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 مقدمه

 الرسون، و راکم) گیردمی جای زناشویی رابطه در خودمختاری نظریه چارچوب در که 1خودتنظیمی زناشویی

 مارکس، و دوالهیت چالدورای،) شودمی مطرح خود رفتار تنظیم در فردگرایانه سازه یک عنوانبه (2020

 اکسکتیر گیرگیزدی،) کرد سازیمفهوم نیز بین فردی روابط و اجتماعی بافت در را آن توانمی که( 2020

 بخشیخود نظم به زناشویی، خودتنظیمی توصیف در( 1994) بهرنس و ساندرس هالفورد،( 2014 سوندیت، و

 ممداو تالش) ارتباطی تکاپوی و( رابطه بهبود در اهداف و بازخوردها ها،ایده در تغییراتی تحقق) ارتباطی

 ادبیات در سازه این اهمیت(. 2016 الرسون، و جیمز شافر،) اندکردهاشاره( رابطه بهبود به پرداختن برای

 رایب همسر، سرزنش یا و فشار جایبه خود ارتباطی الگوهای اصالح بر آن تأکید علت به زناشویی روابط

 هاخانواده و هازوج درمانی و آموزشی الگوهای در مقوله این و شودمی برجسته خود ارتباطی رفتارهای تغییر

 لتع به زنان ها،پژوهش اساس بر. دارد مهمی نقش زناشویی، تعارض حل یا و زناشویی رضایت افزایش برای

 ازنظر یشتر،ب انرژی و زمان اختصاص و زناشویی روابط بازبینی و حفظ برای بیشتر مسئولیت گرفتن عهده به

 در ارتباطی-رفتاری تغییرات و هاپاسخ و دارند زناشویی روابط کیفیت بهبود بر بیشتری تأثیر خودتنظیمی،

 خودتنظیمی نقش به هاپژوهش غالب در(. 2020 الرسون، و راکم) است باالتر مردان، با مقایسه در هاآن

 زناشویی استرس کاهش و( 2017 الرسون، و اسمیت نواک،) زنان در زناشویی بخشش و تعهد در زناشویی

؛ (2016 آلرد،) است شدهپرداخته قبیل، این از مواردی و (1397 زاده،قاسم و کاشانی صمدی زارچی، زمانی)

 هیجانی، عوامل به حاضر پژوهش در اساس این بر. است نشده چندانی توجه آن کنندهتبیین عوامل به اما

 .است شده پرداخته آن بر تأثیرگذار بین فردی و شخصیتی-زیستی

 بر مبتنی اجتماعی-شناختی الگوی یک عنوانبه( 2002) لیهی دیدگاه از که 2های هیجانیطرحواره

 ی،شهسواران) دارد اشاره دیگران و خود هایهیجان به پاسخ و ارزیابی تفسیر، ادراک، چگونگی به یادگیری،

 و کنترل در کارآمدی ادراک و هاهیجان درباره را افراد هاینگرش و باورها( 2020 بیگدلی، و مشهدی

 و پذیریانعطاف ها،طرحواره این اگر(. 2020 وارنر، و بکر چمبرالین، ویلو،) دهدمی شکل ،هاآن مدیریت

 وافق،ت بودن، کنترلقابل بودن، درکقابل خودآگاهی، مانند) کنند تشویق را هیجانی تجارب به گشودگی

 شرم و بودن معنابی بودن، آمیزفاجعه اگر و هستند انطباقی( واالتر هایارزش طلبی، تأیید هیجانی، پذیرش

 یمنطق برای افراطی تالش اندیشی،ساده ذهنی، نشخوار سرزنش، و گناه مانند) باشند داشته همراه به را

 توانندمی و( 2021 واسکو، و فاستینو ؛2020 بیگدلی، و مشهدی شهسوارانی،) هستند انطباقیغیر ( بودن

 مشکالت به و( 2020 واپرمن، و بروسوسکی رویز، لیو، ادواردز،) باشند داشته نقش رفتاری بد تنظیمی در

 را فرهنگ نقش تواننمی میان این در البته(. 1397همکاران، و زارچی زمانی) بزنند دامن زنان در زناشویی

 شویقت کمتر زنان برای هیجانی تجارب به بودن گشوده گراتر،جمع هایفرهنگ در چراکه گرفت، نادیده نیز

 (.2019 ادواردز،) شودمی
 

                                                           
1. marital self-regulation 

2. emotional schemas 
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-زیستی هایزمینه و( 1987) گری تقویت به حساسیت نظریه مبنای بر که نیز 1رفتاری-سیستمهای مغزی

 به ،دانشدهتعریف شخصیت در بازداری و سازیفعال رفتاری-انگیزشی سیستم دو بر اساس شخصیتی،

 اجتنابی و( مثبت عاطفه و پاداش به حساس) گرایشی گیریجهت میزان در افراد شخصیتی هایتفاوت

 ویر بر بتوانند که رسدمی نظر به و دارند اشاره مختلف هایحیطه در( منفی عاطفه و تنبیه به حساس)

 تسهیل اب رفتاری سازیفعال ویژگی چراکه. باشند تأثیرگذار زناشویی روابط در زنان زناشویی خودتنظیمی

 بد و اطالعات پردازش در سوگیری با رفتاری بازداری ویژگی و رفتارها بهتر تنظیم و اطالعات پردازش

 این، بر عالوه( 2019 نژاد،امیری و محمدزاده کمالی، باصری، خسروانی،) دارد ارتباط رفتاری تنظیمی

 گران،دی کمتر سرزنش کمتر، کردن آمیزفاجعه شرایط، تغییر در فرد کمتر ناامیدی با رفتاری سازیفعال

 وسکا،ویتیک) است همراه بین فردی روابط در بیشتر خودکارآمدی و زااسترس شرایط در مثبت مجدد ارزیابی

 (.2020 ماتئوس، و جسیکوسکی و استوالرسکی ؛2020 دومارازکا، و فاجکوسکا

 هیجانی، هایطرحواره روابط در میانجی عنوانبه 2های تبادل اجتماعیسبک احتمالی نقش خصوص در

 در( 2011) لیبمن اجتماعی تبادل نظریه گاهجایبه توانمی زناشویی خودتنظیمی و رفتاری هایسیستم

 نفع) انصاف سبک پنج بر اساس که کرد اشاره زناشویی رابطه و بین فردی روابط در گذاریسرمایه خصوص

 ،(اندک گذاریسرمایه و خوداتکایی رجحان) فردگرایی ،(سود و هزینه مکرر پایش) پیگیری ،(رابطه در یکسان

 انتظار یا الزام بدون گذاریسرمایه) افراطی گذاریسرمایه و( سود االمکانحتی افزایش) طلبیمنفعت

 گذاریسرمایه ها،هزینه) هاورودی شامل ایرابطه هر. شودمی توصیف( دیگران جانب از برابر گذاریسرمایه

 نیبیپیش ها،پاداش و هاهزینه ترکیب و باشدمی( پیامدها) خروجی، و( شودمی عشق و انرژی زمان، شامل که

 فاقات اعمالشان نتیجه عنوانبه که چیزی بینیپیش بر اساس افراد. سازدمی ممکن را ارتباطی پیامدهای

 با را آن و پردازندمی خود روابط هایهزینه برآورد به افراد راستا، این در. گیرندمی تصمیم افتاد، خواهد

 مالاحت بیشتر برند،می کمتری سود رابطه از که افرادی. کنندمی مقایسه آن از حاصل هایپاداش و منافع

 هب را افراد تعهد روابط، در سوددهی با همراه گذاریسرمایه کهدرحالی. کنند کمتری تالش آن برای که دارد

 عنوانبه غیر انطباقی هیجانی هایطرحواره طرفی، از(. 2016 آلرد،) دهدمی افزایش رابطه آن تقویت

 و زارچی زمانی) دارد عاطفی روابط در هاآن تجارب با نزدیکی ارتباط زنان در روانشناختی منفی هایحالت

 تواندمی ارتباطی تجارب در منفی و مثبت پیامدهای تعادل عدم ادراک رسدمی نظر به و( 1397 همکاران،

 .باشد تأثیرگذار زنان در زناشویی خودتنظیمی بر

 جایبه افراد اشتراکی، هنجارهای با مقایسه در زناشویی، روابط در تبادلی هنجارهای بر اساس همچنین 

 افراطی، گذاریسرمایه فردگرایی،) اجتماعی تبادل هایسبک سایر طریق از است ممکن انصاف سبک

 مویز، و ایمپت راپوسو،) بپردازند خود روابط در تبادل به سود حداکثر کسب برای( طلبیمنفعت و گیریپی

 رد باالتر نفس عزت و ترمثبت هایتعامل با رفتاری بازداری برخالف رفتاری سازیفعال همچنین( 2020

 روابط در هزینه و سود تبادل هایسبک خصوص در نیز هاپژوهش(. 2018 کیلپاتریک،) است همراه افراد

                                                           
1. behavioral-brain systems 

2. social exchange styles 
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 ادراک بین مثبت ارتباط عدم به( 2020) استفورد مثال برای. اندداده گزارش را متفاوتی نتایج ،بین فردی

 مثبت رابطه به( 1391) رجبی و فرامرزی ،خجسته مهر طرفی از و است کردهاشاره زناشویی رضایت با انصاف

 تناقضیم نتایج فردگرایی، مانند نیز هاسبک سایر خصوص در. اندپرداخته زناشویی باکیفیت انصاف ادراک

 به گشودگی با فردگرایی تبادل سبک رابطه به( 1399) نیاصفاری و نیاصفاری منصور،سپاه. شودمی دیده

 تبادلی سبک رابطه به( 2011) فورنیر و زوروف لیبمن، و اندکردهاشاره رنجورخوییروان کاهش و تجربه

