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Abstract
The purpose of this study was to examine the role of
the we-concept in the relationship between supportive
dyadic coping and marital relationship quality in
married people. It was a practical study whose method
was correlation using structural equation modeling.
The research population was all married people in
Shiraz in 1400, of which 205 married people (56 males
and 149 females) were selected by the method of
random sampling and participated in the study by
filling out the Dyadic Coping Questionnaire (DCQ),
the We-Ness Questionnaire (WQ) and the Revision of
the Dyadic Adjustment Scale (RDAS).In addition, the
data were analyzed using the Amos-24 and SPSS-24
software. The results showed that perceived supportive
dyadic coping had a direct impact on marital quality,
while the direct path of supportive dyadic coping was
not significant for marital quality. Moreover,
supportive dyadic coping by self and supportive
dyadic coping by partner are indirectly related to
marital quality by creating a sense of we among
couples. Based on the findings, it can be said that
people who use supportive dyadic coping in stressful
life situations feel more united and closer to each other
and eventually report higher marital quality. In this
context, it is suggested that these findings be used to
inform couples about the importance of couple
confrontation during crises.
Keywords: Supportive Dyadic Coping by Oneself,
Supportive Dyadic Coping by Partner, We-ness,
Quality of Marital Relationship.

چکیده
هدف پژوهش حاضر بررسی نقش میانجیگری ماشدن در رابط ۀ ب ین
 این.مقابلۀ حمایتی زوجی و کیفیت رابطۀ زناشویی در افراد متأهل بود
پژوهش از نوع ک اربردی و روش آن همبس ت ی ب ا اس تفادا از م د
 جامعۀ پژوهش را افراد متأه ل ش ر ش یراز در.معادالت ساختاری بود
 مرد و56(  فرد متأهل205  تشکیل دادند که از میان آنها1400 سا
 زن) به روش نمونهگیری دردسترس انتخاب شدند و ب ا پرک ردن149
) و مقیاسWQ(  پرسشنامۀ ماشدن،)DCQ( پرسشنامۀ مقابلۀ زوجی
 هم ن ین.) در پ ژوهش ش رکت کردن دRDAS( کیفی ت زناش ویی
 نس خۀSPSS  و24  نس خۀAmos داداها با استفادا از نرمافزارهای
 یافتهها نشان میدهد مقابلۀ زوجی حم ایتی. تجزیه و تحلیل شدند24
همسر بهصورت مستقیم بر کیفی ت زناش ویی ت أ یر دارد؛ درح ا یک ه
مسیر مستقیم مقابلۀ زوجی حمایتی خود به کیفی ت زناش ویی معن ادار
 هم ن ین مقابل ۀ زوج ی حم ایتی خ ود و همس ر ب هص ورت.نب ود
غیرمستقیم و از طریق ایجاد حس ماشدن در زوجها با کیفیت زن دگی
 براساس یافتهها میت وان گف ت اف رادی ک ه در.زناشویی ارتباط دارند
موقعیتهای استرسزای زندگی از مقابلههای زوجی حم ایتی اس تفادا
 احساس اتحاد و نزدیکی بیشتری با یکدی ر دارند و درن ای ت،میکنند
 برای این منظ ور پیش ن اد.با کیفیت زناشویی باالتری مواجه میشوند
میشود با هدف آگاهیبخشی به زوجها دربارۀ اهمیت مقابلۀ زوجی در
.بحرانها از این یافتهها استفادا شود
 مقابله زوج ی حم ایتی، مقابله زوجی حمایتی خود:واژههای کلیدی
. کیفیت رابطۀ زناشویی، ماشدن،همسر
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مقدمه
زن و مرد در حا ی وارد زندگی مشترک میشوند که هریک وارث تجربهها ،ن رشها ،عقاید و باورهای ویژۀ
حاصل از زندگی در خانوادا خود هستند (احمد و رید)2008 ،؛ بنابراین به حاظ ویژگیهای فردی و بهطور
مشخص خصیصههای جنسیتی مانند خلقوخو ،مکانیسمهای سازگاری و عالیق شخصی ،شیوۀ تفکر و
احساس از یکدی ر متفاوتاند (رید و احمد .)2015 ،این تفاوتها بهویژا در زمانهایی که سیستم زوجی یا
یکی از همسران با موقعیتی استرسزا روبهرو میشود ،میتواند بر کیفیت زندگی زناشویی تأ یر ب ذارد .متغیر
کیفیت رابطۀ زناشویی در سا های اخیر تحقیقات بسیاری را در حوزۀ مسائل زوجی در بر گرفته است؛
