
سيستم كدگذاري بعدهاي كشش 

 

واكنشي يك سيستم كلي براي فعل و انفعال زوجها –

 

  

جي .اچ كالين و دنيله جولين ، برايان بركوم ، اسكات هارتمن ، كتي گيلبرت ، نوندليو گنزالز و هاوارد.گالنا

ماركمن

 

  

دانشگاه دنور 

 

دانشگاه كبِك در مونترال –

 

  

،  IDCS(دهد روز در مورد سيستم كدگذاري بعدهاي ارتباطي را ارائه مياين قبيل اطالعات تجربي و مفهومي به 

ارائه ابزارهاي كدگذاري كارآمد براي هر دو بعد منفي و مثبت  IDCSهدف ). ۱۹۸۹جولين ، ماركمن و ليندهال 

و اجزاء  شامل تأثير[باشد تا بتواند كليت يك تعامل طبيعت اين سيستم كلي و جهاني مي. باشدارتباط زوجها مي

در سطح (هاي كدگذاري ريزكاو هاي تحقيقاتي از سيستمبا اين وجود سيستم براساس يافته. را دربرگيرد] محتوا

يعني (كد منحصر به فرد  ۹اين سيستم ). ۱۹۸۳، سامرز  MICS(باشد مانند سيستم امتيازي تبادلي زوجها مي) كوچك

بندي و يعني اينكه زوجها به صورت كل رتبه(كد دوتايي  ۵و ) كندبندي جدا دريافت ميهر يك از زوجه درجه

باشد تا به امروز اين سيستم عمدتاً براي كد معيار تحليل مي ۱۴كل تعامل براي . كندعرضه مي) گردندارزيابي مي

كدگذاري مشكالت موجود در ارتباط زوجها ناهمجنس به كار رفته است ولي براي مجموعه متنوعي از زوجها و 

.كاربرد دارد) جنس بازمثالً هم(الت مشك

 

  

هاي تئوريكپايه

 

  

به جولين  CMFS(براي نخستين بار در مركز مطالعات مربوط به ازدواج و خانواده گسترش يافت  IDCSهنگامي كه 

هاي ججزءنگي قرار دارد مورد استفاده هاي كدگذاري كلي كه در مقابل سيستمسيستم) نگاه كنيد ۱۹۸۹و ديگران 

هاي جزءنگي اين سيستم كلي طوري طراحي گرديد كه در مقايسه با سيستم) ۱۹۹۳ماركمن (ي قرار گرفت بيشتر

گذاران اين سيستم هدفشان اين بود كه به ساختارهاي ارتباط به عالوه بنيان. تر باشدكارآمدتر و مقرون به صرفه

با استفاده از سيستم[ا كه طي سالها تحقيق هاي ديگر بررسي نشدند بپردازند و عالئم خطري رمربوط كه در سيستم

 

-

يافت گرديدند مورد ارزيابي ] باشندهاي جزءنگي مشخص گرديده و نشانه مشكالت موجود در ازدواج و طالق مي

جولين و ). نگاه كنيد ۲۰۰۱براي بررسي اجمالي عالئم خطر به ماركمن ،ة استنلي و بولمبرگ . (و بررسي قرار دهند

را به صورت دقيق تشريح كرده در نتيجه در اين فصل فقط  IDCSهاي اصلي و تئوريك پايه) ۱۹۸۹(همكاران 

.اي كوتاه از بحث آنها آمده استخالصه

 

  


