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 Abstract 

Marital satisfaction a large extent reflects the quality of the couple's marital relationship 

and the guarantor of its permanence. However, different variables can affect it. The 

purpose of this study was to determine the mediating role of lifestyle in the relationship 

between brain-behavioral systems and cognitive emotion regulation with marital 

satisfaction. The research method was descriptive-correlational using path analysis. The 

statistical population of married people in Tehran (regions 3, 6, 12, 1 in autumn and winter 

of 2018) that 150 people selected available. The research instruments include: Index of 

Marital Satisfaction Gary Wilson (2003), Cognitive Emotion Regulation Questionnaire of 

Garnefske & Kraaij (2006) Health-Promoting Lifestyle Profile of Walker (1987). The data 

analysis method was the Pearson correlation test and structural equation analysis using 

SPSS software version 25 and AMOS version 24. Pearson correlation results showed that 

the behavioral inhibition system had a negative and significant relationship with marital 

satisfaction (P < 0.01 and r= -0/31) and non-adaptive cognitive emotion regulation 

strategies had a positive and significant relationship with marital satisfaction (P < 0.05 and 

r= 0/15). Also, the results of structural equation analysis showed that behavioral activation 

system (P < 0.01 and β= -0/25) and adaptive strategies of cognitive emotion regulation had 

significant effect on marital satisfaction (P < 0.01 and β= -0/20) by the mediator of Lifestyle. 

To some extent, the results indicated that lifestyle played a significant mediating role in the 

effects of biological and psychological variables on marital satisfaction. 

Key words: marital satisfaction, lifestyle, cognitive emotional regulation and brain-

behavioral systems 
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Introduction 

Comprehensive mental evaluation of individuals about the quality of their marriage is 

defined as marital satisfaction (Li & Fung, 2011). Research has shown that marital 

satisfaction is associated with a more positive, more efficient, more intimate relationship 

(Lavner, Karney, & Bradbury, 2016). One of the challenges in marital communication is 

the issue of spouses' emotional and emotional abilities, which can affect the quality of the 

couple's interactions and their level of satisfaction (Brown, Larson, Harper, & Holman, 

2016). Cognitive emotion regulation is a variable that to some extent reflects the same 

emotional abilities through which individuals adjust their emotions in conscious or even 

unconscious ways to respond to various environmental demands (Garnefski, van Rood, 

De Roos & Kraaij, 2017). Also, according to the sensitivity reinforcement theory, the two 

main systems are effective in regulating human behavior; the behavioral inhibition system 

and the behavioral activation system. The behavioral Inhibition System has been shown 

to respond to signs of punishment, non-reward situations, and sensitive conflict, resulting 

in arousal, passive avoidance, anxiety, and inhibition. But behavioral activation system 

activity moves toward a goal, responds to rewarding stimuli, and escapes punishment, and 

experiences positive emotions such as hope, joy, and happiness (Harnett, Reid, Loxton & 

Lee, 2016). Various studies have shown that lifestyle is also related to the variables of 

cognitive emotion regulation and brain-behavioral systems (Cheetham, Allen, Yücel, & 

Lubman, 2010; Isasi, Ostrovsky, & Wills, 2013) and other research suggests that lifestyle 

is generally associated with life satisfaction (Hajizadeh Meimandi & Dehghan Chenary, 

2015). Therefore, with these studies in the present study, an attempt was made to examine 

whether lifestyle plays a mediating role in the relationship between brain-behavioral 

systems and cognitive emotion regulation with marital satisfaction. 

 

Methodology 

The research method was correlation type of Correlation and in its design were used 

descriptive statistics and structural equation analysis (path analysis). The statistical 

population of the study consisted of all married people in Tehran in the year 2018, and 

150 individuals were selected as a sample by the available sampling method. The research 

instrument was four questionnaires these were: index of marital satisfaction (IMS) Hudson 

(1992), Personality Gary Wilson Questionnaire-Short Form (GWPQ-SF) (2003), 

Cognitive Emotion Regulation Questionnaire of Garnefske & Kraaij (2006), and Health-
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Promoting Lifestyle Profile (HPLPII) of Walker and et al (1987). For data analysis, in 

addition, descriptive statistics such as mean and standard deviation were used for Pearson 

correlation and structural equation analysis. Data were analyzed by SPSS software version 

25 and AMOS version 24 software. 

Results and discussion 

Table 1. 
Results of mediating pathways to investigate the mediating role of lifestyle 

path 
Standardized 
indirect effect 

lower upper 
Confidence 

interval 
independent variable Mediator 

Dependent 
variable 

Behavioral activator 
system 

Lifestyle 
marital 

satisfaction 
-0/25 

-
0/325 

-0/157 0/95 

cognitive emotion 
regulation adaptive 

Lifestyle 
marital 

satisfaction 
-0/20 

-
0/292 

-0/118 0/95 

The results in Table 1 show that the results are significant for all intermediate paths at the level of p <0.05. 

The results of structural equation analysis showed that the behavioral inhibition system 

does not have a significant indirect effect on marital satisfaction through lifestyle, but the 

behavioral activating system has a significant indirect effect on marital satisfaction through 

lifestyle. Explaining this finding, in the present study on the effect of behavioral activation 

system on marital satisfaction through lifestyle, we can mention the new revisions made in this 

theory. Given the revision of the sensitivity reinforcement theory Harnett, Reid, Loxton & Lee, 

(2016) argue that the high sensitivity of the Behavioral activator system leads people to pursue 

new motivations that are accompanied by reward-like reactions. To achieve these goals and 

positive motivations, three recognizable steps are: (a) identifying the biological enhancer, (b) 

behavior planning, and (c) implementing the program (ie, solving the problem). According to 

these three stages, it can be said that pleasant hormone due to marital satisfaction, sensory 

stimulation, and pleasant emotions with biological roots are the first stage. Lifestyle, which 

includes responsibility, stress management, interpersonal support, and self-actualization, can 

be considered the second step. Ultimately, marital satisfaction is the same as running a program 

or solving a problem.  Also, the results of structural equation analysis showed that the adaptive 

strategies of cognitive emotion regulation do not have a significant direct effect on marital 

satisfaction, but due to lifestyle, it has a significant indirect effect on marital satisfaction. This 

finding is somewhat consistent with previous research (Easazadeh, 2016; Isasi, Ostrovsky & 

Wills, 2013). In general, emotional regulation can allow individuals to target a variety of 
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interactions (Van't Wout, Chang & Sanfey, 2010). When people experience emotional distress, 

increasing positive emotions may simultaneously help meet needs  یرفتار سازیفعالنظام ed on 

pleasure, facilitate adaptation, and increase the overall flexibility of the personality system. 

Adaptive cognitive emotion regulation strategies in particular operate in such a way that the 

individual is adaptable to the adverse event (Garnefski, van Rood, De Roos, & Kraaij, 2017).  

Conclusion 

Overall, results showed there is an independent physiological variable that can affect marital 

satisfaction, and there is also a mediating variable called lifestyle, which can act as an 

intermediary between the independent variables of research and marital satisfaction. However, 

the sampling method of the present study was available, so caution should be exercised in 

generalizing the results of the present study and there are limitations for it. Therefore, it is 

suggested that the generalizability of the research model be investigated using a random 

sampling method. In addition, to prevent marital satisfaction problems, it is recommended that 

the necessary training be provided through educational programs in schools and universities 

regarding lifestyle.  
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 ابراهیم علیزاده 

 

 چکیده

زناشویی زوجین و ضامنی برای ماندگاری آن است. خوشنودی زناشویی تا اندازه فراوانی روشنگر کیفیت رابطه 

تواند بر آن تأثیر بگذارد. هدف پژوهش حاضر آشکار ساختن نقش میانجی سبک حال متغیرهای گوناگونی میبااین

. روش پژوهش رفتاری و ساماندهی شناختی هیجان با خوشنودی زناشویی بود -های مغزیزندگی در رابطه نظام

، 6، 3جامعه آماری افراد متأهل شهر تهران )مناطق کارگیری تحلیل مسیر بود. همبستگی با به حاضر توصیفی از نوع

 ابزار پژوهش عبارت در دسترس انتخاب شدند. صورتبهنفر  150( بود که تعداد 1398در پاییز و زمستان  1، 12

 Gary Wilson فرم کوتاه پرسشنامه شخصیتی  ،Hudson (1992)  شاخص خوشنودی زناشوییبودند از: 

Questionnaire  (2003) سنجه ساماندهی شناختی هیجان ،Garnefske & Kraaij  (2006) یل سبک و پروفا

ها آزمون همبستگی پیرسون و تحلیل معادالت روش تحلیل داده Walker  (1987.) زندگی ارتقادهنده سالمت

. نتایج همبستگی پیرسون نشان داد که بود 24نسخه  AMOSو   25نسخه  SPSSافزار با استفاده از نرمساختاری 

( و راهبردهای غیر r=-31/0و  P< 01/0نظام بازداری رفتاری با خوشنودی زناشویی رابطه منفی و معنادار دارد )

همچنین  .(r=15/0و  P< 05/0انطباقی ساماندهی شناختی هیجان با خوشنودی زناشویی رابطه مثبت و معنادار دارد )

( و ساماندهی انطباقی β=-25/0و  P< 01/0سازی رفتاری )ت ساختاری نشان داد که نظام فعالنتایج تحلیل معادال

واسطه سبک زندگی بر خوشنودی زناشویی تأثیر معناداری دارند. ( بهβ=-20/0و  P< 01/0شناختی هیجان )

ناختی بر شیستی و روانای نتایج روشنگر این بود که سبک زندگی نقش واسطه معنادار اثرات متغیرهای زتااندازه

 خوشنودی زناشویی است.