 ابطرو در هزینه و سود تبادل هایسبک اهمیت. اندپرداخته بین فردی روابط در توافق کاهش با فردگرایی

 هناخودآگا یا و خودآگاه طوربه خود زناشویی و بین فردی روابط تمام در افراد که است جهتازآن بین فردی

 ،اول درجه در تواندمی لهمسئ این و هستند خود روابط در شده صرف هزینه و شدهادراک سود برآورد درگیر

 رابطه بهبود برای تالش خصوص در را هاآن فردی هاینگرش و هاتوانایی ادراک، ،بین فردی روابط از قبل

 هایگرایش سایه در فردی بین روابط در هزینه و سود تبادل هایسبک رسدمی نظر به. دهد قرار تأثیر تحت

غیر  و انطباقی هیجانی هایطرحواره یا و رفتاری بازداری و سازیفعال مانند متفاوت هیجانی و رفتاری

 قرار تأثیر تحت متفاوتی طوربه را خود روابط در هزینه و سود ادراک خصوص در زنان تفسیر نحوه ،انطباقی

 .است اثرگذار نیز هاآن زناشویی خودتنظیمی بر و دهدمی

 طرفی از و شودمی زناشویی رابطه وارد خود فردمنحصربه اجتماعی و شخصیتی هیجانی، خزانه با فردی هر

 سرزنش جایهب فردی تغییر مسئولیت بر تأکید علت به زناشویی خودتنظیمی به پرداختن اهمیت به با توجه

 ناشوییز خودتنظیمی بر تأثیرگذار اجتماعی و رفتاری هیجانی، عوامل تبیین برای الگویی نبود و دیگری

 سؤال نای به پاسخ دنبال به پژوهشگر زنان، در ویژه به زناشویی ادبیات در نوظهور هایسازه از یکی عنوانبه

 :است اصلی

 چه( بازداری و سازیفعال) رفتاری هایسیستم و( غیر انطباقی و انطباقی) هیجانی هایطرحواره .1

 در ییزناشو خودتنظیمی بر( اجتماعی تبادل هایسبک واسطهبه) غیرمستقیمی و مستقیم اثرهای

 دارند؟ زنان

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 . مدل پیشنهادی پژوهش1شکل 
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 روش پژوهش

ضر  شامل  ازلحاظپژوهش حا ست. جامعة آماری این پژوهش  ستگی ا هدف، بنیادی و مبتنی بر طرح همب

های دامنه سنی مالک بر اساسدانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج بود که از این جامعه  متأهلدانشجویان زن 

شترک حداقل  زمانمدتسال،  45تا  30 شرف طالق نبودن به روش نمونه 2زندگی م گیری در سال و در 

نفر انتخاب  450برابر تعداد متغیرها(  20حجم نمونة الزم در معادالت ستتاختاری ) بر استتاسدستتترس و 

تحلیل  منظوربهها نفر صتتتورت گرفت. پس از گردآوری داده 420بر روی  درنهایتها دند. تحلیل دادهشتتت

 است شدهاستفاده AMOSافزار های پژوهش از روش معادالت ساختاری و نرمسؤال

 ابزار پژوهش

و  1سؤالی خودتنظیمی زناشویی توسط ویلسون 16پرسشنامة  .خودتنظیمي زناشویي پرسشنامة .1

اری گذاست. نمره شدهطراحی( و در قالب دو مؤلفة خودتنظیمی ارتباطی و تکاپوی ارتباطی 2005همکاران )

تا  1های . گویهشودمیمخالفم( انجام  کامالا-موافقم کامالا ای )درجه 5طیف لیکرت  بر اساساین پرسشنامه 

گیرند. ویلسون و همکاران تکاپوی ارتباطی را اندازه می 11-16های بخشی ارتباطی و گویهنظم، خود10

بخشی ارتباطی و تکاپوی ارتباطی گزارش نظمتحلیل عاملی با دو عامل خود بر اساس( روایی سازه را 2005)

 83/0و برای تکاپوی ارتباطی  81/0بخشی ارتباطی نظمدآلفای کرونباخ برای خو بر اساساند و پایایی را کرده

است. در ایران همسانی درونی  شدهگزارش 55/0 خرده مقیاساند. همچنین همبستگی بین دو محاسبه کرده

 بر اساساست. روایی سازه  شدهمحاسبه 70/0و  73/0آلفای کرونباخ به ترتیب  بر اساسها هریک از عامل

dfxهای برازش برای شاخص بر اساسار دوعاملی پرسشنامه را تحلیل عاملی هم ساخت /2(40/2) ،AGFI 

(97/0 ،)CFI (97/0 و )RMSEA (06/0) (. در 1396نژاد، علیپور و کلهری، تأیید کرده است )عیسی

 است. شدهمحاسبه 76/0آلفای کرونباخ،  بر اساسپژوهش حاضر، پایایی 

( 2002های هیجانی توسط لیهی )سؤالی طرحواره 37پرسشنامة  .های هیجانيطرحواره پرسشنامة .2

بودن، توافق،  درکقابلبودن، خودآگاهی هیجانی،  کنترلقابلبعد  13طراحی و در نسخه ایرانی در قالب 

ار ذهنی، ها، تالش برای منطقی بودن، نشخوواالتر، ابراز هیجان هایارزش، تأیید طلبیها، پذیرش هیجان

انطباقی و  عنوانبهاست. هشت طرحواره اول  شدهاستخراجها، گناه و سرزنش اندیشی در مورد هیجانساده

یکرت طیف ل بر اساسگذاری پرسشنامه شوند. نمرهبندی میطبقه غیر انطباقی عنوانبهبعدی  پنج طرحواره

های هیجانی ( روایی همگرای طرحواره2002. لیهی )شودمیموافقم( انجام  کامالا -مخالفم کامالا ای )درجه 5

( و اضطراب و افسردگی بک را محاسبه و پایایی را 2002) 2مدل ولز غیر شناختیبا عوامل  غیر انطباقی

متغیر  73/0تا  59/0آلفای کرونباخ از  بر اساساست. در ایران، پایایی ابعاد پرسشنامه گزارش کرده  81/0

بعد با بار عاملی مناسب تأیید شدند )خانزاده،  13تحلیل عاملی،  بر اساسوایی سازه بوده است. در بررسی ر

بر ( پایایی را 1398(. همچنین رهسپار، خیر، برزگر وکورش نیا )1392ادریسی، محمدخانی و سعیدیان، 

                                                           
1. Wilson 

2. Wells 
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اند. در پژوهش گزارش کرده 77/0 غیر انطباقیو برای  82/0های انطباقی آلفای کرونباخ برای طرحواره اساس

 متغیر بوده است. 77/0تا  62/0ها از آلفای کرونباخ برای طرحواره بر اساسحاضر، پایایی 

سازی رفتاری توسط کارور و بازداری/ فعال هایسیستمپرسشنامة  .رفتاری هایسیستم پرسشنامة .3

ر بگذاری پرسشنامه است. نمره شدهطراحیو بازداری رفتاری  رفتاریسازی ( و در دو بعد فعال1994وایت )

( ثبات 1994. کارور و وایت )شودمیموافق( انجام  کامالا مخالف تا  کامالا ای )درجه 4طیف لیکرت  اساس

گزارش  66/0و  70/0، 73/0، 74/0سازی رفتاری را به ترتیب های فعالدرونی بازداری رفتاری و مقیاس

 بر اساسبوده است. بررسی روایی سازه  75/0و  72/0آلفای کرونباخ  بر اساسیران، پایایی اند. در اکرده

های نسخة اصلی پرسشنامه بوده است. تحلیل عاملی تأییدی تحلیل عاملی نیز حاکی از همان مؤلفه

dfxدوهای برازش خیشاخص بر اساسپرسشنامة  /2(26/1،) GFI (84/0 ،)SRMR(07/0 و ) RMSEA

آلفای  بر اساس(. در پژوهش حاضر، پایایی 1395است )امیری و حسنی،  شدهگزارش(، مطلوب 06/0)

 است. شدهمحاسبه 70/0و  77/0کرونباخ، 

های تبادل اجتماعی توسط لیبمن سؤالی سبک 41پرسشنامة  .های تبادل اجتماعيسبک پرسشنامة .4

ی گذاری افراططلبی، فردگرایی، پیگیری و سرمایه( و در قالب پنج عامل انصاف، منفعت2011و همکاران )

موافقم(  کامالا -مخالفم کامالا ای )درجه 5طیف لیکرت  بر اساسگذاری پرسشنامه است. نمره شدهطراحی

ی و طلب( آلفای کرونباخ را برای پیگیری، انصاف، فردگرایی، منفعت2011. لیبمن و همکاران )شودمیانجام 

تحلیل عامل تأییدی  بر اساسو روایی را  68/0و  75/0، 81/0، 81/0، 84/0گذاری افراطی به ترتیب سرمایه

( پایایی 1396یا )ناند. صفاری( گزارش کرده91/0) GFI( و 93/0) RMSEA (07/0 ،)CFIهای برای شاخص

محاسبه کرده است. همچنین تحلیل عامل اکتشافی، همان پنج عامل  83/0آلفای کرونباخ،  بر اساسآن را 

حاکی از برازش  تأییدیکرده است و تحلیل عامل  تأیید 5/1از  تربزرگویژه  هایباارزشنسخة اصلی را 

dfx بر اساسعامل مذکور  5مطلوب مدل برای  /2(46/3،) GFI (89/0 ،)AGFI(86/0 و ) RMSEA

های تبادل آلفای کرونباخ برای سبک بر اساسهمچنین در پژوهش حاضر، پایایی  ؛( بوده است07/0)

 متغیر بوده است. 78/0تا  60/0اجتماعی از 

( تاس شده انجام کرونا وعیش زمان در پژوهش آنکه به توجه با) هاپرسشنامه نکیل هیته از سپروش اجرا. 

