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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. 
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 ـدرانـــازنـــي مـكـــــزشــــوم پـــلــشـــگاه عــه دانــــلـــمج

 (999-993)   7931سال    مهر    711بيست و نهم   شماره دوره 

 999     7931، مهر  711ه بيست و نهم، شماره مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران                                                                                دور              

 مــروری

 بررسی عوامل مرتبط با الگوهای ارتباطی زوجین ایرانی:
 مفهومی یمطالعه مرور
 

   1مقدم یحسن قهیصد

    2یگنج الیژ    

     3سید حمید شریف نیا   

    4یمحسن اعراب  

 6و5یخان یصغر   

 چكیده
 نی ا. است برخوردار یادیز تیاهم از ییزناشو تعارضات حل در نیزوج یارتباط یالگوبه نوع  توجه و هدف: سابقه
مطالعه با  نی. اباشندیم ریگتوقع/کناره یمتقابل و الگو یارتباط اجتناب یارتباط سازنده متقابل، الگو یالگو سه شامل الگوها
 .انجام شد یرانیا نیزوج یارتباط یعوامل مرتبط با الگوهابر  مروری مطالعه فهد

 اس ت. مطالع ه در ج نر مرحا ه انج ام ش ده اس ت ک ه عبارتن د از   مفهومی یمطالعه از نوع مرور نیا ها:مواد و روش
و  یبن دجدول -4 ،انتخاب مطالعات مرتبط -3، قیاستخراج مطالعات وابسته به تحق جستجو و -2 ،قیسوال تحق یطراح -1

 .آن ریگزارش نتا -5 ها وخالصه کردن اطالعات و داده
 یارتب اط یگ اار ب ر الگوه ا ریعوام ل ت    .استفاده شد مقاله 11مطالعه، از  131میان  از یمرور مطالعه نیدر ا ها:یافته
، یجنس  تیو رضا ییزناشو یتمندیرضا -2، ییگرا تیو معنو یمعنو سالمت -1طبقه قرار گرفت که شامل  4، در نیزوج
 باشد.یم یعشق ورز یهاسبک -4 ،ییزناشو یسازگار -3

 ،یجنس  تیرض ا و ییزناشو یمند تیرضا ،ییگرا تیو معنو یمعنو المتس همچون یعواما دادنشان  رینتا استنتاج:
ش ود درم انگران در است. جیشنهاد م ی رگااریتا  نیزوج یارتباط یبر الگوها یعشق ورز یو سبک ها ییزناشو یسازگار

تری وامل توجه بیشارائه راهکارهای ارتقادهنده الگوهای ارتباطی زوجین، جهت ایجاد ارتباط مؤ رتر و کارآمدتر به این ع
 مباول نمایند.

 

 ،یری توق ع/ کن اره گ یاجتناب متقابل، الگ و یسازنده متقابل، الگو یالگو ن،یزوج یارتباط یالگوها واژه های کلیدی:
 ی، عوامل مرتبطریمرد متوقع/ زن کناره گ یالگو ر،یزن متوقع / مرد کناره گ یالگو
 

 مقدمه
اس ت  یارتباط زانیها مخانواده یمشکل اصا امروزه
آن با هم برقرار کرده و مطابق با آن ب ه ح ل  یکه اعضا

خ انواده را  یاص ا انی جردازن د و بنیمشکالت موجود م

قاب ل  یبر الگوها یکنند. ارتباط مبتنیم یمتالش ایحفظ 
توان د یم  نیخانواده و مخصوصاً زوج  یقبول در اعضا

 ر یمس ص یرده و تشخ ص ک مشخ ا هآن یرا را ب ر یمس
 

 :s.khani@mazums.ac.ir  E-mail      مرکز تحقیقات سالمت جنسی و باروری ،دانشکده جرستاری و مامایی نسیبه،باوار امیرمازندرانی، خیابان وصال  ساری -صغری خانی مولف مسئول:

 .رانیمازندران، ساری، ا یدانشگاه عاوم جزشک ،ییدانشجو قاتیتحق تهیکم ،ییارشد، مشاوره در ماما یدانشجوی کارشناس. 1
 .رانیمازندران، ساری، ا ی، دانشگاه عاوم جزشکمرکز تحقیقات سالمت جنسی و باروری ،ییگروه بهداشت باروری و ماما ار،یاستاد. 2
 ، ایرانساریشگاه عاوم جزشکی مازندران، آمل، دان و مامایی جرستاری ، دانشکدهداخای جراحی گروه جرستاری. استادیار، 3
 .رانیمازندران، ساری، ا یدانشگاه عاوم جزشک ،یولوژیدمیگروه آمار و اج ار،یاستاد. 4
 .رانیمازندران، ساری، ا یعاوم جزشک، دانشگاه مرکز تحقیقات سالمت جنسی و باروری ،ییماماگروه بهداشت باروری و  ،. دانشیار5
 .رانیمازندران، ساری، ا ی، دانشگاه عاوم جزشکدیابت قاتیمرکز تحق ،ییشت باروری و ماماگروه بهدا ،دانشیار. 6
   21/5/1331تاریخ تصویب                2/2/1331تاریخ ارجاع جهت اصالحات              22/1/1331 تاریخ دریافت 
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 يرانیا نيزوج يارتباط یعوامل مرتبط با الگوها يبررس
 

 7931، مهر  711دوره بيست و نهم، شماره                                           مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران                                             992

