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sense of coherence and marital conflict styles of
employed and housewives. Method: In order to .سبکهضی ال تعضرض زسضشویی زسضن شضغل ه خضس دنر بود
conduct a causal-comparative study, sampling was
 ب نی نستخضب،رهش پوهه نز سوع علی – مقضیس نی نست
used for selection of employed married and homebased sample from available language schools of ) خضس دنر نز سموس گی ی100( ) متضهل شضغل ه100( سموس
Tehran district 2. Data were gathered using the -  تهژ نن بژ2 در دست س نز آموزشگضههضی زبژضن مطققژ
Sense of Consistency Questionnaire (Antonovsky, -  دندههژض بژ.صورت سموس گی ی در دست س نستفضده شژد
1993) and the Conflict Resolution Style
Questionnaire
(Rahim
(ROCI-II),
1983). ) ه1993 ،کمک پ س سضمژ اژ نسسژمضو (آستوسوسژیی
Descriptive statistics, Kolmogorov-Smirnov test ،(ROCI-II) پ س سضم سبکهضی ال تعضرض (راژی
and independent t-test were used. Results: The  آزمژون، گ دآهری ه بژض نسژتفضده نز آمژضر توصژیفی1983
results showed that there was no significant
کولموگ هف – نسمی هسوف ه آزمون تی مسژتقل تمییژ ه
difference between working women and the rest of
the society. The results also showed that there is a  ستضیج سشضن دند بین زسژضن شژضغل ه خضسژ دنر.تحلیل شدسد
significant difference between the conflict  ه چطین ستژضیج.ا نسسمضو تفضهت معطیدنر هجود سدنرد
resolution scale of working women and home-based سشضن دند بین مقیضس ال تعضرض زسضن شضغل ه خضسژ دنر ه
women, as well as the lightness of the style and the
style of avoidance and style (p <0.05). As a result, سیی خ دهمقیضسهضی سبک ییپضرچگی ه سبک نجتطژضبی ه
the results show that the style of organizational سژژژبک ملژژژیو شژژژده تفژژژضهت معطژژژیدنری هجژژژود دنرد
disagreement and reconciliation between working  در ستیم نین ستژضیج بیژضن مژیدنرسژد سژبک.)p<0/05(
women and the hidden house is not meaningful.
تعضرض مسلط ه مصضلح بین زسضن شضغل ه خضس دنر معطضدنر
Conclusion: According to the findings of this
 ستضیج سشضن دند بض توج ب سق مه مدی یت.سبوده نست
research, considering the important role of conflict
management in
interpersonal relationships, تعضرض در رهنبط بین ف دی ه بژ هیژوه نزدهنج ه ررژضیت
especially marriage and marital satisfaction,  لژان آگژضهی نز دنسژ ه مهژضرتهژضی مژدی یت،زسضشویی
knowledge of conflict management knowledge and
تعضرض ب مطظور نسژژژتفضده نز آن نم ی رژ هری بژ سظژ
skills is essential in order to use it. Come
.میرسد
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مقدمه
در پی پیش فت س یع ه قضبلمالاظ تیطولژویی ،نمیژضن فعضلیژتهژضی نجتمژضعی در ع صژ هژضی
گوسضگون نفینی یضفت ه سبب شده نست تض نف ند بی تژ ی در اژوزههژضی مختلژف فعضلیژتهژضی
نجتمضعی جاب شوسد .ب عبضرتی ،سیضز ب سی هی کضر بیشت رن دیگ تطهض مژ دنن تژضمین سمژیکططژد،
بلی زسضن سیی بضید ب ف نخور اضل خوی در گ دنسدن نین چ خ سهی بضشطد .در کشژور مژض سیژی
ب نی دستیضبی ب دستضهردهضی دسیضی نم هز دگ گوسیهضیی در گست ه تحوالت نجتمضعی رخ سمژوده
ک بضزتضب عمیق آن ،سق ب جست ا کت زسضن در دسیضی نشژتغضل مژیبضشژد (ک یمژی ،ک مژی ه
دهقضن .)1393 ،نین نم موجب رشد رهزنفیهن شمضر زسژضن شژضغل متضهژل ه هرهد آنهژض نز ع صژ
خصوصی ب ع ص عمومی شده نست .در سضلهضی نخی نشتغضل زسضن در نی نن رشد  15درصژدی
دنشت نست (محبی .)1387 ،بسیضری نز پوههشگ نن ب بعژدی نز زسژدگی نسسژضن کژ بژض شژغل ه
جطب هضی مختلف آن رنبق دنرد پ دنخت نسد ه هیوگیهضی شخصیتی رن عضمل مهمی در سژعضدت ه
اتی نفول زسدگی کضری میدنسطد (هنیل ،دیف یت ه فیژی .)2013 ،1محژیط کژضر مملژو نز شژ نیط
نست سزن ،سختی ه ام کضر ه ...نست ه هیوگیهضی شخصیتی کضرکطضن تعیینکططدة مقضهمژت در
ب نب نست سهض ،نسضس ررضیتمطدی در کضر ه نفینی عملی د فژ د مژیبضشژد (بژ ی ،کژی  ،هنسژ ،
تضمپسون ه موبلی .)2013 ،2ییی نز نین هیوگیهضی شخصیتی ک در چطد سضل نخی مورد توجژ
بسیضری نز محققضن ق نر گ فت نست ،ا نسسمضو 3نست (سضلیونن1993 ،4؛ آستوسوسیی.)1996 ،5
 .)1996ستضیج تحقیق (گ یویطستین ،آگیالر ،شونیتی ،بلومک )2016 ،6اضکی نز نیژن نسژت کژ نز
بین هیوگیهضی شخصیتی نز جمل نسعقضفپای ی ،خوشبیطژی ،خژودشژفقتی ،اژ نسسژمضو در
نرتقضء سالمت رهنسی نهمیت ب سینیی دنرد .ناسضس نسسمضو یک سژضزه شخصژیتی بژض سژ مؤلفژ
دركپای ی ،تونسضیی مدی یت ه معطضدنری نست .در دركپای ی ب ناسضس نطمیطژضن نشژضره مژی-
شود ک در آن ف د معتقد نست هیچ چیی مطفی یض ای تآهری نتفضق سیفتضده ه زسدگی مژیتونسژد
خوب ه معقوالس ه مقضبق نستظضر پی رهد .مؤلف تونسژضیی مژدی یت ،ناسژضس دنرن بژودن مطژضبع
موردسیضز ب نی ال مشیل ه مبضرزه بض نسژت سزنهژض رن مژطعی مژیکطژد ه در سهضیژت ،ناسژضس
معطضدنری متضمن نین نست ک چقدر ف د زسدگی رن بض نرزش دنسست ه تض چ نسدنزه نین ا رن س
تطهض ب لحضظ شطضختی بلی ب طور هیمضسی ب هم نه دنرد (آستوسوسیی1996 ،؛ آستوسوسیی1987 ،
1. Wille, De Fruyt & Feys
2. Berry, Kim, Wang, Thompson, & Mobley
3. Sense of coherence
4. Sullivan
5. Antonovsky
6. Grevenstein, Aguilar-Raab, Schweitzer & Bluemke
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مقضیس ا
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ب سقل نز هنستضمضکی .)2009 ،1ا نسسمضو ب عطونن یک متغی شخصیتی ب رهی کضرک د فژ د در
زمیط هضی متفضهت زسدگی تضثی میگانرد (آسدرهزکیوز 2ه دیگ نن .)2017 ،طبژق سظژ لیژوکطن ه
دیگ نن )2008) 3ناسضس نسسمضو قوی ب معطضی دنشتن مطضبع کضفی ب نی مقضهمت بض موقعیتهضی
نست سزن نز جمل نست سهضی محیط کضر میبضشد .تحقیق مژوالیی ،محمژدی ،ابیبژی)1390( ،
اضکی نز نین نست طی چطد ده نخی  ،نفینی میینن نشتغضل زسضن در جضمع بضعژ شژده نسژت
درصد قضبل توجهی نز آنهض در مع ض عونرض نست سزنی متعدد محیط کضر ق نر گی سد .نین نمژ
میتونسد رمن نث سوء ب عملی د آنهژض بژ نخژتالل در سژالمت خژضسونده ه جضمعژ بیضسمضمژد در
تحقیقی معمضربضشی نهل ،صب ی سظ زنده ،عبدخدنئی ( )1390ب نین ستیم رسیدسد ک بض نفینی
میینن ناسضس نسسمضو میینن عملی د شغلی در بین کضرکطضن نفینی مژییضبژد .هژ چطژین ستژضیج
تحقیق ناتشضوزنده ،سظ زنده ،معمضربضشی نهل ( )1392سشضن دند ا نسسمضو بژض عملیژ د شژغلی
رنبق دنرد .ه همینطور تحقیق (جضسستون ،دبژ هن ،گلژدسهضیی ،گی کژضس ،4مسژعودی ه رهزییژ ،5
 )2013سشضن دند ا نسسمضو تضثی نت مستقی ب ف سژودگی دنرد .ستژضیج تحقیقژضت فژال زنده،
غفضریکیض ،کیقبضدی ه سعضدتی ( )1391بضالت بودن سقح نست س در زسضن خضس دنر سسبت ب زسضن
شضغل رن سشضن دند.
نمض هم نه بض نین دگ گوسیهض ،پیضمدهضی عملی ب نی زسضن متضهل ب هجود آمده کژ همژضن تضژضد
بین سق زسضن ب عطونن یک همس  ،مضدر در خضس ه یژک زن شژضغل در بیژ هن نز خضسژ مژیبضشژد
(هط پ هرنن ،قضدری ه قبضدی .)1390،نشتغضل زسضن ک میتونسد ییی نز عونمل نیمژضد تعژضرض 6در
بین زهجین بضشد ،ب سضخت خضسونده ،رهنبط سطتی زهجین ه س سوشت کودکضن تژضثی نسیضرسضپژای
دنرد ،ب هیوه نین ک زسضن تژالش مژیکططژد تژض زسژدگی خژضسوندگی رن ب نسژضس سژوع شژغل خژود
ب سضم رییی کططد .پوهه هض سشضن میدهطد ک ادهد  70درصد م دنن ه  83درصد زسضن ک هژ
ده شضغلنسد ،تعضرض شدید رن بین سق هض ه تقضرضهضی کضر ه خضس تم ب میکططد (کوپ .)1991 ،7
تعضرض ب عطونن ف نیطد تعضملی نست ک بض سضسضزگضری ه عدو تونفق شطضخت میشود ه یض ب صورت
سضبهطمضری هم نه سهضدهض یض بین سهضدهضی مختلف نجتمضعی تع یف مژیشژود (راژی  8ه همیژضرنن،
1. Vastamaki
2. Andruszkiewicz
3. Liukkonen, Vertanen, Kivimaki, Pentti & Vahtera
4. Johnston, deBruin, Geldenhuys & Györkös
5. Rossier
6. Conflict
7. Cooper
8. Rahim
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 .)2000تعضرض در زسدگی زسضشویی نم ی نجتطضبسضپای نست .تحقیقضت سشضن دنده نسژت کیفیژت
نرتبضطضت زهجهض ،سق مهمی در سالمت رهننشژطضختی زهجژین دنرد (میژدنسی ،دشژتی ه جژوسی،
 )1395ه در ستیم تعضررضت زسضشویی ب نیمضد ش نیط سضمطضسژب رهننشژطضختی در زهجهژض مطمژ
میشود (گضلیطسیی ه هنیت .)2014 ،1عژدو تعژضدل بژین خژضسونده ه کژضر ه نشژتغضل بضعژ بژ هز
مشیالت زیضدی شده ه پیضمدهضی مطفی رن ب نی نف ند (مضسطد نرق نب ،نفس دگی ه ) ...ب نی رهنبط
بینف دی آنهض (مضسطد نفینی تعضرض ه طالق) خونهد دنشت (اژضجی کژ و .)1395 ،هژ چطژین
شضرن ه تییط )2014( 2؛ چضین 3ه دیگژ نن ( )2015سیژی در تحقیقژی رنبقژ بژین زسژضن شژضغل ه
تعضررضت بین خضسونده ه سالمت رهنن رن سشضن دندسد.
درمضسگ نن سیستمی ،تعضرض زسضشویی رن تطضزع ب س تصضاب پضیگضه ه مطضفع قدرت ه اژاف
نمتیضزنت دیگ ی میدنسطد.کط ه هنکط ده ف د ک قضدر سیستطد مطظور خود رن تفهژی سمضیطژد،
تعضرض سضمیده میشود (قلیلی 1384 ،ب سقل نز بلدنجی ،ثضبژتزنده ،فژال چژضی ه زنرعژی.)1392 ،
نبعضد دهگضس تعضرض (بض محوریت رقضبت ه مشضرکت) موجب رهی دندن رفتضر تعضرضآمیی مژیشژود
پوهه هض سشضن دند تعضرض در رهنبط زسضشویی زمضسی ب هجود میآید ک زهجهض در زمیط همیضری
ه تصمی هضی مشژت ك ،درجژضت متفژضهتی نز نسژتقالل ه همبسژتگی دنشژت بضشژطد (کضیلیژضن ه
سییگوك .)2009 ،4نف ند هطگضو تعضرض مقدنر مشخصی نز ه ده بعژد نهمیژت دندن بژ خژود ه
نهمیت دندن ب دیگ نن رن سشضن میدهطد .آنهض نهمیت دندن ب خود رن ب صورت مقژدنر امضیژت
شخصی ه مقدنر نستقضمتی ک ف د در جهت رسیدن ب عالیق نز خژود بژ هز مژیدهژد تع یژف
ک دسد ه ه چطین نهمیت دندن ب دیگ نن رن تونسضیی ف د در رسیدگی ب دیگ نن ه سیضزهضی آنهض
ه مطقبق شدن بض آنهض مژیدنسطژد (بژن -نری ه هی شژب  .)2009 ،5بعضژی نز سظ یژ پژ دنزنن
معتقدسد ک نهمیت دندن ب خود ه دیگ نن ده بعد ممینیی هستطد ک میتونن آنهژض رن بژض هژ
ت کیب سمود ه سبکهضی پطجگضس  ،مسلط ،6نلینو شده ،7نجتطضبی ،8مصضلح گ  9ه ییپضرچ سضزی رن
ب نی ال تعضرض خلق ک د (رای 1983 ،؛ رای ه بوسضمض .)1979 ،10سبک ییپژضرچگی ،مسژتلیو

