
 

 اجتناب حل تعارض و باورهای ارتباطی با راهبرد بررسی رابطه تفکیک خویشتن

 1دانشجویان متأهل

 
 ندا صادقی2حمید رضا آقامحمدیان شعربا ف3

 

 چکیده

اجتناب حل تعارض  یبا راهبردها طیارتبا یو باورها خویشتن تفکیکرابطه  بررسیاز پژوهش حاضر،  هدف

 کلیهشامل  ی. جامعه آمارمیباشد یها از نوع همبستگداده تحلیل جهتاز  و توصیفی پژوهش  این.میباشد

اسالمی  دانشگاه آزاد سانیمجتمع علوم ان 29-29سال  یورود شناسیمتأهل ترم اول مقطع کار دانشجویان

نمونه به عنوان نمونه به روش  براساس جدول مورگان، نفر701فوق  ینفر 741جامعه بین . از می باشدمشهد 

ی ، باورها-9DSIاسکورن تفکیک خویشتن یهاساده انتخاب شدند. با استفاده از پرسشنامهگیری تصادفی 

حاصل از نتایج سنجش واقع شد.  ROCI-II رحیمحل تعارض  یهاوسبک، RBIآیدلسون و اپستاین

 وضعیت متغیرهای بیناز آن است که: یگام به گام حاک شیوه بهمتغیره چند  رگرسیونو پیرسون  یهمبستگ

تخریب  ، باور بهیبرش عاطف و بین متغیرهای واکنش عاطفیو معنادار و  همبستگی منفیخود و امتزاج، 

با سبک حل تعارض  جنسیتی یهاهمسر، تفاوت تغییرناپذیری  ،خوانیمخالفت، توقع ذهن کنندگی 

 یباورها یهاو تمام مؤلفه خویشتن تفکیک یهامعنادار وجود دارد.تمام مؤلفه مثبت همبستگی)اجتناب(

.بنابر این بینی کردحل تعارض )اجتناب( را پیش سبک متغیر درصد از71، جنسی ییبه جز کمالگرا طیارتبا

ای ارتباطی زوجین اجتنابی  در حل تعارضات درمانگران می توانند با شناخت سطح تفکیک خویشتن و باوره

 به آنان کمک کنند.
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 مقدمه  _1

بتروز تعتارض در   .باشد که در زمینه بهداشت روان خانواده اهمیتت فراوانتی دارد  مطالعه تعارض زناشویی از جمله موضوعاتی می

 ]7[. ها با یکدیگر امری رایج و اجتناب ناپذیر استانسانروابط 

آید که مقدار زیادی اضطراب مزمن عبارتند از تعارض مزمن که زمانی به وجود می (7211) انواع مشکالت زناشوئی از نظر بوئن

به عنتوان  وتمایز یافتگی پدیده طبیعی رشدی است ]9[و]9[.و مقدار اندکی از تمایز یافتگی فردی در زوجین وجود داشته باشد

 ]4[رشد فردی و میان فردی مطرح شده استواجتماعی  –یکی از عناصر بنیادی بلوغ روانی 

تبتادل  ارتباط نشانگر فرایندی است که در آن عقاید و افکتار  . ]5[ارتباط، عنصر اصلی تعارض در تمام تعارضات بین فردی است

 .]1[در نحوه ارتباطات آنان تاثیرگذار استها،زوج شناختباورها و ]1[میشود.

ت غیرمنطقتی زنتدگی بته    ( تعارض و فرسودگی زناشوئی از علل مختلف ناشی است که براستاس انتظتارا  7221به عقیده پانیز ) 

هتای ختود بطترز    تفتاوت هتا و  عقیده دارد که زوجین مبتنی بر سبک اجتنابی، اصوال با اختالف؛(7224گاتمن )]1[آیدوجود می

عواطتف و   کته گیرنتد  های ختود بکتار متی   برای به حداقل رساندن تعارض را هاییکنند و آنها شیوهتری برخورد میغیرمستقیم

