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Objectives Recent evidence suggests the effective role of physiological, cognitive and emotional factors 
in the quality of couple relationships. The purpose of this study was to study the relationship between 
morningness-eveningness personality, Cognitive Flexibility (CF) and Cognitive Rmotion Regulation (CER) 
with marital satisfaction in middle-aged women.
Methods The research method was correlational. Statistical population included all middle-aged married 
women (40-60 years old) living in Mashhad City, Iran. District 1 was randomly selected as the sample 
area and 211 women in this district were selected using systematic sampling method. Each participant 
completed Enrich marital satisfaction scale, cognitive flexibility inventory, morningness-eveningness 
questionnaire and short form of cognitive emotion regulation questionnaire. The obtained data were 
analyzed by Pearson correlation and multivariate regression.
Results Multivariate regression results indicated that alternatives option perception, control perception 
and total score of cognitive flexibility positively predicts marital satisfaction (P<0.001). Furthermore, the 
role of a morningness-eveningness personality in predicting marital satisfaction was significant in a way 
that high scores in morningness matched with high scores in marital satisfaction (P<0.001). The results 
also indicated that self-blame, rumination, catastrophizing, and blame of others negatively (P<0.001), 
acceptance and perspective-taking positively predict marital satisfaction (P<0.05).
Conclusion The findings of this study, while expanding the literature of the research, highlight the physi-
ological, cognitive and emotional characteristics of marital satisfaction in enrichment programs and pre-
marital counseling.
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Extended Abstract

1. Introduction

arital satisfaction is defined as the indi-
viduals’ satisfaction with their marital life. 
New evidence suggests the effective role 
of physiological, cognitive, and emotional 
factors in the quality of the relationship 

between couples. One of the biological variables that can af-
fect couples’ compatibility is sleep-wake cycle and one of 
the most important individual differences is morningness-
eveningness personality.

Evidence shows that morning people obtain higher scores 
in memory and attention. Morningness is positively related 
to life satisfaction and quality of life. On the other hand, 
eveningness is positively associated with depression, low 
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sleep quality, undesirable personality profile, and health-
damaging behaviors. Based on what was discussed, morn-
ingness-eveningness preferences can partly predict personal-
ity type, quality of life and life satisfaction and thus marital 
satisfaction. Another variable that may be related to the rate 
of marital satisfaction is couples’ cognitive function. Cogni-
tive flexibility is one of the most fundamental dimensions 
of cognitive functions and is among the most important ele-
ments of executive functions, applied to the individual’s abil-
ity to change thoughts, actions, and strategies in response to 
changes in circumstances. Flexible cognition requires the ac-
tivation and modification of cognitive processes in response 
to calls for changes in doing an activity or even changes in 
the instruction for doing an activity.

People with the ability to think flexibly use alternative 
justifications, positively rebuild their intellectual frame-
work, accept challenging situations or stressful events and 
are psychologically more resilient compared to those who 
have less flexibility. In addition to physiological and cogni-
tive variables, one of the most important deficiencies that has 
a profound effect on the quality of communication patterns 
of individuals includes emotion regulation strategies. Since 
psychological adjustment largely depends on emotion regu-
lation, this ability can affect couples’ marital satisfaction. The 
present study aims to investigate the relationship between 
morningness-eveningness personality, cognitive flexibility 
and cognitive emotion regulation with marital satisfaction in 
married middle-aged women.

2. Method

The current study was a correlational research. The sta-
tistical population comprised all married middle-aged 
women (40-60 years old) living in Mashhad City, Iran. Dis-
trict 1 was randomly selected as the sample area and from 
this district, 211 women were chosen through systematic 
sampling method. The research inclusion criteria consist-
ed of the following: female gender, age between 40 and 60 
years, living in Mashhad at least for the past two years and 
having at least a diploma.

The exclusion criteria were as follows: widows and di-
vorced people, complete cessation of sexual relationship 
with the spouse, having extramarital relationships, having 
serious suicidal thoughts, having a history of admission to 
psychiatric hospital, suffering from the symptoms of psy-
chotic disorders and drug addiction. The participants com-
pleted enrich marital satisfaction scale, cognitive flexibility 
inventory, morningness-eveningness questionnaire and short 
form of cognitive emotion regulation questionnaire. The ob-
tained data were analyzed using Pearson correlation test and 
multivariate regression analysis.

3. Results

The relationship between psychological flexibility and 
marital satisfaction (r=0.26) and the relationship between 
all the subscales of cognitive flexibility and marital satis-
faction were significant and positive (P<0.05). Multivari-
ate regression results revealed that the subscales of percep-
tion of alternative options, perception of controllability, 
and total score of cognitive flexibility are able to positively 
predict marital satisfaction (P<0.05). Moreover, the role of 
morningness-eveningness personality was significant in 
predicting marital satisfaction, and high morningness was 
associated with high marital satisfaction (r=42, P<0.01). 
Additionally, the results about emotion regulation compo-
nents demonstrated that self-blame, rumination, catastro-
phizing and blame of others negatively predict marital sat-
isfaction, and acceptance and perspective-taking positively 
predict marital satisfaction (P<0.05).

4. Discussion

Results of the present study indicate a significant and posi-
tive relationship between marital satisfaction and psycholog-
ical flexibility. Cognitive flexibility is one of the dimensions 
of executive functions which refers to the ability to change 
the actions and thoughts in accordance with environmental 
demands. In other words, when a person uses cognitive strat-
egies to change behavior and adapt to the environment, he 
enjoys flexible cognition. The relationship between couples 
also includes various complex and challenging situations 
which require the use of a flexible cognitive pattern.

In the event of conflicts and disagreements, successful 
couples benefit from negotiation and effective emotional 
and cognitive strategies. These strategies, while ending the 
conflicts and disagreements, bring couples emotionally clos-
er together and cause them to better perceive each other’s 
support. Accordingly, high cognitive flexibility is expected 
to be accompanied by marital satisfaction. Morning people 
compared to evening people are more optimistic and are 
emotionally stable, serious, and reliable. Morningness per-
sonality enjoys more cognitive processes, leading to more 
adaptation and adjustment with the environment.

All of these facts, therefore, lead to greater satisfaction 
with relationships, especially the relationships between 
couples. Cognitive emotion regulation is applied with the 
purpose of emotion management to increase adjustment 
and compatibility and is part of adaptation strategies that 
are associated with experience and treatment of emotional 
and physical discomfort. Accordingly, it is expected that 
high capability in cognitive emotion regulation lead to 
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greater marital adjustment between couples and conse-
quently increased satisfaction.

Cognitive emotion regulation plays a fundamental role in 
various normal and abnormal processes and is one of the im-
portant components of the coping process against negative 
stimuli and unpleasant emotional experiences. Therefore, 
low emotion regulation skill is associated with poor coping 
and thus experience of negative emotions and these emotions 
affect the quality of the relationship between couples and can 
reduce marital satisfaction. With regard to the use of a cor-
relational design in this study, marital satisfaction cannot 
simply and certainly be affected by just predictor variables 
in this study. Another limitation of the present study was the 
research sample (married women of District 1 in Mashhad). 
It is suggested that empirical designs and larger samples be 
used in future research.

Findings of the present research, while expanding the re-
search literature, highlight the necessity of considering physi-
ological, cognitive and emotional characteristics in programs 
for the promotion of the relationships between couples and 
premarital counseling.
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اهداف شواهد جدید بر نقش مؤثر عوامل فیزیولوژیكی، شناختی و هیجانی در کیفیت رابطه میان زوجین داللت دارد. هدف این مطالعه بررسی 
رابطه بین شخصیت بامدادی شامگاهی، انعطاف پذیری شناختی و تنظیم شناختی هیجان با رضایت زناشویی در زنان میانسال بود.

مواد و روش ها روش پژوهش از نوع همبستگی و جامعه آماری شامل تمام زنان متأهل میانسال (40 تا 60 سال) ساکن شهر مشهد بود. 
از بین مناطق شهرداری، منطقه 1 به عنوان نمونه به شیوه تصادفی انتخاب شد و از این منطقه 211 زن با استفاده از روش نمونه گیری 
سیستماتیک انتخاب شدند. هریک از شرکت کنندگان این مطالعه، فرم رضایت زناشویی انریچ، پرسش نامه انعطاف پذیری شناختی، پرسش نامه 
بامدادی شامگاهی و نسخه  کوتاه پرسش نامه نظم جویي شناختي هیجان را تكمیل کردند. داده ها با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون و تحلیل 

رگرسیون چندمتغیره تجزیه و تحلیل شدند.
یافته ها نتایج رگرسیون چندمتغیره نشان داد زیرمقیاس های ادراک گزینه های مختلف، ادارک کنترل پذیری و نمره  کل انعطاف پذیری شناختی 
توان پیش بینی رضایت زناشویی را به صورت مثبت دارند (P<0/001). عالوه بر این، سهم شخصیت بامدادی شامگاهی در پیش بینی رضایت 
زناشویی معنادار بود و بامدادی بودن زیاد با رضایت زناشویی زیاد همراه بود (P<0/001). همچنین نتایج نشان داد مالمت خویشتن، نشخوارگری، 
فاجعه سازی و مالمت دیگران، به نحو منفی (P<0/001) و پذیرش و دیدگاه گیری به نحو مثبت (P<0/05) رضایت زناشویی را پیش بینی می کنند.

نتیجه گیری یافته های این مطالعه ضمن گسترش ادبیات پژوهش، لزوم توجه به ویژگی های فیزیولوژیكی، شناختی و هیجانی در برنامه های ارتقای 
روابط زوجین و نیز مشاوره پیش از ازدواج را برجسته می سازد. 

