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Abstract 

Background & Objective: One of the most critical periods of life is marriage. The family is the first founder of personality and values and 

intellectual criteria, which plays a vital role in determining the future and the future's lifestyle, lifestyle, ethics, health, and mental health. The 
issue of the relationship between parents and children has attracted the opinion of experts and educators for many years. The relationship between 

children and parents and other members of the family can be considered as a system or network that interacts with each other. This system, 
directly and indirectly, influences children's ways through different ways of parenting. Each family uses a special form of parenting in the 

education of their children, influenced by a variety of factors, including cultural, social, political and economic factors. Differences in the core 

elements of parenting (such as being warm, being involved, age-old requests, supervision, and supervision) make changes in how the child 
responds to the effects of parents. Parenting styles have both supportive and non-advocacy role. The purpose of this study was to provide a model 

of marital adjustment based on parenting styles with mediating disconnection/rejection schema and coping strategies. 
Methods: The present study was a descriptive study done by correlation method. The statistical population of the present study was couples who 

referred to welfare counseling centers of Alborz province in 2017. According to the estimates, 570 (50% female) samples selected. The 

instruments were Marital Adjustment Questionnaire (Spinner, 1976) and Yang-Rae Coping Strategies Questionnaire (1994), Young Parenting 

Inventory (Young, 1994), and Early Maladaptive Schemas Questionnaire-Short Form (Young, 1988). The used questionnaires had good validity 

and reliability. Data were analyzed using linear modeling, Pearson correlation and independent t-test using SPSS-22 software. 
Results: Pearson correlation results showed a positive and significant correlation between parenting, regeneration strategy, avoidance strategy 

and disconnection/rejection schema (p<0.01). Also, there was a positive and significant correlation between marital adjustment, regeneration 

strategy and parenting (p<0.01), but there was a negative correlation between marital adjustment and disconnection/rejection schema (p<0.01). 
The results of structured modeling of path analysis showed that parenting styles with the mediating role of avoidance, regeneration strategies 

and disconnection/rejection schema could explain marital adjustment (p<0.001). 
Conclusion: In general, the findings revealed parenting with the mediator roles of avoidance, regeneration strategies and disconnection/rejection 

schema in explaining marital adjustment. 

Keywords: Marital Adjustment, Coping Strategies, Parenting Style, Disconnection/Rejection Schema. 
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  .۷۶:(۸؛ )۷1۳۹ی ناتوان مطالعات مجله1

 لیاصی پژوهش قالهم 1۳۹۷ ندماهفسا برخط انتشار 

 

 حوزه وارٔهطرح یانجیم نقش با یفرزندپرور یهاسبک براساس ییزناشو یسازگار مدل
 یامقابله یراهبردها و طرد/بریدگی

 ۳یحاجب ضرغام دیمج ،۲منیرپور نادر* ،1گنجی اینانلو سمیه

 سندگانینو حاتیتوض

 ان؛يرا ،میسالا آزاد هنشگادا م،ق حدوا ،سیشناروان وهگر ،دانشجوی دکتری .1
 ان؛يرا ،میسالا آزاد هنشگادا م،ق حدوا ،سیشناروان وهرگ ادیار،است .۲
 .انيرا ،میسالا آزاد هنشگادا م،ق حدوا ،سیشناروان وهگراستادیار،  .۳

 .میسالا آزاد هنشگادا م،ق حدوا ،سیشناروان وهگر: آدرس نویسندۀ مسئول*
 Monirpoor1357@gmail.com رایانامه:*

 1۳۹۷مهرماه۲۶ تاریخ پذیرش:؛ 1۳۹۷شهریور1۹ دریافت:تاریخ 

  

                                                      
( deed.fa/4.0nc/-https://creativecommons.org/licenses/byی )المللنیب ۰٫۴ی رتجاریغ-اریاخت مجوز تحت که است آزادی دسترس با مقاله کی نیا. یناتوان مطالعات مجله ،۱۳۹۵ © است محفوظ انتشار حق

 .دیکن عیتوز وی بردارنسخهی رتجاریغ طوربه ،یاصل نسخٔه به مناسب ارجاع شرط با را مقاله نیا در شده منتشر مواد که دهدیم اجازه شما به که است شده منتشر

 
 دهیچک

 هدف. هستند ییزناشو یسازگار با مرتبط عوامل افتنی دنبالبه امروزه پژوهشگران. هاستآن حل ییتوانا و مشکالت با یسازگار تیظرف یمعنابه ییزناشو یسازگارهدف: 
 .بود یامقابله یراهبردها و یدگیبر/طرد حوزه وارٔهطرح یانجیم نقش با یفرزندپرور یهاسبک براساس ییزناشو یسازگار مدل ارائٔه حاضر پژوهش

 باتوجه. بودند 1۳۹۶ سال در البرز استان یستیبهز مشاورٔه مراکز به کنندهمراجعه نیزوج حاضر، پژوهش یآمار جامعٔه. شد انجام یهمبستگ روش به حاضر مطالعٔه بررسی:روش
 ،(1۹۷۶ نر،یاسپ) ییزناشو یسازگار پرسشنامٔه شامل، پژوهش یابزارها. شدند انتخاب نمونه عنوانبه( مذکر درصد۵۰ و مؤنث درصد۵۰) نفر ۵۷۰ شده،انجام یهابرآورد به

 کوتاه فرم-انگی هیاول ناسازگار یهاوارهطرح پرسشنامه و( 1۹۹۴ انگ،ی) شده ادراک یفرزندپرور یهاسبک پرسشنامٔه ،(1۹۹۴) یرا-انگی یامقابله یراهبردها پرسشنامٔه
 .شدند لیتحل AMOS23 و SPSS22 افزار نرم از استفاده با ریمس لیتحل یساختار یابیمدل و رسونیپ یهمبستگ روش با هاداده. بود( 1۹۸۸ انگ،ی)

 کند تبیین را زناشویی سازگاری تواندمی طرد/بریدگی حوزٔه وارٔهطرح و اجتناب ،جبرانای مقابله راهبردهای میانجی نقش با فرزندپروری یهاسبک ،داد نشان نتایجها: یافته
(۰٫۰۰1>p.) 

