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 دهيچک
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  مقدمه

 .)۱( است يبارور بهداشت با مرتبط مهم مسائل از يکي ينابارور
 سال کي گذشت از پس که شوديم اطالق ييهازوج به نابارور عنوان
 يباردار از يريجلوگ يو ابزارها هاروش از استفاده بدون ييزناشو
 از يکي يسنت طوربه ينابارور نيا ).۲( ستندين شدن داربچه به قادر

 بر ازآنجاکه). ۳( ديآيم شمار به زنانه يتيجنس نقش يهامشخصه
 شدهيم شمرده زادوولد عامل منحصرّا زن کهن، تصورات اساس
 عنوانبه تنها بّايتقر يفرزندآور در يناتوان جوامع يبعض در است،

عنوان به درواقع ن مسئلهي؛ ا)۴( است شده درک »زن«مسئله 
 يشناختروان ازلحاظکه  شوديممطرح  يزندگ در دهيچيپ يبحران
 يامدهاياز مؤلفان پ ياريبس ليدل نيبه هم ؛زاستتنش
 هيتشب يعمومسوگ  يهارا به واکنش ينابارور يشناختروان
رو روبه يکه با انواع مشکالت جسمانعالوه بر آن نابارورزنان  .اندکرده

                                                             
 مسئول) سندهي(نورانيزاهدان، ا ،بلوچستان و ستاني، دانشگاه سيانشناس، گروه رويو روانشناس يتيدانشکده علوم ترب ،يعموم يارشد روانشناس يکارشناس ١
 رانيو بلوچستان، زاهدان، ا ستاني، دانشگاه س ي، گروه روانشناس يو روانشناس يتيدانشکده علوم ترب اريدانش ٢

 ن عالئميکنند؛ ايمتجربه  زيرا ن ياز عالئم روان ياهستند، دسته
شده و سرکوب يخشم و پرخاشگر ،ياند از اضطراب، ناکامعبارت

که بستر  ييزناشو يارتباط يو الگوها يفرد نياشکال در روابط ب
 تيدرنها ن موضوعياست؛ ا کرده جاديپرتالطم در خانواده ا يطيمح

در  ).۵( استرا مطرح نموده  نيزوج يفرد نيدر روابط ب يتينارضا
 به پاسخ در رابطه نوع و مالک نيتريميصم عنوانبه ارتباطنجا يا

 تيامن احساس نيهمچن) ۶( يشناختروان و يبدن از اعم ازها،ين هيکل
) ۲۰۰۶( لوس و فاربوت کولول، ،يندزيل پژوهش. است نيزوج در

 ييزناشو تعارضات جاديا در خانواده مؤثر عملکرد که است داده نشان
) ۱۹۸۳( شاتيب و نيبالدو ن،ياپشتا. است مؤثر ييزناشو يتينارضا و

 خانواده، نظام يهايژگيو به شتريب خانواده ييکارا که معتقدند
 و است مربوط آن ياعضا نيب يتبادل يالگوها و دارنظام يهاوهيش
 است داده نشان گريد يهاپژوهش .اعضا يروان درون يهايژگيو نه
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 تيرضا خانواده، عملکرد ياصلکننده  ينيبشيپ خانواده، ساختار که
 و ستريارک نيهمچن). ۷( است نييپا خود حرمت و ييزناشو

 نقش يهامؤلفه که دادند نشان يپژوهش در) ۱۹۹۱( ونسونياست
 در طالق با مکرر طوربه و وفوربه يعاطف يهمراه و يخانوادگ
 عملکرد انيم که داد نشان) ۱۳۸۸( پوريبخش پژوهشاند. ارتباط

 يختگيآم و يجانيه يدهپاسخ ،هانقش مشکل، حل خانواده، يکل
رابطه  طالق آستانه در يهازوج ييزناشو تعارضات با يجانيه

 انيم داد نشان) ۱۳۸۹( پوريباباخان پژوهش. است برقرار يمعنادار
 دارد وجود يرابطه معنادار نيوالد ييزناشو تيرضا و خانواده عملکرد

 جهت نفر دو نيب متقابل واکنشن ارتباط عبارت است از يا ؛)۸(
 مشترک يهدف به دنيرس يبرا شانيهاتيفعال کردن يکي و انطباق

 نيا نابارور زنان در ؛)۹( راستان يدر ا ييهااميپ و رد و بدل کردن
 يهايستگيشا بردن سؤال ريز ليدل به مشترک يزندگ در ارتباط

 يهايريدرگ به منجر و شده ديتهد ينازائواسطه به ياجتماع و يدفر
؛ شده يپزشک يفرساطاقت و ارشود يهاشيآزما و يعاطف ،يجسمان

