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 چکٚطٓ

 ٙکپارچگیزي تؿارض  یةا رإتعدٕا ظیارتتا یه ةاهرٕا صٗٙـتِ تمکٚکراةعٔ  ةعرؼیاز پژهٕؾ زاضع،  ٕطف

 کٌٚٔؿاَي  یداَؿٔ آَار. َٚتاؿط یٕا از ّٗع ُٕتؽتگ دادٓ تسٌٚي دٖتاز  ه تٗقٚمی پژهٕؾ  اِٙ.َٚتاؿط

اؼالَی  داّـگآ آزاد ؼاّیَذتُؽ ؾٌٗم ان 63-62ؼال  یهرهد ؿْاؼیَتإٔي تعم اهل َوعؽ کار داّـذٗٙان

ُّّٗٔ ةٔ ؾْٗان ُّّٗٔ ةٔ رهش  ةعاؼاس دطهل َٗرگان، ّمع06 لٗق  یّمع 44 داَؿٔ ةِٚ از . َی ةاؿطَـٖط 

ی ، ةاهرٕا-2DSIاؼکٗرن تمکٚک صٗٙـتِ یٕا ةا اؼتمادٓ از پعؼـْأَ. ؼادٓ اّتضاب ؿطّطگٚعی تكادلی 

زاقي از ّتاٙخ . ؼْذؾ هاهؽ ؿط ROCI-IIرزٍٚ زي تؿارض  یٕا هؼتک، RBIآٙطًؽٗن ه اپؽتاِٙ

صٗد، ةاهر ةٔ  تیضؽه0 از آن اؼت کٔ یگام ةٔ گام زاک ؿٚٗٓ ةَٔتقٚعٓ چْط  رگعؼٚٗنه پٚعؼٗن  یُٕتؽتگ

 رٙیةاهر ةٔ تـ، یتٗهؽ ذِٕ صٗان، یَحتت ه ةعش ؾاظكةكٗرت ،  یتیدْػ یٕا َضعب ةٗدن َضاًمت ه تماهت

را ( یکپارچگی) ؼتک زي تؿارض ریَتـ درقط از 2  یَْكةكٗرت  یدْػ ٙیُٕؽع ه کُال گعا یریّاپظ

 کیاز ؼعر تمک یةا آگآ تٗاّْط یم جیّتا نیدرَاّگعان صاّٗادٓ ةا اؼتمادٓ از ا نیاةْاةع .ّطکعد ةْٚی  پٚؾ

ؼازّطٓ زي تؿارض  یاتضاذ رإتعدٕا یآّٖا را ةٔ ؼٗن، یزهج یارتتاط یاقالح ةاهرٕا ؿْاصت ه ه ؿتِیصٗ

.  رُْٕٗن کْْط

 

 

 

 زي تؿارض یٕا ، ؼتکیارتتاط ی، ةاهرٕاتمکٚک صٗٙـت0ِ ی کٌٚطیٕا هاژٓ
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 .  اِٙ َوأً از پاٙان ّأَ ّٗٙؽْطٓ اهل اؼتضعاج ؿطٓ اؼت
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 َوطَٔ _  

ةعهز تؿارض در .ةاؿط کٔ در زَْٚٔ ةٖطاؿت رهان صاّٗادٓ إُٚت لعاهاّ٘ دارد َعاًؿٔ تؿارض زّاؿٗٙ٘ از دٌُٔ َٗضٗؾات٘ َ٘

 ] [. راٙخ ه ادتْاب ّاپظٙع اؼتٕا ةا ٙکطٙگع اَعي  رهاةط اّؽان

آٙط کٔ َوطار زٙادي اضععاب َغَِ  ؾتارتْط از تؿارض َغَِ کٔ زَاّ٘ ةٔ هدٗد َ٘ (645 ) اّٗاع َـکالت زّاؿٗئ٘ از ّؼع ةٗئِ

ةٔ ؾْٗان هتُاٙغ ٙالتگ٘ پطٙطٓ ظتٚؿ٘ رؿطي اؼت ]3[ه]2[.ه َوطار اّطک٘ از تُاٙغ ٙالتگ٘ لعدي در زهدِٚ هدٗد داؿتٔ ةاؿط

 ]4[رؿط لعدي ه َٚان لعدي َععح ؿطٓ اؼتهادتُاؾ٘  –ٙک٘ از ؾْاقع ةْٚادي ةٌٗغ رهاّ٘ 

تتادل ارتتاط ّـاّگع لعاْٙطي اؼت کٔ در آن ؾواٙط ه الکار . ]5[ارتتاط، ؾْكع اقٌ٘ تؿارض در تُام تؿارضات ةِٚ لعدي اؼت

. ]4[تاجٚعگظار اؼتٕا،در ّسٗٓ ارتتاظات آّان  ةاهرٕا ه ؿْاصت زهج]6[.َٚـٗد

تذارب، ] 6ه5[آٙط تؿارض ه لعؼٗدگ٘ زّاؿٗئ٘ از ؾٌي َضتٌك ّاؿ٘ اؼت کٔ ةعاؼاس اّتؼارات فٚعَْعو٘ زّطگ٘ ةٔ هدٗد َ٘

ٕا ه  ؼتى»ٕا ةٔ  اِٙ ؿٚٗٓ. گظارد ٕاي َضتٌم٘ را ةعاي زي تؿارضات پٚؾ رهي آّٖا َ٘ ٕاي العاد ؿٚٗٓ داّؾ، ةاهرٕا ه ارزش

اي از رلتارّط کٔ العاد در ْٕگام تؿارض ةٔ کار  ٕاي زي تؿارض َذُٗؾٔ ؼتى. َٗؼَْٗط« تؿارضٕاي زي  تاکتٚى

ؼتى ٙکپارچگ٘.]0 [.ةعّط َ٘
 

اِٙ ؼتى َؽتٌغم تـعٙى . ٕاي صٗد ه ّگعاّٖٚاي دٙگعان اؼت َؽتٌغم إُٚت دادن زٙاد ةٔ ّگعاّ٘

ٕا ه ٙالتِ رآ زي هاةي هتٗل ةعاي ٕعده ظعف  هتَؽاؾ٘ ةِٚ ده ظعف اؼت، َحي گـٗدگ٘، َتادًٔ اظالؾات، ةعرؼ٘ تما

العاد در اؼتمادٓ از اِٙ ؼتى ٍٕ ةٔ َـارکت. ةاؿط َ٘
2
ه ٍٕ ةٔ اةعاز هدٗد 

3
ٕا ه  ةْاةعاِٙ تؿارض ةا تٗدٔ تماهت. پعدازّط َ٘ 

ِٙ ؼتى ةا ]ا   [آٙط ةعّطٓ پٚؾ َ٘ –در ّٖاٙت ٙى هضؿٚت ةعّطٓ . ؿٗد ٕاي دطٙط ةٔ قٗرت ؼازّطٓ رلؽ َ٘ دؽتذٗي رآ زي

