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هايشیوهتعامل و هايمؤلفههايکنندهبینیپیشابعاد کیفیت زناشویی: بررسی 
حل تعارض زناشویی

Dimensions of marital quality: Investigating the Predictors of
marital interaction components and conflict resolution Styles

Seyyedehموسويفاطمهسیده  Fatemeh Mosavi

چکیده
حاضر با هدف بررسی ابعاد تعامل يمطالعه

زناشویی در يهاتعارضحليهاوهیشزناشویی و 
کیفیت زناشوییِ زنان و مردان متأهل ینیبشیپ

همبستگی است. -انجام گرفت. پژوهش توصیفی
شهر مرد متأهل از پنج منطقه150زن و 149

انتخاب شدند، و يریگنمونهدر دو مرحله قزوین
،شدهنظردیفرم تجدییزناشوتیفیکاسیمقبه 
پرسشنامه تگزاس و تعامل رابطه انجمن اسیمق
پاسخ دادند. نتایج حل تعارض کردكيهاوهیش

نشان داد که بین متغیرهاي مورد مطالعه همبستگی 
معناداري وجود دارد. همچنین تحلیل رگرسیون گام 

يهاتیفعالتعامل يهامؤلفهبه گام نشان داد که 
ومکالمات کوچکسودمند،بازشناسی،زیانگجانیه

،مسئلهدرحل تعارض درگیرييهاوهیشو از بازخورد
توانندیميریگکنارهواجتنابانطباق،وسازگاري

رفتارهاي .کنندینیبشیپرازناشوییکیفیت
نگهدارنده در تعامل با همسر و اتخاذ شیوه مناسب در 

زناشویی ضامن کیفیت و ثبات هايتعارضحل 
.شودمیزناشویی زوجین تلقی 

تعامل زناشویی، تعارض کلیدي:يهاواژه
زناشویی، کیفیت زناشویی

Abstract
The current research administrated with
the goal of studying the dimensions of
marital interactions, conflict resolution
styles in prediction marital quality in
men and women of Qazvin City. The
research is descriptive-correlation. 149
married women and 150 married men
from five regions of Qazvin City were
selected in two-stage sampling, and
responded to the Revised Dyadic
Adjustment Scale, Texas Tech Relationship
Interaction Scale and Conflict Resolution
Styles Questionnaire. The results showed
that there was significant correlation
between all the studied variables. The
stepwise regression analysis also showed
that exciting activities, salutary
recognition, small-talks, and feedback of
the components of marital interaction
and conflicts involvement, adjustememt
and compatibility, avoidance and withdrawal
of conflict resolution styles can be pridict
marital quality. Maintenance behaviors in
interaction with spouse and take an
appropriate style in conflict resolution
can be considred as a guarantee of
marital quality, and stabality of couples.

Key words: Marital interaction, marital
conflict, marital quality
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مقدمه
، در این میان، تعامل با شرکاي عاطفی چون همسر از اهمیت بریممیاز روابط بسر ايمجموعهما در 

زیادي بر سالمت جسمانی تأثیراتکه کیفیت رابطه با زوج، ايگونهو محوریت خاصی برخوردار است، به 
مفهومی 1کیفیت زناشویی). 2005(روزبولت، هانون، استروکر و فینکل، گذاردمیفرد بجا شناختیروانو 

چندبعدي و شامل ابعاد گوناگون ارتباط زوجین مانند سازگاري، رضایت، شادمانی، انسجام و تعهد است 
بلکه ) و لزوماً مفهومی مخالف اختالف زناشویی نیست،1390به نقل از یوسفی، ، 2006، 2(تروکسل

و هاتعارض(شامل متشکل از ابعاد مثبت (شامل شادکامی و تعامالت زناشویی مثبت) و ابعاد منفی
). اهمیت اجتماعی 2007منفی) است که در روابط بین زوجین وجود دارند (فینچام و بیچ،هاينگرش

از عوامل در ايمجموعهدر خصوص چرایی و چگونگی تغییرات کیفیت زناشویی امري است که مطالعات
ارتباطی و هايمهارتبر نقص در هاپژوهش). برخی 2000آن دخالت دارند (برادبوري، فینچام و بیچ، 

ویی (نولر و تعهد زناش)، 2010هولمز، ، لوپز ودانیلمک؛ 2008تعامالت زوجین (هاید و دلماتور، ينحوه
، 3گلدنبرگ و گلدنبرگو ادراك از تعامالت همسر (شدهآموختهتعامالت هايسبک)، 1990فیتزپاتریک، 

موجود در روابط و چگونگی هايتعارض)، سطح 1395، تی و نقشبندياشاهی براو؛ ترجمه: 2000
از بین شودمی. اهمیت کیفیت زناشویی زمانی مشاهده اندشده) متمرکز 2010مدیریت آن (فروساکیس، 

، طالق و مشکالت زناشویی شوندمیمواجه هاآنپرتنشی که مردم در زندگی خود با هايموقعیتتمام 
، نژادباقریانکیمیایی و ؛ ترجمه:2010، 4دوم و سوم را داراست (الیري، هیمن و جانگسمايرتبهبه ترتیب 

هايدشوارياز بین عوامل متعدد مرتبط با کیفیت زناشویی، دهدمینشان هاپژوهش). با این حال، 1394
پریشانی در روابط همسران است يدهندهنشانزناشویی نیست، اما هاياختالفارتباطی اگرچه تنها علت 

؛ 1389پورنایینی و منشئی،؛ ترجمه:1986، 5(برنشتاین و برنشتاینکندمیو مشکالت موجود را تشدید 
) کیفیت روابط 1987طبق نظر فینچام و برادبوري ()،2007کاراهان،؛2008؛ گارمن، 1386نظري،

زندگی است،زايتنشهايموقعیتدر هاآنمقابله ي هايشیوهزناشویی تابع نحوه تعامل زن و شوهر و 
وماندهباقینشدهحلمشتركزندگیمهممسائلشودمیموجبارتباطی ناکارآمد،الگوهايکهچرا

؛ 1387و جعفري،تبریزي، اردکان؛ ترجمه: 2001، 6شده (هالفوردهازوجبیندرتکراريتعارضمنبع
زوجینسازگاريدرتدریجیموجب شروع تخریب)، و1395االسالمی، شیخقمري وگران،شیشهاسدي