 زادآ دانشگاه انیدانشجو و دیاسات از یبرخ یهمکار با ،یرازدار اصل و اطالعات ماندن محرمانه بر دیتأک با و

 به ورود یهامالک یدارا که متأهل زن انیدانشجو از یاپ واتس یهاگروه قیطر از کرج، واحد یاسالم

 ،یتارساخ معادالت یالگوساز بر اساس تینها در .بدهند پاسخ هاپرسشنامه به تا شد خواسته بودند، پژوهش

 .شد لیوتحلهیتجز AMOS افزارنرم با یآزمودن 420 یهاداده

 

 هایافته

سال سن  40و بقیه باالی  40تا  30ها، بین درصد از آزمودنی 66، سن جمعیت شناختیدر بخش اطالعات 

تا  4زندگی مشترک  زمانمدتدرصد دارای  83درصد دارای تحصیالت کارشناسی و باالتر،  87اند. داشته

ماتریس همبستگی  1اند. در جدول های علوم انسانی مشغول به تحصیل بودهسال و غالب افراد در رشته 10
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تحمل و تورم واریانس متغیرهای  آماره، میانگین، انحراف استاندارد، کشیدگی و چولگی، 2دول و در ج

 .پژوهش آورده شده است

 

 . ماتریس همبستگي بین متغیرهای پژوهش1جدول 

 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 متغیرهای تحقیق

. سیستم بازداری 1

 رفتاری

-                        

از س. سیستم فعال2

 سائق-رفتاری

**
16/0- 

-                       

از س. سیستم فعال3

پاستتتخ به  -رفتاری

 پاداش

02/0 

**
65/0 

-                      

از س. سیستم فعال4

 –رفتتتتتتتتتاری 

جستتتتتتتتتجتتتوی 

 سرگرمی

**
19/0- 

**
62/0 

**
61/0 

-                     

. طتتترحتتتواره 5

 –هیجانی انطباقی 

 خودآگاهی هیجانی

**
18/0- 

04/0 

06/0 

04/0 

-                    

. طرحواره هیجانی 6

قی  طبتتا ن براز  –ا ا

 احساسات
**

18/0- 

05/0- 

*
10/0 

01/0 

**
73/0 

-                   

. طتتترحتتتواره 7

 –هیجانی انطباقی 

 قابل کنترل بودن

**
15/0- 

05/0- 

**
14/0 

02/0 

**
67/0 

**
65/0 

-                  

. طتتترحتتتواره 8

 –هیجانی انطباقی 

 تاییدطلبی

**
24/0- 

**
17/0 

**
24/0 

09/0 

**
49/0 

**
48/0 

**
42/0 

-                 

. طتتترحتتتواره 9

باقی جانی انط -هی

 قابل درک بودن

**
22/0- 

**
22/0 

**
28/0 

*
10/0 

**
55/0 

**
61/0 

**
59/0 

**
54/0 

-                

طتتترحتتتواره . 10

باقی جانی انط -هی

 های باالترارزش

**
21/0- 

**
12/0 

**
17/0 

06/0 

**
69/0 

**
74/0 

**
58/0 

**
53/0 

**
61/0 

-               
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. طتتترحتتتواره 11

باقی جانی انط -هی

 پذیرش هیجانات

**
18/0- 

**
16/0 

**
22/0 

04/0- 

**
57/0 

**
60/0 

**
54/0 

**
52/0 

**
68/0 

**
66/0 

-              

 . طتتترحتتتواره12

باقی جانی انط -هی

 پذیرش عمومی

**
22/0- 

*
10/0 

**
12/0 

07/0 

**
46/0 

**
55/0 

**
48/0 

**
47/0 

**
52/0 

**
57/0 

**
56/0 

-             

. طتتترحتتتواره 13

هتتتیتتتجتتتانتتتی 

 -غتتیتترانتتطتتبتتاقتتی

 منطقی بودن

08/0 

02/0 

07/0- 

01/0 

**
34/0 

**
32/0 

**
36/0 

**
26/0 

**
38/0 

**
41/0 

**
37/0 

**
40/0 

-            

طتتترحتتتواره . 14

هتتتیتتتجتتتانتتتی 

 -غتتیتترانتتطتتبتتاقتتی

 نشخوار ذهنی

07/0 

06/0 

06/0 

01/0- 

08/0- 

05/0- 

**
13/0- 

01/0- 

08/0- 

02/0 

06/0- 

*
10/0- 

**
30/0 

-           

. طتتترحتتتواره 15

هتتتیتتتجتتتانتتتی 

 گناه -غیرانطباقی

08/0 

02/0- 

08/0- 

**
17/0- 

02/0- 

06/0- 

04/0- 

01/0 

09/0- 

04/0- 

01/0- 

**
13/0- 

**
25/0 

**
47/0 

-          

. طتتترحتتتواره 16

هتتتیتتتجتتتانتتتی 

 -غتتیتترانتتطتتبتتاقتتی

 سرزنش

06/0 

02/0- 

03/0- 

01/0- 

03/0- 

02/0- 

**
15/0- 

03/0 

04/0- 

02/0- 

08/0- 

06/0- 

**
28/0 

**
49/0 

**
50/0 

-         

. طتتترحتتتواره 17

 -غتتیتترانتتطتتبتتاقتتی

 انگارانهدیدگاه ساده
03/0- 

**
13/0- 

**
20/0 

**
14/0- 

01/0- 

03/0 

05/0 

*
10/0 

09/0 

06/0- 

*
10/0 

01/0- 

**
24/0 

**
15/0 

**
35/0 

**
35/0 

-        

. ستتتبک تبادل 18

 انصاف –اجتماعی 

**
13/0

- 

**
17/0 

**
14/0 

**
18/0 

*
11/0 

*
10/0 

09/0 

*
12/0 

*
10/0 

**
13/0 

06/0 

05/0 

01/0 

06/0- 

07/0- 

09/0- 

*
10/0- 

-       

. ستتتبک تبادل 19

 –اجتتتتتمتتاعتتی 

 طلبیمنفعت

**
18/0 

**
18/0 

*
11/0- 

*
11/0- 

*
20/0- 

**
21/0- 

**
19/0- 

**
18/0- 

**
17/0- 

**
19/0- 

**
18/0- 

**
24/0- 

02/0- 

*
11/0 

**
20/0 

**
17/0 

*
10/0 

**
17/0- 

-      

. ستتتبک تبادل 20

 –اجتتتتتمتتاعتتی 

 فردگرایی

**
17/0 

**
17/0 

**
16/0- 

**
18/0- 

*
13/0- 

**
16/0- 

**
16/0- 

*
10/0- 

**
14/0- 

**
13/0 

**
14/0- 

**
20/0- 

01/0 

**
18/0 

**
20/0 

**
22/0 

**
13/0 

*
11/0- 

**
67/0 

-     

. ستتتبک تبادل 21

 –اجتتتتتمتتاعتتی 

 پیگیری

**
13/0 

**
13/0 

**
28/0- 

**
22/0- 

*
11/0- 

*
10/0- 

05/0- 

01/0 

05/0 

07/0- 

07/0- 

**
13/0- 

**
17/0 

**
13/0 

**
13/0 

**
15/0 

08/0 

**
21/0- 

**
61/0 

**
58/0 

-    
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. ستتتبک تبادل 22

 –اجتتتتتمتتاعتتی 

گتتذاری ستتترمتتایتته

 افراطی

**
16/0 

**
16/0 

08/0 

07/0- 

**
17/0- 

**
14/0- 

**
14/0- 

06/0 

08/0- 

*
11/0- 

**
13/0 

**
16/0- 

**
23/0 

**
14/0 

*
11/0 

**
17/0 

08/0 

**
16/0- 

**
53/0 

**
47/0 

**
55/0 

-   

. خودتنظیمی 23

تکاپوی -زناشتتتویی

 ارتباطی

**
18/0- 

**
18/0- 

**
25/0 

**
27/0 

**
22/0 

**
17/0 

**
18/0 

**
15/0 

**
20/0 

**
22/0 

**
15/0 

**
18/0 

07/0 

**
36/0- 

**
33/0- 

**
29/0- 

**
22/0- 

**
29/0 

**
26/0- 

**
38/0- 

**
21/0- 

**
15/0- 

-  

. خودتنظیمی 24

-زنتتتاشتتتتتویتتتی

بخشتتتی خودنظم

 ارتباطی

**
20/0- 

**
20/0- 

**
20/0 

**
24/0 

**
20/0 

**
19/0 

**
20/0 

*
10/0 

**
17/0 

**
20/0 

**
12/0 

**
21/0 

02/0 

**
34/0- 

**
33/0- 

**
37/0- 

**
28/0- 

**
27/0 

**
31/0- 

**
44/0- 

**
26/0- 

**
23/0- 

**
74/0 

- 

  10/0>P**  05/0و>P* 

 

ی رفتاری بازدار ستمیس. دهدیم نشان را حاضر پژوهشی رهایمتغ نیبی همبستگ بیضرا، 1طالعات جدول 

فعال تمسیس وی منف رابطهی( ارتباط بخشیخود نظم وی ارتباطی تکاپو) ییزناشوی میخودتنظی هامؤلفه با

 تمثب رابطهی( ارتباط بخشیخود نظم وی ارتباطی تکاپو) ییزناشوی میخودتنظی هامؤلفه بای رفتار ساز

 بودن، کنترلقابل احساسات، ابراز ،یجانیهی خودآگاهی )انطباقی جانیهی هاطرحواره. ( P<01/0) دارند

ی تکاپو) ییزناشوی میخودتنظی هامؤلفه با( وتوافق رشیپذ واالتر، هایارزش بودن، درکقابل ،تأیید طلبی

 با هستند غیر انطباقی که هاطرحواره ریسا و ( P<01/0) مثبت رابطهی( ارتباط بخشیخود نظم وی ارتباط

