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Abstract
Background and purpose: Couples' communication patterns is of great importance in resolving
marital conflicts. These patterns include mutual constructive communication, mutual avoidance
communication, and demand-withdrawal communication. The present study aimed at investigating the
factors associated with Iranian couples' communication patterns.
Materials and methods: A scoping review was performed at five stages; 1-designing the
research question 2- searching and extracting research studies 3- selecting relevant studies 4- organizing
and summarizing the information, 5. reporting the results.
Results: In this scoping review, 18 articles were selected from 130 studies. The factors affecting
couples' communication patterns were classified into four categories: 1- spiritual well-being and
spirituality, 2- marital and sexual satisfaction, 3- marital compatibility, and 4- love styles.
Conclusion: Some factors, including spiritual well-being and spirituality, marital satisfaction and
sexual satisfaction, marital compatibility, and love styles were found to affect couples' communication patterns.
Seemingly providing ways to enhance couples' communication patterns towards a mutual constructive pattern
is necessary to prevent marital problems and conflicts, and experiencing effective and efficient relationships.

Keywords: couples' communication patterns, mutual constructive communication, demand-withdraw
communication, mutual avoidance communication, related factors
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چكیده
سابقه و هدف :توجه به نوع الگوی ارتباطی زوجین در حل تعارضات زناشویی از اهمیت زیادی برخوردار است .ای ن
الگوها شامل سه الگوی ارتباط سازنده متقابل ،الگوی ارتباط اجتنابی متقابل و الگوی توقع/کنارهگیر میباشند .این مطالعه با
هدف مطالعه مروری بر عوامل مرتبط با الگوهای ارتباطی زوجین ایرانی انجام شد.
مواد و روشها :این مطالعه از نوع مروری مفهومی اس ت .مطالع ه در ج نر مرحا ه انج ام ش ده اس ت ک ه عبارتن د از
 -1طراحی سوال تحقیق -2 ،جستجو و استخراج مطالعات وابسته به تحقیق -3 ،انتخاب مطالعات مرتبط -4 ،جدولبن دی و
خالصه کردن اطالعات و دادهها و  -5گزارش نتایر آن.
یافتهها :در این مطالعه مروری از میان  131مطالعه ،از  11مقاله استفاده شد .عوام ل ت یر گ اار ب ر الگوه ای ارتب اطی
زوجین ،در  4طبقه قرار گرفت که شامل  -1سالمت معنوی و معنویت گرایی -2 ،رضایتمندی زناشویی و رضایت جنس ی،
 -3سازگاری زناشویی -4 ،سبکهای عشق ورزی میباشد.
استنتاج :نتایر نشان داد عوامای همچون سالمت معنوی و معنویت گرایی ،رضایت مندی زناشویی و رض ایت جنس ی،
سازگاری زناشویی و سبک های عشق ورزی بر الگوهای ارتباطی زوجین تا یرگاار است .جیشنهاد م یش ود درم انگران در
ارائه راهکارهای ارتقادهنده الگوهای ارتباطی زوجین ،جهت ایجاد ارتباط مؤ رتر و کارآمدتر به این عوامل توجه بیشتری
مباول نمایند.
واژه های کلیدی :الگوهای ارتباطی زوجین ،الگوی سازنده متقابل ،الگوی اجتناب متقابل ،الگ وی توق ع /کن اره گی ری،
الگوی زن متوقع  /مرد کناره گیر ،الگوی مرد متوقع /زن کناره گیری ،عوامل مرتبط

مقدمه
امروزه مشکل اصای خانوادهها میزان ارتباطی اس ت
که اعضای آن با هم برقرار کرده و مطابق با آن ب ه ح ل
مشکالت موجود میجردازن د و بنی ان اص ای خ انواده را

حفظ یا متالشی میکنند .ارتباط مبتنی بر الگوهای قاب ل
قبول در اعضای خانواده و مخصوصاً زوج ین م یتوان د
مسی ر را ب رای آنه ا مشخ ص ک رده و تشخی ص مسی ر

مولف مسئول :صغری خانی -ساری باوار امیرمازندرانی ،خیابان وصال،دانشکده جرستاری و مامایی نسیبه ،مرکز تحقیقات سالمت جنسی و باروری E-mail: s.khani@mazums.ac.ir
 .1دانشجوی کارشناسی ارشد ،مشاوره در مامایی ،کمیته تحقیقات دانشجویی ،دانشگاه عاوم جزشکی مازندران ،ساری ،ایران.
 .2استادیار ،گروه بهداشت باروری و مامایی ،مرکز تحقیقات سالمت جنسی و باروری ،دانشگاه عاوم جزشکی مازندران ،ساری ،ایران.
 .3استادیار ،گروه جرستاری داخای جراحی ،دانشکده جرستاری و مامایی آمل ،دانشگاه عاوم جزشکی مازندران ،ساری ،ایران
 .4استادیار ،گروه آمار و اجیدمیولوژی ،دانشگاه عاوم جزشکی مازندران ،ساری ،ایران.
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بررسی عوامل مرتبط با الگوهای ارتباطی زوجین ایرانی:
مطالعه مروری مفهومی