همسران در برقراري تعامالت هايمهارتو هاصالحیت).1995و داگالس،فریژر(داگالس،شودمی
ارتباط معناداري با کیفیت زناشویی چون رضایت از رابطه، ایجاد حس هاتعارضمثبت و مدیریت سازنده 

مدنی وگرمخانی،؛ بابایی1994(کوپاچ و متز، دارد داشتندوستاعتماد و کنترل دوجانبه، عشق و 

1. marital quality
2. Troxel
3. Goldenberg & Goldenberg
4. Oleary Heyman & Jongsma.
5. Bornstein  & Bornstein.
6. Halford.
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کیفیت زناشویی به این نتیجه هايکنندهبینیپیشیاري با هدف تعیین مطالعات بس). 1393لواسانی، 
در زندگی برخوردارند. زوجین برخوردار تريبیشرسیدند که زوجین با رضایت زناشویی باال، از سازگاري 

ارتباطی، ایفاي نقش و حل تعارض داراي هايمهارتکارکردي مناسب در خانواده چون هايشیوهاز 
؛ ابراهیمی و جان بزرگی، 1392؛ موسوي، 1390سازگاري زناشویی باالیی هستند (سامانی و بهبهانی، 

؛ ترجمه: گنجی، 2011(1ماتلین) و 2000). برادبوري، فینچام و بیچ (1392؛ امانی و لطافتی بریس، 1387
ارتباطی و درك متقابل، هايمهارتالگوهاي رفتار تعارضی، ندهکنتعییندر مطالعات خود به نقش )1390

گاورنمک- پرون. در رضایت زناشویی پی بردندمسئلهو توانایی زوجین براي حل مهارت در حل بحران 
) دریافتند میزان همدلی و رضایت از رابطه در زوجین بستگی به سبک حل تعارض در 2014(و همکاران

تازه ازدواج) در مطالعه طولی با درگیرنمودن زوجین 2016الونر، کارنی و برادبري (روابط زناشویی دارد.
به نقش دوسویه رضایت از رابطه و ارتباطات منجر به رضایت زناشویی مؤثرکرده در تعامالت مثبت و 

زناشویی محسوب کیفیتقوييکنندهبینیپیشزناشوییارتباطات و تعامالت، روایناز پی بردند.هاآن
نگهداري و «در مطالعه ارتباطات زناشویی، مطالعه مؤثر). یکی از رویکردهاي 1994(گاتمن،شودمی

که توسط شرکاي رابطه شودمیاست. نگهداري و حفظ رابطه به عنوان تالشی توصیف 2»حفظ رابطه
اصالح و ازسرگیري رابطه براي حفظ تعادلی پویا در رابطه فیمابین و پرهیز از مشکالت، بازسازي و 

برسانند، این رفتارهاي بخشیرضایتتا رابطه را به سطح قابل قبول و پذیردمیتخریب شده صورت 
، گسترش رابطه، جستجوي نزدیکی و داشتندوست، شامل برابري در رابطه، کنترل، 3نگهدارنده
) 1993()، دینتون و استافورد1994(کنري و استافورد،و مجادالت فیمابین استهاتنشو حل 4پیوستگی

و رفتارهاي 7، گشودگی6گراییمثبت، 5این دسته رفتارها را شامل رفتارهاي راهبردي چون اطمینان
اجتماعی هايشبکهو استفاده از 9مشتركهايفعالیت، 8شدهگذاردهاشتراكمعمول چون وظایف به 

يسازهسه مفهوم کلیدي تعامالت زناشویی را در سه ))2010و اسکوگراندفرینديالسون، . دانندمی
تعاملفرایندسهبر)1979(اسپانیرولویسنمودند.معرفی12و ارتباطات11پذیريانعطاف، 10انسجام

وتعارضکرده، و بین ارتباط، مدیریتتمرکزعاطفیابرازو، همبستگی13یعنی، توافقزناشویی،

1. Matlin
2. relationship maintenance
3. maintenance behaviors
4 .affinity seeking
5. assurances
6. positivity
7 .openness
8 .sharing tasks
9. joint activities
10 .cohesion
11 .flexibility
12 .communication
13 .consensus
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، به نقل 1991طبق نظر رابینسون (.مشاهده نمودندتريقويارتباطزناشوییرضایتباجنسیصمیمیت
ستایش و (1بازشناسی سودمندهايمؤلّفه) انواع توالی تعاملی در روابط زناشویی شامل 1998، ويشاماز 

تمجید و ستودن همسر (2)؛ نظرات سازنده ایگوکالمی و غیرکالمیهايروشقدردانی همسران از هم به 
3)؛ توسعه ي خاطرات مشتركو براي چیزي که هستدهدمیبراي کارهایی که انجام 

هايفعالیتدرگیري مشترك در (4انگیزیجانههايیتفعال؛منظم خاطرات گذشته)گذاردناشتراكبه(
6و مکالمات کوچکو ایجاد تغییر در الگوهاي تعامل و ارتباط در ازدواج)(نظارت5)؛ بازخوردبخشلذت

) 2007و آساي (فریندياست. ) صرف زمان براي گفتگو با همسر در مورد موضوعات کوچک(
، 8، ارتباطات مثبت، بهزیستی معنوي7تعامالت سازنده را شامل قدردانی و مهربانی، تعهدهايشاخص

مختلف بر هايپژوهش. کنندمیگذران اوقات مفرح با یکدیگر، توانایی مدیریت بحران و استرس ذکر 
ارتباط این رفتارهاي نگهدارنده با رضایت زناشویی، کیفیت زناشویی، توافق بین زوجین و ثبات در روابط 

یلسون، آرون و کاپراریلو، ؛ فایوکوت، تام1998، ويشام، به نقل از 1978، 9زناشویی تأکید نمودند (فنل
) 2016). ویسر و ویگل (2013؛ آرون، لواندوسکی، ماشک و آرون، 2013؛ کولتر و ماولوف، 2015

اعتماد و گشودگی،،بودنمثبتشامل پنج مولفه گرمصالحهکه تعامالت زوجین نشان دادند
تربیشرضایت زناشویی هاي کنندهبینیپیشزوجی است و هايفعالیتو ايشبکهرابطه اطمینان،

خود که زوجین میانداندمیاز تعامالت ايشبکههمسران را تعامالتی) الگوهاي2000(است. وایل 
بر این گراندرمانخانواده.هستندالگوهاهماناجرايصرفاً،آفرینمشکلرفتارهايکرده وبرقرار

