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Abstract
Introduction: The family, as an important institution and provider of individual and social health, 
can always be threatened by various factors. Therefore, it is necessary to pay attention to marital 
adjustment as an effective factor in maintaining the marital relationship. The aim of this study was to 
provide a model of marital adjustment based on self-differentiation and cognitive flexibility mediated 
by coping strategies.
Methods: The present study is descriptive-correlational. The statistical population included married 
employees of the General Department of Education of Qom province and the education departments 
of District 1,2,3,4 of Qom city (about 600 people) in 2020, of which 270 people were selected by 
available sampling method, of which the data of 256 people were analyzed. Research instruments 
included the demographic questionnaire, the “Dyadic Adjustment Scale”, the “Differentiation 
of Self Inventory” (Revised), the “Cognitive Flexibility Inventory”, and the “Coping Strategies 
Questionnaire”. Face validity index and reliability were evaluated by internal consistency method by 
calculating Cronbach's alpha coefficient. The collected data were analyzed in SPSS .22 and Amos 16.
Results: Both models presented in this study had a good fit. Both variables of self- differentiation 
and cognitive flexibility have a direct and significant correlation with marital adjustment (P<0.05) 
which was more than indirect correlation. Among coping strategies, the scape-avoidance component 
was able to play a mediating role in the relationship between both variables of self-differentiation 
and cognitive flexibility with marital adjustment and the seeking social support component played a 
mediating role in the relationship between cognitive flexibility and marital adjustment.
Conclusions: Self-differentiation and cognitive flexibility had a positive and significant direct 
correlation with paired adaptation, which was stronger than indirect correlation. The two components 
of social support seeking and escape-avoidance also played a mediating role. It is suggested that 
couples and family counselors and therapists pay special attention to training in the proper use of 
coping strategies, as well as helping to develop cognitive flexibility and client self-differentiation.
Keywords: Marital Adjustment, Self-Differentiation, Cognitive Flexibility, Coping Strategies.

Journal of Health Promotion Management (JHPM)                                                                  Original Article

http://dx.doi.org/https:/doi.org/10.22034/JHPM.12.1.16
http://jhpm.ir/article-1-1360-fa.html


نشریه مدیریت ارتقای سالمت       مقاله پژوهشی

    https://doi.org/10.22034/JHPM.12.1.16                                                     1 بهمن و اسفند 1401، دوره 12، شماره
                                        

الگوی معادالت ساختاری سازگاری زوجی بر اساس تمایزیافتگی-خود و انعطاف پذیری شناختی 
با میانجی گری راهبردهای مقابله ای

امین حمزه ای1، علیرضا آقایوسفی2*

1- کارشناس ارشد، گروه مشاوره، دانشکده علوم انسانی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسالمی، قم، ایران.
2- دانشیار، گروه روانشناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.  

نویسنده مسئول: علیرضا آقایوسفی، دانشیار، گروه روانشناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.
Arayeh1100@gmail.com :ایمیل

تاریخ دریافت: 1400/1/19             تاریخ پذیرش: 1401/5/16

چکیده
ــل  ــد عوام ــورد تهدی ــد م ــواره می توان ــردی و اجتماعــی، هم ــده ســالمت ف ــن کنن ــادی مهــم و تأمی ــوان نه ــه عن ــواده ب ــه: خان مقدم
مختلفــی باشــد. توجــه بــه ســازگاری زوجــی بــه عنــوان عاملــی تاثیرگــذار در حفــظ رابطــه زناشــویی ضــروری مــی باشــد. هــدف پژوهش 
ــای  ــری راهبرده ــا میانجی گ ــناختی ب ــری ش ــاف پذی ــود و انعط ــی- خ ــاس تمایزیافتگ ــر اس ــی ب ــازگاری زوج ــوی س ــه الگ حاضــر ارائ

مقابلــه ای بــود.
روش کار: پژوهــش حاضــر، توصیفــی - همبســتگی می باشــد. جامعــه آمــاری شــامل کارمنــدان متأهــل اداره کل آمــوزش و پــرورش 
اســتان قــم و ادارات آمــوزش و پــرورش پــرورش ناحیــه 4،3،2،1 شــهر قــم )حــدود 600 تــن( در ســال 1399 بودنــد کــه 270 تــن به روش 
نمونــه گیــری در دســترس بــه عنــوان نمونــه انتخــاب شــد کــه از ایــن میــان، داده هــای 256 تــن مــورد تحلیــل قــرار گرفــت. ابزارهــای 
پژوهــش شــامل پرسشــنامه جمعیــت شــناختی، "مقیــاس ســازگاری زوجــی")Dyadic Adjustment Scale(، "ســیاهه تمایزیافتگی-خود 
 Cognitive Flexibility)"ســیاهه انعطــاف پذیــری شــناختی" ،)Differentiation of Self Inventory-Revised(" تجدیدنظــر شــده
ــه روش  ــی ب ــی صــوری و پایای ــود. روای ــه ای")Coping Strategies Questionnaire( ب Inventory(، و "پرسشــنامه راهبردهــای مقابل

همســانی درونــی بــا محاســبه ضریــب آلفــا کرونبــاخ بررســی شــد. داده هــای جمــع آوری شــده در نــرم افــزار اس پــی اس اس نســخه 
22 و آمــوس 16 تحلیــل شــد.

ــود و  ــی- خ ــر تمایزیافتگ ــر 2 متغی ــد. ه ــوردار بودن ــی برخ ــرازش مطلوب ــش از ب ــن پژوه ــده در ای ــه ش ــوی ارائ ــر 2 الگ ــا: ه یافته ه
انعطاف پذیــری شــناختی بــا ســازگاری زوجــی همبســتگی مســتقیم و معنــاداری دارنــد )P<0/05( کــه بیشــتر از همبســتگی غیــر مســتقیم 
بــود. از میــان راهبردهــای مقابلــه ای، مؤلفــه گریــز- اجتنــاب توانســت نقــش میانجــی را در ارتبــاط بیــن هــر 2 متغیــر تمایزیافتگــی- خــود 
و انعطــاف پذیــری شــناختی بــا ســازگاری زوجــی ایفــا کنــد و مولفــه جســتجوی حمایــت اجتماعــی نقــش میانجــی را در ارتبــاط بیــن 

انعطــاف پذیــری شــناختی بــا ســازگاری زوجــی ایفــاء کــرد. 
نتیجــه گیــری: تمایزیافتگــی- خــود و انعطــاف پذیــری شــناختی همبســتگی مســتقیم مثبــت و معنــاداری بــا ســازگاری زوجــی داشــتند 
کــه قــوی تــر از همبســتگی غیرمســتقیم بــود. 2 مولفــه  جســتجوی حمایــت اجتماعــی و گریز-اجتنــاب از راهبردهــای مقابلــه ای نیز نقش 
میانجــی را ایفــا کردنــد. پیشــنهاد مــی شــود مشــاوران و درمانگــران زوج و خانــواده در زمینــه آمــوزش اســتفاده مناســب از راهبردهــای 

مقابلــه ای، همچنیــن کمــک بــه رشــد انعطــاف پذیــری شــناختی و تمایزیافتگــی- خــود مراجعــان، توجــه ویــژه ای داشــته باشــند. 
کلیدواژه ها: سازگاری زوجی، تمایزیافتگی- خود، انعطاف پذیری شناختی، راهبردهای مقابله ای. 
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مقدمه
ازدواج در ســالمت جســم و روان انســان نقــش مهمــی دارد زیــرا 
حمایت هــای عاطفــی و اجتماعــی کــه بــه دنبــال دارد، لــذا 
ــن مراحــل زندگــی انســان برشــمرد  ــوان ازدواج را از مهم تری می ت
)1(. ازدواج، زمینــه ای را بــرای کســب حمایت هــای عاطفــی، 
ــخص  ــی مش ــریک جنس ــک ش ــود ی ــن وج ــادی و همچنی اقتص
ــه  ــی ک ــت و منافع ــام اهمی ــم تم ــی رغ ــد )2(. عل ــم می کن فراه
ــه  ــظ رابط ــواده دارد، حف ــب خان ــویی در قال ــاط زناش ــک ارتب ی
زناشــویی رضایــت بخــش امــری دشــوار محســوب می شــود )3(. 
ــد  ــه رش ــد روب ــده رون ــان دهن ــه نش ــورت گرفت ــی های ص بررس
طــالق در کشــور می باشــد )4(. از ایــن رو بســیاری از پژوهشــگران 
بــر ایــن باورنــد کــه ســازگاری زوجــی نقــش بســیار مهمــی را در 
ــه طــوری کــه اهمیــت  تــداوم زندگــی زناشــویی ایفــا می کنــد؛ ب
ــن  ــه از مهم تری ــته اند )5( ک ــود ازدواج دانس ــدازه خ ــه ان آن را ب
عوامــل مؤثــر بــر عملکــرد زوج هــا و همچنیــن ســالمتی خانــواده 

