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Abstract
This study was conducted predict marital burnout according conflict
resolution styles and marital expectations in married women. The population
of this study included all married women referred to counseling centers in
Isfahan among whom. 209 married women referring to counseling centers in
Isfahan city were selected using voluntary sampling method. The participated
completed the Marital Burnout Scale, Conflict Resolution Styles and Marital
Expectations Questionnaires. The data were analyzed using multiple-
regression analysis method (stepwise method), and spss software. Results
showed that integrated and compromise conflict resolution styles are negative
predictors, and required conflict resolution style a positive prediction of
marital Burnout, and marital expectations has not role of in marital burnout
prediction. There of ores it can be concluded that have essential role conflict
resolution styles about to marital expectations on predict marital burnout.
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Extended Abstract

Introduction
Marital burnout is defined as the gradual reduction of emotional

attachment to the spouse with the feeling of alienation, lack of interest,
disregard to the spouse and the replacement of negative emotions instead of

1. This article is taken from the master's thesis on the issue number 18821602942002 dated 8/11/96.
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positive emotions (Kizildag & Aidogan, 2018). Marital burnout is
associated with various aspects of health. Regarding the physical aspect, it
is associated with low general health, weakness of immune system and
cardiovascular arousal (Amato & Keith, 2011). Marital burnout is related to
many factors, such as social, economic, legal and marital conflicts. Marital
conflict is have a aspect of importance in marital burn lit. Marital conflicts
can be defined as a situation where there are different positive and negative
aspects. According to this definition, conflict is a phenomenon that occurs
in all marital relations (Kiani, Asadi, Ismaili, & Zawar, 2016). Ahmadi,
Khodabandeh, and Abbasi (2015) investigated the prediction of marital
burnout based on marital satisfaction and marital conflicts. Results showed
that marital satisfaction and marital conflicts can predict marital burnout.
Therefore, conflict resolution styles can be an important factor in a successful
marriage. Rahim (1983) lists five types of conflict resolution styles including
dominant, required, avoidance, compromise, and integrated.

According to Beck (1970) and Bassem, Shoham, Musser, and Daiuto
(1998), when the number of irrational beliefs decreases and logical alternatives
are replaced, marital satisfaction will increase. Various conflict resolution
methods are named as conflict resolution styles. In addition, other factors that
seem to influence marital relationship can be rational and irrational beliefs,
which are called marital expectations. These beliefs can play a very important
role in life satisfaction or dissatisfaction and can cause marital burnout (Vanier
& Sullivan, 2017). Beck (1970) and Bassem, Shoham, Musser, and Daiuto
(1998) also lend support to the results mentioned above. Andrew, Dammars,
Ryan, and Carlson (2013) in married African-American women, concluded
that marital satisfaction has a significant relationship with marital expectations,
which is not related to nationality. According to the above-mentioned points,
regarding importance of marital burnout, the use of conflict styles to cope with
marital conflicts and effectiveness of marital expectations on marital burnout,
the aim of this research is to predict marital burnout based on conflict
resolution styles (integrated, avoidance, dominant, compromise and required)
and marital expectations.

Method
The population, sample & sampling curent research was a correlation

study. This research consisted of all married women referring to the private
counseling centers of Isfahan city in 2017 years. 240 married women were
selected using voluntary sampling method.

Instruments
Marital Burnout Scale. This scale was made by Pines (1997), and has 20

items for measuring marital burnout, each items is rated by a seven-point Likert-
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type scale (1 = never, to 7 = always). The cronbach alpha coefficients was 0.84 to
0.90 in ranges from sub-scales of this instrument (Pines & Nunes, 2003).

Conflict Resolution Style Questionnaire. This questionnaire was made
by Rahim (1997), and has 28 items for measuring conflict resolution style, each
items is rated by a five-point Likert-type scale. Haghighi (2012) showed that
there is a significant positive and negative correlation between the subscales of
this questionnaire (integrated, compromise, required, avoidant and dominate
styles) which shows the convergent and divergent validity of this questionnaire.
Cronbach alpha reliability coefficient was 0.75.

Marital Expectation Questionnaire. The questionnaire was made by
Omidvar (2008) and has 32 items, each items is rated by a five-point Likert-
type (At all = 0, rarely = 1, sometimes = 2, often = 3, always = 4). The
correlation of the questionnaire subscales with each other and with the total
score was significant, which indicated the validity of the questionnaire.
Cronbach alpha reliability coefficient of this questionnaire was reported 0.93.

Trend of research
At first, all consulting centers in Isfahan were identified and only 8

private center were tendency to corporate this study. Then women with
marital problems were asked to respond to measuring instruments.