 مناسبکند. ارتباط تردرست حل مسائل ومشکالت را ساده

خ انواده را  انی موج ود، بن یاس الگوهابر اس نیدر زوج

خانواده را ب اتتر  یاعضا یسالمت زانیتر کرده و ممحکم

تع ادل را در  ،ییدر روابط زناشو تیرضا جادیبرده و با ا

 ،همس ربا ارتباط  یطرز برقرار (.1)کند یم جادیخانواده ا

و  یرفت  ار یالگوه  ا ین  یبشیو ج   درک بهت  ر از ه  مدر 

در زم ان ح ل و  ژهی وه مو ر است؛ ب  اریبس نهاآ یارتباط

 یرو شیک ه ج  یاروزم ره یهافصل مشکالت و چالش

 ،بنابراین الگوهای ارتباطی (.2)ردیگیها قرار ماکثر زوج

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

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

کالت مختا   ه ای اص ای مش دهد و یکی از ریش همی

 (.3)خانواده هاست

اس ت ک ه در  ین دیفرا ن،یزوج  یارتب اط یالگوها

ب ا  یکالم  ری و غ یصورت کالمه آن زن و شوهر ب یط

 انی م یارتب اط یکنند. الگوه ا یتعامل برقرار م گریکدی

 یشده اند که عبارتند از  الگو میبه سه دسته تقس نیزوج

 نند در م وردکیم یآن زن و مرد سع یسازنده متقابل که ط

خود بحث و گفتگو کنند، احساساتش ان  یمشکل ارتباط

 ش نهادیراه ح ل ج یمش کل ارتب اط یرا بروز دهند و ب را

اجتن اب متقاب ل ک ه  یبدهند و با هم مااکره کنند، الگو

کنن د از بح ث ک ردن یم  یسع وآن زن و مرد هر د یط

 یری گکن اره توق ع/ یکنند و الگو یدرباره مشکل دور

کنن د یدرباره مشکل بحث م نیاز زوج یکی آن یکه ط

 ،دادن ش نهادیج ای زدن و  انتق اد ک ردن، غ ر اهیوس ب ه ای 

که  یرا وادار به بحث درباره مشکل کند در حال یگرید

از بحث درب اره  وخواهد مشکل را تمام کند یم یگرید

زن متوق ع/  یالگو ش امل دو الگ و نیآن اجتناب کند. ا

 ری  گم  رد متوق  ع/ زن کن  اره یو الگ  و ری  گم  رد کن  اره

 یارتب اط یانجام ش ده، الگ و یه(. بنابر مطالع4باشد)یم

 (.5)ارتب اط دارد ییزناش و یتیاجتناب متقاب ل، ب ا نارض ا

 توق ع/ یالگواجتناب متقابل و  یاز الگو نیاستفاده زوج

ک ه زن متوق ع و م رد  یهنگ ام اً)مخصوص  یری گکناره

ش ده و  ییناش وز تیباشد( باعث کاهش رضا ریگکناره

 یالگ و انی کن د. م ین یبشیتواند وق وع ط الر را ج یم

رابط ه مثب ت  ییزناش و تیارتباط سازنده متقابل با رض ا

توق ع/  یارتب اط یالگوه ا انیوجود دارد و م یداریمعن

اجتن  اب  یارتب  اط یه  ر دو ج  ن، و الگ  و یری  گکن  اره

برق رار  یداریمعن یرابطه منف ییزناشو تیمتقابل با رضا

اجتن اب  یسازنده متقاب ل و الگ و یارتباط یت. الگواس

 .(6)هس تند ییزناش و تیرض ا ین یبشیمتقابل قادر ب ه ج 

و  یناراض  نیدرص د زوج  31از  شیمحققان معتقدند ب 

مس لاه ارتب اط را ب ه عن وان  یدر برق رار یآشفته، ن اتوان

در یک  (.6)کنندیم انیمشترک خود ب یدر زندگ یاصا

ش ده  یبررس یارتباط یاز الگوها یافمخت یهاجنبه مطالعه

 یارتب  اط یده  د ک  ه الگوه  ایحاص  ل نش  ان م   ریو نت  ا

ع دم داش ته و  یزندگ انیبر جر یداریمعن ریدرست، تا 

 نیزوج   ییاباع  ث ج  د یتوان  د حت  یارتب  اط مناس  ب م  

 نیت  راز مه  م یک  ی یارتب  اط یالگوه  ا ریی  تغ .(2)ش  ود

و از  ییزناش و یه ایمقابا ه ب ا ناس ازگار یها ب راروش

س ازگاری  (.2)باشدمی یدر زوج درمان یدرمان یهاوهیش

ه ای مختا   زناشویی در طول زندگی مش ترک، جنب ه

قرار اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خانوار را تحت تا یر 

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

گی ری الگوه ای ارتب اطی ایجاد قواعد رفت اری و ش کل

بروز اختالتت روحی مختا  و مصرف م واد  .(1)است

ه ای مخدر، مشکالت رفتاری فرزن دان و حت ی بیم اری

تواند از جیامدهای تعارضات زناشویی جسمی زوجین می

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

بهب ود و ضع  مختا  قاب ل مش اهده اس ت.  با شدت و

 زش و مشاوره جنس ی در، آمولاهارتقاء ارتباطات، حل مس

های دیدگاه مبتنی برو  تاریرف -های شناختیقالب روش

گامی م و ر ب رای  دتوانفرهنگی و ماهبی هر جامعه، می

و  تیو تقو ییزناشو تیمیصم شیرسیدن به اهداف افزا

ای ک ه ر مطالع هد (.11)ی باش دخ انوادگ یوندهای بات ج

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

و  یارتب اط یالگوه ا نیدر رابط ه ب  تیمیصم یواسطه ا

نش  ان داد  رینت  ا ،انج  ام ش  د ییزناش  و یزن  دگ تی  فیک
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 صدیقه حسنی مقدم و همکاران     

 992     7931، مهر  711هم، شماره مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران                                                                                دوره بيست و ن              

 مــروری

احتمال حل مسلاه  شیافزا لیسازنده، بدل یارتباط یالگو

ح ل  دناز ناتم ام مان  یناش  یو کاهش احساس ات منف 

بخشد. لاا یرا بهبود م ییرابطه زناشو تیفیمشکالت، ک

 یاگون هه اط سازنده برخوردارند و ب که از ارتب ینیزوج

اجتناب از بحث  نیو همچن جایو دور از توقعات ب یمنطق

 یزندگ تیفیهم ارتباط دارند، ک با یرمنطقیو تعارض غ

 یارتب  اط یالگ  و نیدهن  د. همچن  یرا نش  ان م   یب  اتتر

ده د ک ه یم  شیرا اف زا ییزناش و تیمیصم زینسازنده 

در  ریش ود. نت ایم  یزن دگ تی فیک شیخود باعث افزا

نش ان  ریگزن متوقع/ مرد کناره یارتباط یخصوص الگو

 ییزناش و تیمیبر ص م یریزنان لزوما ت   یداد توقع بات

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

متوق ع، ب ا  ردانص ورت ک ه م  نیش ود. ب دیم ییزناشو

مث ل  یتوانن د ب ا اعم الیم شانیهاورده نشدن خواستهآبر

را ک اهش دهن د و  ییزناش و تیمیاد و سرزنش، صمانتق

 نیش ود. همچن یم  یزن دگ تی فیباع ث ک اهش ک نیا

ب ه  یبس تگ ییزناش و تیمیبا صم یاجتناب یارتباط الگو

ف رد و انتا ارات آنه ا از رواب ط  یتیشخص  یه ایژگیو

 یمنف ایمثبت  ریت   تواندیو بر اساس آن م اردد ییزناشو

در  (.11)بگ اارد ییناش وز یزندگ تیفیو ک تیمیبر صم

 یس هیب ا ه دف مقا 1331 ک ه در س ال گرید یمطالعه ا

در زنان ش اغل در  ییو تعارضات زناشو یارتباط یالگو

انج ام ش د،  رازیو زنان خانه دار شهر ش یدولت یهابانک

 یارتب اط یاز الگ و ت رشیب مشخص شد که زنان شاغل 

از  ت رشیر بداکنند و زنان خانهیسازنده متقابل استفاده م

 (.5)کنن  دیاجتن  اب متقاب  ل اس  تفاده م   یارتب  اط یالگ  و

 در اص فهان 1314که در سال  گرید یادر مطالعه نیهمچن

 یهمبس تگ زانی م نیت رشیانجام شد، مشخص شد که ب 

در  ییزناش  و یتمندیرابط  ه س  ازنده متقاب  ل و رض  ا نیب  

 یارتب اط یالگ و نیگروه زنان نسبت به م ردان اس ت. ب 

ارتب اط وج ود  ییزناشو یمندتیبا رضا ریگارهتوقع/ کن

 تیمتقابل ب ا رض ا یاجتناب یارتباط یالگو نینداشت و ب

  نی وج ود دارد و ا یدار منف یرابطه معن  ییزناشو یمند

 

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

مطالعات گویای این هستند که الگوی اجتنابی متقاب ل و 

تواند باع ث ایج اد تع ارض گیری میالگوی توقع کناره

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

متح ده  تاتیا در یاطالعهمزوجین از ارتباط باهم شود، 

 کی روابط رومانت در نیزوج نیارتباط ب تیفینشان داد ک

ای در مطالع ه (.12)و ب ات رابط ه م رتبط اس ت تیبا رضا

 و عوام ل م رتبط  ردیتعامالت بین ف مشخص شد دیگر 

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

 اریبس  یه اجنب ه نیزوج  نیمش کالت ب  (.11)باش ندمی

ه ا آن نیارتباط ب  جادیا یهاراه یدارد و از طرف یمختاف

 یه ات وان جنب هیمشکالت م نیحل ا یاست و برا ادیز

ک  ار ب  رد. از هرا ب   نیارتب  اط زوج  یاز الگوه  ا یمختاف 

 در مطالع ات گاش ته، ع دم یکاس ت نیترمهمکه  ییاجآن

م رتبط ب ا عوام ل  یبررس  انجام مطالعات مروری ب ا ه دف

مطالع ه ب ا ه دف  نی . ل اا اباش د یزوج یارتباط یالگوها

 یارتب اط یعوامل م رتبط ب ا الگوه امروری سیستماتیک بر 

 .انجام شد ین ایرانیزوج
 

 ها مواد و روش
مطالعه در  .است 1ومیمفه مروری نوع از مطالعه این

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

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

بن دی و ج دول -4مرتبط،  مطالعات انتخاب -3 تحقیق،

 .(13)آن نتایر گزارش-5و  هاداده و اطالعات کردنخالصه
 

 تحقیق سوال طراحی -1

عوامل مرتبط با الگوه ای ارتب اطی زوج ین ایران ی 

 کدامند؟
 

 تحقیق به وابسته و استخراج مطالعات جستجو -2
ابتدا جستجوی مقاتت توسط محقق ین انج ام ش د. 

 مق اتت خصوص در هاداده آوریکه جمعصورتبدین

                                                 
1- Scoping Review 
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 يرانیا نيزوج يارتباط یعوامل مرتبط با الگوها يبررس
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، (Magiran) کش ور نش ریات اطالعات فارسی در بانک

، (SID)دانش   گاهی  ه   ادج عام   ی جایگ   اه اطالع   ات

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

 و همچنین گوگ ل IranMedexبرکت،  دانش گستر سامانه

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

 ,Scopus ،Google scholar, PubMed ه  ایدر جایگ  اه

Science Direct, Embase یروانشناس   یه  ا گ  اهیجا و 

ت ا  1326ه ای  در محدوده سالجمن روانشناسی ایران ان

 جستجوی الکترونیکی مطالع ات. است شده انجام 2113

 های  کاید واژه از استفاده با
"Couples' Communication patterns", "Mutual 

constructive communication patterns",  

"Demand- withdraw communication patterns", 

"Mutual avoidance communication patterns", 

"related factors" and "Iran" 

 ب رای م ورد اس تفاده هایکایدواژه .گرفت صورت

 یارتب اط یالگوه ا فارسی شامل جایگاه های در جستجو

اجتن اب متقاب ل،  یسازنده متقابل، الگو یالگو ن،یزوج

/ مرد کناره  زن متوقع یالگو ،یریتوقع/ کناره گ یالگو

م رتبط و ، عوامل ری/ زن کناره گ مرد متوقع یالگو ،ریگ

 یمطالعات یشامل تماممقاتت ورود  یارهایمعایران بود. 

را در ه ر دو زوج  یارتباط یالگوها عوامل مرتبط با که

س ه ن وع یکی از  عوامل مرتبط با حداقلکرده و  یبررس

مطالعات  زیخروج ن اریالگو گزارش شده باشد، بود و مع

 .ه استدبا عنوان بومرتبط  ریغ
 

 ورود یارهایاستخراج مقاتت مطابق با مع -3
 جس تجو یدر انته ا بات های واژه کاید از استفاده با

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

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

انتخاب مقاتت مرتبط بدین صورت بود ک ه در  گرفتند.

