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باشد كه در زمینه مطالعه تعارض زناشویي از جمله موضوعاتي مي

بروز تعارض در روابط .بهداشت روان خانواده اهمیت فراواني دارد

 ]7[. ها با یكدیگر امري رایج و اجتناب ناپذیر استانسان
عبارتند از تعارض مزمن  (7211) انواع مشكالت زناشوئي از نظر بوئن

آید كه مقدار زیادي اضطراب مزمن و مقدار كه زماني به وجود مي

اندكي از تمایز یافتگي فردي در زوجین وجود داشته 

به عنوان یكي از وتمایز یافتگي پدیده طبیعي رشدي است ]9[و]9[.باشد

رشد فردي و میان فردي مطرح واجتماعي  –عناصر بنیادي بلوغ رواني 

 ]4[است شده

. ]5[ارتباط، عنصر اصلي تعارض در تمام تعارضات بین فردي است

تبادل ارتباط نشانگر فرایندي است كه در آن عقاید و افكار 

ها،در نحوه ارتباطات آنان تاثیرگذار باورها و شناخت زوج]1[میشود.

 .]1[است
تعارض و فرسودگي زناشوئي از علل مختلف ناشي است كه براساس 

تجارب، دانش، باورها و ]1 [آیدغیرمنطقي زندگي به وجود ميانتظارات 

هاي مختلفي را براي حل تعارضات پیش روي آنها هاي افراد شیوهارزش

. موسومند« هاي حل تعارضها و تاكتیكسبك»ها به این شیوه. گذاردمي

اي از رفتارند كه افراد در هنگام تعارض هاي حل تعارض مجموعهسبك

 .]2[.برندميبه كار 

هاي خود و مستلزم اهمیت پایین به نگراني7(متعهد شده)سبك ملزم شده 

هاي دیگران است، تالش براي كاستن اهمیت دادن باال به به نگراني

ها و تاكید كردن بر اشتراكات به منظور راضي كردن دیگران، تفاوت

و  9وجودتوان به عدم ابراز هاي این سبك ميهم چنین از دیگر مشخصه

در این سبك فرد توجه پاییني به . مشاركت در حل تعارض اشاره نمود

 -بنابراین تعارض به عنوان یك موقعیت بازنده . وضعیت خود دارد

هن اینگ به محاسبه همبستگي بین خرده  ]70[.شوددیده مي 9برنده

به منظور بررسي اعتبار مالكي  CRQو  ROCI-IIمقیاسهاي دو پرسشنامه 

به شیوه روایي همزمان پرداخت طبق نتایج سبك ملزم با خرده مقیاس 

 ]77.[فضا و موقعیت داراي رابطه مثبت و معناداري بود
سبك خدمت رسان توان پیش بیني رضاایتمندي زناشاویي باه صاورت  

شاده بین سبک تفکر اجرایی با سبک حل تعارض و ملزم ]79 [.رددا  مثبت

رزاقي الوندي به بررسي نقش ذهان آگااهي، ]79.[ت وجود داردرابطه مثب

 هاي حل متعارض بین فردي در رضایت زناشویيباورهاي غیرمنطقي و سبك

هاي حال تعاارض باا دریافت كه بین آگاهي، باورهاي غیرمنطقي و سبك

در باورهاي غیرمنطقي، . رضایت زناشویي رابطه معني داري وجود دارد

                                         
 1- Obligating style 
 2- Unassertive 

 3- Lose - Win 



 

