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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. 

 دهیچک

 نیب   ۀماشدن در رابط   یگر یانجینقش م یهدف پژوهش حاضر بررس
 نیدر افراد متأهل بود. ا ییزناشو ۀرابط تیفیو ک یزوج یتیحما ۀمقابل

ب ا اس تفادا از م د      یو روش آن همبس ت   یپژوهش از نوع ک اربرد 
در  رازیپژوهش را افراد متأه ل ش  ر ش     ۀبود. جامع یمعادالت ساختار

مرد و  56فرد متأهل ) 205ها  آن انیکه از م ددادن لیتشک 1400سا  
دردسترس انتخاب شدند و ب ا پرک ردن    یریگ زن( به روش نمونه 149

 اسیو مق (WQ)ماشدن  ۀ، پرسشنام(DCQ) یزوج ۀمقابل ۀپرسشنام
 نیدر پ  ژوهش ش  رکت کردن  د. هم ن   (RDAS) ییزناش  و تی  فیک

 ۀنس خ  SPSSو  24 ۀنس خ  Amos یافزارها ها با استفادا از نرم دادا
 یتیحم ا  یزوج ۀمقابل دهد ینشان م ها افتهیشدند.  لیو تحل هیتجز 24

 ک ه  یدارد؛ درح ا   ریت أ   ییزناش و  تی  فیبر ک میصورت مستق همسر به
معن ادار   ییزناش و  تی  فیخود به ک یتیحما یزوج ۀمقابل میمستق ریمس

ص  ورت  خ  ود و همس  ر ب  ه یتیحم  ا یزوج   ۀمقابل   نینب  ود. هم ن  
 یزن دگ  تیفیها با ک حس ماشدن در زوج جادیا قیطر زو ا میرمستقیغ

ک ه در   یگف ت اف راد   ت وان  یم ها افتهیارتباط دارند. براساس  ییزناشو
اس تفادا   یتیحم ا  یزوج یها از مقابله یزندگ یزا استرس یها تیموقع

 تی  دارند و درن ا  ریکدیبا  یشتریب یکیاحساس اتحاد و نزد کنند، یم
 ش ن اد یمنظ ور پ  نیا ی. براشوند یمواجه م یرباالت ییزناشو تیفیبا ک
در  یزوج ۀمقابل تیاهم ۀها دربار به زوج یبخش یبا هدف آگاه شود یم

 استفادا شود. ها افتهی نیها از ا بحران
 یتیحم ا  یخود، مقابله زوج   یتیحما یمقابله زوج :یدیکل یها واژه
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 مقدمه
ژۀ یوو باورهای  ها، عقاید ها، ن رش وارث تجربهیک که هر شوند میزندگی مشترک  واردزن و مرد در حا ی 

طور  فردی و به های ویژگی حاظ  بهبنابراین  (؛2008احمد و رید، )حاصل از زندگی در خانوادا خود هستند 
تفکر و  ۀو عالیق شخصی، شیو سازگاریهای  ، مکانیسموخو خلق مانندهای جنسیتی  مشخص خصیصه

که سیستم زوجی یا  ییها زماندر  ویژا به ها تفاوتاین . (2015اند )رید و احمد،  احساس از یکدی ر متفاوت
. متغیر ب ذارد ریتأ  کیفیت زندگی زناشویی بر تواند یم، شود یم رو روبه زا استرسیکی از همسران با موقعیتی 

 در بر گرفته است؛مسائل زوجی  ۀاخیر تحقیقات بسیاری را در حوز یها سا زناشویی در  ۀکیفیت رابط
 بیشترو  بعدی تک یا سازااین متغیر را  (2000) مانند فل ر، سیمپسون و توماسبرخی محققان  که یطور به
زناشویی، بر ارزیابی ذهنی  ۀپردازان از کیفیت رابط . در تعاریف بسیاری از نظریهدانند یم یچندبعدآن را  ها آن

 ،(2019پروتی و همکاران،  ؛2010مثا  فاورز و اونز،  برایکید شدا است )أت ها آن  یهلأمتهمسران از زندگی 
بارۀ در توافق و دتضا نبودخوب،  اطارتب همراهی، از قبیلمواردی  مقو هگفت این  توان یمصورت کلی  اما به

که درن ایت  شود یمرا شامل  یکدی ر به محبت و مشترک یها تیفعا  در همکاری انندم م می موضوعات
 (.1399و همایی،  زادا یمندانمنت ی شوند )ب ب انی  زوج در خوب و مؤ ر ارتباط و سازگاری به توانند یم

، صا حی، رحیمی و سوگلی تپه؛ نعمتی 2019نورحیاتی، فاتورچمن و هلمی، تحقیقات مختلف ) براساس
فرهنگ، ارتباط،  مانند( عوامل متعددی 1397م ر،  ا  ی و خجسته رجبی، کاوا فارسانی، امان ؛1399خا دیان، 