اجتناب از تعارض برای زوجین پیامد مثبتی ندارد چرا کته  ]2[کنند. هیجان منفی و شکننده خود را بطرز نامناسبی سرکوب می

شود. بعبارت دیگر این ای باعث یادگیری نمیگیرد و هیچ نوع تجربهای بین زوجین صورت نمیمل و مذاکرهدر آن هیچگونه تعا

دستته از زوجتین، هیجانتات و عواطتف منفتتی ختود را سترکوب و تترس شتتدیدی از تعارضتات و مشتاجرات غیرقابتل کنتتترل           

ایتن  . گتذارد ا برای حتل تعارضتات پتیش روی آنهتا متی     های مختلفی رهای افراد شیوهتجارب، دانش، باورها و ارزش]70[دارند.

ای از رفتارنتد کته افتراد در هنگتام     های حل تعارض مجموعهسبک. موسومند« های حل تعارضها و تاکتیکسبک»ها به شیوه

 .]77[.برندتعارض به کار می

در حالی که در مطالعات امتروزی   دانستندمی باعث بهبود روابط بین فردی را  حداقل رساندن تعارضاتبه ه های گذشتدر یافته

ای مناستب بترای کتاهش تعارضتات     عواطتف منفتی را گزینته    شود و سترکوب تاکید میبکارگیری راهبردهای مناسب بربیشتر 

های مختلفی در رابطه زناشویی، همچون کاهش همکاری، کاهش رابطه جنستی، کتاهش   تعارضات زناشویی، جنبه.]7[داند نمی

خانوادگی با خویشاوندان و دوستان همسر، افزایش رابطه فردی با خویشاوندان خود و جدا کردن امور متالی از یکتدیگر را   رابطه 

 ]77[آن اشاره نمود ایپیامدهای جسمی، روانی و رابطهتوان به در زمینه تاثیرات مخرب تعارض می]79[.به دنبال دارد

اجتناب و به صورت منفی با رضایتمندی زناشویی در ارتباط بودنتد اجتنتاب   بک وسارتباط مثبت و معناداری زیافتگی خود تمای

هتا  تواند میزان صمیمیت و تمایزیتافتگی را در زوج آموزش تمایزیافتگی می]79[ت.توان پیش بینی رضایتمندی زناشویی را داش

بیشترین ارتباط با رضتایت   اجتناب از مشکلهای درماندگی نسبت به تغییر، باورهای غیرمنطقی، زیر مولفهدر]74[.افزایش دهد

منتد و دارای تعتارض   در سبک حل تعارض اجتنابی بین زوجین در شترف طتالق بتا دو گتروه رضتایت     ]75[.زناشوئی را داشتند

بین سبک تفکتر اجرایتی بتا     و منفی رابطه بلوغ عاطفی باسبک حل تعارض اجتنابی بین ]71[.زناشویی تفاوت معنادار یافت شد

دو بتاور ارتبتاطی در عتدم توافتر تخریتب      پیش بینی کنندگی   سهم  ]71[.رابطه مثبت وجود دارد اجتنابی حل تعارضسبک 

سبک اجتناب با خرده مقیاسهای شتفاف    ]71[،از همه باورهای ارتباطی بیشتر بوده است.تواند تغییر کندگراست  و همسر نمی

 ]72[داشت.های سود متقابل و مالحظه کاری بیش از حد دارای رابطه منفی و معنی داری سازی و تمرکز بر آینده، ارائه گزینه

وانی بین باور توقع ذهن خت  د ونتری دارباورهای ارتباطی غیرمنطقیاجتنابی ناایمن افراد دریافتند،(9009)استارکرت و بوریسک 

ای مجهز شدن افتراد بته توانتایی جتایگزین کتردن      بهترین راهبرد مقابله]90[ .و سازگاری زناشویی همبستگی منفی وجود دارد

افراد دارای خود کاذب که تمایزیتافتگی پتایین تتری را     ،]97[افکار غیرمنطقی به جای تفکرات غیرمنطقی و ناکارآمد عنوان شد

کننتد و دارای آشتفتگی و تعتارض در روابتط زناشتویی ختود       از صمیمیت را نیز تجربته متی  کنند، سطوح پایین تری تجربه می

