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چکیده
مقدمه هدف از پژوهش حاضککر بررسککی نرش میانجی سککخترویی در رابطة ررحوارههای ناسککازگار اولیه با تنظیم
شناتتی هیجان در زنان رهاشده از اتتالم مصرف مواد است.
روش ای پژوهش بهلحاظ روش ،توصکککیفی و از نوم همبسکککتگی اسکککت .جامعة آماری ای پژوهش را همة زنان
رهاشکده از اتتالم مصکرف مواد در زندان مرکزی وکیمآباد مشکهد در سکام 7336تشکیم میدهند .مطاب جدوم
مورگان 565 ،نفر بهصکورت تصادفی ساده انتخاب شدند .بهمنظور گردآوری ارالعات ،از پرسشنامة تنظیم شناتتی
هیجان گرانفسککی  ،)5667فرم کوتاه ررحوارة ناسکازگار اولیة یانگ  ،)7344 )SQ-SFو پرسکشنامة سخترویی
کوباسکا  )7313اسکتفاده شد .در تحری حاضر ،برای تجزیهوتحلیم دادهها از مدم معادلت ساتتاری و رگرسیون
چند متغیرى استفاده شد.
یافتهها نتایج نشکان داد مدم پژوهش با میانجیگری سخترویی از برازش مناسبی برتوردار است .همچنی  ،نتایج
نشکککان داد که بی ررحوارههای ناسکککازگار محرومیت هیجانی ،بیاعتمادی ،انزوای اجتماعی ،ایثارگری ،معیارهای
سرسختانه و بزرگمنشی با تنظیم شناتتی هیجانی مثبت رابطه دارد .همچنی  ،بی ررحوارههای ناسازگار شرم و
آسی پذیری در برابر ضرر و بیماری با تنظیم شناتتی هیجانی مثبت رابطة منفی معناداری یافت شد .)p=6/666
نتیجهگیری از ای مطالعه میتوان نتیجه گرفت که سکککخترویی در رابطة ررحوارههای ناسکککازگار اولیه با تنظیم
شککناتتی هیجان در زنان رهاشککده از اتتالم مصککرف مواد نرش میانجیگرانه دارد و الگویی در رراحی و برنامههای
پیشگیری از مصرف مواد مخدر قابماستفاده است.

مقدمه
زنان نیمی از جمعیت جامعه را تشکککیم میدهند و نخسککتی
قربانیان بسککیاری از آسککی ها و انحرافات اجتماعیاند .در ای
میان ،اعتیاد اگر نگویی اولی  ،یکی از مهمتری آنهاسکککت .هر
کجا سوءمصرف مواد مخدر آغاز میشود ،زنان در صف نخستی
قربانیان آن قرارمیگیرند [.]7
یکی از عوامککم احتمککالی مبرر بر اتتاللت تلری در زنککان

رهاشککده از اتتالم مصککرف مواد ،وجود نوعی اتتالم در نظم
هیجانی است [ ]5که بعضی متخصصکککان آن را عامکم مهمکی
در تعیککککککی سکککالمتی و عملکککککککرد موفکککک ک زنان [،]3
پیشبینیکننکککککدة مهم آسککی روانی فرد در آینده [ ]8و در
نهایت ،عامم اصلی تأریرگذاری در بروز اتتاللت [ ]2میدانند.
مفهوم کلی نظم هیجککانی عبککارت اسکت از تمامی فرایندهای
بیرونی و درونی فرد ککه مسکککئوم نظکارت ،ارزیابی و اصکککال
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نامنی و نعمتی

سککخترو با عوامم اسککترسزای محیطی در زندگی سککازگاری
فردی بالیی دارند.
ماست و کاتزورا [ ]71در بازنگری گستردهای از مطالعات
در زمینة سکخترویی ری  52سام ،مشخص کردند که عوامم
حمایتی سکککخترویی در تنظیم شکککناتتی هیجان زنان مبرر
است .ایوبی ،تیموری و نیری [ ]74رابطکککة بکککی سرسکککختی،
تنظیم شککناتتی هیجان و احسککاس بهزیسککتی را بی مدیران
بررسی کردند .نتایج نشان داد که همبستگی مثبت و معناداری
وجود دارد.
ای مطککالعککه بککه نرش میککانجی سکککخککترویی در رابطکة
ررحوارههای ناسکازگار اولیه با تنظیم شناتتی هیجان در زنان
رهاشککده از اتتالم مصککرف مواد میپردازد .پژوهشککگر به ای
سککبام پژوهشککی پاسکک تواهد داد که آیا سککخترویی نرش
میانجی در رابطة ررحوارههای ناسازگار اولیه با تنظیم شناتتی
هیجان در زنان رهاشده از اتتالم مصرف مواد دارد؟