 ]2  [زي َؽأً َعتتط اؼت

در زاً٘ کٔ در َعاًؿات اَعهزي  َی داّؽتْطةاؾث ةٖتٗد رهاةط ةِٚ لعدي را  زطاهي رؼاّطن تؿارضاتةٔ ٕاي گظؿتٔ  در ٙالتٔ

اّط د اي َْاؼب ةعاي کإؾ تؿارضات ُّ٘ ؿٗد ه ؼعکٗب ؾٗاظك َْم٘ را گغْٙٔ ةکارگٚعي رإتعدٕاي َْاؼب تاکٚط َ٘ةعةٚـتع 

ٕاي َضتٌم٘ در راةعٔ زّاؿٗٙ٘، ُٕچٗن کإؾ ُٕکاري، کإؾ راةعٔ دْؽ٘، کإؾ راةعٔ  تؿارضات زّاؿٗٙ٘، دْتٔ.]3 [

صاّٗادگ٘ ةا صٗٙـاهّطان ه دهؼتان ُٕؽع، الغاٙؾ راةعٔ لعدي ةا صٗٙـاهّطان صٗد ه دطا کعدن اَٗر َاً٘ از ٙکطٙگع را ةٔ 

 ]3 [آن اؿارٓ ُّٗد اي تٗان ةٔ پٚاَطٕاي دؽُ٘، رهاّ٘ ه راةعٔ تؿارض َ٘در زَْٚٔ تاجٚعات َضعب ]4 [.دّتال دارد

ةٔ َْؼٗر ةعرؼ٘ اؾتتار َالک٘ ةٔ  CRQه  ROCI-IIةٔ َساؼتٔ ُٕتؽتگ٘ ةِٚ صعدٓ َوٚاؼٖاي ده پعؼـْأَ  ِٕ اْٙگ

ؿٚٗٓ رهاٙ٘ ُٕغَان پعداصت ظتن ّتاٙخ ؼتى ٙکپارچگ٘ ةا صعدٓ َوٚاؼٖاي لضا ه َٗهؿٚت، ؿماف ؼازي تٗدٔ ةٔ ّٚازٕا، اٙذاد 

ري ٕاي ةعاي ؼٗد َتواةي، ةؽط ه ارائٔ کارٕاي ؿطّ٘ ه َالزؼٔ کا راةعٔ ُٕکاري َحتت ه هطرتُْط، تُعکغ ةع آْٙطٓ، ارائٔ گغْٙٔ

ٕاي رهان ؼْذ٘ َوٚاس صاّٗادگ٘ تمکٚى  ةعرؼ٘ ؿاصفدر  ٙٗؼم٘. ]5  [ةٚؾ از زط، داراي راةعٔ َحتت ه َؿْ٘ داري ةٗد

صٗدَتُاٙغؼازي ارتتاط َْم٘ ةا قمات َْم٘ از هتٚي ؾاظمٔ َْم٘، زؽاؼٚت ةِٚ لعدي ه  ،ةٔ اِٙ ّتٚذٔ رؼٚط کٔصٗٙـتِ 

 ]6  .[هتٚي ؾاظمٔ َحتت ه اؾتُاد ةٔ ّمػ داؿتٔ اؼت اضععاب داؿتٔ اؼت ه ارتتاط َحتت ةا قمات٘ از

                                           
1 - Integrating style 
2 - Cooperative 
3 - Assertive 



 

 

َْط ةا ده گعهٓ  ّـان داد کٔ ؼتى زي تؿارض ٙکپارچگ٘ تماهت َؿْاداري ةِٚ زهدِٚ رضاٙت زوٚوی ٕاي پژهٕؾ ٙالتٔ

َْط در َواٙؽٔ ةا زهدِٚ داراي تؿارض زّاؿٗٙ٘ ه در  زهدِٚ رضاٙت .زهدِٚ داراي تؿارض زّاؿٗٙ٘ در ؿعف ظالق هدٗد دارد

کْْط ه ُِٕٚ ؾاَي ةاؾث ارتواي  تع اؼتمادٓ َ٘ ٕاي ؼازّطٓ زي تؿارض ه ٙکپارچگ٘ ه َكاًسٔ ةٚؾ ؿعف ظالق، از ؼتى

ٕاي زي تؿارض ةا  ةىدرٙالت کٔ ةِٚ آگإ٘، ةاهرٕاي فٚعَْعو٘ ه س رزاه٘ اًّٗطي  ]4  [.رضاٙت زّاؿٗٙ٘ در آّان ؿطٓ اؼت

ٕاي درَاّطگ٘ ّؽتت ةٔ تقٚٚع، ادتْاب از  در ةاهرٕاي فٚعَْعو٘، زٙع ًَٗمٔ. رضاٙت زّاؿٗٙ٘ راةعٔ َؿْ٘ داري هدٗد دارد

ةٚـتعِٙ ارتتاط ةا  (َٖعةاّأّ ه ؼٌعٔ گعأّ در کْار ده ؼتک)ٕاي زي تؿارض ؼتى ُٕطالّٔ ٙع ؼتىَـکي ه هاةؽتگ٘ ه در َتـ

ُٕتؽتگی ةٌٗغ ؾاظمی ةاؼتکٖای زي در پژهٕؾ صٗد ةٔ اِٙ ّتٚذٔ رؼٚط کٔ  ةضـی زادٓ]5  [.ا داؿتْطرضاٙت زّاؿٗئ٘ ر

ةِٚ ؼتک هاّّٗگظار . ةِٚ ؼتک تمکع ادعاٙی ةا ؼتک زي تؿارض ٙکپارچٔ، راةعٔ َحتت هدٗد دارد.اؼت تؿارض ٙکپارچٔ َْمی 

العادي کٔ ؿٚٗٓ زي تؿارض ؼازّطٓ اؼتمادٓ  درٙالت کٔةاةاپٗر]6  [ .هؼتک زي تؿارض ٙکپارچٔ ُٕتؽتگی َحتت هدٗد دارد

ََِٗ ]20[.ةعّط از َٚغان ؼالَت رهاّـْاصت٘ ةاالتعي ةعصٗردارّط کْْط در َواٙؽٔ ةا آّٖاٙ٘ کٔ رهش فٚعؼازّطٓ را ةٔ کار َ٘ َ٘

َـٖط اّذام دادّط زهج از چٖار َْعؤ اهتكادي، ادتُاؾ٘ ه لعْٕگ٘ ؿٖع  00 در پژهٕؾ صٗد کٔ ةع رهي  َؼإعي ه زادٓ

َتٗدٔ ؿطّط تؿارضات ه ّاؼازگاري زّاؿٗٙ٘ راةعٔ َحتت ه َؿْاداري ةا ةاهرٕاي فٚعَْعو٘ زهدِٚ دارد ه ُٕؽعاّ٘ کٔ 

