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 Aim: The purpose of this study was to investigate the effectiveness of teaching 
the pluralistic family communication model on marital satisfaction of women with 
premenstrual syndrome. Methods: The research method was semi-experimental 
with pre/post-test and control group. The statistical population consisted of all 
women with premenstrual syndrome who referred to marriage clinic of 
Kermanshah (Iran) in autumn and winter of 2016. Of these, 30 were selected by 
purposeful sampling and were selected through an initial interview and randomly 
placed into treatment and control groups in equal numbers. The Enrich Marital 
Satisfaction Questionnaire was used in two stages of pre-test and post-test for data 
collection. Group intervention of the pluralistic communicative communication 
model was performed on the experimental group for 9 one-and-half hour weekly 
sessions, while no intervention was performed for the control group. Results: The 
results of one-way covariance analysis on pre-treatment and treatment scores 
showed that the teaching of the pluralistic family communication model had a 
significant effect on marital satisfaction of women with premenstrual syndrome 
(p> 0.001). Conclusion: based on the findings of the present study, teaching a 
pluralistic communication model that is based on high-level dialogue plays a key 
role in marital satisfaction of women with premenstrual syndrome. 

Keywords: The pattern of communication, pluralist family, marital 
satisfaction, premenstrual syndrome 
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گدرا بدر رضدایت  پژوهت حاضر با هد  بررسدی اخرب شدی آمدوزش الگدوی ارتبداطی خدانواده ک رتهد : 
روش پدژوهت نیمده آزمایشدی بدا طدرح روگ: زناشویی زنان با سندرم نشانگان پات از قاعددگی انجدام شدد. 

مبدتال بده سدندرم پدات از  معده آمداری شدامل کلیده زندانهمراه با گروه کنترل بود. جا آزمون پس_  آزمون پات
بدود کده از بدین  3114کننده به درمانگاه طب زناشدویی شدهر کرمانشداه در پدایاز و زمسدتان  قاعدگی مراجعه

گیری مبتنی بر هد  و از طریق مصاحبه اولیه انت اب و بده صدورت تصدادفی در  نفر به روش نمونه 10آنها 
 0. از پرسشددنامه رضددایت زناشددویی انددری  در دو گددروه آزمددایت و کنتددرل بدده نسددبت یکسددان گمددارده شدددند

آوری اطالعددات اسددتفاده شددد. مداخلدده گروهددی آمددوزش الگددوی  آزمددون بددرای جمدد  آزمددون و پس مرحلدده پات
جلسده انجدام  0ساعته در هدر هفتده  4/3جلسه  1گرا بر روی گروه آزمایت به مدت  ارتباطی خانواده ک رت

های حاصدل از تحلیدل  یافتدهیافته هیا: ای صورت نگرفت.  اخلهشد؛ در حالی که بر روی گروه کنترل هی  مد
متغیره بر روی نمرات پات از درمان و درمان نشان داد که آموزش الگوی ارتبداطی خدانواده  کوواریانس یک

( <p 003/0گرا بر افزایت میزان رضایت زناشویی زنان با سندرم نشانگان پات از قاعددگی در سدط) ) ک رت
تدوان گفدت،  های بده دسدت آمدده از پدژوهت حاضدر می با استناد بده یافتده :گیری نتیجهدارد. تأخیر معناداری 

گددرا کدده مبنددی بددر گفددت و شددنود بددای اسددت نقددت کلیدددی در میددزان رضددایت  آمددوزش الگددوی ارتبدداطی ک رت
 زناشویی زنان با سندرم پات از قاعدگی دارد.

کلیییدی: واژه رضدددایت زناشددویی؛ سدددندرم نشددانگان پدددات از گددرا؛ الگدددوی ارتبدداطی؛ خدددانواده ک ددرت هییای 
 قاعدگی.
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 مقدمه 
کره تمرامی زنران سرالم در سرنین براروری آن  عادت ماهانه یه پدیده فیزیولوژیه است 

باشرد.  و قاعردگی می 2شرحیتر ،1کنند. این فرآیند شرامل سره مرحلره فولیکرولی را تجربه می
گرردد. ممکرن ، های فیزیولوژیه بردن قاعدگی همچون سایر پدیده اسرت دچرار اختالالتری 

کرره بررا عملکرررد دسررتگاه تولیررد م ررل زن ارتبررا  دارد در ایررن بررین یکرری از مسررائل روان ، تنرری 
ایرررن سرررندرم از  (.3111، فتوکیررران و غفررراری) اسرررت 3سرررندرم نشرررانگان پررریش از قاعررردگی

محسرروب شررده و بررا طیررف وسرریعی از تغییرررات عرراطفی و ، ترین اخررتالالت قاعرردگی شررایع
بررار در سررال  اولررین، ایررن نشررانگان (.2660، 4کرررول و راپکررین) شررود ته میخجسررمانی شررنا

گرررین و دالتررون 3211 کرره ، مطرررپ شررد 5توسررط  در نتیجرره تغیرررات اسررتروئیدهای جنسرری 
 یراهر و بره طرور معمرول یره هفتره قبرل از خرونریزی، دهرد همراه برا چرخره قاعردگی روی می

 خلقررری و شرررناختی همرررراه اسرررت، شرررود و برررا عالیرررم جسرررمی شرررروع می( شرررحیتر  طررری فاز)
درصرررد زنررران در سرررنین  26ترررا  76 (.3112، جمررره پوافکررراریتر ؛2661، 6سرررادوک و سرررادوک)

 56ترا  26کننرد ولری حردود  باروری حرداقل چنرد عالمرت ناخوشرایند در ایرن دوره تجربره می
 سررال برره طرور مشررخس برره ایرن سررندرم مبررتال هسررتند 16تررا  21درصرد زنرران در دامنرره سرنی 

ای در  بررر طبررق مطالعرره (.3117، شرراهرخی ابراهیمرری و قنبررری، غمخرروار، مررامیا، دهقرران)
 برنرد درصد از دانشجویان دخترر از سرندرم نشرانگان پریش از قاعردگی رنرج می 5/71ایران 

نفررخ ، عالیررم جسررمانی از جملرره تررورم و دردنرراک شرردن سررینه (.3112، قائرردی و مرررادی)
کمررردرد، ها درد ماهیچرره، شررکم ، گرفتگرری سررینه و تغییررر صرردا، آسررم، هسرررگیج، مفاصررل و 
کره مبتالیران بره نشرانگان پریش از قاعردگی بره ، جوا صورت، سردرد اولین عالیمی اسرت 

امررا عررالوه بررر  ،(3113، جمرره حسررینی نیرره و خزئلرریتر ؛2666 7، دالتررون) کننررد آن توجرره می
                                
1. follicular. 
2. luteal. 
3. premenstrual syndrom (pms). 
4. Kroll, R., Rapkin, A. J. 
5. Grine & Dalton. 
6. Sadock & Sadock. 
7. Dalton. 
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، خرو تغییرر خلرق و، تحریره پرذیری، عالیم جسمانی برخی عالیم روانری از جملره افسرردگی
وسرررواس ، بررری حوصرررلگی، خسرررتگی، اخرررتالل تمرکرررز، اخرررتالل خرررواب، اضرررطراب، خشرررم
کرره از جملرره شررایع، مرروکنی گررزارا شررده  ترروان برره اضررطراب  ترین آنهررا می در میرران مبتالیرران 

کررد( 5/75) تنش و دلواپسری دادگرر و ، پهلروانی، نصریرایی، فیاضری بردبرار، طالیری) اشراره 
روزمرره  هرای فعالیت و در روابرط باعری اخرتالل گیقاعرد از پریش سرندرم (.3117، ممرری
قررار  ترأمیر تحرت فررد آسرایش و زنردگی نحروه، عالیرم صرورت تشردید در و شرود می زنران
 شرامل ترأمیرات دارد. ایرن خرانواده عملکررد برر مهمری ترأمیر، رفترار تغییرر ایرن .گیررد می

