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Objectives This study aims to assess the mediating role of Cognitive Emotion Regulation (CER) strategies 
in the relationship between brain-behavioral system activity and marital satisfaction.
Methods This is a descriptive correlational study. The statistical population consists of all married men 
and women referred to two clinics of petrochemical industries in Mahshahr, of whom: 200 (106 female 
and 94 male) were selected using a convenience sampling method. Data collection tools were the Gray-
Wilson Personality Questionnaire, ENRICH Marital Satisfaction Scale, and the Cognitive Emotion Regula-
tion Questionnaire (CERQ). Pearson correlation test, multiple regression analysis and path analysis were 
carried out in SPSS v.17 and LISREL v.8.8. 
Results All dimensions of CER (negative and positive strategies) and the activity of brain-behavioral sys-
tem were significantly associated with marital satisfaction. Both negative and positive CER strategies and 
two Behavioral Activating System and Fight/Flight System as components of the brain-behavioral system 
had direct association and the Behavioral Inhibition System component had indirect association with 
marital satisfaction. They had good predictive power to predict marital satisfaction in families. 
Conclusion The brain-behavioral system activity, as a biological model of personality, and the use of CER 
strategies have can predict marital satisfaction.

A B S T R A C T

Key words: 
Brain-Behavioral 
System, cognitive 
emotion regulation 
strategies, Marital 
Satisfaction

M
Extended Abstract

1. Introduction

arital satisfaction, as the most important 
outcome of a successful marriage, is af-
fected by various factors. Many stud-

ies have indicated to the importance of stable personality 
traits, sometimes of a biological origin, in weakening or 
enhancing marital quality [15, 17, 18]. According to the 
biological model of personality, there are three behavioral 
systems, including the Behavioral Activating System 

(mean length= 8.14±2.88 years) and 94 men aged 27-
50 years (mean age= 38.5±3.91 years) with a marriage 
length of 3-12 years (mean length= 8.59±2.81 years). The 
results showed that all study variables including nega-
tive CER strategies (P<0.01), positive CER strategies 
(P<0.01) and the components of brain-behavioral system 
(P<.01) except the BAS component (P>0.05) were sig-
nificantly correlated with marital satisfaction. The results 
in Table 1 showed that the prediction model of marital sat-
isfaction by the brain-behavioral systems and CER had a 
good fit. The components of the FFS, BIS, and negative 
and positive CER strategies were able to explain 19% of 

* Corresponding Author:
Pegah Nasiri, MA.
Address: Department of Psychology, Faculty of Education and Psychology, Shiraz University, Shiraz, Iran.
 Tel: +98 (61) 52422074
E-mail: pegahnasiri55@yahoo.com

Citation Nasiri P, Mousavi SF, Mollazadeh J. Mediating Role of Cognitive Emotion Regulation Strategies in the relationship 
between Brain-Behavioral System Activity and Marital Satisfaction. Iranian Journal of Psychiatry and Clinical Psychology. 2022; 
27(4):474-491. http://dx.doi.org/10.32598/ijpcp.27.4.3506.1

 :  http://dx.doi.org/10.32598/ijpcp.27.4.3506.1

Use your device to scan 
and read the article online

Received: 29 Jun2020

Accepted: 22 Dec 2020

Available Online: 01 Jan 2022

http://orcid.org/0000-0001-6638-9563
https://orcid.org/0000-0002-4790-4010
http://orcid.org/0000-0001-6193-8906
http://dx.doi.org/10.32598/ijpcp.27.4.3506.1
http://ijpcp.iums.ac.ir/page/73/Open-Access-Policy
http://ijpcp.iums.ac.ir/page/73/Open-Access-Policy
https://crossmark.crossref.org/dialog/?doi=10.%2032598/ijpcp.27.4.3506.1


475

Winter 2022, Volume 27, Number 4

Iranian Journal of

PSYCHIATRY AND CLINICAL PSYCHOLOGY

Nasiri P, et al. The Mediating Role of Cognitive Emotion Regulation Strategies .IJPCP. 2022; 27(4):474-491

(BAS); Behavior Inhibition System (BIS) and Fight/
Flight System (FFS) [20] that form the personality by 
regulating a person’s sensitivity to perceived threats and 
rewards [25]. The role of BAS and BIS is in the occur-
rence of various anxiety disorders [26], and antisocial be-
haviors [29], hyperactivity and behavioral disorders [30], 
psychological disorders (depression and anxiety) [31], ag-
gression [34], and emotional maladjustments [38].

Emotion regulation is the main element of organizing 
adaptive behavior [75] and had two negative and positive 
strategies associated with a variety of adjusted and mal-
adjusted individual and interactional outcomes. Studies 
have shown that Cognitive Emotion Regulation (CER) 
strategies play a role in prognosis and treatment of psy-
chological problems and in weakening or strengthening 
marital bonds and satisfaction [62, 63, 65, 66].

Based on the above mentioned materials, the question 
is how people’s marital satisfaction is affected by the ac-
tivity of brain-behavioral systems and emotion regulation 
strategies. Therefore, the present study aims to study the 

direct and indirect effects of CER strategies and activity 
of brain-behavioral systems on marital satisfaction.

2. Materials and Methods

This is a descriptive/correlational study. participants 
were 200 married men and women who were selected 
from among married employees in petrochemical indus-
tries in Mahshahr, Iran who were referred to the clinics. 
They participated in the study voluntarily and with in-
formed consent and completed the Gray-Wilson Person-
ality Questionnaire (GWPQ), ENRICH Marital Satisfac-
tion Scale (ENRICH-Brief) and short form of Cognitive 
Emotion Regulation Questionnaire (CERQ). To test the 
hypotheses, Pearson correlation test, multiple regression 
analysis, and path analysis were carried out in SPSS v.17 
and LISREL v.8.8 applications.

3. Results

Participants were 106 women aged 25-48 years (mean 
age= 34.3±6.5 years) with a marriage length of 3-12 years 

Table 1. Model fit indices

GFI AGFI CFI RMSEA

0.99 0.96 0.99 0.01

GFI= Goodness-of-fit index, AGFI= Adjusted goodness-of-fit index, CFI= Comparative fit index, RMSEA= Root mean square 
error of approximation

Figure 1. Path analysis of the mediating role of CER strategies
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changes in marital satisfaction. Among the components of 
the brain-behavioral system, FFS, BIS and negative and 
positive CER strategies had significant effects on mari-
tal satisfaction, where the BIS with a coefficient of 0.40 
had the highest effect and the FFS with a coefficient of 
0.17 had the lowest effect. Figure 1 showed that the CER 
strategies partially mediated the relationship between the 
brain-behavioral system activity and marital satisfaction. 

4. Discussion

The results confirmed the mediating role of CER strate-
gies in the relationship between brain-behavioral system 
activity and marital satisfaction. The BAS is activated by 
receiving rewards and the BIS/FFS is activated by receiv-
ing punishment. When there is a conflict between the re-
ward and punishment systems, inhibitory behaviors are 
activated in the individual and arousal is intensified; s/he 
reacts to this conflict by activating the emotion regulation 
mechanism, affecting the outcomes of behaviors at the in-
dividual or interactive level. Therefore, with the increase 
of BIS activity, the use of negative CER strategies in-
creases and the use of positive CER strategies decreases, 
which improves or reduces marital satisfaction. Since the 
marital satisfaction is the outcome of a long-term relation-
ship between spouses and has significant effects on the 
health of couples and children, identification of personal-
ity (brain-behavioral systems) and environmental factors 
(CER strategies) affecting marital satisfaction to improve 
the quality of marital relationships has educational and 
clinical benefits.
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اهداف پژوهش حاضر با هدف مطالعه نقش واسطه ای تنظیم شناختی هیجان در رابطه بین فعالیت سیستم مغزی رفتاری و رضایت زناشویی 
خانواده های ساکن شهرستان ماهشهر انجام شد.

