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های های ارتباطی، الگوهای ارتباطی و سبکی مهارتبررسی رابطه

 حل تعارض با صمیمیمت زناشویی در زنان شهر اصفهان
 ،4، سیذ احوذ احوذی3السبدات خضایشی، سضَاى2*، سویِ خبثشی1ػزسا اػتوبدی

 

 چکیده
 ی ٍ    بطّبی استجبطی، الگَّبی استجی هْبستّذف اص اًدبم پژٍّص حبضش، ثشسسی ساثطِ

ثبضذ. ثِ ایي هٌظَس اص هیبى ّبی حل تؼبسؼ ثب غویویت صًبضَیی دس صًبى ضْش اغفْبى هیسجه

گیشی تػبدفی صى ثِ سٍش ًوًَِ 200، تؼذاد 1391ی صًبى هتأّل ضْش اغفْبى دس سبل ولیِ

 ّبیّبی غویویت صٍخیي اٍلیبء، هْبستای اًتخبة ضذًذ وِ ثِ پشسطٌبهِای چٌذ هشحلِخَضِ

 (ICMSI)تؼبسؼ ثیي فشدی یّبی اداسُسجهٍ  (CPQ)دام، الگَّبی استجبطیاستجبطی وَئیي

ًتبیح ّوجستگی ًطبى داد وِ ّب، اص سٍش ّوجستگی استفبدُ ضذ.پبسخ دادًذ. ثشای تحلیل دادُ

ّبی استجبطی )لبطؼیت دس والم، ثیٌص ًسجت ثِ فشایٌذ استجبط، دسن پیبم، ی پٌح ثؼذ هْبستّوِ

ی چٌیي ّوِل ػَاطف، گَش دادى( ثب غویویت صًبضَیی ّوجستگی هثجت هؼٌبداس داسًذ. ّنوٌتش

گیشی( دس صًبى ثب غویویت ی هتمبثل، اختٌبثی هتمبثل ٍ تَلغ/ وٌبسُاثؼبد الگَّبی استجبطی )سبصًذُ

صًبضَیی ّوجستگی هؼٌبداس داسًذ. ثیي ّش پٌح سجه حل تؼبسؼ، ثِ خض سجه اختٌبثی ًیض ثب 

 .ویت صًبضَیی صًبى ّوجستگی هؼٌبداس ٍخَد داسدغوی

 ّبی حل تؼبسؼ، صًبى.، سجهّبی استجبطیهْبست غویویت صًبضَیی،ّای کلیدی: ٍاژُ

 

 

                                                           
 ی خبًَادُ داًطگبُ اغفْبىاستبدیبس گشٍُ هطبٍسُ -1
 ی خبًَادُ داًطگبُ اغفْبى داًطدَی وبسضٌبسی اسضذ هطبٍسُ -2
 ی خبًَادُ داًطگبُ اغفْبىاستبدیبس گشٍُ هطبٍسُ -3
 ی خبًَادُ داًطگبُ اغفْبىاستبد گشٍُ هطبٍسُ -4
 so.jaberi@yahoo.com  ی هسٍَل همبلًَِیسٌذُ -*
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 مقدمه
ای ٍ اسبسی ثِ ثشلشاسی سٍاثط  غطویوبًِ   ّب یه ًیبص پبیِی اًسبىایي اػتمبد ٍخَد داسد وِ ّوِ

 .(Manne&Badr,2010) ضَدهیدس ًظش گشفتِ  ٍ اغلی ضٌبختی اٍلیِداسًذ. غویویت یه ًیبص سٍاى
گطزاسد  فشد دس اختیبس هیثِ   ثشای دست یبفتي ثِ ایي ًیبص ٍ سضذ غویویت، اصدٍاج یه ًیبص هٌحػش

ص ایطي سٍ،  اوثططش افططشاد، اصدٍاج سا    وِ فشاتش اص سٍاث  غطویوبًِ ثطب دٍسطتبى ٍ خَیططبًٍذاى اسطت. ا     

 & Khodayarifard, Zarepour) ذطداًٌط بیت هطی طِ ٍ حوط طبطفط طِ ٍ هٌجطغ ػ تط ي ساثططشیطتغویوی

Hejazi,2010). 

ضَد ٍ ػوك غویویتی وِ تشیي اسوبى هحسَة هیگَ ثشای اًَاع سٍاث  اص هْنغویویت ٍ گفت

ّب دس اًتمبل سٍضي، غحیح ٍ هؤثش افىبس، وٌٌذ ثِ تَاًبیی آىی خَد ایدبد هیدٍ ًفش دس ساثطِ

ّبیطبى ثستگی داسد ٍ یبدگیشی استجبط وبسآهذ، یه گبم هْن دسفشآیٌذ ستِاحسبسبت، ًیبصّب ٍ خَا

 .(Afroz,2007) ایدبد ٍ افضایص غویویت است
ضٌبسی خبًَادُ ٍ للوذاد وشدى سٍاث  فشدی دس سٍاىثب هطشح ضذى هَضَػی هبًٌذ سٍاث  ثیي