هادٙب  ّتاٙخ پژهٕؾ ادٙب راد] 2 [. تؿارضات ه اصتاللات ةٚـتعي گغارش دادٓ ةٗدّط داراي ةاهرٕاي فٚعَْعو٘ ةاالتعي ةٗدّط

در آؼتأّ ظالق ةٔ ظٗر َؿْاداري از زّان َاٙي ةٔ ادأَ زّطگ٘ َـتعك در َوٚاس کٌ٘ ةاهرٕاي ارتتاظ٘ ه ّـان داد کٔ زّان  راد

ٕاي ةاهر ةٔ تضعٙب کْْطگ٘ َضاًمت ه ةاهر ةٔ ؾطم تقٚٚعپظٙعي ُٕؽع َتماهتْط ٙؿْ٘ زّان در آؼتأّ دطاٙ٘ ةٔ  صعدٓ َوٚاس

 ]22[. ٓ ادأَ زّطگ٘ اؼتتع از زّان َاٙي ب ظٗر َؿْاداري تمکعاتـان فٚعَْعو٘

تٗاّط  ٕا ةٔ اِٙ ّتٚذٔ رؼٚط کٔ آَٗزش تُاٙغٙالتگ٘ َ٘ ٕا ه پعدازش دادٓ صٗد تُاٙغٙالتگ٘ رهي زهجدرٙالت در پژهٕؾ  صغاؾ٘

ٕا ّتٚذٔ گٚعي کعد کٔ  ةعاؼاس تذغٙٔ ه تسٌٚي دادٓ ان د٘]23 [ .ٕا الغاٙؾ دٕط َٚغان قُُٚٚت ه تُاٙغٙالتگ٘ را در زهج

تٗاّْط از قُُٚٚت ؾاظم٘ در رهاةط ٍَٖ صٗد ًظت ةتعّط ه رضاٙت زّاؿٗٙ٘  تُاٙغٙالتگ٘ ةاال ه داراي ٙى صٗد هاهؿ٘ َ٘ العاد ةا

کْْط، ؼعٗح پاِٙٚ تعي از  در زاً٘ کٔ العاد داراي صٗد کاذب کٔ تُاٙغٙالتگ٘ پاِٙٚ تعي را تذعةٔ َ٘. کْْط ةاالٙ٘ را تذعةٔ َ٘

اؼکٗرهن ه دّطي در   ]24 [.ةاؿْط داراي آؿمتگ٘ ه تؿارض در رهاةط زّاؿٗٙ٘ صٗد َ٘کْْط ه  قُُٚٚت را ّٚغ تذعةٔ َ٘

پژهٕـ٘ ةا ؾْٗان تُاٙغٙالتگ٘ ه دًتؽتگ٘ در ةغرگؽاً٘ ةٔ اِٙ ّتٚذٔ دؼت ٙالتْط کٔ الغاٙؾ تُاٙغٙالتگ٘ ةٔ ظٗر َؿْاداري ةا 

تٗاّاٙ٘ ةٚـتع در کؽب داٙگآ َِ در ارتتاظات ُٕعآ ُٕچِْٚ . ٕاي گّٗاگٗن ُٕعآ اؼت الغاٙؾ کْتعل َٗلن لعد در َٗهؿٚت

 ]25 [ .از کْتعل َٗلن را پٚؾ ةْٚ٘ کعدّط ةا هاکْؾ پظٙعي ؾاظم٘، اضععاب ه دًتؽتگ٘ کُتع، ؼعر ةاالتعي

ه ةاهرٕاي ( صٗد َتُاٙغؼازي)ةْاةعاِٙ پژهٕؾ زاضع ؼؿ٘ دارد ةٔ اِٙ پعؼؾ پاؼش دٕط کٔ آٙا ةِٚ تمکٚى صٗٙـتِ 

 آّٖا راةعٔ هدٗد دارد؟ٙکپارچگی ارتتاظ٘ زهدِٚ ةا رإتعد زي تؿارض 

 تسوٚن رهش_2

اِٙ پژهٕؾ از ّؼع ٕطف از ّٗع کارةعدی. ةاؿط رهش پژهٕؾ زاضع تٗقٚمی ه از ّٗع ُٕتؽتگی َی 
 

 .اؼت

 داَؿٔ ه ُّّٗٔ آَاری ه رهش ُّّٗٔ گٚعی

ٍِ تعم اّهل هرهدی  َوعؽ کارؿْاؼی َذتُؽ ؾٌٗم اّؽاّی داّـگآ آزاد اؼالَی َـٖط 62-63داَؿٔ آَاری ،ؿاَي کٌٚۀ َتإٌٔٚ

ّمع ةٗد،ةا اؼتماد از دطهل گعؼی ه  44 ةعظتن ًٚؽتی کٔ از پظٙعلتٔ ؿطگان آن ؼال، کٔ تؿطادؿان .ةاؿط َی



 

 

ةٔ اِٙ قٗرت کٔ . ّٔ گٚعی تكادلی ؼادٓ ةا داٙگغْٙی اؼتمادٓ ؿطاز رهش ُّٗ .ُّّٗٔ َـضف گعدٙط ةٔ ؾْٗانّمع06 َٗرگان،

ای رٙضتٔ  ةٔ ٕع ٙک ازالعاد ًٚؽت داَؿٔ َٗرد پژهٕؾ ؾطدی اصتكاص ٙالت هةؿط از آن اؾطادی کٔ َؿعف العاد ةٗدّط در کٚؽٔ

ةازگعداّطٓ ؿط ه ةاتٗدٔ ةٔ الت ؿط، هةؿط از آن ٙک ّمع ٙک ّمعاز داصي کٚؽٔ صارج کعدٓ هةؿط از هعائت ؿُارٓ دهةارٓ ةٔ کٚؽٔ 

تای آن ةٔ ؾٌت ّاهف 6ّـط ه ةازگعداّطٓپعؼـْأَ 5پعؼـْأَ تٗزٙؽ ؿط کٔ  20 . ّمع ادأَ ٙالت 20 ٕا اِٙ ؾُي تا  آزَٗدّی

 .هٙا َضطهش ةٗدن از تسٌٚي صارج ؿط

 

 رهش تذغٙٔ هتسٌٚي دادٓ ٕا

اؼُٚعّك _َٚاّگِٚ، اّسعاف َؿٚار، آزَٗن کًُٗٗگٗرف0 تٗقٚمیٕای آَار  ٕای ةطؼت آَطٓ ازاِٙ پژهٕؾ ةٔ هؼٌٚٔ ؿاصف دادٓ

ُٕچِْٚ، صعی ةٗدن رهاةط ّٚغ  هصٗدُٕتؽتگ٘ در صعاهاتؽٗن ةعای ةعرؼی -ٕا ه آزَٗن دهرٙتِ ةعای ةعرؼی ّعَال ةٗدن دادٓ