 يهاتعامل و است بوده نديناخوشا و کنندهنگران يطورکلبه ن امريا
 يارتباط يالگوها در را شناخت و جانيه مانند يعوامل و ييزناشو
 يهازوج انتظاراتن يهمچن ؛)۱۰( دهديم قرار ريتأث تحت نيزوج

 از هازوج از ياريبس رايز ؛کشديم چالش به را يزندگ از نابارور
واسطه به مسئله حيصح تيريمد يبرا يکاف مهارت و شناخت

 يالگوها نيبنابرا ؛ستندين برخوردار نادرست يارتباط يالگوها
 در ييزناشو تيرضا بر رگذاريتأث يفرد نيب عوامل از يکي يارتباط

 يالگو که بود معتقد) ۱۹۹۴( نولر). ۱۱( شوديم محسوب نيزوج
 يقادر هنرپروان،( دارد ارتباط ييزناشو يتينارضابا  متقابل، يارتباط

) ۱۹۹۵( مالموث و ستنسنيکر ،يويه و) ۲۰۰۰ گاتمن، ،يقباد و
 /توقع يالگو و اجتناب يالگو از نيزوج استفاده که افتنديدر

 طالق وقوع توانديم و شده ييزناشو تيرضا کاهش باعث يريگکناره
 يزندگ در نادرست يارتباط يالگوها نيبنابرا ؛کند ينيبشيپ را

 کاهش همسر، از يگسستگ احساس به منجر نابارور زنان ييزناشو
 خصوص در يتوجهقابل يهاينگران جاديا و متقابل ارتباطات، قيعال
؛ گردديم نيزوج ييجدا سمت به يشرويپ و رابطه ندهيفزا بيتخر

 و رديگيم خود به غالب حالت روابط در يمنف احساسات نيا سپس
 تعهد عدم ،يعاطف يوابستگ ه،ياول شوق و شور دادن دست از به
 تيدرنها و يشخص لتيفض کاهش ،يعاطف يفرسودگ ،)۱۲(

 عنوانبه توانيم را يزدگدل). ۱۳( شوديم منجر ييزناشو يزدگدل
 يريدرگ طيشرا در که يروان و يعاطف ،يجسمان يخستگ از يحالت

 کرد فيتعر شود،يم جاديا يعاطف مطالبات با همراه مدتيطوالن
 ياديز توقعات و بوده گراآرمان اريبس تيموقع نيا در نيزوج ؛)۱۴(
 افتيدر ازآنچه شتريب کننديم احساس رايز ؛دارند ييزناشو روابط از

). ۱۵( بخشنديم اند،کرده افتيدر که کننديم فکر اي کننديم

 شتريب يزدگدل وعيش امروزه که دهديم نشان کارشناسان قاتيتحق
 با خود ازدواج در نيزوج از درصد ۵۰ کهيطوربه ؛است شده
 خروج راه تنها کننديم تصور نيزوج ؛)۱۶( شونديم مواجه يزدگدل
 تيذهن نيا ا؛ ييجدا ازدواجشان از پس يمدت ييزناشو يهابحران از

 معتقد) ۱۹۹۴( نولر). ۱۷( است نيزوج در ييزناشو يثباتيب معرف
 ارتباط ييزناشو يتينارضا با متقابل، اجتناب يارتباط يالگو که است
 يزمان ييزناشو يثباتيب گريدعبارتبه) و؟؟؟؟ يقادر هنرپروان،( دارد

 ييجدا اي طالق به زوج عضو هردو اي زوج از عضو کي که است مطرح
 ازدواج رساندن انيپا به که دهنديم انجام ياعمال اي ؛شنديانديم

 که است حالت سه رندهيدربرگ ييزناشو يثباتيب). ۱۸( دارد شيگرا
 ياحساس چه مننکه يبر ا يمبن يعاطف يتيوضع -۱ :از اندعبارت
ن موضوع يمثل ا رابط يشناخت يهاينگران -۲ دارم؟ ازدواجمدرباره 

 پشت اي ؛کنميم احساس جهينت يچگونگدرباره  يفکر چه من که
 جهيدرنت واقعًا منن فکر که يا -۳ دارد؟ وجود يفکر چه من احساس
  ).۱۹( زنم؟يم ياعمال چه به دست آن متعاقب افکار و احساسم
 يثباتيب که کرد عنوان توانيم زنان در ينابارور مبحث در
 مادر به يفرهنگ يهنجارها که يمجامع در ،ينازائ ليدل به ييزناشو
 ن مسئلهي؛ ااست بوده تربرجسته نهد،يم يشتريب ارج بودن

 انزوا و يخانگ خشونت مشترک، يزندگ در يثباتيب چون ييامدهايپ
 احساس ،يديناام اضطراب، ،يافسردگ ،يسرخوردگ ،يآشفتگ) ۲۰(