کلیدواژه ها:
رضایت زناشویی، 

انعطاف پذیری، شناخت، 
هیجان، بامدادی شامگاهی

تاریخ دریافت: 21 مهر 1396
تاریخ پذیرش: 9 مرداد 1397

تاریخ انتشار: 01 دی 1397
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نقش پیش بین شخصیت بامدادی شامگاهی، انعطاف پذیری شناختی و تنظیم شناختی هیجان در 
رضایت زناشویِی زنان میانسال

، مریم اسحاقی ثانی2  * حسین شاره1 

مقدمه

از  اشخاص  رضایت  و  خشنودی  یعنی  زناشویی  رضایت 
زندگی زناشویی خود ]1[. رضایت زناشویی، حالت ذهنی مزایا 
دریافت  ازدواجشان  در  افراد  از  هریک  که  است  هزینه هایی  و 
می کنند ]2[. همچنین رضایتمندی زناشویی را نگرش مثبت و 
لذت بخشی می دانند که زن و مرد در جنبه های مختلف زندگی 

زناشویی تجربه می کنند ]3[.

در سالیان اخیر به جای استفاده از مفاهیم کلی، پژوهشگران بر 
ویژگی های جزئی تر و ویژگی های فردی زوجین تمرکز کرده اند. در 
این بین، نقش متغیرهای زیستی، شناختی و هیجانی در سازگاری 
زناشویی مطالعه شده است. یكی از متغیرهای زیستی که می تواند 
بر سازگاری زوجین با هم اثرگذار باشد، چرخه خواب و بیداری 

فیزیولوژیک،  ابعاد  از  بسیاری  بر  شبانه روزی1  چرخه های  است. 
انسان ها  تأثیر دارند ]4-6[.  ما  اجتماعی حیات  روان شناختی و 
در چرخه های شبانه روزی خود تفاوت های فردی متمایزی دارند. 
در این میان، یكی از مهم ترین تفاوت های فردی، در شخصیت 

بامدادی شامگاهی2 یا ریخت های شبانه روزی3 است ]7[.

افراد در طول پیوستاری از ترجیحات شبانه روزی قرار دارند که 
در دامنه ای از افراد بامدادی که »چكاوک صفت4« نامیده می شوند 
نوسان  در  نامیده می شوند،  »بوف صفت5«  که  افراد شامگاهی  و 
هستند. در یكسو افراد بامدادی زود از خواب برمی خیزند، در نیمه 

1. Circadian rhythm 
2. Morningness-eveningness personality
3. Circadian Typology
4. Lark
5. Owl
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اول روز بیش ترین سطح هشیاری را دارند، فعالیت های روزانه را 
ترجیح می دهند و دشواری زیادی در خوابیدن دیروقت دارند.

افراد شامگاهی قادرند تا ساعات پایانی صبح بخوابد، بیش ترین 
سطح هشیاری را در ساعات غروب دارند، فعالیت های شبانه را 
نیمه شب  تا در  ترجیح می دهند و زمان زیادی طول می کشد 
و  شبانه روزی  ریخت های  ارتباط  باب  در   .]8[ روند  خواب  به 
پردازش های شناختی، برخی شواهد حاکی از آن بوده که افراد 
صبحگاهی در حافظه و توجه نمرات باالتری به دست می آورند 
تحصیلی،  عملكرد  که  است  شده  مشخص  نوجوانان  در   .]9[
شناختی و سالمت روان شناختی و جسمی بهتر با بامدادی بودن 

مرتبط است ]10[.

بامدادی بودن با رضایت از زندگی ]11[ و کیفیت زندگی ]12[ 
رابطه مثبت دارد. از سوی دیگر شامگاهی بودن با افسردگی ]13[، 
 ،]7[ سالمت  مخرب  رفتارهای  و  نامطلوب  شخصیتی  نیمرخ 
رابطه مثبت دارد. در پژوهشی مشخص شد شباهت در ریتم های 
وضعیت  و  است  مرتبط  رابطه  از  رضایت  با  زوجین  شبانه روزی 
بامدادی شامگاهی با ترجیح زمان برقراری رابطه جنسی ارتباط دارد 
]14[. با توجه به موارد گفته شده، ترجیحات بامدادی شامگاهی تا 
حدی می تواند پیشگوی تیپ شخصیتی، کیفیت زندگی و رضایت 
از زندگی و درنتیجه رضایت زناشویی باشد. به  عالوه، پژوهش ها 
با رضایت زناشویی  ایمن که  نشان داده اند که سبک دلبستگی 
بیشتر زوجین همراه است، با خواب بهتر در شب و بامدادی بودن 

مرتبط است ]15[.

یكی دیگر از متغیرهایی که ممكن است با میزان رضایتمندی 
زناشویی ارتباط داشته باشد، عملكردهای شناختی زوجین است. 
عملكردهای  ابعاد  اساسی ترین  از  یكی  انعطاف پذیری شناختی6 
که  است  اجرایی  کارکردهای  عناصر  مهم ترین  از  و  شناختی 
به  واکنش  راهكارها در  و  اعمال  افكار،  تغییر  فرد در  توانایی  به 
تغییر شرایط اطالق می شود ]16[. شناخت انعطاف پذیر مستلزم 
فعال سازی و اصالح فرایندهای شناختی در پاسخ به درخواست 
تغییر در انجام فعالیت یا حتی تغییر در دستورالعمل انجام یک 

فعالیت است ]17[.

انعطاف پذیری شناختی به عنوان ویژگی عمده  شناخت انسان 
توصیف شده است و به توانایی فرد برای درنظر گرفتن هم زمان 
دارد  اشاره  رویداد  یک  یا  شیء  یک  از  متناقضی  بازنمایی های 
]18[. انعطاف پذیری افراد در میزان بروز آسیب ها و سطح عملكرد 
اجتماعی آن ها بسیار تعیین کننده است. افرادی که توانایی تفكر 
می کنند،  استفاده  جایگزین  توجیهات  از  دارند،  را  انعطاف پذیر 
و  می کنند  بازسازی  را  خود  فكری  چارچوب  مثبت  صورت  به 
موقعیت های چالش برانگیز یا رویدادهای استرس زا را می پذیرند و 
نسبت به افرادی که انعطاف پذیری کمی دارند، از نظر روان شناختی 

6. Cognitive flexibility

تاب آوری باالتری دارند ]19[.

عالوه بر متغیرهای فیزیولوژیكی و شناختی، یكی از مهم ترین 
مواردی که تأثیر عمیقی بر کیفیت الگوهای ارتباطی افراد دارد، 
راهبردهای نظم جویی هیجان است. افرادی که قادر به مدیریت 
ابتال  نیستند، ضمن  برابر حوادث روزمره  پاسخ هاي هیجاني در 
روابط  در  نارسایی  است  ممكن  اضطراب،  و  افسردگي  عالئم  به 
نزدیک خود را تجربه کنند ]3[. از آنجایی که تطبیق و سازگاری 
دارد،  بستگی  نظم جویی هیجان  به  زیادی  تا حد  روان شناختی 
زناشویی  رضایت  بر  می تواند  توانایی  این  از  برخورداری  میزان 

زوجین اثرگذار باشد.

سازگاری  با  شناختی  انعطاف پذیری  بین  ارتباط  به  توجه  با 
روان شناختی ]20[ و تنطیم هیجان ]22 ،21[، این احتمال مطرح 
و  انعطاف پذیری شناختی  از  بیشتر  برخورداری هرچه  است که 
نظم جویی شناختی هیجان منجر به مدیریت بهتر هیجانات و نیز 
حل مسئله در روابط زناشویی شود. از سوی دیگر و با توجه به ارتباط 
بین شخصیت بامدادی و برخورداری از عملكرد شناختی و هیجانی 
مطلوب در پژوهش های پیشین ]8[، انعطاف پذیری شناختی و 
نظم جویی هیجان نیز ممكن است با شخصیت بامدادی شامگاهی 

رابطه داشته باشند.

شواهد نشان می دهد رضایت زناشویی در میانسالی نسبت به 
جوانی و سالخوردگی از الگوی متفاوتی تبعیت می کند و تغییر 
ایجاد می کند،  را  و پیچیدگی وظایف، بحران میانسالی  نقش ها 
از سوی دیگر زنان نسبت به این تغییرات آسیب پذیری باالتری 
دارند ]23[. بر این اساس، هدف عمده این پژوهش پاسخ گویی به 
این سؤال است که آیا شخصیت بامدادی شامگاهی، انعطاف پذیری 
شناختی و نظم جویی شناختی هیجان با رضایت زناشویی در زنان 

میانسال رابطه دارد؟

روش

این پژوهش جزء طرح های همبستگی به شمار می آید. جامعه 
آماری این پژوهش شامل تمام زنان متأهل میانسال (40 تا 60 
از بین مناطق شهرداری، منطقه 1 به  سال) ساکن مشهد بود. 
عنوان نمونه و به شیوه تصادفی انتخاب شد و از آن منطقه، 211 
نفر با استفاده از روش نمونه گیری سیستماتیک انتخاب شدند. بعد 
از برآورد نسبی تعداد زنان میانسال منطقه مدنظر، حجم نمونه با 
استفاده از جدول مورگان مشخص شد. روش اجرا به این صورت 
بود که پرسشگران آموزش دیده برای اجرای پرسش نامه ها به درب 
منازل مراجعه می کردند و با رعایت مسائل اخالقی پژوهش و در 
نظر گرفتن معیارهای ورود و خروج، پرسش نامه ها را اجرا می کردند.

معیارهای ورود به پژوهش عبارت بودند از: جنسیت زن، تأهل، 
سن بین 40 تا60 سال، سكونت در شهر مشهد حداقل در دو سال 
گذشته و تحصیالت حداقل دیپلم. افراد مطلقه و بیوه، بدون ارتباط 
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جنسی با همسر، دارای روابط فرازناشویی، دارای افكار خودکشی 
جدی، دارای سابقه بستری در بیمارستان روانی، دارای نشانه های 
اختالل های سایكوتیک و معتاد به مواد از پژوهش کنار گذاشته 
تمام  از  کتبی  رضایت  اخالقی،  مسائل  رعایت  منظور  به  شدند. 
شرکت کنندگان گرفته شد و به آنان اطمینان داده شد اطالعات 
دریافتی کاماًل محرمانه خواهند ماند. همچنین تمام پرسش نامه ها 

به صورت تصادفی و با نظم متغیر به شرکت کنندگان ارائه شد.