ٍ هؼٌبیی خبظ دس غویوی ثیي صى ٍ ضَّش ثِ ػٌَاى یىی اص اًَاع هْن آى، ایي ساثطِ خبیگبُ 

ی خبًَادُ، ثِ اّویت پیًَذ ّب دسثبسُپشداصیای وِ ًظشیِصًذگی صًبضَیی یبفتِ است؛ ثِ گًَِ

           وٌذ ٍ آى سا ثشای ایدبد َّیت خبًَادگی هطوئي، الصمغویوبًِ هیبى ّوسشاى تأویذ هی

 .(Khamse & Hossinian,2008) داًذهی
ضبهل اثؼبدی هشتج  ثِ ّن است. غویویت هفَْم ٍسیؼی  غویویت یه فشآیٌذ تؼبهلی است ٍ

تشیي احسبسبت سا وِ وسی ثِ ی خضئیبت صًذگی تب افطبی خػَغیتَاًذ اص ثحث دسثبسُاست وِ هی

 .(Beck,Translated by Gharachedaghi,2003) گَیذ، دس ثش گیشدّب سخي ًویساحتی دس هَسد آى

ّبیی وٌٌذ تب دس پیبمبغی ّستٌذ وِ ثِ افشاد ووه هیّبی اختػّبی استجبطی، تَاًبییهْبست

        سسبًٌذ، ثب وفبیت ػول وٌٌذ ٍ احسبسبت هثجت ٍوِ ثِ غَست ًوبدیي ثِ ضخع دیگش هی

  .(Karney & Bradboury,2000) ثخطی دس طشف همبثل ایدبد ًوبیٌذلزت
ّب افشاد    ی آىوِ ثِ ٍاسطِ ّبیی ّستٌذی آى دستِ اص هْبستّبی استجبطی ثِ هٌضلِهْبست    

فشدی ٍ فشآیٌذ استجبط ضًَذ، یؼٌی فشآیٌذی وِ افشاد دس طی آى، ّبی ثیيتَاًٌذ دسگیش تؼبهلهی

  دیگش دس هیبىی والهی ٍ غیشوالهی ثب یهاطالػبت، افىبس ٍ احسبسبت خَد سا اص طشیك هجبدلِ

ّبی صیش هْبستّبی فشػی یب خشدُ تّب هطتول ثش هْبسایي هْبست .(Yosefi,2006) گزاسًذهی

 : دّذّبی استجبطی سا تطىیل هیاست وِ اسبس هْبست
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ّبی ٍاضح استجبطی وِ : تَاًبیی دسیبفت ٍ اسسبل پیبم1ّبی والهی ٍ غیشوالهیدسن پیبم. 1     

 ضَد. ّبی دسن پیبم یبد هیاص آى ثِ غَست هْبست

ی وٌتشل ػَاطف، ًبظش ثِ تَاى اثشاص غِ همَلِ: ثِ طَس خال2ّبدّی ثِ ّیدبىًظن. 2     

 احسبسبت ٍ وٌتشل آى ٍ ًیض وٌبس آهذى ثب ػَاطف دیگشاى است.

ی حس وشدى، : گَش دادى ػجبست است اص فشآیٌذ آهَختِ ضذُ ٍ پیچیذ3ُگَش دادى. 3     

 ّبی ضفبّی. دّی ثِ پیبمسبصی ٍ پبسختفسیش، اسصیبثی، رخیشُ

: تَاًبیی دسن چگًَگی تبثیشگزاسی دس سٍاث  اختوبػی ٍ 4فشآیٌذ استجبط ثیٌص ًسجت ثِ. 4     

 ثبضذ.ّبی استجبطی هیًیض تَاًبیی فْن دیگشاى است وِ یىی دیگش اص هْبست

: ایي هْبست ًبظش ثِ ثشخَسداسی اص خسبست ثذاى حذ اسطت وطِ فطشد    5لبطؼیت دس استجبط. 5     

 &Hosseinchari) سا ثیبى وٌذؤاالت ٍ اثْبهبت خَد ًظش اص ٍاوٌص ػبطفی دیگشاى سثتَاًذ غشف

Fadakar,2005). 
تَاًذ ثب احسبس تٌْبیی، ّب هیّب اص چٌبى اّویتی ثشخَسداسًذ وِ ًبسسبیی آىایي هْبست

 .(Yosefi,2006) ّبی تحػیلی ٍ ضغلی ّوشاُ ثبضذپبییي ٍ ػذم هَفمیت 6افسشدگی، حشهت خَد

ّب ّبی استجبطی وِ اص طشیك آىختبس خبًَادُ ایي است وِ ثِ وبًبلّبی ًگشیستي ثِ سبیىی اص ساُ  

ّبی استجبطی وِ ثِ ٍفَس دس یه پشداصًذ، پشداختِ ضَد. ثِ آى دستِ اص وبًبلدیگش ثِ تؼبهل هیثب ّن

  .(Rasouli,2001) ضَدافتذ، الگَّبی استجبطی گفتِ هیخبًَادُ اتفبق هی
ّب ثطِ  وٌٌذ وِ دس هیبى آىَّبی استجبطی صٍخیي سا تجییي هیّبی گًَبگًَی، الگّب ٍ ًظشیِهذل