1. Galinsky & Waite
2. Tziner & Sharoni
3. Chin
4. Callian & Siewgeok
5. Ben-Ari & Hishberg
6. Dominating style
7. Obligating style
8. Avoiding style
9. Compromising style
10. Bonoma
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نهمیت دندن زیضد ب خود ه دیگ نن ه تشژ یک مسژضعی بژین ده طژ ف نسژت .سژبک ملژیوشژده
مستلیو نهمیت دندن پضیین ب خود ه نهمیت دندن بضال ب دیگ نن نست ک در نین نف ند نرژق نب
ب سحو متفضهتی ف نخونسده میشود .سبک مسلط ب هسیل نهمیت دندن بضال ب خود ه نهمیژت دندن
پضیین ب دیگ نن مشخص میشود ک نین سبک ب عطونن سبک رقضبتی شطضخت شده نست .سژبک
نجتطضبی بض نهمیت دندن پضیین ب خود ه دیگ نن مشخص میشود .سبک مصضلح در میضن سبکهض
نز یک مورع میضس ب خوردنر نست ک نین سبک ب نسضس یک نست نتوی دند ه ستد ه ب نسضس یک
تصمی گی ی دهجضسب قضبلقبژول نتخژضم مژیشژود (بژن -نری ه هی شژب  2009 ،ه گژود هیژن،
 .)2000مهضرتهضی ال تعضرض یک شضخص کلیدی در رهنبط عضشقضس موفق میبضشژطد ه نفژ ندی
ک دنرنی مهضرتهضی قوی ال تعضرض هستطد طول رنبق خود رن نفینی میدهطژد (هیسژی یچ ه
دلوی .)2013 ،1بض نشتغضل زن ،زسدگی مشت ك ب دالیل زیژضدی دچژضر تعژضرض مژیشژود .ستژضیج
پوهه هط پ هرنن ،قضدری ،قبضدی ( )1390سشضن دند ک زسضن شضغل بیشژت نز نلگژوی نرتبژضطی
سضزسده متقضبل ه زسضن خضس دنر بیشت نز نلگوی نرتبضطی نجتطضب متقضبل نستفضده میکططد .در زمیط
تعضررضت زسضشویی سیی زسضن شژضغل در خژ دهمقیژضس جژدن کژ دن نمژور مژضلی نز ییژدیگ دنرنی
تعضررضت بیشت ی هستطد ه زسضن خضس دنر در خ دهمقیضسهضی نفینی جلب امضیژت ف زسژدنن ه
نفینی هنکط هضی هیمضسی دنرنی تعضررضت بیشت ی بود .ه ه چطین ستضیج تحقیق ش ن ,پضت ییژض
نسچ ین ،هی ن ,گوالرت ه هنگط  )2014( 2اضکی نز نهمیت نفینی رنهب دهضی مثبت ال تعژضرض
بین زهجهض ب نی نرتقضء کیفیت زسدگی زسضشویی بود .هژ چطژین تحقیقژضت بضبژضئیگیژوی ،سظژ ی ه
محسنزنده ( )1395اضکی نز نین نست کژ زسژضن شژضغل دنرنی بهییسژتی رهننشژطضختی بژضالیی
ب خوردنرسد ،هلی در دلیدگی زسضشویی نین تفضهت در زسضن خضس دنر بیشت نست.
بض توج ب نهمیت عملی د شغلی ه پیضمدهضی آن در به ههری ه سژالمت رهننشژطضختی زسژضن
شضغل ه نینک نست س در ه شغلی ه ب نی ف د ه ه ب نی سضزمضن ب لحژضظ تژثثی ی کژ بژ
عملی د شغلی هی میگانرد ،موجب خسضرت ه زیضنهضی ف نهنن میشود ه سالمت شضغلین رن بژ -
عطونن مه ت ین عضمل تثثی گانر ب کضر ،در مع ض خقژ قژ نر مژیدهژد پژوهه در نیژن زمیطژ
سیضزمطد توج خضصی میبضشد (معمضربضشی .)1391 ،ه چطین نخژتالفسظ هژض در جضمعژ مژض بژین
دیدگضه مثبت ه مطفی دربضره شغل ه نختالف پوهه هضی پیشین در نین زمیط ه ه چطین تحژول
جضمع سسبت ب ده هضی گاشت نیمضب میکطد پوههشی مبطژی بژ مقضیسژ نی زسژدگی فژ دی ه

