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بررسی نقش واسطهای سبک حل تعارض غیر سازنده در رابطه سالمت
خانواده اصلی با عدالت زناشویی
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چکیده
ایي پژٍّش با ّسف اضظیابی احطات هستقین ٍ غیط هستتقین ستتهخ ذتاًَازُی اطتلی اظ عطیت
ًقش ٍاسغِای سبک حل تقاضع غیط ساظًسُ بطفسالخ ظًاشَیی اًزام شسً .وًَِی پتژٍّش شتاهل
 240هقلن ظى هتأّل شْطستتاى هوستٌی بتَز کتِ بتِ ضٍد تظتازهی ذَشتِای اًترتا شتسًس ٍ
پطسشٌاهِّای ستهخ ذاًَازُ اطلی ،ازضاک اًظاف ٍ سبکّای حل تقاضع ضا تکویل کطزًتس .زظم
بِ شکط اسخ کِ اظ سٌزِ ازضاک اًظاف بطای اضظیابی فسالخ ظًاشَیی استفازُ شس .بطای تحلیل زازُ-
ّا اظ ابعاض  Amos ٍ Spss 18استفازُ گطزیس .یاهتِّای تحقی ًشاى زاز ستهخ ذاًَازُی اطلی بتِ
عَض هستقین با فسالخ ظًاشَیی ضابغِی هقٌازاض زاضزّ .ویيعَض ستهخ ذتاًَازُی اطتلی بتِ عتَض
غیطهستقین ٍ اظ عطی ًقش ٍاسغِای سبک حل تقاضع غیط ساظًسُ با فتسالخ ظًاشتَیی ضابغتِی
هقٌازاض زاضز .بِ ایي تطتیب سبک حل تقاضع غیط ستاظًسُ تَاًستخ ًقتش ٍاستغِای بتیي ستتهخ
ذاًَازُی اطلی با فسالخ ظًاشَیی ایفا کٌس .بِ فباضت زیگط ستهخ ذتاًَازُی اطتلی فتتٍُ بتط احتط
هستقین بط فسالخ ظًاشَیی ،اظ عطی ًقش ٍاسغِای سبک حل تقاضع غیطستاظًسُ ًیتع بتط فتسالخ
ظًاشَیی احط زاضز .قابل شکط اسخ کِ احط هستقین بیشتط اظ احط غیط هستتقین بتَز .اظ ایتي ضٍ ّتط زٍ
هسیط زض هسل پژٍّشی تأییس شس.
واشههای کلیدی :ستهخ ذاًَازُی اطلی ،سبک حل تقاضع غیط ساظًسُ ٍ فسالخ ظًاشَیی

