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ها را به زوجین هر دو شاغل تغییر خانواده ،سبک زندگیو های جنسیتی هزینه، باال رفتن سطح توقعات و تغییر نقشپر امروزه زندگی چکیده:

زوجین هر دو شاغل و  پژوهش حاضر مقایسه هدف تواند در بهداشت روانی جامعه تأثیرگذار باشد.های این مسئله میداده است. بررسی چالش

از  .موزش و پرورش شهرستان کالت بودپژوهش شامل فرهنگیان شاغل در آ  . جامعهای و تمایزیافتگی بوددر ابعاد راهبردهای مقابله تک شاغل

 پرسشنامه و( CSQای )راهبردهای مقابله پرسشنامه و به ندزوج تک شاغل( انتخاب شد 86دو شاغل و زوج هر 67زوج متأهل ) 946 ،این میان

های زوجین هر دو شاغل و تک شاغل برحسب گروه نشان داد تفاوت معناداری بین حاضر پاسخ دادند. نتایج پژوهش( DSI) خود تمایزیافتگی

 تفاوت نتایج نشان داد نهمچنی .وجود دارد (خویشتنداریپذیری، حل مسئله، ارزیابی مجدد و مسئولیت)ای های مقابلهراهبردهای سامقیزیر

ها، . بر اساس یافتهوجود داردعاطفی تمایزیافتگی  جداییمقیاس زیرهر دو گروه در  های زوجین هر دو شاغل و تک شاغل گروه معناداری بین

ها و ها مانند سپری در رویارویی با چالشراهبرداین  .نمود زوجین شاغل را توصیه خصوصا ای به زوجینمقابلهراهبردهای توان آموزش می

و نقش آن در کاهش تعارضات خانوادگی و ثیر تمایزیافتگی در سیستم خانواده ن نظر به تأمشکالت زندگی زوجین حائز اهمیت است. همچنی

 های بیشتری در این حوزه وجود دارد.بررسیدست آمده در این پژوهش، نیاز به هنتایج ب

 شاغل و تک شاغل ای، تمایزیافتگی، زوجین هردوراهبردهای مقابله کلیدی:های واژه
Abstract: Nowadays, expensive living, elevated expectations, and changes in gender roles have changed families' 

lifestyles to dual-career couples. Examining the challenges of this issue can affect the mental health of the community. 

The current research aimed to compare dual-career and single-career couples in dimensions of the coping strategies 

and the differentiation. The statistical population of the research included all practicing teachers in educational 

department of Kalat city among whom 146 couple (60 dual-career and 86 single-career couples) were recruited using 

available sampling method and responded to the Coping Strategies Questionnaire (CSQ) and the Differentiation of Self 

Inventory Questionnaire (DSI). The results of the research showed that there are significant differences between dual-

career and single-career couples in terms of the subscales the Coping Strategies (responsibility, problem solving, 

reassessment, and self-control). Also, there is a significant difference between the two groups in term of the emotional 

separation subscale of the differentiation. According to the findings ,  teaching Coping Strategies to couples, especially 

working couples can be recommended since these skills are as important as a shield against challenges and problems 

of couples' lives. Also, given the effect of differentiation in family system and its role in reducing family conflicts and 

the results of the research, there is a need for more research in this regard. 

Keywords: Coping strategies,  differentiation, dual-career and single- career couples 
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 مقدمه
ترین و از لحاظ به لحاظ قدمت، ابتدایی 9خانواده

 ترین نهاد اجتماعی استشمولگستردگی، جهان

سالمت خانواده  گرودستیابی به جامعه سالم در . (2797،گوپتا(

و تحقق خانواده سالم مشروط به برخورداری افراد آن از سالمت 

)منگل  با یکدیگر است 3و داشتن ارتباط مطلوب 2روانی

ای بدون هیچ جامعه (.2770سلیوان، -اسدورف و اسچوف

 تواند ادعای سالمت کندهای سالم نمیداشتن خانواده

بر این اساس از آنجا که خانواده مهمترین  (.2799 مکدونالد،(

 جامعه سالم، خانواده سالم است أنهاد جامعه است و منش

نهاد  ، ورود هر آفت و زوالی به این(2797سیفرتز و شوارتز، )

های آن، بسیار با اهمیت و شایسته کنکاش است 4و کارکرد

خانواده چیزی بیشتر از مجموعه (. 9313، شی و سرآبادانی)کفا

با هم  6و روانشناختی 7افرادی است که در یک فضای فیزیکی

. امروزه (2797، ، چاووز، جینا و ویدمر)بودنمان مشارکت دارند

شود که هر کدام یک خانواده در اشکال گوناگون دیده می

در داخل چنین شوند. تلقی می 0فرهنگی-سیستم اجتماعی

دوام و قدرتمند، با 8های عاطفیسیستمی، افراد به وسیله حلقه

ابراهیم و فر، پور)امیدیاند دهردیگر گره خومتقابل به ی

 .(9314، کنشخوش

، به دالیل با رشد فناوری و صنعتی شدن جوامعاما 

سیستم اقتصادی، -فشارهای اجتماعی جملهاز متعددی

دو های خانوادهاست و تغییر یافته ها در جامعه 1خانواده

 هستند 99های غیر سنتیبزرگترین گروه خانواده 97شغلی

ها، زن و شوهر هر دو شغل . در این نوع خانواده(2797، )گارگ

خود را دارند و از درآمد مشترکشان زندگی خانواده را اداره 

سنتی که در آن شوهر  هایاین الگو با خانوادهکنند. می

به  خانه را بر عهده دارد و زن صرفا آوریمسئولیت نان

پردازد، کامال مغایرت دارد )نظری و بیرامی، داری میخانه
                                                 

های دو شغلی که در آن (. ظهور تعداد چشمگیر خانواده9380

های ساده، تخصصی یا مدیریتی را دنبال دو همسر شغلهر

و سطوح فزاینده  93، رشد شخصی92کنند و با تعهد قویمی

، یکی از (9313محمدی، ) اند، توصیف شده94مسئولیت

ای است که در ساختار خانواده و الگوهای تغییرات برجسته

(. 2794)میشرا،  در طی چند دهه اخیر رخ داده است97رابطه

با  و یک پیشرو هستندوبیستقرن دو شاغل در های هرزوج

 ،کنندپا میواین که هویت جدیدی برای خود دست توجه به

توانند به برخوردار باشند نمی 96بدون اینکه از حمایت فرهنگی

 آمیز نگاه کنندالگوهای موفقیتعنوان شان بهنسل والدین

 98، پرمشغله90زازندگی آنها استرس (. 9310)تیرگر و صادقی، 

حمایت  آنها را مجزا از بقیه و فاقد ،رهاو فشا 91و توان فرساست

 (.2771)پاروتی،  دهدقرار می اجتماعی از جانب دوستان

مطالعات اولیه در مورد زوجین شاغل نشان دادند که 

منجر به  ،با شاغل شدن همسر 27تغییرات در ساختار خانواده

، )هاسیدا شودکمتری می 22زناشویی رضایتبیشتر و  29تعارض

 علت تعارض 23های جنسیکه ابهام نقششد تصور می (.2777

 .(2770/9312یانگ،  و )النگ باشد 24در تکالیف مشترک

های زیاد کاری، دو شاغل به دلیل مشغلهزوجین هرچنین هم

کمتر فرصت پرداختن به رفتارهای مثبت روزانه در کنار هم را 

(. از سوی 2793و النگ،  دارند )هالشنگر، آلبرت، فینهولدت

و فشارهای شغلی نیز بر محیط خانواده  هادیگر استرس

( 2793در پژوهش پاینز و نانز ) موضوعاین  ،ثیرگذار استأت

اند، اشاره شده است. که به بررسی رابطه زوجین شاغل پرداخته

امروزه وجود فشارهای شغلی امری انکارناپذیر است و همه 

کنند )نادری و مشاغل سطوح مختلفی از آن را تجربه می

و گنادک  فلود .(2797 ،الرن و نیکول ؛9319،منشآزاد

 2797تا  2773( در پژوهش طولی خود که از سال 2793)

