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چکیده

هدف این پژوهش بررسی نقش سبکهای حل تعارض در پیشبینی کیفیت زندگی زناشویی زوجین میباشد .این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی
نمونهگیری در دسترس انتخاب شدند .ابزارهای این پژوهش شامل پرسشنامهی کیفیت زندگی زناشویی و پرسشنامهی سبکهای حل تعارض
رحیم میباشد .دادهها با استفاده از آزمون تحلیل رگرسیون مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفتند .نتایج نشان داد که بین سبکهای حل تعارض باکیفیت
زندگی همبستگی معناداری وجود دارد و همچنین نشان داد که سبکهای حل تعارض بهطور مستقیم و معنادار بر کیفیت زندگی تأثیر دارند .در
این میان سبک یکپارچه دارای رابطهی مثبت و معناداری بود و سبکهای مسلط و اجتنابی کمترین تأثیر را نسبت به سایر سبکها داشتهاند .با
توجه به نتایج این پژوهش میتوان گفت که حل تعارض در زندگی زناشویی باعث افزایش کیفیت زندگی آنها خواهد شد.
واژههای کلیدی :سبک حل تعارض ،کیفیت زندگی ،دانشجویان متأهل.
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مقدمه
خانواده یکی از نهادهای مهم اجتماعی است .هرچه از عمر خانوادههای گسترده میگذرد و تبلور خانوادهی هستهای در جامعه بیشتر میشود،
اهمیت روابط بین اعضای خانواده بهخصوص زن و شوهر بهعنوان ارکان اصلی خانواده واضحتر میشود .در این میان ،کیفیت زندگی یکی از
مهمترین عوامل اثرگذار بر عملکرد خانواده است (حسینی و علوی لنگرودی .)1936 ،سازمان بهداشت جهانی نیز کیفیت زندگی را اینگونه تعریف
میکند :ادراک فرد از جایگاهش در زندگی در بافتی از سیستمهای فرهنگی و ارزشی در جایی که زندگی میکنند و ارتباطش با اهداف ،انتظارات،
معیارها و فرهنگها (سازمان بهداشت جهانی .)1331 ،1این مفهوم در ایالت متحده پس از جنگ جهانی دوم شکل گرفت؛ و برای بار دوم از
آتالنتیک در سال  13۹4گذر کرد .اروپاییها جنبهی سالمت روانی را به کیفیت زندگی اضافه کردند؛ جنبهای که پیشتر در رشتهی روانپزشکی
استفاده میشد و بهتدریج این عامل زمانی که کیفیت زندگی را ارزیابی میکرد بر ارزش علمیاش افزوده شد روان شناسان ،کیفیت زندگی زناشویی
را بهعنوان موفقیت و عملکرد یک ازدواج توصیف کردهاند و امروزه این بعد یکی از پیشبینی کنندههای مهم تداوم ،پایداری و ثبات زناشویی است
(مورین و همکاران.)241۹ ،2
در دهههای اخیر ،واژهی کیفیت زندگی بیشتر و بیشتر توسط محققان بهخصوص درزمینهی مراقبت از سالمت استفادهشده است .در حال حاضر
ارزیابی و اندازهگیری کیفیت زندگی اطالعات مفیدی را از وضعیت سالمت در جمعیتهای مختلف فراهم میکنند همانطور که کیفیت زندگی
چهار حیطهی اصلی را ازجمله سالمت جسمانی ،سالمت روانشناختی ،روابط اجتماعی و محیط بررسی میکند؛ که توجه به همهی ابعاد حائز
اهمیت میباشد .اندازهگیری کیفیت زندگی بر ارزیابی سالمتی ،رفاه و شادی افراد متمرکز است که عوامل زیادی را ازجمله :هدف ،رضایت ،انگیزه،
تعامل اجتماعی ،نقش داشتن و شرکت در فعالیتهای روزانه شامل میشود .کیفیت زندگی زناشویی و رضایت زوجین از زندگی زناشویی بیانگر
یک رابطهی بادوام و رضایتبخش است؛ اما در این میان عواملی هستند که بر کیفیت رابطهی زن و شوهر تأثیر منفی میگذارند و باعث تقلیل
کیفیت این رابطه و درنتیجه ایجاد فرسودگی زناشویی میشوند (فیضآبادی .)2416 ،اهمیت دادن به کیفیت زناشویی ،مفهوم بزرگی است که
تشخیص کیفیت زناشویی را جستوجو میکند که شامل تفاوتها و تجربهی کیفیت زناشویی اقوام و جنسیت مختلف است .همچنین (جاکوبوس
و بوکواال )2410 ،نشان دادند که با افزایش رضایت و کیفیت زناشویی ،سطح سالمت روانی افراد نیز افزایش مییابد .از طرفی ،کیفیت زناشویی
جنبهی مهمی از زندگی خانوادگی است که رفاه (سالمتی) را شکل میدهد .کیفیت زناشویی با افسردگی کمتر ،بیماری جسمی کمتر و سایر
پیامدهای مثبت در ارتباط میدهد  ،کیفیت زناشویی با افسردگی کمتر ،بیماری جسمی کمتر و سایر پیامدهای مثبت در ارتباط است (آلین دورف،
 .)2419دانشمندان نیز در مورد طبیعت زندگی خوب برای هزاران سال بحث میکنند و نتیجهای که از این مباحثات بیرون میآید این است که
زندگی خوب همان شاد بودن است (اگرچه که دانشمندان اغلب با تعریف شادکامی تفاوت قائل میشوند)(دینر و لوکاس .)2419 ،ناپایداری در
زندگی زناشویی همچنین ،سالمتی روانی و جسمی افراد را به خطر میاندازد (موری و همکاران .)2413 ،این عجیب نیست که کیفیت ازدواجهای
افراد بهطور مداوم با سالمت و طول عمر مرتبط است .در حمایت از این مورد فرا تحلیلهایی نشان میدهد که افراد باکیفیت باالی ازدواج ،سالمت
جسمانی بهتر و سطوح پایینتر مرگومیر را دارند (رابلس و همکاران .)2410 ،بهطورکلی ،مشاورهی مبتنی بر بهبود کیفیت زندگی نیز بر فرسودگی
زناشویی میتواند تأثیرگذار باشد (فیضآبادی و همکاران .)2416 ،یکی از عواملی که میتواند کیفیت زندگی را تحت تأثیر قرار دهد؛ سبکهای
حل تعارض است .اگر بین زوجها ارتباط ضعیفی وجود داشته باشد یا یکی از آنها یا هر دو دارای پیشفرضهای غیرواقعبینانهای دربارهی نحوهی
کنار آمدن با تعارض باشد ،نارضایتی بروز میکند (متز و ابستین .)2412 ،تعارض عمدتاً اینگونه تعریف میشود :فرآیند تأثیرگذاری است که
ناسازگاری ،مخالفت یا نابهنجاری داخل یا بین نهادهای اجتماعی را آشکار میسازد (رحیم .)241۹ ،هال ( )2411نیز میگوید تعارض اشاره به
ناتوانی در حال تفاوتها دارد و بیشتر اوقات با تنش ،خصومت یا پرخاشگری همراه است .بهخصوص سبکهای حل تعارض زوجین با رضایت از
. WHOQOL
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روابط عاشقانهی آنها مرتبط است (سریت )2443 ،بیان کرده است که پیدا کردن عیب و نقصها تنها راهحل نیست ،بااینحال ،روش خوبی وجود
ندارد که برای همهی موقعیتهای تعارض در دسترس باشد برای حل تعارض ،اطالعات ،برنامهریزی ،زمانبندی و یافتن فرصتی مناسب نیاز است.
بهطورکلی ،پنج رویکرد مثبت مدیریت تعارض ازجمله :مسلط ،ملزم شده ،اجتنابکننده ،مصالحه و یکپارچه وجود دارد (رحیم )2411 ،که توجه به
آنها حائز اهمیت است .سبک حل تعارض سلطهگرانه با جهتگیری تهدیدآمیز مشخص میشود و شخص در این شیوه برای رسیدن به هدف
خود اقدام به هر کاری کرده و نیازها و انتظارات دیگری را نادیده میگیرد .سبک حل تعارض اجتنابی با موقعیتهای انزوا ،اعطای مسئولیت به
دیگران ،دیگران را مقصر دانستن و خود را کنار کشیدن ،در ارتباط است (رحیم )1399 ،سبک ملزم شده نگرانی خیلی باالیی را برای دیگران و
نگرانی کمتری را برای خودش نشان میدهد و به نیازهای دیگران را به نیازهای خود ترجیح میدهد اگرچه که سبک مصالحه جو میتواند طرفین
را وادار کند تا موضع میانهای را اتخاذ کنند؛ هر دو طرف نیازمند هستند تا به عقب برگردند و خیلی از عالیق خود را قربانی کنند؛ بنابراین این
سبک ممکن است سبک مناسبی برای حل تعارض نباشد و درنهایت ،سبک یکپارچه سبک حل تعارض برد است؛ چراکه بیشتر محققان معتقدند
مناسبترین و مؤثرترین سبک است چون بر کاهش فشار هر دو طرف ،تحکیم تعهدات طرفین متمرکز است ،سبک یکپارچه همچنین همکاری
بین طرفین را دربر میگیرد و توسط تبادل اطالعات بین طرفین برای پیدا کردن یک راهحل قابلقبول مشخص میشود به همین دلیل این سبک