 يکل وعيش). ۲۱( است داشته دنبال به را يارزشيب احساس و گناه
؛ است شدهزده  نيتخم درصد ۶۰-۲۵ نابارور زنان يروان مشکالت

 طول و علت ت،يجنس چون دهيچيپ يعوامل ريتأث تحتن مشکالت يا
 نيبنابرا ؛رديگيم قرار فرهنگ و يدرمان يهاروش کاربرد ،ينابارور

 به را ياديز يهاينگران امروزجامعه  در ييزناشو يثباتيب گسترش
 از يدرجات با نابارور زنان که رسديم نظر به). ۲۲( است آورده وجود

 از يآگاه عدم گذشته، اشتباهات از شرم و ترس ،يخودبارور کمبود

 در يپزشک مداخالت ريتأث و يبارور و يقاعدگ چرخه يولوژيزيف

 )کنديم روروبه اختالل از يشتريب درجات با را هاآن که( درمان
گفت  توانيم شدهگفته مطالب به توجه با نيبنابرا سازد؛يم مواجه

 ياقتصاد ،يروان ،يجسم مسائل با همراه يبحران عنوانبه ينابارور که
 يفرد يزندگ يهاجنبه تمام ن موضوعي؛ ااست اجتماع تنش منبع و

؛ دهديم قرار ريتأث تحت را نيزوج يارتباط يهاسبک الخصوصيعل
 به منجر و داده کاهش گريکدي از را نيزوج حيصح درکن يهمچن

 يبرا هاآن يشده است؛ از طرف گريکدي از همسران تيحماعدم
 برخورد زيبرانگ تعارض خود، يفرد نيب مسائل حل و ازهاين يارضا
کننده  ينيبشيپ نقش يبررس هدف با حاضر پژوهش ؛اندکرده

 ؛شوديم انجام ييزناشو يثباتيب و يزدگدل در يارتباط يالگوها
 برداشته نيزوج مشکالت و مسائل حل در يگام ن کاريبا ا است ديام

  .شود
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  کار روش و مواد
 نيبشيپ يهمبستگاز نوع  يليتحل -يفيتوص پژوهش نيا طرح

 به کنندهمراجعه نيزوج تمام شامل يآمار. جامعه است بوده
) ع( طالبياب ابن يعل ينابارور درمان مرکز و مانيزا و زنان کينيکل

 نيا در يآمارنمونه  به ورود يهامالک. است ۱۳۹۸ سال در زاهدان
 حداقل بود که ينياز ازدواج زوج سالکيگذشتن حداقل  پژوهش

 نوشتن و خواندن سواد يدارا نين زوجيداشتند؛ ا سال ۴۵ تا ۲۰
 درمان مرکز به درمان جهت ينابارور پزشک صيتشخ هب وبودند 
 .بودند کرده مراجعه زاهدان) ع( طالبياب ابن يعل ينابارور

ن ي؛ ابوده نابارور زن ۶۰ حاضر پژوهش يآمار هنمون حجم
 صورتبه دسترس در يريگنمونه يهاروش از استفاده باها نمونه
ح هدف پژوهش و جلب ياز توض پس. شدند انتخاب يتصادف
بودن پرسشنامه و محرمانه ماندن  ناميبر ب ديت آنان، تأکيرضــا

 نامهتيو اخذ رضا ياصــل رازدار بر ديتأک ،ياطالعات شخص
 يالگوها يهاپرسشنامه ،شـرکت آگاهانه در پژوهش از زنان نابارور

 نزيپا ييزناشو يزدگدل ،)۱۹۸۴( يساالو و ستنسنيکر يارتباط
. آر ديويد ادواردز،. جانان ييزناشو يثباتيپرسشنامه ب و) ۱۹۹۶(

  .شد ليتکم آنان توسط) ۱۹۸۷( بوث آلن و جانسون
 توسط پرسشنامهن يا :يارتباط يالگوهاپرسشنامه  –

 سؤال ۳۵ پرسشنامه نيا. شد نيتدو) ۱۹۹۱( يساالو و ستنسنيکر
 امکان يليخ تا) ۱( ندارد امکان اصًال از يادرجه نه ياسيمق در و دارد
 اسيمق خرده سه يدارا پرسشنامه. است شدهيبنددرجه) ۹( دارد
 اسيمق متقابل، ياجتناب اسيمق متقابل، هسازند ارتباط اسيمق ؛است

 دو از ،يريگکناره /توقع اسيمق خرده ؛يريگکناره /توقع ارتباط
 /متوقع زن و زن ريگکناره /متوقع مرد: است شدهليتشک قسمت
اس يمق سه خرده ييروا ؛)۱۹۹۱( يوساالو ستنسنيکر مرد ريگکناره