شخصیتی، مذهب و معنویت، مسائل ما ی و اقتصادی و  یها یژگیورابطه، فرزندان،  ۀرفتارهای ن  دارند
 .مؤ ر هستندکیفیت زناشویی  یریگ شکلو انصاف در  شله، گذشت و بخشئو حل مس یا مقابله یها م ارت

مف وم مقابله از دیرباز  ،زناشویی که پیش از این نقل شد ۀ یرگذار بر کیفیت رابطأاز میان متغیرهای ت
 رۀدربارا ( مد  تعاملی 1987بسیاری از محققان قرار داشته است. نخستین بار الزاروس و فو کمن ) مدنظر

 ۀادار برایتالش  هرگونهکاربردن  را به یا مقابلهاسترس و مقابله ارائه کردند. این محققان راهبردهای 
 یا مقابلهراهبرد سه نوع  (1990تعریف کردند. هم نین اند ر و پارکر ) زا استرسیا  زا بیآس ۀبا قو یها تیموقع

از  غیررا معرفی کردند و برای سنجش این راهبردها ابزاری ساختند.  محور جانیه و یاجتناب ،محور مسئله
که چ ون ی  شوند یمرو  به فردی، همسران در طو  زندگی مشترک با مسائل و مشکالتی رو یها مقابله
بسیاری از روابط دارد.  ریتأ واحد زوجی با این مشکالت بر کاهش یا افزایش کیفیت رابطه زناشویی  ۀمقابل

و  استوری ،کارنیای که  گونه به ؛نندیب یم مناسب با استرس آسیب ۀمقابل یها م ارتبدون توانایی و  ،زناشویی
ناتوانی  دنبا  آن روابط زناشویی ضعیف، و به ها تعارضبر این باورند که از جمله دالیل  (2005برادبوری )

کید بر مف وم أزوجی را با ت ۀمقابل( مف وم 1995بودنمن )نخستین بار برای در مقابله با استرس است.  ها زوج
زناشویی مطرح کرد و این نوع مقابله را شامل تمام راهبردها یا عملکردهایی دانست  ۀسیستمی آن در رابط

. این راهبردها رندیگ یمکار  با استرس به ییایرؤاز اعضای واحد زوجی یا هر دو نفر هن ام  نفر  کیکه 
ن  داری و حفظ تعاد  رابطه نیز  ها آنکردن یا انجام عملی نشان دادا شوند و هدف  صحبت با توانند یم
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و  کند یمصورت سیستمی یکی از همسران استرس خود را به طرف مقابل منتقل  است. در مف وم مقابله به
عالئم دریافتی از  ،ردیگ یماسترس قرار  ریتأ تحت  1: دهد یماین سه شیوا پاسخ  همسر او به یکی از

مثبت یا منفی را  یا مقابلهیکی از رفتارهای . دهد ینمو واکنشی نشان  گیرد میطور کامل نادیدا  استرس را به
 (.2005)بودنمن،  کند یمآن عمل  براساسانتخاب و 

مقابله با  برایزوجی حمایتی به معنای حمایت از همسر  ۀزوجی مثبت شامل مقابل ۀدر این میان مقابل
شدا به  زوجی محو  ۀبه معنای مقابله با استرس در کنار یکدی ر و مقابل زوجی مشترک ۀاسترس، مقابل

کاهش استرس بر  منظور بهگرفتن وظایف خاصی  معنای درخواست یکی از همسران از دی ری برای برع دا
گرفتن،  تحقیر، فاصلهبه معنای تمایل به  خصمانه ۀزوجی منفی شامل مقابل ۀاز سوی دی ر مقابل ست.او

دوسوگرا زمانی که  ۀمقابل .دادن استرس همسر است اهمیت نشان آشکار یا کم یعالق  یبتمسخر، کنایه و 
نیز درن ایت  .دهد یمیا معتقد است حضور او ضروری نیست رخ  کند یمحمایت  یلیم یبفرد از همسر خود با 

دادن دقیق  احساسات همسر بدون گوشبارۀ جو در و سطحی به معنای حمایت تصنعی است که با پرس ۀمقابل
بودنمن،  ؛2006؛ بودنمن، پی ت و کایسر، 2005کردن همراا است )بودنمن،  به او یا حمایت بدون همد ی

 ۀو از مقابل دهند یمکه استرس خود را به دی ری نشان  ییها زوج(. براساس تحقیقات 2011میو ی و کایسر، 
)نورحیاتی، فاتورچمن  کنند یمزناشویی باالتری را گزارش  ۀ، کیفیت رابطکنند یمبیشتر استفادا  مثبتزوجی 

زوجی و کیفیت زندگی زناشویی  یها مقابله میان دهند مینشان  ها پژوهش یطورکل به(. 2019و هلمی، 
کایسر، بودنمن، میو ی و  ؛2006؛ بودنمن، پی ت و کایسر، 2019ای، فالحی، رند ، چ ارتباط وجود دارد )فالح

 (.2005، بودنمن، 2011
زوجی حمایتی است که به حمایت  ۀزوجی مثبت مقابل یها مقابلهیکی از انواع  ،گونه که اشارا شد همان