ا لیستی از عناوین و چکیده تمام مقاتت موج ود در ابتد

های اطالعاتی توسط جژوهشگران تهیه شد. س س، جایگاه

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

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

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

وج  ود  مقال  ه م  ورد در م گی  ریتص  می امک  ان چکی  ده،

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

 مقاتت مرتبط به طور مستقل وارد فرآیند جژوهش شدند

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 فاوچارت مربوط به مقاتت :1 تصویر شماره

 ر نتیجه جستجوی جایگاه های اینترنتی مقاتت به دست آمده د

121 N= 

 منابع به دست آمده از طریق جستجوی سایر جایگاه ها

N=2 

 N= 120منابع باقی مانده ج، از حاف تکرارها 

 N= 37مقاتت خارج شده  N= 120مقاتت غربالگری شده 

مقاتت کامل ارزیابی شده از نار واجد 

 =N 13شرایط بودن  

 ل خارج شده با دلیلمقاتت کام

N=65 

 مطالعات واجد شرایط برای نوشتن مقاله مروری

N=18 
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 صدیقه حسنی مقدم و همکاران     

 991     7931، مهر  711هم، شماره مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران                                                                                دوره بيست و ن              

 مــروری

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

 یافته ها ابزار جژوهش روش نمونه گیری -نوع مطالعه  عنوان مکان سال نویسنده

 اعتمادی 
 همکاران و

 ارتباطی، مهارت های رابطه ی بررسی ایران 1331

 سبک های حل و ارتباطی الگوهای

 زنان در زناشویی صمیمیت با تعارض

 اصفهان شهر

جرسشنامه الگوی ارتباطی کریستنسن و  تصادفی -توصیفی 
ساتوی، جرسشنامه مهارت های ارتباطی 
کویین دام، جرسشنامه صمیمیت زوجین 
اولیاء و جرسشنامه سبک های اداره تعارض 

 ICMSI: Interpersonal) بین فردی

Conflict Management Style ) 

کنترل عواط  و  ام،یارتباط، درک ج ندینسبت به فرا نشیدر کالم، ب تی)قاطع یبعد مهارت ارتباط 5 یداده ها نشان داد همه  رینتا
 یرشتیب یمهارت ارتباط یمعنا که هرچه زنان دارا نی(. به ا>15/1P) مثبت معنادار دارند یهمبستگ ییزناشو تیمیگوش دادن( با صم

 تیمیدر مهارت کنترل عواط  زنان با صم یهمبستگ نیشتریب نیکنند. همچن یرا با همسرشان تجربه م یشتریب تیمیباشند، صم
 رینتا نی(. همچن26/1وجود دارد ) ییزناشو تیمیارتباط و صم ندینسبت به فرا نشیمهارت ب نیب یهمبستگ نی( و کمتر53/1) ییزناشو

 یهمبستگ ییزناشو تیمی( با صمیریاجتناب متقابل و توقع /کناره گ مقابل،زنان )سازنده  یارتباط یابعاد الگوها ینشان داد همه 
 ،sig=0/000مثبت معنادار دارد ) یهمبستگ ییزناشو تیمیسازنده با صم یزنان، فقط الگو یارتباط یالگوها نیمعنادار دارند. از ب

26/1r= .)(.14) دارند یشتریب تیمیبا همسرشان صم د،سازنده دارن یارتباط یوکه در ارتباط با همسرانشان الگ یزنان یعنی 
 زارعی 
 و همکاران

نقش جیش بینی کننده های هوش معنوی  ایران 1331
و الگوهای ارتباطی با میزان رضایتمندی 
زناشویی زوجین مراجعه کننده به مراکز 
 مشاوره در شهر بندر عباس

و  ستنسنیکر یتباطار یجرسشنامه الگو در دسترس –توصیفی 
و  ((SQ جرسشنامه هوش معنوی ،یساتو

 Enrichجرسشنامه رضایت زناشویی 

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

 جیاز چیان لنگرودی 
 همکاران و

رابطه بین الگوهای ارتباطی با اعتماد  ایران 1332
زناشویی  کاربران فضای مجازی شهر 

 لنگرود

خوشه ای –توصیفی 
 چند مرحاه ای

،  (TSجرسشنامه اعتماد رمسل و هولمز )
و  ستنسنیکر یارتباطی جرسشنامه الگو

 جرسشنامه اطالعات دموگرافیک ،یساتو

افته های این مطالعه نشان داد رابطه معناداری بین زیر مقیاس های الگوهای ارتباطی با زیرمقیاس های اعتماد زناشویی و اعتماد ی
زناشویی کل وجود دارد. همچنین نتایر این تحقیق نشان داد استفاده از فضای مجازی بصورت غیر مستقیم و از طریق الگوهای 

شترک خود استفاده می کنند با اعتماد زناشویی در ارتباط است و در واقع کاهش یا افزایش اعتماد در ارتباطی که زوجین در زندگی م
 (.16بین کاربران مت هل فضای مجازی از تبعات نوع الگوهای ارتباطی زن و شوهر است )

 شهرضا 
 و همکاران

رابطه بین صمیمیت زناشویی، الگوهای  ایران 1331
دوری -طابیارتباطی زناشویی و همدم 

گزینی کارکنان مت هل دانشگاه 
 خوارزمی

 -مقطعی -توصیفی
 تصادفی ساده

 و Walkerجرسشنامه صمیمیت 
Thompson، یالگو یجرسشنامه ها 

کریستنسن و ساتوی،  زوجین یارتباط
 جرسشنامه همدم طابی و دوری گزینی

Bernstein و همکاران 

ی بین صمیمیت زناشویی و همدم طابی، صمیمیت زناشویی و الگوی ارتباطی سازنده نتایر مطالعه نشان داد ارتباط مثبت و معنی دار
متقابل، همدم طابی و الگوی ارتباطی سازنده متقابل وجود دارد و ارتباط منفی معنی داری بین صمیمیت زناشویی با الگوی ارتباطی زن 

ناره گیر، همدم طابی و الگوی ارتباطی مرد متوقع/ زن کناره متوقع/ مرد کناره گیر، همدم طابی و الگوی ارتباطی زن متوقع/ مرد ک
گیر، همدم طابی و الگوی ارتباطی اجتناب متقابل وجود دارد. همچنین نتایر نشان داد همدم طابی، ارتباط سازنده متقابل و ارتباط توقع 

 (.12کناره گیری میتواند صمیمیت زناشویی را جیش بینی کند )
 برزگر 
 و همکاران

نقش واسطه ای صمیمیت در رابطه بین  ایران 1335
الگوهای ارتباطی و کیفیت زندگی 

 زناشویی

خوشه ای –توصیفی 
 تک مرحاه ای

جرسشنامه کیفیت زندگی سازمان بهداشت 
 WHOQOL: World Health) جهانی

Organization Quality of Life 
instrument  جرسشنامه الگوهای ،)

ساتوی، ارتباطی زوجین کریستنسن و 
جرسشنامه صمیمیت زوجین و وندون 

 MIQ: Maritalبروک و هان، برتمن)

intimacy needs questionnair) 

( با الگوی ارتباطی اجتناب متقابل P<0/135( و کیفیت زندگی زناشویی )>124/1Pکه صمیمت زناشویی ) داد نشان مطالعه نیا رینتا
( ارتباط منفی داشت. الگوی P=-0/208کیفیت) ( P=-0/314توقع مرد با صمیمیت )ارتباط معناداری نداشتند. همچنین توقع زن و 
(. اما توقع مرد به P<0/046( اما ت  یر منفی بر کیفیت رابطه زناشویی داشت )P<0/904توقع زن ت  یری در صمیمیت زوجین نداشت )

( P=-0/058ه صمیمیت در کیفیت رابطه زناشویی )( و بصورت غیر مستقیم و با واسطP<0/022طور مستقیم بر صمیمیت ا ر داشت )
 (.11( ارتباط مثبت داشت )P=0/234و کیفیت زندگی زناشویی )  (>111/1Pت  یر منفی داشت. الگوی سازنده متقابل با صمیمیت )

  یزیجرو
 همکاران و

 اساس بر ییزناشو تیرضا ینیب شیج رانیا 1335
 یالگوها و خانواده عماکرد نقش

 نیجزو یارتباط

 –همبستگی  یفیتوص
 تصادفی طبقه ای

فرم  –جرسشنامه رضایت زناشویی انریچ 
کوتاه، عماکرد خانواده اجشتاین و 
همکاران، الگوهای ارتباطی زوجین 

 کریستنسن و سوتوی

 تیبا رضا و اجتناب متقابل یریتوقع کناره گ یالگو نیدار، ب یرابطه مثبت و معن ییزناشو تیسازنده متقابل و رضا یالگو نیب
زن ، 42/11اجتناب متقابل  مرد نیانگی(. )م13/25زن ، 16/31سازنده متقابل  مرد  نیانگیدار وجود دارد. )م یو معن یرابطه منف ییزناشو
 (.52/12زن ، 53/11= مرد ریمرد متوقع / زن کناره گ نیانگی(. )م11/12زن ، 21/11مرد  =ریزن متوقع / مرد کناره گ نیانگی(. )م63/12