Data analysis method
The data were analyzed using multiple-regression analysis (step wise

method), and SPSS software.

Finding
The results regression analysis indicate that integrated conflict style

negatively predicts the criterion variable (marital burnout) [β = - 0.53, R2 = 0.28,
F = 80.81, t = - 8.99, P  0.001]. When the compromise style variable was added
to the integrated conflict style, the squared correlation increased from 0.28
to 0.29, which means the compromise variable adds only 0.01 to the
prediction value of the criterion [F = 43.60, t = - 2.20, P  0.001]. Also,
when the required conflict style variable was added to the integrated and
compromise styles, the squared correlation increased from 0.29 to 0. 31,
which added only 0.02 to the required style to predict marital burnout [F = 31.25,
t = - 2.44, P  0.001]. Based on the beta values (β), it can be concluded that
the integrated conflict conflict style (β = - 0.53) and compilation conflict
style (β = - 0.18) were negatively predicted and required conflict style
(β = 0.16) was positively predicted. In other words, integrated conflict style
plays the most significant role in predicting marital burnout and marital
expectations has no role to play in predicting marital burnout.

Discussion
The aim of this study was to predict marital burnout based on conflict
resolution styles (integrated, compromise, required, avoidant and dominate)
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and marital expectations. The results showed that integrated and
compromise styles negatively predict and required style positively marital
burnout, but marital expectations could not predict marital burnout. The
results of this study are consistent with the results of Kiani, Asadi, Ismaili,
and Zavar (2016), and Hashemi and Asghari (2015), which indicated that
conflict resolution styles can be a key indicator of marital relationships, and
with the results of Schadlich and Cumming (2012); Ahmadi et al., (2015);
Etemadi, Jaberi, Jazayeri and Ahmadi's (2012) and Karimi, Karimi, and
Dehghan (2015). The can be said that conflict resolution styles are
associated with the ability to analyze situations, create constructive and
non-constructive interactions, and change the effects of marital expectations
on marital burnout. Pines (1997), Hamamaci (2005), and Refahi &
Shamsuddin (2015) showed that irrational expectations predicted marital
burnout. Also, Pines (1997), and Andrew et al., (2013) showed that marital
expectations play an important role in predicting marital burnout and
satisfaction. But in the present study, marital expectations are less important
in predicting marital burnout than conflict resolution styles. Marital
expectations are rational and irrational beliefs in marital relationships and
effectiveness on the relationships of the spouses. Beck, (1970), and
Baccem, Shoham, Mueser and Daiuto (1998) believe that marital
expectations could change with the use of cognitive skills. Conflict styles
such as problem-solving skills are cognitive abilities that change marital
expectations. The constructive conflict solving styles (integrated and
compromise) change irrational expectations in the relationships of the
spouses to the understanding of the reality of marital problems and help to
solve couples’ problems and reduce marital burnout. In contrast, the
required style does not change the irrational beliefs to rational, and
increases marital burnout. The above findings confirm the importance of
the impact of conflict resolution styles on marital expectations. The results
of this study confirm the importance of the impact of conflict resolution
styles in comparison with marital expectations on marital boredom.
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چکیده
انتظارات زناشویی حل تعارض ويهاسبکحسب بر فرسودگی زناشویی بینیپیشبا هدفپژوهش این 

با مشکالت پژوهش شامل کلیه زنان متأهل این . جامعۀ انجام گرفتدر زنان متأهل شهر اصفهان 
يریگنمونهبه روش متأهل زن 209که.بوداصفهانشهرهمشاورمراکزبه کنندهمراجعهزناشویی 

و حل تعارض يهاسبکهاينامهپرسشپاینز و مقیاس فرسودگی زناشوییوداوطلبانه انتخاب شدند 
(روش گام به گام) و تحلیل رگرسیون چند متغیري با استفاده از هادادهزناشویی تکمیل نمودند. انتظارات

حل تعارض یکپارچه و مصالحه يهاسبکنتایج نشان داد کهتحلیل شدند.SPSSافزارنرم
مثبت معنادار فرسودگی زناشویی هستند و بینپیشمنفی و سبک حل تعارض ملزم شده هايبینپیش

گیري کردنتیجهن توابنابراین میفرسودگی زناشویی نقشی ندارد.بینیپیشانتظارات زناشویی در 
.نقش دارندزناشوییفرسودگیبینی در پیشناشویی زانتظارات نسبت به حل تعارض يهاسبک