 از گروه سه آن در که مطالعه نيا ن پرسشنامه را برآورد شد. دريا

 شدند؛ سهيمقا باهم طالق حال در و درمانده ريغ درمانده، نيزوج

 قائل زيتم گروه سه هر نيب توانست متقابل هسازند اسيمق خرده

 /توقع و متقابل اجتناب يارتباط يهااسيمق خرده کهيدرحال شود،

 کيتفک درمانده ريغ و درمانده يهازوج نيب توانستند يريگکناره
 نيا ييروا و اعتبار يبررس به همکاران و زاده صمد. شوند قائل

 داد نشان جينتا. پرداختند يرانيا متأهل مردان و زنان در پرسشنامه
) ۷۶/۰ باخنکرو يآلفا( يمناسب اعتبار از پرسشنامه نيا که

 چ،يانر يزوج اسيمق با ييهمگرا ييروا نيا بر عالوه. برخورداراست
 زنگيآ نفسعزت ،)۱۹۹۲( يپر و بأس يپرخاشگرپرسشنامه 

 جينتا) ۹۵/۰ تا ۳۰/۰( از) ۱۹۹۲( هودسن يتمنديرضا ،)۱۹۷۶(
 )۱۹۹۳( همکارانش و يويه و) ۱۹۹۰( يويه و ستنسنيکر يايپا
 و بتمن کار با ياريبس شباهت ييکايآمر يهايآزمودن يرو بر

. دارد يآلمان و يسيسوئ يهايآزمودن يرو بر) ۱۹۹۸( همکارانش

 ۵ يرو بر محققان نيا يهاپژوهش در آمدهدستبه کرونباخ يآلفا
 است شدهگزارش ۸۵/۰ تا ۴۴/۰ از يارتباط يالگوپرسشنامه  اسيمق

 و بتمن ييايپا جينتا نيا بر عالوه ؛است يبخشتيرضا جينتا که
 زين يآلمان و يسيسوئ يهايآزمودن يرو بر) ۱۹۹۶( همکارانش

 محققان نياپژوه  در آمدهدستبه کرونباخ يآلفا .است بخشتيرضا
  .است شدهگزارش ۷۸/۰ تا ۷۴/۰ نيب متقابل،سازنده  اسيمق يرو بر

 نزيپا توسط اسيمق نيا :ييزناشو يزدگدلنامه  پرشش-ب
 اسيمق است؛ بوده سؤال ۲۰ يدارا که ديگرد ابداع) ۱۹۹۶(

 يريگاندازه يبرا که است يخودسنج يابزار ييزناشو يزدگدل
ن يا است؛ دهيگرد يطراح هازوج نيب در ييزناشو يزدگدلدرجه 

 احساس مثًال( يجسم يخستگ ياصل جزء ۳ شاملپرسشنامه 
 يعاطف افتادن پا از) خواب اختالالت داشتن و يسست ،يخستگ

 يروان افتادن پا از و) افتادن دام در ،يديناام ،يافسردگ احساس(
 تمام است؛) همسر به خشم و يسرخوردگ ،يارزشيب احساس مثل(
 ۱ سطح. شونديم داده پاسخ يازيامت هفت اسيمق يرو موارد نيا

 عبارت اديزتجربه  معرف ۷ سطح و موردنظر عبارتتجربه  عدم معرف
  .است بوده موردنظر

 با يارتباط يالگوهارابطه  پژوهش، جينتا طبق گر،يد يسو 
رابطه  و يريگکناره /توقع سبک قيطر از ييزناشو يزدگدل

 يزدگدل با يارتباط يالگوها به و ياصلخانواده  عملکرد ميرمستقيغ
  .آمدند دست به معنادار مثبت سبک قيطر از يثباتيب و

 يهايريپذبيآس که رسديپژوهش به نظر م جياساس نتا بر
يم نيزوج يتعامل يهاسبک همراه به اي ييتنهابه نيزوج بادوام
 الزم ؛باشد داشته نقش يزندگ طول در ييزناشو يزدگدل در تواند

 ييبازآزما روش با سايمق ييايپا بيضر ييايپا و ييروا است ذکر به
 کرونباخ يآلفا روش از استفاده با و ۷۶/۰ برابر ماههکي يادوره در
 در) ۱۳۸۷( مينع. است شدهمحاسبه ۹۳/۰ تا ۹۱/۰ نيبدامنه  در

 کرونباخ يآلفا روش از استفاده با را اسيمق نيا ييايپا خود پژوهش
 يپژوهش در ؛است نموده محاسبه ۸۲/۰ و ۸۵/۰ بيترت به فيتنص و

