتری  جویی و تسلط بر همسر را دارند که این خود باعث 
بروز همسرآزاری می شود؛ یا فرد دارای طرح واره خویشتن داری و 
خودانضباطی ناکافی39، با مشکالت مستمر در خویشتن داری و تحمل 
نکردن ناکامی ها در راه دست یابی به اهداف شخصی، یا ناتوانی در 
جلوگیری از بیان هیجان ها و تکانه ها، راه بروز خشونت در محیط 
خانواده را فراهم می کند. درمجموع یافته های این پژوهش می تواند 
گامی اکتشافی در راستای بررسی نقش میانجی تنظیم هیجانی در 

حوزه روابط طرح واره های ناسازگار اولیه و همسرآزاری بردارد.

نتیجه گیری

به طور کلی، نتایج پژوهش حاضر نشان داد وجود تنظیم هیجانی 
شناختی، به خصوص تنظیم هیجانی منفی، رابطه بین طرح واره های 
تبیین  همسرآزاری  با  را  دوم  و  اول  حوزه  به ویژه  اولیه،  ناسازگار 
می کند. همچنین یک رابطه مستقیم بین حوزه سوم طرح واره ای 
با همسرآزاری نیز دیده شد. مدلی که در پژوهش حاضر به دست 
آمده است، درواقع نشان دهنده تأثیر بیشتر روش های منفی تنظیم 
هیجانات و ابراز و به کارگیری ناسازگارانه آن ها در همسرآزاری، نسبت 
به به کارگیری همین روش ها به صورت مثبت و سازگارانه است. از 
جمله محدودیت های اجرای این پژوهش، اجرای آن در زنان و مردان 

38. Entitlement / Grandiosity
39. Insufficient self-control / Self-discipline

ساکن شهر تهران بود که دامنه واریانس را محدود می کرد. ضمن 
اینکه بیشتر نمونه های این پژوهش را زنان متأهل تشکیل می دادند. 
بنابراین باید در تعمیــم این یافته ها به مناطق شهری دیگر و به گروه 

مردان متأهل احتیاط کرد.

از  یافته های پژوهش حاضر پیشـنهاد می شود کـه  به  توجه  با 
آمـوزش تنظیم هیجان به عنوان یک مداخله کارآمد در جهت کنترل 
طرح واره های  از  ناشی  ناکارآمد  مقابله ای  رفتارهای  بیشتر  هرچه 
ناسازگار اولیه، مقابله با پیامدهای روان شناختی منفی آن و بهبود 
کیفیت زندگی زناشویی استفاده شود؛ زیرا وقتی زوجین از سبک های 
تنظیم هیجانی مثبت و منفی اطالع یابند، بینششان باال رفته و برای 
همدیگر قابل پیش بینی تر می شوند و همچنین ممکن است برداشت 
متفاوت، تعارض و درنهایت مشکالت زناشویی به ویژه همسرآزاری به 
حداقل برسد. این آموزش می تواند در قالب آموزش های پیش و پس 
از ازدواج و برنامه های زوج درمانی به زوج ها صورت پذیرد که گام 
مؤثری درزمینه توانمندســازی روابــط زوج ها و بهبود عملکردشان 

خواهد بود.

مالحظات اخالقي

پیروی از اصول اخالق پژوهش

با توجه به اینکه رعایت اصول اخالقی و حرمت انسانی پیش نیاز هر 
پژوهشی است، در این پژوهش نیز تا حد امکان مالحظات اخالقی 

رعایت شده است که برخی از آن ها در ادامه آمده است:

- پژوهشگر و دستیاران تمام مراحل پژوهش را با دقت و صادقانه 
به صورت  پرسش نامه ها  تکمیل  برای  را  افراد  نظر  و  داده  توضیح 

داوطلبانه جلب کرده اند.

- کلیه پرسش نامه ها فاقد نام و نام خانوادگی بوده و شرکت کنندگان 
به صورت ناشناس و تنها با درج کد اختصاری در پژوهش شرکت 

کرده اند.

- در باال و ابتدای پرسش نامه ها به صورت کتبی درج شده است که 
»شما کاماًل به طور تصادفی انتخاب شده اید و مشخصات شما در این 
پرسش نامه محرمانه خواهد بود«. عالوه بر این پژوهشگر و دستیاران 
یا  توسط شخص  استفاده  عدم  و  پرسش نامه ها  بودن  محرمانه  بر 

مؤسسه یا مرجع دیگر، مجدداً به صورت شفاهی نیز تأکید کرده اند.

این پژوهش در تاریخ 1396/3/28 با شماره فعالیت 37946 از نظر 

جدول 7. برازش مدل

x2/dFRMSEAGFIAGFINFICFIRFI )کای دو بر درجه آزادی(نام شاخص برازش

> 0/9> 0/9> 0/9> 0/85> 0/9< 0/08< 3مقدار مجاز ]63-62[

1/5950/0450/9250/9000/9.9530/9مقدار به دست آمده
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رعایت اصول اخالق در پژوهش، مورد تأیید قرار گرفته است و منع 
اخالقی برای انتشار ندارد.

حامي مالي

در  مسئول  نویسنده  ارشد  کارشناسی  پایان نامه  از  مقاله  این 
دانشگاه شهید بهشتی (پژوهشکده خانواده) استخراج شده است و 

هیچ سازمان یا مؤسسه ای از آن حمایت مالی نکرده است.

مشارکت نویسندگان

بخش های  همه  نگارش  و  اجرا  طراحی،  در  نویسندگان  تمام   
پژوهش حاضر مشارکت داشته اند. 

تعارض منافع

بنا بر اظهار نویسنده مسئول، این مقاله تعارض منافع ندارد.

علی زاده محمدی و حمید کردستانچی اصالنی. نقش میانجی تنظیم هیجان شناختی در رابطه طرح واره های ناسازگار اولیه با همسرآزاری
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