ــز شــمرده شــده اســت )6(. نی
ــا  ــا ب ــک از زوج ه ــر ی ــاق ه ــد انطب ــه فراین ــازگاری زوجــی ب  س
ــن  ــی معی ــازه زمان ــترک در ب ــی مش ــی در زندگ ــع پیرامون وقای
اطــالق می شــود )7(. ســازگاری زوجــی فراینــدی اســت کــه طــی 
آن هــر یــک از زوج هــا بــا هــدف دســتیابی بــه رضایــت بیشــتر 
از زندگــی مشــترک، الگوهــای رفتــاری خــود و نــوع پاســخگویی 
بــه محرک هــای خارجــی را اصــالح می کننــد. ایــن تــالش 
ــی های  ــق بررس ــد )8(. طب ــترک باش ــا مش ــردی ی ــد ف می توان
صــورت گرفتــه، ســازگاری زوجــی دارای 4 مولفــه، رضایــت زوجی، 
انســجام زوجــی، توافــق 2زوج و بیــان محبــت آمیــز اســت )9، 10(. 
یکــی از عواملــی کــه نقــش مهمــی در کاهــش تعارضــات 
زناشــویی دارد، تمایزیافتگــی -خــود می باشــد )11(. تمایزیافتگــی  
ــده  ــف ش ــردی تعری ــن ف ــردی و بی ــه  درون ف ــود از 2 جنب - خ
ــی  ــه توانای ــردی ب ــه درون ف ــود در جنب ــی -خ ــت. تمایزیافتگ اس
فــرد در تصمیــم گیــری منطقــی در عیــن قرارگیــری در موقعیــت 
هیجانــی و توانایــی ایجــاد تمایــز بیــن تفکــر منطقــی و هیجانــات 
اشــاره دارد. همچنیــن از جنبــه بیــن فــردی تمایزیافتگــی- خــود، 
بــه توانایــی ایجــاد تعــادل بیــن خودمختاری و اســتقالل فــردی در 
عیــن برقــراری روابــط صمیمانــه بــا دیگــران اشــاره دارد )12، 13(. 
ــگاه مــن، قطــع عاطفــی،  ــا 4 مشــخصه  جای تمایزیافتگی-خــود ب
واکنــش عاطفــی و هــم آمیختگــی بــا دیگــران تعریــف می شــود؛ 
جایــگاه مــن بــه معنــی داشــتن تصویــر آشــکاری از ماهیــت خــود 
و اعتقــادات روشــن اســت کــه حتــی در برابــر فشــار محیطــی نیــز 
حفــظ می شــود. قطــع عاطفــی کــه بــا فاصلــه گیــری عاطفــی از 
دیگــران بــه دلیــل تــرس و احســاس آســیب پذیــری از صمیمیــت 
مشــخص می شــود. واکنــش عاطفــی کــه نشــان دهنــده واکنــش 

فــرد بــه محــرک هــای محیطــی بــه شــکل هیجانــی، بــی ثباتــی 
ــا  ــی ب ــت. هم آمیختگ ــد اس ــش از ح ــیت بی ــا حساس ــی ی عاطف
دیگــران کــه بــه تأثیرپذیــری هیجانــی و هویــت خواهــی افراطــی 
ــا  ــراد ب ــترک اف ــی مش ــود )14(. زندگ ــالق می ش ــران اط از دیگ
ــا خطــر  ــا احتمــال بیشــتری ب ســطح پاییــن تمایزیافتگی-خــود ب
شکســت مواجــه اســت )15(؛ چراکــه افــراد دارای تمایزیافتگــی-
خــود باالتــر می تواننــد در مواقــع بــروز چالش هــا در روابــط 
زناشــویی بــا اتخــاذ تصمیم هــای منطقــی، روابــط صمیمانــه خــود 
را بــا همســر خــود حفــظ کننــد )16(. مطالعــات نشــان داده اســت 
کــه میــان تمایزیافتگی-خــود بــا طــالق عاطفــی ارتباط معنــاداری 

ــود دارد )17(.  وج
ــتری در  ــی بیش ــوب، توانای ــری مطل ــاف پذی ــا انعط ــخص ب ش
ســازگاری خــود بــا شــرایط محیطــی دارد و در عیــن مواجهــه بــا  
تجربــه منفــی و ناخوشــایند می توانــد رفتــاری متعــادل و منطقــی 
بــروز دهــد )18(؛ لــذا می تــوان انعطــاف پذیــری شــناختی را نیــز 
 Dennis & .از دیگــر عوامــل مرتبــط بــا ســازگاری زوجــی دانســت
Vander Wal انعطــاف پذیــری شــناختی را توانایــی تغییــر آمایــه 

ــال  ــای درح ــا محرک ه ــازگاری ب ــور س ــه منظ ــناختی ب ــای ش ه
تغییــر و شــرایط موجــود دانســته اند )Goetter .)19 یکــی از عوامــل 
تاثیرگــذار در طــالق زوج هــا را، کمبــود انعطــاف پذیــری شــناختی 
دانســته  اســت )20(. انعطــاف پذیــری شــناختی می توانــد توانایــی 
ــی را  ــرات محیط ــه تغیی ــبت ب ــار، نس ــکار و رفت ــی در اف هماهنگ
تقویــت کنــد )21( و نقشــی مهــم در شــروع یــک زندگی مشــترک 

و همچنیــن ادامــه آن بــر عهــده دارد )22(. 
ــای  ــوان راهبرده ــه می ت ــورت گرفت ــات ص ــه مطالع ــه ب ــا توج ب
ــای  ــت. راهبرده ــط دانس ــی مرتب ــازگاری زوج ــا س ــه ای را ب مقابل
مقابلــه ای بــه مجموعــه ای از پاســخ های رفتــاری و شــناختی گفتــه 
ــک  ــی از ی ــارهای ناش ــش فش ــا کاه ــدف آن ه ــه ه ــود ک می ش
موقعیــت تنــش زا اســت )23(. ایــن راهبردهــا عمومــاً بــه عنــوان 
ــد )24(.  ــرار دارن ــان عوامــل تنــش زا و پیامــد آن ق واســطه ای می
Lazarus ابتــدا ایــن راهبردهــا را کــه شــامل 8 مؤلفــه )مســئولیت 

ــتجوی  ــت، جس ــدد مثب ــی مج ــه، ارزیاب ــت مدبران ــری، مدیری پذی
ــز- ــی مســتقیم، خویشــتن داری، گری حمایــت اجتماعــی، رویاروی
اجتنــاب و انــکار( هســتند، بــه 2 دســته کلی مســاله مــدار و هیجان 
مــدار تقســیم کــرد. راهبردهــای مســاله مــدار کــه بــه تالش هــای 
فعاالنــه فــرد در جهــت تغییــر شــرایط تنــش زا یــا حــذف عامــل 
ــوف  ــه معط ــدار ک ــان م ــای هیج ــاره دارد و راهبرده ــش زا اش تن
بــر تــالش فــرد در جهــت کنتــرل بــار هیجانــی ناشــی از تنــش 
هســتند)25(. اســتفاده از راهبردهــای مقابلــه ای کارامــد منجــر بــه 
ــروز  ایجــاد رضایــت زناشــویی بیشــتر می شــود )26(. از آنجاکــه ب
ــت،  ــر اس ــاب ناپذی ــری اجتن ــط زوج ام ــش در رواب ــارض و تن تع
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امین حمزه ای و علیرضا آقایوسفی

ــزایی  ــر بس ــا تأثی ــن تنش ه ــا ای ــه ب ــبک مقابل ــوع س ــاذ ن اتخ
در ســالمت روابــط بیــن زوج دارد )27(. یافته هــای پژوهشــی 
نشــان داد کــه راهبردهــای مقابلــه ای مســاله مــدار بــا بهزیســتی 
روانــی باالتــر ارتبــاط معنــادار دارد. از ســویی دیگــر، راهبردهــای 
مقابلــه ای هیجــان مــدار می توانــد پیــش بینــی کننــده درماندگــی 

روانشــناختی باشــد )28(. 
بــا مطالعــه پیشــینه پژوهــش مشــخص شــدکه بعضــی از 
در دســته  پیشــین  پژوهش هــای  در  ای  مقابلــه  راهبردهــای 
بندی هــای مختلفــی اعــم از مســئله مــدارو هیجــان مــدار 
ــدام  ــه ک ــورد ک ــن م ــی در ای ــاق نظــر قطع ــد و اتف ــرار گرفته ان ق
ــرار  ــدار ق ــا هیجــان م ــدار ی ــته مســاله م ــاً در دس ســبک ها دقیق
ــه  ــک از مولف ــر ی ــذا در پژوهــش حاضــر، ه ــدارد. ل ــود ن دارد وج
هــای راهبردهــای مقابلــه ای بــه طــور مجــزا بــه عنــوان میانجــی 
ــه  ــه ب ــا توج ــد. ب ــرار گرفتن ــی ق ــورد بررس ــه م ــوی جداگان درالگ
اهمیــت ســازگاری در روابــط بیــن زوج هــا و آســیب های فــردی و 
اجتماعــی )29( و نیــز الگوهایــی جهــت بررســی عوامــل مرتبــط بــا 
ســازگاری زوجــی بــه شــکلی همزمــان )30( پژوهــش حاضــر بــا 
هــدف ارائــه الگــوی ســازگاری زوجــی بــر اســاس تمایزیافتگــی-
خــود و انعطــاف پذیــری شــناختی بــا میانجــی گــری راهبردهــای 