ابزارهای پژوهش

فرم رضایت زناشویی انریچ

دارد  سؤال   115 انریچ7  زناشویی  رضایت  فرم  اصلی  نسخه 
ابزار شامل  این  را ساخته اند ]24[.  اولسون و همكاران آن  که 
زیرمقیاس های ارتباطات، حل تعارض، مسائل مالی، اوقات فراغت، 
روابط جنسی، تربیت فرزند، ارتباط با خانواده اصلی و دوستان، 
در  است.  معنوی  و  مذهبی  و جهت گیری  همسری  نقش های 
شد  استفاده   (ENRICH-47) آن  47 سؤالی  فرم  پژوهش  این 
]25[. گویه های آن 5گزینه ای از کاماًل موافق تا کاماًل مخالف با 

نمره گذاری از 1 تا 5 است.

ضریب آلفای کرونباخ کل پرسش نامه در پژوهش های مختلف 
است.  شده  گزارش   ]27[  0/93 و   ]26[  0/94  ،]23[  0/92
رضایت  مقیاس های  با  پرسش نامه  همچنین ضریب همبستگی 
خانوادگی8 از 0/41 تا 0/60 و با مقیاس های رضایت از زندگی9 
از 0/32 تا 0/41 است. همه خرده مقیاس های پرسش نامه انریچ، 
زوج های ناسازگار و سازگار را متمایز می کند و این نشان می دهد 
این پرسش نامه از روایی مالک خوبی برخوردار است. عالوه بر این، 
پایایی بازآزمایی برای نمره کل و زیرمقیاس های آن از 0/46 تا 

0/73 در نوسان بوده است ]28[.

پرسش نامه انعطاف پذیری شناختی

وندورال  و  دنیس  را  شناختی10  انعطاف پذیری  پرسش نامه 
خودگزارش دهی  ابزار  یک  پرسش نامه  این   .]29[ ساخته اند 
شناختی  انعطاف پذیری  سنجش  برای  و  است  20سؤالی  کوتاه 
ناکارآمد  افكار  جایگزینی  و  چالش  برای  فرد  موفقیت  در  که 
بر  آن  نمره گذاری  می رود.  کار  به  است،  الزم  کارآمدتر  افكار  با 
اساس مقیاس 7 درجه ای لیكرت از 1 تا 7 است که نمره باالتر 
به معنای انعطاف پذیری شناختی بیش تر است. این ابزار سه جنبه 
انعطاف پذیری شناختی را می سنجد: میل به درک موقعیت های 
سخت به عنوان موقعیت های قابل کنترل؛ توانایی درک چندین 

7. ENRICH Marital Satisfaction (EMS)
8. Family Satisfaction Scale
9. Life satisfaction
10. Cognitive Flexibility Scale(CFI)

توجیه جایگزین برای رویدادهای زندگی و رفتار انسان ها؛ توانایی 
ایجاد چندین راه حل جایگزین برای موقعیت های چالش برانگیز.

این پرسش نامه در کار بالینی و غیربالینی و برای ارزیابی میزان 
پیشرفت فرد در ایجاد تفكر انعطاف پذیر به کار می رود. دنیس و 
وندرال در پژوهشی نشان دادند این پرسش نامه ساختار عاملی، 
روایی همگرا و روایی هم زمان مناسبی دارد ]29[. این پژوهشگران 
نشان دادند دو عامل ادراک گزینه های مختلف و ادراک توجیه 
رفتار، یک معنی دارند و عامل کنترل به عنوان خرده مقیاس دوم 
در نظر گرفته شد. روایی هم زمان این پرسش نامه با پرسش نامه 
مقیاس  با  آن  واگرای  روایی  و   -0/39 با  برابر  بک  افسردگی 
انعطاف پذیری شناختی مارتین و رابین، 0/75 گزارش شده است. 
این پژوهشگران پایایی به روش آلفای کرونباخ را برای کل مقیاس، 
ادراک کنترل پذیری و ادراک گزینه های مختلف به ترتیب 0/91، 
0/91 و 0/84 و با روش بازآزمایی به ترتیب 0/81، 0/75 و 0/77 

به دست آوردند.

شاره، فرمانی و سلطانی ویژگی های روان سنجی این ابزار را در 
نمونه ایرانی بررسی کردند ]30[. ضریب اعتبار بازآزمایی برای 
کل مقیاس 0/71 و برای خرده مقیاس های کنترل پذیری، ادراک 
گزینه های مختلف و ادراک توجیه رفتار به ترتیب 0/55، 0/72 
و 0/57 به دست آمد. این پژوهشگران ضریب آلفای کرونباخ کل 
مقیاس را 0/90 و برای خرده مقیاس ها به ترتیب 0/87، 0/89 
انعطاف پذیری  پرسش نامه  همچنین  کرده اند.  گزارش   0/55 و 
ایران  در  مطلوبی  هم زمان  و  همگرا  عاملی،  روایی  از  شناختی 
برخوردار است. در نسخه فارسی، برخالف نسخه اصلی که تنها 
انعطاف پذیری شناختی  پرسش نامه  داد،  به دست  را  عامل  دو 
شامل سه عامل کنترل پذیری، ادراک گزینه های مختلف و ادراک 
با پرسش نامه تاب آوری  توجیه رفتار است. روایی همگرای آن 
برابر با 0/67 و روایی هم زمان آن با پرسش نامه افسردگی بک 

برابر با 0/50- بود ]30[.

پرسش نامه صبحگاهی شامگاهی

پرسش نامه صبحگاهی شامگاهی11 یک پرسش نامه خودارزیابی 
19 سؤالی است که هورن و استبرگ ]31[ به منظور مشخص کردن 
پرسش نامه  سؤال های  کرده اند.  تدوین  افراد  شبانه روزی  ریخت 
گزینه های متفاوت و نمره گذاری اختصاصی دارد. دامنه نمرات از 16 
تا 86 متغیر است و نمره باالتر نشان دهنده صبحگاهی بودن بیش تر 
است و نمره پایین تر نشان دهنده شامگاهی بودن بیش تر است. نسخه 
اصلی پرسش نامه صبحگاهی شامگاهی، افراد را در 5 طبقه بر حسب 
نمره شان دسته بندی می کند: 70- 86، کامالً صبحگاهی؛ 59- 69، 
نسبتاً صبحگاهی؛ 42- 58، معتدل؛ 31-41، نسبتاً شامگاهی و 16-

30 کامالً شامگاهی. آلفای کرونباخ این آزمون 0/78 و ضریب پایایی 

11. Morningness-Eveningness Questionnaire(MEQ)
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بازآزمایی آن 0/77 گزارش شده است ]32[.

کلی  میزان  ناتاله  و  آدان  کاکی، دشاکس،  دیگر  پژوهشی  در 
آلفای آن را 0/82 اعالم کردند و با تحلیل عاملی به چهار عامل 
رسیدند ]33[. در پژوهش رهافر، صادقی، صادق پور و میرزایی روي 
270 نفر از دانشجویان، براي بررسي اعتبار سازه (همگرا، واگرا 
و عاملي)، چهار پرسش نامه صبحگاهي شامگاهي، افسردگي بک، 
شادکامي آکسفورد و سالمت عمومي به کار رفت ]34[. با توجه به 
همبستگي هاي به دست آمده بین پرسش نامه صبحگاهي شامگاهي 
و سه پرسش نامه دیگر و همچنین، تحلیل عاملي پرسش نامه اصلي، 
به عالوه،  تأیید شد.  پرسش نامه  این  فارسي  نسخه  اعتبار سازه 

ضریب آلفاي کرونباخ مناسبی (0/79) نیز براي آن حاصل شد.

نسخه  کوتاه پرسش نامه  نظم جویي شناختي هیجان

پرسش نامه  نظم جویي شناختي هیجان12 را گارنفسكي، کرایج 
و اسپینهاون در کشور هلند تدوین کرده اند و دو نسخه انگلیسي و 
هلندي دارد ]35[. برخالف سایر پرسش نامه هاي مقابله اي که به 
 صورت آشكار بین افكار فرد و اعمال واقعي او تمایز قائل نمي شوند، 

12. Cognitive Emotion Regulation Questionnaire (CERQ) 

این پرسش نامه افكار فرد را پس از مواجهه با یک تجربه  منفي یا 
وقایع آسیب زا ارزیابي مي کند. نسخه کوتاه این پرسش نامه 18 ماده 
دارد که گارنفسكی و کرایج آن را تهیه کرده اند ]36[. پرسش نامه  
نظم جویي شناختي هیجان پایه  تجربي و نظري محكمي دارد و از 

9 خرده مقیاس تشكیل شده است.

خرده مقیاس هاي مذکور 9 راهبرد شناختي مالمت خویش، 
بر  مجدد  تمرکز  مثبت،  مجدد  تمرکز  نشخوارگري،  پذیرش، 
فاجعه سازي  دیدگاه گیري،  مثبت،  مجدد  ارزیابي  برنامه ریزي، 
از  مقیاس  نمرات  دامنه   مي کنند.  ارزیابي  را  دیگران  مالمت  و 
1 (تقریباً هرگز) تا 5 (تقریباً همیشه) است. نمرات باال در هر 
خرده مقیاس بیانگر میزان استفاده بیشتر راهبرد مذکور در مقابله 
و مواجهه با وقایع استرس زا و منفي است. نتایج آلفای کرونباخ با 
دامنه  0/68 تا 0/82 نشان داد 9 خرده مقیاس فرم کوتاه نسخه 
فارسي پرسش نامه نظم جویي شناختي هیجان اعتبار مطلوبي 

دارند. 