بهطوریکه برخی محققان مانند فل ر ،سیمپسون و توماس ( )2000این متغیر را سازاای تکبعدی و بیشتر
آنها آن را چندبعدی میدانند .در تعاریف بسیاری از نظریهپردازان از کیفیت رابطۀ زناشویی ،بر ارزیابی ذهنی
همسران از زندگی متأهلی آنها تأکید شدا است (برای مثا فاورز و اونز2010 ،؛ پروتی و همکاران،)2019 ،
اما بهصورت کلی میتوان گفت این مقو ه مواردی از قبیل همراهی ،ارتباط خوب ،نبود تضاد و توافق دربارۀ
موضوعات م می مانند همکاری در فعا یتهای مشترک و محبت به یکدی ر را شامل میشود که درن ایت
میتوانند به سازگاری و ارتباط مؤ ر و خوب در زوج منت ی شوند (ب ب انی مندانیزادا و همایی.)1399 ،
براساس تحقیقات مختلف (نورحیاتی ،فاتورچمن و هلمی2019 ،؛ نعمتی سوگلی تپه ،صا حی ،رحیمی و
خا دیان1399 ،؛ رجبی ،کاوا فارسانی ،امانا ی و خجستهم ر )1397 ،عوامل متعددی مانند فرهنگ ،ارتباط،
رفتارهای ن دارندۀ رابطه ،فرزندان ،ویژگیهای شخصیتی ،مذهب و معنویت ،مسائل ما ی و اقتصادی و
م ارتهای مقابلهای و حل مسئله ،گذشت و بخشش و انصاف در شکلگیری کیفیت زناشویی مؤ ر هستند.
از میان متغیرهای تأ یرگذار بر کیفیت رابطۀ زناشویی که پیش از این نقل شد ،مف وم مقابله از دیرباز
مدنظر بسیاری از محققان قرار داشته است .نخستین بار الزاروس و فو کمن ( )1987مد تعاملی را دربارۀ
استرس و مقابله ارائه کردند .این محققان راهبردهای مقابلهای را بهکاربردن هرگونه تالش برای ادارۀ
موقعیتهای با قوۀ آسیبزا یا استرسزا تعریف کردند .هم نین اند ر و پارکر ( )1990سه نوع راهبرد مقابلهای
مسئلهمحور ،اجتنابی و هیجانمحور را معرفی کردند و برای سنجش این راهبردها ابزاری ساختند .غیر از
مقابلههای فردی ،همسران در طو زندگی مشترک با مسائل و مشکالتی روبهرو میشوند که چ ون ی
مقابلۀ واحد زوجی با این مشکالت بر کاهش یا افزایش کیفیت رابطه زناشویی تأ یر دارد .بسیاری از روابط
زناشویی ،بدون توانایی و م ارتهای مقابلۀ مناسب با استرس آسیب میبینند؛ بهگونهای که کارنی ،استوری و
برادبوری ( )2005بر این باورند که از جمله دالیل تعارضها و بهدنبا آن روابط زناشویی ضعیف ،ناتوانی
زوجها در مقابله با استرس است .برای نخستین بار بودنمن ( )1995مف وم مقابلۀ زوجی را با تأکید بر مف وم
سیستمی آن در رابطۀ زناشویی مطرح کرد و این نوع مقابله را شامل تمام راهبردها یا عملکردهایی دانست
که یک نفر از اعضای واحد زوجی یا هر دو نفر هن ام رؤیایی با استرس بهکار میگیرند .این راهبردها
میتوانند با صحبتکردن یا انجام عملی نشان دادا شوند و هدف آنها نیز ن داری و حفظ تعاد رابطه
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است .در مف وم مقابله بهصورت سیستمی یکی از همسران استرس خود را به طرف مقابل منتقل میکند و
همسر او به یکی از این سه شیوا پاسخ میدهد 1 :تحت تأ یر استرس قرار میگیرد ،عالئم دریافتی از
استرس را بهطور کامل نادیدا میگیرد و واکنشی نشان نمیدهد .یکی از رفتارهای مقابلهای مثبت یا منفی را
انتخاب و براساس آن عمل میکند (بودنمن.)2005 ،
در این میان مقابلۀ زوجی مثبت شامل مقابلۀ زوجی حمایتی به معنای حمایت از همسر برای مقابله با
استرس ،مقابلۀ زوجی مشترک به معنای مقابله با استرس در کنار یکدی ر و مقابلۀ زوجی محو شدا به
معنای درخواست یکی از همسران از دی ری برای برع داگرفتن وظایف خاصی بهمنظور کاهش استرس بر
اوست .از سوی دی ر مقابلۀ زوجی منفی شامل مقابلۀ خصمانه به معنای تمایل به تحقیر ،فاصلهگرفتن،
تمسخر ،کنایه و بیعالق ی آشکار یا کماهمیت نشاندادن استرس همسر است .مقابلۀ دوسوگرا زمانی که
فرد از همسر خود با بیمیلی حمایت میکند یا معتقد است حضور او ضروری نیست رخ میدهد .درن ایت نیز
مقابلۀ سطحی به معنای حمایت تصنعی است که با پرسوجو دربارۀ احساسات همسر بدون گوشدادن دقیق
به او یا حمایت بدون همد یکردن همراا است (بودنمن2005 ،؛ بودنمن ،پی ت و کایسر2006 ،؛ بودنمن،
میو ی و کایسر .)2011 ،براساس تحقیقات زوجهایی که استرس خود را به دی ری نشان میدهند و از مقابلۀ
زوجی مثبت بیشتر استفادا میکنند ،کیفیت رابطۀ زناشویی باالتری را گزارش میکنند (نورحیاتی ،فاتورچمن
و هلمی .)2019 ،بهطورکلی پژوهشها نشان میدهند میان مقابلههای زوجی و کیفیت زندگی زناشویی