ــه ای انجــام شــد. مقابل

روش کار
پژوهــش حاضــر، توصیفــی - همبســتگی اســت. جامعــه آمــاری 
ــوزش  ــل اداره کل آم ــدان متأه ــامل کارمن ــر ش ــش حاض پژوه
و پــرورش اســتان قــم و ادارات آمــوزش و پــرورش پــرورش 
ناحیــه 1،2،3،4 شــهر قــم )حــدود 600 تــن( در ســال 1399 
ــا  ــل اقتصــادی ب ــد شــده عوام ــاط تایی ــه ارتب ــا توجــه ب ــد. ب بودن
ــدف  ــات پیشــین، ه ــی زناشــویی در مطالع ــدی از زندگ رضایت من
ــم  ــتان ق ــرورش اس ــوزش و پ ــدان اداره کل آم ــاب کارمن از انتخ
و ادارات آمــوزش و پــرورش ناحیــه1،2،3،4 شــهر قــم بــه عنــوان 
جامعــه آمــاری، نزدیــک بــودن شــرایط اقتصــادی اعضــای 
جامعــه آمــاری و تاحــد امــکان، کنتــرل تاثیــر عوامــل اقتصــادی 
ــین  ــای پیش ــی پژوهش ه ــود. بررس ــه ب ــورد مطالع ــر م ــر متغی ب
نشــان می دهــد کــه در روش الگــوی معــادالت ســاختاری از 
روش یکســانی بــرای تعییــن  تعــداد  نمونــه اســتفاده نشــده اســت. 
Loehlin & Beaujean بــرای ایــن روش تعــداد نمونــه را حداقــل 

100 تــن و تعــداد 200 تــن را مطلــوب عنــوان کــرده اســت )31(. 
همچنیــن Kline  تعــداد نمونــه حداقــل 200 تــن را توصیــه کــرده 
اســت)32(. برایــن اســاس و بــا توجــه بــه احتمــال ریــزش و حــذف 
برخــی پرسشــنامه های تکمیــل شــده، تعــداد 270 تــن کــه دارای 
معیارهــای ورود بودنــد، بــه عنــوان نمونــه اولیــه و بــه روش نمونــه 

ــداد 256  ــن، تع ــن بی ــدند. از ای ــاب ش ــترس انتخ ــری در دس گی
ــه مــورد بررســی قــرار گرفــت.  نمون

ــرای  ــه ب ــت آگاهان ــرم رضای ــل ف ــامل: تکمی ــای ورود ش معیاره
شــرکت در پژوهــش، توانایــی درک مفهــوم ســؤاالت پرسشــنامه. 
ــای  ــود. معیاره ــد ب ــک فرزن ــل ی ــتن حداق ــودن و داش ــل ب متأه
خــروج شــامل: انصــراف از شــرکت در پژوهــش، وجــود بیــش از 3 
عبــارت بــی پاســخ در پرسشــنامه بــود. آزمودنــی هــا می توانســتند 
پــس از دریافــت پرسشــنامه، در مهلــت تعییــن شــده بــرای تکمیل 
ــل  ــه ای پــس از تحوی ــن فرصــت یــک هفت پرسشــنامه و همچنی
ــه  ــکاری در مطالع ــگر از هم ــا پژوهش ــاس ب ــا تم ــنامه، ب پرسش

انصــراف دهنــد. 
داده ها با ابزارهای زیر جمع آوری شد.

ــه  ــوط ب ــه شــامل ســواالت مرب ــت شــناختی ک پرسشــنامه جمعی
ــگام ازدواج،  ــد، ســن هن ــداد فرزن جنســیت، تحصیــالت، ســن، تع
طــول مــدت زندگــی مشــترک، میــزان فاصلــه ســنی بــا همســر 
و تعــداد فرزنــد در خانــواده اصلــی بــود. منظــور از خانــواده اصلــی، 
خانــواده هســته ای )شــامل پــدر، مــادر، خواهــر و بــرادر( می باشــد.
 ،)Dyadic Adjustment Scale( »مقیــاس ســازگاری زوجــی«
توســط Spanier )33( در ســال1976 در ایــاالت متحــده آمریــکا 
ــی ســازه  ــی باشــد. روای ــارت م ــه شــامل 32 عب طراحــی شــد ک
ــاس دارای 4  ــن مقی ــه ای ــان داد ک ــی نش ــل عامل ــه روش تحلی ب
 dyadic( ــی ــت زوج ــد از: رضای ــه عبارتن ــت ک ــاس اس ــر مقی زی
satisfaction( با 10 عبارت16، 17، 18، 19، 20، 21، 22، 23، 31، 

ــارت 24، 25،  ــا 5 عب 32، انســجام زوجــی )dyadic cohesion( ب
26، 27، 28، توافــق زوجــی )dyadic consensus( بــا 13 عبــارت 
 affectional( ــت ــراز محب 15،14،13،12،11،10،9،8،7،5،3،2،1و اب
expression( بــا 4 عبــارت 4، 6، 29 ،30 )10(. نمــره کل مقیــاس 

بــر اســاس طیــف لیکــرت بــا درجــه بنــدی هــای متفــاوت مــی 
باشــد. عبــارت هــای1 تــا 15 دارای نمــره صفــر )همیشــه اختــالف 
ــم(، 2 )اغلــب اختــالف  ــا همیشــه اختــالف داری ــم(، 1 )تقریب داری
داریــم(، 3 )گاهــی توافــق داریــم(، 4)تقریبــا همیشــه توافــق داریم( 
ــا 22 دارای نمــره  ــارت هــای 16 ت ــم(، عب ــم داری ــق دائ و 5 )تواف
صفــر )همیشــه(، 1 )تقریبــا همیشــه(، 2 )اغلــب اوقــات(، 3 )گاهــی 
ــره  ــارت23 دارای نم ــگاه(. عب ــدرت( و 5 )هیچ ــه ن ــات(، 4 )ب اوق
ــا هــر  ــدرت(، 2 )گاهــی اوقــات(، 3 )تقریب ــه ن صفــر )هرگــز(، 1)ب
روز( و 4 )هــر روز(، عبــارت 24 دارای نمــره صفــر)در هیــچ مــورد(، 
1)در چنــد مــورد(، 2 )در بعضــی مــوارد(، 3 )در اکثــر مــوارد( و 4 )در 
ــا نمــره صفــر )هرگــز(،  تمــام مــوارد(، عبــارت هــای 25 تــا 28 ب
1)کمتــر از یکبــار در مــاه(، 2 )یــک یــا چندبــار در مــاه(، 3 )روزی 
یــک بــار( و 4 )بیــش از روزی یــک بــار(، عبــارت هــای29 و 30 
بــا نمــره صفــر )بلــه( و 1 )خیــر(، عبــارت 31 بــا نمــره صفــر )بــه 
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شــدت ناخشــنود(، 1 )نســبتا خوشــحال(، 2 )کمــی خوشــحال(، 3 
)خوشــحال(، 4 )خیلــی خوشــحال(، 5 )بــه شــدت خوشــحال( و 6 

)عالــی( و عبــارت 32 بــه شــرح زیــر پاســخ داده مــی شــود.
ــد  ــز باش ــت آمی ــد موفقی ــی توان ــز نم ــن هرگ ــه م ــر- رابط صف
ــه  ــه را ادام ــا رابط ــم ت ــام ده ــم کاری انج ــی توان ــر نم و دیگ
ــن  ــا م ــود، ام ــوب ب ــد، خ ــی ش ــق م ــه موف ــر رابط ــم. 1- اگ ده
از انجــام کاری بیشــتر از آنچــه اکنــون بــرای ادامــه رابطــه انجــام                            
مــی دهــم امتنــاع مــی کنــم. 2- خــوب اســت اگــر رابطــه مــن 
موفــق شــود، امــا مــن نمــی توانــم بیشــتر از آنچــه اکنــون انجــام 
مــی دهــم بــرای کمــک بــه موفقیــت آن تــالش کنــم. 3- مــن 
ــود را  ــد و ســهم خ ــز باش ــم رابطــه ام موفقیت آمی ــی می خواه خیل
ــی  ــد. 4- مــن خیل ــاق می افت ــن اتف ــم ای ــا ببین انجــام می دهــم ت
ــا  ــم ت می خواهــم رابطــه ام موفــق شــود و تمــام تالشــم را می کن
ــه شــدت می خواهــم رابطــه ام  ــن ب ــم. 5-م ــت را ببین ــن موفقی ای
موفــق شــود، و تقریبــاً تمــام تالشــم را می کنــم تــا آن را ببینــم.

ــره 151                             ــر نم ــر و حداکث ــره صف ــل نم ــاس، حداق ــن مقی در ای
مــی باشــد. کســب نمــره باالتــر از 100 بــه معنــای وجــود 
ــه معنــای عــدم ســازگاری  ســازگاری زوجــی و نمــره زیــر 100 ب

 .)34( می باشــد  زوجــی 
Spanier )33( در مطالعــه ای کــه بــر روی 218 زن متاهــل و 

94 زن مطلقــه صــورت گرفــت، روایــی مالکــی بــه روش روایــی 
ــا »آزمــون ســازگاری  همزمــان »مقیــاس ســازگاری زوجــی« را ب
 Locke and Wallace Marital( واالس«  و  الک  زناشــویی 
ــا  ــی ب ــا همبســتگی 0/86 نشــان داد. پایای Adjustment Test( ب