پرسشنامه  از ،اسيمق نيا ييروا يبررس) ۱۳۸۸( همکاران و ينادر
 نيا نيب يهمبستگ بيضر که شدهاستفاده جيانر ييزناشو تيرضا
 p<0/001 سطح در که آمد دست به ۴۰/۰ يمنف پرسشنامه دو

  .است معنادار
 توسط ۱۹۸۷ سال در :ازدواج يثباتيب شاخصنامه پرسش

. است شدهميتنظ و هيته بوث آلن و جانسون. آر ديويد ادواردز،. جانان
 ثبات عدم يريگاندازه يبرا که است يسؤال ۱۴ يزاراب شاخص نيا

 سال در بار نياول يبرا آزمون نيا. است شدهنيتدو ييزناشو ازدواج
 يبرا نيهمچن و سال ۵۵ ريز متأهل مرد و زن ۲۰۳۴ يبرا ۱۹۸۹
 يگذارنمره. شد گرفته کار به ۱۹۸۳ سال در متأهل مرد و زن ۱۵۷۸

) ۴( يليخ تا) ۱( هرگز از يادرجه ۴ کرتيل اساس بر آزمون نيا
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 ۱۴ نيبنمره  شامل بيترت به نمرات دامنه و است شدهيبنددرجه
نمره  ،)متوسط يثباتيب( ۴۲ تا ۲۸ نيبنمره  ،)نييپا يثباتيب( ۲۸ تا
 يهاپژوهش در اسيمق نيا ييروا است؛) باال يثباتيب( ۵۶ تا ۴۲ نيب

 يهمبستگ ني؛ همچناست قرارگرفته ديتائ موردسنجش يمتعدد
 يهمبستگ و ييزناشو مشکالت به مربوط يهااسيمق با آن مثبت

 ييزناشو يخرسند و تعامل به مربوط يهااسيمق با آن يمنف
 روش با هم اسيمق نيا ييايپا. است قرارگرفته ديتائ مورد يهمبستگ

 روش از ،۱۳۷۹ پور ياري. است شدهگزارش درصد۹۳ کرونباخ يآلفا
 استفاده آزمون اعتبار تيقابل يابيارز يبرا مهيدون نيب يهمبستگ

 .شد گزارش درصد۷۰ اعتبار بيضر و کرد

 SPSS از ،يآمار ليوتحلهيتجز جهت هاداده يآورجمع از بعد
 ياستنباط و يفيتوص بخش دو در اطالعات و شد استفاده ۱۸نسخه 

 يفيتوص يآمار يهاروش از يفيتوص بخش در ؛شد ليوتحلهيتجز
 ياستنباط بخش در و يفراوان و استاندارد انحراف ن،يانگيم مانند
 استفاده گام،بهگام ونيرگرس يآمار آزمون از اتيفرض ليتحل جهت

  .شد
  

 هاافتهي
 افزارنرم از ها،داده يآمار ليتحل هيتجز يبرا حاضر پژوهش در

 از هاهيفرض آزمودن يبرا ياستنباط آمار بخش در و SPSS ياانهيرا
  .شوديم استفاده يريمتغ چند ونيرگرس

  
 .يثباتيب و ييزناشو يزدگدل ريمتغ و يارتباط يالگوها يهامؤلفه به مربوط يفيتوص يهاشاخص: )۱( جدول

 تعداد
 نيترشيب

 مقدار

 نيترکم
  مقدار

 ريمتغ مؤلفه  نيانگيم اريمع انحراف

 متقابل سازنده ارتباط -۶۶۷/۴ ۲۲/۷ -۲۱ ۹ ۶۰

 يارتباط يالگوها
 بودن متوقع/يريگکناره ارتباط ۲۵/۲۶ ۵۲/۸ ۱۲ ۴۸  ۶۰

 ريگکناره مرد /بودن متوقع زن ۵۶/۱۱ ۷۵/۴ ۴ ۲۳ ۶۰

 متقابل ياجتناب ارتباط ۲۰/۱۳ ۲۶/۴ ۵ ۲۱ ۶۰

 ييزناشو يزدگدل ييزناشو يزدگدل ۴۷/۷۶ ۸۳/۷ ۵۶ ۹۶ ۶۰

 ييزناشو يثباتيب ييزناشو يثباتيب ۷۱/۵۳ ۳۷/۶ ۴۱ ۷۵ ۶۰

  
 است آن از يحاک آمدهدستبه جينتا ۱شماره  جدول به توجه با

 انحراف و (m:4/66( نيانگيم با متقابلسازنده  ارتباط يمؤلفه که
 با بودن متوقع /يريگکناره ارتباط ريمتغ. است) SD:7/22( اريمع
 زن ريمتغ است.) SD:8/52( اريمع انحراف و) m:26/25( نيانگيم