ارتباط وجود دارد (فالحچای ،فالحی ،رند 2019 ،؛ بودنمن ،پی ت و کایسر2006 ،؛ بودنمن ،میو ی و کایسر،
 ،2011بودنمن.)2005 ،
همانگونه که اشارا شد ،یکی از انواع مقابلههای زوجی مثبت مقابلۀ زوجی حمایتی است که به حمایت
یکی از همسران و تالش وی برای کمک به همسرش در زمان مقابلۀ او با مشکالت اشارا دارد (بودنمن،
میو ی و کایسر .)2011 ،مقابلۀ زوجی حمایتی زمانی رخ میدهد که همسر با استرس مواجه است .در این
شرایط طرف مقابل به اقداماتی مانند کمک به انجام کارهای روزانه یا دادن مشاورۀ کاربردی ،نشاندادن
درک همدالنه ،کمک به همسر برای تغییر شرایط و بیان اتحاد و همبست ی با وی میپردازد (بودنمن ،پی ت
و کایسر)2006 ،؛ برای مثا اگر یکی از همسران تحت شرایط استرسزا قرار دارد ،شریک زندگی او ممکن
است با ابراز همد ی و سپس مشاورۀ عملی دربارۀ چ ون ی سازگاری با استرس به او پاسخ دهد (فالحچای،
فالحی و رند  .)2019 ،براساس فراتحلیل فا کونیر ،جکسون ،هیلپرت و بودنمن ( )2015مقابله از نوع
حمایتی از جمله م مترین انواع مقابلههای زوجی مثبت است و در برخی تحقیقات با کیفیت زناشویی رابطۀ
مثبت معناداری دارد (بودنمن ،پی ت و کایسر2006 ،؛ فالحچای ،فالحی ،رند 2019 ،؛ فالحچای.)1397 ،
از جمله متغیرهای مؤ ر بر کیفیت رابطۀ زناشویی در افراد متأهل ،احساس ماشدن 1همسران بعد از ازدواج
ازدواج است .ازدواج موجب بروز کشمکشها و کنشهای ناآگاهانهای میان «خودبودن» و «با هم بودن»
1. we-ness
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میشود .در این میان اگر هریک از اعضای واحد زوجی به شکل فردی و بدون درنظرگرفتن بودن در کنار
یکدی ر سعی کنند رابطه را در ج ت د خواا خود تغییر دهند ،مشکالت بروز مییابند .در مسیر زندگی
زناشویی هماهن ی و انطباق تن ا زمانی میسر است که همسران به معنایی از ماشدن دست یابند و در این
چارچوب عمل کنند (رید ،دا تون ،الدروت ،دوئل و ن وین .)2006 ،از دیدگاا سین ر و اسکرت ()2014
ماشدن تغییرات اساسی در زندگی فرد ایجاد میکند و موجب میشود تمرکز از مسائل شخصی و آگاهی
فردی به آگاهی ارتباطی سوق یابد.
بوئلمن ،گاتمن و کاتز ( )1992ماشدن را به این معنا میدانند که هر فرد در مقابل تأکید بر استقال
فردی تا چه اندازا خود را بهعنوان بخشی از یک واحد زن و شوهری تعریف میکند؛ به عبارت ب تر ماشدن
زمانی رخ میدهد که هریک از همسران که تا پیش از این از منظر فردی به خود ن اا میکردااند ،خود را
بخشی از یک ما ببینند که ناشی از ایجاد رابطه است (تاپکو اوزر ،رند  ،ودس ،رید و بودنمن .)2020 ،این
سازۀ روانشناختی هویتی است که هر طرف در رابطه با دی ری ایجاد میکند و شامل درونیسازی رابطه در
حس خودبودن هرکدام از طرفین است که شناخت افکار ،احساسات و تجربۀ طرف دی ر ،شناخت خود هن ام
رابطه با دی ری و شیواهای تعامل اینها برای خلق پویشهای رابطهای را شامل میشود .حس ماشدن
طرفین در زبانی هویدا میشود که افراد هن ام برقراری ارتباط با یکدی ر بهکار میبرند .افرادی که حس ابت
ماشدن دارند ،براساس کلمۀ «ما» عمل میکنند که بر شناختها ،عاطفه و رفتار آنها ا ر میگذارد .هم نین
وجود این حس میتواند به طرفین کمک کند تا راحتتر بهجای نفع خود یا دی ری ،نفع رابطه را مدنظر قرار
دهند؛ زیرا رابطه بهمثابۀ امری که برای خود آنها ارزشمند است ،تجربه میشود (احمد.)2012 ،
1
سین ر و اسکرت ( )2014به این نتیجه دست یافتند که ماشدن متشکل از هفت مؤ فۀ م م است :امنیت،
همد ی 2،توجه 3،پذیرش 4،ذت 5،شوخطبعی 6،معنا و دید مشترک 7و کار بر روی آن میتواند بر کیفیت
زندگی افراد تأ یر ب ذارد .ماشدن به سرمایهگذاری متقابل زن و شوهر بر یکدی ر و رابطۀ آنها اشارا دارد که
متضمن روابط متقابل و او ویتبندی در رابطه است (گیلدرسلیو .)2015 ،چنانکه فا کونیر ،رند و بودنمن
( )2016نتیجه گرفتند همسرانی که استرس واردشدا به رابطه را بهمنز ۀ «استرس ما» مف ومسازی
میکردند ،احساس نزدیکی بیشتری به یکدی ر داشتند و کیفیت زناشویی باالتری را گزارش کردند .براساس
تحقیقات (رید و همکاران2006 ،؛ رید ،دوئل ،دا تون و احمد )2008 ،افزایش مف وم ماشدن برای زوجها
میتواند موجب افزایش متغیرهایی مانند رضایت از رابطه ،نزدیکی زوجها به یکدی ر و کیفیت روابط زوجی

