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 چکيده

با  یامقابله یهادر رابطه سبک یشناخت یهایابیارز یانجینقش م نییهدف از پژوهش حاضر تع

 یو جامعه آمار یهمبستگ یفیطالق  بود. طرح پژوهش حاضر توص یزنان متقاض ییزناشو یسازگار

 یهاکینیخانواده و کل یهاکننده به مراکز مشاوره دادگاهطالق مراجعه یزنان متقاض هیپژوهش، کل

نفر از زنان  100پژوهش شامل  نینمونه ا بودند. 1399اول سال  مهیشهر مشهد در  ن یستیمشاوره بهز

 یدر دسترس با توجه به فرمول کوکران انتخاب شدند. ابزارها یریگطالق که به روش نمونه یمتقاض

 یابیارز ندارد(، پرسشنامه استاCSQالزاروس و فولکمن ) یامقابله یپژوهش شامل پرسشنامه راهبردها

ش با پژوه یهابود و داده ریاسپن یگراهام ب ییزناشو کاک و النگ و پرسشنامه سازگاری یپ یشناخت

سبک  نینشان داد ب جیشدند. نتا لیوتحلهیتجز ر،یاستفاده از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل مس

و  تیمیمحور  با صم عاطفهسبک مقابله  نیرابطه مثبت و ب ییزناشو یمقابله مسئله محور  با سازگار

 یابینشان داد ارز جینتا نیوجود دارد. همچن داریمعن یدر آستانه طالق رابطه  منف ییزناشو یسازگار

 دارد. یانجینقش م ییزناشو یبا سازگار یامقابله یهاسبک نیدر رابطه ب یشناخت

 .، طالقییزناشو ی، سازگاریامقابله یها، سبکیشناخت یهایابیارز واژگان کليدی:
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 3یاضيب نيمحمد حس، 2ییفائزه رضا، 1یميابراه جهیخد

 .رانیا جام، تربت ،یازاد اسالم دانشگاه ،ینیبال یارشد روانشناس 1
 .رانیا جام، تربت ،یازاد اسالم دانشگاه ،ینیبال یارشد روانشناس  2
 .رانیا ،جام تربت ،یدانشگاه ازاد اسالم سالمت، یروانشناس یتخصص یدکتر  3

 

  مسئول:نام نویسنده 

 یميابراه جهیخد

 یامقابله یهادر رابطه سبک یشناخت یهایابیارز یانقش واسطه

 طالق یزنان متقاض ییزناشو یبا سازگار

 8/9/1399 تاریخ دریافت:

 4/11/1399 تاریخ پذیرش:
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 مقدمه
رار قطور وسیع در مطالعات خانواده و روابط زناشویی مورداستفاده سازگاری زناشویی یکی از اصطالحاتی است که بهامروزه 

. این اصطالح با بسیاری از اصطالحات دیگر همچون رضایت زناشویی، شادکامی زناشویی و ثبات زناشویی مرتبط است. ردیگیم

دهند، سازگاری زناشویی یک اصطالح چندبعدی است که که اصطالحات قبلی هرکدام تنها یک بعد از ازدواج را نشان میدرحالی

بین محققان ها از مفهوم سازگاری زناشویی بدون یک تعریف مشترک و روشن. در طول سالکندیسطوح چندگانه ازدواج را روشن م

 1929در سال  1(. موضوع سازگاری زناشویی بعد از مطالعه هامیلتون1380شده است )نجار پوریان، فاتحی زاده، عابدی، استفاده

وامل مؤثر در سازگاری زناشویی انجام شد. بنابراین سازگاری منظور کشف عزیادی به یهاموردتوجه قرار گرفت و بعدازآن پژوهش

 نیترگفت سازگاری زناشویی یکی از گسترده توانیزناشویی از دیرباز موردتوجه روان شناسان و جامعه شناسان قرارگرفته است و م

ها رای خوشبختی و لذت در انسان(. تالش ب1391 و همکاران، اءالحقیمفاهیم برای تعیین میزان شادی و پایداری رابطه است )ض

بین زن و مرد هست که توسط قانون دین و عرف مقررشده است.  مدتی. ازدواج یک رابطه فردی طوالنشودیمنجر به ازدواج م

و درواقع مشکل ناسازگاری  کنندیمشکالت شدید و فراگیری را تجربه م ها برای برقراری ارتباط و حفظ رابطه صمیمانهزوج

