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 Aim: The aim of this study was to investigate the role of cognitive emotion 
regulation mediators in the relationship between domestic violence, attachment 
styles and women's psychological well-being. Methods: All married women in 
Tehran in 2021 formed the statistical population of the present study, from which 
360 people were selected through available sampling method. Data was collected 
using the Cognitive Emotion Regulation Questionnaire (Garnesgi and Craig, 
2006), Psychological Well-Being (Reef 1995), Adult Attachment (Collins and 
Reed, 1990), and Domestic Violence (Sherin, Cena, Core, Lee, Zitter, & 
Shaquille, 1998). Data were analyzed through path analysis using the SPSS 
software version 25 and PLS version 3.3. Findings: The results showed that the 
direct effect of secure attachement on women's psychological well-being was 
significant (p<0.05). Direct effect of avoidant attachement and domestic violence 
on non-adapted strategies is significant (p<0.05). The direct effect of adapted 
strategies on women's psychological well-being is significant (p<0.05). 
Uncompromised strategies play a mediating role in the relationship between 
caring attachment style and women's psychological well-being (p<0.05). The 
direct effect of adapted strategies on women's psychological well-being is not 
significant (p<0.05). The direct environment of attachment, secure attachment and 
domestic violence is significant on adapted strategies (p <0.05). Adapted strategies 
do not mediate the relationship between attachment style, domestic violence and 
women's psychological well-being (p<0.05). Conclusion: Based on the results of 
the present study, their psychological well-being can be increased by 
strengthening secure attachment and teaching women cognitive regulation 

strategies. 

keywords: Cognitive-emotional regulation, domestic violence, attachment 
styles, psychological well-being 
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نقش میانجی راهبردهای تنظیم شناختی هیجان در رابطه بین خشونت خانگی، 
  شناختی زنان  های دلبستگی و بهزیستی روانسبک
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پژژژوهح حا ژژر فاهژژدی فقرسژژی نیژژح میژژانجی راه ردهژژای تناژژیر شژژنا بی هیجژژان در راف ژژه  ژژین  هدد:  
تمژژامی زنژان مب هژژ   روش هژای دل سژژب،ی و  هتیسژبی روان شژژنا بی زنژان انجژژا  شژد   شژونت  ژان،ی، سژژ  

نفر فژه شژیوه نمونژه  804جامعه آماری پژوهح حا ر را تشکی  دادند که از ین آنها  2800شهر تهران در سال 
های تناژیر شژنا بی هیجژان )گارنفسژ،ی هژا از پرسشژنامهگیقی دردسبرس انبخاب شدند  فرای جمع آوری داده

( و  شژونت 2004ساالن )کولینز و ریژد،فسب،ی فترگل(، د2001شنا بی )ریف (،  هتیسبی روان1440و کرایج، 
، لژژی، زیبژژر و شژژاکی   هژژا فژژا تحلیژژ  مسژژیر و نژژر  افزارهژژای ( اسژژبفاده شژژد  داده2003 ژژان،ی )شژژقین، سژژینا کژژزر

SPSS  و  11نسخهPLS  ها نشان داد که اثر مسژبییر دل سژب،ی ایمژن یافبه یافته تحلی  شدند   8/8نسخه
(  اثرات مسبییر دل سب،ی اجبنا ی و  شژونت  ژان،ی p<41/4زنان معنادار است ) فر  هتیسبی روان شنا بی

(  اثژر مسژبییر راه ردهژای سژازش نیافبژه فژر  هتیسژبی روان p<41/4فر راه ردهای سازش نیافبه معنژادار اسژت )
و (  راه ردهژژای سژژازش نیافبژژه در راف ژژه  ژژین سژژ   دل سژژب،ی اجبنژژا ی p<41/4شژژنا بی زنژژان معنژژادار اسژژت )

یافبژه فژر  هتیسژبی (  اثژر مسژبییر راه ردهژای سژازشp<41/4 هتیسبی روان شنا بی زنژان نیژح میژانجی دارد )
(  اثژرات مسژبییر دل سژب،ی اجبنژا ی، دل سژب،ی ایمژن و  شژونت p>41/4روان شنا بی زنژان معنژادار نیسژت )

 فبژژه در راف ژژه  ژژین سژژ  (  راه ردهژژای سژژازش یاp<41/4 ژژان،ی فژژر راه ردهژژای سژژازش یافبژژه معنژژادار اسژژت )
فژژر   گیرینتیجدده(  p>41/4دل سژژب،ی،  شژژونت  ژژان،ی و  هتیسژژبی روان شژژنا بی زنژژان نیژژح میژژانجی نژژدارد )

توان فژا تیزیژت دل سژب،ی ایمژن و آمژززش راه ردهژای تناژیر شژنا بی فژه زنژان، اساس نبایج پژوهح حا ر می
  هتیسبی روان شنا بی آنها را افزایح داد 

فسژژژژب،ی،  هتیسژژژژبی های دلتناژژژژیر شژژژژنا بی هیجژژژژان،  شژژژژونت  ژژژژان،ی، سژژژژ   :ی هددددای   یددددواژه 
 شنا بیروان
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 مقدمه
منبت گرا، کنه در سنالمتی رواننی بنر  شناسیروانهای  ها و جنبش به دنبال ظهور نظریه

کیند داشنتند، گروهنی از روان های منبت و رشد توانایی وجود ویژگی شناسنان های فردی تأ
یسننتی روانبننه جننای سننالمت روان،  یننرا ایننن واژه بننر ابعنناد از به  شننناختی اسننتفاده کردننند  

ینننف و کینننز  کیننند دارد )ر یسنننتی روان3221، 1منبنننت خصوصنننیات انسنننان تأ شنننناختی (. به 
یسننتی عبننارت اسننت از تننال  در جهننت تحقننق توانایی هننایی بننالقوه واقعننی فننرد اسننت. به 

، داشنتن 4رشند شخصنی ،3، هدفمنندی در زنندگی2شناختی شامل ابعاد پنذیر  خنودروان
دهنده دسنتیابی بنوده و نشنان 7و خودمختناری 6، تسلط بر محیط5ارتباب منبت با دیگران

ینننف، شنننخ  بنننه قابلیت یسنننتی روان3221هنننای کامنننل رواننننی اسنننت )ر شنننناختی بنننا (. به 
ای، شخصی و بین فردی منرتبط اسنت، بنه طنوری کنه افنراد دارای موفقیت در سطوب حرفه

، افننزایش خالقیننت، رفتارهننای  وری رفنناه بنناال بهننره ، یننادگیری مننثثرتر بیشننتری در محننل کننار
گننننری، 8،2632دهننننند )داینننننر اجتمنننناعی بیشننننتر و روابننننط بننننین فننننردی منبننننت نشننننان می ؛ را

گوری، منناتز و هنناپرت ، ترمبولننو و 2626، 9گارسیاشننگار ون، مننا ، اسننالتنر (. بننرای منننال روبلننز
سنال  16مقالنه تجربنی منتشنر شنده در  320( در یک فراتحلینل بنا مطالعنه 2635) 10 مگگین

نمونننه نشننان دادننند کننه سننالمت جسننم و روان بننر کیفیننت روابننط زناشننویی  72666گذشننته بننا 
کنافی جامعنه از زننان از جملنه  مثثر است. ننابرابری جنسنیتی، فشنار نقنش، حماینت هنای نا

یسننتی روان شننناختی زنننان را تننأثیر مهمتننرین عننواملی هسننتند کننه در کنناهش سننالم ت و به 

                              
1. Ryff, C. D., & Keyes, C.L 
2. Self- acceptance 
3. Purpose in life 
4. Personal growth 
5. Positive relation with others 
6. Environmental mastery 
7. Autonomy 
8. Diener, E 
9. Ruggeri, K., Garcia-Garzon, E., Maguire, Á., Matz, S., & Huppert, F. A 
10. Robles, T. F., Slatcher, R. B., Trombello, J. M., & McGinn, M. M 
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یسننتی زنننان مننی تواننند ناشننی از روابننط متعننارض زناشننویی و  دارننند. عننالوه بننر آن کنناهش به 
هنا و راهبردهنای  خشونت مردان علیه زنان و یا عوامل درون فنردی ماننند سنبک دلبسنتگی

 تنظیم هیجان در آنها باشد.
آمیز جنسنیتی کنه منجنر بنه دام خشونتعبارت است از هر نود اق 1خشونت علیه زنان

ینناد باشنند کننه بننرای زن  آسننیب بنندنی، جنسننی یننا روانننی در زنننان شننود و یننا احتمننال بننروز آن  
ینننگ، رننن  آور بننوده یننا بننه محرومیننت اجبنناری از آزادی فننردی یننا اجتمنناعی منجننر گننردد )ار

یتننگ و ایملکامنن  ، فر ان ابعنناد (. خشننونت مننردان علیننه زننن2،2635ولبننورن، مورنیننا، وینرتننز
)آسنیب رسناندن  3توان بنه خشنونت فی یکنیشود که در این راستا میمتعددی را شامل می

(، خشنونت رواننی و به اعضای بدن با کتک، ضرب وجرب با استفاده از دست یا ابزار دیگنر
، سرزنش کالمی و فحاشی(، خشونت اجتماعی 4کالمی )کنترل رفتنار زن،  5)تهدید، تحقیر

