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هاي ناسازگار اوليه سازهشوند. نقش روانها میهاي بسياري در زندگی روزمره تعداد زيادي از خانوادهمشکالت زناشويی باعث بروز بحران: چکيده

هاي ناسازگار اوليه و مشکالت زناشويی سازهدر بروز و تداوم اين مشکالت چيست؟ دشواري تنظيم هيجان، چه نقشی در رابطه احتمالی بين روان

-ازهساي دشواري تنظيم هيجان در رابطه بين روانهايی، هدف اين پژوهش بررسی نقش واسطهکند؟ به منظور يافتن پاسخ چنين پرسشفا میاي

مرد( از دانشجويان متاهل ساکن شهرستان اروميه در اين پژوهش  921زن،  958نفر ) 282هاي ناسازگار اوليه و مشکالت زناشويی بود. تعداد 

( و YSQ-SFسازه يانگ )فرم کوتاه پرسشنامه روان(، GRIMSراست ) -وضعيت زناشويی گلومبوک کنندگان مقياس د. شرکتشرکت کردن

هاي ناسازگار اوليه، مشکالت سازهرا تکميل نمودند. نتايج پژوهش نشان داد که بين روان( DERS) گرتز و رومر مقياس دشواري تنظيم هيجان

داد که دشواري تنظيم هيجان در  . نتايج حاصل از تحليل مسير نشانهيجان همبستگی مثبت معنادار وجود داردزناشويی و دشواري تنظيم 

ه توان نتيجه گرفت که رابطهاي اين پژوهش میبر اساس يافته اي دارد.کالت زناشويی نقش واسطههاي ناسازگار اوليه و مشسازهرابطه بين روان

 دارد. ياو مشکالت زناشويی يک رابطه خطی و ساده نيست و دشواري تنظيم هيجان در اين رابطه نقش واسطه هاي ناسازگار اوليهسازهروان
 سازه، تنظيم هيجان، رابطه زناشويیروان هاي کليدي:واژه

 
Abstract: Marital problems cause many crises in daily lives of a large number of families. What is the role of early 

maladaptive schemas in development and maintaining of these problems? What is the possible role of difficulty in 

emotion regulation in early maladaptive schemas and marital problems? The present study aimed to investigate the 

mediating role of difficulty in emotion regulation in the relationship between early maladaptive schemas and marital 

problems. Two hundred and eighty seven married volunteer students (158 females, 129 males), living in Urmia, 

participated in this study. Participants completed the Golombok Rust Inventory of Marital State Questionnaire 

(GRIMS), the Young Schema Questionnaire-Short Form (YSQ-SF), and the Difficulties in Emotion Regulation Scale 

(DERS). The results showed a significantly positive correlation between early maladaptive schemas and marital 

problems, and difficulty in emotion regulation. The results of path analysis showed that the relationship between early 

maladaptive schemas and marital problems was mediated by difficulty in emotion regulation. According to the results 

of the present study, it can be concluded that the relationship between early maladaptive schemas and marital problems 

is not linear and the difficulty in emotion regulation can play a meditational role between the two. 
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 مقدمه

ترين تجاربی است که بر زندگی افراد يکی از مهم 9ازدواج

بافت زندگی اجتماعی را  گذارد و بخش مهمی ازمی يرتأث

بناي روابط که زير روينازادهد. رابطه زناشويی، تشکيل می

رين تاساسی عنوانبههاي آينده است، خانوادگی و تربيت نسل

شود. به همين دليل، استحکام و بهبود رابطه انسانی تلقی می

، حاليندرعبرخوردار است.  العادهفوقاين رابطه از اهميت 

ت هايی همراه اسيی معموال با مشکالت و نارضايتیروابط زناشو

کنند. ارزيابی کلی فرد از که گاه زوجين را دچار تعارض می

ها و ضعيت برآورده شدن نيازها، خواستهرابطه زناشويی و و

کننده رضايت و يا نارضايتی و زوجی، تعيينآرزوهاي شخصی 

ون و از رابطه زناشويی است )متسون، روژ، جانسون، ديويدس

( و تعارض، ناسازگاري، اختالف و نارضايتی در 2993فينچام، 

تعريف  2رابطه ميان زوجين تحت عنوان مشکالت زناشويی

(. عوامل متعدد 2994شود )والدينگر، شولز، هاور و آلن، می

ممکن است باعث بروز مشکالتی در روابط زناشويی زوجين 

ی شکالت زناشويمثال، در بررسی علل طالق و م عنوانبهد. شون

قتصادي و حقوقی، علل عالوه بر عوامل مختلف اجتماعی، ا

نيز از اهميت  3هاسازهروان ازجملهشناختی فردي و روان

در روابط رمانتيک  4ها(. نقش شناخت2999وردارند )کوپر، برخ

؛ زمانی که درمانگران شروع به بحث در اين 9189از اواخر دهه 

ر دو باورهاي منفی بيماران آنها  مورد کردند که چگونه عقايد

آنها در روابط نزديکشان صميميت با عملکرد ناسازگارانه  مورد

(. 2992شود، مورد توجه قرار گرفت )فينچام و بيچ، مرتبط می

 طوربهها و سازهتوان به روانی میاين عوامل شناخت ازجمله

 اشاره کرد. 5هاي ناسازگار اوليهسازهخاص روان

هايی را که به سازه( آن دسته از روان9111)يانگ 

انجامند، شناختی میگيري و تداوم مشکالت روانشکل

ها از نامد. اين روان سازههاي ناسازگار اوليه میسازهروان

                                                          

 

. شوندیمشناختی، عاطفی و رفتاري تشکيل  يهامؤلفه

اگيري هاي عميق و فرهاي ناسازگار اوليه درونمايهسازهروان

ها و احساسات بدنی تشکيل هستند که از خاطرات، شناخت

ع موان و دربرگيرنده انديگرانداند، درباره خود و رابطه با شده

هيجانی و شناختی اوليه براي رضايت از روابط هستند. طبق 

هاي ناسازگار سازه(، روان2993گ، کلوسکو و ويشار )نظر يان

و ارضا نشدن نيازهاي  والديناوليه در پاسخ به تعامالت منفی 

نی اآيند )به نقل از بشارت، دهقشناختی فرد، به وجود میروان

ترين سطوح ها در عميقسازه(. اين روان9313و توالئيان، 

هشياري عمل  خارج از حيطه ،شوندشناختی فرد فعال می

روانی در برابر افسردگی، اضطراب،  ازلحاظکنند و فرد را می

ند سازپذير میتياد و اختالالت روانی آسيبد، اعروابط ناکارآم

گ و همکاران (. يان2999)وانگ، هالوورسن، آيسمن و واترلو، 

کنند که سازه ناسازگار اوليه را مطرح می(، پانزده روان2993)

شوند: گروه اول رهاشدگی و ماندهی میدر پنج حيطه ساز

هاي مجموعهبرگيرنده زيرشود که دررا شامل می 2طرد

/ اعتماديیب، 8ثباتی، رهاشدگی و بی2محروميت هيجانی

است.  99و نقص/ شرم 99، انزواي اجتماعی/ بيگانگی1بدرفتاري

که  گيردرا دربر می 92و عملکرد مختل يرويخود پگروه دوم 

پذيري نسبت ، آسيب94کفايتی، وابستگی/ بی93شامل شکست

. شودیم 92نيافته و گرفتار و خود تحول 95به زيان يا بيماري

است که دربرگيرنده موارد  92گروه سوم گروه حد نارسايی

داري/ خودانضباطی خويشتنو  98منشیاستحقاق/ بزرگ

 29هاي ديگرمحورياست. گروه چهارم، روان سازه 91ناکافی

. گروه 22، ايثار و ازخودگذشتگی29هستند و عبارتند از اطاعت

 23و بازداري یزنگبهگوشها نيز گروه بيش سازهپنجم روان

13. failure 

14. dependence/ incompetence 

15. vulnerability to harm and illness 

16. enmeshment/ undeveloped self 

17. impaired limits 

18. entitlement/ grandiosity 

19. ensufficient self-control/ self-descipline 

20. other-directedness 

21. subjugation 

22. self-sacrifice 

23. over vigilance and inhibition 

6. disconnection and rejrection 

7. emotional deprivation 

8. abondonment/ instability 

9. mistrust/ abuse 

10. social isolation/ alienation 

11. defectiveness/ shame 

12. impaired autonomy and perf

1. marriage 

2. marital problems 

3. schema 

4. cognitions 

5. early maladaptive schemas 

ormance 

__________________________                                                      
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 جويیيبعو معيارهاي سرسختانه/  9است که بازداري هيجانی