درمانی و مشاوره است. بر این اساس مطالعه ازدواج و سازگاری بیش از هر مقوله دیگر سبب ارجاع و دریافت خدمات روان زناشویی

بهداشت روان اهمیت فراوانی دارد. سازگاری زناشویی عبارت است از هماهنگی و همدلی  نهیزناشویی از موضوعاتی است که درزم

بخش، زارعی، فرح) شودیشوهر که به احساس رضایت از زندگی با یکدیگر منجر مدر وصول اهداف مشترک زندگی بین زن و 

یک احساس کلی، از شادی، رضایت از ازدواج و که در آن داندی( سازگاری زناشویی را وضعیتی م2013(. رانی )1390اسماعیلی، 

باهم بودن در زن و مرد وجود دارد، که موجب رشد و پیشرفت زوجین در ابعاد مختلف شده و درک متقابل زوجین از همدیگر را 

مختلف زندگی زناشویی  یهاپای هم برای رسیدن به هماهنگی و تعادل در حوزهکه زن و شوهر پا به. پس هنگامیدینمایتقویت م

از هماهنگی و همدلی در حصول اهداف  است سازگاری زناشویی عبارت (.2،2011)این یوا شودیسازگاری حاصل م کنندیتالش م

ها اجازه . سازگاری بین زن و شوهر به آنشودیمشترک زندگی بین زن و شوهر که منجر به احساس رضایت از زندگی با یکدیگر م

که هر دو احساس رضایتی از ازدواج و رابطه طوریها را حل کنند بهمناسب آن یاوهیعارضات اجتناب کنند، یا به شتا از ت دهدیم

(. سازگاری زناشویی احساس رضایت هر یک از زوجین از هماهنگی و تطبیق 200۷، هاو همکار 3با یکدیگر داشته باشند )چن

کارهای منزل، ه شامل هماهنگی در نحوه گذراندن اوقات فراغت، تقسیمدهی مشترک کباهمسر خود درزمینه چگونگی سازمان

  (.1391)اورکی، جمالی، فرج الهی، کریمی،  گرددیتعامل و ارتباط با یکدیگر، روابط جنسی و ابراز عاطفه و محبت به یکدیگر م

 نتیجه کاهش سازگاری طالقد رسر میت و به نظاس طالقتوجه در وقوع پدیده ویی از نکات مهم و قابلازگاری زناشس 

رضایتمندانِ  و موفق ازدواج که آنجا تا است سازگاری زناشویی انسان، زندگی در سازگاری یهانهیزم از یکی .زناشویی باشد

 این در شرط اساسی و هستند دخیل متعددی عوامل زناشویی تداوم زندگی در .است زوجین سازگاری از پایداری سطح مستلزم

 تغییرات و تنش که عصر دورانی در متنوع یهاتیموقع با سازگاری .است زای تنشهامحرک آثار برابر در سازگاری مهم، امر

وضعیتی است که در آن زوجین در بیشتر مواقع احساس خوشبختی  4نیست. سازگاری زناشویی آسانی کار است اجتماعی سریع

بخش بین زوجین از طریق عالقه متقابل، مراقبت از یکدیگر، پذیرش درک یکدیگر و . روابط رضایتکنندیمو رضایت از همدیگر 

(. درواقع سازگاری زناشویی یک ارزیابی کلی از وضع فعلی ارتباط ارائه 1390کجباف، مقدس و آقایی،) شودیمارضای نیازها ایجاد 

شوهرهایی هستند که توافق زیادی با یکدیگر دارند و از نوع و سطح و  زن ( معتقد است که زوجین سازگار،2000)5فیگر .دهدیم

، همبستگی ۷( معتقد است که سازگاری زناشویی دارای چهار مؤلفه رضایت دونفری19۷6)6روابط خود راضی هستند. اسپانیر

                                                           
1. Hamelton 
2. Ebenawa 
3. Chen 
4. Marital Adjustment 
5.Grief 
6. Spanir 
7.Dyadic Satisfaction 
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شده وانی تعارضات تجربهدونفری میزان شادمانی در روابط و همچنین فر تیرضا .هست 10و ابراز محبت 9، توافق دونفری8دونفری

 یهاتیفعالبار، یک زوج همراه هم درگیر . همبستگی دونفری به این موضوع اشاره دارد که چند وقت یکدهدیمدر روابط را نشان 