هاي درماندگي نسبت به تغییر، اجتناب از مشكل و وابستگي ولفهزیر م

در کناار دو سابک  )مهرباناناههاي حل تعاارض سابك و در متغیر سبك

بیشاترین ارتبااط باا رضاایت زناشاوئي را  همدالنه وسلطه گراناه(،

ملازم نشان داد سابک حال تعاارض   حقیقی هاي پژوهشیافته ]74[.داشت

مند و داراي تعاارض شده، بین زوجین در شرف طالق با دو گروه رضاایت

مظاهري متوجه  و مومن زاده]75 [.وجود داردزناشویي تفاوت معناداري 

شدند تعارضات و ناسازگاري زناشویي رابطاه مثبات و معنااداري باا 

باورهاي غیرمنطقي زوجین دارد و همسراني كاه تعارضاات و اختالفاات 

 [.بیشتري گزارش داده بودند داراي باورهاي غیرمنطقي باالتري بودناد

نیز به منظور بررساي نقاش  در پژوهش دیگري كه بویا سیقلوو كوك ]71

تفكرات غیرمنطقي بر عملكارد عقالیاي را دانشاجویان انجاام دادناد 

متوجه شدند بین عملكرد عقالیي افراد با باورهاا و تفكارات منطقاي 

آنها رابطه مثبت و معناداري وجود دارد و افرادي كاه باه مادت دو 

هفته تحت آموزش و اصالح باورها و تفكرات غیرمنطقاي قارار گرفتناد 

را در مقابال مساائل و مشاكالت از خاود نشاان بعدها عملكرد بهتري 

جلساه آماوزش تمایزیاافتگي روي  01پس از اجاراي  خزاعي]71 [.دادند

ها به این نتیجه رسید كه آموزش تمایزیاافتگي ها و پردازش دادهزوج

. هاا افازایش دهادتواند میزان صمیمیت و تمایزیافتگي را در زوجمي

خود متمایزي و رضایت زناشاویي در مطالعاتي كه در زمینه رابطه ]71[

انجام شده است نتایج نشان داد كه بین خودمتمایزي و تعارض رابطاه 

و باین رضاایت زناشاویي و خاودتفكیكي رابطاه  ]72[معكوس وجود دارد

اند، افرادي كه با خود متمایزسازي دست یافته]72[.مستقیم وجود دارد

این توانایي براي . دارند 7«موقعیت من»توانایي بیشتري براي اتخاذ 

.  اتخاذ من همراه با اضطراب مزمن كم و نیز سازگاري رواني باال است

توانناد از افراد با تمایزیافتگي باال و داراي یك خود واقعي مي]97[

صمیمیت عاطفي در روابط مهم خود لذت ببرند و رضایت زناشویي باالیي 

ذب كااه در حااالي كااه افااراد داراي خااود كااا. كنناادرا تجربااه مي

كنناد، ساطوح پاایین تاري از تمایزیافتگي پایین تري را تجرباه مي

كنند و داراي آشافتگي و تعاارض در رواباط صمیمیت را نیز تجربه مي

 ]99[.باشندزناشویي خود مي

بنابراین پژوهش حاضر سعي دارد به این پرسش پاسخ دهاد كاه آیاا 

طي زوجاین باا و باورهاي ارتبا( خود متمایزسازي)بین تفكیك خویشتن 

 آنها رابطه وجود دارد؟ملزم شده راهبرد حل تعارض 

 

 تحقیق _روش9
این پژوهش از . باشدروش پژوهش حاضر توصیفی و از نوع همبستگی می 

 .است نظر هدف از نوع کاربردی

 جامعه و نمونه آماری و روش نمونه گیری

                                         
 1- I”Position” 



 

مقطع 29-29جامعه آماری ،شامل کلیۀ متأهلیٍن ترم اّول ورودی 

 .باشدکارشناسی مجتمع علوم انسانی دانشگاه آزاد اسالمی مشهد می

نفر  741برطبق لیستی که از پذیرفته شدگان آن سال، که تعدادشان

نمونه مشخص  به عنواننفر701بود،با استفاد از جدول گرسی و مورگان،

. از روش نمونه گیری تصادفی ساده با جایگزینی استفاده شد گردید.