1. Weisskirch & Delevi
2. Patrícia Scheeren, Vieira Goulart & Wagner
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زسضشویی زسضن شضغل ه غی شضغل نسمضو شود تض بتونسد نبهضوهضی م بوط ب نیژن زمیطژ رن پضسژ گژو
بضشد (بضبضئی گیوی ه دیگ نن.)1395 ،
نز آن جضیی ک تض ب اضل تحقیقضت زیضدی در رنبق بض ا نسسمضو ه ال تعضررضت زسضشویی در
زسضن شضغل نسمضو سشده نست .هدف پوهه اضر مقضیس ا نسسمضو ه سبکهضی ال تعژضرض
زسضشویی در زسضن متضهل شضغل ه خضس دنر نست.
روش
جامعه آماری ،نمونه و روش نمونهگیری
پوهه اضر توصیفی ه نز سوع علی – مقضیس نی بود .جضمع پوهه زسضن متضهل م نجع کططژده
ب آموزشگضههضی زبضن مطقق  2ته نن دربضزه زمضسی س مضه (س مضه نهل  )1396-1395بودسد.
جهت آزمون ف ری هضی پوهه  ،نز جضمع ماکور تعدند  100سف نز زسضن شضغل ب عطژونن گژ هه
مقضلع نستخضب شدسد ه تعدند  100زن خضس دنر م نجع کططده ب آموزشگضههژض بژض نسژتفضده نز رهش
سموس گی ی در دست س سیی ب عطونن گ هه مقضیس ب نسضس نینک ادنقل س سضل نز نزدهنج آنهژض
گاشت بضشد بض آنهض همتضسضزی شدسد.
ابزار پژوهش
1