 -1زاًش آهَذتِ کاضشٌاسی اضشس هشاٍضُ ذاًَازُ ،زاًشگاُ ذَاضظهی تْطاى
 -2زاًشزَی کاضشٌاسی اضشس ضٍاى شٌاسی فوَهی فلَم ٍ تحقیقات یاسَد
 -3زاًشیاض گطٍُ هشاٍضُ ،زاًشگاُ ذَاضظهی تْطاى
 -4استازیاض گطٍُ هشاٍضُ ،زاًشگاُ ذَاضظهی تْطاى
 -5زاًش آهَذتِ کاضشٌاسی اضشس هشاٍضُ ذاًَازُ ،زاًشگاُ ذَاضظهی تْطاى
*ًَ -یسٌسُ هسٍَل هقالِhossinimohammad79@yahoo.com :
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هقدهه
زض هطایٌس تَسقِ ٍ تحَزت ارتوافی زض رْاى کًٌَی ،یکی اظ حیغِّتای زستترَد تیییتط زض
حَظُی اضظدّا ٍ ٌّزاضّا ،تیییطات هطبَط بِ زیسگاُّای بطابطی ذَاّاًِی ظًاى زض هقابتل هتطزاى
اسخ .پیشطهخ هطایٌس بطابطی ذَاّی ظًاى زض ًؾام هطز سازضاًِ ،ذَز پیاهسّای هتقسزی زاضز کِ اظ
رولِ ایي پیاهسّا زض حیغِی ذتاًَازُ ٍ زضبتاضُی بطابتطی ظٍد ّتا استخ Ghodrati, Afrasyabi,
ً .)Bereshd & Moltafet, 2012قشّا ٍ ٍؽایفی بِ ٍاسغِی اظزٍاد ظى ٍ هطز ایزاز هیشَز ٍ ظى
ٍ شَّط ضا زض رایگاُ رسیس قطاض هیزّس ،زض طَضتی کِ ایي ًقشّا زاضای اًتؾاضات هتقاضع باشتٌس،
ظى ٍ شَّط ذَز ضا زضگیط شطح ٍؽایفی ًاّوگَى ٍ ًابطابط هیبیٌٌس .اظ ایي ضٍ بِ زلیل کخطت ًقتش-
ّای ظًاشَیی ٍ اّویتی کِ زض هطایٌس ظًسگی ظٍری زاضًس ،قابل بطضسی ٍ تقو رسی اًس & Safiri
 .)Zarea, 2007با تَرِ بِ ایٌکِ ظًاى برش قابل تَرْی اظ کاضّای ذاًِ ضا بِ فْسُ زاضًس ٍ هطاقبخ
اظ هطظًساى ضا حتی ظهاًی کِ شاغل ّستٌس ٍ بیطٍى اظ ذاًِ ّستٌس بط فْسُ زاضًس ،بٌابطایي تَرِ بتِ
تقسین فاززًِ زض کاضّای هطبَط بِ ظًسگی هشتطک زض کیفیخ ظًاشَیی هؤحط ذَاّس بَز.
کَلتطیي  ٍ )Coltrane ،2000زف ٍ کاتع ً ،)Katz & Lavee ،2002شاى زازًس کِ فسالخ ظًاشَیی
ٍ بطقطاضی ضٍابظ فاززًِ بط اساس ٍؽایف ظًسگی هشتطک با کیفیخ ظًاشَیی بِ ذظَص بطای ظًتاى
ّوطاُ اسخ .اهطٍظُ بسیاضی اظ ظًاى ٍ هطزاى اًتؾاضاتی کِ اظ آًْا هی ضٍز ضا هَضز سَال قطاض هیزٌّس
ٍ بِ تزسیس ًؾط زض ضٍد ذَز ٍ بِ بطابطی بیي زٍ رٌس 1توایل زاضًس .زض ایي گطایش هطزاى ٍ ظًاى
زض توام ظهیٌِّای رٌسیتی ذَاّاى بطذَضزاضی اظ هططخّای بطابتط ّستتٌس .اظ رولتِ زض کاضّتای
ذاًِ ،پطٍضد ٍ ًگْساضی اظ هطظًساى ،اشتیال ،ضٍابظ ارتوافی ،هتسیطیخ ذتاًَازُ ،تظتوین گیتطی ٍ
غیطُ  .)Bailyn ،2006ظًاى شاغل بِ ٍیژُ ،هشاض کاضی هضتاففی ضا هتحوتل هتیشتًَس کتِ زض زضاظ
هست هیتَاًس بِ هطسَزگی ٍ ازضاک بیفسالتی زض آًْا هٌزط شتَز .)Claffey& Mickelson ،2009
اسپطچط ) ،)Spercher, 2001بیاى هیکٌس؛ یکتی اظ ًؾطیتِّتایی کتِ بتِ بطضستی فتسالخ زض ضٍابتظ
ظًاشَیی هیپطزاظز ًؾطیِ اًظاف اسخ .بط عب ًؾطیِ اًظاف 2ظهاًی کِ ًستبخ ستطهایِ گتصاضی بتِ
پازاد بطای یک شطیک با شطیک زیگط هتفاٍت باشس ضابغِ غیط هٌظفاًِ ٍ ًافاززًِ اسخ بِ ًقتل اظ
 .)Khojastehmehr, Kochaki, & Rajabi, 2012عب هسل فسالخ یک هطز بِ ٍسیلِ هقایسِ زضٍى
زازّا ٍ بطٍى زازّا یش با چتاضچَ قیاستی زضًٍتی ذتَز زضبتاضُ ٍرتَز فتسالخ زض ضابغتِ ذتَز ٍ
ّوسطد قضاٍت هیکٌس .بِ عَض ذتطِ یکی اظ هطضیِّای ًؾطیِ اًظاف ضا هیتَاى ایيگًَِ بیتاى
کطز :زض ضٍابظ فاشقاًِ ظٍزگصض ٍ زائوی ظٍد ّایی کِ احساس هیکٌٌس ضٍابظ آىّا هٌظتفاًِ استخ
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ًسبخ بِ آىّایی کِ ایي احساس ضا ًساضًس ،احتوال بیشتطی ٍرَز زاضز کِ ضٍابظ طویواًِتتطی ضا
تزطبِ کٌٌس  .)Khojastemehr & et al, 2012پطی  ،)Perry ،2004زض هغالقِای بِ بطضسی ضابغِی
بیي ازضاک فسالخ ٍ کیفیخ ظًاشَیی زض سِ ًژاز قفقاظی ،آهطیقایی ٍ اسپاًیایی -آهطیکایی پطزاذتخ
کِ اٍ ز ض ًْایخ بِ ایي ًتیزِ ضسیس کِ ازضاک اًظاف باز با کیفیخ ظًاشَیی بْتتط زض ّتط ستِ ًتژاز
ضابغِی هقٌازاض زاضز.
بط اساس ًؾطیِ یازگیطی ارتوافی ،فسالخ ٍ بطابطی ًیع هاًٌس بسیاضی اظ ضهتاضّای زیگط زض ذتاًَازُ
ٍ تَسظ پسض ٍ هازض آهَذتِ هیشَزٍ .السیيً ،قش هْوی زض راهقِ پصیطی کَزکاى ایفتا هتیکٌٌتس،
ظیطا ظهاى ظیازی ضا زض اضتباط ًعزیک با کَزک هیگصضاًٌس ٍ با آًْا ضابغِای فاعفی زاضًس Adhami
 .)& Roghaniyan, 2009بٌابطایي گستطُی اًظاف ٍ فتسالخ زض ضٍابتظ ظًاشتَیی شتاهل فتسالخ زض
اًزام کاضّای ذاًِ ،کسب زضآهس ،ذطد کطزى پَل ٍ ًگْساضی اظ هطظًتساىٍ ،یژگتیّتایی استخ کتِ
هوکي اسخ هطز اظ ذاًَازُ اطلی یاز گطهتِ باشس ٍ با ذَز بِ اظزٍاد آٍضزُ باشس ،کتِ ایتي هتیتَاًتس
هٌزط ضسیسى بِ سغح هغلَبی اظ احساس فسالخ زض ضٍابظ ظًاشَیی شَز .تَرِ بِ تزاض اٍلیِ هطز
زض ذاًَازُ اطلی اّویخ ظیازی زاضز ،ظیطا زضک هطز اظ ایي تزاض ٍ شیَُ اًغبتا بتا آىّتا هوکتي
اسخ کیفیخ ضٍابظ ظًاشَیی ٍ اظزٍاد اٍ ضا تحتخ تتأحیط قتطاض زّتس ) .(Whitton ،2008استتاتعهي ٍ
ّوکاضاى  (Stutzman & et al ،2011زض هغالقِ ای بتِ ایتي ًتیزتِ ضستیسًس کتِ ستتهخ هتطزی ٍ
ظًاشَیی ٍالسیي یا کیفیخ ضابغِ آًْتا بتط ستتهخ هطظًتساى تتأحیط ذَاّتس گصاشتخٍ .یستع ،2014
 ،)Weissزض تحقی عَلی ذَز فٌَاى هیکٌس کِ ستهخ ذتاًَازُی اطتلی زض کیفیتخ ٍ هَهقیتخ
ظًسگی ظًاشَیی هطظًساى احط پایساضی زاضز .هَضٍضا ٍ تطلک  ،)Muraru & Turliuc ،2012زض پتژٍّش
ذَز ًشاى زازًس کِ چگًَگی تقاهتت ٍ تزاض ذاًَازُ اطلی بط کیفیخ ٍ ضٍابظ ظًتسگی ظًاشتَیی
هطظًساى بِ عَض قابل هتحؾِای احط ذَاّس گصاشخ .یاهتتِّتای راکتخ ٍ ستَضا Jacuet & ،2001
 ٍ )Sureaاستَضی ،کاهی ،زٍضًس ٍ بطاز ً ،)Story, Karney, Lawrence & Brad ،2004شتاى زاز،
عت ٍ تقاضع زض ذاًَازُ اطلی احتوال ذشًَخ ٍ فسم تَاًایی حل هسألِ ،فتسم افتوتاز ٍ اظ ّتن-
گسیستگی ظًسگی ظًاشَیی هطظًساى ضا پیش بیٌی هیکٌس .زض ٍاقـ تزاض اهتطاز زض ذتاًَازُ اطتلی
ًشاى زٌّسُی ایي اسخ کِ اهطازی کِ اظ ذاًَازُای هشکل زاض پطٍضد هتییابٌتس ،احتوتاز هستتقس
تکطاض تزاض ٍ هشتاّسات گصشتتِ زض ظًتسگی ظًاشتَیی ذتَز ّستتٌس .عبت یاهتتِّتای پتژٍّش