1. security
2. empathy
3. respect
4. acceptance
5. pleasure
6. humor
7. shared meaning and vision
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شود.
بهطورکلی مطابق با مد تعاملی مقابله سیستماتیک زوجی ( )STMبودنمن ( )2005 ،1997 ،1995هر
شریک تجربۀ استرس خود را بهصورت کالمی ،غیرکالمی و نیمهکالمی به دی ری منتقل میکند .هم نین
فرد مقابل این عالمتها را درک ،تفسیر و رمزگشایی میکند و با برخی از انواع مقابله به همسر دارای
استرس برای روبهرویی با مشکل یاری میرساند .این مد پیشن اد میکند مقابلۀ زوجی به دو شکل بر رابطه
ا ر دارد :کاهش استرس یک یا هر دو شریک و به این واسطه تأ یر بر ازدواج ،تقویت احساس ماشدن میان
زوجها .به عبارت دی ر کاربرد م ارتهای مقابلۀ زوجی موجب رشد وابست ی متقابل زوجها میشود که این
خود احساس ماشدن را افزایش میدهد (ودس ،بودنمن ،ناسبک ،رند و یندا.)2015 ،
برخی پژوهشها نشان دادااند بین مف وم ماشدن و متغیرهایی مانند رضایت و کیفیت زندگی زناشویی
رابطه وجود دارد (دا تون2005 ،؛ ودس و همکاران .)2015 ،هم نین با توجه به پیشن اد بودنمن ()2005
مبنی بر اینکه مقابلۀ زوجی میتواند موجب تقویت حس ماشدن در زوجها شود ،در این مقا ه به این سؤا
پاسخ دادیم که آیا ماشدن میتواند نقش میانجیگری را در رابطۀ بین دو متغیر مقابلۀ زوجی حمایتی و کیفیت
زناشویی در افراد متأهل ایفا کند.
1