 (P<01/0) دارندی منف رابطهی( ارتباطی بخشخودنظم وی ارتباطی تکاپو) ییزناشوی میخودتنظی هامؤلفه

ی تکاپوی میخودتنظی هامؤلفه بای معنادار رابطه چیه که بودنی منطق انطباقیغیر ی جانیه طرحواره جزبه

یی زناشوی میظنخودتی هامؤلفه با انصاف -یاجتماع تبادل سبک. نداشتی ارتباط بخشیخود نظم وی ارتباط

 منفعت-یاجتماع تبادل هایسبک و ( P<01/0) مثبت رابطهی( ارتباط بخشیخود نظم وی ارتباطی تکاپو)

ی ارتباطی تکاپو) ییزناشو خودتنظیمی هایمؤلفه با زینی افراط گذاریسرمایه وی ریگیپ ،ییفردگرا ،یطلب

 .( P<01/0) دارندی منف رابطهی( ارتباط بخشیخود نظم و
 

  انسیوار تورم و تحمل بیضر ،يدگیکش ،يچولگ استاندارد، انحراف ن،یانگیم. 2جدول 
 تورم واریانس آماره تحمل کشیدگی چولگی معیارانحراف  میانگین مؤلفه متغیر

های طرحواره

 هیجانی

 71/0 42/1 -36/0 -20/0 25/14 35/56 انطباقی

 90/0 11/1 04/0 -01/0 31/8 76/38 غیر انطباقی

 هایسیستم

 رفتاری

 89/0 13/1 -11/0 07/0 94/4 78/17 بازداری

 75/0 34/1 -77/0 -48/0 72/9 25/34 سازیفعال

 82/0 22/1 21/0 -28/0 16/7 97/41 انصاف
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های سبک

 تبادل اجتماعی

 41/0 46/2 -60/0 15/0 53/7 44/28 طلبیمنفعت

 47/0 15/2 -32/0 30/0 52/5 07/18 فردگرایی

 44/0 26/2 -77/0 -21/0 49/4 03/14 پیگیری

گذاری سرمایه

 افراطی

99/12 83/3 17/0- 48/0- 63/1 62/0 

خودتنظیمی 

 زناشویی

خودتنظیمی 

 زناشویی

78/40 62/11 22/0 49/0 - - 

 

 

متغیری که در آن، مقادیر های تکدهد که مفروضة نورمال بودن توزیع داده، نشان می2اطالعات جدول 

بین، قرار داشتند، برقرار بوده است. ضریب تحمل متغیرهای پیش -2+ و 2کشیدگی و چولگی درمحدودة 

 خطی بودنهم ةبود که حاکی از رعایت مفروض 10و مقادیر عامل تورم واریانس کوچکتر از  1/0از  تربزرگ

ها است. همچنین تحلیل اطالعات مربوط به فاصلة مهلنوبایس و مفروضة همگنی واریانس از طریق داده

ی از قرار گرفت و حاک موردبررسیخطاها  استانداردشدههای بررسی نمودار پراکندگی واریانس

که تصویر مدل ساختاری با استفاده از ضرایب  2ها بودند. در ادامه، شکل های مدنظر در بین دادهبرقراریروضه

 .شودمیهای برازش مدل دارد، آورده که اشاره به شاخص 3استاندارد است و سپس جدول 

 . مدل ساختاری با استفاده از ضرایب استاندارد2شکل
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برازش مدل آزمون شده پژوهش یيکوین یها. شاخص3جدول   

 میزان کفایت برازش معیار شاخص

2x  2 غیر معنادارمقادیرx 42/707 

dfx /2
 26/2 3کمتر از  

RMSEA  069/0 08/0کمتر از 

GFI  907/0 90/0بیشتر از 

AGFI  862/0 80/0بیشتر از 

CFI  918/0 90/0از بیشتر 

 

 

های برازندگی مدل از میزان مناسبی برخوردار هستند. در جدول دهد که همه شاخص، نشان می3جدول 

 ، ضرایب مسیر در مدل ساختاری آورده شده است.4
 

 میرمستقیو غ میمستق ریبر اساس مس رهایمتغ ری. شدت و جهت تأث4جدول 

  نوع اثر و میانجیمتغیر مالک  بینمتغیر پیش
 استانداردشده

سطح معناداری و 
z 

 271/0 -040/0 مستقیم خودتنظیمی زناشویی بازداری رفتاری

 001/0 208/0 مستقیم خودتنظیمی زناشویی سازی رفتاریفعال

های طرحواره
غیر هیجانی 

 انطباقی

 001/0 -402/0 مستقیم خودتنظیمی زناشویی

های طرحواره
 انطباقیهیجانی 

 001/0 212/0 مستقیم خودتنظیمی زناشویی

 001/0 -333/0 مستقیم خودتنظیمی زناشویی فردگرایی

گذاری سرمایه
 افراطی

 357/0 045/0 مستقیم خودتنظیمی زناشویی

 945/0 005/0 مستقیم خودتنظیمی زناشویی پیگیری

 935/0 002/0 مستقیم خودتنظیمی زناشویی طلبیمنفعت

 001/0 244/0 مستقیم خودتنظیمی زناشویی انصاف

خودتنظیمی  فردگرایی بازداری رفتاری
 زناشویی

 -44/2* -027/0 غیرمستقیم

 گذاری افراطیسرمایه بازداری رفتاری
 خودتنظیمی زناشویی

 -65/0 -004/0 غیرمستقیم

خودتنظیمی  پیگیری بازداری رفتاری
 زناشویی

 14/0 002/0 غیرمستقیم

خودتنظیمی  طلبیمنفعت بازداری رفتاری
 زناشویی

 23/0 001/0 غیرمستقیم
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خودتنظیمی  انصاف بازداری رفتاری
 زناشویی

 -56/1 -018/0 غیرمستقیم

خودتنظیمی  فردگرایی سازی رفتاریفعال
 زناشویی

 38/3** 061/0 غیرمستقیم

 افراطیگذاری سرمایه سازی رفتاریفعال
 خودتنظیمی زناشویی

 -56/0 -005/0 غیرمستقیم

خودتنظیمی  پیگیری سازی رفتاریفعال
 زناشویی

 -27/0 -001/0 غیرمستقیم

خودتنظیمی  طلبیمنفعت سازی رفتاریفعال
 زناشویی

 -13/0 -002/0 غیرمستقیم

خودتنظیمی  انصاف سازی رفتاریفعال
 زناشویی

 76/2** 045/0 غیرمستقیم

های طرحواره
 هیجانی انطباقی

فردگرایی  خودتنظیمی
 زناشویی

 86/2** 064/0 غیرمستقیم

های طرحواره
 هیجانی انطباقی

گذاری افراطیسرمایه 
 خودتنظیمی زناشویی

 -36/1 -008/0 غیرمستقیم

های طرحواره
 هیجانی انطباقی

پیگیری  خودتنظیمی
 زناشویی

 52/0 -001/0 غیرمستقیم

های طرحواره
 هیجانی انطباقی

طلبیمنفعت  خودتنظیمی
 زناشویی

 33/0 -001/0 غیرمستقیم

های طرحواره
 هیجانی انطباقی

انصاف  خودتنظیمی
 زناشویی

 29/2* 032/0 غیرمستقیم

های طرحواره
غیر هیجانی 

 انطباقی

فردگرایی  خودتنظیمی
 زناشویی

 -90/2** -088/0 غیرمستقیم

های طرحواره
غیر هیجانی 

 انطباقی

گذاری افراطیسرمایه 
 خودتنظیمی زناشویی

 85/0 003/0 غیرمستقیم

های طرحواره
غیر هیجانی 

 انطباقی

پیگیری  خودتنظیمی
 زناشویی

 67/0 002/0 غیرمستقیم

های طرحواره
غیر هیجانی 

 انطباقی

طلبیمنفعت  خودتنظیمی
 زناشویی

 48/0 001/0 غیرمستقیم

های طرحواره
غیر هیجانی 

 انطباقی

انصاف  خودتنظیمی
 زناشویی

 -40/1 -015/0 غیرمستقیم

 دهنده مسیرهای معنادار شده هستند.ها نشانستاره *
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 (P<01/0، 212/0هیجانی انطباقی )های دهد که ضریب مسیر مستقیم طرحواره، نشان می4اطالعات جدول 

با خودتنظیمی زناشویی، مثبت و ضریب مسیر مستقیم  (P<01/0، 208/0سازی  رفتاری )و سیستم فعال

( با خودتنظیمی زناشویی، منفی و معنادار بوده است. P<402/0،01/0) غیر انطباقیهای هیجانی طرحواره

یمی زناشویی از طریق سبک تبادل اجتماعی فردگرایی سازی رفتاری بر خودتنظهمچنین، اثر سیستم فعال

(061/0،01/0>P( و انصاف )045/0،01/0>P مثبت و )رفتاری از طریق سبک تبادل فردگرایی  اثر بازداری 

(027/0،05/0>Pو اثر طرحواره ) هم از طریق سبک تبادل فردگرایی  غیر انطباقیهای هیجانی

(088/0،01/0>Pبر خودتنظیمی زناشویی ) های انطباقی نیز بر منفی و معنادار است. اثر طرحواره

( مثبت P<032/0،05/0( و انصاف )P<064/0،01/0خودتنظیمی زناشویی از طریق سبک تبادل فردگرایی )

 و معنادار است. 