هطحبرش  )Farahbakhsh, 2011بیي سغح ستهخ ذاًَازُ اطلی ٍ ضضایخ ظًاشَیی ظًاى ضابغِی
هخبخ ٍ هقٌازاضی زیسُ شس .بِ عَضی کِ بیي طویویخ ٍ تشَی بِ استتقتل زض ذتاًَازُ اطتلی ٍ
ضضایخ ظًاشَیی ظًاى ضابغِی هخبخ ٍ هقٌازاضی هشاّسُ شس.
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هْاضتّای حل تقاضع هیتَاًس یک شاذض کلیسی زض ضٍابظ فاشقاًِ هَه باشس .تحقیقات ًشتاى
زازُ اسخ کِ ضٍابظ فاشقاًِ زض آیٌسُ ظٍدّا بستگی ظیازی بِ استفازُ اظ شیَُّای حل تقاضع آًْا
زاضز Weisskirch & Delevi ،2013؛ .(Wheeler, Kimberly & Shawna ،2010تقتاضع زض ظًتسگی
هشتطک بط کیفیخ ظًسگی ظًاشَیی تاحیط هٌفی هیگصاضز ،بٌابط ایي سبکّتای حتل تقتاضع ًقشتی
هْن زض ضٍابظ ظًاشَیی ذَاّس زاشخ  .)Dildar, Aisha & Sumaira ،2013تَاًایی بطای هتسیطیخ ٍ
حل تقاضعّا هیتَاًس یک اضتباط قَی تط ضا زض ضابغِ ظٍد شکل زّس ٍ ظٍدّا ضا بتطای ایزتاز یتک
ضابغِ طویوی ٍ ًعزیک کوک کٌس ٍٍ .(Somohano ،2013یلساًَف ٍ زاًلتی (Voydanoff ،1999
 ،& Donnellyزض تحقی ذَز ًشاى زازًس کِ بی فسالتی ٍ فسم اًظاف زض ضٍابظ ظًاشَیی با تقتاضع
بیي ظٍد ّا ضابغِ زاضز .اظ ایي ضٍ تَرِ بِ ًیاظّا ٍ اّویخ زازى بِ ّوسط زض حل تقاضعّا هیتَاًتس
احساس فسالخ ٍ بطابطی ضا بِ ّوطاُ زاشتِ باشس .پس سبک حل تقاضع غیط ساظًسُ هتیتَاًتس غیتط
هٌظف بَزى زض ضٍابظ ضا ًشاى هی زّس .ظیطا ًازیتسُ گتطهتي ّوستط ٍ فتسم تَرتِ بتِ اٍ ٍ ٍؽتایف
هشتطک زض ضٍابظ ،هیتَاًس احساس ًافاززًِ بَزى ضا بِ ٍرَز بیاٍضز.
سیوَى ٍ هتاضهي  ،)Simon & Furman ،2010زض پتژٍّش ذتَز زضیاهتٌتس کتِ ازضاک هطظًتساى اظ
تقاضع بِ ٍرَز آهسُ زض ضٍابظ ٍالسیٌشاى با تقتاضع زض ضٍابتظ ظًاشتَیی شتاى ٍ ستبک حتل ایتي
تقاضضتتات ضابغتتِ زاضز ّتتاضٍکس  ٍ )Horrocks, 2010چٌت  Cheng, 2010 ،زض هغالقتتات ذتتَز
هشاّسُ کطزًس کِ ،بیي سبکّای حل تقاضع ساظًسُ ٍ ضضایخ ظًاشَیی ّوبستتگی هخبتخ ٍرتَز
زاضز .زض ٍاقـ کساًی کِ اظ سبک غیط ساظًسُ استفازُ کطزُ بَزًس ضضایخ کوی اظ ظًتسگی ظًاشتَیی
شاى زاشتٌس .استوَزیک ،پتاو ٍ کتاهیٌگع  )Schudlich, Papp & Cummings, 2011زض پتژٍّش
ذَز با فٌَاى :ضابغِ بیي ًشاًِّای اهسطزگی ظٍد ٍ تقاضع ظًاشَیی :یک تحقیت عتَلی بتا ًقتش
ٍاسغِای شیَُّای حل تقاضع ،بِ ایي ًتیزِ ضسیسًس کِ ،زض ضابغتِ بتیي ًشتاًِّتای اهستطزگی ٍ
ًاضضایتی ظًاشَیی ،شیَُّای حل تقاضع ساظًسُ ًقش ٍاسغِای ایفا هیکٌتس .اهستطزگی بتا ستبک
حل تقاضع ساظًسُ ضابغِ هٌفی زاشخ .زیلساض ٍ ّوکاضاى  ،)Dildar& et al, 2013زض تحقی ذتَز
بِ ایي ًتیزِ ضسیسًس کِ ،ظٍدّای ًاضاضی بِ عَض هقال اظ ستبک غیتط ستاظًسُ بتطای حتل تقتاضع
استفازُ هیکٌٌس زض حالی کِ اظ سبکّای ساظًسُ ٍ هظالحِ گطاًِ بتِ ًتسضت استتفازُ هتیکٌٌتس.
پژٍّش ّا زض کشَضهاى ًشاى اظ ایي اسخ کِ ضٍابظ ظٍری هتأحط اظ سبکّای حل تقاضع هیباشس.
ًتایذ پژٍّش ذزستِ هْط ٍ ّوکاضاى ً )Khojastemehr & et al, 2012شاى زاز کتِ ستبکّتای
زلبستگی ًاایوي اضغطابی ٍ ارتٌابی بِ عَض غیتط هستتقین ٍ اظ عطیت تتأحیط بتط ضاّبطزّتای حتل
تقاضع غیطساظًسُ بط کیفیخ ظًاشَیی تأحیط زاضز ٍ ًِ بِ طَضت هستقین .زض ًتیزِ هتیتتَاى گفتخ
کِ سبکّای زلبستگی تأحیط هستقین بط کیفیخ ظًاشتَیی ًساشتتِ استخ ٍ تتأحیط آىّتا زض ًتیزتِ
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چگًَگی هَارِْ با تقاضعّای پیش آهسُ زض ضٍابتظ ظًاشتَیی هتیباشتسً .تتایذ پتژٍّش فتاضهی ٍ
هحسي ظازُ ً ،)Arefi & Mohsenzadeh, 2012شاى زاز سبکّای زلبستگی بِ ٍاسغِی هطآیٌتس
تقاهلی هسیطیخ تقاضع بِ عَضغیطهستقین هیتَاًٌس ضضایخ ظًاشَیی ضا پیش بیٌی کٌٌس .بِ فباضتی
فاهل هسیطیخ تقاضع ًیع تَاًسخ بِ عَضهقٌازاضی زض ضابغِی هیاى سبکّای زلبستگی ٍ ضضتایخ
ظًاشَیی ٍساعخ کٌسً .تایذ پتژٍّش آًتاى ًشتاى زاز هتسیطیخ تقتاضع اظعطهتی بتا ّتطزٍ ستبک
زلبستگی ارتٌابی ٍ اضغطابی ضابغِی هٌفی هقٌازاض ٍاظ عطف زیگط هسیط ،باضضایخ ظًاشَیی ضابغِ-
ی هخبخ هقٌازاض زاشخ.
هطضیِ تحقی  :سبک حل تقاضع غیط ساظًسُ زض اضتبتاط بتیي ستتهخ ذتاًَازُی اطتلی ٍ فتسالخ
ظًاشَیی ،قش ٍاسغِای زاضز.
ابسار و روش
ایي پژٍّش یک پژٍّش تَطیفی اظ ًَؿ عطحّای ّوبستگی اسخ .راهقِی آهاضی زض ایي پژٍّش
ضا تواهی هقلویي ظى هتأّل شْطستاى هوسٌی کِ حسٍزا شتاهل ً 600فتط هتیباشتٌس ٍ ،زض ستال
تحظیلی  92 -93هشیَل بِ تسضیس بَزًتس ،تشتکیل زازًتس .ضٍد ًوًَتِگیتطی زض ایتي پتژٍّش،
ذَشِای چٌسهطحلِای هیباشس ،بِ ایي طَضت کِ بطای اًترا ًوًَِ ،زض هطحلِی اٍل پژٍّشگط با
هطارقِ بِ ازاضُی آهَظدٍپطٍضد شْطستاى هوسٌی ،هْطستی اظ توام هتساضس ابتتسایی ،ضاٌّوتایی
زذتطاًِ ٍ زبیطستاى زذتطاًِ ،ایي سِ هقغـ اظ هساضس بِ ایي زلیل اًترا شسًس کتِ هقلوتاى ظى
غالبا زض ایي هساضس هشیَل بِ تسضیس هیباشٌس ٍ هساضس پسطاًِی ضاٌّوایی ٍ پسطاًِی زبیطستاى
زض راهقِ ی آهاضی ایي پژٍّش قطاض ًگطهتٌس) کِ شاهل  93هسضسِ هیباشس ،تْیِ کطز .زض هطحلِی
بقس  30هسضسِ اظ ایي هْطسخ بِ طَضت تظازهی اًترا شس ٍ زض ّط هسضسِ بِعَض تظازهی  8هقلن
ظى هتأّل پطسشٌاهِ ّای ایي پژٍّش ضا تکویل ًوَزًس ،کِ زضهزوَؿ  240هقلن ظى هتأّل ًوًَتِ
ایي پژٍّش ضا تشکیل هیزٌّس.
زض ایي پژٍّش اظ سِ ابعاض بطای روـآٍضی اعتفات استفازُ شس کِ شاهل:
هقیاس ستهخ ذاًَازُ اطلی :(FOS)1ایي پطسشٌاهِ تَسظ ّاٍشتات ،اًسضسَى ،پیطسی ،کَچطاى ٍ
هتایي  ،)Hovestadt, Anderson, Piercy, Cochran & Fineزض ستال  1985تْیتِ شتس .هقیتاس
ذاًَازُی اطلی یک ابعاض  40سؤالی اسخ کِ ازضاک ٍ استٌباط شرض ضا اظ هیعاى ستهخ ذاًَازُی
اطلی زض زٍ بقس استقتل ٍ طویویخ بِفٌَاى زٍ هفَْم کلیتسی بطضستی هتیکٌتسّ .تط یتک اظ 40
پطسش ایي پطسشٌاهِ بط اساس یک هقیاس پٌذزضرِای اظ یک تتا پتٌذ) زضرتِبٌتسیشتسُ استخ
 .)Sanaei & Alaghebandan, 2000. P 79کطهی  )Karami, 2009پایایی ایي هقیتاس ضا بتا ضٍد
- family- of- origin health Scale