در مورد موضوعات مهم نظیر اداره کردن امور مالی خانواده و اتخاذ  هازوج. توافق دونفری میزان موافقتی است که شوندیممشترک 

)یار  کنندیمبه یکدیگر ابراز عشق و عالقه  نیزوج بار،تصمیمات دارند و ابراز محبت نیز مربوط به این است که چند وقت یک

اشویی زنان متقاضی طالق، در این (. با توجه به نقش سازگاری زناشویی در رضایت زن1390محمدیان، بنکدار هاشمی و عسکری،

یمبا سازگاری زناشویی زنان متقاضی طالق  ایمقابله هایسبکی شناختی در رابطه هایابیارزپژوهش، به بررسی نقش میانجی 

 .میپرداز

 

 روش پژوهش
  شده است.منظور بررسی رابطه بین متغیرها، از روش تحقیق همبستگی استفادهبا توجه به موضوع پژوهش به

 

 :جامعه آماری پژوهش
ی های خانواده شهر مشهد و کلینیکهادادگاهکننده به مراکز مشاوره جامعه آماری پژوهش، کلیه زنان متقاضی طالق مراجعه

نفر( نفر انتخاب شدند که از این تعداد با توجه به عدم همکاری و  136بودند و تعداد) 1399نیمه اول سال  مشاوره بهزیستی در

 نفر برای انجام پژوهش همکاری داشتند. 100دی از افراد در طی انجام تحقیق، باالخره تعداد  ریزش تعدا

 

 گيری:نمونه پژوهش و روش نمونه
ی هادادگاهکننده به مراکز مشاوره زنان متقاضی طالق مراجعهنفر از  100شامل بر اساس فرمول کوکران نمونه این پژوهش 

 باشد.گیری در دسترس انتخاب شدند، میزیستی شهر مشهد که به روش نمونههای مشاوره بهخانواده و کلینیک

 

 ابزار پژوهش:

 (:CSQفولکمن ) و الزاروس ایمقابله راهبردهای پرسشنامه

 4تا  1از  یانهیچهارگز اسیسؤال است که در مق 66 ی( دارا 1985الزاروس و فولکمن ) یامقابله یپرسشنامه راهبرها

 یاتالش مقابله کنندهفی. نمرات خام توصردیگیصورت م یپرسشنامه به دو روش خام و نسب نیا یگذارنمره شودیم یگذارنمره

، نسبت  ی. نمرات نسب باشدیم اسیمق دهندهلیبه مواد تشک یآزمودن یهاپاسخ جموعاز هشت نوع مقابله است و م کیهر  یبرا

 اسیمق کی ی، افراد به هر ماده رو یگذار. در هر دو روش نمرهکندیم فیکه در هر نوع مقابله صورت گرفته را توص یتالش

نشانگر  کی، "بکار نبردم ": صفر نشانگر  دهدیشکل  نشان م نیکه بسامد هر راهبرد را به ا دهندیپاسخ م کرتیل یانهیچهارگز

دام روش ک کهنیاست. انتخاب ا"بکار بردم  ادیبه مقدار ز"و سه نشانگر  "بکار بردم  یتا حد"، دو نشانگر  "کم بکار بردم  یلیخ"

 یگذاراز روش نمره حاضردارد که پژوهشگر به دنبال آن است که در پژوهش  یبه اطالعات یاجرا کرد، بستگ دیرا با یگذارنمره

ماده  66. این آزمون شامل  شودیم دهینامه دو سبک مقابله مسئله محور و عاطفه محور سنجپرسش نیاستفاده شد. در ا ینسب

هر مقیاس از مجموع امتیازات وی از سؤاالت مختص به آن مقیاس به دست  .نمره فرد در  سنجدیرا م یامقیاس مقابله 8بوده و 

حل مدبرانه مسئله و ارزیابی مجدد  ،یریپذتیویژگی جستجوی حمایت اجتماعی، مسئول 4مسئله محورداری  قسمت. دیآیم

یز اجتناب است .الزاروس و گر یدار شتنیویژگـی رویارویی، دوری گزینی، خو 4مثبت است .و قسمت عاطفه محور نیـز شـامل 

آزمون  یکرونباخ کل یگزارش کرده است. در پژوهش بشارت آلفا یاابلهمق یهااز سبک کیهر یرا برا ۷9/0تا  66/0 یثبات درون