َتقٚعٓ گام ةٔ گام در ؿاصف آَاراؼتْتاظی، ةعای تذغٙٔ هتسٌٚي از رگعؼٚٗن چْط .ةا آزَٗن ُٕتؽتگی پٚعؼٗن ةعرؼی ؿط

 .اؼتمادٓ ؿط

 0اةغار اّطازٓ گٚعی ه رهاٙی ه اؾتتار آّٖا

 DSI اؼتوالل لکعی، ؾاظمی )پعؼـْأَ تمکٚک صٗٙـتِ 
0) 

اِٙ پعؼـْأَ تٗؼط اؼکٗرن 
2

، هاکْؾ ؾاظمی ةا، ه َوٚاسؼٗال اؼت ه دارای چٖار صعدٓ  43ؼاصتٔ ؿطٓ ه ؿاَي 665 

ر در اٙعان رهاٙی ه پاٙاٙی ه تسٌٚي ؾاٌَی ه تائٚطی پعؼـْأَ َظکٗ]4 [.ةاؿط ؾاظمی َیهضؿٚت صٗد، ةعش ؾاظمی ، آَٚغش 

ؼع اّذام رهاٙی ػإعی ه َستٗاٙی آن  َـاهر َتضكف ةٗئِ درَاّی ]26[.ةعرؼی ؿط 356 در ؼال  ُٕکاران تٗؼط ٙٗؼمی ه

ةطؼت آَط کٔ ةعای َواقط  56/0، 0/ 6، 56/0، 0/ 5  کعّتاخ ةعای ؾاٌَٖای َظکٗر ةٔ تعتٚب آًمایه ّٖاٙتاو َٚغان  تؿِٚٚ گعدٙط

ةاؿط کٔ ةعای کاَال درؼت ُّعٓ ؿؾ ه ةعای ّادرؼت ُّعٓ  َی 6تا   ُّعٓ گظاری ةٔ قٗرت ٙک ظٚك . دکِ پژهٕـی کماٙت َی

 . ؿٗد ٙک در ّؼع گعلتٔ َی

RBI3ؼٚإٔ ةاهرٕای ارتتاظی 
0 

ٓ گٚعی ةاهرٕای فٚع َْعوی در َٗرد رهاةط زّاؿٗئی تٗؼط آٙطًؽٗن ؼٗاًی اؼت کٔ ةعا ی اّطاز40اِٙ ؼٚإٔ ٙک پعؼـْأَ

ةاهر ةٔ اْٙکٔ َضاًمت تضعٙب کْْطٓ اؼت0 صعدٓ َوٚاس اؼت کٔ ؾتارتْط از 5ؼاصتٔ ؿطٓ ه دارای ( 652 )هاپـتاِٙ 
4

، ةاهر ةٔ 

ؾطم تقٚٚعپظٙعی ُٕؽع
5

، تٗهؽ ذِٕ صٗاّی
6

، کُال گعاٙی دْؽی
4
ٕای دْؽٚتی ه ةاهر ةٔ تماهت 

5
ی آن ةا رهاٙی ُٕگعا، 

کٔ در آن آًمای  ] 2[تٖٚٔ ؿطٓ اؼت ن اةغار تٗؼطّؽضٔ لارؼی ای.اجتات ؿطزدٗن َْعوی ةاهرٕاي فٚع ُٕتؽتگی َحتت ةا،

 .هکاَال فٌط قمع اؼت5ظٚك پاؼضگٗٙی آن از ّٗع ًٚکعت ةٗدٓ کٔ ةعای کاَال درؼت .ةاؿط َی 45/0کعهةْاخ َساؼتٔ ؿطٓ 

                                           
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  
7 -Sexual perfectionism 
8 -The sexes is different 



 

 

 ROCI-IIض پعؼـْأَ ؼتکٖای زي تؿار

ٕای زي تؿارض ؼاصتٔ ؿط ه َکاّٚغَی ةعای اّطازٓ گٚعی پْخ  ةعای اّطازٓ گٚعی ؼتک(653 )اِٙ پعؼـْأَ تٗؼط رزٍٚ

ؼتک ٙکپارچگی0 صعدٓ َوٚاس اؼت کٔ ؾتارتْط از5اِٙ پعؼـْأَ َتـکي از.ای اؼت کٔ العاد ةٔ تؿارض پاؼش َٚطْٕط ؿٚٗٓ
 
  ،

ؼتک َؽٌط
2

، ؼتک ٌَغم ؿطٓ
3
، ؼتک ادتْاب کْْطٓ 

4
، ؼتک َكاًسٔ

5
ةٔ ةعرؼی ؼاصتار   36 زوٚوی در ؼال .َٚتاؿط 

ٕای پعؼـْأَ  ةِٚ صعدٓ َوٚاس .ٕای رهاٙی پعؼـْأَ ؼتکٖای زي تؿارض در زهدٖای اٙعاّی پعداصت ؾاٌَی ه هٙژگی

ُٕگعا ه هاگعای  اٙیرهُٕتؽتگی َحتت ه َْمی َـإطٓ ؿط کٔ ةٚاّگع  CRQٕای زي تؿارض رزٍٚ ه پعؼـْأَ  ؼتک

درقط  45تا  40ُٕؽاّی درهّی آن ةا اؼتمادٓ از آًمای کعهةْاخ ةعای صعدٓ َوٚاؼٖای آن در  .ةاؿط َعٌٗب اِٙ پعؼـْأَ َی

ُّعٓ گظاری ةٔ قٗت ظٚك ًٚکعت اؼت از کاَال َضاًمٍ ُّعٓ ٙک تا .دٕط هعار دارد کٔ ُٕؽاّی درهّی َْاؼتی را ّـان َی

 ]  [.اؼت 5کاَال َٗالوٍ ُّعٓ 

 ٙالتٔ ٕا

درقط  24ؼال،  20تا  5 درقط ةِٚ  66درقط زن ٕؽتْطه از ّؼع ؼْی  52درقط َعد،  4  ؿعکت کْْطگان از ّؼع دْؽٚت

 3تا  2درقط ةِٚ 42ؼال،  2تا   درقط ةِٚ  25 دهاز ّؼع ؼاةؤ تإٔيؼال ٕؽتِ 30تا  25درقط ةِٚ  5ؼال، 25تا   2ةِٚ 

 . ٕؽتْطؼال 4درقط ةٚؾ از 4ؼال ه  4تا 3درقط ةِٚ  2ؼال، 

 ٕای تٗقٚمی َتقٚعٕای َٗرد ةعرؼی آَار0ٓ دطهل

 آزَٗن کاًُٗگعهف اّسعاف َؿٚار َٚاّگِٚ َتقٚع 

عد
ٕت
را

  
ض
ار
تؿ
ي 
ز

 

 P ،2 / 1F>05/0 2/4 25/4 ؼتک ٙکپارچگی
ِ
ـت
ٙٗ
ص
ک 

کٚ
تم

 