واککککنشهای هیجانی ،بهویژه حالتهای شدید و آنی ،بهمنظور
نیم به اهداف است [.]6
در ایککککک زمینه گراس [ ]1معترد اسککت که تفاوت بی
گرایش بککه پاس هیجانی میم) و رفتاری که در نهایکت از ما
سرمیزند ،نشان میدهد که دائککم پاسکک های هیجانی تود را
تنظیم میکنیم .ای تنظیم ممک اسککت بهرور تودکار یکککککا
ارادی انجام گیرد و هشیار یا ناهشیار باشد [.]1
مفهوم تنظیم هیجکان ممک اسکککت عالوه بر فراینکدهککای
هشککیار یا ناهشککیار شککناتتی ،حیطة وسککیعی از فرایندهای
جسمی ،اجتماعی و رفتاری را هککککم شککککامم شود .در ایکک ک
پکککژوهش ،مکککا فرکککب بکککه جنبههای شناتتی تنظیم هیجان
میپردازیم ککه بکا هکدف مکدیریکت هیجانها در افککککککزایش
سکازگاری بکهککار مکیرود [.]4
دو واژة تنظیم شکککناتتی هیجان و تطاب شکککناتتی گاه
بهجکککای یکدیگر بهکار رفته است و هر دو مسکککیر شکککناتتی
مکککدیریت ارالعاتی تعریف میشود که فرد را از لحاظ هیجانی
برانگیخته میکند [ .]3تنظیم هیجان از رری شککناتت بهرور
جکداییناپذیری با زندگی انسکککان آمیخته اسکککت و او را یاری
میکنکد تکا در مواجهکه بکا حوادا فشکککارزا ،هیجانات تود را
مدیریت یا تنظیم کند [.]76
تنظیم شکناتتی هیجان از دیدگاه شناتتی سالکووسکیس
نحوة ارزیابی فرد از افکار ناتواسته و باعث آشفتگی رفتارهاست
[ .]77تصککور میشککود ای ارزیابیهای نادرسککت از فر های
ناسکازگاری ناشکی میشکود که ری زندگی آموتته شده است
[ .]75ررحوارههای ناسازگار اولیه ،بهرور معموم از ارضانشدن
نیازهای اولیه ،بهتصکککوص نیازهای عارفی در دوران کودکی،
سرچشمه میگیرد [ .]73ررحوارة ناسازگار اولیه الگویی وسیع
و نافذ از تاررات ،هیجانها ،شککناتتها و احساسات جسمانی
راجع به تود و روابب با دیگران تشکیم شده است که در روم
دوران کودکی یا نوجوانی رشکککد میکند و تا حدودی درسکککت
عمم نمیکند [ .]78بهقوم متخصصان ،پیشبینیکننده آسی
روانی فرد در آینکده و عکامکم کلیدی در پیدایش اضکککطراب و
افسردگی است [.]72
در همی راسکتا ،سککخترویی از جمله عواملی اسککت که بر
تنظیم شکککناتتی هیجان مبرر اسکککت و متغیر میانجی در ای
پژوهش بررسکککی شکککده اسکککت .سکککخترویی نحوة مرابله با
استرسزاها را در افراد تعدیم و آنها را در تحلیم موفریتآمیز
موقعیت استرسزا یاری میکند [ .]76سخترویی عاملی است
که به افراد در مواجه و سکازگاری با شرایب استرسزای زندگی
کمک و آنها را در برابر اتتاللت روانی محافظت میکند .زنان

روش
ای پژوهش از نظر هدف در زمرة پژوهشهای بنیادی محسوب
میشککود و بهلحاظ روش توصککیفی و از نوم همبسککتگی اسککت.
جامعة آماری در ای تحری را تمامی زنان رهاشککده از اتتالم
مصکککرف مواد در زنکدان مرکزی وکیمآباد مشکککهد در سکککام
7336تشکککیم میدهد و بنا به گزارش رسککمی زندان مرکزی
وکیمآباد مشهد تعداد آنها  852نفر بود .در پژوهش حاضر ،با
در نظر گرفت تمامی زنان رهاشککده از اتتالم مصککرف مواد در
زندان مرکزی وکیمآباد مشککهد ،با اسککتفاده از جدوم مورگان،
 565نفر بهصورت تصادفی ساده انتخاب شدند.
روش گردآوری ارالعکات در ای تحری میکدانی اسکککت و
بهدلیم ماهیت موضککوم تحری  ،ارالعات از رری پرسککشککنامه
جمعآوری شکد .در تحری حاضر ،برای تجزیهوتحلیم دادهها و
معناداری فرضکیة پژوهش از روش معادلت ساتتاری و ضری
همبسککتگی اسککتفاده شککد .در تمامی تجزیهوتحلیمهای آماری
ای پژوهش از نرمافزار  SPSSو لیزرم استفاده شد.

ابزار پژوهش
پرسشنامة تنظیم شناختی هیجان گرانفسکی
پرسککشککنامة تنظیم شککناتتی هیجان را گرانفسکککی ،کرایج و
اسکیینهاون [ ]76تدوی کردند .ای پرسکشکنامه پرسشنامهای
چند بعدی و ابزاری تودگزارشککی اسککت ،دارای  36ماده و فرم
ویژة بزرگسکالن و کودکان .مریاس تنظیم شناتتی هیجان نه
راهبرد شککناتتی مالمت تویش ،پذیرش ،نشککخوارگری ،تمرکز
مجدد مثبت ،تمرکز مجدد بر برنامهریزی ،ارزیابی مجدد مثبت،
843
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حاضککر با آزمون آلفای کرونباب با اسککتفاده از نرمافزار ،SPSS
 6/47بهدست آمده است.