دو شاغل های هرص کردند مردان در خانوادهانجام دادند، مشخ

13. personal growth 

14. increasing levels of responsibility 

15. relationship patterns 

16. cultural support 

17. stressful 

18. hardworking 

19. grueling 

20. family structure 

21. conflict 

22. marital satisfaction 

23. gender role 

24. joint assignments 
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1. family 

2. mental health  

3. optimal communication 

4. function 

5. physical 

6. psychological 

7. socio-cultural system 

8. emotional loop 

9. family system 

10. two jobs 

11. non - traditional families

12. strong commitment 



گذرانند و زنان و مردان در زمان کمتری را برای خود می

کنند )مدیری، روزهای کاری زمان کمتری را با هم سپری می

تعارض ناشی دهنده ها نشاناما همیشه نتایج پژوهش(. 9317

 نیست؛ 9دوی زوجین در روابط خانوادگیاز شاغل بودن هر

( بین 2798)همکاران ، ماتیاس، لوپز و پژوهشی که ویرامانند 

ابهام  های قبلیبر خالف پژوهشکه زوجین شاغل انجام دادند 

ایت رضافزایش یا افزایش تعارض را پیدا نکردند، بلکه  2نقش

را در زندگی  بیشتری 4و لذت 3زناشویی همچنین مشارکت

شاغل بودن زوجین ممکن است  دست آوردند.هب زوجین شاغل

بیشتری را فراهم کند )سوانسون،  7رضایتمندی و امنیت

 6همسران دو شغلی تجارب کاری و سازمانی(. 9112

در خانه  خود 0مشترکشان را برای کمک به عملکرد اثربخش

، دجانگ، الس هراس و )روفکانین  دهندمورد استفاده قرار می

شغل  ثیر مثبتأت( در پژوهشی 9118) 8کلین .(2798 ،کیم

رضایت زناشویی بر  متقابالزوجین را بر زندگی زناشویی و 

( مشابه 9380 نظری و بیرامی،دست آورد )هبرا موفقیت شغلی 

 ی روانیهافشارثیر متقابل أ( در ت2792) 1این نتیجه را رایلی

مسائل خانوادگی بر زندگی کاری و زندگی کاری بر  تعارضاتو 

)ارشدی و کاظمی کند یید میأت نیززندگی خانوادگی را 

  (.9310شاهندشتی، 

روابط زوجین به بخش مهم و تعارض در  97امروزه تنیدگی

 (.2771)پاروتی،  ناپذیر زندگی تبدیل شده استو اجتناب

عنوان یک پدیده روانشناختی از عوامل مهم در به 99استرس

 )رمزی، است 92بروز استمرار بسیاری از اختالالت روانی

های رو در سالازاین. (9313، علیپور و زارع، شاملو سپهری

طور با آن به 93اخیر توجه به منابع استرس و راهبردهای مقابله

بتورت و ) ای مورد توجه و بررسی قرار گرفته استگسترده

کار بردن راهبردهای و مشخص شده است که به( 2797، آرتیگا

گیری و دوام ثر، نقش مهمی در کاهش شکلؤای ممقابله

                                                 
1  . family Connections 

2. role ambiguity 

3. contribution 

4. hedonics 

5. security  

6. work and organizational experiences 

7. effective performance 

8. Klein, D. F.  

9. Riley, D.  

10. tension 

11. stress 

یا، نبابایی گرمخانی، رسولی و داورزا دارند )رویدادهای استرس

های عصر ما و از موضوعات یکی از مشخصه (. استرس9316

زا، و عوامل استرس مهم زندگی است. الزمه مواجهه با استرس

)مرتضایی، طالبی، حاجی و  ای استهای مقابلهکسب مهارت

( 9184) 94از دیدگاه الزاروس و فولکمن .(9316رحمانی، 

های فکری، هیجانی و رفتاری عبارت است از تالش 97مقابله

منظور غلبه به 96رو شدن با فشارهای روانیفرد که هنگام روبه

و یا به حداقل رساندن عوارض استرس  98، تحمل کردن90کردن

(. راهبردهای مقابله با 9319، شود )عسکریانکار گرفته میبه

 27محورو هیجان 91محور همسئلاسترس را به دو دسته کلی 

سبک  کنند و عقیده دارند که افراد از هر دو نوعتقسیم می

کنند. اگر مقابله ها استفاده میمقابله در مواجهه با موقعیت

فشارهای هیجانی را تسکین  باشد که ئلهمعطوف به این مس

شود و بالعکس شناخته می حورمعنوان مقابله هیجاندهد به

آورنده این فشارهای وجودل بهاگر فرد تالش کند تا عوام

شناخته  حورمهئلعنوان مقابله مس، بههیجانی را تغییر دهد

اند ان دادهتحقیقات نش .(2776 ،شود )کمبل، چان و استینمی

هم  ؛در روابط زوجین دارد ثریؤای نقش مراهبردهای مقابله

د توانهای بین زوجین شود و هم میتواند باعث کاهش تنشمی

کننده تعارضات بین زوجین شود )بیلینگ و تشدیدعنصر 

محمدی، (. 2799، به نقل از مکدونالد ؛9182 29موس

راهبردهای  نشان دادند (9312محمدی )کنش و زادهخوش

محور مانند یک بسته حمایتی در زندگی مسئله ایمقابله

های پژوهش .شودزوجین موجب احساس رضایت بیشتر می

زندگی زناشویی ای در مختلفی به نقش راهبردهای مقابله

؛ 9317 ؛ مدیری،9310پور، )یوسفی و کریمی نداپرداخته

(. 2797گوپتا،  ؛2793 ،و ستال پالسن اندرسن، هتلند

 استهای اساسی بهداشت روانی از مؤلفهای راهبردهای مقابله

ها پژوهش چنین(. هم2778، مندوال تون، تانن، افلک و)استان
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12. mental disorder 

13. coping strategies 

14. Lazarus, R. S., & Folkman, S. 

 15. coping 

16. mental pressure 

17. overcome 

18. tolerate 

19. problem-focused 

20. emotion-focused 

21. Biling, A. J., & Moos, R. H.  



 

ای نه تنها در زندگی زناشویی دهند راهبردهای مقابلهنشان می

که این مسئله در  استبلکه یکی از عوامل موفقیت شغلی 

( 2797بتورت و آرتیگا ) و  (2797)الرن و نیکول های پژوهش

های ( در پژوهش2797)و همکاران بودنمان اشاره شده است. 