مواد و روش ها روش پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی به شیوه تحلیل مسیر است. جامعه آماری پژوهش را کلیه زنان و مردان متأهل ساکن 
بندر ماهشهر تشکیل می دادند که از میان آن ها، 200 نفر متأهل (106 زن و 94 مرد) به صورت دردسترس و داوطلب برای شرکت در پژوهش، 
از میان مراجعان به دو درمانگاه صنایع پتروشیمی شهرستان ماهشهر انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل پرسش نامه شخصیتی گری ویلسون 
(GWPQ)، فرم کوتاه فارسی مقیاس رضایت زناشویی انریچ (ENRICH Persian-Brief) و فرم کوتاه پرسش نامه تنظیم شناختی هیجان 
(CERQ-S) بودند. برای تحلیل داده ها از آزمون همبستگی پیرسون، رگرسیون چندگانه و تحلیل مسیر با  نسخه 17 نرم افزار SPSS و نسخه 

8/8 نرم افزار LISREL استفاده شد.
یافته ها نتایج نشان داد که همه ابعاد تنظیم شناختی هیجان و فعالیت سیستم های مغزی رفتاری با رضایت زناشویی رابطه معناداری دارند. نتایج 
همچنین نشان داد که هر دو راهبرد منفی و مثبت تنظیم شناختی هیجان و دو بُعد اجتناب فعال و سیستم جنگ / گریز از مؤلفه های سیستم 
مغزی رفتاری به  طور مستقیم و سیستم بازداری رفتار به شکل غیرمستقیم با رضایت زناشویی رابطه دارند. به طور کلی، نتایج این پژوهش نشان 
داد مؤلفه های سیستم مغزی رفتاری و تنظیم شناختی هیجان از قدرت پیش بینی کننده خوبی برای رضایت از رابطه زناشویی در خانواده ها 

برخوردارند.
نتیجه گیری فعالیت سیستم مغزی رفتاری به عنوان الگوی زیستی و پایدار شخصیت و استفاده از راهبردهای تنظیم شناختی هیجان، نقش مؤثری 

در پیش بینی رضایت زناشویی به  عنوان برآیند کلی فرد از تعامالت درازمدت زناشویی دارند.

کلیدواژه ها: 
سیستم مغزی رفتاری، 

راهبردهای تنظیم شناختی 
هیجان، رضایت زناشویی

تاریخ دریافت: 09 تیر 1399
تاریخ پذیرش: 02 دی 1399 

تاریخ انتشار: 11 دی 1400
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مقدمه

ازدواج یکی از قدیمی ترین پیوندهای انسانی و مبدأ تشکیل 
خانواده، ارضاکننده و رشددهنده شخصیت آدمی است و خانواده 
به عنوان یك گروه کوچك طبیعی همواره کانون توجه محققان 
بوده است ]1[، به  گونه ای که برخی ریشه تمام ناسازگاری  های 
ـ  روزن  نظر  از   .]2[ می کنند  جست وجو  خانواده  در  را  روانی 
گرندون و همکاران یك ازدواج موفق، ازدواجی است که در آن 
افراد ارزش های یکدیگر را به  طور کامل پذیرفته، عالئق و منافع 
متقابل داشته، نسبت به هم احساس تعهد کرده و با یکدیگر 
همکاری دارند ]3[. از این  رو، رضایت زناشویی مهم ترین برآیند 

یك ازدواج است که به صورت نگرش ها یا احساسات کلی فرد 
درباره همسر و رابطه فی مابین تعریف می شود ]1[ و از میزان 
تطابق بین انتظارات فرد از رابطه زناشویی و تجربه وی از زندگی 
عواملی چون  مطالعات،  از  برخی   .]4[ مشترک حاصل می آید 
استرس زای  تجارب  همسر،  از  مثبت  ادراک  خانواده،  ساختار 
سالمت  و  روانی  اختالالت  آن،  با  مقابله  شیوه های  و  زندگی 
سالمت  هیجانی،  هوش  برون گرایی،  روان رنجورخویی،  روان، 
بر رضایت زناشویی مؤثر دانستند  را  روان و صفات شخصیتی 
]12-5[. این مطالعات به رابطه برخی صفات شخصیتی چون 
روان رنجورخویی و صفات اضطرابی ]13[ و نیز رفتارهای اجتنابی، 
بین  و صمیمیت  زناشویی  رضایت  کاهش  با  و خشم  استرس 

مقاله  پژوهشی

مطالعه الگوی زیستی شخصیت مبتنی بر فعالیت سیستم مغزی رفتاری و رضایت زناشویی: نقش 
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زوجین استناد کرده ]14[ و به  طور ضمنی یا صریح به اهمیت 
ویژگی های پایدار شخصیتی که گاه دارای منشأ زیستی است، 
در تضعیف یا تقویت کیفیت زناشویی اشاره کردند ]15[. برخی 
مطالعات نیز به مداخالت درمانی مبتنی بر فرآیندهای زیستی بر 
رضایت زناشویی صحه گذاشتند ]16[. در بررسی رابطه الگوی 
که  است  زناشویی مشخص شده  رضایت  با  زیستی شخصیت 
رضایت زناشویی به صورت مثبت با سیستم روی آورد رفتاری و به 

طور منفی با سیستم بازداری رفتاری همبسته است ]18 ،17[.

این الگوی زیستی از شخصیت منبعث از نظریه زیست شناختی 
حساسیت  دیدگاه  بر  صورت گرفته  بازنگری  و  گری  شخصیت 
تقویت1 مشتمل بر 3 سیستم مغزی رفتاری است ]19[. مك  ناتون 
و گری بر این باورند که شخصیت از فعالیت های مغزی مجزا 
نیست و با فعالیت هر قسمت از مغز، نوعی از ویژگی شخصیتی 
در فرد بارز می شود ]20[. مطابق با نظریه شخصیتی گری، 3 
سیستم جداگانه، اما در تعامل، در مغز پستانداران وجود دارد که 
رفتارهای هیجانی آن ها را کنترل می کند ]21[. فعالیت هریك 
از این سیستم ها در فرد، منجر به حالت های هیجانی متفاوت 
چون اضطراب، زودانگیختگی و ترس شده و شیوه های رویارویی 
 .]22[ برمی انگیزاند  فرد  در  را  متفاوتی  رفتاری  واکنش های  و 
این 3 سیستم شامل سیستم فعال ساز رفتاری2 (پاسخ دهی به 
محرک های شرطی پاداش و فقدان تنبیه و فراخوانی هیجان های 
رفتاری3  بازداری  سیستم  فعال)؛  اجتناب  و  گرایش  مثبت، 
و  پاداش  فقدان  و  تنبیه  شرطی  محرک های  به  (پاسخ دهی 
محرک های ترس آور ذاتی، با فراخوانی حالت عاطفی اضطراب 
و بازداری رفتاری، اجتناب فعل پذیر، خاموشی و افزایش توجه)؛ 
سیستم جنگ و گریز4  (حساسیت به محرک های آزارنده با پاسخ 
از  (اجتناب  رفتار  انگیزش های کلی  از  بازتابی  و گریز)   جنگ 
عملکرد و گرایش به عملکرد) به حساب می آیند ]23 ،20 [. 
هریك از این سیستم ها در 3 سطح رفتاری (تحلیل درون شد 
/ برون شد)، عصبی (کنش وری و ساختار مغز) و سطح شناختی 
عصبی  فرایندهای  از  حاصل  اطالعات  پردازش  (کارکردهای 

مربوط) توصیف می شوند ]20[.