)بودنمن،  او با مشکالت اشارا دارد ۀدر زمان مقابلش یکی از همسران و تالش وی برای کمک به همسر
در این  .است مواجه استرس باکه همسر  دهد یمرخ  زوجی حمایتی زمانی ۀ(. مقابل2011میو ی و کایسر، 

دادن  کاربردی، نشان ۀشرایط طرف مقابل به اقداماتی مانند کمک به انجام کارهای روزانه یا دادن مشاور
)بودنمن، پی ت  پردازد یمو بیان اتحاد و همبست ی با وی  تغییر شرایط برایدرک همدالنه، کمک به همسر 

او ممکن  یزندگ کی، شرقرار دارد زا استرس شرایط تحت یکی از همسرانمثا  اگر  ؛ برای(2006و کایسر، 
چای،  به او پاسخ دهد )فالح با استرس سازگاریی چ ون بارۀ در یعمل ۀو سپس مشاور یاست با ابراز همد 
( مقابله از نوع 2015(. براساس فراتحلیل فا کونیر، جکسون، هیلپرت و بودنمن )2019فالحی و رند ، 
 ۀزوجی مثبت است و در برخی تحقیقات با کیفیت زناشویی رابط یها مقابلهانواع  نیتر م محمایتی از جمله 

 (.1397چای،  ؛ فالح2019رند ،  چای، فالحی، ؛ فالح2006دارد )بودنمن، پی ت و کایسر،  یمثبت معنادار
همسران بعد از ازدواج  1احساس ماشدن، متأهلزناشویی در افراد  ۀکیفیت رابط بر مؤ ر از جمله متغیرهای

 «با هم بودن»و  «خودبودن» میانای  های ناآگاهانه ها و کنش ازدواج است. ازدواج موجب بروز کشمکش

                                                 
1. we-ness 
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از اعضای واحد زوجی به شکل فردی و بدون درنظرگرفتن بودن در کنار یک اگر هر میاندر این  .شود می
. در مسیر زندگی یابند بروز میمشکالت  ،رابطه را در ج ت د خواا خود تغییر دهند کنندیکدی ر سعی 

زناشویی هماهن ی و انطباق تن ا زمانی میسر است که همسران به معنایی از ماشدن دست یابند و در این 
( 2014سین ر و اسکرت )از دیدگاا  (.2006، دا تون، الدروت، دوئل و ن وینکنند )رید،  چارچوب عمل

تمرکز از مسائل شخصی و آگاهی  شود یمو موجب  کند یمماشدن تغییرات اساسی در زندگی فرد ایجاد 
 .ابدیفردی به آگاهی ارتباطی سوق 
کید بر استقال  أکه هر فرد در مقابل ت دانند یم( ماشدن را به این معنا 1992بوئلمن، گاتمن و کاتز )
به عبارت ب تر ماشدن  ؛کند یمعنوان بخشی از یک واحد زن و شوهری تعریف  فردی تا چه اندازا خود را به

خود را  ،اند کردا یمکه هریک از همسران که تا پیش از این از منظر فردی به خود ن اا  دهد یمزمانی رخ 
 (. این2020اوزر، رند ، ودس، رید و بودنمن،  ناشی از ایجاد رابطه است )تاپکو بخشی از یک ما ببینند که

رابطه در  یساز یدرونشامل  کند و یکه هر طرف در رابطه با دی ری ایجاد ماست شناختی هویتی  روانسازۀ 
هن ام شناخت خود  طرف دی ر، ۀاحساسات و تجرب افکار،که شناخت  حس خودبودن هرکدام از طرفین است

حس ماشدن  .شود یمرا شامل  یا رابطه های یشبرای خلق پو ها ینتعامل ا های یواو ش رابطه با دی ری
افرادی که حس  ابت  .برند یکار م ارتباط با یکدی ر بهبرقراری هن ام افراد که  شود یطرفین در زبانی هویدا م

هم نین  .گذارد یها ا ر م عاطفه و رفتار آن ها، که بر شناخت کنند یمعمل  «ما» ۀبراساس کلم دارند،ماشدن 
را مدنظر قرار نفع رابطه نفع خود یا دی ری،  جای تر به تا راحت کمک کندطرفین   به تواند یحس موجود این 

 .(2012شود )احمد،  یتجربه م ،ها ارزشمند است که برای خود آن امریمثابۀ  بهرابطه ؛ زیرا دهند
 1،امنیت: م م است ۀمؤ فبه این نتیجه دست یافتند که ماشدن متشکل از هفت ( 2014)سین ر و اسکرت 

کیفیت بر  تواند یمو کار بر روی آن  7دید مشترک معنا و 6،طبعی شوخ 5، ذت 4،پذیرش 3،توجه 2،همد ی
اشارا دارد که  ها ۀ آنرابطیکدی ر و  بر گذاری متقابل زن و شوهر به سرمایه . ماشدنتأ یر ب ذاردزندگی افراد 