و  6قنننرار دادن، ممنوعینننت ارتبننناب بنننا دیگنننران(، خشنننونت اقتصنننادی در انننن وای اجتمننناعی
، کنروت و اوکاتناین 7خشونت جنسی (. در آمنار 9،2631؛ نناود8،2631اشاره نمود )علی، ننایلور

درصد قتل زنان توسط همسرانشان صورت  11شده است که بهداشت جهانی نشان داده
 (.10،2637گرفته است )سازمان بهداشت جهانی

یسننتی روانعننالوه بننر  شننناختی زنننان خشننونت خننانگی، متغیننر مهننم دیگننری کننه بننر به 
بسنتگی عبنارت اسنت از پیونند عناطفی و عمیقنی باشند. دلبسنتگی میاثرگذار است، دل

شنود زمنانی کنه بنا کننند طنوری کنه باعنث میکه افراد بنا افنراد خناص زنندگی خنود برقنرار می
هننا را در کنننار ام اسننترس از اینکننه آنکنننند احسنناس نشنناب کننرده و بننه هنگننهننا تعامننل میآن

                              
1. Violence against women 
2. Ehring, T., Welboren, R., Morina N., Wicherts, J.M, Freitag, J. & Emmelkamp, P 
3. Physical violence 
4. Psychological & Verbal violence 
5. Social violence 
6. Economic violence 
7. Sexual violence 
8. Ali, P. A., Naylor, P. B., Croot, E., & O’Cathain, A 
9. Naved, R. T 
10. World Health Organization 
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( رفتارهننای 3216) 2(. بننه اعتقنناد بننالبی1،2632خوددارننند، احسنناس آرامننش کنننند )جانسننون
ها سازگاری با محیط را ممکن گردند،  یرا آنبستگی ذاتی بوده و بقا  نود را موجب میدل
یگناه امنن، بنه اکتشنا  دهند تا از یک پابستگی به افراد اجازه میهای دلسازند، چهرهمی

کننند تنا کنند و بنه او کمنک میبپردازند، در زمان مواجه با تهدیدها امنیت فرد را تأمین می
بسنتگی ننوعی از شنود کنه رفتارهنای دلتنظیم سطوب استرس خود را یاد بگیرنند. تصنور می

نزدیکننی بننه دیگننران متمننایز و ترجیحننی فننرد  رفتننار هسننتند کننه منجننر بننه کسننب یننا حفنن 
داشننتن او در تمنناس بننا مراقبننان بسننتگی در بقننای فننرد از طریننق نگهشننود. رفتارهننای دل مننی

(.مطالعننات نشننان 3،2637دهننند )اسننتامسننهیم بننوده و از ایننن طریننق آسننیب را کنناهش می
یسننتی افننراد داشننته باشنند. بسننتگی میهای دلدهنند کننه سننبکمی تواننند تننأثیر مهمننی بننر به 
شناختی و ارتبناب منبنت بنا درمانندگی ه یستی روانبستگی اضطرابی ارتباب منفی با بدل

بسننننتگی (، دل2636، 4روانننننی و افننننزایش اخننننتالالت مختلننننف دارد )میکننننو لینسننننر و شننننیور 
ینان (. نتنای  5،2665اجتنابی با به یستی رواننی همبسنتگی منفنی دارد )میکنو لینسنر و فلور

بستگی بنا دو نه دل( درزمی3111( و احدی )2632) 7(، دوک2632) 6پژوهش مولی و استیون
  8ی به یستی شنامل روابنط منبنت بنا دیگنران و رشند فنردی و پنژوهش اگلمنن و سنیونمثلفه

های کنتنننرل و تسنننلط بنننر محنننیط، بسنننتگی بنننا مثلفنننه( نشنننان داد کنننه بنننین سنننبک دل2632)
یسننتی روان  9شننناختی رابطننه وجننود دارد. عننالوه بننراین در تحقیقننات اجسننی و جنکننوز به 

بسننتگی ننناایمن و خشننونت خننانگی را تأیینند کننرد. در مطالعننه های دل( رابطننه سننبک2633)
، کناوکنین 2661) 11(، داتنون و گنودمن2662) 10فولینگاستاد، برادلی، هینف و لنوگلین  (، گناور

                              
1. Johnson, S. M 
2. Bowlby 
3. Stamm, B.M 
4. Mikulincer, M; Shaver, P. R 
5. Florian, V 
6. Molly, S. W., & Steven, R. A 
7. Duck, S 
8. Ogelman, H. G., & Seven, S 
9. Egeci, I. S., & Gencoz, T 
10. Follingstad, D. R., Bradley, R. G., Helff, C. M., &Laughlin, J. E 
11. Dutton, M. A., & Goodman, L. A 
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بسنتگی ننناایمن و خشنونت خننانگی مننورد ( نیننز همبسنتگی بننین سننبک دل2661) 1و فناکس
 .تائید قرار گرفت

توانند هنم بنه اثرگنذاری خشنونت بسنتگی عامنل مهنم دیگنری کنه میدل عالوه بنر سنبک
 2شنناختی افنراد خشنونت دینده کمنک کنند تنظنیم هیجنانخانگی بنر فنرد و به یسنتی روان

یننابی، درک و اصننالب واکنش هننای هیجننانی اسننت. تنظننیم هیجننان بننه ظرفیننت نظننارت، ار 
(. تنظیم هیجنان 3،2667مپسوناشاره دارد و برای عملکرد سازگارانه مفید است )گراس و تا

اغلب شامل تغییراتی در واکنش عاطفی مانند افزایش، کاهش یا حفن  هیجاننات منبنت 
؛ کاتانننا، راک، اسننپین و 2632؛ وب، میلننر و شننران، 2636و منفننی اسننت )آلنندائو و همکنناران، 

(. اینننن تغیینننرات ممکنننن اسنننت در سنننه 2623، 5؛ )لیوینسگتوسنننن، السنننکوئیز 2632، 4المانننند
رخ دهد: انواد هیجاناتی که افراد دارند، زمان تجربنه هیجاننات خنود، و نحنوه تجربنه  سطح

 (.  2630، 7؛ تامیر 2631، 6و ابراز این هیجانات )گراس
تواننند در طننول  تنظنیم هیجننان در درجنه اول بننه عننوان یننک ویژگنی تفنناوت فنردی کننه منی

(، امنا 2661راس و جنان، نسبتا  پایدار باشد مفهوم سازی شنده اسنت )گنها زمان و موقعیت
؛ راک، بنننراس و 2631، 8، ردیگنننر و الننننگ2636هنننای سننننی متفننناوت اسنننت )گنننراس،  در گنننروه

(. چندین راهبرد تنظیم هیجان شناسایی شده است. مدل تنظنیم شنناختی 2631، 9کاپن
هنننای کنتنننرل هیجنننان اسنننت کنننه بنننه کمنننک راهبردهنننا و  هیجنننان یکنننی از مهمتنننرین مننندل

(. تنظنیم شنناختی هیجنان بنه 10،2636شنود )زالمنک وهناهن منی فرایندهای شناختی انجنام

                              
1. Gover, A. R., Kaukinen, C., & Fox, K. A 
2. emotion regulation 
3. Gross, J. J., & Thompson, R. A 
4. Katana, M., Röcke, C., Spain, S. M., & Allemand, M 
5. Livingstone, K. M., & Isaacowitz, D. M 
6. Gross, J 
7. Tamir, M 
8. Luong, G Riediger, M  
9. Röcke, C., Brose, A., and Kuppens, P 
10. Zlomke Voham 



 1811 پاییز ، 41شماره ، 21جلد ، پژوهشهای مشاوره ........................................................................................................... 118

 

شننودکه افننراد از آن بننرای افننزایش، کنناهش یننا حفنن   هننای شننناختی اطننالق مننی تمننامی سننبک
کنند. راهبردهای تنظیم شنناختی هیجنان بنه طنورکلی بنه دو  تجارب هیجانی استفاده می

ساز  نیافته تنظنیم  و راهبردهای 1طبقه راهبردهای ساز  یافته تنظیم شناختی هیجان
، تمرکنز 3شنود. راهبردهنای سناز  یافتنه کنم اهمینت شنماری تقسنیم منی2شناختی هیجنان

یابی مجدد منبت4مجدد منبت منی باشنند و 7ریزیبرنامنهوتمرکزمجندد بنر  6، پنذیر 5، ار 
شنننوند. در مقابنننل  هنننای اجتمننناعی و غینننره منننی منجنننر بنننه بهبنننود عنننزت نفنننس، صنننالحیت

/ 9، دیگرسرزنشننننگری8شننننامل خننننود سرزنشننننگریراهبردهننننای سنننناز  نیافتننننه  ، تمرک برفکننننر
هنای  باشد و منجر به اسنترس، افسنردگی، سنایر آسنیب می 11و فاجعه نمایی 10نشخوارگری

، فرهننادی و دلفننان بیرانوننند، 2660، 12شننوند )گارنفسننکی و کننرای  روانننی و غیننره مننی ؛ جوکننار
مطالعننه بررسننی شنند،  72( در یننک فراتحلیننل کننه بننرروی  2631(. هننوبن و همکنناران ) 3127