بازتاب  این رویکرد، تفاوت های فردی در شخصیت،  مطابق 
بازدارنده  و  فعال ساز  سیستم  در  افراد  حساسیت  در  تفاوت 
رفتار است ]24[. درواقع دو سیستم هیجانی به واسطه تنظیم 
حساسیت فرد به تهدیدها و پاداش های ادراک شده، شخصیت 
افرادی که سیستم فعال ساز رفتاری  را شکل می دهند ]25[. 
با احتمال بیشتری  پاداش اند،  نیرومندی دارند، در پی کسب 
مثبت  هیجان های  می زنند،  پرمخاطره  رفتارهای  به  دست 

1. Reinforcement Sensitivity Theory (RST) 
2. Behavior Activating System (BAS)
3. Behavior Inhibition System (BIS)
4. Fight/Flight System (FFS)

بیشتری تجربه کرده و رفتارهای تکانشی بیشتری از خود نشان 
رفتارِی  بازدارنده  سیستم  دارای  افراد  حالی  که  در  می دهند. 
نیرومند، محافظه کارند، رفتارهای اجتنابی بیشتری انجام داده 
کر  نظر  طبق   .]26[ می کنند  تجربه  را  بیشتری  اضطراب  و 
تفاوت های فردی در فعالیت سیستم های فعال ساز و بازدارنده، 
زمینه بروز صفات اصلی نوروز (روان آزردگی) و برون گرایی است 
]27[. به گونه ای که افراد نوروز (روان آزرده) فعالیت نیرومندی 
برون گرا سیستم فعال ساز  افراد  اما  در هر دو سیستم داشته، 
قوی و سیستم بازدارنده ضعیفی دارند. بنابراین در مقایسه با 
پیامدهای منفی، واکنش بیشتری نسبت به نتایج و پیامدهای 
مثبت دارند ]24[. از نظر کر سیستم بازداری رفتاری ترکیبی 
از دو ویژگی نوروتیك و درون گرایی است که معموالً موجب 
آشکار شدن اختالالت اضطرابی می شود ]27[. از این روست که 
گفته می شود فعالیت باالی مؤلفه های سیستم مغزی رفتاری، 
زمینه ساز بروز رفتارهای ناسازگار تلقی می شود ]27[. افرادی 
خجالتی،  معموالً  دارند،  فعالی  رفتاری  بازدارنده  سیستم  که 

مضطرب، ترسو و در کل مستعد اختالالت هیجانی هستند.

کر فرض می کند که حساسیت به تنبیه و پاداش یك زمینه 
این  هسینگ   .]27[ است  رفتار  پیش بینی کننده  و  بیولوژیکی 
باالی  حساسیت  الف)  می کند:  تصور  طریق  دو  از  را  ارتباط 
سیستم بازدارنده رفتار موجب استفاده بیشتر از مهارت های مقابله 
اجتنابی، چون انکار محرک های منفی می شود؛ ب) مهارت های 
مقابله ای ممکن است رابطه بین حساسیت تقویت و رفتارهای 
منفی را تحت  تأثیر قرار دهد]28[. ممکن است رابطه مثبتی بین 
سیستم فعال ساز رفتاری و یك عادت منفی وجود داشته باشد، 
اما این رابطه تنها در افرادی مثبت است که درگیر مهارت های 
مقابله ای اجتنابی هستند. در حالی که برای افراد دارای مهارت 
حل مسئله، این رابطه منفی است. به  طور کلی مهارت مقابله ای 
انتخاب شده توسط فرد، رابطه بین حساسیت تقویت و رفتارهای 

منفی را در فرد میانجی گری می کند ]27[.

نقش دو سیستم فعال ساز رفتاری و بازداری رفتاری در بروز 
اختالالت اضطرابی، و رفتارهای ضداجتماعی نشان داده شده 
باالی  فعالیت  رابطه  به  نیز  مطالعات  برخی   .]23،   29[ است 
سیستم فعال ساز رفتاری با بیش فعالی و اختالل سلوک، رابطه 
فعالیت باالی سیستم بازداری رفتار با سالمت روان، اختالالت 
و  خودکشی  افکار  و  پرخاشگری  اضطراب،  ُخلقی افسردگی، 
مختلف  مطالعات   .]30-36[ برده اند  پی  شخصیت  اختالالت 
سیستم  و  زمینه ای  مشکالت  دارای  افراد  که  دادند  نشان 
واکنش های  تنش زا  محرک های  به  غالب،  رفتاری  فعال ساز 
مشکالت  از  و  می دهند  نشان  شدیدتری  هیجانی  و  بدنی 
ُخلقی و هیجانی بیشتری رنج می برند ]38 ،37[. از آنجا که 
دیدگاه حساسیت تقویت یك نظریه عصب شناختی است که 
شخصیت را از منظر انگیزه، یادگیری و هیجان توصیف کرده 
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]39[ و بر ارتباط بین سیستم مغزی رفتاری و هوش هیجانی 
صحه می گذارد، برخی مطالعات نیز روابط بین هوش هیجانی 
با  افراد  که  دادند  نشان  مطالعات  این  کردند،  تأیید  را   RSTو
هوش هیجانی پایین بی قرارترند و در محیط های پاداش دهنده 
اقدامات کمتری انجام می دهند، در حالی  که افراد دارای صفات 
نشان  حساسیت  پاداش  به  هدف محورند،  باال  هیجانی  هوش 
داده و از انگیزه اجتناب و هیجانی منفی پایین تری برخوردارند 
]40[. مطالعات پیشین نشان دادند که سیستم بازداری رفتاری 
با  رفتاری  فعال ساز  و سیستم  منفی  هیجان  و  با خلق وخوی 
تجربیات مثبت همراه است ]43-41[. بنابراین از این مطالعات، 
نتیجه می شود که سیستم مغزی رفتاری به خوبی قادرست بروز 
اختالالت ُخلقی و هیجانی را در افراد پیش بینی کرده ]44[ 

و نقش مهمی در فعال سازی یا بازدارندگی هیجان ایفا کند. 

هیجان نقش مهمی در سازگاری با تغییرات زندگی و رویدادهای 
زیست شناختی  واکنش های  هیجان ها  می کند.  ایفا  تنش زا 
موقعیت هایی است که به عنوان یك فرصت مهم و چالش انگیز 
از  فرد  ارزیابی  با  هیجانی  حالت  یك   .]45[ می شوند  ارزیابی 
با تجربه  معنای شخصی موقعیت هیجانی آغاز شده و سپس 
ذهنی رویداد، واکنش بدنی و عاطفی نسبت به آن و درنهایت 
درمی آید  نمایش  به  خاص  شیوه ای  به  عمل  و  فکر  به  تمایل 
]46[. هیجان ها اگرچه مبنای زیستی دارند، ولی افراد قادرند بر 
شیوه هاي ابراز هیجانی اثر بگذارند، این توانایی که تنظیم هیجان5 
نامیده می شود، به فرایندهای اثرگذار بر هیجان های کنونی فرد و 
چگونگی تجربه و ابراز آن ها اشاره دارد ]47[ و مفهومی پیچیده 
و دربرگیرنده طیف گسترده ای از فرایندهای زیستی، اجتماعی، 
رفتاری و همچنین فرایندهای شناختی هشیار و ناهشیار ]48[ و 
مشتمل بر راهبردهایی است که باعث کاهش، حفظ و یا افزایش 
یك هیجان مي شوند ]49[. تنظیم هیجان که به  طور خودکار 
یا کنترل شده و به شکل هشیار یا ناهشیار می تواند عمل کند 
]50[، عنصر مرکزی سازمان دهی رفتار سازگارانه در مواجهه با 
موقعیت های تنش زا، بهزیستي روانی و کارکرد مؤثر ]51[ و شامل 
فرایندهای بیرونی و درونی مسئول برای نظارت، ارزیابی و اصالح 
واکنش های هیجانی به منظور نیل به اهداف فردی است ]52[. 

راهبردهاي تنظیم شناختی هیجان6 در دو دسته راهبردهای 
منفی و مثبت با تأکید بر جنبه شناختی مقابله شامل فرایندهای 
شناختی ا ست که افراد آن ها را برای مدیریت اطالعات هیجان زا 
تنظیم  منفی  راهبردهای   .]47[ به کارمی گیرند  برانگیزاننده  و 
دیگران8،  سرزنش  خودسرزنش گری7،  شامل  هیجان  شناختی 

5. Emotional regulation
6. Cognitive emotion-regulation strategies
7. Self-blame
8. Other-blame

و  هیجانی  مشکالت  انواع  با  فاجعه سازي10،  و  فکري9  نشخوار 
پیش بینی کننده  و  داشته  مستقیمی  رابطه  روانی  اختالالت 
مشکالت هیجانی در افراد است ]53[. راهبردهای مثبت تنظیم 
شناختی هیجان شامل تمرکز مجدد مثبت11، دیدگاه گیری12، 
پذیرش13 و توجه مجدد بر برنامه ریزی14 با انواع مشکالت هیجانی 

رابطه معکوس دارد ]45[.