ای در کمک به زوجین طولی خود بر نقش راهبردهای مقابله

تعادل هیجانی و ادامه روابط  برای داشتن تصور مثبت از خود،

هایی نیز وجود دارد پردازد. پژوهشبخش میفردی رضایتبین

رد استفاده معلمان ای مورسی راهبردهای مقابلهکه به بر

( که به موانع موجود 2797و آرتیگا ) جمله بتورتپردازد. ازمی

ای، رضایت زناشویی و در محل کار معلمان، راهبردهای مقابله

( در 9310حسنی و بهزادی )فرسودگی شغلی پرداختند. 

اده استفشاغل انجام دادند، بررسی که بر روی زنان شاغل و غیر

محور را گزارش نمودند تر زنان شاغل از راهبردهای مسئلهبیش

پژوهش خود نتایج در نیز ( 9318تبار )ایی و نازکشکرانه، بابو 

ای شاغل بودن زوجین در استفاده از راهبردهای نقش واسطهبه 

 . پرداختندثر در تعارضات زناشویی ؤای ممقابله

هایی هم وجود دارد دو شاغل تعارضر زندگی زوجین هرد

های دهد و به دیگر جنبهثیر قرار میأکه زندگی آنها را تحت ت

 9بوئن (.9388نژاد، نظری و نوابی)کند زندگی نیز سرایت می

 معتقد است( 2770/9312النگ و یانگ،  به نقل از ؛9107)

این  که داردوجود  2که در زندگی همه موجودات اضطراب

ین . بدآیدشمار میاز طبیعت بهپذیری باضطراب بخش اجتنا

 4سازیبر سر متعادل 3ا در حال کشمکششکل که خانواده دائم

. و اعضاست 6و وحدت خود7هم بودنبا میان احساس

ماندن در ارتباط با دیگری، باقی فرد برایی یتوانا 0تمایزیافتگی

به عبارتی تمایزیافتگی یعنی  ؛است 8در عین حفظ ادراک خود

ابراز در عین حفظ ارتباط با دیگران،  1توانایی حفظ استقالل

که به دیگران ، درحالی99و احساسات شخصی خود 97عقاید

خورده است پیوند  هاآن  به 92دهد و به لحاظ عاطفیگوش می

                                                 
1. Bowen, M.  

2. chronic anxiety 

3. struggle 

4. moderation 

5. feeling together 

6. self unity 

7. differentiation 

8. sense -perception 

9. independence 

10. expressing an opinion 

11. self personal feelings 

12. emotional 

زاده هنرمند، کیامنش و حسینیان، )کاظمیان مقدم، مهرابی

های مبتنی بر تفکر بدون اضطراب تصمیم(. این مفهوم 9310

درجه ظهور  .شودچرا شامل میوچونهای بیرا به جای واکنش

یز او برای تم ییدر هر فرد بیانگر میزان توانا 93تفکیک خویشتن

 کنداست که وی تجربه می 97از فرایند احساسی 94فرایند عقلی

مطلوب آن نیست که  در اینجا کمال. (9111)فینچام و بیچ، 

، دباش 90احساسیا بی 96 گراعینی روح، شدیدافردی سرد و بی

بلکه قرار است در پی توازن و تعادل بوده و به یک تعریف یا 

هدف اصلی تفکیک خویشتن،  .ددست یاب 98هویت شخصی

و  گلدنبرگاست ) 27و شناخت 91توازن میان احساسات

های لفهؤیافتگی یکی از متمایز. (2777/9381 ،گلدنبرگ

فردی در بر رضایت زناشویی و ارتباطات بینگذار ثیرأت

)اسکورن، استانلی و شاپیرو،  استهای خارج از خانواده محیط

( در پژوهش 9317هر )مآرمان. (2799 ر،و ولم ابل ؛ 2771

ی ضایت و خشنودگیافتگی بر رخود به نقش تأثیرگذار تمایز

 همکارانو  کاظمیان مقدمهمچنین  .کندزناشویی اشاره می

( نیز در بررسی تمایزیافتگی بر روی رضایت زناشویی، 9310)

زیافتگی و معناداری و بخشودگی بر اهمیت شناخت تمای

 دند. کید نمون بر سالمت روابط داخل خانواده تأثیرات مثبت آتأ

بر سطح تمایزیافتگی حداقل چهار عامل  ،از لحاظ نظری

ایند هیجانی نتیجه بر فرو در( 9118، اسکورن و فریدلندرفرد )

 :29عاطفیپذیری واکنش (9گذارد. ثیر میأتدرون خانواده 

کنند و تفرد شخصی را در  زمانی که هیجانات بر افکار غلبه

ده زمانی که اعضاء خانوا :22عاطفیجدایی  (2 برند.میخود فرو 

ا نشده از لحاظ فیزیکی یبه دلیل یک دلبستگی هیجانی حل

 :23 با دیگران همجوشی( 3 جویند.روانی از یکدیگر دوری می

حال وکه فرد حسام عملکردهای فکری و هیجانی چنانادغ

: اتخاذ 24من ( جایگاه4 روشنی نسبت به خود یا دیگران ندارد.

ای که فرد احساسات و گونهموضع من و صحبت کردن به

13. separate yourself 

14. rational process 

15. emotional process 

16. objective 

17. apathetic 

18. personal identity 

19. emotions 

20. cognition 

21. emotional Reactivity 

22. emotional separation 

23. fusion with others 

24. my place 
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های شخصی و مسئوالنه ابراز و به این ترتیب افکارش را به شیوه

گالدینگ، ) کندابراز نظرات خود تشویق میدیگران را به 

 ،شوندزده میتر هیجاننایافته راحتافراد تمایز(. 2799/9312

 و ثیر واکنش نشان دادن به اطرافیان استأنها تحت تآزندگی 

طور شتابزده با فرمانبرداری و یا نافرمانی نسبت به معموال به

خودمختاری دهند. آنها در حفظ سایر افراد واکنش نشان می

خود بویژه در موضوعات اضطرابی با مشکل روبرو هستند 

شخص تمایزیافته قادر است  درمقابل .(2797/9313)نیکولز، 

)توکل و  میان فکر کردن و احساس کردن توازن برقرار کند

ر پژوهش دنیز ( 9111و بیچ ) فینچام .(9317بهبودی مقدم، 

شاغل با مردان یافتگی در مردان خود نشان دادند که تمایز

 و ولمر همچنین ابل .بیکار تفاوت معناداری نداشته است

 یافتگی( در پژوهش خود به رابطه معناداری میان تمایز2799)

اخوان  هل بودن و شاغل بودن نرسیدند.أو جنسیت، مت

( در پژوهش خود در 9317ذاکر )ثنایی و تقصیر، نظریبی

 فرسودگی شغلی و روابطثیر آن بر أخصوص تمایزیافتگی و ت

کنند که زنان شاغل که درون خانواده به این مسئله اشاره می

یط توانند در شرااز تمایزیافتگی باالتری برخوردارند بهتر می

ثر انجام دهند و این کمک ؤموقع و مالعمل بهدشوار عکس

 نهمچنی .موفقیت شغلی بیشتری داشته باشند کند تامی

یافتگی در مقایسه سطوح تمایز (9316محمدی و ابوالمعالی )