ه به هر یک ازافراد لیست جامعه مورد پژوهش عددی به این صورت ک

ای اختصاص یافت وبعد از آن اعدادی که معرف افراد بودند در کیسه

ریخته شد، وبعد از آن یک نفر یک نفراز داخل کیسه خارج کرده وبعد 

از قرائت شماره دوباره به کیسه بازگردانده شد و باتوجه به افت 

پرسشنامه توزیع شد  790. فر ادامه یافتن 790ها این عمل تا آزمودنی

تای آن به علت ناقص ویا مخدوش 1نشد و بازگرداندهپرسشنامه 1که 

 .بودن از تحلیل خارج شد

 روش تجزیه وتحلیل داده ها
: های آمار توصیفیهای بدست آمده ازاین پژوهش به وسیله شاخصداده

برای بررسی اسمیرنف _میانگین، انحراف معیار، آزمون کولموگورف

خودهمبستگي واتسون برای بررسی -ها و آزمون دوریبننرمال بودن داده

همچنین، خطی بودن روابط نیز با آزمون همبستگی پیرسون  ودر خطا

در شاخص آماراستنباطی، برای تجزیه وتحلیل از رگرسیون .بررسی شد

 .چند متغیره گام به گام استفاده شد

 :عتبار آنهاابزار اندازه گیری و روایی و ا

 (:DSI 1استقالل فکری، عاطفی )پرسشنامه تفکیک خویشتن 
سوال است و  49ساخته شده و شامل 97225این پرسشنامه توسط اسکورن 

، واکنش عاطفی با، و وضعیت خود، برش عاطفی مقیاسدارای چهار خرده 

روایی و پایایی و تحلیل عاملی و تائیدی ]90[باشد.، آمیزش عاطفی می

بررسی  7912پرسشنامه مذکور در ایران توسط یوسفی و همکاران در سال 

سر انجام روایی ظاهری و محتوایی آن  مشاور متخصص بوئن ]99[شد.

کرنباخ برای عاملهای مذکور  آلفایو نهایتًا میزان  درمانی تعیین گردید

بدست آمد که برای مقاصد پژوهشی  11/0، 27/0، 12/0، 17/0  به ترتیب

باشد که برای می 1تا  7د. نمره گذاری به صورت یک طیف کنت میکفای

 شود. کامال درست نمره شش و برای نادرست نمره یک در نظر گرفته می

 :RBI3سیاهه باورهای ارتباطی 
سوالی است که برا ی اندازه گیری باورهای 40این سیاهه یک پرسشنامه

در سال غیر منطقی در مورد روابط زناشوئی توسط آیدلسون واپشتاین 

خرده مقیاس است که عبارتند از: باور به  5ساخته شده و دارای  7219

، 5، باور به عدم تغییرپذیری همسر4اینکه مخالفت تخریب کننده است

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

4 -Disagreement is destructive 
5 -Partner can not change 



 

، 9های جنسیتیو باور به تفاوت 9، کمال گرایی جنسی7خوانیتوقع ذهن 

 منطقی باورهاي غیر ی آن با همبستگی مثبت با،روایی همگرا

نسخه فارسی این ابزار توسط مظاهری و پور اعتماددر اثبات شد.زجون

 15/0که در آن آلفای کروبناخ محاسبه شده  ]94[تهیه شده است 7919سال

از نوع لیکرت بوده که برای کامال درست  طیف پاسخگویی آنباشد.می

 وکامال غلط صفر است.5

 ROCI-IIپرسشنامه سبکهای حل تعارض 
های حل تعارض (برای اندازه گیری سبک7219این پرسشنامه توسط رحیم)

ای است که افراد ساخته شد و مکانیزمی برای اندازه گیری پنج شیوه

خرده مقیاس است که 5ازاین پرسشنامه متشکل به تعارض پاسخ میدهند.

، سبک  6، سبک ملزم شده5، سبک مسلط 4عبارتند از: سبک یکپارچگی

به بررسی  7927حقیقی در سال میباشد. 1، سبک مصالحه1اجتناب کننده

های روایی پرسشنامه سبکهای حل تعارض در ساختار عاملی و ویژگی

های حل های پرسشنامه سبکبین خرده مقیاس زوجهای ایرانی پرداخت.