 .]99[های گوناگون همراه استافزایش تمایزیافتگی به طور معناداری با افزایش کنترل موفر فرد در موقعیت]99[.باشندمی



 

زوجتین بتا   تن و باورهتای ارتبتاطی   بنابراین پژوهش حاضر سعی دارد به این پرسش پاسخ دهتد کته آیتا بتین تفکیتک خویشت      

 د؟آنها رابطه وجود دار)اجتناب (راهبردهای حل تعارض

 تحقیق روش_2
 .است این پژوهش از نظر هدف از نوع کاربردی. باشدروش پژوهش حاضر توصیفی و از نوع همبستگی می 

 جامعه و نمونه آماری و روش نمونه گیری
مقطع کارشناسی مجتمع علوم انسانی دانشگاه آزاد اسالمی مشهد 29-29شامل کلیۀ متأهلینٍ ترم اوّل ورودی ،جامعه آماری 

استفاد از جدول گرسی و  نفر بود،با 741تعدادشان ه، ککه از پذیرفته شدگان آن سالبرطبر لیستی  .باشدمی

 به این صورت که. تصادفی ساده با جایگزینی استفاده شد نمونه گیری از روش .مشخص گردیدنمونه  به عنواننفر701،مورگان

ای ریخته افراد لیست جامعه مورد پژوهش عددی اختصاص یافت وبعد از آن اعدادی که معرف افراد بودند در کیسهبه هر یک از

باتوجه به افت  نده شد وشد، وبعد از آن یک نفر یک نفراز داخل کیسه خارج کرده وبعد از قرائت شماره دوباره به کیسه بازگردا

تای آن به علت ناقص 1نشد و بازگرداندهپرسشنامه 1پرسشنامه توزیع شد که  790. نفر ادامه یافت 790این عمل تا ها آزمودنی

 .ویا مخدوش بودن از تحلیل خارج شد

 روش تجزیه وتحلیل داده ها
استمیرنف  _میانگین، انحراف معیار، آزمون کولموگورف: های آمار توصیفیهای بدست آمده ازاین پژوهش به وسیله شاخصداده

همچنین، خطی بودن روابط نیز  وخودهمبستگی در خطاواتسون برای بررسی -ها و آزمون دوریبنبرای بررسی نرمال بودن داده

بته گتام   در شاخص آماراستنباطی، برای تجزیه وتحلیل از رگرسیون چند متغیتره گتام   .با آزمون همبستگی پیرسون بررسی شد

 .استفاده شد

 :ابزار اندازه گیری و روایی و اعتبار آنها

 (:DSI 1استقالل فکری، عاطفی )پرسشنامه تفکیک خویشتن 
، واکتنش عتاطفی بتا، و    مقیتاس سوال است و دارای چهار خترده   49ساخته شده و شامل 97225این پرسشنامه توسط اسکورن 

ر در ایتران  پرسشنامه متذکو روایی و پایایی و تحلیل عاملی و تائیدی ]94[باشد.می ، آمیزش عاطفی، برش عاطفی وضعیت خود

 سر انجام روایی ظاهری و محتوایی آن  مشاور متخصص بوئن درمتانی ]95[بررسی شد. 7912در سال  همکاران توسط یوسفی و

بدست آمد که بترای مقاصتد    11/0، 27/0، 12/0، 17/0  کرنباخ برای عاملهای مذکور به ترتیب آلفایو نهایتاً میزان  تعیین گردید

باشد که برای کامال درستت نمتره شتش و بترای نادرستت      می 1تا  7د. نمره گذاری به صورت یک طیف کنپژوهشی کفایت می

   .شودنمره یک در نظر گرفته می

 :RBI3سیاهه باورهای ارتباطی      
باورهای غیر منطقی در مورد روابط زناشتوئی توستط آیدلستون    سوالی است که برا ی اندازه گیری 40این سیاهه یک پرسشنامه