تحلیل مؤلفه اصلي ضمن تبیین 75 درصد واریانس، از الگوي 
9 عاملي اصلي پرسش نامه نظم جویي شناختي هیجان حمایت کرد. 
همچنین، همبستگي بین خرده مقیاس ها به نسبت باال بود ]37[. 
داده های این پژوهش با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و 

جدول 1. میانگین و انحراف استاندارد متغیرهای پژوهش

میانگین±انحراف معیارمؤلفه هامتغیر- شاخص

15/37±144/81رضایت زناشویی

18/54±68/75بامدادی  شامگاهی

تنظیم شناختی هیجان

6/37±10/64مالمت خویشتن

2/56±8/09پذیرش

6/69±9/64نشخوارگری

1/37±5/68تمرکز مجدد مثبت

1/74±6/13تمرکز بر برنامه ریزی

2/58±7/27ارزیابی مجدد مثبت

2/35±12/50دیدگاه گیری

6/63±9/78فاجعه سازی

7/09±7/84مالمت دیگران

انعطاف پذیری شناختی

 3/20±7/87ادراک توجیه رفتار 

5/14±35/06ادراک گزینه های مختلف

1/81±24/60ادراک کنترل پذیری

7/80±67/54نمره کل 
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 SPSS رگرسیون چندمتغیری تجزیه و تحلیل شد و از نرم افزار
نسخه 23 برای تحلیل اطالعات استفاده شد.

یافته ها

در این پژوهش میانگین سنی شرکت کنندگان برابر با 46/33 با 
انحراف استاندارد 5/46 بود. 67 نفر (31/8 درصد) از شرکت کنندگان 
تحصیالت دیپلم، 41 نفر (19/4 درصد) تحصیالت کاردانی، 59 
نفر (28 درصد) تحصیالت کارشناسی و 44 نفر (20/9 درصد) 
تحصیالت کارشناسی  ارشد داشتند. عالوه بر این، 75 نفر (35/5 
درصد) از جمعیت مطالعه شده شاغل و 136 نفر (64/5 درصد) 
از آنان بیكار (خانه دار) بودند. در جدول شماره 1، شاخص های 

توصیفی مربوط به متغیرهای پژوهش ارائه شده است.

به منظور بررسی رابطه متغیر رضایت زناشویی و انعطاف پذیری 

شناختی، در گام نخست ضرایب همبستگی بین دو متغیر رضایت 
زناشویی و انعطاف پذیری شناختی بررسی شد که نتایج آن در 
نتایج جدول  اساس  بر  است.  داده شده  نشان  جدول شماره 2 
شماره 2، رابطه رضایت زناشویی و انعطاف پذیری روان شناختی 
(r=0/26) و تمام زیرمقیاس های آن مثبت و معنادار است. بر این 
اساس می توان گفت هرچه افراد از انعطاف پذیری شناختی بیشتری 

برخوردار باشند، میزان رضایتمندی زناشویی بیش تری دارند.

در گام بعدی به بررسی اثر پیش بینی کنند گی انعطاف پذیری 
زناشویی  رضایت  در  آن  سه گانه   زیرمقیاس های  و  شناختی 
پرداخته شد که نتایج آن در جدول شماره 3 ارائه شده است. 
نتایج جدول شماره  3 نشان می دهد انعطاف پذیری شناختی و 
زیرمقیاس های سه گانه  آن توان پیش بینی رضایت زناشویی را 

.(P<0/001 و F=10/32) دارند

جدول 3. نتایج اجرای تحلیل رگرسیون برای پیش بینی رضایت زناشویی از روی انعطاف پذیری شناختی

معناداریRR2Fمیانگین مجذوراتدرجه  آزادیمجموع مجذوراتمنبع تغییرات

6464/6832154/890/360/1310/320/001پیش بینی

43196/35207208/67باقی مانده

49661/03210کل

مجله روان پزشکی و روان شناسی بالینی ایران

جدول 2. ضرایب همبستگی بین رضایت زناشویی و انعطاف پذیری شناختی

12345متغیرها

**0/26**0/15**0/31**0/21-رضایت زناشویی

**0/70**0/54**0/65-**0/21ادراک توجیه رفتار 

**0/96**0/80-**0/65**0/31ادراک گزینه های مختلف

**0/92-**0/80**0/54*0/15ادراک کنترل پذیری

-**0/92**0/96**0/70**0/26نمره کل انعطاف پذیری شناختی

P<0/01** ؛P<0/05*

یادداشت: 1. رضایت زناشویی، 2. ادراک توجیه رفتار، 3. ادراک گزینه های مختلف، 4. ادراک کنترل پذیری، 5. نمره کل انعطاف پذیری شناختی

مجله روان پزشکی و روان شناسی بالینی ایران

جدول 4. ضرایب رگرسیون انعطاف پذیری شناختی در پیش بینی رضایت زناشویی

.BSE.btSigمتغیرهای پیش بین

0/490/480/102/990/08ادراک توجیه رفتار 

0/930/240/713/410/001ادراک گزینه های مختلف

0/520/150/433/800/001ادراک کنترل پذیری

0/550/120/454/470/001نمره کل انعطاف پذیری شناختی

مجله روان پزشکی و روان شناسی بالینی ایران

حسین شاره و همکاران. نقش پیش بین شخصیت بامدادی شامگاهی، انعطاف پذیری شناختی و تنظیم شناختی هیجان در رضایت زناشویِی زنان میانسال
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با توجه به معناداری مدل فوق، برای بررسی دقیق تر و تعیین 
سهم هریک از مؤلفه های انعطاف پذیری شناختی در پیش بینی 
رضایت زناشویی، ضرایب رگرسیونی مؤلفه های مزبور محاسبه و 
در جدول شماره 4، نشان داده شده است. همچنان که در جدول 
با استفاده  شماره 4 نشان داده شده است، بررسی های دقیق تر 
از آزمون معناداری ضرایب رگرسیون نشان داد ضرایب استاندارد 
رگرسیون ادراک گزینه های مختلف، (0/71)؛ ادارک کنترل پذیری، 
(0/43) و نمره  کل انعطاف پذیری شناختی (0/45) در پیش بینی 
رضایت زناشویی معنادار است (P<0/001) و از بین زیرمقیاس های 
انعطاف پذیری شناختی فقط »ادراک توجیه رفتار« سهم معناداری 

در پیش بینی رضایتمندی زناشویی ندارد.

شخصیت  و  زناشویی  رضایت  رابطه  بررسی  منظور  به 
بامدادی شامگاهی، ابتدا ضریب همبستگی بین دو متغیر محاسبه 
 ،r=42) بود  آن ها  میان  مثبت  ارتباط  از  حاکی  نتیجه،  که  شد 
در  افراد  نمره  هرچه  گفت  می توان  ترتیب  بدین   .(P<0/01
شخصیت بامدادی شامگاهی باالتر باشد (یعنی بامدادی تر باشند) 

از رضایتمندی زناشویی بیشتری نیز برخوردار هستند.

شخصیت  پیش بینی کنند گی  اثر  بررسی  به  بعدی  گام  در 
بامدادی شامگاهی در رضایت زناشویی پرداخته شد که نتایج آن 
در جدول شماره  5 ارائه شده است. نتایج جدول شماره  5، بیانگر 
آن است که شخصیت بامدادی شامگاهی توان پیش بینی رضایت 

.(P<0/001 و F=46/31) زناشویی را دارد

با توجه به معناداری مدل فوق، برای بررسی دقیق تر و تعیین 
سهم شخصیت بامدادی شامگاهی در پیش بینی رضایت زناشویی، 
ضرایب رگرسیونی مربوط به مدل فوق در جدول شماره 6، نشان 
داده شده است. همچنان که در جدول شماره 6 دیده می شود، 
بررسی های دقیق تر با استفاده از آزمون معناداری ضرایب رگرسیون 
نشان داد ضریب استاندارد رگرسیون شخصیت بامدادی شامگاهی 
(0/42) در پیش بینی رضایت زناشویی معنادار است و این متغیر به 

نحوی مثبت رضایت زناشویی را پیش بینی می کند.

در گام بعدی، ضریب همبستگی بین دو متغیر رضایت زناشویی و 
ابعاد نظم جویی شناختی هیجان بررسی شد که نتایج آن در جدول 
شماره 7 نشان داده شده است. بر اساس نتایج جدول شماره 7، 
نشخوارگری،  خویشتن،  مالمت  ابعاد  و  زناشویی  رضایت  رابطه 
فاجعه سازی و مالمت دیگران منفی و معنادار است. به بیان دیگر 
نمره پایین در ابعاد فوق با رضایت زناشویی باال همایند است. عالوه 
بر این، رابطه رضایت زناشویی و ابعاد پذیرش، تمرکز مجدد، ارزیابی 
مجدد و دیدگاه گیری با رضایت زناشویی مثبت و معنادار است و 
نشان می دهد نمره باال در ابعاد مورد نظر با رضایت زناشویی باال 
همراه است. همچنان که نتایج جدول شماره 7 نشان می دهد، 
زناشویی  رضایت  و  برنامه ریزی  بر  تمرکز  زیرمقیاس  بین  رابطه 

معنادار نیست.

در گام بعدی به بررسی اثر پیش بینی کنند گی زیرمقیاس های 
مختلف نظم جویی شناختی هیجان در رضایت زناشویی پرداخته 

جدول 5. نتایج اجرای تحلیل رگرسیون برای پیش بینی رضایت زناشویی از روی شخصیت بامدادی شامگاهی

معناداریRR2Fمیانگین مجذوراتدرجه  آزادیمجموع مجذوراتمنبع تغییرات

9009/319009/30/420/1846/310/001پیش بینی

40651/69209194/5باقی مانده

49661/03210کل

مجله روان پزشکی و روان شناسی بالینی ایران

جدول 6. ضرایب رگرسیون شخصیت بامدادی شامگاهی در پیش بینی رضایت زناشویی

.BSE.btSigمتغیرهای پیش بین

0/353/690/426/800/001شخصیت بامدادی شامگاهی 

مجله روان پزشکی و روان شناسی بالینی ایران

جدول 7. ضرایب همبستگی بین رضایت زناشویی و ابعاد نظم جویی شناختی هیجان

مالمت متغیرها
تمرکز نشخوارپذیرشخویشتن

مجدد
تمرکز 

برنامه ریزی
ارزیابی 
مالمت فاجعه سازیدیدگاه گیریمجدد

دیگران

**0/37-**0/35-**0/21**0/110/23*0/17**0/37-**0/23**0/36-رضایت زناشویی

P<0/01** ؛P<0/05*مجله روان پزشکی و روان شناسی بالینی ایران

حسین شاره و همکاران. نقش پیش بین شخصیت بامدادی شامگاهی، انعطاف پذیری شناختی و تنظیم شناختی هیجان در رضایت زناشویِی زنان میانسال
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شد که نتایج آن در جدول شماره 8 ارائه شده است. نتایج جدول 
شماره  8 نشان می دهد زیرمقیاس های نظم جویی شناختی هیجان 
 .(P<0/001 وF=7/23 ) توان پیش بینی رضایت زناشویی را دارند
با توجه به معناداری مدل فوق، برای بررسی دقیق تر و تعیین سهم 
پیش بینی  در  هیجان  شناختی  نظم جویی  مؤلفه های  از  هریک 
رضایت زناشویی، ضرایب رگرسیونی مؤلفه های مزبور محاسبه و در 

جدول شماره 9، نشان داده شده است.