دیدگاهپذیری ،فاجعهانگاری و مالمت دیگران را ارزیابی میکند.
گرانفسککککی و همکککاران اعتبککار و روایی مطلوبی را برای ای
پرسکشنامه گزارش کردهاند .ضری آلفا برای تردهمریاسهای
ای پرسشنامه را گرانفسکی و همکاران [ ]77در دامنة  6/17تا
 6/47گزارش کردهاند.
برای بررسی روایی همگرا -واگرای ای پرسشنامه در ایران
از مریاس افسککردگی ،اضککطراب و اسککترس شککامم  57پرسککش
چهکار نمرهای از ککامال شکککبیکه م تکا کامال متفاوت از م )
اسکتفاده شککد که سککه عامم افسککردگی ،اسککترس و اضککطرابزا
بررسکی شد .در ای مریاس ،هر یک پرسش یک عامم اتتالم
هیجانی را ارزیابی میکند.
بهمنظور بررسی قابلیت شاتصهای روانسنجی پرسشنامة
تنظیم شکناتتی هیجان ،نخست به روش تحلیم عامم ساتتار
عاملی برای بررسکی روایی سکازه) ای پرسکشنامه بررسی شد.
پیش از تحلیم عامم نخسککت ،شککاتص نسککبت  Kmoو آزمون
بارتلت بررسککی شککد .پس از ارمینان از دو شککاتص  Kmoو
ضکککری کرویت بارتلت ،با اسکککتفاده از روش تحلیم عامم و به
شکیوة مبلفههای اصلی پرسشهای پرسشنامه تنظیم شناتتی
هیجان بررسکی شد .پایایی ای پرسشنامه در پژوهش حاضر با
آزمون آلفکای کرونبکاب بکا اسکککتفکاده از نرمافزار 6/47 SPSS
بهدست آمده است.

پرسشنامة سخترویی کوباسا ()1191
پرسشنامة سخترویی کوباسا  )7313پرسشنامهای  82سبالی
اسککت که در آن سککبامها در مریاس چهار درجهای لیکرت از
نمرة صکککفر تککا سکککه برای سکککه زیرمریککاس تعهککد ،کنترم و
مبارزهرلبی محاسکبه میشود .روایی صوری و محتوایی آزمون
سکخترویی را جانجانی [ ]52محاسبه کرده است .برای پایایی
ضکککریک اعتبار کنترم ،تعهد و چالش بهترتی  25 ،16و 25
درصد بهدست آمد .ای ضرای برای کم صفت سخترویی 12
محاسبه شده است [.]56
در اعتباریابی مردماتی معموم فارسکککی مشکککخصکککههای
روانسکککنجی مریکاس سکککخکترویی در مورد سکککه نمونکه از
دانشکجویان و بیماران به شکر زیر گزارش شده است .ضرای
آلفا  44تا  33درصد برای زیرمریاس تعهد ،از  42تا  38درصد
برای زیرمریاس کنترم ،از  43تا  32درصکککد برای زیر مریاس
مبککارزهرلبی و چککالش ،و  14تککا  38درصکککد برای نمرة کککم
سکختکوشکی محاسکبه شکد که نشککانة همسانی درونی توب
مریاس اسکت [ .]56در پژوهش حاضکر ،پایایی سختکوشی به
دو روش آلفای کرونباب محاسککبه شککد .ضککری پایایی به روش
آلفای کرونباب برابر با  46درصد محاسبه شده است.

پرسشنامة طرحوارة ناسازگار اولیة یانگ ()SQ-SF

یافتهها

پرسکشنامة ررحوارة یانگ بر پایة مشاهدات متخصصان بالینی
ساتته شده است و دارای دو فرم بلند و کوتاه است .پرسشنامة
ررحوارة یانگ فرم کوتاه  )YSQ-SFرا یانگ در سکککام 7344
برای اندازهگیری  72ررحواره سککاتت .ای مریاس شککامم 12
ماده اسککت که در ریف لیکرت  6درجهای کامال غلب تا کامال
درسکت) پاس داده میشود .در هر کدام از ررحوارهها که فرد
نمرة بیشکتری کسک کند ،آن ررحواره ررحوارة ارجح وی در
نظر گرفته میشود.
نخستی پژوهش جامع در مورد ای ررحوارهها را اسمیت،
جونز و یانگوتلچ [ ]73انجام دادند و ضککری آلفای کرونباب در
جمعیت غیربالینی برای تردهمریاسهای ای پرسککشککنامه را
بی  6/2تا  6/45بهدسککت آوردند .همچنی  ،ای پژوهشککگران
نشکان دادند پرسکشنامة ررحوارة یانگ با مریاسهای پریشانی
روانشککناتتی و اتتاللت شککخصککیت همبسککتگی بالیی دارد.
بنابرای  ،از روایی مطلوبی برتوردار اسکت .ای پرسشنامه را در
ایران آهی ترجمه و آمادة اجرا کرد و همسکککانی درونی آن را
برحسکک آلفای کرونباب در گروه مذکر  6/34و در گروه مبنث
 6/31گزارش کرد [ .]58پایایی ای پرسکککشکککنامه در پژوهش