ــاخ در  ــا کرونب ــب آلف ــبه ضری ــا محاس ــی ب ــانی درون روش همس
ــاس رضایــت زوجــی 0/94،  ــر مقی ــرای زی ــه فــوق 0/96 و ب نمون
انســجام زوجــی 0/86، توافــق زوجــی 0/90 و ابــراز محبــت 0/73 
ــر روی 144 زوج  گــزارش شــد. Pandya )35( در مطالعــه خــود ب
ــه روش تحلیــل  ــکا، روایــی ســازه ب ــاالت متحــده آمری ســاکن ای
عاملــی »مقیــاس ســازگاری زوجــی« را بــا تاییــد4 زیرمقیــاس ذکر 
کــرده اســت. همچنیــن پایایــی را بــه روش همســانی درونــی بــا 
محاســبه ضریــب آلفــا کرونبــاخ در نمونه فــوق، 0/93 گــزارش داد.  
درویــزه و کهکــی )36( روایــی مالکــی بــه روش روایــی همزمــان 
ــویی  ــازگاری زناش ــون س ــا »آزم ــی« ب ــازگاری زوج ــاس س »مقی
ــاکن  ــکل از 76 زوج س ــه ای متش ــر روی نمون الک و واالس« ب
شــهر تهــران بررســی و ضریــب 0/90 را گــزارش کردنــد. 
همچنیــن پایایــی بــا روش همســانی درونــی بــا محاســبه ضریــب 
ــجویان  ــن از دانش ــکل از 201 ت ــه متش ــاخ روی نمون ــا کرونب آلف
متاهــل دانشــگاه الزهــرا، 0/94 محاســبه شــد. اشــرفیان و 
ــان مراجعــه  ــر روی 30 تــن از زن همــکاران )37( در مطالعــه ای ب
ــا  ــاد، پایایــی ب کننــده بــه مرکــز درمــان نابــاروری شــهر خــرم آب

روش همســانی درونــی بــا محاســبه ضریــب آلفــا کرونبــاخ را 0/85 
محاســبه کردنــد. روایــی مقیــاس در ایــن مطالعــه بررســی نشــده و 

ــه شــد. ــات پیشــین پرداخت ــی در مطالع ــزارش روای ــه گ ب
نظرشــده«  -تجدیــد  خــود  تمایزیافتگــی  »ســیاهه 
ــن  ــرای اولی )Differentiation of Self Inventory‐Revised( ب
متحــده  ایــاالت  در   Skowron & Fridlander توســط  بــار 
ــارت و 4 مولفــه طراحــی شــد.  ــا 43 عب ــکا در ســال 1998 ب آمری
ــال 2003  ــر Skowron & Schmitt در س ــا تجدیدنظ ــپس ب س
ــا 46 عبــارت در ایــاالت متحــده آمریــکا  طراحــی شــد )38(. در  ب
مطالعــه  حاضــر از فــرم 46 عبــارت اســتفاده شــده اســت. مولفــه ها 
شــامل واکنــش عاطفــی )emotional reactivity( بــا 11 عبــارت 
 )I position( 40،38،34،30،26،21،18،14،10،6،1، جایــگاه مــن
بــا 11 عبــارت 43،41،35،31،27،23،19،15،11،7،4، قطــع عاطفــی 
ــارت 42،39،36،32،28،24،20،16 ــا 12عب )emotional cutoff( ب

 )fusion with others( 12،8،3،2، و هم آمیختگــی بــا دیگــران
بــا 12عبــارت 45،44،37،33،29،25،22،17،13،9،5، 46 مــی باشــد. 
پاســخ دهــی براســاس مقیــاس لیکــرت و در 6 درجــه از 1 )اصــال 
در مــورد مــن صحیــح نیســت( تــا 6 )کامــاًل در مــورد مــن صحیــح 
ــکل  ــن ش ــه ای ــذاری ب ــره گ ــوه نم ــد )39(. نح ــی باش ــت( م اس
ــه  ــای 43،37،31،27،23،19،15،11،7،4 ب ــارت ه ــه عب ــت ک اس
شــکل مســتقیم و بقیــه عبــارت هــا بــه صــورت معکــوس نمــره 
ــر آن 276 و نقطــه  ــل نمــره 46 و حداکث گــذاری می شــوند. حداق
ــا از  ــه ه ــک از مولف ــر ی ــره در ه ــی باشــد )40(. نم ــرش157 م ب
1 تــا 6 اســت. ســطح بنــدی نمــره ذکــر نشــده. نمــره  باالتــر در 
هــر مولفــه بــه ترتیــب منعکــس کننــده واکنــش عاطفــی کمتــر، 
توانایــی بیشــتر در کســب جایــگاه مــن، قطــع عاطفــی کمتــر، و 
ــا  ــل، ب ــره کام ــد. نم ــی باش ــران م ــا دیگ ــر ب ــی کمت هم آمیختگ
وارونــه ســازی نمــره مــوارد ذکــر شــده بــه  دســت می آیــد و نمــره 
کل باالتــر منعکــس کننــده تمایزیافتگی-خــود بیشــتر اســت )38(.

Skowron & Schmitt )38( در مطالعــه خــود بــر روی 225 

ــرکت  ــی در پژوهــش ش ــه صــورت اینترنت ــه ب ــرادی ک ــن از اف ت
ــیاهه  ــی »س ــل عامل ــه روش تحلی ــازه ب ــی س ــد، روای ــرده بودن ک
ــج  ــد. نتای ــد کردن ــد نظرشــده » را تایی تمایزیافتگــی خــود -تجدی
تحلیــل عاملــی وجــود 4 زیرمقیــاس واکنــش عاطفــی، موقعیــت 
ــزارش داد.  ــا دیگــران را گ مــن، قطــع عاطفــی و هم آمیختگــی ب
ــا  ــب آلف ــبه ضری ــا محاس ــی ب ــانی درون ــه روش همس ــی ب پایای
ــرای  ــنامه 0/88،  و ب ــرای کل پرسش ــوق ب ــه ف ــاخ در نمون کرونب
مولفــه واکنــش عاطفــی 0/84، موقعیــت مــن 0/85، قطــع عاطفــی 
0/82 و هم آمیختگــی بــا دیگــران 0/74 بــوده اســت. در مطالعــه   ی 
Neophytou و همــکاران )41( بــر روی 717 بزرگســال در یونــان 

ــد  ــی ســازه  »ســیاهه تمایزیافتگــی خــود -تجدی ــا بررســی روای ب
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ــی  ــل اصل ــدی، 4 عام ــی تأیی ــل عامل ــه روش تحلی ــده« ب نظرش
تاییــد شــد. پایایــی بــه روش همســانی درونــی بــا محاســبه ضریب 
ــی  ــش عاطف ــرای واکن ــوق 0/90 و ب ــه ف ــاخ در نمون ــا کرونب آلف
0/84، موقعیــت مــن 0/79، قطــع عاطفــی 0/72 و هم آمیختگــی 

ــا دیگــران 0/78 گــزارش شــد. ب
 آزادی و ناهیدپــور )42( در مطالعــه خــود بــر روی 157 دانشــجوی 
ــل  ــه روش تحلی ــازه ب ــی س ــاران، روای ــد گچس ــگاه آزاد واح دانش
عاملــی »ســیاهه تمایزیافتگــی خــود- تجدیــد نظرشــده » را انجــام 
و 4 عامــل حاصــل شــد. همچنیــن پایایــی کل ایــن ابــزار بــه روش 
ــه  ــادران ب ــران و م ــن از دخت ــه 157 ت ــازی در 2 نمون ــه س 2 نیم
ترتیــب 0/90 و 0/94 گــزارش شــد. شــریفی و همــکاران )43( در 
پژوهشــی بــر روی 250 زن متاهــل ســاکن شــهر مشــهد، پایایــی« 
ســیاهه تمایزیافتگــی خــود -تجدیــد نظرشــده« به روش همســانی 
درونــی بــا محاســبه ضریــب آلفــا کرونبــاخ را  0/72 گــزارش دادنــد 
. روایــی ابــزار بررســی نشــده و بــه تاییــد روایــی توســط پژوهــش 

هــای پیشــین اکتفــا شــد.
 Cognitive Flexibility( »ــناختی ــری ش ــاف پذی ــیاهه انعط »س
Inventory(، توســط Dennis & VanderWal )19( در سال2010 

در ایــاالت متحــده آمریــکا طراحــی شــد که شــامل 20 عبــارت می 
باشــد. ایــن ســیاهه دارای 3 مولفــه، میــل بــه درک موقعیت هــای 
ــرل  ــرل )ادراک کنت ــل کنت ــای قاب ــوان موقعیت ه ــه عن ــخت ب س
 tendency to perceive difficult situations as( پذیــری( 
controllable( بــا 8 عبــارت )6،8،10،12،13،18،19،20(، توانایــی 

درک چندیــن توجیــه جایگزیــن بــرای رویدادهــای زندگــی و رفتــار 
 ability to perceive multiple( )انســان ها )ادراک توجیــه رفتــار
 alternative explanations for life occurrences and

ــی  ــارت )1،3،5،11،15،16( و توانای ــا 6 عب human behavior( ب

ــخت  ــای س ــرای موقعیت ه ــن ب ــل جایگزی ــن راه ح ــاد چندی ایج
 ability to generate multiple( )ادراک گزینه هــای مختلــف(
ــارت  ــا 6 عب alternative solutions to difficult situations( ب

)2،4،7،9،11،17( مــی باشــد )44(. نحــوه پاســخ دهــی بــر اســاس 
ــره  ــا نم ــم( ت ــال مخالف ــه از نمره1)کام ــا 7 درج ــرت ب ــف لیک طی
ــره 20 و  ــن نم ــد )45(. بنابراین،کمتری ــم( می باش ــال موافق 7 )کام
بیشــترین نمــره 140 خواهــد بــود. ســطح بنــدی نمــره ذکــر نشــده 
ولــی نمــره نهایــی باالتــر بیانگــر انعطــاف پذیــری بیشــتر اســت 
ــا شــرایط تنــش  ــگام مواجهــه ب ــی مــی شــود هن کــه پیــش بین
ــن  ــره پایی ــد. نم ــراه باش ــتری هم ــناختی بیش ــازگاری ش ــا س زا ب
تــر نمایانگــر انعطــاف پذیــری شــناختی کمتــر اســت کــه پیــش 
بینــی مــی شــود هنــگام مواجهــه بــا شــرایط تنــش زا با ســازگاری 