 (.1396،یو دهقان یعتیآمده است )به نقل از شردستبه 8۷/0

                                                           
8. Dyadic Cohesion 
9. Dyadic Conciliation 
10.Affectional Expression 
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 (:1۹۹۰ استاندارد ارزیابی شناختی پی کاک و النگ ) پرسشنامه

گیری فرایندهای ( بر اساس الگوی تبادلی استرس و برای اندازه1990پرسشنامه استاندارد ارزیابی شناختی پی کاک و النگ )

مؤلفه هست و بر اساس طیف سؤال و سه  14. این پرسشنامه دارای است شدهزا طراحیشناختی در رویارویی با تجارب استرس

نتایج تحلیل عاملی ابزار ارزیابی تنیدگی سه عامل چالش، تهدید و منابع را  .پردازدیارزیابی شناختی مبه  لیکرت یانهیپنج گز

 تحلیل ) تفسیر( بر اساس میزان نشان داد. 

و منابع به ترتیب  دیتهد ی چالش،هااسیمق(، ضرایب همسانی درونی برای 2005وافن )در مطالعه رویلی، روش، جاریکا و  

 به دست آمد. ۷9/0و  81/0، ۷9/0برابر با 

 

 (:DAS) رياسپن بی گراهام زناشویی سازگاری پرسشنامه

 شدهمیتنظ کنندیم زندگی که باهم یدونفر هر یا و شوهرها و زن بین سازگاری سنجش منظوربه (1976) اسپنیر توسط

گیری رضایت کلی در با به دست آوردن کل نمرات، از این ابزار برای اندازه توانیسؤالی است که م 32این مقیاس یک ابزار  است

سنجد. این چهار بعد از این دهد که این مقیاس چهار بعد رابطه را مییک رابطه صمیمانه استفاده کرد. تحلیل عاملی نشان می

 (.13۷9یی، قرار است: رضایت دونفری ، همبستگی دونفری ، توافق دونفری و ابراز محبت )ثنا

دهنده رابطه است. نمرات باال نشان 151تا  0نمره کل مجموع تمام سؤاالت بین : گذاری پرسشنامه سازگاری زن و شوهرنمره

، همبستگی 32-31-23-22-21-20-19-18-1۷-16است: رضایت زناشویی:  قرارنیها ازابهتر است. سؤاالت خرده مقیاس

 .30-29-6-4و ابراز محبت:  ،15-14-13-12-11-10-9-8-۷-5-3-2-1 فری:، توافق دون28-2۷-26-25-24دونفری: 

 درونی، همسانی .است یتوجهقابل درونی همسانی دهندهنشان که کرده برآورد 96/0نمرات  کل در را مقیاس این اعتبار

مقیاس (" کیفیت رابطه زناشویی ازبرای ارزیابی مقیاس  : از اندعبارت که کرده برآورد عالی تا خوب بین نیز را هااسیمقخرده 

 شود. استفاده می "م س ز ش(  سازگاری زن و شوهر

 یک زمانی بافاصله را باز آزمایی روش پرسشنامه، پایایی ضریب تعیین منظوربه پژوهش خود ( در1381) زادهابول  حاج

 ،81/0 کل نمره در اجرا، دو بار طی وزنان مردان نمرات بین ضریب همبستگی .کرد اجرا زوج 15 از متشکل یانمونه روی هفته،

 به دست آمد. ۷۷/0و ابراز محبت  ۷8/0 ییزناشو توافق، 81/0 ییزناشو یهمبستگ 68/0 ییزناشو تیرضا اسیمق

 

 شيوه اجرا 
های مشاوره های خانواده و کلینیکپس از پروسه اخذ مجوزهای الزم برای ورود و اجرای پژوهش در مراکز مشاوره دادگاه

 136 سگیری در دسترکننده به مراکز تهیه شد و به روش نمونهبهزیستی شهر مشهد، ابتدا فهرستی از زنان متقاضی طالق مراجعه

نفر با توجه  100نفر ریزش و عدم همکاری داشتند و درنهایت تعداد  36زنان متقاضی طالق انتخاب شدند. که از این تعداد نفر از 

ها مراجعه شد و قبل از های خانواده و کلینیکسپس در روزهای مشخص به مراکز مشاوره دادگاهبه فرمول کوکران انتخاب و 