 

 گیریبحث و نتیجه
های هیجانی و طرحواره بر اساسآزمون مدل ساختاری خودتنظیمی زناشویی  هدف بامطالعه حاضر 

های تبادل اجتماعی در دانشجویان زن انجام شد. اولین یافتة رفتاری و نقش میانجی سبک هایسیستم

 کنترلقابلهای هیجانی انطباقی )خودآگاهی هیجانی، ابراز احساسات، پژوهش حاکی از اثر مثبت طرحواره

های هیجانی ها( و اثر منفی طرحوارهذیرش هیجانباالتر، توافق عمومی و پ هایارزش، تأیید طلبیبودن، 

انگارانه به )تالش افراطی برای منطقی بودن نشخوار ذهنی، گناه، سرزنش و دیدگاه ساده غیر انطباقی

( مبنی 1392) همکارانهای حسنی و تواند با پژوهشزناشویی است. این یافته می بر خودتنظیمیها( هیجان

با کاهش توافق زناشویی و ابراز محبت به همسر و فاستینو،  غیر انطباقیانی های هیجبر رابطة طرحواره

خود و  خود ارجاعیهای هیجانی انطباقی با تفکر ( مبنی بر رابطه طرحواره2020واسکو، سیلوا و مارکوئز )

زایش فهای هیجانی انطباقی در اتوان به نقش طرحوارههمسو باشد. در تبیین اولین یافتة پژوهش می شفقتی

های هیجانی (. از طرفی، طرحواره2012پذیری روانشناختی در افراد اشاره کرد )لیهی، تیرچ و ملوانی، انعطاف

محور های هدفانطباقی با افزایش توانایی نظم دادن افراد به رفتار و روابط خود و امکان هدایت فعالیت

ک ها بر ادرااین طرحواره چراکهداشته باشند.  توانند در خودتنظیمی زناشویی نیز نقش( می2019)ادواردز، 

ها و ها، آگاهی و پذیرش هیجانبودن هیجان کنترلقابلها، ادراک حمایت دیگران، درک معنای هیجان

غیر های هیجانی های مشابه توسط دیگران تمرکز دارند و این در حالی است که طرحوارهتجربه هیجان

داعی ها، تهای پیچیده و دوگانه، سرکوب هیجاندم توانایی پذیرش هیجانزدگی، ع، بر تجربه خجالتانطباقی

(. براین اساس افراد 2020)ادواردز و همکاران،  تأکیددارندها و مقصر دانستن دیگران بودن هیجان منفی

های هیجانی انطباقی، مسؤولیت بیشتری برای بهبود روابط زناشویی و الگوهای ارتباطی دارای طرحواره

کنند و انتظار صرف از همسر خود برای آنکه تغییر کند، بر خودشان تمرکز بیشتری می جایبهپذیرند و می

 هیجانی بهتری هم دارند.-تنظیم رفتاری

های تبادل اجتماعی انصاف و فردگرایی در روابط دومین یافتة پژوهش، حاکی از نقش میانجی )مثبت( سبک

میانجی )منفی( سبک تبادل اجتماعی فردگرایی در روابط های هیجانی انطباقی و نقش طرحواره
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ی و های مردانتواند با پژوهشو خودتنظیمی زناشویی است. این یافته می غیر انطباقیهای هیجانی طرحواره

هیجانی خشم و احساس گناه   هایواکنش( مبنی بر رابطة 1398پور و آقایوسفی )نیا، علیلندانی، صفاری

( مبنی بر رابطة ادراک انصاف 1391و  همکاران ) خجسته مهردر زنان با کاهش سبک تبادلی انصاف؛ 

های با نشانه غیر انطباقیهای هیجانی (  مبنی بر رابطه طرحواره2021زناشویی؛ فاستینو و واسکو ) باکیفیت

بنی بر رابطه فردگرایی با گشودگی به تجربه همسو باشد. (  م1399منصور و همکاران )آسیب روانی و سپاه

توان به ادراک افراد از سود دریافت شده در تبادل زناشویی اشاره کرد که در تبیین دومین یافتة پژوهش می

، مکارانهیابد )ویلو و اگر عادالنه باشد، تمایل افراد به پیشرفت و تالش برای روابط زناشویی خود افزایش می

های رسد طرحواره(  و زنان در این شرایط، احساس درماندگی کمتری دارند. از طرفی به نظر می2020

فتار ای  و مدیریت ربه علت تأثیرگذاری مثبت بر راهبردهای مقابله غیر انطباقیهیجانی انطباقی، برخالف 

سبک  واسطهبهزناشویی (  بر خودتنظیمی 2020تواند )ادواردز و همکاران، می بین فردیافراد در روابط 

 مشارکت در روابط بر اساسزنان بخشی از هویت خود را  چراکهمثبت داشته باشند،  تأثیرتبادلی انصاف 

(. همچنین در خصوص سبک 1397اند )زمانی زارچی و همکاران، گذاری کردهنزدیک و واقعی با دیگران، پایه

های نی انطباقی، نقش مثبت و در ارتباط با طرحوارههای هیجاتبادلی فردگرایی که در ارتباط با طرحواره

ای هتوان به اهمیت نوع طرحواره، نقش منفی در خودتنظیمی زناشویی افراد دارد میغیر انطباقیهیجانی 

گذاری هیجانی افراد اشاره کرد. براین اساس حتی سبک تبادلی مانند فردگرایی که بر خوداتکایی و سرمایه

های هیجانی انطباقی، افراد را در راستای خوداتکایی تواند در بافت طرحوارهز دارد میاندک در روابط تمرک

اد دارای افر چراکهتری داشته باشد. نیز تأثیرمثبت هاآنتر پیش ببرد و بر خودتنظیمی زناشویی مثبت

کنند، حساسیت زا، از دیگران و خودشان انتقاد نمیهای استرسهای هیجانی انطباقی، در موقعیتطرحواره

ردازند پدهند و به تنظیم بهتر نیاز روانشناختی بنیادین خودمختاری میبین فردی باالیی را نشان نمی

 (2020)فاستینو و همکاران، 

 سازی رفتاری بر خودتنظیمی زناشویی است. این یافتهسومین یافتة پژوهش حاکی از اثر مثبت سیستم فعال

 ؛خود ارجاعیسازی رفتاری با تفکر ( مبنی بر رابطه فعال2019ی و همکاران )های خسروانتواند با پژوهشمی

و کنترل و پورمحسنی کلوری  باارادهسازی رفتاری (  مبنی بر رابطة سیستم فعال1396) همکارانکریمی و 

سازی رفتاری با رضایت زناشویی همسو باشد. در تبیین یافتة سوم ( مبنی بر رابطة سیستم فعال1392)

سازی رفتاری در کاهش نشخوارهای ذهنی، خودسرزنشی، دگرسرزنشی و توان به نقش فعالژوهش میپ

گیری گرایشی (. از طرفی جهت2020اشاره کرد )ویتیکوسکا و همکاران، بین فردیآمیز کردن در روابط فاجعه

تواند در زمان تعقیب هدف در روابط عاطفی و نزدیک ( میشودمیسازی رفتاری تداعی )که با سیستم فعال

 ( 2011، همکارانو مثبتی داشته باشد )لوشیز  تأثیربر روی خودتنظیمی 

ی های تبادلسازی رفتاری به واسطة سبکچهارمین یافتة پژوهش نیز حاکی از آن است که سیستم فعال

 سبک تبادلی واسطهبهستم بازداری رفتاری تواند خودتنظیمی را افزایش و سیانصاف و فردگرایی می

( مبنی بر رابطة 2018های کیلپاتریک )تواند با پژوهشدهد. این یافته میفردگرایی، خودتنظیمی را کاهش 

کاران، ؛ لیبمن و همبین فردیتر و عزت نفس باالتر در روابط های مثبتسازی رفتاری با تعاملسیستم فعال
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ی و رابطه منفی فردگرای بین فردیک تبادل انصاف با کاهش خصومت در روابط ( مبنی بر رابطة سب2011)

( مبنی بر رابطة سیستم بازداری رفتاری با حساسیت 2019) همکارانکالولینو و -گرایی؛ مارچانبا توافق

پاه سهمسو باشد )رنجورخویی بیشتر به رویدادهای منفی در روابط و  از طرفی رابطه منفی فردگرایی با روان

 توان به نقش تمایالتسبک انصاف می در خصوص(. در تبیین آخرین یافته پژوهش 1399، منصور و همکاران

اشویی گذاری در حفظ روابط زندر سرمایه تساویبهگرایشی افراد در برقراری پیوند برابر در یک رابطه و تمایل 

ر ب( در مدیریت روابط شودمیی رفتاری تداعی اشاره کرد و این در حالی است که افراد اجتنابی )که با بازدار

کنند. در خصوص سبک تبادلی فردگرایی که در محاسبه سود و هزینه روابط، رفتار می زنگیبهگوش اساس

سازی رفتاری با خودتنظیمی زناشویی و نقش منفی در روابط سیستم نقش مثبتی در روابط سیستم فعال

ازی و سهای دو سیستم انگیزشی فعالتوان به نقش تفاوتنیز می بازداری با خودتنظیمی زناشویی دارد

سازی رفتاری، با ارزیابی مجدد مثبت اشاره کرد. بازداری رفتاری برخالف فعال بین فردیبازداری در روابط 

رسد (. به نظر می2020درزمان بروز مشکل همراه است )ویتیکوسکا و همکاران،  بین فردیکمتری در روابط 

پذیری و یا طرد شدن، تمایل دارند ن شرایط در سبک فردگرایی که افراد به علت ترس از آسیبدر ای

سازی رفتاری در مقایسه با بازداری رفتاری، به دگراتکایی داشته باشند، فعال جایبهخوداتکایی بیشتری 

(. 2018بیشتر و کاهش استرس زنان در این خصوص )کیلپاتریک،  شدهادراکعلت فراهم کردن حمایت 

سازی رفتاری، ترس زنان برای موجبات خودتنظیمی زناشویی را فراهم کند. از طرفی در سایه فعال

مت با مسال هاآنگذاری اندک و خوداتکایی )فردگرایی( در گذاری در روابط کمتر است و حتی سرمایهسرمایه