بهعنوان سبک حل مسئله شناخته میشود که افراد عالیق بیشتری به نگرانیهای خود و دیگران نشان میدهند .بهطورکلی ،این سبک دربرگیرندهی
همکاری گروهها میباشد .صداقت ،شریک کردن افکار ،امتحان کردن تفاوتها برای به دست آوردن راهحلی که میتواند در هر دو طرف پذیرش
شود در رابطه با بحث تعارض و روابط تحقیقات متعددی انجامشده است بهطور مثال گاتمن بیان کرد که سبک روابط زوجها بخصوص هنگامیکه
به تعارض میپردازند ،میتواند در طول مدت ازدواج بهعنوان شاخص قوی برای احساس رضایتمندی زوجین در ازدواج مطرح شود ،وی همچنین
بیان میکند که رضایت در روابط ارتباط معناداری با سبکهای حل تعارض دارد سبکهای حل تعارض سوابق مهمی از کیفیت روابط بین شخص
و طرف مقابل هستند ،شکست در مدیریت کنترل تعارض بین دو طرف به تخریب کیفیت روابط میانجامد و باعث تشدید بیشتر تعارض میشود؛
بنابراین تعارض و کیفیت روابط چرخه معیوبی را شکل میدهد که منجر به عدم مدیریت تعارض میشود نیز معتقدند که حل کردن تعارض احتماالً
روش مؤثری برای افزایش کیفیت روابط بین خود و طرف مقابل میباشد .بهطورکلی بسیاری از پژوهشگران کیفیت زندگی زناشویی را بهعنوان
نتیجه تعامالت و روابط متقابل زوجین تعریف کردهاند؛ بنابراین در بررسی کیفیت زندگی زناشویی ،مفهوم کیفیت ارتباط زوجین از اهمیت خاصی
برخوردار بوده و در دهههای اخیر توجه بسیاری از پژوهشگران و متخصصان بالینی و خانواده به کیفیت ارتباط زناشویی رضایت زوجین و تأثیر آن
در سالمت خانواده جلب شده است .بررسی پژوهشها نشان میدهد کیفیت ارتباط زناشویی بر همه ابعاد کارکرد خانواده ازجمله پایداری و تداوم
ازدواج ،شادکامی زوجین و حمایت از فرزندان تأثیرگذار است (پاتو ،حقیقت و حسن آبادی)1939 ،؛ بنابراین ،با وجود اهمیت شناسایی و فهم عوامل
تشکیلدهنده کیفیت زناشویی ،در کشور ما با توجه به فرهنگ و رسوم خاصی که وجود دارد ،تعداد بسیار کمی از تحقیقات آنهم بهصورت کمی
و نه کیفی بر روی این موضوع تمرکز کردهاند که این خود یک شکاف بزرگ و مشکل اساسی در ادبیات این حوزه به شمار میرود (رجبی و
همکاران)193۹ ،؛ بنابراین با توجه به وجود مشکالت خانوادگی شدید در جامعه و باال رفتن میزان طالق ،جهت حفظ سالمت و بهداشت روانی
زوجین و درنتیجه جامعه وجود اقداماتی برای بهبود روابط خانوادگی و بهخصوص پربارسازی ارتباطات میان زن و شوهر انجام پژوهشهای علمی
دقیق در این زمینه بسیار ضروری مینماید .از طرفی دیگر در جمعبندی پیشینهی پژوهشی میتوان به این نتیجه رسید که در مطالعات پیشین
داخلی و بینالمللی تقریباً هیچ پژوهشی به بررسی عوامل شفقت به خود و سبکهای حل تعارض بهعنوان پیشبینی کنندههای مؤثر در کیفیت
زناشویی نپرداخته است که همین مسئله خأل پژوهش حاضر را نشان میدهد .به همین دلیل استفاده از یافتههای این دست از پژوهشها ،از یکسو،
هزینهها و مشکالت مادی و روانی ناشی از اختالفات خانوادگی و پدیده طالق را کاهش داده و از سوی دیگر ،با افزایش معرفت و شناخت بهویژه
یافتههای حاصل از پژوهشهای کاربردی ،پیشنهادات مناسبی برای سیاستگذاریها و برنامهریزیهای کالن اجرایی ارائه کرده تا بنیانهای
خانواده استحکام بیشتری پیدا کند.
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روش پژوهش
این تحقیق ازلحاظ زمانی از نوع مقطعی میباشد و ازلحاظ معیار اجرایی تحقیق کاربردی ،ازنظر گردآوری اطالعات جزو روشهای تحقیق اسنادی
و میدانی محسوب میشود .این تحقیق ازلحاظ روابط بین متغیرهای مستقل و وابسته از نوع مطالعات همبستگی و با توجه به اینکه شامل
جمعآوری اطالعات بهطور مستقیم از گروهی از افراد است و نتایج بهدستآمده از نمونه بهکل جامعه آماری تعمیم داده میشود از نوع پیمایشی
میباشد و با توجه به اینکه هدف آن پیشبینی تغییرات یک یا چند متغیر وابسته (مالک) با توجه به متغیرهای مستقل (پیشبینی) است ،جزو
تحقیقات تحلیل رگرسیون محسوب میشود .جامعهی آماری در این پژوهش شامل تمامی دانشجویان متأهل در تمامی رشتهها و مقاطع تحصیلی
(کارشناسی ،کارشناسی ارشد و دکتری) دانشگاه آزاد اسالمی تهران در سال تحصیلی  1041میباشد که تعداد آنها بنا بر اعالم مسئولین آموزش
دانشگاه  0121نفر است .نمونه آماری شامل  104نفر از اعضای جامعه آماری مذکور است که بر اساس جدول مورگان و به روش نمونهگیری در
دسترس انتخاب شدند .مالکهای ورود به مطالعه شامل متأهل بودن ،نداشتن بیماری جسمی خاص ،نداشتن سابقه طالق و عدم استفاده از
مداخالت روانشناختی در مدت زندگی مشترک و قرار داشتن در دامنه سنی  19-01سال و مالکهای خروج از مطالعه شامل عدم رضایت از
شرکت در پژوهش ،داشتن سابقه طالق و پاسخدهی ناقص به پرسشنامهها میباشد .برای جمعآوری دادههای موردنیاز از پرسشنامههای زیر استفاده
شد:
ابزارهای پژوهش
مقیاس کیفیت زناشویی :این پرسشنامه توسط به اسبی ،کران ،الرسن و کریستنسن (1331؛ به نقل از هولیست و میلر ،)2441 ،1ساختهشده
است که دارای  10سؤال است .فرم اصلی این مقیاس  92سؤال دارد که توسط اسپینر و بر اساس نظریهی لیوایز و اسپینر در مورد کیفیت زناشویی
ساختهشده است .برادبوری ،فینچام و بیچ  ،)2444( 2نیز پس از مطرح کردن نظریهی خود در مورد کیفیت زناشویی ،پرسشنامه  10سؤالی را بهعنوان
ابزاری مناسب برای ارزیابی کیفیت زناشویی معرفی میکنند .این پرسشنامهی  10سؤالی بهصورت طیف  6تایی از  4تا  1نمرهگذاری میشود،
طوری که پاسخ کامالً موافق نمرهی  1و پاسخ کامالً مخالف نمرهی صفر میگیرد .این ابزار از سه خرده مقیاس توافق ،رضایت و انسجام
تشکیلشده است که درمجموع نمره کیفیت زناشویی را نشان میدهند و نمرات باال نشاندهنده کیفیت زناشویی باالتر است .خرده مقیاس توافق
شامل عبارات 1تا  6میشود که با طیف = 1توافق دائم داریم =0 ،تقریباً توافق دائم داریم =9 ،گاهی توافق داریم =2 ،اغلب اختالف داریم=1 ،
تقریباً همیشه اختالف داریم =4 ،همیشه اختالف داریم ،نمرهگذاری میشود .خرده مقیاس رضایت شامل عبارات  ۹تا  14میشود که با طیف –1
همیشه  –2بیشتر اوقات  –9اغلب اوقات  –0گاهی 1بندرت  –6هرگز نمرهگذاری میشود .خرده مقیاس انسجام شامل عبارات  11تا  10میشود
که عبارت  11تا  10با طیف  -4هرگز –1 ،کمتر از یکبار در ماه –2 ،ماهی یک یا دو بار -9 ،هفتهای یک یا دو بار -0 ،روزی یکبار –1 ،بیشتر
اوقات ،نمرهگذاری میشود .اصل پرسشنامه به زبان انگلیسی بوده که توسط محقق از زبان انگلیسی به فارسی با دقت در واژهگزینی برگردانده شد
و برای اطمینان بیشتر از صحت ترجمه و مطابقت دو نسخه انگلیسی و فارسی ،ترجمه فارسی آن در اختیار دو نفر مسلط به زبان فارسی و انگلیسی
قرار داده شد تا با استفاده از روش ترجمه معکوس 9آن را به انگلیسی برگردانند ،سپس مجدداً به زبان فارسی ترجمه شد .سرانجام روایی ظاهری
و محتوایی آن توسط افراد متخصص (روانشناس خانواده ،مشاور متخصص خانواده با رویکرد بوون) تعیین گردید و اصالحات محدودی در آن انجام
گرفت ،بدین ترتیب ،پس از چند مرحله بررسی ،بازبینی و اعمال تغییرات و اصالحات ،فرم فارسی مقیاس برای اجرای پژوهش آماده شد .تحلیل
عاملی تأییدی  ،ساختار سه عاملی پرسشنامه را در آمریکا تأیید کرده است و روایی آن را نشان داده است (به اسبی و همکاران1331 ،؛ به نقل از
یوسفی ،)1934،پایایی پرسشنامه به شیوهی آلفای کرونباخ در مطالعهی هولیست و میلر ( ،)2441از  4/94تا  4/34گزارششده است .یوسفی
1. Hollist
2

