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 Introduction: Infertility is one of the most common problems in the world that can expose
 affected people to various psychological disorders. Therefore, the present study was
 performed to develop structural equations for marital relationship distress based on facial
 emotion recognition: the mediating role of relational aggression in infertile women. Materials
 and Methods: The research method was descriptive and structural equations. The statistical
 population of the study included all infertile women who were referred to infertility centers
 and obstetrics and gynecology medical centers in Tehran in the summer of 2021. 300 subjects
 were selected via a convenient sampling method and participated in the research through online
 questionnaires. Data were collected using the Marital Self-Report Questionnaire of Taxon
 Wisman et al. (2009), the Facial Emotion Recognition Test of Ekman and Friesen (1976), and
 the Covert Relational Aggression Questionnaire of Nelson-Carroll (2006). Data analysis was
 performed using structural equation modeling. Results: The results showed that the causal
 model of the relationship between facial emotion recognition, relational aggression, and
 marital relationship distress in infertile women was confirmed based on different fit indices.
 Facial emotion recognition and relational aggression have a direct effect on marital distress.
 Moreover, facial emotion recognition through relational aggression has an indirect effect on
 marital distress in infertile women. Conclusion: Facial emotion recognition and relational
 aggression play an important role in marital distress in infertile women, and targeting these
two components in psychological therapies can be effective in reducing marital distress.s
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چــــــــكيد  ه

