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 های ناسازگار اولیه و خشونت زناشوییگر مدل پنج عاملی شخصیت در رابطه بین طرحوارهنقش میانجی
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 چكیده 

ازمقدمه تأثیر  بر  و  است  شده  توجه  آن  به  اخیر  هایسال  در  که  مهمی   عوامل  :  زناشویی  های  وارهطرح  دارد،  سزاییبه  خشونت 

گر مدل پنج عاملی شخصیت در رابطه هدف پژوهش حاضر تعیین نقش میانجی  .است  ر اولیه و صفات پنج عاملی شخصیتناسازگا

 های ناسازگار اولیه و خشونت زناشویی بود.وارهبین طرح

اد همه دانشجویان متأهل دانشگاه آزروش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی و جامعه آماری پژوهش حاضر شامل    روش پژوهش:

های تعارضی تجدید نظر شده؛ نسخه  بود. ابزار پژوهش مقیاس تاکتیک  1395-96اسالمی واحد ورامین در نیمسال تحصیلی اول  

 یابی معادالت ساختاری تحلیل شدند. ها با استفاده از روش مدلنامه طرحواره و مقیاس پنج بزرگ بود. دادهکوتاه پرسش

 های ناسازگار اولیه و خشونت زناشوییوارهرنجورخویی شخصیت رابطه بین طرحعامل روان  نتایج پژوهش حاضر نشان داد  ها:یافته

(73/2=Z  ،2183/0=B  را در سطح )های ناسازگار اولیه وارهپذیری شخصیت رابطه بین طرحکند. عامل توافقگری می میانجی  01/0

 . کندمی گری میانجی 05/0( را در سطح Z ،1781/0=B=51/2) و خشونت زناشویی

افراد  های ناسازگار اولیه قادر به پیش بینی صفات شخصیت نیز هستند.  وارههای پژوهش حاضر طرحمنطبق بر یافته  گیری: نتیجه

مخرب  رنجورخوروان ناپایداری  و   کنند  می  تجربه  را  ناخشنودی  و  احساسات  باالیی    . دارند  عواطف  خوشایندی  از  که  افرادی 

در نهایت این صفات  .  ها اجتماعی هستندفکر دیگران هستند و بر نزدیکی بر دیگران تأکید دارند و در کل آن  برخوردارند، اغلب به

 منجر به فراخوانی یا عدم فراخوانی خشونت می شود. 

 

 هاوارهطرح "شخصیت "خشونت زناشویی: كلیدواژه
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 : قدمهم 

و    2. خشونت خانگی (1)است    متمایز  دیگر  هایخشونت  از  دهد، می  رخ  افراد  خصوصی  حریم   در  که   دلیل   این  به  1خشونت زناشویی

عاشقانه    شرکای  بین  خشونت  به  واژه خشونت شریک جنسی  .(3,  2)  رودر میکاخشونت خانوادگی مترادف با خشونت زناشویی به

نگه داشتن در   ،5جنسی   تجاوز  ،4شناختی روان  سوءاستفاده  ،3وارد کردن صدمه جسمانی   رفتارهای عمدی اجباری مانند  اشاره دارد و

-که رابطه  گیردرفتارها توسط کسی صورت می  این.  تعریف شده است  10تهدید   ، و9اِرعاب  ،8محرومیت  ،7، مزاحمت 6انزوای اجتماعی 

 ای دارد. این رفتارها با هدف ایجاد کنترلای صمیمانه یا روزانه با قربانی بزرگسال یا نوجوان داشته یا دارد یا تمایل به چنین رابطه

 .(4)گیرد صورت می بر دیگری شریک یک

-رحشوند سطوح باالیی از طکنند کسانی که مرتکب پرخاشگری و خشونت میشناختی پیشنهاد می  -نظریه پردازان اجتماعی

تعامل استعداد ژنتیکی فرد و  از های شناختی پایدار و عمیقی هستند که سازه  ، هاوارهطرح. (5)های ناسازگار اولیه را دارا هستند واره

و دیگران است که از طریق آن   خودو باورها در مورد    عقایدای از  مجموعهگیری  شکلگیرند و نتیجه آن  عوامل محیطی شکل می

ارزیابی و تفسیر می الگوی طرح  .(6)شوند  شرایط  پنج نیاز هیجانی ارضا نشده تقسیم میوارهای، طرحوارهدر  شوند که  ها بر طبق 

های  . محدودیت3،  12. خودگردانی و عملکرد مختل2،  11. بریدگی و طرد 1اند که عبارتند از:  واره« نامیدههای طرحها را »حوزهآن

در    (8)کورال و کالویت    ،ههم راستا با این نظری.  (7)  15زداری. گوش به زنگی بیش از حد و با5و    14مندی. دیگرجهت4،  13مختل

طرح تعدیل  و  شناسایی  که  گرفتند  نتیجه  برنامهوارهپژوهشی  در  اولیه  ناسازگار  بافت  های  در  خشونت  درمان  برای  درمانی  های 

 آیند. د از عوامل مهمی به حساب میزناشویی افرا

-می  ایجاد  شخصیت  شناسیآسیب  و  شناختیهای روانآشفتگی  انواع  برای  را  خاصی  پذیریآسیب  گار اولیه،ناساز  هایوارهطرح

مدل پنج عاملی    . (11-9)  هستند  تریبیش  ناسازگار   هایوارهدارای طرح  سالم  افراد  به  نسبت  شخصیت  اختالل  افراد دارای  و   نماید 

، پنج بعد گسترده را  (12)کنند  دهی می تر را سازماناند که صفات جزئیهای شناختی معرفی شدهوارهعنوان طرحه بهک  شخصیت

کند. این پنج بعد شامل  برای شخصیت فرض می کند که تنوع گسترده الگوهای پایدار چگونگی رفتار افراد را توصیف و تبیین می