بررسي عوامل مرتبط با الگوهای ارتباطي زوجين ایراني

در زوجین بر اساس الگوهای موج ود ،بنی ان خ انواده را

ارتباط سازنده متقابل با رض ایت زناش ویی رابط ه مثب ت

محکمتر کرده و میزان سالمتی اعضای خانواده را ب اتتر

معنیداری وجود دارد و میان الگوه ای ارتب اطی توق ع/

برده و با ایجاد رضایت در روابط زناشویی ،تع ادل را در

کن ارهگی ری ه ر دو ج ن ،و الگ وی ارتب اطی اجتن اب

خانواده ایجاد می کند( .)1طرز برقراری ارتباط با همس ر،

متقابل با رضایت زناشویی رابطه منفی معنیداری برق رار

در درک بهت ر از ه م و ج یشبین ی الگوه ای رفت اری و

است .الگوی ارتباطی سازنده متقاب ل و الگ وی اجتن اب

ارتباطی آنها بسیار مو ر است؛ ب ه وی ژه در زم ان ح ل و

متقابل قادر ب ه ج یشبین ی رض ایت زناش ویی هس تند(.)6

فصل مشکالت و چالشهای روزم رهای ک ه ج یش روی

محققان معتقدند ب یش از  31درص د زوج ین ناراض ی و

اکثر زوجها قرار میگیرد( .)2بنابراین الگوهای ارتباطی،

آشفته ،ن اتوانی در برق راری ارتب اط را ب ه عن وان مس لاه

شخصیت ،یادگیری ،اعتماد به نف  ،،ق درت انتخ اب و

اصای در زندگی مشترک خود بیان میکنند( .)6در یک

تصمیم گیری منطقی افراد خ انواده را تح ت ت ا یر ق رار

مطالعه جنبههای مختافی از الگوهای ارتباطی بررسی ش ده

میدهد و یکی از ریش هه ای اص ای مش کالت مختا

و نت ایر حاص ل نش ان م یده د ک ه الگوه ای ارتب اطی

خانواده هاست(.)3

درست ،تا یر معنیداری بر جریان زندگی داش ته و ع دم

الگوهای ارتب اطی زوج ین ،فراین دی اس ت ک ه در

ارتب اط مناس ب م یتوان د حت ی باع ث ج دایی زوج ین

طی آن زن و شوهر به صورت کالمی و غی ر کالم ی ب ا

ش ود( .)2تغیی ر الگوه ای ارتب اطی یک ی از مه مت رین

یکدیگر تعامل برقرار می کنند .الگوه ای ارتب اطی می ان

روشها ب رای مقابا ه ب ا ناس ازگاریه ای زناش ویی و از

زوجین به سه دسته تقسیم شده اند که عبارتند از الگوی

شیوههای درمانی در زوج درمانی میباشد( .)2س ازگاری

سازنده متقابل که طی آن زن و مرد سعی میکنند در م ورد

زناشویی در طول زندگی مش ترک ،جنب هه ای مختا

مشکل ارتباطی خود بحث و گفتگو کنند ،احساساتش ان

اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی خانوار را تحت تا یر قرار

را بروز دهند و ب رای مش کل ارتب اطی راه ح ل جیش نهاد

میدهد( .)2تزمه سازگاری زناشویی ،انطبار س ایقه ه ا،

بدهند و با هم مااکره کنند ،الگوی اجتن اب متقاب ل ک ه

ایجاد قواعد رفت اری و ش کلگی ری الگوه ای ارتب اطی

طی آن زن و مرد هر دو سعی م یکنن د از بح ث ک ردن

است( .)1بروز اختالتت روحی مختا

و مصرف م واد

درباره مشکل دوری کنند و الگوی توق ع /کن ارهگی ری

مخدر ،مشکالت رفتاری فرزن دان و حت ی بیم اریه ای

که طی آن یکی از زوجین درباره مشکل بحث میکنن د

جسمی زوجین میتواند از جیامدهای تعارضات زناشویی

ی ا ب هوس یاه انتق اد ک ردن ،غ ر زدن و ی ا جیش نهاد دادن،

باشد( .)3این جیامدها تحت تا یر شرایط فرهنگی و ق ومی

دیگری را وادار به بحث درباره مشکل کند در حالی که

با شدت و ضع

قاب ل مش اهده اس ت .بهب ود و

دیگری میخواهد مشکل را تمام کند و از بحث درب اره

ارتقاء ارتباطات ،حل مسلاه ،آموزش و مشاوره جنس ی در

آن اجتناب کند .این الگو ش امل دو الگ وی زن متوق ع/

قالب روشهای شناختی -رفتاری و مبتنی بر دیدگاههای

م رد کن ارهگی ر و الگ وی م رد متوق ع /زن کن ارهگی ر

فرهنگی و ماهبی هر جامعه ،میتواند گامی م و ر ب رای

میباشد( .)4بنابر مطالعهی انجام ش ده ،الگ وی ارتب اطی

رسیدن به اهداف افزایش صمیمیت زناشویی و تقویت و

اجتناب متقاب ل ،ب ا نارض ایتی زناش ویی ارتب اط دارد(.)5

بات جیوندهای خ انوادگی باش د( .)11در مطالع های ک ه

استفاده زوجین از الگوی اجتناب متقابل و الگوی توق ع/

توسط برزگ ر و س امانی در س ال  1335ب ا ه دف نق ش

کنارهگی ری (مخصوص اً هنگ امی ک ه زن متوق ع و م رد

واسطه ای صمیمیت در رابط ه ب ین الگوه ای ارتب اطی و

کنارهگیر باشد) باعث کاهش رضایت زناش ویی ش ده و

کیفی ت زن دگی زناش ویی انج ام ش د ،نت ایر نش ان داد
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درست حل مسائل ومشکالت را سادهترکند .ارتباط مناسب

میتواند وق وع ط الر را ج یشبین ی کن د .می ان الگ وی

مــروری

صدیقه حسنی مقدم و همکاران

و کاهش احساس ات منف ی ناش ی از ناتم ام مان دن ح ل

مطالعات گویای این هستند که الگوی اجتنابی متقاب ل و

مشکالت ،کیفیت رابطه زناشویی را بهبود میبخشد .لاا

الگوی توقع کنارهگیری میتواند باع ث ایج اد تع ارض

زوجینی که از ارتباط سازنده برخوردارند و ب ه گون های

ب ین زوج ین و الگ وی س ازنده متقاب ل باع ث رض ایت

منطقی و دور از توقعات بیجا و همچنین اجتناب از بحث

زوجین از ارتباط باهم شود ،مطالعهای در ایاتت متح ده

و تعارض غیرمنطقی با هم ارتباط دارند ،کیفیت زندگی

نشان داد کیفیت ارتباط بین زوجین در روابط رومانتی ک

ب اتتری را نش ان م یدهن د .همچن ین الگ وی ارتب اطی

با رضایت و ب ات رابط ه م رتبط اس ت( .)12در مطالع های

سازنده نیز صمیمیت زناش ویی را اف زایش م یده د ک ه

دیگر مشخص شد تعامالت بین ف ردی و عوام ل م رتبط

خود باعث افزایش کیفی ت زن دگی م یش ود .نت ایر در

ب ا رابط ه زناش ویی ب ا رض ایت جنس ی زن ان م رتبط

خصوص الگوی ارتباطی زن متوقع /مرد کنارهگیر نش ان

میباش ند( .)11مش کالت ب ین زوج ین جنب هه ای بس یار

داد توقع باتی زنان لزوما ت یری بر ص میمیت زناش ویی

مختافی دارد و از طرفی راههای ایجاد ارتباط ب ین آنه ا

ن دارد .ام ا متوق ع ب ودن م رد باع ث ک اهش ص میمیت

زیاد است و برای حل این مشکالت میت وان جنب هه ای

زناشویی میش ود .ب دین ص ورت ک ه م ردان متوق ع ،ب ا

مختاف ی از الگوه ای ارتب اط زوج ین را ب هک ار ب رد .از

برآورده نشدن خواستههایشان میتوانن د ب ا اعم الی مث ل

آنجایی که مهمترین کاس تی در مطالع ات گاش ته ،ع دم

انتقاد و سرزنش ،صمیمیت زناش ویی را ک اهش دهن د و

انجام مطالعات مروری ب ا ه دف بررس ی عوام ل م رتبط ب ا

این باع ث ک اهش کیفی ت زن دگی م یش ود .همچن ین

الگوهای ارتباطی زوجی باش د .ل اا ای ن مطالع ه ب ا ه دف

ارتباط الگوی اجتنابی با صمیمیت زناش ویی بس تگی ب ه

مروری سیستماتیک بر عوامل م رتبط ب ا الگوه ای ارتب اطی

ویژگیه ای شخص یتی ف رد و انتا ارات آنه ا از رواب ط

زوجین ایرانی انجام شد.

زناشویی دارد و بر اساس آن میتواند ت یر مثبت یا منفی
بر صمیمیت و کیفیت زندگی زناش ویی بگ اارد( .)11در

مواد و روش ها

مطالعه ای دیگر ک ه در س ال  1331ب ا ه دف مقایس هی

این مطالعه از نوع مروری مفهومی 1است .مطالعه در

الگوی ارتباطی و تعارضات زناشویی در زنان ش اغل در

جنر مرحاه انجام شده است ک ه عبارتن د از  -1طراح ی

بانکهای دولتی و زنان خانه دار شهر شیراز انج ام ش د،

سوال تحقیق -2 ،جستجو و استخراج مطالعات وابسته ب ه

مشخص شد که زنان شاغل ب یشت ر از الگ وی ارتب اطی

تحقیق -3 ،انتخاب مطالعات مرتبط -4 ،ج دولبن دی و

سازنده متقابل استفاده میکنند و زنان خانهدار بیشت ر از

خالصهکردن اطالعات و دادهها و -5گزارش نتایر آن(.)13

الگ وی ارتب اطی اجتن اب متقاب ل اس تفاده م یکنن

د(.)5

همچنین در مطالعهای دیگر که در سال  1314در اص فهان
انجام شد ،مشخص شد که ب یشت رین می زان همبس تگی
ب ین رابط ه س ازنده متقاب ل و رض ایتمندی زناش ویی در

 -1طراحی سوال تحقیق
عوامل مرتبط با الگوه ای ارتب اطی زوج ین ایران ی
کدامند؟

گروه زنان نسبت به م ردان اس ت .ب ین الگ وی ارتب اطی
توقع /کنارهگیر با رضایتمندی زناشویی ارتب اط وج ود

 -2جستجو و استخراج مطالعات وابسته به تحقیق

نداشت و بین الگوی ارتباطی اجتنابی متقابل ب ا رض ایت

ابتدا جستجوی مقاتت توسط محقق ین انج ام ش د.

مندی زناشویی رابطه معن یدار منف ی وج ود دارد و ای ن

بدینصورتکه جمعآوری دادهها در خصوص مق اتت
1- Scoping Review
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الگوی ارتباطی سازنده ،بدلیل افزایش احتمال حل مسلاه

نت ایر در م ردان و زن ان مش ابه اس ت( .)1بیان ات ای ن

بررسي عوامل مرتبط با الگوهای ارتباطي زوجين ایراني

جایگ اه اطالع ات عام ی جه اد دانش گاهی (،)SID

بررسی کرده و عوامل مرتبط با حداقل یکی از س ه ن وع

جژوهش گاه عا وم و فن اوری اطالع ات ای ران (،)IranDoc

الگو گزارش شده باشد ،بود و معیار خروج نیز مطالعات

سامانه دانش گستر برکت IranMedex ،و همچنین گوگ ل

غیر مرتبط با عنوان بوده است.

اسکالر انجام شد .در خصوص مقاتت تت ین ه م جس تجو
در جایگ اهه ای

 -3استخراج مقاتت مطابق با معیارهای ورود

PubMed, Google scholar,،Scopus

 Science Direct, Embaseو جایگ اه ه ای روانشناس ی

با استفاده از کاید واژه های بات در انته ای جس تجو

انجمن روانشناسی ایران در محدوده سال ه ای  1326ت ا

در مجموع تعداد  131مقاله ب ه دس ت آم د .مق اتت ب ر

 2113انجام شده است .جستجوی الکترونیکی مطالع ات

اس اس معیاره ای ورود ب ه مطالع ه م ورد ارزی ابی ق رار

با استفاده از کاید واژه های

گرفتند .انتخاب مقاتت مرتبط بدین صورت بود ک ه در

"Couples' Communication patterns", "Mutual
constructive communication patterns",
"Demand- withdraw communication patterns",
"Mutual avoidance communication patterns",
""related factors" and "Iran

با مرور دقیق بر عنوان و چکیده مقاتت ،تعداد زیادی از

صورت گرفت .کایدواژههای م ورد اس تفاده ب رای

آن ها به عا ت غیرم رتبط ب ودن ب ا ه دف مطالع ه کن ار

جستجو در جایگاه های فارسی شامل الگوه ای ارتب اطی

گااشته شد و در ص ورتی ک ه ج  ،از مطالع ه عن وان و

زوجین ،الگوی سازنده متقابل ،الگوی اجتن اب متقاب ل،

چکی ده ،امک ان تص میم گی ری در م ورد مقال ه وج ود

الگوی توقع /کناره گیری ،الگوی زن متوقع  /مرد کناره

نداشت ،متن کامل آن مورد مطالعه قرار گرف ت .س س،

گیر ،الگوی مرد متوقع  /زن کناره گیر ،عوامل م رتبط و

مقاتت مرتبط به طور مستقل وارد فرآیند جژوهش شدند

ایران بود .معیارهای ورود مقاتت شامل تمامی مطالعاتی

و در نهایت  11مقاله وارد مطالعه شد (تصویر شماره .)1

ابتدا لیستی از عناوین و چکیده تمام مقاتت موج ود در
جایگاههای اطالعاتی توسط جژوهشگران تهیه شد .س س،