در زنان و مردان جوان و میانسال شاغل به این نکته اشاره 

و  ، جنسیتکنند که رابطه معناداری بین نوع شغلمی

یافتگی وجود دارد و تمایزیافتگی زنان و مردان شاغل تمایز

چنین نمرات زنان شاغل در متغیر ، هممردان بیشتر از زنان

  بیشتر بوده است.تمایزیافتگی 

گسترش روزافزون زوجین هر دو نظر گرفتن بنابراین با در

ر بمتقابل آن ثیر أو تهای مختلف این مسئله شاغل و چالش

 لزوم بررسی و شناخت عوامل ،هاخانوادهاین بهداشت روان 

 شوییزنا و رضایت فردیبین روابطبهداشت روان، گذار بر ثیرأت

و ای راهبردهای مقابلهجمله از دو شاغلزوجین هردر 

ای پیشین به هچه پژوهششود. اگراحساس میتمایزیافتگی 

اند اما پرداخته نظر بر روی زوجینبررسی متغیرهای مورد

                                                 
1. Coping Strategies Questionnaire 

2. Differentiation of Self Inventory  

3. direct coping 

4. avoidance or distancing 

5. continence 

دو شاغل و تک شاغل یسه این متغیرها در بین زوجین هرمقا

ال پژوهش حاضر پاسخ به این سؤهدف  .انجام نشده است

 تمایزیافتگیای و راهبردهای مقابلهابعاد آیا که  اساسی است

 دو شاغل با تک شاغل متفاوت است؟ در زوجین هر

 روش

 جامعه آماری، نمونه و روش اجرای پژوهش

و با رویدادی( ای )پسمقایسه -ِعلّیپژوهش حاضر از نوع 

تمایزیافتگی زوجین ای و راهبردهای مقابلهابعاد مقایسه هدف 

گیری روش نمونهبا دو شاغل و تک شاغل انجام شد. هر

یت عمومی فرهنگیان شاغل از بین جمعدسترس هدفمند در

زوج  67أهل )زوج مت 946پرورش شهرستان کالت، ودر آموزش

زوج تک شاغل( در این پژوهش شرکت  86دو شاغل و هر

که شد  خواسته پژوهش در کنندهزوجین شرکتاز . ندنمود

 9(CSQای )پرسشنامه راهبردهای مقابلهصورت جداگانه به به

پس از . پاسخ دهند DSI(2) خود تمایزیافتگی پرسشنامهو 

ر د نمره میانگین هر زوج ،های تکمیل شدهبررسی پرسشنامه

میانگین و . و وارد تحلیل شدمحاسبه  های پژوهشمتغیر

و  09/30ترتیب بهدو شاغل زوجین هرانحراف استاندارد سنی 

 87/0و  17/34ترتیب به زوجین تک شاغل گروه و برای 38/0

 مدت ازدواج و انحراف استاندارد بود. همچنین میانگین

و در  91/8 و  41/92دو شاغلزوجین هرگروه در  ترتیببه

 بود. 87/0 و 32/99 گروه زوجین تک شاغل

 ابزار سنجش

پرسشنامه  .(CSQای )پرسشنامه راهبردهای مقابله

( 9188ای، توسط الزاروس و فولکمن )راهبردهای مقابله

متشکل  این پرسشنامه .(9381)علیپور و همکاران،  ساخته شد

، 3مقابله مستقیم است: مقیاسهشت زیرال و سؤ 66 از

، جستجوی 7خویشتنداری، 4گیریگزینی یا فاصلهدوری

، 8اجتناب-، گریز0پذیریمسئولیت، 6حمایت اجتماعی

. بر 97ارزیابی مجدد مثبت و1ریزی شدهبرنامهگشایی مسئله

)زیاد(،  4تا  ()اصال 9ای لیکرت ازساس مقیاس چهار درجها

 ه کلیای به دو دستالگوی مقابله 8ندی شده است. این بدرجه

محور: لهئهای مسراهبرد ازشوند که عبارتند تقسیم می

6. seeking social support 

7. responsibility  

8. getaway-avoid  

9. problem solving program 

10. positive reassessment 
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ی گشایلهپذیری، مسئمایت اجتماعی، مسئولیتجستجوی ح

راهبردهای و  ریزی شده و ارزیابی مجدد مثبتبرنامه

اجتناب، -گزینی، گریزمحور: مقابله مستقیم، دوریهیجان

دهنده دو ها نشانهای زیرمقیاس. میانگین نمرهخویشتنداری

یانگین (. باال بودن م9313 دسته کلی است )رمزی و همکاران،

دهنده وجود استفاده از نشانمحور های مسئلهمقیاسزیر نمره

دهنده است و پایین بودن آن نشاناین راهبردها در زندگی 

 .در عملکرد است محوراستفاده از راهبردهای مسئلهعدم 

 محورهای هیجانزیرمقیاس مرههمچنین باال بودن میانگین ن

است و دهنده وجود استفاده از این راهبردها در زندگی نشان

هنده عدم استفاده از راهبردهای دپایین بودن آن نشان

( 9188) الزاروس و فولکمن .محور در عملکرد استهیجان

ای های مقابلهرا برای هریک از سبک 01/7تا  66/7ت درونی ثبا

نفر از  063روی  9387که سال ای . در مطالعهکردندگزارش 

آموزان دبیرستانی شهر تهران انجام شد، پایایی دانش

اده از روش همسانی درونی )آلفای کرونباخ(، پرسشنامه با استف

ان و همکار ، هاشمی، باباپورعلیپور برآورد شد. در تحقیق 87/7

این دست آمد. به 87/7یایی این آزمون برابر با ( نیز پا9381)

ختلف برای های مامه در مطالعات متعدد و در گروهپرسشن

زاری ابکار رفته است، بنابراین ای بهسنجش راهبردهای مقابله

 شود. استاندارد و روا محسوب می

 پرسشنامه .(DSI) تمایزیافتگی خود پرسشنامه

( 9118) توسط اسکورن و فریدلندرکه  تمایزیافتگی خود

، ( 9310 و همکاران، مقدمکاظمیان به نقل از ) ساخته شد

، 2، جایگاه من9پذیری عاطفیمقیاس واکنشچهار زیردارای 

بر اساس مقیاس  .است 4جوشی با دیگرانو هم 3جدایی عاطفی

 )کامال 6)ابدا صحیح نیست( تا  9ای لیکرت از شش درجه

ی پذیرنشمقیاس واکزیر بندی شده است.درجهصحیح است(، 

ای است که فرد به دهنده درجهماده( بازتاب 99عاطفی )

پذیری حد یا با تغییرازبیش  محرک محیطی با حساسیت

آیتم( که در  99مقیاسِ جایگاه من )زیردهد. عاطفی پاسخ می

کنار تعریف واضح حس خود، میزان وفاداری به عقاید شخصی 

را در زمانی که فرد مجبور به انجام خالف عقاید خود است، 

آیتم(  92زیرمقیاس گریز عاطفی )کند. مشخص می

پذیری احساس آسیب از صمیمت ودهنده احساس ترس نشان

زیرمقیاس حد در ارتباط با دیگران است. سرانجام ازبیش

دهنده درگیری در آیتم(، نشان 1میختگی با دیگران )آهم

یانگین باال بودن م. روابط بیش از حد عاطفی با دیگران است

تمایزیافتگی و پایین  دهنده وجودنشان مقیاسهای هر زیرنمره

 اسکورن و. عدم وجود تمایزیافتگی است دهندهبودن آن نشان

گزارش  88/7 تا 04/7از را  هامقیاس 7( روایی9118) فریدلندر

و  89/7تا  64/7( روایی مقیاس را از 9383)نجفلویی کردند. 