 (.13(. )31/25زن ، 22/21مرد )میانگین الگوی توقع / کناره گیر  
  یی ناگو
 همکاران و

 تیبا رضا نیزوج یارتباط یرابطه الگو رانیا 1331
 ییزناشو

 -همبستگی  یفیتوص
 تصادفی
 خوشه ای

جرسشنامه الگوی ارتباطی زوجین 
کریستینسن و سالوی و جرسشنامه مقیاس 

یری و رضامندی زناشویی اسالمی جد
 جرسشنامه جایبندی ماهبی جان بزرگی

 با ریگ/کناره توقع و متقابل یاجتناب یارتباط یالگو. دارد یدار یمعن و مثبت رابطه ییزناشو تیرضا با متقابل سازنده یارتباط یالگو
 (.21. )(>111/1P) .دارند یدار یمعن و یمنف رابطه ییزناشو تیرضا

  رضائیان
 همکاران و

خود،  یافتگی زیتما سهیو مقا یرسبر رانیا 1336
در  یجنس تیو رضا یالگوهای ارتباط

 طالر و عادی یمتقاض های زوج

 –توصیفی تحایای 
 داوطابانه

جرسشنامه الگوهای ارتباطی زوجین و 
 جرسشنامه رضایت جنسی

 نیانگی)م .باشند رطال تسم به جینزو یشاگر معد یا یشاگر یها هکنند تعیین جینزو جنسی ضایتر انمیز و تباطیار یلگوهاا
 بعد نیانگیم، 41/11 طالر قبل نیانگیماجتناب متقابل   نیانگی(. )م15/21بعد طالر  نیانگیم، 35/31قبل طالر  نیانگیسازنده متقابل  م

 (.21) (.42/3طالر بعد نیانگیم، 22/3 طالر قبل نیانگیم  ریتوقع/کناره گ یالگو نیانگی(. )م56/16 طالر
زنان و مردان با  یارتباط یرابطه الگوها ایران 1332 محمد  ناگویی

 یو رضامند یماهب یبندیتوجه به جا
 نیدر روابط زوج ییزناشو

 –توصیفی همبستگی 
نمونه گیری 
چندمرحاه ای و 
 بصورت تصادفی

 نیزوج یارتباط یجرسشنامه الگو
 اسیو جرسشنامه مق یو سالو نسنیستیکر

و  یریجد یاسالم ییزناشو یرضامند
 یجان بزرگ یماهب یبندیسشنامه جاجر

 یهایجایبند دانمراز  بیش ننا. زمیگیرند رکا به جانبهدو بطرا در روا ع متوق یلگوا دانمراز  بیش نناز که هددمی ننشا هشوجژ نتایر
را  بو معی اطی تبار یلگوهاا کمتر نداماهب به جایبند که نانی. زنددار ناشوییز یضامندر سحساا دانمراز  کمتر ننا. زنددار ماهبی
 ،گیرند ارقر ابی جتنا یو لگدر ا ر گو ا کنند می یضامندر سحساا بیشتر یگیررهکنا   توقع تباطیار یلگوهادر ا ننا. زد گزینن ی برم
 زن، 31/11 مرداجتناب متقابل   نیانگی(. )م43/31زن ، 13/31 مردسازنده متقابل   نیانگی. )مکنند می یضامندرنا سحساا بیشتر
 (.34/12زن ، 21/12= مرد ریمرد متوقع / زن کناره گ نیانگی(. )م31/14زن ، 31/11مرد  =ریزن متوقع / مرد کناره گ نیانگی(. )م12/11

 (.22(. )25/22زن ،  13/24مرد )میانگین الگوی توقع / کناره گیر  
 ینیب شیدر ج ینقش ابعاد سالمت معنو ایران 1333 بهرامی و همکاران

معامان زن  ییزناشو یباطارت یالگوها
 شهرکرج ییمقطع ابتدا

 –توصیفی تحایای 
 تصادفی خوشه ای

یی زناشو یارتباط یالگوهاجرسشنامه های 
جرسشنامه سالمت ی و و ساتو ستنسنیکر

 نیجولوتز و سونیال یمعنو

 یبرا یها به عنوان عامل مهم ات زوجو ارتباط ییزناشو یدر زندگ یماهب ینقش باورها تیتوان به اهم یمطالعه، م نیا ریبر اساس نتا
(. 11/13اجتناب متقابل   نیانگی(. )م44/31سازنده متقابل   نیانگی)م برد. یج یارتباط یالگوها نهیمقاباه با اختالفات و تعارضات در زم

 (.23) (.21/11  ریتوقع / کناره گ یالگو نیانگی)م
 فاتحی زاده 
 و همکاران

وهای ارتباطی ازدواج و بررسی رابطه الگ ایران 1314
میزان رضایتمندی زناشویی زوجین 
 شاغل در دانشگاه اصفهان

 –توصیفی تحایای 
 تصادفی ساده

( و CPQجرسشنامه الگوهای ارتباطی )
 Enrichجرسشنامه ی رضایت مندی 

 یریتوقع/کناره گ یالگو نیاست. ب ییزناشو یمند تیارتباط سازنده متقابل و رضا نیب یهمبستگ نیشتریبنشان داد که دست آمده ه ب رینتا
 نیانگی)م وجود دارد. یرابطه منف ییزناشو یمند تیمتقابل و رضا یاجتناب یالگو نیب معنادار دیده نشد ورابطه  ییزناشو یتمندیو رضا

 (.24)(.54/24  ریتوقع / کناره گ یالگو نیانگی(. )م21/11اجتناب متقابل   نیانگی(. )م12/31سازنده متقابل  
 جروندی 
 و همکاران

 ینقش عماکرد خانواده و الگوها ایران 1335
 تیرضا ینیشبیدر ج نیزوج یارتباط

 ییزناشو

 -توصیفی تحایای
 در دسترس

ابزار  چ،یانر ییزناشو تیرضاۀ اهیس
ی الگوها ۀسنجش خانواده و جرسشنام

 نیزوج یارتباط

سازنده متقابل  یالگو نیوجود دارد. ب یمعنادار یرابطه منف ییزناشو تیو رضاابعاد عماکرد خانواده  هیکا نیمطالعه نشان داد ب نیا رینتا
و معنادار  یرابطه منف ییزناشو تیو اجتناب متقابل با رضا یریگتوقع، کناره یالگوها نیرابطه مثبت و معنادار و ب ییزناشو تیو رضا
. لاا در درمان کندیم ینیبشیرا ج ییزناشو تیرضا ن،یزوج یاطارتب یمطالعه نشان داد عماکرد خانواده و الگوها نی. همچنردوجود دا

اجتناب  نیانگی(. )م13/25، زن 16/31سازنده متقابل  مرد  نیانگی)م .ردیمورد توجه درمانگران قرار گ تواندیم ییمشکالت زناشو
= ریمرد متوقع / زن کناره گ نیانگی(. )م11/12، زن 21/11= مرد ریزن متوقع / مرد کناره گ نیانگی(. )م63/12، زن 42/11متقابل  مرد 

 (.25)(. 52/12، زن 53/11مرد 
 بهرامی 
 و همکاران

 جیش بینی الگوهای ارتباطی  ایران 1333

 زوج ها توسط سالمت معنوی و 

 بهزیستی روان شناختی

 –توصیفی تحایای 
 تصادفی خوشه ای

 ، جرسشنامه ی الگوهای ارتباطی

 ، جرسشنامه ی سالمت معنوی

 ی بهزیستی روان شناختیجرسشنامه 

 ها رابطه ی معنادار وجود دارد. همچنین سالمت معنوی و بهزیستی بین سالمت معنوی و بهزیستی روان شناختی با الگوهای ارتباطی زوج
ن شناختی از قدرت روان شناختی توان جیش بینی مثبت و معنادار الگوی ارتباطی سازنده متقابل را دارد و سالمت معنوی و بهزیستی روا

جیش بینی کنندگی منفی و معناداری برای الگوهای ارتباطی اجتنابی و توقع/کناره گیر برخوردار است. به نار می رسد آگاهی زوج ها 
از تاتیر سالمت معنوی و بهزیستی روان شناختی، می تواند در افزایش ارتباطات سازنده ی متقابل و کاهش ارتباطات ناکارآمد بین 

 (.26) (.21/11  ریتوقع / کناره گ یالگو نیانگی(. )م11/13اجتناب متقابل   نیانگی(. )م44/31سازنده متقابل   نیانگی)م ها مو ر باشد. زوج
 کریمی 
 و همکاران