تعارضحليهاسبکزناشویی،انتظاراتزناشویی،فرسودگی:کلیدييهاواژه

مقدمه
کاهش تدریجی دلبستگی عاطفی به همسر است که با احساس بیگانگی، فرسودگی زناشویی

زوجین به یکدیگر و جایگزینی عواطف منفی به جاي عواطف مثبت همراه است. در تفاوتیبی، عالقگیبی
یک ازدواج سرخورده یکی یا هر دو زوجین ضمن تجربه احساس گسستگی از همسر و کاهش عالیق و 

جدایی و قابل توجهی در خصوص تخریب فزاینده رابطه و پیشروي به سمتهاينگرانیارتباطات متقابل، 
& Aidogan)(طالق دارند Kizildag, 2018. ،که در رابطه خود فاقد فرسودگی هاییزوجاز سوي دیگر

& Juvva)باالتر و خرسندي بیشتري برخوردار هستندروانهستند از سالمت  Bhatti, 2006). فرسودگی
زناشویی با ابعاد مختلف سالمت در ارتباط است. در بعد جسمانی با پایین بودن سالمت عمومی، ضعیف بودن 
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فرسودگی زناشویی به عواملی بسیاري .قلبی ـ عروقی همراه استهايبرانگیختگیسیستم ایمنی بدن و 
هايتعارضمرتبط است. در این بین زناشوییهايتعارضمانند عوامل اجتماعی، اقتصادي، حقوقی و 

ترقويیا ترضعیفروابط دهدمیبرخوردار است و زمانی که تعارض روي ايویژهزناشویی از اهمیت 
. معموالً تعارض به عنوان عدم توافق و مخالفت دو فرد با یکدیگر، ناسازگاري در رفتار، نظرات و شوندمی

سیستمی گراندرمان. )Amato & Keith, 2011(شودیماهداف در جهت مخالفت با دیگري، تعریف 
,Kianiدانندمی، منافع قدرت و حذف امتیازات دیگران هاپایگاهتعارض زناشویی را تنازع بر سر تصاحب 

Asadi, Ismaili, & Zawar, 2016).(شاخص کلیدي در روابط توانندمیحل تعارض هايمهارتبنابراین
ضعیفی اداره شود موجب تخریب زندگی زناشویی شده و اثرات طوربهزناشویی موفق باشند. اگر تعارض 

.)(Hashemi & Asghari, 2015گذاردمیزیانباري بر سالمت فیزیکی و هیجانی زوجین 
.شودمیحل تعارض نام برده هايسبکبه عنوان هاآنحل تعارض متنوع هستند که از هايروش

(Rahim, 1983)اجتنابی،شدهملزم،مسلطهايسبک، کندمینوع سبک حل تعارض را عنوان پنج ،
اهمیت دادن باال به خود و اهمیت دادن پایین به دیگران وسیلهبهمصالحه و یکپارچه. سبک مسلط 

. سبک ملزم شده مستلزم اهمیت دادن پایین به خود و اهمیت دادن باال به دیگران شودمیمشخص 
هستند که هماهنگ و سازگار با هاییحلراهاست. افراد با استفاده از این دو سبک در صدد دستیابی به 

و معموالً با شودمیدیگران باشند. سبک اجتنابی با اهمیت دادن پایین به خود و دیگران مشخص 
افراد امیدي وشودمیدر این سبک مسئولیت به شخص دیگر واگذار . استتوأمهم گیرينارهک

. دهندمیاز تعارض را ترجیح گیريکنارهبنابراین ،ندارند که از حل تعارض سودي کسب کنند
از یک موضع میانه برخوردار است. این سبک بر اساس یک هاسبکسبک مصالحه در میان سایر 

. سبک یکپارچه شودمیدو جانبه قابل قبول اتخاذ گیريتصمیمراهبرد داد و ستد و بر اساس یک 
مستلزم اهمیت زیاد دادن به خود و دیگران است. این سبک مستلزم تشریک مساعی بین دو نفر 

تعارض به صورت مفید مورد استفاده قرار بگیرد اگر).Ben-Ari & Hirschberg, 2009(است
روابط متقابل و نزدیک، ترعمیقت درك و در جهباشدعاملی پر بار در حفظ روابط تواندمی

جدي روابط تهدیدکنندهتوانندمیبه صورتی غیر مفید حل شوند هاتعارضشود ولی اگر ثمربخش
زناشویی باشند. بنابراین سالم بودن یا ناسالم بودن یک رابطه به مقدار تعارض بین افراد درگیر وابسته 

اعتمادي ).Karairmak & Duran, 2008(نیست بلکه به چگونگی توزیع تعارض نیز بستگی دارد
,Etemadi)(جباري، جزایري و احمدي Jaberi, Jazayeri, & Ahmai, دریافتند که بین 2012