N=2

N=121

شناسایی مقاتت

منابع به دست آمده از طریق جستجوی سایر جایگاه ها

مقاتت به دست آمده در نتیجه جستجوی جایگاه های اینترنتی

منابع باقی مانده ج ،از حاف تکرارها N= 120

N=65

شرایط بودن N=13

مطالعات واجد شرایط برای نوشتن مقاله مروری

غربالگری

مقاتت کامل خارج شده با دلیل

مقاتت کامل ارزیابی شده از نار واجد

واجد شرایط بودن

مقاتت خارج شده N= 37

مقاتت غربالگری شده N= 120

N=18

تصویر شماره  :1فاوچارت مربوط به مقاتت
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فارسی در بانک اطالعات نش ریات کش ور (،)Magiran

که عوامل مرتبط با الگوهای ارتباطی را در ه ر دو زوج

مــروری

صدیقه حسنی مقدم و همکاران

جدول شماره  :1خالصه ای از نتایر و دیگر اطالعات مرب وط به مطالع ات انجام شده در م ورد ع وامل مرتب ط با الگوه ای ارتباط ی زوجی ن ایران ی
نویسنده

سال

مکان

اعتمادی

1331

ایران

و همکاران

زارعی
و همکاران

بررسی رابطه ی مهارت های ارتباطی،
الگوهای ارتباطی و سبک های حل

ساتوی ،جرسشنامه مهارت های ارتباطی

گوش دادن) با صمیمیت زناشویی همبستگی مثبت معنادار دارند ( .)P<1/15به این معنا که هرچه زنان دارای مهارت ارتباطی بیشتری

تعارض با صمیمیت زناشویی در زنان

کویین دام ،جرسشنامه صمیمیت زوجین

زنان با صمیمیت

شهر اصفهان

اولیاء و جرسشنامه سبک های اداره تعارض

زناشویی ( )1/53و کمترین همبستگی بین مهارت بینش نسبت به فرایند ارتباط و صمیمیت زناشویی وجود دارد ( .)1/26همچنین نتایر

بین فردی ( ICMSI: Interpersonal

نشان داد همه ی ابعاد الگوهای ارتباطی زنان (سازنده مقابل ،اجتناب متقابل و توقع /کناره گیری) با صمیمیت زناشویی همبستگی

)Conflict Management Style

معنادار دارند .از بین الگوهای ارتباطی زنان ،فقط الگوی سازنده با صمیمیت زناشویی همبستگی مثبت معنادار دارد (،sig=0/000

نقش جیش بینی کننده های هوش معنوی توصیفی – در دسترس

جیاز چیان لنگرودی

1332

و همکاران

باشند ،صمیمیت بیشتری را با همسرشان تجربه می کنند .همچنین بیشترین همبستگی در مهارت کنترل عواط

 .)r=1/26یعنی زنانی که در ارتباط با همسرانشان الگوی ارتباطی سازنده دارند ،با همسرشان صمیمیت بیشتری دارند (.)14
جرسشنامه الگوی ارتباطی کریستنسن و

و الگوهای ارتباطی با میزان رضایتمندی

ساتوی ،جرسشنامه هوش معنوی) ) SQو

زناشویی زوجین مراجعه کننده به مراکز

جرسشنامه رضایت زناشویی Enrich

مشاوره در شهر بندر عباس
ایران

توصیفی  -تصادفی

ابزار جژوهش
جرسشنامه الگوی ارتباطی کریستنسن و

نتایر داده ها نشان داد همه ی  5بعد مهارت ارتباطی (قاطعیت در کالم ،بینش نسبت به فرایند ارتباط ،درک جیام ،کنترل عواط

نتایر این مطالعه نشان داد که از بین خرده مقیاس های الگوی ارتباطی و هوش معنوی ،ارتباط سازنده متقابل با زندگی معنوی بیشترین
مقدار جیش بینی را برای رضایت زناشویی دارد (.)15( )P<1/111

رابطه بین الگوهای ارتباطی با اعتماد

توصیفی –خوشه ای

جرسشنامه اعتماد رمسل و هولمز (، )TS

یافته های این مطالعه نشان داد رابطه معناداری بین زیر مقیاس های الگوهای ارتباطی با زیرمقیاس های اعتماد زناشویی و اعتماد

زناشویی کاربران فضای مجازی شهر

چند مرحاه ای

جرسشنامه الگوی ارتباطی کریستنسن و

زناشویی کل وجود دارد .همچنین نتایر این تحقیق نشان داد استفاده از فضای مجازی بصورت غیر مستقیم و از طریق الگوهای

ساتوی ،جرسشنامه اطالعات دموگرافیک

ارتباطی که زوجین در زندگی مشترک خود استفاده می کنند با اعتماد زناشویی در ارتباط است و در واقع کاهش یا افزایش اعتماد در

لنگرود

بین کاربران مت هل فضای مجازی از تبعات نوع الگوهای ارتباطی زن و شوهر است (.)16
شهرضا

1331

ایران

و همکاران

برزگر

1335

ایران

و همکاران

رابطه بین صمیمیت زناشویی ،الگوهای

توصیفی -مقطعی-

جرسشنامه صمیمیت  Walkerو

نتایر مطالعه نشان داد ارتباط مثبت و معنی داری بین صمیمیت زناشویی و همدم طابی ،صمیمیت زناشویی و الگوی ارتباطی سازنده

ارتباطی زناشویی و همدم طابی-دوری

تصادفی ساده

 ،Thompsonجرسشنامه های الگوی

متقابل ،همدم طابی و الگوی ارتباطی سازنده متقابل وجود دارد و ارتباط منفی معنی داری بین صمیمیت زناشویی با الگوی ارتباطی زن

گزینی کارکنان مت هل دانشگاه

ارتباطی زوجین کریستنسن و ساتوی،

متوقع /مرد کناره گیر ،همدم طابی و الگوی ارتباطی زن متوقع /مرد کناره گیر ،همدم طابی و الگوی ارتباطی مرد متوقع /زن کناره

خوارزمی

جرسشنامه همدم طابی و دوری گزینی

گیر ،همدم طابی و الگوی ارتباطی اجتناب متقابل وجود دارد .همچنین نتایر نشان داد همدم طابی ،ارتباط سازنده متقابل و ارتباط توقع

نقش واسطه ای صمیمیت در رابطه بین

توصیفی –خوشه ای

الگوهای ارتباطی و کیفیت زندگی

تک مرحاه ای

زناشویی

جرویزی

1335

ایران

و همکاران

ناگویی

1331

و همکاران

رضائیان

1336

و همکاران

جیش بینی رضایت زناشویی بر اساس

توصیفی همبستگی –

نقش عماکرد خانواده و الگوهای

تصادفی طبقه ای

کوتاه ،عماکرد خانواده اجشتاین و

زناشویی رابطه منفی و معنی دار وجود دارد( .میانگین سازنده متقابل مرد  ،31/16زن ( .)25/13میانگین اجتناب متقابل مرد ،11/42زن

همکاران ،الگوهای ارتباطی زوجین

( .)12/63میانگین زن متوقع  /مرد کناره گیر= مرد  ،11/21زن ( .)12/11میانگین مرد متوقع  /زن کناره گیر= مرد  ،11/53زن .)12/52

محمد ناگویی

1332

بهرامی و همکاران

1333

ایران

فاتحی زاده

1314

ایران

ت یر منفی داشت .الگوی سازنده متقابل با صمیمیت ( )P<1/111و کیفیت زندگی زناشویی ( )P=0/234ارتباط مثبت داشت (.)11

بررسی و مقایسه تمایز یافتگی خود،

توصیفی تحایای –

کریستنسن و سوتوی
جرسشنامه الگوی ارتباطی زوجین
کریستینسن و سالوی و جرسشنامه مقیاس
رضامندی زناشویی اسالمی جدیری و
جرسشنامه جایبندی ماهبی جان بزرگی
جرسشنامه الگوهای ارتباطی زوجین و

الگوهای ارتباطی و میزان رضایت جنسی زوجین تعیین کننده های گرایش یا عدم گرایش زوجین به سمت طالر باشند( .میانگین

الگوهای ارتباطی و رضایت جنسی در

داوطابانه

جرسشنامه رضایت جنسی

سازنده متقابل میانگین قبل طالر  ،31/35میانگین بعد طالر ( .)21/15میانگین اجتناب متقابل میانگین قبل طالر  ،11/41میانگین بعد

رابطه الگوهای ارتباطی زنان و مردان با

توصیفی همبستگی –

جرسشنامه الگوی ارتباطی زوجین

نتایر جژوهش نشان میدهد که زنان بیش از مردان الگوی متوق ع را در روابط دوجانبه به کار میگیرند .زنان بیش از مردان جایبندیهای

توجه به جایبندی ماهبی و رضامندی

نمونه گیری

کریستینسن و سالوی و جرسشنامه مقیاس

ماهبی دارند .زنان کمتر از مردان احساس رضامندی زناشویی دارند .زنانی که جایبند به ماهباند کمتر الگوهای ارتب اطی معی وب را