مرقراتی ، حیردری) اسرت همسرر برا و ناسرازگاری جنرایی رفتارهرای، فرزنرد برا بردرفتاری
 ترأمیر مرورد در کمی اطالعات بیشتر زوجین (.3111، کیانی آسیابر و محمدی تبار، خویی

کره  زمرانی حتری و کننرد رفترار بایرد چطرور داننرد نمی و دارنرد برر همسرشران سرندرم ایرن
در ایرن میران  گیرنرد. می عالیم قرار این تأمیر تحت کنند حمایت را همسرشان خواهند می

گراهی ترأمیر فقردان تحرت شردت بره توانرد می زناشرویی رضرایت  باشرد خصرور ایرن در آ
 (.2636، 1مانجانیلو، میراندا، وولکانا، هوگا)

ای چنررد بعرردی و متشررکل از ابعرراد مختلررف اسررت و از طریررق  رضررایت زناشررویی سررازه
یررابی تعررامالت جرراری بررین زوج ماننررد عالقرره متقابررل ، پررذیرا یکرردیگر، مراقبررت از هررم، ارز

گذرانردن اوقرات فراغرت کرار، تفاهم و هماهنگی زوج در انجام امروری چرون  روابرط ، تقسریم 
کیفیرررت ارتبرررا  قابرررل سرررنجش اسرررت، جنسررری دفرررراین و ، اولسرررون) ابرررراز احساسرررات و 
گریررف2661، 3ونررزل و هرراروی، ؛ اسررپریچر2633، 2کوگرانررد  وضررعیت بنررابراین (.2666، 4؛ 

 از شروهران کره یابرد افرزیش می زمرانی سرشرانهم از زنران رضرایت و جنسی مسائل، ازدواج

گراه جسم همسرشان و روپ بر سندرم این تأمیر رضرایت  (.2636، هوگرا و همکراران) باشرند آ
کرررارآیی نظرررام خرررانواده اسرررت. خرررانواده و جامعررره سرررالم از  زناشرررویی نشرررانگر اسرررتحکام و 

                                
1. Hoga, L. A, Vulcano, M. A., Miranda, C. M, Manganiello A. 
2. Olson, D. H. J. DeFrain & L.Skogrand. 
3. Sprecher ,S., Wenzel. A., Harvey. J. 
4. Greeff, A. P. 
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گاهانه و ارتبا  سالم و بالنده زوجرین شرکل می گیررد. چنانچره پایره خرانواده از  پیوندهای آ
کرل جامعره  استحکام الزم برخوردار نباشد تبعات منفی آن نه تنها برای خانواده بلکه بررای 

کره از عوامرل  (.3117، ابراهیمی) خواهد بود کیفیتری اسرت  در این برین رضرایت زناشرویی 
کریان) متعددی چرون متغیرهرای جمعیرت شرناختی  هرای شخصریی ویژگی ،(3111، شرا

، بیرامری) تمرایز یرافتگی، های دلبسرتگی سربه ،(3111، زاده طباطبرایی عباسی و رسول)
کالیی، فهیمررری کبرررری و امیرررری پیچرررا ، بشرررارت) ای زوجرررین بلرررههای مقا سررربه ،(3123، ا

کبری دهکردی) هوا هیجانی ،(3111، تاشه و رضازاده کیفیت ارتبرا   ،(3123، علی ا
 عوامرررل ،(3121، صرررادقی و همکررراران، پنررراغی، موترررابی، مظررراهری، چراغررری) همسرررران

 شرناخت و تفکرر ،(اسرناد، خرو و خلرق، وابسرتگی، شخصریتی تفراوت) فرردی و ای زمینره
 و استرسرورها، جنسری روابرط از فرردی رضرایت بین فرآیندهای و ها مهارت ،(2663، 1الی )

( بردخیم بیمارهرای، روانری و جسرمی بیمراری، نرازایی، فرزنرد مر  و بیماری) زندگی وقایع
 غیرقابرل و پیامردهای وقرایع و استرسرورها م ل عواملی میان در (.2660، 2بگول) کرد اشاره

های جسرمانی و وضرعیت  با بیماری مواجهه( 3221، 3برادبوری و کارنی) زندگی بینی پیش
یسررتی از جملرره سررندرم پرریش از قاعرردگی می ، ایهررری) زا باشررد توانررد بسرریار اسررترس حرراد ز

 (.3115، عطارزاده حسینی و مظلوم، کریمی نیه چترودی
کرره تغییرررات عرراطفی در نتیجرره سررندرم قبررل از قاعرردگی      کثررر زنرران شررکایت دارنررد  ، ا

گرزارا  72، گی و اجتماعی قرار دارد؛ به طرور خرارتحت تأمیر روابط خانواد درصرد از آنهرا 
که  کیفیت رابطره برا همسرران خرود و دیگرر اع راف خرانواده  PMSداده بودند  یه امر منفی بر 
کلکیررمیکر، ف آبررادیشررر یمروترر) داشررته اسررت کررا ، ییررضررایزاده و مفررالپ، ییبکررا ، یان 

کرردن بره همسرر  (.3121 زنان با سندرم نشانگان پیش از قاعدگی نیازی فزآینده برای تکیره 
کننرد. ایرن پدیرده قطعراص احسراس دلتنگری و بره  خویش در انجرام مسرائل خرود احسراس می

                                
1. Elliss, A. 
2. Bagwell, E. K. 
3. Karney, B.R., Bradbury, T.N. 
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که رابطه ی جسرم  دنبال آن هیجان پذیری و برافروختگی سریع را به بار خواهد آورد. از آنجا 
 -قطعاص در اغلب موارد اختالل در عملکرد زیسرتی، دو سویه استای متقابل و  و روان رابطه

فیزیولوژیکی بر تعادل روانی و تعامل اجتماعی ترأمیر مخررب خواهرد داشرت. در مرورد روابرط 
این وضعیت موجرب درک نکرردن طبیعرت و وضرعیت روان شرناختی همردیگر ، خانوادگی

احسرراس خواهررد بررود نرره  گیری و ق رراوت تحررت تررأمیر شررود. در چنررین شرررایطی تصررمیم می
خرررد و در نتیجرره بع رراص بررروز مشرراجرات و اختالفرراتی در روابررط زوجررین برره بررار خواهررد آورد. 
گرررفتن وضررعیت جسررمانی و شرررایط فیزیولرروژیکی همسررران در چهررارچوب  بنررابراین در نظررر 

 کنرد اهمیرت داشرته و بررسری و توجره بیشرتری را ایجراب می، تعامالت ارتباطی و زناشرویی
 (.2661، 1هایورمولدن)

کنرون پژوهشرگران  مطررپ زنردگی از مندی احسراس رضرایت در را متعرددی عوامرل ترا 

 از مندی رضرایت احسراس را در نقرش بیشرترین عوامرل خرانواده ایرن میران در کره کردنرد

 ارتبرراطی سیسررتم خررانواده (.2662، 2اسررمیت و سوسررت، کرراپتین) اسررت زنرردگی داشررته

کسلسون) مجزاست کاری و دوستیروابط  از که دارد فرد به منحصر  از همه ما (.3221، 3آ
گر می ارتباطات لذت در درگیری به بخشیدن عمق و تعامل  معنرا با تعامل به قادر بریم و ا

گابرل و ) برود خواهرد خوشرحالی عردم و افسرردگی، تنهرایی نتیجره آن، نباشریم دیگرران برا
 و زن کره از فرآیندی عبارتند و است زناشویی روابط در اصلی فرآیند ارتبا  (.2666، 4شین
 یکردیگر برا چهره حالت، مکی، دادن گوا در قالب کالمی غیر و کالمی صورت به شوهر

 (.3117، نیا عطراری و شریرعلی، مهر خجسرته) پردازنرد می افکرار و تبرادل احساسرات بره
کره مهم قدری به زناشویی روابط در ارتباطات موضوع ، آشرفته % زوجرین26 از بریش اسرت 
 مطررپ خرود روابرط زناشرویی در مهرم مسرئله یره بره عنروان را ارتبرا  برقرراری در نراتوانی