 رفتاری -ی مغزیهانظامخوشنودی زناشویی، سبک زندگی، ساماندهی شناختی هیجان و : واژگان کلیدی

 

 درمانی خانوادهمشاوره و روان

 1399(. بهار و تابستان 29)پیاپی  دوره دهم. شماره اول

 

 

http://orcid.org/%200000-0003-1930-3362
https://www.worldcat.org/title/walmyr-assessment-scales-scoring-manual/oclc/33807316
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0191886902003173?casa_token=X5K2oaqP4JQAAAAA:1bFljx9KS6eaHBUa7kn3c5aveQxIAFejXAqOV9XTkYruQNMwqVOsQmrNaJGwOadbE1PPi1-rhoE
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0191886902003173?casa_token=X5K2oaqP4JQAAAAA:1bFljx9KS6eaHBUa7kn3c5aveQxIAFejXAqOV9XTkYruQNMwqVOsQmrNaJGwOadbE1PPi1-rhoE
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0191886902003173?casa_token=X5K2oaqP4JQAAAAA:1bFljx9KS6eaHBUa7kn3c5aveQxIAFejXAqOV9XTkYruQNMwqVOsQmrNaJGwOadbE1PPi1-rhoE
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0191886902003173?casa_token=X5K2oaqP4JQAAAAA:1bFljx9KS6eaHBUa7kn3c5aveQxIAFejXAqOV9XTkYruQNMwqVOsQmrNaJGwOadbE1PPi1-rhoE
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0191886902003173?casa_token=X5K2oaqP4JQAAAAA:1bFljx9KS6eaHBUa7kn3c5aveQxIAFejXAqOV9XTkYruQNMwqVOsQmrNaJGwOadbE1PPi1-rhoE
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0191886906001565?casa_token=F5AP6OScfRIAAAAA:flIcBF9ytKfEUIfaKCF3T4ksOwMPrg96Va2mahszGSJCIDMPDhdl5Se0cU2HBeK9uuF-W4Rb3ts
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/3644262/
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 مقدمه

  گیرندیمو تجربه شادی تصمیم به ازدواج  افراد با دالیل بسیاری مانند دوست داشتن، دوست داشته شدن

James, 2010)) . کنندیمباشند، رضایتمندی بیشتری را نیز تجربه  ترموفقهر چه افراد در رسیدن به این اهداف .

ریف زناشویی تع خوشنودی عنوانبه شانـازدواجافراد در مورد کیفیت  جانبههمهبه عبارتی ارزیابی ذهنی 

تر، کارآمدتر، زناشویی با ارتباط مثبت خوشنودیاند که نشان داده هاپژوهش. (Li & Fung, 2011) شودمی

و همچنین  (Lavner, Karney, & Bradbury, 2016; Yoo, Bartle-Haring, Day, & Gangamma, 2014)تر صمیمی

 خوشنودی .(Stadler, Snyder, Horn, Shrout, & Bolger, 2012)و روانی باالتر همراه است  بدنیسالمت 

که  بستگیلداثرات متغیرهای زیربنایی مانند  تواندمیعمیقی بر رابطه زوجین دارد که  تأثیر چنانآنزناشویی 

اگر  حالبااین .(Pedro, Ribeiro, & Shelton, 2015)بر کارکرد زوج و خانواده اثرمی گذارد را تعدیل کند 

جین طالق و جدایی زو درنهایتزناشویی زوجین پایین باشد احتمال پریشانی رابطه زناشویی و  خوشنودی

 Statistical Center of)توسط مرکز آمار ایران  منتشرشدهآمار   .(DeLongis & Zwicker, 2017) یابدافزایش می

Iran, 2018)  بوده است که این نسبت برای  ششبهیک 1390که نسبت ازدواج به طالق در سال  دهدمینشان

رشد تقریبی  1394نسبت به سال  1395رسیده است و نرخ رشد طالق در سال  چهاردوبهنسبت  به 1394سال 

طی ااز علل طالق در ایران نشان داده است که کیفیت ارتب فرا تحلیلدرصد را شاهد بوده است. نتیجه یک  10

 .(Zarean, 2017)ترین علت طالق بوده است پایین در زوجین اصلی

هیجانی در حوزه شخصیت است که  -یک رویکرد زیستی و انگیزشی  2گری 1نظریه حساسیت به تقویت 

در  را دهندهپاداشو اجتناب، بخشش و منابع  آوریروی هایانگیزهتوان روابط میان جوانب از طریق آن می

بر طبق نظریه حساسیت به تقویت گری، دو نظام اصلی در  .(Corr, 2016) قرار داد موردبررسیچارچوب آن 

. نظام بازداری رفتاری در 4رفتاری سازیفعالو نظام  3هستند؛ نظام بازداری رفتاری مؤثررفتار آدمی  ساماندهی

عدم پاداش و بروز تعارض حساس بوده که برون داد آن برانگیختگی،  هایموقعیتهای تنبیه، پاسخ به نشانه

هدف،  سویبهرفتاری موجب حرکت  سازیفعالاما فعالیت نظام اجتناب منفعل، اضطراب و بازداری است؛ 

و تجربه عواطف مثبتی همچون  گرددمیو فرار از تنبیه  دهندهپاداش هایمحرکپاسخگویی نسبت به 

                                                           
1. Reinforcement Sensitivity Theory (RST) 

2. Gray 

3. Behavioral Inhibition System (BIS) 

4. Behavioral Activation System (BAS) 

https://maxwellsci.com/jp/abstract.php?jid=CRJSS&no=74&abs=01
https://maxwellsci.com/jp/abstract.php?jid=CRJSS&no=74&abs=01
https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1037/a0024694
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/0092623x.2012.751072
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/jomf.12301
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/0092623x.2012.751072
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/jomf.12301
https://journals.lww.com/psychosomaticmedicine/Abstract/2012/05000/Close_Relationships_and_Health_in_Daily_Life___A.9.aspx
https://link.springer.com/article/10.1007/s10826-015-0150-6
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352250X16301932
https://www.amar.org.ir/english
https://www.amar.org.ir/english
http://irancounseling.ir/journal/browse.php?a_id=259&sid=1&slc_lang=en
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0191886915006182?casa_token=3zj0gkc2vc0AAAAA:OwbTLnYKeyVhMpgSAwlpdnJ9C3WayCtZ9GX5YSRviVyK2lyFuMdyhOhnpqfN7lv3f7s8U_iW9Fs
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 ,Bijttebier, Beck, Claes, & Harnett, Reid, Loxton & Lee)ی و سرخوشی را به دنبال دارد امیدواری، شادمان

راب نظیر افسردگی و اضط پزشکیروانبا اختالالت  نظام بازداری رفتاریاند که نشان داده هاپژوهش .(2016

 ,.Fayazi, M )مصرف مواد و الکل رابطه دارد  کنندهسرگرمبا جستجوی  رفتاری سازیفعالنظام رابطه دارد و 

& Hasani, 2017; Afshari, Ghoreishi, Yousefi & Ghorbani, 2019) مغزی  هاینظام. پژوهش دیگر در زمینه

 ,Meyer, Olivier)پریشان کننده دارد  درتهدیدهای ایکنندهتعدیلنقش  نظام بازداری رفتاریرفتار نشان داد که 

& Roth, 2005).  رفتاری از طریق نیاز به قدرت اجتماعی و آماده  سازفعالصورت گرفته نظام  تجدیدنظردر

ن و با برونگرایی و عملکرد تکانشی ارتباط دارد. همچنی شودمیشدن برای ریسک در عوض پاداش بالقوه فعال 

ها به عارضفصل تودر این تجدنظر، نظام بازداری رفتاری، دیگر نظام مجازات نیست؛ بلکه در تشخیص و حل

و  یجانیهمنابع  زمانهم کهدرحالیشود، های دیگر میاین نظام مانع رفتار فعلی نظام کهطوریبهرود، کار می

  .(Jackson, 2009)  کند توجه را به سمت منبع  محرک تعارض هدایت می

جانی و هی هیجانیهای مربوط به توانمندی مسئلهموجود در ارتباط زناشویی،  هایچالشهمچنین یکی از  

 ,Brown, Larson)بگذارد  تأثیر هاآنرضایتمندی بر کیفیت تعامالت زوجین و سطح  تواندمیهمسران است که 

Harper, & Holman, 2016). ی هامتغیری است که تا حدودی بیانگر همین توانمندی 1شناختی هیجان ساماندهی

 نظیمتناآگاهانه  صورتبهآگاهانه یا حتی  هایشیوهخود را به  هایهیجاناست که از طریق آن افراد هیجانی 

. (Garnefski, van Rood, De Roos & Kraaij, 2017 ) های مختلف محیطی پاسخ دهندتا به درخواست کنندمی

در سالمتی و داشتن کارکرد موفق در روابط اجتماعی است که ایجاد  ایکنندهتعیینامل هیجان ع ساماندهی

 تنیدگیحاصل از  هایآسیبباعث ایجاد که  3به کورتیزول گوییپاسخو  2ریزدروناشکال در آن با اختالالت 

 تواندمیجان شناختی هی ساماندهیتوانایی  کهازآنجایی .(Quirin, Kuhl, & Düsing, 2011) ، ارتباط داردشودمی

د و انطباقی هیجانات خود هستند، عواطف خو ساماندهیکیفیت روابط فرد را تعیین کند، افرادی که قادر به 

آورند و یم به دستگوناگون  هایوضعیتدرک بهتری از افراد در  درنتیجهکنند و دیگران را بهتر درک می

 ;byramy, hashemy, & ashory, 2017) برخوردارند ترییافتهتوسعهبین فردی و درون فردی  هایمهارتاز 

Khoshravesh, Khosrojavid, & Hoseyn khanzade, 2015).  هیجان،  غیر انطباقی ساماندهیدر مقابل افرادی با

 کنندیمو کمتر قادرند رابطه خود را حفظ نمایند و احساس  آورند به دستتوانند موقعیت هیجانی خود را نمی