شــناختی کمتــری همــراه باشــد.
در مطالعــه Dennis & VanderWal )19( کــه بــر روی 196 

دانشــجوی مقطــع کارشناســی دانشــگاه میدوســترن انجــام شــد، 
ــاف  ــیاهه انعط ــان »س ــم زم ــی ه ــه روش روای ــی ب ــی مالک روای
 Beck(  »پذیــری شــناختی« بــا »ســیاهه افســردگی بــک
همچنیــن  شــد.  گــزارش   -0/39  )Depression Inventory

ــا  ــب آلف ــبه ضری ــا محاس ــی ب ــانی درون ــه روش همس ــی ب پایای
 Johnco .)46( کرونبــاخ در نمونــه فوق  0/90 بدســت آمــده اســت
ــر  ــن غی ــه 53 ت ــر روی یــک نمون و همــکاران )47( در مطالعــه ب
بالینــی از ســالمندان آمریــکا روایــی ســازه بــه روش روایــی 
ــاس  ــا »مقی ــناختی«   ب ــری ش ــاف پذی ــیاهه انعط ــرای »س همگ
 Martin & Rubin( »انعطــاف پذیــری شــناختی مارتیــن و رابیــن
ــات  ــد و ثب ــزارش دادن Cognitive Flexibility Scale( را 0/75گ

در نمونه فوق بــــه روش بازآزمایــــي بــا فاصلــــه 1 مــاه، 0/72 
شـد.  گـزارش 

ــن  ــر روی 291 ت ــه ب ــز در مطالع ــکاران )48( نی ــلطانی و هم س
از دانشـــجویان دانشـــگاه شـــیراز، روایـــي ســازه بــه روش روایــی 
ــیاهه  ــا »س ــناختی«  ب ــری ش ــاف پذی ــیاهه انعط ــرای »س همگ
افســردگی بــک« را 0/50- اعــالم کردنــد. همچنیــن پایایــی بــه 
ــاخ در  ــا کرونب ــب آلف ــبه ضری ــا محاس ــی ب ــانی درون روش همس
نمونــه فــوق 0/90 گــزارش شــد. در مطالعــه  ولــی زاده و همــکاران 
)49( بــر روی 30 تــن از شــرکت کننــدگان شــهر اهــواز، روایــــی 
ــتفاده از  ــا اس ــناختی«  ب ــری ش ــاف پذی ــیاهه انعط ــوری »س ص
نظــرات 3 تــن از متخصصــان روانشناســـي دانشـــگاه آزاد اســـامي 
اهــواز بررســی و تاییــد شــد. همچنیــن پایایــی بــه روش همســانی 
درونــی بــا محاســبه ضریــب آلفــا کرونبــاخ در نمونــه فــوق 0/79 

گــزارش شــد.
 Coping Strategies( مقابلــه ای«  راهبردهــای  »پرسشــنامه 
در   )50(  Folkman & Lazarus توســط   )Questionnaire

ســال1988در ایــاالت متحــده بــا 66 عبــارت و 8 مولفــه طراحــی 
 seeking( شــد. مولفــه هــا شــامل جســتجوی حمایــت اجتماعــی
social support( بــا 6 عبــارت 8، 18، 22، 45، 42، 31، مســئولیت 

ــارت 9، 25، 29،  ــا 4 عب ــری )accepting responsibility( ب پذی
ــا 6  ــاله )planned problem solving( ب ــه مس ــل مدبران 51، ح
 positive( عبــارت 1، 26،39، 48، 49، 52، بــاز بــرآورد مثبــت
reappraisal( بــا 7 عبــارت 20، 23، 30، 36، 38، 56، 60، مقابلــه 

ــارت 6، 7، 17، 28،  ــا 6 عب ــی )confrontive coping( ب رویاروی
34،46، دوری جویــی )distancing( بــا 6 عبــارت 12، 13، 15، 21، 
41، 44، گریــز- اجتنــاب )escape-avoidance( بــا 8 عبــارت 11، 
16، 33، 40، 47، 50، 58، 59 و خویشــتن داری )self-control( بــا 
7 عبــارت 10، 14- 35- 43، 54، 62، 63 می باشــد )51(. پاســخ ها 
بــر اســاس مقیــاس لیکــرت در یــک طیــف 4 گزینــه ای بــا نمــره 
صفــر )بــه کار نبــردم(، 1)تــا حــدی بــه کار بــردم(، 2 )بیشــتر مواقع 
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بــه کار بــردم(، و 3 )زیــاد بــه کار بــردم( طبقــه بنــدی شــده اســت. 
حداقــل نمــره صفــر و حداکثــر 198 مــی باشــد. کســب کمتــر از 
نصــف مجمــوع نمــره در هــر مولفــه ، بیانگــر اســتفاده کمتــر از آن 
راهبــرد و کســب نمــره بیشــتر از نصــف مجمــوع نمــره هــر مولفــه 
نشــان دهنــده اســتفاده بیشــتر از آن راهبــرد مــی باشــد و توضیــح 

بیشــتری بــرای ســطح بنــدی نمــره هــا ارائــه نشــده اســت. 
Terhorst & Ann )52( در مطالعــه خــود بــر روی 60 تــن از 

افــراد بــا تجربــه خودکشــی در ایالــت پنســیلوانیا روایــی ســازه یــه 
روش روایــی همگــرای »پرسشــنامه راهبردهــای مقابلــه ای« را بــا 
 ،)Beck Depression Inventory( »ســیاهه افســردگی بــک«
 Inventory of Complicated( پیچیــده«  ســوگ  »ســیاهه 
 Medical »ــای پزشــکی ــه پیامده ــاه مطالع ــرم کوت Grief( و »ف

Outcomes Study- Short Form 36(، بــدون ارائــه ضرایــب 

ــه روش  ــی ب ــن پایای ــد. همچنی ــرار دادن ــد ق ــورد تایی ــط، م مرتب
ــه  ــاخ در نمون ــا کرونب ــب آلف ــا محاســبه ضری ــی ب همســانی درون
فــوق بــرای مولفــه جســتجوی حمایــت اجتماعــی0/80، مســئولیت 
پذیــری0/57، حــل مدبرانــه مســاله0/71، بــاز بــرآورد مثبــت0/78، 
مقابلــه رویارویــی 0/68، دوری جویــی0/69، گریــز- اجتنــاب0/82 
ــکاران  ــد. Menegatti و هم ــبه ش ــتن داری0/73 محاس و خویش
)53( در مطالعــه ای در برزیــل بــر روی نمونــه 88 تــن از کارآموزان 
پرســتاری، پایایــی بــه روش همســانی درونــی بــا محاســبه ضریــب 
آلفــا کرونباخ »پرسشــنامه راهبردهــای مقابلــه ای« را 0/92 گزارش 

داد و روایــی پرسشــنامه مــورد بررســی قــرار نگرفتــه اســت.
در پژوهــش آقایوســفی و همــکاران )54( بــر روی نمونــه ای 
متشــکل از 85 تــن از دانشــجویان دانشــگاه آزاد و پیــام نــور قــم 
روایــی صــوری »پرسشــنامه راهبردهــای مقابلــه ای« توســط 3 تن 
از متخصصیــن حــوزه روانشناســی دانشــگاه تربیــت مــدرس مــورد 
تاییــد قــرار گرفــت. پایایــی در ایــن پژوهــش مــورد بررســی قــرار 
نگرفتــه و بــه پایایــی در پژوهــش هــای قبلــی اکتفــا شــده اســت. 
ــی  ــانی درون ــه روش همس ــی ب ــری )55( پایای ــش جعف در پژوه
ــای  ــنامه راهبرده ــاخ »پرسش ــا کرونب ــب آلف ــبه ضری ــا محاس ب
مقابلــه ای« در نمونــه 120 تــن از شــرکت کننــدگان ســاکن شــهر 
ــورد  ــش م ــن پژوه ــی در ای ــد. روای ــبه ش ــران،  0/82 محاس ته
ــای  ــش ه ــی در پژوه ــد روای ــه تایی ــه و ب ــرار نگرفت ــی ق بررس

پیشــین اکتفــا شــد. 
ــازگاری  ــاس س ــوری »مقی ــی ص ــز، روای ــر نی ــش حاض در پژوه
ــده »،  ــد نظرش ــود تجدی ــی- خ ــنامه تمایزیافتگ زوجی«،«پرسش
»ســیاهه انعطــاف پذیــری شــناختی« و »پرسشــنامه راهبردهــای 
ــوزه  ــن ح ــین و متخصصی ــن از مدرس ــر  3  ت ــا نظ ــه ای«  ب مقابل
ــدرک  ــم )دارای م ــد ق ــالمی واح ــگاه آزاد اس ــی دانش روانشناس
دکتــری روانشناســی(، مــورد تاییــد قــرار گرفــت. همچنیــن 

ــا  ــب آلف ــبه ضری ــا محاس ــی ب ــانی درون ــه روش همس ــی ب پایای
کرونبــاخ بــرای »مقیــاس ســازگاری زوجــی« 0/92، »پرسشــنامه 
تمایزیافتگــی -خــود تجدیــد نظرشــده » 0/70،«ســیاهه انعطــاف 
ــه ای«  ــای مقابل ــناختی« 0/79 و »پرسشــنامه راهبرده ــری ش پذی