& Miller
. Bradbury, Fincham & Beach
3
. Reverse translation
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( ،)1934در پژوهشی به بررسی مشخصات روانسنجی این پرسشنامه پرداخت و نتایج را اینگونه گزارش کرد :نتایج بهدستآمده از روش تحلیل
عاملی به شیوه چرخش متمایل از نوع آبلمین مستقیم ،سه عامل کیفیت زناشویی (توافق ،رضایت و انسجام) را در جامعه ایرانی نشان داد و با
تحلیل و تحلیل عامل تأییدی آنها برازش شدند .ضرایب پایای همسانی درونی ازجمله آلفای کرونباخ و تصنیف برای  10ماده و سه عامل در
کل پرسشنامه (به ترتیب با مقدار  4/32و  )4/93رضایتبخش بودند .همچنین ضرایب روایی همگرا کیفیت زناشویی با پرسشنامه رضایتمندی
زناشویی ،پرسشنامه ارزیابی همبستگی زوجین ،مقیاس سازگاری توافق دونفری به ترتیب ( 4/93و  4/96و  )4/99بهدستآمده است که معنادار
است .بهعالوه تحلیل آزمون  Tنشان داد که بین زنان و مردان در عاملها تفاوت وجود ندارد و همچنین تحلیل واریانس چندمتغیری نشان داد که
بین گروهای سنی هشتگانه ازلحاظ کیفیت زناشویی تفاوت وجود ندارد .مقدار ضریب پایایی مقیاس کیفیت زناشویی از طریق آلفای کرونباخ در
پژوهش حاضر برابر  4/۹1بهدستآمده است .لذا پایایی پرسشنامه موردنظر مطلوب ارزیابی میشود.
پرسشنامه سبکهای حل تعارض رحیم  :ROCI-IIاین پرسشنامه توسط رحیم ( )1399برای اندازهگیری سبکهای حل تعارض ساخته
شد که دارای  29سؤال بوده و هدف آن ارزیابی سبکهای حل تعارض افراد در رابطه با همسر میباشد .این پرسشنامه دارای  1مؤلفه سبک
یکپارچگی  ۹گویه (سؤاالت  1تا  ،)۹سبک اجتنابی  6گویه (سؤاالت  9تا  ،)19سبک مسلط  1گویه (سؤاالت  10تا  ،)19سبک مصالحه  0گویه
ال
سؤاالت ( 13تا  )22و سبک ملزم شده  6گویه (سؤاالت  29تا  )29است .مادههای این مقیاس به شکل لیکرت  1درجهای نمرهگذاری ( =1کام ً
مخالفم  =2مخالفم  =9نظری ندارم  =0موافقم و  1کامالً موافقم) .هر یک از سؤاالت میتواند نمرههایی از  1تا  1را کسب کند .سپس با توجه به
مادههای هر زیر مقیاس ،نمره کلی آن زیر مقیاس به دست میآید .حداقل و حداکثر نمره در هر زیر مقیاس نیز با توجه به تعداد سؤالهای آن از
یک تا  1خواهد بود .بر این اساس ،زیر مقیاس یکپارچگی با داشتن  ۹سؤال ،نمرهای با حداقل  ۹و حداکثر  91خواهد داشت .نمره نهایی این زیر
مقیاس (نمره  ،)91بر  ۹تعداد سؤالهای آن تقسیم میشود و نمره بهدستآمده برابر با  1خواهد بود .سبک اجتنابی با داشتن  6سؤال ،نمرهای با
حداقل  6و حداکثر  94خواهد داشت .نمره نهایی این زیر مقیاس (نمره  ،)94بر  6تعداد سؤالهای آن تقسیم میشود و نمره بهدستآمده برابر با 1
خواهد بود .سبک مسلط با داشتن  1سؤال ،نمرهای با حداقل  1و حداکثر  21خواهد داشت .نمره نهایی این زیر مقیاس (نمره  ،)21بر  1تعداد
سؤالهای آن تقسیم میشود و نمره بهدستآمده برابر با  1خواهد بود .زیر مقیاس مصالحه با داشتن  0سؤال ،نمرهای با حداقل  0و حداکثر 24
خواهد داشت .نمره نهایی این زیر مقیاس (نمره  ،)24بر  0تعداد سؤالهای آن تقسیم میشود و نمره بهدستآمده برابر با  1خواهد بود .زیر مقیاس
ملزم شده با داشتن  6سؤال ،نمرهای با حداقل  6و حداکثر  94خواهد داشت .نمره نهایی این زیر مقیاس (نمره  ،)94بر  6تعداد سؤالهای آن تقسیم
میشود و نمره بهدستآمده برابر با  1خواهد بود .روایی و پایایی این مقیاس در تحقیقات پیش تأییدشده است ازجمله رحیم و مگنر (1330؛ به نقل
از یوسفی ،کریمی پور و امانی )1936 ،ضرایب پایایی آلفای کرونباخ خرده مقیاسهای این پرسشنامه را از  4/۹2تا 4/۹۹؛ حقیقی ،زارعی و قادری
(1931؛ به نقل از یوسفی ،کریمی پور و امانی )1936 ،ضریب پایایی تنصیف کل پرسشنامه  ،4/69برای نیمه اول  4/۹2و برای نیمه دوم  4/63و
بلداجی ،ثابت زاده ،فالح چای و زارعی (1932؛ به نقل از یوسفی ،کریمی پور و امانی )1936 ،ضریب آلفای کرونباخ کل پرسشنامه را  4/94گزارش
کردهاند .رحیم و منگر (1331؛ به نقل از یوسفی ،کریمی پور و امانی )1936 ،و حقیقی ،زارعی و قادری (1931؛ به نقل از یوسفی ،کریمی پور و
امانی )1936 ،مدل پنج عاملی سبک یکپارچگی ،سبک مسلط ،سبک اجتنابی ،سبک ملزم شده و سبک مصالحه را مورد تأیید قرار دادند .در پژوهش
یوسفی ،کریمی پور و امانی ( ،)1936ضرایب آلفای کرونباخ کل پرسشنامه و خرده مقیاسهای یکپارچگی ،مسلط ،اجتنابی ،مصالحه و ملزم شده
به ترتیب  4/۹3 ،4/۹0 ،4/۹2 ،4/۹9 ،4/99و  4/94به دست آمد .در پژوهش حقیقی و همکاران ( )1931بین خرده مقیاسهای پرسشنامه سبکهای
حل تعارض رحیم و پرسشنامه  CRQهمبستگی مثبت و منفی مشاهده شد که بیانگر روایی همگرا و واگرای مطلوب این پرسشنامه میباشد.
همچنین پایائی پرسشنامه یا قابلیت اعتماد آن با استفاده از روش اندازهگیری آلفای کرونباخ محاسبه شد .در این تحقیق پایایی پرسشنامه با استفاده
از ضریب آلفای کرونباخ برای سبک یکپارچگی  ،4/۹1سبک مسلط  ،4/۹4سبک ملزم شده ،4/۹4 ،سبک اجتنابکننده  4/۹2و سبک مصالحه
 4/۹1به دست آمد .با توجه به اینکه ضریب آلفای کرونباخ بیشتر از  4/6محاسبه شد بنابراین پرسشنامه از پایایی مطلوبی برخوردار بود .جهت
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تعیین اعتبار علمی و روایی ابزار پژوهش از روش روایی محتوا و از طریق کسب نظر از اساتید گروه مشاوره و روانشناسی دانشگاه آزاد تهران جنوب
استفاده شد.
برای تحلیل دادهها از آمار توصیفی (محاسبه میانگین ،انحراف معیار و  )...و از آمار استنباطی به شیوه آزمون رگرسیون چندگانه و ضریب همبستگی
پیرسون تجزیهوتحلیل شد .تحلیل دادهها با استفاده از نرمافزار  SPSSنسخه  22انجام گرفت .در کلیه مراحل انجام پژوهش بیانیه هلسینکی
رعایت شد و آزمودنی این اجازه را داشتند که هر زمان که بخواهد از مطالعه خارج شود و به آنها اطمینان داده شد کلیه اطالعات مربوط به
آزمودنی محرمانه باقی بماند .جهت ثبت اطالعات از کد بهجای نام و نام خانوادگی استفاده شد.
یافتهها
یافتهها نشان میدهد که از  104نفر نمونهی آماری شرکتکننده در پژوهش حاضر ،تعداد  94نفر ( 1۹/1درصد) زن و  64نفر ( )02/3درصد مرد
بودهاند؛ بنابراین مندرجات جدول فوق گویای آن است که بیشتر پاسخگویان به لحاظ جنسیت زن بودهاند .همچنین از  104نفر نمونهی آماری
شرکتکننده در پژوهش حاضر 93 ،نفر معادل  2۹/3درصد در رده سنی کمتر از  21سال 91 ،نفر معادل  21درصد در رده سنی  26تا  94سال،
 11نفر معادل  96/0درصد در رده سنی  91تا  91سال و  11نفر معادل  14/۹درصد در رده سنی بیشتر از  91سال قرارگرفتهاند .به لحاظ مقطع
تحصیلی 63 ،نفر معادل  03/9درصد در مقطع کارشناسی 14 ،نفر معادل  91/۹درصد در مقطع کارشناسی ارشد و  21نفر معادل  11درصد در
مقطع تحصیلی دکتری تخصصی مشغول به تحصیل بودند .به لحاظ نوع دانشکده از بین  104نفر نمونه  99نفر معادل  2۹/1درصد در دانشکده
علوم انسانی 01 ،نفر معادل  92/1درصد در دانشکده علوم پایه 29 ،نفر معادل  24درصد در دانشکده فنی مهندسی و  23نفر معادل  24/۹درصد
در دانشکده علوم پزشکی قرارگرفته بودند .به لحاظ مدتزمان ازدواج  0۹/1درصد کمتر از  9سال 99/6 ،درصد بین  0تا  6سال و  10/9درصد
بیشتر از  6سال از مدتزمان ازدواج آنها گذشته بود.
در جدول  2میانگین ،انحراف معیار ،کمینه و بیشینه نمرات آزمودنیها در متغیرهای کیفیت زندگی زناشویی و سبکهای حل تعارض ارائهشده
است.
جدول  .2شاخصهای توصیفی متغیرهای پژوهشی و ابعاد آن
متغیرها