در چارچوب تعامل عالمتی براي نیاز به حل تعارض است.سازمسألهاین رفتارهاي تربیشباورند که 
رسچ - . باالردشودبه عنوان تالشی براي تغییر نظام زناشویی در نظر گرفته تواندمیجاري، تعارض 

بدکارکرد تعارض روي هايازدواجکارآمد نیز همچون هايازدواج) دریافتند که در 1999و ویگل (
ا غیرسازنده در جهت یسازندهبه عنوان تالشی تواندمی، بنابراین، راهبردهاي حل تعارض دهدمی

. محققان مختلف از راهبردهاي اتخاذ شده توسط زوجین با عناوین شودمیتغییر نظام زناشویی دیده 
)؛ 2000وایل،(12انزواگزینی/ توقع،11متقابلسرزنش،10متقابلانزواگزینیمتعددي چون الگوهاي 

1 .salutary recognition
2. ego-building comments
3. expanding shared memories
4. exciting activities
5. feedback
6. small-talk
7. commitment
8. spiritual well-being
9. Fennel
10. mutual with drawal
11. mutual accusdtion
12. demandind-whit drawal
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)، 1991شنک، و(کریستنسن3متقابلاجتنابالگوي، 2گیريکناره/ ، توقع1متقابلسازندهالگوهاي
سبک و8، سبک تهاجمی7) و سبک منفعل1994(گاتمن، 6، سبک اجتنابی5، سبک متخاصم4سبک موثّق

شیمکواسکی . اشرودت، ویت و اندکرده) یاد 2008سیگ و الرسون،- (اولسون، اولسون9مندانهجرأت
در روابط زناشویی زوجین داراي تعارض گیريکنارهتحلیل خود دریافتند الگوي توقع/- ) در فرا2014(

اندازه اثر متوسط است. الگوي اجتناب از تعارض نیز اگرچه به عنوان یک راهبرد مدیریتی غالب در 
در روابط مؤثروان الگوي و در برخی روابط به عنشودمیبسیاري از روابط توسط طرفین رابطه اتخاذ 

) 2015)، با این حال، اورال، فلچر، سیمپسون و فیلو (2015(رولوف و رایت، کندمیعمل آمیزتعارض
در زندگی روزانه و در تريبیشدریافتند زوجین در الگوي اجتنابی تعارض رفتارهاي خصمانه و دفاعی 

تحقیقات مختلف نشان داده است.دهندمینشان شانزندگیحین مشاجرات خود نسبت به شریک 
حل تعارض و الگوهاي تعاملی مثبتی در يسازندهکه از راهبردهاي مندقانونزوجین با سبک موثّق یا 

از کیفیت باالتري در روابط زناشویی برخوردارند، ارتباطات مثبتی با یکدیگر گیرندمیروابط خود بهره 
الیی دارند و از ثبات بیشتري در زندگی بهره می برند (هلمن و برقرار می کنند، رضایت زناشویی با

مظاهري، کیقبادي، ؛ 2010؛ برتونی و بودنمن، 2012؛ عسکري، نوا، حسن و بابا، 2003جارویس، 
درویزه و ،قهساره؛ شامحمدي1384احمدي، وزادهفاتحی؛ 1380، قشنگ و پاتو، ایمانیفقیه

؛ 1388و محمودي، پورامامی، فروشانیدیباجی؛ 1388ثنایی، و؛ اسدي، نظري1387پورشهریاري، 
؛ 1390قبادي، وقادري؛ هنرپروران،1390، محمديخاصوبخشیجهاناسدي،کشاورزافشار،

، سیاهجعفري و شاهامیناعتمادي،؛ 1989گاتمن و کروکاف، ؛ 1390، احدي، جمهري و فرخی، اقدمفتحی
؛ اشمیت، کلیگل و 2010ویلر، آپدگراف و ثایر، ؛ 1392ه، صمدزادواحمدي،سلیمانی،جاویدي؛ 1393

).2001؛ ریدلی، ویلهلم و سورا، 2007شاپیرو، 
آمار طالق مربوط به زنان و ترینبیش)1395(استانداري قزوینشدهگزارشآمار آخرینمطابق

گذشته است. چندین برابر این ارقام را هاآنسال از ازدواج مشترك 10تا 4مردانی است که بین 
هايخانوادهکه انستدهاییناسازگاريحاد و مزمن زناشویی و انواع هاياختالفشاملبایستمی

موسوي .برندرا با نفرت، کراهت، اضطراب و دغدغه خاطر بسر تا عمريسازدمیوادار را بسیاري
با این حال، درصد است. 22) نشان داد که احتمال وقوع طالق در سه سال آینده در شهر قزوین 1393(

1. mutual productive pattern
2. demand-withdraw pattern
3 .demandind-whit drawal
4. validating style
5 .volatile style
6. avoidant style
7 .passive style
8 .aggressive style
9 .assertive style
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ست، بلکه نوع کیفیت ازدواج اکنندهتعییننیست کههاتعارضمطابق با تحقیقات یادشده، وجود یا فقدان 
این.کیفیت رابطه زناشویی استکنندهتعیینآمیزتعارضهايموقعیتتعامالت زوجین و کیفیت مدیریت 

با از سوي دیگرهاآندر حل ناکارآمد تعامالت زناشوییاز یک سو و شیوهزناشویی مستمرهايتعارض
ن پژوهش با هدف پاسخگویی به دو بنابراین، ای. گرددمیگذشت زمان منجر به فروپاشی روابط زوجین 

حل تعارض و کیفیت زناشویی هايشیوهتعامل زناشویی، هايمؤلفهآیا بین - 1سوال زیر انجام گردید: 
کیفیت بینیپیشچه سهمی در حل تعارضهايشیوهتعامل زناشویی و هايمؤلفه-2رابطه وجود دارد؟ و 

زناشویی زنان و مردان متأهل دارند؟

روش
گیرينمونهجامعه، نمونه و روش 

هل أزنان و مردان متاین پژوهش شامل کلیه ي جامعه است.همبستگی- پژوهش حاضر توصیفی
ورود طول يهامالكمرد) بر اساس 150زن و 149شرکت کننده (299بودند کهساکن شهر قزوین

، داشتن سواد کافی و شرکت داوطلبانه و نداشتن این مالکها به عنوان سالیکمدت ازدواج بیش از 
جنوب، از همه مناطق شهر قزوین (يانمونهبدین ترتیب براي انتخاب .خروج انتخاب شدنديهامالك