کنترل ارتباطی و قاطعیت در کالم، بینش نسبت به فرایند ارتباط، درك پیام،هايمهارتهايمؤلفه
،بین ابعاد الگوهاي ارتباطی سازنده متقابل، اجتنابی متقابلعواطف و گوش دادن با صمیمت زناشویی؛
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زنان با صمیمت زناشویی همبستگی به جز سبک اجتنابی درو پنج سبک حل تعارض،گیريکنارهتوقع 
نشان دادند Ahmadi, Khodabandeh, & Abbasi, 2015)(وجود دارد. احمدي، خدابندلو و عباسی 

فرسودگی زناشویی هستند. کریمی، هايبینپیشزناشویی هايتعارضرضایت زناشویی و متغیرهاي که 
نشان دادند بین سبک دلبستگی ناایمن و )Karimi, Karami, & Dehghan, 2015(کریمی و دهقان 

مسلط و یکپارچه با هايسبکسبک حل تعارض اجتنابی با فرسودگی زناشویی رابطه مثبت و بین 
شاخص فرسودگی زناشویی رابطه منفی وجود دارد.

منطقی و باورهايرابطه زناشویی را تحت تأثیر قرار دهد تواندمیرسدمیعامل دیگري که به نظر 
. این باورها شوندمینطقی است، که در زندگی زناشویی به عنوان انتظارات زناشویی در نظر گرفته غیرم
نقش بسیار مهمی در رضایت و عدم رضایت زندگی و در نهایت فرسودگی زناشویی داشته توانندمی

نشان داد که باورها با ,Hamamaci)2005(حماسی).Vannier & Sullivan, 2017(باشند
)2015Refahi,&Shamsuddini(و رفاهیالدینیشمسزناشویی همبستگی دارند. هايتعارض

(Pines, 1997)پینس فرسودگی در زنان هستند.کنندهبینیپیشنتیجه گرفتند که باورهاي غیرمنطقی 

تواندمیرسدمیسطوح فرسودگی در بین زنان و مردان متفاوت است. از عواملی که به نظر کهدریافت 
فرسودگی زناشویی را تحت تأثیر قرار دهد، انتظارات زناشویی است. انتظارات زناشویی عبارت است از 

باید و نبایدهایی که زوجین در مورد ،از پیش تعیین شدههايچهارچوبذهنی، هايفرضیهاستانداردها و 
). (Miller & Tedder, 2011نباشدهمسر و زندگی زناشویی دارند که ممکن است مبتنی بر واقعیت باشد یا

انتظارات که گاه مبهم، غیرواقعی، گونهاینافراد اغلب، انتظاراتی از رابطه مطلوب زناشویی دارند که 
به صورت منفی روابط همسران را تحت تأثیر توانندمیبا سوء برداشت است و توأمناقص، ابراز نشده و 

انتظارات زن و -1شامل چهار مؤلفه است: انتظارات زناشویی). (Juvva & Bhatti, 2006قرار دهند 
از هاآنانتظارات - 3از خانواده همسر، هاآنانتظارات - 2شوهر از یکدیگر به عنوان شریک زندگی، 

در ذهن خود آلایدهاز نماد و ازدواج یا مفهومی که هریک از همسر هاآنانتظارات -4ازدواج و 
مبناي رضایت از زندگی تواندمیهریک از زوجین هايخواستهورده شدن انتظارات و میزان برآاند،داشته

توجیهی براي رضایت تواندمیو انتظارات از زندگی زناشویی هاواقعیتزناشویی قرار گرفته و فاصله بین 
بسیاري از مشکالت ارتباطی، یا . Tedder, 2011)&(Millerهمسران از رابطه زناشویی فراهم کند

و مبهم یا فاصله موجود بین انتظارات پیش از رابطه غیرواقعیهمسران نیز از انتظارات هاينارضایتی
عقیدة بکبه.شودمیزناشویی هايتعارضکه موجب ایجاد گیردمینشأتو واقعیت موجود 

(Beck, 1970)سر و دایتویو باسیم، شوهام، ما(Baccem, Shoham, Mueser& Daiuto,1998)

سازگاريورضایتوشودمیهاآنجایگزینمنطقیباورهايیابد،کاهشباورهاي غیرمنطقیکهزمانی
(,Andrew, Damarisیافت. اندریو، داماریس، ریان، کال ریسون و متیو خواهدافزایشنیززناشویی
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(Ryan, Calreson & Matthew, در پژوهشی به این نتیجه رسیدند که بین انتظارات از ازدواج 2013
,Schudilich & Cumming)2012(و رضایت زناشویی رابطه وجود دارد. شادلیچ و کامینک 

