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Abstract
Introduction: Emotions are one aspect of human behavior. Positive
and negative emotions are central to many theories of developmental
and personality psychology as well as psychological pathology. This
study aimed to explain the mediating role of cognitive emotion
regulation for maladaptive schemas and negative affects .
Materials and Methods: The present study was descriptive and
correlational. The statistical population included all students of
Marvdasht Azad University who were studying . Participants in the
study were 299 students of different faculties of Marvdasht Azad
University who were selected by multi-stage cluster sampling. Data
were analyzed using the Cognitive Emotion Regulation Questionnaire
by Garnowski et al., Watson et al. and Young's maladaptive schemas,
which confirmed the validity and reliability of the instrument. Data
analysis was performed using spss-24 software at both descriptive and
inferential levels. To investigate the studied hypotheses, Baron and
Kenny method and multiple regression in inter manner and
hierachical regression were used to study hypothesis.
Findings: The findings of the research showed that positive and
negative cognitive emotion regulation has a mediating role in
relationship between maladaptive schemas and negative affects.
Conclusion: By teaching adaptive emotion regulation strategies in this
group, the negative impact of maladaptive schemas on their negative
affects, can be reduced and the level of negative affects, in
these people can be reduced.
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Extended Abstract
Introduction

Affects are one of the aspects of human
behavior that play an important role in
human life. Positive and negative affects are
central to many theories of developmental
and personality psychology as well as
psychological pathology (1). Negative affect
refers to a general dimension of inner
unhappiness
and
engaging
in
unpleasantness, and includes unpleasant
moods such as anger, hatred, disgust, guilt,
fear, and nervousness (3).
One of the influential factors related to
negative affects is cognitive regulation of
emotion. Cognitive emotion regulation
strategies are self-conscious mechanisms
that a person uses to cope with adverse
situations (10, 11). In fact, positive and
negative emotions can be of great value in
predicting and modifying health outcomes
and acting according to moods (12). One of
the psychological factors that seems to be
related to cognitive regulation of emotion is
maladaptive schemas. Schemas, in the face of
new stimuli based on their previous
structure, encode and evaluate the
information obtained, thus influencing
people's attitudes toward themselves and
the world around them. Early maladaptive
schemas are deep and pervasive patterns or
themes that form during childhood or
adolescence, persist in life, relate to one's
relationship with oneself and others, and are
highly dysfunctional (17). Accordingly, the
aim of this study is to explain the mediating
role of cognitive emotion regulation for
maladaptive schemas and negative affects.

Materials and Methods

The present study is a descriptive
correlational study and the statistical
population of the study was all female
students of Marvdasht Azad University who
were studying in 2018-2019. Participants in
the study were 299 students of different
faculties of Marvdasht Azad University who
were selected from the faculties of
Marvdasht Azad University by multi-stage
cluster sampling. In this study, the Cognitive
Emotion Regulation Scale (Garnefski, Kraaij
& Spinhoven, 2001), the Negative Emotion
Scale (Watson et al, 1988), and the
2

maladaptive schemas scale (Young, 1998)
were used.
Cognitive Emotion Regulation Scale: This
questionnaire was designed by Garnefski et
al. (2001) which includes 7 cognitive
emotion regulation strategies. Which
contains 36 items that are scored in a fivepoint Likert scale (13(.
In Besharat et al.'s (2014) study, Cronbach's
alpha was obtained from 0.64 to 0.82 for 9
subscales (19). In this study, Cronbach's
alpha was calculated 0.93 for cognitive
regulation of positive emotion and 0.89 for
cognitive regulation of negative emotion.
Negative Affects Scale: This questionnaire
was developed and validated by Watson et
al. (1988). This is a 10-point scale with a
Likert scale of five options (1). In Cronbach's
alpha study, this questionnaire (0.82) was
obtained (20). The results of confirmatory
factor analysis and construct validity of the
Persian version confirmed the negative
affects. Cronbach's alpha in the present
study was 0.90 for negative affects.
Incompatible Schemas Scale: The short form
is a 75-item questionnaire designed in 1998
by Young et al. To measure 15 initial
cognitive schemas. Each item is graded using
six options. In the study of wellburn et al.
(2002), all 15 subscales of the short form of
the schema questionnaire were calculated
from 0.76 to 0.93 (21). In the present study,
Cronbach's alpha for disconnection and
rejection of 0.89 and other-directedness
other of 0.80; overvigilance and inhibition of
0.78; impaired limits of 0.82 and
performance of 0.89.

