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چکیده

هدف پژوهش حاضر مقایسة راهبردهای مقابله و سازگاری زناشویی و بررسی سهم این راهبردها
در سازگاری مردان و زنان(همسران) شهر اصفهان بود .از بین کلیة زوجین شههر اصهفهان 200
( 100زن و  100مرد) نفر به روش نمونهگیری در دسترس انتخاب شهدند .از شهرک گننهدگان
خواسهته شهد تهها پرسشهنامة راهبردههای مقابلهههایالزاروس-فهوککمن ( )WOCQو سههازگاری
زناشویی ( )DASبه همراه فرم اطالعات دموگرافیک را تکمیل کنند .روش پژوهش از نوع علّی-
مقایسهای بود و دادههای پژوهش با اسهتفاده از روش آمهاری  tدو نمونهه وابسهته ،همبسهتگی
پیرسون و رگرسیون گام به گام تجزیه و تحلیل شدند .یافتهها نشان دادنهد از بهین راهبردههای
مقابلهای ،ارزیابی مجدد مثب  ،پذیرش مسئوکی  ،گریز-اجتناب برای مردان و گریز-اجتنهاب و
مقابلة مستقیم برای زنان میتوانند پیش بین نیرومندی برای سازگاری زناشویی باشند .به عالوه
از بین راهبردهای مقابله ای مسئلهمدار ،مسئوکی پذیری ،مسئلهگشایی ،ارزیابی مجدد مثبه و
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از بین مقابلة هیجانمدار ،راهبرد گریز اجتنهاب بها سهازگاری زناشهویی ( P>0 /01و )P>0/05
دارند .همچنین مقایسه میانگین نمرات زنان و مردان تفاوت معناداری را در راهبرد پرت کهردن
حواس ،خویشتنداری ،طلب حمای اجتماعی و ارزیابی مجدد مثب نشان دادند .بهه طهورکلی
نتایج نشان میدهند که مردان و زنان در راهبردهایی که در مقابله با شرایط تنشزای زندگی به
کار میبرند ،تفاوت معناداری دارند و بکارگیری راهبردهای مقابلهای خاص ،کیفیُه سهازگاری
زناشویی ویژهای را برای آنها را رقم میزند.

واژگان کلیدی

راهبرد مقابلهای؛ سازگاری زناشویی

مقدمه
سنگ بنای خانواده ازدواج است .ازدواج ،نیازمند همکاایی ،هماد ، ،وتادع ،ه ،ا ،
مهربان  ،بردبایی و مسئو،یتپذیری است .با شارو ازدواج و ای ااد یابطا زناشاوی ،
سازش و انعطافپذیری بین زن و مرد ب متغیری مهم دی یابط با کیفیُت ازدواج تبادی
م شود .سازگایی زناشوی ب هنوان مهمترین مؤّ،ف های ثباع هاطف زوجین محسوب
م شود (فیشر و مکنا،ت  .)2008 ،1تأثیر کیفیُت ازدواج دی یوابط دو نفره (همساران) دی
خانواده بر س،مت یوانا و جسامان و ساازگایی یوانا – اجتمااه آنهاا دی ابعااد
گوناگون زندگ فردی و اجتماه هماوایه تأییاد شاده اسات (دام ،دیاوی

و آکنار2؛

 .)2001ا،ی  )1997( 3معتقد است ساازگایی زناشاوی اتساسااع هینا خشانودی،
یضایت و ،ذع ت رب شده از طرف همسر ،با دی نظر گرفتن هما جنبا هاای زنادگ
زناشوی است (صاد  .) 1384 ،بدیه اسات کا ایان ت اایب بار ا ،وهاای یفتاایی
یوزمره ،شناخت ،کیفیُت و مواجه با مشک،ع و تعایضاع و ناو جهاتگیاریهاای
هاطف اثر م گذاید .سازگایی زناشوی مفهوم چند بعدی است ک نسبت ب یضاایت
زناشوی از ویژگ های هین تری بهرهمند است (برومن.)2005 ،4

1 - Fisher & McNulty
2 - Dum, Davies & Ocnner.
3 - Ellis
4 - Broman
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بر اساس بریس های ب هم آمده ،ساازگایی زناشاوی دایای چهاای مؤّ،فا اصای
یضایت زوج  ،توافق زوج  ،همبست

زوج و بیان محبتآمیز است .توافق زوجا ،

میزان موافقت است ک زوجین با هم دی یابط با موضاوهاع و اتااات تیامیماع مهام
دایند .همبست

زوج  ،ب این موضو اشایه داید ک چند و ت یکبای یک زوج همراه

هم دیگیر فعا،یتهای مشترک م شوند و ابراز محبت نیز مربوط ب اینک ابراز هشاق و
ه ،چند و ت یکبای است .یضاایت زوجا میازان شاادمان دی یواباط و همنناین
فراوان تعایضاع ت رب شده دی یابط یا پوشا

ما دهاد (کِنات هاساتون و کِیا ،1

.)1987
س دست از خیوصایاع فاردی (سان ،وضاعیت جسامان و شایایت ) ،هواما
مو عیت (دیآمد ،طبق اجتماه  ،اموزش و فرهنگ) و یویدادهای زندگ (یوابط با از
ازدواج ،یویدادهای فشایان یز و توادث پر خطر) هوامی مؤثر بر ساازگایی زناشاوی

هستند (ها،فوید، ،یزیو ،وییسن و آکیپنت  .)2007 ،2دی سازگایی زناشوی فرایند یابطا
دونفره مد نظر است و برای آیام

و داشتن خروج مطیوب دی یک خاانواده ساازش

دی مواید موجود دی زندگ زناشوی ضرویی است تا طارفین با مهاایعهاای م هاز
باشند ک بتوانند اخت،ف نظرها ،کمبودها ،تفااوعهاا ،نیازهاا ،تیامیماع مهام و تماام
امویات یا مدیریت کنند ک م تواند بین دو نفر دی زندگ زناشوی اتفاق بیفتد .افرادی
ک دیگیر یک یابط زناشوی م شوند معموالً زمان و انرژی خود یا دی جهت یضاایت
زناشوی صرف م کنند و همننین دی مسیر زندگ زناشوی با انوا ماتیف از هواما
استرسزا یوبارو ما شاوند .استرسا کا تضاوی آن دی نظاام زناشاوی  ،یضاایت و
چ ون