هاينشانهحل تعارض اجتنابی، ملزم شده و مصالحه باعث نارضایتی از ازدواج و بروز هايسبکدریافتندکه 
حل تعارض میانجی رابطه بین متغیرهاي هايسبکدریافت که ) ,2014Alegre(آلیگر .شودمیافسردگی 

Orbuch, 2009&(Tapeles(احساسی فرد است. تاپیلس و اوباچ هايجنبهکیفیت زندگی زناشویی و 

کننده رضایت زناشویی است و منجر به جدایی بینیپیشفرسودگی زناشویی عامل نشان دادند که
.گرددمیعاطفی زوجین

يهاسبککارگیريبهبا توجه به مطالب ذکر شده در مورد اهمیت فرسودگی زناشویی، یعنی 
بر تواندیمزناشویی و تأثیري که انتظارات زناشویی يهاتعارضمتفاوت حل تعارض در برخورد با 

يهاسبکفرسودگی زناشویی داشته باشد، این پژوهش به دنبال پاسخ به این سؤال بود که کدامیک از 
فرسودگی توانندمیحل تعارض (مسلط، ملزم شده، اجتنابی، مصالحه و یکپارچه) و انتظارات زناشویی 

کنند؟بینییشپزناشویی را 

روش
گیرينمونهجامعه، نمونه و روش

کنندهمراجعهجامعۀ این پژوهش شامل کلیه زنان . پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی است
رهیاب ،توحید،تماشا،پرتو آفتاب،راه عشق،مهرگستر،اصفهان (انیسشهرخصوصی به مراکز مشاورة

گیرينمونهزن به روش 240ماهه بود که 7در بازه زمانی 1396و هنر زندگی) از فروردین تا مهرماه 
طوربهنامهپرسش209نامهپرسش240از ضمناً انتخاب شدند. الذکرفوقداوطلبانه از مراکز مشاوره 

کامل برگردانده شدند.

گیرياندازههايابزار
,Pinesاین مقیاس توسط پینس ().(Marital Burnout Scaleمقیاس فرسودگی زناشویی 

مؤلفه خستگی جسمی (احساس خستگی، سستی و داشتن 3ماده و20) ساخته شده و شامل 1997
اختالالت خواب), خستگی عاطفی (احساس افسردگی، ناامیدي و در دام افتادن) و خستگی روانی (احساس 

=1(ايرتبههفتلیکرتطیفدر یکاین مقیاسهايماده، سرخوردگی و خشم به همسر) است. ارزشیبی
Pines(90/0تا84/0هامقیاسخرده . ضرایب پایایی آلفاي کرونباخاندشدهبندي درجههمیشه) =7تاهرگز

& Nunes, 2003 ،نژادو فلسفیآباديشفیع)؛ و عبادت پور، نوابی نژاد(Ebadat poor, Navabi Nejad,
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Shafi Abadi & Falsafi Nejad, 2013)در این اندکردهگزارش 81/0آلفاي کرونباخ این مقیاس ضریب .
محاسبه شد.77/0پژوهش، ضریب پایایی این مقیاس به روش آلفاي کرونباخ 

. (Conflict Resolution Style Questionnaire)تعارضحل هايسبکنامهپرسش
هايسبکو هدف آن ارزیابی،ماده دارد28تدوین شده و ,Rahim)(1997توسط رحیم نامهپرسشاین 

= بسیار 1(ايدرجه5این ابزار در یک طیف لیکرت هايمادهحل تعارض افراد در رابطه با همسر است. 
,Haghighi). حقیقی شودمیبنديدرجه= بسیار زیاد)5= زیاد و 4،= گهگاهی3،= کم2،کم

شده،ملزم،مصالحه،یکپارچههايسبک(نامهپرسشاین هايمقیاسنشان داد بین خرده (2012
نامهپرسشهمبستگی مثبت و منفی معنادار وجود دارد. در این پژوهش، ضریب پایایی اجتنابی و مسلط) 

محاسبه شد.75/0با روش آلفاي کرونباخ 
این .(Marital Expectation Questionnaire)انتظارات زناشویینامهپرسش

5در یک طیف هامادهماده است که 32ساخته شده و داراي (Omidvar, 2008)توسط امیدوار پرسشنامه
. حداقل نمره صفر و اندشده) مرتب 4و همیشه = 3, اغلب = 2, گاهی = 1, بندرت = 0= اصالًلیکرت (ايدرجه