 نشان دادند که تنظیم هیجان با به یستی روان شناحتی رابطه دارد. 
توانننند روی خننودتنظیمی تننأثیر گذاشننته و آن را بننا شکسننت مواجننه عوامننل متعننددی می

زای بننین کنننند، یکننی از ایننن عوامننل خشننونت اسننت. خشننونت خننانگی یننک منبننع اسننترس
شنود )منوراد، لونسدوسنکی، گی در خنانواده میفردی است کنه باعنث از بنین رفنتن یکپنارچ

(، بنننننابراین خشننننونت 3122؛ قلننننندر زاده و پننننور نقننننا  تهرانننننی، 13،2661بوگننننات و وون آی
تواننند توانننایی خننودتنظیمی را بننا مشننکل زای محیطننی میخننانگی بننه عنننوان عامننل اسننترس

                              
1. Positive cognitive emotion regulation strategies 
2. Negative cognitive emotion regulation strategies 
3. Putting into perspective 
4. Positive refocusing 
5. Positive reappraisal 
6. Acceptance 
7. Refocus on planning 
8. Self-blame 
9. 0. Other blame 
10. Focus on thought/rumination 
11. Catastrophizing 
12. Garnefski, Kraaij 
13. Mourad, M. R., Levendosky, A. A., Bogat, G. A., & von Eye, A 
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ه بننا دیده از خشننونت بننه دلیننل تجربننه اسننترس ناشننی از مواجهننمواجننه کننند. زنننان آسننیب
خشننونت، در وظننایفی کننه نینناز بننه خننودتنظیمی دارد دارای اخننتالل هسننتند )هیسننرتون و 

گنر  های بستگی ایمن با اسنتفاده از مکانیسنم(، عالوه بر این افراد دارای سبک دل1،2633وا
گون هننا در برابننر آسننیبدفنناعی رشنند یافتننه تننر و منندیریت صننحیح هیجان های روانننی گونننا

یننننر محافظننننت می ؛ رنجبننننری، بشننننارت و 2661، 2، اسننننتوال مننننک و آلبننننوس آیشننننود )دوو 
بسننته ننناایمن )دوسننوگرا و اجتنننابی( در تنظننیم عواطننف خننود ( و افننراد دل3120پورحسننین، 

بسنتگی نناایمن منجنر بنه آسنیب در تنظنیم دروننی عواطنف دچار مشکل هستند. چون دل
یننا3،3222شننوند )کبنناک و سننیریمی تواننند هیجننان می( نشننان داد کننه تنظننیم 2635) 4(. مگر

هنای رواننی توانند علنت بنروز اختاللنقش مهمی در تغییرات منبت داشته و کمبنود آن می
 باشد.

بسننتگی افننراد و خشننونت خننانگی و بننا توجننه بننه تمهینندات و اهمیننت رابطننه سننبک دل
یسننتی روان حال بننه شننناختی زنننان و اینکننه تابننهنقننش مهننم تنظننیم شننناختی هیجننان بننر به 

ین چهار متغیر در قالنب ینک مندل سناختاری پرداختنه نشنده اسنت، لنذا زمان ابررسی هم
انجام این پژوهش ضرورت دارد. عنالوه بنر آن بنا توجنه بنه رواج بناالی خشنونت خنانوادگی و 
یسننتی روان شننناختی زنننان هنند  پننژوهش  ضننرورت توجننه بننه پیامنندهای مخننرب آن بننر به 

بسنتگی و های دلبنین سنبک  حاضر تعیین بررسی نقش میانجی تنظیم هیجنان در رابطنه
شناختی در زنان و براز  مندل مفهنومی ارائنه شنده در خشونت خانوادگی و به یستی روان

 است. 3شکل 

                              
1. Heatherton, T. F., & Wagner, D. D 
2. Dozier, M., Stovall-Mc Clough, K. C., & Albus, K. E 
3. Kobak, R. R., & Sceery, A 
4. Megreya, M.A 
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خشونت   . مدل مففومی نقش میانجی تنظیم هیجان در رابطه1شکل 

 شناختی در زنانهای دلبستگی، و بفزیستی روان خانگی، سبک

 روش
بردی و ازنظننر ماهیننت همبسننتگی و طننرب تحلیننل پننژوهش حاضننر از نظننر هنند ،  کننار

جامعنه آمناری پنژوهش حاضنر را  3122مسیر است. تمامی زنان متأهل شهر تهران در سال 
بننین آنهننا  نفننر بننه شننیوه نمونننه گیننری دردسننترس انتخنناب شنندند.  106تشننکیل دادننند کننه ا 

ک   در هننای ورود و نقنن جنسننیت زن و داشننتن حننداقل تحصننیالت دینندلم، بننه عنننوان مننال
ک خروج در نظر گرفته شد. تکمیل پرسشنامه  ها برای مال

گیری در پننی شننیود مننوج همننه 3122تننا مننرداد منناه سننال  مطالعننه حاضننر در فننروردین منناه
کرده بننود و تمننام کننه به COVID-19 ویننروس صننورت یننک بیمنناری پاننندمیک شننیود پینندا
اینن زمنان بنا توجنه بنه بردنند، انجنام شند. در  هنای کشنور در شنرایط بحنران بنه سنر منی استان

گذاری هوشننمند اجتمنناعی کننه در زمننان وآمنند و برقننراری طننرب فاصنلههای رفتمحندودیت
هنا از پرسشننامه آنالینن اسنتفاده انجام پژوهش در کشور وجود داشت؛ بنرای گنردآوری داده

استفاده شد. در اینن  (porsall.comشد. به منظور تهیه پرسشنامه آنالین از سامانه ُپرسال )
، هننر فننرد تنهننا یننک بننار قننادر بننه کنندگانشننرکتسننامانه بننه جهننت صننحت از پاسننخگویی 

پاسخگویی بنه سنثاالت پرسشننامه بنود و امکنان پاسنخگویی چنندباره غیرفعنال بنود و اینن 



 119 ...................................................................  نقض میانجی راهبردهای تن یم شناختی هیجان در رابجه بین خشونت خانگی

 

  .شد امر مانع داده سازی و تکمیل بی اعتبار پرسشنامه می

گ 2، واتنننس آپ1های اجتمننناعی مجنننازی ماننننند تلگنننرامشنننبکه بسنننترهای  3رامو اینسنننتا
ینننع پرسشننننامه بودنننند. کانال هنننای  هنننای علمنننی و گنننروهرسنننانی گروههنننای اطالداصنننلی تو 

ها بننود کننه بننه گذاری لینننک پرسشنننامهتننرین فضننای بننه اشننتراکدوسننتانه در مرتبننه اول مهم
ینع هنا به شیوه در دسترس انجام پذیرفت. همننین بخنش دیگنری از پرسشننامه وسنیله تو 

هننای خننود بننه شننیوه در کننده در بننین دوسننتان و گروهافننراد شننرکت لینننک مربوطننه توسننط
یننع آنالیننن پرسشنننامه نفننر از زنننان شننهر تهننران بننه  166هننا  دسننترس بننه دسننت آمنند. بعنند از تو 

پرسشننامه بنه دلینل نقن  در تکمینل کننار  356ها پاسخ دادند کنه از اینن تعنداد  پرسشنامه
تحلیل شندند. در اینن پنژوهش مالحظنات پرسشنامه وارد  106گذاشته شدند و در نهایت 

گاهانننه بننرای شننرکت در  اخالقننی شننامل رعایننت صننداقت و امانننت داری علمننی، رضننایت آ
و محرمانننه نگننه داشننتن اطالعننات  کنندگانشننرکتپننژوهش، رعایننت حننق ناشننناس ماننندن 

و  21نسنخه  SPSSهنای توصنیفی از ننرم افنزار ها مورد توجه قرار گرفته است. برای تحلیل آن
 استفاده شد. 1/1در بخش آمار استنباطی از تحلیل مسیر در نرم افزار پی ال اس نسخه 

 ابزار پژوهش
4پرسشنامه خشونت خانگی

(HITS):  یتنر ، لنی،   این پرسشنامه توسط شرین، سینا کنور
کیل  5شنده اسنت. دارای ( با هد  غربالگری سریع خشونت خانگی طراحی3221) 5و شا

ای  کز بر خشونت کالمی و جسمی است که در یک مقیاس لیکرت پنن  درجنهسثال با تمر
( و همیشه )نمنره 5(، اغلب )نمره 1(، گاهی اوقات )نمره 2(، به ندرت )3شامل هرگز )نمره 

کثر نمننره  5شننود. حننداقل نمننره  (، نمننره گننذاری مننی1 ، 36باشنند. امتینناز بنناالتر از می 26و حنندا
کنننند. در اینننران میرغفورونننند، ود خشنننونت را تائیننند میشنننود و وجنننمنبنننت در نظنننر گرفتنننه می

                              
1. Telegram 
2. WhatsApp 
3. Instagram 
4. Hurt-Insult-Threaten-Scream 
5. Sherin, K. M., Sinacore, J. M., Li, X. Q., Zitter, R. E., & Shakil, A 
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یننابی 3121علیننزاده چرننندابی، اصننغری جعفرآبننادی و اسنندی ) ( ایننن پرسشنننامه را هنجار
کردندو با استفاده از روایی محتوایی و صوری پرسشنامه را ترجمه و بنا فارسنی برگرداننده و 