و  یبا عشق ورز یرابطه معنویت گرای ایران 1336
 نیزوج یارتباط یالگو

 –توصیفی همبستگی 
 در دسترس

 زوجین یباطارت یالگو یجرسشنامه ها
 معنویتکریستنسن و ساتوی، جرسشنامه 

، جرسشنامه نگرش های دونینیگ و جارسیان
 مربوط به عشق هندریک

باتتر باشد، به دنبال  یو فعالیت معنو یمعنو ینیازها ،یخودآگاه ،یتوان گفت هرچقدر اعتقادات معنو یبا توجه به نتایر جژوهش م
ناسالم بهتر  یاجتنابارتباط سازنده متقابل و کاهش  با استفاده از الگوی زوجین در ایجاد رابطهزوجین باتتر است و  یآن هم عشق ورز

 (.22) کنند یعمل م

 ابراهیمی 
 و کیمیایی

سبک  ،ییزناشو تیرابطه رضا یبررس ایران 1334
در زوج  یارتباط یو الگوها وستنیج یها

 طالر یها

همبستگی توصیفی، 
 نمونه گیری تصادفی

یوست شده بزرگساتن، جرسشنامه جمقیاس 
 تیو جرسشنامه رضا یارتباط یالگو

 Enrich یی زناشو

 شیج یارتباط یو الگوها یدلبستگ یحال، سبک ها نیوجود دارد. با ا یرابطه معنادار یارتباط یو الگوها یدلبستگ یسبک ها نیب
 (.21(. )33/2اجایر  )میانگین اجتناب ن .ستندیطالر ن یدر زوج ها ییزناشو تیکننده رضا ینیب

 مسرت مشهدی 
 و دولتشاهی

 یاجتناب یارتباط یالگو نیرابطه ب یبررس ایران 1335
 ییزناشو یمتقابل با سازگار

توصیفی همبستگی، 
نمونه گیری در 
 دسترس

 یشده، الگوها یابیجرسشنامه هنجار
 و  یو ساتو ستنسنیکر یارتباط

 ریاسسان ییزناشوی سازگار

با  ی معناداریمنف ارتباطمتقابل  یاجتناب یارتباط ینشان دادکه الگو ییزناشو یمتقابل با سازگار یاجتناب یارتباط یالگو نیجژوهش ب رینتا
 یم نییتب یارتباط یالگوها ط، توسییزناشو یسازگار ان،یواردرصد از  41 دهدکه ینشان م رینتا یدارد. به طور کا ییزناشو یسازگار
 (.R=0.678(.)23) .ابدی یکاهش م ییزناشو یسازگار سطحابد،ی افزایشمتقابل  یتناباج یهرچه نمره ارتباط. شود

 مداحی 
 و همکاران

 ییزناشو تمندییو رضا یالگوهای ارتباط ایران 1331
 انیدر دانشجو

 –توصیفی همبستگی 
 داوطابانه

 شاخص رضایت زناشویی هودسن و جرسشنامه
 الگوهای ارتباطی کریستنسن و سوتوی

ی و با الگوی ارتباطی اجتناب متقابل رابطه مثبت دارد. )ارتباط سازنده متقابل سازنده رابطه منف یبا الگوی ارتباط ییزناشو تمندیینارضا
 (. R=0.005( .)31و اجتناب متقابل    R=0.0001متقابل  

 معصومی 
 و همکاران

جیش بینی رضایت جنسی بر اساس  ایران 1336
 الگوهای ارتباطی زوجین

 –یفی همبستگی توص
 در دسترس

 جرسشنامه الگوی ارتباطی زوجین و 

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

اساس نتایر تحایل رگرسیون الگوی ارتباطی اجتناب متقابل و میزان رضایت جنسی زوجین رابطه منفی و معناداری وجود دارد. بر 
سازنده متقابل در جهت مثبت و الگوی ارتباطی اجتناب متقابل در جهت منفی می تواند میزان رضایت جنسی زوجین را جیش بینی 

مرد  نیانگی(. )م11/15= ریزن متوقع / مرد کناره گ نیانگی(. )م31/13اجتناب متقابل    نیانگی(. )م11/26سازنده متقابل   نیانگی)م کند.
 (.31) (.34/3   ریتوقع / کناره گ یالگو نیانگی(. )م51/2= ریمتوقع / زن کناره گ
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 يرانیا نيزوج يارتباط یعوامل مرتبط با الگوها يبررس
 

 7931، مهر  711دوره بيست و نهم، شماره                                           مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران                                             991

  ها  داده و اطالعات کردن خالصه و بندی جدول -4

 بح  ث، م  ورد مطالع  ات کای  ه ب  ه ه  ای مرب  وطداده

 اند. شده داده نشان 1جدول شماره  در خالصه طوربه
 

  نتایر گزارش- 5
عوام ل  ب ر م روری که مطالعه این هدف به وجهت با

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

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

 ی یگراتیمعنو و یمعنو سالمتارتباط  بررسی به اول طبقه

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

 ب ا الگوه ای یجنس تیو رضا ییزناشو یندتمیرضاارتباط 

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

یی با الگوهای ارتباطی زوجین ایران ی و زناشو یسازگار

های عشق ورزی طبقه چهارم به بررسی ارتباط بین سبک

 است. با الگوهای ارتباطی زوجین ایرانی جرداخته

 

  یی گراتیعنوم و یمعنو سالمتطبقه اول  
ارچوبی است که انسان هبه عنوان چ یسالمت معنو

متعالی زن دگی خ ود  یهاتواند معنی، هدف و ارزشمی

اس ت ک ه ب ا  یامفهوم گس ترده ت،یرا درک کند. معنو

تجرب   ه زن   دگی ل   ات بخ   ش و  ،یخ   رد، غمخ   وار

ب ه  تی معنو (.32)اخالقی در ارتباط اس ت یهاتیحساس

س المت  ن دگون اگونی مان میاست که مف اه یمنزله چتر

را جوش  ش  یمعن  و یباوره  ا و س  ازگار م  ان،یا ،یمعن  و

بع د  نیدتریجد یسالمت معنو قت،یدر حق (.33)دهدمی

سالمتی همچون  گریباشد که در کنار ابعاد دسالمت می

سالمت جسمی، روانی و سالمت اجتماعی قرار گرفته و 

ت را ابع اد س الم ریسالمت عمومى شده و س اباعث ارتقاء 

توان سازگارى  شیکار باعث افزا نیکند. امى هنگهما زین

س  المت معن  وى ب  ا  (.34،35)ش  ودروان  ى م  ى و ک  ارکرد

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

تناسب  ط،یخدا، جامعه و مح شتن،یبا خو کیارتباط نزد

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

 یکرده  ایرو ربردک  ا ری  اخ یه  ادر ده  ه (.36)ش  ودم  ی

ازدواج و بهبود ارتباط در  سازییدر غن یشناخت درمان

م ورد توج ه درم انگران و  ن دهیفزا یاخانواده ب ه گون ه

 نی ب ر ا کردهایرو نی. ا(32)جژوهشگران قرار گرفته است

و اخ تالل در رابط ه، در اص ل از  یباورند ک ه ناخرس ند

ک ه در  ردی گی ت م نش  نانهیب رواقعیغ یارتباط یباورها

به وجود  یرعقالنیغ یو تقاضاها ازهایآن دسته از ن جهینت

باکه از خود و  گریکدیکه زن و شوهر نه تنها از  دیآیم

ه م ب ه  یو م اهب یمعنو یباورها (.31)ازدواجشان دارند

 تی فیک گ رید یه امؤلف ه قی و هم از طر میشکل مستق

ه د، ح ل . تعدهن دیق رار م  ریارتباط زوج را تح ت ت   

استرس و مقابا ه ب ا آن، ت اب  ،یجنس یهاتیفعال اه،لمس

مولف ه ه ا  نی با طالر از جماه ا یسازگار یو حت یآور

( که ب ه 1333و همکاران ) یدر مطالعه بهرام (.33)هستند

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

 رینت ا نیا ،روان شناختی جرداخته شد یمعنوی و بهزیست

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

ی معن ادار ها رابطهزوجشناختی با الگوهای ارتباطی روان

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

 یداریمثبت و معن  کنندهبینیبهزیستی روان شناختی جیش

ه کنن دبین یج یش و الگوی ارتباطی سازنده متقاب ل برای

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

  (.26)گیر استتوقع/کناره
 

 یجنس تیو رضا ییزناشو یتمندیرضاطبقه دوم  
 تیاز وض ع یکا  یابی ارز کی  ییزناش و تیرضا

ف رد اس ت.  یرابط ه عاش قانه کن ون ای  ییزناشو یرابطه 

افراد  یشاد زانیاز م یتواند انعکاسیم ییزناشو تیرضا

را  ییزناش و تیض ات وان ریباشد. م  ییاز روابط زناشو

در نا ر گرف ت ک ه  یروان شناخت تیموقع کیعنوان هب

 باکه مس تازم ت الش ه ر دو ،دیآ یخود به خود به وجود نم

 ییزناش و تیرض ا هیاول یهادر سال ژهیزوج است. به و

خط ر  نیت رشی بات است و روابط در معرض بیب اریبس

 و لات از رواب ط یبه شاد ییزناشو تیقرار دارند. رضا

داش تن احس اس  یه ا مرت ب اس ت و ب ه معن ازوج انیم
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 صدیقه حسنی مقدم و همکاران     