                                                           
1. Cognitive emotion regulation 

2. Endocrine disorders 

3. cortisol 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0191886916303452?casa_token=1xxLqMIA98oAAAAA:WT991_IOIOlgi7kmxNJD4QO9nVQnKD1v1pv5wzt_rc_w7nQjUj1a_BZJ0R60icmdfeugzEvsJtc
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0191886916303452?casa_token=1xxLqMIA98oAAAAA:WT991_IOIOlgi7kmxNJD4QO9nVQnKD1v1pv5wzt_rc_w7nQjUj1a_BZJ0R60icmdfeugzEvsJtc
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0747563217301498?casa_token=MFblvry5R4IAAAAA:d9lKjqzf5RoJq3qlQN36_WxeUMP7apIIOzyo3bYd-W-O2vILNv2O4qHzBdQSzX00tbj5vk4_aIk
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0747563217301498?casa_token=MFblvry5R4IAAAAA:d9lKjqzf5RoJq3qlQN36_WxeUMP7apIIOzyo3bYd-W-O2vILNv2O4qHzBdQSzX00tbj5vk4_aIk
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0747563217301498?casa_token=MFblvry5R4IAAAAA:d9lKjqzf5RoJq3qlQN36_WxeUMP7apIIOzyo3bYd-W-O2vILNv2O4qHzBdQSzX00tbj5vk4_aIk
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0747563217301498?casa_token=MFblvry5R4IAAAAA:d9lKjqzf5RoJq3qlQN36_WxeUMP7apIIOzyo3bYd-W-O2vILNv2O4qHzBdQSzX00tbj5vk4_aIk
http://feyz.kaums.ac.ir/browse.php?a_id=3726&sid=1&slc_lang=en
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0747563217301498?casa_token=MFblvry5R4IAAAAA:d9lKjqzf5RoJq3qlQN36_WxeUMP7apIIOzyo3bYd-W-O2vILNv2O4qHzBdQSzX00tbj5vk4_aIk
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0191886904000984?casa_token=BS5nWxfa0-gAAAAA:wOEbh_lQBAzbS7QCclDgJQ1xW8dNoOisoSSAnZtUELWddRAqsXK4ZjHKF9B47r3IV8fzkS0hWqE
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0191886904000984?casa_token=BS5nWxfa0-gAAAAA:wOEbh_lQBAzbS7QCclDgJQ1xW8dNoOisoSSAnZtUELWddRAqsXK4ZjHKF9B47r3IV8fzkS0hWqE
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0092656609000634?casa_token=fleKZ0AxajcAAAAA:Us4DYtCZutEaHak1oZFCztOh3IcgTanfeNNE8ruwsZ2J9JZKJhf5l_O1AyttUXyKVUjk-lZoMfc
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0092656609000634?casa_token=fleKZ0AxajcAAAAA:Us4DYtCZutEaHak1oZFCztOh3IcgTanfeNNE8ruwsZ2J9JZKJhf5l_O1AyttUXyKVUjk-lZoMfc
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/1467-6427.12066
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/1467-6427.12066
https://link.springer.com/article/10.1007/s10880-017-9494-y
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0306453010003148?casa_token=GlwUMGp5in4AAAAA:0W8IccQF0EADHEHHy-60Pnrej_DoOnKr3O5AjWFFbvi6zYgcrt8G9AANZq7sKfLZauZHwDFKUMY
http://www.socialpsychology.ir/article_67082.html
http://www.socialpsychology.ir/article_67082.html
http://jld.uma.ac.ir/article_362.html
http://www.socialpsychology.ir/article_67082.html
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 طوربه و کنندمیو خارج از کنترل بودن را تجربه  گیرندمیمنفی ارتباط با دیگران قرار  الگوهایکه در 

 .((Bahadori & McVendy, 2015 ددهاز دست می بعضاًناخواسته روابط خود با دیگران را دچار خطر کرده و 

تواند منجر به افزایش هیجان می ساماندهیهای مبتنی بر ی مختلف نشان داده است که آموزشهاپژوهش

و افزایش پذیرش اجتماعی و همدلی  تعلل ورزیسازگاری اجتماعی، کاهش حساسیت بین فردی، کاهش 

 byramy et al., 2017; Ghasemi Jobaneh, Mousavi, Zanipoor, & Hoseini Seddigh, 2016; Khoshravesh)شود 

et al., 2015). 

یک مداخله درمانی پیرامون مشکالت زناشویی، یک جزء  عنوانبهشناختی هیجان  ساماندهی اگرچه 

شناختی  هایدرمانولی جدیدترین تحقیقات پیرامون  ،رفتاری است –شناختی  هایدرماناساسی از رویکرد و 

مختلف )نظیر مشکالت زناشویی( است و  هایحوزهو رفتاری حکایت از افزایش نرخ عود این درمان در 

دیگر و متغیرهای اساسی اثرگذار در  هایدرمانهایی برای کاهش نرخ عود آن با تلفیق این درمان با تالش

همچنین افزایش  .(Dimidjian et al., 2016; Piet & Hougaard, 2011)صورت گرفته است  شناسیروانحوزه 

 (Statistical Center of Iran, 2018 )ی از نارضایتی زناشویی در جامعه ایران شناسه عنوانبهروبه رشد نرخ طالق 

ی است. در این رویکرد درمانی و آموزش تلفیققابلتا حدودی بیانگر نیاز به بازنگری و شناسایی متغیرهای 

بک را دارد، س هارماندقابل مداخله است و هم توانایی تلفیق با انواع  شناختیروانمتغیری که هم در سطح 

و  اختیشنروانکه سبک زندگی نقش میانجی بین متغیرهای  انددادهها نشان زندگی است. همچنین پژوهش

 & ,Kim, 2011; Tubeuf, Jusot)مختلف بهزیستی و سالمتی افراد دارد  هایجنبهاجتماعی و حتی اقتصادی با 

Bricard, 2012; Xue & Cheng, 2017).  سبک زندگی اصطالحی است که آدلر برای اشاره به حال و هوای

 فرد نسبت به دیگران و نگرش فرد نسبت هایاحساس، خود پنداره، که هدف فرد بردمیزندگی فرد به کار 

که حاصل کنار آمدن با  داندمی. او سبک زندگی را بیش از هر چیز خالقیتی شودمیبه دنیا را شامل 

بروز  اشیآرماندنیایی  سویبهاست که فرد در مسیر پیشرفت  هاییبحران، موانع، تضادها و هامحدودیت

هم  سوکیکه سبک زندگی از  دهدمیپژوش های مختلف نشان  .(McCarty & Christian, 2019 ) دهدمی

 & ,Cheetham, Allen, Yücel)رفتاری رابطه دارد  –مغزی  هاینظامشناختی هیجان و  ساماندهیبا متغیرهای 

Lubman, 2010; Isasi, Ostrovsky, & Wills, 2013)  و از سویی دیگر تحقیقات دیگر گواه بر این است که سبک

 Hajizadeh Meimandi & Dehghan Chenary, 2015; Hosseini) زندگی مرتبط است خوشنودیزندگی با 

Kamkar, Soleimani, Mahdavian, Javidi, & Najafi, 2013). 

https://www.civilica.com/Paper-PCCONF01-PCCONF01_226=%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D8%A7%D9%87%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%AA%D9%86%D8%B8%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D9%87%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D8%B6%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D8%B4%D9%88%D8%A6%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AA%D8%A3%D9%87%D9%84-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF.html
http://www.socialpsychology.ir/article_67082.html
http://edcbmj.ir/article-1-970-en.html
http://jld.uma.ac.ir/article_362.html
http://jld.uma.ac.ir/article_362.html
http://jld.uma.ac.ir/article_362.html
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0272735811000973?casa_token=1uMItiU9dw8AAAAA:xSkNduQE7iMkeJLvHonM5NDn4bpkPPAnY0ORN3dydZda1v7AKbuOwr4i-lqyPQ-83GuXbISmN1w
https://psycnet.apa.org/record/2015-56320-001
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0272735811000973?casa_token=1uMItiU9dw8AAAAA:xSkNduQE7iMkeJLvHonM5NDn4bpkPPAnY0ORN3dydZda1v7AKbuOwr4i-lqyPQ-83GuXbISmN1w
https://psycnet.apa.org/record/2015-56320-001
https://www.amar.org.ir/english
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/hec.2815
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22010362/
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/hec.2815
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/hec.2815
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/hec.2815
https://link.springer.com/article/10.1186/s12889-017-4883-6
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/hec.2815
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/15401383.2019.1697405
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0272735810000681?casa_token=JzOTMTvCsvkAAAAA:uwD1bvwHAO_R4Jo5rbE8JNJgR75eh5IIjBC_JUZr1Pt7KkFxlIXz82RdysnkX3ylpzkm8pbVJd8
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0272735810000681?casa_token=JzOTMTvCsvkAAAAA:uwD1bvwHAO_R4Jo5rbE8JNJgR75eh5IIjBC_JUZr1Pt7KkFxlIXz82RdysnkX3ylpzkm8pbVJd8
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0272735810000681?casa_token=JzOTMTvCsvkAAAAA:uwD1bvwHAO_R4Jo5rbE8JNJgR75eh5IIjBC_JUZr1Pt7KkFxlIXz82RdysnkX3ylpzkm8pbVJd8
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1471015313000792?casa_token=H-dBzQPvr1MAAAAA:ShSCBNuaZ8Xqp3DlGH4RdwrRk5pgpucbdYuBJb-1jMECZFMHxokEBbAenUiARJF973__8R0e3CM
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0272735810000681?casa_token=JzOTMTvCsvkAAAAA:uwD1bvwHAO_R4Jo5rbE8JNJgR75eh5IIjBC_JUZr1Pt7KkFxlIXz82RdysnkX3ylpzkm8pbVJd8
https://www.sid.ir/fa/Journal/ViewPaper.aspx?id=278976
https://www.sid.ir/en/Journal/ViewPaper.aspx?ID=539309
https://www.sid.ir/fa/Journal/ViewPaper.aspx?id=278976
https://www.sid.ir/fa/Journal/ViewPaper.aspx?id=278976
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که  ودواقع ش موردبررسیدر پژوهش حاضر، سعی شد که این موضوع  درمجموع هابررسیبا این  بنابراین 

نقش  زناشویی خوشنودیشناختی هیجان با  ساماندهیرفتاری و -مغزی هاینظامآیا سبک زندگی در رابطه 

 میانجی دارد؟

 روش

راد جامعه آماری پژوهش حاضر، شامل کلیه افپژوهش حاضر از نوع همبستگی با استفاده از تحلیل مسیر بود. 