مؤلفهها

کیفیت زندگی زناشویی

سبکهای حل تعارض

میانگین

انحراف معیار

کمینه

بیشینه

توافق
رضایت
انسجام
کیفیت زندگی (میانگین کلی)

19/90
11/04
3/06
09/۹4

1/6
0/13
0/4۹
11/63

1
1
4
0

29
20
11
62

شفقت به خود (نمره کلی)

94/66

3/3۹

11

140

سبک یکپارچگی
سبک ملزم
سبک مسلط
سبک اجتنابی
سبک مصالحه

29/02
22/29
1۹/9۹
22/42
10/1۹

9/1۹
9/24
2/۹۹
9/31
2/۹2

16
10
14
12
9

91
23
29
23
24

در جدول  2میانگین ،انحراف معیار ،بیشینه و کمینه متغیرهای پژوهش آمده است .مالحظه میشود ،میانگین مؤلفه توافق ( )19/90از نمره  94و
انحراف معیار آن 1/6؛ حداقل نمره  1و حداکثر آن  29به دست آمد .میانگین نمره کلی کیفیت زندگی زناشویی ( )09/۹4از نمره  ۹4و انحراف
معیار آن ( ،)11/63حداقل نمره  0و حداکثر آن  62میباشد.
جهت بررسی فرضیه پژوهش از روش ضریب همبستگی پیرسون و آزمون رگرسیون (مدل همزمان) استفاده شد که در این راستا در ابتدا پیش-
فرضهای نرمال بودن متغیرها ،استقالل منابع خطای متغیرها و هم خطی چندگانه متغیرهای پیشبین موردبررسی قرار گرفت.
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جدول  .3آزمونهای شاپیرویلک ،دوربین واتسون و هم خطی چندگانه مربوط به پیشفرضهای رگرسیون چندگانه
متغیرها

آزمون شاپیرویلک

کیفیت زندگی زناشویی

سبکهای حل تعارض

توافق
رضایت
انسجام
کیفیت زندگی (میانگین کلی)
سبک یکپارچگی
سبک ملزم
سبک مسلط
سبک اجتنابی
سبک مصالحه