بیشکتری میانگی سکنی افراد مورد بررسکی در پژوهش حاضر
بی  37تا  86سکام  26درصد) و کمتری میانگی مربوط به
گروه سککنی  67تا  16سککام  7درصککد) بود .اکثر افراد دارای
تحصکیالت سیکم بودند  47درصد) 61/1 .درصد نمونة آماری
متأهم و  35/3درصککد مجرد بودند .در ای بخش با اسککتفاده از
آمارههای اسککتنباری و معادلت سککاتتاری به آزمون فرضککیات
تحری پرداتتکه شکککد .قبم از آزمون فرضکککیات ،به بررسکککی
پیشفر نرمامبودن دادهها پرداتتیم .در بررسککی نرمامبودن
توزیع نمرات ،نتایج آزمون کجی و کشیدگی در تمامی متغیرها
بکهجز سکککرزنش تود و ایثارگری بی  +7/36تا  -7/36بود که
نشان از نرمامبودن دادههاست.
در شکککم  7معادلة سککاتتاری تحری در حالت معناداری
نشان داده شده است .همانرور که در نمودار مشاهده میشود،
بهمنظور نشکککاندادن معناداری هر کدام از پارامترهای مدم از
آمارة  Tاستفاده شده است.
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راد و همکاران

شکل  .4معادلة ساختاری تحقیق در حالت معناداری
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نقش میانجی سخترویی در رابطة طرحوارههای ...

تروجی مدم ،سخترویی در رابطة ررحوارههای ناسازگار اولیه
با تنظیم شککناتتی هیجان در زنان رهاشککده از اتتالم مصککرف
مواد نرش میانجی دارد.

با توجه به تروجی لیزرم ،میزان قدرمطل  tمحاسککبهشده
در تمککامی متغیرهککا بزرگتر از  5اسککککت .بنککابرای  ،تمککامی
تخمی ها از لحاظ آماری معنادار اسکککت .بنابرای  ،بر اسکککاس

جدول  .4پارامترهای اندازهگیری روابط مستقیم اصالحشده با تنظیم هیجانی

برآورد

برآورد

استاندارد

غیراستاندارد

ررحوارههای ناسازگاری اولیه-ارزیابی مثبت

-6/24

-7/31

-8/63

ررحوارههای ناسازگاری اولیه-تمرکز مجدد

-6/67

-7/88

-8/17

6/673

ررحوارههای ناسازگاری اولیه-تنظیم هیجانی مثبت

-6/15

-7/33

-8/63

6/673

6/667

ررحوارههای ناسازگاری اولیه-سرزنش تود

6/63

7/58

8/85

6/671

6/667

ررحوارههای ناسازگاری اولیه-سرزنش دیگران

6/17

7/31

8/38

6/675

6/667

ررحوارههای ناسازگاری اولیه-نشخوار فکری

6/66

7/85

8/21

6/658

6/667

ررحوارههای ناسازگاری اولیه -فاجعهآمیزکردن

6/66

7/88

8/67

6/673

6/667

ررحوارههای ناسازگاری اولیه-پذیرش

6/64

7/25

8/11

6/635

6/667

ررحوارههای ناسازگاری اولیه-تنظیم هیجانی منفی

6/65

7/77

8/65

6/673

6/667

مسیرها

نسبت بحرانی

تطای معیار

معناداری

6/675

6/667
6/667

جدول  .2نتایج بوت استراپ مربوط به روابط غیرمستقیم اصالحشده در مدل میانجیگری سخترویی

برآورد
استاندارد

حد بال

حد
پایی

معناداری

ررحوارههای ناسازگاری اولیه با ارزیابی مثبت از رری سخترویی

-6/66

-6/63

-6/21

6/636

ررحوارههای ناسازگاری اولیه با تمرکز مجدد از رری سخترویی

-6/63

-6/62

-6/23

6/656

ررحوارههای ناسازگاری اولیه با تنظیم هیجانی مثبت از رری سخترویی

-6/12

6/14

6/17

6/663

ررحوارههای ناسازگاری اولیه با سرزنش تود از رری سخترویی

-6/66

-6/13

-6/23

6/67

ررحوارههای ناسازگاری اولیه با سرزنش دیگران از رری سخترویی

-6/12

-6/13

-6/16

6/663

ررحوارههای ناسازگاری اولیه با نشخوار فکری از رری سخترویی

-6/17

-6/11

-6/68

6/662

ررحوارههای ناسازگاری اولیه با فاجعهآمیزکردن از رری سخترویی

-6/63

-6/68

-6/66

6/656

ررحوارههای ناسازگاری اولیه با پذیرش از رری سخترویی

-6/15

-6/12

-6/64

6/668

ررحوارههای ناسازگاری اولیه با تنظیم هیجانی منفی از رری سخترویی

-6/62

-6/63

-6/66

6/675

مسیرها

سکرزنش دیگران با ضکری بتای  ،6/17با تردهمریاس نشخوار
فکری با ضککری بتای  ،6/66با تردهمریاس فاجعهآمیزکردن با
ضکککری بتای  ،6/66با ترده مریاس پذیرش با ضکککری بتای
 6/64و بکا تنظیم هیجکانی منفی با ضکککری بتای  6/65رابطة
مثبت نشان میدهد.