زناشویی در روابط زوجین

چندمرحاه ای و

رضامندی زناشویی اسالمی جدیری و

برم ی گزینن د .زنان در الگوهای ارتباطی توقع کنارهگیری بیشتر احساس رضامندی می کنند و اگ ر در الگ وی اجتن ابی قرار گیرند،

بصورت تصادفی

جرسشنامه جایبندی ماهبی جان بزرگی

بیشتر احساس نارضامندی می کنند( .میانگین سازنده متقابل مرد  ،31/13زن ( .)31/43میانگین اجتناب متقابل مرد  ،11/31زن

نقش ابعاد سالمت معنوی در جیش بینی

توصیفی تحایای –

جرسشنامه های الگوهای ارتباطی زناشویی

بر اساس نتایر این مطالعه ،می توان به اهمیت نقش باورهای ماهبی در زندگی زناشویی و ارتباطات زوج ها به عنوان عامل مهمی برای

الگوهای ارتباطی زناشویی معامان زن

تصادفی خوشه ای

کریستنسن و ساتوی و جرسشنامه سالمت

مقاباه با اختالفات و تعارضات در زمینه الگوهای ارتباطی جی برد( .میانگین سازنده متقابل ( .)31/44میانگین اجتناب متقابل .)13/11

رابطه الگوی ارتباطی زوجین با رضایت

توصیفی همبستگی -

زناشویی

تصادفی

زوج های متقاضی طالر و عادی
ایران

توقع زن ت یری در صمیمیت زوجین نداشت ( )P<0/904اما ت یر منفی بر کیفیت رابطه زناشویی داشت ( .)P<0/046اما توقع مرد به
طور مستقیم بر صمیمیت ا ر داشت ( )P<0/022و بصورت غیر مستقیم و با واسطه صمیمیت در کیفیت رابطه زناشویی ()P=-0/058

بین الگوی سازنده متقابل و رضایت زناشویی رابطه مثبت و معنی دار ،بین الگوی توقع کناره گیری و اجتناب متقابل با رضایت

خوشه ای
ایران

Organization Quality of Life
 ،)instrumentجرسشنامه الگوهای

ارتباطی زوجین کریستنسن و ساتوی،
جرسشنامه صمیمیت زوجین و وندون
بروک و هان ،برتمن( MIQ: Marital
)intimacy needs questionnair
جرسشنامه رضایت زناشویی انریچ – فرم

ارتباطی زوجین
ایران

 Bernsteinو همکاران
جرسشنامه کیفیت زندگی سازمان بهداشت نتایر این مطالعه نشان داد که صمیمت زناشویی ( )P<1/124و کیفیت زندگی زناشویی ( )P<0/135با الگوی ارتباطی اجتناب متقابل
جهانی (  WHOQOL: World Healthارتباط معناداری نداشتند .همچنین توقع زن و توقع مرد با صمیمیت ( )P=-0/314کیفیت( )P=-0/208ارتباط منفی داشت .الگوی
کناره گیری میتواند صمیمیت زناشویی را جیش بینی کند (.)12

(میانگین الگوی توقع  /کناره گیر مرد  ،21/22زن .)13( .)25/31
الگوی ارتباطی سازنده متقابل با رضایت زناشویی رابطه مثبت و معنی داری دارد .الگوی ارتباطی اجتنابی متقابل و توقع/کناره گیر با
رضایت زناشویی رابطه منفی و معنی داری دارند.)21( .)P<1/111( .

طالر ( .)16/56میانگین الگوی توقع/کناره گیر میانگین قبل طالر  ،3/22میانگین بعد طالر.)21( .)3/42

( .)11/12میانگین زن متوقع  /مرد کناره گیر= مرد  ،11/31زن ( .)14/31میانگین مرد متوقع  /زن کناره گیر= مرد  ،12/21زن .)12/34

مقطع ابتدایی شهرکرج
و همکاران

(میانگین الگوی توقع  /کناره گیر مرد  ، 24/13زن .)22( .)22/25

معنوی الیسون و جولوتزین

بررسی رابطه الگوهای ارتباطی ازدواج و

توصیفی تحایای –

جرسشنامه الگوهای ارتباطی ( )CPQو

میزان رضایتمندی زناشویی زوجین

تصادفی ساده

جرسشنامه ی رضایت مندی Enrich

و رضایتمندی زناشویی رابطه معنادار دیده نشد و بین الگوی اجتنابی متقابل و رضایت مندی زناشویی رابطه منفی وجود دارد( .میانگین

شاغل در دانشگاه اصفهان
جروندی

1335

ایران

و همکاران

(میانگین الگوی توقع  /کناره گیر .)23( .)11/21
نتایر به دست آمده نشان داد که بیشترین همبستگی بین ارتباط سازنده متقابل و رضایت مندی زناشویی است .بین الگوی توقع/کناره گیری
سازنده متقابل ( .)31/12میانگین اجتناب متقابل ( .)11/21میانگین الگوی توقع  /کناره گیر .)24(.)24/54

نقش عماکرد خانواده و الگوهای

توصیفی تحایای-

سیاهۀ رضایت زناشویی انریچ ،ابزار

نتایر این مطالعه نشان داد بین کایه ابعاد عماکرد خانواده و رضایت زناشویی رابطه منفی معناداری وجود دارد .بین الگوی سازنده متقابل

ارتباطی زوجین در جیشبینی رضایت

در دسترس

سنجش خانواده و جرسشنامۀ الگوهای

و رضایت زناشویی رابطه مثبت و معنادار و بین الگوهای توقع ،کنارهگیری و اجتناب متقابل با رضایت زناشویی رابطه منفی و معنادار

ارتباطی زوجین

وجود دارد .همچنین مطالعه نشان داد عماکرد خانواده و الگوهای ارتباطی زوجین ،رضایت زناشویی را جیشبینی میکند .لاا در درمان

زناشویی

مشکالت زناشویی میتواند مورد توجه درمانگران قرار گیرد( .میانگین سازنده متقابل مرد  ،31/16زن ( .)25/13میانگین اجتناب
متقابل مرد  ،11/42زن ( .)12/63میانگین زن متوقع  /مرد کناره گیر= مرد  ،11/21زن ( .)12/11میانگین مرد متوقع  /زن کناره گیر=
بهرامی

1333

ایران

و همکاران

مرد  ،11/53زن .)25( .)12/52

جیش بینی الگوهای ارتباطی

توصیفی تحایای –

جرسشنامه ی الگوهای ارتباطی،

بین سالمت معنوی و بهزیستی روان شناختی با الگوهای ارتباطی زوج ها رابطه ی معنادار وجود دارد .همچنین سالمت معنوی و بهزیستی

زوج ها توسط سالمت معنوی و

تصادفی خوشه ای

جرسشنامه ی سالمت معنوی،

روان شناختی توان جیش بینی مثبت و معنادار الگوی ارتباطی سازنده متقابل را دارد و سالمت معنوی و بهزیستی روان شناختی از قدرت

جرسشنامه ی بهزیستی روان شناختی

جیش بینی کنندگی منفی و معناداری برای الگوهای ارتباطی اجتنابی و توقع/کناره گیر برخوردار است .به نار می رسد آگاهی زوج ها

بهزیستی روان شناختی

از تاتیر سالمت معنوی و بهزیستی روان شناختی ،می تواند در افزایش ارتباطات سازنده ی متقابل و کاهش ارتباطات ناکارآمد بین
کریمی

1336

ایران

و همکاران

ابراهیمی

1334

ایران

و کیمیایی

رابطه معنویت گرایی با عشق ورزی و

توصیفی همبستگی –

الگوی ارتباطی زوجین

در دسترس

بررسی رابطه رضایت زناشویی ،سبک

همبستگی توصیفی،

جرسشنامه های الگوی ارتباطی زوجین
کریستنسن و ساتوی ،جرسشنامه معنویت
جارسیان و دونینیگ ،جرسشنامه نگرش های
مربوط به عشق هندریک
مقیاس جیوست شده بزرگساتن ،جرسشنامه

های جیوستن و الگوهای ارتباطی در زوج

نمونه گیری تصادفی

الگوی ارتباطی و جرسشنامه رضایت

بینی کننده رضایت زناشویی در زوج های طالر نیستند( .میانگین اجتناب ناجایر .)21( .)2/33

بررسی رابطه بین الگوی ارتباطی اجتنابی

توصیفی همبستگی،

جرسشنامه هنجاریابی شده ،الگوهای

نتایر جژوهش بین الگوی ارتباطی اجتنابی متقابل با سازگاری زناشویی نشان دادکه الگوی ارتباطی اجتنابی متقابل ارتباط منفی معناداری با

متقابل با سازگاری زناشویی

نمونه گیری در

ارتباطی کریستنسن و ساتوی و

سازگاری زناشویی دارد .به طور کای نتایر نشان می دهدکه  41درصد از واریان ،سازگاری زناشویی ،توسط الگوهای ارتباطی تبیین می

مسرت مشهدی

1335

دسترس

سازگاری زناشویی اسسانیر

و دولتشاهی

داوطابانه

الگوهای ارتباطی کریستنسن و سوتوی

مداحی

1331

ایران

و همکاران
معصومی
و همکاران

الگوهای ارتباطی و رضایتمندی زناشویی
در دانشجویان

1336

ایران

آن هم عشق ورزی زوجین باتتر است و زوجین در ایجاد رابطه با استفاده از الگوی سازنده متقابل و کاهش ارتباط اجتنابی ناسالم بهتر
عمل می کنند (.)22
بین سبک های دلبستگی و الگوهای ارتباطی رابطه معناداری وجود دارد .با این حال ،سبک های دلبستگی و الگوهای ارتباطی جیش

زناشویی Enrich

های طالر
ایران

زوج ها مو ر باشد( .میانگین سازنده متقابل ( .)31/44میانگین اجتناب متقابل ( .)13/11میانگین الگوی توقع  /کناره گیر .)26( .)11/21
با توجه به نتایر جژوهش می توان گفت هرچقدر اعتقادات معنوی ،خودآگاهی ،نیازهای معنوی و فعالیت معنوی باتتر باشد ،به دنبال

شود .هرچه نمره ارتباطی اجتنابی متقابل افزایش یابد،سطح سازگاری زناشویی کاهش می یابد.)23(.)R=0.678( .