همچنان که در جدول شماره 9، نشان داده شده است، بررسی های 
دقیق تر با استفاده از آزمون معناداری ضرایب رگرسیون نشان داد 
ضرایب استاندارد رگرسیون مالمت خویشتن، (0/48-)، پذیرش 
(0/40)، نشخوارگری (0/49-)، دیدگاه گیری (0/39)، فاجعه سازی 
(0/55-)، و مالمت دیگران (0/50-) در پیش بینی رضایت زناشویی 
معنادار است (P<0/05). از بین زیرمقیاس های نظم جویی شناختی 
هیجان، تمرکز مجدد مثبت، تمرکز بر برنامه ریزی و ارزیابی مجدد 
مثبت سهم معناداری در پیش بینی رضایتمندی زناشویی نداشتند.

بحث

نتایج این مطالعه نشان داد رابطه رضایت زناشویی و انعطاف پذیری 

است.  معنادار  و  مثبت  آن  زیرمقیاس های  تمام  و  روان شناختی 
همچنین نتایج رگرسیون چندمتغیره نشان داد زیرمقیاس های ادراک 
گزینه های مختلف، ادارک کنترل پذیری و نمره  کل انعطاف پذیری 
شناختی توان پیش بینی رضایت زناشویی را دارند. بر اساس نتایج 
شناختی  انعطاف پذیری  افراد  هرچه  گفت  می توان  به دست آمده 
بیش تری  زناشویی  رضایتمندی  میزان  باشند،  داشته  بیشتری 
دارند. تاکنون مطالعه ای به طور مستقیم رابطه رضایت زناشویی و 
انعطاف پذیری شناختی را بررسی نكرده است. با این حال، نتایج این 

مطالعه تا حدی با پژوهش های مشابه همسو است ]38-40[. 

بنابر دیدگاه گیورت و همكاران انعطاف پذیری  شناختی یكی از ابعاد 
کارکردهای اجرایی است که به توانایی تغییر اعمال و افكار مطابق 
با خواست های محیطی اشاره دارد ]41[. درواقع هنگامی که فرد 
از راهبردهای شناختی برای تغییر رفتار و انطباق با محیط استفاده 
می کند، از شناخت انعطاف پذیر بهره می گیرد. رابطه بین زوجین نیز 
حاوی موقعیت های پیچیده و چالش برانگیز مختلفی است که مستلزم 

بهره گیری از یک الگوی شناختی انعطاف پذیر است.

ارتباطات  در  تعارض  وجود   ،]42[ تعارض  نظریه  اساس  بر 
زوجین امری اجتناب ناپذیر است و تاکتیک های حل تعارض روی 

جدول 8. نتایج اجرای تحلیل رگرسیون برای پیش بینی رضایت زناشویی از روی نظم جویی شناختی هیجان

معناداریRR2Fمیانگین مجذوراتدرجه  آزادیمجموع مجذوراتمنبع تغییرات

12091/691343/510/490/247/230/001پیش بینی

36584/04197185/70باقی مانده

48675/6206کل

مجله روان پزشکی و روان شناسی بالینی ایران

جدول 9. ضرایب رگرسیون نظم جویی شناختی هیجان در پیش بینی رضایت زناشویی

.BSE.btSigمتغیرهای پیش بین

3/480/001-0/48-0/530/26-مالمت خویشتن

0/460/210/403/410/001پذیرش

3/910/001-0/49-0/570/36-نشخوارگری

0/160/720/91/180/07تمرکز مجدد مثبت

0/100/850/50/380/11تمرکز بر برنامه ریزی

0/160/520/71/730/08ارزیابی مجدد مثبت

0/450/380/392/080/04دیدگاه گیری

4/480/001-0/55-0/610/19-فاجعه سازی

3/390/001-0/50-0/520/25-مالمت دیگران

مجله روان پزشکی و روان شناسی بالینی ایران

حسین شاره و همکاران. نقش پیش بین شخصیت بامدادی شامگاهی، انعطاف پذیری شناختی و تنظیم شناختی هیجان در رضایت زناشویِی زنان میانسال
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پیوستاری قرار دارد که از تاکتیک های خشن (استفاده از اجبار و 
زور) تا تاکتیک های منفعل (بحث آرام درباره مسائل مختلف) در 
نوسان است. بر این اساس، زوجین ناکام برای فرونشانی اختالفات 
و حل تعارضات پیش آمده از ر وش های خشنی همچون خشونت 
روان شناختی استفاده می کنند، در حالی که زوجین موفق هنگام 
بروز تعارض و اختالف نظرها از روش های مسالمت آمیزتری همچون 
مؤثر سود  و شناختی  راهبردهای هیجانی  از  استفاده  و  مذاکره 
می جویند که ضمن پایان دادن به درگیری ها و اختالفات، زوجین را 
بیش از پیش از لحاظ عاطفی به هم نزدیک می کند و از این طریق 

زوجین حمایت یكدیگر را بهتر ادراک خواهند کرد ]42[.

با توجه به رابطه میان انعطاف پذیری شناختی و توانایی حل 
مسئله ]43[، انتظار داریم بهره گیری از شناخت انعطاف پذیر منجر 
به حل مؤثرتر اختالف های احتمالی و مدیریت بهتر چالش های بین 
زوجین شود. بر این اساس انتظار داریم برخورداری از انعطاف پذیری 

شناختی باال با رضایتمندی زناشویی همراه باشد.

نتایج همچنین حاکی از ارتباط مثبت بین دو متغیر رضایت زناشویی 
و شخصیت بامدادی شامگاهی بود؛ یعنی بامدادی بودِن باالتر با رضایت 
زناشویی بهتر همراه است و بر اساس نتایج تحلیل رگرسیون، این 
متغیر به نحوی مثبت رضایت زناشویی را پیش بینی می کند. گرچه 
در ارتباط با شخصیت بامدادی شامگاهی و رضایت زناشویی پژوهشی 
یافت نشد، نتایج این بخش تا حدی با مطالعات مشابه پیشین ]46-

44[ همسو بوده است. راندلر و همكاران نشان دادند زنان تمایل دارند 
ترجیحات ریتم شبانه روزی بین آن ها و همسرشان مشابه همدیگر 
باشد که این منجر به افزایش رضایت آنان از روابطشان می شود ]47[. 
به نظر می رسد متغیر صبحگاهی شبانگاهی بر زمان میل به رابطه 

جنسی نیز تأثیرگذار باشد ]48[.

و  رابطه ای  قبلی همبستگی مشكالت  پژوهش های  به عالوه، 
اختالل های خواب که با ریتم شبانه روزی مرتبط است را بررسی 
کرده اند؛ برای مثال درمان مؤثر وقفه تنفسی خواب - اختاللی که با 
تداخل معنادار در کیفیت خواب و کارایی در طول روز همراه است- 
منجر به بهبود رضایت مندی زناشویی و کاهش اختالفات زوجین 
]46[ و نیز بهبود روابط جنسی ]49[ شده است. همچنین برخی 
مطالعات ]45 ،44[ ارتباط میان سطوح باالی بی خوابی و میزان 
کم رضایتمندی زناشویی را گزارش کرده اند. السی در پژوهشی بر 
روی زنان و مردان متأهل نشان داد بی خوابی و شامگاهی بودن با 
سبک دلبستگی ناایمن مرتبط است و از این طریق می تواند بر 
رضایت زناشویی زوجین تأثیر مخرب بگذارد ]15[. در مطالعات 
پیشین ]11[، بامدادی بودن با تفكرگرا بودن، عالقه به رفتارهای 

مشارکتی و غلبه بر هیجان منفی همایند بوده است ]9[.

اسكریبانو و دیاز مورالس در مروری که بر پژوهش های انجام شده 
درباره بامدادی شامگاهی بودن در نوجوانان داشتند به این نتیجه 
با سالمت و عملكرد شناختی بیشتر  بامدادی بودن  رسیدند که 

همراه است ]10[. بر اساس مطالعه ناتل و همكاران افراد تیپ 
بامدادی در مقایسه با افراد تیپ شامگاهی خوش بینی بیشتری 
دارند و از لحاظ هیجانی باثبات، جدی و قابل  اعتماد هستند ]50[.

شخصیت  که  دارد  آن  از  حكایت  مذکور  یافته های  الگوی 
بامدادی از فرایندهای شناختی بیش تر بهره  می گیرد و به تبع آن 
با بیش تر با محیط سازگار و منطبق است؛ از این رو انتظار می رود، 
تمام این موارد منجر به رضایت بیشتری از روابط، به ویژه روابط 
میان زوجین شود. برخی پژوهش ها نیز بین شخصیت بامدادی 
و روان رنجورخویی، همبستگی منفی ]51[ و بین این تیپ و ابعاد 
وجدانی بودن و گشودگی به تجربه، خودکارآمدی و خوش بینی، 
همبستگی مثبت به دست آورده اند ]52[. برخورداری از شخصیت 
منعطف تر و متغیرهای مثبتی مانند امید، شادکامی و خوش بینی 

نیز احتماالً با رضایت زناشویی رابطه مثبت دارد.