مقابلۀ زوجی
حمایتی خود

کیفیت

ماشدن

زندگی
زناشویی

مقابلۀ زوجی
حمایتی همسر

شکل  .1مدل مفهومی رابطۀ مقابلۀ زوجی حمایتی (خود و همسر) و کیفیت زندگی با میانجیگری ماشدن در زوجها

)1. The Systemic Transactional Model of Dyadic Coping (STM
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روش ،نمونه و روش نمونهگیری
این پژوهش از نوع کاربردی و روش آن همبست ی-مد معادالت ساختاری است .جامعۀ پژوهش متأهالن
ش ر شیراز در سا  1400بودند که به روش نمونهگیری دردسترس گروا نمونه انتخاب شدند .برای دستیابی
به نمونۀ مورد نظر به تعدادی از دبیرستانهای ناحیۀ  1ش ر شیراز مراجعه شد و با همکاری او یای مدرسه
ینک پرسشنامه در اختیار وا دین قرار گرفت .با استناد به منبع وهلین ( )2004که برای مد سازی ،حجم
نمونۀ کمتر از  100را نامناسب و حجمهای باالتر از  200را مطلوب میداند و با توجه به اینکه برخی منابع
(برای نمونه :علیمرادی )1396 ،برای مد سازی ،نمونهای با بیش از  200عضو را جزء نمونههای بزرگ تلقی
میکنند 210 ،دادا جمعآوری شد .درن ایت نیز با کنارگذاشتن  5دادۀ مخدوش 205 ،دادا تجزیه و تحلیل
شد .معیارهای ورود به پژوهش عبارت بودند از :تأهل ،زندگی در کنار همسر و داشتن حداقل یک فرزند و
مالک خروج نیز اقدام برای طالق بود.