، گزارش کرد )کاظمیان مقدم و همکاران 87/7تا  07/7 6پایایی

9310.) 

 هایافته
تحصیالت، وضعیت های نتایج آزمون خی دو برای ویژگی

ن تی مستقل برای سن و مدت اشتغال و تعداد فرزندان و آزمو

نشان داد در این متغیرها بین دو گروه تفاوت معنادار  ازدواج

رسد اثر احتمالی نظر می(. لذا بهp > 77/7وجود ندارد )

دو شناختی بر متغیرهای پژوهش در هرهای جمعیتویژگی

نحراف استاندارد نمرات گروه یکسان باشد. میانگین و ا

دو در دو گروه زوجین هرو تمایزیافتگی ای راهبردهای مقابله

 ه شده است.ئارا 9تفکیک در جدول  شاغل و تک شاغل، به

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 

1. emotional reactivity 

2. my place 

3. emotional separation 
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4. fusion with others

5. validity 

6. reliability 



 9جدول

 دو شاغل و تک شاغلهردر دو گروه زوجین و تمایزیافتگی ای میانگین و انحراف استاندارد نمرات راهبردهای مقابله

 گروه زوجین تک شاغل  دو شاغلگروه زوجین هر 

 M SD M SD متغیر

 

 یافتگیتمایز

پذیری واکنش

 عاطفی

07/08 87/97  87 47/1 

 96/93 33/82  12/1 73/86 جایگاه من

 09/8 83/87  79/99 14/87 عاطفیجدایی 

 77/97 93/66  97/0 76/66 آمیختگیهم

 

 

 

 ایراهبردهای مقابله

 774/7 37/34  270/7 02/39 حمایت اجتماعی

 781/3 17/29  468/3 61/22 پذیریمسئولیت

 902/4 60/33  876/6 10/34 حل مسئله

 999/7 93/34  979/7 02/36 ارزیابی مجدد

 732/4 77/26  047/3 63/23 مقابله مستقیم

 924/7 00/28  032/3 71/27 گزینیدوری

 248/7 97/37  776/6 89/24 اجتناب -گریز

 047/4 93/30  767/4 07/36 خویشتنداری

 

اری تفاوت میانگین و برای آزمون معناد 9با توجه به جدول

 ایدهای مقابلهشاغل و تک شاغل در راهبر دوگروه زوجین هر

اده متغیری استف، از آزمون تحلیل واریانس چندتمایزیافتگیو 

فرض همسانی ین منظور ابتدا برای برقراری پیششد. به ا

اجرا شد و نتایج نشان داد که ها آزمون لوین واریانس ماتریس

ها در دو گروه برقرار است. در جدول فرض برابری واریانسپیش

ای انس چندمتغیره برای راهبردهای مقابلهنتایج تحلیل واری 2

. نتایج آزمون تحلیل واریانس شده است ارایهیافتگی و تمایز

دو شاغل و تک ه نشان داد بین دو گروه زوجین هرمتغیرچند

شاغل حداقل در یکی از متغیرهای مورد مقایسه تفاوت معنادار 

 وجود دارد.

 2لجدو

 دو شاغل و تک شاغلدر گروه زوجین هر متغیریچند تحلیل واریانسداری های معناآزمون نتایج 

 سطح معناداری خطا df فرضیه F df ارزش آزمون

 779/7 7 947 73/99 987/7 پیالییاثر 

 779/7 7 947 73/99 687/7 ویلکزالمبدای 

 779/7 7 947 73/99 268/7 هاتلینگاثر 

 779/7 7 947 73/99 326/7 رویبزرگترین ریشه 

 

ر ها دبه منظور مشخص نمودن این مسئله که تفاوت گروه

ها است، از آزمون تحلیل واریانس تک کدام یک از زیر مقیاس

ارایه شده است.  3متغیره بهره گرفته شد که نتایج در جدول 

نتایج آزمون تحلیل واریانس تک متغیره نشان داد، بین دو 

 ریپذیلیتمسئومقیاس زیرای های مقابلهردراهبر یتغیگروه 

، حل درصد( 779/7و اندازه اثر   9F ،377/7 > pو947 = 80/8)

 774/7و اندازه اثر   9F  ،367/7 > pو947 = 39/2مسئله )

و اندازه   9F  ،077/7> pو947 = 463/3ارزیابی مجدد )درصد(، 

 < 9F  ،407/7و947 = 77/9) خویشتنداری، درصد( 77/7اثر 

p   یافتگی ر تمایزو در متغیدرصد(  772/7و اندازه اثر

و   9F  ،74/7 > pو947 = 76/4عاطفی ) جداییمقیاس زیر

همچنین تفاوت معناداری وجود دارد. درصد(  763/7اندازه اثر 

های زیرمقیاسدر متغیر تمایزیافتگی بین دو گروه 

و متغیر  آمیختگیپذیری عاطفی، جایگاه من، همواکنش

اجتماعی، مقابله  حمایت هایزیرمقیاسای الگوهای مقابله

اجتناب تفاوت معناداری وجود -گزینی و گریزمستقیم، دوری
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و با توجه به  3جدول  مندرجات بربنا  (.p > 77/7ندارد )

با توجه به میانگین این ، 9ها در جدول نمرات میانگین گروه

دو شاغل نسبت به زوجین تک شاغل از ، زوجین هرهالفهمؤ

 61/22پذیری )های مسئولیتمقیاسدر زیرنمرات باالتری 

=M ( حل مسئله ،)10/34 =M )، ( 36 /02ارزیابی مجدد=M 

تری در همچنین نمرات پایین(  M= 07/36) خویشتنداری( و 

(، M=63/23(، مقابله مستقیم ) M= 02/39حمایت اجتماعی )

(  M= 89/24اجتناب )-( و گریز M= 71/27)گزینی دوری

های زیرمقیاس برخوردارند. در بین دو گروه از لحاظ

تگی آمیخپذیری عاطفی، جایگاه من و همواکنش تمایزیافتگی،

 تفاوت معناداری مشاهده نشد. 