Findings

Information was evaluated at both
descriptive and inferential levels. According
to the results of Pearson correlation test in
Table 2, cognitive regulation of positive
emotion has a negative and significant
relationship with the areas of disturbed,
other orientation and attentionality. The
cognitive regulation of negative emotion has
a positive and significant relationship with
the domains of disconnection and rejection,
impaired autonomy and performance, otherdirectedness, overvigilance and inhibition,
and impaired limits. negative affects also
have a significant relationship with the field
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of impaired autonomy and cognitive
regulation of positive emotions.
Hypothesis 1: Maladaptive schema predict
cognitive emotion regulation.
According to Table 3, the values of t for
disconnection
and
rejection,
otherdirectedness
and
Overvigilance
are
significant. These three dimensions have
significant predictive power for cognitive
regulation of positive emotion and are able
to predict a total of 18.1% of the variance of
cognitive regulation of positive emotion.
According to the results in Table 4, the value
of index f is significant for regression test.
Also, the values of t are significant for the
dimensions of the impaired limits and
Overvigilance. These two dimensions have
significant predictive power for cognitive
regulation of negative emotion. Predict a
total of 28.1% of the variance in cognitive
regulation of negative emotion.
Hypothesis 2: Cognitive emotion regulation
predicts positive emotions. According to the
results of Table 5, the value of index f is
significant for regression test and these two
dimensions have significant predictive
power for negative affects. Predict a total of
18% of the variance of negative affects.
Hypothesis 3: Inconsistent schemas predict
positive emotions. According to the results
in Table 6, the value of index f is significant
for regression test. Only the self regulation
has a significant predictive power for
positive emotions and predict a total of 17%
of the variance of negative affects.
Hypothesis 4: Cognitive emotion regulation
is able to play a mediating role in the
relationship between maladaptive schemas
and negative affects. The self regulation is
able to predict 17% of the variance of
negative affects. In the second order and
with the introduction of positive and
negative emotion cognitive regulation, the
beta value of the self regulation in the second
order has slightly decreased compared to
the first order. The value of the forecast
coefficient has also increased from 17 to
25%. It can be said that the cognitive
regulation of positive and negative emotions
has a minor mediating role in the
relationship between maladaptive schema
and negative affects.

Discussion

Findings showed that cognitive emotion
regulation can play a full mediating role in
the relationship between maladaptive
schemas and negative affects. These results
are in line with the research of Martin and
Dahlen (2005) and Talebakhsh et al. (2017).
The presence of maladaptive schemas in
people causes people to use adaptive and
positive strategies of cognitive emotion
regulation less, and as a result, there is more
negative affects in these people. On the other
hand, the existence of maladaptive schemas
causes people to use more non-adaptive and
negative cognitive regulation strategies of
emotion regulation, and as a result, to have
more negative affects. People who use
positive cognitive emotion regulation
strategies in the face of stressful life events
increase their tolerance for stress and
experience less negative affects by
attributing new meaning to their emotions.
In contrast, people who use cognitive
emotion regulation strategies in the face of
stress blame themselves, blame others,
catastrophic and rumination, and these
factors increase their negative affects.
People with self-centered schemas cannot
acquire an identity independent of the
family and manage their lives without the
help of others. As a result, they experience
more negative affects. It can be found that
training and paying attention to the use of
adaptive cognitive emotion regulation
strategies in times of stress reduces negative
affects.
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مقاله پژوهشی
نقش واسطه گری تنظیم شناختی هیجان برای طرحواره های ناسازگار و عواطف منفی
در جوانان
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 .1گروه روان شناسی ،واحد مرودشت دانشگاه آزاد اسالمی ،مرودشت ،ایران
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تاریخ دریافت1397/12/11 :

چکیده

تاریخ داوری1399/05/11 :

مقدمه و هدف :عواطف یکی از جنبه های رفتار انسان است  .عاطفه مثبت و منفی در بسیاری از نظریه های

تاریخ پذیرش1400/04/27 :

روانشناسی رشد و شخصیت و همچنین آسیب شناسی روانی ،موضوعات محوری هستند .این پژوهش
با هدف تبیین نقش واسطهای تنظیم شناختی هیجان در رابطه طرح واره های ناسازگار و عواطف منفی انجام شد.
مواد و روشها :پژوهش حاضر توصیفی و از نوع همبستگی بود .جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان دختر دانشگاه
آزاد مرودشت بود که در سال تحصیلی  1397-1398مشغول به تحصیل بودند .شرکت کنندگان در پژوهش  299نفر از
دانشجویان دانشکدههای مختلف دانشگاه آزاد مرودشت بودند که به روش نمونهگیری خوشهای چندمرحلهای انتخاب
شدند .دادهها با استفاده از پرسشنامههای تنظیم شناختی هیجان گارنفسکی و همکاران ،عواطف منفی واتسون و همکاران
و طرحواره های ناسازگار یانگ انجام شد که روایی و پایایی ابزار مورد تأیید قرار گرفت .جهت بررسی فرضیه های مورد
مطالعه از روش بارون و کنی و از آزمونهای رگرسیون چندگانه به شیوه همزمان و رگرسیون سلسله مراتبی استفاده شد.
یافتهها :یافته های تحقیق نشان داد که تنظیم شناختی هیجان مثبت و منفی قادر به ایفای نقش میانجی در رابطه بین