ایتباط زوجین یا تحت تاأثیر ارای ما دهاد (پیات وکاایزی .)2006 ،3بارای

بسیایی از مردم کیفیّت ایتباط زناشوی آنهاا یاک پای بینا کننادة مهام از بهزیسات

زندگ هموم آنها است (هرتزاک.)2011 ،4

1 - Kent Houston & Kelly
2 - Halford, Lizzio, Wilson & Occhipinti
3 - Pihet & Kayser
4 - Hertzog
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از آن ای ک دی زندگ امروزه اجتناب از استرس غیر ممکن اسات ،زوجاین هما
یوزه با فشای و استرس جدید دی زندگ زوج خود مواج م شوند .شیوههای مقابیا
آنها با استرس یک از هوام مهم تعیینکنندة یضایت و دوام زندگ زوج آنهاست.
هماهن

هر دو زوج و شیوههای مقابی ای یکسان و مؤثر آنهاا ،یاک هاما ماؤثر دی

ای اد هماوان برخوید با شرایط استرسزا است .تحقیقاع بار یاهبردهاای ساازگایان
فردی هر کدام از زوجین و میزان تمرکز این یاهبردها بار تا مسائی و بار هی اان و

بههماهنگ یا متفاوع بودن با همدی ر تأکید م کنند (اسپانیر .)1976 ،1دی ط س دها

گذشت موضو استرس از انوا متنو و مقابی با آن سهم زیادی از تحقیقاع یا ب خاود
اختیاص داده است .اکثر این پژوه ها ب طوی انحیایی بر ت،شهاای فاردی تمرکاز
دایند ک چ ون نو یاهبردهای افراد برای مقابی  ،س،مت یوان  ،فیزیک و یوابط باین
فردی افراد یا تحت تأثیر رای م دهد .اما غاف از اینک تأثیر شرایط اساترسآوی صارفاً
ب خود افراد محدود نم شود ،بیک زندگ افاراد دی ار دی شابک اجتمااه یا نیاز دی
برم گیرند .زوجین نیز از ایان اهاده مساتثن نیساتند و مطا،عااع کامتاری دی زمینا
چ ون

مقابی زوجین با مو عیتهای تن زا ان ام شده است (باودنمن و شاانتین ،2

.)2004
با وجود پیشرفتهای جوامع ،تغییرات اساس دی سبک زندگ زوجین و خانوادهها
ب وجود آمده است ک با استرسهای چندگان مزمن و یوزان همراه است ،کا مناابع و
تمایتهای اجتماه برای مقابی صحیح با آنها یفت یفت کااه

ما یابناد (پااتنیم،3

 .)2000بدون توانای ها و مهایعهای مقابی برای مدیریت اساترس ،بسایایی از یواباط
زوجین دی معرض خطر و جدای اسات .کااین  ،اساتویی و برادباری ( )2004هقیاده
دایند ک ناتوان دی مقابی با استرس همراه با مناابع و تمایات اجتمااه نااچیز ،د،یا
کییدی برای افزای

نرخ ط،ق دی کشویهای غرب است .زوجین دیمواجه باا شارایط

جدید و تغییرات ک دی زندگ آنها یخ م دهد ،با دامن ای از چا ،ها یوبرو م شوند
1- Spanier
2 - Bodenmann & Shantinath
3 - Putnam
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ک نحوة سازگایی آنها یا تحت تأثیر رای م دهد .براسااس نظریا باومن 1زوجهاا دی
هن ام دیگیریهای زناشوی و نایضایت از وضعیتهای ک دی یوابط زناشاوی پای
م آید ب شیوههای خاص واکن

نشان م دهند و ب طوی معمول این شیوههای مقابی

ب صویع یک ا ،وی یفتایی غا،ب دی طول زندگ زناشاوی دیاده ما شاود .از ایان
دیدگاه ،فراوان ا ،وهای یفتایی تابع شدع مشک و مسئی ب وجود آمده اسات .بادین
صویع ک هر چ مشک شدیدتر و فراوان بی تر و برای زوج اهمیت باالتری داشات
باشد ،ا ،وهای یفتایی یاهبردهای مقابی ای میموستار و ابا تشاای

(کاینتن .)2005 ،2

تار ما شاود

با توج ب هوام س گان مؤثر بر سازگایی زناشوی (خیوصایاع فاردی ،هواما
مو عیت و یویدادهای زندگ ) م توان ب مهایعهای مقابی اشایه کرد کا با اتتماال
زیاد م تواند انعطاف و سازش فرد با محیط و دی ر افاراد یا تبباین کناد .کناایآمادن و
سازگایی موفقیت آمیز با مشک،ع و مو عیاتهاای اجتمااه مساتیزم م موها ای از
مهایعهای ت مسئی بین شای است ک نم توان آنها یا ب وسیی آزمونهای یایا
هوش یا آزمونهای شاییت اندازه گیری کرد و از آن ای کا ایتبااط تن ااتن

باین

شرایط جسمان  -هی ان فرد با یویدادهای فشایزای زنادگ وجاود داید ،اساتفاده از
یاهبردهای مقابی ای سازگای م تواند ب برخوید مؤثر با فشای یوان و دی اغیاب ماواید
کاه

مشک یا مسئی مسبب فشای یوان من ر شود (غزنویان ،غرای و یزداندوسات،

 .)1389بر اساس این پژوه ها ،همااهن

و تفااوع یاهبردهاای مقابیا ای فاردی باا

ایضاء زوجین و بهزیست شای آنها یابط داید .این یویکردها مقابی یا ب صاویع
یک پدیدة دوتای م بینند و مقابی زوج یا ب هنوان یک فرایند دی سطح زوج تیقا
م کنند ک دی آن واکن های متعدد مقابی ای یک زوج م تواند ه،مات اساترس بارای
فرد دی ر باشد .این یویکرد ،از دیدگاه انتقا ،جهات یافتا فاردی نسابت با اساترس

تمایت م کند ک الزایوس و فو،کمن )1984( 3آن یا ایائ کردهاند.