 

 

 بحث
بود که  اساسی الپاسخ به این سؤ پژوهش حاضرهدف از 

و دتمایزیافتگی در زوجین هر و ایراهبردهای مقابله ابعاد آیا

، نتایج پژوهشتک شاغل متفاوت است؟ بر اساس  وشاغل 

زوجین تک  ودو شاغل گروه زوجین هر در ایراهبردهای مقابله

دو شاغل نسبت به زوجین هر دارد. یشاغل تفاوت معنادار

 هایزیرمقیاسزوجین تک شاغل، با کسب نمرات باالتری در 

 خویشتنداریپذیری، حل مسئله، ارزیابی مجدد و مسئولیت

 محور نشاناستفاده از راهبردهای مسئله درتوانایی بیشتری 

دو شاغل در هر توان گفت زوجینبه عبارت دیگر می .دادند

استفاده بیشتری از  ،مقایسه با همتایان تک شاغل خود

مقابله های راهبردمحور در مقابل ای مسئلهمقابله راهبردهای

 ،دهد که شاغل بودننشان مییافته این  محور دارند.هیجان

ای در مقابله راهبردهایدر انتخاب  گذارثیرأت یکی از عوامل

                                                 
1. Bourdieu, P.  

ج نتای های فوق،یید یافتهأدر تاست. بوده گروه مورد پژوهش 

حسنی و بهزادی  ،(9318)و همکاران  شکرانههای پژوهش

های پژوهشنیز ( و 9312) همکارانو محمدی و ( 9310)

 و آرتیگابتورت و ( 2797بودنمان  و همکاران ) ،(2771پاروتی )

 تبیینخصوص در  .استبا نتایج این پژوهش ( همسو 2797)

 2سرمایه اجتماعی بارهدر( 9102) 9بوردیونظر این یافته به 

به هر نوع  سرمایه اجتماعی که اشاره کرد چنین توانمی

در  دنتواند میافراشود که قابلیت، مهارت و توانایی اطالق می

رای ب د و از آننجامعه به صورت انتسابی یا اکتسابی دست یاب

و مدیریت خود در شرایط ها پیشبرد روابطشان در موقعیت

 خانوادهدر (. 9310 حسنوند،به نقل از د )نربمیبهره حساس 

چون شغل ای اجتماعیه نیز وقتی هرکدام از زن یا شوهر سرمای

 ابزاری برای پیشبردعنوان بهد نتوانمی از آنآورند، دست میبه

اهدافی چون . شان درخانواده استفاده کنندو اهداف هاموقعیت

2. social capital 

 3جدول 

 دو شاغل و تک شاغلمتغیرهای پژوهش در بین زوجین هر نتایج تحلیل واریانس تک متغیره مقایسه

 سطح معناداری F ( df)  متغیر رمنبع تغیی
 

 گروه
 63/7 23/7( 9و947) پذیری عاطفیواکنش

 29/7 70/9( 9و947) جایگاه من

 74/7 76/4(9و947) عاطفی جدایی

 10/7 779/7( 9و947) آمیختگیهم

 79/7 17/3(9و947) حمایت اجتماعی 

 737/7 80/8( 9و947) پذیریمسئولیت

 736/7 39/2( 9و947) حل مسئله

 770/7 46/3  (9و947) ارزیابی مجدد

 37/7 64/4( 9و947) مقابله مستقیم

 40/7 33/7( 9و947) گزینیدوری

 72/7 66/97( 9و947) اجتناب -گریز

 740/7 77/9( 9و947) خویشتنداری
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روش تربیتی انتخاب ها، گیریگذار بودن در تصمیمثیرأت

داشتن موقعیت هدایت گردش مالی خانواده که با  و فرزندان

 مرزآبادی)آزاد  توانند به آن دست یابندمیشغلی و اجتماعی 

(. اگرچه فشار روانی در زندگى تمام 9317نفس، و نیک

 د،شومحسوب میناپذیر زندگى حقیقت اجتنابها یک انسان

 هاى افراد با توجه به نوع مقابله بسیار متفاوت استولى واکنش

واقع، سطحی از فشار روانی که (. در9382)خسروی و آقاجانی، 

های زیادی بستگی به شیوه یزانکند به مهر شخص تجربه می

مقابله و نحوه ادراک و قضاوت وی نسبت به این عوامل دارد 

ه به اینکه حفظ سرمایه (. با توج9381 ،کاکاوند و پارسامنش)

نظر اکثر های اجتماعی خصوصا شغلی مورداجتماعی در محیط

به استفاده بیشتر از تواند منجرادراک میاین ، است ینشاغل

در مقابل راهبردهای محور ای مسئلهراهبردهای مقابله

ه محیط خانواده نیز تسری و این استفاده ب شود محورهیجان

تمایل دارند  دهند مردم عمومانشان میها . پژوهشکندپیدا می

های محور بیشتر از روشهای مقابله مسئلهتا از روش

 هاییمحور در موقعیتمقابله مسئله. محور بهره گیرندهیجان

رود و مقابله کار میی سازنده انجام داد، بهتوان کارهاکه می

که  شودمی استفادهبعد از رویدادهایی  محور اساساهیجان

ثر از این ؤتوان موقعیت را تغییر داد اما برای استفاده منمی

متفاوت  ایهراهبردها نیاز به کسب تجربه عملی در موقعیت

ثیرات مثبت و منفی راهبردهای أصرف آگاهی از تاست. 