 (.2020شتری همراه است )راپوسو و همکاران، بی و نتایج مثبت

سازی رفتاری و سبک تبادل های هیجانی انطباقی، فعالتوان به نقش مثبت طرحوارهبندی میدر یک جمع

)سود و هزینه( انصاف در خودتنظیمی زناشویی اشاره کرد. در خصوص نقش میانجی سبک تبادل فردگرایی 

فت توان گرفتاری متفاوت، کارکرد متفاوتی داشته است می هاییستمسهای هیجانی و که در بافت طرحواره

 سازی رفتاری )به علتهای هیجانی انطباقی )به علت گشودگی به تجربه( و فعالکه افراد در بافت طرحواره

ای که حساسیت بیشتر به جستجوی پاداش( با سبک تبادل فردگرایی، سود باالتری را در مقایسه با هزینه

کنند و به همین دلیل، فرد با تمرکز بر تغییر رفتارهای ارتباطی خود اند، ادراک میابطه صرف کردهبرای ر

پیام  کهچراتواند خودتنظیمی زناشویی باالتر را تجربه کند. فشار بر همسر و انتظار تغییر از او، می جایبه

ت. این در حالی است که در سیستم اس« تغییر رفتارهای ارتباطی را از خودت شروع کن»درونی او به خودش 

بسته  )به علت غیر انطباقیهای هیجانی بازداری رفتاری )به علت حساسیت باالتر فرد به تنبیه( و طرحواره

از روابط خود ادراک  شدهحاصلبودن نسبت به تجارب هیجانی( فرد هزینه باالتری را در مقایسه با سود 

 «به همسرم نیاز ندارم»دهد که در زندگی، این پیام را به خودش می بر خودشکند و او با تکیه افراطی می

دف ه درنهایتدهد و این در حالی است که منفی قرار می تأثیرو این مسأله خودتنظیمی زناشویی را تحت 

توان به عدم امکان های پژوهش حاضر میاز محدودیت خودتنظیمی زناشویی، بهبود رابطه زناشویی است.

ها در تحقیقات مرتبط با ها به علت اهمیت درنظرگرفتن برخی از مالکتصادفی آزمودنی الا کامانتخاب 

گیری کرونا ویروس اشاره کرد. ها به علت همههای زناشویی و همچنین اجرای الکترونیکی پرسشنامهسازه
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ی خودتنظیمی توان عالوه بر استفاده از مصاحبه،  به تدوین مدل ساختارهای آتی میهمچنین در پژوهش

هاد پیشن عنوانبهمتغیرهای مذکور و مقایسه نتایج آن با جامعه زنان پرداخت.  بر اساسزناشویی در مردان 

 هایسیستمهای شناختی، رفتاری و هیجانی برای تعدیل کاربردی، طرحواره درمانی هیجانی و آموزش

تواند نقش مهمی از طریق تأثیرگذاری بر سبک می غیر انطباقیهای هیجانی بازداری رفتاری و طرحواره

و  های هیجانی مبتنی بر یادگیریتبادل افراد بر خودتنظیمی زناشویی در زنان داشته باشد. توجه به زمینه

های تبادل اجتماعی در زنان به لحاظ تواند درک بهتری را از سبکشخصیتی می-های زیستیزمینه

 م کند.تأثیرگذاری بر خودتنظیمی فراه

 

کنندگان رعایت شده است؛ قی در پژوهش با جلب رضایت آگاهانه شرکتالحظات اخالم القي:موازین اخ

 د.همچنین به افراد درباره محرمانه بودن نتایج اطمینان داده ش

 

 مشارکت نویسندگان

مقاله حاضر برگرفته از رساله دکتری نویسنده اول بود که توسط معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد 

، سازیشناسی، مفهومساوه به تصویب رسیده بود. در تدوین این مقاله همه نویسندگان در طراحی، روش

 اند.داشته نقش یکسانی نهایی سازینویس، ویراستاری و ها، پیشگردآوری و تحلیل داده

 

اند و همچنین کسانی کنندگانی که ما را در انجام پژوهش حاضر، یاری نمودهاز همه شرکت: سپاسگزاری

 .شودمیاند، تشکر و قدردانی که به هر طریق در اجرای این پژوهش، همکاری داشته

 

 حامی مالی بوده است.بنابر اظهار نویسندگان، مقاله حاضر فاقد هرگونه تعارض منافع و  :تعارض منافع 

 

 عمناب

سازی رفتاری سنجی مقیاس سیستم فعالهای روان(. ارزیابی ویژگی1395امیری، سهراب.، و حسنی، جعفر. )

(BAS)  و سیستم بازداری رفتاری(BIS)  .مجله علوم پزشکی علوم رازیمرتبط با تکانشگری و اضطراب، 

23(144): 80-69. 

رفتاری با بخشش و رضایت زناشویی -های مغزی(. رابطه فعالیت سیستم1392پورمحسنی کلوری، فرشته. )

 .17-26 :(16پیاپی  2) 8، روانشناسی معاصرزوجین. 

های (. نقش هوش هیجانی و طرحواره1392زاده، فاطمه.، و پورعباس، علی. )حسنی، جعفر.، نادری، یزدان.، رمضان

 .489-506 :(36) 9، پژوهیخانوادهدی زناشویی زنان. منهیجانی در رضایت

(. بررسی ساختار عاملی و 1392خانزاده، مصطفی.، ادریسی، فروغ.، محمدخانی، شهرام.، و سعیدیان، محسن. )

-119 :(3)11، شناسی بالینیروانهای هیجانی بر روی دانشجویان. مشخصات روانسنجی مقیاس طرحواره

91. 
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(. بررسی نقش ادراک انصاف بر کیفیت زناشویی. 1391رامرزی، سحر.، ورجبی غالمرضا. )مهر، رضا.، فخجسته

 .32-50 :(1) 8. شناختیمطالعات روان

ای پذیرش اجتماعی و (. نقش واسطه1398نیا، مریم. )رهسپار، طیبه.، خیر، محمد.، برزگر، مجید.، وکورش

 آموزان متوسطه دورهخانواده و انگیزش تحصیلی دانشهای هیجانی در ارتباط بین الگوهای ارتباطی طرحواره

 .59-76 :(4)10 شناختی،های روانها و مدلروشدوم. 

های هیجانی (. مقایسه طرحواره1397زاده، سوگند. )زمانی زارچی، محمدصادق.، صمدی کاشانی، سحر.، و قاسم

اجتماعی -های انتظامیپژوهش دوفصلنامهگری در زنان متقاضی طالق و غیرمتقاضی طالق. و خودسرکوب
 .147-158 :(2)6 زنان و خانواده،

های تبادل های روانسنجی مقیاس سبک(. ویژگی1399نیا، سبا. )نیا، مجید.، و صفاریمنصور، مژگان.، صفاریسپاه

 :40. شناسی اجتماعیهای روانپژوهشاجتماعی و رابطه آن با صفات شخصیتی در دانشجویان شهر تهران. 

171-151. 

های تبادل اجتماعی در جمعیت ایرانی. های روانسنجی مقیاس سبک(. بررسی ویژگی1396نیا، مجید. )صفاری

 .1-18 :(1)4 شناسی صنعتی و سازمانی،مطالعات روان

سازی ارزیابی تراز خودتنظیمی زناشویی در (. فراهم1396، الهه.، و کلهری، صفورا. )پوریعل نژاد، امید.،عیسی

جامعه ایرانی: آزمون پایایی، روایی و ساختار عاملی نسخه ایرانی سنجی خودتنظیمی رفتاری برای روابط 

 .126-147 :(24 یاپیپ 2) 7 مشاوره و روان درمانی خانواده،ها. کارآمد در زوج

های مغزی رفتاری با (. الگوی ارتباطی سیستم1396پور، حمید. ).، چلبیانلو، غالمرضا.، و هاشمیکریمی، سارا

 .47-57 :(4) 5، روانشناسی شناختیابعاد مدل سرشت ترکیبی هیجانی عاطفی. 

آموزش  (. بررسی اثربخشی1398پور، احمد.، و آقایوسفی، علیرضا. )نیا، مجید.، علیمردانی و لندانی، زهرا.، صفاری

مجله تحقیقات علوم های تبادل اجتماعی زوجین متقاضی طالق. دلسوزی شناختی بر تغییر سبک-خود
 .667-683 :(4) 17، رفتاری
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 پرسشنامه خودتنظیمي زناشویي
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 1 2 3 4 5 و برای آن برنامه دارم. دهممیعملی به تغییر شخصی توجه نشان  صورتبه 1

 ابمیدستبه من کمک کند تا به اهدافم  تواندمیکه  هاییراهمن به همسرم درباره  2

 .دهممیبازخورد مفید 

5 4 3 2 1 

روش  توانممی معموالانبود،  کارآمد امکردهاگر روشی که برای تغییر انتخاب  3

 دیگری را بیابم و  امتحان کنم.

5 4 3 2 1 

 1 2 3 4 5 .کارگیرمبه روابطماندر جهت بهبود  مؤثررا درباره روابط  هایمایده کوشممی 4

 و هاروش، امکردهبرای دست یافتن به اهدافی که برای خودم تنظیم  کوشممی 5

 راهبردهایی ارائه کنم.

5 4 3 2 1 

های توانم درباره راهخوب نیست، می روابطماناز  هاییبخشوقتی حس کنم که  6

 بهتر کردن آن فکر کنم.

5 4 3 2 1 

 1 2 3 4 5 بیابم. مؤثرهای ارتباط هایی درباره راهایده کنممیسعی  7

شخصی را  تغییرات هایبرنامه بازهممن حتی در صورت رویارویی با مشکالت  8

 .دهممیادامه 

5 4 3 2 1 

ام با همسرم درباره هماهنگی اهدافی که برای رابطه مشترکمان در نظر گرفته 9

 .کنممیگفتگو 

5 4 3 2 1 

را  هایمروش، اهداف و کنممیبه فراخور بازخوردهایی که از همسرم دریافت  10

 .کنممیاصالح 

5 4 3 2 1 
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از تالش  احتماالامن را برای تغییر کردن درک نکند، من  هایتالشاگر همسرم  11

 دست بکشم.