توصیفی همبستگی – شاخص رضایت زناشویی هودسن و جرسشنامه نارضایتمندی زناشویی با الگوی ارتباطی متقابل سازنده رابطه منفی و با الگوی ارتباطی اجتناب متقابل رابطه مثبت دارد( .ارتباط سازنده
متقابل  R=0.0001و اجتناب متقابل .)31( .)R=0.005

جیش بینی رضایت جنسی بر اساس

توصیفی همبستگی –

جرسشنامه الگوی ارتباطی زوجین و

بین الگوی ارتباطی سازنده متقابل و میزان رضایت جنسی زوجین رابطه مثبت و معناداری وجود دارد .همچنین بین الگوی ارتباطی

الگوهای ارتباطی زوجین

در دسترس

رضایت جنسی

اجتناب متقابل و میزان رضایت جنسی زوجین رابطه منفی و معناداری وجود دارد .بر اساس نتایر تحایل رگرسیون الگوی ارتباطی
سازنده متقابل در جهت مثبت و الگوی ارتباطی اجتناب متقابل در جهت منفی می تواند میزان رضایت جنسی زوجین را جیش بینی
کند( .میانگین سازنده متقابل ( .)26/11میانگین اجتناب متقابل ( .)13/31میانگین زن متوقع  /مرد کناره گیر= ( .)15/11میانگین مرد
متوقع  /زن کناره گیر= ( .)2/51میانگین الگوی توقع  /کناره گیر .)31( .)3/34
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1331

ایران

عنوان

نوع مطالعه  -روش نمونه گیری

یافته ها
و

بررسي عوامل مرتبط با الگوهای ارتباطي زوجين ایراني

 -4جدول بندی و خالصه کردن اطالعات و داده ها
دادهه ای مرب وط ب ه کای ه مطالع ات م ورد بح ث،

خانواده ب ه گون های فزاین ده م ورد توج ه درم انگران و
جژوهشگران قرار گرفته است( .)32این رویکردها ب ر ای ن
باورند ک ه ناخرس ندی و اخ تالل در رابط ه ،در اص ل از

- 5گزارش نتایر

باورهای ارتباطی غیرواقع بینانه نش ت م یگی رد ک ه در

با توجه به هدف این مطالعه که م روری ب ر عوام ل

نتیجه آن دسته از نیازها و تقاضاهای غیرعقالنی به وجود

مرتبط با الگوهای ارتباطی زوج ین ایران ی ب ود ،ش واهد

میآید که زن و شوهر نه تنها از یکدیگر باکه از خود و

مرتبط با هدف این مطالعه در چهار طبقه ق رار داده ش د.

ازدواجشان دارند( .)31باورهای معنوی و م اهبی ه م ب ه

طبقه اول به بررسی ارتباط سالمت معنوی و معنویتگرای ی

شکل مستقیم و هم از طری ق مؤلف هه ای دیگ ر کیفی ت

با الگوهای ارتباطی زوجین ایرانی ،طبقه دوم ب ه بررس ی

ارتباط زوج را تح ت ت یر ق رار م یدهن د .تعه د ،ح ل

ارتباط رضایتمندی زناشویی و رضایت جنسی ب ا الگوه ای

مسلاه ،فعالیتهای جنسی ،استرس و مقابا ه ب ا آن ،ت اب

ارتباطی زوجین ایرانی ،طبقه سوم به بررس ی رابط ه ب ین

آوری و حتی سازگاری با طالر از جماه ای ن مولف ه ه ا

سازگاری زناشویی با الگوهای ارتباطی زوجین ایران ی و

هستند( .)33در مطالعه بهرامی و همکاران ( )1333که ب ه

طبقه چهارم به بررسی ارتباط بین سبکهای عشق ورزی

ج یش بین ی الگوه ای ارتب اطی زوجه ا توس ط س المت

با الگوهای ارتباطی زوجین ایرانی جرداخته است.

معنوی و بهزیستی روان شناختی جرداخته شد ،این نت ایر
حاص ل ش د ک ه ب ین س المت معن وی و بهزیس تی

طبقه اول سالمت معنوی و معنویتگرایی

روانشناختی با الگوهای ارتباطی زوجها رابطهی معن ادار

سالمت معنوی به عنوان چهارچوبی است که انسان

وج ود دارد .همچن ین معا وم ش دکه س المت معن وی و

میتواند معنی ،هدف و ارزشهای متعالی زن دگی خ ود

بهزیستی روان شناختی جیشبینیکننده مثبت و معن یداری

را درک کند .معنویت ،مفهوم گس تردهای اس ت ک ه ب ا

برای الگوی ارتباطی سازنده متقاب ل و ج یشبین یکنن ده

خ رد ،غمخ واری ،تجرب ه زن دگی ل ات بخ ش و

منف ی و معن اداری ب رای الگوه ای ارتب اطی اجتن ابی و

حساسیتهای اخالقی در ارتباط اس ت( .)32معنوی ت ب ه

توقع/کنارهگیر است(.)26

منزله چتری است که مف اهیم گون اگونی مانن د س المت
معن وی ،ایم ان ،باوره ا و س ازگاری معن وی را جوش ش

طبقه دوم رضایتمندی زناشویی و رضایت جنسی

میدهد( .)33در حقیقت ،سالمت معنوی جدیدترین بع د

رضایت زناش ویی ی ک ارزی ابی کا ی از وض عیت

سالمت میباشد که در کنار ابعاد دیگر سالمتی همچون

رابطه ی زناشویی ی ا رابط ه عاش قانه کن ونی ف رد اس ت.

سالمت جسمی ،روانی و سالمت اجتماعی قرار گرفته و

رضایت زناشویی میتواند انعکاسی از میزان شادی افراد

باعث ارتقاء سالمت عمومى شده و س ایر ابع اد س المت را

از روابط زناشویی باشد .م یت وان رض ایت زناش ویی را

نیز هماهنگ مىکند .این کار باعث افزایش توان سازگارى

بهعنوان یک موقعیت روان شناختی در نا ر گرف ت ک ه

و ک ارکرد روان ى م ىش ود( .)35،34س المت معن وى ب ا

خود به خود به وجود نمی آید ،باکه مس تازم ت الش ه ر دو

ویژگیهایى همچون بات در زن دگى ،ص اح ،احس اس

زوج است .به ویژه در سالهای اولیه رض ایت زناش ویی

ارتباط نزدیک با خویشتن ،خدا ،جامعه و محیط ،تناسب

بسیار بی بات است و روابط در معرض بیشت رین خط ر

و هماهنگى ،داشتن هدف و معن ى در زن دگى مش خص

قرار دارند .رضایت زناشویی به شادی و لات از رواب ط

م یش ود( .)36در ده هه ای اخی ر ک اربرد رویکرده ای

میان زوجه ا مرت ب اس ت و ب ه معن ای داش تن احس اس
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بهطور خالصه در جدول شماره  1نشان داده شده اند.

شناخت درمانی در غنیسازی ازدواج و بهبود ارتباط در

مــروری

صدیقه حسنی مقدم و همکاران

ب ین الگوه ای ارتب اطی ،الگ وی ارتب اطی س ازنده ب ا

خ انوادگی و موضوعات اجتماعی اهمیت قائاند و اغاب

رضایتمندی زناشویی ارتباط مثبت و الگوه ای ارتب اطی

مسائل زناشویی و خ انوادگی را ب ه رفتاره ای ناجخت ه

توقع کن ارهگی ری و اجتن ابی ،ب ا رض ایتمندی زناش ویی

همسران مربوط میسازند(.)42

ارتباط منفی دارند(.)41

رضایت جنسی به صورت قضاوت و تحایل هر فرد

طبقه سوم سازگاری زناشویی

از رفتار جنس ی خ ویش ک ه آن را ل ات بخ ش تص ور

مفهوم سازگاری زناشویی جایگاه برجس تهای را در

م یش ود و ب هعن وان یک ی از نیازه ای

مطالع ه ارتباط ات خ انوادگی و زناش ویی ب ه خ ود

فردی و تعامالت بین فردی است که با س المت انس ان و

اختصاص داده است( .)43سازگاری زناشویی را میت وان

جامعه وی ارتباط تنگاتنگ دارد .مطالعات نشان دادهان د

به شکل فرآیندی تعری

کرد ک ه ب ا جیام دهای چن دی

که ع دم وج ود رض ایت جنس ی ن ه تنه ا ب ر ارتباط ات

چون دشواری در درک تفاوته ای جنس ی ،اض طراب

روانی -اجتماعی زوجین ،باکه میتواند بر رشد و تحول

شخصی و بین فردی ،رضایتمندی زناشویی و  ...هم آیند

کودکان و نوجوانان آن خانواده ا ر س وء داش ته باش د.