چنکانککه در جکدوم  5مشکککاهده میشکککود ،ررحوارههای
ناسککازگار اولیه با تردهمریاس ارزیابی مثبت مجدد با ضککری
بتکای  -6/24بکا ترده مریکاس تمرکز مجدد با ضکککری بتای
 -6/67با تنظیم هیجانی مثبت با ضکککری بتای  -6/15رابطة
منفی نشککان میدهد .همچنی  ،ررحوارههای ناسککازگار اولیه با
تردهمریاس سرزنش تود با ضری بتای  ،6/63با تردهمریاس
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نامنی و نعمتی

دیگران از رری مبلفة سکککخترویی با ضکککری بتای  ،6/12با
نشخوار فکری از رری مبلفة سخترویی با ضری بتای ،6/17
با فاجعهآمیزکردن از رری مبلفة سککخترویی با ضککری بتای
 ،6/63با پذیرش از رری مبلفة سکککخترویی با ضکککری بتای
 6/15بکا تنظیم هیجانی منفی از رری مبلفة سکککخترویی با
ضری بتای  6/62بهرور غیرمستریم معنادار بود.
بهمنظور ارزیابی مدم اصککال شککده ،بخش سککاتتاری آن با
اسکککتفاده از شکککاتصهای برازندگی بررسکککی شکککد .جدوم 3
شاتصهای نیکویی برازش مدم اصال شده را نشان میدهد.

چنانکه در جدوم  3مشکاهده میشود ،رابطة ررحوارههای
ناسکازگاری اولیه با ارزیابی مثبت از رری مبلفة سخترویی با
ضری بتای  ،-6/66با تمرکز مجدد از رری مبلفة سخترویی
با ضککری بتای  ،-6/63با تنظیم هیجانی مثبت از رری مبلفة
سکخترویی با ضری بتای  ،-6/12به رور غیرمستریم معنادار
بود .بنککابرای  ،میتوان گفککت سکککخککترویی در رابطککة بی
ررحوارههای ناسککازگار اولیه و تنظیم شککناتتی هیجان مثبت
نرش میانجیگرانة منفی دارد.
رابطة ررحوارههای ناسکککازگاری اولیه با سکککرزنش تود از
رری مبلفة سکککخترویی با ضکککری بتای  ،6/66با سکککرزنش

جدول  .8شاخصهای نیکویی برازش مدل اصالحشده با میانجیگری سخترویی

شاتصهای برازندگی

مردار

مجذور کای
شاتص نکویی برازش GFI
شاتص نکویی برازش تعدیمیافته AGFI
ریشة مجذور باقیماندة ترریبی RMSEA
شاتص برازندگی هنجارشده NFI
شاتص برازندگی تطبیری CFI
شاتص برازندگی افزایشی LFI
شاتص توکر-لویس TLI

6/663
6/37
6/33
6/66
6/35
6/37
6/33
6/34
میکند 43 .درصد از واریانس تنظیم شناتتی هیجانی مثبت و
 13درصککد از تنظیم شککناتتی هیجانی منفی با سککخترویی
تبیی میشکککود .مطالعات چندی نیز در ای راسکککتا صکککورت
پذیرفته اسکککت که با پژوهش حاضکککر همخوانی دارد ،از جمله
پژوهشهای اسمیت [ ،]51توسون [ ،]54موس ،کوک و چنگ
[ ،]53اوشنر [ ]36و تانجانی [.]52
در تصوص تبیی رابطة بی سخترویی و تنظیم شناتتی
هیجان و اینکه چگونه زنان سکخترو ،تنظیم شککناتتی هیجان
مثبت تود را مطلوبتر گزارش میکنند ،میتوان به دو موضوم
اشاره کرد .نخست اینکه سخترویی از رری افزایش اعتماد به
نفس و انعطافپذیری در فرد در برابر شرایب و وقکایع مختلکف
زنکککککدگی ،احسککاس رضککایت تارری فرد را از ابعاد مختلف
اقتصادی ،فرهنگی و روانی و بهرور کلی رضکککایتمندی فرد را
از زنککدگی تحککت ت کأریر قرارمیدهککد و موج ک بهبود تنظیم
شککناتتی هیجان مثبت زنان رهاشککده از اتتالم مصککرف مواد
میشود [.]37
دوم ،سککخترویی ،از رری افزایش اسککترالم و تودپیروی

بکا توجه به مرادیر ککرشکککده در جدوم  ،3مدم از برازش
مناسبی برتوردار است .با توجه به شاتص نیکویی برازش مدم
 )6/37و از آنجا که هر چه شککاتص نیکویی برازش به عدد 7
نزدیکتر باشککد مدم برازش مناسکک تر و بهتری دارد ،میتوان
نتیجکه گرفکت ککه مدم با میانجیگری سکککخترویی از برازش
بسیار توبی برتوردار است.

بحث و نتیجهگیری
نتایج پژوهش نشان داد که سخت رویی نرش میانجی در رابطة
ررحوارههای ناسکازگار اولیه و تنظیم شناتتی هیجان در زنان
رهکاشکککده از اتتالم مصکککرف مواد دارد و ای متغیر تغییرات
مربوط به رابطة ررحوارههای ناسکازگار اولیه با تنظیم شناتتی
را بهصکککورت معنادار پکککیشبینکککی میکند .برای آزمون مدم
مفهومی تحری  ،بر اسکککاس فرضکککیکههکای تحری  ،نخسکککت
مدمسکازی و سکیس با معادلت ساتتاری ،رابطة بی متغیرها
بررسکی شد .نتایج مربوط به الگوی معادلة ساتتاری نشان داد
که ررحوارة ناسازگاری اولیه  63درصد از سخترویی را تبیی
822

نقش میانجی سخترویی در رابطة طرحوارههای ...