 اريمع انحراف و m:11/56)( نيانگيم با ريگکناره مرد /زن رود متوقع

)SD:4/75 (نيانگيم با متقابل ياجتناب ارتباط. مؤلفه است 
)(m:13/20 اريمع انحراف و )SD:4/26 (يزدگدل ريمتغ. است 

 است؛) SD:7/83( اريمع انحراف و m:76/47)( نيانگيم با ييزناشو

 انحراف و m) ۷۱/۵۳( نيانگيم با ييزناشو يثباتيب ريمتغ نيچنهم
  .است) :۳۷/۶SD( اريمع

  
 ييزناشو يزدگدل ريمتغ با يارتباط يالگوها يهامؤلفه يهمبستگ سيماتر :)۲( جدول

 ريمتغ ييزناشو يزدگدل ارتباط سازنده متقابل /متوقع بودن يريگارتباط کناره ريگزن متوقع بودن / مرد کناره

 ييزناشو يزدگدل ۱   

 سازنده ارتباط ۱۴۳/۰ ۱  
 متقابل

 يريگکناره ارتباط ۲۸۶/۰** ۰۶۹/۰ ۱ 
 بودن متوقع/

 /بودن متوقع زن ۳۰۴/۰** ۱۹۲/۰ ۹۱۷/۰** ۱
 ريگکناره مرد

 ياجتناب ارتباط -۲۱۷/۰* -۵۴۱/۰** -۰۱۷/۰ ۰۵۶/۰
 متقابل
 



 محمود شيرازيمريم آتش پنجه، 
 

  مجله پرستاري و مامایی    1401، خرداد 152، پی در پی سوم، شماره بیستمدوره  246

 
توان گزارش کرد که يم ۲ شمارهج جدول يبا توجه به نتا

متوقع بودن، زن متوقع بودن/ مرد  /يريگارتباط کناره يهامؤلفه
 يزدگر دليبا متغ يارتباط ير الگوهايو مربوط به متغر يگکناره

 مؤلفهن ي. همچن)p<0/01دارد ( يمثبت و معنادار رابطه ييزناشو
ر يبا متغ يارتباط ير الگوهايمتقابل مربوط به متغ يارتباط اجتناب

 .)p<0/05(دارد  يمثبت و معنادار رابطه ييزناشو يزدگدل
  

  .يارتباط يالگوها يهامؤلفه اساس بر ييزناشو يزدگدل ينيبشيپ يبرا گامبهگام ونيرگرس جينتا :۳ شماره جدول

Sig T Beta SE B Sig F R2 R 
 يرهايمتغ

 پژوهش

۰۱۸/۰ ۴۲۸/۲  ۳۰۴/۰ ۲۰۶/۰ ۵۰۱/۰ ۰۱۸/۰ ۸۹۴/۵ ۹۰۲/۰ ۳۴۰/۰ 

 متوقع زن
 مرد/ بودن
 ريگکناره

۴۹۳/۰  ۶۹۰/۰  ۰۸۸/۰  

      

 سازنده ارتباط
  متقابل

۸۸۵/۰  ۴۵/۱  ۰۴۶/۰  
 ارتباط
 يريگکناره

  بودن متوقع/

۱۰۹/۰  ۶۲۷/۱  ۲۰۱/۰-  
 ياجتناب ارتباط
  متقابل

  
 
 مرد /بودن متوقع زن يمؤلفه ۳شماره  جدول جينتا به توجهبا 
 ريمتغ ينيبشيپ در يمعنادار نقش) ۲۰۶/۰( بتا بيضر با ريگکناره

 درصد ۹۰۲/۰ است توانسته و است داشته ييزناشو يزدگدل
 نيبنابرا ؛کند ينيبشيپ و نييتب را ييزناشو يزدگدل ريمتغ انسيوار

  .است داشته هامؤلفه ريسا به نسبت يشتريب ياثرگذار
  

  ييزناشو يثباتير بيبا متغ يارتباط يالگوها يهامؤلفه يس همبستگيماتر :۴جدول 
 يريگکناره ارتباط ريگکناره مرد/  بودن متوقع زن  متقابل ياجتناب ارتباط

 بودن متوقع/

 سازنده ارتباط
 متقابل

 يثباتيب
 ييزناشو

 ريمتغ

 ييزناشو يثباتيب ۱    

 متقابل سازنده ارتباط ۱۴۹/۰ ۱   

 يريگکناره ارتباط ۲۳۴/۰ ۰۶۹/۰ ۱  
 بودن متوقع/

 مرد /بودن متوقع زن ۱۵۸/۰ ۱۹۲/۰ ۹۱۷/۰** ۱ 
 ريگکناره

 متقابل ياجتناب ارتباط -۰۱۰/۰ -۵۴۱/۰** -۰۱۷/۰ ۰۵۶/۰ ۱

  
 يهامؤلفه که کرد گزارش توانيم ۴ شمارهجدول  به توجه با 

 متقابل،سازنده  ارتباط شامل يارتباط يالگوها ريمتغ به مربوط
 يو مؤلفه ريگکناره مرد/  بودن متوقع زن بودن، متوقع/يريگکناره