از دستگاه خود برای اسکن و خواندن
مقاله به صورت آنالین استفاده کنید

طرحوارههای ناسازگار و عواطف منفی میباشد.
 DOI:بحث و نتیجهگیری :می توان با آموزش راهبردهای انطباقی تنظیم هیجان در این قشر از تأثیر منفی طرحوارههای
10.30495/jpmm.2021.471
 2ناسازگار بر عواطف منفی آنها کاست و سطح عواطف منفی را در این افراد کاهش داد.
واژههای کلیدی:
تنظیم شناختی هیجان ،طرحوارههای
ناسازگار ،عواطف منفی ،جوانان

* نویسنده مسئول :آذرمیدخت رضایی
نشانی :گروه روان شناسی ،واحد مرودشت دانشگاه آزاد اسالمی ،مرودشت ،ایران
تلفن:
پست الکترونیکیrezaei.azar@yahoo.com :

نقش واسطه گری تنظیم شناختی هیجان برای طرحواره های ناسازگار و عواطف منفی در جوانان

مقدمه
عواطف یکی از جنبه های رفتار انسان است که نقش مهمی در زندگی
انسان ها دارد .عاطفه مثبت و منفی در بسیاری از نظریههای
روانشناسی رشد و شخصیت و همچنین آسیب شناسی
روانی ،موضوعات محوری هستند( .)1عاطفه به خلق و
احساسات ذهنی که افراد تجربه میکنند اشاره دارد که شامل عاطفه
مثبت و منفی میباشد( .)2منظور از عاطفه منفی یک بعد عام ناراحتی
درونی و اشتغال به ناخوشایندی است و حاالت خلقی ناخوشایند مانند

خشم ،نفرت ،بیزاری ،گناه ،ترس و عصبیت را شامل میشود( .)3عاطفه
منفی با سطوح بیشتری از مشکالت جسمی و روانی مانند درد و ادراک
بهزیستی ضعیف تری در افراد رابطه دارد (.)4
توجه به تغییرات درونفردی در مطالعه متغیرهای روانشناختی به ویژه
حوزه عاطفه با رشد توجه به مدل روابط پویای عاطفه ( )5همراه شد.
طبق مدل روابط پویای عواطف ،عاطفه در خال اتفاق نمیافتد و تحت
تاثیر اتفاقات جاری نوسان پیدا میکند .رویدادهای استرسزا نیازهایی
را به سیستم روانی فرد تحمیل میکنند که باعث محدود شدن فضای
توجه و کاهش ظرفیت پردازش او شده و تواناییهای تشخیصی وی را
کاهش میدهند .با افت فضای تشخیصی فرد ،عاطفه مثبت یا منفی به
موقعیتهای مختلف تعمیم داده میشود( 6و .) 7
یکی از عوامل تأثیرگذار و مرتبط با عواطف منفی ،تنظیم شناختی
هیجان میباشد .تنظیم هیجان در ارتباط بین عواطف منفی و فاجعه
سازی درد دارای نقش واسطه ای است(.)8
تنظیم هیجان فرایندی را شامل میشود که از طریق آن افراد
هیجانهایشان را خواه به صورت هشیار یا ناهشیار به وسیلهی اصالح
تجارب یا تغییر موقعیت فراخواننده هیجان تنظیم مینمایند (.)9
راهبردهای شناختی تنظیم هیجان ،ساز و کارهایی خودآگاه هستند که
فرد برای کنارآمدن با شرایط ناگوار به کار میبرد( 10و .)11درحقیقت،
هیجانهای مثبت و منفی میتوانند ،ارزش زیادی در پیشگویی و تعدیل
پیامدهای سالمتی و عمل کردن مطابق با حالتهای خلقی داشته
باشند(.)12
گارنفسکی و همکاران( )2001نه راهبرد متفاوت تنظیم شناختی هیجان
را شناسایی کردند که شامل خود سرزنشی ،1پذیرش ،2نشخوارذهنی،3
بازتمرکز مثبت ،4تمرکز مجدد بر برنامه ریزی ،5بازارزیابی مثبت،6
دیدگاه پذیری ،7فاجعه انگاری 8و مالمت دیگران 9میباشند( .)13چهار
بعد از راهبردهای تنظیم شناختی هیجان ،راهبردهای مقابله شناختی
منفی یا غیرانطباقی (خودسرزنشی ،سرزنش دیگران ،نشخوار ذهنی و
فاجعهانگاری) و دیگر ابعاد آن پاسخهای مقابله شناختی مثبت یا انطباقی
Self blame
Acceptance
3 Rumination
4 Positive Refocusing
5 Planning Refocusing
6 Positive Reappraisal
7 Putting into perspective
8 Catastrophising
9 Blame - Others
6