اجتماعی، بر اساس نقشه آماري شهر قزوین، از - ) با تنوع طبقه اقتصاديغرب، شرق، شمال و مرکز شهر
تصادفی انتخاب گردید، ياخوشهمحله) به روش 2محله (از هر منطقه 10موجود، محله260میان 

فوق بودند، برگزیده شدند. يهامالكسپس از هر محله زنان و مردان متأهلی که حائز 

گیرياندازهابزار 
این مقیاس توسط باسبی، .)RDAS(1شدهمقیاس کیفیت زناشویی فرم تجدیدنظر

و توافق، رضایتیاسمقخردهسه ماده در14) تدوین شده و داراي 1995کریستنسن، کرین و الرسن (
= توافق دائم) 5= همیشه اختالف تا 0(ياتبه6انسجام زناشویی است، که ماده ها در یک طیف لیکرت 

) 1390باالست. یوسفی (کیفیت زناشوییدهندهنشانمرتب شده اند. نمره هاي باالتر در این مقیاس 
و روایی همگراي آن با پرسشنامه 89/0و92/0ضرایب آلفاي کرونباخ و روش تنصیف این مقیاس 

، 39/0به ترتیب 4و مقیاس سازگاري دونفره3، ارزیابی همبستگی زوجی2رضایت زناشویی الك و واالس
هايیاسمقخردهآلفاي کرونباخ پایاییبگزارش کرده است. در پژوهش حاضر، ضرای33/0و 36/0

محاسبه گردید.75/0انسجام و82/0رضایت، 74/0توافق 

1. Revised Dyadic Adjustment Scale
2. locke-Wallace Marital Adjustment Test
3. Dyadic Cohesion Evaluation
4. Dyadic Adjustment Scales
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36يدارااین مقیاس .)TTRIS(1تگزاسآوريفندانشگاه مقیاس تعامل در رابطه
هايیتفعالایگو، توسعه خاطرات مشترك، يسازندهبازشناسی سودمند، نظرات یاسمقخرده6ماده و 

ازرتبه اي6، بازخورد و مکالمات کوچک است، که ماده هاي آن در یک طیف لیکرت انگیزیجانه
) ضرایب آلفاي کرونباخ 1998(يوشام(کامالً موافق) مرتب شده اند. 6(کامالً مخالف) تا 1

، 83/0، توسعه خاطرات مشترك 90/0، بازشناسی سودمند 85/0نظرات سازنده ایگو هايیاسمقخرده
گزارش داده است. این مقیاس 86/0و مکالمات کوچک 80/0، بازخورد 87/0انگیزیجانههايیتالفع

زناشویی و بدون هايتعارضبالینی و غیربالینی و بین دو گروه از زوجین داراي يهانمونهقادر است بین 
هايیاسمقردهخ). در پژوهش حاضر، ضرایب آلفاي کرونباخ 1998، يوشامتمایز ایجاد کند (تعارض

هايیتفعال، 78/0، توسعه ي خاطرات مشترك 53/0ایگو يسازنده، نظرات 91/0بازشناسی سودمند 
محاسبه گردید.72/0و مکالمات کوچک 72/0، بازخورد 72/0انگیزیجانه

) در دو 1994(3این پرسشنامه توسط کردك. )CRSI(2حل تعارضيهاسبکپرسشنامه 
هايتعارضحل تعارض خود هنگام بروز هايیوهشمورد گوپاسخگزارش فردي (گزارش ينسخه

حل تعارض همسر) تدوین شده و هر يیوهشدر مورد گوپاسخ(نظر زناشویی) و گزارش شریک زندگی
به شیوه مثبت، درگیري در مسئلهماده هستند و چهار شیوه حل تعارض حل 16یک از دو نسخه شامل 

این پرسشنامه در یک يهاماده. دهدیم(سازگاري) را مورد ارزیابی قرار و انطباقیريگنارهکتعارض، 
هر سبک حل و حداقل و حداکثر نمرهاندشدهمرتب = همیشه)5هرگز تا =1(يادرجه5طیف لیکرت 

) ضرایب آلفاي 1394، زارع، علیپور و شکري (می باشد. خدایی20و 4تعارض به ترتیب 
و 73/0، انطباق80/0یريگکناره، 79/0مثبت يیوهشبه مسئلهسبک حل تعارض حل هايمقیاسخرده

هايیاسمقخردهبدست آورده اند. در پژوهش حاضر، ضرایب آلفاي کرونباخ 70/0درگیري در تعارض 
و درگیري در 53/0، انطباق46/0یريگکناره، 64/0مثبت يیوهشبه مسئلهسبک حل تعارض حل 

بدست آمد.73/0تعارض 

روند اجراي پژوهش
اجتماعی، شهر - ازدواج افراد شرکت کننده و طبقه اقتصاديمدتطولبا رعایت متغیرهاي جنسیت، 

کردنمشخصمنطقه تقسیم گردید، پس از 260بخش شرق، غرب، مرکز، شمال و جنوب و 5قزوین به 
هاپرسشنامهشهر قزوین) و توزیع -مورد نظر طبق نقشه جمعیتی شهر قزوین (مرکز آمار ایرانهايمحله

در خصوص نحوه تکمیل هاآنصدا و سیماي مرکز قزوین و توجیه دیدهآموزشبین پرسشگران 
و براي شرکت در تحقیقهاآن، با مراجعه به منازل، پیداکردن نمونه موردنظر، جلب موافقت هاپرسشنامه

زنان و مردان متأهل ساکن شهر انتخاب گردیدند.هايپاسخبودنمحرمانهدادن اطمینان براي 

1. Texas Tech Relationship Interaction Scale (TTRIS)
2. Conflict Resolution Styles Inventory
3. Kurdek
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تجزیه و تحلیل داده ها
در این پژوهش از روش هاي آماري توصیفی (میانگین و انحراف معیار) و استنباطی (ضریب 

ژوهش با توجه به نرم ) براي پاسخگویی به سوال هاي پايمرحلههمبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون
استفاده گردید.SPSS-20افزار آماري 

هایافته
ازدواج مدتطولو با 37تا 16سال، دامنه سن ازدواج 56تا 18ننده ها کدامنه سن شرکت 

سال بود.20تا 2

1جدول 
ضرایب همبستگی بین متغیرهاي پژوهش

انسجام زناشوییرضایت زناشوییتوافق زناشوییمتغیرها
**41/0**21/0**124/0(گ.ف)به شیوه سازندهمسئلهحل 