1 - Bowman
2 - Courtney
3 - Lazarus & Folkaman
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مطا،ع یوابط زوجین و بریس سواد هی ان آنها ب یوشن شدن چهاایچوبهاای
ساختایی کمک م کند ک این یوابط دی آن شاک ما گیارد .یاک بعاد ایان یواباط،
یاهبردهای مقابی ای است ک زوجین هن اام مواجها باا مشاک،ع زناشاوی با کاای
م برند .براساس نظری الزایوس( )1984هام یاهبردهاای مقابیا ای با هناوان متغیار
مرتبط با سازگایی زناشوی هبایع است از یوشهای مدیریت مو عیتها و مقابیا باا

یویدادهای زندگ (کای .)2004 ،1مقابی ب هنوان ت،شهای بارای کاایبرد یاهبردهاای
شناخت و یفتایی با هدف مدیریت و تنظیم تن ها ،خواست ها و هی اناع دی پاسخ با
استرس تعریف شده است .دو طبق از یاهبردها شام مقابی مسئی مادای و هی اانمادای
هستند (فو،کمن و الزایوس1980 ،؛ فو،کمن و همکایان1986 ،؛ الزایوس و فاو،کمن،

1984؛ موناع و الزایوس.)1991 ،2

یاهبردها فرایند پویا و مداوم هستند و ب طوی کیا با دو ناو تقسایم ما شاوند

مسئی مدای 3و هی انمدای .4یاهبردهای مقابی ای مسئی مدای بیانکنندة اهما ،هساتند کا
هدف آنها تغییر یا کاه

مو عیتهای فشایزا اسات .معماوالً زماان کا مو عیات یاا

یویداد ،تغییرپذیر باشد یا فرد چنین تیوی کند ک م تواند مو عیت یا کنترل کرده و آن
یا تغییر دهد ،از یاهبرد مسئی مدای استفاده ما کناد .یاهبردهاای مقابیا ای هی اانمادای
شام تنظیم پاسخهای هی ان فرد دی برابر مسئی اسات ،دی صاویت کا مو عیات یاا
یویداد ،تغییرناپذیر باشد یا فرد چنین تیاویی داشات باشاد دی ایان تا،ات از یاهبارد

مسئی مدای استفاده م کند ( بند و دیایدن.)2004 ،5

نم توان گفت ک یاهبردهای مقابی ای خوب یا بد وجاود داید .هرکادام از ایان دو
نو یاهبرد مقابی ای دی مو عیتها و شرایط خاص ،ب هنوان یوش مبایزه باا مساائ و

1 - carr
2 - Monat & Lazarus
3 - Problem-focused
4 - Emotion-focused
5 - Bond & Dryden
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مشک،ع ب کای م یوند ،ب طویی ک ممکن است هار کادام از ایان یاهبردهاا تا،ات
سازنده و غیر سازنده داشت باشند (کسیدی و شیوی1999 ،1کای.)2004 ،

یافت های مطا،عاع متعددی نشان م دهد ک صرفنظر از ماهیات اساترس زناان دی
مقایس بامردان از یاهبردهای استفاده م کنند ک هدف این یاهبردها تغییار پاساخهاای
هی ان آنها ب مو عیت تن زاست .دی تا ،ک مردان بی تر شیوههای مسئی مادای و
سودمندی یا ب کای م گیرند تا ت ایب تن زا یا مدیریت کنند (اناد،ر و پاایکر1990 ،2؛

متید2004 ،3؛ تاسک ،اسمیت و داج .)1994 ،4دی این پژوه ها فرض بر این است ک

دی شیوهای ک معموالً زنان و مردان با استرس مقابی م کنند ،تفاوع جنسیّت ما تواناد
یک از دالیی باشد ک چرا زنان بی تار از ماردان پریشاان و نشاان ان یوانشاناخت

افسردگ و اضطراب یا گزایش م کنند (متید2004 ،؛ ماجوی و میس چوسک .)2003 ،5
ب ه،وه ،زنان گرای

دایند تا یاهبردهای مقابیا ای هی اانمادایی یا بارای مادیریت

استرسویها ب کای گیرد ک دی ایتباط معنادایی با افسردگ و اضطراب هستند (مزو،ی ،
آبرامسون و هاید.)2004 ،6

دی مو عیتهای هی ان مردان ب طوی معنادایی بی تر زنان آیام
زنان سطح باالی از تمایت اجتماه یا بی

دایند .همنناین

از مردان گزایش م کنناد .پاژوه هاای

متعددی نشان م دهند ک شیوة مقابی زنان و مردان با هم تفاوع دایناد .زناان هن اام
ک تحت استرسهای یوزان رای م گیرند تعام،ع زناشوی آنها تغییاراع ناکایمادی
یا موجب م شود .زنان دی مواجه با تن های یوزان هیبان تار ما شاوند و ماردان

بی تر هقبنشین م کنند(شو،تز ،کاون ،کاون و برانن.)2004 ،7

1 - Cassidy & Shaver
2 - Endler & Parker
3 - Matud
4 - Ptacek, Smith & Dodge
5 - Mazure & Maciejewski.
6 - Mezulis, Abramson & Hyde
7 - Schulz, Cowan, Cowan & Brennan
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و کاایپنتر)2008(1دی پژوهشا دی یابطا باا نقا

تعادی گاری

جنسیّت بین یاهبردهای مقابی ای و نشان ان با،ین اضطراب و افسردگ  ،ه،وه بر تأیید
تعدی گری جنسیّت دی اساتفاده از یاهبردهاای مقابیا ای خااص ،با ایان نتی ا

نق

یسیدند ک فقدان چایچوب ده مثبت (بازایزیاب مثبت) دی زناان باا ساطح بااالی از
افسردگ ایتباط داید و زنان ک از خودسرزن گری استفاده م کردناد دی مقایسا باا
مردان ک ب میزان مشابه این یاهبرد مقابی یا ب کای ما بردناد ،اضاطراب بای تاری
گزایش م کردند .بنابراین ،سطح پاایین از چاایچوب دها مثبات و ساطح بااالی از
سرزن

خود م تواند هام خطرسازی برای یشد و ت رب هاطف منف دی زنان باشد و

شیو افسردگ و اضطراب یا دی جمعیت زنان افازاش دهاد .دی پاژوه هاای بیا ،
بازایزیاب مثبت ایتبااط معناادایی یا باا ساطح پاایین از افساردگ نشاان داده اسات