 P ،52/01F>05/0 6/4 6/35 هاکْؾ ؾاظمی

 P ،34/ 1F>05/0 5/6 5/35 هضؿٚت صٗد

 P ،6 / 1F>05/0 5/4 50 ةعش ؾاظمی

 P ، 5/01F>05/0 5/6 6/26 اَتغاج

ی 
ظ
تا
رت
 ا
ی
ٕا
هر
ةا

 

 P ،22/ 1F>05/0 3/5  3/2 ةاهر ةٔ َضعب ةٗدن َضاًمت

 P ،04/21F>05/0 3/5 5  تٗهؽ ذِٕ صٗاّی

 P ،3 /21F>05/0 6/4 5/23 ةاهر ةٔ تقٚٚع ّاپظٙعی ُٕؽع

 P ، 6/01F>05/0 4/4  4/2 کُال گعاٙی دْؽی

                                           
1 -Integrating Style 
2 -Dominating Style 
3 -Obligating Style 
4 -Avoiding Style 
5 -compromising Style 



 

 

 P ،24/ 1F>05/0 2/4 6 /3 ةاهر ةٔ تماهتٖای دْؽٚتی

َتقٚع رإتعدٕای  ٕای َٚاّگِٚ زٙع ًَٗمٔ. ُّاٙٔ ؿطٓ اؼته رؼی ه اّسعاف َؿٚار َتقٚعٕای َٗرد ةع َٚاّگِٚ  در دطهل 

 کْؾ0 ؾتارت ةٗدّط از صٗٙـتِ تمکٚک ٕای َتقٚع َٚاّگِٚ زٙع ًَٗمٔ( 25/4)ٙکپارچگی  ؼتک0 زي تؿارض ؾتارت ةٗدّط از

 ارتتاظی ةاهرٕای ٕای َتقٚع ًَٗمٔ َٚاّگِٚ زٙع(. 6/26)؛ اَتغاج (50)ؾاظمی  ؛ ةعش(5/35)صٗد  ؛ هضؿٚت(6/35)ؾاظمی 

 ؛ کُال(5/23)ُٕؽع  ّاپظٙعی تقٚٚع ةٔ ؛ ةاهر(5 )صٗاّی  ذِٕ ؛ تٗهؽ( 3/2)َضاًمت  ةٗدن َضعب ةٔ ةاهر0 ؾتارت ةٗدّط از

ةؿالهٓ، تُاَی َتقٚعٕا ّٚغ از هضؿٚت ّعَال ةعصٗردار ةٗدّط (. 6 /3)دْؽٚتی  تماهتٖای ةٔ ؛ ةاهر( 4/2)دْؽی  گعاٙی

(05/0<P .) 

ٕای رگعؼٚٗن  در اةتطا پٚؾ لعض. ؿٚٗٓ گام ةٔ گام اؼتمادٓ ؿطةٔ گأّ رگعؼٚٗن چْطاز پژهٕؾ،  لعضٚٔ آزَٗنةٔ َْؼٗر 

ای ةٗدن دادٓ ٕا، صعی ةٗدن رهاةط ةِٚ َتقٚعٕای َؽتوي ةا َتقٚع هاةؽتٔ، ؾطم هدٗد  ّعَال ةٗدن تٗزٙؽ دادٓ ٕا، لاقٌٔ ٙؿْی

َمٖٗم َؽتوي ةٗدن ةٔ اِٙ َؿْ٘ اؼت کٔ ّتٚذٔ ٙى َـإطٓ تاجٚعي ةع . ٕا َٗرد ةعرؼی هعار گعلت ُٕضعی ه اؼتوالل ةاهُٚاّطٓ

-ر رگعؼٚٗن، ةٚـتع در َٗاهؿی کٔ رلتار َتقٚع هاةؽتٔ در ٙک ةازٓ زَاّی َٗرد َعاًؿٔ هعار َید. ّتٚذٔ َـإطات دٙگع ّطاؿتٔ ةاؿط

در قٗرت . گْٗٙطٕا صٗدُٕتؽتگی َی ٕا ةعصٗرد کٍْٚ ةٔ اِٙ ّٗع ارتتاط در دادٓ گٚعد َُکِ اؼت ةا َـکي َؽتوي ّتٗدن صعا

در . .ةاؿطتع اؼتمادٓ از آزَٗن دهرةِٚ هاتؽٗن َی رآ َعُئِ. ردتٗان از رگعؼٚٗن صع٘ اؼتمادٓ كٕا ُّ٘ هدٗد صٗدُٕتؽتگ٘ در صعا

ُٕضعی ّٚغ ةا ؿاصف تٌعاّػ َٗرد ارزٙاةی هعار گعلت ه . ةاؿط دای ٕٚچ ّگعاّی ّٚؽت 5/2تا   /5َذُٗع اگع اِٙ آَارٓ ةِٚ 

 . صعی ةٗدن رهاةط ّٚغ ةا آزَٗن ُٕتؽتگی پٚعؼٗن ةعرؼی ؿط

 َتقٚعٕای پٚؾ ةِٚ ه ؼتک زي تؿارض ٙکپارچگیّتاٙخ آزَٗن ُٕتؽتگی ةِٚ  2دطهل

 ؼتک زي تؿارض ٙکپارچگی 

 ؼعر َؿْاداری ُٕتؽتگی 

 052/0 04/0 هاکْؾ ؾاظمی

 0/ 00 *35/0 هضؿٚت صٗد

 02/0 *-32/0 ةعش ؾاظمی

 062/0 05/0 اَتغاج

 0/ 03 */. 3 ةاهر ةٔ َضعب ةٗدن َضاًمت

 04/0 *-26/0 تٗهؽ ذِٕ صٗاّی

 6/0 0 *-25/0 ّاپظٙعی ُٕؽع ةاهر ةٔ تقٚٚع

 0/ 03 *-25/0 کُال گعاٙی دْؽی

 0/ 05 *24/0 ةاهر ةٔ تماهتٖای دْؽٚتی

ةؿالهٓ ةِٚ َتقٚعٕاي . دٕط کٔ ةِٚ َتقٚعٕای پٚؾ ةِٚ ه َالک، راةعٔ صعی هدٗد دارد ّـان َی 2ّتاٙخ دطهل 

، ُٕتؽتگی َحتت ه ؼتک زي تؿارض ٙکپارچگیةا  دْؽٚتی تماهتٖای ةٔ َضاًمت ه ةاهر ةٗدن َضعب ةٔ صٗد، ةاهر هضؿٚت

 کُال گعاٙی دْؽیه  ّاپظٙعی ُٕؽع تقٚٚعةاهر ةٔ ُٕچِْٚ ةِٚ َتقٚعٕای ةعش ؾاظمی، تٗهؽ ذِٕ صٗاّی، . َؿْادار هدٗد دارد



 

 