  .بود زناشویی سازگاری تبیین در طرد/بریدگی حوزٔه وارٔهطرح و اجتناب ،جبرانای ابلهمق راهبردهای نقش دهندٔهنشان هایافته طورکلیبه گیری:نتیجه
 .طرد/بریدگی حوزٔه وارٔهطرح ،فرزندپروری سبک ،ایمقابله راهبردهای ،زناشویی سازگاریها: کلیدواژه
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۲ 

 مقدمه ۱
 جوامع در ربازید از که اسننننت ییهاسنننننت و فیتکال زمرٔه در ازدواج
ندگ. اسنننننت شنننننده توجه آن به یبشننننر تأهل یز له از یم  مقاطع جم
 گذار. دیآیم شننمار به فرد هر اتیح دوران یزاتنش گاه و زیانگچالش

. دانندیم یزندگ انتقال مشننننکل اریبسنننن  مراحل از را یمتأهل یزندگ به
 یزندگ داشنننتن و شنننودیم شنننمرده مهم ینهاد جوامع همه در ازدواج
 شمار به یآرمان و عمده هدف کی یهرکس یبرا باًیتقر موفق ییزناشو

 داده نشان استون و تونید استپتو، پژوهش در کهیطوربه(. 1) رودیم
 یتعهد ازدواج و اسننت یزندگ یهاتیاولو از یکی شنناد ازدواج شننده،
 انیپا آن به توانیم یاضننطرار یهاحالت در فقط که اسننت العمرمادام
 افراد شنننده گفته و کنندیم تیحما موضنننع نیا از هاپژوهش(. ۲) داد

 یشناختروان سالمت هاوهیب و مطلقه مجرد، افراد با سهیمقا در متأهل
 وعیشنننن شیافزا(. ۳) کنندیم تجربه را یکمتر یروان فشننننار و شننننتریب

 عوامل یبررسنننن جهت را محققان ،یاجتماع مسنننن لٔه عنوانبه طالق،
 طالق، ادیز آمار وجود با. اسننننت ختهیبرانگ ییزناشننننو روابط تداوم
شمندان که ستین آورتعجب شتاقانه یاجتماع علوم دان سخ یپ در م  پا

 هاپژوهش سننت یچ هاازدواج یماندگار راز که هسننتند سننؤال نیا به
 مخرب، ییزناشننننو تعارض و ییزناشننننو یدرماندگ که دارند دیتأک

 به یشناختروان یهابیآس و اختالالت شتریب در عوامل نیخطرسازتر
 (. ۴) ندیآیم حساب

 ارائٔه بوده، ازدواج و خانواده مشاوران مدنظر که یمهم مسائل جمله از
 کارکرد هم که اسننت نیزوج در تفاهم و یسننازگار کسننب یبرا ییالگو
 مشکالت بتوانند افراد هم و دارد خانواده اساس حفظ یبرا رانهیشگیپ

مال ند حل را روشیپ یاحت  که یعوامل اسنننننت یضننننرور رونیازا. کن
 یبررسنن و ییشننناسننا هسننتند نیزوج نیب در یسننازگار کنندٔهینیبشیپ

شو یسازگار. شوند  هاتیفعال در شدنمیسه و تفاهم زانیم به ییزنا
. شنننودیم فیتعر باشننند، همراه یزندگ در تیموفق و یخرسنننند با که

 تیفیک ،ییزناشنننو تیرضنننا رینظ ییرهایمتغ با ییزناشنننو یسنننازگار
...  و یارتباط یهامهارت تعارض، تیریمد ،یجنسنننن رابطٔه ،یزندگ
 نٔهیبه عملکرد مهم اریبسننن کنندٔهنییتع عوامل از و دارد میمسنننتق رابطٔه

 (. ۵) رودیم شمار به خانواده
 است رییتغ حال در و مستمر ندیفرآ کی ییزناشو یزندگ در یسازگار

 و مشننکالت با یسننازگار تیظرف یمعنابه ییزناشننو یسننازگار(. ۶)
 یسننننازگار که دهدیم نشننننان قاتیتحق(. ۷) هاسننننتآن حل ییتوانا

شو ضا و ییزنا  گذردیم افراد ازدواج از که یانیسال یط یزندگ از تیر
ته همچنان ند،یم یقبا هم با همبسنننن  یسنننننازگار گرید طرف از مان
 یزندگ از تیرضننا شیافزا سننبب تواندیم نیزوج از کیهر ییزناشننو

 جٔهینت زمان هر در زوج کی ییزناشنننو یسنننازگار(. ۸) شنننود یگرید
 ریتأث تحت را هاآن رابطٔه که اسننت یطیشننرا و متعدد یرهایمتغ تعامل
 (. 1،۹) دهدیم قرار
شو یسازگار نٔهیزم در مدل نیچند  یهامدل از یکی. دارد وجود ییزنا
 خود مدل در هاآن. اسننت( 1۰) یز و گاسننت ید مدل ،یمیقد اریبسنن
 از. کنندیم انیب یرمنطقیغ یباورها را ییزناشنننو یسنننازگار عدم لیدل

 ییزناشو یسازگار در را طبقه پنج همکاران و باکوم مدل گر،ید یطرف
. ۴ انتظننارات؛. ۳ هننا؛اسننننننناد.  ؛یانتخنناب توجننه. 1: کننندیم یمعرف

 یرو بر یانتخاب توجه که معتقدند هاآن. هااسنننتاندارد. ۵ و هاهیفرضننن
 اتفاق دیبا ندهیآ در که ییهارفتار دربارٔه انتظارات خاص، مشننننکالت

ستانداردگذار و فتدیب شو یسازگار شودیم باعث یزندگ در یا  ییزنا
ساس مدل، دو نیب سٔهیمقا در(. 11) کند دایپ کاهش  یهاپژوهش برا
 در یاصل علت دهندٔهنشان جینتا ،یرفتار یشناخت یهادرمان با مرتبط
ناخت و باورها بل در نیزوج شننننودیم باعث که هاسنننننتشنننن  مقا
ند انتخاب یاشننننتباه راهبرد زااسننننترس یهاتیموقع  جهینت در و کن

 با درمواجهه افراد واکنش درواقع(. ۹) کندیم دایپ کاهش تیرضننننا
 مجبور تا اسننت طیمح با انطباق منظوربه یزندگ یزااسننترس طیشننرا

شوند ست و دیشد یهاجانیه ن  یراهبردها. کنند تجربه را کنندهصالیا
 و سنننازگار یامقابله یراهبردها:  هسنننتند دسنننته دو شنننامل یامقابله

 و اجتناب ،یافراط جبران شننننامل که ناسننننازگار یامقابله یراهبردها
سل ست میت س مدنظر پژوهش در و ا  دو الزاروس(. 1۲) گرددیم یبرر