خوشایندی16گراییبرون وظیفه17،  روان18شناسی،  تجربه  1رنجورخویی،  برون  2پذیریو  بعد  جمعاست.  نظیر  رفتارهایی  با  -گرایی 

 
1. marital violence 
2. domestic violence 
3. physical injury 
4. psychological abuse 
5. sexual assault 
6. social isolation 
7. stalking 
8. deprivation 
9. intimidation 
10. threat 
11. disconnection and rejection 
12. impaired autonomy and performance 
13. impaired limits 
14. other/directedness 
15. over-vigilance and inhibition 
16. extraversion 
17. agreeableness 
18. conscientiousness 
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شناسی با رفتارهایی  دوستی، بعد وظیفهوجود، و جسارت، بعد خوشایندی با رفتارهایی نظیر اعتماد، دلرحم بودن، و نوع  گرایی، ابراز

خویشتن و  کوشش،  و  سعی  نظم،  رواننظیر  بعد  خودآگاهی،  داری،  افسردگی،  اضطراب،  خصومت،  نظیر  رفتارهای  با  رنجورخویی 

تکانشتحریک و  تجربهپذیری،  بعد  و  آرمانپذیگری  نظیر  رفتارهایی  با  عقلری  بیگرایی،  و  .  ( 13)شود  پروایی مشخص میگرایی، 

رابطه مدل پنج عاملی شخصیت را با خشونت روانی، جسمانی، و جنسی نسبت به همسر و شریک جنسی و    ( 14)هینس و سادینو  

ها نشان  ربه خشونت روانی، جسمانی، و جنسی از جانب همسر و شریک جنسی در مردان و زنان بررسی کردند. نتایج پژوهش آنتج

روانی در زنان همبسته بود.   آزارگریکم با    جوییتوافقشناسی زیاد و صفت  گرایی، و وظیفهرنجورخویی، برونداد که صفات روان

پیشروانطور صفت خوشایندی کم و صفت  همین زیاد  برون  آزارگریکننده  بینیرنجورخویی  و صفات  -گرایی و وظیفهجسمانی 

روانی و جسمانی    آزارگریرنجورخویی زیاد مستعد  مردان با صفت روان   .بود  زنان  جنسی در  آزارگری  کنندهبینی شناسی زیاد پیش

-توافق  وپذیری  تجربهصفات    ( 16)  رنجورخویی و بارلت و اندرسونگرایی و روانصفات گشودگی، برون  (15)آلوا و همکاران    بودند.

 رنجوخویی را عامل خطری برای خشونت همسر پیشنهاد کردند. و روان کننده را عوامل محافظت جویی

رابطه را تحت تأثیر قرار    1رابطه    4است که طبق آمار جهانی از هر    جهان  سراسر  عمومی در   بهداشت   مشکالت  خشونت یکی از

نان کل جمعیت جهان در معرض خشونت خانگی قرار دارند. چنین آمار جهانی برای  درصد ز  71تا    15بق آمار جهانی  داده است. ط

در   تهرانشهر    زنان  درصد  38دند که بیش از  در پژوهش خود گزارش کر  ( 19)رسولیان و همکاران    . (18,  17)مردان وجود ندارد  

باری بر سالمت جسمانی و  خشونت اثرات زیان  اند.طول عمر خود در معرض خشونت جسمانی از جانب همسران شان قرار داشته

ایروان افراد، شناختی و توانایی فرد قربانی برای زندگی سالم و موفق دارد و ممکن است این پیامدهای نامطلوب به خانواده ی  ن 

 . (20) روابط شان، و جامعه نیز تعمیم یابد

با توجه به شیوع خشونت و پیامدهای آن برای فرد، خانواده و جامعه اهمیت و ضرورت این پژوهش بر ضرورت انجام آن می  

پاسخافزاید.   پژوهش  این  اصلی  این رو هدف  رابطه بین طرحاز  عاملی شخصیت  پنج  آیا مدل  بود که  این سوال  به  های وارهگویی 

 کند؟ گری می انجیناسازگار اولیه و خشونت زناشویی را می

 

 : روش پژوهش

واحد   اسالمی  آزاد  دانشگاه  متأهل  دانشجویان  شامل همه  پژوهش  این  آماری  جامعه  و  نوع همبستگی  از  توصیفی  پژوهش  روش 

  و   شود  می   محسوب  پژوهش   هر  اصلی   ارکان  از  یکی   نمونه  حجم  که  این  به  توجهبود.    1395-96ورامین در نیمسال تحصیلی اول  

  مورد  بیشتر  ها   داده   تحلیل  روش  به  توجه  با   حاضر  نمونه پژوهش   حجم  تا   است  الزم  دارد،   پژوهش   نتایج   بر   ای  کننده   تعیین  تأثیر

های  نفر و در مدل  200تا  100های کمی پیچیده بین ، در مدل100های ساده زیر حجم نمونه در مدلجا که از آن  .گیرد قرار توجه

کمی  های  و با توجه به تعداد متغیرهای مورد بررسی، پژوهش حاضر از نوع مدل  (21)  است  پیشنهاد شده  نفر  200پیچیده باالی  

بود که به روش   دانشجو  250نمونه آماری این پژوهش شامل    احتمال ریزش نمونه،با در نظر گرفتن    وآید  به حساب می  پیچیده

برداری در دسترس و داوطلبانه انتخاب شدند. از جمله مالک های ورود به پژوهش طول مدت زندگی مشترک حداقل برای نمونه

 سال بود.  2مدت 

 ابزار پژوهش 

 
1. neuroticism 
2. openness to experience 
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آیتم است و به   44ت از مقیاس پنج بزرگ استفاده شد که شامل  به منظور سنجش صفات پنج عاملی شخصی.  مقیاس پنج بزرگ

( طراحی شده و درآن پاسخ هرسوال در  1385کندوان،    جعفری  لو و  جوشن  آبادی،  ؛ نقل از نصرت 1999وسیله جان و سریواستاوا )