کالنتررری، نشررا  دوسررت، خسررروی) انررد کرده الگرروی ارتبرراطی خررانواده  (.3126، مولرروی و 

                                
1. Moldenhauer, J. S. 
2. Kapteyn A, Smith, JP., Soest, A. 
3. Axelson S. J. 
4. Gable, S., Shean ,G. 
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گفت و شنود یرادی  باشد. در بعد هم می 2نوایی و هم 1دارای دو بعد زیربنایی  کیرد ز نوایی تأ
ترهررا و پرردر و  شررود و بررر حرررت شررنوی از بزر  هررا و باورهررا در تعررامالت می بررر همسررانی نگرا
کیررد دارنررد.  گفررت و شررنود تمررامی اع ررای خررانواده یرره شرررکت در بررمررادر تأ رعک  در بعررد 

گو در زمینه گفت و  کیدکه ننده ک شوند. خانواده توافق های مختلف تشویق می تعامل و   تأ
یادی بر توافق و هم گفرت و شرنود و هم نوایی دارند و در هر دو بعد جهرت ز نروایی نمرره  گیری 

یررادی می کثرت ز کرره ارتبررا  برراز گیرنررد. خررانواده  آزاد و راحررت دارنررد و از نظررر عرراطفی ، گرررا 
کررره در جهرررتکننرررده  حمایت یرررادی می هسرررتند  گفرررت و شرررنود نمرررره ز گیرنرررد و در  گیری 
کررم میگیری  جهررت کیرردکرره کننررده  گیرنررد. خررانواده محافظت همنرروایی نمررره  یررادی بررر  تأ ز
کررره در جهرررت هم کرررم و در  نررروایی و اطاعرررت از دیگرررران را دارنرررد  گفرررت و شرررنود نمرررره  گیری 

یراد می گیری هم جهت کره حرداقل تعامرل برین  گیرنرد. خرانواده بی نوایی نمرره ز قیرد و شرر  
گفررت و شررنود و همگ خررانواده وجررود دارد و در هررر دو بعررد جهررت کمرری را  یری  نرروایی نمررره 

که آموزا الگروی ارتبراطی  یافته (.2662، 3کوئرنر و فیتزپاتریه) گیرند می کی از آنست  ها حا
کثرت کراهش عالئرم جسرمانی روانری زنران  خانوادگی  گفت و شرنود براال در  که مبتنی بر  گرا 

اصررروالص  (.3121، خسرررروی و حمیررردی) مبرررتال بررره اخرررتالالت سایکوسررروماتیه مررر مر اسرررت
هرای ارتبرا  خرانواده برر اسراس اینکره اع راف چره  مفهوم الگوی ارتباطی خانواده با طرحواره

کرار انجرام می چیز بره یکردیگر می کره چره معنرا و منظروری از ایرن  گوینرد و چره  دهنرد و ایرن 
 (.2666، 4کرراقلین و هاسررتون، ؛ میلررر2662، کرروئرنر و همکرراران) شررود ارتبررا  دارنررد تعریررف می

که بسیاری  الزم در هرای مهارت فاقرد PMSزنان مبتال بره  از تجارب بالینی بیانگر آن است 

 زنران ایرن خرانوادگی در نتیجره الگوهرای .هسرتند خرود احساسرات و عقایرد، افکرار بیران

 بررای الزم هرای مهارت فاقرد کره خواهد برودکننده  و محافظت شر  و قید بی از نوع بیشتر

 دارنرد هرای ارتبراطی مهارت آمروزا بره نیراز گروه از زنران این بنابراین .شنود هستند و گفت

                                
1. conversation. 
2. comformity. 
3. Koerner, A. F., Fitzpatrick, M. A. 
4. Miller, P.J., Caughlin, J.P. & Huston, T.L. 
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گابررل و همکرراران2663، 1انرردرو) پشررتیبانی  افررراد  (.2665، 3؛ هررالفورد2667، 2یالسررین؛ 2666، ؛ 
توانرد  زنران را از وقروع شررایط مری، گررابره عنروان یره روا مقابلره هیجران، مهم مانند همسرر

کنررد و مرریاسررترس یرردادهای اسررترسزا محافظررت  یررابی رو برره ، PMSزا همچررون توانررد برره ارز
کمتری درک شرود که تهدید  کنرد، صورتی  نترایج مطالعره ( 2661، 4ربلرین و یوچینرو) کمره 

که سندرم پیش از قاعردگی در زنردگی زوج( 2636) هوگا و همکاران بره ویرژه در ، هرانشان داد 
 گفتگرو برین زن و شروهر ، ش از قاعردگیارتبا  آنها با یکردیگر تأمیرگرذار اسرت و در دوره پری

گرفته در ایرن زمینره های بر اساس یافته .یابدکاهش می  نتیجره تروان می مطالعات صورت 

؛ هانسرون 3223، 5بلرومبر ) زنردگی دارد از رضایت در کلیدی نقش شنود و گفت که گرفت
 کره گررا کثرت ارتبراطی الگروی آمروزا بنرابراین (.2665، 7؛ رونران و دریرر2660، 6و لندبلنرد

خسرروی و ) اسرت مر مر زوجرین زنردگی از رضرایت در اسرت براال و شرنود گفرت برر مبنری
 (.3126، همکاران

کثرت ها  نتایج پژوهش کی از امرر بخشری ایرن  در زمینه  الگوی ارتبراطی خرانواده  گررا  حرا
پررراک نیرررا و ، درودیررران) رضرررایت منررردی زناشرررویی زنررران مبرررتال بررره سررررطان پسرررتانالگرررو برررر 
گرایررری نوروتیررره زنررران متقاضررری طرررالق ،(3127، یمسرررعود کمرررال  کررراهش  ، حیررردری) برررر 

خررودکنترلی ، برر افررزایش همراهری عرراطفی ،(3127، بخشری و شرریرانی، احمردی دسررتگردی
برررر شرررادکامی  ،(3125، کررررم پرررور، فکرررری، خسرررروی) زوجرررین دچرررار تعارضرررات زناشرررویی

 نیزوجرررر یزنرررردگت از یبررررر رضررررا ،(3125، سررررعیدی، سررررعیدی، جبرررراری فررررر) دانشررررجویان
کالنتررری، نشررا  دوسررت، خسررروی) های  امررا بررر اسرراس بررسرری انررد. بوده ،(3126، مولرروی و 

پژوهشی مبنی  برر امرر بخشری آمروزا الگروی ارتبراطی خرانواده ، انجام شده توسط  پژوهشگر
گرچره  گرا بر رضایت زناشویی زنان با سندرم نشانگان پیش از قاعدگی یافت نشرد.  ا کثرت 
                                
1. Andrews, G. 
2. Yalcin ,MB. 
3. Halford ,W.K. 
4. Reblin, M., Uchino, B. 
5. Blumberg ,SI. 
6. Hansson, K., Lund bland, A. 
7. Ronnan, G.F., Dreer, L.E. 
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یسررتی از جملرره  ر بیماریبیشررترین تررأمی کیفیررت  PMSهررای جسررمانی و وضررعیت حرراد ز بررر 
که سبب مختل شدن رفراه جسرمی زندگی و رضایت روانری ، مندی زناشویی بیماران است 

، رابراویالس، زرواس، پاپراریگوپوالس، فرافوتی) شرود شران می و خرانواده و اجتمراعی در آنران
کرره نتررایج مطالعررات نیررز نشرران دهنررده پررایین   (.2636، 1لیپرراس و تررزاوارا، مرراالموس همررانطور 

 مندی زناشرررویی در زنررران مبرررتال بررره سرررندرم پررریش از قاعررردگی بررروده اسرررت برررودن رضرررایت
کریمیرررران  (.3115، ؛ ایهررررری و همکرررراران3111، حیرررردری و همکرررراران) نتررررایج پررررژوهش 