آزمون دوربین
واتسون

z

سطح معنیداری

4/941
4/۹16
4/112
4/694
4/933
4/313
4/914
4/616
4/912

4/924
4/021
4/912
4/011
4/2
4/113
4/210
4/021
4/012

آزمون هم خطی چندگانه
VIF

Tolerance

1/69

1/904
1/99۹
2/۹3
1/613
1/919

4/۹32
4/992
4/969
4/90۹
4/910

سبک یکپارچگی

سبک مسلط

1
-4/909
4/119
4/011
4/919

سبک اجتنابی

سبک ملزم

سبک یکپارچگی
سبک ملزم
سبک مسلط
سبک اجتنابی
سبک مصالحه
کیفیت زندگی زناشویی

1
4/21
-4/11
4/26
4/199
4/941

سبک مصالحه

جدول  .0ماتریس همبستگی پیرسون بین کیفیت زندگی زناشویی با سبکهای حل تعارض

1
-4/261
-4/231
4/211

1
-4/216
4/299

1
4/133

مندرجات جدول  0نشان میدهد که ضریب همبستگی و سطح معنیداری بین مؤلفههای سبک حل تعارض عبارت است از بین سبک یکپارچگی
و کیفیت زندگی زناشویی ( ،)r=4/941 ،P>4/41بین سبک ملزم و کیفیت زندگی زناشویی ( ،)r=4/919 ،P>4/41بین سبک مسلط و کیفیت
زندگی زناشویی ( ،)r=-4/211 ،P>4/41بین سبک اجتنابی و کیفیت زندگی زناشویی ( ،)r=4/299 ،P>4/41و بین سبک مصالحه و کیفیت
زندگی زناشویی ()r=4/133 ،P>4/41؛ بنابراین بین سبک یکپارچگی ،سبک ملزم ،سبک اجتنابی و مصالحه باکیفیت زندگی زناشویی رابطه
مستقیم و معناداری وجود دارد.
برازش مدل رگرسیونی جهت بررسی و ارائه مدل بین کیفیت زندگی زناشویی و سبکهای حل تعارض پس از بررسی شاخصهای کفایت مدل
که در جدول زیر آمده است به ارائه مدل پردازش یافته پرداخته میشود.
جدول  .0آمارههای تحلیل رگرسیون چندگانه و خالصه مدل رگرسیونی برازش شده
مدل

ضریب همبستگی R

1

4/64۹

مربع (Rضریب تعیین)

مربع  Rاصالحشده

خطای معیار

سطح معنیداری

F

4/969

4/900

4/069

4/4441

11/649

پس از تحلیل رگرسیونی کیفیت زندگی زناشویی ،نتایج بهدستآمده نشان میهد که همبستگی بین متغیرهای پیشبین و متغیر مالک برابر با
 4/64۹است؛ ضریب تعیین  4/969بهدستآمده و این مقدار نشان میدهد که  9۹درصد تغییرات کیفیت زندگی زناشویی به سبکهای حل تعارض
مربوط میشود .چون این مقدار درجه آزادی را در نظر نمیگیرد لذا از ضریب تعیین تعدیلشده برای این منظور استفاده میشود که آنهم در این
آزمون برابر با  4/900است .بهعبارت دیگر  90/0درصد از واریانس متغیر وابسته یعنی کیفیت زندگی زناشویی مربوط به سبکهای حل تعارض
فصلنامه ایده های نو در تعلیم و تربیت ،دوره دوم ،شماره سوم ،تابستان 1041

45

علیخواه و همکار

نقش سبک های حل تعارض در پیش بینی کیفیت زندگی ...

است .نتایج تحلیل واریانس ( )Fبرای مدل برازش میزان تأثیرمتغیر وابسته یعنی کیفیت زندگی زناشویی را پیشبینی و تبیین میکند .به عبارت
بهتر ،مدل تبیینی بر اساس نتایج تحلیل واریانسی معنادار است .در ادامه بهمنظور بررسی تأثیر متغیر پیشبین بر متغیر مالک از رگرسیون به روش
همزمان استفادهشده است.
جدول  .6آمارههای سبک حل تعارض در مدل برازش رگرسیونی کیفیت زندگی زناشویی
مدل

ضریب استاندارد

ضرایب غیراستاندارد

t

سطح معنیداری

-4/2۹0

4/۹91

9/۹19

4/4441
4/4441

Beta

ضریب بتا

انحراف از استاندارد

مقدار ثابت

-2/663

3/۹90

سبک یکپارچگی

4/399

4/269

4/269

سبک ملزم

4/399

4/261

4/2۹1

9/۹21

سبک مسلط

-1/199

4/944

-4/960

-1/14۹

4/4441

سبک اجتنابی

4/69۹

4/212

4/294

9/209

4/441

سبک مصالحه

4/392

4/913

4/21۹

2/329

4/440

در جدول  6ضرایب رگرسیونی استاندارد و غیراستاندارد ،سطح معناداری و مقدار تی برای هر یک از مؤلفهها نشان دادهشده است .با توجه به اینکه
سطح معناداری سبکهای حل تعارض کمتر از  4/41میباشد بنابراین تمامی سبکهای حل تعارض تأثیر معناداری بر کیفیت زندگی زناشویی
دارند و قابلیت پیشبینی کیفیت زندگی زناشویی را دارند .همچنین ضریب استاندارد بتا نشان میدهد سبک یکپارچگی در واحد استاندارد
 )β=4/269(4/269از واریانس کیفیت زندگی زناشویی را بهصورت مثبت و معنیداری پیشبینی کند .همچنین سبک ملزم ،سبک اجتنابی و سبک
مصالحه به ترتیب با مقادیر بتای استاندارد ( )β=4/294( ،)β=4/2۹1( ،)β=4/2۹6و ( ،)β=4/21۹از واریانس کیفیت زندگی زناشویی را بهصورت
مثبت را بهصورت معکوس و معناداری تبیین کند .بدین معنی اگر سبک مسلط بهاندازه یک انحراف استاندارد کاهش پیدا کند کیفیت زندگی
زناشویی بهاندازه  4/960واحد افزایش خواهد یافت.
نتیجهگیری
پژوهش حاضر با هدف پیشبینی کیفیت زندگی زناشویی بر اساس شفقت به خود و سبکهای حل تعارض زوجین انجام شد .جهت انجام پژوهش
با توجه به جامعه آماری ،تعداد  104نفر و با استفاده از روش نمونهگیری هدفمند انتخاب شدند و سپس با استفاده از پرسشنامههای کیفیت زندگی
زناشویی فرم تجدیدنظر شده ( ،)RDASمقیاس شفقت خود نف ( )2449و سبکهای حل تعارض رحیم ( )1399مورد ارزیابی قرارگرفته و پس
از تکمیل پرسشنامهها ،با استفاده از نرمافزار  ،SPSSیافتههای مربوط به هر فرضیه مورد ارزیابی قرارگرفته و نتایج نشان میدهد که بین متغیرهای
پیشبین (سبکهای حل تعارض) و متغیر مالک (کیفیت زندگی زناشویی) رابطهی معنیدار در سطح  4/41وجود دارد ،به گونهی ای که سبکهای
یکپارچگی ،سبک ملزم ،سبک مصالحه و سبک اجتنابی بهطور معنادار و مثبت قادر به پیشبینی کیفیت زندگی زناشویی بودهاند؛ اما سبک مسلط
دارای رابطه معکوس باکیفیت زندگی زناشویی بوده و بهطورکلی ،سبک یکپارچگی با ضریب بتای  ،4/269سبک ملزم  ،4/2۹1سبک اجتنابی
 4/291و سبک منفی و معناداری قادر به تبیین کیفیت زندگی زناشویی میباشند .بر اساس یافتههای مصالحه  4/21۹توان تبیین کیفیت زندگی
زناشویی را دارند؛ اما سبک مسلط با ضریب بتای  -4/960بهطور منفی قابلیت تبیین کیفیت زندگی زناشویی را دارد .نتایج این فرضیه با پژوهشهای
موسوی ( ،)1936محسن زاده ،کشاورز افشار ،جهان بخشی و حاج حسینی ( ،)1930واگنر ،پریرا مسمان ،اسچرین و سنتنارو لواندوسکی،)2413( 1
پرون -مک گاورن و همکاران ( ،)2410همخوانی دارد .آنان در پژوهشهای خود اثبات کردند که رفتارهای نگهدارنده در تعامل با همسر و اتخاذ
شیوه مناسب در حل تعارضهای زناشویی ضامن کیفیت و ثبات زناشویی زوجین تلقی میشود .در تبیین این یافته میتوان گفت که شیوههای
نامناسب حل تعارض یکی از عوامل مهم بروز روابط نامناسب زناشویی و کیفیت پایین زندگی زناشویی است (کریمی و همکاران .)1939 ،با توجه