(گاینفسک و کراج 22006 ،؛ مایتین و داهین .)2005 ،3تیمارز ،جاانیک و هِی نسان

4

( )2002دی یک فراتحیی دییافتند ک تفااوع هاای جنسایّت دی یابطا باا یاهبردهاای
مقابی ای ب میزان جا،ب توجه کیفیُت مقابی با مو عیتهای تن زا یا تعیاین ما کناد.
ب طویی ک زنان دی مقایس با مردان بی تر دیگیر یاهبردهای هی انمدای م شوند کا
این م تواند ناش تفاوع بیو،وژیک  ،جامع پذیری متفاوع و داشتن این ن ارش کیا
باشد ک چون بر دی ر افراد و مو عیتها کنترل کم دایند ،بر هی انااع خاود متمرکاز
م شوند.
مردان دیگیر یاهبردهای مسئی مدای م شوند و کمتر از زنان اجتناب از مو عیات یا
ب کای م برند .این یاهبردها مربوط ب زمان است ک زوجین استرس زوجا یا ت ربا
م کنند و نتای دی یابط با مو عیتهای انفرادی وابست ب نو استرسا کا زن و مارد
ت رب م کنند ،تا تدودی متفاوع است .ب طویی ک مردان دی مو عیتهای مربوط با

خود (مستق  )5کمتر دیگیر مقابی مسئی مدای م شوند و گاه او اع نیاز از توجا با
1 -MKelly, Tyrka, Price & Carpenter
2 - Garnefski & Kraaji
3 - Martin & Dahlen
4 - Tamres, janicki & Helgeson
5 - Absolute terms
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مسئی اجتناب م کنند .بنابراین ،شیوههای ک افراد برای مقابی ب کای م برند با میازان
جا،ب توجه هم ب جنسیّت آنها و هم ب نو شرایط استرسزای مواجا شاده باا آن
بست

داید .ب هبایع دی ر ماهیت شرایط استرسزا بین جنسیّت و شیوة مقابی نقا

میان

یا ایفا م کند.
هرچند سازگایی زناشوی و دی مقاب آن ،از هم گسیات

زناشوی  ،بیشاتر ماوید

ه ،خانواده دیمان ران و مشاویان است ،شناخت هوام مرتبط با سازگایی زناشاوی
ب منظوی افزای

بقاء و آیام

و یفاه زوجها م تواند برای هم سودمند باشد ،چارا کا

سازگایی زناشوی یا هام تفظ نظام و تقویت تیاع یوان انسان دانسات اناد (الوی،

مککابین و ا،سن.)1987 ،1

یاهبردهای مقابی ای ایتباط مثبت و معنادایی با همیکرد هماوم زوجهاا و کاایای
یابط زناشوی یا نشان دادهاند .ایائ آگاه و آشنا کردن زوجها با یاهبردهای مقابیا ای

باهث مقابی مؤثر آنها با تان هاای ای ااد شاده اسات (کاایزی .)2005 ،2یاهبردهاای
مقابی ای ک زوجین هن ام مواجه باا مساائ  ،تان هاا و تغییاراع چشام یر اساتفاده
م کنند ،نشاندهندة کیفیّت زندگ زناشوی اسات .هن اام کا یاهبردهاای مقابیا ای
مسئی مدای یا ب کای م برند و نق
تدا

هی ان دی تیمیمگیری برای مقابیا باا تنیادگ با

م یسد ،م تاوانیم انتظاای یضاایت زناشاوی داشات باشایم .یاهبارد مقابیا ای

هی انمدای و اجتناب انطباق و سازگایی فرد یا دی ایتباط با محیط و افراد موجود دیآن

پایین م آوید (الزایوس.)1991 ،3

با توج با شارایط کناون جامعا و آمایهاای هشادایدهناده دیباایة مشاک،ع و
نابسامان های موجود دی خانوادهها و پیامادهای منفا فاردی و اجتمااه آن ،ازجمیا
معض،ت دی سطح کاودک  ،نوجاوان و تمایزیاافت

و اساتق،ل ساا،م دویة جاوان ،

خیانت و تعایضاع ،سازگایی زناشوی ب هنوان هماوان اصی ترین زیرمنظوم نظاام
خانوادگ باید بریس شود .ب این د،ی ضرویی است با هواما ماؤثر بار ساازگایی
1 - Lavee, McCubbin, & Olson
2 - Kayser
3 - Lazarus
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زناشوی توج شود .با شناسای این هوام م توان میزان ازدواجهاای باا خطار بااال یا
کاه

داد و بر یضایت و شادکام ازدواجهای موجود افزود و از این طریق تا تدودی

از نابسامان های خانوادگ و پیامدهای آن جیوگیری کرد .از آن ای ک پژوهش با این
هنوان ان ام نشده است ،پژوه

تاضار از باین هاوامی کا بار ساازگایی زناشاوی

اثرگذایند ،متغیر یاهبردهای مقابی زوجین یا با مسائ و مشک،ع یوزمره برای بریس
انتااب کرده بود تاا با ایان ساؤال پاساخ دهاد کا اساتفاده از یاهبردهاای مقابیا ای
مسئی مدای و هی انمدای توسط زوجین تا چ اندازه دی سازگایی زناشوی آنهاا ساهیم
است؟ و زنان و مردان دی استفاده از این یاهبردهاا با چا میازان باا همادی ر تفااوع
دایند؟

روش پژوهش
دی پژوه

تاضر ،یوش پژوه

از نو هیّ -مقایس ای بود .جامعا آماایی پاژوه

تاضر زنان و مردان(همسران) متأه  50 -17ساا ،شاهر اصافهان بودناد کا تاداکثر
مدع ازدواج آنها  30و تدا

مدع ازدواج آنها  2سال است .از میان این افاراد 100

زوج متعهد دی سال  91ب شیوة نمون گیری دی دسترس انتااب شدند .از باین زوجینا
ک ب فرهن سراهای خانواده دی مناطق ماتیف شهر اصفهان مراجع م کردند و شارایط
ویود ب پژوه

یا داشتند ،خواست شد دی پژوه

تاضر شرکت کنند .میاان ین سان

گروه نمون  ، 33/27میان ین و انحراف استانداید طول ازدواج آنهاا با ترتیاب ،10/24
 8/43و سن ازدواج ب ترتیب  4/40 ،22/95است .شایان تکر است هینکدام از زوجین
منتاب دایای اخت،ل یوان خاص ،یا مشک جسمان از بی سارطان ،سارطان ساین ،
نابایویی ،دایای اهضای خانواده مشک دای و بیماییهای یفتایی نبودند ،اهتیاد نداشاتند
و متعهد ب هم زندگ م کردند .بنابراین ،مقابی با مو عیتها و یوابط تن زای یوزان
مدنظر پژوه

1

تاضر بود.
1 - daily hassles
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از یوشهای آمای توصیف (میان ین و انحراف استانداید) بارای توصایف وضاعیت
جمعیتشناخت شرکتکنندگان استفاده شد و یوشهای آمایی ضاریب همبسات

وt

دو نمون وابست و تحیی یگرسیون گام ب گام استفاده شاد .تماام تحییا هاای آماایی
دادهها با نرمافزای  SPSSان ام شد .برای جمع آویی اط،هااع پاژوه
ابزای سن

تاضار از دو

مطمئن استفاده شد ک ب طوی خ،ص دی زیر معرف م شوند.