5 4 3 2 1 

دز روابطمان  چیزهمهحتی اگر بدانم متفاوت انجام دادن کارها مایه بهبود  12

 .توانم تصور کنم که رفتارم را تغییر دهمنمی بازهم ،شودمی

5 4 3 2 1 

ارتباطی جدید را امتحان کنم، مایلم بدانم در روابطم چه  هایروشبیش از آنکه  13

 چیزی برایم خوشایند است.

5 4 3 2 1 

 1 2 3 4 5 اگر روابطمان خوب پیش نرود احساس ناتوانی خواهم کرد. 14

مایلم درباره مسائلی که در روابطمان وجود دارد، دست روی دست بگذارم و  15

 حل خواهند شد. خودخودبهطفره بروم، به امید اینکه مشکالت 

5 4 3 2 1 

حتی اگر من در ایجاد تغییر با مشکل روبرو شوم، مایل نیستم از همسرم  16

 درخواست حمایت  کمک کنم.

5 4 3 2 1 

*** 

 رفتاری هایسیستمپرسشنامه 

 عبارت ردیف

مالا
کا

 
قم

واف
م

قم 
واف

ی م
حد

تا 
ف 

خال
ی م

حد
تا 

 

مالا
کا

 
فم

خال
م

 

 1 2 3 4 چیز در زندگی است. ترینمهمخانواده  1

 1 2 3 4 شوم.و نگران می ترسممی ندرتبهحتی اگر اتفاقات بدی برایم بیافتد،  2

 1 2 3 4 .کشممیاز راه و روش خود دست  خواهممیمن برای رسیدن به چیزهایی که  3

 1 2 3 4 ، دوست دارم که آن کارها را ادامه بدهم.دهممیوقتی کارهایم را خوب انجام  4

چیزهای   هاآنچیزهای جدید را امتحان کنم، اگر  فکر کنم  خواهممیهمیشه  5

 هستند. ایکنندهسرگرم

4 3 2 1 

 1 2 3 4 طرز لباس پوشیدنم برایم مهم است. 6

 1 2 3 4 .کنممیآورم، احساس شور و شعف می به دست خواهممیوقتی چیزهایی را که  7

 1 2 3 4 دهد.می آزارمکمانتقاد یا سرزنش خیلی  8

 1 2 3 4 کشم.ای میبرای رسیدن به آن دست از هر برنامه معموالا خواهممیوقتی چیزی را   9

 1 2 3 4 .دهممیاغلب کارها را فقط به دلیل سرگرمی و تفریح انجام  10

 1 2 3 4 آنقدر مشغله دارم که حتی برای رفتن به آرایشگاه هم وقت ندارم. 11

 کاربهدست فورااشانس مناسبی ببینم،  خواهممیاگر برای رسیدن به چیزهایی که  12

 شوم.می

4 3 2 1 

کسی از دست من عصبانی است احساس نگرانی و ناراحتی  دانممییا  کنممیوقتی فکر  13

 .کنممیزیادی 

4 3 2 1 

 درنگبی، شودمیوقتی فرصت مناسب برای انجام چیزهایی که دوست دارم فراهم  14

 شوم.می زدههیجان

4 3 2 1 

 1 2 3 4 .دهممیاغلب کارهایم را خیلی سریع انجام  15

 1 2 3 4 شوم.می زدههیجانخیلی  معموالااگر فکر کنم چیز ناخوشایندی در حال رخ دادن است  16

 1 2 3 4 کنند.خاصی رفتار می هایشیوهافراد به  بینممیوقتی  شوممی زدهشگفتاغلب  17

 1 2 3 4 دهند.قرار می تأثیرمرا تحت  شدتبه افتدمیوقتی چیزهای خوبی برایم اتفاق  18

 1 2 3 4 شوم.که عملکردم در انجام کاری ضعیف بوده، نگران می کنممیوقتی فکر  19

 1 2 3 4 همیشه به دنبال هیجان و تجربه احساسات جدید هستم. 20
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  "نیست  جلودارمهیچ مانعی  "هستم از روش  خواهممیوقتی به دنبال چیزی که  21

 .کنممیاستفاده  

4 3 2 1 

 1 2 3 4 در مقایسه با دوستانم ترس خیلی کمتری دارم. 22

 1 2 3 4 کندزده میبردن یک مسابقه یا رقابت مرا هیجان 23

 1 2 3 4 در انجام کاری مرتکب اشتباه شوم، نگرانم. کهایناز  24

*** 

 های هیجانيپرسشنامه طرحواره
 عبارت ردیف

مالا
کا

 
قم

واف
م

قم 
واف

ی م
حد

تا 
 

فم
خال

ی م
کم

ف 
خال

ی م
حد

تا 
 

مالا
کا

 
فم

خال
م

 

 4 3 2 1 0 دیگری بنگرم. اندازچشمبه موضوع از  کنممیوقتی ناراحتم, سعی  1

 4 3 2 1 0 .ندکننمیرا تجربه  هاآندرگیر احساساتی هستم که دیگران  کنممیاغلب فکر  2

 4 3 2 1 0 داشتن برخی احساسات, اشتباه است. 3

 4 3 2 1 0 .آورمدرنمیسر  هاآناز  اصالاحقایقی در مورد خودم وجود دارد که  4

بر این باورم که باید به خودم اجازه دهم تا با گریه کردن, احساساتم تخلیه  5

 شوند.

0 1 2 3 4 

کنترلم را از  ترسممیتجربه برخی از احساسات را بدهم,  یاجازهاگر به خودم  6

 دست بدهم.

0 1 2 3 4 

 4 3 2 1 0 .پذیرندمیو  کنندمیدیگران احساسات مرا درک  7

 4 3 2 1 0 احساساتم برایم معنایی ندارد. 8

 4 3 2 1 0 .کنممیاگر دیگران تغییر کنند, احساس بهتری پیدا  9

 4 3 2 1 0 آگاه نیستم. هاآناز  واقعاااحساساتی دارم که  کنممیفکر  10

 4 3 2 1 0 .کنممیبه خاطر احساساتم, احساس شرمندگی  11

 4 3 2 1 0 .دهدنمیهیچکس از ته دل به احساسات من اهمیت  12

احساساتی بودن و بروز دادن هیجاناتم, فردی منطقی  جایبهبرایم مهم است که  13

 و اهل عمل باشم.

0 1 2 3 4 

زمانی که احساسات متناقضی  )مانند عشق و نفرت همزمان ( به یک شخص  14

 است. تحملغیرقابلدارم, این وضعیت برایم 

0 1 2 3 4 

زندگی و آنچه  ترمهمبه موضوعات  کنممی, سعی کنممیوقتی احساس ناراحتی  15

 برایم ارزشمند است فکر کنم.

0 1 2 3 4 

 4 3 2 1 0 احساساتم را ابراز کنم. راحتیبه توانممی کنممیاحساس  16

 4 3 2 1 0 ؟" ستیچمشکلم " گویممیاغلب با خودم  17

 4 3 2 1 0 .دانممی نگرسطحیخودم را فردی  18

 4 3 2 1 0 نگرانم نتوانم احساساتم را کنترل کنم. 19

 4 3 2 1 0 انسان مجبور  است در مقابل داشتن  احساسات خاصی جبهه بگیرد. 20

بر اساس احساساتتان به این نتیجه برسید که چه چیزی برایتان خوب  توانیدنمی 21

 است.

0 1 2 3 4 

 4 3 2 1 0 من نباید برخی احساساتی را که دارم, داشته باشم. 22

 4 3 2 1 0 هستند. وغریبعجیبو  غیرعادیاحساساتم  کنممیفکر  23

 4 3 2 1 0 آید. به وجوداحساسات ناخوشایندی در من  شوندمیدیگران باعث  24



 خانواده درمانی کاربردی |             زاده و همکارانافسیه |       ...   و یجانیه یهادر زنان متاهل بر اساس طرحواره ییزناشو یمیخودتنظ  |133

 

به موضوع دیگری فکر  کنممی, سعی کندمیوقتی احساسی دارم که مرا ناراحت  25

 کنم یا کار دیگری انجام دهم.

0 1 2 3 4 

ر که چقد کنممیو مدام به این مسئله فکر  نشینممی ایگوشهوقتی ناراحتم,  26

 احساس بدی دارم.

0 1 2 3 4 

 4 3 2 1 0 روشن و واضح باشد. کامالا دوست دارم احساساتم نسبت به دیگران  27

 4 3 2 1 0 احساسات دیگران شبیه به احساسات من است. 28

 4 3 2 1 0 .پذیرممیاحساساتم را  29

 4 3 2 1 0 که دیگران دارند. رادارمدرست همان احساساتی  کنممیفکر  30

 4 3 2 1 0 .یابمدست هاآنواالتری وجود دارد که دوست دارم به  هایارزش 31

 4 3 2 1 0 احساسات فعلی من،  هیچ ربطی به نحوه بزرگ شدن من ندارد. کنممیفکر  32

کنم, ممکن است دیوانه نگران این هستم که اگر احساسات خاصی را تجربه  33

 شوم.

0 1 2 3 4 

 4 3 2 1 0 .گیردنمیرسد احساساتم از جایی سرچشمه به نظر می 34

در هر کاری  منطقی و خردمندانه عمل  تقریبااخیلی مهم است که  کنممیفکر  35

 کنم.

0 1 2 3 4 

 4 3 2 1 0 شفاف باشد. کامالادوست دارم احساسی که نسبت به خودم دارم برایم  36

را  هاآنخواهد وجود دانم احساسات خاصی دارم، دلم نمیکه می حالیدرعین 37

 بپذیرم.