است نمره بسیار باال و بسیار پایین نشانگر انتظارات زناشویی غیرمنطقی و ناکارآمد است. این128حداکثر 
انتظار از همسر به عنوان دوست و حامی، انتظار از زندگی زناشویی و انتظار از رابطه هايمؤلفهداراي نامهپرسش

(امیدواراست. دارمعنیبا نمره کل باال و ویژهبهبا باهم و نامهپرسشهايمؤلفهمطلوب است که همبستگی
Omidvar, 2008)گزارش کرد. در این پژوهش، ضریب 8/0را نامهپرسشنباخ این وضریب پایایی آلفاي کر

محاسبه شد.77/0با روش آلفاي کرونباخ نامهپرسشپایایی 

پژوهشياجراروند
مرکز خصوصی در اجراي این 8مراکز مشاوره شهر اصفهان شناسایی شدند و فقط ۀابتدا هم

پژوهش حاضر به همکاري شدند. سپس از میان زنانی که به دلیل مشکالت زناشویی به این مراکز 
تقاضا شد با توجه به هدف از انجام پژوهش در این مطالعه شرکت نمایند و به کردند،میمراجعه 

بودند بعد از مالحظات و رعایت اخالق همکاريبهمایلپاسخ دهند. زنانی کهگیرياندازهابزارهاي 
پژوهش مورد بررسی قرار گرفتند.

هادادهو تحلیل یهتجز
تحلیل رگرسیون به روش گام به گام و با استفاده از آماري براي بررسی سؤال پژوهش از روش 

استفاده شد.SPSSآماري افزارنرم
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هایافته
درصد) از 22نفر (45؛2/16و 5/37به ترتیب، هاکنندهشرکتمیانگین و انحراف معیار سن 

32، دیپلمفوقدرصد) 36نفر (52درصد) دیپلم، 36نفر (75داراي تحصیالت زیر دیپلم، هاکنندهشرکت
درصد) کارشناسی ارشد بود.2(نفر5درصد) کارشناسی و 15(نفر

1ل جدو
پژوهشمتغیرهايهمبستگیضرایبانحراف معیار و ،میانگین

*P  05/0 ** p  01/0

،مسلطحل تعارض یکپارچه،هايسبکبین همبستگیضرایب،دهدمینشان1جدولنتایج
.به صورت مثبت و منفی معنادارندزناشوییفرسودگیبازناشوییانتظاراتشده ومصالحه و ملزم

2جدول 
با فرسودگی زناشوییبینپیشنتایج تحلیل رگرسیون چندگانه به روش گام به گام متغیرهاي 

234567معیارانحرافمیانگینمتغیر
24/0**18/0*- 38/0**25/0**-53/006/0**1/ 24/ 82فرسودگی زناشویی

-3/0**50/007/0**- 46/0**01/0-274/4سبک یکپارچه
- 22/0**3/0**07/0031/0-4/ 1639/ 81سبک اجتنابی
-14/005/0*-34/0**- 5/ 1408/ 38سبک مسلط

-3/0**12/0*- 2/ 95/1495سبک مصالحه
- 05/0- 4/ 1964/ 72سبک ملزم شده

- 22/ 7079/ 73انتظارات زناشوئی

RR2βFtPبینپیشمتغیرهاي متغیر مالك

فرسودگی زناشویی

001/0-81/8099/8-53/028/053/0سبک یکپارچه
سبک یکپارچه
001/0-60/4320/2-55/029/018/0سبک مصالحه

سبک یکپارچه
سبک مصالحه

ملزم شدهسبک
56/031/016/025/3144/2-001/0
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متغیربینیپیشدرمنفیصورتبه، سبک یکپارچهشودمیمشاهده2جدولدرکهگونههمان
53/0R[مالك (فرسودگی زناشویی)  =،28/0R2 =،81/80F =،99/8–t =،001/0[P  نقش

به 28/0دارد؛ در مرحلۀ بعد با اضافه شدن متغیر سبک مصالحه به سبک یکپارچه مجذور همبستگی از 
متغیر مالك اضافه نموده استبینیپیشبر 01/0افزایش یافت، یعنی، متغیر سبک مصالحه فقط 29/0

]60/43F = ،20/2 -t = 001/0و[P  ،متغیر سبک ملزم شده به کهیوقت. در مرحلۀ آخر
افزایش یافت که این سبک 31/0به 29/0یکپارچه و مصالحه اضافه گردید مجذور همبستگی از يهاسبک

β،25/31F =،44/2=16/0[فرسودگی زناشویی اضافه کرده است بینیپیشبه 02/0حل تعارض فقط 
–t = ،001/0[P فرسودگی زناشویی بینیپیشنقش را در ترینمهمدیگر، سبک یکپارچه . به عبارت