تواند ای و اینکه کدام راهبرد منطقی است به تنهایی نمیمقابله

، )هاسیدا شود مختلف ساز استفاده از آن در تعارضاتزمینه

دو شاغل هم در محیط کار و هم در درواقع زوجین هر(. 2777

 ندتوانمی بیشترمحور از راهبردهای مسئله خانواده با استفاده

 هتجرباین  کهگیرند قرار  اجتماعی و خانوادگی مورد پذیرش

 های مختلفتقویت استفاده از این راهبردها در موقعیت سبب

زوجین شاغل در  (.2797 )بودنمان و همکاران، شودمیزندگی 

تر رفتار یف شغلی و خانوادگی خود مسئوالنهانجام وظا

زم ریزی البرنامه خود کنند برای حل مسائلکنند، تالش میمی

های کاری و خانوادگی را داشته باشند و در برابر چالش

 ءکه همه این مسائل جز تری دارندهای مثبتارزیابی

 است.محور معنادار شده در راهبردهای مسئله هایمقیاسزیر

همچنین زوجین شاغل به دلیل مقبولیت اجتماعی که در 

 داری خوددر تالش بیشتری برای حفظ خویشتن جامعه دارند

ها هستند. اما در خصوص عدم رو شدن با چالشدر روبه

مایت اجتماعی از راهبردهای مقیاس جستجوی حزیرمعناداری 

ثیری که شغل بر استقالل روانی افراد توان به تأمیمحور مسئله

شتری یافراد شاغل سعی ب (.2771دارد اشاره نمود )پاوروتی، 

صورت انفرادی شان بههای شخصیحل مسائل و چالشبرای 

دیگر  هایمقیاسزیرو این موضوع در معنادار شدن  دارند

ه ک دیگرینکته . استمحور مشهود ای مسئلهراهبردهای مقابله

فضای  هایشباهتتوجه قرار گیرد، در این پژوهش باید مورد

محیط  وشغلی  های خاص معلمان در محیطروانی و مسئولیت

اص تربیتی های خبدین معنا که ویژگی است؛ شانخانواده

جمله کار با کودکان و نوجوانان و حاکم بر فضای مدارس از

 کاری-روانیهای خانوادگی و امنیت به محیط های آنشباهت

تواند پرورش نیز میوحاکم بر شغل معلمان رسمی آموزش

هیجانی در مقابل ساز استفاده کمتر از راهبردهای زمینه

در  .باشددر این گروه مورد پژوهش محور راهبردهای مسئله

های توان اشاره نمود که راهبردمیبندی این مبحث جمع

 شغلی و یهاچالش مانند سپری برای رویارویی باه ،ایمقابله

 قرار ثرمؤ مورد استفادهتواند میزندگی زوجین  خانوادگی در

 (.2771گیرد )پاوروتی، 

اد که نشان دنتایج پژوهش یافتگی، در خصوص متغیر تمایز

مقیاس دیگر زیرمقیاس جدایی عاطفی، در سه زیربه جز در 

ن هر زوجیدو گروه بین میزان تمایزیافتگی در تفاوت معناداری 

عدم معناداری تمایزیافتگی  .وجود ندارددو شاغل و تک شاغل 

 (،2799) ابل و ولمرهای پژوهشبا شاغل بودن زوجین در 

 (9317)تقصیر و همکاران اخوان بی و (9111فینچام و بیچ )

های پژوهشنتایج  همچنین در .یید قرار گرفته استنیز مورد تأ

معنادار به  (9316ابوالمعالی )( و محمدی و 9317مهر )آرمان

 ؛است اشاره شدهتمایزیافتگی با شاغل بودن زوجین متغیر بودن 

 کعنوان یها تمایزیافتگی بهاما باید توجه کرد در این پژوهش

ک های آن به تفکیمقیاسزیرگرفته شده است و نظر کل در نمره

مقیاس جدایی زیردن بنابراین معنادار ش .بررسی نشده است

های در محیطخود توان با یادگیری حفظ استقالل را می عاطفی

هایی که داشتن شغل از مهمترین شاخص .مرتبط دانستشغلی 

گیری استقالل فردی از جهات شکل ،کنددر افراد ایجاد می

(. داشتن هویت فردی مستقل 2799)ابل و ولمر ، استمختلف 

 هایهای موفقیت شغلی در محیطیکی از مالک در افراد شاغل

این ویژگی را  کنندتالش می واقع افراد شاغلو در کاری است

گیری . شکل(2797بودنمان  و همکاران،) نماینددر خود تقویت 
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تالش برای حفظ ساز تواند زمینهمی هویت مستقل شغلی

   .شوداستقالل عاطفی 

دلیل ( 2770/9312به نقل از النگ و یانگ،  ؛9107بوئن )

ی عدم تمایزیافتگرا زناشویی  اتهای روانی و تعارضاصلی نشانه

هویت  بیننداشتن مرز مشخص  .دانددر سیستم خانواده می

زمینه را ( 2774)اسکورن و دندی،  هویت زناشوییفردی و 

این تعارض ماحصل  کند.رای بروز تعارضات زوجین فراهم میب

تفاوت در راهبردهای حل مسائل خانواده اصلی و خانواده کنونی 

 مستقیمثیر أتحت ت تمایزیافتگی. (2799 )ابل و ولمر، است

است. ناتوانی در ادراک خود پروری والدین های فرزندشیوه

عنوان یک فرد مستقل و متمایز ناشی از چگونگی شبکه روابط به

است ثیر فرهنگ آن جامعه أت که تحتاست خانوادگی 

ارتباطات یک بنابراین  .(9312و زارعی، )آریامنش، فالح چای 

کند که شخص چه خانواده در حین کودکی و بلوغ تعیین می

واقع میزان تمایزیافتگی فرد دهد و درمقدار از خود را توسعه می

درت ی به نریافتگی پس از برقرازند. این میزان تمایزرا رقم می

ه شخص تالشی طوالنی مدت و ککند، مگر اینتغییر می

 و یافته برای تغییر آن انجام دهد )منگل اسدورفسازمان

بنابراین تمایزیافتگی زوجین  (.2770ن، سلیوا-وفاسچ

 ینظر از شاغل بودن یا نبودن آنها، پیش از ورود به زندگصرف

 نایدر خانواده اولیه شکل گرفته است و واقع زناشویی و در

تواند تبیینی برای عدم معناداری میان شاغل بودن و مسئله می

 ابعاد مختلف تمایز یافتگی باشد.

بنابراین  است؛ام شده محدود به جامعه معلمان پژوهش انج

ها به سایر مشاغل و طبقات اجتماعی باید تعمیم یافتهدر 

 شودمینهاد پیش نظر گرفته شود.درمالحظات الزم 

 ای و تمایز یافتگی درراهبردهای مقابلههای مقیاسزیر

رد. گی مورد پژوهش قرارنیز  یهای شغلی و اجتماعی دیگرگروه

ل نس پرورش در شغل معلمی -جایگاه تربیتینظر به اهمیت 

های روانشناختی فردی و اجتماعی لزوم توجه به چالشآینده، 

 اثربخشی تواند زمینه گسترشمی هادر پژوهش این گروه

 ای مناسب را فراهم نماید. های پیشگیرانه و مداخلهبرنامه

 

 منابع
( . 9317تقصیر، ز.، نظری، ع. م.، و ثنایی ذاکر، ب. )اخوان بی

رابطه تمایزیافتگی و فرسودگی شغلی در زنان سرپرست و 

 .993-928 ،99زن و مطالعات،غیرسرپرست خانوار. 

(. رابطه علی 9310، و کاظمی شاهندشتی، ص. )ارشدی، ن.

خانواده با بهزیستی روانشناختی: نقش  -سازی کارغنی

-06 ،2 ،روانشناسی خانوادهزندگی. -ای تعادل کارواسطه

67. 

و  یامادکا شود بخ یگتافزیایماط تبارت (.9317مهر، و. )آرمان

. 9314 الاد در سابنر گهش نیلأهتم یوئاشزن تایرض

 نامه کارشناسی، دانشگاه علوم پزشگی گناباد.پایان

(. مقایسه 9312آریامنش، ص.، فالح چای، س. ر.، و زارعی، ا. )

های دارای و زوجهای رضایتمند تمایزیافتگی بین زوج

های پژوهشتعارض زناشویی در شهر بندرعباس. 

 .89-18، 9روانشناسی بالینی و مشاوره، 

 

 

های مقابله (. سبک9317نفس، س. )نیکی، ا.، و آزاد مرزآباد

مجله دانشکده با استرس شغلی در کارکنان نظامی. 

 .211-397 ،9پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، پیرا

(. مقایسه 9314کنش، ا. ).، پورابراهیم، ت.، و خوشفر، حامیدی

و رابطه خودتنظیمی هیجانی با دلزدگی و صمیمیت 

زناشویی در زوجین هردو و یکی شاغل ادارات دولتی. 

 .77-60 ،26مشاوره شغلی و سازمانی، 

(. اثر 9316بابایی گرمخانی، م.، رسولی، م.، و داورنیا، ر. )

ها. اهش استرس زناشویی زوجمدار بر کدرمانی هیجانزوج

 .76-61، 76، علوم پزشکی زانکو

عوامل مؤثر بر رضایت (. 9317توکل، ز.، و بهبودی مقدم، ز. )

. همایش کشوری آموزش و زناشویی: یک مطالعه مروری

خدمات سالمت، خانواده و جامعه، وزارت بهداشت، درمان 

 و آموزش پزشکی، تهران.