(پذیرش ،تمرکزمجدد بر برنامهریزی ،بازتمرکز مثبت ،باز ارزیابی مثبت
و دیدگاه پذیری) میباشد .به هر حال تنظیم هیجان نقش حیاتی را در
آغازگری ،انگیزش و سازماندهی رفتارهای سازگارانه دارد به همان
خوبی که میتواند در پیشگیری سطوح باالی هیجان منفی و رفتارهای
ناسازگارانه مؤثر باشد (.)14
مارتین و داهلن )2005(10نشان دادند که بین راهبردهای شناختی تنظیم
عواطف و افسردگی رابطه معناداری وجود دارد و همچنین راهبردهای
شناختی سرزنش خود ،نشخوارهای فکری ،فاجعهآمیز تلقیکردن نسبت
به بقیه راهبردهای شناختی تنظیم عواطف پیشبینی کننده قویتری
جهت پیشبینی عواطف منفی میباشد( .)15پژوهشهای ناکاگوا و
همکاران ( )2017نشان دادند که ارزیابی مجدد شناختی نقش واسطهای
بین سن و عواطف ایفا میکند .همچنین توسعه راهبردهای سازگار
تنظیم هیجان مکانیزمی پایدار در عواطف روزانه بزرگساالن ایجاد می-
کند(.)16
از عوامل روانشناختی که به نظر میرسد با تنظیم شناختی هیجان
مرتبط باشد ،طرحوارههای ناسازگار است .طرحواره ها در رویارویی با
محرک های جدید بر پایه ساختار پیشین خود ،اطالعات به دست آمده
را رمزگردانی و ارزیابی می کنند ،و بدین ترتیب به نوع نگرش افراد
نسبت به خود و جهان پیرامونشان تأثیر می گذارند .طرحواره های
ناسازگار اولیه ،الگوها یا درون مایه های عمیق و فراگیری هستند که
در دوران کودکی یا نوجوانی شکل گرفته اند ،در مسیر زندگی تداوم
دارند ،به رابطه ی فرد با خود و با دیگران مربوط می شوند و به شدت
ناکارآمد هستند (.)17
یانگ )2005( 11در نظریة خود پانزده طرحواره معرفی کرده که در نتیجة
ارضا نشدن پنج نیاز هیجانی مهم ،شامل نیاز به پیوند و پذیرفته شدن،12
خودگردانی ،13شایستگی و هویت ،14آزادی در بیان نیازها و هیجانهای
سالم ،15خودابرازی ،خودانگیختگی و لذت 16و جهتگیری از درون17
ایجاد میشوند .این طرحوارهها عبارتاند از :محرومیت هیجانی،
رهاشدگی/بیثباتی ،بیاعتمادی /بدرفتاری ،انزوای اجتماعی ،نقص
/شرم ،شکست ،وابستگی /بیکفایتی ،آسیبپذیری به ضرر،
گرفتاری/در دام افتادگی ،اطاعت ،از خودگذشتگی ،بازداری هیجانی،
معیارهای سرسختانه /عیبجویی افراطی ،استحقاق و خویشتنداری و
خودانضباطی ناکافی(.)18
به دلیل نقش برجسته جوانان و بخصوص دانشجویان نمونه مورد
پژوهش به این افراد اختصاص داده شد و با توجه به پیامدهای وسیع
عواطف در حوزه یادگیری و آموزش در مطالعه حاضر در تبیین اثر
طرحوارههای ناسازگار بر عواطف منفی از متغیر میانجی تنظیم شناختی
Martin & Dahlen
Young
12 connection and acceptance
13 self regulation
14 competence and identify
15 autonomy and performance
16 self – expression, spontaneity and pleasure
17 inner – directedness

1
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رضایی و همکاران

هیجان بهره گرفته شده است و میتواند زمینهساز پژوهشها و مطالعات
آتی در این حوزه گردد .بر همین اساس هدف پژوهش تبیین نقش
واسطهگری تنظیم شناختی هیجان برای طرحوارههای ناسازگار و
عواطف منفی میباشد.