 "ضططٌه"ٍ  "وشیستٌسططي"ضططَد. پشداختططِ هططی "سططبالٍی"ٍ  "وشیستٌسططي"الگططَی استجططبطی 

(Shenk&Chrstenses,1999) ُاًذ وِ ػجبستٌذ اص: سِ الگَی استجبطی ثیي صٍخیي سا هؼشفی وشد 

وٌٌذ دس هَسد آى ّش وذام اص صٍخیي سؼی هی : دس طی7ی هتمبثلالگَی استجبط سبصًذُ. 1     

گَ وٌٌذ، احسبسبتطبى سا ًسجت ثِ ّن اثشاص ًوبیٌذ ٍ ثشای هطىل استجبطی خَد ثحث ٍ گفت

 دیگش سا دسن وٌٌذ وِ ّنحل ٍ هزاوشُ ثذٌّذ ٍ ّش دٍ احسبس هیهطىل استجبطی، پیطٌْبد ساُ

 وٌٌذ. هی

                                                           
1
-understanding verbal and nonverbal messages 

2
- emotional regulation 

3
- listening 

4
- being aware of communication process 

5
- assertiveness 

6
- self-esteem 

7
- Mutual constructive communication 
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وٌٌذ اص ثحث وشدى طی آى صٍخیي ّش دٍ سؼی هی : دس1الگَی استجبط اختٌبة هتمبثل. 2     

  دیگش خَدداسی   ی هطىل دٍسی گضیٌٌذ. دس ایي صهبى صٍخیي اص ثشلشاسی استجبط ثب یهدسثبسُ

ّب دس حذالل هوىي است یب اغال  دیگش ثَدُ ٍ استجبط آىوٌٌذ ٍ صًذگی ثِ ضىل هَاصی ثب یههی

 ٍخَد ًذاسد.

 "گیشی صىتَلغ هشد/ وٌبسُ": ایي الگَ ضبهل دٍ لسوت 2گیشیٌبسُالگَی استجبط تَلغ/ و. 3     

تشیي الگَّبی استجبطی صٍخیي ثَدُ ٍ است. ایي الگَ یىی اص سایح "گیشی هشدتَلغ صى/ وٌبسُ"ٍ 

اًذ. ایي الگَ ثِ ضىل یه چشخِ ثَدُ وِ دسهبًی ثِ آى اضبسُ ًوَدُپشداصاى صٍجتمشیجب  توبم ًظشیِ

         دیگشی افضایص یبفتِ ٍ تطذیذ ایي الگَ هٌدش ثِ هطىالت دائن صًبضَییثب افضایص یىی، 

  .(Shahgholian, Janesarshargh & Abdollahi,2006) ضَدهی
دس  حتبی ثذٍى تؼبسؼ ًیست ٍ ٍلَع تؼبسؼ دس صًبضَیی یه ساثطِ ثِ الضامسٍاث  غویوبًِ 

صیشا سسیذى  ؛(Hosseinian,Yazdi, Tabatabaee,2010) ضَدّبی هَفك اهشی ػبدی تلمی هیاصدٍاج

ای است وِ سضبیت آهیض تؼبسؼ دس صًبضَیی ثِ گًَِثِ غویویت اغلت اص طشیك حل هَفمیت

تَاًذ ی وٌبس آهذى ثب تؼبسؼ است وِ هیطشفیي سا دس ثش داضتِ ثبضذ، لزا ًِ خَد تؼبسؼ ثلىِ ًحَُ

 .(Rasouli,2001) هخشة یب سبصًذُ ثبضذ
ِ ػططالٍُ ثططش ًظش  ّططبی حططل تؼططبسؼ، هططذلی سا ًیططض      ّططبی هتفططبٍت دس هططَسد سططجه   یطط

ِ         (Rahim,1997)"سحین"      هطشح وشدُ است وطِ پطٌح سطجه اغطلی سا ثطشای هطذیشیت تؼطبسؼ اسائط

 دّذ. ایي پٌح سجه ثِ اختػبس ػجبستٌذ اص:هی
وِ ّوِ ای وٌبس ّن وبس وٌٌذ وٌذ تب ثِ گًَِّوىبسی: اًتخبة ایي سجه ثِ افشاد ووه هی. 1     

ثشًذُ ثبضٌذ. ایي سجه حبوی اص هطبسوت ثبال ٍ لبطؼیت ثبال دس فشد است. ثب استفبدُ اص ایي سجه، 

ّب هتٌبست ثبضذ ٍ دس ضوي ثبػث حفظ ّبیی ّستٌذ وِ ثب ػالیك آىخَی ساُ حلافشاد دس خست

 ضَد. استجبطبت خَة ٍ هؤثش هی

     هؼٌبسططت وططِ یططه طططشف، ػالیططك ٍ  خططَیی)تحىن(: اًتخططبة ایططي سططجه ثططِ ایططيسلبثططت. 2     

ی ووی داًذ. دس ٍالغ دس ایي ضیَُ فشد ػاللِّبی دیگشاى هیّبی خَد سا همذم ثش خَاستِخَاستِ

 ثِ دیگشاى ٍ دس همبثل، ػاللِ صیبدی ثِ خَد داسد. 