 پ سشطضم ا نسسمضو آستوسوسیی  :پ سشطضم ا نسسمضو شضمل  29مضده نست کژ توسژطآستوسوهسیی ( )1993تهی شده نست .سم هگانری پ سشطضم ب صورت لییژ ت  7درجژ نی ه نز 1
تض  7میبضشد .سم هگانری پ سشطضم ب نسضس طیف لیی ت نست ه ه سونل هفت گییط دنرد کژ
نز یک تض هفت درج بطدی شدهنسد .تیمیلکططدة آزمون ا نسسمضو ،میینن تونفژق خژود بژض هژ
سونل رن نز ط یق مشخص ک دن ییی نز هفت درج تعیین شده تضیید میکطد .رمن آنکژ بضیژد
متاک شد ه شمضره یض درج نستخضب شده توسط تیمیلکططده ،سم ة همضن سونل محسوب مژی-
شود .در نین پ س سضم کمت ین ه بیشت ین سم ة مشضرکتکططده  29تض  203نسژت .در ب رسژی
پضیضیی ه نعتبضر پ سشطضم  29مضدهنی ا نسسمضو آستوسوسژیی ،یضفتژ هژضی یژک مقضلعژ در 20
کشور مختلف نین ستضیج ب دست آمد .در  26مقضلع بض نستفضده نز آزمون  29سؤنلی ،نسدنزة آلفژضی
ک هسبضخ ب نی ثبضت درهسی  0/82تض  0/95ب دست آمد .همبستگی آزمون بضزآزمون ،در فضصژل ده
سضل ،ثبضت قضبل توج 0/54رن سشضن دند .در پوهه هضی جدیدت  ،آلفضی پ سشطضم  29مژضدهنی،

1. Antonovsky Sense Of Coherence Questionnaire
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 0/84ه  0/86ب آهرد شده نست (تیی تضسگو ییلی )2007 ،1در نی نن فقط فژ و  13مژضدهنی اژ
نسسمضو ب هسیل محمدزنده نعتبضریضبی شده ک بض ر یب آلفضی  0/77پضیض بوده نسژت (محمژدزنده،
 .)1390در ممموع شونهد پوههشی سشضن میدهطد ک پ سشطضم  29مضدهنی اژ نسسژمضو در
اوزة تحقیقضت رهننشطضختی ه علژوو سژالمت دنرنی نعتبژضر پوههشژی نسژت (سظژ ی مه هرنسژی،
 .)1394در پوهه اضر ر یب آلفضی ک هسبضخ ادهد  0/80ب دست آمد.
 سبکهضی ال تعژضرض راژی  :)ROCI-II( 2پ سشژطضم  ROCI- IIتوسژط راژی ()1983ب نی نسدنزهگی ی سبکهضی ال تعضرض سضخت شد .پ سشطضم سبکهضی ال تعژضرض ROCI-
 IIمیضسییمی ب نی نسدنزهگی ی پطجشیوهنی نست ک نف ند ب تعضرض پضس میدهطد .رای ه بوسضمض
( )1979ب صورت گست ده نز نین پ سشطضم نستفضده ک دسد ه آنهض نین نبینر رن در هم اوزههضی
پوهه در علوو نجتمضعی معتب دنسستطد (هن نیط  .)2003 ،3نیژن پ سشژطضم دنرنی  3سسژخ
نست ک در نین پوهه  ،نز سسخ  28 ،Bمضدهنی نستفضده شد .نین نبینر ب نی ،ب رسی تعضرض در
سضزمضنهضی مضلی ط نای شده ،در اضلیک مقضلعضت سشضن دند ک نین نبینر رن میتژونن در سژضی
4
زمیط هضی ال تعضرض بین ف دی مثل خضسونده ،دهستضن ه همشه یهض ب کضر گ فت (هط لژی ،
2000؛ اقیقی .)1391 ،مضدههضی نین مقیضس ب شیل لیی ت  5درج نی ،سم هگانری میشژود.
سم ه ه زی مقیضسی ک بیشت بضشد سشضندهطده نین نست ف د نز آن سبک بژ نی اژل تعژضرض
خود نستفضده میکطد (بضبضپور .)1384 ،اقیقی ( )1391نقدنو ب ب رسی سضختضر عضملی هیوگیهضی
رهننسطمی پ سشطضم سبکهضی ال تعضرض رای در بین زهجین نی نسی سمودسد .در نین تحقیق
پضیضیی پ سشطضم  ROCI-IIبض نستفضده نز آلفضی ک هسبضخ ب نی خ ده مقیضسهضی پ سشژطضم در
دنمط  0/70تض  0/75ب دست آمد .ه چطین پضیضیی نبینر بژض نسژتفضده نز رهش در نیژن تحقیژق بژض
نستفضده نز رهش تصطیف  0/68ب دست آمد ه همبستگی مثبت ه مطفی بین خ دهمقیضسهضی نین
نبینر بض پ سشطضم  ،CRQسشضندهطده رهنیی همگ ن ه هنگ نی مقلوب ،پ سشطضم  ROCI-IIبود.
در تحقیق بلدنجی ه دیگ نن ( 0/80 )1392ر یب آلفضی ک هسبضخ ب نی نین پ سشطضم ب دسژت
آمد .در پوهه اضر ر یب آلفضی ک هسبضخ ادهد  0/78ب دست آمد.