1
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باظ آظهایی هحاسبِ کطز کِ ًشاى زاز هقیاس اظ پایایی قابل قبَلی بطذَضزاض اسخّ .نچٌتیي ضٍایتی
ساظُی ایي پطسشٌاهِ تَسظ کطهی  ،)Karami, 2009با ضٍد تحلیل فاهلی هَضز تأییس قطاض گطهتخ
ّوبستگی کلیِی سؤالّا بازی  .)0/3پایایی ایي پطسشٌاهِ زض ایتي پتژٍّش بتا استتفازُ اظ ضٍد
آلفای کطًٍباخ 0/86 ،بطآٍضز شس.
1
پطسشٌاهِ سبکّای حل تقاضع ًسرِ  :)ROCI-II Bبتطای ستٌزش ستبک حتل تقتاضع غیتط
ساظًسُ اظ ًسرِ زٍم سبکّای حل تقاضع ضحین  ،(Rahim, 1983استفازُ شس .ایي هقیاس شاهل
 28هازُ کِ هتشکل اظ  5ذطزُ هقیاس ارتٌابی ،هظالحِ  ،هسلظ ،هلعم شسُ ٍ یکپاضچِ Beyrami
 ٍ ،)& et al 2013سِ ظیط هقیاس کلی هیباشس کِ فباضتاًس اظ -1 :سبک حل تقاضع ساظًسُ  :ایتي
سبک کلی اظ هزوَؿ زٍ سبک یکپاضچِ ٍ هلعم شسُ بِ زسخ هیآیس -2 .ستبک حتل تقتاضع غیتط
ساظًسُ :ایي سبک کلی اظ هزوَؿ زٍ سبک هسلظ ٍ سبک ارتٌابی بتِ زستخ هتیآیتس -3 .ستبک
هظالحِ  :ایي شیَُ زض ًقغِ هیاًی تَرِ ٍ اًتؾاضات زیگطاى ٍ ًیاظّای ذَز قتطاض زاضز ٍ بتِ تقستین
اهتیاظات بیي عطهیي اشاضُ زاضز  .)Khojastemehr & et al, 2012هازُّای ایي هقیتاس بتِ شتکل
لیکطت  5زضرِای اظ  1تا ً )5وطُگصاضی هیشَز Babapor, 2006؛ بِ ًقتل اظ Haghighi, Zarei,
 .)& Ghaderi, 2012زض تحقیقات هرتلف پایایی ایتي هقیتاس اظ  ./72تتا  ./83گتعاضدشتسُ استخ
 .)Beyrami & et al 2013ایي پطسشٌاهِ زض پتژٍّشّتای گصشتتِ اظ ضٍایتی بتیي  ./50تتا )./95
هٌاسبی بطذَضزاض بتَزُ استخ  .)Khojastemehr & et al, 2012زض ایتي پتژٍّش ًیتع پایتایی ایتي
پطسشٌاهِ با استفازُ اظ ضٍد آلفای کطًٍباخ بطای کل هقیاس ٍ 0/79 ،بطای سبک حل تقاضع غیط
ساظًسُ  0/70هحاسبِ شس.
سٌزِ ازضاک اًظاف)PEM 2ت پطی  ،(Perry,2004ایي سٌزِ ضا ساذتِ اسخ .زض ایي ستٌزِ ازضاک
اًظاف بِ فٌَاى شاذظی بطای سٌزش فسالخ ظًاشَیی زض ًؾط گطهتِشتسُ استخ ٍ شتاهل  4ستؤال
اسخ کِ فسالخ ضا زض  4حیغِ اًزام زازى کاضّای ذاًِ ،کاض کطزى بطای کسب زضآهس ،ذتطد کتطزى
پَل ٍ ًگْساضی اظ هطظًساى هیسٌزس .سؤالّای ایي سٌزِ بتِطتَضت عیتف لیکتطت بتِ تطتیتب اظ
 1بسیاض ًافاززًِ اظًؾط هي 2،بسیاض ًافاززًِ اظًؾط ّوسطم) 3،تا حسی ًافاززًِ اظًؾط هتي) 4،تتا
حسی ًافاززًِ اظًؾط ّوسطم) ٍ  5فاززًِ بطای هي ٍ ّوسطم) ًوطُگصاضی هیشًَس .بِ ایي طتَضت
کِ کوتطیي ًوطُ  ٍ 4بازتطیي ًوطُ  20هیباشس کِ بِ تطتیب ًشاىزٌّسُ فسالخ پاییي ٍ فسالخ باز
زض ضابغِ اسخ  .)Faramarzi, 2009ذزستِ هْط ،هطاهطظی ٍ ضربی Khojastemehr, Faramarzi
 ،)& Rajabi, 2012زض پژٍّش ذَز پایایی ایي سٌزِ ضا با ضٍد آلفای کطًٍباخ زض ًوًَِ ظًتاى ./81