وٌٌذ، لبطؼیت پبییي ٍ هطبسوت پبییي دس حل اختٌبة: افشادی وِ ایي سجه سا اًتخبة هی. 3     

ّب ایي وٌٌذ. تىیِ والم آىدٌّذ، ثٌبثشایي خَد سا دسگیش تؼبسؼ ًویتؼبسضبت اص خَد ًطبى هی

 است وِ ضوب خَدتبى تػویوی ثگیشیذ ٍ هشا هؼبف وٌیذ. 

                                                           
1
- Mutual avoidance communication 

2
- Demand/ withdraw communication 
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ّبی خَد وٌٌذ، اص ػالیك ٍ خَاستِپزیشی)هذاسا(: افشادی وِ ایي سجه سا اًتخبة هیاًطجبق. 4     

ّبیطبى دست یبثٌذ. دس ٍالغ توشوض ایي سجه ثش دٌّذ ثِ خَاستِهیگزسًذ ٍ ثِ دیگشاى اخبصُ هی

تش ایي سجه سا ضَد وِ افشادی وِ ثیصحفظ سٍاث  ثب ضخع دیگش است. ثِ ّویي دلیل گفتِ هی

 وٌٌذ، هطبسوت ثبال ٍ دس همبثل، لبطؼیت پبییي داسًذ.اًتخبة هی

وٌٌذ وِ ثِ دًجبل ثِ دست آٍسدى دُ هیهػبلحِ)تَافك(: افشاد، صهبًی اص ایي سجه استفب. 5     

ّب ٍ ػالیك خَد ًیستٌذ، یؼٌی اسضبی ثشخی ًیبصّب ثشایطبى وبفی است. دس ٍالغ دس ایي خَاستِ

  .(Khodayarifard, Zarepour & Hejazi,2010) سجه، هطبسوت ٍ لبطؼیت دس حذ هتَس  است

یي فشدی، اص اّویت لبثل ثِ طَس ولی، غویویت صًبضَیی ثِ ػٌَاى یه تؼبهل ٍ هَضَع ث

   فشدی ثش غویویت صًبضَیی ضشٍسی ثِ ًظشتَخْی ثشخَسداس است. ثٌبثشایي، ثشسسی ػَاهل ثیي

 سسذ.هی

 روش پژوهش
ِ  1391ی صًطبى سطبوي ضطْش اغطفْبى دس سطبل      ثِ هٌظَس اًدبم پژٍّص حبضش، ولیِ ػٌطَاى   ثط

ِ خبهؼِ       ًطبى هتأّطل سطبوي ضطْش اغطفْبى     ضطذًذ. ثطِ ایطي هٌظطَس، اص ثطیي ص      ی آهبسی دسًظشگشفتط

ّبی هطَسد ًظطش دس اختیطبس    ای اًدبم ضذ؛ سپس پشسطٌبهِای خَضِگیشی تػبدفی چٌذهشحلًِوًَِ

 ّب ػجبستٌذ اص:آًبى لشاس گشفت. ایي پشسطٌبهِ

 ی صویویت زٍجیي اٍلیاءپرسشٌاهِ

 "ثْشاهطی "ٍ  "ُصادفطبتحی "، "اٍلیطبء "ثبضطذ وطِ تَسط     سؤال هی 85ایي پشسطٌبهِ هطتول ثش 

(Olia, Ftehizade&Bahrami,2006)  ثؼذ،  9سبختِ ضذُ است ٍ همیبس آى طیف لیىشت است ٍ دس

ِ   سٌدذ. ًوشُغویویت صًبضَیی سا هی ّطب ثطِ   ی فشد دس ایي پشسطٌبهِ اص طشیك خوطغ ًوطشات گضیٌط

ِ ی ًوشُآیذ. ًحَُدست هی ِ 3;، گطبّی اٍلطبت  4;گزاسی ّش گضیٌِ ثِ غَست )ّویطط ٍ  2;ذستًط ، ثط

ثبضذ. ثِ هٌظَس ثشسسی سٍایطی  هی گزاسی هؼىَس ایي تشتیت( است. دس هَسد سؤاالت ثب  ًوش1ُ;اغال 

 "ٍاوطش "ٍ  "َىطبهپسط طت"بس غطویویت  طی اص همیط طَیط طبضطی غطویویت صً ِطبهطشسطٌطبى پطصهنطّ

((Thompson&Walker,1983      استفبدُ گشدیذُ است. ًتبیح ًططبى داد وطِ ّوجسطتگی ثطیي آصهطَى 

ثَدُ اسطت   92/0ثشاثش  (Thompson & Walker,1983)غویویت صًبضَیی ٍ همیبس تبهپسَى ٍ ٍاوش

. ثطشای تؼیطیي پبیطبیی آى اص آلفطبی وشًٍجطب       (p  ،29/1 =r≤ 10/1) هؼٌبداس اسطت  01/0وِ دس سطح 

ست ثِ دست آهذ، ثٌبثشایي پشسطٌبهِ اص پبیبیی هٌب 58/98استفبدُ ضذُ وِ آلفبی وشًٍجب  ول آصهَى 