واژه هاي كليدي:
1- ناباروری

2- بازشناسی بیان چهره ای
3- پرخاشگری

4- زنان

ــا را  ــراد مبت ــد اف ــه می توان ــت ک ــان اس ــات در جه ــایع ترین معض ــی از ش ــاروری یک ــه: ناب مقدم
ــادالت  ــن مع ــا هــدف تدوی ــذا، پژوهــش حاضــر ب ــرار دهــد. ل ــی گوناگــون ق در معــرض اختــاالت روان
ــی  ــش میانج ــان: نق ــره ای هیج ــان چه ــی بی ــاس بازشناس ــویی براس ــه زناش ــفتگی رابط ــاختاری آش س
ــی و  ــش توصیف ــا: روش پژوه ــوادوروشه ــد. م ــام ش ــارور انج ــان ناب ــی در زن ــگری ارتباط پرخاش
ــده  ــه کنن ــارور مراجع ــان ناب ــۀ زن ــامل کلی ــش ش ــاری پژوه ــۀ  آم ــود. جامع ــاختاری ب ــادالت س مع
ــود  ــال  1400 ب ــتان س ــران در تابس ــهر ته ــان ش ــان و زایم ــکی زن ــز پزش ــاروری و مراک ــز ناب ــه مراک ب
ــش  ــن در پژوه ــنامه آنای ــق پرسش ــاب و از طری ــترس انتخ ــری دردس ــه روش نمونه گی ــر ب و 300 نف
شــرکت کردنــد. داده  هــا بــا اســتفاده از پرسشــنامه خودگزارشــی زناشــویی تاکســون ویزمــن و 
همــکاران )2009(، آزمــون بازشناســی بیــان چهــره ای هیجــان اکمــن و فرایــزن )1976( و پرسشــنامه 
ــا  ــا ب ــل داده ه ــه و تحلی ــد. تجزی ــع آوری ش ــون و کارل )2006( جم ــان نلس ــی پنه ــگری ارتباط پرخاش
ــی  ــدل علّ ــه م ــج نشــان داد ک ــادالت ســاختاري انجــام شــد. یافتههــا: نتای ــی مع اســتفاده از مدل یاب
ــویی  ــه زناش ــفتگی رابط ــی و آش ــگری ارتباط ــان، پرخاش ــره ای هیج ــان چه ــی بی ــن بازشناس ــه بی رابط
ــره ای  ــان چه ــی بی ــد، بازشناس ــد ش ــرازش تأیی ــف ب ــاخص های مختل ــاس ش ــارور براس ــان ناب در زن
ــن  ــر ای ــاوه ب ــد؛ ع ــر مســتقیم دارن ــر آشــفتگی رابطــه زناشــویی اث هیجــان و پرخاشــگری ارتباطــی ب
ــر آشــفتگی رابطــه زناشــویی در  ــق پرخاشــگری ارتباطــی ب ــان چهــره ای هیجــان از طری بازشناســی بی
زنــان نابــارور تأثیــر غیرمســتقیم دارد. نتیجهگیــری: بازشناســی بیــان چهــره ای هیجــان و پرخاشــگری 
ــن  ــراردادن ای ــد و هــدف ق ــارور دارن ــان ناب ارتباطــی نقــش مهمــی در آشــفتگی رابطــه زناشــویی در زن
ــد.  ــر باش ــویی مؤث ــه زناش ــفتگی رابط ــش آش ــد در کاه ــناختی، می توان ــای روانش ــه در درمان ه دو مؤلف
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مقدمه
ــوان  ــا به عن ــۀ فرهنگ ه ــان و در هم ــر جه ــاروری در سراس ناب
ــرای ثبــات  ــی، تهدیدکننــده ب ــۀ اســترس زا و بحران یــک تجرب
ــه  ــر گرفت ــی در نظ ــی و اجتماع ــویی، خانوادگ ــردی، زناش ف
شــده اســت )1(؛ نابــاروری، ناتوانــی در حاملگــی بعــد از یــک 
ــای  ــتفاده از روش ه ــدون اس ــم ب ــی منظ ــاط جنس ــال ارتب س
ــد می باشــد  ــه تول ــا ناتوانــی در ختــم حاملگــی ب پیشــگیری ی
)2( تخمیــن زده می شــود کــه بیــش از 70 میلیــون زوج 
ــا  ــتر آنه ــد و بیش ــج می برن ــاروری رن ــان از ناب ــر جه در سراس
)3(؛  می کننــد  زندگــی  توســعه  حــال  در  کشــورهای  در 
ــران  ــد و در ای ــان 10 درص ــاروری در جه ــیوع ناب ــن ش بنابرای
13/2 درصــد می باشــد، کــه طیــف وســیعی از مشــکات 
اجتماعــی، روانــی، جســمی و مالــی بــه همــراه خواهــد داشــت 
ــی  ــی از زندگ ــر جنبه های ــد ب ــاروری می توان ــن ناب )4(. همچنی
زوج هــای نابــارور ماننــد زندگــی زناشــویی تأثیــر منفــی بگذارد؛ 
ــد  ــن می توان ــاروری در زوجی ــکات ناب ــه مش ــی ک ــه صورت ب
تعــارض زناشــویی را بــاال بــرده، تــا بــدان جــا کــه بــه روابــط 
فــرا زناشــویی و طــاق منجــر گــردد )5(. در ایــن میــان؛ یکــي 
ــارور، اســترس و آشــفتگی  ــان ناب از بحران هــاي اساســي در زن
زناشــویی1 اســت کــه طبــق ویراســت پنجــم راهنمــای آمــاری 
ــت  ــویی تح ــفتگی زناش ــی، آش ــاالت روان ــخیصی اخت و تش
عنــوان »اختــال کارکــرد در حوزه هــای رفتــاری )ماننــد 
دشــواری در حــل تعــارض( شــناختی )ماننــد انتســاب مزمــن 
ــی  ــد بی تفاوت ــی )مانن ــه همســر( و هیجان اســنادهای منفــی ب
ــت )6(.  ــده اس ــف ش ــریک( تعری ــه ش ــبت ب ــم نس ــا خش و ی
ــه منجــر  ــی ک ــوان یکــی از عوامل ــن به عن ــن ســازه همچنی ای
ــی از  ــود، نوع ــویی می ش ــط زناش ــی رواب ــودی تدریج ــه ناب ب
ــر،  ــه یکدیگ ــبت ب ــن نس ــی زوجی ــیختگی و بی تفاوت هم گس
ــت )7(.  ــده اس ــف ش ــز تعری ــش نی ــف خوی ــوق و تکالی حق
ــتردة  ــف گس ــد به طی ــاروری می توان ــترس زای ناب ــۀ اس تجرب
آســیب های روانشــناختی ماننــد کاهــش ســطح احتــرام 
ــردگی،  ــراب، افس ــی، اضط ــطح تنیدگ ــش س ــود، افزای ــه خ ب
عصبانیــت، احســاس ناکارآمــدی، ناکنــش وری جنســی مربــوط 
ــاروری، از  ــا ناب ــط ب ــای مرتب ــتا پیامده ــن راس باشــد؛ در همی
ــی  ــت اجتماع ــی و محرومی ــریک زندگ ــونت ش ــه، خش جمل
توســط مطالعــات قبلــی تأییــد شــده اســت )8(. تهدیــد 
ســامت جســمی و ایجــاد انــواع گوناگونــی از بیماری هــا 
ــه  ــت ک ــی اس ــه پیامدهای ــی از جمل ــای قلب ــد بیماری ه مانن
ــارض و  ــوان یکــی از پیامدهــای مخــرب تع پژوهشــگران به عن
آشــفتگی زناشــویی مــورد تأکیــد قــرار می دهنــد )9(. ایجــاد و 
حفــظ یــک رابطــۀ رضایت بخــش نیــاز بــه توانایــی شناســایی 
هیجان هــا و نیــز ابــراز هیجان هــا نســبت بــه همســر و 
توانایــی فهــم و پذیــرش هیجانهــای شــریک مقابــل دارد )10(. 
بیــان چهره هــای هیجانــی از مهمتریــن محرک هــای هیجانــی 
ــد  هســتند کــه اهمیــت ویژهــای در تعامــات اجتماعــی دارن