- conflict resolution styles Scale
- Perceived Equity Measure
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ٍ زض ًوًَِ هطزاى ./83بِ زسخ آٍضزًس ٍ ضطیب افتباض ساظُ ایي سٌزِ ضا با ّوبستِ کطزى آى با 10
سؤال هطبَط بِ هتییط ضضایخ ظًاشَیی زض پطسشٌاهِ ضضایخ ظًاشَیی اًطیچ  ،)Enrichکِ الستَى ٍ
ّوکاضاى  )Olson & et al, 1992ساذتِاًس ،زض ًوًَِ ظًتاى  ٍ ./70زض ًوًَتِ هتطزاى ./61هحاستبِ
کطزًس ّ .)p>0/001نچٌیي پایای ایي پطسشٌاهِ زض ایي تحقی با استفازُ اظ آلفای کطًٍباخ 0/74
بِ زسخ آهس.
بِهٌؾَض اضظیابی ًقش ٍاسغِ ای سبک حل تقاضع غیط ساظًسُ زض اضتبتاط بتیي ستتهخ ذتاًَازُی
اطلی ٍ فسالخ ظًاشَیی ،اظ تحلیل هستیط استتفازُ شتس ٍ زازُّتا بتا استتفازُ اظ ًتطماهتعاض ٍ Amos
 Spss18هَضز تحلیل قطاض گطهخ.
یافتههای تحقیق
زض رسٍل شواضُ  1اعتفات تَطیفی آظهَزًیّا زض هتییطّتای پتژٍّش شتاهل هیتاًگیي ،اًحتطاف
استاًساضز آٍضزُ شسُ اسخ .رسٍل شواضُی ً 2شاى زٌّسُی هتاتطیس ّوبستتگی بتیي هتییطّتای
پژٍّش هیباشس .بط اساس ایي رسٍل بیي تواهی هتییطّای پژٍّش ّوبستگی هقٌازاض ٍرتَز زاضز
 .)p>0/01رسٍل شواضُ ً 3شاى زٌّسُی شاذضّایی بطای بطضسی بطاظًسگی هسل کلی هیباشس،
کِ هٌاسب بَزى هسل پیشٌْازی ضا تأییس هیکٌس .زض رسٍل شتواضُ  4هتییطّتا زض هقازلتِ ضگطستیَى
قطاض گطهتٌس کِ تَاًستٌس فسالخ ظًاشَیی ضا تبییي کٌٌس .با تَرِ بِ هقٌازاض بَزى هسل کلتی ،احتطات
هستقین ٍ غیط هستقین هتییطّا زض هسل بطضسی شس کِ ًتایذ زض رسٍل  5آهسُ اسخّ .واىعَض کِ
زض رسٍل  5هشاّسُ هیشَز سبک حل تقاضع غیط ساظًسُ تَاًسخ زض ضابغِ بیي ستتهخ ذتاًَازُ
اطلی با فسالخ ظًاشَیی ًقش ٍاسغِای ایفا کٌس .زض شکل ً 1یع هسل هفَْهی پژٍّش ّوطاُ با احتط
هتییط ٍاسغِای سبک حل سبک حل تقاضع غیط ساظًسُ  )0/18هشاّسُ هیشَز ّ .)p<0/05ن-
چٌیي احط هستقین ستهخ ذاًَازُ اطلی بط فسالخ ظًاشَیی بطابط با  0/25هیباشس .)p<0/01
جدول :4اطالعات توصیفي آزهودني ها در هتغیرهای پصوهص
هتییط