 993     7931، مهر  711هم، شماره مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران                                                                                دوره بيست و ن              

 مــروری

ان د ک ه در داده ش انمطاوب از ازدواج است. مطالعات ن

س  ازنده ب  ا  یارتب  اط یالگ  و ،یارتب  اط یالگوه  ا نیب  

 یارتب اط یارتباط مثبت و الگوه ا ییزناشو یتمندیرضا

 ییزناش و یتمندیب ا رض ا ،یو اجتن اب یری گتوقع کن اره

 .(41)دارند یارتباط منف

هر فرد  لیقضاوت و تحا ی به صورتجنس تیرضا

ک ه آن را ل ات بخ ش تص ور  شیخ و یاز رفتار جنس 

 یه اازیاز ن یک یعن وان هب  و ش ودیم   یتعر دینمایم

است که با س المت انس ان و  یفرد نیو تعامالت ب یفرد

ان د مطالعات نشان داده .ارتباط تنگاتنگ دارد یجامعه و

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

تواند بر رشد و تحول اعی زوجین، باکه میاجتم -روانی

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

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

ه  ا را در براب  ر برخ  ی از آورد، باک  ه آنارمغ  ان م  ی

ها محافات کرده و باعث کاهش حم الت قاب ی بیماری

و ک اهش عالئ م  کاهش سردردهای میگرن ی ن،در مردا

قب  ل از ع  ادت ماهان  ه و آرتری  ت روماتوئی  د در زن  ان 

 تیمطالعات نشان داده اند که رضا نیهمچن .(41)شودمی

 یتمندیاز عوام  ل مه  م ب  ر رض  ا یک  ی ،یاز رابط ه جنس  

 دارند، ییبات یجنس تیکه رضا ینیاست و زوج ییزناشو

 .(42، 41)برخوردارند زین یتتربا ییزناشو یزندگ تیفیک

 ن هیک ه در زم یعم دها ینا ر یه ام دل یبه ط ور کا 

 ،یدر دو سطح مفه وم ،ان دارائ ه ش ده ییزناشو تیرضا

 ک  ردیج  ردازان رو هی  مج  زا هس  تند. در س  طح اول، نار

 قرار دارند ک ه ب رنق ش عوام ل یاگ ریص فات و روان تحا

 ،یتیشخص  یه ایژگ یش امل و -تیرض ا یدرون ف رد

دارن  د و   دیت کها و انتاارات بازخوردها، باورها، ارزش

ه  ا، زوج یروانش  ناخت یه  ایژگ   یباورن  د ک  ه و نی  ب  ر ا

  ای  و  ییزناش  و یازدواج و رض  امند یداری  موج  ب جا

و مشکالت  یتیو بروز نارضا یداریبرعک، موج ب ناجا

درم  انگران   دگاهی . در س طح دوم دشودیم یخانوادگ

 نیب ر عوام ل ب  ترشیمطرح است که ب یختشنا -یرفتار

تعه د،  ت،یمی  عش ق، ص ممانندیی زناشو تیرضا یفرد

موض وعات  ،یارتب اط یالگوه ا ،یجنس ۀعواط ، رابط

قائاند و اغاب  تیاهم یو موضوعات اجتماع یخ انوادگ

ناجخت ه  یرا ب  ه رفتاره  ا یو خ  انوادگ ییمسائل زناشو

 .(42)سازندیهمسران مربوط م

 

 ییزناشو یسازگارطبقه سوم  
ای را در سازگاری زناشویی جایگاه برجس ته مفهوم

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

ت وان سازگاری زناشویی را می (.43)اختصاص داده است

م دهای چن دی ابه شکل فرآیندی تعری  کرد ک ه ب ا جی

ه ای جنس ی، اض طراب چون دشواری در درک تفاوت

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

 شیاف  زا باع  ث و نیدرک ط  رف شیاس  ت و باع  ث اف  زا

 (.43)شودیم هم با نیزوج ارتباط
 

 یعشق ورز یسبک هاطبقه چهارم  
ی جوی  ایی یک  ی از مهمت  رین عوام  ل تعی  ین کنن  ده

 (.43)رواب  ط زناش  ویی وج  ود عش  ق و کیفی  ت آن اس  ت

مل مؤ ری ب ر کیفی ت های عشق ورزی عاعشق و سبک

در دو مطالع  ه انج  ام ش  ده،  (.26)رواب  ط زناش  ویی اس  ت

 ن،یزوج یمندتیضابا ر یعشق ورز یهاسبک یرابطه

 ،ییزناش  و طنح  وه تعام  ل و ارتب  ا ،یس  بک دلبس  تگ

ارتب اط  یه اس بک ،یزن دگ تیفیک ،ییزناشو یشادمان

 (.26،44)اندداده نشان را ییروابط زناشو تیفیو ک یجنس
 

 بحث

از مس ائل  یک یهم واره  نیزوج  یارتباط یالگوها

را  یخاص طیها بوده و شرامهم و قابل احترام در خانواده

مطالع ات مختا   زنان رق م زده اس ت.  یمخصوصاً برا

توان از طریق کالم، رفتار، نشان دادند که بین زوجین می

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

ها الگوهای ارتباطی و عوامل تا یرگاار بر آنهر سه نوع 

مطالع ه ب ر اس اس مق اتت مش ابه  نی در ابررسی شدند. 

 یالگوه ا م رتبط ب اعوام ل  یبه بررس یو خارج یداخا
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 نی ا یجرداخته شده است و مس ائل اص ا نیزوج یارتباط

عوامل س المت   قرار گرفته است یها مورد بررس تباطار

 ،ییزناش  و یمن  دتیرض  ا ،معنوی  ت گرای  ی -یمعن  و

عش ق  یه او سبک یجنس تیرضا ،ییزناشو یسازگار

نتایر به طور کای نشان  .ندقرار گرفت یمورد بررس یورز

توان د دادند که تقویت هر کدام از عوامل ذکر شده، می

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

م ل توان گفت ک ه ت   یر تقوی ت ای ن عوابیان دیگر می

ارتباطی سازنده  تواند باعث استفاده زوجین از الگویمی

 متقابل شود.

 یمتقاب ل و الگ و اجتناب یاز الگو نیاستفاده زوج

ک ه زن متوق ع و  ی)مخصوص   هنگ ام یریگتوقع/کناره

یی زناش و تیباش د( باع ث ک اهش رض ا ری گمرد کناره

 (.45)توان  د وق  وع ط  الر را ج  یش بین  ی کن  دش  ده و م  ی

 یلگوهاا بطهرا سیربر( که به 1311ایمان نژاد )ی مطالعه

جین زو ناشوییز ضایتو ر نیروا سالمت با تباطیار

گیری جرداخته، نشان داد که الگوی ارتباطی توقع/ کناره

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

 یری گتوقع/ کناره یارتباط یرابطه الگو یبررسایران به 

هرچ ه یی جرداختن د نش ان دادن د ک ه شوزنا یبا سازگار

 ییزناش و یبا سازگار یریگکناره توقع/ یارتباط یالگو

 .(42)اب دییکاهش م ییزناشو یسازگار سطح ابد،ی شیافزا

ه ا، ل تا یرگاار بر الگوه ای ارتب اطی زوجئاز مسا یکی

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

سازمان بهداشت جهانی تعری  شده اس ت، دارای ابع اد 

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

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

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

ندگی و رض ایت کننده قوی در مورد کیفیت زبینیجیش

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

ی احساس ات، رفتاره ا و کنندهسالمتی است که منعک،

دیگران، طبیعت و های مثبت از ارتباطات با خود شناخت

شود و موجودی برتر است. این بعد از سالمتی، باعث می

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

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

، مفه  وم Ellisonاز نا  ر  (.51)جه  ت در زن  دگی باش  د

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

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

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

ک ه ی احس اس ف رد اس ت از ای ناست و نشانه ماعیاجت

جا تعا ق دهد و به کچه کاری و چرا انجام میکیست، 

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

 (.44)همسوشی دارند

( ک   ه ب   ه 1333و همک  اران ) یدر مطالع  ه بهرام   

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

 رینت ا نی روان شناختی جرداخته ش د ا یمعنوی و بهزیست

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

دار یه  ا رابط  ه معن  ش  ناختی ب  ا الگوه  ای ارتب  اطی زوج

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

ی اردیمثبت و معن کنندهبینیشناختی جیشبهزیستی روان

ه کنن دبین یج یش و الگوی ارتباطی سازنده متقاب ل برای

ی اجتن  ابی و داری ب  رای الگوه ای ارتب  اطیمنف ی و معن  

 (.26)گیر استتوقع/کناره

زناشویی، یک تجرب ه شخص ی در ازدواج  رضایت

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

ی زناشویی قابل ارزی ابی اس ت و عوام ل بس یاری رابطه

هستند که در زندگی مش ترک روی رض ایت زناش ویی 

ن نق ش مهم ی در می زا ،گاارند و این احس استا یر می

 (.51 ،11)کن  دکارکرده  ای بهنج  ار خ  انواده ایف  ا م  ی

ی بات، تواف ق های با رضایت زناشویی ادراک شدهزوج

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

گاران اوقات فراغت رضایت اند، از نوع و کیفیتراضی

ی وق ت و مس ائل م الی دارند و مدیریت خوبی در زمینه

ه ای مه م یکی از ش اخص (.52)کنندخودشان اعمال می

 (.53)ها از یکدیگر، رضایت جنسی استزوج دیمنرضایت

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

ی رض  ایت از رابط  ه (.54)ش  ودجنس  ی خ  ود اط  الر م  ی

جنسی، یکی از عوامل مهم رضایت از زندگی زناشویی، 
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 مــروری