 گيرند.ها قرار میسازهاين روان يرگروهز، در 2افراطی

اي بروز مشکالت ها زمينه را برسازهروان فعال شدن

وکرک و متيوز، آورد )جانوسک، تل، آلباجتماعی فراهم می

فرد، زندگی  هاي اجتماعیترين بافت(. يکی از مهم2993

گی هاي خانواده و زنداشويی و خانوادگی است. نابهنجاريزن

شناختی در هاي روانزناشويی از عوامل خطرساز آسيب

اي زيربن درواقعکودکان و بزرگساالن است و نظام خانواده را که 

ويسل و  -دهد )هولتمنست مورد تهديد قرار میجامعه سالم ا

ی ناسازگار يکی از يک زندگ(. انتخاب شر2994آالن، 

ها است. زمانی که سازههاي عمل روانترين مکانيسممتداول

شوند، ممکن است باعث سوگيري در ها فعال میسازهروان

وانی شناسی رادها شوند که اين سوگيري در آسيبتفسير رويد

هاي ي )زن و شوهر( به شکل سوءتفاهم و نگرشفردبين

اف و انتظارات و اهدهاي نادرست فرض، پيششدهيفتحر

د. زندگی زناشويی زوجينی که شونغيرمعقول متجلی می

-اي چون رهاشدگی، بیهاي ناسازگار اوليهسازهروان

اعتمادي/بدرفتاري و محروميت هيجانی دارند، با درصد باالتري 

و رپاشيدگی زندگی خانوادگی روبهجدايی و ازهماز خطر بروز 

(. اپستن و همکاران 9115؛ کليفتون، 2994است )استيلز، 

 هايسازهد که عناصر شناختی و مخصوصا روان( معتقدن9112)

ترين عوامل از مهم« ايثار»و « رهاي سرسختانهمعيا»اوليه 

شناختی هستند که سازگاري و ناسازگاري در همسران را 

( 2999) فينچام و بيچهاي برادبوري کنند. يافتهبينی میپيش

در همين راستا قرار دارند. همچنين،  ( نيز2994و حمامچی )

هاي سازه( معتقدند که عالوه بر روان2993)يانگ و همکاران 

، در روابط کنونی زوجين نيز اوليه در مورد روابط زناشويی

ر رابطه اين دو نفر گيرند و چنانچه دهايی شکل میسازهروان

اي هسازهاي اوليه برطرف نشود و يا روانسازهنيازهاي روان

هاي کنونی ناهماهنگ باشند، بين همسران سازهاوليه با روان

نارضايتی، ناسازگاري و نهايتا به احتمال زياد جدايی و طالق 

 رخ خواهد داد.

که بزرگساالن داراي  انددادهپژوهشی نشان  هاييافته

ناسازگار و مهارکننده هاي سازهالت زناشويی، بيشتر روانمشک

                                                           

رابطه  ينهدرزم(. در ايران نيز، 2999کنند )تيم، را فعال می

ناشويی ديده شده هاي ناسازگار اوليه و مشکالت زسازهروان

 3هاي ناسازگار اوليه و رضايت زناشويیسازهاست که بين روان

؛ يوسفی، عابدين، 2994 ،ندي پور)فالح چاي، زارعی و نورم

 4( و صميميت زناشويی9381، يآبادفتحتيرگري و 

( رابطه معکوس وجود 9382زاده و عابدي، ذوالفقاري، فاتحی)

( و مطيعی، 2994هاي فالحت دوست و همکاران )دارد. يافته

ين راستا قرار داشت. ( نيز در هم9313برجعلی و تقوايی )

اي مشابه يز به نتيجه( ن9313نژاد و عزيزي )امانی، عيسی

 هايزيرمقياسداشت بين تمامی دست يافتند که بيان می

رابطه منفی  5هاي ناسازگار اوليه با سازگاري زناشويیسازهروان

( نشان 9314اسانی )برقرار است. بشارت، کشاورز و غالمعلی لو

کودکی  ناکارآمدکه ريشه در باورهاي  هاسازهدادند که روان

در بزرگسالی منجر به  2دارند، با برانگيختن خطاهاي شناختی

 شوند واوت در ارتباط فرد با ديگران میفايجاد مشکالت مت

 کردیمهمين امر را تبيينی بر پژوهش خود قرار دادند که بيان 

افراد رابطه  2هاي ناسازگار اوليه و کيفيت زندگیسازهبين روان

( نشان 9319منفی برقرار است. رفيعی، حاتمی و فروغی )

داشتند،  8دادند که در زنانی که همسرانشان روابط فراخانوادگی

هاي حوزه رهاشدگی/ طرد، خودپيروي و عملکرد سازهروان

بزنگی و بازداري ديده گوش و بيش يیحد نارسامختل، 

 توانها و موارد بسيار مشابه، میاساس اين يافتهشود. بر می

هاي سازهروان يرتأثبينی کرد که مشکالت زناشويی تحت پيش

ه تواند اين باشد کمهمتر می اما نکته؛ ناسازگار اوليه قرار دارند

ليه از چه طريقی و با چه هاي ناسازگار اوسازهروان

رار ق يرتأثهايی مشکالت زناشويی زوجين را تحت مکانيسم

دهند؟ بررسی روابط بين اين متغيرها و متغيرهايی که می

ا ليه بهاي ناسازگار اوسازهدر رابطه بين روان احتماال بتوانند

اي ايفا کنند به روشن شدن اين نقش واسطه مشکالت زناشويی

دستيابی به چنين  منظوربهمطلب کمک خواهد کرد. 

ها زهساروان يرتأثتحت  سويکمتغيرهايی، بايد عواملی که از 

ذارند گمی يرتأثهستند و از سوي ديگر بر مشکالت زناشويی 

 مورد بررسی قرار گيرند.

5. marital adjustment 

6. cognitive mistakes 

7. quality of life 

8. extra family relationships 

1. emotional inhibition 

2. unrelenting standard/ hypocriticalness 
3. marital satisfaction 

4. marital intimacy 

_________________________                                                   
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رود که يکی از عواملی به شمار می 9توانايی تنظيم هيجان

 ازجملههاي بسياري از عملکردهاي اجتماعی مثبت با شاخص

، سطوح باالتري از تعامالت و ابراز 2سبک دلبستگی ايمن

(، حمايت اجتماعی 2994اس، )جان و گر هايجانهعواطف و 

تر، صميميت با ديگران و رضايت اجتماعی )سالواتور، گسترده

؛ سيواستاوا، تمير، مک 2999پسون و کالينز، کو، استيل، سيم

(، حساسيت بين فردي بيشتر، 2991گونيگال، جان و گراس، 

هاي متقابل )لوپز، سالوي، کوت اجتماعی و دوستی هاييشگرا

و نجابت بيشتر در روابط اجتماعی  3(، اصالت2995و بيرز، 

هاي بين فردي ( و کيفيت بهتر همراهی2993)گراس و جان، 

ساس رابطه و تفاهم با افراد غريبه )باتلر، ايگلوف، ويلهلم، و اح

( رابطه دارد. بر اساس 2993اشميت، اريکسون و همکاران، 

ي تنظيم هيجان ان شواهد پژوهشی، بررسی نقش واسطههمي

هاي ناسازگار اوليه و مشکالت زناشويی سازهدر رابطه بين روان

صی از ظيم هيجان، شکل خاتن .کندیماهميت پيدا 

ي است که افراد از طريق آن و فرايند 4گريخودتنظيم

هاي دهی مناسب به درخواستپاسخ منظوربههايشان را هيجان

)برگ  کنندیممحيطی خود به شکلی هشيار يا ناهشيار تنظيم 

(. افراد به هنگام تنظيم هيجان سعی دارند بر 2992و ويليامز، 

بگذارند )گراس و  يرتأثخود  هاييجانهنحوه تجربه و ابراز 

(. دشواري تنظيم هيجان از طريق بروز 2992تامسون، 

ها، فقدان تی در آگاهی، درک و پذيرش هيجانمشکال

هاي در مواجهه با هيجان 5دسترسی به راهبردهاي انطباقی

هه با مختلف و يا ناتوانی در کنترل رفتار به هنگام مواج

د )گرتز و رومر، شوهاي شديد هيجانی تعريف میانگيختگی

(. زمانی که زوجين با رويدادهاي عاطفی به شدت منفی 2994

ختالفات، نااميدي و ناکامی( مثال، خشم ناشی از ا عنوانبه)