اس ت و باع ث اف زایش درک ط رفین و باع ث اف زایش

رضایت جنسی نه تنها شور و گرمی را ب رای زوج ین ب ه

ارتباط زوجین با هم میشود(.)43

مینماید تعری

ارمغ ان م یآورد ،باک ه آنه ا را در براب ر برخ ی از
بیماریها محافات کرده و باعث کاهش حم الت قاب ی
در مردان ،کاهش سردردهای میگرن ی و ک اهش عالئ م
قب ل از ع ادت ماهان ه و آرتری ت روماتوئی د در زن ان
میشود( .)41همچنین مطالعات نشان داده اند که رضایت
از رابط ه جنس ی ،یک ی از عوام ل مه م ب ر رض ایتمندی
زناشویی است و زوجینی که رضایت جنسی باتیی دارند،
کیفیت زندگی زناشویی باتتری نیز برخوردارند(.)42 ،41

به ط ور کا ی م دله ای نا ری عم دهای ک ه در زمین ه
رضایت زناشویی ارائ ه ش دهان د ،در دو سطح مفه ومی،
مج زا هس تند .در س طح اول ،ناری ه ج ردازان رویک رد
ص فات و روان تحایاگ ری قرار دارند ک ه ب رنق ش عوام ل

طبقه چهارم سبک های عشق ورزی
یک ی از مهمت رین عوام ل تعی ین کنن دهی جوی ایی
رواب ط زناش ویی وج ود عش ق و کیفی ت آن اس

ت(.)43

عشق و سبکهای عشق ورزی عامل مؤ ری ب ر کیفی ت
رواب ط زناش ویی اس ت( .)26در دو مطالع ه انج ام ش ده،
رابطهی سبکهای عشق ورزی با رضایتمندی زوجین،
س بک دلبس تگی ،نح وه تعام ل و ارتب اط زناش ویی،
شادمانی زناشویی ،کیفیت زن دگی ،س بکه ای ارتب اط
جنسی و کیفیت روابط زناشویی را نشان دادهاند(.)44،26

بحث

درون ف ردی رض ایت -ش امل ویژگ یه ای شخص یتی،

الگوهای ارتباطی زوج ین هم واره یک ی از مس ائل

بازخوردها ،باورها ،ارزشها و انتاارات ت کی د دارن د و

مهم و قابل احترام در خانوادهها بوده و شرایط خاصی را

ب ر ای ن باورن د ک ه ویژگ یه ای روانش ناختی زوجه ا،

مخصوصاً برای زنان رق م زده اس ت .مطالع ات مختا

موج ب جای داری ازدواج و رض امندی زناش ویی و ی ا

نشان دادند که بین زوجین میتوان از طریق کالم ،رفتار،

برعک ،موج ب ناجایداری و بروز نارضایتی و مشکالت

بروز احساسات و  ...ارتباط برقرار کرد .در ای ن مطالع ه،

خانوادگی میشود .در س طح دوم دی دگاه درم انگران

هر سه نوع الگوهای ارتباطی و عوامل تا یرگاار بر آنها

رفتاری -شناختی مطرح است که بیشتر ب ر عوام ل ب ین

بررسی شدند .در ای ن مطالع ه ب ر اس اس مق اتت مش ابه

فردی رضایت زناشویی مانند عش ق ،ص میمیت ،تعه د،

داخای و خارجی به بررسی عوام ل م رتبط ب ا الگوه ای
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مطاوب از ازدواج است .مطالعات نش ان دادهان د ک ه در

عواط  ،رابطۀ جنسی ،الگوه ای ارتب اطی ،موض وعات

بررسي عوامل مرتبط با الگوهای ارتباطي زوجين ایراني

ارتباط ها مورد بررسی قرار گرفته است عوامل س المت

جه ت در زن دگی باش د( .)51از نا ر  ،Ellisonمفه وم

معن وی -معنوی ت گرای ی ،رض ایتمن دی زناش ویی،

س المت معن وی از دو مولف ه تش کیل ش ده اس ت ک ه

سازگاری زناشویی ،رضایت جنسی و سبکه ای عش ق

سالمت ماهبی نشانه ارتباط ب ا ی ک ق درت برت ر یعن ی

ورزی مورد بررسی قرار گرفتند .نتایر به طور کای نشان

خ دا اس ت و س المت وج ودی ،ی ک عنص ر روان ی-

دادند که تقویت هر کدام از عوامل ذکر شده ،میتوان د

اجتماعی است و نشانهی احس اس ف رد اس ت از ای نک ه

باعث ایجاد ارتباط مؤ ر و بهتری در بین زوجین شود .به

کیست ،چه کاری و چرا انجام میدهد و به کجا تعا ق

بیان دیگر میتوان گفت ک ه ت یر تقوی ت ای ن عوام ل

دارد .این دو بعد در ع ین منف ک ب ودن ،ب اهم تعام ل و

میتواند باعث استفاده زوجین از الگوی ارتباطی سازنده

همسوشی دارند(.)44

در مطالع ه بهرام ی و همک اران ( )1333ک ه ب ه

متقابل شود.
استفاده زوجین از الگوی اجتناب متقاب ل و الگ وی

ج یشبین ی الگوه ای ارتب اطی زوج ه ا توس ط س المت

توقع/کنارهگیری (مخصوص هنگ امی ک ه زن متوق ع و

معنوی و بهزیستی روان شناختی جرداخته ش د ای ن نت ایر

مرد کنارهگی ر باش د) باع ث ک اهش رض ایت زناش ویی

حاص ل ش د ک ه ب ین س المت معن وی و بهزیس تی روان

د(.)45

ش ناختی ب ا الگوه ای ارتب اطی زوجه ا رابط ه معن یدار

مطالعهی ایمان نژاد ( )1311که به بررسی رابطه الگوهای

وجود دارد .همچنین معا وم ش د ک ه س المت معن وی و

ارتباطی با سالمت روانی و رضایت زناشویی زوجین

بهزیستی روانشناختی جیشبینیکننده مثبت و معنیداری

جرداخته ،نشان داد که الگوی ارتباطی توقع /کنارهگیری

برای الگوی ارتباطی سازنده متقاب ل و ج یشبین یکنن ده

با سالمت روانی رابط ه ای ن دارد( .)46مطالع اتی ک ه در

منف ی و معن یداری ب رای الگوه ای ارتب اطی اجتن ابی و

ایران به بررسی رابطه الگوی ارتباطی توقع /کنارهگی ری

توقع/کنارهگیر است(.)26

ش ده و م یتوان د وق وع ط الر را ج یش بین ی کن

با سازگاری زناشویی جرداختن د نش ان دادن د ک ه هرچ ه

رضایت زناشویی ،یک تجرب ه شخص ی در ازدواج

الگوی ارتباطی توقع /کنارهگیری با سازگاری زناش ویی

است که تنها توسط خود فرد در جاس خ ب ه می زان ل ات

افزایش یابد ،سطح سازگاری زناشویی کاهش مییاب د(.)42

رابطهی زناشویی قابل ارزی ابی اس ت و عوام ل بس یاری

یکی از مسائل تا یرگاار بر الگوه ای ارتب اطی زوجه ا،

هستند که در زندگی مش ترک روی رض ایت زناش ویی

وضعیت سالمتی است .س المتی هم ان ط ور ک ه توس ط

تا یر میگاارند و این احس اس ،نق ش مهم ی در می زان

شده اس ت ،دارای ابع اد

د(.)51 ،11

سازمان بهداشت جهانی تعری

کارکرده ای بهنج ار خ انواده ایف ا م یکن

جسمی ،روانی ،اجتم اعی و معن وی اس ت()41؛ در واق ع

زوجهای با رضایت زناشویی ادراک شدهی بات ،تواف ق

وضعیت سالمتی ،یک متغی ر اساس ی در درک عماک رد

زی ادی ب ا یک دیگر دارن د ،از ن وع و س طح روابطش ان

زناش ویی اس ت و ب ر اس اس یافت ه ه ای جژوهش ی،

راضیاند ،از نوع و کیفیتگاران اوقات فراغت رضایت

جیشبینیکننده قوی در مورد کیفیت زندگی و رض ایت

دارند و مدیریت خوبی در زمینهی وق ت و مس ائل م الی

زناشویی اس ت( .)43بع د معن وی س المتی یک ی از ابع اد

خودشان اعمال میکنند( .)52یکی از ش اخصه ای مه م

سالمتی است که منعک،کنندهی احساس ات ،رفتاره ا و

رضایتمندی زوجها از یکدیگر ،رضایت جنسی است(.)53

شناختهای مثبت از ارتباطات با خود و دیگران ،طبیعت

رضایت جنسی ،به احساس خوش ایند ش خص از رواب ط

و موجودی برتر است .این بعد از سالمتی ،باعث میشود

جنس ی خ ود اط الر م یش ود( .)54رض ایت از رابط هی

ف رد دارای هوی ت یکسارچ ه رض ایت ،ش ادی ،عش ق،

جنسی ،یکی از عوامل مهم رضایت از زندگی زناشویی،

992

مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران

دوره بيست و نهم ،شماره  ، 711مهر 7931

Downloaded from jmums.mazums.ac.ir at 12:37 +0330 on Thursday November 14th 2019

ارتباطی زوجین جرداخته شده است و مس ائل اص ای ای ن

احت رام ،نگ رشه ای مثب ت ،آرام ش درون ی ،ه دف و

مــروری

صدیقه حسنی مقدم و همکاران

و از مهمترین ش اخصه ای رض ایت از زن دگی اس ت.