فرسودگی زناشویی نقشی ندارد.بینیپیشانتظارات زناشویی در دارد، و متغیر

بحث
حل تعارض (یکپارچه، يهاسبکبر اساسفرسودگی زناشویی بینیپیشاین پژوهش هدف

نتایج به بر اساس،بودبا فرسودگی زناشوییزناشوییمصالحه و ملزم شده) و انتظاراتمسلط،اجتنابی،
منفی) و ملزم شده توان طوربهمصالحه (،یکپارچههايسبک،حل تعارضهايسبکدست آمده از بین 

اما انتظارات زناشویی این ویژگی را نداشت.،فرسودگی زناشویی را دارا بودندبینیپیش
)& ,Kiani, Asadi, Ismailiاسالمی و زوار،اسدي،کیانیهايپژوهشبا نتایج هایافتهاین 

)Zawar, 2016 هاشمی و اصغري و(Hashemi & Asghari, 2015) ؛ شادلیچ، و کامینگ
)Schudilich & Cumming, ,Ahmadi, Khodabande, & Abbasi)احمدي و همکاران )؛ 2012

,Etemadi)(همکارانو اعتمادي؛2015( Jaberi, Jazayeri, & Ahmai, 2012 کریمی و همکاران و
)Karimi, Karami, & Dehghan, 2015( شاخص مهمی در تواندمیحل تعارض هايبر مهارتمبنی

حل تعارض هايسبکاین موضوع باشد که تواندمیدلیل آن همسو است. زناشویی داشته باشد روابط
حل تعارض توانایی هايسبک،ایجاد تعامالت سازنده و غیر سازنده ارتباط دارند،توانایی تحلیل شرایط

انتظارات زناشویی بر فرسودگی تأثیربر تغییر توانندمیو باشندمیشناختی زوجین در حل مسأله 
حلدرسبکهرخصوصیاتبهتوجهبا،زناشویی به صورت سازنده و غیر سازنده اثر داشته باشند

مناسبحلراهآوردندستهبدرفرددوهرمشارکتمستلزمیکپارچهسبکگفتتوانمیتعارض
روحیهایجادکنندهواقعدر،استهمسروخودبهدادناهمیتآنمهمویژگیواستتعارضبراي حل

شباهتمصالحهسبکازاستفادهاست.آمدهوجودبهمشکلحلبرايهمسرانبینهمبستگیواتحاد
همسر در سبکوخودبهاهمیتواتحادومشارکتشدتولیداردیکپارچهسبکبانیززیاديبسیار
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عواقبازوشدهسازندهحلراهایجادباعثهمچنانولیاستکمتریکپارچهسبکبهمصالحه نسبت
تواندمینشدهحلتعارضنهایتدر،کندمیجلوگیريهمسرانرابطهدرتعارضنشدنحلمنفی
در همسراناستفادهموردهايسبکازیکیهمچنین. شودزناشوییفرسودگیوروابطسرديبهمنجر
باالاهمیتوبه خودپاییناهمیتآنویژگیکهاستشدهملزماز سبکاستفادهزناشوییتعارضحل
ابرازعدموداردنگهراضیراخودهمسرهاتعارضدراستتالشدرفرد همیشهواستدیگرانبه

باعثزمانمرورباکه به صورت مثبت واستسبکایناصلیهايویژگیازیکیسبکایندروجود
و بهدلسردينتیجهیکدیگر و دربههمسرانعاطفیوابستگیعدمایجادفرد ودرمنفیعواطفایجاد
شد.خواهدزناشوییفرسودگیزمانمرور

,Pinesپینس ,Hamamaci)، حماسی)(1997 ,Shamsuddin & Refahi)الدین و رفاهیو شمس(2005

کند و داشتن میبینیپیشزناشویی را به صورت مثبت نشان دادند که انتظارات غیرمنطقی، فرسودگی(2015
شود. فرسودگی زناشویی میارتباط ناسالم در رابطه زناشویی به مرور زمان باعث بروز باورهاي نادرست و

,.Andrew et al)(آندریو و همکاران و(Pines, 1997)پینسچنینهم نشان دادند که انتظارات 2013
توجه به نتایج تحقیقات گفته شده فرسودگی و رضایت زناشویی دارد. بابینیپیشزناشویی نقش مهمی در 

بسیار تأثیرزناشویی دارند مسائلرسد که نوع انتظار و باورهایی که زنان متأهل در رابطه مینظربه 
رابطه بیشتر در اینهر چه انتظارات منفی زنان متأهل زیادي بر میزان فرسودگی زناشویی آنان دارد و