و بقاگرايانه از تعامالت  اغلب به حالتی بدوي، شوندرو میروبه

مل، زوجين بارها و بارها تالش آورند. در اين نحوه تعاروي می

هايی همچون تحقير همسر و يا تارشان را از راهکنند تا رفمی

( و يا با بيان خصوصيات منفی همسر 9114انتقاد از او )گاتمن، 

. تنظيم هيجان به ( توجيه کنند9119)برادبوري و فينچام، 

دهد تا از اين حاالت منفی دوري کنند. تنظيم زوجين اجازه می

اند کمک کند تا برانگيختگی توجان در هر يک از زوجين میهي

                                                           

ود را کاهش دهند و به هاي شخصی خود و همسر خهيجان

دست پيدا کنند )دياموند و آسپينوال،  2تنظيمینوعی از هم

 (.2998کوآن،  ؛2999؛ کاپاس، 2993

امدهاي اجتماعی خاصی که تنظيم هيجان با توجه به پي

اج موفق ک ازدواي از يکنندهتعيين عنوانبهکند، فراهم می

؛ 2992گيرد )آيزنبرگ، هوفر و واگان، مورد توجه قرار می

 بروز (. روابط صميمی زمينه2993گراس،  انگليش، جان و

آورند و اين تجارب تجارب هيجانی زوجين را فراهم می

دهد. اين روابط صميمی انی، ماهيت رابطه آنها را شکل میهيج

متقابل، ارزيابی زوجين از شريک زندگی خود و تجارب آنها از 

(. 2995دهند )شوبی و رندال، قرار می يرتأثروابطشان را تحت 

ه اين نتيجه دست يافتند ( ب2992که مرگين و کوردوا )چنان

توانند به شکل پايدار در روابط می 2هاي هيجانیکه مهارت

باشند. کوردوا، گی  مؤثرضايت زناشويی آنان ميان زوجين و ر

ها، نيز توانايی تشخيص و ابراز هيجان( 2995و وارن )

مورد بررسی قرار دادند. اگر صميميت و رضايت زناشويی را 

يت همراه باشد، هاي فرد براي تنظيم هيجان با موفقتالش

از انگيختگی هيجانی را تجربه  تريزوجين حالت ماليم

رساند )ايسن، آنها ياري می مؤثرتربه ارتباط کنند که می

هاي وارده بر تا منجر به ترميم آسيب (2992؛ وايل، 9111

اساسی اختالفات  وفصلحلد و به احتمال قوي به شورابطه 

 التدر مورد تعام شدهانجامخود دست پيدا کنند. در مطالعات 

هاي منفی زوجين هنگام زناشويی، کاهش عواطف و هيجان

 ثبات و تداوم زندگی کننده بينیيشپتواند می 8بروز استرس

د )گاتمن، کوآن، کارر و اشوانسون، شو.زناشويی طی زمان 

ابراز  ( نيز نشان دادند که9112(. گاتمن و لوينسون )9118

هاي هاي مثبت در مقابل هيجاننسبتا زياد عواطف و هيجان

باعث رضايت هاي زناشويی، و درگيري هااسترسمنفی، موقع 

انی ن هيجد. متقابال، سکوشومیزناشويی بيشتري در زوجين 

قی نفی باکه بر يک حالت عاطفی م)يعنی تمايل فرد به اين

هايی در زندگی زناشويی ها و دشواريبماند( با بروز پريشانی

  (.9111افراد همراه خواهد بود )گرين و اندرسون، 

مشخص ساختند که ( 9314نيا )مهر، پارسی و شيرالیخجسته

 هی منفی با تبادالت زناشويی مخرب رابطه مثبت دارد.هيجان

5. adaptive strategies 

6. coregulation 

7. emotional skills 

8. stress 

1.

se

 em

lf-regulation 

otion regulation 

2. secure attachment estyle 

3. authenticity 

4.
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متقابل عواطف منفی )يعنی  در تاييد اين مشاهدات، ابراز

ف خ به عواطاي که پاسخ هيجانی منفی يک فرد در پاسزنجيره

 ينيرگذارترتأثيکی از  عنوانبهگيرد(، منفی همسر او قرار می

 شناختهعوامل مرتبط با ظهور نارضايتی در روابط زناشويی 

توان در تاييد اين امر به (. می9114است )گاتمن،  شده

هاي اند دشواريت بسياري اشاره کرد که نشان دادهمطالعا

بيشتر در تنظيم هيجان با مشکالت زناشويی بيشتر نيز همراه 

همکاران،  آشر، استورم، سيدر، هالی، ميلر بورس و)هستند 

فرد در  9پردازش هيجانی ،عالوهبه(. 2998؛ دانهم، 2999

که رفتارهاي پيچيده  يطوربهشناختی است،  يراتتأثمعرض 

او و هيجانی  2فرد مشمول تعامالت متقابل پردازش شناختی

در مورد تعامالت  3هاي عصبی بيولوژيکیگيرد و نظريهقرار می

 هايهيجان بدون درنظر گرفتن مکانيسم متقابل شناخت و

هاي هاي شناختی بر پردازشپردازش يرتأثزيربنايی که 

دهند، کامل نخواهد بود )دالکوس، لوردن هيجانی را نشان می

(، 9111انگ )(. از سوي ديگر، بنابر نظر ي2999و دالکوس، 

هاي ناسازگار اوليه با استفاده از فرايندهاي خودتداوم سازهروان

که سازي هاي شديد و درمانده، از فرد در برابر هيجان4بخش

سازه پديد اندازي يک روانعمدتا در پی برانگيختگی و راه

. به اين ترتيب افراد خود را در برابر کنندیمآيند، محافظت می

هاي خود را حفظ سازهموده و محتواي منفی روانتغيير مقاوم ن

اي از مشکالت و طيف گسترده يجهدرنتکنند و می

شوند فردي و اجتماعی ايجاد میهاي فردي، بينناکارآمدي

 (.2993)يانگ و همکاران، 

 يرتأثدر حقيقت راهبردهاي تنظيم هيجان با توجه به 

که بر تجربه هيجانی فرد دارند و منجر به  یتوجهقابل

شوند مختلف رفتاري و شناختی و عصبی میپيامدهاي 

تعامل هيجان و شناخت را می از (، بخش مه2998)گراس، 

هاي سازهکه روان يريتأثدهند. لذا با توجه به تشکيل می

ند و کنحريفات شناختی ذهن افراد ايفا میناسازگار اوليه در ت

که در شکل برخورد فرد با محيط اطرافش دارند و نيز  يريتأث

هاي تنظيم هيجان در همين نسبتا مشابه دشواري يرتأث

تواند لحاظ نظري دشواري تنظيم هيجان میبه  ،تعامالت

هاي ناسازگار اوليه با سازهاي در رابطه بين روانواسطه عنوانبه

                                                           
1. emotional processing 

2. cognitive processing 

3. neurobiological theories 

4. self-perpetuating processes 

قرار گيرد. بر اين اساس، هدف  یموردبررسمشکالت زناشويی 

ي تنظيم اي دشوارطهاصلی پژوهش حاضر بررسی نقش واس

مشکالت هاي ناسازگار اوليه و سازههيجان در رابطه بين روان

لی پژوهش و مالحظات نظري زناشويی بود. با توجه به هدف اص

هاي پژوهش بدين شرح هاي پژوهشی موجود، فرضيهو يافته

هاي ناسازگار اوليه و سازهبين روان (آزمون شدند: فرضيه اول

ن بي (وجود دارد. فرضيه دوم مشکالت زناشويی رابطه مثبت

اري تنظيم هيجان رابطه هاي ناسازگار اوليه و دشوسازهروان

بين دشواري تنظيم هيجان و  (مثبت وجود دارد. فرضيه سوم

 (مشکالت زناشويی رابطه مثبت وجود دارد. فرضيه چهارم

هاي ناسازگار سازهي تنظيم هيجان در رابطه بين رواندشوار

 اي دارد.مشکالت زناشويی نقش واسطهاوليه و 

 