، باور بته  4خرده مقیاس است که عبارتند از: باور به اینکه مخالفت تخریب کننده است 5( ساخته شده و دارای 7219واپشتاین )

ی آن بتا  همگترا  روایتی ، 9هتای جنستیتی  و بتاور بته تفتاوت    7، کمال گرایی جنسی1، توقع ذهن خوانی5عدم تغییرپذیری همسر

                                         
1-Differention of self inventory  
2 -Skowrn 
3 -Relationship Belief Inventory 

4 -Disagreement is destructive 
5 -Partner can not change 
6 -Mind reading is expected 



 

تهیته   7919در سالنسخه فارسی این ابزار توسط مظاهری و پور اعتماداثبات شد.زجون منطقی باورهای غیر همبستگی مثبت با،

طیف پاسخگویی آن از نوع لیکرت بتوده کته بترای کتامال     باشد.می 15/0که در آن آلفای کروبناخ محاسبه شده  ]91[شده است

 .وکامال غلط صفر است5درست 

 ROCI-IIپرسشنامه سبکهای حل تعارض 

مکانیزمی برای اندازه گیری پنج  و های حل تعارض ساخته شد(برای اندازه گیری سبک7219این پرسشنامه توسط رحیم)

 9عبارتند از: سبک یکپارچگیکه خرده مقیاس است 5این پرسشنامه متشکل ازای است که افراد به تعارض پاسخ میدهند.شیوه

به بررسی ساختار  7927حقیقی در سال میباشد. 1، سبک مصالحه1، سبک اجتناب کننده 5سبک ملزم شده ،4، سبک مسلط

های پرسشنامه بین خرده مقیاس های روایی پرسشنامه سبکهای حل تعارض در زوجهای ایرانی پرداخت.عاملی و ویژگی

همگرا و واگرای  رواییهمبستگی مثبت و منفی مشاهده شد که بیانگر  CRQهای حل تعارض رحیم و پرسشنامه سبک

درصد  15تا  10با استفاده از آلفای کروبناخ برای خرده مقیاسهای آن در همسانی درونی آن  باشد.مطلوب این پرسشنامه می

کامال مخالفم نمره یک تا نمره گذاری به صوت طیف لیکرت است از دهد.قرار دارد که همسانی درونی مناسبی را نشان می

 ]91[.است 5ال موافقم نمره کام

 یافته ها
درصد  94سال،  90تا  71درصد بین  12 و از نظر سنیدرصد زن هستند 19درصد مرد،  71 شرکت کنندگان از نظر جنسیت

 9تا  9درصد بین 49سال،  9تا  7درصد بین  91 دواز نظر سابقه تأهلهستنسال  90تا  95درصد بین  5سال، 95تا  97بین 

 . هستند سال4درصد بیش از 1سال و  4تا 9درصد بین 97سال، 

 
 

 های توصیفی متغیرهای مورد بررسیآماره:7جدول
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1 -Sexual perfectionism 
2 -The sexes is different 
3 -Integrating Style 
4 -Dominating Style 

5 -Obligating Style 
6 -Avoiding Style 
7 -compromising Style 
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( 79/7) اجتنتاب  حتل تعتارض    راهبردمیانگین . و انحراف معیار متغیرهای مورد ببرسی نمایه شده است میانگین -7در جدول 

 ؛ توقتع (9/97)مخالفتت   بتودن  مخترب  به باور (1/92)؛ امتزاج (50)عاطفی  ؛ برش(1/91)خود  وضعیت؛ (1/91)عاطفی  کنشوا

. بتود  (9/72)جنستیتی   تفاوتهتای  به ؛ باور(4/97)جنسی  گرایی ؛ کمال(5/99)همسر  ناپذیری تغییر به ؛ باور(71)خوانی  ذهن

 (.  P>05/0)بعالوه، تمامی متغیرها نیز از وضعیت نرمال برخوردار بودند 

 
 نتایج آزمون همبستگی بین متغیرهای پیش بین و سبک حل تعارض اجتناب :9جدول

 
 

 سبک حل تعارض اجتناب 

 سطح معناداری همبستگی 

 092/0 91/0 واکنش عاطفی

 077/0 *-95/0 وضعیت خود



 