 ثشخَسداس ثَد.
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 3ّای ارتباطيی هْارتپرسشٌاهِ

ّبی استجبطی دس ثضسگسبالى ثشای سٌدص هْبست (Qeendom)"داموَئیي"آصهَى وِ تَس  ایي 

وٌذ. ایي پشسطٌبهِ هی ّبی استجبطی سا تَغیفػجبست است وِ هْبست 34اثذاع ضذُ است، داسای 

بی استجبطی صٍخیي ثِ وبس گشفتِ ضذ. ّثشای سٌدص هْبست (Jerabek,2004)"خشاثه"تَس  

گیشًذ ضبهل پٌح هْبست گَش هی   ّبی استجبطی فشػی وِ دس ایي همیبس هَسد ثشسسی لشاسهْبست

ی ٍ استجبط تَأم ثب دادى، تَاًبیی دسیبفت ٍ اسسبل پیبم، ثیٌص ًسجت ثِ فشآیٌذ استجبط، وٌتشل ػبطف

  .(Hosseinchari & Fadakar,2005) لبطؼیت ّستٌذ

 Hosseinchari) "فذاوبس"ٍ  "بسیطچيطحسی"ص طژٍّطشاى دس پطِ دس ایطبهطي پشسطٌطبس ایطاػتج

& Fadakar,2005) ی ول آصهَى ثِ تشتیطت  ًوشُ   ثب استفبدُ اص سٍش آلفبی وشًٍجب  ٍ تٌػیف ثشای

همطذاس ایطي    (Yosefi,2006) "یَسطفی "چٌیي دس پژٍّص گضاسش ضذُ است. ّن 69/0ٍ  71/0ثشاثش 

 ثِ دست آهذ.   77/0ٍ  81/0شایت ثشاثش ثب ض
 (CPQ)الگوهای ارتباطی یپرسشنامه

دس داًطگبُ  Christensen&Sullaway,1984))"سبالٍی"ٍ  "وشیستٌسي"تَس   ایي پشسطٌبهِ

سؤال داسد ٍ سفتبسّبی صٍخیي سا دس طی سِ هشحلِ  35وبلیفشًیب سبختِ ضذُ است. ایي پشسطٌبهِ 

 وٌذ. ایي هشاحل ػجبستٌذ اص:هیتؼبسؼ صًبضَیی ثشآٍسد 

ضَد. ة( دس هذت صهبًی وِ دسثبسُ هطىل الف( صهبًی وِ دس سٍاث  صٍخیي هطىل ایدبد هی

 ضَد. ج( ثؼذ اص ثحث ساخغ ثِ هطىل استجبطی.استجبطی ثحث هی

)خیلطی  9)اغال  اهىبى ًذاسد( تطب  1ای لیىشت وِ اص دسخِ 9صٍخیي ّش سفتبس سا سٍی یه همیبس 

همیبس  -1وٌٌذ. ایي پشسطٌبهِ اص سِ خشدُ همیبس تطىیل ضذُ است: ثٌذی هیاسد( دسخِاهىبى د

 گیشی.وٌبسُ همیبس استجبط تَلغ/ -3ی هتمبثل، همیبس استجبط اختٌبث -2ی هتمبثل، استجبط سبصًذُ

گیش ٍ صى هتَلغ/ گیشی اص دٍ ثخص تطىیل ضذُ است: هشد هتَلغ/ صى وٌبسُاستجبط تَلغ/ وٌبسُ

 گیش.وٌبسُهشد

ًطبى داد وِ آلفطبی وشًٍجطب     (Christensen & Heavy,1990) ًتبیح پبیبیی وشیستٌسي ٍ ّیَی

ی الگَّططبی ّططبی ایططي هحممططبى سٍی پططٌح خططشدُ همیططبس پشسطططٌبهِثططِ دسططت آهططذُ دس پططژٍّص

ثخططی اسطت. ػطالٍُ ثطش ایطي،      گضاسش ضذُ است، وِ ًتبیح سضبیت 85/0تب  44/0اص  (CPQ)استجبطی

ثخطص اسطت.   ّبی سَئیسی ٍ آلوطبًی ًیطض سضطبیت   ثش سٍی آصهَدًی (Bodenman,1994)پبیبیی ًتبیح
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آلفبی وشًٍجب  ثِ دست آهذُ دس پژٍّص ایي هحممبى ثش سٍی همیطبس استجطبط سطبصًذُ هتمبثطل ثطیي      

 .(Ebadatpour,2000) گضاسش ضذُ است 78/0تب  74/0
ِ  (Ebadatpour,2000)"پطَس ػجبدت"دس ایشاى  فطَق سا ٌّدبسیطبثی وطشدُ ٍ ضطشایت     ی پشسططٌبه

ّوجستگی ثِ دست آهذُ ثشای سِ خشدُ همیبس استجبط سبصًذُ هتمبثل، استجطبط اختٌطبثی هتمبثطل ٍ    

ثَد وِ ّوگطی دس سططح آلفطبی     35/0، 58/0، 58/0گیشی ثِ تشتیت ػجبستٌذ اص استجبط هتَلغ/ وٌبسُ