دانشگاه علوم پزشکی سبزوار ،مرداد و شهریور  ،4860دورة  ،20شمارة 8

زنان رهاشککده از اتتالم مصککرف مواد زمانی سککخترویی را تجربه
میکنند که زندگیشکان معنادار ،کنترمپذیر و قابمدرک باشد .ای
مسککئله بیان میکند که زندگی منظم و اسککتوار از زندگی بینظم،
اتفکاقی و غیرقککابککمپیشبینی مطلوبتر اسکککت .در ای دیککدگککاه،
سخترویی هسکککتة اصکککلی پکککردازش ارالعات پیچیده در انسان
است که هیجان منفی را دور و استرس را قابمتحمم میکند.
سخترویی جهتگیری کلی و نافذ است که به شکمگیری
هیجکان میانجامد ،از جمله محرکهای درونی و بیرونی که در
مسیر زندگی قراردارد ،قابمپیشبینی و توضیحپذیر است .زنان
رهکاشکککده از اتتالم مصکککرف مواد از منابع و تواناییهایی در
مواجهه با مجموعهای از ای محرکها برتوردارند که احسککاس
سخترویی مواجهه با ای محرکها را بهدنبام میآورد [.]32
سخترویی قوی بهمعنای داشت منابع ککافی در مراومکت
بککا موقعیکتهکای اسکترسزاست ،از جملکه هیجانهای منفی
زندگی مانند سکککرزنش تود و دیگران [ .]36سکککخترویی کم
پیشبینیکننکدة پکاسککک هایی مانند نشکککخوار فکری اسکککت.
یافتههای برتی پژوهشها نشان داد ،کسانی که از سخترویی
قوی برتوردارند ،کمتر نشانههای هیجانی منفی دارند که یکی
از عوامکم کاهش کارآیی است [.]31
سککالمت جسککمی و روانی با سککخترویی تعیی میشککود.
بنابرای  ،میتوان سکککخترویی را یکی از عوامم مبرر در رابطة
ررحوارههای ناسکازگار اولیه با تنظیم شناتتی هیجان در زنان
رهاشده از اتتالم مصرف مواد دانست.
همانرور که آنتونووسککککی تعریف میکند ،سکککخترویی
جهتگیری شخصی به هیجانهای منفی و مثبت زندگی است.
مفهوم سککخترویی به توانایی زنان رهاشککده از اتتالم مصککرف
مواد در پاسک به موقعیتهای اسککترسزا اشککاره میکند [.]34
سککخترویی زیاد به زنان رهاشککده از اتتالم مصککرف مواد ای
اجازه را میدهد که راهبردهای مرابلهای مناسبی انتخاب کنند.
سکککخترویی زیاد پایة محکم و قابمارمینانی برای نگهداری و
تحکیم سککالمتی و بهزیسککتی زنان رهاشککده از اتتالم مصککرف
مواد است [.]33
نتکایج پژوهش و مطکالعات مرتبب با سکککخترویی نشکککان
میدهد که زنان رهاشکده از اتتالم مصرف مواد با سخترویی
زیکاد بکهتوبی بکا موقعیکتهکای اسکککترسزا مرکابله میکنند.
سکککخترویی با دفامهای رشکککدیافتة هیجان ارتباط مثبت و با
سازوکارهای رشدنایافتة هیجان و روانآزرده ارتباط منفی دارد.
رابطة سککخترویی و تنظیم شککناتتی هیجانی در بی کسککانی
قویتر اسکت که سکخترویی ضعیفتری دارند .سخترویی در
تنظیم شککناتتی هیجانی ضککروری اسککت و بر جنبههای دیگر
زندگی تأریرگذار است [.]86