هّ٘ در تسٌٚي رگعؼ٘ ةَِٚتقٚعٕای پٚؾ تُاَیدر ادأَ . ؼتک زي تؿارض ٙکپارچگی ُٕتؽتگی َْمی َؿْادار هدٗد داردةا 

زٙع درج هل ادر دطٕا  اِٙ تسٌٚيّتاٙخ . دةٔ ؾْٗان َتقٚع َالک در ّؼع گعلتٔ شّٚغ  "ؼتک زي تؿارض ٙکپارچگی. "هارد ؿطّط

 . ؿطٓ اؼت

 صالقٔ اًگٗي رگعؼٚٗن گام ةٔ گام ةعاي پٚؾ ةْٚ٘ ؼتک زي تؿارض ٙکپارچگی0 3دطهل

 آَارٓ دهرةِٚ هاتؽِ َؿْ٘ داري R R2 F اًگٗ

   5/0 030/0 6/42 0 5/0 

 

 

55/  

2 20/0 04 /0 4/ 6 03 /0 

3 22/0 052/0   /53 0 6/0 

4 25/0 063/0 6/4  034/0 

5 25/0 044/0 4/ 6 045/0 

6 32/0  02/0 26/3  030/0 

4 36/0  26/0  6/35 035/0 

 

درقط از ؼتک زي تؿارض  3، هضؿٚت صٗدتٗان گمت، در گام اهل ةا هرهد َتقٚع  َی 3ٕای دطهل  ةا تٗدٔ ةٔ ٙالتٔ

در گام ؼٗم ةا هرهد . درقط رؼٚط 4ةْٚی ةٔ  َٚغان پٚؾؾاظمی،  در گام دهم ةا هرهد َتقٚع ةعش. ةْٚی ؿط پٚؾ ٙکپارچگی

، َٚغان صٗاّی ذِٕ در گام چٖارم ةا هرهد َتقٚع تٗهؽ. درقط رؼٚط 5ةْٚی ةٔ  ، َٚغان پٚؾَضاًمت ةٗدن َضعب ةٔ َتقٚع ةاهر

در . درقط رؼٚط 4ةْٚی ةٔ  ، َٚغان پٚؾُٕؽع ّاپظٙعی تقٚٚع ةٔ در گام پْذٍ ةا هرهد َتقٚع ةاهر. درقط رؼٚط 6ةْٚی ةٔ  پٚؾ

 تماهتٖای ةٔ در گام ٕمتٍ ةا هرهد َتقٚع ةاهر. درقط رؼٚط 0 ةْٚی ةٔ  ، َٚغان پٚؾدْؽی گعاٙی گام ؿـٍ ةا هرهد َتقٚع کُال

ةْٚی  در ادأَ ةٔ ضعاٙب َؽٚع تُاَی َتقٚعٕا ه ؼعر َؿْاداری ٕع ٙک در پٚؾ. درقط رؼٚط 2 ةْٚی ةٔ  ، َٚغان پٚؾدْؽٚتی

 . ؿٗد َتقٚع َالک پعداصتٔ َی

 ّتاٙخ رگعؼٚٗن گام ةٔ گام ةعاي پٚؾ ةْٚ٘ ؼتک زي تؿارض ٙکپارچگی 4دطهل

 َتقٚعٕای پٚؾ ةِٚ

 ؿاصف افُاض ٙکپارچگیةْٚی ه َؿْاداری آَاری ؼتک  ضعاٙب پٚؾ

B SE β t p تٌعاّػ VIF 

   62/0 00/0 4/2 24/0 03/0 02/0  صٗد هضؿٚت



 

 

  /2 5/0 04/0 4/0 -04/0 03/0 -024/0 ؾاظمی ةعش

  /5 64/0 026/0 4/0 4 05/0 055/0 036/0 َضاًمت ةٗدن َضعب ةٔ ةاهر

  /3 45/0 5/0 0 -42/0 -25/0 05/0 -25/0 صٗاّی ذِٕ تٗهؽ

  /  55/0 035/0  /06 -5/0  05/0 - ُٕؽع ّاپظٙعی تقٚٚع ةٔ ةاهر

  /  56/0 0/ 02 55/0 -06/0 052/0 -046/0 دْؽی گعاٙی کُال

  /  60/0 045/0 6/0  0/ 3 05/0 25/0 دْؽٚتی تماهتٖای ةٔ ةاهر

، رگعؼٚٗن گام ةٔ گام ّـان داد کٔ اجع َذُٗؾٔ "ؼتک زي تؿارض ٙکپارچگی" ةْٚ٘، در پٚؾ 4ه3ةا تٗدٔ ةٔ دطاهل 

درقط از َتقٚع 2 ةؿالهٓ اِٙ َتقٚعٕا تٗاّؽتْط. َؿْادار ةٗد" ؼتک زي تؿارض ٙکپارچگی"َتقٚعٕاي پٚؾ ةِٚ ةعای َتقٚع 

َوطارٕای افُاض. ةْٚی کْْط را پٚؾ" ؼتک زي تؿارض ٙکپارچگی"
 
ا ةطِٙ َؿِ. دْٕط، ُٕضعی رخ ّطادٓ اؼت ّٚغ ّـان َی 

در َذُٗع، هضؿٚت صٗد ةكٗرت َحتت ه َؿْادار؛ ةعش ؾاظمی . ٙکطٙگع ُٕتؽتگی ةاالٙی ّطارّط ةاکٔ َتقٚعٕای پٚؾ ةِٚ 

 صٗاّی ةكٗرت َْمی ه َؿْادار؛ ةاهر ذِٕ َضاًمت ةكٗرت َحتت ه َؿْادار ؛ تٗهؽ ةٗدن َضعب ةٔ ةكٗرت َْمی ه َؿْادار؛ ةاهر

دْؽٚتی  تماهتٖای ةٔ دْؽی ةكٗرت َْمی ه َؿْادار؛ ه ةاهر گعاٙی َؿْادار ؛ کُالُٕؽع ةكٗرت َْمی ه  ّاپظٙعی تقٚٚع ةٔ

 . ةْٚی کْْط را پٚؾ" ٙکپارچگی"ؼتک زي تؿارض "ةكٗرت َحتت َْمی ه َؿْادار تٗاّؽتْط 

 ّتٚذٔ گٚعی_3

 [دی-ان ،]20 [ةاةاپٗر،]6  [زادٓ ةضـی،]5 [،رزهی اًّٗط]5 [ِٕ اْٙگ،]2  [َٗرٙتا ةا تسوٚواتپژهٕؾ ّتٚذٔ 

 . ُٕؽٗ اؼت]24 [نهاؼکٗر،] 25 [اؼکٗرن هدّطی]24

َٗضٗؾی کٔ در اِٙ پژهٕؾ دّتال َٚـٗد ُٕان ؼعر تمکٚک صٗٙـتْی اؼت کٔ از صاّٗادٓ َتطأ هدر ّتٚذٔ تذعةٚات 