1. Tzuh Tang & Yili
2. Rahim Conflict Solving Styles
3. Henning
4. Hong Lim
33

م ری نلسضدنت نب نهیمی ،سلمضن زنرعی ه شیون سلقضسی سیض

یافتههای پژوهش
در ب رسی نطالعضت دموگ نفیک آزمودسیهضی پوهه  ،نز  200آزمودسی موردمقضلع  100 ،سف زن
شضغل ه  100سف زن خضس دنر ک تق یبضً س سضل نز زسدگی مشژت ك آنهژض گاشژت بژود نستخژضب
شدسد ک نکث آزمودسیهض در رده سطی بین  27 -40سضل ق نر دنشتطد .ه چطین نز سموسژ مژورد
مقضلع  70درصد دنرنی تحصیالت دنسشگضهی ه  30درصد بدهن تحصیالت دنسشگضهی بودسد.
شضخصهضی آمضر توصیفی (میضسگین ه نسح نف معیضر) درخصوص سم ههژضی ناسژضس نسسژمضو،
سبکهضی ال تعضرض آزمودسیهض در جدهل  1سشضن دنده میشود.
جدول  :1شاخصهای آمار توصیفی درخصوص نمرههای احساس انسجام،
متغیر
ا

نسسمضو

ال تعضرض
سبک ییپضرچگی
سبک نجتطضبی
خ ده
مقیضسهضی
ال تعضرض

سبک مسلط
سبک مصضلح
سبک ملیو شده

تعداد

میانگین

انحراف معیار

شضغل

100

55/89

7/96

خضس دنر

100

54/48

9/72

شضغل

100

99/61

11/18

خضس دنر

100

88/79

12/53

شضغل

100

29/76

3/56

خضس دنر

100

23/72

5/15

شضغل

100

20/08

4/05

خضس دنر

100

18/75

4/44

شضغل

100

14/55

3/79

خضس دنر

100

13/92

5/05

شضغل

100

14/38

2/40

خضس دنر

100

13/81

2/99

شضغل

100

20/84

6/30

خضس دنر

100

18/59

5/46

سبکهای حل تعارض آزمودنیها

همضنطورک مشضهده میشود .بض توج ب جدهل فوق میضسگین ا نسسمضو در گ هه شژضغل ب نبژ
 55/89ه در گ هه خضس دنر  54/48ه میضسگین مقیضس ال تعضرض سیی در گژ هه شژضغل  99/ 61ه
در گ هه خضس دنر  88/79ب دست آمده نست .ه چطین در ممموع ب نی نرزیضبی ه سطم متغیژ
ال تعضرض ،نز  5خ دهمقیضس (سبک ییپضرچگی ،سبک نجتطضبی ،سبک مسلط ،سژبک مصژضلح ،
سبک ملیوشده) نستفضده شده بود .مشضهده میشود در بین خ دهمقیضسهضی ال تعضرض بضالت ین
34
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مقضیس ا

میضسگین در خ دهمقیضسهض در ه ده گژ هه م بژوط بژ سژبک ییپژضرچگی بژض میژضسگین  26/74ه
کمت ین میضسگین سیی م بوط ب سبک مصضلح بض میضسگین  14/09نست.
جدول  :2نتیجه آزمون کولموگروف – اسمیرونوف برای هر یک از متغیرها
آماره Z

نسسمضو

0/060

Sig
0/078

س مضل

ال تعضرض

0/048

0/200

س مضل

سبک ییپضرچگی

0/052

0/220

س مضل

سبک نجتطضبی

0/112

0/068

س مضل

سبک مسلط

0/070

0/086

س مضل

سبک مصضلح

0/059

0/095

س مضل

سبک ملیو شده

0/063

0/081

س مضل

مولفه
ا

نتیجه آزمون

ب نسضس خ هجیهضی آزمون کولمژوگ هف – نسژمی هسوف کژ در جژدهل  2سشژضن دنده شژده
نست ،ب دلیل نینک سقح معطضدنی ( )Sigتمضمی متغی هض بیشژت نز  5درصژد نسژت .فژ ض H0
پای فت شده ه ندعضی س مضل بودن توزیع دندههض پای فت میشود ،لان دندههض س مژضل نسژت ه بژ نی
نسمضو تمیی ه تحلیل ب رهی دندههض بضید نز آزمونهض پضرمت یک نستفضده ک د.
جدول  :3آزمون تی مستقل
مقیاس
ا
نسسمضو