**40/0**20/0**240/0(گ.ه)به شیوه سازندهمسئلهحل 

08/0-**20/0-**17/0-(گ.ف)اجتناب و کناره گیري
03/0-**23/0-**21/0-(گ.ه)اجتناب و کناره گیري

06/008/0-04/0-(گ.ف)سازگاري و انطباق
**01/017/0-*13/0(گ.ه)انطباقسازگاري و 

1/0-**42/0-**30/0-(گ.ف)مسئلهدرگیري در 
**21/0-**43/0-**46/0-(گ.ه)مسئلهدرگیري در 

**50/0**60/0**55/0بازشناسی سودمند

**44/0**54/0**50/0نظرات سازنده ایگو

**45/0**57/0**56/0توسعه خاطرات مشترك

**56/0**59/0**58/0هیجان انگیزفعالیت هاي 

**38/0**43/0**48/0بازخورد

**51/0**50/0**56/0مکالمات کوچک

*P 05/0≤ **P 01/0≤

کیفیت زناشویی (توافق، رضایت و انسجام زناشویی) با سبک يهامؤلّفه، که بین دهدیمنشان 1جدول 
- اجتنابهمبستگی مثبت و معنادار، با سبک سازنده در دو گزارش فردي و همسريشیوهبه لهئمسحل

افق، رضایت و انسجام و بین توهمبستگی منفی و معنادارمسئله، سازگاري و درگیري در يریگکناره
مشترك، خاطراتایگو، توسعهسازندهسودمند، نظراتهاي تعامل زناشویی (بازشناسیلفهزناشویی و مؤ

مثبت و معناداري وجود دارد.کوچک) همبستگی، بازخورد و مکالماتزیانگجانیهيهاتیفعال
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2و دامنه مقادیر عامل تورم واریانس73/0تا 27/0از بینپیشمتغیرهاي 1دامنه مقادیر ضریب تحمل

)VIF است (میرز، 3چندگانهخطیهمو خطیهمبیانگر تایید مفروضه عدم 72/3تا 40/1) آنها از
آمده است.2در جدول ايمرحله). نتایج تحلیل رگرسیون 2006گامست و گارینو، 

2جدول
کیفیت زناشوییبینیپیشبراي ايمرحلهنتایج رگرسیون 

RR2Bβtpهاکنندهبینیپیشهاگام
71/050/020/171/052/17001/0انگیزهیجانهايفعالیت1
انگیزهیجانهايفعالیت2

75/056/079/047/083/8001/0بازشناسی سودمند
64/035/089/6001/0

3
انگیزهیجانهايفعالیت

بازشناسی سودمند
(گ.ه)مسئلهدرگیري در 

77/059/0
75/044/054/8001/0
52/029/037/5001/0
52/0-17/0-25/4-001/0

4
انگیزهیجانهايفعالیت

بازشناسی سودمند
78/060/0(گ.ه)مسئلهدرگیري در 

64/038/053/6001/0
45/024/035/4001/0
47/0-16/0-81/3-001/0

24/014/048/2001/0مکالمات کوچک

5

انگیزهیجانهايفعالیت
بازشناسی سودمند

78/060/0(گ.ه)مسئلهدرگیري در 

61/037/033/6001/0
45/025/048/4001/0

- 47/0- 16/0- 89/3001/0
24/014/056/2001/0مکالمات کوچک

28/009/045/2001/0(گ.ه)سازگاري و انطباق

6

انگیزهیجانهايفعالیت
بازشناسی سودمند

79/061/0(گ.ه)مسئلهدرگیري در 

60/036/018/6001/0
49/027/077/4001/0
40/0-14/0-20/3-001/0

23/014/036/2001/0مکالمات کوچک
37/012/009/3001/0(گ.ه)سازگاري و انطباق

001/0-30/2-09/0-31/0(گ.ه)گیريکنارهاجتناب و 

7

انگیزهیجانهايفعالیت
بازشناسی سودمند

(گ.ه)مسئلهدرگیري در 
79/062/0

63/037/042/6001/0
51/028/099/4001/0
45/0-15/0-53/3-001/0

34/020/004/3001/0مکالمات کوچک
37/012/009/3001/0(گ.ه)سازگاري و انطباق

001/0-27/2-09/0-30/0(گ.ه)گیريکنارهاجتناب و 
001/0-99/1-12/0-20/0بازخورد

1. tolerance
2. variance inflation factor
3. multicolinearity٠
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گام) در گام اول نشان بهگام، تحلیل رگرسیون (روش شودمیمشاهده 2که در جدول گونههمان
، p≥001/0[کندمیبینیپیش% از واریانس را 50به تنهاییانگیزهیجانهايفعالیتداد که متغیر 

19/307) =299,1(F ،50/0 =R2،6معادله گردید فقط سودمند که وارد در گام دوم، متغیر بازشناسی
، در گام سوم، ]p،81/195) =298,2(F56/0=R2≥001/0[درصد به واریانس اضافه نموده است

درصد به 3به صورت منفی به همراه دو متغیر قبلی به تنهایی فقط )ه.گ(مسئلهدرمتغیر درگیري
، در گام ]p ،06/144) =297,3(F ،59/0=R2≥001/0[واریانس کیفیت زناشویی اضافه نموده است 

درصد به واریانس متغیر کیفیت زناشویی 1کوچک به همراه سه متغیر دیگر فقط چهارم، متغیر مکالمات
و، در گام پنجم، متغیر سازگاري]p,46/111) =296,4(F,609/0=R2≥001/0[اضافه نموده است 

،p≥001/0[به همراه چهار متغیر دیگر سهمی در تبیین واریانس کیفیت زناشویی ندارد )ه.گ(انطباق
87/91) =295,5( ،F ،616/0=R2[گیريکنارهو. در گام ششم، متغیر اجتناب)به صورت منفی )ه.گ

،p≥001/0[درصد به واریانس متغیر کیفیت زناشویی اضافه نموده است 1به همراه پنج متغیر قبلی فقط 
61/78) =294,6F((,62/0=R2[ در گام هفتم و نهایی، متغیر بازخورد به همراه شش متغیر قبلی .