، کامالً موافق، مشخص می  طیف پنج درجه ای لیکرت از کامالً مخالف، تا حدودی مخالف، نه موافق و نه مخالف، تاحدودی موافق

( سریواستاوا  و  جان  فاصله  1999شود.  به  بازآزمایی  ضریب  مقیاس    3(  این  برای  را  روایـی   90/0تا    80/0ماه  کردند.    گزارش 

همبستگی  بـه  آن  همگـرای و  )اسـت    داده  نشـان  مطلـوبی  روایی  شخصیت  عامل  5  سنجش  دیگر  ابزارهای  با  آن  وسـیله  جان 

 . (1999سریواستاوا، 

دامنه تعارض های جسمانی و روانشناختی هر دو  تعارضی    های   تاکتیک  مقیاس.  های تعارضی تجدید نظر شدهمقیاس تاكتیک

)بر    1را بر اساس نظریه تعارض   مذاکره برای مقابله با این تعارض ها  و  استدالل  زوج در روابط روزانه، جنسی و زناشویی و استفاده از

ر تعامالت اجتماعی امری اجتناب ناپذیر است و تاکتیک های مدیریت تعارض بر روی یک پیوستار اساس این نظریه وجود تعارض د

قرار دارد که از تاکتیک های خشن نظیر استفاده از اجبار و زور تا تاکتیک های منفعل نظیر بحث آرام پیرامون مسائل مختلف در 

( رفتارها را برحسب وخامت 1به دالیل مختلف از جمله اینکه    1996نوسان است( مورد ارزیابی قرار می داد. این مقیاس در سال  

مرتب می کرد؛ چنین ترتیبی به طور ضمنی گویای این بود که پرخاشگری روانشناختی نسبت به حمله ی جسمانی کم تر زیان  

ونت را نمی سنجید و  ( دالیل استفاده از خش3( ابعاد مهمی از خشونت همچون خشونت جنسی را پوشش نمی داد، و 2بخش است، 

مقیاس  گرفت.  قرار  نظر  تجدید  مورد  و همکاران  اِستراوس  توسط  گرفت؛  می  نادیده  را  داد  می  رخ  آن  در  که خشونت    موقعیتی 

زناشویی به صورت دو جانبه  (  CTS-2)شده    نظر   تجدید   تعارضی  های  تاکتیک ارزیابی تعارض های  برای  ارزیابی  ابزار خود  یک 

قر یا  و شامل  )اِرتکاب خشونت  است  بودن( در طی یک سال گذشته  مقیاس »حمله    78بانی خشونت  پنج خرده  است که  سوال 

ارزیابی قرار می  6« و »مذاکره 5«، »صدمه4«، »پرخاشگری روانشناختی 3«، »اجبار جنسی2جسمانی « را در یک طیف لیکرت مورد 

  پنج  تا   سه  = 3گذشته«، »  سال  در  بار  دو   = 2ذشته«، »گ  سال   در  بار   یک=  1= هرگز«، »0دهد. این مقیاس در یک طیف لیکرت از »

  سال  در  بار بیست از بیش   =6گذشته«، » سال  در  بار بیست تا   یازده = 5گذشته«، » سال  در  بار ده  تا  شش  = 4گذشته«، » سال  در  بار

جا که این مقیاس تعارض  بندی شده است. از آن  است«، رتبه  داده  رخ  آن  از  قبل  اما  نیفتاده  اتفاق   گذشته  سال  در=  7گذشته«، تا »

(  1در این مقیاس به دو صورت مورد استفاده قرار می گیرد:    7های زناشویی را در سال گذشته مورد ارزیابی قرار می دهد، رتبه  

در نمره گذاری نمره صفر در نظر گرفته می   7هنگامی که خشونت تنها در سال گذشته مورد نظر باشد که در این صورت برای رتبه 

در نمره گذاری نمره یک   7( هنگامی که شیوع خشونت در زندگی زناشویی مورد نظر باشد که در این صورت برای رتبه 2و یا شود، 

با استفاده از روش تحلیل عاملی و با حذف خرده مقیاس های »اجبار  ( 23)در ایران پناغی و همکاران . (22)در نظر گرفته می شود 

عنوان  86/0تا    66/0  کرونباخ   آلفای  جنسی« و »آسیب« ضرایب به  تاکتیک های تعارضی    مقیاس  درونی   همسانی   از  شاخصی  را 

شگری روانشناختی« را  همبستگی مثبت بین خرده مقیاس های »حمله جسمانی« و »پرخادر ایران تجدید نظر شده گزارش کردند. 

به عنوان شاخصی از روایی همگرا و عدم وجود همبستگی بین خرده مقیاس های »حمله جسمانی«، »پرخاشگری روانشناختی« و  

 . (23)عارضی تجدید نظر شده گزارش کردند تاکتیک های ت خرده مقیاس »مذاکره« را به عنوان شاخصی از روایی واگرا مقیاس

 
1. conflict theory 
2. physical assault 
3. sexual coercion 
4. psychological aggression 
5. injury 
6. negotiation 
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طرحواره ناسازگار اولیه   15ساخته شد که    1مقیاس توسط یانگ این  سؤالی    75نسخه کوتاه  . واره یانگنسخه كوتاه مقیاس طرح

  ها شامل کند. این طرحواره ارزیابی می  1=    تا کامالً غلط درباره من  6=    ای از کامالً درست درباره مندرجه  6لیکرت    یرا در طیف

سوال هیجانی  سوالبی  ؛ 10  تا  6های  سوال  ثباتیبی/رهاشدگی  ؛5  تا  1های  محرومیت  انزوای   ؛15  تا  11های  اعتمادی/بدرفتاری 

های  کفایتی سوالوابستگی/بی  ؛ 30تا    26های  سوال  ؛ شکست25تا    21های  ؛ نقص/شرم سوال20  تا   16های  اجتماعی/بیگانگی سوال