همبستگی مثبت و منفی مشاهده شد که  CRQتعارض رحیم و پرسشنامه 

همسانی  باشد.همگرا و واگرای مطلوب این پرسشنامه می رواییبیانگر 

درونی آن با استفاده از آلفای کروبناخ برای خرده مقیاسهای آن در 

درونی مناسبی را نشان  درصد قرار دارد که همسانی 15تا  10

دهد.نمره گذاری به صوت طیف لیکرت است از کامال مخالفم نمره یک می

 ]95[است. 5تا کامال موافقم نمره 

 یافته ها
درصد زن هستندو از نظر  19درصد مرد،  71 شرکت کنندگان از نظر جنسیت

درصد  5سال، 95تا  97درصد بین  94سال،  90تا  71درصد بین  12سنی 

 9تا  7درصد بین  91 دواز نظر سابقه تأهلسال هستن 90تا  95بین 

درصد بیش  1سال و  4تا 9درصد بین 97سال،  9تا  9درصد بین 49سال، 

 . هستندسال 4از

 های توصیفی متغیرهای مورد بررسیآماره:1جدول

انحراف  میانگین متغیر 

 معیار

آزمون 

 کالموگروف
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 19/0 91/9 ملزم شدهسبک 
05/0<P ،

71/9=F 

                                         
1 -Mind reading is expected  
2 -Sexual perfectionism 

3 -The sexes is different 
4 -Integrating Style 

5 -Dominating Style 
6 -Obligating Style 

7 -Avoiding Style 
8 -compromising Style 
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 1/1 1/91 واکنش عاطفی
05/0<P ،

19/0=F 
 5/1 1/91 وضعیت خود

05/0<P ،

94/7=F 
 1/1 50 برش عاطفی

05/0<P ،

17/7=F 
 5/1 1/92 امتزاج

05/0<P ،

71/0=F 
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باور به مخرب بودن 

 مخالفت

9/97 9/5 
05/0<P ،

99/7=F 
 9/5 71 خوانیتوقع ذهن 

05/0<P ،

04/9=F 
باور به تغییر 

 ناپذیری همسر

5/99 1/4 
05/0<P ،

97/9=F 
 1/4 4/97 کمال گرایی جنسی

05/0<P ،

71/0=F 
باور به تفاوتهای 

 جنسیتی

9/72 9/4 
05/0<P ،

94/7=F 
 

و انحراف معیار متغیرهای مورد ببرسی نمایاه  میانگین 7در جدول 

متغیر راهبردهای حل تعاارض عباارت  هایمولفهمیانگین زیر . شده است

خاود  ؛ وضاعیت(1/91)عااطفی  کانش. )91/9)شده  ملزم بودند از؛ سبک

های مولفاه میاانگین زیار(. 1/92)؛ امتزاج (50)عاطفی  ؛ برش(1/91)

مخالفت  بودن مخرب به باور: عبارت بودند از ارتباطی باورهای متغیر

همسار  ناپاذیری تغییار باه بااور؛ (71)خاوانی  ذهان ؛ توقع(9/97)

جنساایتی  تفاوتهااای بااه ؛ باااور(4/97)جنساای  گرایاای ؛ کمااال(5/99)

بعالوه، تمامی متغیرها نیز از وضعیت نرمال برخوردار بودند (. 9/72)

(05/0<P .) 

شیوه گاام به گانه رگرسیون چنداز پژوهش، فرضیه  آزمونبه منظور 

رگرسیون یعنی نرمال بودن  هایدر ابتدا پیش فرض. به گام استفاده شد

ای باودن داده هاا، خطای باودن روباط باین توزیع داده هاا، فاصاله

متغیرهای مستقل باا متغیار وابساته، عادم وجاود همخطای و اساتقالل 

به این معني  بودنمفهوم مستقل . ها مورد بررسی قرار گرفتباقیمانده



 