. ]p،63/61) =293,7(F ،62/0=R2≥001/0[کندمیدرصد تغییرات کیفیت زناشویی را تبیین 1فقط 
زیانگجانیهيهاتیفعالبینپیشکه دو متغیر دهدمیدر کل، نتایج رگرسیون نشان 

)001/0,P<42/6,t=37/0=β001/0سودمند () و بازشناسیP<99/4t= ،28/0=β بیشترین سهم را ،(
کیفیت زناشویی دارند. ینیبشیپدر 

بحث 
مشکالت بین زوجین معرفی شده است، بنابراین، روابط ترینرایجمشکالت ارتباطی بین زوجین از 

زناشویی فراهم هايتعارضویژهبهفرديبینهايتعارضترین موقعیت را براي خانوادگی فشرده
هاي ، از آنجایی که تعارض در روابط صمیمی امري طبیعی بوده، تعامالت زوجین زمینهسازدمی
ناکارآمد يشیوهزناشویی شدید از یک سو و هايتعارضکند.را براي تعارض فراهم میشماريبی

جلوه آن، نارضایتی، عدم توافق، ناپایداري ترینشایعتعامالت زناشویی پیامدهاي ناگواري در پی دارد که 
که وجود یا عدم تعارض به تنهایی دهدمیتحقیقات نشان . و سرانجام فروپاشی روابط زوجین است

کند، بلکه نوع تعامالت زوجین و کیفیت مدیریت زدواج را تعیین میعاملی نیست که کیفیت ا
. نتایج این پژوهش با هدف کیفیت رابطه زناشویی استيکنندهتعییناست که آمیزتعارضهايموقعیت
از میان حل تعارض با کیفیت زناشویی نشان داد هايشیوهتعامل زناشویی و هايمؤلفهيرابطهبررسی 

ایگو، يسازندهتعامل زناشویی (بازشناسی سودمند، نظرات هايمؤلفهمتغیرهاي مورد بررسی، یعنی، 
) با ابعاد کیفیت زناشویی انگیزهیجانهايفعالیتخاطرات مشترك، مکالمات کوچک، بازخورد و يتوسعه

با نتایج مطالعات هایافتهکه این معناداري وجود دارد، يرابطه(شامل توافق، انسجام و رضایت زناشویی) 
)، ابراهیمی و جان 1390سامانی و بهبهانی ()، 1393گرمخانی و همکاران ()، بابایی1994کوپاچ و متز (
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الونر و همکاران ) و 2014و همکاران (گاورنمک- پرون)، 1392)، امانی و لطافتی بریس (1387بزرگی (
ارتباطی مثبت چون هايمهارت) بر این باورند که 2008) همسوست. اولسون و همکاران (2016(

، خانواده و زوج را در بیان نیازهاي در حال تغییر و کنندهحمایتو ارائه نظرات کردنگوشهمدلی، دقیق 
مثبت چون هايمهارت. این سازدمیا توانپذیريانطباقآنان در ارتباط با همبستگی و هاياولویتنیز 

بر رضایت و انسجام مسئلهحل هايمهارتو کنندهحمایتروشن، همدلی، جمالت هايپیامفرستادن 
ناهماهنگ و هايپیامارتباطی منفی شامل مواردي چون فرستادن هايمهارتبوده، مؤثررابطه زوجین 

هايمهارتطرف دیگر، فقدان همدلی، بیان جمالت غیرحمایتی و انتقادات، کردناعالمفاقد صالحیت 
دوسویه، توانایی زوجین و اعضاي خانواده را براي بستبنمتناقض چون هايپیامو مسئلهضعیف حل 

حل تعارض (شامل حل هايشیوه. نتایج همچنین نشان داد که بین رساندمیبیان احساسات به حداقل 
) با ابعاد کیفیت مسئله، درگیري در گیريکنارهسازنده، سازگاري و انطباق، اجتناب و يهشیوبه مسئله

زناشویی (شامل توافق، انسجام و رضایت زناشویی) همبستگی معناداري وجود دارد، که با نتایج مطالعات 
) و 2000(برادبري و همکاران )، 1395گران و همکاران (شیشه)، اسدي1995داگالس و همکاران (

، ویژهبهکه ناخشنودي زناشویی، کنندمیتأیید هاپژوهش) هم راستا است. 2014و همکاران (شرودتا
ارتباطی هايکاستی، با پردازندمیبه رفتار متقابل با یکدیگر هایشاناختالفيدربارههنگامی که زوجین 

). طبق رویکرد 1389ینی و منشئی،پورنای؛ ترجمه: 1986برنشتاین و برنشتاین، آشکاري همراه است (
رابطه، جستجوي نزدیکی و پیوستگی و حل يتوسعهنگهداري و حفظ رابطه که با برابري در رابطه، 

تعادلی پویا برقرار نموده، پس مابینفیيرابطهزوجین در ،شودمیمشخص مابینفیو مجادالت هاتنش
تا کنندمیتخریب شده يرابطه، اقدام به بازسازي، اصالح و از سرگیري هاتعارضاز بروز مشکالت و 

)، 1989برسانند. طبق یافته مطالعات گاتمن و کروکاف (بخشیرضایترابطه را به سطح قابل قبول و 
روابط بین زوجین چون هايویژگی) نیز برخی 2007) و اشمیت و همکاران (2001ریدلی و همکاران (

. در کندمیبینیپیشمنفی طوربهخشم، کارکرد زناشویی و کیفیت زناشویی را يمبادلهو گراییمنفی
) دریافت که رضایت زناشویی همسران با فراوانی استفاده از راهبردهاي 1995کردك (همین راستا

حلو به شکل منفی با راهبردهاي مخرب طبعیشوخحل تعارض چون توافق، مصالحه و يسازنده
و حالت تدافعی خصوصاً زمانی که زن خود را غالباً در گیريکنارهچون درگیري در تعارض، تعارض

) دریافتند که در 2015اورال و همکاران (، ارتباط نیرومندي دارد. کندمیگیريکنارهتعارض درگیر و مرد 
ه از سوي زوجین در زندگی روزانتريبیشالگوي حل تعارض از نوع اجتنابی رفتارهاي خصمانه و دفاعی 

، از فرادادهبه یکدیگر گوش هدفمندانه، همسران مسئلهدر حل تعارض به شیوه حل . شودمیمشاهده 
دشوار، آرام و خونسردند، به یکدیگر اجازه هايموضوع. هنگام بحث بر سر کنندمییکدیگر حمایت 