کولکی کرره نشرران داد ( 3127) شررریفی، متقرری، حیرردری، گرایلررو، مظلررومی محمودآبرراد، کررا
کیفیرت زنردگی  زنان مبتال به سندرم قبل از قاعردگی و نارضرایتی زناشرویی در بعرد عراطفی 

گلسرررا، خررود دچرررار مشرررکل هسرررتند  یدر عملکرررررد جنسرررر یاختالالترررر( 2631) 2در مطالعرررره 
در هایی  یو نررراراحت یبوجرررود آمرررده و موجرررب نگرانرر یمبتالیرران بررره سررندرم پرریش از قاعرردگ

توانرد برر صرمیمیت  مری یشرده برود. بنابراین تغییررات قبررل از قاعردگزمینه رابطره  زناشویی 
دهررد امرررر  مرری رخ یکرره قبررل از دوره قاعرردگ یبرره دلیررل وقفررره هرررای ارتبرراط زن عمرردتاص  هشررری

گردد کاهش  رضایت زناشویی   بگرذارد و باعی 
کلی   که   می به طور  گفت  لکره نه تنها به خود فررد ب یسندرم پیش از قاعدگتوان چنین 

تواننررد  مرری ینیررز تررأمیر برره سررزایی دارد و در مرروارد شرردید برره عنرروان یرره بیمررار یبررر خررانواده و
گرردد. نتیجره ایرن تغییرر رفترار ممکرن اسرت برر اعمرال ، سبب ایجاد تغییراتی در رفترار زنران 

برا همسرر و  یخانواده امرگذاشته  وآمراری  از  جملره  ناسرازگار یمتقابل بین زن و سایر اع ا
با فرزند را به دنبال داشته باشد لذا  توجه ویژه بره نقرش و جایگراه خرانواده جهرت  یاربدرفت

امررری   PMSمشررارکت در فرآینررد مررداخالت درمررانی و بررالینی و حمایررت از زنرران مبررتال برره 
کره  ، بنرابراین (.3112، انوشره و الحرانی، سرمیعی سریبنی) رسردضروری به نظر مری از آنجرا 

خرانواده هسررتند  و ترالا در جهرت سرالمت آنران و بکرار بسرتن  یاز عناصر اصرل یزنان یک

                                
1. Fafouti, M., Paparrigopoulos, T., Zervas, Y., Rabavilas, A., Malamos, N., Liappas, I., & 

Tzavara, C. 
2. Gülşah ,I. 
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 یکرره پررریش رو دارنرررد ضررررورتهررایی  جهررت روبرررو شرردن بررا مشررکالت و چالش یراهبردهررای
پژوهشررگران پررژوهش حاضررر بررر آن آمدنررد تررا برره بررسرری امربخشرری آمرروزا ، انکارناپررذیر اسررت

کثرت ن بررا سررندرم نشررانگان پرریش از گرررا بررر رضررایت زناشررویی زنررا الگرروی ارتبرراطی خررانواده 
 قاعدگی بپردازند.

 وهش فرضیه زیر بررسی شد:ژبنابراین در این پ
کثرت     گررررا برررر افرررزایش رضرررایت زناشرررویی زنررران برررا سرررندرم  الگررروی ارتبررراطی خرررانواده 

گذار است.  نشانگان پیش از قاعدگی تأمیر 

 روش
کنتررل برود.  آزمرون آزمرون _ پ  پیشاین پژوهش نیمه آزمایشی برا طررپ       گرروه  همرراه برا 

کلیه زنان بره درمانگراه کننده  مبتال به سندرم پیش از قاعدگی مراجعه جامعه آماری شامل 
کرمانشاه در پاییز و زمسرتان ( وابسته به بیمارستان امام رضا) زناشوییطب  برود  3121شهر 

و از ( و خررروجهررای ورود  مالک) گیری مبتنرری بررر هرردت نفررر برره روا نمونرره 16کرره از بررین آنهررا 
کنتررل بره نسربت  گروه آزمرایش و  طریق مصاحبه اولیه انتخاب و به صورت تصادفی در دو 

گمارده شدند. در این پ کسرب مجوزهرای الزمژیکسان  کامرل ، وهش ابتدا پ  از  اطالعرات 
در زمینه پژوهش در اختیار مسئوالن مرکز درمانی و مشاوره قرار داده شد و به منظور رعایرت 

کردهای ، القیمسائل اخ شناسری و  نامره اخالقری سرازمان نظرام روان نظام 1-1و  1-5طبق 
گاهانرره ، پزشررکی ایررران روان کلیرره بیمرراران جهررت شرررررکت در طرررپ پژوهشرررری رضررایت آ از 

که اطالعات پژوهش فقط در اختیرار محققرین می باشرد و صررفاص  کسررب و توضیح داده شد 
هرای انتخراب ورود عبرارت بودنرد  گیررد. مالک یبرای مقاصد پژوهشی مورد اسرتفاده قررار م

ابتالف قطعی به سندرم پیش از قاعدگی بر اساس تشرخیس پزشره متخصرس زنران  -3از: 
 -1در سررره مررراه قبرررل؛ ( روز 1-7) طبیعررری برررودن مررردت خرررونریزی -2و زایمررران درمانگررراه؛ 

کثر حرررسررال و  23حررداقل سرررن  گذشرررت حررداقل  -5سررال؛  52دا سرررال از  3متأهرررل بررودن و 
کارشناسری. معیارهرای خرروج:  -1زندگی مشترک؛  کثر  ابرتال  -3حداقل سواد سیکل و حردا
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، متابولیره، های غددی به هرگونه بیماری جسمانی و روانی شناخته شده از قبیل بیماری
اسرتفاده از داروهرای مر مر  -2صرع و هرگونه اختالالت قاعدگی در سه دوره قاعردگی قبلری؛ 

آنتری ، داروهرای هورمرونی، آور خرواب، بخش از قبیل داروهای آرامبر سندرم پیش از قاعدگی 
گالندین یتامین، های ضدبارداری انواع قرر، ها دیورتیه، ها پروستا هرا از جملره  امالپ و و

یتامین   -1در طول یه ماه قبل از ورود به دوره آموزشری و در طری اجرراف دوره آموزشری؛  B6و
 -5ورود بررره دوره آموزشرری و در طرری دوره آمرروزا؛  انجررام اعمررال جراحرری در سرره مرراه قبررل از

عرردم ح ررور در دو جلسرره مترروالی دوره  -1گویی برره آزمررون؛  نداشررتن سررواد الزم برررای پاسررخ
که آزمودنی کنترل در معر  مداخله قرار نگرفتند آموزشی. از آنجا  گروه  گفتره ، های  به آنان 

کره حردود  یافرت درمرا 2شررد  ن قررار دارنرد و در زمران مناسرب مراه در لیسرت انتظرار بررای در
 جلسات درمانی برایشان ارائه خواهد شد.

که پر  از انتخراب آزمودنی کرردن آنهرا بره  روا اجرا به این صورت بود   2هرا و جرایگزین 
کنترل) گروه مداخلره ، " 1" مقیراس رضرایت زناشرویی انرری  آزمرون پیشو اجررای ( آزمایش و 

گررروه آزمررایش برره مرردت  کثرت گروهرری آمرروزا الگرروی ارتبرراطی خررانواده جلسرره  2گرررا بررر روی 
کنتررررل هررری   2سررراعته در هرررر هفتررره  1/3 گرررروه  کررره برررر روی  جلسررره انجرررام شرررد؛ در حرررالی 

گررروه  آزمررون پ ، ای صررورت نگرفررت. پرر  از پایرران جلسررات آموزشرری مداخلرره بررر روی هررردو 
گرفت. برا توجره بره ارائره توضریح کرافی دربراره اجرا شد و نتایج مورد تجزیه و تحلیل قرار  ات 

گرررفتن تعهرردات اخالقرری در شررروع  گررروه و ادامرره آن و  تحقیررق و اهمیررت همکرراری اع رراف 
کلیرره فرآینرردهای آمرروزا ، دهی آزمررون اجرررا و پاسررخ، پررژوهش افررت آزمررودنی وجررود نداشررت. 