چنانکه فا کونیر، رند  و بودنمن  (.2015، ویلدرسلیاست )گ هبطاردر بندی  متضمن روابط متقابل و او ویت
سازی  مف وم «استرس ما»منز ۀ  بههمسرانی که استرس واردشدا به رابطه را  گرفتند( نتیجه 2016)
 براساساشویی باالتری را گزارش کردند. ، احساس نزدیکی بیشتری به یکدی ر داشتند و کیفیت زنکردند یم

 ها زوجافزایش مف وم ماشدن برای ( 2008رید، دوئل، دا تون و احمد،  ؛2006تحقیقات )رید و همکاران، 
به یکدی ر و کیفیت روابط زوجی  ها زوجرضایت از رابطه، نزدیکی  مانندموجب افزایش متغیرهایی  تواند یم

                                                 
1. security 

2. empathy 

3. respect 

4. acceptance 

5. pleasure 

6. humor 

7. shared meaning and vision 
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 .شود

( هر 2005، 1997، 1995( بودنمن )STM) 1سیستماتیک زوجی هتعاملی مقابلطورکلی مطابق با مد   به

 . هم نینکند یمکالمی به دی ری منتقل  صورت کالمی، غیرکالمی و نیمه استرس خود را به ۀشریک تجرب
و با برخی از انواع مقابله به همسر دارای  کند یمرا درک، تفسیر و رمزگشایی  ها عالمتفرد مقابل این 

بر رابطه  شکلزوجی به دو  ۀمقابل کند یماین مد  پیشن اد  رساند. یاری میبا مشکل  ییرو روبه برایاسترس 
 میانتقویت احساس ماشدن  ،ازدواجتأ یر بر کاهش استرس یک یا هر دو شریک و به این واسطه  دارد:ا ر 
که این  شود یم ها زوجزوجی موجب رشد وابست ی متقابل  ۀمقابل یها م ارتربرد کا دی ربه عبارت . ها زوج

 (.2015)ودس، بودنمن، ناسبک، رند  و  یندا،  دهد یمخود احساس ماشدن را افزایش 
رضایت و کیفیت زندگی زناشویی  مانندبین مف وم ماشدن و متغیرهایی  اند دادانشان  ها پژوهشبرخی 

( 2005با توجه به پیشن اد بودنمن ) . هم نین(2015؛ ودس و همکاران، 2005 تون، رابطه وجود دارد )دا
 سؤا به این  در این مقا ه ،شود ها زوجموجب تقویت حس ماشدن در  تواند یمزوجی  ۀمبنی بر اینکه مقابل

زوجی حمایتی و کیفیت  ۀبین دو متغیر مقابل ۀرا در رابط یگر یانجیمنقش  تواند یمکه آیا ماشدن  دادیمپاسخ 
 .ایفا کند متأهلزناشویی در افراد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 ها ماشدن در زوج یگریانجیبا م یزندگ تیفی)خود و همسر( و ک یتیحما یزوج ۀمقابل ۀرابط ی. مدل مفهوم1 شکل

 

                                                 
1. The Systemic Transactional Model of Dyadic Coping (STM) 

زوجی  ۀمقابل

 حمایتی خود

کیفیت 

زندگی 

 زناشویی
 ماشدن

مقابلۀ زوجی 

 حمایتی همسر
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 گیری نمونه و روش نمونهروش، 
 نمتأهالپژوهش  ۀمد  معادالت ساختاری است. جامع-این پژوهش از نوع کاربردی و روش آن همبست ی

دستیابی  برایانتخاب شدند. گروا نمونه گیری دردسترس  بودند که به روش نمونه 1400ش ر شیراز در سا  
مدرسه  یش ر شیراز مراجعه شد و با همکاری او یا 1 ۀناحی یها رستانیدبمورد نظر به تعدادی از  ۀبه نمون

حجم  سازی، برای مد  که (2004) نی وهلبا استناد به منبع  .گرفت ینک پرسشنامه در اختیار وا دین قرار 
و با توجه به اینکه برخی منابع  داند یممطلوب را  200باالتر از  یها حجمنامناسب و را  100از  کمتر ۀنمون

بزرگ تلقی  یها نمونهعضو را جزء  200با بیش از  ای نمونه ،سازی مد  برای( 1396علیمرادی، : برای نمونه)
دادا تجزیه و تحلیل  205مخدوش،  ۀداد 5با کنارگذاشتن نیز درن ایت  .شد یآور جمعدادا  210، کنند یم

 و فرزند یک حداقل داشتن و همسر کنار در زندگی تأهل، :از بودند عبارت پژوهش به ورود معیارهای .شد
 .بود طالق برای اقدام نیز خروج مالک

 ابزارهای پژوهش

1مقیاس کیفیت زناشویی
 (RDAS) 

کران، الرسن و  ،یباسبسازگاری زوجی  ۀتجدیدنظرشد ۀپرسشنامیی از زناشو تیفیکمنظور سنجش  به
قرار  5تا  0از  بخشی شش یک  یکرتدر . این پرسشنامه داردآیتم  14که  استفادا شد( 1995) ستنسنیکر