در خصوص تعیین حجم نمونه، با توجه به نوع مطالعه و تعداد متغیرهای بود.  1397شهر تهران در سال  متأهل

برابر تعداد متغیرهای  8، حجم نمونه باید، حداقل (Tabakhnick & Fidell, 2007)، بنا به توصیه محققان بینپیش

شامل  نبیپیش(: بنابراین با توجه به اینکه در این پژوهش متغیرهای n>8m+50نفر باشد ) 50(+m) بینپیش

فتاری ر سازفعالهیجان، نظام  ساماندهی غیر انطباقیهیجان، راهبردهای  ساماندهیمورد )راهبردهای انطباقی  4

، شودمیمتغیر  5 درمجموعو نظام بازداری رفتاری( و یک مورد هم متغیر میانجی بود )سبک زندگی( که 

 50 اضافهبهو میانجی  بینپیشبرابر تعداد متغیرهای  8بنابراین حجم نمونه بر اساس مدل حاضر 

نفر در نظر  150حجم نمونه نهایی  ترتعمیمقابلاما برای دستیابی به نتایج ؛ ( به دست آمد5×8+50=90یعنی،)

 هارسشنامهپدر دسترس صورت گرفت، بدین ترتیب که  گیرینمونهبا استفاده از روش  گیرینمونهگرفته شد. 

عمومی  هایمحلشد. این  قرارگرفته متأهلعمومی شهر تهران در اختیار افراد  هایمحلفیزیکی در  صورتبه

تهران، پارک شهر در منطقه  6عبارت بودند از پارک ملت در منطقه سه تهران، پارک ساعی و الله در منطقه 

واقع در منطقه یک تهران )ولنجک(. معیارهای ورود به پژوهش که از طریق برگه  مسجدالنبیو  تهران 12

بودن، داشتن حداقل یک فرزند، نداشتن سابقه  متأهلبارت بودند از: ، عشدمیجمعیت شناختی پژوهش چک 

طالق، داشتن حداقل تحصیالت برای خواندن و نوشتن موافقت افراد برای شرکت در پژوهش. معیارهای 

رگه )پرسش از طریق ب شدهدادهو روانی تشخیص  بدنی هایبیماریخروج از پژوهش عبارت بودند از: داشتن 

 سال. 65سن باالی  ،دهندگانپاسخاظهار  بر بنا (، سابقه اعتیادجمعیت شناختی

 ابزار

ابزارهای پژوهش عالوه بر برگه حاوی اطالعات جمعیت شناختی )سن، جنس، مدت ازدواج، سطح 

 از: اندعبارتو روانی(، شامل چهار پرسشنامه بود که  بدنی هایبیماریتحصیالت، 

https://openlibrary.org/books/OL17159351M/Experimental_designs_using_ANOVA
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میزان،  گیریاندازهبرای  (Hudson, 1992) توسطاست که  سؤالی 25یک ابزار  :1زناشویی خوشنودی شناسه

 ویژگی رابطه را یک سنجهاست. این  شدهتدوینشدت و یا دامنه مشکالت زن و شوهر در رابطه زناشویی 

 هشناس گذارینمرهکند. می گیریاندازهزن و مرد  ازنظری مشکالت را کند، بلکه دامنهواحد تلقی نمی

، 17، 16، 13، 11، 9، 8، 5، 3، 1 هایسؤالنمرات  کردنجمعزناشویی ابتدا با معکوس نمودن و  خوشنودی

. شودمیجمع  شدهدادهپاسخ هایسؤال ماندهباقیمرات ، سپس این نمرات با نشودمیمحاسبه  23و  21، 20، 19

شود. دامنه رقم ( تقسیم می150حداکثر ) شدهدادهپاسخ سؤاالتبرابر  6ضرب شده و بر  100این رقم در 

ن پایایی ای نشانه شدت و وسعت مشکالت زناشویی است. است که نمرات باالتر 100-0بین  آمدهدستبه

است که  شدهدادهاست و نشان  آمدهدستبه 96/0کرونباخ  آلفایاصلی آن به روش  سازنده ازنظرپرسشنامه 

 آلفایدر ایران  .(Sanaei, 2000)والس دارد -روایی همگرایی مناسب با آزمون سازگاری زناشویی الک

 93/0آشفته  روابطو برای زوجین دارای  97/0را برای زوجین دارای روابط غیر آشفته  کرونباخ این پرسشنامه

آمد که  به دست 68/0 شناسهمیزان ضریب روایی تشخیصی این  .(Torkan & Moulavi, 2009) اندکردهگزارش 

ج سازگاری دونفری داشت. همچنین نتای سنجهداری با همچنین روایی همگرایی معنی شناسهدار بود. این معنی

این  برای پایایی آمدهدستبهمقدار  سنجند.یک عامل همگن را می سؤاالتتحلیل عاملی نشان داد که همگی 

 .بود 89/0کرونباخ در پژوهش حاضر  آلفایابزار به روش 

توسط  (GWPQ)شخصیتی گری ویلسون  نامهپرسشفرم اصلی : شخصیتی گری ویلسون فرم کوتاه نامهپرسش

(Wilson, Barrett, & Gray, 1989) سؤالی 28کایا و همکاران فرم  2اسلوبودوس 2003اما در سال ؛ طراحی شد 

 سنجهدر این فرم دو زیر  .(Slobodskaya, Knyazev, Safronova, & Wilson, 2003)را تهیه کردند  نامهپرسشاین 

 دانمینمبلی، خیر و  صورتبه سؤالهر  نامهپرسشرفتاری وجود دارد. در این  سازیفعالبازداری رفتاری و 

-،16،+14-،12،+10-،8،+6-،4،+2- سؤاالتبازداری رفتاری شامل  سنجه. زیر شودمی گذارینمره

-،13،+11-،9،+7-،5،+3-،1+ سؤاالترفتاری شامل  سازفعال سنجهو زیر  28،+ 26-،24-،22-،20،+18

 دانمنمی(، 2بله ) صورتبه اندشدهمشخصکه با عالمت +  سؤاالتیاست.  27-،25،+23-،21،+19-،17،+15

( 1) دانمنمی(، 0بله ) صورتبه اندشدهمشخص –که با عالمت  سؤاالتیو  شودمی گذارینمره( 0خیر )( و 1)

رفتاری  ازیسفعال سنجهکرونباخ را برای زیر  آلفایبه روش  نامهپرسش. پایایی شودمی گذارینمره( 2خیر )و 

                                                           
1 . Index of Marital Satisfaction (IMS) 

2. Slobodskaya 

https://www.worldcat.org/title/walmyr-assessment-scales-scoring-manual/oclc/33807316
http://besatpub.ir/product/%D9%85%D9%82%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%B4-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%88-%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AC-2/
https://www.sid.ir/en/journal/ViewPaper.aspx?ID=152426
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.2044-8295.1989.tb02339.x
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0191886902003173?casa_token=N5Q4V5tGWVUAAAAA:XsbjhRN-mv_d1w8KzULFCxDqdAD6oJyw8WvkGs0g3xp3zB_7tna-xnrscU8aX1C80EO4l5qhaAw
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نیز با استفاده از تحلیل  سؤالی 28و همچنین روایی فرم  اندکرده 74/0بازداری رفتاری  سنجهو برای زیر  72/0

 Slobodskaya et)است  آمدهدستبهرفتاری و بازداری رفتاری  سازیعالفعاملی بررسی گردیده و دو عامل 

al., 2003) بازداری  سنجه، برای زیر 67/0رفتاری  سازیفعال سنجهکرونباخ برای زیر  آلفای. در ایران نیز

با استفاده از  نامهپرسش زمانهماست. همچنین روایی  آمدهدستبه 68/0 سنجهو برای کل  62/0رفتاری 

ه دست بین این دو پرسش بها و مشکالت گودمن بررسی گردید و همبستگی مناسبی توانمندی نامهپرسش

 هایسنجهبرای خرده  آمدهدستبهکرونباخ  آلفایمقدار پایایی به روش  .(Sepahmansour, 2005) آمد

 .69/0و  73/0رفتاری و بازداری رفتاری در پژوهش حاضر به ترتیب  سازیفعال

است. این  شدهساخته ( ,2006Garnefske & Kraaij) توسط نامهپرسشاین  :1شناختی هیجان ساماندهیپرسشنامه 

راهبرد شود. ( جواب داده می5( تا همیشه )1روی یک طیف لیکرت از هرگز )دارد که بر  سؤال 18 سنجه

ویه کلی راهبردهای انطباقی )گ دودستهشناختی هیجان به  ساماندهیهیجان در پرسشنامه  ساماندهیشناختی 

و  17، 16، 15، 6، 5، 2، 1)گویه های  غیر انطباقی( و راهبردهای 14 و 13، 12، 11، 10، 9، 8، 7، 4، 3های 

شود. شیوه استفاده بیشتر فرد از آن راهبرد شناختی محسوب می دهندهنشانباالتر  نمرهشوند که ( تقسیم می18

، 2، گاهی= 1: هرگز= شودمیاست که ابتدا نمره هر گزینه به این صورت مشخص  صورتبدین گذارینمره

دو مادّه هر  هاینمرهگانه با جمع  9. سپس نمره هر یک از زیرمقیاس های 5، همیشه= 4، اغلب= 3معموالً= 

تا  73/0از  ایدامنهکرونباخ در  آلفایضریب  سنجهشود. سازندگان آزمون برای این زیرمقیاس محاسبه می