کثرت کرری الگرروی ارتبرراطی خررانواده  کررول پالررگ، فانینررگ، گرررا بررر اسرراس الگرروی مرره   2و 

کنترررل روایرری جلسررات آموزشرری و درمررانی انجررام شررد. برررای( 8002) در طررول ، سررنجش و 
گرررروه آزمرررایش خواسرررته شرررد ترررا خالصررره جلسرررات از آزمودنی ی شرررفاهی از مطالرررب و  هرررای 

های آموزشی و درمانی اجرا شده را ارائه دهند تا منطبق بودن آن با ساختار پروتکرل  مداخله
                                
1. enrich marital satisfaction scale. 

2. Mckee., Faning., Palg  & Cool. 
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گررردد. جهررت تجزیرره، جلسررات آموزشرری یرران  هررا ا وتحلیل داده مشررخس  کووار ز تحلیررل 
 متغیره استفاده شد. یه

کثرات .1 جدول  گرا  الصه صورت جلسات آموزش الگدما  ارتباطی  انداده 
 محتدا  جلسات جلسه
ایجراد آمرادگی ، مصراحبه و برقرراری ارتبرا ، درمرانی جلسات اجرای قواعد بیان به اول جلسه در جلسه اول

کننرردگان بررسرری میررزان عالقمنرردی و ایجرراد، برررای جلسرره بررسرری مشررکل از دیررد ، انگیررزه شرررکت 
 کنندگان پرداخته شد. شرکت

یرابی و تغییرشریوه، هرای ارتبراطی مهارت، اصل مسئولیت شخصری جلسه دوم تشرخیس ، های ناسرازگاری ارز
 ، ها بر زندگی بررسی تأمیر این شیوه، گرایش فردی به نوع شیوه آزارنده

، ابررراز محبررت، توجرره برره مرروارد احترررام، های مقابلرره و سرربه هررای حررل مسررئله روا، حررل مسررئله جلسه سوم
 ، آراستگی رفتاری و یاهری در روابط با دیگران، خلقی خوا، صداقت

کنار آمدن با خشم جلسه چهارم انجرام اقرداماتی مسرنوالنه جهرت ، کنار آمدن با شخس خشمگین، راهکارهای 
 ، انتخاب ف ای زندگی، تر زندگی راحت

گررو آمرروزا مهارت جلسه پنجم گفررت و  هایی برررای رسرریدن برره  توصرریه، خودافشررایی، کنترررل زبرران جسررم، هررای 
کلمررات نیرومنررد و تأمیرگررذار، ارتبررا  مرر مر مقایسرره منفرری و مشررکالت ، اجتنرراب از تهدیررد، انتخرراب 

 ، گذشته
گررو آمرروزا مهارت جلسه ششم گفررت و  برره هایی برررای رسرریدن  توصرریه، خودافشررایی، کنترررل زبرران جسررم، هررای 

کلمررات نیرومنررد و تأمیرگررذار، ارتبررا  مرر مر مقایسرره منفرری و مشررکالت ، اجتنرراب از تهدیررد، انتخرراب 
 ، گذشته

گزینشرررری، خطاهررررای شررررناختی جلسه هفتم ، بحرررری پیرامررررون خطاهررررای شررررناختی مرررر مر در اختالفررررات ادراک 
 ، انتظارات، اسنادها، گیری سرزنش و سلطه، تمرکز بر موانع ارتباطی مانند اتهام، ها ق اوت

شناسایی موانع ارتباطی در رابطره برا ، رفع موانع ارتباطی و آموزا و تحلیل سبه ارتباطی خصمانه جلسه هشتم
گویی، تندخویی، عجله، خشم) دیگران    ،(بداخالقی و ناسزا

کرارگیری آموختره، گوینده بودن -تمرین رفتاری شنونده، مرور جلسات قبل جلسه نهم تحلیرل آمروزا و ، ها بره 
کثرت، های ارتباطی سبه گرزارا زنران مبرتال بره ، گررا انتخراب سربه ارتبراطی و الگروی خرانوادگی 

یابی تغییرات، سرطان سینه و نقطه نظرات  ها. و تقدیر و تشکر از آزمودنی آزمون پ اجرای ، ارز
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 ابزار پژوهش
سرراخته ، توسررط اولسررون 3212ایررن مقیرراس در سررال  :مقیااار ریااایا زناشااویى اناایی  

کوتاه آن شامل  گزینه شامل یره مقیراس  57شده است و فرم  گزارشی است. هر  ماده خود 
( کرامالص مخرالفم، مخرالفم، نره موافرق و نره مخرالف، موافقم، کامالص موافقم) ای است درجه 1

کمتررین نمرره  1تا  3که دامنه آن از  کره  211و بیشرترین نمرره  57مرترب شرده اسرت.  اسرت 
( 3212) شررتر باشررد نشرران دهنررده رضررایت زناشررویی برراالتر اسررت. السررونهرچرره نمررره فرررد بی

کرونبررراخ را  پرسشرررنامه رضرررایت ( 3221) % بررره دسرررت آورد. سرررلیمانیان22ضرررریب آلفرررای 
کرررده اسررت. همچنررین ضررریب 21جمرره و همبسررتگی درونرری آن را تر زناشررویی را گررزارا   %

% به دسرت آمرد. 21کرونباخ  به روا آلفای( 3221) پایایی آزمون نیز در پژوهش سلیمانیان
کره تأیید23در پژوهش حاضر نیز پایرایی پرسشرنامه بره روا مرذکور  کننرده  % بره دسرت آمرد 

 اعتبار باالی پرسشنامه است.

 ها یافته
کرل نمونره مرورد بررسری برین  سرن آزمودنی کره بیشرترین فراوانری  52ترا  23هرا در  سرال برود 

گرررروه سرررنی  کمتررررین ( %11) نفرررر 21ال شرررامل سررر 10ترررا  23واحررردهای مرررورد پرررژوهش در  و 
گررروه سررنی  میررانگین و انحرررات  .قرررار داشررتند( %37) نفررر 1شررامل  52تررا  17فراوانرری در 

گروه مداخله کنتررل( 11/021/13) استاندارد سن در  گرروه  برود. ( 27/060/11) و در 
گرروه نمونره مربرو  بره مقطرع دیرپلم و کرل   بیشترین فراوانی از لحرا  وضرعیت تحصریلی در 

کمتررین فراوانری مربرو  بره واحرد سریکل شرامل ( %00) نفرر 26باالتر شرامل  ( 11/6) نفرر 36و 
و  آزمررررون پیشبررررود. میرررررررانگین و انحررررررررات اسررررتاندارد متغیررررر وابسررررته پررررژوهش در مرحلررررره 

کنترل در جدول  آزمون پ  گرروه آزمایش و   ارائه شده است. 2بره تفکیره دو 
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 ما گیوه آزمو  پسو  آزمو  پیشمیانگین و انحراف استاندارد نمرات  .2جدول

 ما گیوه
 
 متغیر

کنتیل گیوه آزمایش  گیوه 

 آزمو  پس آزمو  پیش آزمو  پس آزمو  پیش

M SD M SD M SD M SD 

 3600 0611 2661 0651 2610 31611 3615 1606 رضایت زناشویی

 
کرره از نتررایج جرردول شررماره  میررانگین و انحرررات معیررار ، شررود مشرراهده می 2همانگونرره 

کثرت گررروه آمرروزا الگروی ارتبرراطی خررانواده  در ( 06/1± 15/3) گرررا از رضرایت زناشررویی در 
کره  آزمون پ در ( 11/31± 10/2) به آزمون پیشمرحله  کرده است. در حالی  افزایش پیدا 