مهارتهای جاسخ همدلی و آموزش و مشاوره جنسی در

رضایت جنسی ،در حوزههای خانواده و مسایل زناشویی

قالب تکنیکهای شناختی -رفتاری و ب ر اس اس دی ن و

اهمیت وی ژهای دارد و مطالع ات متع ددی نی ز ب ه ت ا یر

فرهنگ در هر جامعه ،میتواند گامی مو ر برای افزایش

رضایت جنسی بر رضایت زناشویی اشاره کردهان د .ای ن

و تقوی ت جیون دهای خ انوادگی و ب ات و ص میمیت و

مطالعات نشان دادهاند که وجود رابطه جنسی مطاوب به

رضایت زناشویی باشد( .)51در دو مطالعه که ب ه بررس ی

نحوی که بتواند باعث تامین رضایت طرفین شود نقش ی بس یار

ارتباط رضایت جنس ی و رض ایت از زن دگی زناش ویی

مهم و اساسی در جای داری ک انون خ انواده دارد(.)55،21

جرداختند .در این مطالعات نتایر نشان داد که با توجه ب ه

رضایت جنسی ،در حوزههای خ انواده و مس ایل زناش ویی،

ارتباط بین رضایت جنسی و رضایت از زندگی زناشویی

اهمیت ویژهای دارد .احساس ناکامی سرخوردگی و ع دم

به نار میرسد کاربرد رویکردهایی به مناور آم وزش و

ایمنی ناشی از فقدان رضایت جنسی ،م یتوان د س المت

مشاور جنسی زنان و مردان در سنین ازدواج جهت توفیق

روان شناختی همسران ر ا با خطر مواجه کند(.)53

در زندگی زناشویی در جامعه با همکاری سیس تم بهداش تی

نتایر مطالعه افض ای و همک اران ( )2112نش ان داد

درم انی ض رورت داش ته اس ت( .)53،41ازدواج باع ث

که متغیرهای اجتماعی -دموگرافیک ،سالمت جس مانی

افزایش سالمتی و نشاط افراد شده و ناس ازگاری و ع دم

و روانی و روابط نزدیک با همساتن هم راه ب ا عماک رد

رضایت زناشویی ج ،از ازدواج ن ه تنه ا ب ر ک نشه ای

جنس ی س الم و تجرب ه ارگاس م ،ج یشبین یکنن دهه ای

روان ی -اجتم اعی زن و ش وهر باک ه ب ر رش د و تح ول

رض ایتجنس ی زن هس تند( .)56همچن ین ن اگویی و

کودک ان و نوجوان ان آن خ انواده نی ز ا ر س و ب ه ج ا

همک اران ( )1331دریافتن د ک ه می ان الگ وی ارتب اط

میگاارد( .)61عوامل زی ادی در موفقی ت و رض ایت از

س ازنده متقاب ل ب ا رض ایت زناش ویی رابط ه مثب ت

ازدواج و ارتباط زوجین نقش دارند؛ شخص یت ط رفین،

معنیداری وجود دارد و میان الگوه ای ارتب اطی توق ع/

میزان درک متقابل ،باوغ فکری و تعادل روحی ب ه ح د

کن ارهگی ری ه ر دو ج ن ،و الگ وی ارتب اطی اجتن اب

کافی ،عوامل اقتصادی و سازگاری و رضایت جنس ی و

متقابل با رضایت زناشویی رابطه منفی معنیداری برق رار

عشق و عالقه از مهمترین عوامل به وجود آورن ده ی ک

است( .)22جژوهش بیدرام گرگابی ( )1333نیز نش ان داد

زندگی رضایتبخش و خوشایند م یباش د( .)61ارتب اط

ک ه الگ وی ارتب اطی س ازنده متقاب ل و الگ وی اجتن اب

زناشویی به عنوان صمیمیترین ن وع رابط ه در جاس خ ب ه

متقابل قادر به جیش بین ی رض ایت زناش ویی هس تند(.)52

کایه نیازها ،اعم از بدنی و روانشناختی محسوب میگردد.

همچنین جاویدی و همکاران ( )1332دریافتند که می ان

این ارتباط ،هسته مرکزی ناام خ انواده اس ت و اخ تالل

الگوی ارتباطی سازنده متقابل و نارض ایتی رابط ه منف ی

در آن به منزله تهدیدی جدی برای بقاء خانواده میباشد

وجود دارد و میان الگوهای ارتباطی توقع-کنارهگیری با

و کیفیت آن ،نه تنها خود زوجین باکه فرزن دان و حت ی

نارضایتی رابطه مثبت وجود دارد(.)3

سطح کارایی کل خانواده را تحت ت ا یر ق رار م یده د.

 Gottmanو  )2112( Notariousمعتقد اس ت ب یش

ط رز برق راری ارتب اط همس ر در برداش ت دیگ ری از

از  31درص د زوج ین ناراض ی و آش فته ،ن اتوانی در

روابطشان و جیشبینی الگوهای رفتاری و ارتب اطی آنه ا

برق راری ارتب اط را ب ه عن وان مس له اص ای در زن دگی

بسیار مو ر است؛ بویژه در زمان حل و فصل مشکالت و

مشترک خود بیان میکنند(.)45

چالشهای روزمرهای که جیش روی اکث ر زوجه ا ق رار

نتایر مطالعه کاردان و همک اران ( )2116نش ان داد
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از عوامل مهم مو ر بر سالمتی و کیفیت زندگی زوج ین

که بهبود و ارتقاء ارتباطات ،حل مس لاه ،افش ای خ ود و

بررسي عوامل مرتبط با الگوهای ارتباطي زوجين ایراني

که با یکدیگر به بحث و تبادل نار بسردازند و از نیازهای

زوجین سازگار ،میزان رضایتمندی زناش ویی درآنه ا در

هم آگاهی یابند(.)63

سطح متوسط است و از شخصیت و عادات یکدیگر نسبتاً

مؤ ر بر رضایت زناش ویی و ج یشبین یکنن دۀ ق وی آن،

میشوند .در احساسات همدیگر شریکند ،ق ادر ب ه ح ل

الگوهای ارتباطی زوجین است(.)64

مشکالت با کمک هم هستند .گاه دیدگاهشان نسبت ب ه

در مطالعه جروندی و همکاران ( )1335که به نق ش

ازدواج قدری غیرواقعی است و ممک ن اس ت در م ورد

عماک رد خ انواده و الگوه ای ارتب اطی زوج ین در

مسائل مربوط به فرزندان و ارتباطشان با یک دیگر اتف ار

ج یشبین ی رض ایت زناش ویی جرداختن د ب ه ای ن نتیج ه

نار نداشته باشند و م اهب بخ ش مهم ی در ارتباطش ان

رسیدند ک ه می ان هم ۀ مولف هه ای عماک رد خ انواده و

دارد( .)31خانواده کانون مهر ،محبت و مبن ای ش کلگی ری

رض ایت زناش ویی رابط ه منف ی معن یدار وج ود دارد.

زندگی اجتم اعی انس انه ا اس ت .آنچ ه در خ انواده و

بهعالوه میان الگوی سازنده متقابل و رض ایت زناش ویی

یگانگی زن و مرد نقش مهمی بر عهده دارد ،س ازگاری

رابطه مثبت و معنیدار و میان الگوهای توقع /کنارهگی ری

زناش ویی اس ت .مفه وم س ازگاری زناش ویی جایگ اه

و اجتناب متقابل با رضایت زناشویی رابطه منفی و معن یدار

برجستهای را در مطالعه ارتباطات خانوادگی و زناش ویی

برقرار است( .)26نتایر جژوهشهای متعدد نشان میده د

به خود اختصاص داده است( .)62خ انواده را موسس ه ی ا

که بین الگوهای ارتباط زوجین و رضایتمندی زناش ویی

نهاد اجتماعی معرفی کردهاند که ناشی از جیوند زناشویی

رابطه وجود دارد( .)55،26برخی معتقدند ک ه رابط ه ب ین

زن و مرد است .از جماه مااهر زندگی اجتماعی انس ان،

الگوهای ارتب اط زناش ویی و رض ایت زناش ویی ممک ن

وجود تعامل سالم و سازنده میان انسانها ،عشق ورزیدن

اس ت ب ه عقای د زوج ین درب اره ازدواج ک ه در قال ب

به همنوع و ابراز صمیمیت و همدلی ب ه یک دیگر اس ت.