  46های  ؛ اطاعت سوال45تا    41های  خودتحول نایافته/گرفتار سوال  ؛ 40تا    36های  پذیری نسبت به بیماری سوالآسیب  ؛35تا    31

  ؛65تا    61های  انتقادی سوالمعیارهای سرسختانه/بیش  ؛ 60تا    56های  بازداری هیجانی سوال  ؛55تا    51های  فداکاری سوال  50تا؛  

ناکافی سوالخویشتن  ؛ 70تا    66های  منشی سوالاستحقاق/بزرگ  ای شامل  های طرحوارهو حوزه  75ا  ت   71های  داری/خودکنترلی 

  زنگی بیش از حد و بازداری است بهو گوش  ؛مندیهای مختل؛ دیگرجهتمحدودیت  بریدگی و طرد؛ خودگردانی و عملکرد مختل؛

و   80/0  االتر ازها ب مقیاسعنوان شاخصی از همسانی درونی برای خردهآلفای کرونباخ این مقیاس را به  (24)  والر و همکاران.  (24)

مقیاس   پرسشنامه  به   96/0برای کل  این  دادند  نشان  و  آوردند  افتراقیدست  ایران    مطلوبی  روایی  در  ابزار ضرایب دارد.  این    برای 

تحلیل مؤلفه اصلی رده باالتر، سه عامل رده باالتر را در راستای  اند و  کردهگزارش    62/0تا    90/0  ای ازدامنهدر    راآلفای کرونباخ  

 . (25) های پیشین نشان دادیافته

آزمودنی انتخاب  از  براساس مالکپس  و مالک ها  پژوهش  به  ورود  به  های  یکسانی  توضیحات  ارائه  و  پژوهش  از  خروج    افراد های 

پژوهش و چگونگی تکمیل پرسش اهداف  اعالم رضایت شرکتنامهدرباره    ها گروهی در داخل کالسبه صورت    افرادها،  کنندهها و 

ایامهشنپرس در  کردند.  تکمیل  را  رازداری  ها  و  خصوصی  حریم  تضمین  آگاهانه،  رضایت  اخذ  شامل  اخالقی  مالحظات  پژوهش  ن 

 یابی معادالت ساختاری تحلیل شدند. های پژوهش حاضر با استفاده از روش مدلداده  رعایت شد. 

 

 : هایافته

درصد( از شرکت   0/33)  نفر  77در پژوهش حاضر    درصد( زن بودند.  4/58نفر )  136درصد( مرد و    6/41)  نفر  97در پژوهش حاضر  

درصد(   9/27نفر )  65سال و    40تا    36درصد(    6/17)  نفر  41سال،    35تا    31درصد(    5/21نفر )  50سال،    30کنندگان کمتر از  

بود. میزان    71/7  و   45/35  سال داشتند. گفتنی است که میانگین و انحراف استاندارد سن شرکت کنندگان به ترتیب  41باالتر از  

( کارشناسی ارشد و  8/40نفر )  95درصد( کارشناسی،    1/45نفر )  105درصد( از شرکت کنندگان کاردانی،    3/7نفر )  17  تحصیالت

16  ( بود.   9/6نفر  دکتری  پژوهش حاضر    درصد(  و    1/63)  نفر  147در  )  86درصد( شاغل  بودند.   9/36نفر  غیرشاغل  در    درصد( 

درصد(    2/20)  نفر  47سال،    7تا    4درصد(    8/28نفر )  67سال،    3کمتر از    درصد( از شرکت کنندگان  5/27)  نفر  64پژوهش حاضر  

سال تجربه زندگی مشترک با همسر خود را داشتند. گفتنی است که میانگین و    13درصد( باالتر از    6/23نفر )  55سال و    12تا    8

درصد( از شرکت    5/33)  نفر  78وهش حاضر  در پژ  بود.  99/6و    76/8انحراف استاندارد سال های ازدواج شرکت کنندگان به ترتیب  

درصد( سه فرزند یا بیشتر از   9/6نفر )  16درصد( دو فرزند و    5/24)  نفر  57درصد( یک فرزند،    2/35نفر )  82کنندگان فاقد فرزند،  

 سه فرزند داشتند.

 

 

 
1. Young, J. E. 



 های ناسازگار اولیه و خشونت زناشوییگر مدل پنج عاملی شخصیت در رابطه بین طرحوارهنقش میانجی

 

صفات شخصیت و خشونت   های ناسازگار اولیه، وارهطرح میانگین، انحراف استاندارد و ضریب آلفای كرونباخ. 1جدول  

 زناشویی

Table 1. Mean, standard deviation and Cronbach's alpha coefficient of early maladaptive 

schemas, personality traits and marital violence 
انحراف  میانگین  متغیر

 استاندارد

آلفای 

 كرونباخ 

ضریب   كشیدگی چولگی 

 تحمل

تورم  

 واریانس 

 چولگی 

روان    –یت  شخص          

 رنجورخویی

65/26 58/8 712/0 303/0 283/1- 441/0 266/2 303/0 

 227/0 230/2 448/0 139/1 227/0 760/0 10/8 16/28 برونگرایی –شخصیت  

 032/0 396/2 417/0 -345/0 032/0 694/0 62/10 30/29 تجربه پذیری –شخصیت  

 164/0 832/1 546/0 -922/0 164/0 718/0 31/7 49/25 توافق پذیری –شخصیت  

 -073/0 364/2 423/0 537/0 -073/0 844/0 76/6 27/26 وظیفه شناسی –شخصیت  

 -140/0 576/2 408/0 780/0 -140/0 945/0 47/32 59/80 بریدگی /طرد  -طرحواره  

خ  ودگردانی و    -طرح  واره  

 عملكرد مختل

63/60 92/31 932/0 036/0- 767/0- 158/0 344/6 036/0- 

دیگرجه   ت    -طرح   واره  

 مندی

84/31 26/15 849/0 057/0- 194/1- 310/0 229/3 057/0- 

 022/0 063/3 327/0 -089/1 022/0 809/0 17/12 88/30 گوش به زنگی  -طرحواره  

محدودیت ه  ای    -طرحواره 

 مختل

09/31 52/11 816/0 798/0- 743/0- 392/0 550/2 798/0- 

متغیر  -311/0 043/0 915/0 45/23 60/39 زناشویی خشونت

 مالک 

متغیر 

 مالک 

043/0 

 