اشاته است كه نتیجه یك مشاهده تاثیري بر نتیجاه مشااهدات دیگار ند

در رگرسیون، بیشتر در مواقعی که رفتار متغیر وابسته در یاک . باشد

گیرد ممکان اسات باا مشاکل مساتقل بازه زمانی مورد مطالعه قرار می

ها خودهمبستگی ها برخورد کنیم به این نوع ارتباط در دادهنبودن خطا

تاوان از رگرسایون ها نميدر صورت وجود خودهمبستگي در خطا. گویندمی

-تر استفاده از آزمون دوربین واتسون میراه مطمئن. طي استفاده كردخ

باشد جای هیچ نگرانی  5/9تا  5/7در مجموع اگر این آماره بین .باشد

همخطی نیز با شاخص تلرانس مورد ارزیابی قارار گرفات و خطای . نیست

 . بودن روابط نیز با آزمون همبستگی پیرسون بررسی شد

همبستگی بین متغیرهای پیش بین و سبک حل تعارض نتایج آزمون  :2جدول

 ملزم شده

 سبک حل تعارض ملزم شده 

سطح  همبستگی 

 معناداری

 72/0 01/0 واکنش عاطفی

 007/0 *95/0 وضعیت خود

 09/0 *-99/0 برش عاطفی

 049/0 *91/0 امتزاج

باور به مخرب بودن 

 مخالفت

95/0* 097/0 

 014/0 72/0 توقع ذهن خوانی

باور به تغییر 

 ناپذیری همسر

99/0* 071/0 

 017/0 01/0 کمال گرایی جنسی

باور به تفاوتهای 

 جنسیتی

99/0* 071/0 

 

دهد که باین متغیرهاای پایش باین و ماال ، نشان می 9نتایج جدول 

 باورامتزاج، , خود بعالوه بین متغیرهاي وضعیت. رابطه خطی وجود دارد

 باه و بااور تغییار ناپاذیری همسار باور به، مخالفت بودن مخرب به

، همبساتگی مثبات و سبک حال تعاارض ملازم شادهبا  جنسیتی تفاوتهای

منفی و معناادار دارد.  همبستگینیز  عاطفی برشمعنادار وجود دارد. 

. در تحلیال رگرسایوني وارد شادندبین متغیرهای پیش تمامیدر ادامه 

ماال  در نظار گرفتاه به عنوان متغیر نیز  "سبک حل تعارض ملزم شده"

 . زیر درج شده استول ادر جدها این تحلیلنتایج . دش

 

خالصه الگوي رگرسیون گام به گام براي پیش بیني سبک حل  :3جدول

 تعارض ملزم شده

معني  R 2R F الگو
آماره 

دوربین 



 

 واتسن داري

7 91/0 01/0 19/99 071/0 

 

12/7 

9 91/0 019/0 11/79 097/0 

9 92/0 014/0 42/97 049/0 

4 99/0 709/0 55/47 091/0 

5 95/0 799/0 19/95 049/0 

1 47/0 711/0 01/71 071/0 

 

توان گفت، در گاام اول باا ورود می 9های جدول با توجه به یافته

در . بینی شددرصد از سبک حل تعارض ملزم شده پیش1خود،  متغیر وضعیت

درصد رسید.  1بینی به میزان پیشعاطفی،  گام دوم با ورود متغیر برش

درصد رسید.  1بینی به امتزاج، میزان پیشدر گام سوم با ورود متغیر 

، میازان مخالفات باودن مخارب به در گام چهارم با ورود متغیر باور

 باه در گام پنجم باا ورود متغیار بااوردرصد رسید.  70بینی به پیش

در گام ششام درصد رسید.  79بینی به ، میزان پیشهمسر ناپذیری تغییر

 71بینای باه ، میازان پیشجنسایتی تفاوتهای به با ورود متغیر باور

درصد رسید. در ادامه به ضرایب مسیر تمامی متغیرها و سطح معناداری 

 شود. بینی متغیر مال  پرداخته میهر یک در پیش

 

 

بیني سبک حل تعارض  نتایج رگرسیون گام به گام براي پیش :4جدول

 ملزم شده

 متغیرهای پیش بین

بینی و معناداری ضرایب پیش

 آماری ملزم شده

شاخص 

 اغماض

B SE β t p 
تلران

 VIF س

 01/0 07/0 71/0 خود وضعیت
047/

0 

091/

0 
2/0 7 

 عاطفی برش
77/0

- 

077/

0 

01/0

- 

09/0

- 

044/

0 
1/0 9/7 

 75/0 امتزاج
074/

0 
9/7 9/7 

091/

0 
1/0 9/7 

 بودن مخرب به باور

 مخالفت
79/0 07/0 71/0 1/7 

041/

0 
14/0 5/7 

 7/7 15/0 04/0 2/7 72/0 07/0 79/0 تغییر به باور



 