تعداد

میانگین

انحراف استاندارد

شضغل

100

55/89

7/96

خضس دنر

100

54/48

9/72

آزمون لون

مقدار
T

معنی داری

0/012

1/122

0/263

ستضیج جدهل  3سشضن میدهد بض توج ب نینک  sigآزمون لون کمت نز  0/05شده لژان فژ ض
سضب نب ی هنریضس هض ب ق نر نست .لان بض توج ب  sigب دست آمده بین مقیضس ا نسسمضو در بین
زسضن شضغل ه خضس دنر ک نز  )0/05( αبیر ت نست .بطژضب نین بژین مقیژضس اژ نسسژمضو زسژضن
شضغل ه خضس دنر در سقح  0/05تفضهت معطژیدنری هجژود سژدنرد .یعطژی فژ ض ب نبژ ی میژضسگین
خ دهمقیضس ا نسسمضو بین زسضن شضغل ه خضس دنر رن میپای ی ه لان ف ری صف یعطی ب نبژ ی
میضسگین مقیضس ا نسسمضو در بین زسضن شضغل ه خضس دنر پای فت میگ دد.
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جدول :4آزمون تی مستقل
مقیاس

ال تعضرض
سبک
ییپضرچگی
سبک
نجتطضبی
سبک مسلط
سبک
مصضلح
سبک ملیو
شده

تعداد

میانگین

انحراف

معنی

آزمون لون()sig

مقدار
T

داری)(sig

0/366

6/439

0/000

استاندارد

شضغل

100

99/61

11/18

خضس دنر

100

88/79

12/53

شضغل

100

29/76

3/56

خضس دنر

100

23/72

5/15

شضغل

100

20/08

4/05

خضس دنر

100

18/75

4/44

شضغل

100

14/55

3/79

خضس دنر

100

13/92

5/05

شضغل

100

14/38

2/40

خضس دنر

100

13/81

2/99

شضغل

100

20/84

6/30

خضس دنر

100

18/59

5/46

0/004

9/633

0/000

0/460

2/210

0/028

0/003

0/997

0/320

0/012

1/486

0/139

0/256

2/696

0/008

ستضیج جدهل  4سشضن میدهد بض توج ب نینک  sigآزمون لون متغی هضی سبک ییپژضرچگی،
سبک مسلط ،سبک مصضلح  ،کمت نز  0/05شده لان ف ض سضب نب ی هنریضس هض ب ق نر بژوده ه سیژی
 sigآزمون لون متغی هضی ال تعضرض ،سبک نجتطضبی ،سژبک ملژیو شژده بیشژت نز  0/05شژده
نست .لان ف ض ب نب ی هنریضس هض ب ق نر بوده نست .بطضب نین بض توج ب نینک  sigبژین مقیژضس
ا نسسمضو ه خ دهمقیضسهضی آن (سبک ییپضرچگی ،سبک نجتطضبی ،سبک ملیو شده) در بژین
زسضن شضغل ه خضس دنر نز  )0/05( αکوچکت نست ،پ بین مقیضس اژل تعژضرض زسژضن شژضغل ه
خضس دنر ه سیی خ دهمقیضسهضی سبک ییپضرچگی ه سبک نجتطضبی ه سژبک ملژیو شژده در سژقح
 0/05تفضهت معطیدنری هجود دنرد .یعطی ف ض ب نب ی میضسگین مقیژضس اژل تعژضرض ه خژ ده-
مقیضسهضی سبک ییپضرچگی ه سبک نجتطضبی ه سبک ملیو شده بین زسژضن شژضغل ه خضسژ دنر رن
سمیپای ی ه لان ف ری صف یعطی ب نب ی میضسگین مقیضس ال تعضرض ه خ دهمقیضسهضی سبک
ییپضرچگی ه سبک نجتطضبی ه سبک ملیو شده بین زسضن شضغل ه خضس دنر رد میشود ه سیی خ ده-
مقیضسهضی سبک مسلط ه سبک مصضلح در بین زسضن شضغل ه خضس دنر تفضهت معطژیدنری هجژود
سدنرد.
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نسسمضو ه سبک هضی ال تعضرض زسضشویی زسضن شضغل ه خضس دنر