 عبـور نکـرده اسـت.  ±  2جدول فوق نشان می دهد که شاخص های مربوط به چولگی و کشیدگی هیچ کـدام از عامـل هـا از مـرز  

حاضـر  پـژوهشنشان می دهد که مسئله همخطی بودن نیز در متغیـر هـای تحقیـق رخ نـداده اسـت. در   1همچنین نتایج جدول  

مده از محاسبه عامل تورم واریانس و ضریب تحمل نشان داد که پدیده همخطـی بـودن در متغیرهـای پـژوهش رخ مقادیر بدست آ

 نداده است.
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 همبستگی بین متغیرهای پژوهش ضرایب  .  2جدول  

Table 2. Correlation coefficients between research variables 
 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 متغیرهای پژوهش

          - رنجورخوییوان. ر1

         - -072/0 گرایی. برون2

/ 192** پذیری. تجربه3

0- 

**285 /

0 
-        

/ 289** پذیری. توافق4

0- 

**347 /

0 
*163/0 -       

 . وظیفه شناسی5
109/0- 

**251 /

0 
*154/0 

**179 /

0 
-      

/360** طرد  /. بریدگی6

0 
053/0- 

**291 /

0- 

**353 /

0- 
096/0- -     

ــودگردانی و 7 . خــــــ

 عملکرد مختل

**371 /

0 
030/0- 

**301 /

0- 

**349 /

0- 
099/0- 

**720 /

0 
-    

/ 215** مندی. دیگرجهت8

0 
007/0- 

**181 /

0- 

**245 /

0- 
006/0 

**611/

0 

**283 /

0 
-   

/ 208** . گوش به زنگی9

0 
078/0 

**168/

0- 

**221 /

0- 
070/0 

**316/

0 

**714 /

0 

**617/

0 
-  

ــدودیت10 ــای . محـ هـ

 مختل

**282 /

0 
015/0 

**221 /

0- 

**283 /

0- 
023/0- 

**373 /

0 

**452 /

0 

**355 /

0 

**503 /

0 
- 

/ 578** زناشویی . خشونت11

0 

**357 /

0- 

**506/

0- 

**551 /

0- 

**403 /

0- 

**395 /

0 

**248 /

0 

**372 /

0 

**225 /

0 

**273 /

0 

  01/0>  P**  ،05/0>  

P* 
          

بریدگی /طرد، خودگردانی و عملکرد مختل، دیگرجهت مندی، )  هیاولهای ناسازگار    همبستگی های بین ابعاد طرحواره  2جدول  

گوش به زنگی و محدودیت های مختل(، صفات شخصیت )برون گرایی، روان رنجورخویی، تجربه پـذیری، توافـق پـذیری و وظیفـه 

ورخویی شخصیت به صـورت منفـی و شناسی( و خشونت زناشویی را نشان می دهد. همچنان که مالحظه می شود، عامل روان رنج

بـا خشـونت  01/0عامل های برون گرایی، تجربه پذیری، توافق پذیری و وظیفه شناسـی بـه صـورت مثبـت و در سـطح معنـاداری 

زناشویی همبسته است. همچنین همه ابعاد طرحواره های ناسـازگار اولیـه شـامل بریـدگی /طـرد، خـودگردانی و عملکـرد مختـل، 

همبسـته  01/0ش به زنگی و محدودیت های مختل با خشونت زناشویی به صورت مثبت و در سطح معناداری دیگرجهت مندی، گو

 اند.
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« و 1(D) فاصـله مهلنوبـایس»در ادامه مفروضه نرمال بودن توزیع چند متغیری با استفاده از روش تحلیل اطالعات مربـوط بـه 

طالعات مربوط به هیچ شرکت کننده ای پرت های چند متغیـری تشـکیل ترسیم منحنی توزیع آن ارزیابی شد. نتایج نشان داد که ا

 نداده، لذا چنین نتیجه گیری شد که توزیع چند متغیری اطالعات شرکت کننده نرمال است.

متغیر مکنون طرحواره های ناسـازگار اولیـه بـه وسـیله پـنج نشـانگر گیری پژوهش حاضر چنین فرض شده است که مدل اندازه  در

حـال   .طرد، خودگردانی و عملکرد مختل، دیگرجهت مندی، گوش به زنگی و محدودیت های مختـل سـنجیده مـی شـودبریدگی /

سوال این است که آیا متغیرهای مشـاهده شـده از تـوان الزم بـرای انـدازه گیـری متغیـر مکنـون طرحـواره هـای ناسـازگار اولیـه 

و براورد بیشـینه  AMOS 7.0یل عاملی تاییدی با استفاده از نرم افزار گیری پژوهش، تحلبرخوردارند؟ به منظور آزمون مدل اندازه

 ()p ،922/21 =(5 = df، 233)N =2 <01/0برازندگی کـای اسـکوئر نشـان داد کـه ) ( انجام شد. بررسی شاخصML) 2احتمال

شاخص ریشـه خطـای شان داد که  مدل با داده های گراوری شده برازش قابل قبول ندارد. ارزیابی دیگر شاخص های برازندگی نیز ن

ریشه خطای میانگین مجذورات تقریب کـوچکتر از بود )گفته می شود    121/0( که برابر با  3RMSEA)  میانگین مجذورات تقریب

از برازش مدل با داده   نشانگر برازش عالی مدل با داده های گردآوری شده است(  05/0نشانگر برازش قابل قبول و کوچکتر از    08/0