 داس ثَدًذ.هؼٌی 01/0

ّطبی ایطي پشسططٌبهِ    همیطبس گی دسًٍی دس هَسد خطشدُ ثشای تؼییي پبیبیی پشسطٌبهِ، ّوجست

، اختٌطبثی  50/0ی هتمبثطل  هحبسجِ گشدیذُ ٍ اسلبم ثِ دست آهذُ ثِ تشتیت ػجبست ثَدًذ اص: سبصًذُ

گیطططش ٍ صى هتَلطططغ/ هطططشد وٌطططبسُ   52/0گیطططش ، هطططشد هتَلطططغ/ صى وٌطططبسُ  51/0هتمبثطططل 

55/0(Ebadatpour,2000). 
1تعارض بیي فردی یّای ادارُسبک یپرسشٌاهِ

(ICMSI)  

سطبختِ ضطذُ    (Rahim,1997)"سحطین "ّبی هذیشیت تؼبسؼ وِ تَسط   ی سجهپشسطٌبهِ

ِ  -3اختٌطبثی   -2ّوىبسی  -1سؤال است ٍ پٌح سجه:  28است داسای  سلطبثتی   -4 ای هػطبلح

ی تؼطبسؼ اسطت وطِ    ّبی اداسُسٌدذ. ایي اثضاس هجٌی ثش ثبصًگشی هذل سجهاًطجبلی سا هی -5

   اثذاع وشدُ ثَدًذ. (Block & Muton,1964)"هَتَى"ٍ  "النث"
ِ ثشای ثشسسی پبیبیی ّن (Rahim,1997)سحین ی هطزوَس اص سٍش ثبصآصهطبیی   صهبى پشسططٌبه

 ثطِ دسطت آهطذ.     83/0تطب   60/0استفبدُ وشد وِ ضشیت ّوجستگی ثیي دٍ اخشای آصهَى ثطیي  

اص ّوسبًی دسًٍی خَثی  71/0آلفبی  ی تؼبسؼ ثب ضشیتّبی اداسُی سجهچٌیي پشسطٌبهِّن

ِ   Thompson & Walker,1983))ثشخَسداس است. ی آلفطبی  پبیبیی ایي اثضاس ثب استفبدُ اص هحبسطج

خطَیی ثشاثطش ثطب    ، ثشای سجه سلبثت یب تسطل  65/0وشًٍجب  ثِ تشتیت ثشای سجه اختٌبة ثشاثش 

ٍ  68/0خَیی ثشاثش ثطب  تجؼیت ، ثشای سجه ّوسبصی یب 64/0، ثشای سجه هػبلحِ ثشاثش ثب 67/0

ی تؼطبسؼ ثشاثطش ثطب    ّطبی اداسُ ّبی سجهٍ ثشای ول همیبس 72/0ثشای سجه ّوىبسی ثشاثش ثب 

 .(Bahari,2011) ثِ دست آهذ 874/0

 های پژوهشفرضیه
 ّبی استجبطی ثب غویویت صًبضَیی صًبى.ی هْبستثشسسی ساثطِ .1

 ضَیی صًبى.ی الگَّبی استجبطی ثب غویویت صًبثشسسی ساثطِ .2

 ّبی حل تؼبسؼ ثب غویویت صًبضَیی صًبى.ی سجهثشسسی ساثطِ .3
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 ثیٌی غویویت صًبضَیی صًبى.تؼییي سْن ػَاهل دس پیص .6

 های پژوهشیافته
ّبی حل تؼبسؼ ّبی استجبطی، الگَّبی استجبطی ٍ سجهی ػَاهل هْبستثِ هٌظَس ثشسسی ساثطِ

 ضَد.هی دُ ضذ وِ ًتبیح دس صیش گضاسشبفثب غویویت صًبضَیی صًبى اص سٍش ّوجستگی است
 

 ّای ارتباطي زًاى ٍ صویویت زًاشَیي. ضرایب ّوبستگي هْارت3جدٍل 
 ثیيهتغیش پیص

 هتغیش هالن
 ّبی استجبطیهْبست

 گَش دادى وٌتشل ػَاطف دسن پیبم ثیٌص لبطؼیت

غویویت 

 صًبضَیی

 35/0 53/0 48/0 26/0 29/0 ضشیت ّوجستگی

 000/0 000/0 000/0 000/0 000/0 یهؼٌبداسی آهبس

 

ِ  1ی ثشاسبس ًتبیح خذٍل ضوبسُ ّطبی استجطبطی صًطبى ثطب غطویویت      ی هْطبست ، ثطیي ّوط

( ثِ ایي هؼٌب وِ ّطش چطِ صًطبى داسای    P<05/0صًبضَیی ّوجستگی هثجت هؼٌبداس ٍخَد داسد؛)

وٌٌطذ.  هطی تشی سا ثب ّوسشاًططبى تدشثطِ   تشی ثبضٌذ، غویویت ثیصّبی استجبطی ثیصهْبست

ٍ      تطشیي ّوجسطتگی دس هْطبست وٌتطشل    ثیص تطشیي  وطن  ػَاططف صًطبى ثطب غطویویت صًبضطَیی 