گذاری شد و به آوری و نمرهها جمعها توضیحاتی در مورد محرمانه بودن نتایج داده شد و پس از اجرا پرسشنامهاجرای پرسشنامه

 ها پرداخته شد.وتحلیل دادهتجزیه

 

 هادادهوتحليل روش تجزیه
 از و معیار انحراف و میانگین ی آماریهاشاخص از Amos18و  Spss23افزار با استفاده از نرم هادادهوتحلیل برای تجزیه

 شد. استفاده وتحلیلتجزیه برای مسیر تحلیل و پیرسون همبستگی ضریب آماری آزمون

 مالحظات اخالقی:

 دریافت شد.کنندگان رضایت کتبی پیش از شروع کار از شرکت

 کننده از موضوع و روش اجرا مطالعه مطلع شد.پیش از شروع کار شرکت

 از اطالعات خصوصی و شخصی داوطلبین محافظت شد.
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 ها تفسیر شد.نتایج در صورت تمایل برای آن

 های الزم جهت پیگیری به داوطلبین ارائه شد.هرگونه اختالل، راهنماییدر صورت مشاهده 

این پژوهش با موازین دینی و فرهنگی آزمودنی و  کنندگان نشد.گونه بار مالی برای شرکتموجب هیچمشارکت در تحقیق 

 گونه مغایرتی ندارد.جامعه هیچ

 

 تجزیه وتحليل داده ها:
 ای و سازگاری زناشویی زنان متقاضی طالق رابطه معناداری وجود دارد.های مقابلهبین سبکفرضیه :

 ای و سازگاری زناشوییهای مقابلهسبک ضریب همبستگی

 سازگاری زناشویی
 متغير

 تعداد ضریب همبستگی سطح معناداری

 سبک مقابله مسئله محور 100 **0/78 0/001

 سبک مقابله عاطفه محور 100 **0/68- 0/001
*= p<0/05 

**= p<0/01 

 

زنان متقاضی طالق رابطه معناداری ای و سازگاری زناشویی های مقابلهبه سبکشود بین طور که در جدول مشاهده میهمان

سبک بین  ( و=p<۷8/0r,01/0) سبک مقابله مسئله محور و سازگاری زناشوییشده بین و ضریب همبستگی محاسبه .وجود دارد

است  05/0کمتر از  شدهحاسبهم داریو چون سطح معنی ( است=p<68/0-r,01/0) محور و سازگاری زناشویی عاطفهمقابله 

سبک مقابله مسئله محور و بین  گیریمدرصد نتیجه می 95گردد و با اطمینان رو؛ فرض صفر رد و فرض خالف تائید میازاین

دار وجود منفی معنی در آستانه طالق رابطهمحور و سازگاری زناشویی  عاطفهسبک مقابله رابطه مثبت و بین  سازگاری زناشویی

 دارد.

 ای بر سازگاری زناشویی های مقابلهای بر سازگاری زناشویی و اثر غيرمستقيم سبکهای مقابلهاثر مستقيم سبک

 با ميانجيگری ارزیابی شناختی

 مسير
ضریب 

 مسير

خطای 

 استاندارد
 نتيجه سطح معناداری tآماره 

 تأیید 0.001 4.55 0.07 0.45 ارزیابی شناختی)مسئله محور

 تأیید 0.001 3.22- 0.07 0.32- ارزیابی شناختیعاطفه محور 

 تأیید 0.001 8.22 0.16 0.64 سازگاری)ارزیابی شناختی

سازگاری  ارزیابی شناختی) مسئله محور

 زناشویی )اثر غیرمستقیم(
 تأیید 0.007   0.30

 تأیید 0.001 4/01   آزمون سوبل

سازگاری  ارزیابی شناختی) عاطفه محور

 غیرمستقیم(زناشویی )اثر 
 تأیید 0/01   0/21-

 تأیید 0/003 3/41  06/0 آزمون سوبل
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و، ارزیابی شناختی  ارزیابی شناختی سبک مقابله مسئله محور بر روی دهدیمنتایج جدول نشان  با توجه به نتایج جدول فوق،

اشویی سازگاری زنواسطه ارزیابی شناختی بر بهای مسئله محور های مقابلهاین حال، سبک اثر مثبت داشته است بر روی سازگاری

توان نتیجه گرفت، ارزیابی شناختی می بیشتر است 96/1از  01/4 چون مقدار بحرانی آزمون سوبل تأثیر غیرمستقیم مثبت دارد.