( برابر با 5AGFIشاخص نکویی برازش تعدیل شده )،  963/0برابر با    (4GFIشاخص نکویی برازش )ایت نمی کند. در مقابل،  ها حم

نشانگر برازش   90/0شاخص برازش تطبیقی بزرگتر از  گفته می شود  بود )  985/0( برابر با  6CFIتطبیقی )شاخص برازش  و    890/0

زش عالی مدل با داده های گردآوری شده است( و سه شـاخص برازنـدگی مزبـور از بـرازش نشانگر برا 950/0قابل قبول و بزرگتر از 

بـه منظـور تقلیـل آن،  شاخص ریشه خطای میانگین مجـذورات تقریـب. با توجه به اهمیت  قابل قبول مدل با داده ها حمایت نمود

ت مندی و خـودگردانی و عملکـرد مختـل مـدل شاخص های اصالح ارزیابی و با ایجاد کوواریانس بین خطاهای دو نشانگر دیگرجه

دارد اندازه گیری اصالح و در نهایت شاخص هایی به دست آمد که نشـان داد مـدل انـدازه گیـری بـا داده هـا بـرازش قابـل قبـول 

((264/8 =(4  =  df  ،233)N =2(  ،966/0  =CFI،  986/0  =GFI،  949/0 =AGFI   072/0و =RMSEA). 

 زه گیری در تحلیل عاملی تأییدیپارامترهای مدل اندا   .3جدول  

Table 3. Parameters of the measurement model in the confirmatory factor analysis 
پارامتر برآورد   گر نشان  -نمتغیر مكنو

b 

پارامتراستاندارد 

β 

خطای 

 استاندارد

 نسبت بحرانی 

 693/17** 181/0 975/0 210/3 طرد  /بریدگی -وارهطرح

خ  ودگردانی و    -وارهط  رح

 عملكرد مختل

483/2 932/0 149/0 **985/13 

 340/14** 074/0 836/0 065/1 مندیدیگرجهت -وارهطرح

 652/16** 074/0 817/0 035/1 گوش به زنگی -وارهطرح

   778/0 1ه  ای  مح  دودیت  -وارهطرح

 
1. Mahalanobis distance (D) 
2. Maximum Likelihood 
3. Root Mean Square Error of Approximation 
4. Goodness of fit index 
5. Goodness of fit index 
6. Comparative fit index 
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 مختل

ده، بنابراین پارامتر خطای استاندارد و نسـبت بحرانـی تثبیت ش  1نکته: چون بارهای عاملی مربوط به محدودیت های مختل با عدد  

 **P <01/0   آن محاسبه نشده است.

همچنان که جدول فوق نشان می دهد کمترین بار عاملی متعلق به نشانگر محدودیت های مختل است که مقدار آن برابر با  

می باشد. در کل نتایج جدول    975/0مقدار آن برابر با می باشد و باالترین بار عاملی متعلق به نشانگر بریدگی/طرد است که  778/0

گار اولیه را زفوق بیانگر آن است که همه متغیرهای مشاهده شده به صورت قابل قبول و معنادار متغیر مکنون طرحواره های ناسا

 اندازه گیری می کند. 

برازش چگونگی  ارزیابی  برای  ساختاری  معادالت  یابی  مدل  تحلیل  روش  از  های    استفاده  داده  با  پژوهش  ساختاری  مدل 

دارد. ها  داده  با  قبولی  قابل  برازش  مدل  که  داد  نشان  شده  سطح    گردآوری  در  کای  مجذور  شاخص  بود  معنادار    01/0اگرچه 

(01/0>p  ،088/94  =2  دیگر این  وجود  با  بود،  شده  گردآوری  های  داده  با  ساختاری  مدل  برازش  عدم  بیانگر  موضوع  این  و   ،)

های   نمودند.  شاخص  حمایت  ها  داده  با  مدل  قبول  قابل  برازش  از  تقریببرازندگی  مجذورات  میانگین  خطای  ریشه   شاخص 

(RMSEA برابر با )بود،    076/0( شاخص نکویی برازشGFI)   922/0برابر با ،( شاخص نکویی برازش تعدیل شدهAGFI  برابر با )

در مجموع این نتایج بیانگر آن بود که مدل ساختاری پژوهش حاضر با  . بود 947/0( برابر با CFI)ی  شاخص برازش تطبیقو  894/0

 .داده های گردآوری شده برازش قابل قبول دارد

 ضرایب مسیر كل و مستقیم بین متغیرهای پژوهش در مدل ساختاری   .4جدول  

Table 3. Total and direct path coefficients between research variables in structural 

model 
سطح  b S.E β مسیرها

 معناداری

 001/0 429/0 149/0 839/0 خشونت زناشویی  -وارهطرح ضریب مسیر كل

ض   ریب مس   یر  

 مستقیم

 001/0 369/0 054/0 263/0 رنجورخویی روان -وارهطرح

 502/0 -049/0 052/0 -033/0 گراییبرون -وارهطرح

 001/0 -303/0 068/0 -269/0 پذیریتجربه -وارهطرح

 001/0 -364/0 053/0 -253/0 پذیریتوافق -وارهطرح

 198/0 -094/0 069/0 -085/0 شناسی وظیفه -وارهطرح

 001/0 303/0 247/0 830/0 خشونت زناشویی  -رنجورخوییروان

 988/0 -003/0 239/0 -009/0 خشونت زناشویی -گراییبرون

 088/0 -134/0 177/0 -295/0 خشونت زناشویی -پذیریتجربه

 005/0 -250/0 230/0 -704/0 خشونت زناشویی  -توافق پذیری

 366/0 -061/0 154/0 -133/0 خشونت زناشویی -شناسیوظیفه

 010/0 180/0 137/0 353/0 خشونت زناشویی  -وارهطرح

 001/0 249/0 124/0 474/0 خشونت زناشویی  -وارهطرح  ض   ریب مس   یر
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 مستقیمغیر