و ترینصمیمیشود و با توجه به اینکه ارتباط زناشویی یکی از میبیشترباشد میزان فرسودگی زناشویی 
باشد و در این ارتباط افراد با انتظارات و افکار مختلف در کنار میهاانسانروابط بین ترینخصوصی
زناشویییرمنطقی باشد مانع ایجاد رضایت از این ارتباط غهاآنگیرند اگر انتظارات میقراریکدیگر 

شود و در نهایت فرسودگی زناشویی را به همراه خواهد داشت. اما در پژوهش حاضر انتظارات می
فرسودگی زناشویی دارند. بینیپیشحل تعارض اهمیت کمتري در هايسبکزناشویی در مقایسه با 

روابط همسران را توانندمیطه زناشویی هستند و انتظارات زناشویی باورهاي منطقی و غیرمنطقی در راب
باورهاي غیرمنطقی یکی از موانع )(Juvva & Bhatti, 2006تحت تأثیر قرار دهند. جووا و بهاتی 

. انتظارات زناشویی ممکن است مبتنی شودمیدر رابطه زوجین ناسازگاريافزایشارتباط است و موجب
باسم و همکارانو(Beck, 1970). بک (Miller & Tedder, 2011)بر واقعیت نباشند میلر و تدر 

(Baccem et al., کنند،میشناختی تغییر هايمهارتکارگیريبهمعتقدند انتظارات زناشویی با (1998
شناختی هستند که بر تغییر انتظارات زناشویی و هايویژگیحل تعارض یا توانایی حل مسأله هايسبک
حل تعارض سازنده (یکپارچه و مصالحه) باورهاي هايسبک. گذارندمیآنها در روابط زوجین اثر تأثیر

و فرسودگی کنندمیبه حل بهتر مسائل پیش روي زوجین کمک ،غیر منطقی را با واقعیت منطبق کرده
قی به سبک حل تعارض ملزم شده در تغییر باورهاي غیر منط،در مقابلدهند،میزناشویی را کاهش 
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. موارد دهدمیبا واقعیت ضعیف بوده و فرسودگی زناشویی را افزایش هاآنباورهاي منطقی و انطباق 
که نتایج دهندیمقرار تأییدحل تعارض بر انتظارات زناشویی را مورد يهاسبکیرتأثفوق اهمیت 

حل تعارض نسبت به انتظارات زناشویی بر يهاسبکیرتأثپژوهش حاضر مبنی بر اهمیت بیشتر 
.کندیمفرسودگی زناشویی را تأیید 

گیريیجهنت
حل تعارض یکپارچه و هايسبککاربرد نتیجه گرفت که توانمینتایج این پژوهشبر اساس

مصالحه در زندگی زناشویی با کاهش فرسودگی زناشویی و سبک حل تعارض ملزم شده با افزایش 
انتظار غیر منطقی از رابطه بخصوص،انتظارات زناشویی غیر منطقیفرسودگی زناشویی همراه است.

جهت کاهش فرسودگی که تغییر آنها در استکاهش فرسودگی زناشوییمنفی هايجنبهاز ییاشوزن
حل تعارض در مقایسه با انتظارات زناشویی هايسبکدر این مطالعه زناشویی اهمیت زیادي دارد.

حل هايسبکفرسودگی زناشویی دارند به خصوص ایجاداهمیت بیشتري در رابطه با ایجاد و عدم 
نابراین تغییر . بکنندمیکه در جهت کاهش فرسودگی زناشویی عمل تعارض یکپارچه و مصالحه

یکپارچه و مصالحه و عدم حل تعارض،هايسبککارگیريبهحل تعارض در جهت کسب وهايسبک
قبل از توجه به انتظارات زناشویی در کاهش زوجینسبک حل تعارض ملزم شده در کارگیريبه

محدودیت این پژوهش، تصادفی نبودن . کنندمیاهمیت پیدا فرسودگی زناشویی و بهبود روابط همسران
شودمی. پیشنهاد سازدمیدیگر دشوار هاينمونهنمونه مورد مطالعه بود که امکان تعمیم نتایج را به 

آتی این متغیرها در جمعیت دیگر و به صورت علّی و در قالب یک مدل مفروض مورد هايپژوهش
.بررسی قرار گیرند

سپاسگزاري
مسئولین محترم مراکز مشاوره شهر اصفهانویژهبهاز همه کسانی که امکان انجام این پژوهش را 

.مینمایمیفراهم نمودند، تشکر و قدردانی 
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