ــد. ــبه ش 0/92 محاس
بــرای جمــع آوری داده هــا، ابتــدا معرفــی نامــه از معاونــت پژوهــش 
دانشــگاه آزاد اســالمی واحــد قــم دریافــت شــد و بــه همــراه یــک 
نســخه از هــر پرسشــنامه بــه مســئول حراســت اداره کل آمــوزش 
ــس از انجــام هماهنگــی  ــد. پ ــه گردی ــم ارائ ــرورش اســتان ق و پ
ــرورش  ــوزش و پ ــدان اداره کل آم ــن کارمن ــنامه ها بی الزم، پرسش
اســتان قــم  و کارمنــدان ادارات آمــوزش و پــرورش ناحیــه 4،3،2،1 
شــهر قــم توزیــع و پــس از یــک هفتــه جمــع آوری شــد. تعــدادی 
از ابزارهــا بــه دلیــل عــدم احــراز شــرایط ورود و همچنیــن وجــود 
ــًا  ــد. نهایت ــذف ش ــراری، ح ــای تک ــاس الگوه ــر اس ــخ های ب پاس
تعــداد 256 پرسشــنامه مــورد تحلیــل قــرار گرفــت. در طــول مــدت 
ــگیری از  ــور پیش ــه منظ ــا ب ــنامه ه ــع آوری پرسش ــش و جم پخ
ــا، پروتکل هــای بهداشــتی رعایــت شــده و  ــروس کرون انتقــال وی

ایــن موضــوع بــه شــرکت کننــدگان نیــز تذکــر داده شــد. 
بــه منظــور رعایــت اصــول اخالقــی در پژوهــش، توضیحــات الزم 
در مــورد هــدف مطالعــه و داوطلبانــه بــودن شــرکت در پژوهــش به 
مشــارکت کننــدگان ارائــه شــد. عــالوه بــر این کــه نیــازی بــه ذکــر 
نــام آزمودنــی در پرسشــنامه هــا نبــود، بــه آزمودنــی هــا اطمینــان 
ــا،  ــل داده ه ــع آوری و تحلی ــل جم ــام مراح ــه در تم ــد ک داده ش
جانــب امانــت رعایــت شــده و اطالعــات محرمانــه خواهــد مانــد. 
ــت پرسشــنامه،  ــل دریاف ــدگان می توانســتند در مراح شــرکت کنن
مهلــت تعییــن شــده بــرای تکمیــل پرسشــنامه و همچنیــن تــا 1 
هفتــه بعــد از تحویــل پرسشــنامه بــه پژوهشــگر و قبــل از شــروع 
تحلیــل ابــزار، بــا تمــاس بــا پژوهشــگر از ادامــه همــکاری صــرف 
نظــر کننــد. همچنیــن در تمــام مراحــل مطالعــه، حریــم خصوصــی 
آزمودنــی هــا رعایــت گردیــد و بــا عــدم پیــش داوری در مطالعــه، 
صداقــت در گــزارش نتایــج توســط پژوهشــگران رعایــت گردیــد.

پــس از جمــع آوری پرسشــنامه هــا و نمــره گــذاری، تحلیــل داده ها 
در بخــش آمــار توصیفــی بــا محاســبه میانگیــن، انحــراف معیــار، 
ــا  ــتنباطی، ب ــار اس ــش آم ــد. در بخ ــام ش ــی انج ــد و فراوان درص
محاســبه ضرایــب مســتقیم و غیرمســتقیم، شــاخص های مختلــف 
ــده  ــی )X2(، شــاخص هنجارش ــم از مجــذور خ ــو اع ــرازش الگ ب
 ،)X2/DF( )مجــذور خــی )نســبت مجــذور خــی بــر درجــات آزادی
 ،)GFI) Goodness- of-Fit Index ــرازش ــی ب ــاخص نیکوی ش
 AGFI (Adjusted شــاخص نیکویــی بــرازش تعدیــل یافتــه
هنجارشــده  برازندگــی  شــاخص   ،)Goodness of Fit Index

تطبیقــی  برازندگــی  شــاخص   ،)NFI( Normed Fit Index
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امین حمزه ای و علیرضا آقایوسفی

ــی  ــی افزایش ــاخص برازندگ CFI( Comparative Fit Index(، ش

مجــذورات  میانگیــن  جــذر   ،)IFI( Incremental Fit Index

 RMSEA )Root- Mean- Square Error تقریــب  خطــای 
of Approximation( بــرای بــرازش الگــو اســتفاده شــد. جهــت 

آزمــون رابطــه واســطه ای در الگــوی پیشــنهادی و معنــاداری آنهــا 
از روش بــارون و کنــی )Baron & Kenny( و آزمــون ســوبل 
)Sobel( اســتفاده شــد. تحلیــل داده هــا بــا نــرم افــزار اس پــی اس 

ــت. ــام گرف ــوس 16 انج ــخه 22 و آم اس نس

یافته ها
اطالعــات جمعیــت شــناختی مطالعــه نشــان می دهــد کــه تعــداد 
ــن  ــد( و 47 ت ــر )81/6 درص ــدگان، مذک ــرکت کنن ــن از ش 209 ت

ــراد  ــداد اف ــترین تع ــد. بیش ــث بودن ــا مؤن ــد( از آن ه )18/4 درص
ــا  ــن 41 ت ــد( بی ــن )30/5 درص ــداد 78 ت ــا تع ــده ب ــرکت کنن ش
ــالت  ــی ســطح تحصی 45 ســال ســن داشــتند و بیشــترین فراوان
مربــوط بــه مقطــع کارشناســی بــا تعــداد 142 تــن )55/5 درصــد( 
ــداد 112  ــا تع ــد ب ــا 2 فرزن ــواده ب ــای خان ــن متغیره ــود. همچنی ب
ــا 25 ســال  ــازه ســنی 21 ت ــن )43/8 درصــد(، ســن ازدواج در ب ت
بــا تعــداد 122 )47/7 درصــد(، مــدت زمــان زندگــی مشــترک 11 
ــا  ــن )23 درصــد(، اختــالف ســنی ب ــداد 59 ت ــا تع ــا 15 ســال ب ت
ــا تعــداد 124 )48/4 درصــد( و تعــداد  ــر از 3 ســال ب همســر، کمت
فرزنــد در خانــواده اصلــی 4 تــا6 فرزنــد بــا تعــداد 117 تــن )45/7 

ــود.  ــی ب درصــد( دارای بیشــترین فراوان

جدول 1: شاخص های توصیفی متغیرهای پژوهش و زیر مقیاس ها/مولفه های آن ها

بیشینهکمینهانحراف معیارمیانگینزیر مقیاس ها/مولفه های متغیرمتغیر

تمایزیافتگی -خود

31/957/441154واکنش عاطفی
39/826/992060جایگاه من
39/069/561263قطع عاطفی

29/247/851055هم آمیختگی با دیگران

انعطاف پذیری شناختی
35/308/821456ادراک کنترل پذیری
9/092/641970ادراک توجیه رفتار

51/938/85214ادراک گزینه های مختلف

راهبردهای مقابله ای

8/653/62017جستجوی حمایت اجتماعی
6/152/30012مسئولیت پذیری

9/052/93018حل مدبرانه
12/553/73321بازبرآورد مثبت
7/552/82116مقابله رویارویی
7/653/12117دوری جویی
8/924/28020گریز-اجتناب
11/263/28421خویشتن داری

سازگاری زوجی

36/045/141545رضایت زوجی
15/514/56424انسجام زوجی
42/764/74060توافق زوجی
8/182/87012ابراز محبت

ــک از  ــر ی ــی ه ــاخص های توصیف ــده ش ــان دهن ــدول 1 نش ج
متغیرهــای پژوهــش و مولفــه هــای آن هاســت. بــه منظــور ارزیابی 
الگــوی پیشــنهادی، الگــوی معــادالت ســاختاری مــورد اســتفاده 
ــا  ــل مدل ه ــل از تحلی ــج حاص ــه نتای ــه ب ــا توج ــت. ب ــرار گرف ق
ــای  ــه راهبرده ــن8 مؤلف ــه از بی ــوس ک ــزار آم ــرم اف ــط ن توس
مقابلــه ای، 2 مولفــه جســت و جــوی حمایــت اجتماعــی و گریــز-
اجتنــاب توانســتند نقــش میانجــی را ایفا کننــد. بنابرایــن، در بخش 

ــه اول  ــد. در مرحل ــد ش ــه خواه ــو پرداخت ــن 2 الگ ــه ای ــا ب یافته ه
الگــوی اندازه گیــری و در مرحلــه دوم بخــش ســاختاری الگــو بــر 
ــادالت  ــی مع ــو یاب ــتفاده از الگ ــا اس ــه اول و ب ــج مرحل ــه نتای پای
ــدند.  ــرآورد ش ــاختاری )Structural Equation Modeling( ب س
ــوبل و  ــون س ــی و آزم ــارون و کن ــور از روش ب ــن منظ ــرای ای ب

ــرازش اســتفاده شــد. ــن بررســی شــاخص هــای ب همچنی



نشریه مدیریت ارتقای سالمت، دوره 12، شماره 1، بهمن و اسفند 1401

24

جدول 2: همبستگی مستقیم و غیر مستقیم تمایزیافتگی-خود و انعطاف پذیری شناختی با سازگاری زوجی با واسطه گری جستجوی حمایت اجتماعی