ای بلههای مقاککه با افزایش سبطوریای مسئله محور و سازگاری زناشویی نقش میانجی دارد. بههای مقابلهدر رابطه بین سبک

 یابد.، درنتیجه سازگاری زناشویی افزایش میمسئله محور، میزان ارزیابی شناختی مثبت شده

ال، این ح اثر منفی داشته است و، ارزیابی شناختی بروی صمیمت ارزیابی شناختی سبک مقابله عاطفه محور بر روی اما

بحرانی  چون مقدار ی بر سازگاری زناشویی تأثیر غیرمستقیم منفی دارد.واسطه ارزیابی شناختای عاطفه محور بههای مقابلهسبک

ر و ای عاطفه محوهای مقابلهتوان نتیجه گرفت، ارزیابی شناختی در رابطه بین سبکمی بیشتر است 96/1از  41/3 آزمون سوبل

محور، میزان ارزیابی شناختی مثبت شده، ای عاطفه های مقابلهکه با کاهش سبکطوریسازگاری زناشویی نقش میانجی دارد. به

 یابد.درنتیجه سازگاری زناشویی افزایش می

 

 نتيجه گيری
 رابطه وجود دارد. ای با سازگاری زناشویی زنان متقاضی طالقهای مقابلهبین سبک

جود رابطه معناداری وزنان متقاضی طالق ای و سازگاری زناشویی های مقابلهبه سبکشود بین مشاهده میبا توجه به نتایج، 

سبک مقابله بین  ( و=p<۷8/0r,01/0) سبک مقابله مسئله محور و سازگاری زناشوییشده بین و ضریب همبستگی محاسبه .دارد

رو؛ است ازاین 05/0کمتر از  شدهمحاسبه داریو چون سطح معنی ( است=p<68/0-r,01/0) محور و سازگاری زناشویی عاطفه

سبک مقابله مسئله محور و سازگاری بین  گیریمدرصد نتیجه می 95گردد و با اطمینان ف تائید میفرض صفر رد و فرض خال

 .دار وجود داردمنفی معنی در آستانه طالق رابطهمحور و سازگاری زناشویی  عاطفهسبک مقابله رابطه مثبت و بین  زناشویی

 12رانتیپ و کانگر دونالن،( 1388) زاده رسول و یعباس( 2005) 11کلوئن و لو ازجمله محققان هاییافته جینتا رابطه، نیا در

 یگارساز یتجرب هایکننده بینیپیش ،هاچالش با برخورد ینحوه جملهمن یتیشخص هایویژگی که است نیا نشانگر( 2000)

 ،ییزناشو تیرضا و یتیشخص هایویژگی نیب ارتباط عنوان با ایمطالعه در( 2015) همکاران و یفالح ریم البته که. است ییزناشو

 نیب مطالعه نیا در نیهمچن. اندکرده گزارش ییزناشو تیرضا و یرنجور روان یتیشخص یژگیو نیب داریمعنی یمنف ارتباط

 همکاران و یرزاق پژوهش در هایافته نیا. داشت وجود داریمعنی و مثبت ارتباط ییزناشو یسازگار با ییبرونگرا یتیشخص یژگیو

 .بود آمدهدستبه زین( 1390)

 و یداریپا بر یمختلف عوامل که اندمهم نیا کنندهروشن ییزناشو حوزه در شدهمطرح هایمدل و هانظریه مختصر یبررس

( 1393) همکاران و یجابر که طورآن. است همسران تیشخص هایویژگی مهم اریبس عوامل از یکی. گذارندمی اثر ازدواج یداریناپا

 از یخبر وجود. دارد معنادار رابطه ییزناشو متیصم با یارتباط هایسبک ،یتیشخص هایویژگی که دادند نشان یپژوهش در زین

 انیم نیا در(. 2012 ،13کیتارل و مرررا) نجامدیب تریصمیمانه و ترنزدیک روابط به تواندمی مرد و زن در یتیشخص هایویژگی

 و ردهک فایا را خود مناسب نقش بهنجار سطح برقرارکننده عنوانبه که است یتیشخص هایویژگی از یکی ایهای مقابلهسبک