: اسننت کرده زیمتما هم از زا،اسننترس طیشننرا با مقابله یبرا را راهبرد
 یامقابله رفتار در. جانیه بر متمرکز مقابله و مسننن له بر متمرکز مقابلٔه
 عمل وارد زاتنش عوامل میمسننننتق رییتغ یبرا فرد مسنننن له، بر متمرکز

 فرد توجه جان،یه بر متمرکز یامقابله رفتار در کهیدرحال. شننننودیم
 بر متمرکز مقابلٔه در. اسننت آن به معطوف احسنناسننات رییتغ به شننتریب
 (. 1۳) کند کنترل را خود جاناتیه کندیم یسع فرد جان،یه

مان ن،یهمچن مل از گرید یکی شننننند، اشننننناره که طوره  در مهم عوا
ضا و یسازگار یریگشکل شو تیر  فرد یهاشناخت و باورها ،ییزنا
ست ست ممکن باورها نیا(. ۹) ا شند فرد همراه یکودک دوران از ا  با
. باشنند داشننته یادیز ریتأث یبزرگسننال در فرد یرفتارها بر تواندیم که

 شکل ییزناشو یزندگ یاساس یهاهیپا که است نیا بر اعتقاد درواقع،
 یبزرگسال تا تیطفول دوران از که یادیبن یهایژگیو یسرکی از گرفته
سازگار یهاوارهطرح ،یادیبن یهایژگیو از یکی(. ۹) ردیگیم شکل  نا
 داده لیتشک را فرد یشناخت یادهایبن هاوارهطرح ازآنجاکه. است هیاول
 یهاوارهطرح نیب توانیم لذا دهند، وسننننو سننننمت آن به توانندیم و

 که افراد یهاشنننناخت سنننخت و نیریز بخش عنوانبه هیناسنننازگاراول
 مقاطع در ناسازگار یرفتارها با اند،گرفته شکل یتحول دوران در اغلب
شد یبعد  بر که ییهاوارهطرح از یکی(. 1۴) کرد برقرار رابطه افراد، ر

. اسننننت یدگیبر و طرد طٔهیح وارٔهطرح گذارد،یم ریتأث هایناسننننازگار
 عاطفه،یب که ردیگیم شننننکل ییهاخانواده در یدگیبر و طرد وارٔهطرح
. هستند بدرفتار ای ینیبشیپرقابلیغ تندخو، ،یمنزو گر،قهیمضا سرد،

 یهایدلبسننتگ توانندینم دارند حوزه نیا در ییهاوارهطرح که یمارانیب
 که معتقدند یافراد نیچن. کنند برقرار گرانید با بخشتیرضا و منیا
 نخواهد برآورده خاطر تعلق و عشق محبت، ت،یامن ثبات، به هاآن ازین

 (. 1۵) شد
 یسننننازگار بر مؤثر عوامل به تریادیبن دگاهید میبخواه اگر ،یطورکلبه

 و یامقابله یراهبردها بر که یعوامل است بهتر م،یباش داشته ییزناشو
 یکی. میکن یبررسننن را گذارندیم اثر تیمحروم مانند فرد یهاوارهطرح
 ینظر لحاظ از. اسننت یفرزندپرور یهاسننبک مهم، اریبسنن عوامل از

 سننننبب که رفتار و نگرش ینوع عنوانبه را یفرزندپرور یهاوهیشنننن
 با کودک تعامل نوع کنندٔهنییتع و شننننده گسننننترده یعاطف یفضننننا

 تواندیم یفرزندپرور یهاسننننبک. اندکرده فیتعر اسننننت پدرومادر
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۳ 

تار یالگو عنوانبه مل یبرا آن از کودک، ٔهیاول نیمراقب که یرف عا  با ت
ستفاده خود فرزندان  کی درواقع هاسبک نیا. شود فیتعر کنند،یم ا
 کندیم انیب آن در را پدرومادر رفتار که است جادشدهیا یعاطف یفضا
(1۶ .) 

ندداده نشننننان یاریبسنننن قاتیتحق  ،یروان عوامل مانند یعوامل که ا
 یسازگار زانیم بر افراد یشناختتیجمع یهایژگیو و یفرد ،یاجتماع
 نشنننان نیشنننیپ یهاپژوهش(. 1۷،1۸) گذاردیم ریتأث هاآن ییزناشنننو
(. 1۹) است مرتبط ییزناشو یهاتفاهم با یامقابله یهاسبک اندداده

 یراهبردها خصننننوصبه یامقابله یراهبردها مؤثر نقش از هاپژوهش
 اشننناره ییزناشنننو یزندگ مخصنننوصننناً یزندگ در ثبات جهت کارآمد
ندکرده پل ولفرات، ن،یهمچن(. ۲۰،۲1) ا ند نشنننننان لزیم و هم  داد
 و ریگسنننهل نوع از شننندهادراک یفرزندپرور سنننبک یدارا که ینیوالد

ستند مقتدرانه س له یامقابله یراهبردها یدارا ه ستند مدارم (. ۲۲) ه
 ریگسهل نیوالد یدارا که یآموزان دانش دادند، نشان انگلز و جهوفین

ند له راهبرد هسننننت قاب ند یمؤثر یام نابرا ؛(۲۳) ندار هایمتغ نیب  یر
 شننننامل پژوهش نیا در ییزناشننننو یسننننازگار با ارتباط در یبررسنننن

ها له یراهبرد قاب بک و یدگیبر/طرد طٔهیح وارٔهطرح ،یام  یهاسنننن
 . بود یفرزندپرور

 یهاسبک همچون یکودک دوران یشناختروان عوامل ،ینظر لحاظبه
 یهنناییتوانننا دهننندٔهشننننکننل توانننندیم هنناوارهطرح و یفرزننندپرور

 نکهیا لیدلبه ن،یهمچن. باشننننند یبزرگسننننال دوران در یشننننناختروان
شکالت امروزه ست شیافزا به رو نیزوج نیب م  یطرف از زین طالق و ا

 یکودک دوران عوامل ییشننناسننا نیبنابرا شننده، شننتریب گذشننته از گرید
ند ندپرور مان ها نیهمچن و یدگیبر و طرد وارٔهطرح و یفرز  یراهبرد
 یبررسننن قیدق طوربه دیبا ییزناشنننو یسنننازگار با ارتباط در یامقابله
 یهاسبک ،ییزناشو یسازگار نیب ارتباط هاپژوهش اکثر اگرچه. شود