همبستگی کلیهمبستگی غیر مستقیمهمبستگی مستقیممتغیرها

βPβPβPمالکواسطهپیش بین

تمایز یافتگی- 
خود

جستجوی حمایت 
0/3620/00010/0110/2110/3510/0001سازگاری زوجیاجتماعی

انعطاف پذیری 
شناختی

جستجوی حمایت 
اجتماعی

سازگاری
0/1620/0110/0320/0360/1940/002زوجی 

تمایز یافتگی- 
0/2090/0330/0420/0300/3520/0001سازگاری زوجیگریز- اجتنابخود

انعطاف پذیری 
0/1310/0470/0190/0320/1930/003سازگاری زوجیگریز- اجتنابشناختی

ــری  ــا میانجی گ ــدول2، ب ــاهده در ج ــل مش ــج قاب ــاس نتای براس
جســتجوی حمایــت اجتماعــی، انعطــاف پذیــری شــناختی 
)β =0/032 ،P<0/05(، همبســتگی  غیــر مســتقیم مثبــت 
معنــاداری بــا ســازگاری زوجــی داشــت. همچنیــن تمایزیافتگــی 
-خــود )β =0/362 ،P<0/05( و انعطــاف پذیــری شــناختی 
)β =0/162 ،P<0/05( همبســتگی مســتقیم مثبــت و معنــاداری 
ــتگی  ــر از همبس ــوی ت ــه ق ــتند ک ــی داش ــازگاری زوج ــا س ب
ــت  ــتجوی حمای ــکل1، جس ــن، در ش ــود. بنابرای ــتقیم ب غیرمس
ــاف  ــن انعط ــه بی ــی را در رابط ــش میانج ــت نق ــی توانس اجتماع

ــد. ــا نمای ــی ایف ــازگاری زوج ــناختی و س ــری ش پذی

ــر  ــتگی غی ــاب، همبس ــری گریز-اجتن ــا میانجی گ ــن ب همچنی
مســتقیم تمایــز یافتگــی )β =0/042 ،P<0/05( و انعطــاف 
ــا ســازگاری زوجــی  ــری شــناختی )β =0/019 ،P<0/05( ب پذی
ــتقیم  ــتگی مس ــور همبس ــد. همینط ــی باش ــادار م ــت و معن مثب
تمایزیافتگــی -خــود )β =0/209 ،P<0/05( و انعطــاف پذیــری 
ــا ســازگاری زوجــی ، مثبــت  شــناختی )β =0/131 ،P<0/05( ب
ــذا در  ــود. ل ــتقیم ب ــتگی غیرمس ــر از همبس ــادار و قوی ت و معن
ــی و  ــز یافتگ ــاط تمای ــت در ارتب ــاب توانس ــکل2، گریز-اجتن ش
همچنیــن انعطــاف پذیــری شــناختی بــا ســازگاری زوجــی نقــش 

ــد. ــا نمای میانجــی را ایف

 

شکل1: الگوی نهایی اصالح شده پیش بینی سازگاری زوجی بر اساس انعطاف پذیری شناختی و تمایزیافتگی- خود  با میانجی گری مؤلفه جست و جوی حمایت اجتماعی 
از متغیر راهبردهای مقابله ای
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امین حمزه ای و علیرضا آقایوسفی

در الگــوی شــکل 1 بــا میانجــی گــری جســت و جــوی حمایــت 
ــی  ــر شــاخص های برازندگ ــه مقادی ــه اینک ــه ب ــا توج ــی ب اجتماع
ــه  ــنهادی ب ــوی پیش ــه الگ ــود ک ــی از آن ب ــه حاک ــوی اولی الگ
ــا  ــد ب ــه بع ــن منظــور در مرحل ــاز دارد، بدی ــود نی اصالحــات و بهب
ــرم  ــی ن ــه در خروج ــی )MI( ک ــاخص های اصالح ــه ش ــه ب توج
افــزار آمــوس بــه الگــو اضافــه شــدند، بــرازش آن بــا داده هــا بــر 
ــی دو  ــت: خ ــورت اس ــن ص ــی بدی ــاخص های برازندگ ــاس ش اس
ــه آزادی  ــه درج ــی دو ب ــبت خ ــه آزادی 107، نس 225/671، درج

2/10، شــاخص نیکویــی بــرازش 0/96، شــاخص نیکویــی بــرازش 
اصــالح شــده 0/92، شــاخص بــرازش افزایشــی 0/926، شــاخص 
بــرازش توکــر لوئیــس 0/904، شــاخص بــرازش تطبیقــی 0/925، 
ــن،  ــود. بنابرای ــده 0/66 ب ــات باقیمان ــن مربع ــه دوم میانگی ریش
ــد  ــان می ده ــرازش نش ــاخص های ب ــر ش ــی مقادی ــور کل ــه ط ب
ــت  ــا میانجــی گــری جســتجوی حمای ــری ب ــدازه گی الگوهــای ان

ــی برخــوردار اســت. ــرازش مطلوب اجتماعــی از ب

شکل 2: الگوی نهایی اصالح شده پیش بینی سازگاری زوجی بر اساس انعطاف پذیری شناختی و تمایزیافتگی -خود با میانجی گری مؤلفه گریز-اجتناب از متغیر راهبردهای 
مقابله ای

ــا میانجــی گــری گریز-اجتنــاب  همچنیــن در الگــوی شــکل 2 ب
شــاخص هــای بــرازش به ایــن صــورت اســت: خــی دو 205/503، 
درجــه آزادی 125، نســبت خــی دو بــه درجه آزادی 1/64، شــاخص 
نیکویــی بــرازش 0/928، شــاخص نیکویــی بــرازش اصــالح شــده 
0/891، شــاخص بــرازش افزایشــی 0/954، شــاخص بــرازش توکر 
ــه دوم  ــی 0/953، ریش ــرازش تطبیق ــاخص ب ــس 0/936، ش لوئی
میانگیــن مربعــات باقیمانــده 0/05 بــود کــه نشــان دهنــده بــرازش 

مطلــوب ایــن الگــو نیــز مــی باشــد. 
 از طرفــی، در الگــوی شــکل 2 کــه مولفــه گریز-اجتنــاب، نقــش 
میانجــی را ایفــا می کنــد، همبســتگی غیــر مســتقیم تمایــز یافتگی 
 ،P<0/05( و انعطــاف پذیــری شــناختی )β =0/03 ،P<0/50(

β =0/019( بــا ســازگاری زوجــی مثبــت و معنــادار مــی باشــد.

بحث 
هــدف پژوهــش حاضــر ارائــه الگــوی ســازگاری زوجــی بــر اســاس 
تمایزیافتگــی- خــود و انعطــاف پذیــری شــناختی بــا میانجــی گری 
ــوزش و  ــل اداره کل آم ــدان متأه ــه ای در کارمن ــای مقابل راهبرده
پــرورش اســتان قــم و ادارات آمــوزش و پــرورش ناحیــه 1،2،3،4 

شــهر قــم در ســال 1399 بــود. 
ــا  ــود کــه تمایزیافتگــی- خــود ب ــن ب ــج پژوهــش ای یکــی از نتای
ســازگاری زوجــی دارای همبســتگی معنــادار و مثبــت مــی باشــد. 
ــرد  ــود در ف ــه ســطح تمایزیافتگــی- خ ــه هرچ ــا ک ــن معن ــه ای ب
باالتــر باشــد، میــزان ســازگاری زوجــی بیشــتری را از خــود نشــان 
ــد  ــی و فوالدون ــش زارع ــج پژوه ــا نتای ــه ب ــن یافت ــد. ای ــی ده م
ــکاران  ــری و هم ــکاران )57( و باق ــاداتی و هم ــس الس )56(، رئی
)58( همســو بــود. زارعــی و فوالدونــد )56( در مطالعــه خــود بیــان 
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داشــتند کــه تمایزیافتگــی- خــود بــه عنــوان یــک روش تاثیرگذار، 
ــد نقــش تعدیــل کننــده را بیــن تنیدگــی ادراک شــده و  مــی توان
ســازگاری زوجــی ایفــا کنــد و افزایــش ســطح تمایزیافتگــی- خــود 
ــط  ــه کاهــش نامالیمــات در رواب ــد منجــر ب ــن مــی توان در زوجی
ــش  ــکاران )57( در پژوه ــاداتی و هم ــس الس ــد. رئی ــی باش زوج
ــای  ــواره ه ــود و طرح ــه تمایزیافتگــی- خ ــد ک ــود نشــان دادن خ
ــد.  ــی کنن ــی م ــش بین ــی را پی ــازگاری زوج ــه، س ــازگار اولی ناس
باقــری و همــکاران )58( نیــز در مطالعــه بیــان داشــتند کــه میــان 
ــا  تمایزیافتگــی- خــود و احســاس امنیــت روانــی زنــان متاهــل ب
صمیمــت زناشــویی رابطــه مثبــت معنــاداری وجــود دارد. بنابرایــن، 
ــری  ــل موث ــد عام ــود می توان ــی -خ ــطح تمایزیافتگ ــش س افزای
ــد. در  ــن زوج باش ــط بی ــتر در رواب ــازگاری بیش ــه س ــک ب در کم
ــرد.  ــاره ک ــه Bowen اش ــه نظری ــوان ب ــه می ت ــن یافت ــن ای تبیی
ــی  ــتار فرض ــک پیوس ــود را روی ی ــی -خ ــز یافتگ Bowen تمای

ــی و در  ــز یافتگ ــای آن تمای ــک انته ــه در ی ــد ک ــان می ده نش
ــق  ــرار دارد. مطاب ــران ق ــا دیگ ــی ب ــر آن هم آمیختگ ــای دیگ انته
بــا ایــن نظریــه، گســلش عاطفــی از نتایــج کمبــود تمایزیافتگــی- 
خــود اســت؛ در ایــن حالــت اشــخاص بــرای فــرار از امتــزاج بــاال و 
اضطــراب ناشــی از آن، ســعی می کننــد از محیــط اطــراف فاصلــه 
ــطح  ــا س ــراد ب ــی اف ــد )59(. از طرف ــی بگیرن ــا ذهن ــی ی فیزیک
تمایزیافتگــی -خــود پاییــن، در شــرایط تنــش زا گرایــش دارنــد تــا 
بــه جــای برخــورد منطقــی، بــا واکنش هــای هیجانــی و عاطفــی 