مواد و روشها
پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی و جامعه آماری پژوهش کلیه
دانشجویان دانشگاه آزاد مرودشت که در سال  97-98مشغول به
تحصیل بودند .شرکتکنندگان در پژوهش  299نفر از دانشجویان
دانشکدههای مختلف دانشگاه آزاد مرودشت که به روش نمونهگیری
خوشهای چندمرحلهای از بین دانشکدههای دانشگاه آزاد مرودشت4
دانشکده انتخاب و از هر دانشکده چهار کالس به صورت تصادفی
انتخاب شدند .در بخش آمار توصیفی(میانگین و انحراف معیار) و در
بخش آمار استنباطی جهت بررسی فرضیههای مورد مطالعه با استفاده
از روش بارون و کنی ،از آزمون های رگرسیون چندگانه به شیوه
همزمان و رگرسیون سلسله مراتبی استفاده شده است .در این پژوهش
از مقیاس تنظیمشناختی هیجان مقیاس عاطفه منفی ،مقیاس
طرحوارههای ناسازگار استفاده شد.
مقیاس تنظیم شناختی هیجان :این پرسشنامه توسط گارنفسکی
و همکاران( )2001که شامل  7راهبرد شناختی تنظیم هیجان طراحی
شده است .که شامل  36گویه بوده که در یک طیف پنج درجه ای
لیکرت نمرهگذاری میشود(.)11
تنظیم شناختی منفی شامل سؤاالت-30-31-32-33-34-35-36 :
 29-12-11-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1و تنظیم شناختی مثبت:
شامل سؤاالت-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28 :
.16-15-14-13
در ایران اعتبار پرسشنامه از طریق محاسبه ضریب آلفای کرونباخ برابر
 0/82گزارش شد .برای بررسی روایی همگرا و واگرای این پرسشنامه
در ایران از مقیاس افسردگی ،اضطراب ،استرس که شامل  21پرسش
استفاده شده است .در پژوهش بشارت و همکاران( )2014میزان آلفای
کرونباخ  0/64تا  0/82برای  9زیرمقیاس پرسشنامه تنظیم شناختی
هیجان به دست آمده است( .)19در این پژوهش آلفای کرونباخ برای
تنظیم شناختی هیجان مثبت 0/93و برای تنظیم شناختی هیجان
منفی0/89محاسبه شده است.
مقیاس عاطفه منفی :این پرسشنامه توسط واتسون و همکاران
( )1988ساخته و اعتباریابی شده است .این مقیاس 10سؤالی که با طیف
پنجگزینهای لیکرت ( بسیارزیاد ،زیاد ،متوسط ،کم ،به هیچ وجه) بوده
که به ترتیب نمره  1-2-3-4-5به آنها تعلق میگیرد( .)1در پژوهشی
آلفای کرونباخ این پرسشنامه ( )0/82به دست آمده است( .)20نتایج
تحلیل عاملی تاییدی و روایی سازه نسخه فارسی عواطف منفی را مورد
تایید قرار داد .آلفای کرونباخ در پژوهش حاضر برای عواطف منفی
 0/90بدست آمد.
مقیاس طرحواره های ناسازگار :فرم کوتاه آن یک پرسشنامه 75
سؤالی است که در سال  1998توسط یانگ و همکاران برای سنجش

 15طرحواره شناختی اولیه طراحی شده است( .)21هر ماده به کمک
شش گزینه درجهبندی میشود .از  -1کامال در مورد من نادرست است
تا  -6کامال مرا توصیف میکند .در مطالعه ی ولبورن و
همکاران( )2002کلیه خردهمقیاسهای  15گانه فرم کوتاه پرسشنامه
طرحوارهها از  0/76تا  0/93محاسبه شد( .)21همچنین در پژوهشی که
در سال  2018در ایتالیا انجام گرفت روایی و پایایی آن مورد تایید قرار
گرفت( .)22در پژوهش حاضر الفای کرونباخ برای پنج حوزه طرحواره
به این طریق بدست آمد .بریدگی و طرد0/89و دیگر جهتمندی0/80
گوش به زنگی و بازداری 0/78محدودیتهای مختل 0/82خودگردانی
. 0/89

یافته ها
اطالعات در دو سطح توصیفی و استنباطی مورد ارزیابی قرار گرفت.
جدول شماره  1نشانگر شاخصهای توصیفی میانگین و انحراف معیار
و جدول 2نشانگر ماتریس همبستگی بین متغیرها میباشد.
با توجه به نتایج آزمون همبستگی پیرسون در جدول  2مشاهده می
شود که تنظیم شناختی هیجان مثبت با حوزههای محدودیت مختل،
دیگر جهتمندی و گوش به زنگی رابطه منفی و معناداری دارد .تنظیم
شناختی هیجان منفی با حوزههای بریدگی–طرد ،خودگردانی،
محدودیت مختل ،دیگر جهتمندی و گوش به زنگی رابطه مثبت و
معناداری دارد .همچنین عواطف منفی با تمام حوزه های طرحواره های
ناسازگار و تنظیم شناختی هیجان منفی رابطه معناداری دارد.
با توجه به نتایج آزمون رگرسیون در جدول 3مشاهده می شود که مقدار
شاخص  fبرای آزمون رگرسیون معنادار می باشد .همچنین مقادیر t
برای ابعاد بریدگی طرد  ،دیگر جهتمندی و گوش به زنگی معنادار
میباشد و نشان می دهد که این سه بُعد دارای قدرت پیشبینی
معناداری برای تنظیم شناختی هیجان مثبت می باشند و قادر هستند
در مجموع  18/1درصد از واریانس تنظیم شناختی هیجان مثبت را
پیشبینی نمایند .در جدول 4مشاهده میشود که مقدار شاخص  fبرای
آزمون رگرسیون معنادار میباشد .همچنین مقادیر  tبرای ابعاد
محدودیت مختل و گوش به زنگی معنادار می باشد و نشان میدهد که
این دو بُعد دارای قدرت پیشبینی معناداری برای تنظیم شناختی هیجان
منفی میباشند و قادر هستند در مجموع  28/1درصد از واریانس تنظیم
شناختی هیجان منفی را پیشبینی نمایند .در جدول  5مشاهده میشود
که مقدار شاخص  fبرای آزمون رگرسیون معنادار میباشد .همچنین
مقادیر  tبرای تنظیم شناختی هیجان مثبت و تنظیم شناختی هیجان
منفی معنادار میباشد و این دو بُعد دارای قدرت پیشبینی معناداری
برای عواطف منفی میباشند و قادر هستند در مجموع  18درصد از
واریانس عواطف منفی را پیشبینی نمایند .با توجه به نتایج آزمون
رگرسیون در جدول  6مشاهده میشود که مقدار شاخص  fبرای آزمون
رگرسیون معنادار میباشد .همچنین مقادیر  tتنها برای بُعد خودگردانی
معنادار میباشد و قادر است در مجموع 17درصد از واریانس عواطف
منفی را پیشبینی نمایند.
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تنظیم شناختی هیجان مثبت و منفی دارای نقش واسطهای در رابطه
بین طرحواره ناسازگار و عواطف منفی می باشد .شکل  1نشانگر اثرات
متغیرهای طرحواره ناسازگار و تنظیم شناختی هیجان بر عواطف منفی
می باشد.