انننند. در پنننژوهش   کردهدرصننند گنننزار 10/6و  71/6آمده دسنننتنتنننای  آلفنننای کرونبننناخ به
نفننر از زنننان  202( ایننن پرسشنننامه بننر روی 2626شننیرازی، فخنناری، تنناروردی زاده و فرهنننگ )

کنه بنه کلینینک روانپزشنکی و  20/15متاهل با قومیت آذری، کرد و فارسنو مینانگین سننی 
تبریننز و کرمانشنناه مراجعننه داشننتند، مننورد هنجننار یننابی قننرار های مطننب خننانواده دانشننگاه

محاسنننبه شننند وهمسنننانی دروننننی اینننن  2را  ت و بهتنننرین نقطنننه بنننر  اینننن پرسشننننامهگرفننن
بدسنت آمند. همنننین پاینایی اینن  71/6پرسشنامه بنا اسنتفاده از ضنریب آلفنای کرونبناخ 

 بدست آمد. 13/6مقیاس با استفاده از رو  آلفای کرونباخ درپژوهش حاضر 
یند  و  این مقیناس توسنط کنولینز  :1(RAAS) بزرگساالن دلبستگی شده یبازنگر مقیاس ر

یننابی ازمهننارت 31( سنناخته شنند و دارای 3226) هننای ایجنناد ارتبنناب و  گویننه و شننامل خودار 
هنای آن بنر  دهنی بنه گوینه هنای نزدینک. پاسنخ ی شکل دهی دلبسنتگی خود توصیفی شیوه

، تننا 3ای لیکننرت )بننه هننی  وجننه بننا خصوصننیات مننن تطننابق ننندارد= درجننه 1اسنناس مقینناس 
( است. این مقیاس دارای سه خرده مقیاس اسنت 1با خصوصیات من تطابق دارد=کامًال 

 : ( 3226د )ینننز و ر یولکنن. 4اضننطراب -1، و 3نزدیننک بننودن -2، 2وابسننتگی -3کننه عبارتننند از
 1تا  2بودن، وابستگی و اضطراب در فاصله زمانی  کیهای نزداسیر مقیه   کنشان دادند 

زان ینمحاسنبه شند. م 16/6ش از یا بنینمسناوی  5رونبناخکر آلفنای یدار ماندنند و مقنادیماه پا
بناز آزمنون اینن -( پایایی آزمون3116پایایی به دست آمده باال است. در ایران نیز پاکدامن )

گننزار  کننرده اسننت. در پننژوهش حاضننر نیننز بننا اسننتفاده از ضننریب آلفننای  21/6مقینناس را 
 بدست آمد. 71/6کرونباخ پایایی کل مقیاس 

                              
1. Reviscd Adult Attachment Scale 
2. Dependency 
3. Closeness 
4. Anxiety 
5. Cronbach's Alpha 
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CERQ)تنظیم شتناختی هیجتان ) مقیاس
ای اسنت کنه  گوینه 31 اینن مقیناس ینک ابنزار  :1

( ساخته شد و راهبردهنای تنظنیم شنناختی 2663)2 توسط )گارنفسکی، کرای  و اسپینهاون
سنننجد. نمننره  زای زننندگی مننی تنینندگی پاسننخ بننه حننوادث تهدیدکننننده و  هننا را در  هیجننان

( تا همیشنه )نمنره 3ای از هرگز )نمره  درجهگذاری هر گویه بر روی یک مقیاس لیکرت پن  
شننود. راهبننرد شننناختی تنظننیم هیجننان در پرسشنننامه تنظننیم شننناختی  ( نمننره گننذاری مننی1

هیجننان بننه دو دسننته کلننی راهبردهننای سنناز  یافتننه و راهبردهننای سنناز  نایافتننه تقسننیم 
یابی مجدد من شوند.  یرمقیاس می بنت، های کم اهمیت شماری، تمرکز مجدد منبت، ار 

ینننر مقیننناس ریزیبرنامنننهپذیرشنننوتمرکزمجدد بنننر  هنننای خنننود  راهبردهنننای سننناز  یافتنننه و  
/ نشنخوارگری و فاجعنه نمنایی راهبردهنای سناز   سرزنشگری دیگرسرزنشگری تمرک برفکنر

ینر  هر  نمره در  دهد. کمینه و بیشینه نایافته را تشکیل می اسنت  36و  2مقیناس بنه ترتینب   
شنود  آن راهبنرد شنناختی محسنوب منی فنرد از  سنتفاده بیشنتر نشنان دهننده ا نمنره بناالتر  و 

(. پایننایی بنناز آزمننایی 2660؛ گارنفسننکی، کننرای ، 2663، 3 )گارنفسننکی، کننرای  و اسننپینهاون
نشننان داد کننه راهبردهننای مقابلننه شننناختی از ثبننات نسننبی برخوردارننند و همسننانی درونننی 

س از ترجمنه فارسنی مقیناس تاییدشند. پن 16/6هنا باضنرایب آلفنای کرونبناخ  غالب مقیناس
تنظنننیم شنننناختی هیجنننان، نسنننخه ترجمنننه شنننده ابتننندا بنننا همکننناری یکنننی از متخصصنننان 

ی بررسننی و اصننالب شنند، پننس بننرای اطمینننان بیشننتر در مننورد صننحت ترجمننه و شناسننروان
مطابقت دو نسخه انگلیسی وفارسی، دراختینار دو نفنراز متخصصنان  بنان انگلیسنی قنرار 

از رو  ترجمننننه معکننننوس آن را بننننه فارسننننی برگردانننننند. ضننننرایب داده شنننندتا بننننا اسننننتفاده 
در دو نوبت بنا فاصنله دوتنا چهنار هفتنه  کنندگانشرکتنفراز 361های همبستگی بین نمره

برای سنجش پایایی بازآزمایی مقیاس تنظیم شناختی هیجان محاسبه شد. این ضنرایب 
، بننرای r=75/6ارگری=، بننرای نشننخوr=13/6، بننرای پننذیر  r=76/6بننرای خننود سرزنشننگری 

                              
1. Cognitive Emotion Regulation Questionnaire (CERQ) 
2. Garnesfski, N & Kraaji, V; Spinhoven  
3. Ryff Scales of Psychological Well-being 
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یابی مجنددمنبت  r=11/6 ریزیبرنامه، برای r=77/6تمرکزمجدد منبت  ، r=70/6برای ار 
وبننرای دیگرسرزنشننگری  r=72/6، بننرای فاجعننه نمننایی r=71/6بننرای کننم اهمیننت شننماری 

16/6=r 366/6سنطح  در  و  به دست آمند>p  بنرای سننجش همسنانی دروننی  .بودنند معننادار
هننای مننورد نمره مقیناس پرسشنننامه تنظنیم شننناختی هیجنان از ضننریب آلفننای کرونبناخ در 

استفاده شد. روایی محتوایی مقیاس تنظیم شنناختی هیجنان براسناس داوری ها آزمودنی
ینننک از شناسنننرواناز متخصصنننان  ده نفنننر  ی بررسنننی و ضنننرایب توافنننق کنننندال بنننرای هر

، ریزیبرنامننهزنشننگری، پننذیر ، نشننخوارگری، تمرکزمجنندد منبننت، هننای خننود سر مقینناس
یابی مجندد منبنت، کنم اهمینت شنماری، فاجعنه نمنایی و دیگنر سرزنشنگری بنه ترتینب  ار 

محاسنننننننننننننننننننبه شننننننننننننننننننند  17/6، و 11/6، 72/6، 13/6، 10/6، 71/6، 77/6، 16/6، 71/6
ینان، 3111)بشارت، از رو  آلفنای  (. پاینایی اینن مقیناس بنا اسنتفاده3121؛ بشنارت و بزا 

 بدست آمد. 71/6کرونباخ درپژوهش حاضر 

اس ینننسنننوالی( مق 31وتننناه )ک ی : نسنننخه(RSPWB) شتتتناختیپرسشتتتنامه بفزیستتتتی روان
مننورد  2662و در سنال  ی( طراحن3212ف در سنال )یننف، توسنط ر ینر  یشنناختروان یسنتیبه  

 تسنلط خنود، ر یعامنل شنامل پنذ 0 ن نسخه، مشنتمل بنر ید نظر قرار گرفته است. ایتجد

و اسنتقالل  یشخصن تحنول ،یزنندگ در  هند  داشنتن گنران،ید بنا منبنت رابطنه ،یطیمح
امال کنناز ای درجننه 0وسننتار یپ کیننه در کنناسننت  یابننزار خودسنننج ین آزمننون نننوعینناسننت. ا

، نشان ی ه نمرهکشود  ی( پاسخ داده م0امال مخالفم )نمره ک( تا 3موافقم )نمره  دهننده  باالتر
، 36، 35، 31، 30بنه سنواالت  .(3123بهتراسنت )سنفیدی و فنرزاد،  یشنناختروان یستیبه   ی
ینننف ) نمنننره معکنننوس داده منننی 5، 1، 0، 7 ( ضنننریب آلفنننای کرونبننناخ را بنننرای 2662شنننود. ر