 4و انسجام( 10، 9، 8، 7) 3تیرضا (،6و  5، 4، 3، 2، 1) 2و توافق یهمفکر اسیمق سه خردادارد و دارای 

 ۀدهند نشانانحراف معیار باالتر از میان ین در این پرسشنامه  1ۀ نمرهم نین  .است( 14و  13، 12،11)
روایی هم رای این پرسشنامه با مقیاس سازگاری  (1995باسبی و همکاران ). زناشویی است ۀکیفیت رابط
و  یوسفگزارش کردند. در ایران ی 90/0( را معنادار و آ فای کرونباخ آن را 1959واالس ) کزناشویی ال

 86/0، 81/0 بیترت بهرا و انسجام  تیتوافق، رضا یها عامل یبرا اسیمق نیکرونباخ ا ی( آ فا1390) یس راب
و روایی  92/0( آ فای کرونباخ این پرسشنامه را 1390یوسفی ) و 91/0کل پرسشنامه  یو برا 92/0و 

گزارش کردند. در این پژوهش ضریب  39/0( را 1983رضایت زناشویی او سون ) ۀهم رای آن با پرسشنام
رضایت  ،79/0همفکری و توافق  یها اسیمق و برای خردا 86/0کل پرسشنامه  ۀآ فای کرونباخ برای نمر

 دست آمد. به 74/0و انسجام  83/0

 (DCI) 1زوجیپرسشنامۀ مقابلۀ 
)برای خود  2زوجی حمایتی ۀمقابل یها اسیمق زوجی حمایتی از خردا ۀسنجش مقابل منظور بهدر این پژوهش 

                                                 
1. Revision of the Dyadic Adjustment Scale (RDAS) 

2. agreement 

3. satisfaction 

4. solidarity 
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ساخته است. این پرسشنامه یک آن را ( 2008بودنمن ) زوجی استفادا شد کهپرسشنامۀ مقابلۀ و و همسر( 
)همیشه( نظر  5ندرت( تا  )به 1از  یا درجه پنجکه در یک  یکرت  داردمقیاس  خردا 9و  یا هیگو 37ابزار 
 :شود یمدهندگان را در سه بعد جویا  پاسخ
؟ زمانی دهم یمخودشان )زمانی که استرس دارم چه کاری انجام  ۀادراک هریک از همسران از مقابل .1

 .(دهم یمکه همسرم استرس دارد چه کاری انجام 
وقتی  دهد یمدی ری )وقتی همسرم استرس دارد چه کار انجام  ۀادراک هریک از همسران از مقابل .2 

 .؟(کند یممن استرس دارم همسرم چه کار 
استرس  هر دوعنوان زوج )وقتی  ها با استرس به مقابله آن ۀنحو رۀدیدگاا هریک از همسران دربا .3
 (.2005؟( )بودنمن، میده یمچه کاری انجام  ،داریم

از زوجی حمایتی مقابلۀ ، 3ند از: ابراز استرس فرد توسط خودشا این پرسشنامه عبارت یها اسیمق خردا

، 6خود شخص از سویزوجی منفی مقابلۀ ، 5شدا توسط خود شخص زوجی محو مقابلۀ ، 4خود شخص سوی

مقابلۀ ، 9همسرشدۀ  زوجی محو مقابلۀ ، 8زوجی حمایتی همسرمقابلۀ ، 7ابراز استرس همسر توسط خود وی

زوجی نمرۀ مقابلۀ مقیاس  4در  مقیاس خردا 9هم نین این  11.زوجی مشترکمقابلۀ و  10زوجی منفی همسر

 شوند یمجمع زدا  زوجی مثبتنمرۀ مقابلۀ  و زوجی منفینمرۀ مقابلۀ زوجی همسر، نمرۀ مقابلۀ خود شخص، 
صورت معکوس  به 27و  26، 25، 22، 15، 11، 10، 7 یها تمیآگفتنی است (. 2006)بودنمن، پی ت و کایسر، 

ترتیب برای  کل پرسشنامه مقابله زوجی را به ۀ( ضریب آ فا برای نمر2008. بودنمن )دنشو یمگذاری  نمرا
آ فای کرونباخ برای هر  نیز (1392م ر، نادری و سودانی ) خجسته گزارش کرد. 93/0و  92/0مردان و زنان 

 69/0و زنان را  71/0مردان را نمونۀ پرسشنامه در  زمان هم ۀروایی ساز و 91/0دو گروا زنان و مردان را 
دست آمد و برای  به 94/0کل پرسشنامه ۀ ضریب آ فای کرونباخ برای نمر ،گزارش کردند. در این پژوهش

 دست آمد. به 87/0 زوجی حمایتی همسر ۀمقابلو  78/0زوجی حمایتی خود ۀ مقابل یها اسیمق خردا

1ماشدن ۀپرسشنام
 (WNQ) 

ند. این ساختآن را ( 2020تاپکواوزر و همکاران ) 2020که در سا   داردآیتم  17ما شدن  ۀپرسشنام