 روش

 پژوهش جامعه آماري، نمونه و روش اجراي

 .است همبستگی نوع از 5اکتشافی مطالعه يک پژوهش، اين

جامعه آماري پژوهش، دانشجويان متاهل ساکن  .است

بودند. تعداد  9314-15شهرستان اروميه در سال تحصيلی 

داوطلب  صورتبهمرد(  921زن،  958دانشجوي متاهل ) 282

 يهاپرسشنامهانجام شد.  2همبستگی پيرسون و تحليل مسير

 قرار گرفت. کنندگانشرکتپژوهش به شرح زير در اختيار 

 

5. exploratory study 

6. purposfull sampling 

7. path analysis 

و به روش نمونهگيري هدفمند2 انتخاب شدند و در پژوهش 

شرکت کردند. پيش از انجام پژوهش و تکميل پرسشنامهها، 

موضوع و هدف پژوهش براي شرکتکنندگان تشريح شد. به 

شرکتکنندگان اطمينان داده شد که نتايج تحقيق محرمانه 

خواهد ماند و از آن صرفا براي اهداف پژوهشی استفاده 

میشود. مالکهاي ورود شرکتکنندگان در اين پژوهش، 

نداشتن سابقه بيماريهاي جدي پزشکی و روانپزشکی مستلزم 

مصرف دارو و نداشتن سابقه طالق بود. ميانگين سنی 

شرکتکنندگان 39/28 سال، انحراف استاندارد 8/22، دامنه 

سن زنان از 29 تا 52 سال و مردان از 22 تا 54 سال بود. 

تحليل دادههاي پژوهش بر اساس شاخصها و روشهاي آماري 

شامل درصد، فراوانی، ميانگين، انحراف استاندارد، ضريب 

_____________________                                                    
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 ابزار سنجش

 .(YSQ-SF) سازه يانگفرم کوتاه پرسشنامه روان

( 9111)يانگ و براون،  9يانگ سازهروان پرسشنامهفرم کوتاه 

سازه ناسازگار اوليه روان 95است که  یسؤال 25يک پرسشنامه 

پرسشنامه در مقياس  عبارت اين 25سنجد. هر يک از را می

( تا کامال درست 9 نادرست )نمره  اي از کامالدرجه 2ليکرت 

سازه با روانشود. نمره هر فرد در هر می گذاري( نمره2)نمره 

شود سازه حاصل میمربوط به آن روان سؤال 5جمع نمرات 

است. نمرات باالتر  39تا  5 سازه ازکه دامنه آن در هر روان

هاي ناسازگار اوليه بيشتر در فرد سازهدهنده وجود رواننشان

هاي ولين پژوهش جامع براي سنجش ويژگیاست. ا

( 9115همکاران ) سنجی اين پرسشنامه توسط اشميت وروان

سازه انجام شد. نتايج اين پژوهش نشان داد که براي هر روان

سازه خود تحول )براي روان 83/9يه ضريب آلفا از ناسازگار اول

)براي روان سازه نقص/ شرم( به دست  12/9نيافته/گرفتار( تا 

در جمعيت غيربالينی بين  2آمد و ضريب پايايی بازآزمايی

د. همچنين اين پرسشنامه با ه شمحاسب 82/9تا  59/9

شناختی، احساس ارزشمندي، هاي ناراحتی روانمقياس

هاي شناختی نسبت به افسردگی و نشانه پذيريآسيب

خوبی نشان داده  4و افتراقی 3اختالالت شخصيت، روايی همگرا

(. در بررسی مقدماتی 9115)اشميت و همکاران،  است

 اي ازمقياس در نمونه جی فرم فارسی اينسنهاي روانويژگی

پسر(،  935دختر و  n = ،252 382جمعيت دانشجويی )

هر يک از  5ضريب آلفاي کرونباخ براي همسانی درونی

براي ) 83/9)براي ايثار( تا  21/9اي بين ها در دامنهسازهروان

کفايتی( به دست آمد. براي نپذيرفتن و اجتناب وابستگی/ بی

و  82/9بالتکليفی بازدارنده از عمل ، براي 82/9بالتکليفی از 

محاسبه شد  81/9ليفی براي نمره کل تحمل ناپذيري بالتک

، همگرا و 2(. روايی سازه9382فر و بشارت، )آهی، محمدي

سازه يانگ از طريق اجراي افتراقی( پرسشنامه روانتشخيصی )

-SCLهمزمان مقياس اضطراب، افسردگی و اضطراب پارانويا )

                                                           

( محاسبه شد. نتايج ضرايب 9113تين، ، بک و اپس25

ها در ون نشان داد که بين نمره آزمودنیهمبستگی پيرس

سازه يانگ با مقياس هاي پرسشنامه روانهريک از زيرمقياس

اضطراب، افسردگی و اضطراب پارانويا همبستگی مثبت معنادار 

(999/9p <  وجود دارد. نتايج مقدماتی تحليل عاملی با )

عامل از  99اصلی نشان داد که  يهامؤلفهاستفاده از روش 

د که مجموعا نشوسازه يانگ استخراج میشنامه روانپرس

د )آهی و نکنصد از کل واريانس آن را تبيين میدر 85/25

 (.9382، همکاران

مقياس  .(DERS) مقياس دشواري تنظيم هيجان

 32( يک ابزار 9429)گرتز و رومر،  2دشواري تنظيم هيجان

 ی تنظيم هيجانی فرد رااي است که سطوح نقص و نارسايگويه

)تقريبا  5)تقريبا هرگز( تا  9از  يادرجهپنجهاي در اندازه

سنجد: عدم پذيرش ميشه( در شش زمينه به شرح زير میه

 1ارهاي هدفمند، دشواري در انجام رفت8هاي منفیهيجان

مواقع  99مواقع درماندگی، دشواري در مهار رفتارهاي تکانشی

درماندگی، دستيابی محدود به راهبردهاي اثربخش تنظيم 

. 93و فقدان شفافيت هيجانی 92، فقدان آگاهی هيجانی99هيجان

اي از مجموع نمره شش زيرمقياس آزمون، نمره کل فرد بر

نمره بيشتر در هر شود. دشواري تنظيم هيجان محاسبه می

ها و کل مقياس، نشانه دشواري بيشتر در يک از زيرمقياس

سنجی مقياس دشواري هاي روانتنظيم هيجان است. ويژگی

تنظيم هيجان شامل همسانی درونی، پايايی بازآزمايی و روايی 

هاي بالينی و غيربالينی در در نمونه 94بينيشپسازه و 

؛ 2999)گرتز و تول، هاي خارجی تاييد شده است پژوهش

؛ گرتز و رومر، 2992گرتز، روزنتال، تول، لجوز و گوندرسان، 

ياس دشواري سنجی نسخه فارسی مقهاي روان(. ويژگی2994

( و غيربالينی  = 982nهاي بالينی )تنظيم هيجان در نمونه

(223n =  ،)و  اند )بشارتو تاييد قرار گرفته یموردبررس

کرونباخ براي  ها، ضرايب آلفاي(. در اين پژوهش9313بزازيان، 

، 88/9تا  23/9هاي منفی از دم پذيرش هيجانهاي عپرسش

8. nonacceptance of negative emotions 

9. difficulties engaging in goal-directed behaviors 

10. difficulties controlling impulsive behaviors 

11. limited access to effective emotion regulation 

strategies 

12. lack of emotional awareness 

13. lack of emotional clarity 

14. predictive 

 ______________________                                                   

1. Young Schema Questionnaire-Short Form (YSQ-

SF) 