.Wagner , Pereira Mosmann, Scheeren &Centenaro Levandowski
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به تأثیر منفی سبک مسلط بر کیفیت زندگی زناشویی شخص استفادهکننده از سبک مسلط سعی دارد با رفتار آمرانه و با استفاده از اعمال قدرت به
خواستههایش برسد ،بدون اینکه برای دیگران اهمیتی قائل شود و درنتیجه باعث وخیمترشدن تعارض میشود ،زیرا در یک رابطهی زناشویی
زوجین انتظار دارند که در بده بستانهای خود در زمینه عشق ،محبت ،روابط جنسی ،پول زمان با هم بودن احساس تعادل کنند ،بنابراین زمانی که
آنها احساس کنند که دادهها بیشتر از به ستاندههاست احساس نابرابری میکنند و این احساس باعث میشود که روابط زناشویی آشفته گردد و
درنهایت به کیفیت پایین زندگی زناشویی منجر خواهد شد .فردی که از سبک یکپارچه استفاده میکند در روابط زناشویی به نگرانیهای همسر
خود بسیار اهمیت میدهد و همواره در تعامالت زناشویی مشارکت و ابراز وجود را در اولویت تعامل با همسر خود قرار میدهد بنابراین تعارض با
توجه تفاوتها و جستجوی راهحل جدید بهصورت سازنده رفع میشود درنهایت در روابط زناشویی و زندگی زناشویی یک وضعیت برنده-برنده
پیش میآید .فردی که از سبک ملزم شده در تعارضهای خود با شریک زندگی استفاده میکند همواره برای همسر خود آنچنان اهمیت قائل است
که شاید در مورد خود چندان اهمیتی قائل نباشد بنابراین او همواره به دنبال راضی کردن طرف مقابل است که در روابط زناشویی همیشه برگ
برنده را به همسر خود خواهد داد .فردی که از سبک اجتنابی استفاده میکنند بیشتر تمایل دارد در زندگی زناشویی حالت کنارهگیری در پیش
بگیرد ،فرد با خون سردی و مسئولیت را به دیگران واگذار کردن سعی میکند فضای زندگی خود را آرام نگه دارد و این افراد هم ویژگیهایی که
دارند از بسیاری از مشکالت همواره چشمپوشی میکنند .افرادی هم که از سبک مصالحه استفاده میکنند سعی میکنند در زندگی با همسر خود
در حل مسائل و امور زندگی بهصورت مشارکتی کار کنند و از هرگونه رقابت و عدم ابراز وجود خودداری نمایند .از سویی افرادی که از شیوهی
مصالحه گرانه استفاده میکنند ،معموالً به انتظارها و نیازهای بین خود و دیگری توجه میکنند و به تقسیم امتیازها بین طرفین اهمیت میدهند.
بر اساس مبانی نظری وجود تعارض در روابط نزدیک ،تهدیدی برای کیفیت روابط محسوب میشود .از سویی تعارض ،بخش جدایی ناپایذیر روابط
بشری است و از آن گریزی نیست .بااینحال ،ازآنجاکه بشر موجودی هوشمند است میتواند با خلق شیوههای سازنده برای حل تعارضات و مسائل
بین فردی ،تجربه روابط لذتبخش و صمیمانه را برای خود ممکن سازد .بنابراین تنها در قبال سبک حل تعارض است که میتواند کیفیت زندگی
زناشویی خود را باال ببرد.
در حیطهی نظری ،این پژوهش را میتوان تالشی هرچند مقدماتی و کوچک در جهت گسترش بدنه دانش موجود و روشن کردن نقش سبکهای
حل تعارض بر کیفیت زندگی زناشویی دانست .نتایج نشان داد که سبکهای حل تعارض تأثیر معناداری در کیفیت زندگی زناشویی دارد و افراد
دارای سبکهای حل تعارض باال سطح باالیی از ارتباط و تعامل با همسر و شریک زندگی خود برقرار میکنند ،پذیرش باالیی نسبت به همسر
خود دارند و استقالل و خودمختاری بیشتری به همسر خود میدهند بنابراین تعامالت سازنده و ارتباطات مطلوب همواره در کیفیت زندگی زناشویی
آنان مؤثر میباشد .در عرصه عمل ،یافتههای این پژوهش میتواند اطالعات مهمی برای روانشناسان و مشاوران و همچنین نهادها و دستاندرکاران
سیاستگذاری سالمت جامعه و عامه مردم داشته باشد تا در سیاستهای خود راهبردهایی را برای افزایش سالمت روان جامعه لحاظ نمایند و
بتوانند باعث ترویج سبکهای مطلوب حل تعارض شوند .با توجه به اینکه آزمودنیهای این پژوهش را دانشجویان متأهل دانشگاه آزاد اسالمی
واحد تهران جنوب تشکیل دادهاند ،نتایج آن را نمیتوان به دانشجویان سایر دانشگاهها و سایر اقشار و سنین تعمیم داد .در این مطالعه ،آزمودنیها
مورد مصاحبه و ارزیابی بالینی قرار نگرفتند و برای جمعآوری دادهها از ابزارهای خود گزارشی استفادهشده است؛ بنابراین نتایج پژوهش حاضر
همچون بسیاری از پژوهشهای دیگر به دلیل استفاده از پرسشنامه و ابزارهای خود گزارشی ،ممکن است بجای رفتار واقعی ،شرکتکنندگان را به
استفاده از شیوههای مبتنی بر کسب تأیید اجتماعی و اجتناب از بدنامی مربوط به عدمکفایت فردی ترغیب کرده باشد .درنتیجه ،باید در استفاده از
تفسیر یافتههای پژوهشی احتیاط کرد .نتایج پژوهش حاضر بر اساس گزارشهای جمعیت دانشجویی عادی و بهنجار بهدستآمده و قابلتعمیم به
افراد نابهنجار و جمعیت بالینی نیست .باید در تعمیم آن به جامعههای آماری دیگر کمی محتاط بود .از محدودیتهای این مطالعه میتوان به
تکجنس بودن و عدم بررسی زوجین با هم اشاره کرد .با توجه به اینکه برای ارزیابی برازندگی از روشهای همبستگی و رگرسیون استفادهشده
است ،نتیجهگیری علت و معلولی باید با احتیاط صورت بگیرد .با توجه به یافتههای پژوهش مبنی بر پیشبینی کیفیت زندگی زناشویی بر اساس
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سبکهای حل تعارض الزم است روانشناسان و مشاوران خانواده در بررسی مشکالت و روابط زناشویی زوجین در کنار سایر عوامل مؤثر دیگر
توجه ویژه خود را بر سبک حل تعارض زوجین در زندگی زناشویی معطوف نمایند .همچنین پیشنهاد میشود که در مشاوره پیش از ازدواج و بعد از
ازدواج آموزش سبکهای حل تعارض سازنده به زوجین آموزش دادهشده و اثرات آن بر کیفیت زندگی زناشویی بررسی شود.
منابع


آرامش ،عبدالجلیل ( .)193۹پیشبینی کیفیت زندگی زوجین بر اساس تاکتیکهای حل تعارض و سازگاری زناشویی .یازدهمین کنفرانس بینالمللی
روانشناسی و علوم اجتماعی ،تهران ،شرکت همایشگران مهر اشراق.



ارسالن ده ،فرشته؛ حبیبی ،معصومه؛ سلیمی ،آرمان؛ شاکرمی ،محمد؛ داورنیا ،رضا ( .)1936تأثیر زوج درمانی گروهی هیجان مدار بر بهبود کیفیت
روابط زناشویی و افزایش صمیمیت زوجها .مجله علوم پزشکی زانکو.۹3-69 ،)13( 19 ،



آلیس ،آلبرت و کرافورد ،تد ( .)2444ایجاد رابطهای صمیمانه .ترجمه شمسالدین حسینی و الهام آرامنیا ( .)1930تهران :انتشارات نسل نواندیش.



آزادی فرد ،صدیقه؛ امانی ،رزیتا ( .)1931رابطهی باورهای ارتباطی و سبکهای حل تعارض با رضایت زناشویی .روانشناسی بالینی و شخصیت10 ،
(.93-0۹ ،)2



ابراهیمی ،زهرا ( .)1933مهارتهای ضروری برای داشتن روابط عالی :راهنمایی عملی برای تقویت مهارتهای ارتباطی و مدیریت تعارض در روابط.
انتشارات :سخنوران.