 را هیاول یناسننازگار یهاوارهطرح و یامقابله یراهبردها ،یفرزندپرور
 یسازگار بر رهایمتغ اثرات یابی مدل در قیدق طوربه اما اند،داده نشان
 یزندگ تیاهم به باتوجه حاضر، پژوهش. است نشده بحث ییزناشو
شو ساس نیهمچن و هاآن یسازگار و ییزنا  موجود ینظر یهاهیپا برا

 یفرزندپرور یهاسبک ،یامقابله یراهبردها یاساس نقش بر دیتأک که
 یسنننازگار مدل ارائٔه هدف دارند، هیاول یهاشنننناخت و هاوارهطرح و

 وارٔهطرح یانجیم نقش با یفرزندپرور یهاسننبک براسنناس ییزناشننو
 . بود یامقابله یراهبردها و یدگیبر/طرد حوزه

 یبررس روش 2
 لیتحل و یهمبسننتگ روش به که اسننت یفیتوصنن نوع از حاضننر مطالعٔه

 به کنندهمراجعه نیزوج حاضر، پژوهش یآمار جامعٔه. شد انجام ریمس
 به باتوجه. بودند 1۳۹۶ سننال در البرز اسننتان یسننتیبهز مشنناورٔه مراکز
 ۵۰) نفر ۵۷۰ مورگان، جدول از اسننننتفاده با شنننندهانجام یهابرآورد
صد صد ۵۰ و مؤنث در  یهاشاخص. شدند انتخاب نمونه( مذکر در
 یخطا مقدار ،۰٫۳۵ یباال اثراندازه زانیم شنننامل، نمونه حجم برآورد
 ییکوین گزارش جهت دو،یخ آزمون و ۰٫۹۹ نانیاطم فاصننننله ،۰٫۰1
. شد زده نیتخم نفر G*Power، ۴۴۵ افزارنرم باکمک که بود برازش

مال درنظرگرفتن با حالنیا با فت احت نه اُ کل لیدلبه نمو  در مشنننن
 به احراز طیشرا. شد انتخاب نمونه نفر ۵۷۰ ها،پرسشنامه یدهپاسخ

 . داشتند مشترک یزندگ گریکدی با که بودند ینیزوج پژوهش
 پرسننشنننامٔه ،ییزناشننو یسننازگار پرسننشنننامٔه شننامل پژوهش یابزارها

 و شدهادراک یفرزندپرور یهاسبک ،یرا-انگی یامقابله یراهبردها
 . بود انگی ٔهیاول ناسازگار یهاوارهطرح
 یسؤال ۳۲ یابزار پرسشنامه نیا:   ییزناشو یسازگار پرسشنامه -1
 هم با که است شوهر و زن نظر از ییزناشو رابطٔه تیفیک یابیارز یبرا

 یبرا ر،یاسننننپن توسننننط 1۹۷۶ سننننال در اسیمق نیا. کنندیم یزندگ
شو یسازگار زانیم سنجش ست شده هیته ییزنا  بُعد ۴ اسیمق نیا. ا
 توافق ،یزوج تیرضننننا: عبارتنداز چهاربُعد نیا. سنننننجدیم را رابطه
 یآلفا یدارا اسیمق کل. یزوج محبت ابراز ،یزوج یهمبستگ ،یزوج

. دارد تیحکا یادیز یدرون یهمسننننان از که اسننننت ۰٫۹۶ کرونباخ
 تیرضنننا) اسنننت یعال تا خوب نیب هااسیمقخرده یدرون یهمسنننان

ستگ ،۰٫۹۴یزوج  ابرازمحبت و ۰٫۹۰یزوج توافق ،۰٫۸۴یزوج یهمب
 از زین و بوده برخوردار ییمحتوا ییروا از اسیمق نیا(. ۰٫۷۳ یزوج
 ییزناشننننو تیرضننننا اسیمق با و اسننننت برخوردار زین همزمان ییروا
 نوع سننه وشننوهرزن یگذارنمره اسیمق. دارد یهمبسننتگ واالس-الک
ست به یبندرتبه متفاوت اسیمق شان شتریب نمرات. دهدیم د  دهندٔهن

: قراراست نیا از هااسیمقخرده سؤاالت. سازگارتراست و بهتر رابطٔه
 ؛ ۳۲ ،۳1 ،۲۳ ،۲۲ ،۲1 ،۲۰ ،1۹ ،1۸ ،1۷ ،1۶: یزوج تیرضننننا

 ،۳ ،۲ ،1:  یزوج توافق ؛ ۲۸ ،۲۷ ،۲۶ ،۲۵ ،۲۴:  یزوج یهمبسننتگ
بت ابراز ؛ 1۵ ،1۴ ،1۳ ،1۲ ،11 ،1۰ ،۹ ،۸ ،۵  ،۶ ،۴: یزوج مح

 هر نمرٔه و شودیم انجام کرتیل اسیمق براساس یگذارنمره. ۳۰ ،۲۹
 ران،یا در(. ۲۴) دیآیم دست به سؤاالت جمع صورتبه اسیمقخرده
 را پرسنننشننننامه نیا ییایپا و ییروا 1۳۹۰ سنننال در همکاران و یبهار

 ییروا یدارا پرسننشنننامه نیا که داد نشننان هاآن جینتا. کردند یبررسنن
 (. ۳۴) است ۰٫۸۰ آن ییایپا نیهمچن و بوده یمطلوب

 اجتناب پرسننشنننامه: یرا-انگی یامقابله یراهبردها پرسننشنننامه-۲
 یراهبردها یبررسنننن یبرا که بوده یسننننؤال ۴۰( 1۹۹۴) یرا-انگی

 ۶ تا 1 نیب یانمره سننؤال هر به. اسننت شننده یطراح یاجتناب یامقابله
 پرسننشنننامه نیا براسنناس یاجتناب یامقابله یراهبردها. شننودیم داده

 سنننو  ند،یناخوشنننا مسنننائل دربارٔه عمده طوربه فکرنکردن: از عبارتند
 سننرکوب ،یافراط بودنیمنطق و کنترل ،یناخوشنن انکار مواد، مصننرف
 انکار مردم، از ینیگزیدور و یریگگوشه ،یجسم-یروان عالئم خشم،

 از یپرتحواس ،یانرژ فقنندان/دنیننخواب قیطر از اجتننناب خنناطرات،
 خوردن،) خود کردن آرام مختلف، یهاتیفعال در شنننندنریدرگ قیطر
 ند،یناخوشننننا یهاجانیه منفعالنه یبازدار ،(آن جز  و دکردن،یخر