2. test-retest reliability 

3. convergent validity 

4. discriminant 

5. internal consistency 

6. construct

 

7. Difficulties in Emotion Regulation Scale (DERS) 
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، 81/9تا  22/9براي دشواري در انجام رفتارهاي هدفمند از 

، براي 19/9تا  25/9براي دشواري در مهار رفتارهاي تکانشی از 

 22/9ش تنظيم هيجان از دستيابی محدود به راهبردهاي اثربخ

، براي 82/9تا  22/9، براي فقدان آگاهی هيجانی از 85/9تا 

و براي نمره کل  19/9تا  22/9فقدان شفافيت هيجانی از 

به دست آمد. اين ضرايب همسانی  12/9تا  21/9مقياس از 

درونی نسخه فارسی مقياس دشواري تنظيم هيجان را تاييد 

س دشواري تنظيم هيجان براي مقيا. پايايی بازآزمايی کنندیم

( در دو  = 952n( و غيربالينی ) = 85nهاي بالينی )نمونه

هاي عدم پذيرش هفته براي پرسش 2تا  4هاي نوبت با فاصله

، براي دشواري در انجام 83/9تا  29/9هاي منفی از هيجان

، براي دشواري در مهار 85/9تا  29/9رفتارهاي هدفمند از 

، براي دستيابی محدود به 82/9تا  22/9نشی از رفتارهاي تکا

، براي 28/9تا  21/9راهبردهاي اثربخش تنظيم هيجان از 

، براي فقدان شفافيت 89/9تا  28/9فقدان آگاهی هيجانی از 

تا  29/9و براي نمره کل مقياس از  85/9تا  23/9هيجانی از 

 > p 999/9به دست آمد. اين ضرايب که همه در سطح  82/9

دشواري تنظيم  معنادار هستند، پايايی بازآزمايی مقياس

کنند. روايی همگرا و تشخيصی )افتراقی( هيجان را تاييد می

مقياس دشواري تنظيم هيجان از طريق اجراي همزمان مقياس 

(، 9183؛ ويت و وير، 9385؛ بشارت، MHI) 9سالمت روانی

؛ بشارت و CERQ) 2پرسشنامه تنظيم شناختی هيجان

( و فهرست عواطف 2992؛ گارنفسکی و کرايج، 9313زيان، بزا

رک و ؛ واتسون، کال9382؛ بشارت، PANAS) 3مثبت و منفی

هاي مختلف از دو گروه بالينی و ( در مورد نمونه9188تلگن، 

. ضرايب غيربالينی محاسبه شد و مورد تاييد قرار گرفت

هاي منفی با بهزيستی همبستگی عدم پذيرش هيجان

، با 44/9، با درماندگی روانشناختی -53/9اختی روانشن

، با -42/9راهبردهاي رشديافته تنظيم شناختی هيجان 

، با عاطفه 59/9راهبردهاي رشدنايافته تنظيم شناختی هيجان 

به دست آمد. ضرايب  -42/9و با عاطفه منفی  -45/9مثبت 

همبستگی دشواري در انجام رفتارهاي هدفمند با بهزيستی 

، با 42/9، با درماندگی روانشناختی -59/9ختی روانشنا

                                                           

، با -45/9راهبردهاي رشديافته تنظيم شناختی هيجان 

، با عاطفه 59/9راهبردهاي رشدنايافته تنظيم شناختی هيجان 

به دست آمد. ضرايب  41/9و با عاطفه منفی  -42/9مثبت 

همبستگی دشواري در مهار رفتارهاي تکانشی با بهزيستی 

، با 45/9، با درماندگی روانشناختی -48/9 روانشناختی

، با -44/9راهبردهاي رشديافته تنظيم شناختی هيجان 

، با عاطفه 59/9راهبردهاي رشدنايافته تنظيم شناختی هيجان 

به دست آمد. ضرايب  44/9و با عاطفه منفی  -42/9مثبت 

همبستگی دستيابی محدود به راهبردهاي اثربخش تنظيم 

، با درماندگی -45/9ی روانشناختی هيجان با بهزيست

، با راهبردهاي رشديافته تنظيم شناختی 43/9روانشناختی 

، با راهبردهاي رشدنايافته تنظيم شناختی -44/9هيجان 

 43/9و با عاطفه منفی  -41/9، با عاطفه مثبت 53/9هيجان 

به دست آمد. ضرايب همبستگی فقدان آگاهی هيجانی با 

، 43/9، با درماندگی روانشناختی -44/9بهزيستی روانشناختی 

، با -41/9با راهبردهاي رشديافته تنظيم شناختی هيجان 

، با عاطفه 52/9راهبردهاي رشدنايافته تنظيم شناختی هيجان 

به دست آمد. ضرايب  48/9و با عاطفه منفی  -42/9مثبت 

همبستگی فقدان شفافيت هيجانی با بهزيستی روانشناختی 

، با راهبردهاي 42/9گی روانشناختی ، با درماند-44/9

، با راهبردهاي -43/9رشديافته تنظيم شناختی هيجان 

، با عاطفه مثبت 48/9رشدنايافته تنظيم شناختی هيجان 

به دست آمد. اين ضرايب در  48/9و با عاطفه منفی  -55/9

 (.9313معنادار بودند )بشارت و بزازيان،  > p 999/9سطح 

 ستار -کوزناشويي گلومبپرسشنامه وضعيت 

(GRIMS) .4راست -پرسشنامه وضعيت زناشويی گلومبوک 

سوالی  28( يک مقياس 9182 ،)راست، بنون، کرو و گلومبک

 =کامال موافقليکرت ) يادرجهدر مقياس چهار  هاپرسشاست. 

(, مشکالت موجود در روابط زناشويی 3کامال مخالف= , 9

 توجه و 5حساسيتميزان  ينهدرزمسه  زوجين را از نمره صفر تا

, 8, مشارکت2, وفاداري2تعهد ،يکديگر يازهاينزوجين نسبت به 

5. sensitivity 

6. commitment 

7. loyalty 

8. cooperation 

 ________________________                                                     

1. Mental Health Inventory (MHI) 

2. Cognitive Emotion Regulation Questionnaire 

(CERQ) 

3. Positive and Negative Affect Schedule (PANAS) 

4. Golombok Rust Inventory of Marital State 

Questionnaire (GRIMS) 
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زوجين  4و همدلی 3, صميميت2اعتماد ،, ابراز محبت9همدردي

آزمودنی در اين مقياس صفر و حداکثر  نمره. حداقل سنجدیم

 برحسبدرجه  1در  هایآزمودنتراز شده  نمرهاست.  84نمره 

. در فرم شودیمشدت و ضعف مشکالت زناشويی محاسبه 

 12/9فارسی اين پرسشنامه نمره کل مقياس با آلفاي کرونباخ 

 براي شوهرها محاسبه شد که 14/9و  هازناز  يانمونهبراي 

نشانه همسانی درونی باالي پرسشنامه است. ضرايب 

 ودر دو نوبت با فاصله د هایآزمودن يهانمرههمبستگی بين 

 23/9زن  هايیآزمودن ،= r 22/9 هایآزمودنهفته براي کل 

r =  25/9مرد  هايیآزمودنو r =  خوبنشانه پايايی باز آزمايی 

 (.9389 ،پرسشنامه است )بشارت

 

 هايافته

انحراف استاندارد پنج حوزه  ميانگين و 9جدول 

ظيم هيجان و مشکالت زناشويی را به اي، دشواري تنسازهروان

.دهدیمتفکيک براي مردان و زنان نشان 

 
 9جدول 

 تنظيم هيجان و مشکالت زناشويی يدشوارها، سازهميانگين و انحراف استاندارد روان
 کل  زن  مرد 