ج ین از عوامل مهم مو ر بر سالمتی و کیفیت زندگی زو

اس ت.  ن دگیه ای رض ایت از زترین ش اخصو از مهم

های خانواده و مسایل زناشویی رضایت جنسی، در حوزه

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

ان د. ای ن رضایت جنسی بر رضایت زناشویی اشاره کرده

اند که وجود رابطه جنسی مطاوب به مطالعات نشان داده

 یارباعث تامین رضایت طرفین شود نقش ی بس  نحوی که بتواند

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

 های خ انواده و مس ایل زناش ویی،رضایت جنسی، در حوزه

 ای دارد. احساس ناکامی سرخوردگی و ع دماهمیت ویژه

توان د س المت ایمنی ناشی از فقدان رضایت جنسی، م ی

 (.53)با خطر مواجه کندروان شناختی همسران ر ا 

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

دموگرافیک، سالمت جس مانی  -که متغیرهای اجتماعی

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

ه  ای کنن  دهبین  یجنس  ی س  الم و تجرب  ه ارگاس  م، ج  یش

یی و  ن  اگو نیهمچن   (.56)جنس  ی زن هس  تندرض  ایت

ارتب  اط  یالگ  و انی  ک  ه م افتن  دی( در1331) همک  اران

رابط  ه مثب  ت  ییزناش  و تیس  ازنده متقاب  ل ب  ا رض  ا

توق ع/  یارتب اط یالگوه ا انیوجود دارد و م یداریمعن

اجتن  اب  یارتب  اط یه  ر دو ج  ن، و الگ  و یری  گکن  اره

برق رار  یداریمعن یرابطه منف ییزناشو تیمتقابل با رضا

نش ان داد  زی( ن1333) یگرگاب درامیجژوهش ب .(22)ستا

اجتن  اب  یس ازنده متقاب ل و الگ و یارتب اط یک ه الگ و

 .(52)هس تند ییزناش و تیرض ا ین یب شیمتقابل قادر به ج

 انی که م افتندی( در1332و همکاران ) یدیجاو نیهمچن

 یرابط ه منف  یتیسازنده متقابل و نارض ا یارتباط یالگو

با  یریگکناره-توقع یارتباط یالگوها انیوجود دارد و م

 .(3)رابطه مثبت وجود دارد یتینارضا

Gottman  وNotarious (2112 معتقد اس ت ب )شی 

در  یو آش  فته، ن  اتوان یناراض   نیدرص  د زوج   31از 

 یدر زن  دگ یارتب  اط را ب  ه عن  وان مس   له اص  ا یبرق  رار

 (.45)کنندیم انیمشترک خود ب

 داد  نش ان( 2116) همک اران و کاردان مطالعه رینتا
 

و ارتقاء ارتباطات، حل مس لاه، افش ای خ ود و  بهبودکه 

های جاسخ همدلی و آموزش و مشاوره جنسی در مهارت

رفتاری و ب ر اس اس دی ن و  -های شناختیقالب تکنیک

تواند گامی مو ر برای افزایش فرهنگ در هر جامعه، می

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

 و مطالعه که ب ه بررس یدر د (.51)رضایت زناشویی باشد

 ییزناش و یاز زن دگ تیو رض ا یجنس  تیارتباط رضا

نشان داد که با توجه ب ه  رینتا اتمطالع نیجرداختند. در ا

 ییزناشو یاز زندگ تیو رضا یجنس تیرضا نیارتباط ب

به مناور آم وزش و  ییکردهایرسد کاربرد روینار مه ب

  قیتوف ازدواج جهت نیزنان و مردان در سن یجنس مشاور

 یبهداش ت س تمیس یدر جامعه با همکار ییزناشو یدر زندگ

ازدواج باع  ث  (.53 ،41)ض  رورت داش  ته اس  ت یدرم  ان

و ع دم  یو نشاط افراد شده و ناس ازگار یسالمت شیافزا

 یه اج، از ازدواج ن ه تنه ا ب ر ک نش ییزناشو تیرضا

زن و ش  وهر باک  ه ب  ر رش  د و تح  ول  یاجتم  اع -یروان  

ا   ر س  و ب  ه ج  ا  زی  ن آن خ  انواده نکودک  ان و نوجوان  ا

از  تیو رض ا تی در موفق یادی عوامل ز (.61)گااردیم

 ن،یط رف تینقش دارند؛ شخص  نیازدواج و ارتباط زوج

ب ه ح د  یو تعادل روح یدرک متقابل، باوغ فکر زانیم

و  یجنس  تیو رضا یو سازگار یعوامل اقتصاد ،یکاف

 کی ن ده عوامل به وجود آور نیترو عالقه از مهم قعش

 ارتب اط (.61)باش دیم  ندیو خوشا بخشتیرضا یزندگ

ن وع رابط ه در جاس خ ب ه  نیتریمیبه عنوان صم ییزناشو

گردد. یمحسوب م یو روانشناخت یاعم از بدن ازها،ین هیکا

ناام خ انواده اس ت و اخ تالل  یارتباط، هسته مرکز نیا

باشد یبقاء خانواده م یبرا یجد یدیدر آن به منزله تهد

 یباکه فرزن دان و حت  نیآن، نه تنها خود زوج تیفیو ک

ده د. یق رار م  ریکل خانواده را تحت ت ا  ییسطح کارا

از  یگ  ریارتب  اط همس  ر در برداش  ت د یط  رز برق  رار

ه ا آن یو ارتب اط یرفتار یالگوها ینیبشیروابطشان و ج

در زمان حل و فصل مشکالت و  ژهیمو ر است؛ بو اریبس

ه ا ق رار اکث ر زوج یرو شیکه ج یاروزمره یهاچالش

دهد یامکان را م نیبه زن و شوهر ا رتباطا (.62)ردیگیم
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 یازهایبه بحث و تبادل نار بسردازند و از ن گریکدیکه با 

 (.63)ابندی یهم آگاه

عام ل  گ ریدرمانگران و جژوهشگران معتقدند ک ه د

آن،  یق و ۀکنن دین یبشیو ج  ییزناش و تیمؤ ر بر رضا

 (.64)است نیزوج یرتباطا یالگوها

( که به نق ش 1335) همکارانو  یدر مطالعه جروند

در  نیزوج    یارتب   اط یعماک   رد خ   انواده و الگوه   ا

 ج  هینت نی  جرداختن  د ب  ه ا ییزناش  و تیرض  ا ین  یبشیج  

عماک رد خ انواده و  یه امولف ه ۀهم  انی ک ه م دندیرس

وج  ود دارد.  داریمعن   یرابط  ه منف   ییزناش  و تیرض  ا

 ییزناش و تیسازنده متقابل و رض ا یالگو نایعالوه مهب

 یری گتوقع/ کناره یالگوها انیدار و میو معن بترابطه مث

 داریو معن  یرابطه منف ییزناشو تیو اجتناب متقابل با رضا

ده د های متعدد نشان میجژوهش نتایر .(26)برقرار است

که بین الگوهای ارتباط زوجین و رضایتمندی زناش ویی 

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

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

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

مثالً . اشدهای فور بیان گردید، بستگی داشته ببندیطبقه

 ( در مطالعه خود بیان می کن د ک ه رض ایتمندی2112نولر )