کع ٕای ٕٚذاّی، زمغ َتك ةِٚ لعدی َٚان اؾضای صاّٗادٓ ه ةٔ ؾْٗان ػعلٚت ؼٚؽتٍ صاّٗادٓ ه اؾضاٙؾ ةعای ادارٓ هاکْؾ

ةٗدن در زِٚ ٕٚذان هٗی، تذعةٔ تٗأَان قُُٚٚت ه صٗدَضتاری هتؿادل در زُاٙتگعی صٗدَضتارأّ در رهاةط تؿعٙك َٚـٗد 

ای را در  ةاهرٕای ارتتاظی کٔ ّوؾ هاةي َالزؼٔ. ٕای ةکار گٚعی ؼتک زي تؿارض َٚتاؿط ه ُٕچِْٚ ٙکی از تتِٚٚ کْْطٓ

درةارٓ درةارٓ گمتگٗ هزي َؽئٌٔ اؼت کٔ در ظی زَان ةٔ  هَؿٚارٕاٙیجع از ؾواٙط رهاةط ةِٚ لعدی زهدِٚ اٙماء َٚکْط ّٚغَتأ

در اِٙ ةِٚ . ٕای تْؾ زای زّطگی َـتعک را رهٍ َٚغّط قٗرت ظعزٗارٓ ٕاٙی، ؿضكٚت ه ّٗع ةعصٗرد ةا َؽائي ه َٗهؿٚت

د لعإٍ ٕای َضعب تؿارض ةکإط ه لعقت رؿط، تؿاَي هُٕکاری را ةعای العا ةٖتعِٙ رهش زي تؿارض رهؿی اؼت کٔ از دْتٔ

رهد َتأجع از ؾٗاَي َتؿطدی اؼت کٔ ؼعر تمکٚک صٗٙـتِ ه ةاهرٕای  رإتعد هؼتکی کٔ در زي تؿارضات ةکار َی. آهرد

 . ارتتاظی َٚتٗاّط دهتتِٚٚ کْْطٓ آن ةاؿْط

                                           
1
. tolerance value 



 

 

ٕای صٗد هٍٕ دٙگعان هاةي تؿعٙك اؼت،  ؼتک زي تؿارض ٙکپارچگی ةا َـضكٔ إُٚت زٙاد هالعاظی دادن ةٔ ّگعاّی 

کْْط، زي َؽئٌٔ  ةعای ُٕؽعاّی کٔ از اِٙ ؼتک زي تؿارض اؼتمادٓ َی.. ؿٗد ةعّطٓ در اْٙذا َععح َی -ةعّطٓٙک ؼتک  کٔ

ؼتک زي تؿارض ٙکپارچگی را ةا ؼتک زي َؽئٌٔ  ]2  [َٗرٙتا. ای ةعصٗردار اؼت ةٔ قٗرت صالهأّ از إُٚت صاص ه هٙژٓ

 . داّط َعتتط َی

ٓ تضعٙب کْْطگی َضاًمت در تؿارضات ةا رهٙٔ ُٕؽعاّی کٔ در زي تؿارضات ؼتک راةعٔ َحتت ه َؿْادار ةا هر ب

ُٕاّعٗر . ةعّط،، هاةي تٗدٚٔ اؼت، چعا کٔ آّٖا ةٔ دّتال رآ زي ٕؽتْط هّٔ دؽتذٗی اؿکاالت هصعإا ٙکپارچگی را ةٔ کار َی

زؽاؼات صٗب از صٗد، الزم اؼت از ظعف ، زن ه ؿٕٗع َؿتوطّط کٔ ةعای داؿتِ زّطگی ؿاد ها"تأٙٚط دٙگعان" ، در ةاهرکٔ

ةع . کْْط ُٕؽعؿان َستت کاَي درٙالت کْْط تا ارزؿُْط ةاؿْط هةعای زمغ اِٙ ارزؿُْطی از ٕع گّٗٔ َضاًمتی ادتْاب َی

اؼاس پژهٕـٖای گظؿتٔ اجتات ؿطٓ اؼت کٔ، زهدِٚ صـْٗد هؼازگار ّٚغ در تؿاَالت صٗٙؾ اصتالف، تؿارض ه ؾطم تٗالن 

 . اّط کْْط اَا زهدِٚ ؼازگار تٗان هَٖارت َظاکعٓ، گمتگٗ ه زي تؿارض را ةطؼت آهردٓ رةٔ َیدطی را تخ

ةٔ تٗاّاٙی لعد در زمغ زػ اظُْٚان صٗد در رهاةط ّغدٙک ةطهن ّٚاز ةٔ گعٙغ ٕٚذاّی ٙا "هضؿٚت صٗد " 

اّاٙی ةٚـتع در کؽب داٙگآ َِ در در پژهٕؾ صٗد درٙالتْط تٗ ]25 [اؼکٗرن هدّطی. ةعَی گعدد دٙگعانةا (اَتغاج)ُٕذٗؿی

ٕای  ارتتاظات ةِٚ لعدی ُٕعآ ةا هاکْؾ پظٙعی ؾاظمی هاضععاب هدًتؽتگی کُتع، ةا الغاٙؾ کْتعل َٗلن در َٗهؿٚت

در پژهٕؾ صٗد ّـان داد کٔ العاد دارای هضؿٚت صٗد ةاال َٚتٗاّْط از قُُٚٚت  ]24[ دی-ان. گّٗاگٗن راةعٔ َؿْادار دارد

 . ةاال را تذعةٔ کْْط زّاؿٗٙیةعّط ه رضاٙت ؾاظمی ًظت ب

راةعٔ َحتت ه َؿْادار هضؿٚت صٗد هراةعٔ َْمی ةعش ؾاظمی ةا ؼتک ٙکپارچگی، گٗٙای تمکٚک صٗٙـتِ ةاال در 

ای در ذِٕ دارّط کٔ آّٖا را  آّٖا ارزؿٖا ه ةاهرٕای تحتٚت ؿطٓ. کْْط کؽاّی اؼت کٔ اِٙ ؼتک را ةعای زي تؿارض اؼتمادٓ َی

ٕٚذاّی صٗد َتؿادل کعدٓ ه ةٔ صٗد تْؼُٚی َْاؼتی دؼت ٙالتٔ هّٚازی ةٔ پاؼضگٗٙی ةٔ اضععاب صٗد، از ظعٙن  ظرةاس

، اِٙ "ةاهر ةٔ تقٚٚع ّاپظٙع ةٗدن ُٕؽع"ه" ذِٕ صٗاّی"ةا تٗدٔ ةٔ راةعٔ َْمی هَؿْادار . کْارٓ گٚعی ه ادتْاب ُّی ةْْٚط

تگٗ درةارٓ الکار هازؽاؼات ه ةاهرٕای صٗد َٚپعدازّط ه اّتؼار هتٗهؽ ذِٕ ُٕؽعان ةعای زي َـکالت صٗد ةٔ ظعح َؽئٌٔ هگك