طبقهبندیهای فور بیان گردید ،بستگی داشته باشد .مثالً

همچنین خانواده محل ارضای نیازهای جسمانی ،عقالنی

نولر ( )2112در مطالعه خود بیان می کن د ک ه رض ایتمندی

و عاطفی است( .)61ارزش اصای خانواده ،حاصل ش بکه

زناشویی برای آن دسته از زوجهایی که ت کید ب ر اتک اء

روابط ی اس ت ک ه توس ط اعض ای آن ب ه وج ود آم ده

متقابل و نزدیکی دارند با سطوح باتی در میان گااشتن

اس ت( .)63در داخ ل چن ین سیس تمی ،اف راد ب ه وس یاه

اطالعات همبستگی دارد ،در ح الی ک ه رض ایتمن دی

حاقههای عاطفی قدرتمند ،با دوام و متقابل ب ه یک دیگر

زناش ویی ب رای آن دس ته از زوجه ایی ک ه ت کی د ب ر

گره خ وردهان د( .)21ب ه ط وری ک ه ارتباط ات در می ان

استقالل و دوری دارند ،به نحو مثبتی با اجتناب از تعارض

اعضای آن همواره به عنوان جنبهای از روابط اصای ب ین

وکشمکش همبستگی دارد(.)26

فردی برای تحقق بخشیدن به جویایی رواب ط خ انوادگی

یکی از مهمترین عوامای که ب ر بق اء ،دوام و رش د

در نار گرفته میشود( .)21در مطالعه حسینی ( )1331که

خانواده ا ر میگاارد ،رواب ط س الم و مبتن ی برس ازگاری و

ت یر الگوهای ارتباطی زوجین بر سازگاری زناش ویی را

تفاهم بین اعضاء به خصوص زن و شوهر اس ت .س ازگاری

بررسی کرده است به این نتیجه رسید که الگوی ارتباط،

زناشویی ،به عنوان یکی از مهمترین عوامل ا رگ اار ب ر

الگویی جویا است ،که فرآیند و محت وای موج ود در آن

عماکرد خانواده است( .)65اگر زوجین ب ه ط ور مناس ب

هر دو ،در ادامه زندگی نقش مؤ ر دارند .ای ن نق ش در

مهارتهای ارتباطی و حل تعارض را کسب نکنند ،تعارضات

زنان ،به دلیل توانایی بات در سخن گفتن و نقش م ؤ ری

بهطور کالمی و سس ،به صورت رفتاری تداوم مییابد و

که در زندگی ف ردی و اجتم اعی آن ان ب ازی م یکن د،

تخریب تدریجی در سازگاری زوجین آغ از م یش ود(.)66

بیشتر است .زیرا باور بر این است که الگوهای ارتباط،
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درمانگران و جژوهشگران معتقدند ک ه دیگ ر عام ل

راضی هستند ،احساس میکنند که توسط همسرشان درک

مــروری

صدیقه حسنی مقدم و همکاران

دگرگون شدن و جایگزینی یا دگرگون ک ردن رفت ار را

هر یک بعدی از ابعاد حیات را می جوشاند؛ ول ی رواب ط

دارند ،ج  ،نکت ه ش ایان توج ه ،در زم ان ح ال زیس تن

زوجین هم زمان دارای همه ابعاد زیستی ،اقتصادی ،ع اطفی

همسران و برقراری جیوند در این زمان است(.)22

ونیز روانی -اجتماعی است .به طور کای ازدواج مستازم

سبکهای عشق ورزی به این اشاره دارد که چگونه

برق راری ارتب اط م و ر و کارآم د اس ت( .)22همچن ین

کنن د ،ی ا چگون ه عش ق ورزی

مولف هه ای مختاف ی م یتوانن د روی الگ وی ارتب اطی

میکنند( .)23افراد برای عشق ورزی دن نس بت ب ه همس ر

زوجین و سبکهای عشق ورزی آنها ت ا یر بگاارن د و

خود از سبک و روش خاص ی اس تفاده م یکنن د و ای ن

در کیفیت زندگی آنها نقش داشته باشند .یک ی از ای ن

س بک تح ت ت یر ارتب اط متقاب ل و م داوم ب ین زن و

مولفهها ،معنویت است .معنوی ت ،ن وعی ارتب اط اس ت،

شوهر ،ویژگیهای شخصیتی و تعبیری است که زوجین

ارتباط که انسان با خدای خ ود (ارتب اط ف را ف ردی) ،ب ا

از محیط زندگی خود دارند( .)22نتایر جژوهشها حاکی

نف ،خود (ارتباط درون فردی) ،با دیگران (ارتباط میان

از روابط قوی بین سبکهای عشق با سازگاری زناشویی

فردی) و با محیط زن دگی خ ود (ارتب اط ب رون ف ردی)

و ویژگیهای شخصیتی است( .)24در این رابطه ،یوسفی

برقرار میکند تا به آرامش و کمال برس د( .)21ب ه گون ه

و همک اران ( )1331در مطالع های نش ان دادن د ک ه

ای که سرخونی در جژوهشی نشان داد ک ه ب ین معنوی ت

سبکهای عشق ورزی دوستانه ،رمانتیک و واقعگرایان ه

گرایی و الگوهای ارتباطی با رضایت زناش ویی زوج ین

ب ا رض ایت ،انس جام و تواف ق زناش ویی رابط ه مثب ت و

رابطه مثبت و معناداری وجود دارد( .)23همچنین مطالع ه

سبکهای عشق ورزی ش هوانی ،بازیگران ه و فداکاران ه

اسکندری نشان داد که بین ه وش معن وی ب ا تعارض ات

ب ا رض ایت ،انس جام و تواف ق زناش ویی رابط ه منف ی

زناشویی رابطه معنادار منفی وجود دارد( )11و مطالع ات

دارد( .)25در این میان ،جدیده ازدواج و س ازگاری زناش ویی

شیبت زاده و جیوستهگر نشان دادند که بین معنویتگرایی ب ا

زوجین تحت ت یر تحوتت ساختاری و ارزش ی جوام ع

رضایتمندی زناشویی رابطه معنادار و مثبتی وجود دارد(.)11

قرار دارد و نفوذ ارزشهای ناهماهنگ اجتماعی ،جامعه

الگوهای ارتباطی زوجین تحت تا یر عوامل زی ادی

را با چالشهایی در این زمینه روبهرو میکن د .ب ا توج ه

قابل تغییر و ارتقاست .عوامای همچون سالمت معنوی و

به اینکه مقوله جای داری ازدواج و س ازگاری زناش ویی

معنویتگرایی ،رضایتمندی زناشویی و رضایتجنسی،

ت مین کننده بهداشت روانی خانواده و در نتیجه بهداشت

سازگاری زناشویی و س بک ه ای عش ق ورزی در ای ن

روانی جامعه است( ،)66شناسایی عوامای ک ه ب ر س ازگاری

مطالعه مورد بحث قرار گرفتن د و می زان ت ا یر آنه ا در

زناشویی زوجین مؤ ر است ،هم از لحاظ ناری و ه م از

نمونه مطالعات یاد شده بیان شد .به ط ور کا ی در قال ب

نار بالینی حائز اهمیت فراوانی است؛ چرا که فهم بیش تر

نتیجهی کای میتوان الگوهای ارتباطی را بعنوان عوام ل

ما از فرایندهای زمین ه س از روانش ناختی و عوام ل ج یش

مهم تا یرگاار در روابط زوجین در نا ر گرف ت .م رور

بینی کننده سازگاری زناشویی می تواند به درک بهتر ما

مطالعات نشان داد بین الگوی توقع/کنارهگی ر و اجتن اب

از این جدیده منجر شود به طوری که با شناس ایی عوام ل

متقابل با عوامای که باعث بهبود رابطه ب ین زوج ین م ی

ایجادکننده و تداوم بخش هر اختالل م یت وان آن را ب ه

شوند رابط ه معن یدار معک وس و ب ین الگ وی ارتب اطی

صورت مؤ ر و کارامد جیش بینی و کنترل کرد(.)26

سازنده متقابل با این عوامل ارتباط معنیدار مثبت وج ود

اف راد ،عش ق را تعری

رابطه زوجین در زمرهی جیچیدهترین روابط انس انی

دارد .بهنا ر م یرس د ارائ ه راهکاره ایی جه ت ارتق اء

میباشد و هیچ یک از روابط انسانی دارای ابعاد وسیع و

الگوه ای ارتب اطی زوج ین ب ه س وی الگ وی ارتب اطی
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آموختنی است و همسران ،در هر گام از زندگی ،فرص ت

متعدد همانند رابطه زوجین نیست؛ زیرا ارتباطات انسانی

بررسي عوامل مرتبط با الگوهای ارتباطي زوجين ایراني

تعارض منافع
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نویسندگان اعالم می نمایند که تضاد منافعی در این

 جه ت جا وگیری از ایج اد مش کالت و،سازنده متقابل
 ایجاد ارتباط م ؤ ر و،تعارضات زناشویی و در عین حال

.تحقیق وجود ندارد

.کارآمد تر ضروری باشد

سپاسگزاری

مالحاات اخالقی

ضمن تشکر از معاونت محترم تحقیق ات و فن اوری

 و ک د اخ الر5098 ای ن ج ژوهش ب ا ک د ط رح

و مرکز تحقیق ات س المت جنس ی و ب اروری دانش گاه

 در کمیته تحقیقاتIR.MAZUMS..REC.1398.5098

 از کمیت ه تحقیق ات دانشجویی،عا وم جزش کی مازن دران

دانشجویی دانشگاه عاوم جزشکی مازن دران ب ه تص ویب

نیز به منا ور حمای ت م الی از ای ن ج ژوهش تق دیر و

رسیده است و کایه اصول اخالقی مرتبط با این ج ژوهش

.تشکر به عمل می آید

.توسط نویسندگان مقاله اجرا شده است
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