پرسشنامة راهبردهاي مقابلهاي ( :)WOCQ1ایان پرسشانام یا الزایوس و فیکمان

2

( )1984تهی کردهاند و شام  66گویا اسات کا هشات یوش یویاایوی یا بریسا
م کند .این ا ،وهای هشتگان ب دو دست یوشهای مسئی مدای و هی انمادای تقسایم
شده ک بر مبنای یک مقیاس دیج بندی شاده صافر تاا سا اسات .متغیرهاای یاهبارد
مقابی ای هی انمدای شام

مقابی مستقیم ،پرعکاردن تاواس ،خویشاتندایی ،گریاز-

اجتناب و یاهبرد مقابی ای مسئی مدای شام

طیب تمایت اجتماه  ،پذیرش مسائو،یت،

ت مسئی و ایزیاب م ادد مثبات ما شاوند .پایاای پرسشانام دی پاژوه

واتادی

( )1379با استفاده از یوش همسان دیون (آ،فای کرونبااخ)  0/80بارآوید شاد .او با
منظوی بریس یوای هم رای پرسشنام یاهبردهای مقابی ای نیز از محاسب همبسات
نمرههای خام تاص از این پرسشنام با نمرههاای خاام تاصا از پرسشانام اساترس
،یون استفاده کرد ک نتای نشاان داد آزماون  WOCQیوایا هم رایا بااالی داید.
همننین نتای یوش تحیی مؤّ،ف های اصی و چرخ
مقیاسها از  10هام با بای هامی بی
پژوه

واییماک

نشان داد کا خارده

از  0/3تشکی شده است (واتادی .)1379 ،دی

تاضر پایای پرسشنام ب یوش آ،فای کرونباخ برای یاهبرد مقابی ای ک 0/86

و برای یاهبردهای مسئی مدای و هی ان مدای ب ترتیب  0/82و  0/88برآوید شده است.

1 - Ways Of Coping Questionaire
2 - Folkaman & Lazarus
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پرسشنامة سازگاري زناشویی ( )DAS1این مقیاس  32سؤال داید ک میزان ساازگایی
دو نفره یا م سن د .دی سال  ،1976اسپانیر آن یا تهی کرد و تا سال  1984دی مطا،عاع

زیادی ب هنوان ابزای اصی استفاده شد (اسپانیر .)1976 ،2ب ه،وه ب واساط اساتفاده از

نتای آن هموایه امکان تمایز بین زوجهاای ساازگای و ناساازگای یا فاراهم ما آوید ،از
جمی کسان ک اتتمال ا دام ب ط،ق دی آنها بی تر است .پاسااده با  32ساؤال
این مقیاس ب سبک ،یکرع است و زوجین ک نمرة کسبشادة آنهاا دی ایان مقیااس
 101و کمتر از آن باشد دایای مشک و ناسازگای تیق م شوند .ساختای این مقیاس بار
اساس تفاوعهای بین نمراع زوجین سازگای و ناسازگای طار ییازی شاده اسات کا
اهتبای نمرة ک با آ،فاای کرونبااخ  0/96همساان دیونا شاایان تاوجه داید ،توافاق
دونفری  0/90و اباراز محبات ( 0/73ثناای  .)1388 ،دی پاژوه

ما،زاده و همکاایان

( )1381همسان دیون این ابزای 0/95ب دست آمد .پایای پرسشنام دی پژوه

تاضر

با آ،فای کرونباخ برای سازگایی ک  0/79و برای خرده مقیاسهای یضایت زناشاوی ،
همبست

دو نفری ،توافق دونفری و ابراز محبت ب ترتیاب  0/80 ،0/74 ،0/70و 0/74

برآوید شده است.

یافتههاي پژوهش
دی جدول  1میان ین و انحراف استانداید متغیرهای یاهبرد مقابی ای (هی انمدای مقابیا
مستقیم ،پرع کردن تواس ،خویشتن دایی ،گریز -اجتناب؛ مسئی مادای طیاب تمایات
اجتماه  ،پذیرش مسئو،یت ،ت مسئی و ایزیاب م دد مثبات) و ساازگایی زناشاوی
آویده شده است.

1 - Dyadic Adjustment Scale
2 - Spanier

جدول  :1میانگین و انحراف استاندارد راهبردهای مقابلهای
سازه
متغیر

بررسی تفاوتهای جنسیتی در راهبردهای مقابلهای در سازگاری زناشویی ...

میان ین

استانداید

انحراف

میان ین

استانداید

انحراف

میان ین

استانداید

انحراف

8/05

54/3

58/6

10/72

055/3

80/9

طلب حمایت اجتماعی

7/20

63/4

23/8

21/4

پذیرش مسئولیت

5/79

70/2

42/5

40/2

گریز-اجتناب

8/11

17/4

02/9

راهـــبردهـاي مقـــابلــهاي

7/92

2/34

8/11

2/50

97/2

04/3

10/26

33/3

8/02

7/31

خویشتنداري

7/71

11/60

8/56

پرت کردن حواس

3/34

2/41

مقابلة مستقیم

3/07

4/30

2/55

9/00

42/3

69/8

25/3

8/84

13/31

91/3

79/11

65/3

12/55

3/85

مسئلهمدار

35/22

10/10

04/34

83/8

34/63

9/48

هیجانمدار

72/34

00/9

84/33

93/6

34/28

8/02

سازگاري کل

117/24

40/16

112/72

78/17

114/95

17/21

برنامهریزيشده

3/79

3/33

ارزیابی مجدد مثبت
حل مسئله

زنانn=100

ک =200 n
و سازگاری زناشویی به تفکیک جنسیّت
مردانn=100
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با استفاده از یوش آمایی ضریب همبست

بین متغیرهای موید

پیرسون ،همبست

مطا،ع دی زوجین محاسب شد ک نتای آن دی جدول  2آمده است.
جدول :2رابطة مؤلّفههای راهبردهای مقابلهای با سازگاری زناشویی
سبک مقابی