 33/0اضطراب  سنجهو با  38/0افسردگی  سنجه. ضریب همبستگی این پرسشنامه با اندکردهگزارش  80/0

بررسی  شناسیرواننفر از متخصصان  10روایی محتوایی پرسشنامه بر اساس داوری است. در ایران  شدهارشگز

گزارش  001/0با سطح معناداری  87/0تا  73/0بین  هاسنجهشد  و مقدار ضریب توافق کندال آن برای خرده 

، یتنیدگافسردگی،  هایسنجهپرسشنامه با  زمانهمشد. همچنین روایی همگرا و افتراقی از طریق اجرای 

 50/0نتایج معناداری با دامنه همبستگی   001/0قرار گرفت که در سطح  موردبررسیسالمت روانی و اضطراب 

با دامنه  001/0نتایج معناداری در سطح  باز آزماییآمد. همچنین پایایی پرسشنامه به روش  به دست 64/0تا 

کرونباخ  آلفاید. همچنین نتایج برای همسانی درونی به روش را نشان دا 83/0تا  70/0ضرایب همبستگی 

 ,Besharat & Bazzazian)ها نشان داد. برای خرده مقیاس گیریاندازه نوبترا در دو  90/0الی  70/0مقادیر  

                                                           
1. Cognitive Emotion Regulation Questionnair 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0191886902003173?casa_token=N5Q4V5tGWVUAAAAA:XsbjhRN-mv_d1w8KzULFCxDqdAD6oJyw8WvkGs0g3xp3zB_7tna-xnrscU8aX1C80EO4l5qhaAw
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0191886902003173?casa_token=N5Q4V5tGWVUAAAAA:XsbjhRN-mv_d1w8KzULFCxDqdAD6oJyw8WvkGs0g3xp3zB_7tna-xnrscU8aX1C80EO4l5qhaAw
http://ensani.ir/fa/article/18238/%D9%87%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%88-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D9%85-%DA%A9%D9%88%D8%AA%D8%A7%D9%87-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B4%D8%AE%D8%B5%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D9%88%DB%8C%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%86
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0191886906001565?casa_token=PoRuo94gzI0AAAAA:SLq4wJhXxIWSOAEKtlNX7xhIo11RBvJdspJAKLJ_ieo3ByZ9cpyfm5KjnQFAGNSkelMXOeOFx2I
https://vlibrary.emro.who.int/imemr/psychometri-properties-of-the-cognitive-emotion-regulation-questionnaire-in-a-sample-of-iranian-population-2/
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یر غبرای راهبردهای انطباقی و  آمدهدستبهکرونباخ  آلفایمقدار پایایی به روش در پژوهش حاضر  .(2014

 بود.  72/0و  74/0به ترتیب  انطباقی

را واکر   (HPLP)1ارتقاء دهنده سالمتپروفایل سبک زندگی  سالمت والکر: ارتقادهندهپروفایل سبک زندگی 

 54این پرسشنامه شامل بر  .(Walker, Sechrist, & Pender, 1987)اند طراحی کرده 1987و همکاران در سال 

)هرگز(  1طیف لیکرت از  صورتبهاین پرسشنامه  گذارینمرهکند و گیری میبعد را اندازه 6عبارت است که 

در مورد  پذیریمسئولیت، 24-12 ورزش، 11-1مربوط به بعد تغذیه  سؤاالت. شودمی)همیشه( انجام  4تا 

به است. برای  54-47و خودشکوفایی  46-39، حمایت بین فردی  38-33 تنیدگی، مدیریت 32-25سالمت 

مربوط به آن بعد را با هم جمع نمایند. نمرات  سؤاالتد، مجموع امتیازات آوردن امتیاز مربوط به هر بع دست

است و  هقرارگرفت تائیددر ایران روایی پرسشنامه مورد . است محورسالمتسبک زندگی  دهندهنشانباالتر 

های یاسسالمت و زیر مق ارتقاء دهندهدهنده ثبات برای پرسشنامه سبک زندگی نشان باز آزمون -نتایج آزمون

=  045/0عاملی گویای برازش قابل قبولی با مقدار  6. همچنین تحلیل عاملی تأییدی مدل ه استآن بود

RAMSEA  که مقدار  شدهمحاسبهکرونباخ  آلفای گیریاندازه روش از استفاده با پرسشنامه همچنین پایائی .بود

 82/0/. قرار دارد و مقدار آن برای نمره کل پرسشنامه 91 –/. 79این پرسشنامه بین  هایسنجهآن برای زیر 

الزم به ذکر است  .(Mohammadi Zeidi, Pakpour Hajiagha, & Mohammadi Zeidi, 2012) است شدهگزارش

پرسشنامه که مانعی اساسی برای  سؤاالتکه دو بعد تغذیه و ورزش در پژوهش حاضر با توجه تعداد زیاد 

 لفایآدر پژوهش حاضر مقدار پایایی به روش از پژوهش کنار گذاشته شدند.  شودمیپاسخگویی محسوب 

 ، حمایت بین فردی وتنیدگییت پذیری، مدیرهای مسئولیتبرای خرده مقیاس آمدهدستبهکرونباخ 

 بود.  73/0و  92/0، 77/0، 75/0خودشکوفایی به ترتیب 

 اجرای پژوهش شیوه

الزم  هایپرسشنامهاجرای پژوهش ابتدا  منظوربهصورت گرفت  1397این پژوهش در شهر تهران و در سال  

به همراه یک برگه اطالعات جمعیت  هاپرسشنامهها مهیا گردید و سپس این داده آوریجمعو مناسب جهت 

ناطق م .قرار گرفت متأهلدر اختیار افراد  شدمیورود و خروج به پژوهش نیز  هایمالکشناختی که شامل 

                                                           
1. Health-Promoting Lifestyle Profile 

https://vlibrary.emro.who.int/imemr/psychometri-properties-of-the-cognitive-emotion-regulation-questionnaire-in-a-sample-of-iranian-population-2/
https://psycnet.apa.org/record/1988-15784-001
http://jmums.mazums.ac.ir/article-1-955-en.html
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تهران، پارک  6عبارت بودند از پارک ملت در منطقه سه تهران، پارک ساعی و الله در منطقه  گیرینمونه

 شدهآوریجمعسپس اطالعات  قع در منطقه یک تهران )ولنجک(.وا مسجدالنبیو  تهران 12شهر در منطقه 

 هایمالکورود و یا شامل  هایمالکآماری گردید و اطالعات مربوط به افرادی که فاقد  افزارینرموارد 

کنار گذاشته از پژوهش به خاطر عدم داشتن  متأهلخروج بودند از پژوهش کنار گذاشته شدند. تعداد افراد 

فرد  150از  آمدهدستبهاطالعات  درنهایتمورد بود.  17خروج  هایمالکورود و یا داشتن  هایمالک

آماری قرار گرفت.  وتحلیلتجزیهخروج بودند، مورد  هایمالکورود و فاقد  هایمالککه دارای  متأهل

ین و عیار، کمترهای آمار توصیفی شامل میانگین، فراوانی و انحراف مهای پژوهش از روشبرای تحلیل داده

یل معادالت های بیانگر نقش میانجی از تحلبیشترین نمره، همبستگی پیرسون و همچنین برای تحلیل فرضیه

مورد  24نسخه  AMOS افزارنرمو  25نسخه  SPSS افزارنرمها با استفاده از ساختاری استفاده شد. داده

 قرار گرفت.  وتحلیلتجزیه

 هایافته

با انحراف معیار  54/33 هاآنجمعیت شناختی نمونه پژوهش این بود که میانگین سنی  هایویژگی ازجمله

نفر مرد  71زن و  هاآننفر از  79بود. همچنین  42/4با انحراف معیار  08/8 هاآنو میانگین مدت ازدواج  75/5

 1ند. در جدول شماره نفر( تحصیالت دانشگاهی داشت 134دیپلم و بقیه ) هاآننفر از  16 درمجموعکه  بودند

 است شدهارائههای توصیفی متغیرهای پژوهش شناسه

 1جدول 

 های توصیفی متغیرهای پژوهششناسه 

 کشیدگی کجی انحراف معیار میانگین بیشترین کمترین سنجهمتغیر                        زیر 

 -نظام مغزی

 رفتاری

 39/0 20/0 18/4 25/14 21 6 رفتاری سازفعالنظام 

 62/4 9/4 20 3 نظام بازداری رفتار
20/0

- 
86/0- 

 ساماندهی

شناختی 

 هیجان

 -80/0 27/0 59/0 23/3 4/4 3/2 انطباقی

 36/0 98/0 50/0 7/2 4 2 غیر انطباقی

 -23/0 48/0 27/18 100 143 70 سبک زندگی

 1 03/0 83/21 81/47 66/86 66/16 زناشویی خوشنودی
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ایج است. نت شدهارائهرهای پژوهش به تفکیک ــــــتوصیفی برای متغی هایآمارهمقادیر  1در جدول       

های کجی و کشیدگی در شناسهبیانگر این است که  1در جدول  شدهارائههای کجی و کشیدگی شناسه

ت رعای اًتقریبگفت که فرض نرمال بودن توزیع متغیرها  توانمی(، بنابراین -1+ تا 1وضعیت مطلوبی هستند )

 شده است. 