با توجه به نتایج آزمون رگرسیون در جدول  7مشاهده میشود که در
مرتبه اول از بین ابعاد طرحواره ناسازگار تنها بُعد خودگردانی قادر است
17درصد از واریانس عواطف منفی را پیشبینی نماید ،در مرتبه دوم و
با وارد شدن تنظیم شناختی هیجان مثبت و منفی ،مشاهده می شود که
مقدار بتای خودگردانی در مرتبه دوم نسبت به مرتبه اول بصورت جزئی
کاهش یافته و مقدار ضریب پیش بینی نیز از  17به  25درصد افزایش
یافته است که نشان می دهد در مرتبه دوم ابعاد دیگرجهت مندی و
تنظیم شناختی مثبت و منفی در مجموع قادر هستند  25درصد از
واریانس عواطف منفی را پیشبینی نمایند. .بنابراین می توان گفت که

جدول  -1میانگین و انحراف استاندارد متغیرهای مورد مطالعه
متغیر

میانگین
بریدگی طرد
خودگردانی
محدودیت مختل
دیگر جهت مندی
گوش به زنگی
تنظیم هیجان مثبت
تنظیم هیجان منفی
عواطف منفی

ابعاد طرحواره های
ناسازگار
ابعاد تنظیم شناختی
هیجان
عواطف منفی

انحراف
استاندارد
18/64
14/30
10/22
9/45
9/56
17/06
12/28
8/49

52/20
36/35
27/32
25/84
27/90
59/57
41/45
21/51

جدول  -2ماتریس همبستگی بین متغیر طرحواره های ناسازگار با تنظیم شناختی هیجان و عواطف منفی
هیجان منفی
گوش به زنگی هیجان مثبت
دیگر جهت
محدودیت
خودگردانی
متغیر
بریدگی
مندی
مختل
طرد

8

بریدگی طرد

1

خودگردانی

**0/73

محدودیت
مختل

**0/56

دیگر جهت
مندی

**0/54

گوش به زنگی

**0/52

1
**0/49

1

**0/48

**0/46

1

**0/48

**0/62

**0/67

1

هیجان مثبت

0/05

0/07

**-/21

**-/31

**-/36

1

هیجان منفی

**0/38

**0/38

**0/45

**0/41

**0/46

**-/37

1

عواطف منفی

**0/34

**0/37

**0/27

**0/31

**0/31

0/03

**0/37
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جدول  - 3نتایج آزمون رگرسیون جهت پیشبینی تنظیم شناختی هیجان مثبت بر اساس طرحوارههای ناسازگار

Beta
-/23

t
2/71

sig
/007

خودگردانی

-/05

0/65

0/51

محدودیت مختل

0/07

0/94

0/35

دیگر جهت مندی

-/20

2/68

/008

گوش به زنگی

-/33

4/06

/001

متغیر مستقل
بریدگی طرد

متغیر وابسته
تنظیم شناختی هیجان مثبت

R2
0/18

f
13/02

P
/001

جدول  -4نتایج آزمون رگرسیون جهت پیش بینی تنظیم شناختی هیجان منفی بر اساس طرحواره های ناسازگار