ابزارهای پژوهش
1

مقیاس کیفیت زناشویی ()RDAS

بهمنظور سنجش کیفیت زناشویی از پرسشنامۀ تجدیدنظرشدۀ سازگاری زوجی باسبی ،کران ،الرسن و
کریستنسن ( )1995استفادا شد که  14آیتم دارد .این پرسشنامه در یک یکرت ششبخشی از  0تا  5قرار
4
دارد و دارای سه خردامقیاس همفکری و توافق 5 ،4 ،3 ،2 ،1( 2و  ،)6رضایت )10 ،9 ،8 ،7( 3و انسجام
( 13 ،11،12و  )14است .هم نین نمرۀ  1انحراف معیار باالتر از میان ین در این پرسشنامه نشاندهندۀ
کیفیت رابطۀ زناشویی است .باسبی و همکاران ( )1995روایی هم رای این پرسشنامه با مقیاس سازگاری
زناشویی الکواالس ( )1959را معنادار و آ فای کرونباخ آن را  0/90گزارش کردند .در ایران یوسفی و
س رابی ( )1390آ فای کرونباخ این مقیاس برای عاملهای توافق ،رضایت و انسجام را بهترتیب 0/86 ،0/81
و  0/92و برای کل پرسشنامه  0/91و یوسفی ( )1390آ فای کرونباخ این پرسشنامه را  0/92و روایی
هم رای آن با پرسشنامۀ رضایت زناشویی او سون ( )1983را  0/39گزارش کردند .در این پژوهش ضریب
آ فای کرونباخ برای نمرۀ کل پرسشنامه  0/86و برای خردامقیاسهای همفکری و توافق  ،0/79رضایت
 0/83و انسجام  0/74بهدست آمد.

پرسشنامۀ مقابلۀ زوجی)DCI( 1
در این پژوهش بهمنظور سنجش مقابلۀ زوجی حمایتی از خردامقیاسهای مقابلۀ زوجی حمایتی( 2برای خود
)1. Revision of the Dyadic Adjustment Scale (RDAS
2. agreement
3. satisfaction
4. solidarity
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و همسر) و پرسشنامۀ مقابلۀ زوجی استفادا شد که بودنمن ( )2008آن را ساخته است .این پرسشنامه یک
ابزار  37گویهای و  9خردامقیاس دارد که در یک یکرت پنجدرجهای از ( 1بهندرت) تا ( 5همیشه) نظر
پاسخدهندگان را در سه بعد جویا میشود:
 .1ادراک هریک از همسران از مقابلۀ خودشان (زمانی که استرس دارم چه کاری انجام میدهم؟ زمانی
که همسرم استرس دارد چه کاری انجام میدهم).
 .2ادراک هریک از همسران از مقابلۀ دی ری (وقتی همسرم استرس دارد چه کار انجام میدهد وقتی
من استرس دارم همسرم چه کار میکند؟).
 .3دیدگاا هریک از همسران دربارۀ نحوۀ مقابله آنها با استرس بهعنوان زوج (وقتی هر دو استرس
داریم ،چه کاری انجام میدهیم؟) (بودنمن.)2005 ،
3
خردامقیاسهای این پرسشنامه عبارتاند از :ابراز استرس فرد توسط خودش  ،مقابلۀ زوجی حمایتی از
5

4

6

سوی خود شخص  ،مقابلۀ زوجی محو شدا توسط خود شخص  ،مقابلۀ زوجی منفی از سوی خود شخص ،
ابراز استرس همسر توسط خود وی ،7مقابلۀ زوجی حمایتی همسر ،8مقابلۀ زوجی محو شدۀ همسر ،9مقابلۀ
زوجی منفی همسر 10و مقابلۀ زوجی مشترک 11.هم نین این  9خردامقیاس در  4مقیاس نمرۀ مقابلۀ زوجی
خود شخص ،نمرۀ مقابلۀ زوجی همسر ،نمرۀ مقابلۀ زوجی منفی و نمرۀ مقابلۀ زوجی مثبت جمع زدا میشوند
(بودنمن ،پی ت و کایسر .)2006 ،گفتنی است آیتمهای  26 ،25 ،22 ،15 ،11 ،10 ،7و  27بهصورت معکوس
نمراگذاری میشوند .بودنمن ( )2008ضریب آ فا برای نمرۀ کل پرسشنامه مقابله زوجی را بهترتیب برای
مردان و زنان  0/92و  0/93گزارش کرد .خجستهم ر ،نادری و سودانی ( )1392نیز آ فای کرونباخ برای هر
دو گروا زنان و مردان را  0/91و روایی سازۀ همزمان پرسشنامه در نمونۀ مردان را  0/71و زنان را 0/69
گزارش کردند .در این پژوهش ،ضریب آ فای کرونباخ برای نمرۀ کل پرسشنامه  0/94بهدست آمد و برای
خردامقیاسهای مقابلۀ زوجی حمایتی خود  0/78و مقابلۀ زوجی حمایتی همسر  0/87بهدست آمد.
1