 همسر ناپذیری

 تفاوتهای به باور

 جنسیتی
72/0 09/0 99/0 97/9 

092/

0 
2/0 7/7 

، "سبک حل تعارض ملزم شاده"، در پیش بیني 4و9با توجه به جداول 

بینای رگرسیون گام به گام نشان داد که اثار مجموعاه متغیرهااي پیش

بعاالوه ایان . معناادار باود" سبک حل تعارض ملزم شاده"برای متغیر 

.  بیناای کننااددرصااد از متغیاار مااال  را پیش71متغیرهااا توانسااتند، 

دهند، همخطی رخ نداده است. بدین معناا نیز نشان می مقدارهای اغماض

در مجماوع، بین با یکدیگر همبستگی باالیی ندارند.  که متغیرهای پیش

وضعیت خاود بصاورت مثبات و معناادار؛ بارش عااطفی بصاورت منفای و 

مخالفت  بودن مخرب به معنادار؛ امتزاج بصورت مثبت و معنادار؛ باور

خاوانی بصاورت مثبات و معناادار؛  ذهن ؛ توقعمعناداربصورت مثبت و 

  باه بصاورت مثبات و معناادار و بااورهمسر  ناپذیری تغییر به باور

سابک حال تعاارض "جنسیتی بصورت مثبت و معنادار توانستند  تفاوتهای

 .  بینی کنندرا پیش" ملزم شده

 نتیجه گیری-3

بویاا ، ]77[فرضیه مذکور تأیید شد ونتاایج باا پاژوهش هان ایناگ

 ]72و71 [،یوسافی ]71[خزاعای،]74[، حقیقای ]97 [ان جي، ]71 [سیقلوو كوك

 همسو است. ]79 [رزقی الوند

افراد با سبک حل تعارض ملزم شده با اهمیت بیش از حد به دیگران 

و بدون ابراز وجود، تصامیمات و موقعیات حال تعاارض را باه دیگاری 

ای های ایان ساابک مقابلاهکنند. داشتن حس همکاری از ویژگیواگذار می

ند، تسلیم شادن براست، اما افرادی که این سبک حل تعارض را بکار می

دهند. های مختلف انجام میو راضی نگهداشتن دیگران را بعلل و انگیزه

توان به، ابتکاار عمال کاافی نداشاتن، تارس از شکسات و از جمله می

حال تعارضاات و باه  برایتنبیه، نداشتن اهداف مشخص، راه حل سریعی 

سطح حداقل رساندن ضرر وزیان، اشاره کرد.. در رابطه زناشویی هرگاه 

تفکیک پایین باشد، بین زوجاین امتازاج روی میدهاد وامتازاج هماان 

 تآیید دیگران برای حس ارزشمندی است. 

شواهدی وجود دارد که نشان میدهد الگوهای خانواده اصلی، بخصوص  

الگوهای تمایز یافتگی تأثیر مهمی بر، عملکرد اجتماعی و روابط بین 

خویشتن متعادل وباال باه رشاد فردی دارد. تفکر افراد با سطح تفکیک 

تواناد احسااس ای که در شرایط استرس زا فرد میکافی رسیده، به گونه

تواند ضمن حفظ عقاید و ارزشاهای تعریاف هویت خود را حفظ کرده و می

 شده خود در عین حال با عقاید دیگران همپوشانی کند. 

ا سبک رابطه منفی برش عاطفی و در کنار رابطه مثبت وضعیت خود ب 

حل تعارض ملزم شده نشان میدهد که این همساران قاادر باه برقاراری 



 

صمیمیت در رابطه هستند، وعالوه بر آن عقاید و ارزشهای فردی مشخصای 

اما نتیجاه قابال توجاه در ایان پاژوهش، رابطاه مثبات  .نیز دارند

وضعیت خود توأمان با امتزاج است، یعنی افارادی کاه ایان  ومعنادار

برناد ارزشاها و را در موقعیتهای تعارضی خود بکار می سبک حل تعارض

عقاید و احساس هویت خوبی دارند اما به علت امتزاج با همسار خاویش 

 از ابراز آن صرفنظر میکنند. 