از آنجایي که تنظیم هیجان نقش محوری در تحول بهنجار 
داشته و ضعف در آن، عامل مهمی در ایجاد اختالل های روانی 
به شمار می رود، افرادی که قادر به مدیریت صحیح هیجاناتشان 
در برابر رویدادهای روزمره نیستند، بیشتر نشانه های تشخیصی، 
اختالل های درونی سازی چون افسردگی و اضطراب از خود نشان 
می دهند ]51[. شواهد پژوهشی حاکی از ارتباط تنظیم هیجانی 
مثبت با سازگاری و پیامدهای مثبت رفتاری و سالمت جسمی 
، برآیندهای اجتماعی مثبت، بهزیستی روان شناختی بیشتر و 
آسیب روانی کمتر است ]57-54[. همچنین مطالعات بر رابطه 
استفاده از راهبردهای تنظیم منفی شناختی هیجان چون مالمت 
اختالالت  و  دیگران  مالمت  و  فاجعه سازی  خودنشخوارگری، 
درون سازی شده و نشانگان اختالالت ُخلقی، چون افسردگی و 
اضطراب، بروز مشکالت هیجانی، روان نژندی و برون گرایی و رابطه 
راهبردهای شناختی مثبت هیجان، چون ارزیابی مثبت و تمرکز 
مثبت با کاهش عالئم ُخلقی و هیجانی منفی، افزایش کیفیت و 
رضایت در زوجین و کاهش تنش های زناشویی صحه گذاشته اند 
]62-58 ،51[. مطالعات اخیر نیز به شواهدی جدیدی از نقش 
مؤثر عوامل هیجانی در کیفیت رابطه میان زوجین اشاره کردند 
]64[ و نشان دادند که راهبردهای تنظیم شناختی هیجان، نقش 
پیش آگهی و درمان را برای مشکالت روان شناختی دارند ]65[ و 
در تضعیف یا تقویت پیوندهای زناشویی و رضایت بین زوجین نیز 
نقش دارند ]66[. این مطالعات تأیید کردند که راهبردهای تنظیم 
شناختی مثبت هیجان، چون تمرکز مثبت، برنامه ریزی مجدد با 
تقویت توان مقابله ای زوجین در مواجهه با مشکالت رابطه ای به 

رضایت زناشویی در زوجین می انجامد ]67[.

این پرسش مطرح می شود که  به آنچه گفته شد  با عنایت 
سیستم  فعالیت  از  متأثر  میزان  چه  به  افراد  زناشویی  رضایت 
مغزی رفتاری و به چه میزان متأثر از تنظیم ارادی هیجان است. 
از این  رو، پژوهش حاضر برای پاسخ گویی به سؤال فوق درصدد 
تنظیم  راهبردهای  غیرمستقیم  و  مستقیم  اثر  میزان  تا  است 
هیجان و سیستم های مغزی رفتاری را بر رضایت زناشویی افراد 

9. Rumination
10. Catastrophizing
11. Positive refocusing
12. Perspective taking
13. Acceptance
14. Refocus on planning
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شرکت کننده  پژوهش حاضر تعیین کند. با توجه به هدف پژوهش، 
مدل مفهومی مطالعه در تصویر شماره 1 به نمایش درآمده است: 

روش 

روش پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی به شیوه تحلیل 
مسیر است. در این مطالعه فعالیت سیستم مغزی رفتاری متغیر 
تنظیم  و  یا مستقل  برون زاد  متغیر  به عنوان  ـ گسسته  کمی 
شناختی هیجان، متغیر کمیـ  گسسته، به عنوان متغیر واسطه ای 
یا وابسته میانی و نیز رضایت زناشویی به عنوان متغیر درون زاد یا 

وابسته نهایی مورد مطالعه قرار گرفته اند. 

جامعه آماری پژوهش را کلیه زنان و مردان متأهل ساکن بندر 
ماهشهر تشکیل می دادند. از آنجایی  که توصیه شده است که به 
ازای هر پارامتر موردمطالعه در روش تحلیل مسیر، 20 نمونه 
در نظر گرفته می شود ]68[، تحلیل مسیر به عنوان یك روش 
تحلیل رگرسیون چندگانه، گونه ای از تحلیل معادالت ساختاری 
محسوب شده، متأثر از پارامترهای مورد مطالعه، توزیع طبیعی 
داده ها و تعداد خطاهای قابل برآورد بوده و بر پایه نمونه بزرگ قرار 
دارد. تفاسیر مختلفی از نمونه بزرگ توسط محققین شده است. 
در مجموع، هر و همکاران حداقل حجم نمونه را در مدل های 
شامل 5 سازه یا کمتر با تعداد بیش از 3 نشانگر، 100 نفر و برای 
مدل های دارای 7 سازه، بدون سازه های دارای 1 یا 2 نشانگر، 150 
نفر با رعایت فرض نرمال  بودن داده ها مناسب تشخیص دادند. از 
این  رو تالش شد تا با احتساب ریزش و پرسش نامه های ناقص 
 تکمیل شده، نمونه ای با حجم 200 نفر در پژوهش در نظر گرفته 
شود. با این توضیح، شرکت کنندگان پژوهش، کارکنان شاغل در 
صنایع پتروشیمی بندر ماهشهر و همسران آن ها بودند که پیش تر 
به دو درمانگاه خانواده صنایع پتروشیمی مراجعه کرده بودند و 
دارای پرونده پزشك خانواده بودند ]69[. از بین آن ها، ابتدا به 
خانواده  پزشك  پرونده های  تعداد  با  متناسب  تصادفی  صورت 
موجود در هر درمانگاه، تعداد 250 نفر انتخاب شدند که پس 
از تماس و جلب رضایت آن ها برای شرکت در پژوهش، درنهایت 

200 فرد متأهل به صورت داوطلبانه پرسش نامه های پژوهش را 
به طور کامل تکمیل کردند. از مالک های ورود به پژوهش داشتن 
سطح تحصیالت دیپلم، نداشتن بیماری های جسمانی حاد، چون 
بیماری های قلبی عروقی، آسم، دیابت، فشار خون باال و اختالالت 
هورمونی شدید وکنترل نشده که سالمت عمومی فرد را به خطر 
می اندازد، نداشتن بیماری روانی نیازمند بستری، گذشت حداقل 
در  برای شرکت  رضایت  داشتن  و  مشترک  زندگی  از  سال   3
پژوهش بود. داشتن هریك از بیماری های زمینه ای جسمی و 
روانی، ناباروری زوجین، طول مدت  ازدواج زیر 3 سال، تحصیالت 
پایین تر از دیپلم و عدم رضایت برای شرکت در پژوهش نیز از 

جمله مالک های خروج از پژوهش محسوب می شدند. 

از 200 فرد متأهل شرکت کننده در پژوهش حاضر، 106 زن با 
میانگین و انحراف  معیار سنی 3/5±34/6، با دامنه سنی 48-25 
سال و میانگین و انحراف معیار طول  مدت ازدواج 8/14±2/88 
در دامنه 12-3 سال و 94 مرد با میانگین و انحراف معیار سنی 
3/91±38/5 در دامنه سنی 27-50 و میانگین و انحراف معیار 
طول مدت ازدواج 2/81±8/59 سال در دامنه 12-3 سال بودند.

 ویلسون15  پرسش نامه شخصیتی گریـ 

پرسش نامه شخصیتی گری ـ ویلسون شامل 120 پرسش برای 
ارزیابی هریك از سیستم های فعال ساز رفتاری، بازداری رفتاری و 
جنگ و گریز (هریك شامل 40 پرسش) توسط گری ـ ویلسون 
ساخته شد. از 40 پرسش مربوط به فعالیت سیستم بازداری رفتاری، 
20 پرسش به مؤلفه اجتناب منفعل و 20 پرسش به مؤلفه خاموشی 
فعال ساز  فعالیت سیستم  به  از40 پرسش مربوط  دارد؛  اختصاص 
رفتاری،20 پرسش به مؤلفۀروی آورد و 20 پرسش به مؤلفه اجتناب 
فعال و در نهایت، از 40 پرسش مربوط به فعالیت سیستم جنگ / گریز، 
20 پرسش به مؤلفه جنگ و 20 پرسش به مؤلفه گریز اختصاص 
دارد ]70[. پرسش های پرسش نامه در طیف لیکرت 3درجه ای بله، 

15. Gray-Wilson Personality Questionnaire (GWPQ)

تصویر 1. مدل مفهومی پژوهش
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خیر و عالمِت سؤال (؟) تنظیم شده است. گزینه ؟ زمانی است که 
شرکت کننده قادر نیست یکی از دو گزینه بله یا خیر را انتخاب کند. 
پاسخ ها به صورت مثبت یا منفی نمره گذاری می شود. به این ترتیب 
که برای پرسش های مثبت به هر پاسخ بلی 2، عالمت سؤال 1 و 
پاسخ خیر صفر امتیاز تعلق می گیرد و در پرسش های منفی، برای 
پاسخ بلی صفر، عالمت سؤال 1 و پاسخ خیر 2 امتیاز تعلق می گیرد. 
ویلسون و همکاران ضرایب آلفای کرونباخ ابعاد این پرسش نامه را در 
محدوده 0/06 تا 0/70 گزارش کردند ]71[. میکائیلی منیع و امیری 
پایایی ابعاد این پرسش نامه را 0/86 گزارش کرده است. در پژوهش 
حاضر، ضرایب پایایی ابعاد روی آورد، اجتناب فعال، اجتناب فعل پذیر، 
خاموشی و جنگ و گریز به ترتیب 0/68، 0/65، 0/79، 0/69 ، 0/71 

و0/74 محاسبه شده است ]70[. 