نتایج همچنین نشان داد رابطه راهبردهای نظم جویی هیجان 
با رضایت زناشویی معنادار است. رابطه رضایت زناشویی و ابعاد 
مالمت خویشتن، نشخوارگری، فاجعه سازی و مالمت دیگران منفی 
و معنادار بود. به بیان دیگر، نمره پایین در ابعاد پیش گفته با رضایت 
زناشویی باال همایند است. عالوه بر این، رابطه رضایت زناشویی و 
ابعاد پذیرش، تمرکز مجدد، ارزیابی مجدد و دیدگاه گیری با رضایت 
زناشویی مثبت و معنادار بود و نشان داد نمره باال در ابعاد مورد نظر 

با رضایت زناشویی باال همراه است.

مطالعات  از  برخی  نتایج  با  بخش  این  در  به دست آمده  نتایج 
همسو بود ]53 ،3[. توضیح این نكته ضروری است که بر اساس 
جست وجوی پژوهشگر، تاکنون پژوهشی مستقیماً با هدف بررسی 
رابطه رضایت زناشویی و نظم جویی شناختی هیجان انجام نشده و 
تنها در پژوهش بالک و همكاران نتایج مدل یابی آماری نشان داد 
نظم بخشی به رفتارهای هیجانی منفی با رضایت زناشویی بیشتر 
برای شرکت کنندگان و نیز همسران آن ها همراه است ]3[. بر اساس 
یافته های این مطالعه، مهارت های ارتباطی در زنان، رابطه فوق را 
میانجی گری می کرد. بنابر نظر بسیاري از محققان، مهارت هاي 
تنظیم شناختي هیجان، مؤثرترین عامل فردي در سالمت روان 
افراد و ثبات خانواده به شمار مي آید ]35[. به عقیده مک رای و 
همكاران، آموزش مهارت های نظم جویی هیجانی در ارتباط میان 
زوجین مؤثر است ]54[. یو، ماتسو و لیروکس، نظم جویی هیجان ها 
را مهم ترین عامل پیش بیني کننده سازگاري مثبت (در زندگي) 

دانسته اند ]55[.

نظم جویی شناختی هیجان با هدف مدیریت هیجان ها به منظور 
راهبردهای  از  و بخشی  کار می رود  به  تطابق  و  افزایش سازگاری 
تطابقی هستند که با تجربه و درمان ناراحتی های هیجانی و جسمانی 
مرتبط اند. بر این اساس، انتظار می رود برخورداری از توانمندی باال در 
نظم جویی شناختی هیجان منجر به سازگاری باالتر زناشویی میان 
زوجین و به تبع آن، افزایش رضایتمندی در آنان شود. نظم جویی 
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شناختی هیجان در فرایندهای مختلف بهنجار و نابهنجار نقش اساسی 
دارد و در برابر محرک های منفی و تجارب هیجانی ناخوشایند، یكی 

از مؤلفه های مهم فرایند مقابله است ]56[.

با توجه به ارتباط میان مهارت های مقابله ای و رضایت زناشویی 
دلیل  به  هیجان  شناختی  نظم جویی  کرد  ادعا  می توان   ،]57[
ارتقای مهارت های سازگارانه، از جمله راهبردهای مقابله ای، منجر 
به افزایش رضایت زناشویی می شود. عالوه بر این، نتایج پژوهش ها 
بیانگر وجود رابطه ای قوی بین راهبردهای نظم جویی شناختی 
هیجان با مشكالت هیجانی است ]59 ،58[. مطالعات متعدد نشان 
داده اند راهبردهای ناسازگارانه در نظم جویی هیجان با هیجان های 
منفی همچون افسردگی، اضطراب، استرس و خشم همراه بوده اند 
]60 ،35[؛ بنابراین می توان گفت مهارت ضعیف در نظم جویی 
هیجان با تجربه هیجان های منفی همراه و این هیجان ها بر کیفیت 
رابطه بین زوجین اثرگذار است و می تواند کاهش رضایت زناشویی 

را در پی داشته باشد.

نتیجه گیری

موقعیت های پیچیده و چالش برانگیز زیادی در روابط زوجین 
شناختی  الگوی  یک  از  بهره گیری  مستلزم  که  دارد  وجود 
انعطاف پذیر است. همان طور که نتایج پژوهش نشان داد هر چه 
میزان  باشند،  داشته  بیشتری  شناختی  انعطاف پذیری  افراد 
میان  رابطه  به  توجه  با  دارند.  بیش تری  زناشویی  رضایتمندی 
بهره گیری  توانایی حل مسئله ]43[،  انعطاف پذیری شناختی و 
از شناخت انعطاف پذیر احتماالً منجر به حل مؤثرتر اختالف های 

احتمالی و مدیریت بهتر چالش های بین زوجین می شود.

بامدادی بودن با تفكرگرا بودن، عالقه به رفتارهای مشارکتی، و 
غلبه بر هیجان منفی و عملكرد شناختی باالتر همراه است و به 
تبع آن به سازگاری و انطباق بیش تر و درنتیجه تنش کمتر و 
رضایت زناشویی بیشتر می انجامد. نظم جویی هیجان ها مهم ترین 
عامل پیش بیني کننده سازگاري مثبت است ]55[ و مهارت هاي 
تنظیم شناختي هیجان، مؤثرترین عامل فردي در سالمت روان 
افراد و ثبات خانواده به شمار مي آیند ]35[؛ بنابراین، برخورداری 
از توانمندی باال در نظم جویی شناختی هیجان منجر به سازگاری 
بیشتر زناشویی میان زوجین و به تبع آن افزایش رضایتمندی در 

آنان می شود.

لزوم  پژوهش،  ادبیات  گسترش  ضمن  مطالعه  این  یافته های 
توجه به ویژگی های فیزیولوژیكی (بامدادی شامگاهی)، شناختی 
در  هیجانی)  (نظم جویی  هیجانی  و  شناختی)  (انعطاف پذیری 
جمله  از  می کند.  برجسته  را  زوجین  روابط  ارتقای  برنامه های 
محدودیت های این مطالعه، این بود که این پژوهش در قالب یک 
طرح همبستگی اجرا شد و می بایست از نسبت دادن استنباط های 
علّی درباره داده های به دست آمده خودداری کرد. از آنجایی که در 
طرح های همبستگی همواره موضوع »علیت دوسویه« مطرح است، 

نمی توان به سادگی و با قطعیت، رضایتمندی زناشویی را متأثر از 
متغیرهای پیش بین در این مطالعه دانست.

که  بود  این  پژوهش  این  محدودیت های  از  دیگر  یكی 
شرکت کنندگان در پژوهش، فقط از یک منطقه شهری انتخاب 
شده و فقط زنان میانسال بودند و همسران آنان و نیز زنان سنین 
تحولی دیگر در مطالعه شرکت داده نشدند. عالوه بر این، در این 
مطالعه رابطه میان متغیرهای مالک و پیش بین در قالب تحلیل 
آماری ساده ای بررسی شد؛ در حالی که ممكن است برخی متغیرها 
برای  واسطه ای عمل کنند که  یا  تعدیل کننده  متغیر  به عنوان 
بررسی دقیق آن، استفاده از روش های آماری پیچیده تر نیاز است. 

مالحظات اخالقي

پیروي از اصول اخالق پژوهش

به منظور رعایت مسائل اخالقی، پس از آگاهی شرکت کنندگان از 
اهداف و روند اجرای پژوهش و داوطلبانه بودن شرکت در پژوهش، 
رضایت کتبی از تمام شرکت کنندگان گرفته شد و به آنان اطمینان 

داده شد اطالعات دریافتی کاماًل محرمانه خواهد ماند.

حامي مالي

بنابر اظهار نویسنده مسئول، مقاله حامی مالی ندارد.

مشارکت نویسندگان

مفهوم سازی:  است:  شرح  این  به  مقاله  نویسندگان  مشارکت 
حسین شاره، مریم اسحاقی ثانی؛ تحقیق و بررسی: حسین شاره، 
مریم اسحاقی ثانی؛ ویراستاری و نهایی سازی متن: حسین شاره؛ 
منابع: حسین شاره، مریم اسحاقی ثانی؛ نظارت و مدیریت پروژه: 

حسین شاره.

تعارض منافع

بنابر اظهار نویسنده مسئول، این مقاله تعارض منافع ندارد و با 
تأیید معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسالمی نیشابور انجام شده است.

سپاسگزاری

از مسئوالن محترم شهرداری مشهد و ریاست و  بدین وسیله 
کارمندان محترم مرکز مشاوره تخصصی اختالالت جنسی رهیاب 

مشهد که در این پژوهش ما را یاری کردند تشكر می کنیم. 

حسین شاره و همکاران. نقش پیش بین شخصیت بامدادی شامگاهی، انعطاف پذیری شناختی و تنظیم شناختی هیجان در رضایت زناشویِی زنان میانسال



396

Winter 2019, Volume 24, Number 4
Iranian Journal of

PSYCHIATRY AND CLINICAL PSYCHOLOGY

References

[1] Bagwell EK. Factors influencing marital satisfaction with a 
specific focus on depression [MSc. thesis]. Ypsilanti, Michi-
gan: Eastern Michigan University; 2006

[2] Lavner JA, Karney BR, Bradbury TN. Does couples’ vom-
munication predict marital satisfaction, or does marital 
satisfaction predict communication. Journal of Marriage 
and Family. 2016; 78(3):680-94. [DOI:10.1111/jomf.12301] 
[PMID] [PMCID]

[3] Bloch L, Haase CM, Levenson RW. Emotion regulation 
predicts marital satisfaction: More than a wives’ tale. Emo-
tion. 2014; 14(1):130-44. [DOI:10.1037/a0034272] [PMID] 
[PMCID]

[4] Lange T, Dimitrov S, Born J. Effects of sleep and circa-
dian rhythm on the human immune system. Annals of 
the New York Academy of Sciences. 2010; 1193(1):48-59. 
[DOI:10.1111/j.1749-6632.2009.05300.x] [PMID]

[5] Wulff K, Gatti S, Wettstein JG, Foster RG. Sleep and cir-
cadian rhythm disruption in psychiatric and neurode-
generative disease. Nature Reviews. Neuroscience. 2010; 
11(8):589-99. [DOI:10.1038/nrn2868] [PMID]