 094/0 *99/0 برش عاطفی

 075/0 *-92/0 امتزاج

 095/0 *91/0 باور به مخرب بودن مخالفت

 074/0 *99/0 توقع ذهن خوانی

 099/0 *71/0 باور به تغییر ناپذیری همسر

 052/0 02/0 کمال گرایی جنسی

 047/0 *75/0 باور به تفاوتهای جنسیتی

 وضعیتو بعالوه بین متغیرهای . دهد که بین متغیرهای پیش بین و مالک، رابطه خطی وجود داردنشان می-9نتایج جدول 

همچنین بین متغیرهای واکنش عاطفی، برش و  ، همبستگی منفی و معنادارسبک حل تعارض اجتناببا  و امتزاج خود

سبک و با  جنسیتی تفاوتهای به و باورهمسر،  ناپذیری، توقع ذهن خوانی، باور به تغییر مخالفت بودن مخرب به باورعاطفی، 

. در تحلیل رگرسیونی وارد شدندبین متغیرهای پیش تمامیدر ادامه . حل تعارض اجتنابی همبستگی مثبت معنادار وجود دارد

 (.P>05/0).دبه عنوان متغیر مالک در نظر گرفته شنیز  "اجتنابیسبک حل تعارض "

 
 خالصه الگوی رگرسیون گام به گام برای پیش بینی سبک حل تعارض اجتناب -9جدول

 

 آماره دوربین واتسن معنی داری R 2R F الگو

7 91/0 011/0 17/72 072/0 

 

 

72/9 

9 91/0 011/0 72/91 094/0 

9 90/0 027/0 45/44 092/0 

4 99/0 709/0 92/92 041/0 

 

 
    

5 95/0 799/0 15/91 071/0 

1 91/0 744/0 72/55 09/0 

1 92/0 759/0 25/49 047/0 

1 49/0 711/0 91/92 092/0 

 
بینی درصد از سبک حل تعارض اجتناب پیش 1عاطفی،  گفت، در گام اول با ورود متغیر واکنشتوان می-9های جدول با توجه به یافته

در گام و2به  ،عاطفی در گام سوم با ورود متغیر برشدرصد رسید.  1بینی به میزان پیشخود،  در گام دوم با ورود متغیر وضعیت. شد

،به خوانی ذهن متغیر توقع در گام ششم با،79، به مخالفت بودن مخرب به متغیر باور در گام پنجم بادرصد، 70به  امتزاج،متغیر چهارم با 

، میزان جنسیتی تفاوتهای به متغیر باور در گام هشتم باونهایتاً درصد 75، به همسر ناپذیری تغییر به متغیر باوردر گام هفتم با  درصد، 74

بینی متغیر مالک پرداخته مامی متغیرها و سطح معناداری هر یک در پیشدرصد رسید. در ادامه به ضرایب مسیر ت 71بینی به پیش

  (.P>05/0)شود. می

 

 

 



 

 

 

 

 نتایج رگرسیون گام به گام برای پیش بینی سبک حل تعارض اجتناب :4جدول

 

 

 
، رگرسیون گام به گام نشان داد که اثر مجموعه متغیرهتای  "سبک حل تعارض اجتناب"، در پیش بینی  4و9با توجه به جداول

درصتد از متغیتر متالک را    71بعتالوه ایتن متغیرهتا توانستتند،     . معنادار بود "سبک حل تعارض اجتناب"پیش بین برای متغیر 

ن بتا یکتدیگر   دهند، همخطی رخ نداده است. بدین معنا که متغیرهای پیش بتی نیز نشان می مقدارهای اغماض. بینی کنندپیش

 (.P>05/0)همبستگی باالیی ندارند.