مقیاس رضایت زناشویی انریچ16 

مقیاس رضایت زناشویی انریچ توسط اولسون و همکاران برای 
ارزیابی زمینه های بالقوه مشکل زا یا شناسایی زمینه های قوت و 
غنی سازی رابطه زناشویی ساخته شد ]72[. اولسون و همکاران 
از این پرسش نامه برای ارزیابی رضایت زناشویی استفاده کرده و 
معتقدند که این مقیاس به تغییراتی که در طول دوره زندگی 
هر فرد رخ می دهد، مربوط شده و نسبت به تغییرات رخ داده 
برای خانواده ها حساس است ]73 ،72[. هریك از موضوعات این 
مقیاس، به یکی از حوزه های مهم زندگی زناشویی فرد مربوط 
رابطه  یك  درون  در  حوزه ها  این  از  هریك  ارزیابی  می شود. 
زناشویی می تواند مشکالت بالقوه زوج ها را مشخص کند. این ابزار 
همچنین می تواند به عنوان یك ابزار تشخیصی برای زوج هایی که 
در جست وجوی مشاوره زناشویی و تقویت رابطه زناشویی هستند 
استفاده شود، مقیاس رضایت مندی زناشویی انریچ، دارای فرم 
بلند (115 گویه ای) و فرم کوتاه (47 گویه ای) است. مقیاس در 
طیف لیکرت 5 درجه ای از کاماًل موافقم تا کاماًل مخالفم در 12 
خرده مقیاس شامل پاسخ قراردادی، رضایت زناشویی، موضوعات 
شخصیتی، ارتباط زناشویی، حل تعارض، نظارت مالی، فعالیت های 
مربوط به اوقات فراغت، روابط جنسی، ازدواج و فرزند، بستگان و 
دوستان، نقش های مربوط به توزیع قدرت و جهت گیری عقیدتی 
تنظیم شده است. عرب علیدوستی، نخعی و خانجانی ضریب 
ضریب  کردند.   گزارش   0/74 را  پرسش نامه  درونی  همسانی 
همسانی درونی کل مقیاس در پژوهش حاضر با استفاده از ضریب 

آلفای کرونباخ 0/87 محاسبه شده است ]74[.

پرسش نامه تنظیم شناختی هیجان )فرم کوتاه(

ابزار  یك  هیجان17  شناختی  تنظیم  پرسش نامه  کوتاه  فرم 
خودگزارشی در 18 گویه شامل دو دسته راهبردهای شناختی 

16. ENRICH Marital Satisfaction Scale
17. Cognitive Emotion Regulation Questionnaire (CERQ)

دیدگاه گیری،  مثبت،  مجدد  (تمرکز  هیجان  تنظیم  در  مثبت 
پذیرش و توجه مجدد بر برنامه ریزی) و راهبردهای شناختی منفی 
در تنظیم هیجان (سرزنش خود، سرزنش دیگران، نشخوارگری، 
فاجعه سازی) در طیف لیکرت 5 درجه ای از هرگز (1) تا همیشه 
راهبردهای  شناسایی  برای  همکاران  و  گارانفسکی  توسط   (5)
مقابله شناختی افراد پس از تجربه وقایع منفی و آسیب زا برای 
افراد 12 سال به باال طراحی شده است. نمره هر راهبرد از طریق 
جمع نمرات هریك از گویه های تشکیل دهنده آن راهبرد به دست 
می آید ]45[. در پژوهش حسنی پایایی مقیاس بر اساس روش های 
همسانی درونی با دامنه آلفای کرونباخ 0/76تا 0/92 و بازآزمایی 
تا 0/77 و روایی پرسش نامه مذکور  با دامنه همبستگی 0/51 
واریماکس  از چرخش  استفاده  با  از طریق تحلیل مؤلفه اصلی 
همبستگی بین خرده مقیاس ها با دامنه همبستگی 0/32 تا 0/67 

و روایی مالکی مطلوب گزارش شده است ]75[.

 روش اجرای پژوهش

درمانگاه  دو  از  پژوهش  در  افراد شرکت کننده  انتخاب  برای 
پرونده های  شماره  ابتدا  ماهشهر،  پتروشیمی  صنایع  خانواده 
پزشك خانواده در هر درمانگاه به صورت تصادفی انتخاب شدند، 
از  تلفنی  از بررسی مالک های ورود و خروج، طی تماس  پس 
انتخاب شده  فرد  که  در صورتی  همکاری شد.  به  دعوت  آن ها 
انتخاب  بود، شماره های بعدی فهرست  حائز مالک های خروج 
می شدند. این فرایند تا آنجا انجام شد که تعداد افراد دارای تمایل 
به شرکت در پژوهش به حد نصاب رسید، علی رغم وجود اطالعات 
مربوط به وجود بیماری های جسمی و روانی در پرونده افراد، آن ها 
به صورت خودگزارشی نیز مورد پرسش قرار گرفتند تا اطمینان 
الزم نسبت به رعایت مالک های ورود به پژوهش حاصل شود. به 
همه افراد توضیحاتی در مورد اهداف پژوهش و اطمینان الزم در 
مورد محرمانگی اطالعات فردی داده شد. برای گزارش یافته های 
فرض های  آزمون  برای  و  انحراف معیار  و  میانگین  از  توصیفی، 
پژوهش از روش تحلیل همبستگی پیرسون، تحلیل رگرسیون 
چندگانه و تحلیل مسیر با استفاده از  نسخه 17 نرم افزار SPSS و 

نسخه 8/8 نرم افزار LISREL استفاده شده است. 

یافته ها

زناشویی،  رضایت  انحراف معیار  و  میانگین   1 شماره  جدول 
سیستم  مؤلفه های  و  هیجانی  منفی  و  مثبت  راهبردهای 
مغزی رفتاری زنان و مردان متأهل را نشان می دهد. این جدول 
نشان می دهد میانگین رضایت زناشویی در مردان باالتر از زنان 
بوده. همچنین میانگین استفاده از راهبردهای مثبت در مردان 
از راهبردهای منفی در زنان  از زنان و میانگین استفاده  باالتر 
باالتر از مردان است. همچنین زنان در مقایسه با مردان میانگین 
باالتری در مؤلفه های اجتناب فعال، سیستم فعال ساز رفتاری، 
اجتناب منفعل، خاموشی، سیستم بازداری رفتاری، جنگ، گریز 
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و سیستم جنگ و گریز رفتاری کسب کردند. به منظور پاسخ 
زناشویی  رضایت  پیش بینی  بر  مبنی  پژوهش  پرسش های  به 
بر اساس راهبردهای تنطیم هیجان و سیستم مغزی رفتاری از 
تحلیل همبستگی و رگرسیون چندگانه در جداول شماره 2 و 3 

استفاده شده است. 