کنترررل در مرحلرره  گررروه  سرری نسرربت برره تغییررر محسو آزمررون پ میررانگین و انحرررات معیررار 
 پیدا نکرده است. آزمون پیشمرحله 
یران  یره به منظور بررسی امربخشی مداخله آموزشی می  کوار متغیره  بایستی از تحلیرل 

یان  .استفاده شود ها از آزمون لوین استفاده شد. نترایج نشران  به منظور بررسی همگنی وار
کرره در متغیررر رضررایت از زنرردگی یان شررر  ( =p> ،57/3F 61/6) داد  هررا برقرررار  همگنرری وار

اسررت. مفروضرره دیگررر همگنرری شرریب رگرسرریون اسررت. نتررایج آزمررون فررر  همگنرری شرریب 
کرره ایررن فررر  نیررز برقرررار اسررت نتررایج تحلیررل  (.=p> ،22/36F 61/6) رگرسرریون نشرران داد 

یرران  یرره کثرت کووار گرررا بررر  متغیره برره منظررور امربخشرری آمرروزا الگرروی ارتبرراطی خررانواده 
 ارائه شده است. 1زنان با سندرم نشانگان پیش از قاعدگی در جدول رضایت زناشویی 
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کوواریانس یک .3جدول    آزمو  پیشمتغییره به منظور مقایسه تفایل  تحلیل 
کنتیل آزمو  پس گیوه آزمایش و   نمرات ریایا زناشویى در دو 

 متغیرما
منبع 
 تغییرات

مجمدع 
 مجذورات

درجه 
 آزاد 

میانگین 
 مجذورات

 شا ع
F 

معنی  سطح
 دار 

 مجذور اتا

رضایت از 
 زندگی

 66632 66122 66536 36760 3 36760 آزمون پیش

 66237 66663 26122 2026217 3 2026217 گروه

    56301 27 176503 خطا

 
کره  نشان می، 1نتایج جدول   متغیرگروهری بیرانگر  در( =12/2F= ،663/6P) مقرداردهد 

کنترل در  گروه آزمایش و   باشد. می آزمون پ تفاوت بین دو 

 گیری بحث و نتیجه
کثرت گرررا بررر  ایررن پررژوهش بررا هرردت بررسرری امربخشرری آمرروزا الگرروی ارتبرراطی خررانواده 

های حاصرل از  رضایت زناشویی زنان با سندرم نشانگان پیش از قاعدگی انجام شد. یافتره
کثرتهای پژ تحلیل داده که آموزا الگوی ارتبراطی خرانواده  گررا برر افرزایش  وهش نشان داد 

ترأمیر ( <p 663/6) میزان رضایت زناشویی زنان با سندرم نشانگان پیش از قاعدگی در سطح
کرررروئرنر و  معنررراداری دارد. در بحررری همسرررویی ایرررن یافترررره می تررروان بررره نترررایج تحقیقرررات 

گابررل و همکرراران2666، همکرراران ؛ 3223، ؛ بلررومبر 2665، ؛ هررالفورد2667، سررین؛ یال2666، ؛ 
؛ خسرروی 3121، ؛ خسروی و همکراران2665، ؛ رونان و همکاران2660، هانسون و همکاران

کثرت؛ 3126، و همکاران گررا برر افرزایش  مبنی برر امربخشری آمروزا الگروی ارتبراطی خرانواده 
مندی  رضررایت خررودکنترلی زوجررین دچررار تعارضررات زناشررویی و افررزایش، همراهرری عرراطفی

کرد.، زناشویی  اشاره 
کتورهررای کرره گفررت ترروان می نتررایج ایررن تبیررین در  و ها خواسررته برابررر در بررودن گو پاسررخ فا
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، رمانتیرره وضررعیت حفرر ، تنهررایی برره خررود همسررر بررا اوقررات گذرانرردن، یکرردیگر نیازهررای
گاهی و تعار  کنترل، آمیز محبت و عاشقانه زبان به کردن صحبت  و رفتراری تغییرات از آ
، همکراران و راسرن) دارد بسریاری اهمیرت زناشرویی رضرایت در یکدیگر از زوجین شناختی
 مردارک امرروزه و شرده شروع 3276 سال از ارتباطات آموزا تأمیر زمینه در تحقیقات(. 3222
 همکراران و خسرروی(. 2665، هالفورد) است آمده دست به ها برنامه این بودن م مر بر مهمی

 زنران در زناشرویی رضرایت میزان بیشترین که رسیدند نتیجه این به خود مطالعه در( 3126)
 و باشررد می، دارنررد برراالیی شررنود و گفررت کررهکننررده  توافق و گرررا کثرت ارتبرراطی الگوهررای در

 و شررررر  و قیررررد بی خررررانوادگی ارتبرررراطی الگوهررررای در زناشررررویی رضررررایت میررررزان کمترررررین
 دو برررای رضررایت و شررادی منررابع کرره انررد داده نشرران هررا پژوهش باشررد. میکننررده  محافظت
 توسررط شرردن داشررته دوسررت، خررانواده داشررتن طریررق از بیشررتر زنرران .اسررت متفرراوت جررن 

 مرررردان کررره حرررالی در دسرررتوری نقرررش و جررردیت میزانررری و حمایرررت بررره توجررره و شوهرشررران
 خرروب اجتمرراعی روابررط و شرردن داشررته دوسررت، شررغلی رضررایت، اقتصررادی هررای فعالیت
 کره گررا کثرت خرانوادگی ارتبراطی الگروی آمروزا(. 2666، 1کرامرر) کننرد می رضایت احساس
 و اسررت مرر مر زوجررین زنرردگی از مندی رضررایت احسرراس در باالسررت شررنود و گفررت بررر مبتنرری
 های جنبررره تررررین مهم از یکررری عنررروان بررره را خرررانواده اع رررای برررین موجرررود ارتبرررا  تررروان می
، افسررردگی، اضررطراب کرراهش و روانرری سررالمت، سررازگاری فهررم برررای کلیرردی و فررردی بین
 از پریش سرندرم اخرتالل برا زنان در شایع مشکالت از که خشم و پذیریتحریه، گیریگوشه

 خرانواده در رضرایت و شرادی میرزان افرزایش برا( 3117، همکراران و طالیری) اسرت قاعدگی
 را زنرران، خرار رفتراری فرآینرردهای و هرا مهارت آمروزا اینکرره بره توجره .کرررد قلمرداد، اسرت
 از و کننرررد بررردل و رد را خرررود هرررای پیام کارآمررردتر و مررر مرتر، بیشرررتر دقرررت برررا کررره سرررازد می قرررادر

 بررین در نرراراحتی بررروز عوامررل ترررینمهررم از یکرری عنرروان برره کرره شرروهر و زن بررین های کشررمکش
(. 3111، دانرررش و حسرررینی شرراه، کاسرررگری عابرردیان) کاسرررت، باشررد می مطررررپ خررانواده

                                
1. Cramer D. 
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 چگونرررره آموزنرررد می کررره هرررایی زوج، دهرررد می نشررران همکرررارانش و میلرررر مطالعرررات نترررایج
 هرایی زوج از بیشرتر، کننرد فصرل و حرل، کارآمرد و م مرتر طور به را خود اختالفات و ها تعار 

 و میلررر) دهنررد ادامرره خررود مشررترک زنرردگی برره تواننررد می، هسررتند مهررارتی چنررین فاقررد کرره
 آن در کره اسرت ای خرانواده مر مر خرانواده یره گویرد می( 3275) مینوچین(. 2666، همکاران

کره و بحرری یکرردیگر بررا بارهررا و بارهررا شرروهر و زن  ایررن از شرران ارتباطی الگوهررای و کننررد مررذا
کره و ها بحی  توانرد می مر مر و کارآمرد الگوهرای داشرتن صورت این در که، گیرد شکل ها مذا
 کرره اسررت حررالی در ایررن .شررود زوج یرره در خررانواده کررارآیی رفررتن برراال در مهررم عوامررل از یکرری
 شررایط مرردان، قاعردگی از پریش دوران در  چررا کره دارنرد شرکایت موضروع این از زنان بیشتر
 احسراس و اسرترس و ترابیبری باعری موضروع ایرن و کننردنمری درک  را آنهرا جسرمی و روحی
 خرانوادگی هرایمسرئولیت صرحیح انجرام عدم باعی نتیجه در که  شده تعار  و تناقت