هایی که ت کید ب ر اتک اء زوجدسته از زناشویی برای آن 

متقابل و نزدیکی دارند با سطوح باتی در میان گااشتن 

من دی اطالعات همبستگی دارد، در ح الی ک ه رض ایت

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

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

 .(26)دارد وکشمکش همبستگی

دوام و رش د  ،که ب ر بق اء یعواما نیترماز مه یکی

 و یبرس ازگار یرواب ط س الم و مبتن  گاارد،یخانواده ا ر م

 یاعضاء به خصوص زن و شوهر اس ت. س ازگار نیتفاهم ب

عوامل ا رگ اار ب ر  نیتراز مهم یکیبه عنوان  ،ییزناشو

ب ه ط ور مناس ب  نیاگر زوج (.65)عماکرد خانواده است

 ، تعارضاتل تعارض را کسب نکنندو ح یاطارتب یهامهارت

و  ابدییتداوم م یو سس، به صورت رفتار کالمیطور به

 (.66)ش ودیآغ از م  نیزوج یدر سازگار یجیتدر بیتخر

در ه ا درآن ییزناش و یتمندیرضا ، میزانسازگار نیزوج

نسبتاً  گریکدیو عادات  تیشخص سطح متوسط است و از

 درک رشانهمس که توسط کنندیهستند، احساس م یراض

ق ادر ب ه ح ل  کند،یشر گری. در احساسات همدشوندیم

نسبت ب ه  دگاهشانیت با کمک هم هستند. گاه دمشکال

ممک ن اس ت در م ورد  و است یرواقعیغ یازدواج قدر

 اتف ار گریک دیمسائل مربوط به فرزندان و ارتباطشان با 

در ارتباطش ان  ینار نداشته باشند و م اهب بخ ش مهم 

 یری گش کل یخانواده کانون مهر، محبت و مبن ا (.31)دارد

چ ه در خ انواده و ه ا اس ت. آنانس ان یاجتم اع یندگز

 یبر عهده دارد، س ازگار یزن و مرد نقش مهم یگانگی

 گ  اهیجا ییزناش  و یاس  ت. مفه  وم س  ازگار ییزناش  و

 ییو زناش و یرا در مطالعه ارتباطات خانوادگ یابرجسته

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

 ییزناشو وندیاز ج یاند که ناشکرده یمعرف ینهاد اجتماع

انس ان،  یاجتماع یزن و مرد است. از جماه مااهر زندگ

 دنیها، عشق ورزانسان انیوجود تعامل سالم و سازنده م

اس ت.  گریک دیب ه  یو همدل تیمیبه همنوع و ابراز صم

 یعقالن ،یانجسم یازهاین یخانواده محل ارضا نیهمچن

حاصل ش بکه  واده،خان یارزش اصا (.61)است یو عاطف

آن ب ه وج ود آم ده  یاس ت ک ه توس ط اعض ا یروابط 

 اهیاف  راد ب  ه وس   ،یس  تمیس نیدر داخ  ل چن   (.63)اس  ت

 گریک دیدوام و متقابل ب ه  قدرتمند، با یعاطف یهاحاقه

 انی ک ه ارتباط ات در م یب ه ط ور (.21)ان دگره خ ورده

 نیب  یاز روابط اصا یاه به عنوان جنبهآن هموار یاعضا

 یرواب ط خ انوادگ ییایبه جو دنیتحقق بخش یبرا یفرد

( که 1331) ینیمطالعه حس در (.21)شودیدر نار گرفته م

را  ییزناش و یبر سازگار نیزوج یارتباط یالگوها ریت  

ارتباط،  یکه الگو دیرس جهینت نیکرده است به ا یبررس

موج ود در آن  یو محت وا ندیرآاست، که ف ایجو ییالگو

نق ش در  نی ند. اارنقش مؤ ر د یهر دو، در ادامه زندگ

 یگفتن و نقش م ؤ ر سخندر  تبا ییتوانا لیزنان، به دل

 کن د،یم  یآن ان ب از یو اجتم اع یف رد یکه در زندگ

 ،ارتباط یاست که الگوها نیا باور بر رایاست. ز ترشیب
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 فرص ت ،یاز زندگاست و همسران، در هر گام  یآموختن

دگرگون ک ردن رفت ار را  ای ینیگزیدگرگون شدن و جا

 س تنیتوج ه، در زم ان ح ال ز انیدارند، ج ، نکت ه ش ا

 .(22)زمان است نیدر ا وندیج یو برقرار رانهمس

اشاره دارد که چگونه  نیبه ا یعشق ورز یهاسبک

 یچگون  ه عش  ق ورز ای   ،کنن  د  ی  اف  راد، عش  ق را تعر

نس بت ب ه همس ر  دنی عشق ورز یبرا افراد (.23)کنندیم

 نی کنن د و ایاس تفاده م  یخود از سبک و روش خاص 

زن و  نیارتب  اط متقاب  ل و م  داوم ب   ریس  بک تح  ت ت    

 نیاست که زوج یریو تعب یتیشخص یهایژگیشوهر، و

 یها حاکجژوهش ری. نتا(22)خود دارند یزندگ طیاز مح

 ییشوزنا یعشق با سازگار یهاسبک نیب یاز روابط قو

 یوسفیرابطه،  نیدر ا (.24)است یتیشخص یهایژگیو و

نش   ان دادن   د ک   ه  یا( در مطالع   ه1331و همک   اران )

 ان هیگراو واقع کیدوستانه، رمانت یعشق ورز یهاسبک

رابط  ه مثب  ت و  ییو تواف  ق زناش  و انس  جام ت،یب  ا رض  ا

و فداکاران ه  گران هیباز ،یش هوان یعشق ورز یهاسبک

 یرابط  ه منف   ییو تواف  ق زناش  وانس  جام  ت،یب  ا رض  ا

 ییزناش و یازدواج و س ازگار دهیجد ان،یم نیا در .(25)دارد

جوام ع  یو ارزش  یتحوتت ساختار ریتحت ت   نیزوج

جامعه  ،یناهماهنگ اجتماع یهاقرار دارد و نفوذ ارزش

کن د. ب ا توج ه یرو مروبه نهیزم نیدر ا ییهارا با چالش

 ییزناش و یواج و س ازگارازد یداری مقوله جا کهنیبه ا

بهداشت  جهیخانواده و در نت یروان تکننده بهداش نیت م

 یک ه ب ر س ازگار یعواما ییشناسا ،(66)جامعه است یروان

و ه م از  یهم از لحاظ نار ،مؤ ر است نیزوج ییزناشو

 ش تریاست؛ چرا که فهم ب یفراوان تیحائز اهم ینینار بال

 شیو عوام ل ج  یختس از روانش نا ن هیزم یندهایما از فرا

تواند به درک بهتر ما  یم ییشوزنا یکننده سازگار ینیب

عوام ل  ییکه با شناس ا یمنجر شود به طور دهیجد نیاز ا

ت وان آن را ب ه یو تداوم بخش هر اختالل م  جادکنندهیا

 (.26)و کنترل کرد ینیب شیصورت مؤ ر و کارامد ج

 نیانس ا روابط ترینجیچیده یزمره در زوجین رابطه

 و وسیع ابعاد دارای انسانی روابط از یک و هیچ باشدمی

 انسانی ارتباطات زیرا نیست؛ زوجین همانند رابطه متعدد

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

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

 ممستاز طور کای ازدواج به. است اجتماعی -روانی ونیز

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

 ارتب  اطی روی الگ  وی توانن  دم  ی مختاف  ی ه  ایمولف  ه

 و ت ا یر بگاارن د هاآن ورزی عشق هایسبک و زوجین

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

 اس ت، ارتب اط ن وعی معنوی ت،. است معنویت ها،مولفه

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

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

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

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

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

 زوج ین ناش وییز رضایت با ارتباطی الگوهای و گرایی

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

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

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

 ب ا گراییمعنویت بین که نشان دادند گرجیوسته و زاده شیبت

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

 یادی ز عوامل ریتحت تا  نیزوج یارتباط یالگوها

ی و همچون سالمت معنو عوامایو ارتقاست.  رییقابل تغ

 ،یجنستیرضایی و زناشو یمندتیرضا ،گراییمعنویت

 نی در ا یعش ق ورز یو س بک ه ا ییزناشو یسازگار

ه ا در آن ریت ا  زانی بحث قرار گرفتن د و م دمطالعه مور

در قال ب  یشد. به ط ور کا  انیشده ب ادیالعات نمونه مط

 وام لع بعنوان الگوهای ارتباطی راتوان یم یکا یجهینت

م رور  .ف تنا ر گرروابط زوجین در گاار در ریتا  مهم

گی ر و اجتن اب الگوی توقع/کنارهمطالعات نشان داد بین 

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

الگ وی ارتب اطی ب ین معک وس و دار یمعن شوند رابط ه 

مثبت وج ود دار معنی ارتباط این عواملمتقابل با سازنده 

رس د ارائ ه راهکاره ایی جه ت ارتق اء نا ر م یه. بدارد

الگوه  ای ارتب  اطی زوج  ین ب  ه س  وی الگ  وی ارتب  اطی 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jm

um
s.

m
az

um
s.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                            12 / 18

https://jmums.mazums.ac.ir/article-1-13401-fa.html


 يرانیا نيزوج يارتباط یعوامل مرتبط با الگوها يبررس
 

 7931، مهر  711دوره بيست و نهم، شماره                                           مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران                                             992

سازنده متقابل، جه ت جا وگیری از ایج اد مش کالت و 

اط م ؤ ر و ارتب تعارضات زناشویی و در عین حال، ایجاد

 کارآمد تر ضروری باشد.

 

 مالحاات اخالقی
 و ک  د اخ  الر 5098ای  ن ج  ژوهش ب  ا ک  د ط  رح 

IR.MAZUMS..REC.1398.5098  در کمیته تحقیقات

دانشجویی دانشگاه عاوم جزشکی مازن دران ب ه تص ویب 

و کایه اصول اخالقی مرتبط با این ج ژوهش رسیده است 

 ست.توسط نویسندگان مقاله اجرا شده ا

 

 تعارض منافع
 این در منافعی تضاد که نمایند می اعالم نویسندگان

 .ندارد وجود تحقیق
 

 سپاسگزاری
 ضمن تشکر از معاونت محترم تحقیق ات و فن اوری

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

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

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

 تشکر به عمل می آید.
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