های استقالل، تسلط بر محنیط، رشند شخصنی، ارتبناب منبنت بنا دیگنران، زنندگی  هرعامل
گننزار  کننرد.  23/6و  11/6، 11/6، 11/6، 10/6، 11/6هدفمننند و پننذیر  خننود بننه ترتیننب 

( ترجمه کردنند و ضنریب آلفنای کنل 3117کوچکی و بیانی ) ،در ایران این مقیاس را بیانی
هننای اسننتقالل، تسننلط بننر محننیط، رشنند شخصننی، ارتبنناب  و خننرده مقینناس 12/6مقینناس را 
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، 01/6،71/6،70/6،00/6منبننت بنننا دیگننران، زنننندگی هدفمننند و پنننذیر  خننود بنننه ترتینننب 
( 3123گنننزار  کردنننند. در پنننژوهش خواجنننه، بهرامنننی، فننناتحی زاده و عابننندی ) 12/6، 17/6

، 03/6همسننانی درونننی بننا رو  آلفننای کرونبنناخ بننرای هننر خننرده مقینناس بننه ترتیننب مننذکور 
تعینین شند. در پنژوهش حاضنر  21/6و آلفای کل مقیناس  72/6،72/6،71/6،77/6،72/6

 محاسبه گردید. 71/6 پایایی مقیاس مذکور به رو  آلفای کرونباخ

 ها یافته
 23/15هننا و مینانگین سننی آن 05هنا و بیشنیه سنن آن 32کنندگان، کمیننه سنن شنرکت

سنال و مینانگین  56و  3کنندگان بنه ترتینب سال بود. کمینه و بیشینه مدت ازدواج شنرکت
 سال بود. 11/36ها مدت ازدواج آن

 های جمعیت شناختی بر حسب ویژگی کنندگانشرکتو درصد  ی. فراوان1جدول 
 درصد فراوانی شغل

 تحصیالت
 72/2 11 دیدلم

 25/0 21 کاردانی

 11/11 311 کارشناسی

 60/11 317 کارشناسی ارشد

 25/0 21 دکتری

 شغل
 21/26 71 دانشجو 

 12/11 356 خانه دار 

 22/37 02 کارمند

 03/1 13 معلم

 12/0 21 آزاد

 03/1 13 مشاور 

 تعداد فرزند
 11/56 357 بدون فرزند
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 درصد فراوانی شغل

 تحصیالت
 03/21 361 یک فرزند

 71/27 366 دو فرزند

 22/2 1 سه فرزند

 10/6 2 چهار فرزند

 
( و کارشناسنننی ارشننند 11/11بیشنننتر افنننراد منننورد مطالعنننه دارای مننندرک کارشناسنننی )

درصند(  11/56( بودند. بیشتر زننان منورد مطالعنه خاننه دار و اغلنب بندون فرزنند )60/11)
 بودند.

 (n=312) میانگین و انحرا  استاندارد متغیرهای پژوهش 0جدول 
 انحرا  استاندارد میانگین بیشینه کمینه متغیر 

 11/2 71/36 55/32 21/1 سبک دلبستگی ایمن

 71/3 27/2 1/31 2/5 سبک دلبستگی اجتنابی

 00/2 13/2 37/32 11/1 سبک دلبستگی دوسوگرا

 11/1 15/32 11 35 خشونت خانگی

 3/32 13/21 57 36 راهبردهای ساز  نیافته

 21/2 10/2 62/31 5 راهبردهای ساز  یافته

 12/23 31/51 362 36 به یستی روان شناختی

 
یسننتی روان شننناختی زنننان در حنند  مشنناهده مننی 2طننور کننه در جنندول  همننان شننود، به 

،راهبردهننای سنناز  یافتننه میننانگین نمننره راهبردهننای سنناز  نیافتننه  متوسننط اسننت. باالتر
از دلبسننتگی اضننطرابی و اجتنننابی اسننت.  اسننت. میننانگین نمننره دلبسننتگی ایمننن بنناالتر 

 میانگین نمره خشونت خانگی نیز در حد متوسط است.
 اسنتنباطی ابتندا نرمنال بنودن متغیرهنای پنژوهش بنا اسنتفاده از آزمنونهای برای تحلیل
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منورد  2بودن مشاهدات با آزمون دوربین واتسون و مفروضه مستقل 1اسمیرنف –کولموگرو 
 بررسی قرار گرفتند.

اسمیرنف و شاپیرو _  های کولموگرو  . نتایج آزمون3جدول 
 پژوهشهای نرمال بودن متغیر  ویلک برای بررسی

 سطح معناداری درجه آزادی آماره متغیر 
 مقدار آماره

بین  واتسون-دور

 57/3 6663/6 106 367/6 سبک دلبستگی ایمن

 06/3 6663/6 106 607/6 سبک دلبستگی اجتنابی

 11/3 6663/6 106 365/6 سبک دلبستگی دوسوگرا

 13/3 6663/6 106 330/6 خشونت خانگی

 11/3 6663/6 106 325/6 راهبردهای ساز  نیافته

 11/3 6663/6 106 312/6 راهبردهای ساز  یافته

 05/3 6663/6 106 670/6 به یستی روان شناختی

 
کی از آن است که متغیرهای پنژوهش دارای  1شاپیرو ویلک در جدول   نتای  آزمون حا

یع نرمال نیست،  یرا سطح معناداری آن هنا  است. بنه دلینل اینکنه داده 61/6ها کمتر از تو 
ینرا اینن ننرم افنزار بنر  1/1نسخه  PLSنرمال نبودند، از نرم افزار  بنرای تحلینل اسنتفاده شند،  

ی ینع نموننه  کرد حداقل مربعات جزئنی عمنل منیاساس رو کنند و نسنبت بنه نرمنال نبنودن تو 
بننین 2623، 3)هیننر و همکنناران گیننری و حجننم نمونننه حسنناس نیسننت گننر مقنندار آمنناره دور (. ا

کی از پنیش بنین بنودن مشناهدات اسنت بنر اینن اسناس  1/2تنا  1/3واتسون بین  باشند، حنا
 بودن مشاهدات برقرار است.دهد که فرض پیش بین  نشان می 1نتای  جدول 

                              
1. Kolmogorov-Smirnov Test 
2. Durbin-Watson 
3. Hair, J. F 
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های دلبستگی،  . ماتریس همبستگی اسپیرمن بین خشونت خانگی، سبک1جدول 
 راهبردهای سازش نیافته، راهبردهای سازش یافته و بفزیستی روان شناختی زنان

 7  1 5 1 3 0 1 متغیر 

        3 سبک دلبستگی ایمن 3

       3 -650/6 سبک دلبستگی اجتنابی 2

 -650/6 دلبستگی دوسوگراسبک  1
**31/6 3      

 -611/6 خشونت خانگی 5
**27/6- 651/6 3     

 -613/6 راهبردهای ساز  نیافته 1
**22/6 

*31/6 
**27/6 3    

 36/6 راهبردهای ساز  یافته 0
**02/6- 616/6- 

**27/6- **76/6- 3   

  3 32/6* -21/6** -33/6* -31/6* -25/6** 11/6** به یستی روان شناختی 7

63/6>. **P
 *61/6>. *P 106n= 

 
دهننند کنننه بنننین سنننبک  نشنننان منننی 5نتنننای  ضنننریب همبسنننتگی اسنننپیرمن در جننندول 

یسننتی روان شننناختی رابطننه مسننتقیم و معنننادار و بننین سننبک های دلبسننتگی ایمننن و به 
یسنننتی روان شنننناختی رابطنننه معکنننوس و  دلبسنننتگی اضطرابی/دوسنننوگرا و اجتننننابی بنننا به 

یسننتی روان شننناختی رابطننه p< 63/6معننناداری وجننود دارد ) (. بننین خشننونت خننانگی و به 
( بین راهبردهای سناز  نیافتنه و به یسنتی روان p< 61/6معکوس و معناداری وجود دارد )

(. بین راهبردهنای سناز  یافتنه و p< 63/6د دارد )شناختی رابطه معکوس و معناداری وجو
 (.p< 61/6به یستی روان شناختی رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد )
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های دلبستگی، بر  . اثرات مستقیم و غیر مستقیم خشونت خانگی، سبک5جدول 
 راهبردهای سازش نیافته هیجان و بفزیستی روان شناختی زنان

 β T P Values مسیر اثر 

 اثرات مستقیم

 510/6 027/6 621/6 < به یستی روان شناختی-دلبستگی اجتنابی 
 670/6 772/3 -677/6 < به یستی روان شناختی-دلبستگی اضطرابی/دوسوگرا 

 6663/6 521/30 171/6 < به یستی روان شناختی-دلبستگی ایمن 

 221/6 627/6 665/6 < به یستی روان شناختی-خشونت خانگی 

 6663/6 113/306 201/6 < راهبردهای ساز  نیافته-دلبستگی اجتنابی 
 712/6 111/6 -661/6 < راهبردهای ساز  نیافته-دلبستگی اضطرابی/دوسوگرا 