-0/10

-0/01

0/04

-0/11

*0/28

سازگاري

مقابی مسقیم

دویی گزین

خویشتن دایی

طیب تمایت اجتماه

مسئو،یت پذیری

گریز اجتناب

*0/16

*0/31

*0/20

*-0/28

ت مسئی

ایزیاب م دد مثبت

مقابی مسئی مدای

مقابی هی انمدای

*P > 0/05

-0/15

**P>0/01

همانطوی ک دی جدول  2آمده ،بی ترین ایتباط معنادای متعیاق با ایزیااب م ادد
مثبت و سپ

ب مسئو،یتپذیری و گریاز-اجتنااب اسات .با طاوی کیا یاهبردهاای

مسئی مدای با سازگایی زناشوی ایتباط مثبت و معنادایی یا نشان م دهد.
جدول  :3تحلیلهای رگرسیون گام به گام بین متغیرهای پیشبین
راهبردهای مقابلهای برای مردان

گام اول

29/99

0/574

گام دوم

F

R

R2

ایزیاب م دد مثبت

0/490

4/64

0/001

0/001

0/330

ایزیاب م دد مثبت

0/574

5/47

Adj.R2

گامها

0/319

پیشبین

β

T

سطحمعناداري
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F

R

R2

19/76

0/630

0/397

گام سوم

گریز و اجتناب

-0/284

-2/42

0/018

16/21

مسئو،یتپذیری

0/439

3/59

0/001
0/672

ایزیاب م دد مثبت

0/409

3/83

0/001

0/452

مسئو،یتپذیری

0/273

2/59

0/377

0/012

0/424

پیشبین

β

T

Adj.R2

گامها

سطحمعناداري

با توج ب جدول  3بارای تبیاین ساازگایی زناشاوی ماردان ،دو متغیار از یاهبارد
مقابی ا ای مساائی ماادای؛ ایزیاااب م اادد مثباات بااا باااالترین ضااریب بتااای ( )0/574و
مسئو،یتپذیری( )0/273و ک متغیر دی ار از یاهبارد مقابیا ای هی اانمادای؛ گریاز –
اجتناب( )-0/284سازگایی زناشوی یا ب طوی معنادایی پی بین م کنند .چنان کا دی
جدول مشاهده م شود ،این س مقیااس  % 42از ساازگایی زناشاوی ماردان یا تبیاین
م کند.
جدول  :4تحلیلهای رگرسیون گام به گام بین متغیرهای پیشبین
راهبردهای مقابلهای برای زنان

15/36

0/440

0/194

گام اول

F

R

R2

Adj.R2

گریز و اجتناب

-0/440

-3/92

0/001

0/181

گامها

پی بین

β

T

سطح معناداري
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F

R

R2

گام دوم

10/29

0/496

مقابی ی مستقیم

-0/246

-2/09

0/040

0/246

گریز و اجتناب

-0/350

-2/97

0/004
0/222

پی بین

β

T

سطح معناداري

Adj.R2

گامها
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با توج ب جدول  4برای تبیین سازگایی زناشوی زنان ،متغیار گریاز -اجتنااب باا
ضریب بتای  -0/440و متغیر مقابی مستقیم با ضریب بتای  -0/246پی بین نیرومنادی
برای سازگایی زنان ب تساب م آیند .این دو یاهبارد هی اانمادای  %22از ساازگایی
زناشوی زنان یا تبیین م کنند.
جدول  :5مقایسه مؤلّفههای راهبردهای مقابلهای در زنان و مردان
راهبردهاي مقابلهاي

تفاوت

مقدار t

درجة آزادي

مقابی مستقیم

-0/194

-0/701

198

پرع کردن تواس

1/469

3/675

خویشتندایی

0/921

2/620

طیب تمایت اجتماه

-1/032

-2/009

مسئو،یتپذیری

0/373

1/095

گریز -اجتناب

-0/908

-1/715

ت مسئی

0/308

-0/828

ایزیاب م دد مثبت

1/524

3/425

مقابی مسئی مدای

1/175

1/171

مقابی هی انمدای

0/882

0/973

میانگینها

198
198
198
198
198
198
198
198
198

سطح
معناداري
0/485
1000/

0/010
4700/

0/276
0/090
0/410
1000/

2440/
3330/
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دی جدول  ،5آزمون آمایی  tبرای مقایس میان ین زنان و مردان نشان ما دهاد کا
ب طوی کی زنان و مردان دی ب کایگیری یفتای مقابی ای مسئی مدای و هی انمدای تفااوع
معنادایی ندایند .همانطاوی کا م،تظا ما شاود تفااوع معناادای اختیاصا تار دی
خردهمقیاسها مشهود است .از بین یاهبردهای مقابی ای ،زنان و مردان تفاوع معناادایی
دی یاهباارد پاارع کااردن تااواس ،خویشااتندایی،گریااز -اجتناااب و ایزیاااب م اادد
( ،)P>0/01طیب تمایت اجتماه ( )P>0/05مثبت دایند.

بحث و نتیجهگیري
هن ام بروز تن

و مسئی دی یوابط زناشوی  ،یاهبردهای ک طرفین بارای برخاوید باا

استرسهای ناش از شرایط هادی زندگ ب کای ما برناد تعیاینکننادة کیفیّات زنادگ
زناشوی و سازش بین زوجین است .ب همین د،ی با توج ب ویژگا اختیاصا هار
زوج و تفاوع دی جامع پذیری زن و مرد دی دویان او،ی زنادگ  ،زوجاین شایوههاای
متفاوت یا برای مدیریت مو عیت اساترسزا و هی انااع ناشا از آن دی خاود با کاای
م گیرند.
نتای پاژوه

تاضار نشاان داد کا ایتبااط معناادایی باین یاهبردهاای مقابیا ای

مساائی ماادای بااا سااازگایی زناشااوی وجااود داید کا شااام ایزیاااب م اادد مثباات و
مسئو،یتپذیری م شود .ب هبایع سادهتر زوجین ک بی تر دی یویایوی با مساائ و
تن ها ب خود فرصت م دهند و مو عیت یا م دداً ب صویع مثبت ایزیاب م کنناد و
دی مقاب یویداد ،واکن های خود و هی انهای کا ناشا از ایان یویادادها هساتند،
اتساس مسئو،یت م کنند ،دی مقایس با زوجهاای کا دی مقابا مساائ از ا ،وهاای
اجتناب و دوییگزین (یفتایی و تهن )استفاده م کنناد ،ساازگایی بای تاری دایناد.
یافت های همبست