هیاًگیي

اًحطاف استاًساضز

فسالخ ظًاشَیی

18/52

2/94

ستهخ ذاًَازُ اطلی
سبک حل تقاضع غیط ساظًسُ

151/28
29/47

14/07
6/31
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جدول  :1هوبستگي هیاى هتغیرها
هتییطّا

سبک حل تقاضع غیطساظًسُ

ستهخ ذاًَازُ اطلی

فسالخ ظًاشَیی

سبک حل تقاضع غیطساظًسُ
ستهخ ذاًَازُ اطلی
فسالخ ظًاشَیی

1
** -0/518
** -0/501

1
** 0/442

1

** P> 0/01

جدول  :9آزهوى های برازندگي هدل کلي
شاذض

χ2

Df

P

RMR

GFI

RMSEA

هقساض

2/86

1

0/067

2/12

0/973

0/085

جدول  :1نتایج هعادلهی رگرسیوى چندگانه گام به گام برای بررسي اثر هتغیرها با هتغیر هالک
عدالت زناضویي
2

هسل

آهاضُ
هتییطّا

B

S.E

β

T

R

R

F

P

1

هقساض حابخ

4/13

1/83

-

2/25

-

-

61/04

0/001

ستهخ ذاًَازُ
اطلی
هقساض حابخ
ستهخ ذاًَازُ
اطلی
سبک حل تقاضع
غیطساظًسُ

0/093

0/011

0/442

7/26

0/442

0/195

12/35
0/049

2/41
0/011

0/256

4/09
5/06

0/554

0/306

-0/168

0/032

-0/368

-5/02

2

50/96

0/001

بطای ایٌکِ هشرض شَز هتییط سبک حل تقاضع غیطستاظًسُ زض بتیي زٍ هتییتط ستتهخ ذتاًَازُ
اطلی ٍ فسالخ ظًاشَیی ًقش ٍاسغِ ای زاضز بایس بقس اظ ٍاضز شسى ایي هتییط بِ هقازلِ ضگطستیًَی
هقساض ضطیب ّوبستگی چٌسگاًِ ٍ ضطیب تقییي تیییط کٌس ٍ هقساض ضتطایب ضگطستیًَی استتاًساضز
کاّش پیسا کٌس .با تَرِ بِ ایي هغلب زض رسٍل هَ زض هطحلِ اٍل هتییط ستتهخ ذتاًَازُ اطتلی
ٍاضز هقازلِ گطزیسُ ٍ هقساض ّوبستگی آى با فسالخ ظًاشَیی  0/442هی باشس ٍ هقتساض  βآى ًشتاى
اظ تأحیط  0/442ایي هتییط زض پیش بیٌی فسالخ ظًاشتَیی زاضز .زض هطحلتِ بقتس هتییتط ستبک حتل
تقاضع غیطساظًسُ ًیع بِ هقازلِ اضاهِ گطزیسُ ٍ هقساض ّوبستگی چٌسگاًِ بِ  0/554اهتعایش پیتسا
کطزُ اسخ ٍ هقساض  βستهخ ذاًَازُ اطلی بِ  0/256کاّش یاهتِ استخ .ایتي تیییتط زض هقتساض β
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بطای ستهخ ذاًَازُ اطلی ًشاى هیّس کِ سبک حل تقاضع غیطساظًسُ ًقش ٍاستغِای زض ضابغتِ
بیي ستهخ ذاًَازُ اطلی با فسالخ ظًاشَیی زاضز.
جدول  :1هیساى و سطح هعناداری اثرات هستقین و غیر هستقین و کل استاندارد ضده

ستهخ ذاًَازُ اطلی
بط سبک حل تقاضع
غیط ساظًسُ
ستهخ ذاًَازُ اطلی
بط فسالخ ظًاشَیی
سبک حل تقاضع
غیطساظًسُ بط فسالخ
ظًاشَیی