(. بررسی رابطه بین تناسب شغل 9310تیرگر، ه.، و صادقی، ا. )

و شخصیت با سطح رضایتمندی زناشویی زوجین فرهنگی 
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-217 ،21، رویش روانشناسیشاغل در شهرستان زاهدان. 

207. 

فرهنگی و  -سرمایه اجتماعی  رابطه بین(. 9310حسنوند، م. )

دانش آباد. احساس امنیت در بین زنان شهرستان خرم

 .20-70، 23، انتظامی لرستان

مقایسه راهبردهای مقابله (. 9310حسنی، م.، و بهزادی، ص. )

 و راهبردهای تنظیم هیجانی در زنان شاغل و غیرشاغل.

دومین همایش بین المللی روانشناسی، مشاوره، تعلیم 

 . تهران.تربیت

(. بررسی رابطه بین سالمت 9382م. )خسروی، ز.، و آقاجانی، 

آموزان دختر ای دانشروان، منبع کنترل و شیوه مقابله

، 7، مطالعات زنانسال اول مقطع متوسطه شهر تهران. 

47-36 . 

(. 9313پور، ا.، و زارع، ح. )رمزی، ل.، سپهری شاملو، ز.، علی

. ایدرمانی گروهی بر راهبردهای مقابلهاثربخشی واقعیت

 .                                                                                  91-37، 9، ناسی خانوادهروانش

(. بررسی 9318. )نازک تبار، حو  .،بابایی، ا شکرانه ارزنقی، ا.،

اثربخشی درمان مبتنی به پذیرش و تعهد بر راهبردهای 

ای زوجی، عواطف خودآگاه و ابعاد تعارضات زناشویی مقابله

 .72-49 ،4،ناسیرویش روانشزوجین. 

های بررسی تأثیر آموزش مهارت(. 9319عسکریان، س. )

آوری و هوش مقابله دینی با رویکرد اسالمی در تاب

نامه کارشناسی ارشد، پایان هیجانی در همسران جانبازان.

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد تربت جام.

(. 9381علیپور، ا.، هاشمی، ت.، باباپور، ج.، و طوسی، ف. )

ای و شادکامی دانشجویان. بطه بین راهبردهای مقابلهرا

 .  09-86، 98روانشناسی، 

(. اثربخشی آموزش 9381کاکاوند، ع.، و پارسامنش، ف. )

م علوای بر اضطراب دختران دبیرستانی. های مقابلهمهارت

 .    933-947، 7رفتاری، 

زاده هنرمند، م.، کیامنش، ع.، و کاظمیان مقدم، ک.، مهرابی

(. نقش تمایزیافتگی، معناداری 9310حسینیان، س. )

بینی رضایت زناشویی. زندگی و بخشودگی در پیش

 .09-82 ،2روانشناسی خانواده، 

-(. عوامل اقتصادی9313کفاشی، م.، و سرآبادانی، س. )

ه زنان متأهل اجتماعی مؤثر بر طالق عاطفی دو گرو

-973، 7معاصر،  جامعه شناسیدار و شاغل شهر قم. خانه

927.                                                                                                                                     

درمانی )تاریخچه، نظریه، خانواده(. 2799گالدینگ، س. )

ترجمه عزیزاهلل اسمعیلی تاجیک و محسن رسولی،  رد(.کارب

 . تهران: انتشارات ما و تزکیه.9312

. ترجمه درمانیخانواده(. 2777گلدنبرگ، ا.، و گلدنبرگ، ه. )

حمیدرضا حسین شاهی برواتی و سیامک نقشبندی، 

 . تهران: انتشارات روان.9381

مشاوره و درمان مسائل زن و  (.2770النگ، ل.، و یانگ، م. )

  ها.درمانی برای مشکالت زوجشوهری مشاوره و روان

جواد  ،علی محمد نظری، مسعود اسدیترجمه 

 . تهران: انتشارات آوای نور.9312 ،کبری ناموران ،خدادادی

(. الگوی سنتی ساختار قدرت در برخی 9313محمدی، ب. )

 .999-930 ،97زنان،  پژوهشنامههای ایرانی. خانواده

مقایسه سطوح (. 9316محمدی، ح.، و ابوالمعالی، خ. )

 تمایزیافتگی خود در زنان و مردان جوان و میانسال شاغل.

های اخیر در چهارمین کنفرانس بین المللی نوآوری

 ، تهران.روانشناسی، مشاوره و علوم رفتاری

(. بررسی 9312محمدی، ع. )کنش، ا.، و زادهحمدی، ر.، خوشم

رابطه بین راهبردهای مقابله همسران با استرس، 
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رضایتمندی زناشویی و فرسودگی شغلی در معلمان. 

 .409-480 ،36خانواده پژوهشی، 

های اشتراکی ای فعالیت(. بررسی مقایسه9317مدیری، ف. )

های هردو خانواده های تک شاغل وبا همسر در خانواده

 .79-03  ،4جامعه شناسی ایران، شاغل. 

(. 9316مرتضایی، ز.، طالبی، ک.، حاجی، ح.، و رحمانی، س. )

-اثربخشی آموزش مدیریت استرس با رویکردی شناختی

 .رفتاری بر رضایتمندی زناشویی و خودکارآمدی پرستاران

 یت.شناسی روانی و تربکنفرانس بین المللی فرهنگ آسیب

 دانشگاه آزاد اسالمی، کرج.

(. مقایسه دلزدگی زناشویی، 9319نادری، ف.، و آزادمنش، پ. )

 هاییافتهعملکرد خانواده و صمیمیت کارکنان زن و مرد. 

 .10-992 ،22نو در روانشناسی، 

حل (. بررسی تأثیر مشاوره راه9380نظری، ع. م.، و بیرامی، م. )

رخاشگری، زمان باهم محور بر رضایت زناشویی در ابعاد پ

بودن، توافق درباره مسائل مالی و رضایت جنسی در 

-927 ،1روانشناسی دانشگاه تبریز، های هردو شاغل. زوج

10. 

(. بررسی تأثیر برنامه 9388نژاد، ش. )نظری، ع. م.، و نوابی

بهبودبخشی ارتباط بر رضایت زناشویی زوجین هردو 

 .24 -37 ،93های مشاوره، ها و پژوهشتازهشاغل. 

ها، مفاهیم و خانواده درمانی: نظریه( . 2797نیکولز، م. )

محسن دهقانی، آناهیتا گنجوی و سمیه . ترجمه هاروش

 . دانژه . تهران: انتشارات9313 محمدی، فرزانه نجاریان،

(. مقایسه اثربخشی درمان 9310پور، ب. )یوسفی، ن.، و کریمی

بخشی بر درمانی مبتنی بر خودنظمفراشناختی و زوج

های پژوهشای و خودکنترلی زوجین. راهبردهای مقابله

 .72-02، 9شناسی بالینی و مشاوره، روان
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