ــای ارتباطــی، ســرنخ های  ــا کارکرده ــی، آن ه ــه عبارت )11(؛ ب
ــه از  ــای ک ــای تقویت کنننده ــر و رفتاره ــی/ هدایت گ اجتماع
ــد  ــم می کن ــتند را فراه ــرش هس ــل پذی ــی قاب ــر اجتماع نظ
ظرفیــت  کــه  می دهــد  نشــان  پژوهش هــا  نتایــج   .)12(
افــراد در تنظیــم مؤثــر هیجان هــا بــر میــزان ســامت 
روانشــناختی، جســمانی و کیفیــت روابــط بیــن فــردي تأثیــر 
ــان2  ــی هیج ــص در بازشناس ــار نق ــراد دچ ــذارد )13( اف می گ
به دلیــل مشــکات عمدهــای کــه در شناســایي، بیــان و 
ــط  ــراری رواب ــه برق ــادر ب ــد ق ــود دارن ــات خ ــم هیجان تنظی
ــل بخشــي  ــن عام ــد نیســتند و ای ــر و کارآم ــردی مؤث ــن ف بی
ــد )14(. در  ــن می کن ــویي را تبیی ــکات زناش ــس مش از واریان
ــد  ــد در فراین ــي نتوانن ــات هیجان ــي اطاع ــتا وقت ــن راس همی
ــر  ــرد از نظ ــوند، ف ــیابي ش ــناختي، ادراک و ارزش ــردازش ش پ
ــوند  ــط می ش ــفتگي در رواب ــناختي دچــار آش ــي و ش عاطف
)15(. از ســوی دیگــر عوامــل مرتبــط بــا آسیب شناســی 
ــرای  ــی ب ــناخت اجتماع ــی و ش ــش فیزیولوژیک ــی، واکن روان
ــی  ــش مهم ــویی نق ــط زناش ــگری در رواب ــونت و پرخاش خش
ــازگارانه در  ــای ناس ــتفاده از راهبرده ــد )16(. اس ــا می کن ایف
تنظیــم هیجــان ســبب بــروز برخــی آســیب های روانــی نظیــر 
اضطــراب، افســردگی و پرخاشــگری می گــردد )17(؛ در واقــع 
ــی  ــات اجتماع ــردازش هیجان ــص در پ ــل نق ــونت به دلی خش
ــی  ــد؛ وقت ــروز می کن ــاری ب ــار رفت ــش مه ــه کاه و در نتیج
افــراد قــادر بــه درک تأثیــر ســیگنال های چهرهــای آشــفتگی 
ــم های  ــتند، مکانیس ــم نیس ــا غ ــرس ی ــد ت ــی، مانن و ناراحت
ــه  ــدة رفتــاری- عصبــی فعــال نمی شــوند کــه منجــر ب بازدارن
ــرادی  ــود، همچنین اف ــط می ش ــگری در رواب ــدید پرخاش تش
ــری  ــه درگی ــتند، ب ــای هس ــم چهره ــه عائ ــاس ب ــه حس ک
ــگری  ــا پرخاش ــه ب ــاری و در نتیج ــش رفت ــش واکن ــا افزای ب
ــکاران  ــکو3 و هم ــش لورداچس ــد )18(. پژوه ــخ می دهن پاس
ــر  ــان طوالنی ت ــدت زم ــا م ــرکت کنندگان ب ــه ش ــان داد ک نش
ــل  ــور قاب ــاروری به ط ــه ناب ــوط ب ــفتگی مرب ــاروری در آش ناب
ــته اند،  ــر داش ــکات اخی ــه مش ــانی ک ــر از کس ــی باالت توجه
امتیــاز گرفتنــد و نمــرات ســازگاری زناشــویی ارتبــاط منفــی 
بــا اختــاالت هیجانــی داشــت )19(. زارع و اعتمادی فــرد 
نشــان دادنــد کــه بیــن ناگویــی هیجانــی و مهارت هــای 
ارتباطــی بــا دل زدگــی زناشــویی در زوجیــن متقاضــی 
ــر  ــوی دیگ ــود دارد )15(. از س ــاداری وج ــۀ معن ــاق رابط ط
پرخاشــگری پدیدهــای اســت کــه روابــط ســالم خانوادگــی را 
ــزل  ــزام و ضــروری اســت، متزل ــواده ال ــرای تحکیــم خان کــه ب
ســاخته و ایجادکننــدة محیطــی نــا امــن بــرای زوجیــن و نیــز 
ــت و  ــط اس ــادن در رواب ــه افت ــی و فاصل ــاس منف ــد احس مولّ
زمینه ســاز ایجــاد شــکاف هایی اســت کــه رضایــت و کیفیــت 
ــی  ــب منف ــرده و عواق ــیب ک ــار آس ــویی را دچ ــی زناش زندگ