پرسشنامۀ ماشدن ()WNQ
پرسشنامۀ ما شدن  17آیتم دارد که در سا  2020تاپکواوزر و همکاران ( )2020آن را ساختند .این
1

). Dyadic Coping Inventory (DCI
2. supportive dyadic coping
3. stress communicated by oneself
4. supportive dyadic coping by oneself
5. delegated dyadic coping by oneself
6. negative dyadic coping by oneself
7. stress communication of the partner
8. supportive dyadic coping of the partner
9. delegated dyadic coping of the partner
10. negative dyadic coping by partner
11. common dyadic coping
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پرسشنامه احساس هریک از همسران از هویت زوجی در رابطۀ زناشویی را میسنجد .این پرسشنامه در یک
طیف یکرت پنجگزینهای از  =1هرگز تا  =5به میزان زیاد قرار دارد .نمونهای از آیتمهای آن عبارتاند از:
«ما به دیدگااها ،احساسات ،آرزوها و برنامههای یکدی ر عالقۀ واقعی داریم و از آنها حمایت میکنیم»« ،ما
در برابر خصوصیات منحصربهفرد یکدی ر صبور هستیم و از هم حمایت میکنیم» و «ما اهداف مشاب ی در
مورد آیندۀ رابطهمان داریم».
تاپکواوزر و همکاران ( )2020ضریب پایایی با استفادا از روش آ فای کرونباخ را برای کل نمونه ،0/95
برای زنان  0/94و برای مردان  0/95گزارش کردند .هم نین در پژوهش این محققان روایی هم رای این
پرسشنامه با پرسشنامۀ رابطۀ متقابل سین ر ،البونکو ،آال و باد ی ( )2015مثبت و معنادار ( )p<0/01 ،0/66و
روایی واگرای آن با خردامقیاس انتخاب ادراکشدۀ مقیاس خودتعیینگری 2ساختۀ شلدون ،رایان و ریس
( )1996منفی و معنادار ( )p<0/01 ،-0/33بود .در این پژوهش ،ضریب آ فای کرونباخ برای کل نمونه 0/94
بهدست آمد.

روش تجزیه و تحلیل اطالعات
بهمنظور بررسی همبست ی متغیرها با یکدی ر و محاسبۀ میان ین و انحراف متغیرها و نیز اطالعات
جمعیتشناختی از نرمافزار  SPSSنسخۀ  24استفادا شد .هم نین برای آزمون برازندگی مد مورد نظر ،از
روش مد یابی معادالت ساختاری و نرمافزار  Amosنسخۀ  24و برای تعیین کفایت برازش مد پیشن ادی
با داداها ،از شاخصهای برازندگی استفادا شد.

یافتهها
از  205شرکتکنندا در پژوهش  56نفر مرد و  149زن بودند .هم نین  15شرکتکنندا مدرک دکتری،
 62نفر فوق یسانس و بقیه یسانس داشتند .در ادامه ابتدا آمار توصیفی مربوط به متغیرها ارائه شدا و سپس
یافتههای مربوط به سؤا اصلی پژوهش بررسی شدا است .میان ین و انحراف معیار متغیرهای پژوهش
(ماشدن ،مقابلۀ زوجی حمایتی خود و همسر و کیفیت زناشویی) و نیز ماتریس همبست ی این متغیرها در
جدو  1آمدا است.
جدول  .1میانگین و انحراف معیار و ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش
متغیرها
 .1ماشدن
 .2مقابلۀ زوجی حمایتی خود
 .3مقابلۀ زوجی حمایتی همسر
 .4کیفیت زناشویی

میانگین
65/83
18/77
17/92
50/70

انحراف استاندارد
12/15
3/45
4/50
8/57

1
1
**
0/69
**
0/85
**
0/77

2

3

1
0/57
**
0/51
**

1
0/73

4

**

1

)1. We-Ness Questionnaire (WNQ
2. perceived choice subscale of the self-determination scale
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جدو  1نشان میدهد مقابلۀ زوجی حمایتی خود و مقابلۀ زوجی حمایتی همسر با ماشدن و کیفیت
زندگی زناشویی رابطۀ مثبت و معنادار دارند .هم نین متغیرهای ماشدن و کیفیت زناشویی رابطۀ مثبت
معناداری با یکدی ر دارند .هم نین همۀ ضرایب همبست ی در سطح  p< 0/001معنادار هستند.
بهمنظور آزمون مد پژوهش ابتدا کلیت مد براساس شاخصهای برازش بررسی و سپس شاخصهای
اصالح اعما شد .درن ایت بار دی ر بررسی برازش ن ایی مد صورت گرفت.
مقابلۀ زوجی