 

 2جدول 

 نتایج آزمون همبستگی پیرسون برای بررسی همبستگی متغیرهای پژوهش 

 6 5 4 3 2 1 متغیر

      1 نظام بازداری رفتاری -1

-008/0 رفتاری سازفعالنظام  -2  1     

شناختی  ساماندهیراهبردهای انطباقی -3

 هیجان
-0/17* 03/0-  1    

شناختی  ساماندهیراهبردهای غیر انطباقی -4

 هیجان
0/17* 0/38** 0/29** 1   

11/0 **0/27 **0/36 *0/17- سبک زندگی-5  1  

11/0 **0/31- زناشویی خوشنودی-6  08/0-  0/15* -0/57** 1 

p < 0/01**, p < 0/05* 

( و P< 05/0 و r= -17/0که نظام بازداری رفتاری با سبک زندگی ) دهدمینشان  2نتایج جدول          

رفتاری با  سازفعال( رابطه منفی و معنادار دارد و همچنین نظام P< 01/0 و r= -31/0زناشویی ) خوشنودی

دهد که نشان می 3( رابطه مثبت و معناداری دارد. همچنین نتایج جدول P< 05/0 و r= 36/0سبک زندگی )

( و راهبردهای غیر انطباقی P< 01/0و  r= 27/0شناختی هیجان با سبک زندگی ) ساماندهیراهبردهای انطباقی 

( رابطه مثبت و معنادار و سبک زندگی P< 05/0و  r= 15/0زناشویی ) خوشنودیشناختی هیجان با  ساماندهی

( رابطه منفی معنادار دارد. برای آزمون مدل در ابتدا مدل پیشنهادی P< 01/0و  r= 57/0زناشویی ) خوشنودیبا 

ی اما با توجه به عدم معناداری بعض ؛قرار گرفت موردبررسیپژوهش با استفاده از تحلیل معادالت ساختاری 

، نظام سبک زندگی)هیجان  ساماندهیسبک زندگی، راهبرد غیر انطباقی  (رفتارینظام بازداری )از مسیرها 

ذف زناشویی(، مدل با ح هیجان )خوشنودی ساماندهیزناشویی و راهبرد انطباقی  خوشنودی (رفتاری سازالفع

 است.  شدهارائهپژوهش  شدهاصالحمسیرهای که معنادار نبودند اصالح گردید. در شکل مدل 
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 اثرات ساختاری متغیرهای پژوهش شدهاصالحمدل . 1 شکل

 است. شدهارائه 3قرار گرفت که نتایج آن در جدول  وتحلیلتجزیهدر ابتدا برازندگی مدل مورد 

 3جدول 

 برازندگی مدل اصالحی پژوهش هایشناسه 

  مدل اصالحی
GFI 
99./ 

AGFI 
95./ 

IFI 
998./ 

TLI 
99./ 

CFI 
998./ 

NFI 
98./ 

RAMSEA 
027/0 

 5نشان از برازندگی مدل اصالحی است. در ادامه و در  جدول  3در جدول  برازندگی هایشناسهمقادیر        

 رفتاری و –مغزی  هاینظامنتایج مسیرهای واسطه جهت بررسی نقش میانجی سبک زندگی در رابطه 

 است. شدهارائهزناشویی  خوشنودیشناختی هیجان با  ساماندهی

 4جدول 

 برای بررسی نقش میانجی سبک زندگی ایواسطهنتایج مسیرهای 
 غیرمستقیماثر   ایواسطهمسیر  

 استانداردشده

حد 

 پایین
 حد باال

فاصله 

 ایواسطهمتغیر  متغیر میانجی متغیر مستقل اطمینان

 رفتاری سازفعالنظام 

شناختی هیجان  ساماندهی

 انطباقی

 سبک زندگی

 سبک زندگی

 زناشویی خوشنودی

 زناشویی خوشنودی

25/0- 

20/0- 

325/0- 

292/0- 

157/0- 

118/0- 

95/0 

95/0 
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ای در سطح واسطه مسیرهایکه نتایج برای تمامی  دهدمینشان  4نتایج مندرج در جدول شماره           

05/0>p   در تمامی مسیرها، صفر بیرون از فاصله  کهاین. با توجه به است 95/0. فاصله اطمینان استمعنادار

 ای مفروض معنادار هستند. گیرد، تمامی روابط واسطهاطمینان قرار می

 گیریبحث و نتیجه

 ساماندهیرفتاری و  -های مغزیهدف پژوهش حاضر بررسی نقش میانجی سبک زندگی در رابطه نظام

ه نظام ایج حاصل از همبستگی پیرسون نشان داد کزناشویی بود. در همین راستا نت خوشنودیشناختی هیجان با 

زناشویی  خوشنودیزناشویی رابطه معنادار ندارد، ولی نظام بازداری رفتاری با  خوشنودیرفتاری با  سازفعال

 Pourmohseni)های مرتبط با این یافته پژوهش حاضر، پژوهش پژوهش ازجملهرابطه منفی معنادار دارد. 

Koluri, 2014)  .به تقویت حساسیتهای جدید در نظریه تجدیدنظربه  توانمیدر توجیه و تبیین این یافته است 

 نوانعبهدیگر  ینظام بازداری رفتارکه  کنندمیجدید خود بیان  تجدیدنظردر  Jackson (2009)توجه کرد. 

عارضات در ت وفصلحلمسئول  طورکلیبه، بلکه شودمیمنفی شرطی تلقی ن هایمحرکمسئول واکنش به 

پاداش و تهدید ظاهر شود. اگر پاداش بیش  ازجملهی هایموقعیتتواند در هدف می هایتعارضهدف است. 

، فریز-رارف –نظام جنگ و مهار  رفتاری سازیفعالنظام با به کار گرفتن  نظام بازداری رفتاریاز خطر باشد، 

داش پا جایبهشود. اگر تهدید منازعه را حل خواهد کرد و منجر به فرآیند نزدیک شدن به هدف مطلوب می

را مهار  رفتاری ازیسفعالنظام را فعال کرده و فریز -فرار –نظام جنگ بیشتر  نظام بازداری رفتاریبیشتر باشد، 

 ;Berger, 2011 ) پزشکیروان پذیریآسیبهای فعلی نظریههمچنین  شود.ر به اجتناب میو منج کندمی

Hagger, Koch, Chatzisarantis & Orbell, 2017) ه ک تأکیددارندکننده بر تأثیرات فرایندهای خود تنظیم

ا و هخود را تعدیل کنند و به همین دلیل خطر ابتال به بیماری احساسی هایواکنشسازد افراد را قادر می

ی نظام بازدارگری به شکلی همان مسئولیت جدید  دهند. این فرآیند خود تنظیمها را کاهش میناخوشی

توان می درمجموع بنابراین .(Berger, 2011 ) استتعارضات در هدف است،  وفصلحلکه مبتنی بر  رفتاری

مبتنی بر هدف به افزایش رضایتمندی زناشویی  تعارضاتدر هنگام وقوع  بازداری رفتاری نظامگفت که 

 کند. کمک می

 اختی هیجان باشن ساماندهی غیر انطباقیراهبردهای همچنین نتایج تحلیل همبستگی پیرسون نشان داد که 

ناختی ش ساماندهیزناشویی رابطه مثبت و معنادار دارد، ولی رابطه معناداری برای راهبردهای انطباقی  خشنودی

https://www.sid.ir/en/journal/ViewPaper.aspx?id=376430
https://www.sid.ir/en/journal/ViewPaper.aspx?id=376430
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0092656609000634?casa_token=fleKZ0AxajcAAAAA:Us4DYtCZutEaHak1oZFCztOh3IcgTanfeNNE8ruwsZ2J9JZKJhf5l_O1AyttUXyKVUjk-lZoMfc
https://psycnet.apa.org/record/2017-34944-001
https://psycnet.apa.org/record/2010-23093-000
https://psycnet.apa.org/record/2017-34944-001
https://psycnet.apa.org/record/2017-34944-001
https://psycnet.apa.org/record/2017-34944-001
https://psycnet.apa.org/record/2010-23093-000
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 طباقیغیر انراهبردهای زناشویی وجود نداشت. درباره این یافته پژوهش مبنی بر اینکه  خوشنودیو هیجان 

  ی همسویی مانندهاپژوهشبه  توانمیزناشویی رابطه معنادار دارد،  خوشنودیشناختی هیجان با  ساماندهی

(Easazadeh, 2016; Isasi et al., 2013)  گفت افراد در مواجهه با شرایط  توانمیاشاره کرد. در تبیین این یافته

کنند. یکی از این موارد راهبردهای غیر انطباقی هیجان استفاده می ساماندهی، از راهبردهای متنوع زاتنش

یشتر در فرد و ناتوانی ب تنیدگیاین راهبردها منجر به تجربه مشکالت هیجانی،  .شناختی هیجان است ساماندهی

گفت که وقتی در رابطه زوجین  توانمیبنابراین  .(De Roos, & Kraaij, 2017, Garnefski, van Rood) شودمی

جانات هی ساماندهیبرای  غیر انطباقیو زوجین از راهبردهای  دهدمیروی  برانگیزچالشو  زانشتیک رویداد 

در ند تواهیجانی می ساماندهیکه اثرات ، چرایابدمیکاهش  هاآنکنند سطح رضایتمندی خود استفاده می

 & Mauss) رفتار، فیزیولوژی، افکار و احساسات مشاهده شود ازجملههیجانی،  هایپاسخشرایط  تمامی

Robinson, 2009).  یساماندهزا در رابطه زناشویی از راهبردهای تنیدگیوقتی فرد بعد از وقوع یک رویداد 

خریبی کنند رفتارهای خود تهیجانی مانند سرزنش خود و دیگری، نشخوار فکری و فاجعه پنداری استفاده می

را تجربه  زدگیوحشتبدنی مانند تعرق بدنی و  عالئمو اضطراب باال،  تنیدگیو دیگر تخریبی )پرخاشگری(، 

آمیزی که منجر به تجربه خوشی و رضایتمندی در خود و تواند پاسخ و عمل موفقیتنمی درنتیجهکند. می

که  شدهداده. همچنین نشان یابدمیدی زناشویی در او کاهش رضایتمن درنتیجهرا ارائه کند؛  شودمیدیگری 

و مخرب در روابط نزدیک منجر به کاهش رضایتمندی و تضعیف رابطه و عملکرد  خصمانهانتقادات  ادراک

 رنتیجهدآفرین باشد منجر به درک انتقادات خصمانه و هیجان مشکل ساماندهیکه اگر  صورتبدینشود؛ می