تٗاّْط ؼتک ؼازّطٓ ٙکپارچگی را  صٗاّی از ُٕؽع صٗد را ّطاؿتٔ ه ةا اؼْادٕای َحتتی کٔ در َٗرد ُٕؽع هراةعٔ صٗد دارّط َی

 . ةعای زي تؿارضات صٗد اؼتمادٓ کعدٓ ه َٗدتات رضاٙتُْطی زّاؿٗٙی را لعإٍ کْْط

. ٕای هاةؽتٔ ةٔ دْؽٚت ُٕؽعان، رلتار، کعدار ه ّگعش ُٕؽع صٗد را ةٚـتع ّاؿی از صكٗقٚات ؿضكی آّان َٚطاّْط تا هٙژگی

ای ه ؼتک ل تؿارض ٙکپارچگی ه درکْار، راةعٔ َْمی ه َؿْادار ذِٕ  راةعٔ َحتت ه َؿْادار ةاهر ةٔ تماهتٖای دْؽٚتی کٌٚـٔ

زّان ه َعدان ذاتا از ّؼع ّٚازٕاي  اؾتواد دارّط کٔاِٙ َؽئٌٔ  ةٔ کٔدٕط ُٕؽعاّی  ؛ ّـان َیصٗاّی ه ةاهر ةٔ ؾطم تقٚٚع پظٙعی

از ظعٙن ؿضك٘ ؼازي، َـکالت ارتتاظ٘ َٚطاّْط، اَا ُِٕٚ تماهت تـان را ؿضك٘ ه ارتتاظ٘ َتماهت ٕؽتْط ه ؾٌت َـکال

ه ةا َٖارتٖای ارتتاظی، در َٗرد صكٗقات ؿضكٚتی  ّطَی دٓنصٗد ةا ُٕؽعؿان ّؽتت  درصٗد را ةٔ تماهتٖاي َٗدٗد 

ای َاّْط ٙکپارچگی را ةکار  تٗاّْط در َٗهؿٚتٖای تؿارضی رإتعد هاةي هتٗل ه ؼازّطٓ پعدازّط، َی ٙکطٙگعةٔ اةعاز ؾواٙط هگمتگٗ َی

ٙعٕای صكٗقٚات ؿضكٚتی زهدِٚ ه اّتضاب ؼتک زي تؿارض پػ از تأجٚع َتـ رهاةطًظا ازتُاالو تأجٚع اِٙ َتقٚع ةع . ةتعّط

 . ظعلِٚ، صٗإط ةٗد



 

 

. ٕا هٙالتِ رآ زي هاةي هتٗل ةعای ٕع ده ظعف اؼت ؼتک ٙکپارچگی َؽتٌغم گـٗدگی، َتادًٔ اظالؾات هةعرؼی تماهت

ن العادی ةا ؼعر تمکٚک صٗٙـتِ ةاال ةا تکٚٔ ةع تٗاّاٙی ةع هعار کعدن تؿادل ةِٚ ّٚعهٕای ؿْاصتی ه ٕٚذاّی صٗد در رهاةط ةی

العادی کٔ در رهاةط ةِٚ لعدی صٗد ّٚاز ةٔ گعٙغ ٕٚذاّی ّطاؿتٔ هَی تٗاّْط َٚان صٗدَضتاری ه . لعدی هادر ةٔ آن ٕؽتْط

راةعٔ َحتت ه َؿْادار هضؿٚت صٗد ةا اِٙ ؼتک زي . تٗاّْط از اِٙ ؼتک ةٖعٓ ةتعّط قُُٚٚت ةا دٙگعان تؿادل ةعهعار کْْط، َی

دارای إطاف رهؿِ ه هاضسی ةع پاٙٔ ؾواٙط هارزؿٖای لعدی، ٕؽتْط، راةعٔ َْمی ه  تؿارض ّـان َٚطٕط کٔ اِٙ ُٕؽعان

َؿْادار ةاهر ةٔ ؾطم تقٚٚع پظٙعی ُٕؽع ةا ؼتک ٙکپارچگی ّٚغ َؤٙط آن اؼت کٔ، اِٙ العاد ةٔ ُٕؽعان صٗد اؾتواد داؿتٔ هةع 

اةتی ٙا ادتْاةی، ةٔ إطاف صٗد ةعؼْط ه تؿارضات صٗد را اِٙ ةاهرّط کٔ ةا زُاٙت َتواةي از ٙکطٙگع َٚتٗاّْط ةٖتع از ٕع زاًت رق

 کْارةاهرداؿتِ ةٔ تضعٙب کْْطگی َضاًمت ُٕؽع هةاهر ةٔ تماهتٖای دْؽٚتی َعدان هزّان در تؿارضات، در . زي هلكي کْْط

هاد ةٔ کُال گعاٙی تٗهؽ ذِٕ صٗاّی، ةاهر ةٔ تقٚٚع ّاپظٙعی ُٕؽع ه ه اؾت)ّطاؿتِ دٙگع ةاهرٕای ارتتاظی فٚع َْعوی َاّْط

 . ای در َطٙعٙت ه ةٔ کارگٚعی رإتعد زي تؿارض اٙما ُّی کْط دْؽی، ّوؾ ّاؼازگارأّ

ٕا هاّتؼارات هظعح َؽئٌٔ، اؼْاد َحتت از رلتارٕای ُٕؽع هاؾتواد ةٔ اّؿعاف پظٙعی  در هاهؽ ُٕؽعان، ةا ةٚان صٗاؼتٔ

تٗاّْط اجع َْمی ةعصی از ةاهرٕای فٚع  در اَٗره رضاٙت دْؽی، َیتْؾ زا، داؿتِ ةاهرٕای هاهؽ ةْٚأّ  ٕای َٗهؿٚتهی در 

َْعوی راصْحی هٙا زتی ؿاٙط ةتٗاّط ةٔ ؾٌت اٙذاد زؽاؼٚت هاقعار در زي تؿارض ههتٗل تماهتٖای دْؽٚتی آّٖا را در دٖت 

تٗاّط ؼتک َْاؼتی  یاَا م" ةاٙطٕا" ؼتک ٙکپارچگی ةا داؿتِ دْتٔ ٕاٙی از. َحتت ةٔ ؼٗی زي هلكي تؿارضات ؼٗق دْٕط

 . ةعای زي تؿارضات ةاؿط، چعا کٔ تـعٙک َؽاؾی ه اةعاز هدٗد در آن دٙطٓ َٚـٗد
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پاٙاّأَ . ةعرؼی تاجٚعآاَٗزش تُاٙغ ٙالتگی ةع َٚغان قُُٚٚت ه ؼعر تُاٙغ ٙالتگی زهج ٕا(. 356 . )صغاؾی، س-23

  کارؿْاؼی ارؿط داّـگآ تعةٚت َؿٌٍ
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