[6] Van Veen MM, Kooij JS, Boonstra AM, Gordijn MC, Van 
Someren EJ. Delayed circadian rhythm in adults with at-
tention-deficit/hyperactivity disorder and chronic sleep-
onset insomnia. Biological Psychiatry. 2010; 67(11):1091-6. 
[DOI:10.1016/j.biopsych.2009.12.032] [PMID]

[7] Urbán R, Magyaródi T, Rigó A. Morningness-evening-
ness, chronotypes and health-impairing behaviors in ado-
lescents. Chronobiology International. 2011; 28(3):238-47. 
[DOI:10.3109/07420528.2010.549599] [PMID] [PMCID]

[8] Beşoluk Ş, Önder İ, Deveci İ. Morningness-eveningness 
preferences and academic achievement of university stu-
dents. Chronobiology International. 2011; 28(2):118-25. [D
OI:10.3109/07420528.2010.540729] [PMID]

[9] Cavallera GM, Giudici S. Morningness and eveningness 
personality: A survey in literature from 1995 up till 2006. 
Personality and Individual Differences. 2008; 44(1):3-21. 
[DOI:10.1016/j.paid.2007.07.009]

[10] Escribano C, Díaz Morales JF. Sleep habits and chrono-
type Effects on academic and cognitive performance in 
Spanish adolescents: A review. International Online Journal 
of Educational Sciences. 2016; 8(5):17-29. [DOI:10.15345/
iojes.2016.05.003]

[11] Díaz Morales JF, Jankowski KS, Vollmer C, Randler C. 
Morningness and life satisfaction: Further evidence from 
Spain. Chronobiology International. 2013; 30(10):1283-5. [D
OI:10.3109/07420528.2013.840786] [PMID]

[12] Prieto PD, Díaz Morales JF, Barreno CE, Mateo MJ, 
Randler C. Morningness-eveningness and health-related 
quality of life among adolescents. The Spanish Journal 
of Psychology. 2012; 15(2):613-23. [DOI:10.5209/rev_
SJOP.2012.v15.n2.38872]

[13] Levandovski R, Dantas G, Fernandes LC, Caumo W, Tor-
res I, Roenneberg T, et al. Depression scores associate with 
chronotype and social jetlag in a rural population. Chrono-

biology International. 2011; 28(9):771-8. [DOI:10.3109/0742
0528.2011.602445] [PMID]

[14] Paulina J, Maciej S, Konrad SJ. Similarity in chronotype 
and preferred time for sex and its role in relationship qual-
ity and sexual satisfaction. Frontiers in Psychology. 2018; 
9:443. [DOI:10.3389/fpsyg.2018.00443] [PMID] [PMCID]

[15] Elsey TL. The role of couple sleep concordance in subjec-
tive sleep quality: Attachment as a moderator of associa-
tion [MSc. thesis]. Lexington, Kentucky: University of Ken-
tucky; 2018.

[16] Whiting DL, Deane F, Ciarrochi J, McLeod H, Simpson G. 
Exploring the relationship between cognitive flexibility and 
psychological flexibility after acquired brain injury. Brain 
Injury. 2014; 28(5-6):646-7.

[17] Logue SF, Gould TJ. The neural and genetic basis of execu-
tive function: attention, cognitive flexibility, and response 
inhibition. Pharmacology Biochemistry and Behavior. 2014; 
123:45-54. [DOI:10.1016/j.pbb.2013.08.007] [PMID] [PMCID]

[18] Happel MF, Niekisch H, Rivera LL, Ohl FW, Deliano 
M, Frischknecht R. Enhanced cognitive flexibility in re-
versal learning induced by removal of the extracellular 
matrix in auditory cortex. Proceedings of the National 
Academy of Sciences. 2014; 111(7):2800-5. [DOI:10.1073/
pnas.1310272111] [PMID] [PMCID]

[19] Gan Y, Zhang Y, Wang X, Wang S, Shen X. The coping 
flexibility of neurasthenia and depressive patients. Per-
sonality and Individual Differences. 2006; 40(5):859-71. 
[DOI:10.1016/j.paid.2005.09.006]

[20] Noal S, Levy C, Hardouin A, Rieux C, Heutte N, Ségura 
C, et al. One-year longitudinal study of fatigue, cognitive 
functions, and quality of life after adjuvant radiotherapy for 
breast cancer. International Journal of Radiation Oncology, 
Biology, Physics. 2011; 81(3):795-803.

[21] Kok BE, Fredrickson BL. Upward spirals of the heart: Au-
tonomic flexibility, as indexed by vagal tone, reciprocally 
and prospectively predicts positive emotions and social 
connectedness. Biological Psychology. 2010; 85(3):432-6. 
[DOI:10.1016/j.biopsycho.2010.09.005] [PMID] [PMCID]

[22] Velotti P, Balzarotti S, Tagliabue S, English T, Zavattini 
GC, Gross JJ. Emotional suppression in early marriage: Ac-
tor, partner, and similarity effects on marital quality. Jour-
nal of Social and Personal Relationships. 2016; 33(3):277-
302. [DOI:10.1177/0265407515574466]

[23] Nema S. Effect of marital adjustment in middle-aged 
adults. International Journal of Scientific and Research Pub-
lications. 2013; 3(9):1-6.

[24] Fowers BJ, Olson DH. ENRICH marital satisfaction scale: 
A brief research and clinical tool. Journal of Family Psychol-
ogy. 1993; 7(2):176-85. [DOI:10.1037/0893-3200.7.2.176]

[25] Olson DH. Family Satisfaction Scale (FSS). Minneapolis, 
Minnesota: Life Innovations; 2004.

[26] Mahdavian F. [Fffect of education and relationship on 
marital satisfaction (Persian)] [MA. thesis]. Tehran: Tehran 
University of Medical Science; 1996.

[27] Soleimanian A. [Effect of irrational beliefs of marital sat-
isfaction (Persian)] [MA. thesis]. Tehran: Kharazmi Univer-
sity; 1993.

Shareh H, et al. Morningness-Eveningness Personality, CF and CER in Marital Satisfaction in Middle-Aged Women. IJPCP. 2019; 24(4):384-399.

https://doi.org/10.1111/jomf.12301
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27152050
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4852543
https://doi.org/10.1037/a0034272
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24188061
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4041870
https://doi.org/10.1111/j.1749-6632.2009.05300.x
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20398008
https://doi.org/10.1038/nrn2868
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20631712
https://doi.org/10.1016/j.biopsych.2009.12.032
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20163790
https://doi.org/10.3109/07420528.2010.549599
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21452919
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3818690
https://doi.org/10.3109/07420528.2010.540729
https://doi.org/10.3109/07420528.2010.540729
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21231873
https://doi.org/10.1016/j.paid.2007.07.009
https://doi.org/10.15345/iojes.2016.05.003
https://doi.org/10.15345/iojes.2016.05.003
https://doi.org/10.3109/07420528.2013.840786
https://doi.org/10.3109/07420528.2013.840786
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24131148
https://doi.org/10.5209/rev_SJOP.2012.v15.n2.38872
https://doi.org/10.5209/rev_SJOP.2012.v15.n2.38872
https://doi.org/10.3109/07420528.2011.602445
https://doi.org/10.3109/07420528.2011.602445
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21895489
https://doi.org/10.3389/fpsyg.2018.00443
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2018.00443/full
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2018.00443/full
https://doi.org/10.1016/j.pbb.2013.08.007
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23978501
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3933483
https://doi.org/10.1073/pnas.1310272111
https://doi.org/10.1073/pnas.1310272111
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24550310
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3932855
https://doi.org/10.1016/j.paid.2005.09.006
https://doi.org/10.1016/j.biopsycho.2010.09.005
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20851735
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3122270
https://doi.org/10.1177/0265407515574466
https://doi.org/10.1037/0893-3200.7.2.176


397

Winter 2019, Volume 24, Number 4
Iranian Journal of

PSYCHIATRY AND CLINICAL PSYCHOLOGY

[28] Ameri, F. [Effect of strategical family therapy on mari-
tal conflicts (Persian)] [PhD. dessertation]. Tehran: Tarbiat 
Modares University; 2002.

[29] Dennis JP, Vander Wal JS. The cognitive flexibility in-
ventory: Instrument development and estimates of reli-
ability and validity. Cognitive Therapy and Research. 2010; 
34(3):241-53. [DOI:10.1007/s10608-009-9276-4]

[30] Shareh H, Farmani A, Soltani E. Investigating the reliabil-
ity and validity of the Cognitive Flexibility Inventory (CFI-
I) among Iranian university students. Practice in Clinical 
Psychology. 2014; 2(1):43-50.

[31] Horne JA, Ostberg O. A self-assessment questionnaire to 
determine morningness-eveningness in human circadian 
rhythms. International Journal of Chronobiology. 1976; 
4(2):97-110. [PMID]

[32] Taillard J, Philip P, Chastang JF, Bioulac B. Validation 
of horne and ostberg morningness-eveningness ques-
tionnaire in a middle-aged population of French work-
ers. Journal of Biological Rhythms. 2004; 19(1):76-86. 
[DOI:10.1177/0748730403259849] [PMID]

[33] Caci H, Deschaux O, Adan A, Natale V. Comparing 
three morningness scales: Age and gender effects, struc-
ture and cut-off criteria. Sleep Medicine. 2009; 10(2):240-5. 
[DOI:10.1016/j.sleep.2008.01.007] [PMID]

[34] Rahafar A, Sadeghi Jujilee M, Sadeghpour A, Mirzaei 
S. Surveying psychometric features of Persian version of 
morning-eventide questionnaire. Clinical Psychology & 
Personality. 2013; 2(8):109-22

[35] Garnefski N, Kraaij V, Spinhoven P. Negative life events, 
cognitive emotion regulation and emotional problems. Per-
sonality and Individual Differences. 2001; 30(8):1311-27. 
[DOI:10.1016/S0191-8869(00)00113-6]

[36] Garnefski N, Kraaij V. Cognitive Emotion Regulation 
Questionnaire–development of a short 18- item version 
(CERQ-short). Personality and Individual Differences. 
2006; 41(6):1045-53. [DOI:10.1016/j.paid.2006.04.010]

[37] Hasani J. [The reliability and validity of the short form of 
the cognitive emotion regulation questionnaire (Persian)]. 
Journal of Research in Behavioural Sciences. 2011; 9(4):229-40.