Beta
-/001

t
0/008

sig
0/99

خودگردانی

0/13

1/74

0/08

محدودیت مختل

0/22

3/18

0/002

دیگر جهت مندی

0/13

1/88

0/06

گوش به زنگی

0/18

2/30

0/02

متغیر مستقل
بریدگی طرد

متغیر وابسته
تنظیم شناختی هیجان منفی

R2
0/28

f
23

P
0/001

جدول  -5نتایج آزمون رگرسیون جهت پیش بینی عواطف منفی بر اساس تنظیم شناختی هیجان

متغیر مستقل
تنظیم هیجان مثبت

متغیر وابسته
عواطف منفی

تنظیم هیجان منفی

Beta
-/27

t
4/25

sig
/001

0/52

8/15

0/001

R2
0/18

f
33/39

P
0/001

جدول - 6نتایج آزمون رگرسیون جهت پیش بینی عواطف منفی بر اساس طرحواره های ناسازگار

Beta
-/08

t
0/91

sig
0/36

خودگردانی

0/21

2/68

0/01

محدودیت مختل

0/03

0/38

0/70

دیگر جهت مندی

0/09

1/23

0/22

گوش به زنگی

0/09

1/04

0/30

متغیر مستقل
بریدگی طرد

متغیر وابسته
عواطف منفی
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0/17

f
11/82

P
0/001
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جدول  -7نتایج آزمون رگرسیون سلسله مراتبی جهت بررسی فرضیه اصلی
Beta
0/08

t
0/91

sig
0/36

خودگردانی

0/21

2/68

0/008

محدودیت مختل

0/03

0/38

0/70

دیگر جهت مندی

0/09

1/23

0/22

گوش به زنگی

0/09

1/04

0/30

0/02

0/21

0/84

خودگردانی

0/15

1/95

0/05

محدودیت مختل

0/04

0/52

0/61

دیگر جهت مندی

0/10

1/30

0/19

گوش به زنگی

0/11

1/32

0/19

تنظیم هیجان مثبت

-/26

3/96

/001

تنظیم هیجان منفی

0/38

5/36

0/001

متغیر وابسته
عواطف منفی

متغیر مستقل
بریدگی طرد

عواطف منفی

بریدگی طرد

R2
0/17

0/25

P
/001

f
11/82

/001

13/60

بریدگی طرد

-/23
خودگردانی

محدودیت مختل

شناختی

0/12

You

-/201

هیجان مثبت

-/33
0/216

عواطف منفی
تنظیم
شناختی

دیگر جهت مندی
0/176
گوش به زنگی

تنظیم
-/27

0/52

هیجان
منفی

شکل  -1اثرات متغیرهای طرحواره ناسازگار و تنظیم شناختی هیجان بر عواطف منفی

10
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بحث و بررسی
یافتههای تحقیق نشان داد که تنظیم شناختی هیجان قادر به ایفای
نقش واسطه ای کامل در رابطه بین طرحوارههای ناسازگار و عواطف
منفی در جوانان می باشد .این نتایج از جهاتی همسو با تحقیقات مارتین
و داهلن( )2005و طالبخش و همکاران ( )2017میباشد .مارتین و
داهلن( )2005در تحقیقات خود دریافتند که راهبردهای
شناختی سرزنش خود ،نشخوار فکری ،فاجعهآمیز تلقی
کردن نسبت به بقیه راهبردهای شناختی تنظیم عواطف
پیش بینی کننده قویتری جهت پیش بینی عواطف منفی
میباشد.
در تبیین این رابطه می توان اذعان داشت که وجود طرحواره های
ناسازگار در افراد باعث می شود که افراد از راهبردهای انطباقی و مثبت
تنظیم شناختی هیجان کمتر استفاده کنند و در نتیجه در عواطف منفی
در این افراد بیشتر می شود .از طرفی وجود طرحوارههای ناسازگار باعث
میشود که افراد از راهبردهای تنظیم شناختی غیرانطباقی و منفی
تنظیم هیجان بیشتر استفاده کرد و در نتیجه از عواطف منفی بیشتری
برخوردار شوند.
نتایج تحقیق همچنین نشان داد که سه بعد بریدگی و طرد ،دیگرجهت
مندی و گوش به زنگی از ابعاد طرحوارههای ناسازگار دارای قدرت
پیشبینی معناداری برای تنظیم شناختی هیجان مثبت می باشند .در
تبیین این نتایج میتوان گفت که افرادی که طرحوارههایشان در حوزه
بریدگی و طرد قرار دارد نمیتوانند دلبستگی های ایمن و رضایت
بخشی با دیگران برقرار کنند و معتقدند که نیاز آنها به ثبات ،امنیت و
عشق و تعلق خاطر برآورده نخواهد شد این افراد به دلیل نداشتن روابط
بین فردی مطلوب و رضایت بخش ،احساس نقص ،شرم و بیگانگی در
اجتماع تمایل کمتری دارند که از راهبردهای سازنده و مثبت تنظیم
هیجان که مستلزم ثبات و امنیت خاطر و داشتن نگرش مثبت و سازنده
به حوادث ناگوار زندگی است استفاده کنند.
همچنین افرادی که در حوزه گوش به زندگی از طرحواره های ناسازگار
قرار میگیرند  .تکانهها و احساسات خودانگیخته را واپس زنی می کنند
و دائما در خصوص حوادث منفی زندگی گوش به زنگ هستند مرتبا
دارای احساس بدبینی ،نگرانی و ترس هستند و آن احساسات منفی
مانع از این میشود که در مواقع استرس و تجارب ناگوار بتوانند از
راهبردی انطباقی تنظیم هیجان استفاده کنند.
افرادی که در مواجهه با رویدادهای استرس زای زندگی از راهبردهای
تنظیم شناختی هیجان مثبت استفاده می کنند به دلیل نسبت دادن
معنای جدید به هیجانات خود تحمل خود را در مواقع استرس افزایش
داده و در نتیجه دچار افسردگی و اضطراب کمتر می شوند و عواطف
منفی کمتری را تجربه می کنند .در مقابل افرادی که از راهبردهای
تنظیم شناختی هیجان منفی استفاده می کنند در رویارویی با استرس
به سرزنش خود ،سرزنش دیگران ،فاجعه آمیز کردن و نشخوار فکری
می پردازند و تمام این عوامل باعث می شود که عواطف منفی این افراد
افزایش یابد و آنها به سمت ناراحتی و ناخرسندی گرایش پیدا کنند.