 (.200۷ ،14نگیورپر ینهون و ،یدیه) شودمی یتلق سالمت ارتقاء یبرا یراه عنوانبه

 کار به را مدار مسئله ایمقابله سبک کهزنان گفت توانمی زناشویی با بر سازگاری مدار مسئله ایسبک مقابله تبیین در

 حیحص اطالعات کسب دنبال به گیرند،می عهده به را مسئله حل مسئولیت زا، تنیدگی موقعیت با مواجهه در معموالً گیرند،می

 گاهدید آمدهپیش مسائل و مشکالت حل و کارها انجام به نسبت گیرند،کمک می دیگران از هستند، وجود آمده به مشکل درباره

سازگاری  از اشین فشار برابر در مدار مسئله ایمقابله سبک انتخاب درنتیجه دارند؛ بیشتری سازگاری زناشویی و دارند ایبینانهخوش

                                                           
11 Lou and Kelvin 

12 Dunlan, Kangar and Pirant 

13 Murray & Turliuc 

14 Headi,Veenhoven & Wearing 
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 ایقابلهم شود. سبک زنان این در سازگاری زناشویی افزایش به منجر و زنان بکاهد روانی سالمت بر روانی فشار تأثیر از تواندمی

 و فرار با افراد آن در که است ایمقابله فرایندی مدار، هیجان ایسبک مقابله گفت توانمی زناشویی سازگاری بر مدار هیجان

 اساس این (. بر2008شکری و همکاران، ) دهند پایان آمده به وجود وضعیت به کوشندافراد می که زا،تنش موقعیت از اجتناب

 خود از نفیم ارزیابی دلیل به دیگر، زنان از بیشتر گیرند،می کار به را مدار هیجان ایمقابله سبک زنانی که نتیجه گرفت، توانمی

 هاییجانه توانندنمی چون زنان این همچنین. کنندمی تجربه را افسردگی و منفی وخویخلق پریشانی، از باالیی سطح مسئله، و

 ایمقابله هایسبک گاههیچ و دارندمشکل حل و کنترل در تریپایین کارآمدی احساس و کنند کنترل مثبت صورتبه را خود

 این با دنتوانن شودمی موجب امر این. کرد خواهند تجربه را روانی مشکالت و افسردگی از باالیی سطح اند،نگرفته کار به را مناسب

 حوادث بر ترلکن نداشتن مانند مسائلی با کنند،می استفاده مدار عاطفه ایمقابله سبک از که زنانی. یابند سازش بیماری یا مشکل

 هاویژگی این .شوندمی مواجه دیگران سوی از حمایت نکردن دریافت و پایین نفساعتمادبه گیری،تصمیم در مشکل زندگی،

 در که زنان سازگاری .باشند داشته را بیماری با سازش توان کمتر و کنند تجربه را بیشتری روانی فشار شودمی موجب احتماالً

 لیلد به ،(عاطفه مدار ایمقابله شیوه) کنندمی استفاده کردن گریه مکانیسم از و کرده درگیر را خود احساسات اوقات بسیاری

 بودن باال و اجتماعی هایحمایت شدن کمرنگ پایین، نفساعتمادبه گیری،تصمیم در مشکل و زندگی حوادث کنترل در ناتوانی

 ا تحملی بهبود مسیر در بسیاری مشکالت و کند ضعیف ازلحاظ روحی را هاآن تواندمی هیجانات این. کنندمی تجربه را روانی فشار

 ادهاستف با کرد بیان توانمی زناشویی با سازگاری بر اجتنابی ایمقابله (. سبک15،2006درامان و دیویس) آورد وجود به بیماری

 ست،ا موضوع دانستن اهمیتبی و انگاری نادیده با سازگاری عامل از گزیدن دوری آن مشخصه وجه که اجتنابی ایمقابله سبک از

. دهندمی کاهش را خود اضطراب از عظیمی بخش مختلف آن، جوانب به پرداختن سازگاری و منبع با مستقیم درگیری جایبه زنان

 از هکزنان  رسدمی نظر به. کند انکار را آن وجود است ممکن فرد باشد، دردناک ازاندازهبیش ایمسئله با شدن رویارو که زمانی

 اسازگارین شودمی باعث خود این که شوندمی درگیر بیماری با بیشتر هیجانی ازنظر کنند،می استفاده اجتنابی ایمقابله سبک

 .یابد افزایش طالق در زوجین و برسد حداکثر به اضطراب شود، تشدید

 

  

                                                           
15 Davis D, Draman CN 
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