 (.2636، همکاران و هوگا) شود می
 آمروزا هرای کالس در کره زنرانی، پرژوهش ایرن در شرده داده هرای بره آموزا توجره برا

رضررایت زناشررویی  پرسشررنامه در برراالتری نمرررات، کردنرد شرررکت هرای ارتبرراطی مهارت
 همبسرتگی ارتبرا  و دهنرده نشران مهم این، نمودند کسب، گروه آزمایش نسبت به زنانی

کالس می نشران و باشرد فروق می تحقیقرات و تحقیرق ایرن نترایج برین م برت  هرای دهرد 

ترأمیر  آنهرا خرانواده کرارآیی و زنران برا همسرانشران روابرط در ارتبراطی هرای مهارت آمروزا
 را غلرط رفتراری الگوهرای، ارتبراطی هرای آمروزا مهارت برا تروان می بنرابراین .دارد م برت

کارآمرد روا و داد تغییرر استرسرور  یره مخترل ارتبرا  چرون .کررد آنهرا جرایگزین را هرای 
حیردری و ) باشرد می PMSاخرتالل  برابرر در زنران پذیری آسریب بررای اجتمراعی_  محیطری
 برا تواننرد می باشرند داشرته ارتبراطی بهترری هرای مهارت کره زنرانی (.3111، همکراران

 مر مری های قردم و همسرشران خرود کنتررل بررای ارتبراطی هرای مهارت همرین از اسرتفاده

افسررردگی و اسررترس ناشرری از سررندرم پرریش از ، هررای هیجررانی اضررطراب بردارنررد و از واکنش
، پاشرررائی و قطرررره سرررامانی، ترررورانی) شررران بکاهنررردقاعررردگی برررر میرررزان تعارضرررات زناشرررویی



 58 ...................................................................................... گرا ک رتاخرب شی آموزش الگوی ارتباطی خانواده 

 

 بره، کننرد بیان همسرشان را از خودشان انتظارات بتوانند حد چه تا ها زوج اینکه (.3123

رفتارهرای  بهبرودی و نرامطلوب همسرشران رفتارهرای کنتررل در ننردتوا می هرم میرزان همان
کننرررد و از امررررات مخررررب و  عمرررل شررران موفرررق آنهرررا و در نتیجررره در بهبرررودی زنررردگی مشترک

یانبررار روانرری  کرراهش میررزان رضررایت PMSز کرره  شرران بکاهنررد. منرردی زناشویی بررر  از آنجررایی 
خلرق و ، تند مزاجری، تنش، یپذیر عالئم روانی شایع سندرم قبل از قاعدگی شامل تحریه

کره آمروزا  مری بره نظرر، باشرد می از اجتماعات و تمایل به تنهایی یدور، متغیر یخو رسرد 
، مشررکالت ناشرری از عالئررم سررندرم را  تحررت پوشررش قرررار دهرردالگوهررای ارتبرراطی بتوانررد 

کمره ، هرا هخواسرت، عقایرد، کنرد ترا بتواننرد نظرهرا مری آموزا الگوهای ارتباطی م مر به آنهرا 
کمره و راهنمرایی ، خود را ابراز و به هنگام نیازهای  نیازها و هیجان به ویژه از  همسرر خرود 

کند لذا  که رضایت زناشویی افزایش یابد. می درخواست   توان انتظار داشت 
 عنرروان برره را خررانواده اع رای بررین موجررود ارتبرا  آنکرره برره توجرره برا گفررت ترروان می کرل در
 کراهش و روانی سرالمت، سرازگاری فهرم برای کلیدی و فردی بین های جنبه ترین مهم از یکی

 و خسررروی) اسررت خررانواده در رضررایت و شررادی میررزان افررزایش بررا کرره افسررردگی و اضررطراب
 افرزایش برا تبرادلی تحلیرل و گررا کثرت خرانواده ارتبراطی الگروی های آموزه(. 3126، همکاران
 نحروه آمروختن و م برت هرای انگیزه و نیرات ایجراد، ارتبراطی هرای مهارت در زنان توانمندی
کررنش ، مسرررئله حل هررای مهارت بهبرررود، آمررده وجررود بررره مسررائل برابررر در کالمررری مناسررب وا
، خودافشاسرررررازی افرررررزایش و شرررررناختی عملکردهرررررای اصرررررالپ، هیجرررررانی منررررردی جر ت

 بره رسریدن بررای افرراد بره کمره، خویشرتن تحقرق و تفررد افرزایش حرال عین در و صمیمیت
کارآمرررد الگوهرررای از رهاشررردن، پیرررروزی خرررود، اسرررتقالل  ارتبرررا  برقرررراری بررررای مخررررب و نا

کارآمررد هررای نوی  پرریش از ناشرری ناامیرردی یررا و پذیری مسررئولیت عرردم کتررر ،نظیر  ایجرراد، نا
 یره طری در زنردگی سرالم وضرعیت انتخراب برا، دنیرا و دیگرری، خرود بره نیرت حسن و امید
 ارتقرراف و زنرردگی کیفیررت بهبررود برره منجررر توانررد می، فررردی میرران _ فررردی درون اصررالپ فرآینررد
 پیشرنهاد پرژوهش نترایج بره باتوجره .گردد PMS به مبتال زنان زناشویی مندی رضایت سطح
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 مرددکاری هرای کلینیه در مناسرب شرناختیروان های مشاوره گرفتن نظر در با که گردد می
 زناشرویی مندی رضرایت بتروان گررا کثرت خانواده ارتباطی الگوی آموزا جمله از، مشاوره و

 ایرن در شررکت بررای بیمراران ایرن خانواده نمودن ملزم با و داد افزایش را پذیر آسیب گروه این
 برنامرر  طرری کرره طرروری برره گیرررد. صررورت بیمررار ع ررو بررا سررازگاری افررزایش جهررت، ها برنامرره
 سرازگاری کسرب و بیمار روحی _ روانی مراقبت نحوۀ آموزا چون مواردی خانواده با مشاوره

 تغییرر برا ویرژه به و بیمار با برخورد نحوۀ همچنین و خانواده اع ای دیگر زندگی از رضایت و
 افرزایش جهرت، خرانواده اع رای سایر توسط آن مراقبت و خانواده در بیمار ع و های نقش

 مررورد مررددکاران و مشرراوران توسررط خررانواده اع ررای سررایر و بیمررار زناشررویی مندی رضررایت
 حاضرر تحقیرق کره گفرت تروانمری حاضرر پرژوهش هرایمحردودیت جملره از گیرد. قرار توجه
 از پریش سرندرم بره مبرتال زنران روانری کرارکرد در تغییررات کره آنجرا از و برود پیگیرری دوره فاقد

 آن تغییرررات، آزمررون پ  در کره تغییررر ایرن وارسرری، باشرد می  طرروالنی زمرانی نیازمنررد قاعردگی
 در را رفتراری تغییررات بتواننرد کره اسرت آینرده در تحقیقراتی نیازمنرد، گرفرت قرار تأیید مورد
 پیشررنهاد، بنررابراین نمایررد. وارسرری نیررز درمرران خاتمرره از پرر  مکرررر و تر طرروالنی زمررانی دوره
یابی، بعدی های پژوهش در شود می  ترا گیررد صرورت درمران فرآینرد از دار نظرام و مکرر های ارز
 برره توانررد می سنجشرری چنررین اینکرره م ررافاص  باشررد. مشرراهده قابررل عینرری طررور برره تغییررر رونررد

 تعیرین و، مراحرل بره توجره برا شرده کاربنردی مرداخالت و فنرون سازی متناسب و بازاندیشی
 گردد. منجر، درمان فرآیند در ها آن امربخشی

 تقدیر و تشکر
کلیه زنان مبتال به سندرم پیش از قاعدگیدر پایان برخود الزم می که بره عنروان  دانیم از 

کردند یم.، آزمودنی در این پژوهش شرکت   نهایت سپاسگزاری را به عمل آور

 منابع
کرراربرد مهرررارت (.3117) س.، ابراهیمرری برررر افررزایش میرررزان ( Pairs) هررای روابرررط صررمیمانهبررسررری امربخشرری برنامررره 
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کارشناسررری . پایرررانمنررردی زناشرررویی و تعرردیل ابعررراد دلبسرررتگی دختررران شررراهدرضررایت دانشرررگاه ، ارشررردنامرره 
 فردوسی مشهد.