 .ّوجستگی ثیي هْبست ثیٌص ًسجت ثِ فشآیٌذ استجبط ٍ غویویت صًبضَیی ٍخَد داسد

 . ضرایب ّوبستگي بیي الگَّای ارتباطي زًاى ٍ صویویت زًاشَیي2جدٍل 
 ثیيهتغیش پیص

 هتغیش هالن     

 ستجبطیالگَّبی ا

گیشی/ الگَی وٌبسُ سبصًذُالگَی 

 تَلغ

 الگَی تَلغ هشد/ 

 گیشی صىوٌبسُ

الگَی تَلغ صى/ 

 گیشی هشدوٌبسُ

الگَی 

 اختٌبة

 -60/0 -33/0 -36/0 -39/0 76/0 ضشیت ّوجستگی غویویت صًبضَیی

 000/0 000/0 000/0 000/0 000/0 هؼٌبداسی آهبسی

   

ِ  هالحظِ هطی  2ی طَس وِ دس خذٍل ضوبسُّوبى    ی الگَّطبی استجطبطی صًطبى ثطب     ضطَد، ّوط

غویویت صًبضَیی ّوجستگی هؼٌبداس داسًذ. اص ثیي الگَّبی استجبطی صًبى، تٌْب الگَی سطبصًذُ  

یؼٌطی صًطبًی وطِ     ،(r ،111/1=sig= 67/1) ثب غویویت صًبضَیی ّوجستگی هثجت هؼٌبداس داسد

تطشی سا ثطب   بطی سطبصًذُ داسًطذ، غطویویت ثطیص    دس ثشلشاسی استجبط ثب ّوسشاًطبى الگَی استجط 

تشیي ّوجستگی دس الگَی استجبط سبصًذُ ثطب هتغیطش   چٌیي ثیصوٌٌذ. ّنّوسشاًطبى تدشثِ هی

 .   هالن ٍخَد داسد
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 ّای حل تعارض زًاى ٍ صویویت زًاشَیي. ضرایب ّوبستگي سبک1جدٍل 
 هتغیش پیص ثیي                         

 هتغیش هالن

 بی حل تؼبسؼّسجه
 هػبلحِ اختٌبثی سلبثتی اًطجبلی ّوىبسی

 33/0 09/0 -27/0 39/0 74/0 ضشیت ّوجستگی غویویت صًبضَیی

 000/0 231/0 000/0 000/0 000/0 هؼٌبداسی آهبسی
 

ّبی حل تؼبسؼ دس صًطبى ثطِ خطض سطجه     ی سجهدّذ وِ ّوًِطبى هی 3ی خذٍل ضوبسُ

( ّوجسطتگی هٌفطی ثطیي    P<05/0) تگی هؼٌطبداس داسًطذ.  اختٌبثی ثب غویویت صًبضَیی ّوجسط 

تش اص ایي سجه دس دّذ وِ ّش چِ صًبى ثیصسجه سلبثتی صًبى ثب غویویت صًبضَیی، ًطبى هی

یبثطذ. ّوجسطتگی   حل تؼبسؼ ثب ّوسشاًطبى استفبدُ وٌٌذ، غویویت صًبضَیی آًبى وبّص هی

َیی، هثجت است وِ دس ایي هیبى ّبی ّوىبسی، اًطجبلی ٍ هػبلحِ ثب غویویت صًبضثیي سجه

 .(r ،111/1=sig=67/1) تشیي ّوجستگی ثب غویویت صًبضَیی سا داساستسجه ّوىبسی ثیص

ضًَذ وِ ی چْبسم، ػَاهل هَسد ثشسسی ٍاسد هذل سگشسیَى گبم ثِ گبم هیثشای ثشسسی فشضیِ

 ًتبیح صیش ثِ دست آهذًذ:
 

 بیٌي صویویت زًاشَیي در زًاىپیش ی. ضرایب خام ٍ استاًدارد هعادل6ِجدٍل 

 هتغیش
 ضشایت استبًذاسد   ضشایت خبم

t هؼٌبداسی آهبسی 
B خطبی استبًذاسد  

 000/0 13/5  11/19 11/98 همذاس ثبثت

 000/0 67/4 25/0 24/0 15/1 )الگَی استجبط( سبصًذُ

 000/0 09/7 39/0 45/0 19/3 ّوىبسی)سجه.حل تؼبسؼ(

 010/0 -60/2 -12/0 22/0 -57/0 )الگَی استجبط( گیشی/تَلغوٌبسُ

 043/0 03/2 09/0 65/0 32/1 )هْبست استجبط( لبطؼیت

 000/0 -02/5 -24/0 32/0 -60/1 )الگَی ستجبط( اختٌبة

 001/0 34/3 16/0 51/0 70/1 )هْبست استجبط( ػَاطف

 003/0 01/3 13/0 49/0 48/1 )سجه حل تؼبسؼ( سلبثتی
  

دٌّذ، هی ثیٌی غویویت صًبضَیی ًطبىی پیصٍ هؼبدلِ 4ی ًتبیح خذٍل ضوبسُ طَس وِّوبى

ثیٌی غویویت صًبضَیی هؤثش ّستٌذ. گیشی/ تَلغ ٍ اختٌبة دس پیصالگَّبی استجبطی سبصًذُ، وٌبسُ