خود در مورد هايدیدگاهخود را با تشریح موافقتعدمو عقاید هم باخبر شوند و هاهیجانکه از دهندمی
پایدار گذشت و يرابطه. این همسران قادرند از احساس خودخواهی به نفع حفظ دهندمیموضوع نشان 

وجودبهراحل تعارض، فضاییيشیوهاین ) 1994(فداکاري از خود نشان دهند. طبق نظر گاتمن
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از طریقامراین،بخشندمیتداومراباثباتوآمیزرضایتيرابطهیکزوجینآنطیکهآوردمی
. دهدمیرويمثبتتعامالتبهپرداختنومخرّبتعارضازدوري گزیدنبرايراهبردهاییکارگیريبه

که کندمیاز هیجانات را فعال ايگسترهفعالیت بحث و مذاکره، کهتحقیقات اخیر نشان داده است 
؛ 1384احمدي، وزادهفاتحی(گرددمیموجب برانگیختگی سطوح باالي گرمی و حمایت در همسر 

؛ ویلر و همکاران، 2001ریدلی و همکاران، ، 1390، و همکاران،اقدمفتحی؛ 1388، و همکاراناسدي
بین رفتار تعارضی و فروپاشی بعدي را تعدیل يرابطهآمیزحمایت. همچنین رفتارهاي گرم و )2010

حل تعارضات زناشویی سه دلیل مؤثرهايشیوهمثبت تأثیرات) براي 1990. طبق دیدگاه کان (کندمی
این الگوها کهایناز الگوهاي مخرب بوده، دوم ترمثبتالگوهاي مؤثر کهاینعمده قابل ذکر است، اول 

منجر به تريبیشاین الگوها با احتمال کهاینموجب افزایش و تقویت صمیمیت زناشویی گردیده، سوم 
. از این روي، در دهندمیموجود در روابط زناشویی را کاهش هايتنشگردیده، بنابراین، مسئلهحل 

که بر تعامالت آینده کندمیمل تعامالت زناشویی، تعارض زناشویی به عنوان مکانیسم بازخورد اضافی ع
گفته شد آنچه. از گرددمیدر زوجین تربیشگذارده، منجر به رضایت زناشویی تأثیرروابط زناشویی 

سازنده، از کیفیت باالتري در روابط زناشویی يشیوهبه مسئلهزوجین با سبک حل شودمینتیجه 
موده، رضایت زناشویی باالیی دارند و زندگی خود را برخوردار بوده، ارتباطات مثبتی با یکدیگر برقرار ن

). این در حالی است 2003؛ هلمن و جارویس، 2007(فینچام و بیچ، کنندمیقلمداد تريبیشداراي ثبات 
شده است، فردشناختهکنندهتحمیلو رقابتیسبکیکعنوانکه بهمسئلهکه در سبک درگیري در 

شود، در این سبک به باور قائلاهمیتیدیگرانبرايکهاینبدونیابد،دستاهدافشبهکندمیتالش
، شودمیچون توهین، خشونت، تهدید و اجبار مشخص هاییویژگی) که با 2010برتونی و بودنمن (

، بدون تنظیم اهداف خود با اهداف دیگران به دنبال گیرندمیشخصی خود را پی هايدغدغهزوجین 
. مطالعات مظاهري و همکاران انجامدنمیبه صمیمیت تعارضحلبراي ايشیوهنین هستند. چشدنبرنده

و فروشانیدیباجی)، 1387و همکاران (قهساره)، شامحمدي1384احمدي (وزادهفاتحی)، 1380(
)، 1390(و همکاران)، هنرپروران1388(و همکاران)، اسدي1388بهاري و همکاران ()، 1388همکاران (

)، اعتمادي و 1392)، رسولی و فالحت (1392ابوالمعالی و همکاران ()، 1390افشار و همکاران (کشاورز
- واركلیچ) و ها، اوربیک، 2012()، عسکري و همکاران1989گاتمن و کروکاف ()، 1393همکاران (

حل تعارض، کیفیت زناشویی، ثبات زناشویی و هايشیوهبیانگر این هستند که بین )2013و انگلز، اشاف
رضایت زناشویی همبستگی وجود دارد، که با نتایج حاضر همخوانی دارند. 

حل تعارض به عنوان هايشیوهتعامل زناشویی و هايمؤلفههمچنین نتایج نشان داد که از بین 
کیفیت بینیپیشاالیی در و بازشناسی سودمند سهم بانگیزهیجانهايفعالیت، بینپیشمتغیرهاي 

)، 2013)، کولتر و ماولوف (1998، ويشام، به نقل از 1978فنل (يهاپژوهش. این یافته با زناشویی دارند
) همخوان است. این پژوهشگران  در میان 2015) و فایوکوت و همکاران (2013آرون و همکاران (

کرده، خودابرازگري دوجانبه و تازه ازدواجو نیز در روابط زوجین مدتطوالنیهايازدواجمهم هايویژگی
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از اهمیت باالیی انگیزهیجانهايفعالیتدر شدنسهیمگذران زمان قابل توجهی از باهم بودن و 
مثبت با رضایت از زندگی زناشوییِ يرابطهمطالعات نشان داده است که خودابرازگري، . استبرخوردار

این ویژگی ارتباطی از عوامل موجد مشکالت زناشویی است. هايمهارتهمسران داشته، و نقص در 
از باهم بودن، بردنلذتشامل اختصاص زمان با کیفیت و کمیت الزم، صرف زمان براي امور ارزشمند، 

با رویکرد هازوج. مطالعات درمانی دشومیاوقات شاد مشخص گذارياشتراكبهلحظات خوب، 
بودنباهممحبت و صمیمیت، دهندهنشان، نشان داده است که رفتارهاي کالمی و غیرکالمی 1منوچین

، ترجمه: موسوي، 2000کند (ریدلی، بینیپیشمیزان موفقیت درمان را تواندمیبودنصحبتهمو 
خودافشاگري هیجانی، صمیمیت و ) در روابطی که 1990رابرت و کروکاف (). مطابق با رویکرد 1384

عاطفی چندانی بر رابطه خود گذاريسرمایهابراز عواطف در آن در سطح حداقلی خود قرار دارد، زوجین 
) نشان 1992) و کاسلو و همرشمیت (1998(ويشامنکرده و رضایت زیادي از رابطه ندارند. مطالعات 

هايازدواجدانی و ستایش از همسر  تحت عنوان بازشناسی سودمند عوامل اساسی در دادند که قدر
) نیز دریافتند که گذران اوقات 2007و آساي (فریندي. شوندمیمحسوب مدتطوالنیبخشرضایت