                                                                                                                                 
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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. این پرسشنامه در یک سنجد میزناشویی را  ۀاحساس هریک از همسران از هویت زوجی در رابط پرسشنامه
ند از: ا آن عبارت یها تمیآاز  یا نمونه= به میزان زیاد قرار دارد. 5= هرگز تا 1از  یا نهیگز پنجطیف  یکرت 

ما »، «میکن یمحمایت  ها آنی داریم و از واقع ۀعالق  ریکدی یها برنامه و ، آرزوها، احساساتها دگاایدبه ما »
در  مشاب ی اهدافما »و  «میکن یم از هم حمایت وصبور هستیم   ریکدی فرد منحصربه اتیخصوصدر برابر 
 .«میدار مان رابطه ۀندیمورد آ

، 95/0( ضریب پایایی با استفادا از روش آ فای کرونباخ را برای کل نمونه 2020تاپکواوزر و همکاران )
. هم نین در پژوهش این محققان روایی هم رای این کردندگزارش  95/0و برای مردان  94/0برای زنان 
و  (>01/0p ،66/0) ( مثبت و معنادار2015متقابل سین ر، البونکو، آال و باد ی ) ۀرابط ۀپرسشنام پرسشنامه با

شلدون، رایان و ریس  ۀساخت 2یگر نییتعمقیاس خودشدۀ  قیاس انتخاب ادراکم روایی واگرای آن با خردا

 94/0کل نمونه  ضریب آ فای کرونباخ برای ،( بود. در این پژوهش>01/0p، -33/0) ( منفی و معنادار1996)
 دست آمد. به

 روش تجزیه و تحلیل اطالعات
میان ین و انحراف متغیرها و نیز اطالعات  ۀمنظور بررسی همبست ی متغیرها با یکدی ر و محاسب به

مورد نظر، از  مد  برازندگی آزمون برایاستفادا شد. هم نین  24 ۀنسخ SPSSافزار  شناختی از نرم جمعیت
پیشن ادی  مد  برازش تعیین کفایت و برای 24 ۀنسخ Amosافزار  ی و نرمساختاریابی معادالت  روش مد 

 شد.برازندگی استفادا  های شاخصاز ها،  دادا با

 ها افتهی
کنندا مدرک دکتری،  شرکت 15زن بودند. هم نین  149نفر مرد و  56در پژوهش  کنندا شرکت 205از 

 سپس و اشدارائه  متغیرها به مربوط توصیفی آمار ابتدا ادامه در. داشتند یسانس  بقیه یسانس و  نفر فوق 62
 پژوهش متغیرهای معیار انحراف و میان ین. شدا است بررسی پژوهش اصلی سؤا  به مربوط های یافته

 در متغیرها این همبست ی ماتریس نیز و( زناشویی کیفیت و همسر و خود حمایتی زوجی ۀمقابل ماشدن،)
 .است آمدا 1 جدو 

 پژوهش متغیرهای همبستگی ماتریسو  یارو انحراف مع میانگین. 1 جدول

 رهایمتغ نیانگیم استاندارد انحراف 1 2 3 4

 ماشدن. 1 83/65 15/12 1   

 خود یتیحما یزوج ۀمقابل. 2 77/18 45/3 **69/0 1  

 همسر یتیحما یزوج ۀمقابل. 3 92/17 50/4 **85/0 **57/0 1 

 ییزناشو تیفیک. 4 70/50 57/8 **77/0 **51/0 **73/0 1

                                                                                                                                 
1. We-Ness Questionnaire (WNQ) 

2. perceived choice subscale of the self-determination scale 
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با ماشدن و کیفیت  زوجی حمایتی همسر ۀزوجی حمایتی خود و مقابل ۀمقابل دهد یمنشان  1جدو  
مثبت  ۀی ماشدن و کیفیت زناشویی رابطرهایمتغ نیهم نمثبت و معنادار دارند.  ۀزندگی زناشویی رابط
 معنادار هستند. >p 001/0سطح ضرایب همبست ی در  همۀ هم نین .دارندمعناداری با یکدی ر 

 یها شاخصهای برازش بررسی و سپس  منظور آزمون مد  پژوهش ابتدا کلیت مد  براساس شاخص به
 گرفت. صورتبررسی برازش ن ایی مد   بار دی ردرن ایت  شد.اصالح اعما  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 رهایاستاندارد مس بیپژوهش همراه با ضرا یی. مدل نها2 شکل

 ,β=  -12/0زوجی حمایتی خود به کیفیت زناشویی غیرمعنادار است ) ۀمسیر مقابل، 2 با توجه به شکل

31/0p>.) زوجی حمایتی همسر ۀاز سوی دی ر مسیرهای مقابل ( 36/0به کیفیت زناشویی =β, 047/0p< ،)

 ,β= 35/0زوجی حمایتی خود به ماشدن ) ۀمقابل(، >β, 009/0p= 64/0ماشدن به کیفیت زندگی )

000/0p< )حمایتی همسر زوجی ۀو مقابل ( 68/0به ماشدن =β, 000/0p< ) هم نین مسیر استمعنادار .