 212/6 603/6 663/6 < راهبردهای ساز  نیافته-دلبستگی ایمن 

 661/6 61/1 -61/6 < راهبردهای ساز  نیافته-خشونت خانگی 

 625/6 27/2 -16/6 <به یستی روان شناختی-ساز  نیافتهراهبردهای 
 اثر غیر مستقیم

 67/6 135/3 631/6 < به یستی روان شناختی-< راهبردهای ساز  نیافته -خشونت خانگی 
 621/6 21/2 -212/6 < به یستی روان شناختی-< راهبردهای ساز  نیافته -دلبستگی اجتنابی 

 701/6 162/6 662/6 < به یستی روان شناختی-راهبردهای ساز  نیافته < -دلبستگی اضطرابی/دوسوگرا 

 215/6 611/6 666/6 < به یستی روان شناختی-< راهبردهای ساز  نیافته -دلبستگی ایمن 

  
مشننخ  اسنننت، فقننط اثنننر مسننتقیم دلبسنننتگی ایمننن بنننر  1طنننور کننه در جننندول  همننان

یسننتی روان شننناختی زنننان معنننادار اسننت ) اثننرات مسننتقیم فقننط دلبسننتگی (. p<61/6به 
(. اثننر p<61/6اجتنننابی و خشننونت خننانگی بننر راهبردهننای سنناز  نیافتننه معنننادار اسننت )

یسنننتی روان شنننناختی زننننان معننننادار اسننننت  مسنننتقیم راهبردهنننای سننناز  نیافتنننه بنننر به 
(61/6>p راهبردهنننای سننناز  نیافتنننه فقنننط در رابطنننه بنننین سنننبک دلبسنننتگی اجتننننابی و .)

 (.p<61/6ی زنان نقش میانجی دارد )به یستی روان شناخت
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های دلبستگی، بر  . اثرات مستقیم و غیر مستقیم خشونت خانگی، سبک1جدول 
 راهبردهای سازش یافته هیجان و بفزیستی روان شناختی زنان

 β T P Values مسیر اثر 

   اثرات مستقیم

 15/6 03/6 653/6 <به یستی روان شناختی-راهبردهای ساز  یافته
 6663/6 511/21 -017/6 < راهبردهای ساز  یافته-دلبستگی اجتنابی 

 155/6 251/6 610/6 < راهبردهای ساز  یافته-دلبستگی اضطرابی/دوسوگرا 

 662/6 621/1 622/6 < راهبردهای ساز  یافته-دلبستگی ایمن 

 6663/6 111/1 -350/6 < راهبردهای ساز  یافته-خشونت خانگی 
 مستقیماثرات غیر 

 101/6 172/6 -660/6 < به یستی روان شناختی-< راهبردهای ساز  یافته -خشونت خانگی 
 111/6 030/6 -627/6 < به یستی روان شناختی-< راهبردهای ساز  یافته -دلبستگی اجتنابی 

 075/6 523/6 662/6 < به یستی روان شناختی-< راهبردهای ساز  یافته -دلبستگی اضطرابی/دوسوگرا 

 113/6 111/6 665/6 < به یستی روان شناختی-< راهبردهای ساز  یافته -دلبستگی ایمن 

  
مشننخ  اسننت اثننر مسننتقیم راهبردهننای سنناز  یافتننه بننر  0طننور کننه در جنندول  همننان 

یسننننتی روان شننننناختی زنننننان معنننننادار نیسننننت ) (. اثننننرات مسننننتقیم دلبسننننتگی p>61/6به 
خنانگی بنر راهبردهنای سناز  یافتنه معننادار اسنت اجتنابی، دلبسنتگی ایمنن و خشنونت 

(61/6>pراهبردهنننای سننناز  یافتنننه در رابطنننه بنننین سنننبک دلبسنننتگی .) دلبسنننتگی، های
 خشونت خانگی و به یستی روان شناختی زنان نقش میانجی ندارد.

 نیکویی برازش مدل
Rمقدار 

وان و به یسنتی ر  71/6)ضریب تعیین( برای متغیر راهبردهای ساز  نیافته  2
اسننت کننه نشننان دهنننده تببننین مطلننوب  26/6اسننت. مقننادیر مننذکور بنناالی  26/6شننناختی 

Rمتغیرهنای درونننزا از طریننق متغیرهننای بننرون زا اسنت. همننننین مقنندار 
)ضننریب تعیننین(  2
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اسنت. مقنادیر  12/6و به یسنتی روان شنناختی  16/6برای متغیر راهبردهنای سناز  یافتنه 
هننننده تببنننین مطلنننوب متغیرهنننای دروننننزا از طرینننق اسنننت کنننه نشنننان د 26/6منننذکور بننناالی 

  متغیرهای برون زا است. در مورد نیکویی بنراز  مندل، مقنادیر بنه دسنت آمنده از شناخ 
SRMR  666/6برابننر ،NFI  و  3برابننرQ2  دهنننده بننراز   اسننت کننه نشننان  شننده 11/6برابننر بننا

گر چه در ادبیات نظری برای شاخ  های مذکور استاندارد مطلقنی  مناسب مدل است؛ ا
، 1قابننل قبننول هسننتند )بننروان و کننوداک Q2>0.02و  SRMR≤0.09 ،NFI>1وجننود ننندارد، امننا 

ساز  بین کیفیت مدل سناختاری و مندل  GOF)2(. شاخ  نیکویی براز  مدل )3221
اسنت و برابنر  PLSترین شاخ  براز  مدل در  دهد و اصلی می اندازه گیری شده را نشان

 است با:

 
↓ 

GOF=  
     

 
  

       

 
=.82 

 
دلبسنتگی و خشنونت بنر های برای بررسی مندل اثنرات مسنتقیم و غینر مسنتقیم سنبک

راهبردهای ساز  نیافته هیجان و به یستی روان شناختی زننان شناخ  نیکنویی بنراز  
دهند و  منی ( ساز  بین کیفیت تحلیل مسیر و مدل اندازه گیری شده را نشانGOFمدل )
 است و برابر است با: PLSترین شاخ  براز  مدل در ¬اصلی

GOF= √(1+1+1)/3×√(.50+.39)/2=.79 
دهند.  می براز  مطلوب مدل را نشان 10/6باال بودن شاخ  مقدار نیکویی براز  از 

 10/6شننده اسننت و از مقنندار  12/6مقنندار ایننن شنناخ  بننراز  در پننژوهش حاضننر برابننر 
 از براز  مناسب مدل دارد. ب رگتر شده است و نشان

                              
1. Browne, M.W & cudeck, R 
2. Goodness-of-Fit 



 1811 پاییز ، 41شماره ، 21جلد ، پژوهشهای مشاوره .......................................................................................................... 111

 

 گیرینتیجهبحث و 
بننین خشننونت   ایننن پننژوهش بننا هنند  بررسننی نقننش میننانجی تنظننیم هیجننان در رابطننه

یسنننتی روانهای دلخنننانگی، سنننبک شنننناختی در زننننان انجنننام شننند. نتنننای  بسنننتگی و به 
یسننتی روان شننناختی  حاصننل از پننژوهش نشننان داد کننه اثننر مسننتقیم دلبسننتگی ایمننن بننر به 

معنادار است . اثرات مستقیم دلبستگی اجتنابی و خشنونت خنانگی بنر راهبردهنای  زنان
. اثنننرات مسننتقیم دلبسننتگی اجتننننابی، دلبسننتگی ایمنننن و  سنناز  نیافتننه معننننادار اسننت

هننای  خشننونت خننانگی بننر راهبردهننای سنناز  یافتننه معنننادار اسننت. ایننن نتننای  بننا یافتننه
گلمننن و سننیون )(2632(، دوک )2632هننای مننولی و اسننتیون )پژوهش ، شننیور 2632، ا (، کننوپر

)3221وکنننالینز ) ینننان) ،(2636(، میکنننو لینسنننر و شنننیور ( و واحننندی 2665میکنننو لینسنننر و فلور
تنوان گفنت کنه زننان بنا دلبسنتگی  در تبیین نتای  به دست آمده می ( همسو است.3111)

سنننالی تواننننایی منننثثر در برقنننراری روابنننط مطلنننوب بنننین فنننردی را دارا هسنننتند. ایمنننن در ب ر 
گیری و رشنننند صننننحیح دلبسننننتگی بننننین کننننودک و اعتمنننناد ایجادشننننده در فرایننننند شننننکل

، به فرد کمک میمراقبت کند تا نقاب ضعف و قوت وجود خود  را بپنذیرد کننده اولیه او
گنناهی بننه ابعنناد مختلننف شخصننیت خننود مقصننود غننایی زننندگی خننویش را مشننخ  و بننا آ 

، (. کسننب تمننامی 2636کننند و بننرای رسننیدن بننه آن پیگیرانننه تننال  کننند )میکولینسننر و شننیور
یسننتی هننا و رشنند آنایننن ویژگی ی در فننرد بننر شننناختروانهننا سننبب افننزایش در کیفیننت به 

یننننف و کیننننز ) یسننننتی روانننننی همنننننون های بشننننود. شنننناخ ( می3221اسنننناس نگنننناه ر ه 
هدفمندی در زندگی شخصی، پنذیر  خنود و داشنتن ارتبناب منبنت بنا دیگنران اسنت کنه 