بحث و نتیجهگیری
هدف پوهه اضر مقضیس ا نسسمضو ه سبکهضی ال تعضرض زسضشویی زسضن شضغل ه خضسژ -
دنر بود .ب نسضس ستضیج نرنئ شده بین زسضن شضغل ه خضس دنر ا نسسمضو تفژضهت معطژیدنر هجژود
سدنرد .ستضیج نین پوهه بض ستضیج پضرهنی نز پوهه هضی قبلژی همسژو ه بژض ستژضیج پژضرهنی دیگژ
سضهمسو میبضشد .ک نین تحقیقضت همسو بض ستضیج محمدی ،یضهریضن ه عضرفی ( ،)1389نامژدسیژض-
) )1384نست .ک بیضن می دنرسد ا نسسمضو ه کطت ل نست س در زسضن شضغل ه خضس دنر تفژضهت
سدنرد .هلی سضهمسو بض ستضیج فال زنده ه دیگ نن ( )1391نست .ک بیضن میدنرسد سقح نست س در
زسضن خضس دنر سسبت ب زسضن شضغل بضالت میبضشد .ک در تبیین نین یضفت هض میتونن گفژت اژ
نسسمضو رن سگ ش پضیدنر ف د ب زسدگی ه تونسضیی پضس دهی بژ موقعیژتهژضی نسژت سآهر تع یژف
میکططد .نین ا ب هنکط سضزگضرنس خضصی داللت سدنشت ه ب ظ فیت ف د ب نی نستخضب پضس
سضزگضرنس مطضسب نشضره دنرد .ا نسسمضو یک جهتگی ی درهسی ب سحوة نرزیضبی خژود ،دسیژض ه
نلینمضت آن نست .در هنقع نین ا رن میتونن عضمل تعیینکططدة سالمت رهنن درسظ گ فت .ه -
چطین میتونن نستدالل ک د ک تغیی دنئمژی سژقح اژ نسسژمضو ،چژ مثبژت ه چژ مطفژی،
سشضندهطدة تغیی نت نسضسژی در شژ نیط زسژدگی نفژ ند نسژت (نرییسژون ه لیطدسژت و2007 ،1؛
لیطدست و ه نرییسون2005 ،؛ م یط  ،2010 ،2هالن 2011 ،3ه سظ ی مه هرنسی.)1394 ،
ه چطین ستضیج سشضن میدهد بین مقیضس ال تعژضرض زسژضن شژضغل ه خضسژ دنر ه سیژی خژ ده-
مقیضسهضی سبک ییپضرچگی ه سبک نجتطضبی ه سبک ملیو شده در سقح  0/05تفژضهت معطژی-
دنری هجود دنرد .در ستیم نین ستضیج بیضن میدنرسد سبک تعژضرض مسژلط ه مصژضلح بژین زسژضن
شضغل ه خضس دنر ب نب نست ه ه چطین سبک تعضرض ییپضرچژ ه نجتطژضبی ه ملژیو شژده در زسژضن
شضغل بضالت نز زسضن خضس دنر نست .ک ستضیج نین تحقیق بض تحقیقضت بضبضسوند ( )1394همسژو مژی-
بضشد ک بیضن دنشتطد .ال تعضرض مصضلح در بین زسضن شضغل ه خضس دنر تفضهتی هجود سدنرد هلژی
سبک نجتطضبی در زسضن شضغل بضالت نز زسضن خضس دنر نست .ه چطین نین ستضیج نز یک سو همسژو ه
نز سوی دیگ سضهمسو بض تحقیق هط پ هرنن ( )1390نست .زی ن بیضن دنشتطد ک زسضن شضغل بیشت
نز نلگوی نرتبضطی سضزسده متقضبل ه زسضن خضس دنر بیشت نز نلگوی نرتبضطی نجتطضب متقضبل نستفضده
میکططد .ه چطین ستضیج شژضهیتی ه شژضهیتی )2000( 4سشژضن دند کیفیژت محژضهرههژض ه امضیژت
شخصی در زسدگی زسضن شضغل رنبق هض رن غطیت میسضزد .در رنبقژ بژض نلگژوی سژضزسده متقضبژل
1. Eriksson & Lindstrom
2. Meiring
3. Volanen
4. Shavitz & Shavitz
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مه ت ین هیوگی نین نست در نین نلگو زهجین ب رناتی در مورد مسضیل ه تعضررضت خود گفتگژو
میکططد ه ب دسبژضل رنهاژل آن ب مژیآیطژد ه نز هنکژط هژضی غی مطققژی ،پ خضشژگ ی ه غیژ ه
خوددنری میکططد .در سبک مصضلح سیی زهجین بض یک سقح متوسقی نز نهمیت خود ه دیگژ نن
م تبط نست ک نین سبک ب نسضس یک تصمی گی ی دهجضسب زهجین ب تفضه میرسطد (قضدری،
فال چضی ه زنرعی .)1390 ،ک در نین ستضیج سشضن دنده شده نین سبک در زهجین شضغل بژضالت نز
خضس دنر نست .کط ه هنکط ده ف د ک قضدر سبضشطد مطظور خود رن تفهی کططد ،تعضرض سضمیژده
میشود (هنیل .)2000 ،1تعضرض زسضشویی ،سضشی نز هنکط سسبت ب تفژضهتهژضی فژ دی بژوده ه
زمضسی ک آنقدر شدت یضبد ک ناسضس خش  ،خصومت ،کیط  ،سف ت ،اسضدت ه سوءرفتضر کالمی
ه فییییی در رهنبط آسضن اضک شود ه ب اضلت هی نسگ درآید ،اضلتی غی عژضدی نسژت (کژضیالین ه
سییگوك .)2009 ،نبعضد دهگضس تعضرض (بض محوریت رقضبژت ه مشژضرکت) کژ موجژب رهی دندن
رفتضر تعضرضآمیی میشود در مقضلعضت بلک ه موتون ()1994؛ دنتیچ ()1998؛ رای ( )1983ه
تومضس ( )1976سقل نز بلدنچی ( )1392مورد ب رسی ق نر گ فت نست.
ه چطین بض توج ب نفینی رهزنفیهن زسضن شضغل در جضمع ه تحژوالت نیمژضد شژده ه تغییژ
سق هضی جطسیتی ه بضلتبع آن تغیی ف هط در خضسونده ه نجتمضع ،زسضن بض نشتغضل خود ه کسب
هویت تضزه ،نفینی نعتمضد ب سف ه نستقالل بیشت تونسسژت نسژد تژض اژد زیژضدی بژ مشژیالت
خضسوندگی ه شخصی سضشی نز نشتغضل کطضر بیضیطد ه ب دیدگضه خضسونده ه نجتمضع سسبت ب نشژتغضل
خود نث نتی مثبت ب جضی بگانرسد ک نین نم سیژی بژ سوبژ خژود بضعژ بهبژود رهنبژط آنهژض بژض
همس شضن میشود (هط پ هرنن .)1390 ،زی ن تونسضیی ب نی مدی یت ه اژل تعژضرضهژض بژ شژیل
سضزسده میتونسد یک نرتبضط قوی رن در رنبق زهج شیل دهد ه زهجهض رن ب نی نیمژضد یژک رنبقژ
صمیمی ه سیدیک کمک کطد (سومضهضسو 2013 ،2؛ دیلدنر ،سیتونت ه یضسین .)2013 ،3هژ چطژین
شضرن ()2014؛ چن ( )2015سیی در تحقیقضت خود رنبق بین زسضن شضغل ه تعضررضت بین خضسونده
ه سالمت رهنن رن سشضن دندسد.
بض توج ب سق مه مژدی یت تعژضرض در رهنبژط بژین فژ دی ه بژ هیژوه نزدهنج ه ررژضیت
زسضشویی ،لان آگضهی نز دنس ه مهضرتهضی مدی یت تعضرض ب مطظور نستفضده نز آن نم ی ر هری
ب سظ میرسد .ک ستضیج نین پوهه رن میتونن در جلسضت آموزشی پی نز نزدهنج ب مطظور آگضه
سضختن زهجین نز عونقب نزدهنج آنهض بض سبکهژضی اژل تعژضرض مطفژی در زسژدگی زسضشژویی
نستفضده ک د .نز آنجضیی ک مقضلعضت نسدکی در زمیط ا نسسمضو ه متغی هژضی مژ تبط بژض آن
1. Wille
2. Somohano
3. Dildar, Aisha & Sumaira
38