 

به  دهد  می  نشان   4جدول   متغیر مکنون طرحواره های  ضریب مسیر کل )مجموع ضرایب مسیر مستقیم و غیر مستقیم( مربوط 

روان  (. ضریب مسیر مربوط به عامل  p  ،429/0=β<01/0)  معنادار است  01/0در سطح    مثبت و   زناشویی  خشونت و اولیه ناسازگار

معنادار است و ضریب مسیر مربوط به    01/0( مثبت و در سطح  p  ،303/0=β<01/0)  ییزناشورنجورخویی شخصیت با خشونت  

پذیری شخصیت با خشونت  عامل   معنادار است. گفتنی است که    01/0( منفی و در سطح  p  ،250/0-=β<01/0)  ییزناشوتوافق 

طرحواره ن معنادار نبود. ضریب مسیر غیر مستقیم بی 05/0ضرایب مسیر بین دیگر عامل های شخصیت و خشونت خانگی در سطح 

ناسازگار در سطح  زناشویی   خشونت و اولیه های  و  )معنادار    01/0مثبت  نتیجه p  ،249/0=β<01/0است  چنین  اساس  براین   .)

از آنجا که در .  زناشویی را میانجیگری می کند خشونت  و اولیه گیری شد که صفات شخصیت رابطه بین طرحواره های ناسازگار

پنج عامل برونگرایی، روان رنجورخویی، تجربه پذیری، توافق  زناشویی   خشونت و اولیه ی ناسازگارطرحواره هارابطه بین دو متغیر  

پذیری و وظیفه شناسی قرار داشت، بنابراین الزم بود معناداری نقش میانجیگر هر یک از عامل ها به وسیله فرمول پیشنهادی بارون  

ا عدم معناداری نقش هر یک از عامل های واسطه ای شخصیت در رابطه  معناداری ی  5به صورت جداگانه معین شود. جدول  1و کنی 

 را نشان می دهد. زناشویی  خشونت و اولیه طرحواره های ناسازگاربین 

 گر صفات شخصیت آزمون معناداری نقش میانجی  .5جدول  

Table 5. Significance test of mediation role of personality traits 
 Z ستقیم مسیر غیرم مسیرها 

 a*b abSE 

 خشــونت –رنجورخــویروان –وارهطــرح 

 زناشویی

2183/0 0800/0 **73/2 

 0204/0 0147/0 0003/0 زناشویی خشونت –گراییبرون –وارهطرح

 496/1 0530/0 0793/0 زناشویی خشونت –پذیریتجربه –واره طرح

 51/2* 0701/0 1781/0 زناشویی خشونت –پذیریتوافق –واره طرح

 خش  ونت  –شناس  یوظیفه  –واره  طرح

 زناشویی

0113/0 0191/0 591/0 

 

می  5جدول   و خشونت    دهد نشان  اولیه  ناسازگار  های  بین طرحواره  رابطه  رنجورخویی شخصیت  روان  عامل  دهد  نشان می 

سطح  Z  ،2183/0=B=73/2)  زناشویی در  را  شخ  01/0(  پذیری  توافق  عامل  همچنین  کند.  می  بین میانجیگری  رابطه  صیت 

میانجیگری می کند. گفتنی است که    05/0( را در سطح  Z  ،1781/0=B=51/2)  طرحواره های ناسازگار اولیه و خشونت زناشویی

دیگر عامل های شخصیت )برونگرایی، تجربه پذیری و وظیفه شناسی( به صورت معنادار رابطه بین طرحواره های ناسازگار اولیه و  

 کردند. نجیگری نخشونت زناشویی را میا

 

1.  
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گری های ناسازگار اولیه و خشونت زناشویی با میانجیوارهمدل ساختاری پژوهش در تبیین رابطه بین طرح.  1شكل  

 صفات شخصیت 

 

 : گیریبحث و نتیجه

داد   نشان  حاضر  پژوهش  طرحوارهروان  عاملنتایج  بین  رابطه  شخصیت  زناشورنجورخویی  خشونت  و  اولیه  ناسازگار   را  ییهای 

-میانجیرا    های ناسازگار اولیه و خشونت زناشوییپذیری شخصیت رابطه بین طرحوارهکند. همچنین عامل توافقگری میمیانجی

واسطه های ناسازگار اولیه و خشونت زناشویی بهوارهگری رابطه بین طرحهای پژوهش حاضر در خصوص میانجی یافته  کند.گری می

های  یافتههم راستاست.    (16)بارلت و اندرسون  ؛  (15)آلوا و همکاران  ؛  ( 14)هینس و سادینو  های حاصل از  رنجورخویی با یافتهروان

های  پذیری با یافتهواسطه توافقهای ناسازگار اولیه و خشونت زناشویی بهوارهگری رابطه بین طرحپژوهش حاضر در خصوص میانجی 

 هم راستا نیست.   (16)بارلت و اندرسون و   (14)نس و سادینو هیحاصل از 

یافته تبیین  میدر  حاضر  پژوهش  از  حاصل  گفت  های  بعدها  وارهطرحتوان  و  دارند  نوجوانی  و  کودکی  دوران  در  ریشه  ها 

توانند  شوند، میها فعال میواره. زمانی که طرح( 26)  اند شوند زیرا مانع از برآوردن نیازهای هیجانی در آن دوران شدهناسازگارانه می

  این   و  شده  رویدادها  از  فرد  در تفسیرهای  سوگیری  موجب  هاواره. طرح( 27)  بر ادراک، واقعیت و پردازش شناختی فرد اثر بگذارند

  دهند می  نشان  بینانهواقع  غیر  هایاهداف و چشمداشت  نادرست،  های گمانه  شده،  حریفت  هاینگرش  به صورت  را  خود  هاسوگیری

های حوزه بریدگی و طرد دوران کودکی تکان دهنده ای داشته اند و در بزرگسالی تمایل دارند از  هواربسیاری از افراد با طرح  .(28)
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بین روابط  که طرح  برقرای  افرادی  کنند.  اجتناب  نزدیک  از  هایوارهفردی  دارد،  قرار  مختل  عملکرد  و  حوزه خودگردانی  در  شان 

خودشان و محیط اطرافشان، انتظاراتی دارند که در توانایی آن ها برای تفکیک خود از نماد والدین و دستیابی به عملکرد مستقالنه  

آید که کودک را با قید و شرط  وجود میهایی بهطور معمول در خانوادهمندی به گرجهتهای حوزه دیوارهطرحمانع ایجاد می کند.  