ــه محیــط پاســخ دهنــد )41(. ب
از دیگــر یافتــه هــای پژوهــش ایــن بــود که میــان انعطــاف پذیری 
ــاداری  ــت معن ــز همبســتگی مثب شــناختی و ســازگاری زوجــی نی
وجــود دارد. ایــن نتیجــه بــا یافتــه پژوهــش شــاره و اســحاقی ثانــی 
ــود. شــاره و اســحاقی  )60( و مشــایخ و عســگریان)61( همســو ب
ــری  ــه انعطــاف پذی ــد ک ــه خــود نشــان دادن ــی )60( در مطالع ثان
شــناختی، نقــش پیــش بیــن رضایــت زناشــویی را بــه عنــوان یکی 
از مولفــه هــای ســازگاری زوجــی ایفــا می کنــد. همچنیــن مشــایخ 
و عســگریان )61( در بخشــی از یافتــه هــای پژوهــش خــود بیــان 
داشــتند کــه بیــن انعطاف پذیری شــناختی بــا مثبت اندیشــی و 
ــت، رابطــه  ــی مثب ــه و خودارز یاب ــت روزان ــرد مثب مولفه هــای کارک
ــوان  ــه می ت ــن یافت ــن ای ــود دارد .در تبیی ــاداری وج ــت و معن مثب
بیــان داشــت انعطاف پذیــری شــناختی یکــی از ابعــاد کارکردهــای 
اجرایــی اســت کــه بــه توانایــی تغییــر اعمــال و افــکار مطابــق بــا 
ــخ  ــرد در پاس ــی ف ــه عبارت ــاره دارد. ب ــی اش ــت های محیط خواس
بــه محــرک بیرونــی بــرای تغییــر رفتــار و انطبــاق بــا محیــط، از 
شــناخت انعطــاف پذیــر اســتفاده می کنــد. یــک رابطــه زناشــویی 

ــی  ــز گوناگون ــش زا و چالش برانگی ــای تن ــت ه ــده موقعی دربردارن
ــود  ــد وج ــاط، نیازمن ــن ارتب ــازگاری در ای ــود س ــه وج ــت ک اس
انعطــاف پذیــری در الگــوی شــناختی هــر یــک از زوجیــن اســت 

.)62(
یافتــه دیگــر ایــن پژوهــش ایــن بــود کــه راهبردهــای مقابلــه ای 
جســت و جــوی حمایــت اجتماعــی و گریز-اجتنــاب بــا ســازگاری 
زوجــی همبســتگی معنــاداری دارنــد. بــه ایــن معنــا کــه اســتفاده 
ــه کاهــش ســازگاری در  مکــرر از راهبــرد گریز-اجتنــاب منجــر ب
روابــط زوج هــا  و جســتجوی حمایــت اجتماعــی منجر بــه افزایش 
ــا نتیجــه  ــه ب ــن یافت ســازگاری زوجــی در زوج هــا مــی شــود. ای
مطالعــه کمربیگــی و کمربیگــی )63(، Molgora و همــکاران )64( 
ــی  ــی و کمربیگ ــود. کمربیگ ــو ب ــیدی )65( همس ــی و رش و ملک
)63( در مطالعــه خــود بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه بیــن مقابلــه 
ــوان  ــه عن ــویی ب ــدی زناش ــا رضایت من ــی ب ــدار و اجتناب هیجان م
یکــی از مؤلفه هــای ســازگاری زوجــی، همبســتگی منفــی و 
معنــادار وجــود دارد. همچنیــن یافتــه هــای Molgora و همــکاران 
)64( نشــان داد کــه اســتفاده از راهبردهــای مثبــت مقابلــه ای مــی 
ــا  ــازگاری زوجــی در زوج ه ــزان س ــش می ــه افزای ــد منجــر ب توان
شــود. در تبییــن ایــن موضــوع می تــوان بیــان داشــت زوج هایــی 
ــر  ــاب هســتند ب ــز اجتن ــد گری ــر ســبک هایی مانن ــز ب ــه متمرک ک
ــد. زوج هــا  ــد دارن ــات و واکنش هــای عاطفــی تاکی ــرل هیجان کنت
در ایــن ســبک مقابلــه، بــا مســائل بــه صــورت هیجانــی برخــورد 
ــا  ــاد زدن ب ــدن و فری ــی ش ــردن، عصبان ــه ک ــا گری ــد و ب می کنن
ــان  ــی نش ــه هیجان ــی مقابل ــد. حت ــه می کنن ــی مقابل ــار روان فش
ــت  ــش زا اس ــای تن ــه رویداده ــش ب ــی از واکن ــکل کل ــده ش دهن
کــه ممکــن اســت مســتلزم اتــکا بــه دیگــران باشــد. ســبک گریــز 
اجتنــاب گاهــی بــه شــکل مقابلــه اجتنابــی آشــکار می شــود کــه 
خــود باعــث می شــود زوج هــا بــرای ســازگاری بــا عوامــل فشــارزا، 
از طریــق فاصلــه گرفتــن از آن، یــا از طریــق تمرکــز بر احساســات 
ــویی و  ــط زناش ــازگار در رواب ــیوه ناس ــن ش ــد. ای ــل کنن ــود عم خ
رضایــت از زندگــی زناشــویی و بــه تبــع آن ســازگاری تأثیــر منفــی 
بــه جــای می گــذارد. ملکــی و رشــیدی)65( نیــز در مطالعــه خــود 
دریافتنــد کــه دریافــت حمایــت هــای اجتماعــی در زنــان متاهــل، 
همبســتگی مســتقیم و معنــاداری بــا ســازگاری زناشــویی در آن ها 
ــان داشــت از آنجــا کــه  ــوان بی ــی ت ــورد م ــن م ــن ای دارد. در تبی
ــرد احســاس  ــی شــود ف ــی ســبب م ــت اجتماع جســتجوی حمای
مراقبــت، دوســت داشــته شــدن، عــزت نفــس و ارزشــمند بــودن 
کنــد و احســاس نمایــد کــه در بخشــی از شــبکه وســیع ارتباطــی 
ــی  ــازگاری در زندگ ــل ناس ــر عوام ــد در براب ــرار دارد و می توان ق
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ــا احســاس تعلــق  بــه خوبــی مقابلــه نمایــد. حمایــت اجتماعــی ب
ــرای اشــخاص  ــد، ب ــم می کن ــه فراه ــی ک ــت مثبت ــری وتقوی پذی
ماننــد مدافعــی در برابــر نامالیمــات و تنــش هــای محیطــی عمــل 
کــرده و لــذا مــی توانــد نقــش مثبــت تاثیرگــذاری بــر ســازگاری 
ــن  ــی بی ــاوت اصل ــال، تف ــا این ح ــد )66(. ب ــته باش ــی داش زوج
پژوهــش حاضــر و مطالعــات پیشــین در نــوع روش پژوهــش بــود. 
در ایــن مطالعــه بــا توجــه بــه پیشــنهاد مطالعــات قبلــی از الگــوی 
معــادالت ســاختاری جهــت تبییــن ســازگاری زوجی اســتفاده شــد. 
ــتگی و  ــای همبس ــی از روش ه ــای قبل ــه در پژوهش ه درحالیک

رگرســیون اســتفاده شــده بــود. 

نتیجه گیری
ــود  ــی- خ ــه تمایزیافتگ ــان داد ک ــا نش ــل از یافته ه ــج حاص نتای
و انعطــاف پذیــری شــناختی همبســتگی مســتقیم مثبــت و 
معنــاداری بــا ســازگاری زوجــی داشــتند کــه قــوی تــر از 
همبســتگی غیرمســتقیم بــود. 2 مولفــه  جســتجوی حمایــت 
ــش  ــز نق ــه ای نی ــای مقابل ــاب از راهبرده ــی و گریز-اجتن اجتماع
ــرازش  ــده ب ــه ش ــوی ارائ ــاً 2 الگ ــد. نهایت ــا کردن ــی را ایف میانج
مطلوبــی را نشــان دادنــد. پیشــنهاد می شــود در ســطح بالینــی زوج 
ــواده درمانگــران از ایــن یافته هــا در برنامه هــای  درمانگــران و خان
درمانــی بیشــترین اســتفاده را داشــته باشــند. ایــن پژوهــش دارای 
محدودیــت هایــی بــود. از جملــه ایــن محدودیــت هــا تعــداد باالی 
مجمــوع ســواالت و عــدم امــکان حضــور و نظــارت پژوهشــگر بــر 

فراینــد پاســخ دهی بــود کــه می توانــد منجــر بــه کاهــش عملکــرد 
دقیــق در پاســخگویی شــرکت کنندگان شــود. انتخــاب کارمنــدان 
ادارات آمــوزش و پــرورش شــهر قــم بــه عنــوان جامعــه از دیگــر 
محدودیــت هاســت کــه بایــد در تعمیــم نتایــج بــه ســایر جوامــع 
ــه  ــکان نمون ــدم ام ــن ع ــردد. همچنی ــال گ ــر الزم اعم ــت نظ دق
گیــری بــه صــورت زوجــی بــه منظــور ارزیابــی تاثیــرات متغیرهای 
پیــش بیــن بــر متغیــر مــالک همســر از دیگــر محدودیــت هــا بــه 

شــمار مــی رود. 
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