زناشویی از بنابراین وقتی فرد در رابطه  ؛(Klein, Renshaw, & Curby, 2016) شودمیکاهش رضایتمندی 

راهبردهای غیر انطباقی نظیر سرزنش خود و دیگری، نشخوار فکری و فاجعه پنداری در قبال رویدادها و مسائل 

ر به که منج کندمی ادراکهای منفی بیشتری را انتقادات مخرب و هیجان عمالً کند، زناشویی استفاده می

هیجان  نظیمته اینکه چرا بین راهبردهای انطباقی شود. در توجیتضعیف رابطه، کاهش عملکرد و رضایتمندی می

 Eftakhar)به یافته پژوهشگران ایرانی مراجعه کرد  توانمیو رضایتمندی زناشویی رابطه معناداری وجود ندارد، 

& Bavi, 2013)  و تعارضات زناشویی زوجین خوشنودیاز  ایعمدهکه به این یافته رسیدند که میزان واریانس 

 بنابراین راهبردهای ؛استناشی از والدگری  هایمسئولیتخانواده و -کار هایتعارض تأثیرایرانی تحت 

شاید نتواند در  تنهاییبههیجان که یک راهبرد بیشتر فردی است و منفعت آن بیشتر فردی است،  تنظیمانطباقی 

 پذیریئولیتمسدیگر مثل حمایت بین فردی و  هایمهارتبنابراین نیاز است با  ؛جوابگو باشد دوطرفهروابط 

http://ijn.iums.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-1539-2&slc_lang=en&sid=1
http://ijn.iums.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-1539-2&slc_lang=en&sid=1
http://ijn.iums.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-1539-2&slc_lang=en&sid=1
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1471015313000792?casa_token=H-dBzQPvr1MAAAAA:ShSCBNuaZ8Xqp3DlGH4RdwrRk5pgpucbdYuBJb-1jMECZFMHxokEBbAenUiARJF973__8R0e3CM
http://ijn.iums.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-1539-2&slc_lang=en&sid=1
https://link.springer.com/article/10.1007/s10880-017-9494-y
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/02699930802204677
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/02699930802204677
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0005789415001173?casa_token=tMvV1iVysjgAAAAA:mfZYpcqnvQmwakuv_l1UuiSYI1oNpdGJ-pJrN-T_OD3rZxLiNpi8tgbLibgSk1VAy66U6F4WXtE
https://www.sid.ir/en/journal/ViewPaper.aspx?id=388918
https://www.sid.ir/en/journal/ViewPaper.aspx?id=388918


  آباد و همکارانحسنرضوان                                                                                                                 228

 1399 تابستان و بهار(. 29 یاپیپ) اول شماره. دهم دوره، خانواده یدرمانروان و مشاوره

 

به روابط دوطرفه کمک کند و رضایتمندی از این روابط را افزایش دهد، همراه شود. امری که  تواندمیکه 

نتایج تحلیل معادالت ساختاری در پژوهش حاضر نشان داد  اکهچردر ادامه پژوهش به آن اشاره خواهد شد، 

اداری زناشویی اثرگذاری معن خوشنودیسبک زندگی بر  یواسطهبهشناختی هیجان  ساماندهیکه راهبردهای 

  دارد و فاقد اثر مستقیم است.

 سبک زندگی نتایج واسطهبهزناشویی  خوشنودیرفتاری بر -مغزی هاینظام ایواسطهدر مورد اثرات 

سبک  طهواسبهزناشویی  خوشنودیحاصل از تحلیل معادالت ساختاری نشان داد که نظام بازداری رفتاری بر 

سبک زندگی  هواسطبهزناشویی  خوشنودیرفتاری بر  سازفعالمعناداری ندارد، ولی نظام  غیرمستقیمزندگی اثر 

اشاره کرد که در  (Aluja, 2004)به یافته  توانمیهمسو  یهاپژوهشمعناداری دارد. در مورد  غیرمستقیماثر 

ر و نمرات تجنسی پایین هایپاسخبین ک نمونه از زنان انجام داد به این نتیجه رسید که پژوهشی که روی ی

 گراییرونبرفتاری با بعد  سازیفعالکمتر در نظام حساسیت به پاداش زنان رابطه وجود دارد. همچنین نظام 

رابطه  (Shakerian, Fatemi, & Farhadian, 2011) زناشویی دارد خوشنودیشخصیت که همبستگی باالیی با 

صورت گرفت  (Pourmohseni Koluri, 2014)مثبت معناداری دارد. همچنین در ایران در پژوهشی که توسط 

در تبیین این  .ندکمیی بینپیشزناشویی را  خوشنودیمثبت  طوربهرفتاری  سازیفعالنظام نتایج نشان داد که 

 توانمیک زندگی سب واسطهبهزناشویی  خوشنودیرفتاری بر  سازفعالنظام  تأثیریافته پژوهش حاضر مبنی بر 

( با 2009وندریچن ) بک، کلس بیجتبایر،های جدید صورت گرفته در این نظریه اشاره کرد. تجدیدنظربه 

نظام سیت باال حسا که کنندمیبیان  حساست به تقویتصورت گرفته در مورد نظریه  تجدیدنظرهایتوجه به 

تعقیب  گونه است وهای پاداش جدید که همراه با واکنش هایانگیزهمردم را به دنبال کردن  رفتاری سازیفعال

ت سه مثب هایانگیزهکند. برای رسیدن به این اهداف و مواردی که همراه با احساسات مثبت است هدایت می

و )ج( اجرای  رفتار ریزیبرنامهزیستی، )ب(  کنندهتقویتاز: )الف( شناسایی  اندعبارت شناساییقابلمرحله 

خوشایند  هایهورمونگفت که  توانمی. با توجه به این سه مرحله (Harnett et al., 2016 ) حل مسئله()برنامه 

زناشویی، تحریکات حسی و هیجانات خوشایند با ریشه زیستی همان مرحله اول است.  خوشنودیناشی از 

مدیریت  و اقدامات تنیدگی)شناسایی منابع  تنیدگیپذیری، مدیریت سبک زندگی که شامل مسئولیت

 (، حمایت بین فردی )حفظ روابط همراه با احساس نزدیکی( و خودشکوفایی )داشتن حس هدفمندی،تنیدگی

مچنین مرحله دوم دانست. ه توانمیبه دنبال پیشرفت فردی بودن و تجربه خودآگاهی و رضایتمندی( است را 

اری رفت–مغزی  هاینظاموجود دارد که  نظریه حساسیت به تقویتعمل برای  مکانیسمانواع مختلفی از 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0191886902002192?casa_token=Bw9rwTsZVFIAAAAA:E-X3dz802yMLwb0pc5xfjp0aOF-7zhRxfHCvVM3MwoIbuCy_6x0OYy4VdvMXw9hOPBCXCDFGYjo
https://www.sid.ir/Fa/Journal/ViewPaper.aspx?ID=131636
https://www.sid.ir/en/journal/ViewPaper.aspx?id=376430
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0191886916303452?casa_token=1xxLqMIA98oAAAAA:WT991_IOIOlgi7kmxNJD4QO9nVQnKD1v1pv5wzt_rc_w7nQjUj1a_BZJ0R60icmdfeugzEvsJtc
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زناشویی همان  خوشنودی درنهایت .(Shiner & Caspi, 2003)رسند به نتیجه مطلوب می هامکانیسمن ایواسطهب

ابل توجیه یک متغیر میانجی ق عنوانبهاجرای برنامه یا همان حل مسئله است. بدین ترتیب نقش سبک زندگی 

ظام نافراد به علت عوامل ژنتیکی و بیولوژیکی نسبت به سطوح مختلف حساسیت  چراکهو تبیین است، 

اما در  ؛ارندد هاآنبر  ایکنندهتعدیلمستعد هستند، اما محیط و فرایندهای یادگیری نقش  رفتاری سازیفعال

ارد با توجه به دن غیرمستقیمسبک زندگی اثر  واسطهبهزناشویی  خوشنودیمورد اینکه نظام بازداری رفتاری بر 

نش به مسئول واک عنوانبهدیگر  نظام بازداری رفتاریکه  شدهبیانجدید این نظریه  تجدیدنظراینکه در 

ظام نتعارضات در هدف است و  وفصلحلمسئول  طورکلیبه، بلکه شودمیمنفی شرطی تلقی ن هایمحرک

 –جنگ ظام و یا ن فریز - گریز –ظام جنگ و مهار ن رفتاری سازیفعالنظام با بکار گرفتن  بازداری رفتاری

 شودیممنجر به حل مناقشات و تعارضات  کندمیرا مهار  رفتاری سازیفعالنظام را فعال کرده و فریز  -گریز 

( Berger, 2011)یگر یک د هاینظامدر خود نیز با توجه به  رفتارینظام بازداری توان گفت که می بنابراین ؛

 .کندمیاجرا  هانظامخود را از طریق دیگر  ایواسطهدارد و اثر  کنندهتعدیلنقش 

انطباقی  راهبردهایهمچنین نتایج حاصل تحلیل معادالت ساختاری نشان داد که در پژوهش حاضر 

دگی بر سبک زن واسطهبهیم معناداری ندارد ولی زناشویی اثر مستق خوشنودیشناختی هیجان بر  ساماندهی

 ;Easazadeh, 2016)ی هاپژوهشزناشویی اثر غیرمستقیم معنادار دارد. این یافته پژوهش حاضر با  خوشنودی

Wills, 2013 Isasi, Ostrovsky &)  تواند به افراد اجازه هیجانی می ساماندهی طورکلیبه. استتا حدودی همسو

زمانی که مردم ناراحتی  .( van't Wout, Chang & Sanfey, 2010)ند دهد تا تعامالت گوناگون را هدف قرار ده

مبتنی  به برآورده کردن نیازهای زمانهم طوربه، افزایش احساسات مثبت ممکن است کنندمیرا تجربه  هیجانی