در ادامه  معنادار است.( >β, 000/0p= 66/0) زوجی حمایتی همسر ۀحمایتی خود به مقابل ۀمقابل
 است. آمدا 2شدا در جدو   برازش مد  اصالح یها شاخص

 اصالح از بعدبرازش مدل  یها . شاخص2 جدول

و شاخص  90/0بیشتر از ( IFIو  CFI ،TLI) 2های ذکرشدا در جدو   با توجه به اینکه مقدار شاخص
RMSEA داردگفت مد  برازش مطلوبی  توان یم ،است 08/0و کمتر از مقدار  06/0 برابر با. 

𝒙𝟐 ها شاخص
𝒅𝒇⁄  p.value RMSEA CFI IFI TLI PARSIMONY 

 88/0 92/0 93/0 93/0 06/0 000/0 77/1 پژوهش ۀشد آزمون مد 

زوجی  ۀمقابل

 حمایتی خود

کیفیت زندگی 

 ماشدن زناشویی

مقابلۀ زوجی 

 حمایتی همسر

12/0- 

66/0 

36/0 

64/0 35/0 

68/0 
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 یریگ جهینتبحث و 
از  ها مقابلۀ آننوع برخورد اعضای واحد زوجی و  ،دهد یمزناشویی رخ  ۀدر رابط زا استرسرویدادی  که یزمان

بود که آیا  سؤا دنبا  پاسخ به این  برخوردار خواهد بود. بر همین اساس پژوهش حاضر به یا ژایواهمیت 
 ۀزوجی حمایتی )خود و همسر( و کیفیت رابط ۀبین مقابل ۀرابط را در یگر یانجیمنقش  تواند یمماشدن 

مسیرهای موجود در مد  غیر از مسیر مستقیم ۀ هم دهد مینشان  ها افتهیایفا کند.  متأهلزناشویی در افراد 
زوجی حمایتی خود  ۀزوجی حمایتی خود به کیفیت زناشویی معنادار است. به عبارت دی ر متغیر مقابل ۀمقابل

مف وم ماشدن با کیفیت زناشویی در ارتباط است و ارتباط مستقیمی بین این دو با صورت غیرمستقیم و  تن ا به
 متغیر وجود ندارد.

 ۀانواع مقابل از ( اشارا کرد که نشان دادند برخی2015به پژوهش ودس و همکاران ) توان یم اساس براین
م م کیفیت  یها  فهؤمماشدن و رضایت زناشویی که یکی از  ۀرا در رابط یگر یانجیمنقش  تواند یمزوجی 

که یکی از همسران حمایتی از نوع  دهد یمزوجی حمایتی زمانی رخ  ۀمقابل داشته باشد. ،زندگی است
به همسری شود که در موقعیت  یرسان یاریمحور فراهم کند و به این نحو موجب  محور یا هیجان همسئل

دو مکانیسم با کیفیت  کمک بهزوجی  ۀ( مقابل2005بودنمن )از دیدگاا (. 2005دارد )بودنمن، مقابله قرار 
بخشیدن به مف وم ماشدن،  با قوت هم نینکردن ا رات منفی استرس بر ازدواج و  با کم :داردزناشویی ارتباط 

 .کنندا تیحماو  کنندا کمکعنوان  اعتماد متقابل و صمیمیت و معرفی رابطه به
، کنند یمزوجی کافی برای همسرشان فراهم  ۀهم نین باید به این نکته توجه داشت افرادی که مقابل

تحمل فشار واردشدا به شناخت مثبت از همسر و  برای. کمک به همسر رسانند یمدرواقع به خودشان سود 
فرد م م و ا رگذار د یل اینکه همسر  . بهشود یموی منجر بارۀ اعتماد و احساس ارزشمندی در یریگ شکل

رضایت از زندگی بر  تواند یماست و  ناپذیرزندگی هر فردی است، اهمیت حمایت همسر در ازدواج انکار
مقابله همسران  ۀگفت شیو توان یمبا استناد به این مطا ب  (.2008)الورنس و همکاران، گذار باشد ریتأ 
 ۀاگر مقابلرس بیرونی را برای زوج به حداقل برساند. منفی است ریتأ  تواند یممقابله از نوع حمایتی  ویژا به

و در این  پردازند یمآن به مقابله با استرسورهای مختلف کمک  به ینحمایتی را روشی بدانیم که زوج زوجی
 تواند یمگونه مشکالت و حمایت از یکدی ر  ، مشارکت دوطرفه در مقابله با اینرسانند یمراا به یکدی ر یاری 

و این هویت مشترک نقش  شودیک هویت زوجی مشترک  یریگ شکلتدریج موجب نزدیکی بیشتر و  به
زناشویی خواهد داشت. به عبارت دی ر برخورداری از حمایت همسر در  ۀکیفیت رابط یم می در ارتقا