در تعامالت سازنده کنندهبینیپیشهايمشخصهمفرح با یکدیگر و قدردانی و ستایش از همسر از 
. قدردانی و مهربانی با که عالئمی چون مراقبت از یکدیگر، دوستی، احترام به فردیت، زوجین است

(مثل به استقبال هم رفتن پس از یک روز طوالنی، ابراز شادي شوندمیو بازیگوشی شناخته طبعیشوخ
گرفتن یکدیگر و غیره) و به عنوان آغوشدرکالمی و غیرکالمی از دیدن یکدیگر، بوسیدن و 

،گیردمیتعامالت زناشوییِ سازنده مورد ارزیابی قرار هايشاخصه
خود به شریک زندگی يصمیمانهو تجارب هانگرش، هااحساسي مهم صمیمیت شامل بیان مولّفه

آرون و ، موضوعی که در مطالعات گرددمیزناشویی يرابطهبوده و منجر به اعتماد دوجانبه و ایمنی در 
)، 2010)، برتونی و بودنمن (2012عسکري و همکاران ()؛ 2106ویسر و ویگل () 2013همکاران (

و فروشانیدیباجی)، 2010)، ویلر و همکاران (2007اشمیت و همکاران ()، 1392(و همکارانجاویدي
مورد تأیید قرار گرفته است.) نیز 1390هنرپروران و همکاران () و 1388همکاران (

گیريیجهنت
حل تعارض زوجین از جمله متغیرهایی است که هم از پیشینه تعامالتی زوجین نشأت هايشیوه

برقراري . شودمیتداوم و ثبات زندگی مشترك همسران محسوب کنندهبینیپیشو هم گیردمی
تالش براي توسعه رابطه،،داشتندوستنگهدارنده چون تعامالت مثبت با همسر در قالب رفتارهاي

بهبراي واقعیت وجودي وي، قائلشانغیرکالمی از همسر، ارزش وکالمینزدیکی، قدردانیجستجوي
و پرهیز از رفتارهاي بخشلذتهايفعالیتشدن در تجربیات و خاطرات، درگیريگذاردناشتراك

و موثق ضامن ارتقاء کیفیت حل تعارض سازندههايشیوهدر قالب هايتعارضمخربِ رابطه هنگام بروز 

1. Minuchin
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هايمهارتتالش براي آموزش زوجین است.منديسازگاري، توافق و رضایتروابط زناشویی در اشکال 
تعامالت بینیپیشنقش مهمی در تواندمیزندگی زوجی پیش از ازدواج و پس از آن به زنان و مردان 

بین زوجین داشته باشد. مؤثرحل تعارض هايشیوهسازنده و بروز 
در کنندگانشرکتکاريمحافظهبا توجه به اجراي پژوهش حاضر در شهر سنتی قزوین و 

ارتباط داشت، پیشنهاد هاآنزندگی زناشویی ترخصوصیهايجنبهکه به هاییپرسشپاسخگویی به 
دیگر با مالحظه و احتیاط الزم صورت گیرد، لذا هايفرهنگدر هانمونهتعمیم نتایج آن به سایر شودمی

مختلف مورد توجه قرار هايشیوهدیگر به هايفرهنگخردهو هافرهنگزندگی زناشویی در هايسازه
هايتعارضسازنده حل هايشیوهنوع تعامالت در روابط همسران، شودمیگیرد. همچنین پیشنهاد 

مورد ايمداخلهاز نوع هايپژوهشالزمه زندگی زناشویی در ايهمهارتزناشویی و آموزش آن به مثابه 
بازآموزي و تمرین قرار گیرد.

کنندگانشرکتاز پرسشگران صدا و سیماي مرکز قزوین که در اجراي پژوهش همکاري نموده و از 
.شودیمپاسخ دادند، قدردانی هاپرسشنامهدر پژوهش که با بردباري به 

منابع
.آمار طالق در استان قزوین). 1395دفتر فناوري اطالعات، ارتباطات و امنیت استانداري قزوین (

دین و ارتباطی و رضایت زناشویی. هايمهارت). رابطه 1387ابراهیمی، ابوالفضل و جان بزرگی، مسعود. (
.107-119، 2، شناسیروان
اساسبرزناشوییزندگیازرضایتینیبشیپ). 1392رحیمی، ندا. (مجتبایی، مینا وخدیجه؛ابوالمعالی،

.922-991،)2(7،رفتاريعلوممجلهمتأهل.در افرادمعنويهوشواجتماعیمسئلهحليهامهارت
برارتباطیهايمهارتآموزشتأثیر). 1395(االسالمی، علی.و شیخقمري، حسینسارا؛گران،شیشهاسدي

.88- 77)، 1(6، دو فصلنامه مشاوره کاربردينامزدها. درسازندهغیروسازندهتعارضحلهايسبک
برستیرمدتکوتاهیدرمانخانوادهتأثیربررسی). 1388(باقر. ثنائی،ومحمدعلینظري،مسعود؛اسدي،

.65- 76،)1(3شناختی،روانسالمتدرپژوهشها.زوجارتباطیالگوي
شناختی، هايمهارتآموزش ریتأث). 1393، مرضیه. (اهیسشاه، بتول و جعفريامینو، عذرااعتمادي

نامهپژوهش. ارتباطی، رفتاري و حل تعارض بر صمیمیت زوجین شاهد و ایثارگر شهر اصفهان
.38-13،)2(2،خانوادهوزناناسالمی
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ارتباطی بر کاهش يهامهارت). اثربخشی آموزش گروهی 1392امانی، احمد و لطافتی بریس، رامین. (
.17-36، )2(3، کاربرديدو فصلنامه مشاورهتعارضات زناشویی زوجین. 

ارتباطیمعیارهايرابطه). بررسی1393لواسانی، مسعود. (ومدنی، یاسرمحسن؛گرمخانی،بابایی
. دو طالقمتقاضیزنانزناشوییدلزدگییبینپیشدرآنهانقشوارتباطیالگوهايباغیرواقعی

.84- 67)،1(4، فصلنامه مشاوره کاربردي
. ارتباطی_زناشویی درمانی از دیدگاه رفتاري). 1986اچ. و برنشتاین، مارسی. تی. (فلیپ.برنشتاین،

) تهران: انتشارات رشد.1389ترجمه: حسن پورنایینی و غالمرضا منشئی (
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