های مهم شخصیت خود را منظور دستیابی به توجه، عشق و پذیرش دیگران باید جنبهبهدر چنین شرایطی  کودک    و   اندپذیرفته

تنبیهخانواده.  (7)  نادیده بگیرد بازداری در آن پرورش می یابد، معموالً  گرا بوده  گر، پرتوقع و کمالای که حوزه گوش به زنگی و 

دارای طرحاست.   نمیهای حوزه محدودیتوارهافراد  به گونههای مختل  با کفایت  توانند  و  کارآمد  را کنترل کنند. تحمل  ای  خود 

های فردی برای این افراد بسیار دشوار است و در صورت ناکامی، به سبک بسیار افراطی هیجان های خود را  ناکامی در کسب هدف

یابد القاکننده حس  های مختل در آن پرورش میای که حوزه محدودیتخانوادهدهند.  کنند و رفتار تکانشی از خود بروز میبیان می

 . (29)رتری در کودک هستند ب

یده گرفتن نیازهای خود و همسر در جهت  اجتناب از روابط صمیمی، ناتوانی در استقالل از والدین یا همسر در مواقع نیاز، ناد 

گری احتماالً منجر به سرخوردگی، ابراز خشونت یا فراخوانی خشونت از  برآوردن نیازهای دیگران، توقع باال و خودشیفتگی و تکانش 

د؛ به ویژه والدین  گیرهای ناسازگار اولیه شکل میکه احتماالً در بطن طرحواره  رنجورخوییروانشود. عالوه براین،  جانب همسر می

های  وارهطرحبا اعمال نامنعطف قوانین و مقررات در خانواده و بازداری در ارائه گرمی، محبت و پذیرش،  که  گیر  و سختگر  تنبیه

رسد کودک را برای  یابد به نظر میها پرورش میهای مختل در آنمحدودیتمندی، گوش به زنگی و بازداری و  های دیگرجهتحوزه

و    گریگری و دگرسرزنش، افسرده و اضطرابی و خودسرزنشگراآزردهرنجورخویی و سبک تفکر روانصفات شخصیتی روانپرورش  

روانی افراد در زمینه روابط زناشویی را تحت در درجه اول فرایندهای درونرنجورخویی  روان  .سازندآماده میگرانه  رفتارهای تکانش

تر  فردی را بیشرنجورخو، دنیای درونهای عصبی و تمایل به تجربه افکار منفی در افراد روانانهدهد. کاهش کنترل تکتأثیر قرار می

برون دنیای  قرار میاز  تأثیر  ویژگیفردی تحت  از دیگر  رواندهد.  افراد  نکوهشهای  رفتار  تدافعی  رنجورخو،  و  تحقیرکننده  کننده، 

روان  افراد  غیرمنطقی  است.  باورهای  دارای  انطباق بیشرنجورخو  و  کمتر  بهپذیری  هنگام  تری  به  و  هستند  خود  همسر  با  ویژه 

 . (30)گیرند کار میای نامناسب بهزا راهکارهای مقابلهرویارویی با عوامل تنش

-که دیگران نیز متقابالً کمکها و باور به اینهایی مانند همدردی نسبت به دیگران، کمک به آنویژگی  هدهندپذیری نشانتوافق

که فرد طوریمندی ناشی شود، بههایی نظیر دیگرجهتوارهپذیری از طرحبا این حال، ممکن است توافق.  (31)  کننده هستند، است

نیازهای  بیش گرفتن  نادیده  قیمت  به  مدت  دراز  در  و  بگذارد  زمان  و  کند  تالش  دیگران  نیازهای  ارضای  برای  توان خویش  از  تر 

ان تمام شود. در چنین شرایطی سرخوردگی نیازهای همسر منجر احتماالً هیجانی، مادی و معنوی خود و همچنین همسر و فرزند

های  وارهگری رابطه بین طرحشود. نتایج پژوهش حاضر در خصوص میانجی منجر به تعارض و پرخاشگری و فراخوانی خشونت می

ید بتوان آن را با نگاهی بر فرهنگ ایرانی  های پیشین هم راستا نبود که شاپذیری با پژوهش واسطه توافقناسازگار اولیه با خشونت به

 شود تبیین کرد. که گاهاً به تعارض منجر میهای زوجین پذیری و سازگاری در خانوادهو لزوم توافق

-محدودیت  مجموعه  یک  خود بطن  در  حال  هر  به.  است  آن  تأثیر  میزان  و  عوامل  بین  ارتباط  دنبال  به  ماهیت  در  اگرچه  پژوهشی  هر

صورت در دسترس انتخاب شد از نمونه پژوهش حاضر به دلیل عدم همکاری مسئولین آموزش و اساتید به  .داشت  خواهد  را  هایی 

برداری تصادفی استفاده شود. برپایه نتایج حاصل از پژوهش حاضر  های نمونههای آتی از روششود در پژوهشرو پیشنهاد میاین

می تعارضپیشنهاد  درمان  و  کاهش  در  زناششود  بههای  طرحویی  بر  خشونت  از  وارهویژه  ناشی  تظاهرات  و  زوجین  ناسازگار  های 

 ها تمرکز شود.صفات شخصیتی آن
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