 M SD  M SD  M SD متغير

 42/4 42/99  32/3 18/1  42/4 95/99 رهاشدگی و طرد

عملکرد خودپيروي و 

 مختل

12/1 81/4  98/1 21/4  53/1 84/4 

 28/4 51/93  84/4 29/93  22/4 98/94 حد نارسايی

 39/4 99/94  22/4 85/93  49/4 22/94 ديگر محوري

زنگی و بهبيش گوش

 بازداري

59/94 53/4  28/93 42/4  99/94 48/4 

 92/29 91/19  22/29 31/19  98/29 23/88 دشواري تنظيم هيجان

 52/93 39/23  29/94 41/22  92/92 32/24 مشکالت زناشويی

 

نتايج ضرايب همبستگی پيرسون بين متغيرهاي پژوهش 

ساس اين نتايج، بين گزارش شده است. بر ا 2در جدول 

دشواري هاي ناسازگار اوليه با مشکالت زناشويی و سازهروان

مشکالت  تنظيم هيجان و بين دشواري تنظيم هيجان و

وجود    > p 99/9زناشويی همبستگی مثبت معنادار در سطح 

 99/9p <  ،31/9) دارد: رهاشدگی و طرد با مشکالت زناشويی

r =خودپيروي و عملکرد مختل با مشکالت زناشويی  (؛

(99/9p <  ،21/9 r =؛)  حد نارسايی با مشکالت زناشويی

(99/9p <  ،23/9 r =؛)  ديگرمحوري با مشکالت زناشويی

(95/9p <  ،95/9 r =؛) زنگی و بازداري با بهگوش بيش

. اين نتايج (= 99/9p <  ،92/9 r)مشکالت زناشويی 

.کنندیماول تا سوم پژوهش را تاييد  هاييهفرض
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. sympathy 

2. trust 
3. intimacy 

4. empathy 
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 2جدول 

 هاي ناسازگار اوليه و مشکالت زناشويیسازههمبستگی روانماتريس  

**p < 9/99    

ي تنظيم هيجان در اي دشواربراي آزمون نقش واسطه

هاي ناسازگار اوليه و مشکالت زناشويی از سازهرابطه بين روان

تحليل مسير استفاده شد. نتايج تحليل مسير نشان داد روش 

هاي شاخص 3شود. جدول ييد میکه مدل فرضی پژوهش تا

(، نسبت مربع کاي 2χمربع کاي ). دهدیمرا نشان  برازش مدل

(، CFI) 9شاخص برازش تطبيقی (،df/2χبه درجه آزادي )

( AGFI) 3برازش يافتهيلتعد(، شاخص GFI) 2شاخص برازش

( در RMSEA) 4ريشه دوم برآورد پراکندگی خطاي تقريبو 

توان نتيجه گرفت ها مین شاخصحد مطلوب است. بر اساس اي

ها دارد.مفروض برازش بسيار خوبی با داده که مدل

 
 3جدول 

 مشکالت زناشويیهاي ناسازگار اوليه و سازهي تنظيم هيجان در رابطه بين رواناي دشوارنقش واسطههاي برازش مدل شاخص
RMSEA AGFI GFI CFI /df2X df P 2χ 

98/9 12/9 11/9 11/9 99/3 4 95/9p > 95/92 

 

  

د مسيرهاي مستقيم براي مدل ضرايب استاندار 9شکل 

ي تنظيم هيجان در رابطه اي دشواريافته نقش واسطهبرازش

ليه و مشکالت زناشويی را نشان هاي ناسازگار اوسازهبين روان

دهد.می

 

 

1. Comparative Fit Index(CFI) 

2. Goodness of Fit Index (GFI) 

3. Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI) 

 5 4 3 2 1 متغير

      مشکالت زناشويی -9
     31/9** رهاشدگی و طرد -2
    83/9** 21/9** خودپيروي و عملکرد مختل -3
   51/9** 23/9** 23/9** حد نارسايی -4
  53/9** 51/9** 29/9** 95/9** ديگرمحوري -5
 28/9** 21/9** 58/9** 23/9** 92/9** و بازداري یزنگبهگوشبيش  -2

4. Root Mean Square Error of Approximation(RMSEA) 

__________________________                                                     
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 . نمودار مسيرهاي مدل برازش يافته با ضرايب استاندارد9شکل 
 .به ترتيب، ضريب بتا و ضريب تبيين هستند هايلمستطتوجه: اعداد روي خطوطِ مسير و روي 

 

کل  و يرمستقيمغمستقيم،  استانداردشدهضرايب  4جدول 

مدل به همراه ضريب تبيين مربوط به هر متغير را نشان 

اري ه دشوشود کپايه ضرايب اثر مستقيم معلوم می . بردهدیم

 > 95/9pزنگی و بازداري )بهتنظيم هيجان از بيش گوش

،94/9 = β ،)يیحد نارسا (99/9p < ،23/9 = β و رهاشدگی )

پذيرد. اثر ( اثر مثبت معنادار می99/9p < ، 25/9 = βو طرد )

( و خودپيروي 95/9p > ، 98/9- = βمستقيم ديگرمحوري )

( بر دشواري تنظيم 95/9p > ، 98/9 = βو عملکرد مختل )

 ورطبههيجان به لحاظ آماري معنادار نبود. مشکالت زناشويی 

 99/9pمستقيم رهاشدگی و طرد ) يرتأثمثبت و معنادار تحت 

< ، 28/9 = β( و دشواري تنظيم هيجان )99/9p < ،22/9 = 

β يش ب يرمستقيمغ يرتأث( قرار داشت. مشکالت زناشويی تحت

 يیحد نارسا(، 95/9p < ،93/9 = β)زنگی و بازداري بهگوش

(99/9p < ، 95/9 = β( و رهاشدگی و طرد )99/9p < ، 95/9 

= βقرار داشت. ديگرمحوري ) (95/9p > ،92/9- = β و )

( نتواستند 95/9p > ،92/9 = βخودپيروي و عملکرد مختل )

بر مشکالت زناشويی نيز اثر معنادار داشته  يرمستقيمغ طوربه

باشند.
 

 4جدول 

 و کل مدل و ضرايب تبيين يرمستقيمغضرايب استاندارد مستقيم،  

 ضريب تبيين اثر کل يرمستقيماثر غ اثر مستقيم مسير

 39/9    بر روي دشواري تنظيم هيجان از:

  94/9* - 94/9* زنگی و بازداريبه بيش گوش

  -98/9 - -98/9 ديگرمحوري

  23/9** - 23/9** حد نارسايی

  98/9 - 98/9 خودپيروي و عملکرد مختل

 رهاشدگی و طرد

 

**25/9 - **25/9  
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99/9 P <**,   95/9 P <* 

 
 هتوان نتيجه گرفت کاين پژوهش می هاييافتهبر اساس 

ي تنظيم اي دشوارمدل فرضی پژوهش براي نقش واسطه

هاي ناسازگار اوليه و مشکالت سازههيجان در رابطه بين روان

شود. در اين مدل اشويی توسط شواهد تجربی تاييد میزن

( و R 2= 39/9واريانس نمرات دشواري تنظيم هيجان )

تبيين  یتوجهقابل( به ميزان R 2= 91/9مشکالت زناشويی )

شد.