شا یهاتیموقع از اجتناب و یاپردازیرو منفعل، یپرتحواس . ندیناخو
 که اسننت یسننؤال ۴۷( 1۹۹۴) یرا-انگی یافراط جبران پرسننشنننامٔه

 به. است شده یطراح یافراط جبران یامقابله یراهبردها یبررس یبرا
 چند از ییربنایز یدارا سننؤال هر. شننودیم داده ۶تا 1 نمره سننؤال هر

 چون یافراط جبران یامقابله یراهبردها که اسننننت مختلف وارٔهطرح
تقننادگرا رفتننار ن تکننا انننه،یننا فراط ییخودا  ،یوسنننننواسننننن ذهن ،یا
 در...  و یسنننازناارزنده تکانشنننگرانه، یرفتارها حد، ازشیبینیبخوش
 وجود دهندٔهنشنان شنتریب نمرات. رندیگیم صنورت وارهطرح به پاسنخ
ست فرد در غالب یافراط جبران  1۳۹1 سال در همکاران و یرامیبا. ا
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۴ 

 از یرانیا نمونٔه در پرسنننشننننامه نیا ییایپا بیضنننر که کردند گزارش
 یآلفا مطالعه، نیدرا(. ۲۵) اسننننت ۰٫۷۹ برابر یسننننازمهیدون قیطر

 . است شده محاسبه ۰٫۸۲ برابر پرسشنامه نیا کرونباخ
 نیا( 1۹۹۴) انگی: شده ادراک یفرزندپرور یهاسبک پرسشنامه-۳

 یبرا اسننت هیگو ۷۲ با یخودگزارشنن پرسننشنننامه کی که را پرسننشنننامه
. اسنننننت کرده یطراح هنناوارهطرح یتحول یهنناشنننننهیر شننننننناخننت

سخ شان مختلف یرفتارها دهندگانپا  جداگانه صورتبه را پدرومادر
 اسیمق از پرسننننشنننننامه نیا در یبنددرجه یبرا. کنندیم یبنددرجه

 هاوارهطرح لٔهیوسننبه هاسننؤال و شننده اسننتفاده یادرجهشننش کرتیل
 ،یجانیه تیمحروم وارٔهطرح 1۷ یدارا ابزار نیا .اندشنننده یبندگروه

 ای ضننرر به یریپذبیآسنن ،یبدرفتار/ یاعتمادیب ،یثباتیب/ یرهاشنندگ
 اطاعت، شننننکسننننت، شننننرم،/ نقص ،یتیکفایب/ یوابسننننتگ ،یماریب
 ،یمنشننننبزرگ/ اسننننتحقنناق سننننرسننننختنناننه، یارهنایننمع ،یثنارگریا

 ،ینیبدب ،ییگرایمنف گرفتار، ،یناکاف یخودانضننننباط/  یدارشننننتنیخو
 از کی هر. اسنننت توجه جلب/ ییجورشیپذ ه،یتنب و یجانیه یبازدار

 نشننننان را هاوارهطرح از کی هر یتحول یهاشننننهیر هااسیرمقیز نیا
ثال یبرا. دهندیم  وارٔهطرح شنننننٔهیر یعاطف تیمحروم اسیرمقیز م

 در(. ۲۶) دهدیم نشننننان را مادر ای پدر به مربوط یجانیه تیمحروم
 پدر فرم یبرا و ۰٫۶۹ ییایپا بیضننر مادر فرم یبرا یصننلوات پژوهش
 نیا کل نمرٔه ییایپا زانیم. اسننت آمده دسننت به ۰٫۸۰ییایپا بیضننر

 کرونباخ یآلفا بیضننر با شنندهانجام یهاپژوهش ریسننا در پرسننشنننامه
 پرسننشنننامٔه سننازٔه ییروا یبررسنن منظوربه. اسننت آمده دسننت به ۰٫۷۰

 پرسننننشنننننامٔه و ابزار نیا نمرات انیم یهمبسننننتگ انگ،ی یفرزندپرور
 اسیدومق نمرات نیب که داد نشنان جینتا شند؛ یبررسن انگی وارٔهطرح

 ییروا یدارا پرسشنامه نیا یطورکلبه. دارد وجود یمعنادار یهمبستگ
 (. ۲۷) است یمطلوب ییایپا و
: کوتاه فرم-انگی ٔهیاول ناسننننازگار یهاوارهطرح پرسننننشنننننامه -۴

 سال در انگی توسط( YSQ-SF) کوتاه فرم انگی وارٔهطرح پرسشنامٔه
 سنننناخته طهیح هر یهارمجموعهیز و طهیح ۵ یریگاندازه یبرا 1۹۸۸
 ۶ کرتیل فیط در که اسننت ماده ۷۵ شننامل اسیمق نیا. اسننت شننده
ست کامالً تا غلط کامالً) یادرجه سخ( در  یهاطهیح. شودیم داده پا

 شننرفت،یپ در شننکسننت) مختل عملکرد طٔهیح: شننامل پرسننشنننامه نیا
 ،یمنناریب و ضننننرر برابر در یریپننذبیننآسنننن ،یتیکفننایب /یوابسننننتگ

 /یدارشننننتنیخو) مختننل یحنندومرزهننا طننٔهیح ،(یختگیرهمبننه
ضباط ستحقاق و یناکاف یخودان  تیمحروم) طرد و انفصال طٔهیح ،(ا

 /نقص ،یگانگیب /یاجتماع یانزوا ،یاعتمادیب شننندن، ترک ،یجانیه
 فننداکردن،) گرانید ٔهلننیوسنننن بننه شنننننندنتیننهنندا طننٔهیح ،(شننننرم

 یزنگبننهگوش طننٔهیح و( توجننه جلننب /ییدجوییننتننأ کردن،یخودقربننان
عادالنه، یارهایمع ،یجانیه یبازدار) یبازدار و ازحدشیب  ه،یتنب نا