احمدی ،خدابخش؛ فتحی آشتیانی ،علی؛ نوایی نژاد ،شکوه ( .)1990بررسی عوامل زمینه ای  -فردی و ارتباطی  -دو جانبه ای مؤثر بر سازگاری
زناشوئی .خانواده پژوهی.29۹-221 ،)9(1 ،



احمدی ،شهال ؛ مرادی ،امید ( .)193۹پیشبینی سازگاری زناشویی بر اساس مولفههای سالمت روانشناختی و خودشفقتورزی در زوجین شهرستان
بوکان .فصلنامه زن و مطالعات خانواده.09-11 ،)01(11 ،



احمدی ،محمدسعید و نوری ،حمید ( .)1936تعارضات زناشویی (مفاهیم و راهبردهای عملی برای پیشگیری و درمان) .انتشارات :سایالن.



احمدیان ،فاطمه؛ حقایق ،سید عباس ( .)1933مدل رابطه ای نارضایتی جنسی و کیفیت زندگی در افراد مبتال به چاقی با توجه به نقش واسطهای
صمیمیت زناشویی .مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد.2910-2942 ،)1( 29 ،



اسدی شیشهگران ،سارا؛ قمری ،حسین؛ شیخ االسالمی ،علی .)1931( .تأثیر آموزش مهارتهای ارتباطی بر سبکهای حل تعارض سازنده و غیر
سازنده در نامزدها .دو فصلنامه مشاوره کاربردی.۹۹-99 ،)1(6 ،



اولسون دیوید؛ دفرین جان؛ اولسون ،ایمی .)139۹( .مهارتهای ازدواج و ارتباط زناشوئی کارآمد .ترجمه :بحیرایی ،احمدرضا؛ فتحی نادر.193۹ .
تهران ،روان شناسی و هنر.



باگاروزی ،دنیس ( .)139۹بهبود بخشی صمیمیت در ازدواج .ترجمه سیدمحمدرضا رضازاده و سیدسعید پورنقاش تهرانی .1996 .تهران :دانشگاه
الزهراء (س).



بختیاریسعید ،بهرام؛ خورسندی ،فاطمه؛ زرجوش ،محدثه؛ بهناوند ،مسلم؛ طاهریکندر؛ حجت ( .)1933روان شناسی خانواده و ازدواج :آشنایی با
مجموعه مهارتها ،فنون ،انواع زوجدرمانی ،خانوادهدرمانی و فرزندپروری .انتشارات :صالحیان.



برنشتاین فیلیپ اچ؛ و برنشتاین مارسی .)1339( .روشهای درمان مشکالت زناشویی ،ترجمه توزنده جانی حسین ،کمال پور نسرین .1994 .مشهد،
نشر مرندیز.



بهرامیان ،جاسم؛ بهرامیان ،سمانه .)1939(.نقش سخت رویی روانشناختی و بخشش در پیشبینی سازگاری زناشویی .کنگره بینالمللی فرهنگ و
اندیشه دینی ،قم ،مرکز راهبری مهندسی فرهنگی شورای فرهنگ عمومی استان بوشهر.



پاتو ،مژگان؛ حقیقت ،فرشته؛ حسن آبادی ،حمیدرضا .)1939(.بررسی نقش کیفیت ارتباط زناشویی در پیشبینی بهزیستی ذهنی و شادکامی
دانشجویان .دو فصلنامه علمی مطالعات زن و خانواده.۹-20 ،)1(2 ،



پیرزاده ،میالد؛ بنی سی ،پریناز؛ وطن خواه ،حمیدرضا ( .)1939پیشبینی نگرش به خیانت زناشویی بر اساس رضایت جنسی ،کیفیت روابط زناشویی
و رضایت زناشویی زنان متأهل جوان .پیشرفتهای نوین در علوم رفتاری.16-92 ،)93(0 ،
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جعفرینژاد ،کامران؛ رضاییآقاجان ،مریم؛ نجابتیان ،مریم؛ مرادی ،محمدراضی؛ مهکام ،رضا؛ عابدینی ،مطهره و اعظمرامپناه ،ناهید ( .)1933مشاوره
و روانشناسی خانواده .انتشارات :اندیشه ماندگار.



چاپمن گریدی .)1334( .راهحلهای عاشقانه .ترجمه سیمین موحد .)1934(.تهران ،ویدا.



چاپمن ،گریدی .)2443(.پنج زبان عشق .مترجمه سحر مهرابی ( .)1933انتشارات :آزرمیدخت.



حسینی نسب ،سید داورد؛ بدری گرگری،رحیم؛ قائمیان اسکویی ،آیسان .)1999( .رابطه ویژگیهای شخصیتی و سبکهای حل تعارض بین فردی
با سازگاری زناشویی دانشجویان متأهل دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریز .تحقیقات مدیریت آموزشی.1۹-۹9 ،)2( 1 ،



حقیقی ،حمید؛ زارعی ،اقبال؛ قادری ،فوالد .)1931( .بررسی ساختار عاملی و ویژگیهای روانسنجی پرسشنامه سبکهای حل تعارض رحیم
)(ROCI-IIدر بین زوجین ایرانی .فصلنامه مشاوره و روان درمانی خانواده.190-162 ،)1( 2 ،



حیدری ،مرضیه .)1931( .کیفیت زندگی زناشویی و عوامل مؤثر بر آن .چهارمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی ،مطالعات
اجتماعی و فرهنگی ،تهران ،موسسه آموزش عالی مهر اروند ،مرکز راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار.



خجستهمهر ،رضا؛ کراچیان ،محبوبه؛ شیرالینیا ،خدیجه .)1939(.نقش واسطهای ادراک رفتارهای فداکارانه همسر در رابطه بین سبکهای دلبستگی
و کیفیت زناشویی .روانشناسی خانواده.04-91 ،)2( 1 .



خداکرمی ،بتول؛ معصومی ،سیده زهرا؛ اسدی ،رؤیا ( .)1936بررسی وضعیت و عوامل مؤثر بر رضایت زناشویی زنان باردار نخستزا مراجعه کننده
به درمانگاههای شهرستان اسدآباد در سال  .1930-31مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابنسینا.13-12 ،)1( 21 ،



خواجه ،امیرحسام؛ بهرامی ،فاطمه؛ فاتحی زاده ،مریم السادات؛ عابدی ،محمدرضا؛ سجادیان ،پریناز .)1932( .اثربخشی آموزش شادمانی به روش
شناختی-رفتاری بر کیفیت زندگی زناشویی مردان و زنان متأهل .دانش و پژوهش در روان شناسی کاربردی.11-21 ،)9(10 ،



ذاکری ،فاطمه؛ صفاریان طوسی ،محمدرضا؛ نجات ،حمید .)1939(.بررسی نقش تعدیلکننده شفقت خود در رابطه ناگویی هیجانی با دلزدگی
زناشویی در زنان ناسازگار .فصلنامه تعالی و مشاوره روان درمانی.12-60 ،9 ،



راجرز ،کارل .)2444(.هنر انسان شدن (روان درمانی از دیدگاه یک درمانگر) .ترجمه مهین میالنی ( .)1933انتشارات :نشر نو.



رجبی ،غالمرضا؛ کاوه فارسانی ،ذبیح اله؛ امان الهی ،عباس و خجسته مهر ،رضا ( .)193۹شناسایی مؤلفههای کیفیت زناشویی زوجها :یک
پژوهشکیفی .مجله تحقیقات کیفی در علوم سالمت.1۹2 -19۹ ،)2(۹ ،



رحیمیان بوگر ،اسحاق؛ بشارت ،محمدعلی .)1931( .تأثیر برنامه کاهش استرس به هشیاری محور گروهی بر شدت فیبرومیالژی .دوفصلنامه
روانشناسی معاصر.11-29 ،10 ،



رستمی ،مهدی؛ قزلسفلو ،مهدی؛ محمدلو ،هادی و قربانیان ،الهام ( .)1930پیشبینی سالمت روانی بر مبنای شفقت خود ،هویت و خودشناسی
دانشجویان .فصلنامه تعالی و مشاوره روان درمانی.94-00 :)11(0 ،



ریدلی جین؛ کرو ،مایکل .)2444(.زوجدرمانی کاربردی با رویکرد سیستمی -رفتاری .ترجمه موسوی ،اشرف السادات .)193۹(.تهران :نشر مهرکاویان.