 تحت تأثیر داشتن سبک دلبستگی ایمن در زنان قرار دارد.
کی از معنننادار بننودن اثننر مسننتقیم دلبسننتگی ایمننن بننر روی  دیگننر یافتننه ایننن بخننش حننا

شننده از ایننن در تبیننین نتننای  حاصلباشنند. ی تنظننیم هیجننان میراهبردهننای سنناز  یافتننه
ینر بننایی احساسناتی ماننند غنم بخش می یه دلبستگی بر روی سا وکار   توان گفت که نظر

و اندوه و خشم، شادی و احساس گناه تکیه کرده و چگونگی سازگاری با این احساسنات 
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کنننه مطنننابق بنننا نظنننر (؛ و ازآنجایی2622، 1بنننرای هنننر فنننردی بسنننیار مهنننم اسنننت )آدشننند و منننو 
( راهبردهنننای سننناز  یافتنننه تنظنننیم شنننناختی هیجنننان سنننازه 2660)گارنفسنننکی و کنننرای ،

یننه زاسنت های مختلنف در شنرایط بحرانایجادکننده کنتنرل بیشنتر بنر محنیط و ینافتن گ 
بسنننته بنننه وی و افننراد بنننا دلبسنننتگی ایمنننن بننه دلینننل تثبینننت و دروننننی سننازی اشنننخاص دل

کننند و س و اضنطراب کمتنری را تجربنه میاطمینان از حضور آنان در شرایط بحرانی اسنتر
شنود در راسننتای پنذیر  احساسننات منفننی، ای مننثثر قلمننداد میاینن خننود بنه عنننوان مثلفنه

بنابراین زنانی که احساسات منفی خود را بپذیرند تواننایی کنتنرل و سناز  بنا محنیط را در 
از  یافتنه دهند که خود این مس،له سبب بهبود و تقویت راهکارهنای سنخود گستر  می

 گردد.ها میتنظیم هیجان در آن
کی از معنادار بودن اثر مستقیم سنبک دلبسنتگی اجتننابی و  دیگر یافته این بخش حا
خشنننونت خنننانگی بنننر روی راهبردهنننای سننناز  نیافتنننه اسنننت کنننه نتنننای  اینننن بخنننش بنننا 

، (، گناور 2661(، داتنون و گنودمن )2662های فولینگاستاد، برادلی، هینف و لنوگلین )پژوهش
( همسننویی دارد.در تبینننین نتنننای  بنننه 2633) اجسنننی و جنکنننوز  ( و 2661) کنناوکنین و فننناکس

بسنته اجتننابی و زننانی کنه منورد خشنونت تنوان گفنت کنه زننان بنا سنبک دل دست آمده می
گیرننند بننه دیگننران اعتمنناد ندارننند و همیشننه یننک نننود فاصننله هیجننانی را از خننانگی قننرار می

هنا، محصنول نیناز هنا و متخاصنم هسنتند. خصنومت آنکننند و اغلنب تندیگران حف  می
کنام شنده، همنراه بنا انتظنار طنرد از سنوی دیگنران اسنت؛ بننابراین چننین زننانی  دلبستگی نا

شننان را بکشننند و بننه همننین خنناطر آنننان از قاعنندتا  باینند انتظننار شکسننت در روابننط عاطفی
اور دارنند کنه موجنودات کنند  یرا که براهبردهای ساز  نیافته تنظیم هیجان استفاده می

کنند که قدرت کنتنرل و تغیینر شنرایط موجنود را عالوه احساس میارزشمندی نیستند و به
دارنند هنا روا میدارا نیستند و به همین خناطر چنون بناور دارنند کنه ظلمنی کنه دیگنران بنه آن

هنای بیروننی اسنت و نقنش خنود را در اینن خشنونتی کنه نسنبت بنه ایشنان ناشی از موقعیت

                              
1. Adshead, G., & Moore, E 
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رود که از راهبردهای ساز  نیافتنه اسنتفاده کننند  گیرند، پس انتظار میشود نادیده مییم
 ها مبنی بر ناامن بودن و متخاصم بودن دنیا و اطرافیان تائید شود.تا فرضیه ذهنی آن

ی شنناخترواندهد که راهبردهای ساز  یافتنه بنر روی به یسنتی نتای  دیگر نشان می
بردهننای سنناز  نیافتننه دارای چنننین اثننری نیسننتند. ایننن نتیجننه بننا اثننر مسننتقیم دارد و راه

یا )پژوهش همخنوانی دارد. در تبینین اینن اینن  ( 2631( و هنوبن و همکناران ) 2635های مگر
تننوان گفننت کننه تنظننیم شننناختی هیجننان نننود خاصننی از خننودکنترلی و فرآیننندی  نتیجننه مننی

رینق آن هیجاننات خنود را در پاسنخ منظور دستیابی بنه اهندا  خنود، از طاست که افراد به
 2( طبنق مندل گنراس1،2667کنند )کمپبل، سنیلنر و بنارلو به تقاضاهای محیطی تعدیل می

گاهاننه2662) شنود کنه بنرای افنزایش، ای می( نظم جویی شناختی شامل همنه راهبردهنای آ
های هیجننانی، رفتنناری و شننناختی یننک پاسننخ هیجننانی بکننار بننرده حفنن  و کنناهش مثلفننه

د و به توانایی فهم هیجاننات، تعندیل تجربنه هیجنانی و ابنراز هیجاننات اشناره دارد. شومی
دهد حتی در موارد مواجهه با تجارب ظرفیت تنظیم هیجانی موفق به فرد این امکان را می

کننننده طور مننثثر عمننل کننند. در مقابننل بنند تنظیمننی هیجننان منعکسهیجننانی شنندید، بننه
پاسننخ بننه حنناالت هیجننانی ازجملننه ننناتوانی در فهننم و  سنناز بننرای تجربننه و های مشکلشننیوه

انتخنناب  (.3،2637پننذیر  تجربیننات هیجننانی خننود اسننت )انگلننیش، لننی، جننان و گننراس
ای کارآمنند در ابعنناد شننناختی، رفتنناری و هیجننانی عننالوه بننر اسننتفاده از راهبردهننای مقابلننه

ینرا ن نینز میی زنناشنناختروانراهبردهای مقابله سازگارانه باعنث افنزایش به یسنتی  شنود؛  
ها و اخننتالالت راهبردهننای سنناز  یافتننه تنظننیم هیجننان نقننش محننافظتی در برابننر آسننیب

رواننننی دارنننند. همنننننین شنننواهد پژوهشنننی بسنننیار نشنننان داده اسنننت کنننه اسنننتفاده مکنننرر از 
راهکارهایی مانند سرکوبی و نشخوار و عدم استفاده از راهبردهای سناز  یافتنه بنا عالئنم 

هننای روانننی منجننر بننه ها و عالئننم بیماریباشنند کننه نشننانهطراب مننرتبط میافسننردگی و اضنن

                              
1. Campbell-Sills, L., & Barlow, D. H 
2. Gross, J. J 
3. English, T., Lee, I. A., John, O. P., & Gross, J. J 
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 گردد. کاهش به یستی روانی می
های حاصل از پژوهش نشان داد که راهبردهای ساز  نیافته در رابطه بین نتای  یافته

سبک دلبستگی اجتنابی و به یستی روان شناختی زننان نقنش مینانجی دارد. اینن نتیجنه 
ینا ) هایبا پژوهش در تبینین نتنای   همخنوانی دارد. ( 2631( و هنوبن و همکناران ) 2635مگر

که توانایی تنظیم هیجانی تواند کیفیت روابط فنرد را  ها میاین پژوهش توان گفت که ازآنجا
تعینین کنند. افنرادی کنه قنادر بننه تنظنیم هیجاناتشنان هسنتند، هیجاننات خنود و دیگننران را 

گون بنننه دسنننت ک بهتنننری از افنننراد در وضنننعیتکننننند درنتیجنننه دربهتنننر درک می های گوننننا
تری برخوردارننند؛ بنننابراین یافتههننای بننین فننردی و درون فننردی توسننعهآورننند و از مهارتمی

اعتمنادی زنانی که دلبستگی ایمن دارند به دلیل اینکه اعتقاددارند دنینا جنای امنن و قابل
کنامی دهند و از راهبردهااست به دیگران بیشتر اهمیت می ی ساز  یافته تر به هنگنام نا

شنود کنه اینن زننان کنند که اینن راهبنرد سناز  یافتنه خنود  منجنر بنه اینن میاستفاده می
هننای دفنناعی ناسننازگار مانننند سننرکوبی، سننرزنش خننود و دیگننری، نشننخوار کمتننر از واکنش

... استفاده کند که پیامد عدم استفاده از راهکارهای سناز  نایافتنه و اسنت فاده از فکری و
یننابی مجنندد سننبب می شننود کننه ایننن زنننان سننالمت و راهبردهننای سنناز  یافتننه مانننند ار 

ینرا کنه عالئنم و نشنانگان بیماریشناختروانبه یستی  هنای رواننی ی باالیی داشته باشند  
... بننه دلیننل اسننتفاده از راهبردهننای سنناز  یافتننه در  مانننند اضننطراب، وسننواس، افسننردگی و