[38] Lee JK, Orsillo SM. Investigating cognitive flexibility 
as a potential mechanism of mindfulness in generalized 
anxiety disorder. Journal of Behavior Therapy and Ex-
perimental Psychiatry. 2014; 45(1):208-16. [DOI:10.1016/j.
jbtep.2013.10.008] [PMID]

[39] Dietrich A, Kanso R. A review of EEG, ERP, and neu-
roimaging studies of creativity and insight. Psychological 
Bulletin. 2010; 136(5):822. [DOI:10.1037/a0019749] [PMID]

[40] Rittle Johnson B, Star JR. Compared with what? The ef-
fects of different comparisons on conceptual knowledge 
and procedural flexibility for equation solving. Journal of 
Educational Psychology. 2009; 101(3):529-44. [DOI:10.1037/
a0014224]

[41] Geurts HM, Corbett B, Solomon M. The paradox of cog-
nitive flexibility in autism. Trends in Cognitive Sciences. 
2009; 13(2):74-82. [DOI:10.1016/j.tics.2008.11.006] [PMID] 
[PMCID]

[42] Straus MA. Blaming the messenger for the bad news 
about partner violence by women: The methodological, 
theoretical, and value basis of the purported invalidity of 
the Conflict Tactics Scales. Behavioral Sciences & the Law. 
2012; 30(5):538-56. [DOI:10.1002/bsl.2023] [PMID]

[43] Canas J, Quesada J, Antolí A, Fajardo I. Cognitive flex-
ibility and adaptability to environmental changes in dy-
namic complex problem-solving tasks. Ergonomics. 2003; 
46(5):482-501. [DOI:10.1080/0014013031000061640] [PMID]

[44] Tzischinsky O, Shochat T. Eveningness, sleep patterns, 
daytime functioning, and quality of life in Israeli adoles-
cents. Chronobiology International. 2011; 28(4):338-43. [DO
I:10.3109/07420528.2011.560698] [PMID]

[45] Strawbridge WJ, Shema SJ, Roberts RE. Impact of spous-
es’ sleep problems on partners. Sleep. 2004; 27(3):527-31. 
[DOI:10.1093/sleep/27.3.527] [PMID]

[46] McFadyen TA, Espie CA, McArdle N, Douglas NJ, En-
gleman HM. Controlled, prospective trial of psychosocial 
function before and after continuous positive airway pres-
sure therapy. European Respiratory Journal. 2001; 18(6):996-
1002. [DOI:10.1183/09031936.01.00209301] [PMID]

[47] Randler C, Barrenstein S, Vollmer C, Díaz Morales JF, 
Jankowski KS. Women would like their partners to be more 
synchronized with them in their sleep-wake rhythm. The 
Spanish Journal of Psychology. 2014; 17:E70. [DOI: 10.1017/
sjp.2014.72 ] [PMID]

[48] Jankowski KS, Díaz Morales JF, Randler C. Chronotype, 
gender, and time for sex. Chronobiology International. 2014; 
31(8):911-6. [DOI:10.3109/07420528.2014.925470] [PMID]

[49] Beninati W, Sanders MH. Optimal continuous positive 
airway pressure for the treatment of obstructive sleep ap-
nea/hypopnea. Sleep Medicine Reviews. 2001; 5(1):7-23. 
[DOI:10.1053/smrv.2000.0131] [PMID]

[50] Natale V, Esposito MJ, Martoni M, Fabbri M. Validity of 
the reduced version of the morningness eveningness ques-
tionnaire. Sleep and Biological Rhythms. 2006; 4(1):72-4. 
[DOI:10.1111/j.1479-8425.2006.00192.x]

[51] Tsaousis I. Circadian preferences and personality traits: 
A meta-analysis. European Journal of Personality. 2010; 
24(4):356-73. [DOI:10.1002/per.754]

[52] Randler C. Morningness–eveningness, sleep–wake vari-
ables and big five personality factors. Personality and In-
dividual Differences. 2008; 45(2):191-6. [DOI:10.1016/j.
paid.2008.03.007]

[53] Dalgleish TL, Johnson SM, Burgess Moser M, Lafontaine 
MF, Wiebe SA, Tasca GA. Predicting change in marital sat-
isfaction throughout emotionally focused couple therapy. 
Journal of Marital and Family Therapy. 2015; 41(3):276-91. 
[DOI:10.1111/jmft.12101] [PMID]

[54] McRae TR, Dalgleish TL, Johnson SM, Burgess Moser M, 
Killian KD. Emotion regulation and key change events in 
emotionally focused couple therapy. Journal of Couple & 
Relationship Therapy. 2014; 13(1):1-24. [DOI:10.1080/1533
2691.2013.836046]

[55] Yoo SH, Matsumoto D, LeRoux JA. The influence of emo-
tion recognition and emotion regulation on intercultural 
adjustment. International Journal of Intercultural Relations. 
2006; 30(3):345-63. [DOI:10.1016/j.ijintrel.2005.08.006]

Shareh H, et al. Morningness-Eveningness Personality, CF and CER in Marital Satisfaction in Middle-Aged Women. IJPCP. 2019; 24(4):384-399.

https://doi.org/10.1007/s10608-009-9276-4
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1027738
https://doi.org/10.1177/0748730403259849
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14964706
https://doi.org/10.1016/j.sleep.2008.01.007
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18387342
https://doi.org/10.1016/S0191-8869(00)00113-6
https://doi.org/10.1016/j.paid.2006.04.010
https://doi.org/10.1016/j.jbtep.2013.10.008
https://doi.org/10.1016/j.jbtep.2013.10.008
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24239587
https://doi.org/10.1037/a0019749
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20804237
https://doi.org/10.1037/a0014224
https://doi.org/10.1037/a0014224
https://doi.org/10.1016/j.tics.2008.11.006
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19138551
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5538880
https://doi.org/10.1002/bsl.2023
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22865343
https://doi.org/10.1080/0014013031000061640
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12745698
https://doi.org/10.3109/07420528.2011.560698
https://doi.org/10.3109/07420528.2011.560698
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21539425
https://doi.org/10.1093/sleep/27.3.527
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15164910
https://doi.org/10.1183/09031936.01.00209301
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11829108
https://www.cambridge.org/core/journals/spanish-journal-of-psychology/article/women-would-like-their-partners-to-be-more-synchronized-with-them-in-their-sleepwake-rhythm/69D1856485C3A0110554008A12DF3A10
https://www.cambridge.org/core/journals/spanish-journal-of-psychology/article/women-would-like-their-partners-to-be-more-synchronized-with-them-in-their-sleepwake-rhythm/69D1856485C3A0110554008A12DF3A10
https://www.cambridge.org/core/journals/spanish-journal-of-psychology/article/women-would-like-their-partners-to-be-more-synchronized-with-them-in-their-sleepwake-rhythm/69D1856485C3A0110554008A12DF3A10
https://doi.org/10.3109/07420528.2014.925470
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24927370
https://doi.org/10.1053/smrv.2000.0131
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12531041
https://doi.org/10.1111/j.1479-8425.2006.00192.x
https://doi.org/10.1002/per.754
https://doi.org/10.1016/j.paid.2008.03.007
https://doi.org/10.1016/j.paid.2008.03.007
https://doi.org/10.1111/jmft.12101
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24910261
https://doi.org/10.1080/15332691.2013.836046
https://doi.org/10.1080/15332691.2013.836046
https://doi.org/10.1016/j.ijintrel.2005.08.006


398

Winter 2019, Volume 24, Number 4
Iranian Journal of

PSYCHIATRY AND CLINICAL PSYCHOLOGY

[56] Raio CM, Orederu TA, Palazzolo L, Shurick AA, Phelps EA. 
Cognitive emotion regulation fails the stress test. Proceedings 
of the National Academy of Sciences. 2013; 110(37):15139-44. 
[DOI:10.1073/pnas.1305706110] [PMID] [PMCID]

[57] Falconier MK, Jackson JB, Hilpert P, Bodenmann G. Dy-
adic coping and relationship satisfaction: A meta-analysis. 
Clinical Psychology Review. 2015; 42:28-46. [DOI:10.1016/j.
cpr.2015.07.002] [PMID]

[58] Garnefski N, Baan N, Kraaij V. Psychological distress and 
cognitive emotion regulation strategies among farmers who 
fell victim to the foot-and-mouth crisis. Personality and In-
dividual Differences. 2005; 38(6):1317-27. [DOI:10.1016/j.
paid.2004.08.014]

[59] Min JA, Yu JJ, Lee CU, Chae JH. Cognitive emotion 
regulation strategies contributing to resilience in patients 
with depression and/or anxiety disorders. Compre-
hensive Psychiatry. 2013; 54(8):1190-7. [DOI:10.1016/j.
comppsych.2013.05.008] [PMID]

[60] Desrosiers A, Vine V, Curtiss J, Klemanski DH. Observing 
nonreactively: A conditional process model linking mindful-
ness facets, cognitive emotion regulation strategies, and de-
pression and anxiety symptoms. Journal of Affective Disor-
ders. 2014; 165:31-7. [DOI:10.1016/j.jad.2014.04.024] [PMID]

Shareh H, et al. Morningness-Eveningness Personality, CF and CER in Marital Satisfaction in Middle-Aged Women. IJPCP. 2019; 24(4):384-399.

https://doi.org/10.1073/pnas.1305706110
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23980142
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3773739
https://doi.org/10.1016/j.cpr.2015.07.002
https://doi.org/10.1016/j.cpr.2015.07.002
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26295276
https://doi.org/10.1016/j.paid.2004.08.014
https://doi.org/10.1016/j.paid.2004.08.014
https://doi.org/10.1016/j.comppsych.2013.05.008
https://doi.org/10.1016/j.comppsych.2013.05.008
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23806709
https://doi.org/10.1016/j.jad.2014.04.024
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24882174


This Page Intentionally Left Blank