جدول شماره 2 نشان می دهد که همه متغیرهای پژوهش شامل 

 ،P<0/01) و مثبت هیجان ( r = -0/27 ،P<0/01) راهبردهای منفی
r =0/27) و مؤلفه های سیستم مغزی رفتاری شامل روی آورد (01/

r=-0/20 ،P<0)، اجتناب فعال (r = -0/26 ،P<0/01)، اجتناب منفعل 
(r = -0/28 ،P<0/01)، خاموشی (r = -0/21 ،P<0/01)، جنگ (01/
r = -0/24 ،P<0)، گریز (r=-0/25 ،P<0/01)، اجتناب رفتاری (01/

r = -0/28 ،P<0) جنگ و گریز رفتاری (r = -0/29 ،P<0/01) به جز 

جدول1. میانگین و انحراف معیار متغیرهای پژوهش در زنان و مردان 

متغیرهای پژوهش
تعداد )درصد( دامنه تغییرات میانگین±انحراف معیار

 106 )53(

48  47/77±9/89 رضایت زناشویی

زنان

33 31/01±6/47 هیجان مثبت

27 هیجان منفی 20/47±5/31

27 روی آورد 15/54±5/22

31 اجتناب فعال 25/9±4/73

27 41/45±5/77 سیستم فعال ساز رفتاری

25 17/87±5/24 اجتناب منفعل

34 16/9±6/93 خاموشی

53 34/78±10/36 سیستم بازداری رفتاری

28 14/81±5/96 جنگ

28 22/44±6/03 گریز

48 37/37±10/6 سیستم جنگ و گریز رفتاری

94 )48(

53 رضایت زناشویی 50/63±8/23

مردان

30 32/9±5/92 هیجان مثبت

20 هیجان منفی 17/46±3/61

25 15/97±4/67 روی آورد

22 25/28±4/97 اجتناب فعال

40 41/14±6/43 سیستم فعال ساز رفتاری

23 15/07±5/19 اجتناب منفعل

29 13/47±6/34 خاموشی

40 28/45±9/96 سیستم بازداری رفتاری

23 جنگ 66±4/73 /14

20 16/83±5/29 گریز

33 31/45±8/27 سیستم جنگ و گریز رفتاری
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زناشویی  با رضایت   (r =0/04 ،P>0/05) رفتاری فعال ساز  سیستم 
همبستگی معناداری دارند.

نتایج جدول شماره 3 نشان می دهد مدل پیش بینی رضایت 
زناشویی توسط فعالیت سیستم مغزی رفتاری و تنظیم شناختی 
به   این زمینه است.  برازش داده ها در  به  قادر  به خوبی  هیجان 
عالوه، میزان همبستگی چندمتغیره و ضریب تطبیق یافته نیز 
نشان می دهد که مدل رگرسیونی حاضر می تواند داده های تجربی 
موجود را به خوبی برازش دهد. به  طوری که مؤلفه های جنگ و 
گریز، اجتناب فعال و راهبردهای منفی و مثبت هیجان، قادر به 
تبیین 19 درصد از تغییرات رضایت زناشویی است. همچنین با 
توجه معناداری آماره ها، از بین مؤلفه های سیستم مغزی رفتاری، 
جنگ و گریز، اجتناب فعال و راهبردهای منفی و مثبت تنظیم 

به  دارند.  زناشویی  رضایت  تبیین  در  معناداری  تأثیر  هیجان، 
 عالوه، میزان ضرایب تأثیر نیز نشان می دهد که از بین متغیرهای 
پیش بین وارد شده در معادله رگرسیون، اجتناب فعال با ضریب 
تأثیر 0/40 بیشترین تأثیر و متغیر جنگ و گریز با ضریب تأثیر 
0/17 کمترین تأثیر را در تبیین مدل و تغییرات رضایت زناشویی 
در زوجین دارند. به  طور کلی، این نتایج نشان می دهند زمانی که 
مؤلفه های سیستم مغزی رفتاری و راهبردهای تنظیم شناختی 
می شوند،  رگرسیون  معادله  وارد  هم زمان  صورت  به  هیجان 
اجتناب فعال و راهبردهای منفی هیجان بیشترین نقش را در 
پیش بینی رضایت زناشویی دارند. تصویر شماره 1 نتایج حاصل از 

این بررسی را به صورت خالصه نمایش می دهد. 

برای بررسی نقش واسطه ای راهبردهای شناختی هیجان در 

جدول 3. نتایج تحلیل رگرسیون برای پیش بینی رضایت زناشویی براساس تنطیم شناختی هیجان و سیستم مغزی رفتاری

pضریب تطبیق یافتهBخطای برآوردBetaمتغیر

<5/3442/780/001ثابت

0/17-0/180/063-جنگ/گریز

0/19

0/001 =

<0/210/120/410/001اجتناب فعال

0/360/006-0/190/13-راهبردهای منفی هیجان

0/180/0960/270/006راهبردهای مثبت هیجان 

جدول 2. ضرایب همبستگی متغیرهای پژوهش

متغیرهای ردیف
1234567891011پژوهش

-روی آورد1

-**0/26-اجتناب فعال2

-*0/15-**0/24اجتناب منفعل3

-**0/50*0/14-*0/16خاموشی4

-**0/36**0/29*0/17-**0/30جنگ5

-**0/44**0/44**0/030/60-**0/24گریز6

-*0/080/020/110/17**0/59**0/62فعال سازرفتاری7

-0/05**0/59**0/38**0/86**0/83*0/17-**0/23اجتناب رفتاری8

-**0/590*0/169**0/875**0/812**0/491**0/110/54-**0/31جنگ/گریزرفتاری9

-**0/31**0/060/37**0/29**0/22**0/29**0/0090/35-0/08هیجان منفی10

-0/14-0/172-**0/33-0/04*0/16-0/11-**0/30-**0/27-*0/100/15-هیجان مثبت11

**0/27**0/27-**0/29-**0/28-0/04**0/25-**0/24-**0/21-**0/28-**0/26**0/20-رضایت زناشویی12

 **P<0/01 ،*P<0/05

پگاه نصیری و همکاران. نقش واسطه ای راهبردهای تنظیم شناختی هیجان 



484

مجله روان پزشکی و روان شناسی بالینی ایرانزمستان 1400 . دوره 27 . شماره 4

از تحلیل  رابطه بین سیستم مغزی رفتاری و رضایت زناشویی 
و کنی  بارون  به روش  معادالت ساختاری  و مدل سازی  مسیر 
استفاده شد. در تصویر شماره 2 مؤلفه های سیستم مغزی رفتاری 
تنظیم  راهبردهای  یا متغیر مستقل،  برون زاد  به عنوان متغیر 
شناختی هیجان به عنوان متغیر وابسته میانی و رضایت زناشویی 
نهایی در نظر گرفته شده  وابسته  یا  به عنوان متغیر درون زاد 
است ]76[. بررسی روابط نشان می دهد که ضرایب تأثیر فعالیت 
با مؤلفه های تنظیم شناختی  سیستم مغزی رفتاری زمانی که 
هیجان وارد معادله رگرسیون می شوند، به  طور جزئی کاهش 
می یابند. بنابراین می توان به نقش مؤلفه های تنظیم شناختی 
و  فعالیت سیستم مغزی رفتاری  بین  واسطه  عنوان  به  هیجان 

رضایت زناشویی پی برد. 

در روش بارون و کنی چند گام صورت می گیرد: 1. رگرسیون 
هم زمان برای پیش بینی متغیر وابسته نهایی (رضایت زناشویی) 
توسط متغیرهای برون زاد (مؤلفه های سیستم مغزی رفتاری)؛ 2. 
رگرسیون هم زمان برای پیش بینی متغیر وابسته میانی (تنظیم 

شناختی هیجان) توسط متغیرهای برون زاد (مؤلفه های سیستم 
مغزی رفتاری)؛ 3. رگرسیون هم زمان برای پیش بینی متغیر وابسته 
نهایی (رضایت زناشویی) توسط متغیر وابسته میانی (راهبردهای 
تنظیم شناختی هیجان) و متغیرهای برون زاد (مؤلفه های سیستم 
مغزی رفتاری)، و در پایان، مقایسه ضرایب تأثیر متغیرهای برون زاد 
(مؤلفه های سیستم مغزی رفتاری) در گام های اول و دوم ]76[. 
کاهش ضرایب تأثیر متغیرهای برون زاد بر متغیر وابسته نهایی از 
گام اول به گام سوم، حاکی از نقش واسطه گر متغیر وابسته میانی 
(تنظیم شناختی هیجان) است (مدل بارون و کنی) ]76[. به 
 عالوه، این کاهش می تواند به صورت جزئی 18یا کامل19رخ دهد. 
به  عبارتی، اگر کاهش ضرایب تأثیر از گام 1 به گام 3 به حدی 
باشد که معناداری خود را از بین ببرد، این کاهش (واسطه گری) 
به صورت کامل اتفاق می افتد.اما اگر کاهش رخ داده از گام 1 به 
گام 3 به حدی نباشد که معناداری خود را در گام 3 از دست 

18. Partial
19. Complete

تصویر 1. روابط حاصل از تحلیل رگرسیون

تصویر 2. نتایج حاصل از تحلیل مسیر بررسی نقش واسطه ای راهبردهای تنظیم شناختی هیجان
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بدهد، کاهش (واسطه گری) به صورت جزئی رخ داده است. 