شود. بنابراین چنین زنانی نسبت به زنانی که از راهبردهای سناز  ها کمتر مشاهده میآن
کننننند، روابنننط بهتنننری دارننند. زننننانی کنننه از راهبردهنننای سننناز  نایافتنننه نایافتننه اسنننتفاده می

یسنننتی اسنننتفاده می کننننند بیشنننتر در معنننرض خشنننونت خنننانگی قنننرار دارنننند و بنننالطبع به 
لیل که این زنان بنه خناطر اینکنه دنینا و ی ایشان نیز بسیار پایین است به این دشناختروان

پندارنند بنر اینن باورنند کنه دیگنران در پنی آسنیب اعتماد میاطرافیانشان را ناامن و غیرقابل
هنننا هسنننتند و بنننه همنننین خننناطر مننندام احساسنننات و عواطنننف خنننود را سنننرکوب زدن بنننه آن

لیت باشنننند کنننه مسننن وکننننند و بنننا سنننرزنش منننداوم خودشنننان و دیگنننران در پنننی اینننن میمی
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های خننود بردارننند و ایننن عنندم کنننند را از روی شننانههننایی کننه تجربننه میمشننکالت و رن 
گاهی و مس ولیت پذیری و استفاده از راهبردهای ساز  نیافته منجر به تشدید عالئم و  آ

هنای تواننند در موقعیتگردد؛ بنابراین این زنان نمیهای بیماری روانی در ایشان مینشانه
مجنددا  بنه دسنت آورد، کمتنر قادرنند رابطنه خنود را حفن  کنرده و احسناس  هیجنانی خنود را

گیرنند، نهایتنا  خنارج از کنتنرل بنودن را کنند در الگوهای منفی ارتباب با دیگران قنرار میمی
 کنند.احساس می

هنایی امکنان که پژوهش حاضر از نود همبستگی اسنت و در چننین پژوهشاز آنجایی
کنندگان تحنت تنأثیر گر وجود ندارد، ممکن است شرکتداخلهکنترل تمامی متغیرهای م

شرایطی که از کنترل پژوهشگر خارج بوده، قرارگرفتنه باشنند و بایند در تعمنیم نتنای  جاننب 
هننا آوری دادهآتننی، جمننعهننای گننردد در پژوهش احتینناب را رعایننت کننرد. لننذا پیشنننهاد مننی

افزایش دقت پاسخگویان، نظنارت  صورت حضوری )غیرمجازی( انجام شود تا عالوه بر به
کننندگان در جهنت ترغینب  ها و تعامنل بنا شنرکتپژوهشگر نیز بر فرآیند تکمیل پرسشنامه

آوری کنه جمنعتر و ارائنه رهنمودهنایی الزم بیشنتر شنود. از آنجاییآنها به پاسخگویی دقینق
بکنارگیری  انجنام شند، COVID-19ها به رو  پیمایش اینترنتی به دلیل شیود ویروس داده
های تصادفی در انتخاب نمونه با محدودیت مواجه بود. پژوهش حاضر بر روی زننان رو 

و دیگننر مننناطق هننا بننه سننایر مقنناطع گروه نتننای   شننهر تهننران انجننام شنند کننه امکننان تعمننیم 
ها در گردد جهت افزایش پایایی و اعتبنار نموننهسازد. پیشنهاد میجغرافیایی را دشوار می

کد حتما  از رو تحقیقات بع هنای ورود و های نموننه گینری تصنادفی اسنتفاده گنردد، مال
کنندگان در نظر گرفته شود. نتای  پژوهش حاضر نشان ی سنی برای شرکتهمننین بازه

گردد با  داد که دلبستگی ایمن بر به یستی روان شناختی زنان مثثر است، لذا پیشنهاد می
بسنننتگی بنننرای تقوینننت دلبسنننتگی زننننان اقننندام کنننرد. اسنننتفاده از رویکردهنننای منننرتبط بنننا دل

کی از آن اسننننت کننننه دلبسننننتگی اجتنننننابی و خشننننونت خننننانگی بننننر  همننننننین نتننننای  حننننا
راهبردهای ساز  نیافته و راهبردهای ساز  نیافته بر به یسنتی روان شنناختی زننان منثثر 
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کننز تواننند از طننر  م هننای الزم کننه مننی گننردد کننه بننا آمننوز  اسننت، بنننابر ایننن پیشنننهاد مننی را
گنننردد و  هننای خنننانواده کننه از طننر  منندارس ارائننه مننی هننا، آمننوز  سننالمت روان شننهرداری

کننننز مشنننناوره و  ، جهننننت کنننناهش راهبردهننننای سنننناز  نیافتننننه و شناسننننیروانهمنننننین مرا
 دلبستگی اجتنابی زنان اقدام شود.
کننندگان بنرای شنرکت در پنژوهش رضنایت  تمنامی شنرکتمالحظات اخالقتی پتژوهش: 

اعننالم نمودننند و اطمینننان الزم در مننورد محرمننانگی اطالعننات بننه آنهننا داده شننفاهی خننود را 
 IR.UT.PSYEDU.REC.1400.047شده است. همننین پژوهش حاضر دارای کند اخنالق 

 باشد. دانشگاه تهران می از کمیته اخالق
 مشناوره خنانواده مقالنه مسنتخرج از پاینان نامنه کارشنناس ارشند رشنتهسفم نویسندگان:

(، اسننتاد  ل )فاطمننه هاشننمی(، بننوده و نویسنننده او نویسنننده مسنن،ول )حسننین کشنناورز افشننار
 اند. راهنمای آن و نویسنده سوم )مسعود غالمی لواسانی(، استاد مشاور بوده

این مقاله با عنوان نقش میانجی راهبردهای تنظیم شناختی هیجان در حمایت مالی:
یسننتی-رابطننه بننین خشننونت خننانگی، سننبک روان شننناختی زنننان از  هننای دلبسننتگی و به 

یننه هی  موسسه یافت نکرده اسنت و نویسنندگان تمنامی ه  ای مربنوب  ای حمایت مالی در
 اند. به آن را پرداخت کرده
هننای ایننن مطالعننه هننی  گوننه تضنناد بننا منننافع شخصننی یننا سننازمانی  یافتننهتعتارم منتتافن:

 ندارد.
رکت کردننند و بننا هننایی کننه در پننژوهش حاضننر شنن  وج بنندین وسننیله از تمننامیقتتدردانی: 

یم.  همکاری آنها انجام پژوهش حاضر میسر شد، نهایت سپاس را دار

 منابع
، 3(1، )مجم پمطشلعرشتپرو اپجرمش اد(. بررسی رابطه احساس تنهایی و عزت نفس با دلبستگی. 3111احدی، ب .)

21-332. 

یان، س. ) د و بزا  ای یم شنناختی هیجنان در نموننهسنجی پرسشننامه تنظنهای روان(. بررسی ویژگی3121بشارت، م. 
 .03-44،76 ،گ نشه عپورساشریپوپمشمش واز جامعه ایرانی. مجله
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د. ) گنننزار   سرررمجدپورسشرررمشم پتماررری پجرررمش ادپشیجرررشا.شرررشیپرو او ژاد (. بررسنننی مقننندماتی3111بشنننارت، م. 
 پژوهشی، دانشگاه تهران.

د. د و بیانی،بیانی،  ینف. مجلنه روانپزشنشناختروان یستی (. روایی و پایایی مقیاس به3117) د. ا؛ کوچکی،   یکی ر
 .350-313:(2) 35ران. یا ینیبال یشناسروانو 
پنهده ند(. 3116 .) پاکدامن، پدشمع پرمبدپگر  ، دانشگاه تهران.شناسیروان، رساله دکتری  رتبشطپشینپگلب ا دپو

،  ؛ فرهادی، م و دلفان بیرانونند. آ ) اسناس راهبردهنای تنظنیم شنناختی بیننی به یسنتی ذهننی بر (. پیش3127جوکار
-71(، 2)35 جرمش اد،مطشلعشتپرو ا .شناختیهای دفاعی، صداقت و نیازهای اساسی روانهیجان، سبک

17. 

. ) ،بهرامی،  ؛ فاتحی زاده خواجه، ن. ا؛ نت بینی به یستی روان(. پیش3123م و عابدی، م.ر شناختی بنر اسناس کیفی 
جررمش اد،پمطشلعررشتپرو ا. سننازی در دانشننجویان متأهننل دانشننگاه اصننفهان، همنندلی و سیستمزناشننویی روابننط

پ.33-61(،پ4)2
( . ینف در دانشنجویان دانشنگاه علنوم پزشنکی شنناختروان(. رواسازی آزمون به یستی 3123سفیدی،  ؛ و فرزاد، و ی ر

 .00-73(، 30)3،مجمۀپوممدپگ نش شعپومهدپورجهدپفزو نق وین .
ینننابی مجننندد ای پریشنننانی روان(. نقننش واسنننطه3122و پورنقنننا  تهراننننی، س. س. ) قلننندرزاده، ز  شننناختی، راهبنننرد ار 

تنظیم هیجان و راهبرد سرکوبگری تنظیم هیجان در رابطنه خشنونت خنانگی و عملکردهنای شنناختی در زننان 
 .3-23(، 2) 33یشناختروانهای کاربردی قربانی خشونت. فصلنامه پژوهش
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