 ييزناشو يثباتيب ريمتغ با يمعنادار يرابطه متقابل، ياجتناب ارتباط
 توان يمعنادار سطح عدم ليدل به نيبنابرا ؛(p>0/01) ندارند

  .ندارند را ييزناشو يثباتيب ريمتغ يکنندگ ينيبشيپ

  
  يريگجهينت و بحث
 نامطلوب، يارتباط يالگوها پژوهش نيا يهاافتهي اساس بر
 نيا البته و ماندهيباق نشدهحل رابطه، مهم مسائل که شوديم موجب
 يزدگدل به زين .شوند يتکرار يهاتعارض منبع غالبًا مسائل
 يارتباط يالگوها مقابل در ؛شودمنجر  طالق بساچه و ييزناشو



 ثباتي زناشويي در زنان نابارورزدگي و بيکننده الگوهاي ارتباطي در دلبينيبررسي نقش پيش
 

  ییو ماما يمجله پرستار    1401، خرداد 152 یدر پ ی، پسوم، شماره ستمیبدوره  247

 و مشکل مورد در کنند يسع شوهر و زن شوديم سبب سازنده
 گفتگو و بحث آمده وجود به هاآن يبرا ارتباط نيح در که يامسئله

 خود مشکالت يبرا و ندينما ابراز هم به نسبت را احساساتشان کنند،

 و شده خانواده انيبن ميتحک سبب امر نيا ؛دهند شنهاديپ حلراه
 داشتن دوست تيدرنها و گريکدي به تعهد و تيميصم نيهمچن

  .دهديم شيافزا را گريکدي
 يبزرگ جان و ييثناگومطالعه  در حاضربامطالعه  راستاهم

 با نيزوج يارتباط يالگوها رابطه عنوان با يپژوهش )۱۳۹۵(

 نيب که داد نشان هاافتهي .است داده انجام ييزناشو يتمنديرضا
 و مثبت رابطه ييزناشو تيرضا با متقابل سازنده يارتباط يالگو

 توقع، يارتباط يالگوها انيم نيهمچن .دارد وجود يمعنادار
 و مرد و زن ريگکناره توقع زن، و مرد ريگکناره توقع، /ريگکناره
 يمنف رابطه ييزناشو تيرضا با متقابل، ياجتناب يارتباط يالگو

 قيطر از را ييزناشو تيرضا توانيم پس .دارد وجود يمعنادار
 همکاران و ينادر يپژوهش در .نمود ينيبشيپ يارتباط يالگوها

 ييزناشو تيرضاپرسشنامه  از ،اسيمق نيا ييروا يبررس) ۱۳۸۸(
 پرسشنامه دو نيا نيب يهمبستگ بيضر کهشده  استفاده جيانر

. است معنادار p<0/001 سطح درو  آمد دست به ۰/۴۰ يمنف
 زنان در پرسشنامه نيا ييروا و اعتبار يبررس به همکاران و صمدزاده

 پرسشنامه نيا که داد نشان جينتا. پرداختند يرانيا متأهل مردان و
 پژوهش. برخورداراست) ۷۶/۰ کرونباخ يآلفا( يمناسب اعتبار از
 عملکرد که است داده نشان) ۲۰۰۶( لوس و فاربوت کولول، ،يندزيل

 مؤثر ييزناشو يتينارضا و ييزناشو تعارضات جاديا در خانواده مؤثر
 ييکارا که معتقدند) ۱۹۸۳( شاتيب و نيبالدو ن،ياپشتا. است

 و دارنظام يهاوهيش خانواده، نظام يهايژگيو به شتريب خانواده
 درون يهايژگيو به نه و است مربوط آن ياعضا نيب يتبادل يالگوها

 خانواده، ساختار که است داده نشان گريد يهاپژوهش. اعضا يروان
 حرمت و ييزناشو تيرضا خانواده، عملکرد ياصلکننده  ينيبشيپ

 در) ۱۹۹۱( ونسونياست و ستريارک نيهمچن. است نييپا خود
 يهمراه و يخانوادگ نقش يهامؤلفه که دادند نشان يپژوهش
 پژوهش. است ارتباط در طالق با مکرر طوربه و وفوربه يعاطف
 حل خانواده، يکل عملکرد انيم که داد نشان) ۱۳۸۸( پوريبخش