 به مربوط یهاماده از پژوهش هدف به باتوجه. اسننت( ینگران /ینیبدب
 یبررسننن اسیمق نیا کل نمرٔه تیدرنها و شننند اسنننتفاده یدگیبر و طرد
 ،۳۷ ،1۹ ،1 یهاسؤال) یجانیه تیمحروم: شامل طهیح نیا. دیگرد
 ،(۷۴ و ۵۶ ،۳۸ ،۲۰ ،۲ یهنناسننننؤال) شنننننندن ترک ،(۷۳ و ۵۵
 /یاجتماع یانزوا ،(۷۵ و ۵۷ ،۳۹ ،۲1 ،۳ یهاسننننؤال) یاعتمادیب
 شننننرم /نقص و( ۷۶ و ۵۸ ،۴۰ ،۲۲ ،۴ یهنناسننننؤال) یگننانگیب
 یهایژگیو یمیابراه(. ۲۸) است( ۷۷ و ۵۹ ،۴1 ،۲۳ ،۵ یهاسؤال)

 و یاکتشنناف یعامل لیتحل. کرد یبررسنن را پرسننشنننامه نیا یسنننجروان
 در هیاول ناسننازگار یهاوارهطرح پرسننشنننامٔه یبرا ماکسیوار چرخش

 یهمسننان دربارٔه آمدهدسننتبه جینتا. داد نشننان را عامل سننتیب نیزوج
 جینتا. بود اسیمق ادیز ییایپا از یحاک گانهستیب عوامل و اسیمق کل

 با برابر بازآزمون -آزمون روش به آزمون ییایپا نییتع از حاصنننننل
۰٫۸۷=r ۰٫۹۵ با برابر پرسشنامه کل یبرا کرونباخ یآلفا(. ۲۹) است 
 . بود

 یهاسبک کل نمرٔه ،ییزناشو یسازگار نمرٔه پژوهش، هدف به باتوجه
 یامقننابلننه راهبرد و جبران یامقننابلننه راهبرد کننل نمرٔه ،یفرزننندپرور
. شدند لیتحلوهیتجز یدگیبر و طرد طهیح وارهطرح کل نمرٔه و اجتناب

 شننننامل ،یفیتوصنننن آمار یهاشنننناخص از هاداده لیتحلوهیتجز یبرا
 پژوهش در نکهیا به توجه با. شد استفاده استاندارد انحراف و نیانگیم

 شننود،یم مطالعه یعل ِّ یالگو چارچوب در رهایمتغ انیم روابط حاضننر
 و یهمبسننننتگ نوع از یاسننننتنباط آمار از مفروض مدل یبررسنننن یبرا

 از اسنننتفاده با هاداده و شننند اسنننتفاده یسننناختار معادالت یابیمدل
 تیرعا جهت. شنننندند لیتحل AMOS-23 و SPSS-22 یافزارهانرم

 پژوهش، در شننرکت از شیپ کنندگانشننرکت یتمام ،یپژوهشنن اخالق
 .کردند لیتکم را آگاهانه تیرضا فرم
 

 هایافته ۳
 ،ترتیب به نثؤم و مذکر کنندگانشرکت سن (معیار انحراف) میانگین
 انحراف) میانگین نهمچنی .بود (۶٫۴۹) ۳۳٫۲۷ و (۶٫۶۰) ۳۷٫۲۸
 از درصد ۳۰ .بود (۶٫۸۴) ۳۵٫۲۷ کنندگانشرکت کل سن (معیار
 ،دیپلم مدرک دارای ۲۰٫۲ ،کارشناسی مدرک دارای کنندگانشرکت
 دارای ۹٫۸ و سیکل مدرک 1۹٫۸ ،ارشد کارشناسی مدرک دارای ۲۰٫۲
 .بودند دیپلم فوق مدرک

 پژوهش متغیرهای توصیفی یهاشاخص .1 جدول

 متغیر
 سازگاری
 زناشویی

 ایمقابله راهبرد
 جبران

 ایمقابله راهبرد
 اجتنابی

 حوزه وارٔهطرح
 طرد/بریدگی

 یهاسبک
 فرزندپروری

 ۲۰1٫1۷ ۵۶٫1۸ ۸۲٫1۲ 1۳۶٫۴۳ 11۰٫۴1 میانگین
 ۳۶٫۹۸ 1۲٫۷۵ 1۲٫۷۲ 1۹٫۲۹ 1۳٫۸۷ معیار انحراف

 
 .ددا نشان (معیار انحراف) میانگین سطح در توصیفی یهایافته نتایج

 و جبرانای مقابله راهبرد ،زناشویی سازگاری (معیار انحراف) میانگین
 1۳۶٫۴۳ (،1۳٫۸۷) 11۰٫۴1 ،ترتیببه اجتنابیای مقابله راهبرد

 انحراف) میانگین ،همچنین .بود (1۲٫۷۲) ۸۲٫1۲ و (1۹٫۲۹)
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۵ 

.بود (۳۶٫۹۸) ۲۰1٫1۷ و (1۲٫۷۵) ۵۶٫1۸ ،ترتیببه فرزندپروری و بریدگی/طرد حوزٔه وارٔهطرح (معیار
 زناشویی سازگاری و فرزندپروری ،یدگیبر و طرد یطٔهح وارٔهطرح ،ایمقابله راهبردهای متغیرهای ینب یرسونپ یهمبستگ .۲ جدول

 ۵ ۴ ۳ ۲ 1 متغیر
     1 جبرانای مقابله راهبرد
    1 **۰٫۲۸۸ اجتنابای مقابله راهبرد

   1 ۰٫۰۶۴ -۰٫۰۲۰ طرد/بریدگی حوزه وارهطرح
  1 **۰٫۲۹۵ **۰٫۴۰۲ **۰٫۳1۷ فرزندپروری یهاسبک

 1 **۰٫۲۵1 **-۰٫۳۲۵ ۰٫۰1۷ **۰٫۳1۹ زناشویی سازگاری
**۰٫۰1>p 

 .است پژوهش متغیرهای بین همبستگی نتایج دهندٔهنشان ۲ جدول
 ایمقابله راهبرد با فرزندپروری بین ،شودمی مشاهده که طورهمان
 ارتباط طرد/یدگیبر حوزٔه وارٔهطرح و تناباج ایمقابله راهبرد ،جبران
 سازگاری بین ،همچنین(. p<۰٫۰1) دارد وجود یمعنادار و مثبت

 دارد وجود یمعنادار و مثبت ارتباط جبران راهبرد با زناشویی
(۰٫۰1>p،) طرد/بریدگی حوزٔه وارٔهطرح و زناشویی سازگاری بین 

 یسازگار ینب ،ینهمچن(. p<۰٫۰1) بود معنادار و منفی ارتباط
 دارد وجود یمعنادار و مثبت ارتباط فرزندپروری یهاسبک و ییزناشو