احط هستقین

سغح
هقٌازاضی

احط غیط
هستقین

سغح
هقٌازاضی

احطکل

سغح
هقٌازاضی

*-0/518

0/013

-

-

*-0/518

0/013

**0/256

0/001

* 0/186

0/018

*0/442

0/017

*-0/368

0/015

-

-

*-0/368

0/015

)* (p> 0/05
)** (p> 0/01

*0/18
سبک حل
*-0/36

تقاضع غیط
ساظًسُ

ستهخ ذاًَازُ

فسالخ
ظًاشَیی

*-0/51

**0/25

اطلی

ضکل  :4هدل هفهوهي پصوهص
)* (p> 0/05
)** (p> 0/01
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بحث و نتیجه گیری
ایي تحقی بِ هٌؾَض بطضسی ًقش ٍاسغِای سبک حل تقتاضع غیتط ستاظًسُ زض ضابغتِی بتیي
ستهخ ذاًَازُ اطلی با فسالخ ظًاشَیی طَضت گطهخً .تیزِی حاطل اظ تحلیل هسیط ًشاى زاز کِ
ستهخ ذاًَازُ ی اطلی فتٍُ بط تأحیط هستقین بط فسالخ ظًاشَیی ،بِ عَض غیط هستتقین ٍ اظ عطیت
ًقش ٍاسغِای سبک حل تقاضع غیط ساظًسُ بط فسالخ ظًاشَیی تأحیط زاضز.
ًتیزِی تحلیل هسیط ًشاى زاز کِ ستهخ ذاًَازُ اطلی احط هستقین رسٍل )5بط فسالخ ظًاشتَیی
زاضز کِ ایي احط هقازل با  0/25اسخ ّ .)P> 0/01ویيعَض هسیط غیط هستقین ًشاى هیزّتس کتِ
سبک حل تقاضع غیط ساظًسُ احتطی بطابتط بتا  0/18زض هتسل زاضز  .)P>0/05بٌتابط ایتي ،ستتهخ
ذاًَازُ اطلی با احط گصاضی بط ضٍی سبک حل تقاضع غیط ساظًسُ تَاًسخ بط فسالخ ظًاشَیی احطگصاض
باشس .اظ ایي ضٍ ًتیزِی هسیط هستقین ٍ غیط هستقین ایتي تحقیت بتا ًتتایذ پتژٍّشّتای ٍیستع
 ،)Weiss, 2014زیلساض ٍ ّوکاضاى  ،)Dildar & et al, 2013هَضاضا ٍ تطلتک Muraru &Turliuc,
 ،)2012استاتعهي ٍ ّوکاضاى  ،)Stutzman & et al, 2011اسوَزیک ،پاو ٍ کاهیٌگع Schudlich
ّ ،)& et al, 2011اضٍکس (Horrocks, 2010 ،چٌ  ،)Cheng, 2010 ،سیوَى ٍ هتاضهي Simon
،)& Furman, 2010استَضی ،کاهی ،زٍضًس ٍ بطاز ،)Story & et al, 2004راکخ ٍ ستَضا Jacuet
 ،)& Surea, 2001ذزستِ هْط ٍ ّوکاضاى  )Khojastemehr & et al, 2012فتاضهی ٍ هحستي ظازُ
 ٍ )Arefi & Mohsenzadeh, 2012هطحبرش ّ )Farahbakhsh, 2011ورَاى هیباشس.
اهطٍظُ بِ هَاظات تحَزت گستطزُای کِ زض اٍضاؿ ارتوافی ظًاى زض رَاهتـ بشتطی پسیتس آهتسُ
اسخ ،شاّس تیییط ٍ تحَزتی زض ذَاستِّا ٍ ًیاظّای ظًاى راهقِ ّستتین کتِ ایتي ذَاستتِّتا زض
رْخ احقا حقَ اظ زسخ ضهتِی آًْا ٍ زستیابی بِ فسالخ رٌسیتی اسخ .یکی اظ هحَضّای هْن
ٍ اساسی کِ زض ایي ذظَص بِ آى هیتَاى اشاضُ کتطز ،هٌاستبات هَرتَز هیتاى ّتط زٍ رتٌس زض
ذاًَازُ ٍ ارتواؿ اسخ کِ زض ضوي آى ،ظًاى تحخ سلغِ ٍ اًقیاز هطزاى قطاض زاضًس .زض عتَل تتاضید
بشطی ،رٌسیخ ،فاهل هْوی زض شکل گیطی رایگاُ هطز ٍ بِ تبـ آى ایفای ًقشّای هتقسز اٍ بَزُ
اسخ  .)Adhami & Roghaniyan, 2009اًساىّا ّوَاضُ زض ضٍابظ ارتوافی ،اقتظازی ،ذاًَازگی ٍ
ظًاشَیی ذَز ذَاستاض ضٍابظ هٌظفاًِ ّستٌس آًْا آگاّاًِ یا ًاآگاّاًِ زائوا زض حال احتسا سَزی
ّستٌس کِ اظ هشاضکخ زض یک ضابغِ ًظیبشاى هی شَز .اهطٍظُ فسالخ فاهتل بستیاض هْتن ٍ تقیتیي
کٌٌسُ ای زض چگًَگی ضٍابظ ظًاشَیی ٍ کیفیخ ظًاشَیی اسخ ،اها زض اظزٍاد سٌتی رایگتاُ ٍ ًقتش
اهطاز هحسٍز ٍ هشرض بَزًس ،شَّط اقتساض ٍ حوایخ اقتظازی ضا هتطاّن هتی کتطز ٍ ظى هستتَلیخ
هٌعل ٍ تطبیخ کَزکاى ضا بطفْسُ زاشخ .با گصشخ ظهاى ٍ پط ضً شسى ًقش ظًاى زض ارتوتاؿ ایتي
ٍضـ تیییط کطز .اشتیال ظًاى بافج شس کِ زض زضآهس ظایی با ّوسطشطیک شتًَس ٍ ایتي اهتط ستبب
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اهعایش قسضت ٍ ًقش آًاى زض ذاًَازُ شسّ .نچٌیي شطکخ ظًاى زض ارتواؿ ٍ بِ ٍرَز آهسى ًقش-
ّای رسیس سبب اهعایش آگاّی آًْا ًسبخ بِ ح ٍ حقَقشاى ٍ تساٍی حقَ ظى ٍ هطز ٍ هستلِ-
ی فسالخ شس .بٌا بط ایي اگط هستَلیخّا ٍ ٍؽایف زض ظًسگی ظًاشَیی بِ زضستی ٍ با فسالخ تقستین
ًشَز هوکي اسخ ّط یک اظ ظى ٍ شَّط اظ ذَزشاى بپطسٌس کِ :چطا بایس ایي ضابغِ ضا حفؼ کٌن زض
حالی کِ بْای ظیازی بطای آى هیپطزاظم؟ ٍ ایي هیتَاًس ًقغِی شطٍفی بطای کتاّش ضضتایخ ٍ اظ
بیي ضهتي طویوخ زض بیي ظى ٍ شَّط باشس .)Jafarinejad, Khojastemehr & Rajabi, 2012
هقٌازاض بَزى هسیط هستقین ستهخ ذاًَازُ اطلی با فسالخ ظًاشَیی ایي هَضَؿ ضا تأییس هتیکٌتس
کِ سغح ستهخ زض ذاًَازُ اطلی زض فسالخ ظًاشَیی هطظًساى هؤحط اسخ .زض حقیقخ فسالخ شتکل
گطهتِ زض ضٍابظ ظًاشَیی ظٍدّا هیتَاًس الگَیی اظ فسالخ ٍ اًظاهی باشتس کتِ زض ضابغتِ ٍالسیٌشتاى
هشاّسُ ٍ زضًٍی شسُ اسخ .گستطُی اًظاف ٍ فسالخ زض ضٍابتظ ظًاشتَیی شتاهل فتسالخ زض اًزتام
کاضّای ذاًِ ،کسب زضآهس ،ذطد کطزى پَل ٍ ًگْساضی اظ هطظًساىٍ ،یژگیّایی اسخ کِ هیتَاًس اظ
ذاًَازُ اطلی بِ اظزٍاد آٍضزُ شَز ٍ هٌزط بِ ضسیسى بِ سغح هغلَبی اظ احساس فسالخ ظًاشتَیی
ذَاّس شس .هطحبرش  )Farahbakhsh, 2011بیاى هیکٌس کِ ضٍیکطز چٌتس ًستلی بتَئي زضبتاضُی
ضشس هطزی ٍ ذاًَازگی هطع هیکٌس کِ پَیاییّای زضٍى ذاًَازُ اطلی اضحیِای ضا بطای هطز هتطاّن
هیکٌس کِ ّن هسیط ضشس هطزی ٍ ّن ضشس ذاًَازگی ضا بطای اٍ تقیتیي هتیکٌتسٍ .یستع Weiss,
 ،)2014فٌَاى هیکٌس کِ سغح ستهخ ذاًَازُی اطلی زض ضٍابتظ ظًاشتَیی هطظًتساى احتط هاًتسگاض
زاضز .بِ ایي طَضت کِ هطظًساى ضهتاض ٍ اضتباط ٍالسیي ذَز ضا بِ فٌَاى یک الگَ زض اظزٍاد هیزاًٌتس.
ٍیسع بیاى هیکٌس کِ هشاّسُی هطایٌس الگَّای اضتباعی ،الگَّای فاعفی ،سبکّای حل تقتاضع،
تتد ٍ رسیخ ،هصّب ،الگَّای ًؾن ٍ اًضباعی ،هطاقبخ اظ ّوتسیگط ،احتتطام ٍ تقْتس ،زض ذتاًَازُ
اطلی بِ ذظَص بیي پسض ٍ هازض ،اظ هَاضزی ّستٌس کِ هطظًساى بِ فٌَاى ّسف یا چیعی کتِ اضظد
تقلیس زض ضٍابظ ظٍری آیٌسُ زاضز بْطُ هیبطًس .بٌابط ایي یکی اظ فَاهل هؤحط بتط اًتؾتاضات ظًاشتَیی
ذاًَازُ اطتلی هتیباشتس  .)Bakhshodeh, Bahrami Ehsan, 2012اظ زیتسگاُ ًؾطیتِی یتازگیطی
بٌسٍضا ،1یازگیطی فوستا ًاشی اظ تزاضبی اسخ کِ اظ عطی هشاّسُی ضهتاض هتطز زیگتط ٍ پیاهتسّای
آى شکل هیگیطز .زض ایي ًؾطیِ کَزکاى ًقشّای رٌسیتی ضا هیآهَظًس ٍ ّنچٌیي هیآهَظًس کتِ
کسام ضهتاضّای رٌسیتی ضا اًزام زٌّس .بٌابطایي اظ زیتسگاُ ًؾطیتِ یتازگیطی ،زض ذتاًَازُّتایی کتِ
افضای آى زض زٍضاى کَزکی شاّس بطابطی بیي ٍالسیي ذَز بَزُ اًس ،احتوال بطٍظ ایي ٍیژگتی ازضاک
شسُ ضا زض ضٍابظ ذاضد اظ ذاًَازُ اطلی ٍ ضٍابظ ظًاشَیی بِ هطاتب بیشتط اظ کساًی استخ کتِ ایتي
ٍیژگی ضا زض ضٍابظ ذاًَازُ ذَز کسب ًکطزُاًس .بتِ فبتاضت زیگتط ظًتاًی کتِ زض زٍضاى کتَزکی زض
- Bandura
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هضای ذاًَازگی راهقِ پصیط شسُاًس کِ ضابغِ بطابط هیاى پسض ٍ هازض ٍرَز زاشتتِ استخ ،پتصیطهتي
اًظاف زض آىّا زضًٍی هیشَز ٍ یاز هیگیطًس زض ضٍابظ بیطٍى اظ ذاًَازُ ٍ زض راهقتِ ،ستٌ بٌتای
ضابغِ ضا بط فسالخ ٍ اًظاف بٌا گصاضًس .ایي اهط زض ظًتسگی ظًاشتَیی آىّتا ًیتع بتِ طتَضت پتصیطد
ضابغِای بطابط اظ عطف هطز ازاهِ هییابس .پس بط اساس ایي ًؾطیِ هیتَاى سابقِی هشاّسُ اًظتاف ٍ
تزطبِ ی آى تَسظ اهطاز زض ذاًَازُ اطلی ضا هس ًؾط گطهخ .زض ٍاقـ آىّایی کِ تزطبتِ ًتابطابطی زض
ذاًَازُ اطلی ًساشتِ اًس ضٍابظ هتَاظىتطی ضا با ّوسط ذَز زاضًس ٍ بط فکس .بتِ عتَض کلتی تحتخ
تأحیط هطایٌس ًَگطایی ٍ گطایش ظًاى بِ تحظیل ٍ شیل ،آىّا تَاًستِ اًس تا حسٍزی اظ ًابطابطیّتایی
کِ زض ح آًْا ضٍا زاشتِ هی-شَز بکاٌّس ٍ هْوتط ایٌکِ تَاًستِ-اًتس زیتسگاُ ٍ ًگتطد راهقتِ ٍ
ّوسطاى ذَز ضا بِ ذَز بِ فٌَاى اًساىّایی هٌفقل ٍ ٍابستِ تا حتسی تیییتط زٌّتس ،اهتا ٌّتَظ تتا
ضسیسى بِ راهقِای با ضٍابتظ ظًاشتَیی بطابتط ٍ ایتسُ آل ضاُ عتَزًی زض پتیش استخ Ghodrati,
.)Afrasyabi, Bereshd, & Moltafet, 2012
یاهتِ زیگط ایي پژٍّش ًشاى زاز کِ بیي ستهخ ذاًَازُ اطلی با فسالخ ظًاشَیی ضابغِی هقٌتیزاض
ٍرَز زاضزٍ ،لی ایي ضابغِ با ًقش ٍاسغِای سبک حل تقاضع غیط ساظًسُ طَضت گطهتخ .بتِ ایتي
تطتیب با اهعایش سغح ستهخ ذاًَازُ اطلی ،استفازُ اظ شیَُّای حل تقاضع غیتط ستاظًسُ کوتتط
هیشَز ٍ ّویي عَض با کاّش استفازُ اظ سبک حل تقاضع غیط ساظًسُ ،فسالخ ظًاشَیی ٍ احستاس
بطابطی زض ضٍابظ ظًاشَیی بیشتط هی-شَز .بطای تبییي هسیط غیط هستقین هیتتَاى بیتاى کتطز کتِ
ستهخ ذاًَازُ اطلی با تأحیط گصاضی بط سبک حل تقاضع غیط ستاظًسُ فتسالخ ظًاشتَیی ضا زض پتی
زاضز .زض ٍاقـ چٌاًوِ هطز اظ ستهخ ذاًَازُی اطلی بْطهٌتس شتَز اًتؾتاض هتیضٍز کتِ زض ظًتسگی
ظًاشَیی بِ تَققات ٍ ًیاظّای ّوسطد تَرِ کٌس ٍ بِ گًَِای ّوسزًِ با ّوسطد تقاهل کٌس کتِ
ایي بافج هی شَز کوتطیي هیعاى تقاضع ضا تزطبِ کٌس یا بِ فباضتی بِ شیَُ ساظًسُ بِ حل تقاضع
بپطزاظز ٍ زض ًْایخ بِ احساس بطابطی بطسٌس .بٌا بطایي زض هتییط فسالخ ظًاشَیی اسخ کتِ ستتهخ
ذاًَازُ اطلی هیتَاًس احطگصاض باشٌس ٍ هیعاى فسالخ ظًاشَیی ضا تیییط زّتس اهتا ایتي احطگتصاضی بتِ
ٍاسغِ سبک حل تقاضع غیط ساظًسُ طَضت هی-گیطز.
ظى ٍ شَّط زض ظًسگی هشتطک ًیاظ بِ گتطهتي تظتویوات هشتتطکی زاضًتس کتِ زض ایتي تظتویوات
احتوال تقاضع ٍرَز زاضز  .)Salahiyan, Sadeghi, Bahrami, & Sharif, 2010ضٍد غیط ستاظًسُ
بطای ضسیسگی بِ تقاضضات زض ضابغِ ظى ٍ شَّطی هَرب کاّش کیفیخ ظًاشتَیی ٍ اظ بتیي ضهتتي
احساس فسالخ ٍ بطابطی زض ضٍابظ ظًاشَیی هیشتَز  ٍ ،)Dildar & et al, 2013زض هقابتل ،تَاًتایی
بطای هسیطیخ ٍ حل تقاضعّا بِ شکل ساظًسُ هی-تَاًس یک اضتبتاط قتَی ضا زض ضابغتِ ظٍد شتکل
زّس ٍ ظٍدّ-ا ضا بطای ایزاز یک ضابغِ طویوی ٍ بطابط کوتک کٌتس  .)Somohano,2013بتِ زلیتل