1 Marital distress
2 Emotion recognition
3 Iordachescu
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ــتر  ــه بیش ــویی دارد )20(؛ اگرچ ــازگاری زناش ــیاری در س بس
تحقیقــات در مــورد پرخاشــگری رابطــه ای4 بــر تعامــات دوران 
ــدف  ــا ه ــر ب ــات اخی ــت، تحقیق ــده اس ــز ش ــی متمرک کودک
ــط عاشــقانه انجــام  ــن رواب درک پرخاشــگری رابطــه ای در مت
ــوان  ــد به عن ــه میتوان ــه ای، ک ــگری رابط ــت، پرخاش ــده اس ش
یــک رویکــرد ناســازگار در مدیریــت فشــار روانــی تصــور شــود، 
ــه انحــال روابــط،  شــامل رفتارهایــی ماننــد تقابــل، تهدیــد ب
نادیــده گرفتــن یــا کنــاره گیــری فعاالنــه می باشــد و بــا دیگــر 
ــاوت اســت؛  ــی متف ــا عاطف ــی ی ــف ســوء اســتفاده کام تعاری
ــه  ــر محرومیــت و قصــد آســیب رســاندن ب ــرا تمرکــز آن ب زی
روابــط بیــن فــردی اســت )21(. زوج هــای دچــار تعــارض زیاد 
ــوردار  ــوق انگیزی برخ ــایند و ش ــای خوش ــوالً از تعامل ه معم
از  مملــو  تعامل هــای  دارای  حــال،  عیــن  در  و  نیســتند 
ــند )22(؛  ــه می باش ــا تنبی ــرزنش و ی ــم، س ــای خش هیجان ه
ــه متوقــف مي شــود،  ــی هنگامــي کــه رابطــۀ صیمان ــه عبارت ب
ــود و در  ــل مي ش ــم تبدی ــي و خش ــه آزردگ ــق ب ــرژی عش ان
ــه  نتیجــه، منازعــات فــراوان، انتقادهــای مکــرر، پنــاه بــردن ب
ســکوت، عــدم همراهــي عاطفــي و الینحــل مانــدن مشــکات 
ــاروری صــرف نظــر از  ــد مــي آورد؛ در همیــن راســتا ناب را پدی
ــا خشــونت شــریک  ســطح اقتصــادی اجتماعــی و تحصیلــی ب
زندگــی نزدیــک رابطــه دارد )23(. بــه عنــوان مثــال، مطالعــات 
گذشــته نشــان داده اســت کــه 1/8 درصــد از زنــان نابــارور در 
هنــگ کنــگ، 41/6 درصــد از زنــان در نیجریــه، 64 درصــد در 
ــه و  ــران، 33/6 درصــد در ترکی پاکســتان، 61/8 درصــد در ای
77/8 درصــد در هنــد خشــونت را از ســوی شــریک زندگیشــان 
ــکاران نشــان  ــندبرگ و هم ــش س ــد )24(. پژوه ــه کردن تجرب
ــر  ــده منج ــه ای ادراکش ــگری رابط ــا پرخاش ــراد ب ــه اف داد ک
ــرای  ــرای خــود و هــم ب ــر هــم ب ــت جنســی پایین ت ــه رضای ب
شــریک زندگــی می شــود )21(. نامدارپــور و بلقان آبــادی 
نشــان دادنــد کــه پرخاشــگری، الگوهــای ارتباطــی و رضایــت 
جنســی، ســازگاری زوجــی را پیشــبینی میکنــد )25(. از نظــر 
یانــگ و النــگ5 در روابــط زناشــویی تعارض هــای مخــرب 
ــز  ــأله متمرک ــل مس ــر ح ــازنده، ب ــای س ــه تعارض ه ــبت ب نس
ــدارد،  ــه یکدیگــر وجــود ن ــل اینکــه اعتمــاد ب نیســت و به دلی
هیجان هــای منفــی و پاســخ کامــی اندکــی بیــن زوجیــن رد 
و بــدل می شــود، بنابرایــن همدیگــر را بــه جــای حــل مســأله 
ــدل  ــی6 م ــن له ــد )26(. همچنی ــرار می دهن ــه ق ــورد حمل م
طرحــواره هیجانــی را در ســال 2001 بنیــان نهــاد؛ ایــن مــدل 