 نتیجه گیری_3
های ارتباطی دارند که منجر به کاربرد ستبک حتل   با تفکیک خویشتن پایین و داشتن باورهای ارتباطی ناکارآمد شیوه همسران

کننتد باورهتای عمیتر و عقایتد اصتلی      همسرانی که سبک اجتناب را در موقعیتهای تعارضی انتخاب میجتناب میشود.تعارض ا

عقاید آنها باعث نوع ارتبتاطی میشتود   در اصل ، وحشتزدگی، عدم تحمل ناکامی، دارند.کنندگیمبنی برخطاهای شناختی حکم 

دیتده نمتی شتود. آنهتا پتیش از آنکته ستعی کننتد         آنها  د توقعات وانتظارات در بینکه مهارتهای ارتباطی مانند گفتگو در مور

ای جنسیتی که در باورهای آنهتا جتای   خصوصیات شخصیتی و فردی همسرشان را بشناسند آنها را بر اساس خصوصیات کلیشه

دی امیت بته ستوی  حتل مستئله      و شیوه برخورد با تعارضات در روابطشتان  گرفته است، قضاوت میکنند، بنابر این به تغییر آنها

و رزاقتتی ]71[مکتتاراناین یافتتته هتتا بتتا نتتتایج صتتاحبی وه   کننتتد.حتتل وفصتتل تعارضتتات اجتنتتاب متتی   لتتذا از نداشتتته 

توانتد ناشتی از   افرادی که سبک دلبستگی اجتنابی دارند مطابقت دارد. اجتنتاب متی   باشخصیت.این سبک همسوست]75[الوند

فرآیند شناختی افراد بر اساس افکار غیر منطقتی ویتا    گرفته، ناشی ازلت باورهای ارتباطی شکل الگوهای ارتباطی باشد که به ع

افرادی که تفکیک خویشتن پتایینی دارنتد    همسوست . ]90[وبورسیکباورهای ناسازگارانه اولیه باشد. نتایج پژوهش استارکرت 

اشتن هویتت یتابی مناستب و    و تهییج پذیری و ند با برش عاطفی و ترس از صمیمیت در روابط بین فردی ودوری از حل مسئله

و  ]99[ان جتی ،]79[، قتدیمی گرجتان   ]74[پژوهش خزائی  با،ارتباط دارند. لذا یافته ها نداشتن اهداف وارزشها وعقایدمشخص

 متغیرهای پیش بین

 شاخص اغماض بینی و معناداری آماری سبک اجتنابضرایب پیش

B SE β t p تلرانس VI

F 

 5/7 15/0 072/0 1/7 90/0 079/0 097/0 عاطفی واکنش

 7 29/0 094/0 -5/7 -71/0 079/0 -74/0 خود وضعیت

 9/7 1/0 07/0 4/9 95/0 077/0 091/0 عاطفی برش

 -94/0 079/0 -99/0 امتزاج
54/0

- 
099/0 19/0 9/7 

 5/7 14/0 071/0 99/7 91/0 071/0 99/0 مخالفت بودن مخرب به باور

 9/7 15/0 091/0 74/0 90/0 071/0 71/0 خوانی ذهن توقع

 7/7 15/0 072/0 90/0 97/0 07/0 91/0 همسر ناپذیری تغییر به باور

 7/7 2/0 07/0 5/9 91/0 07/0 97/0 جنسیتی تفاوتهای به باور



 

بلوغ عاطفی گاه استقالل عاطفی که همان تمایز یافتگی خود است تعریف میشتود.  همسو است.همچنین ،]99[اسکورون ودندی

های بلوغ عاطفی است را دارند وبلعکس و بی اعتنایی بته  افرادی که به بلوغ عاطفی میرسند توانایی ایجاد صمیمیت، که از نشانه

 ت.همخوان اس ]71[از این منظر پژوهش حاضر با پژوهش بخشی زادهنشانه های عدم بلوغ عاطفی افراد است.دیگران از 

هتای آموزشتی بته منظتور     کارگتاه جلستات ختانواده درمتانی و در   پژو هش را میتوان در های بدست آمده در این ها و ایدهیافته

شناخت و باال رفتن سطح تفکیک خویشتن و اصالح باورهتای ارتبتاطی، بته خصتوص بترای جامعته مجتردین در شترف ازدواج         

 استفاده کرد.
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