ک کند. کلی نظام شخصیت کم پذیریانعطافو افزایش  هیجانیبر لذت، تسهیل انطباق با هنجارهای تعاملی 

ا که فرد در برخورد ب کنندمیبدین شکل عمل شناختی هیجان  ساماندهیهای انطباقی راهبردخاص  طوربه

راهبردهای به عبارتی  . & ,Kraaij(Garnefski, van Rood, De Roos ,2017) کندمیرویداد ناگوار سازگارانه عمل 

طه کنند. در چنین شرایطی وقتی در یک رابشناختی هیجان زمینه را برای عمل بهتر هموار می ساماندهیانطباقی 

شود، فردی که از راهبردهای انطباقی ای منجر به برانگیختگی هیجانی میزناشویی یک رویداد و یا واقعه

 یجهدرنتکند. د میکند زمینه بهتری را برای عمل و اقدام کردن در خود ایجاشناختی هیجانی استفاده می

اصلی  هایهمؤلفکه از  پذیریمسئولیتو  تنیدگیمانند حمایت بین فردی، مدیریت  مؤثریاقدامات  تواندمی

زناشویی بیشتری را تجربه کنند. یافته جالب دیگر این پژوهش  خوشنودیسبک زندگی است را انجام دهد و 

https://acamh.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/1469-7610.00101
https://psycnet.apa.org/record/2010-23093-000
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1471015313000792?casa_token=H-dBzQPvr1MAAAAA:ShSCBNuaZ8Xqp3DlGH4RdwrRk5pgpucbdYuBJb-1jMECZFMHxokEBbAenUiARJF973__8R0e3CM
http://ijn.iums.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-1539-2&slc_lang=en&sid=1
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1471015313000792?casa_token=H-dBzQPvr1MAAAAA:ShSCBNuaZ8Xqp3DlGH4RdwrRk5pgpucbdYuBJb-1jMECZFMHxokEBbAenUiARJF973__8R0e3CM
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1471015313000792?casa_token=H-dBzQPvr1MAAAAA:ShSCBNuaZ8Xqp3DlGH4RdwrRk5pgpucbdYuBJb-1jMECZFMHxokEBbAenUiARJF973__8R0e3CM
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1471015313000792?casa_token=H-dBzQPvr1MAAAAA:ShSCBNuaZ8Xqp3DlGH4RdwrRk5pgpucbdYuBJb-1jMECZFMHxokEBbAenUiARJF973__8R0e3CM
https://psycnet.apa.org/record/2010-25761-003
https://psycnet.apa.org/record/2010-25761-003
https://link.springer.com/article/10.1007/s10880-017-9494-y
https://link.springer.com/article/10.1007/s10880-017-9494-y
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اثر مستقیم  زناشویی خوشنودیمستقیم بر  صورتبهشناختی هیجان  ساماندهیانطباقی  راهبردهایاین بود که 

درمانی جدید مانند درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد و  هایروش به توانمیمعناداری ندارد. در توجیه این یافته 

 در درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد صرف راهبردهای مانند مثالً درمان هیجان مدار اشاره کرد. به شکلی که 

هیجان( منجر به بهبود شرایط و عمل  ساماندهیپذیرش رویداد، آگاهی و تفکر مثبت )راهبردهای انطباقی 

راهبردهای مانند  بعدازآن و ؛کندمی فراهم. بلکه فقط زمینه الزم را برای اقدام مناسب شودمیمثبت ن

ه رفتار کافی شرایط و رسیدن بمنجر به بهبود  تواندمیخود  هایارزش، تعهد و شفاف کردن پذیریمسئولیت

در درمان هیجان مدار وقتی . (Lev & McKay, 2017; Peterson, Eifert, Feingold, & Davidson, 2009)هدف شود 

آورند زمینه مناسب برای عمل مناسب  به دستو پذیرش  خودآگاهیزیر بنایی  هایهیجانزوجی نسبت به 

در قبال  و آورند فراهم یکدیگرهای بین فردی الزم را برای ایتتوانند حمزوجین می بعدازآنشود و می فراهم

د و معیوب را اصالح کنن هایچرخهباشند و بتواند  پذیرمسئولیتزیر بنایی دیگری و خود  نیازهایرفع 

 .(Woldarsky Meneses, 2017 ) زناشویی را تجربه کنند خوشنودی

 ساماندهی) شناختیروانیک متغیر مهم  زمانهم صورتبهپژوهش حاضر تالش کرد تا  درمجموع    

ارد متغیر مستقل و عنوانبهرفتاری( را  -مغزی  هاینظامشناختی هیجان( و یک متغیر مهم فیزیولوژیک )

ج الهام به نام سبک زندگی سعی در دستیابی به نتای شناختیروان متغیر میانجیپژوهش کند و با قرار دادن یک 

ه قرار داد. رفتاری را مورد مداخل –مغزی  هاینظامفیزیولوژیکی نظیر  متغیرهای تأثیربخشی باشد که بتوان 

ناشویی ندارد، ز خوشنودیرفتاری اثر مستقیمی بر  سازفعالتایج تحقیق حاضر نشان داد که نظام ن بارهدراین

 سبک زندگی دارد. همچنین در مورد متغیر واسطهبهزناشویی  خوشنودیمعناداری بر  ایواسطهولی اثرگذاری 

 هاییجپکها و د برنامهپژوهش سعی بر این بود که به این مهم پی برد که چرا با وجو شناختیروانمستقل 

شناختی هیجان، اصالح افکار منفی و  ساماندهیرفتاری در مورد  –موج دوم شناختی  هایدرمانآموزشی و 

 کاهش بلندمدتاما نرخ بهبود حداقل در  هاچالشو  هاموقعیتنشخوارهای فکری و تالش برای پذیرش 

تی . به عباریابدمیکاهش  هاآنرضایتمندی در  یابد و بعد از یک دوره بهبودی در زوجین دوباره سطحمی

ود. نتایج شهدف این بود که به این درک رسید، آیا متغیر میانجی و مستقلی وجود دارد که نادیده گرفته می

ل که یک متغیر مستق صورتبدین؛ شدهگرفتهدرستی در این پژوهش صورت  گذاریهدفنشان داد که 

انجی قرار بدهد و همچنین متغیر می تأثیرزناشویی را تحت  خوشنودی تواندمیفیزیولوژیک هم وجود دارد که 

https://www.amazon.com/Acceptance-Commitment-Therapy-Couples-Relationships/dp/162625480X
https://www.amazon.com/Acceptance-Commitment-Therapy-Couples-Relationships/dp/162625480X
https://www.amazon.com/Acceptance-Commitment-Therapy-Couples-Relationships/dp/162625480X
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1077722909000935
https://www.amazon.com/Acceptance-Commitment-Therapy-Couples-Relationships/dp/162625480X
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/14779757.2017.1330706
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 وشنودیخبین متغیرهای مستقل پژوهش  ایواسطهنقش  تواندمیبنام سبک زندگی این میان وجود دارد که 

 زناشویی داشته باشد که نیازمند توجه است. 

 ترس بود، بنابراین باید در تعمیم نتایجدر دس گیرینمونهپژوهش حاضر  گیرینمونهروش  وجودبااین

 گیریاندازهپژوهش حاضر احتیاط کرد و برای آن محدودیت وجود دارد. همچنین ابزار پژوهش برای 

رفتاری پرسشنامه بود، بنابراین این محدودیت وجود دارد که ممکن است این ابزار نتوانسته  –مغزی  هاینظام

ذیری مدل تعمیم پ شودمیبنابراین پیشنهاد  ؛رفتاری را ارزیابی کرده باشد –مغزی  هاینظامی جامع صورت به

فی تصاد گیرینمونهبدون فرزند با روش  متأهلو افراد  متأهلسنی افراد  یهاگروهپژوهش برای دیگر 

مغزی و رفتاری از ابزارهای  هاینظام گیریاندازهبرای  هاپژوهشقرار گیرد و در دیگر  موردبررسی

شنهاد زناشویی، پی خوشنودییشگاهی استفاده شود. همچنین جهت پیشگیری از مشکالت مربوط به آزما

در رابطه با سبک زندگی  هادانشگاهآموزشی در مدارس و  یهابرنامهالزم از طریق  یهاآموزش شودمی

 یهابرنامهآموزشی در قالب  یهابرنامهتوان اینکه در مورد سبک زندگی می ژهیوبهتدارک دیده شود. 

 جمعی تولید گردد. یهارسانه

اسخ دادند و ما را در پ هاپرسشنامهکه با صبر و حوصله به  کنندگانشرکتنویسندگان مقاله از تمامی  :سپاسگزاری

 انی را دارند. دش یاری رساندند کمال تشکر و قدرانجام این پژوه

 اخالق پژوهش

آوری شد ها جمعها، بدون نام و نشانی از آزمودنیآمده از پرسشنامهدست، اطالعات بهجهت حفظ اصل رازداری

ان همچنین جلب اعتماد و اطمین این تحقیق باشد. متصدیانها محفوظ بماند و فقط در اختیار تا هویت آزمودنی

ود دیگری ب مالحظات لهازجمها، ها برای مشارکت در پژوهش و آزاد بودن در پاسخگویی به پرسشنامهآزمودنی

اری کامالً رایگان و اختی کنندگانشرکتشرکت در این مطالعه برای  که در این مطالعه سعی شد رعایت گردد.

 بود

 مشارکت نویسندگان

 .به ترتیب نویسندگان مقاله است پژوهش حاضرسهم نویسندگان از 

 منابع مالی

 .فاقد پشتوانه منابع مالی بود پژوهش حاضر

 و مواد هادادهدر دسترس بودن 
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 masoudrezvan1373@gmail.com 

 برای انتشار رضایت

 .دارند رضایتنویسندگان این پژوهش از انتشار مقاله کامالً  

 تعارض منافع

 است. ارشد کارشناسینامه دوره شده از نتایج پایاناین مقاله استخراج
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