 

 بحث

ي اي دشواروهش حاضر با هدف بررسی نقش واسطهپژ

هاي ناسازگار اوليه و سازهتنظيم هيجان در رابطه بين روان

تايج پژوهش نشان داد که بين مشکالت زناشويی انجام شد. ن

ويی رابطه مثبت هاي ناسازگار اوليه و مشکالت زناشسازهروان

تغييرات  توانندیمهاي ناسازگار اوليه سازهوجود دارد و روان

ج که کنند. اين نتاي بينیشيپمربوط به مشکالت زناشويی را 

 يهاپژوهش هاييافتهکنند و با هاي پژوهش را تاييد میفرضيه

؛ 2999؛ برادبوري و همکاران، 9313قبلی )امانی و همکاران، 

؛ 9382؛ ذوالفقاري و همکاران، 2994؛ حمامچی، 2999تيم، 

؛ 2994چاي و همکاران، فالح؛ 9319رفيعی و همکاران، 

؛ يوسفی و 9111؛ يانگ، 2994فالحت دوست و همکاران، 

( همسو هستند، بر اساس چندين احتمال به 9381همکاران، 

 :شوندیمشرح زير تبيين 

سازه رهاشدگی و طرد در هر يک از زوجين وجود روان

که همواره نگران اين باشد که همسرش وي را  شودیمباعث 

هايشان در اين حوزه قرار سازهافرادي که روان کند. ترک و طرد

آسيب را از زمان کودکی خود گيرد، اغلب بيشترين ميزان می

ران اري ارتباط با ديگاند و کمترين ميزان ثبات را در برقرداشته

هاي آنها در اين سازهاند. اغلب بيمارانی که روانتجربه کرده

 ايدهندهتکانبسيار  دوران کودکی ،گيرندحوزه جاي می

اي شتابزده و نسنجيده از داشته و در بزرگسالی يا به گونه

ز برند يا ااي ديگر پناه میبه رابطه رسانيبخود آساي رابطه

کنند شخصی نزديک با ديگران اجتناب می برقراري روابط بين

، نقص و يیحد نارساسازه (. در حوزه روان2991)کوس، 

س مسئوليت در قبال درونی، احساهاي تنارسايی در محدودي

گيري نسبت به اهداف بلندمدت که منجر به ديگران يا جهت

شود، مشخصه در رابطه يا همکاري با ديگران میبروز مشکل 

هاي درونی در . در اين گروه از افراد، محدوديتاصلی است

ارگري به اندازه کافی رشد خصوص احترام متقابل و خودمه

کن است در مورد احترام به حقوق ديگران، است. آنها ممنکرده 

 دن و در دستيابی به اهداف طوالنیهمکاري کردن، متعهد بو

فرادي را اغلب خودخواه، مدت با مشکل مواجه شوند. چنين ا

ر کنند که دمسئوليت يا خودشيفته توصيف میلوس و بی

و مالحظه  نيازي به پيروي از قوانين نداشتهدوران کودکی 

در بزرگسالی نيز توان مهار  يجهدرنتاند؛ کردهنمیگران را دي

نيازهاي آنی خود را با  توانندینمهاي خود را ندارند و تکانه

و  ند )يانگانداز يرتأخبه  تردرازمدتهدف دستيابی به منافع 

بزنگی و بازداري نيز با گوش سازه بيش(. روان2993همکاران، 

ه، هاي خودانگيختتکانهساسات و زنی احافراطی بر واپس يدتأک

در  بينانهيرواقعغها و يا برآورده ساختن انتظارات انتخاب

دآشکارسازي و آرامش را عملکرد اخالقی، اغلب خوشحالی، خو

هاي اين افراد اغلب احساسات و تکانه برد.از بين می

د و سعی دارند حتی به کننزنی میشان را واپسخودانگيخته

لی، توان ابراز عقيده شخصی، دادن خوشحا قيمت ازدست

 يا سالمت خود، طبق قوانين آرامش خاطر، روابط صميمی و 

 4ادامه جدول 

 91/9    بر روي مشکالت زناشويی از:

  93/9* 93/9* - زنگی و بازداريبهيش گوشب

  -92/9 -92/9 - ديگرمحوري

  95/9** 95/9** - يیحد نارسا

  92/9 92/9 - خودپيروي و عملکرد مختل

  34/9** 95/9** 28/9** رهاشدگی و طرد

  22/9** - 22/9** دشواري تنظيم هيجان
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شان عمل کنند. شواهد نشان شدهناپذير و درونیانعطاف

کی خود تا حد زيادي که اين افراد در دوران کود دهدیم

اند و گيري را تجربه کردهزدگی و سختخشونت و واپس

از اندازه در اين افراد  و فداکاري بيش داريخويشتن يجهدرنت

بر خودانگيختگی و احساس لذت غلبه دارد. اين افراد در 

ه ک اندگرفته يادتشويق به بازي و تفريح،  يجابهکودکی 

 ور در نگرانیوادث منفی باشند. آنها اغلب غوطهح زنگبهگوش

اي هشياري و و ترس هستند و معتقدند اگر لحظه و بدبينی

شيد بت خود را از دست بدهند، زندگيشان از هم خواهد پامراق

تواند هايی میسازه(. وجود چنين روان2991)کوس، 

بينی کننده بروز مشکالت زناشويی در زندگی زوجين پيش

 د.شو

ناسازگار  هايسازهتايج پژوهش نشان داد که بين روانن

 زنگی و بازداري،بهگوش هاي بيشاوليه، مخصوصا در حوزه

با دشواري تنظيم هيجان رابطه  يیحد نارسارهاشدگی/طرد و 

 ، موس وسيمارد يافته با نتايج پژوهشمثبت وجود دارد. اين 

در اين  شده منتشرتنها پژوهش  عنوانبه(، 2999پاسکوزو )