(۰٫۰1>p .) 
 نمره یک عنوانبه متغیر هر کل نمرٔه ابتدا ،ساختاری مدل تحلیل از قبل
بررسی  هاداده چندمتغیرٔه بودننرمال سپس ،آمد دسته ب متغیر یک از

 .هستند نرمال متغیرهچند صورتبه هاداده ،داد نشان نتایج .شد
 شاخص ،دویخ مجذور شاخصبراساس  یشنهادیپ یالگو یبرازندگ
 ییکوین شاخص ،GFI شبراز ییکوین شاخص ،CFI یقیتطب یبرازندگ
 بیتقر مجذورات نیانگیم یخطا شٔهیر و AGFI شدهلیتعد برازش

RMSEA که است یضرور الگو برازش منظوربه .بررسی شد 
 شاخص چنانچه .باشند داشته را الزم یدهااستاندار فوق یهاشاخص

χ2/df مقدار ،باشد ۲٫۵ از کوچکتر RSMEA صفر به و کوچکتر 
 (CFI و GFI، AGFI) برازش یهاشاخص نیهمچن و باشد کترینزد
 شده دییتأ یشنهادیپ یالگو که است آن انگریب ،باشند کترینزد کی به

 قابل ۳ ولجد در ساختاری معادالت بررسی از حاصل نتایج .است
 .است مشاهده

 ساختاری مدل برازش نیکویی .۳ جدول
 P مقدار Df2X RMSEA GFI AGFI CFI/ دو خی آزادی درجه

۳ ۷ ۲٫۳۳۳ ۰٫۰۰1 ۰٫۹۷۹ ۰٫۸۹۵ ۰٫۹۳۹ ۰٫۰۰1> 
 

 آزادی درجٔه به دوخی نسبت ،شودمی مشاهده ۳ جدول در که طورهمان
 ،همچنین .ستا صفر به نزدیک RMSEA میزان و است ۲٫۵ از کمتر

 مدل ،یجهنت در .باشدمی یک به نزدیک CFI و GFI، AGFI مقدار
 (.p<۰٫۰۰1) بود مناسب برازش دارای شدهارائه

 
 زناشویی سازگاری بینیپیش جهت کل و غیرمستقیم ،مستقیم اثرات .۴ جدول

 Pمقدار  اثر کل اثر غیرمستقیم اثر مستقیم متغیر
 <۰٫۰۰1 ۰٫۰۹۴ -۰٫۰۴۳ ۰٫1۳۷ فرزندپروری بر سازگاری زناشویی

 <۰٫۰۰1 ۰٫1۳۸ - ۰٫1۳۸ اجتناب فرزندپروری بر راهبرد مقابلٔه
 <۰٫۰۰1 ۰٫1۶۵ - ۰٫1۶۵ جبران فرزندپروری بر راهبرد مقابلٔه

 <۰٫۰۰1 ۰٫1۰۲ - ۰٫1۰۲ طرد/بریدگی حوزٔه وارٔهفرزندپروری بر طرح
 <۰٫۰۰1 -۰٫1۸۹ - -۰٫1۸۹ اجتناب بر سازگاری زناشویی راهبرد مقابلٔه
 <۰٫۰۰1 ۰٫1۷۶ - ۰٫1۷۶ جبران بر سازگاری زناشویی راهبرد مقابلٔه

 <۰٫۰۰1 -۰٫۴۵۳ - -۰٫۴۵۳ حوزه طرد/بریدگی بر سازگاری زناشویی وارٔهطرح
 

 متغیر هر کل و غیرمستقیم ،مستقیم اثرات میزان دهندٔهنشان ۴ جدول
 اثرات ،۳ دولج و 1 شکل به باتوجه .است زناشویی سازگاری به نسبت
 زناشویی سازگاری بر فرزندپروری متغیر کل و غیرمستقیم ،مستقیم

 که 1 شکل به مربوط اعداد .بود ۰٫۰۹۴ و -۰٫۰۴۳ ،۰٫1۳۷ ،ترتیببه
 شدهبرآورد خطای میزان ،است شده داده نمایش ۴ و۳ ،۲ ،1 صورتبه

 مشاهده 1 شکل در که همانطور .است میانجی و وابسته متغیرهای
 به توجه با .هستند ۴ جدول یبضرا گردشده یبضرا یتمام دشومی

 حیطٔه حوزٔه وارٔهطرح بر درصد 1۰ تواندمی فرزندپروری ،1 شکل

 راهبرد بر درصد 1۴ و 1۷ ترتیببه و ،بگذارد تأثیر طرد/بریدگی
 یهاسبکتأثیر  ،ینهمچن .بگذارد تأثیر اجتناب و جبرانای مقابله

 حوزٔه وارٔهطرح .است درصد 1۴ ییاشوزن یسازگار بر فرزندپروری
 ،ینهمچن .داردتأثیر  ییزناشو یسازگار بر -٪۴۵ یدگیطرد/بر یطٔهح
 یسازگار بر درصد -1۹ و 1۸ ،اجتناب و جبران راهبرد یبترتبه

 فرزندپروری که گفت توانمی ،یجهنتدر .گذارندمیتأثیر  ییزناشو
ای مقابله یراهبردها گرایانٔهمیانجی نقش درنظرگرفتن با تواندمی

 ارائه را یمطلوب مدل ،یدگیطرد/بر حوزٔه وارٔهطرح و اجتناب ،جبران
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۶ 

 حوزٔه وارٔهطرح بر اثرگذاری باعث فرزندپروری سبک که معناینبد .دهد
 با و شودمی اجتناب و جبران ایمقابله یراهبردها و یدگیبر/طرد حیطٔه

 .کنندمی ینیبیشپ را ییزناشو یسازگار ،تعامل ینا لحاظ

 

  زناشویی سازگاری بینیپیش جهت مسیر تحلیل مدل .1 شکل
 

 بحث 4
 یهاسننبک براسنناس ییزناشننو یسننازگار نیتبب پژوهش انجام از هدف

 وارٔهطرح و یامقننابلننه یراهبردهننا یانجیننم نقش بننا یفرزننندپرور
 نقش با یفرزندپرور یهاسننننبک داد، نشننننان جینتا. بود یدگیبر/طرد
ناب جبران، یراهبردها یانجیم ندیم یدگیبر/طرد وارٔهطرح و اجت  توا