طریق  از  استخراج شده  مدل  برازش  میزان  بررسی  برای 
تحلیل مسیر، از روش مدل سازی معادالت ساختاری از نسخه 
نشان  نتایج  کلی،  طور  به  شد.  استفاده   LISREL نرم افزار   8/8
داد که مدل از برازش مطلوبی برخوردار است. جدول شماره 4 
شاخص های برازش مدل تجربی را نشان می دهد. برای بررسی و 
LIS-  تخمین برازش یك مدل، شاخص های متعددی در نرم افزار

REL تعریف شده است که در اینجا به مهم ترین شاخص ها در این 
زمینه اشاره شده است. در ادامه به بررسی هریك از این شاخص ها 

پرداخته شده است.

شاخص مجذور خی، که به ارزیابی کل مدل می پردازد، روشی 
آن  معناداری  عدم  که  است  مدل  برازش  تعیین  برای  سنتی 
نشان دهنده برازش مدل با داده هاست ]77[. بنابراین با توجه به 
عدم معناداری این شاخص، به نظر می رسد مدل دارای برازندگی 
تقریب20  دوم  توان  ریشه  شاخص،  دومین  میباشد.  مطلوبی 
ساختاری  معادالت  مدل سازی  زمینه  در  موجود  منابع  است. 
پیشنهاد می کنند که اگر مقدار این شاخص کمتر از 0/05 باشد، 
و  بین 0/05  این شاخص  اگر مقدار  و  برازش مطلوب  از  مدل 
0/08باشد، مدل از برازش قابل قبولی برخوردار است. همچنین 
اگر شاخص های نیکویی برازش21، نیکویی برازش تعدیل شده22  
و شاخص برازش مقایسه ای23 از مقدار 0/9 باالتر باشند، مدل از 
برازش مطلوبی برخوردارست ]78[. بنابراین با توجه به مقادیر 
این شاخص ها در جدول شماره 4 می توان گفت که مدل تجربی 

پژوهش از برازش مطلوبی برخوردار است. 

بحث 

تنظیم  واسطه ای  نقش  بررسی  منظور  به  حاضر  پژوهش 
فعالیت سیستم مغزی رفتاری و رضایت  بین  شناختی هیجان 
زناشویی در زنان و مردان متأهل مراجعه کننده به واحد پزشك 
خانواده درمانگاه های تحت پوشش صنایع پتروشیمی بندر ماهشهر 

انجام شد. 

نتایج نشان داد که بازداری رفتاری، رابطه مستقیم و معناداری 

20. Root mean square error of approximation (RMSEA)
21. Goodness of fit index (GFI)
22. Adjusted goodness of fit index (AGFI)
23. Comparative fit index (CFI)

با راهبردهای منفی تنظیم شناختی و رابطه معکوس و معناداری 
با راهبردهای مثبت تنظیم شناختی هیجان دارد. این نتایج نشان 
داد که بازداری رفتاری اثر معناداری بر استفاده از راهبردهای 
مثبت و منفی تنظیم شناختی هیجان دارد. این یافته با نتایج 
این   .]31،  33،  35،  79،  80[ همسوست  مشابهی  مطالعات 
فعالی  بازداری  سیستم  که  افرادی  که  دادند  نشان  مطالعات 
دارند، بیشتر مستعد مشکالت ُخلقی بوده و به وقایع محیطی 
با واکنش های نوروزگونه (روان آزردگی) واکنش نشان می دهند. 
از  بار منفی، بیشتر  با وقایع دارای  افراد روان رنجور در برخورد 
راهبردهای خودسرزنشی، پذیرش، نشخوارگری، فاجعه سازی و 
مالمت دیگران و افراد پایدار از نظر هیجانی و نیز افراد برون گرا 
از راهبردهای تمرکز مجدد مثبت و تمرکز مجدد بر برنامه ریزی 
بهره می گیرند ]62[. نتایج مطالعات نیز حاکی است که از میان 
راهبردهای ناسازگارانه تنظیم شناختی هیجان، فاجعه انگاری و 
سرزنش دیگری، پیش بین نیرومندتری برای تهدید سالمت روانی 
است ]53[ و از میان رفتارهای مثبت تنظیم شناختی هیجان، 
تمرکز مجدد مثبت و ارزیابی مجدد مثبت پیش بین نیرومندتری 
برای سالمت روان شناختی است ]45[. سیستم بازداری رفتاری 
بروز  در  بلکه  است،  مرتبط  هیجانی  مشکالت  بروز  با  نه تنها 
مشکالت جسمی متأثر از مشکالت هیجانی نیز تأثیرگذار است. 
ُخلقی  مشکالت  از  زمینه ای  مشکالت  دارای  افراد  نمونه  برای 
بیشتری چون افسردگی رنج برده و سیستم بازداری فعال تری 
دارند ]60[. این گونه می توان نتیجه گرفت که نوع راهبردهای 

تنظیم هیجان با صفات شخصیتی غالب در افراد تناسب دارد.

نتایج پژوهش حاضر نشان داد که استفاده از راهبردهای منفی 
تنظیم هیجان با رضایت زناشویی رابطه غیرمستقیم و استفاده 
رابطه  زناشویی  با رضایت  تنظیم هیجان  مثبت  راهبردهای  از 
مستقیم دارند. این نتایج با یافته های مطالعات لیو و همکاران و 
سایر پژوهش ها که به مطالعه سازگاری زناشویی، تنظیم هیجان 
و صفات عاطفی و بررسی نقش تنظیم هیجان در رضایتمندی 
این   .]62،  63،  66،  67[ همسوست  پرداخته اند،  زناشویی 
مطالعات نشان می دهند که افرادی که برای تنظیم هیجان خود، 
رفتارهایی چون مالمت خود و دیگری و نشخوار فکری از خود 
نشان می دهند، کارکردهای فردی و تعاملی پایین تری نسبت به 
افرادی دارند که از رفتارهای مثبت تنظیم هیجان، چون ارزیابی 
مجدد واقعه و تالش برای برنامه ریزی مجدد دارند ]67[. بنابراین 
به کارگیری راهبردهای مثبِت همراه با عاطفه مثبت، با افزایش 
رضایت در رابطه و استفاده از راهبردهای منفی که با افزایش 

جدول 4. شاخص های برازش مدل

ریشه توان دوم تقریببرازش مقایسه اینیکویی برازش تعدیل شدهنیکویی برازش
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عاطفه منفی همراه است، با کاهش رضایت در رابطه همبسته 
است. درواقع کاهش رضایت زناشویی با افزایش سطوح عاطفه 
منفی و کنش متقابل منفی مرتبط است. این الگوی ارتباطی، 
تقابل عاطفه منفی24 نامیده می شود و به گرایش یك همسر برای 
منفی  بودن در پِی احساس منفی به وجود آمده در دیگری اشاره 
دارد ]80[. در واقع زوجینی که با احتمال بیشتری هیجان منفی 
موجود در رابطه زناشویی را تالفی می کنند، نسبت به زوجینی که 
گرایش به قطع  کردن یا پیشگیری از تقابل عاطفه منفی دارند، 

رضایت کمتری را در روابط خود احساس می کنند ]81[.