موجک بهبود رابطکة ررحوارههکای نکاسکککازگار اولیه با تنظیم
شناتتی هیجان در شککرایب مختلکف زندگی میشود و بهنوبة
تود احساس رضایت فرد از تودش و شرایب زندگی و بهعبارت
دیگر ،بهبککککود تنظیم شککناتتی هیجان مثبت را بهدنبام دارد
[ .]35همچنی  ،نتایج پژوهش نشان داد که بی مبلفة تعهد و
تنظیم شناتتی هیجانی مثبت همبکستگی مثبکت و معنکاداری
وجکود دارد.
مکبلف کة کنترم مفهوم عزت نفس را دربرمیگیرد ،یعنی
نیروی درونی و احساس مثبککککت از اینکه میتواند بر شرایب و
وقکایع ارر بگذارد [ .]33بهبیان دیگر ،هر چه زنان رهاشکککده از
اتتالم مصرف مواد باور داشته باشند که تجککککارب زنککککدگی
قابمپیشبینی و کنترم اسککت ،عزت نفس بیشککتری مییابند و
در نتیجه تنظیم شکککناتتی هیجان مثبت آنان افزایش مییابد.
در تصککوص تبیی رابطة بی سککخترویی با تنظیم شککناتتی
هیجانی میتککککوان گفت زنان رهاشده از اتتالم مصرف مواد و
دارای سکککطو بالی کنترم معتردند که در تمامی شکککرایب و
وقایع ،رویدادها قابمپیشبینی و کنترم اسکت و تود را صاح
نفوک میدانند و معتردند که میتوانند با رویدادها مواجه شککوند
و تأریرگذار باشکند .در واقع ،کنترم ،کنارآمدن زنان رهاشده از
اتتالم مصرف مواد را با رویککککدادهای تنیککککدگیزا ترویککککت
مکککیکنکککد .بنابرای  ،میتوان گفت که داشت چنی ویژگیای
در ای زنان ،ادراک آنها را نسکبت به وضعیت کنونی زندگی و
نظام ارزشککککککی آن و احسککاس تسککلب بر محیب و بهرور کلی
چگونگی زندگیکردن ،تحت تأریر قرارمیدهد [.]38
همچنی  ،بکهعبکارت دیگر ،هر چکه میزان مبلفة چالش در
زنان رهاشکککده از اتتالم مصکککرف مواد بیشکککتر باشکککد ،نرش
میانجیگرانة سککخترویی در رابطه با تنظیم شککناتتی هیجان
بیشککتر میشککود .رابطة بی سککخترویی و تنظیم شککناتتی
هیجان زنان رهاشده از اتتالم مصرف مواد را میتوان ای رور
تبیی کرد :زنان رهاشکده از اتتالم مصکرف موادی که سطو
بالیی از چالش دارند ،در واقککککع تغییرات و تحولت زندگی را
امری بهنجکار میداننکد و در برابر مشککککالت زندگی تسکککلیم
نمیشکککوند .در نتیجه ،وقتی ای زنان بتوانند در برابر شرایب و
وقایع مختلف زندگی سکازش داشکته باشند ،ادراک آنها نیز از
وضککعیت زندگی و میزان رضککککککایتمندی از شککرایب و محیب
زندگی همراه با هیجانهای مثبت تواهد بود [.]35
بکا توجه به نتایج و بازنگری گسکککتردة مطالعات پیشکککی ،
مشککخص شککد که عوامم حمایتی مانند سککخترویی در رابطة
ررحوارههای ناسکازگار اولیه با تنظیم شناتتی هیجان در زنان
رهاشککده از اتتالم مصککرف مواد مبرر اسککت .سککخترویی به
توانایی فرد در پاسک به موقعیتهای اسککترسزا اشاره میکند.
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توشکککبینکانکه موج فراتوانی هیجانات مثبت و شکککادکامی
میشکککود و امیکدواری را در فرد بهبود میبخشکککد .افرادی که
ررحوارة مثبتی دارند ،تنظیم شناتتی مثبت بیشتری را تجربه
میکنند و زمانی که در مرابم مشککککالت قرارمیگیرند ،توانایی
بهتری برای مرابله با هیجانات منفی دارند.
بکا توجه به نتایج ،در ررحوارة محرومیت هیجانی تمایالت
و نیازهای فرد به حمایت عارفی بهاندازة کافی از جان دیگران
ارضککا نمیشککود .ای محرومیتها شککامم محرومیت از محبت،
محرومیت از همدلی و محرومیت از حمایت اسکککت .فرد دارای
ررحوارة نرص /شکککرم بر ای باور اسکککت که فرد در مهمتری
جنبههای شکخصیتی تود انسانی ناقص ،نامطلوب ،بد ،حریر و
بیارزش است.
با توجه به توان پیشبینی ررحوارههای سهگانة مورد اشاره
میتوان گفکت ای یکافتکههکا بکا نتکایج یانگ و همکاران []57
هماهنگ اسکککت و نشکککان میدهد که ررحوارههای منفی قادر
است ارزیابی افراد را از رویدادهای فشارزا تحت تأریر قراردهد و
از توانایی آنها در مرابله با مشکالت بکاهد [ .]87در ای مورد
نیز بهنظر میرسککد که حضککور ررحوارههای ناسککازگار اولیه ،به
آسکککیک پکذیری فرد در انوام مختلف آشکککفتگیهککای روانی و
شکخصکیتی منجر میشکود .همی امر ممک است مانعی برای
کاهش تنظیم شکککناتتی هیجان در زنان رهاشکککده از اتتالم
مصکرف مواد شود .ررحواره چارچوبی سازمانی تعریف میشود
که از رری آن افراد احساسات تود دربارة زندگی را میسازند.
ررحوارهها مانند عدسکی در زندگی شخصی افراد عمم میکند
و روشهایی را سازماندهی میکند که افراد از رری آن تجارب
را تفسیر میکنند [.]85
از آنجا که جامعة آماری ای پژوهش زنان رهاشده از اعتیاد
در زندان وکیمآباد مشککهد بودند ،تعمیم نتایج به سککایر جوامع
آمکاری باید بااحتیاط انجام گیرد .با توجه به نتایج ای پژوهش
پیشککنهاد میشککود برای آگاهسککاتت تانوادهها ،مشککاوران و
دسککتاندرکاران امر آموزش زنان رهاشککده از اتتالم مصککرف
مواد ،از ررحوارههکا با توجه به اهمیت آن اسکککتفاده کنند که
یکی از عوامم مبرر در تنظیم شناتتی هیجان است .همچنی ،
بکا راهککارهکا و روشهای رواندرمانی مبتنی ررحوارة درمانی،
عالوهبر افزایش سککطح تنظیم شککناتتی مثبت هیجان میتوان
سالمت روانی آنها و در نتیجه تانوادة آنها را نیز افزایش داد.