یش در افزادنبا  آن  و به شود یمزندگی موجب اعتماد، د  رمی و امنیت بیشتر در درازمدت  یها بحران
. حا  آن ه در این مسیر اهمیت دارد، نقشی است که ماشدن پس از بودخواهد  مؤ رکیفیت ارتباط زناشویی 

 .کند یمافزایش نزدیکی زوج به یکدی ر ایفا 
وجود داشته باشد، با  ینشدن قوی از جانب یکدی ر بین زوج احساس حمایت زا استرساگر در شرایط 

نمونه انجام کارهایی مانند راهنمایی و کمک  ؛ برایردیگ یمشکل  ها آنماشدن در  ۀاحتما  بیشتری تجرب
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شدن همسر،  ، کمک به آرامها حل جوی رااو کردن موقعیت، تحلیل مشکل و جست روشن برایعملی، تالش 
موجب تالش برای حل مشکل از یک موضع مشترک  تواند یموی و تشویق یکدی ر  یها ییتوانابیان باور به 
هویت مشترک  ،وجود نداشته باشد ییها تیحمااگر چنین  که یدرحا  شود؛افزایش حس ماشدن و درنتیجه 

داشتن این حمایت از جانب طرف دوام الزم را نخواهد داشت.  یریگ شکلشکل نخواهد گرفت یا درصورت 
مشترک به زندگی زناشویی و مسائل آن ن اا کنند و دستیابی  یا  هیدراز  ها زوجموجب شود  تواند یممقابل 

گرفته )الورنس و  . براساس تحقیقات صورتدهد میمرور افزایش  به این هویت زوجی کیفیت رابطه را به
 ندارند،در مقایسه با افرادی که حمایت کافی  ،کنندا دارند ( افرادی که همسران حمایت2008همکاران، 

حمایت از جانب  نکردن دریافت در بیشتر مواردآشفته  یها زوجهم نین  د.دارن ۀ خودابطررضایت بیشتری از 
 تواند یمکنندا  . وجود همسری حمایتدانند یم ۀ خودرابطپاشیدگی  همسرشان را د یل اصلی نارضایتی و ازهم

این باور  .د داردزای زندگی فردی دردسترس وجو استرس یها تیموقعاین باور را برای فرد ایجاد کند که در 
 . چنانکهشود میمشترک و افزایش رضایت، صمیمیت و کیفیت زندگی زناشویی  یخود موجب ایجاد هویت

( دریافتند بین حمایت همسر و پیامدهای زناشویی از جمله طالق در دو سا  بعد 1998پاسچ و برادبوری )
 است. بیشتر ،ری از حمایت همسر دارنداحتما  طالق برای افرادی که ادراک کمت یعنیارتباط وجود دارد؛ 

 ،کند یم ت دید را همسرانشان که بیرونی با فشارهای مواج ه هن ام افراد اگر دهند می نشان مطا عات
به او  بیرونی فشار با فعاالنه برخورد در به وی کمک و استرس با همسر ۀمواج  در ب منفعالنه، رفتار جای هب

 افزایش به و هم شوند یم مند ب را متقابل یها تیحما از روزانه یها استرس با در مواج ه ، هماعتبار دهند

گفت  توان یمصورت کلی  به (.1398)موسوی،  کنند یمکمک  زوجی ۀرابط  بات و تداوم و رابطه از رضایت
در کنار هم با مشکالت مقابله کنند و  کنند یمازدواج و بودن در کنار یکدی ر تالش د یل  موفق به یها زوج

تدریج  حس ماشدنشان به از این رااو  اند کرداکه ایجاد  نندیب یم یا رابطهدر این مسیر خود را بخشی از 
 ب ذارد و آن را ارتقا دهد. ریتأ زناشویی  ۀبر کیفیت رابط تواند یمدر گذر زمان که این امر  ابدی یمافزایش 
مورد نیاز  ۀشرایط کرونایی نموند یل  به این مورد اشارا کرد که به توان یماین پژوهش  یها تیمحدود از

 شود یمگرفته، پیشن اد  افراد داوطلب انتخاب شد. با توجه به پژوهش صورت میانصورت دردسترس و از  به
مانند  ییها نمونهزوجی و نیز  ۀنمون یها گرواطالق،  ۀافراد در آستانبه بررسی در سطح نظری این پژوهش 

زوجی  ۀدر سطح کاربردی با توجه به اینکه مقابل بپردازد.سرطان  مانندخاص  یها یماریببا  متأهلافراد 
کیفیت زندگی  یارتقا برای شود یمپیشن اد  ،کند یم متأ ربر ماشدن کیفیت زندگی را  ریتأ  با ویژا بهحمایتی 

. هم نین شوددر ابتدای زندگی مشترک استفادا  ویژا هب ها زوجبرای  ها م ارتزناشویی از آموزش این 
 ها بحرانزوجی در  ۀمقابل یها م ارترا از اهمیت کاربرد  ها زوجآموزشی قبل از ازدواج  یها برنامهدر  توان یم
 زندگی آگاا کرد. یها استرسو 
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