بیانگــر ایــن اســت کــه افــراد در مفهــوم پــردازی هیجان شــان 
ــی  ــیوه های ــدة ش ــس کنن ــا منعک ــن طرحواره ه ــد؛ ای متفاوتن
ــی  ــد. یک ــه می  کنن ــات خــود را تجرب ــراد هیجان ــه اف اســت ک
ــناخت  ــی، ش ــای هیجان ــن طرحواره ه ــم ای ــای مه از پارامتره
ــی  ــرات غیر کام ــأ و تظاه ــه منش ــت ک ــات اس ــأ هیجان منش
هیجــان در ایــن طرحواره هــا می توانــد نقــش مهمــی در 
ــه  ــر ب ــد و اگ ــته باش ــات داش ــن هیجان ــیر ای ــر و تفس تعبی
و  خشــونت  زمینه ســاز  میتوانــد  نشــود  تعبیــر  درســتی 
تعارضــات زناشــویی گــردد )27(. در همیــن راســتا نمره هــای 
ــت، خشــم و پرخاشــگری  ــا خصوم ــی ب ــاال در نشــخوار ذهن ب
کامــی، پرخاشــگری غیرمســتقیم و پرخاشــگری جســمی 
رابطــه داشــته و ســبکهای کنتــرل هیجانــی میتوانــد خشــم و 
پرخاشــگری افــراد را کاهــش دهــد )28(. دامن کشــان و شــیخ 
ــای  ــه راهبرده ــد ک ــود نشــان دادن ــش خ االســامی در پژوه
ــای  ــی و راهبرده ــو منف ــه نح ــازگارانه ب ــان س ــم هیج تنظی
ــی  ــم را پیش بین ــخوار خش ــت نش ــو مثب ــه نح ــازگارانه ب ناس
ــد پیامدهــای  ــاروری میتوان ــی، ناب ــه طــور کل ــد )29(. ب نمودن
روانشــناختی بســیاری از جملــه اســترس عاطفــی، عــدم تعادل 
ــه  ــه ب ــن باتوج ــد؛ بنابرای ــته باش ــگری داش ــی و پرخاش عاطف
ــرض  ــي در مع ــا خیال ــي ی ــور واقع ــارور، به ط ــان ناب ــه زن اینک
نــگاه منفــي دیگــران قــرار میگیرنــد؛ شــناخت عواملــي کــه بــه 
زنــان نابــارور کمــک کنــد تــا در ایــن مواقــع بحــران زا، آرامــش 
ــردي و  ــکات بین ف ــل مش ــراي ح ــد و ب ــظ کنن ــود را حف خ
ــیار  ــد، بس ــاذ کنن ــود اتخ ــویی خ ــط زناش ــفتگی های رواب آش
ــن  ــر در ای ــم و مؤث ــاي مه ــایي متغیره ــت دارد. شناس اهمی
زمینــه میتوانــد راهگشــاي زنــان نابــارور، متخصصــان نابــاروري 
ــد  ــه باش ــطح جامع ــواده در س ــان خان ــاوران و روانشناس و مش
ــن  ــط زوجی ــش رواب ــظ و افزای ــت حف ــي را جه ــا مداخات ت
صــورت دهنــد؛ در همیــن راســتا مــرور پژوهش هــای گذشــته 
بیانگــر آن بــود کــه عوامــل هیجانــی و ارتباطــی ناکارآمــد در 
ــه ســزایی داشــته  ــارور نقــش ب ــان ناب ــات زناشــویی زن اختاف
ــفتگی  ــی آش ــدف بررس ــا ه ــر ب ــش حاض ــذا پژوه ــت؛ ل اس
ــا  ــای ب ــاس بازشناســی هیجــان چهره ــویی براس ــه زناش رابط
میانجیگــری پرخاشــگری ارتباطــی در زنــان نابــارور انجام شــد.

مواد و روش ها
ــش  ــک پژوه ــت و روش، ی ــاس ماهی ــر براس ــش حاض پژوه
ــدف،  ــر ه ــتگی و از نظ ــوع همبس ــی از ن ــی- پیمایش توصیف

4 Relational aggression
5 Young & Long
6 Leahy

تصویر 1- مدل مفهومی پژوهش
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کاربــردی می باشــد. جامعــۀ  آمــاری پژوهــش را کلّیــۀ زنــان بــا 
تشــخیص نابــاروری اولیــه و ثانویــه کــه بــه مراکــز نابــاروری و 
مراکــز پزشــکی زنــان و زایمــان شــهر تهــران در تابســتان ســال  
1400 مراجعــه کردنــد را تشــکیل دادنــد. طبــق نظــر محققــان 
ــادالت  ــی مع ــات مدل یاب ــرای مطالع ــه ب ــم نمون ــل حج حداق
ــه  ــر می باشــد )30(. در پژوهــش حاضــر ب ســاختاری 200 نف
ــارور شــهر تهــران  دلیــل عــدم دسترســی کامــل بــه زنــان ناب
300 نفــر از آن هــا را بــه روش نمونه گیــری دردســترس 
ــن در پژوهــش شــرکت  ــق پرسشــنامۀ آنای انتخــاب و از طری
ــود گزارشــی  ــنجه خ ــا از س ــع آوری داده ه ــرای جم ــد. ب کردن
ــي  ــون بازشناس ــکاران، آزم ــن و هم ــون ویزم ــویی تاکس زناش
ــگری  ــنامۀ پرخاش ــزن و پرسش ــن و فرای ــرة اکم ــان چه هیج
ارتباطــی پنهــان نلســون و کارل اســتفاده شــد )31-33(. 