نیز پی بین پذیری سازگایی زناشوی یا با استفاده از واکن

ب مسائ ب وجود آمده تأیید م کند .این یافت ها نشان م دهند ک همبست

آنهاا

یاهبردهای

مسئی مدای با سازگایی زناشوی بی تر از یاهبردهای هی انمدای است .این یافتا هاا از
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گینزبرگ )2000( 1و شوکا )2005( 2همسو است .از طارف دی ار

بازایزیاب منف یا شدید از مسئی دی زنان بی تر از مردان یایا اسات کا آمیاتا باا
نشاوای تهن است (گاینفسک و کراج 32006 ،؛ مایتین و داهین.)2005 ،4

با توج ب نتای تحیی یگرسیون مردان ،میان ین باالی آنها دی سازگایی و ضریب
همبست

ب دست آمده م توان این ضی یا ب اثباع یساند کا ماردان دی مواجها باا

مشک،ع و استرسها بی تر از شیوههای مسئی مدای استفاده م کنند .دی تبیین این یافت
م توان گفت ک مردان مستقیماً و فعاالن بر یوی یویداد یا مسائی تمرکاز دایناد و با
یاتت وجود مشک یا نم پذیرند ،کمتر کمک م گیرند و کمتر دیبایة مشک خود باا
دی ران صحبت م کنند .این یوند دی مشک،ع مربوط ب یوابط بین شای و مشاک
مو عیت و کاایی متفااوع اسات .دی ایتبااط باا تعایضااع زناشاوی ماردان بای تار
کنایهگیری م کنند چون جامع پاذیری و مشایا بیو،اوژیک متفااوع ماردان اجاازه
یسایدگ با هی انااع ،هاااطف باودن ،خودافشااای و ابرازگاری صااحیح هی ااان یا
نم دهد .ب جز مواید مذکوی ب نظر م یسد کمبود مهایعهای ایتباط نیز دی این امار
دخا،ت داشت باشد.
دی ایتباط با استراتژی هر فرد برای مقابی با مشک  ،افرادی ک مسائ و پدیدههاا یا
مثبت بازایزیاب م کنند و مسئو،یتپذیری بی تری دی بال آن دایند و از یاهبرد گریز-
اجتناب و دویگزین از مسائ و تن ها دی کمترین تد خود استفاده م کنند ،سازگایی
و انعطاف باالی دی زندگ زناشوی خود خواهند داشت .این یافت ها با نتای بییین از و

موس ،)1983( 5فو،کمن و الزایوس ()1987؛ هیس نژاد ،اتمدی ،اهتمادی و اادیپوی
()1389؛ کایزی ( )2005و بودنمن و شانتین

( )2004هماوان داید .با توج ب نتاای

تحیی یگرسیون ک ب صویع جداگانا بارای زناان و ماردان ان اام شاد ،شایوههاای
مقابی ای متفاوت سازگایی زوجین یا پی بین م کنند .برای زنان دو یاهبارد مقابیا ای
1- Ginsberg
2- Scuka
3 - Garnefski & Kraaji
4 - Martin & Dahlen
5 Billings & Moos
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گریز -اجتناب و مقابی مستقیم سهم جا،ب توجه دی ساازگایی آنهاا داشات کا باا

یافت های هیس نژاد ()1389؛ کایزی ()2005؛ مایتین و داهین)2005( 1؛ تاجب  ،پیاروی
و پناغ ()1385؛ شو،تز ،کاون ،کاون و برانن ( ،)2004مبن بر دیگیری بی تر زناان دی
یاهبردهای هی انمدای با هدف سازگایی با محیط دی مقایس با ماردان همااوان باشاد.
زنان هن ام ک تحت استرس و فشای رای م گیرند تعام،ع زناشوی آنهاا تغییاراع
ناکایمدی یا موجب م شود .زنان دی مواجه با تن های یوزان هیبان تر م شاوند و
مردان بی تر هقبنشین م کنند (شو،تز و همکایان.)2004 ،
با استناد ب نتای مشاب مطا،عاع ماتیف و دی زمین چنین شیوة مقابی ای ما تاوان
گفت هنوز هم شیوة تکامی «جنگ و گریز» دی برخوید با شرایط تن زا جریاان داید و
تحقیقاع مرتبط با تفاوع بیو،وژیک دی مردان و زنان وجود این شیوة تکامی یا دی هر
دو زوج ب اثباع یساندهاند ک بی تر ب ماو عیت بسات

مواج م شوند(کانون.)1932 ،2

داید کا زن یاا مارد باا آن

اینک زنان بی تر دچای انفیال تهن و فیزیک از مسئی م شوند و بی تار دسات
ب تایی شدید هی ان آمیات با تکانش ری م زنند ،هماوان با نتای فراتحییی اسات
ک تیمرز ،جانیک و و هِی نسن ( )2002ان ام دادهاند .با یوی ردان و اجتناب از مسئی
م توان پی بین کرد زنان ب جاای تغییار دی مو عیات و مسائی (محایط بیرونا ) با
ابرازگری هی ان با هدف تنظیم هی ان (محیط دیون ) ا دام م کنند .دی طارف دی ار
نتای تاص از تحیی یگرسیون بارای ماردان نشاان ما دهاد کا ماردان بای تار از
یاهبردهای مسئی مدای استفاده م کنند .ایزیاب م دد مثبت و مسئو،یتپذیری و گریاز-
اجتناب شیوههای مقابی ای هستند ک ب ترتیب سهم جا،ب توجه دی سازگایی ماردان
داشتند ک بی ترین سهم برای مقابی مسئی مدای است .این یافتا هاا باا نتاای پاژوه
غضاانفری و اادمپااوی()1387؛ هییپااوی ،هاشاام  ،باباااپوی و طوس ا ()1389؛ بااودنمن
()2000؛ فو،کمن و الزایوس ()1987؛ هماوان است.
1 - Martin & Dahlen
2 - Cannon
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دی شیوة اجتناب فرد با وجود رای گرفتن دی مو عیت ،مدام تا،ش ما کناد تاا با
مشک فکر نکند و از آن گنایهگیری کند ،ک خود هماین تا،ات باهاث ما شاود فارد
همیش دی فکر مشک باشد و دی تاال مواجها باا