ثیٌی غویویت ّبی استجبطی لبطؼیت ٍ وٌتشل ػَاطف ًیض ثب ضشایت هثجت دس پیصچٌیي هْبستّن

ّبی ّوىبسی ٍ سلبثتی تَاًستٌذ دس ّبی حل تؼبسؼ، تٌْب سجهداسًذ. اص هیبى سجهصًبضَیی سْن 

 ثیٌی غویویت صًبضَیی سْن داضتِ ثبضٌذ.    پیص
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 گیریبحث و نتیجه
ثؼطذ آى ثطِ غطَست ًوطشات      5ّبی استجبطی صًطبى دس ّطش   طَس وِ هالحظِ ضذ، هْبستّوبى

َ   خذاگبًِ، ساثطِ ِ P<05/0یی داسد.)ی هثجت هؼٌبداس ثطب غطویویت صًبضط ّطبی  ی هْطبست ( ساثطط

 هبًٌطططذ ) ّطططبیی هالحظطططِ گشدیطططذ  استجطططبطی ثطططب غطططویویت صًبضطططَیی دس پطططژٍّص    

Hickmon,Protinsky,Singh,1997 ؛Nasresfahani,Etemadi,Shafiabadi,2011.)  احسطططبس دسن

تَاى دس دٍ ػبهطل دسن  چٌیي اثشاص هٌبست احسبسبت ٍ ّیدبًبت سا هیوشدى ٍ دسن ضذى ٍ ّن

  ای ثشخطَسداس ثَدًططذ. ایطي دٍ ػبهططل دس   یطبم ٍ وٌتطشل ػَاطططف خطبی داد وططِ اص اّویطت ٍیططژُ    پ

ی غطویویت صًبضطَیی   ّطب وٌٌطذُ ثیٌیتشیي پیصّبی گًَبگًَی هالحظِ ضذ وِ اص هْنپژٍّص

الجتِ ثؼذ لبطؼیت دس والم ًیض  .(Ehteshamzade,Makvandi,Bagheri,2010) گشدًذهی هحسَة

ثیٌی غویویت صًبضَیی هثجت ثب غویویت صًبضَیی تَاًستٌذ سْوی دس پیصی ثب داضتي ساثطِ

 سَ ثب ایي ػبهل هطبّذُ ًطذ.ای ّنّب ًتیدِداضتِ ثبضٌذ وِ دس پژٍّص

الگَّبی استجبطی صٍخیي ًیض اص ًظطش صًطبى، یىطی اص ػطَاهلی اسطت وطِ دس توطبم اثؼطبد، ثطب          

ّبی اًذن هَسد ژٍّص ثب ًتبیح پژٍّصّبی پغویویت صًبضَیی ّوجستگی هؼٌبداس داسد. یبفتِ

َ ّطبی هثجطت ثطِ خطبی اًتمطبد ٍ سطشصًص، ّطن       هطبلؼِ هجٌی ثطش اتخطبر ٍاوطٌص     ثبضطذ هطی  سط

.Kirby,Baucom, Peterman,2005) (Florian, Hirschberger, Mikolincer,2003)).    ثشاسططبس

سطجه   ثبضطذ، ّوگطی ثطِ خطض    سجه هی 5ّبی حل تؼبسؼ وِ ضبهل پژٍّص، سجه ّبییبفتِ

اختٌبثی، ثب غویویت صًبضَیی صًبى ّوجستگی هؼٌبداس داسًذ وِ دس ایي هیبى سجه سلطبثتی ثطب   

هتغیش هالن، ّوجستگی هٌفی داسد؛ ثِ ایي هؼٌب وِ صًبًی وطِ دس سٍاثط  خطَد ػالیطك خطَد سا      

تطشی ثطب   ّبی خَد تَخِ داسًذ، غطویویت وطن  داًذ ٍ تٌْب ثِ خَاستِهمذم ثش ػالیك دیگشی هی

 )هبًٌذ ثبضذسَ هیّبی پژٍّص حبضش دس ایي ثخص ثب ایي هطبلؼبت ّنخَد داسًذ. یبفتِّوسش 

Khodayarifard, Zarepour, Hejazi 2010 ؛Kriegelewice,2006 ؛Branon 2002.).  
ّبی وبسگبُ یح ثِ دست آهذُ دسضَد اص ًتبثب تَخِ ثِ ًتبیح پژٍّص حبضش، پیطٌْبد هی

سبصی سٍاث  ی اصدٍاج ٍ ثشای غٌیدختشاى ٍ پسشاى دس آستبًِآهَصش پیص اص اصدٍاج ثشای 

ّبی هٌبست حل ّبی استجبطی، آهَصش سجهفشدی ّوسشاى استفبدُ گشدد. آهَصش هْبستثیي

تَاًذ ثِ ّوسشاى تؼبسؼ ٍ ًذاضتي الگَّبی استجبطی ًبدسست ثؼذ اص پذیذ آهذى هطىالت، هی

 . دس افضایص غویویت صًبضَیی ووه ثشسبًذ
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