سیستم  مؤلفه های  از  داد  نشان  حاضر  پژوهش  یافته های 
مغزی رفتاری نیرومندترین اثر را سیستم (پاداش) اجتناب فعال و 
سیستم (تنبیه) جنگ و گریز بر رضایت زناشویی دارد.به این  صورت 
که سیستم جنگ و گریز رابطه معکوس و اجتناب فعال، رابطه 
مستقیم با رضایت زناشویی دارند. این یافته با نتایج بررسی رابطه 
رضایتمندی زناشویی و سیستم مغزی رفتاری، روان رنجورخویی و 
نیز رفتارهای اجتنابی، استرس و خشم و همچنین بررسی های 
سیستماتیك و تحلیلی سایه میری و همکاران مبنی بر ارتباط 
ویژگی های شخصیتی با برآیندهای زناشویی همسوست ]18 ،15 

.]10، 14،

مطابق با دیدگاه مك ناتون و گری سیستم فعال ساز رفتاری 
در افراد با فراخوانی هیجان های مثبت و گرایش به واکنش های 
هیجانی  واکنش های  از  فعال  اجتناب  موجب  مثبت،  هیجانی 
افزایش می یابد ]20[. فردی  از عملکرد  و رضایت  منفی شده 

همچنین افرادی که سیستم جنگ و گریز فعالی دارند، با گریز 
از محرک های آزارنده نسبت به محرک های منفی حساسیت و 
واکنش نشان داده و بدین طریق پیامدهای رفتاری و اثرات آن بر 

محیط را تحت کنترل دارند.

اگرچه مطالعات موجود، بین فعالیت باالی سیستم فعال ساز 
رفتاری با تکانش گری و بروز رفتارهای ضداجتماعی رابطه یافتند، 
برخی شواهد نشان می دهند که فعالیت باالی سیستم فعال ساز 
رفتاری، گاه موجب بروز واکنش های محافظتی در برابر حاالت 
هیجانی منفی چون حاالت اضطرابی می شود ]30[. این شواهد 
نشان می دهند که عوامل محیطی یا مهارت های فردی قادرند 
تأثیر عملکرد سیستم های سیستم فعال ساز رفتاری و سیستم 
از  بازداری رفتاری را بر سازگاری اجتماعی تعدیل کند ]79[. 
آنجایی که پژوهش های انجام شده در مورد سیستم مغزی رفتاری 
بر روی گروه های بالینی بوده، می توان به نقش عوامل فردی و 
محیطی در اثرگذاری مثبت یا منفی این سیستم ها بر برآیندهای 

فردی یا تعاملی پی برد.

نتایج پژوهش همچنین نشان داد راهبردهای تنظیم شناختی 
زناشویی  رضایت  و  مغزی رفتاری  فعالیت سیستم  بین  هیجان 

24. .Negative affect reciprocity 

نقش میانجی دارد. طبق نظر مك ناتون و گری واکنش گرایشی 
یا اجتنابی به یك محرک، محصول تعامل چند سیستم به طور 
هم زمان است، سیستم جنگ و گریز با ارائه بازخورد منفی در 
جهت کاهش ناهم خوانی بین تهدید فوری و موقعیت مطلوب، 
به تمامی محرک های آزارنده واکنش نشان می دهد و سیستم 
گرایش رفتاری از طریق ارتباط با اصل لذت جویی در واکنش 
و  لذت بخش  محرک های  به  پاسخ دهی  مسئول  محیط،  به 
به  پاسخ  از  رفتار، گذشته  بازداری  و سیستم  است  ارضاکننده 
محرک های آزارنده شرطی، به حل تعارضات افراد در پاسخ گویی 
به محرک های هم عرض و در تعارض باهم واکنش نشان می دهد 
این  باالی  فعالیت  با  افراد   .]20[ ارزیابی خطرهاست  درگیر  و 
سیستم، دائم نگران اند و همواره در پی عالئم خطر در اطراف خود 
هستند.در عین  حال، فعالیت پایین این سیستم، افراد را مستعد 
انجام رفتارهای خطرناک می کند. مطابق این دیدگاه، با دریافت 
سیستم  تنبیه،  دریافت  با  و  رفتاری  فعال ساز  سیستم  پاداش 
بازداری رفتاری و سیستم جنگ و گریز  فرد فعال می شود. هنگام 
بروز تعارض بین سیستم پاداش و تنبیه، رفتارهای بازداری در 
فرد فعال شده، برانگیختگی تشدید شده و با فعال سازی مکانیسم 
تنظیم هیجان نسبت به تعارض ایجادشده واکنش نشان می دهد 
و برآیندهای رفتار فرد را در سطح فردی یا تعاملی تحت تأثیر 
قرار می دهد. بنابراین با افزایش فعالیت سیستم بازداری رفتاری 
به کارگیری راهبردهای منفی تنظیم هیجان افزایش و به کارگیری 
راهبردهای مثبت تنظیم هیجان کاهش می یابد و با فعال شدن 
هریك از راهبردهای مثبت و منفی تنظیم هیجان، رضایت افراد 

از رابطه زناشویی کاهش یا افزایش پیدا می کند.

نتیجه گیری

با توجه به نتایج پژوهش حاضر، فعالیت سیستم مغزی رفتاری 
به عنوان الگوی زیستی و پایدار شخصیت و استفاده از راهبردهای 
رضایت  پیش بینی  در  مؤثری  نقش  هیجان،  شناختی  تنظیم 
بین  تعامالت درازمدت  از  فرد  برآیند کلی  به عنوان  زناشویی، 
همسران دارند. دو مؤلفه سیستم بازداری رفتاری و سیستم جنگ 
و گریز هم به شکل مستقیم و هم از طریق تأثیر بر راهبردهای 
تنظیم شناختی هیجان بر رضایت زناشویی اثر می گذارند. با توجه 
به اینکه با افزایش فعالیت سیستم بازداری رفتاری به کارگیری 
راهبردهای منفی افزایش یافته و این خود موجب کاهش رضایت 
از رابطه در همسران می شود، پس سیستم بازداری رفتاری به 
طور غیرمستقیم و به واسطه راهبردهای تنظیم شناختی هیجان 
بر رضایت زناشویی اثرگذار است. از آنجایی که رضایت زناشویی 
محصول یك رابطه درازمدت بین همسران است و اثرات غیرقابل 
انکاری بر سالمت زوجین و فرزندان دارد، شناسایی ترکیبی از 
عوامل مؤثر بر رضایت زناشویی در جهت بهبود و ارتقای کیفیت 

این رابطه ارزشمند به نظر می رسد. 
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بهداشت  مرکز  به  مراجعه کننده  خانواده های  از  نمونه گیری 
(تمرکز بر گروه بالینی) و غربالگری سالمت روان آن ها از طریق 
پرونده ها، عدم  مطالعه عوامل اثرگذار بر سیستم مغزی رفتاری در 
جهت غنی سازی کارکردهای فردی و تعاملی و بررسی متغیرها 
به صورت همبستگی می تواند پیشنهاداتی را برای بررسی علّی 
پیشایندها و برآیندهای تعامل زوجین در نمونه های بالینی و نیز 
در نمونه های بزرگ تر از جامعه ارائه کند. تالش این پژوهش برای 
تدوین مدل آسیب شناختی، حاوی تلویحاتی کاربردی در حوزه 
درمان با تأکید بر نقش تنظیم هیجانی در کنترل برآیندهای 

تعاملی است.

مالحظات اخالقي

پیروی از اصول اخالق پژوهش

کلیه فرایند پژوهش مطابق با استانداردهای اعالمیه هلسینکی 
1964 و با رعایت کدهای اخالقی پژوهش شامل کسب رضایت 
مدیریت درمانگاه ها و نیز خانواده ها برای شرکت در پژوهش و 
اطالعات شرکت کنندگان صورت  از محرمانگی  اطمینان  دادن 
گرفت. این مطالعه از نظر اخالق پژوهش به تأیید گروه روانشناسی 

دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شیراز رسیده است.

حامي مالي

حامی مالی ندارد

مشارکت نویسندگان

نظارت بر اجرای پژوهش و صحت داده ها: پگاه نصیری؛ تهیه 
پیش نویس مقاله، انجام اصالحات و نظارت علمی بر شیوه نگارش 
استاد  موسوی؛  فاطمه  سیده  استانداردها:  با  مطابق  گزارش 

راهنمای پایان نامه: جواد مالزاده.
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تقدیر و تشکر

صنایع  خانواده  کلینیك های  مدیریتی  کادر  از  نویسندگان 
پتروشیمی شهرستان ماه شهر و تمامی زنان و مردان متأهلی که 

در پژوهش حاضر شرکت کردند، تشکر و قدردانی می کنند.
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