ابزارهای پژوهش:
تاكســون7  زناشــویی  گزارشــی  خــود  ســنجۀ 
همــکاران  و  ویزمــن8  توســط  ســنجه  ایــن   :)MTSRM(
ســاخته شــده و شــامل 10 مــادة اقتبــاس شــده از پرسشــنامۀ 
آشــفتگی زناشــویی )MSI_R( اســت کــه آزمودنی هــا بــه 
آنهــا بــه صــورت بلــی یــا خیــر پاســخ می دهنــد )31(. 
ــری  ــویی را اندازه گی ــفتگی زناش ــات و آش ــزار اختاف ــن اب ای
ــی  ــار ماک ــی و اعتب ــات زمان ــون دارای ثب ــن آزم ــد. ای می کن
ــان  ــر پریش ــان از غی ــای پریش ــفتگی زوج ه ــخیص آش در تش
اســت. نمــرات ایــن آزمــون از 0 تــا 10 متغیــر می باشــد 
کــه نمــرة 4 به عنــوان نمــرة بــرش بــرای آشــفتگی زناشــویی 
در نظــر گرفتــه شــده اســت. روایــی ایــن پرسشــنامه توســط 
ســازندگان آن مــورد تأییــد قــرار گرفتــه اســت و دارای پایایــی 
بــاالی 0/70 می باشــد )31(. در ایــران بــرای اولیــن بــار 
ــکاران  ــر و هم ــط بهرادف ــدة آن توس ــر ش ــد نظ ــخۀ تجدی نس
ــوب و  ــی آن را مطل ــرا و روای ــل اج ــردان متأه ــان و م در زن
پایایــی آن را 0/94 گــزارش داد )34(. در پژوهــش حاضــر 
میــزان پایایــی بــه روش آلفــای کرونبــاخ 0/79 بــه دســت آمد. 
ــن  ــرهFART( 8(: ای ــان چه ــي هيج ــون بازشناس آزم
آزمــون در ســال 1976 بــه  وســیلۀ اکمــن و فرایــزن9 ســاخته و 
جمــع آوری شــد و شــامل 43 عکس ســیاه  و ســفید از هیجانات 
چهــره ای اســت، کــه ایــن عکس هــا تصاویــر چهــره ای از چنــد 
ــواي  ــره ای محت ــون درک چه ــند )32(. آزم ــرد می باش زن و م
ــي  ــه یعن ــان پای ــه از 6 هیج ــد ک ــه می ده ــی را ارائ عکس های
خشــم، نفــرت، تــرس، خوشــحالي، غــم و تعجب تشــکیل  شــده 
ــرات  ــدت تظاه ــاي ش ــي از متغیره ــله مراتب ــت و در سلس اس
چهــره اي وجــود دارد. آزمودنــی بایــد بــا نــگاه کــردن بــه هــر 
ــی  ــر را بازشناس ــورد نظ ــان م ــد هیج ــر بتوان ــک از تصاوی ی
کــرده و پاســخ بدهــد. برایــن اســاس اگــر آزمودنی هــا پاســخ 
درســت را بگوینــد عــدد 1 و در غیــر ایــن صــورت عــدد صفــر 
بــرای آنــان لحــاظ می شــود. بــرای ســاخت ایــن آزمــون ابتــدا 
ــزن  ــر هیجان هــای چهــرة اکمــن و فرای ــر از تصاوی 110 تصوی

کــه شــامل تصاویــر چهــرة افــراد در ســنین مختلــف و از هــر 
ــرس،  ــی شــادی، غــم، خشــم، ت ــا حــاالت هیجان دو جنــس ب
ــرای یــک گــروه 41  ــود، تهیــه و ب تنفــر و تعجــب و خنثــی ب
ــی  ــی بالین ــتۀ روانشناس ــجویان رش ــکل از دانش ــری متش نف
دانشــگاه شــیراز کــه در دامنــۀ ســنی 22 -19 قــرار داشــتند 
اجــرا کردنــد. ســپس 41 عکــس )هــر هیجــان شــش عکــس، 
به جــز هیجــان تــرس کــه پنــج عکــس را بــه خــود اختصــاص 
مــی داد(، کــه در غربال گــری اولیــۀ آنــان بیــش از 85 درصــد 
مرتبــط  هیجــان  تشــخیص صحیــح  در  شــرکت کنندگان 
ــای  ــوان محرک ه ــتند، به عن ــق داش ــر روی آن تواف ــا تصوی ب
بازشناســی و هفــت عکــس )مربــوط بــه شــش حالــت هیجانــی 
و حالــت خنثــی(، کــه 100 درصــد آزمودنی هــا روی آن 
توافــق داشــتند، به عنــوان گزینه هــای اصلــی انتخــاب شــدند. 
ــب  ــه 0/85 و ضری ــک هفت ــۀ ی ــی در فاصل ــاز آزمای ــار ب اعتب
ــه  دســت  آمــده اســت )32(. آزمــون  آلفــای کرونبــاخ 0/78 ب
ــر  ــورت صف ــه  ص ــده و ب ــرا ش ــه ای اج ــورت رایان ــه  ص ــوق ب ف
ــون  ــن آزم ــی ای ــب پایای ــود. ضری ــذاری می ش ــک نمره گ و ی
در مطالعــۀ نریمانــی، قاســم پور، ابوالقاســمی و حســن زاده، 
0/75 بــرآورد گردیــده اســت )34(. در پژوهــش حاضــر میــزان 
ــد.  ــت آم ــه دس ــاخ 0/84 ب ــای کرونب ــه روش آلف ــی ب پایای
 :)CRAS( 10مقيــاس پرخاشــگري ارتباطــي پنهــان
ــده و  ــی ش ــال 2006 طراح ــون و کارول11 در س ــط نلس توس
ــراي ســنجش کناره گیــري عاطفــي و خــراب کــردن وجهــۀ  ب
ــاس  ــده اســت. مقی ــاخته ش ــن س ــط زوجی ــي در رواب اجتماع
ــاس 6  ــر زیرمقی ــاّده )ه ــان 12 م ــي پنه ــگري ارتباط پرخاش
مــاده( دارد. ایــن مقیــاس بــه روش لیکرت برحســب پاســخ هاي 
1 تــا 7درجــه اي نمره گــذاري شــده اســت. کارول و همــکاران 
ضریــب آلفــاي کرونبــاخ نمــرات کناره گیــري عاطفــي را بــراي 
ــاي  ــن آلف ــران 0/86 و همچنی ــراي همس ــوهران 0/90 و ب ش
ــراي شــوهران  ــي را ب ــۀ اجتماع ــردن وجه ــاخ خــراب ک کرونب
0/88 و بــراي همســران 0/90 گزارش کردنــد )33(. در پژوهش 
منــگ12 نتایــج تحلیــل عاملــي تأییــدي روایــي ســازة نســخۀ 
ــب آلفــاي  ــي مقیــاس را نشــان مي دهــد، همچنیــن ضری اصل
کرونبــاخ بــراي خــراب کــردن وجهــۀ اجتماعــي وکناره گیــري 
عاطفــي بــه ترتیــب 0/90 و 0/86 در مــردان و 0/88 و 0/90 در 
ــان گــزارش شــده اســت )35(. در پژوهــش حاضــر میــزان  زن
ــد.  ــت آم ــه دس ــاخ 0/94 ب ــای کرونب ــه روش آلف ــی ب پایای