حوزه های بریدگی و طرد ،دیگرجهتمندی و گوش به زنگی از حوزه
های طرحوارههای ناسازگار دارای قدرت پیش بینی معناداری برای
تنظیم شناختی هیجان مثبت میباشند و تنظیم شناختی هیجان مثبت
نیز دارای قدرت پیش بینی معناداری برای عواطف مثبت میباشند.
تنظیم شناختی هیجان منفی دارای قدرت پیشبینی معناداری برای
عواطف مثبت میباشد.
افرادی که طرحواره هایشان در بعد دیگر جهتمندی قرار میگیرد به
جای رسیدگی به نیازهای خود به دنبال ارضای نیازهای دیگران هستند
و در روابط اجتماعی خود تمایل دارند که بر پاسخهای دیگران بیشتر از
نیازهای خودشان تأکید کنند .آنها نیازهای دیگران را با میل خود و حتی
با قیمت از دست دادن رضایتمندی شخصی ارضا میکنند به همین
علت آنها در برخورد با رویدادهای استرسزا و تجارب ناگوار زندگی
نمیتوانند از راهبردهای سازنده و مثبت تنظیم هیجان که مستلزم توجه
به تمایالت و انگیزههای خود و دادن معنای مثبت به تجربیات منفی
است ،برخوردار باشد .همچنین افرادی که در حوزه گوش به زنگی از
طرحوارههای ناسازگار قرار میگیرند .تکانهها و احساسات خودانگیخته
را واپسزنی میکنند و دائما در خصوص حوادث منفی زندگی گوش به
زنگ هستند ،مرتبا دارای احساس بدبینی ،نگرانی و ترس هستند و این
احساسات منفی مانع از این میشود که در مواقع استرس و تجارب
ناگوار بتوانند از راهبردی انطباقی تنظیم هیجان استفاده کنند.
یافته دیگر تحقیق حاضر نشان داده که دو بعد محدودیت مختل و گوش
به زنگی دارای قدرت پیش بینی معناداری برای تنظیم شناختی هیجان
منفی می باشند در تبیین این نتایج میتوان گفت افراد دارای طرحواره
محدودیت مختل محدودیتهای درونی آنها در خصوص احترام متقابل
و خویشتنداری به اندازه کافی رشد نکرده ،بنابراین آنهانمی توانند در
دستیابی به اهداف بلند مدت خود خویشتنداری را نشان دهند و
هیجانات و تکانه های خود را کنترل کنند .این طرحوارهها موجب
سوگیری در تفسیرهای ما از رویدادها میشوند و این سوگیریها در
آُسیبشناسی روانی میان فردی به صورت سوءتفاهمها ،نگرشهای
تحریف شده ،گمانه های نادرست ،هدف و چشم داشت های غیرواقع
بینانه خود را نشان میدهند .به همین دلیل در هنگام مواجهه با تجارب
ناگوار زندگی توانایی ارزیابی مجدد مشکل و داشتن نگاه مثبت به
حوادث را ندارند .در هنگام بروز مشکل تسلیم تکانهها و افکار منفی
خود شده و از راهبردهای منفی تنظیم هیجان استفاده میکنند.
خودگرانی را می توان این گونه معنی کرد که توانایی فرد برای جدا
شدن از خانواده و داشتن عملکردی مستقل است .افرادی که طرحواره
هایشان در این حوزه قرار دارد .به طور کلی افراط و تفریط بیش از اندازه
در حمایت از فرزندان منجر به بروز مشکالتی در حوزه ی خودگردانی
می شود .این افراد نمی توانند هویت مستقل از خانواده را به دست
بیاورند و زندگی خود را بدون کمک دیگران اداره کنند .در نتیجه
عواطف منفی بیشتری را تجربه می کنند.
میتوان دریافت که آموزش و توجه به استفاده از راهبردهای انطباقی
تنظیم شناختی هیجان در مواقع استرسزا باعث کاهش عواطف منفی
و در نتیجه افزایش سطح بهزیستی روانشناختی میشود.
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