-0/12

حمایتی خود

0/64

0/35

کیفیت زندگی

ماشدن

0/66

زناشویی

0/68
0/36
مقابلۀ زوجی

حمایتی همسر

شکل  .2مدل نهایی پژوهش همراه با ضرایب استاندارد مسیرها

با توجه به شکل  ،2مسیر مقابلۀ زوجی حمایتی خود به کیفیت زناشویی غیرمعنادار است (, β = -0/12

 .)p>0/31از سوی دی ر مسیرهای مقابلۀ زوجی حمایتی همسر به کیفیت زناشویی (،)p<0/047, β =0/36
ماشدن به کیفیت زندگی ( ،)p<0/009, β =0/64مقابلۀ زوجی حمایتی خود به ماشدن (, β =0/35
 )p<0/000و مقابلۀ زوجی حمایتی همسر به ماشدن ( )p<0/000, β =0/68معنادار است .هم نین مسیر
مقابلۀ حمایتی خود به مقابلۀ زوجی حمایتی همسر ( )p<0/000, β =0/66معنادار است .در ادامه
شاخصهای برازش مد اصالحشدا در جدو  2آمدا است.
جدول  .2شاخصهای برازش مدل بعد از اصالح
شاخصها

𝒙𝟐⁄
𝒇𝒅

p.value

RMSEA

CFI

IFI

TLI

PARSIMONY

مد آزمونشدۀ پژوهش

1/77

0/000

0/06

0/93

0/93

0/92

0/88

با توجه به اینکه مقدار شاخصهای ذکرشدا در جدو  TLI ،CFI( 2و  )IFIبیشتر از  0/90و شاخص
 RMSEAبرابر با  0/06و کمتر از مقدار  0/08است ،میتوان گفت مد برازش مطلوبی دارد.
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بحث و نتیجهگیری
زمانی که رویدادی استرسزا در رابطۀ زناشویی رخ میدهد ،نوع برخورد اعضای واحد زوجی و مقابلۀ آنها از
اهمیت ویژاای برخوردار خواهد بود .بر همین اساس پژوهش حاضر بهدنبا پاسخ به این سؤا بود که آیا
ماشدن میتواند نقش میانجیگری را در رابطۀ بین مقابلۀ زوجی حمایتی (خود و همسر) و کیفیت رابطۀ
زناشویی در افراد متأهل ایفا کند .یافتهها نشان میدهد همۀ مسیرهای موجود در مد غیر از مسیر مستقیم
مقابلۀ زوجی حمایتی خود به کیفیت زناشویی معنادار است .به عبارت دی ر متغیر مقابلۀ زوجی حمایتی خود
تن ا بهصورت غیرمستقیم و با مف وم ماشدن با کیفیت زناشویی در ارتباط است و ارتباط مستقیمی بین این دو
متغیر وجود ندارد.
برایناساس میتوان به پژوهش ودس و همکاران ( )2015اشارا کرد که نشان دادند برخی از انواع مقابلۀ
زوجی میتواند نقش میانجیگری را در رابطۀ ماشدن و رضایت زناشویی که یکی از مؤ فههای م م کیفیت
زندگی است ،داشته باشد .مقابلۀ زوجی حمایتی زمانی رخ میدهد که یکی از همسران حمایتی از نوع
مسئلهمحور یا هیجانمحور فراهم کند و به این نحو موجب یاریرسانی به همسری شود که در موقعیت
مقابله قرار دارد (بودنمن .)2005 ،از دیدگاا بودنمن ( )2005مقابلۀ زوجی بهکمک دو مکانیسم با کیفیت
زناشویی ارتباط دارد :با کمکردن ا رات منفی استرس بر ازدواج و هم نین با قوتبخشیدن به مف وم ماشدن،
اعتماد متقابل و صمیمیت و معرفی رابطه بهعنوان کمککنندا و حمایتکنندا.
هم نین باید به این نکته توجه داشت افرادی که مقابلۀ زوجی کافی برای همسرشان فراهم میکنند،
درواقع به خودشان سود میرسانند .کمک به همسر برای تحمل فشار واردشدا به شناخت مثبت از همسر و
شکلگیری اعتماد و احساس ارزشمندی دربارۀ وی منجر میشود .بهد یل اینکه همسر فرد م م و ا رگذار
زندگی هر فردی است ،اهمیت حمایت همسر در ازدواج انکارناپذیر است و میتواند بر رضایت از زندگی
تأ یرگذار باشد (الورنس و همکاران .)2008 ،با استناد به این مطا ب میتوان گفت شیوۀ مقابله همسران
بهویژا مقابله از نوع حمایتی میتواند تأ یر منفی استرس بیرونی را برای زوج به حداقل برساند .اگر مقابلۀ
زوجی حمایتی را روشی بدانیم که زوجین بهکمک آن به مقابله با استرسورهای مختلف میپردازند و در این
راا به یکدی ر یاری میرسانند ،مشارکت دوطرفه در مقابله با اینگونه مشکالت و حمایت از یکدی ر میتواند
بهتدریج موجب نزدیکی بیشتر و شکلگیری یک هویت زوجی مشترک شود و این هویت مشترک نقش
م می در ارتقای کیفیت رابطۀ زناشویی خواهد داشت .به عبارت دی ر برخورداری از حمایت همسر در
بحرانهای زندگی موجب اعتماد ،د رمی و امنیت بیشتر در درازمدت میشود و بهدنبا آن در افزایش
کیفیت ارتباط زناشویی مؤ ر خواهد بود .حا آن ه در این مسیر اهمیت دارد ،نقشی است که ماشدن پس از
افزایش نزدیکی زوج به یکدی ر ایفا میکند.
اگر در شرایط استرسزا احساس حمایتشدن قوی از جانب یکدی ر بین زوجین وجود داشته باشد ،با
احتما بیشتری تجربۀ ماشدن در آنها شکل میگیرد؛ برای نمونه انجام کارهایی مانند راهنمایی و کمک
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عملی ،تالش برای روشنکردن موقعیت ،تحلیل مشکل و جستوجوی رااحلها ،کمک به آرامشدن همسر،
بیان باور به تواناییهای وی و تشویق یکدی ر میتواند موجب تالش برای حل مشکل از یک موضع مشترک
و درنتیجه افزایش حس ماشدن شود؛ درحا یکه اگر چنین حمایتهایی وجود نداشته باشد ،هویت مشترک
شکل نخواهد گرفت یا درصورت شکلگیری دوام الزم را نخواهد داشت .داشتن این حمایت از جانب طرف
مقابل میتواند موجب شود زوجها از دری های مشترک به زندگی زناشویی و مسائل آن ن اا کنند و دستیابی
به این هویت زوجی کیفیت رابطه را بهمرور افزایش میدهد .براساس تحقیقات صورتگرفته (الورنس و
همکاران )2008 ،افرادی که همسران حمایتکنندا دارند ،در مقایسه با افرادی که حمایت کافی ندارند،
رضایت بیشتری از رابطۀ خود دارند .هم نین زوجهای آشفته در بیشتر موارد دریافتنکردن حمایت از جانب
همسرشان را د یل اصلی نارضایتی و ازهمپاشیدگی رابطۀ خود میدانند .وجود همسری حمایتکنندا میتواند
این باور را برای فرد ایجاد کند که در موقعیتهای استرسزای زندگی فردی دردسترس وجود دارد .این باور
خود موجب ایجاد هویتی مشترک و افزایش رضایت ،صمیمیت و کیفیت زندگی زناشویی میشود .چنانکه
پاسچ و برادبوری ( )1998دریافتند بین حمایت همسر و پیامدهای زناشویی از جمله طالق در دو سا بعد
ارتباط وجود دارد؛ یعنی احتما طالق برای افرادی که ادراک کمتری از حمایت همسر دارند ،بیشتر است.
مطا عات نشان میدهند اگر افراد هن ام مواج ه با فشارهای بیرونی که همسرانشان را ت دید میکند،
بهجای رفتار منفعالنه ،ب در مواج ۀ همسر با استرس و کمک به وی در برخورد فعاالنه با فشار بیرونی به او
اعتبار دهند ،هم در مواج ه با استرسهای روزانه از حمایتهای متقابل ب رامند میشوند و هم به افزایش
رضایت از رابطه و تداوم و بات رابطۀ زوجی کمک میکنند (موسوی .)1398 ،بهصورت کلی میتوان گفت
زوجهای موفق بهد یل ازدواج و بودن در کنار یکدی ر تالش میکنند در کنار هم با مشکالت مقابله کنند و
در این مسیر خود را بخشی از رابطهای میبینند که ایجاد کردااند و از این راا حس ماشدنشان بهتدریج
افزایش مییابد که این امر در گذر زمان میتواند بر کیفیت رابطۀ زناشویی تأ یر ب ذارد و آن را ارتقا دهد.
از محدودیتهای این پژوهش میتوان به این مورد اشارا کرد که بهد یل شرایط کرونایی نمونۀ مورد نیاز
بهصورت دردسترس و از میان افراد داوطلب انتخاب شد .با توجه به پژوهش صورتگرفته ،پیشن اد میشود
در سطح نظری این پژوهش به بررسی افراد در آستانۀ طالق ،گرواهای نمونۀ زوجی و نیز نمونههایی مانند
افراد متأهل با بیماریهای خاص مانند سرطان بپردازد .در سطح کاربردی با توجه به اینکه مقابلۀ زوجی
حمایتی بهویژا با تأ یر بر ماشدن کیفیت زندگی را متأ ر میکند ،پیشن اد میشود برای ارتقای کیفیت زندگی
زناشویی از آموزش این م ارتها برای زوجها بهویژا در ابتدای زندگی مشترک استفادا شود .هم نین
میتوان در برنامههای آموزشی قبل از ازدواج زوجها را از اهمیت کاربرد م ارتهای مقابلۀ زوجی در بحرانها
و استرسهای زندگی آگاا کرد.
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