روش اجرا و تحليل
 )IR.UMA.REC.1400.021( کداخــاق  کســب  از  پــس   
ــز  ــه مراک ــی؛ ب ــق اردبیل ــگاه محق ــاي الزم از دانش و مجوزه
نابــاروری )ابــن ســینا، ســارا، شــریعتی( و مراکــز پزشــکی زنــان 
ــای  ــا هماهنگی ه ــد و ب ــه ش ــران مراجع ــهر ته ــان ش و زایم
صــورت گرفتــه پرسشــنامه ها بیــن زنــان نابــارور پخــش 
گردیــد و بــا توجــه بــه اینکــه روش نمونه گیــری در دســترس 
ــک  ــان پخــش لین ــرده شــد، از زم ــه کار ب ــن پژوهــش ب در ای

7 Marital Taxon Self-Report Measure
8 Whisman
9 Facial Affect Recognition task
10 Ekman & Friesen

11 Covert Relational Aggression Scale
12 Nelson & Carroll
13 Meng
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پرسشــنامۀ آنایــن در طــول ســه هفتــه، لینــک فعــال باقــی 
مانــد و در طــول ایــن مــدت، 300 پرسشــنامه بــا حــذف مــوارد 
ــرار گرفــت. توضیحــات الزم  ــار پژوهشــگران ق ناقــص در اختی
ــه ســؤاالت  ــه هــدف از پژوهــش و نحــوة پاســخ دهی ب از جمل
در پرسشــنامه ارائــه شــد و افــراد بــه صــورت کامــًا داوطلبانــه 
ــه  ــای ورود نمون ــد. معیاره ــرکت کردن ــش ش ــن پژوه در ای
ــدم  ــش، ع ــرکت در پژوه ــه ش ــل ب ــامل تمای ــش ش ــه پژوه ب
ــا بیشــتر از  ــاه ی ــه حاملگــی موفــق پــس از 12 م دســتیابی ب
زمــان مناســب بــا مقاربــت بــدون محافظــت، محــدودة ســنی 
ــدن و  ــواد خوان ــطح س ــل س ــودن، حداق ــال ب ــا 45 س 25 ت
نوشــتن، عــدم بیماری هــای زمینــه ای و معیــار خــروج از 
ــه همــکاری و مخــدوش  ــل ب پژوهــش نیــز شــامل عــدم تمای
بــودن پرسشــنامه بــود. کدهــای رایــج اخــاق در پژوهش هــای 
ــا در  ــل از یافته ه ــع حاص ــامل 14 ،13 ، 2 )مناف ــکی ش پزش
جهــت پیشــرفت دانــش بشــری(، کــد 20 )هماهنگــی پژوهــش 
ــا موازیــن دینــی و فرهنگــی( و کدهــای 24 ،3 ،1 )رضایــت  ب
آزمودنی هــا و نماینــدة قانونــی او( در پژوهــش حاضــر رعایــت 
شــده اســت. به منظــور تجزیــه و تحلیــل داده هــا از آمــار 
ــناختی از  ــت ش ــای جمعی ــۀ ویژگی ه ــرای مقایس ــی، ب توصیف
درصــد فراوانــی مطلــق و همچنیــن میانگیــن، انحــراف معیــار 
ــز به منظــور  ــار اســتنباطی نی ــا آم ــتفاده شــد. در رابطــه ب اس
آزمــون فرضیه هــای پژوهــش از معــادالت ســاختاری بــه روش 
ــای  ــتفاده از نرم افزاره ــا اس ــد و ب ــتفاده ش ــیر اس ــل مس تحلی
SPSS23 و Lisrel8.8  تجزیــه و تحلیــل شــدند؛ همچنیــن 
تجزیه هــای آمــاری در ســطح 5 درصــد بررســی شــدند.