 داده نشننان نیشننیپ یهاپژوهش اکثر. کند نییتب را ییزناشننو یسننازگار
 وجود ارتباط نیزوج یسننننازگار و یامقابله یراهبردها نیب که بودند
ثال، عنوانبه. دارد ناشننننو تیرضنننننا نیب داد نشنننننان بومن م  و ییز

 همکاران و ینیگاسننننبار(. ۳۰) دارد وجود ارتباط یامقابله یراهبردها
ند گزارش له یراهبردها که کرد قاب  یسنننننازگار و تیرضنننننا در یام
 (. ۳1) دارد نقش ییزناشو
 یهاسنننبک نیب که اسنننت داده نشنننان هاپژوهش گرید جینتا ن،یهمچن

 وجود ارتباط ییزناشنننو یسنننازگار و هیاول یهاوارهطرح ،یفرزندپرور
 و پژوهش نیا یهاافتهی نیب یاصل تفاوت حال،نیا با(. ۲۲،۲۳) دارد

 یابیمدل از پژوهش نیا در. بود پژوهش روش در نیشیپ یهاپژوهش
 کهیدرحال. شنند اسننتفاده ییزناشننو یسننازگار نییتب جهت یسنناختار
 کرده اسننتفاده ونیرگرسنن و یهمبسننتگ یهاروش از یقبل یهاپژوهش
 . بودند
 ،یفرزندپرور یهاسننبک یاسنناسنن نقش به توانیم هاافتهی نییتب جهت

 یسننازگار نییتب در یدگیبر/طرد حوزٔه وارٔهطرح و یامقابله یراهبردها
 کی عنوانبه یفرزندپرور یهاسننبک نقش ابتدا. کرد اشنناره ییزناشننو
 یهاسننبک ،یتحول یکردهایرو براسنناس. شننودیم بحث یادیبن عامل

ندپرور ها ینیبشیپ در را یاژهیو نقش یفرز تار  یباز فرد ندٔهیآ یرف
 یهاراهبرد با تنهانه سازه، کی عنوانبه یفرزندپرور(. 1۴،1۶) کندیم

له قاب که ،یام باط زین یدگیبر/طرد حوزٔه یهاوارهطرح با بل . دارد ارت
ثال، عنوانبه باتیب ،یکودک دوران در م مادیب ای یث فتیدر به یاعت  ا

 کندیم احسنننناس فرد کهیطوربه ن،یوالد با ارتباط یراربرق و محبت
 او به را الزم قیتشنننو و یعاطف تیحما توانندینم اشیزندگ مهم افراد

 شود؛ دهیکش طرد سمت به فرد یهاوارهطرح تا شودیم باعث بدهند،
 یناسنننازگار و ییزناشنننو تیرضنننا کاهش ،یعاطف یسنننرد باعث نیا
 وارهطرح نوع نیا که یزوج تا شننودیم باعث گر،ید یطرف از. شننودیم
سات انیب از دارد، را  اجتناب خود همسر به خود یواقع افکار و احسا

 نیا در. کند انتقاد حد از شیب خود همسننر از تا شننودیم باعث ای کند
 ماًیمستق یفرزندپرور که اندکرده دیتأک شاور و یدیکاس جونز، راستا،
 ؛(۳۲) شننودیم هارفتار و احسنناسننات ها،شننناخت یریگشننکل باعث
 یهاوارهطرح شودیم باعث خود فرزند به نیوالد واکنش نوع ن،یبنابرا
 یامقابله یراهبردها تا شننننودیم باعث نیهمچن و ردیبگ شننننکل فرد
 . شود انینما ناسازگارانه ای سازگارانه ؤهیشبه

 یامقابله سبک ن،یزوج یوقت ،یامقابله یهاسبک به باتوجه نیهمچن
 میتنظ یطور را خود یزندگ کنندیم یسننننع برند،یم کاربه را اجتناب
 یآگاه با کنندیم یسع هاآن. نشود فعال وقتچیه هاوارهطرح که کنند
 کردن فکر از. ندارند وجود هاوارهطرح اصننننالً که انگار کنند، یزندگ
 و افکار نیچن بروز صننننورت در و کنندیم اجتناب وارهطرح به راجع
 خواهند ینم اصالً و کنند پرت را خود حواس کنندیم یسع یریتصاو
 (. ۳۳) کنند احساس را وارهطرح
 فکر، قیطر از برند،یم کار به را جبران سننننبک نیزوج یوقت ن،یهمچن

 که جنگندیم وارهطرح با یاگونهبه یفرد نیب روابط و رفتار و احساس
 حد تا کنندیم یسننننع احتماالً هاآن. دارند یمتضنننناد وارٔهطرح انگار
 متفاوت هاوارهطرح یریگشکل زمان یعنی خود یکودک دوران با امکان
 در بعداً اند،کردهیم یارزشننیب احسنناس یکودک دوران در اگر. باشننند
. کنند جلوه نقص و بیعیب یافراد کنندیم تالش ،یبزرگسننننال دوران
. سننتندیایم همه یرودررو یبزرگسننال در اند،بوده عیمط یکودک در اکر

 حملٔه جهت سننننالم نسننننبتاً یتالشنننن عنوانبه تواندیم زایافراط جبران
 دسننت خود هدف به متأسننفانه که گرفت نظر در وارهطرح هیعل متقابل

 شننننودیم منجر وارهطرح تداوم به وارهطرح بهبود یجا به و ابدیینم
 نیزوج کهیزمان رسد،یم نظر به شدهارائه مدل براساس درواقع(. ۳۵)
 زوج سننناختنعیمط دنبالبه احتماالً کنند،یم اسنننتفاده جبران راهبرد از
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۷ 

 گذاشنننتناحترام و ارزشنننمندبودن خود زوج از برابر در و هسنننتند خود
 .کنندیم طلب را یشتریب

 گیرینتیجه ۵
 ،جبرانای مقابله راهبردهای نقش دهندٔهنشان هایافته کلیطوربه

 زناشویی یسازگار تبیین در طرد/بریدگی حوزٔه وارٔهطرح و ،اجتناب
 سازگاری تبیین جهت آتی یهاپژوهش در شودمی پیشنهاد .بود

 نمایند آزمون مختلف یهافرهنگ در مجدداً را شده ارائه مدل زناشویی
 .تر شوددقیق بررسی حاضر پژوهش نتایج اعتبار تا

 و قدردانیتشکر  6
 از .است قم واحد آزاد دانشگاه یدکتر رسالٔه از مستخرج مقاله نیا

.میکنمی یقدردان و تشکر پژوهش نیا در کنندگانشرکت مساعدت
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