کریمرری نیرره چترررودی، ایهررری تررأمیر یرره برنامرره تمرینرری  (.3115) س. ر.، س.ر؛ مظلرروم، ا؛ عطررارزاده حسررینی، ر؛ 
گروهی بر شدت سندرم قبل از قاعدگی.   321-332 (:2) 1، مجله زنان مامایی و نازایی ایرانهوازی 

هرای تبیرین رضرایت زناشرویی و سرالمت روانری برر حسرب سربه  (.3111) س. م.، آ؛ رضرازاده، م. ع؛ تاشه، بشارت
 .51-10 (؛3) 3، شناسی معاصرروانمقابله. 

کبررری، م؛ فهیمرری، بیرامری های  بینری رضررایت زناشررویی براسرراس سرربه پیش (.3123) ا.، ا؛ امیررری پیچرراکالیی، ر؛ ا
 .05-77 (:3) 35، مجله اصول بهداشت روانیهای تمایزیافتگی.  دلبستگی و م لفه

بینرری  آوری در پیش بررسرری رابطرره سررندرم پرریش از قاعرردگی و ترراب (.3123) ز.، ل؛ قطررره سررامانی، س؛ پاشررائی، تررورانی
  .01-13 (:37) 1، زن و مطالعات خانواده فصلنامهتعارضات زناشویی در بین زنان متأهل شهر تهران. 

اولررین ، برراطی خررانواده بررر شررادکامی دانشررجویانامررر الگوهررای ارت (.3125) ا.، پ؛ سررعیدی، ت؛ سررعیدی، جبرراری فررر
گررررررررررامی درشناسرررررررررر روانکنگررررررررررره ملرررررررررری  ، اهررررررررررواز، سرررررررررریم الگرررررررررروی مطلرررررررررروب خررررررررررانوادهتر  ی خررررررررررانواده 

https://civilica.com/doc/518732 
گرروه  (.3121) م. ا.، ل؛ صادقی، پناغی ؛ت، م. ع؛ موتابی، م؛ مظاهری، چراغی مقایسه رابطه با خرانواده همسرر در دو 

 .513-575 (:56) 36، پژوهی خانواده افراد راضی و ناراضی از ارتبا  مذکور.
کیررانی آسرریابر، م؛ مرقرراتی خررویی، حیرردری بررسرری ارتبررا  شرریردهی بررا فعالیررت  (.3111) ا.، تبررارآ؛ محمرردی، ع. ا؛ 

 06-15 (:76) 32 ، مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندرانجنسی. 

امربخشرری آمرروزا الگرروی ارتبرراطی خررانواده ( 3127) ت.، ا؛ شرریرانی، س؛ بخشرری، ر؛ احمرردی دسررتگردی، حیرردری
گرایی نوروتیه زنان متقاضی طالق کمال  کاهش  گرا بر  کنفرران  برین المللری ، کثرت  ی و شناسر روانیازدهمین 

 https://civilica.com/doc/777425، تهران، علوم اجتماعی
کثرررت (.3121) پ.، ر.ا؛ معصررومه ،خسررروی  -گرررا بررر عالئررم جسررمانیامربخشرری آمرروزا الگرروی ارتبرراطی خررانوادگی 

ی شناسرر روانبیتی و تر اولررین همررایش علمرری پژوهشرری علررومروانرری زنرران مبررتال برره اخررتالالت سایکوسرروماتیه. 
 ایران.، تهران، اجتماعی و فرهنگی ایرانهای  آسیب

امربخشری آمروزا الگوهرای ارتبراطی خرانواده   (.3126) م.، پ؛کالنترری، مولوی پ.  ؛، دوست ر. ا؛ نشا ، خسروی
 .56-51 (:3) 31، . مجله پزشکی هرمزگانگرا بر رضایت از زندگی زوجین کثرت

تهرران: ( 3113) جمره هرومن حسرینی نیره و شراهین خزعلری.تر .مشکالت پیش از عادت ماهانره (.2666) ک.، دالتون
 شایان نمودار.

گرررا بررر رضررایت  (.3127) ر.، ن؛ مسررعودی، ت؛ پرراک نیررا ،درودیرران کثرررت  امربخشرری آمرروزا الگرروی ارتبرراطی خررانواده 
 33-21 ،(2) 7، رویش روان شناسی، مندی زناشویی زنان مبتال به سرطان پستان

تهرران: شرهر  (.3111) پورافکراری.جمه نصرت اهلل تر (.جلد دو) پزشکیخالصه روان (.2661) و.، ب؛سادوک، سادوک
 .آب

http://ensani.ir/fa/article/journal-number/44110/%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%B4-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%85-%D8%A2%D8%B0%D8%B1-1397-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-9-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%BE%DB%8C-30-
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کیفیرت  بررسی تأمیر مشاوره برا خرانواده برر مقیاس (.3112) ت.، م؛ الحانی، ت؛ انوشه، سمیعی سیبنی هرای عالمتری 
 .21-12 (:3) 1، های پستان ایرانفصلنامه بیماری .زندگی زنان مبتال به سرطان پستان تحت شیمی درمانی

کریان مجلره دانشرگاه رری عوامل م مر در رضامندی زناشویی دانشرجویان دانشرگاه آزاد اسرالمی. بررس (.3111) ع.، شررا
کردستان  .56-52: 35، علوم پزشکی 

گیرشناسرری  (.3111) ع. ا.، س؛ ممررری، م؛ دادگررر، ا؛ پهلرروانی، م. ر؛ نصرریرایی، ع؛ فیاضرری بردبررار، طالیرری بررسرری همرره 
 32، مجلرره زنرران مامررایی و نررازایی ایرررانم پزشررکی مشررهد. سررندرم قبررل از قاعرردگی در دانشررجویان دانشررگاه علررو

(2:) 22-31. 
کاسگری یرم غرذایی نشاسرته (.3111) م. م.، ز؛ دانش، ک؛ شاه حسینی، عابدیان  ای سره سراعته بررسی امر رعایت رژ

علروم مجلره دانشرگاه های دولتی و غیر دولتی شهر ساری. ان دبیرستانآموز دانشبر سندرم پیش از قاعدگی در 
 .27-32 (:01) 31، پزشکی مازندران

نقررش عوامررل  هررای فررردی:منرردی زناشررویی و تفرراوترضررایت (.3111) س. ک.، زاده طباطبرراییر؛ رسررول، عباسرری
 .217-252 (:1) 1، مجله علوم رفتاری .شخصیتی

کبرری دهکرردی  0، رفتراریمجلره علروم  رابطره برین هروا هیجرانی و رضرایت زناشرویی در زوجرین. (.3123) م.، علی ا
(2:) 302-303. 
گروهرری بررر شرردت سررندرم قبررل از قاعرردگی (.3111) ت.، ز؛غفرراری، فتوکیرران . بررسرری تررأمیر یرره برنامرره ورزشرری مررنظم 

 .70-16(:5) 1، مجله دانشگاه علوم پزشکی بابل
علروم پزشرکی مجلره تحقیقرات تأمیر ماساژ بر سندرم پیش از قاعدگی در دانشجویان.  (.3112) م.، ل؛ مرادی، قائدی

 .11-51 (:2) 31، زاهدان
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