فصلناههی علوي – پصوهطي زى و جاهعه ،سال ضطن ،ضوارهی دوم ،تابستاى 4931

449

ایٌکِ تقاضعّای ظیازی بیي ظٍدّا ٍرَز زاضزٍ ایي تقاضعّا بط کیفیخ ظًتسگی آًْتا تتاحیط هٌفتی
هیگصاضز پس سبکّای حل تقاضع ًقشی هْن زض ضٍابظ ظًاشَیی ذَاّس زاشخ .بٌابط ایتي اگتط زض
حل تقاضع بِ ًیاظّا ٍ ًگطاًیّای ّوسط اّویخ زازُ شَز ٍ زض حیغِّای هرتلف ظًتسگی تقستین
هستَلیخّا ٍ ٍؽایف هٌظفاًِ باشس ایي هَضَؿ بافج فسالخ بتیشتتط هیتاى ظٍدّتا هتیشتَز ٍ اظ
آًزایی کِ ظى ٍ شَّط احساس بیفسالتی زض ضٍابظ شاى ًوتیکٌٌتس لتصا اًگیتعُی آًْتا بتطای حتل
هشکتت ٍ اظ بیي بطزى تقاضضات ظًاشَیی اهعایش هییابس .زض ٍاقـ ًؾطیِی اًظاف فٌتَاى هتیکٌتس
کِّ ،طچِ هیعاى ازضاک بطابطی زض ضابغِ-ی بیي ظى ٍ شَّط اهتعایش یابتس ،احستاس ذَشتایٌسی ٍ
طویویخ ًیع بیشتط هیشَز .اظ ایي ضٍ ظهاًی کِ ظٍدّا احساس کٌٌس فسالخ زض ضٍابظ آًْتا حتاکن
اسخ ٍ ّط زٍی آًْا زض ضابغِ ّعیٌِ ٍ پازاد یکساًی زضیاهخ هیکٌٌس با ضضایخ ذتاعط بتیشتتطی
ٍؽایف ٍ هستَلیخّای ذَز ضا اًزام هیزٌّس ٍ ایي احساس کِ ّوسطشاى آىّتا ضا زٍستخ زاضز ٍ
بطای ضضایخ ذاعط اٍ ضهتاض هٌظفاًِ ای ضا زض پیش گطهتِ اسخ اهعایش ضضایخ ظًاشَیی ٍ زض ًتیزِ
بْبَز کیفیخ ظًاشَیی ضا بافج هیشَز  .)Faramarzi, 2009بٌابط ایي اظ آًزا کتِ فتسالخ ٍ اًظتاف
یک فٌظط هْن زض ضٍابظ ظى ٍ شَّط اسخ ،آگاّی اظ تأحیطات ذاًَازُی اطلی ٍ چگًَگی بطذَضز بتا
تقاضع هیتَاًس ظهیٌِّای ضشس ضا زض بیي ظٍد ّا آهازُ کٌس.
سغح ستهخ ٍ فولکطز ذتاًَازُ اطتلی زض تقاضضتات ظًاشتَیی ٍ ّویٌغتَض شتیَُی حتل تقتاضع
هطظًساى ًقش اًکاض ًاپصیطی زاضز .بِ فباضتی الگَّای اضتباعی ٍ تقاهلی ٍالسیي زض ذاًَازُ اطتلی بتط
کاضکطز هطظًساى ٍ هطایٌس ضشس آىّا احط هیگصاضز .زض ّویي ضاستا ،ضٍیکطز بتَئي بیتاى هتیکٌتس کتِ
هطظًساى سبک اضتباعی یاز گطهتِ شسُ زض ذاًَازُ اطلی ضا زض ّوسطگعیٌی ٍ ضٍابظ با ّوستط تکتطاض
هی-کٌٌس  ،)Goldenberg & Goldenberg, 2008اظ ایي ضٍ یکی اظ ایي الگَّای اضتباعی سبکّای
حل تقاضع هیباشس کِ هطز اظ ذاًَازُ اطلی بِ اضث بطزُ اسخ .الگَّای اضتباعی زض ذتاًَازُ اطتلی
هاًٌس چگًَگی تقاهل بیي افضای ذاًَازُ بطای ضسیسى بِ فقایس هشتطک ٍ ًحَُی اتراش تظتویوات
تَسظ افضای ذاًَازُ بط ساظگاضی هطظًساى زض ضٍابظ آیٌسُ ٍ هَققیخّای زیگتط ،بیتطٍى اظ ذتاًَازُ
اطلی احط گصاض اسخٍ .قتی زض ذاًَازُی اطلی شطایغی ٍرَز زاضز کِ زض آى افضای ذاًَازُ تشتَی
بِ شطکخ آظازاًِ زض تقاهل ،بحج ٍ تبازل ًؾط زضباضُی گستطُی ٍستیقی اظ هَضتَفات ٍ هشتکتت
بسٍى هحسٍزیخ ظهاًی شًَس ،بِ یک رْخ گیطی ساظًسُ بتطای حتل تقتاضع زستخ هتییابٌتس ٍ اظ
سبک حل تقاضع غیط ساظًسُ پطّیع کٌٌس .زض ایي هحیظ ًسبتا آظازً ،تِ تٌْتا هطظًتساى زض هقتطع
هسائل چالش بطاًگیع قطاض هیگیطًس بلکِ تشَی بِ کشف باٍضّتای رسیتس ٍ تظتوین گیتطی بتسٍى
تطس بطای حل هشکتتشاى هی-شًَس .بٌابط ایي هطظًساى احساس هیکٌٌتس هتَضز پتصیطد ذتاًَازُ
ّستٌس ٍ زض ضٍیا ضٍیی با تقاضعّای هرتلف اظ تَاًایی حل هستلِ ٍ تظوین گیطی بطذتَضزاض هتی-
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شًَس  .)Fitzpatrick, 2004زض حقیقخ ،یاهتِّای ایي پژٍّش بیاًگط آى اسخ کِ ّتط چتِ هحتیظ
ذاًَازُ اطلی سالنتط باشس ٍ ظهیٌِ ضا بطای ایزاز اضتباعات باظ ٍ گستطزُ هْیا کٌس ،اًگیتعُ هطظًتساى
بطای ابطاظ احساسات ٍ فقایس ،تَرِ بِ فقایس زیگط افضا ٍ شطکخ زازى آًْا زض تظوینگیطیّا بیش-
تط هیشَزّ ٍ ،ویيعَض با تَرِ بِ ًیاظّای ستایط افضتای ذتاًَازُ ٍ اّویتخ زازى بتِ اؽْتاضات ٍ
زیسگاُّای آىّا ،بِ شکل ساظًسُ بِ بطضسی تقاضضات هیپطزاظًس ٍ زض ازاهِ ّویي ٍیژگی ضا با ذَز
بِ ظًسگی ظًاشَیی حول هیکٌٌس کِ زض ًتیزِ هیتَاًتس یتک ضابغتِ هتقتازل ٍ هٌظتفاًِ ضا شتکل
زٌّس .ایي پژٍّش هاًٌس ّط پژٍّشی زاضای هحسٍزیخّایی هیباشس کِ هیتَاى بتِ تتک رٌستیتی
بَزى ًوًَِ پژٍّش اشاضُ کطز کِ هقظ ظًاى زض آى لحاػ شتسًس .زض ٍاقتـ تقوتین زازى ًتتایذ ایتي
پژٍّش بِ راهقِ هطزاى هحسٍزیخ زاضز .زض ظهیٌِی فسالخ ظًاشَیی ،کَشش بطای کوطًت کتطزى
باٍضّای رٌسیتی اظ عطی آهَظدّای ضسوی زض هساضس ٍ زاًشگاُّا ٍ ّنچٌیي آهَظدّای غیط-
ضسوی اظ عطی ضساًِّای روقی ،هَرب راهقِ پصیطی پسطاى ٍ زذتطاى زض هضایی بطابطاًِ تط هی-
شَز کِ هیتَاًس با کاّش تزطبِ ی ًابطابطی زض زٍضاى کَزکی ٍ ًَرَاًی زض ذاًَازُ اطلی ،ظهیٌتِی
ایزاز ضٍابظ بطابطاًِ ضا زض چاضچَ ضابغتِی ظًاشتَیی هتطاّن کٌتس .بطضستی هتسل پیشتٌْازی ایتي
پژٍّش زض گطٍُّای هطٌّگی ٍ قَهی هرتلف اظ پیشٌْازّای ایي تحقی هیباشس .بٌابطایي پیشٌْاز
هیشَز رْخ اهعایش هحسٍزُی تقوین پصیطی یاهتِّا ،ایي پژٍّش زض ًوًَتِی ٍستیقتط ٍ رَاهتـ
زیگط ًیع تکطاض شَز تا تٌاسب هسل اضائِ شسُ ضا هَضز بطضضسی بیشتط قطاض زّس.
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