بماناد (باومن .)1990 ،1بریسا

تفاوع میان ینهای زنان و مردان نشان م دهاد از باین یاهبردهاای مقابیا ای ،زناان و
مردان تفاوع معنادایی دی یاهبرد پرعکاردن تاواس ،خویشاتندایی ،طیاب تمایات
اجتماه و ایزیاب م دد مثبت وجاود داید .زناان بای تار از ماردان طا،اب تمایات
اجتماه هستند و یاهبرد پرعکردن تواس یا بی تر ب کای ما برناد .ماردان بای تار
خویشتن دایند و برای کنایآمدن بی تر ب بازایزیاب مثبت ا دام م کنند .نتاای از ایان
تیث با یافت های هماوان است ک نشان دادهاند ب طوی کی زنان بی تر از ماردان با
ت ایب هی ان خود توج و واکن

نشان م دهند ،ب د،یا خودافشاای و ابرازگاری

هی ان زیاد ب سایر افراد یوی م آویند و بی تر از آنها برای مقابی باا مشاک،ع از
یاهبردهای غیر انطبا

سود م جویند (گاینفسک و تیردز ،کراج  ، ،رست و کاومِر،2

2004؛ نو،ن هوکسیما1987 ،3؛ فردییکسون2001 ،4؛ تییاوی ،ک،یان، ،اوی  ،گرینون،اد،
گرونگ و آبدِگراف.)2000 ،5

ویژگ های تات زنان و جامع پذیری مبتن بر هی ان ای اب م کند کا با جاای
دیگیری دی مو عیت ب بازسازی هی ان و تنظیم آن ا ادام کنناد .چناننا طباق اصا
یادگیری و تئویی زیست زنان با جامع پذیری جنس ویاژه و مبناای زیسات متفااوع

هم م کنند (تیمرز ،جانیک و هیِ ساون .)2002 ،6دی مقابا ماردان باا اباراز نکاردن

هی اناع و اتساساع و کمک ناواستن ،بر مسئی تمرکز م کنند و ب ایزیاب آن ا دام
م کنند .این دی تا ،است ک مسئی ما ،یا کایی باشد ،اما دی بروز تان

میاانفاردی

1 - Bowman
2 -Garnefsk, Teerds, Kraaij, Legerstee & Kommer
3 - Nolen-Hoeksema
4 - Fredrickson
5 - Taylor, Klein, Lewis, Gruenewald, Gurung & Updegraff
6 - Tamers, Janicki & Helgeson

161

بررسی تفاوتهای جنسیتی در راهبردهای مقابلهای در سازگاری زناشویی ...

ب د،ی مهایع پایین دی ابرازگری ،خودافشای و ایتباط ب اتتمال زیاد از دوییگزینا
و اجتناب-گریز سود م برند.
اکثر مراجعان مراکز مشاویه و خدماع یوانشناخت یا نیز زنان تشاکی ما دهناد
ک از متاییان کمک م خواهند تا با مسئی پی آمده کنای بیایند و مردان تت بسایای
ب می تر از زنان تاضر ب شرکت دی پژوه

هستند .ب نظر م یسد مسئی مهم دی این

یابط  ،ایزیاب فرد از توانای های خودش برای یویاایوی باا مسائی  ،تفااوع دی منباع
کنترل زنان و مردان و ماهیت مو عیت استرسآوی است .فقدان هماهن

و همتنظیما

1

دی شیوههای مقابی ای دی زوجین زندگ مشترک یا دچای ناکایآمدی م کند و همکایی
و توافق دو نفره و ب تبع آن یضایت زناشوی کاه

م یابد ک دی نهایت ب مشاک،ع

همیقتری من ر م شوند و مقابی ناشیان و ناهماهنگ نظام زناشوی یا ب سمت بحاران
سوق م دهد .ب هر تال تفااوع دی ن ارش با مساائ  ،ماهیات شارایط اساترسآوی،

مشای های تات زن و مرد ،جامع پذیری یا اجتمااه شادن ،2سابکهاای د،بسات

متفاوع و مدع زمان استرس وجود داید ک موضاوهاع مهما بارای تحقیقااع آتا
هستند تا موضو کیفیّت مقابی دی زوجین ایران بی تر شفاف شود .دی نهایت پیشنهاد
م شود ک تحقیقات از این نو و مشاب ب صویع گسترده و با تمایت ادایی و ماا،
سازمانهای مربوط ان ام شود تا ما یا بی تر ب وا عیتهای موجود دی خانواده ایرانا
نزدیکتر کند .ب خیوص اینک با پژوه های مکاری هواما میاان
پژوه

باین دو متغیار

تاضر کشف شود ک از جمی م توان با دشاوایی دی تنظایم هی اان ،مکاان

کنترل ،سبکهای اسنادی و باویهای ایتباط اشایه کرد.
از نتای پژوه

تاضر م توان دی کیی مراکز یایی یسان ک ب نحوی با خاانواده و

بهایاوص زوجااین ساروکای داینااد ،اسااتفاده کارد و تااا نقا
تیمیماع دیمان و آموزش مؤثر و انطبا

جنسایّت یا دی اتاااات

،حاظ کنند.

1 - Coregulation
2 - Sicilisation
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با توج ب این ک خانواده مهمترین منبع برای س،مت جامع و افراد آن است ایان
معاد ،باید دی آن بی تر یهایت شاود و بایاد با فکار ماداخیا هاای بنیاادیتار مثا
فرزندپروییهای کایآمدتر و مقتدیان و برنام هاای غنا ساازی مهاایعهاای مقابیا و
خودنظم هی اان دی محایط هاای آموزشا باشایم .همنناین توصای ما شاود کا
سیاستهای آموزش جدیدی طر ییزی و اجرا شود ک کیی کایکنان مدایس دی تماام
مقاااطع تحیاایی از تااک بعااد تحیاایی فراتاار یونااد و دی جهاات یشااد هما جانبا
دان آموزان (مهایعهای زندگ ) آموزشهای الزم یا ب ذیانند .وا،دین نیز دی این میان
اساس بر ههده دایند ک فرزندان خود یا برای داشتن زنادگ ساا،م و شاادتر با

نق

مهایعهای زندگ و خودکایآمدی و خاودنظم هی اان م هاز کنناد و تفااوعهاای
فردی یا مدنظر رای دهند.
محدودیت پژوه

تاضر فقدان استفاده از میاتب بود ک این محدودیت ب همراه

استفاده از ابزایهای خودگزایشا و بحاث مقبو،یات اجتمااه مضااهف ما شاود .باا
میاتب م توان ب جزئیاع د یقتری دست یافت و نتای یا نزدیکتر ب وا عیت تبیاین
کرد.
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