سعیدی ،مهری ( .)1939تعارضات زناشویی در زنان در آستانه طالق .انتشارات :سنجش و دانش.



سیدان ،فریبا ( .)193۹زنان و کیفیت زندگی :با نگاهی به کیفیت زندگی زنان در شهر .انتشارات :تیسا.



صالحان ،جعفر ( .)1933سلوک با همسر :نه حرف من ،نه حرف تو ،حرف خدا .ناشر :تراث.



طالبی ،محمدعلی؛ اعتمادی ،عذرا؛ بهرامی ،فاطمه؛ فاتحی زاده ،مریم؛ جزایری ،رضوان السادات و فاطمی ،سید محسن ( .)193۹واکاوی
پدیدارشناختی عوامل مؤثر بر کیفیت زندگی زناشویی اسرای جنگی :یک مطالعه کیفی .فصلنامه مطالعات روانشناسی بالینی.2۹-60 ،)94(9 ،



طهرانی آزاد ،لیال؛ مجتبایی ،مینا ( .)1939روابط ساختاری بین رضایت زناشویی و حل تعارض بر اساس نقش میانجیگر سرمایههای روانشناختی
زوجها .فصلنامه روان شناسی کاربردی.0۹1 -036 ،)9(19 ،



عزیزپور پریوش؛ صفرزاده ،سحر ( .)1931نقش تعدیل کننده ادراک انصاف و رفتارهای فداکارانه در رابطه صمیمیت با همسر و کیفیت زناشویی،
خانواده پژوهی.931-011 ،)0۹( 12 ،



غالمعلیان ،فهیمه؛ احمدی ،سید احمد؛ باغبان ،ایران .)199۹( .کیفیت زندگی زناشویی ،تازههای روان درمانی.13-۹9 ،)03-14(،
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فروغی ،علی اکبر؛ خانجانی ،سجاد؛ رفیعی ،سحر؛ طاهری ،امیرعباس ( .)1939شفقت به خود :مفهومبندی ،تحقیقات و مداخالت (مروری کوتاه).
مجله روانشناسی و روانپزشکی شناخت.9۹-۹۹ ،)6( 6 ،



فشنگچی ،آزیتا؛ بستان ،نبی ( .)1936رابطه کیفیت زندگی با تعارض زناشویی زوجین در بین معلمان زن .نهمین کنفرانس بینالمللی روانشناسی و
علوم اجتماعی ،تهران.



فهیم دانش ،فریماه؛ نوفرستی ،اعظم ( .)1939پیشبینی رضایت زناشویی بر اساس بخشش ،خوش بینی و شفقت به خود .هفتمین کنگره انجمن
روانشناسی ایران ،تهران ،انجمن روانشناسی ایران.



فیتسجرالد ،جنیفر ( .)2411تعارضها و هیجانها در زوجین .ترجمه سارا باقری ،سعیده محمودی ،رؤیا خانعلیلو ،عبدالرزاق موسینتاج (.)1939
انتشارات :استاد نتاج.



قاسمی ،مریم ؛ حسینی ،سعیده السادات ( .)1939بررسی رابطه تعارضات زناشویی باکیفیت زندگی در زوجین معتاد به اینترنت شهر کرمانشاه .پنجمین
کنفرانس ملی نوآوری های اخیر در روانشناسی ،کاربردها و توانمندسازی با محوریت رواندرمانی ،تهران ،دانشگاه شمس گنبد و با حمایت انجمنها
و گروههای آموزشی دانشگاههای کشور.



قزلباش ،مریم؛ احمدی ،سعید و حامدی ،اعظم ( .)1931تعارضات زناشویی .انتشارات :سخنوران.



قزلسفلو ،مهدی؛ جزایری ،رضوان السادات؛ بهرامی ،فاطمه؛ محمدی ،رحمت اله ( .)1930سبکهای زوجی و شفقت خود بهعنوان پیشبینهای
رضایت زناشویی .مشاوره کاربردی.۹3-36:)2(1 ،



کریون نوسبام ،مارتا و سن ،آمارتیا ( .)2414کیفیت زندگی .ترجمه حسن فشارکی ( ،)193۹انتشارات :شیرازه کتاب ما.



گرمر ،کریستوفرکی ( .)2443شفقت خود از مسیر به هشیاری :رهایی از افکار و هیجانات مخرب .ترجمه مهدیرضا سرافراز ،حمیدرضا عبدالشاهی
( ،)1939انتشارات :بینش نو.



گالدینگ ،ساموئل ( .)2444خانوادهدرمانی :نظریه ،تاریخچه و کاربرد ،ترجمۀ فرشاد بهاری ،)1934( .تهران :تزکیه ،آزما.



گالسر ،وییلیام؛ گالسر کارولین ( .)2444ازدواج بدون شکست؛ به هم رسیدن و با هم ماندن .ترجمه سمیه خوش نیت و هدی برازنده،)1939(.
تهران ،فرا انگیزش.



گالسر ،ویلیام و گالسر ،کارلین ( .)2419ازدواج بدون شکست :حل معمای ازدواج "یک راهنمای عملی و آموزنده برای روابط مهرآمیز ،پرورشدهنده
و ماندگار" .ترجمه زهره مرصوص ( ،)1933انتشارات :شیرمحمدی.



گلدنبرگ ،ایرنه؛ گلدنبرگ ،هربرت ( .)2444خانواده درمانی ،ترجمه :حسینشاهیبرواتی حمیدرضا؛ نقشبندی سیامک؛ارجمند ،الهام .)1931( .تهران:
نشر روان.



لواسانی ،فهیمه؛ محمدیمقدم ،قربانعلی؛ مونابی ،فرشته؛ عاطف وحید ،محمدکاظم؛ حسنآبادی ،حسین و محمدپور ،احمدرضا ( .)1932مدیریت
تعارض همسران .مشهد ،آهنگ قلم.



مبارکی ،فرزانه .عربزاده ،علی و توانا ،صفرعلی ( .)1936زناشویی موفق .انتشارات :بشکوه.



محمدی یوزباش کندی شعله لیوارجانی ،فاطمه و حسینی نسب ،داوود ( .)193۹تحلیل کانونی رابطه خوددلسوزی با خودآگاهی هیجانی در میان
دانشجویان علوم پزشکی .راهبردهای آموزش در علوم پزشکی.121-129 ،)6(11



ملکی ،ق؛ ذبیح زاده ،ع؛ پناغی ،ل؛ رشیدی ،م و باقریم ( .)1939تاکتیکهای حل تعارض در انواع سبکهای دلبستگی زوجین.۹۹-9۹ ،)91( 9 .



موسوی ،سیده فاطمه ( .)1936ابعاد کیفیت زناشویی :بررسی پیش بینی کنندههای مؤلفههای تعامل و شیوههای حل تعارض زناشویی .مشاوره
کاربردی.91-144 ،)1( ۹ ،



موسوی ،سید فاطمه .)193۹( .نقش تعهد شخصی ،اخالقی و ساختاری به ازدواج در پیشبینی توافق ،رضایت و انسجام زناشویی ،رویش روان
شناسی.39-114 ،)1(۹،



موسوی ،سید فاطمه .)1932( .نقش عملکرد خانواده (مبتنی بر الگوی مک مستر) در پیشبینی نگرشهای صمیمانه و توافق زوجین در خانوادههای
شهر قزوین ،مشاوره و روان درمانی خانواده.041-019 ،)14(9 ،
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موسوی ،سیده فاطمه ( .)1931بررسی تعامالت ،سبکهای حلتعارض و کیفیت زناشویی؛ تحلیل روند مبتنی بر سن و طول مدت ازدواج .فصلنامه
فرهنگی تربیتی زنان و خانواده.21-14 :90(14 ،



مؤمنی ،فرشته؛ شهیدی ،شهریار؛ موتابی ،فرشته و حیدری ،محمود ( .)1932ویژگیهای روانسنجی نسخه فارسی مقیاس خود شفقت ورزی.
روانشناسی معاصر.2۹-04 ،)2(9 ،
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