چند احتمال به اين شرح  برحسبو  کندیمزمينه، مطابقت 

 يراتتأثپردازش هيجانی فرد در معرض  :شودیمتبيين 

فرد مشمول رفتارهاي پيچيده  کهيطوربهشناختی است، 

هاي شناختی و هيجانی او قرار تعامالت متقابل پردازش

هاي عصبی بيولوژيکی در مورد تعامالت گيرد و نظريهمی

ي هاگرفتن مکانيسم در نظرمتقابل شناخت و هيجان بدون 

هاي هاي شناختی بر پردازشپردازش يرتأثزيربنايی که 

دهند، کامل نخواهد بود )دالکوس و هيجانی را نشان می

(، 9111گر، بنابر نظر يانگ )(. از سوي دي2999همکاران، 

ربوط به هاي ناسازگار اوليه باعث تحريف اطالعات مسازهروان

ر خودآيند منفی را در شوند و افکاروابط بين فرد و محيط می

هاي نابهنجار شها و پردازسازند و نهايتا نگرشوي فعال می

شوند. اين ساختارها، با استفاده از شناختی را موجب می

هاي شديد داوم بخش، از فرد در برابر هيجانفرايندهاي خودت

 اندازيکه عمدتا در پی برانگيختگی و راهاي کنندهو درمانده

، بترتيينابه. کنندیمآيند، محافظت سازه پديد میيک روان

مقاوم نموده و محتواي منفی  بر تغييرافراد خود را در برا

طيف  يجهدرنتکنند و هاي خود را حفظ میسازهروان

فردي و هاي فردي، بيناي از مشکالت و ناکارآمديگسترده

                                                           
1. maladaptive 

(. ناکارآمدي 2993شوند )يانگ و همکاران، اجتماعی ايجاد می

هايی سازهمحصول چنين روان تواندیمدر زندگی زناشويی 

 که در پژوهش حاضر تاييد شد. يارابطهباشد؛ 

نتايج پژوهش نشان داد که بين دشواري تنظيم هيجان و 

مشکالت زناشويی نيز رابطه مثبت وجود دارد. اين نتايج با 

؛ 9312قبلی )بشارت و همکاران،  يهاپژوهش هاييافته

سوارت، کورتکاس و آلمن، ؛ 9314مهر و همکاران، خجسته

کاردوسو و -الکوود، سيرا ؛2993؛ شيپر و پترمن، 2991

چند احتمال به  برحسبو  کندیم( مطابقت 2994ويدينگ، 

ق ، از طريهايجانهمديريت و تنظيم  :شودیماين شرح تبيين 

رايدر ) شوندیمراهبردهاي مقابله شناختی تنظيم  يريکارگبه

(. اين راهبردها 2994؛ فولکمن و مسکويتز، 2999و شررس، 

مثل خود  9ممکن است انطباقی باشند يا غيرانطباقی

سرزنشگري، ديگر سرزنشگري، تمرکز بر فکر/نشخوارگري، 

(. راهبردهاي 2999فاجعه نمايی )گارنفسکی و همکاران، 

غيرانطباقی تنظيم شناختی هيجان، قدرت مهار و مديريت 

. اين ضعف در مهار و مديريت کنندیمرا تضعيف  هايجانه

در حوزه روابط بين شخصی، مخصوصا روابط زوجين،  هايجانه

مشکالت زناشويی را در پی داشته باشد. ناتوانی در  تواندیم

عاطفی و شناختی  ازنظرهمچنين، فرد را  هايجانهتنظيم 

و و سازمان عواطف  کندیمدچار آشفتگی و درماندگی 

. اين اختالل در سطح سازدیمفرد را مختل  يهاشناخت

 آوردیماجتماعی، مشکالت بين شخصی را به وجود  يهاتعامل

(. رابطه بين دشواري تنظيم هيجان 9312)بشارت و همکاران، 

 .شودیمو مشکالت زناشويی بر اين اساس توجيه 

ي تنظيم هيجان در نتايج پژوهش نشان داد که دشوار

وليه و مشکالت زناشويی هاي ناسازگار اسازهبين روانرابطه 

کند. هرچند پژوهشی که به بررسی اين اي ايفا مینقش واسطه

اي پرداخته باشد يافت نشد، شايد بتوان نتايج واسطه نقش

هاي ناسازگار اوليه با سازهدر باب رابطه روان شدهگزارش

؛ 2999 ؛ تيم،9313مشکالت زناشويی )امانی و همکاران، 

چاي و ؛ فالح9319؛ رفيعی و همکاران، 2994حمامچی، 

؛ يوسفی و 2994؛ فالحت دوست و همکاران، 2994همکاران، 

و مطالعات مربوط به رابطه  سويک( را از 9381همکاران، 

دشواري تنظيم هيجان با اين مشکالت )بشارت و همکاران، 

؛ 2993؛ شيپر و پترمن، 2991؛ سوارت و همکاران، 9312
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و همکاران،  ؛ الکوود2992کيلپاتريک، بيسسونت و روسبولت، 

هاي ناسازگار اوليه سازههاي بيانگر رابطه روان( و يافته2994

( را از 2999با دشواري تنظيم هيجان )سيمارد و همکاران، 

 هاي حاضر قلمداد نمود. اينسوي ديگر، مصداقی بر تاييد يافته

 :شوندیمشرح تبيين  چند احتمال به اين برحسبنتايج 

رسانی ها الگوهاي شناختی و هيجانی خودآسيبسازهروان

 ، در طولگيرندیمهستند که در مراحل اوليه رشد فرد شکل 

 عنوانبه( و 2993يابند )يانگ و همکاران، زندگی تداوم می

راد در آن مفهوم زندگی خود را روند که افچارچوبی به کار می

 منظوربه(. برخی افراد 2995سازند )ليهی، بک و بک، می

زاي دوران ی با مشکالت و حوادث منفی و آسيبروياروي

کنند هاي ناسازگار میسازهروانکودکی اقدام به ايجاد برخی 

اي در دوران ها و راهبردهاي مقابلهسازهکه اگرچه اين روان

ر آنها دده از کودکی کارکرد خوبی براي آنها دارند، ولی استفا

ود و شبزرگسالی منجر به مقابله ناسازگارانه با مشکالت می

هاي شود فرد رويدادها و محرکفعال گشتن آنها موجب می

محيطی را به شکلی منفی ارزيابی و تفسير کند و آنها را 

( و حجم 2992اکا، تهديدآميز قلمداد نمايد )پنلی و توم

ده را تجربه کند )يانگ هاي منفی و آزاردهنوسيعی از هيجان

شناختی و هيجانی ناکارآمد  (. اين الگوهاي2993و همکاران، 

 اهيجانههاي ناسازگار اوليه(، فرايند مهار و مديريت سازه)روان

)دشواري تنظيم هيجان( و زمينه  سازدیمرا با مشکل مواجه 

يا تداوم مشکالت بين شخصی در رابطه  يريگشکلرا براي 

. دنسازیمزمينه روابط عاطفی، فراهم در زوجين، مخصوصا

روز توانند بر بعوامل مختلف شناختی و هيجانی می ،یطورکلبه

باشند. اين عوامل که گاه ريشه  مؤثرو تداوم مشکالت زناشويی 

هاي اوليه ن کودکی و حوادث و رويدادهاي سالدر تجارب دورا

 بر زندگی توجهقابلدرازمدت و  يريتأثندگی دارند، قادرند ز

ها داشته باشند. دشواري تنظيم هيجان و راهبردهاي خانواده

 يرتأثاي در اعمال و توانند واسطهاين سازه می یانطباقيرغ

هاي ديرين فرد بر بروز سازهها و روانها، تحريفشناخت

 مشکالت زناشويی او باشند.

توان در دو سطح پيامدهاي اين پژوهش را میردها و دستاو

در سطح نظري،  :نظري و عملی به اين شرح مطرح کرد

توانند به شناخت بهتر عوامل هاي اين پژوهش میيافته

بر مشکالت زناشويی کمک کنند و با تبيين نحوه  يرگذارتأث

ان رمشکالت زناشويی از عواملی که ريشه در دو يرپذيريتأث

هاي ناسازگار اوليه و دشواري سازهد، مانند روانکودکی فرد دارن

هاي موجود ان، به گسترش دانش، مفاهيم و مدلتنظيم هيج

هاي جديدتر زمينه کمک کنند و راهگشاي پژوهش در اين

شناختی باشند. چنين نتايجی گسترش دانش روان منظوربه

هاي جديدي را مطرح سازند. ها و فرضيهتوانند پرسشمی

از: چه متغيرهاي ديگري  اندعبارتها ي از اين پرسشانمونه

 کهنياتوانند در بروز مشکالت زناشويی دخيل باشند؟ و يا می

در رابطه بين  توانندیمچه متغير يا متغيرهاي ديگري 

ليه با مشکالت زناشويی نقش هاي ناسازگار اوسازهروان

ز اين يک ااشند؟ پاسخ به هر داشته ب کنندهيلتعداي يا واسطه

هاي آتی را در اين رابطه مطرح ها ضرورت انجام پژوهشپرسش

توانند هاي پژوهش حاضر میسازد. در سطح عملی، يافتهمی

ديدگاهی اميدبخش و پيشگيرانه نسبت به کاهش بروز 

تجربی  مشکالت زناشويی را در جامعه نويد دهند و مبناي

 اشتی درهاي آموزشی و بهدمناسبی براي تدوين برنامه

اي به هاي مدرسهکودک، آموزش -چارچوب روابط مادر

ها باشند. هاي مداخله و مديريت هيجانکودکان و برنامه

، درمانگرانتفاده را در سطح بالينی شايد زوجبيشترين اس

ها محور از اين يافته سازهنگران و يا درمانگران رواندرماخانواده

 داشته باشند.

آماري و نوع پژوهش حاضر، هاي جامعه محدوديت

ها، تفسيرها و تعميم يافته ينهدرزمهايی را محدوديت

ند کمطرح می یموردبررسشناختی متغيرهاي استنادهاي علت

وهش ين پژدر ا یموردبررسکه بايد در نظر گرفته شوند. نمونه 

اي از دانشجويان متاهل ساکن شهرستان اروميه بود که نمونه

کردند؛ لذا بايد در تعميم  داوطلبانه در پژوهش شرکت طوربه

، وهعالبهها جانب احتياط رعايت شود. ها به ساير جمعيتيافته

داوطلبانه افراد در دهی و شرکت استفاده از شيوه خودگزارش

هاي هايی در پاسخسوگيري ر به بروزتواند منجپژوهش نيز می

د. همچنين به دليل حجم محدود نمونه و شو کنندگانشرکت

دي و عوامل اجتماعی، اقتصا ازجملهعدم کنترل متغيرهايی 

هاي حاصل از آن جانب احتياط فرهنگی بايد در تعميم يافته

را رعايت نمود.
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