مبنی بر رابطه سابک ]79[لذا نتایج اخیر و نتایج پژوهش بخشی زاده

نناد. کتفکر اجرایی با سبک حل تعارض ملزم شده یکدیگر را تأییاد می

الزم به توضیح است که افراد با سبک تفکر اجرایی مایلند از مقاررات 

پیروی کرده و کارهایی را به عهده بگیرند که از قبل سازماندهی شده 

هاای است. این همان شیوه همسران است که سبک ملزم شده را در موقعیت

 کنند. تعارضی برای حل اختالفاتشان انتخاب می

د باور به مخارب باودن مخالفات در تعارضاات، دهننتایج نشان می 

باور به تغییر ناپذیری همسرو باور به تفاوتهای جنسیتی با سبک حال 

مثبت و معنادار دارد که این خود نشان دهنده  رابطهتعارض ملزم شده 

چرایی اتخاذ این سبک حل تعارض از سوی همسران است. مشکالت ذکر شاده 

ای است. اساتانداردهای اوتهای عقیدهاز سوی زوجین بیشتر حل وفصل تف

ارتباطی، باورهایی درمورد نحوه ارتباط و تفکر ورفتار هساتند، کاه 

در فرآیند تعامل مؤثرناد و ایان فرآیناد از موضاوع تعاارض آشافته 

تر است. تحقیقات نشان داده اند این فرض که اخاتالف رابطاه را کننده

.همچناین برخای ]91 [|.کند با ناراحتی زوجهاا ارتبااط داردتخریب می

های ارتبااط همچاون بیاان همدالناه ومناساب احساساات و کفایات شیوه

ادراکی)در  همسر توسط فرد( که )مفهوم نداشتن توقع ذهان خاوانی را 

 .]91[در خود دارد(، همبستگی باالیی با رضایت زناشویی دارد

لذا همسرانی که در روابط خود وبه هنگام به وجود آمادن تعاارض، 

کنند. با توجه به داشاتن وضاعیت خاود راهبرد ملزم شده را اتخاذ می

کننادو باال، اما عقاید و ارزشهای خود را فادای رابطاه زناشاویی می

. باا اساتروابط صمیمانه آنها همراه با باورهای ارتباطی ناکارآمد 

ضایت زناشاویی وجود اینکه در ب رخی از مطالعات ایان سابک را باا ر

بینای رضاایتمندی را همبسته مثبت دانسته اند اما این سبک توان پیش

تواناد باه علات نداشت در این پژوهش مشخص شد که این رضاایتمندی می

امتزاج وسطح تفکیک خویشتن نسبتا پایین و امتناع از حل تعارضات با 

گری مخالفت، تغییر پذیر نبودن همسار، های اعتقادی )تخریبپیش زمینه

باور به تفاوتهای جنسیتی کلیشه ای(باشد. امتزاج بین زوجاین باعا  

میشود که افراد انتخابهای خاود را در خادمت بدسات آوردن همااهنگی 

باسیستم که در اینجا سیستم زناشویی مطارح اسات، اختصااص دهاد واز 

، دسات بکشاد و یاک عقاید و ارزشهای خود که مبین "وضعیت خاود اسات

 برنده را به وجود آورند. -موقعیت بازنده

 و مأخذ فهرست  منابع
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	1_ مقدمه
	سبك ملزم شده (متعهد شده) مستلزم اهميت پايين به نگرانيهاي خود و اهميت دادن بالا به به نگرانيهاي ديگران است، تلاش براي كاستن تفاوتها و تاكيد كردن بر اشتراكات به منظور راضي كردن ديگران، هم چنين از ديگر مشخصههاي اين سبك ميتوان به عدم ابراز وجود  و مش...