0 1 2 3 4 

*** 

 پرسشنامه سبک تبادل اجتماعي
 عبارت ردیف

مالا
کا
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م
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حد

تا 
 

فم
خال

ی م
کم

ف 
خال

ی م
حد

تا 
 

مالا
کا

 
فم

خال
م

 

 1 2 3 4 5 برای من سودمند باشد. تواندمیمعتقدم که برقراری ارتباط  1

 1 2 3 4 5 دارد. هاییهزینهدانم که برقراری ارتباط برای من می کامالا 2

خاتمه دادن ناگهانی به روابطم,  جایبهدر صورت وجود مشکل  دهممیترجیح  3

 تالش کنم. هاآنبرای حفظ 

5 4 3 2 1 

از طرف مقابل خود نیز  ،کنممیکه برای برقراری روابط تالش زیادی  طورهمان 4

 .رادارمهمین انتظار 

5 4 3 2 1 

 1 2 3 4 5 حفظ روابط برترین اولویت من نیست. 5 *

 1 2 3 4 5 گیرد.برقراری روابط بر منافع آن پیشی می هایهزینه معموالا 6 *

 1 2 3 4 5 .کنممیتالش شایان توجهی  هاآنمن برای برقراری روابط و حفظ  7

 1 2 3 4 5 کنم. سوءاستفادهمقابل روابطم  هایطرفاز  خواهممی 8

 1 2 3 4 5 .کنممیمن به میزان منافع ناشی از یک رابطه توجه زیادی  9

 1 2 3 4 5 هستم. مدتکوتاهخواهان برقراری روابط  10

 1 2 3 4 5 باید از رابطه نفع یکسانی ببرند. بلندمدتمعتقدم که هردو طرف یک رابطه در  11 *
 1 2 3 4 5 به دیگران تکیه نکنم. دهممیترجیح  12 *

 1 2 3 4 5 .کنممیگهگاهی بیش از طرف مقابل برای برقراری رابطه تالش  13

 1 2 3 4 5 خود را به حداقل برسانم. هایهزینهدر ادامه یک رابطه  کنممیتالش  14
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که بیش از طرف متقابل از یک رابطه  کنممیزمانی احساس آرامش و راحتی  15

 عایدم شود.

5 4 3 2 1 

 1 2 3 4 5 .گیرممییک رابطه را زیر نظر  بلندمدت هایهزینه 16

آنکه توافقی را بپذیرم که مرا در دام  جایبهبه رابطه پایان دهم  دهممیترجیح  17

 .اندازدمیرابطه بدون منفعت 

5 4 3 2 1 

 1 2 3 4 5 برد برسم.  –برد  حلراهمقابل رابطه به  هایطرفبا  کنممیتالش  18

 1 2 3 4 5 زمان و تالش زیاد نیستم. صرفبهمجبور  هاآنکه در  دهممیروابطی را ترجیح  19

 کنممیچون احساس  ،دهممیدر روابط انجام  توجهیقابل هایگذاریسرمایه 20

 را ادامه دهم. هاآنشاید نتوانم 

5 4 3 2 1 

 1 2 3 4 5 هستند. توجهیقابل هایهزینهکه روابط مستلزم صرف  پذیرممی 21

 1 2 3 4 5 م که برایم منفعت داشته باشد.خواهان ماندن در یک رابطه هستبه شرطی  22

 1 2 3 4 5 .کنممیناشی از یک رابطه توجه زیادی  هایهزینهمن به میران  23

 1 2 3 4 5 .آیمبرمی هاآندرصدد پایان دادن  سرعتبهچنانچه روابطی را برقرار کنم,  24

من و طرف مقابل به یک اندازه  هاآناز روابطی بسیار راضی و خشنودم که در  25

 منتفع شویم.

5 4 3 2 1 

خودم به اهدافم  برتکیهبرقراری رابطه با دیگران, بیشتر با  جایبه معموالا 26 *

 .رسممی

5 4 3 2 1 

 1 2 3 4 5 .شودمیدر بیشتر روابط منافع شخصی اندکی نصیبم  27 *

ط رواب دهممیو ترجیح  کنممیاستفاده ن آمیزمجادلهگفتگوی  هایتاکتیکاز  28

 مقابل را ادامه دهم. هایطرفدوستانه با 

5 4 3 2 1 

ه را داشت بلندمدتکه توان تأمین منافع دوجانبه و  کنممیمن روابطی را حفظ  29

 باشد.

5 4 3 2 1 

تا مورد  دارممیخود در یک رابطه را نگاه  هایگذاریسرمایهمن حساب  30 *

 سوءاستفاده قرار نگیرم.

5 4 3 2 1 

 1 2 3 4 5 خواهان صرف تالش زیاد برای حفظ روابط هستم. 31
او نیز در آینده به من  ،مقابل رابطه کمک کنم طرفبهاگر اآلن  کنممیفکر  32 *

 .خواهد کردکمک 

5 4 3 2 1 

 1 2 3 4 5 را انجام دهم. گذاریسرمایهدر روابطم حداقل  دهممیترجیح  33

 1 2 3 4 5 رابطه موافقم. هایطرفغیرمنصفانه در گفتگو با  هایتوافقگاهی با  34

 1 2 3 4 5 فوری دریافت کنم. هایپاداشاز یک رابطه  توانممیکه همیشه ن دانممی 35
 1 2 3 4 5 .کنندمیرا حاصل  توجهیقابلمعتقدم که روابط منافع  36 *

 مدتکوتاه و منافع هاهزینهرابطه مشکوکم, به دنبال  هایبه طرفار آنجا که  37

 هستم.

5 4 3 2 1 

اگر پایان یافتن یک رابطه برایم سودمند باشد, با تمایل کامل آ ن را انجام  38

 .دهممی

5 4 3 2 1 

 1 2 3 4 5 مقابل رابطه منصف باشم. هایطرفبا  گفتگوهایمدر  کنممیسعی  39
 1 2 3 4 5 گذاری کنم.تمایل دارم در روابطم کمتر از یک فرد معمولی سرمایه 40 *

 1 2 3 4 5 مقابل رابطه قاطع و صریح باشم. هایطرفدر گفتگو با  توانممیمن  41

 1 2 3 4 5 .خواهند کردبه نفع من عمل  احتماالانیز  هاآناگر به نفع دیگران عمل کنم,  42

 1 2 3 4 5 برای من منفعت زیادی داشته باشد. تواندمیمعتقد نیستم که برقراری روابط  43
 1 2 3 4 5 هستم. مدتکوتاه و منافع هاهزینهدر یک رابطه به دنبال  44 *
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خاتمه  قطعاا روندنمیمن پیش  و نفعکه در آن چیزها به میل  ایرابطهبه  45

 .دهممی

5 4 3 2 1 

 1 2 3 4 5 تا هردو طرف رابطه منتفع شوند. کنممیمصالحه و توافق  معموالا 46

 1 2 3 4 5 رابطه تالشی نکنم. هایطرفبرای مذاکره و گفتگو با  دهممیترجیح  47

 1 2 3 4 5 .کنممیموافقت  غیرمنصفانهبرای حفظ یک رابطه با مصالحه  48

 1 2 3 4 5 بیشترین منفعت ممکن از روابط عایدم شود. کنممیتالش  49

 1 2 3 4 5 گیرم.یک رابطه را زیر نظر می بلندمدتمنافع  50

 1 2 3 4 5 از خاتمه دادن روابط اکراه دارم. 51 *

 چنینهمدر یک رابطه هستم که طرف مقابل  گذاریسرمایهدر صورتی خواهان  52

 قصدی داشته باشد.

5 4 3 2 1 

را  هاآن بلندمدتمنافع  ندرتبه ،دانممین بلندمدتمراودات را روابط  ازآنجاکه 53 *

 .گیرممیزیر نظر 

5 4 3 2 1 

 1 2 3 4 5 کنم. گذاریسرمایهانتظار دارم که در یک رابطه بیش از طرف مقابل  54

 .اندشدهحذفدار های ستارهگویه  *
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Marital Self-Regulation in Married Women based on 

Emotional Schemas and Behavioral Systems: With Emphasis 

on the Role of Mediating Social Exchange Style in 

Interpersonal relationships 

 
 

Maryam. Ofsiyehzadeh 1, Azadeh. Farghadani* 2, & Fatemeh. Shaterian Mohamadi 3  

 

 

 
Abstract  
Aim: The aim of this study was to modeling marital self-regulation based on emotional 

schemas and behavioral systems with the mediating role of social exchange styles. Methods: 

This descriptive study was conducted using a correlational design. Statistical 

population was all married female students of Islamic Azad University, Karaj Branch, 

in the 2020-21 academic year of whom 420 students were selected using convenient 

sampling. They completed the Behavioral Self-Regulation for Effective Relationship 

Scale by Wilson et al. the Leahy's Emotional Schema Scale, the Carver and White's 

BIS/BAS scales and the Leybman's Social Exchange Styles Questionnaire. Data were 

analyzed using structural equations and Amos software. Results: In addition to the 

significant direct effect of emotional schemas (adaptive and maladaptive) and 

behavioral activation on marital self-regulation, fairness and individualism played a 

positive mediating role between behavioral activation and adaptive emotional schemas 

in marital self-regulation. In addition, individualism played a negative mediating role 

between behavioral inhibition and maladaptive emotional schemas in marital self-

regulation (P=0.05). Conclusions: In addition to the positive role of adaptive 

emotional schemas, behavioral activation and fairness style in marital self-regulation, 

the individualism style of social exchange had a different function in marital self-

regulation of married women based on the type of emotional schemas and brain-

behavioral systems and it could have a different effect on the cost/benefit estimation 

in relationships. 
 

Keywords: Behavioral systems; Exchange style; marital self-regulation; Schema. 
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