فصلطضم مشضهره شغلی ه سضزمضسی /دهره ده  ،شمضره  /35تضبستضن 1397

مقضیس ا

نسسمضو ه سبک هضی ال تعضرض زسضشویی زسضن شضغل ه خضس دنر

نسمضو شده نست ،بطضب نین پیشطهضد میشود متغی هضیی ک بژ سژوعی مژ تبط بژض بهبژود عملیژ د
مدی یت نست س هستطد مورد ب رسی ق نر گی سد .نز ط ف دیگ پوهه اضر محدهد ب جضمعژ
خضصی نست ه ب نی تعمی ستضیج بهت نست پوهه هضی مشضبهی بض جضمع آمضری متفژضهت نسمژضو
گی د ،تض بتونن ستضیج رن بض نطمیطضن بیشت ی تعمی دند.
منابع
ناتشضوزنده ،پ ،.صب ی سظ زنده ،ر .ه معمضربضشی نهل ،و .)1392( .رنبق بین ناسضس نسسمضو ه عملی د
شغلی بض میضسمیگ ی سالمت رهنن ه رنهب دهضی مقضبل  .رهشهژض ه مژدلهژضی رهننشژطضختی،)13(3 ،
.85-97
نامدیضن ،ش .)1384 ( .تثثی نشتغضل زسضن ب سالمت خضسونده .ممل رفضه نجتمضعی.179-157 ،)12(3 ،
بضبضپورخی نلدین ،ج )1385( .ب رسی رنبق بین شیوههضی التعضرض نرتبضطی ه سژالمت رهننشژطضختی
دنسشمویضن .فصلطضم علمی پوههشی رهننشطضسی دنسشگضه تب یی.28-46 ،)4(1 ،
بضبضسوند ،ف .مقضیس سبک هضی ال تعضرض ه خودکطت لی مضدرنن ه مشیالت رفتضری دختژ نن در مژضدرنن
شضغل ه غی شضغل .پضیضنسضم کضرشطضسی نرشد ،نسشگضه آزند نسالمی ،دنسشگضه آزند نسالمی هناژد تهژ نن
م کیی ،دنسشیده علوو ت بیتی ه رهننشطضسی.
بضبضئیگیوی ،ر ،.سظ ی ،ع .و .ه محسنزنده ،ف .)1395( .ب رسی مقضیس نی بهییستی رهننشطضختی ه دل-
زدگی زسضشویی ه نبعضد آنهژض در زسژضن شژضغل ه غی شژضغل .فصژلطضم علمژی-پوههشژی زن ه جضمعژ ،
.163-180،)1(7
بلدنجی ،و ،.ثضبتزنده ،و ،.فال چضی ،س .ر .ه زنرعی ،ن .)1392( .سبکهژضی دلبسژتگی بیرگسژضالن بژ
عطونن پی بیطیکططده سبکهضی اژل تعژضرض زسضشژویی در بژین دبیژ نن متثهژل شژه بطژدرعبضس.
فصلطضم مشضهره ه رهنندرمضسی خضسونده.85-112 ،)1(4 ،
اضجیک و ،ن .)1395( .نرتبضط تعضرض خضسونده-کضر بض سالمت رهنن ه تعضرض زسضشویی در زسضن شضغل شه
ته نن .ته نن .پوهه هضی رهننشطضسی بضلیطی ه مشضهره.127-113 ،)1(6 ،
اقیقی .)1391( . ،مقضیس سبکهضی ال تعضرض زسضشویی بژین زهجژین ررژضیتمطد ،زهجژین دنرنی
تعضرض ه زهجین در ش ف طالق در شه بطدرعبضس .پضیضن سضم کضرشطضسژی نرشژد مشژضهره خژضسونده،
دنسشگضه ه میگضن.
فال زنده ،. ،غفضریکیض ،و ،.کیقبضدی ،ن .ه سعضدتی .)1391( . ،مقضیس میینن نفسژ دگی ،نرژق نب ه
نست س در زسضن شضغل ه خضس دنر شه شی نز .ممل علمی پوههشژی دنسشژیده بهدنشژت یژید،)1(13،
.115-123
ک یمی ،پ ،.ک می ،ج .ه دهقضن ،ف .)1393( .رنبق سبکهضی دلبستگی ه سبکهژضی اژلتعژضرض بژض
ف سودگی زسضشویی کضرکطضن متثهل .فصلطضم علمی –پوههشی زن ه جضمع .53-70 ،)4(5 ،
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. خدمضت مقبوعضت نجتمضعی نیونسض، آخ ین ش نیط کضر در نی نن.)1387( . ،محبی
. دنسشگضه پیضو سور،  پضیضنسضم.13 ( مقیضسSOC)  نعتبضر ناسضس موجودی نسسمضو.)1390( . ن،محمدزنده
 ب رسی مقضیس نی سالمت رهنن ه نمید ب زسدگی زسضن شضغل ه،)1389(  ه عضرفی. ر، یضهریضن،. و،محمدی
.39-43 ،)1(9 ، ممل دنسشیده پ ستضری ه مضمضیی.غی شضغل نستضن آمربضیمضن غ بی
 رنبق ناسضس نسسمضو ه عیتسف.)1390( . س. و، ه عبدخدنئی. ر، صب ی سظ زنده،. و،معمضربضشی نهل
. 66-78،)12(4 ، فصلطضم مشضهره شغلی ه سضزمضسی.بض عملی د شغلی
 ب رسژی نسژت س شژغلی ه عونمژل مژ تبط بژض آن در زسژضن.)1390( . ه، ابیبی،. و، محمدی،. ب،موالی
.76-85 ،)1( 11 . دنسشگضه علوو پیشیی نردبیل.کضرکطضن شه نردبیل
 پی بیطی سبکهژضی اژل تعژضرض دنسشژمویضن متضهژل بژض.)1395( . ز، ه جوسی. و، دشتی،. س،میدنسی
 دنسژ ه پژوهه در. جمع گ نیی در دنسشگضه پیضو سور هناد نصژفهضن-نستفضده نز مؤلف هضی ف دگ نیی
.87-80 ،)2(17 ،رهننشطضسی کضرب دی
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 مقضیس نلگوهضی نرتبضط ه تعضررضت زسضشژویی در زسژضن.)1390( .ك، ه قبضدی. ز، قضدری،. ن،هط پ هرنن
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