 تعارضات با يجانيه يختگيآم و يجانيه يدهپاسخ ،هانقش مشکل،
. است برقرار يمعنادار رابطه طالقآستانه  دريها زوج ييزناشو

 و خانواده عملکرد انيم داد نشان) ۱۳۸۹( پوريباباخان پژوهش

 اينيرالي. شدارد وجود يرابطه معنادار نيوالد ييزناشو تيرضا
 يهامهارت آموزش است که دهيرس جهينت نيا به زين )۱۳۸۵(

 احساس جاديا و هازوج يارتباط يالگوها در رييتغ موجب ،يارتباط
 همکاران و بوث .است شده آنان انيم يشتريب مثبت و نديخوشا

 حالت سه رندهيدربرگ يياشونز يثباتيب که کننديم) اذعان ۱۹۸۵(
  :از اندعبارت که است

  دارم؟ ازدواجمدرباره  ياحساس چه من ؛يعاطف تيوضع کي -۱
 يچگونگدرباره  يفکر چه من ؛رابطه يشناخت يهاينگران -۲

  دارد؟ وجود يفکر چه من احساس پشت اي کنميم احساس جهينت
 آن بمتعاق افکار و احساسم جهيدرنت واقعًا من ؛نيمع اعمال -۳
 .زنميم ياعمال چه به دست

) ۱۹۹۵( مالموث و ستنسنيکر ،يويه و) ۲۰۰۰( گاتمن
 /توقع يالگو و اجتناب يالگو از نيزوجاستفاده  که افتنديدر

 قطال وقوع توانديم و شده ييزناشو تيرضا کاهش باعث يريگکناره
 عنوان با يپژوهش) ۱۳۹۲( ياوشيس نيهمچن. کند ينيبشيپ را

 انريدب يرمنطقيغ يباورها و ييزناشو ارتباط يالگوها نيب رابطه

 يريدب مردان داد نشان هاافتهي. است داده انجام ريمال يهارستانيدب
 ازندهس ارتباط يالگوها از يکي هاآن ييزناشو ارتباط غالب يالگو که

 مرد توقع،م زن اي و ريگکناره زن متوقع، مرد ارتباط متقابل،

 رتباطا در الگوها نيا از که يريدب زنان با سهيمقا در است ريگکناره

 باطارت يالگوها در .هستند تريمنطق کنند،يم استفاده همسرشان با

 يهاباور نيب يمعنادار تفاوت ،يريگکناره و توقع ،متقابل اجتناب
ن آاز  يپژوهش حاک جينتا. امدين دست به مردان و زنان يرمنطقيغ

 يطارتبا يالگوها ريمتغ به مربوط يريگکنارهسبک توقع/  کهاست 
 نيزوج در ييزناشو يثباتيب و يزدگدل در ياکننده ينيبشيپ نقش
 يثباتيب که رسديم نظر به پژوهش جينتا اساس بر نيهمچن ؛دارد

 در ندتوايم نيزوج يتعامل يهاسبک همراه به اي ييتنهابه ييزناشو
  .باشد داشته نقش نيزوج يزندگ طول در ييزناشو يزدگدل

  
  يقدران و تشکر
 ياري پژوهش نيا انجام در را ما که يافراد از لهيوسنيبد
 و يرازيش محمد دکتر يآقا جنابخته يفره استاد ژهيوبه اند،نموده

 يقدران و تشکر بودند ما سؤاالت يپاسخگو که يزيعز يهازوج
  .شوديم
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Abstract 
Background & Aims: Family health is affected by the quality of the spouse's relationship. The 
communication patterns are among the important criteria of this relationship and facilitate improvement 
of mental health of the couples. The present study was conducted with the aim of investigating the 
predictive role of communication patterns in marital distress and instability. 
Material & Methods: The research method of the present study was descriptive-analytical of predictive 
correlation type. The statistical population of the study included all couples referred to the Gynecology 
and Obstetrics Clinic of Ali-Ibn-Abi-Talib Infertility Center in Zahedan, Iran. In this research, 60 
infertile women were selected randomly using available sampling method. Data analysis was done using 
spss software version 24. 
Results: The obtained results showed that the three variables of communication pattern, instability, and 
discouragement had means of 1.83, 1.82, and 2.00 and standard deviations of 0.717, 0.792, and 0.803, 
respectively. 
Conclusions: The results of the study indicated that the expectation/withdrawal style related to the 
variable of communication patterns has a predictive role in marital distress and marital instability of the 
couples. It is also clear from the results of the research that the marital instability alone or together with 
the interaction styles of the couples could play a role in marital distress of the couples. 
Keywords: Communication pattern, Distress, Marital instability, Infertile 
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