یافتههای پژوهش حاضککر نشککان میدهد سککخترویی در
رابطة ررحوارههای ناسازگار اولیه و تنظیم شناتتی هیجان در
زنکان رهکاشکککده از اتتالم مصکککرف مواد نرش میکانجی دارد.
پژوهشهکای همسکککو بکا نتایج تأیید میکند که هر چه میزان
سکخترویی افککککزایش یابککککد ،سطح رابطة بی ررحوارههای
ناسازگار اولیه و تنظیم شناتتی هیجان افزایش مییابد .از ای
نگاه ،سکککطح رابطة بی ررحوارههای ناسکککازگار اولیه و تنظیم
شناتتی هیجان مککشروط بکه نرش میانجی سخترویی است.
سکخترویی امکانی برای مرابله با اسککترس در زنان رهاشککده از
اتتالم مصککرف مواد عمم میکند .برتورداری از سککخترویی
موجبات افزایش تنظیم شناتتی هیجانی را فراهم میکند.
نتایج حاصککم از ای پژوهش نشککان داد بی ررحوارههای
ناسازگار اولیه با تنظیم شناتتی هیجان مثبت زنان رهاشده از
اتتالم مصکککرف مواد رابط کة منفی وجود دارد .یککانککگ []33
زیرمجموعککهای از ررحوارههککا را پیشکککنهککاد میکنککد کککه
ررحوارههای ناسکازگار اولیه نامیده میشود .رویکرد متمرکز بر
ررحوارهها بهجای متمرکزشکککدن بر افکار تودکار و فر های
زیربنایی ،تأکید اصککلی را بر عمی تری سککطح شککناتت ،یعنی
ررحوارههکای نکاسکککازگکار اولیکه ،میگذارد .الگوی متمرکز بر
ررحوارهها ،ررحوارههای ناسکازگار اولیه را موضوعاتی جامع و
گسترده با درنظرگرفت تود و رابطة شخصی با دیگران تعریف
میکنند که در دورة کودکی ایجاد میشود و در سرتاسر زندگی
شخصی با درجهای از ناکارآمدی بسب و گسترش مییابد.
رویکککرد مکتکمکرکز بر ررحوارههککا فر میکنککد کککه
ررحوارههای ناسکازگار هسکتة اصلی آسی شناسی شخصیت و
درماندگیهای هیجانی است.
در تبیی ای یکافتکه میتوان گفت حضکککور ررحوارههای
شناتتی ناسازگار ممک است بی افراد دارای تنظیم شناتتی
هیجککان مثبککت و افراد دارای نگرش منفی تنظیم شکککنککاتتی
هیجکان ،تمایز ایجاد کند .وجود دیدگاههای بدبینانه به زندگی،
موجک فراتوانی هیجکانکات منفی میشکککود و به کاهش توان
مرابلة شخص با مشکالت زندگی میانجامد .بروز چنی حالتی
در نهکایکت ککاهش تنظیم شکککناتتی هیجان مثبت در فرد را
بهدنبام تواهد داشت.
یکانکگ و همککاران [ ]57معترکدند که ررحوارهها بهدلیم
ارضککانشککدن نیازهای هیجانی اسککاسککی دوران کودکی بهوجود
میآیکد و صکککافی اربات یا تأیید تجارب کودکی عمم میکند.
بککههمی دلیککم ،ررحوارههککای منفی در افراد دارای تجککارب
کودکی مشککمآفری به نشکانههایی مثم اضطراب یا افسردگی
می انجکامد .در مرابم ررحوارههای ناسکککازگار اولیه که موج
تحمیکم دیکدگکاهی منفی بکه وقایع زندگی میشکککود ،دیدگاه

تشکر و قدردانی
از مدیر کم محترم زندانهای اسکتان تراسان رضوی ،جناب آقای
موسکوی ،ومسکئولن محترم زندان مرکزی وکیمآباد مشهد که در
اجرای ای رر همکاری داشتند تشکر و قدردانی میکنیم.
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Abstract
Background & Objectives The purpose of this study was to
investigate mediating role hardiness in relation early maladaptive
schemas with cognitive emotion regulation in women freed from
substance use disorder
Materials and Methods The research method is descriptive and
correlational. The statistical population of this study is all women
who are abandoned drug abuse in the central prison of Vakil Abad in
Mashhad in 2017. According to Morgan's table, 202 people were
randomly selected. For collecting data, Gravinsky's emotional
regulation questionnaire (2001), Early Young Shortcomings
Schematic Form (SQ-SF) (1988), and the Kobasa Hardness
Questionnaire (1979) were used. In the present study for data
analyzing structural equation modeling and multi-variable regression
were used.
Results The results showed that the research model with hardiness
mediation has a suitable fit. Also, there is a relationship between
maladaptive schemas of emotional deprivation, distrust, social
isolation, sacrifice, and stubborn and large secretarial criteria with
positive emotional cognitive regulation. There was a significant
negative correlation between maladaptive schemas of shame and
vulnerability to harm and disease with positive emotional cognitive
regulation (p=0.000).
Conclusion From this study, it can be concluded that the hardness is
a mediatorial role in the relationship between early maladaptive
schemas and cognitive emotion regulation in women who are
abandoned by substance abuse disorder and used as a model in the
design and drug abuse prevention programs.
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