یافته ها
ــا  ــان ب ــر از زن ــامل 300 نف ــه ش ــورد مطالع ــاری م ــۀ آم نمون

تشــخیص نابــاروری اولیــه و ثانویــۀ شــهر تهــران بــا میانگیــن 
ــۀ  ــه در دامن ــد ک ــار 5/37 بودن ــراف معی ــنی 36/93 و انح س
ســنی 25 تــا 45 ســال قــرار داشــتند. بیشــتر شــرکت کنندگان 
ــا 10  ــی مشــترک 5 ت ــر( دارای زندگ ــا 46 درصــد )138 نف ب
ســال، 52/7 درصــد )158 نفــر( دارای مــدت نابــاروری زیــر 5 
ســال، 33/3 درصــد )100 نفــر( دارای تحصیــات لیســانس و 
ــت اقتصــادی متوســط  ــر( دارای وضعی 51/7 درصــد )155 نف
ــه میانگیــن،  ــوط ب ــد. جــدول 1 آماره هــای توصیفــی مرب بودن
ــفتگی  ــای آش ــیدگی متغیره ــی و کش ــار، چولگ ــراف معی انح
رابطــۀ زناشــویی، بازشناســی بیــان چهــره ای هیجــان و 
پرخاشــگری ارتباطــی را نشــان می دهــد. مقــدار چولگــي 
ــازة )2 ،2-(  ــش در ب ــای پژوه ــرای متغیره ــده ب ــاهده  ش مش
قــرار دارد؛ یعنــي از لحــاظ کجــي متغیرهــای مــورد مطالعــه و 
مؤلفه هــای آن هــا طبیعــي بــوده و توزیــع آن هــا متقارن اســت. 
همچنیــن مقــدار کشــیدگي بــرای متغیرهــای آشــفتگی رابطــۀ 
زناشــویی، بازشناســی بیــان چهــره ای هیجــان و پرخاشــگری 
ــد  ــان مي ده ــن نش ــرار دارد؛ ای ــازه )2، 2-( ق ــی در ب ارتباط
ــیدگي  ــا از کش ــای آنه ــش و مؤلفه ه ــای پژوه ــع متغیره توزی
شــاپیرو-  آزمــون  از  همچیــن  اســت.  برخــوردار  نرمــال 
ــای  ــع متغیره ــودن توزی ــي ب ــی طبیع ــه بررس ــز ب ــک نی ویل
ــدول  ــج ج ــه نتای ــه ب ــا توج ــه ب ــد ک ــتفاده ش ــش اس پژوه
.)P>0/05( 1، توزیــع متغیرهــای پژوهــش طبیعــي اســت

رابطــۀ  آشــفتگی  کــه  می دهــد  نشــان  نتایــج جــدول2 
 ،P>0/01( ــان ــره ای هیج ــان چه ــی بی ــا بازشناس ــویی ب زناش
r=-0/458( در ســطح معنــی دار 99 درصــد رابطــۀ منفــی 
ارتباطــی )r=0/531 ، P>0/01( رابطــۀ  بــا پرخاشــگری  و 
مثبــت وجــود داشــت. در ادامــۀ تحقیــق بــا اســتفاده از 

جدول 1- آمار توصیفی متغیرهای پژوهش

جدول 2- ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش
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ــی  ــه بررس ــیر ب ــل مس ــه روش تحلی ــاختاری ب ــادالت س مع
ــره ای  ــان چه ــی بی ــتقیم بازشناس ــر مس ــتقیم و غی ــر مس اث
ــا میانجی گــری پرخاشــگری ارتباطــی بــر آشــفتگی  هیجــان ب
می شــود. پرداختــه  نابــارور  زنــان  در  زناشــویی  رابطــۀ 

پژوهــش،  مــدل  برازندگــی  شــاخص های  اســاس  بــر 
شــاخص   ،0/92 برابــر   )CFI( تطبیقــی  بــرازش  شــاخص 
ــی  ــاخص نیکوی ــر 0/92و ش ــده )NFI( براب ــار ش ــرازش هنج ب
ــۀ  ــر درج ــکوئر ب ــبت کای اس ــر 0/88، نس ــرازش )GFI( براب ب
ــات  ــن مربع ــۀ میانگی ــاخص ریش ــر 2/48، ش آزادی         براب
ــه  ــه ب ــا توج ــه ب ــد ک ــر )RMSEA( 0/070 می باش ــا براب خط
ــق  ــدل تحقی ــه م ــت ک ــوان گف ــده می ت ــه  دســت  آم ــج ب نتای
ازنظــر شــاخص های معنــی داری و بــرازش مــورد تأئیــد اســت.

ــی  ــر بازشناس ــتقیم متغی ــر مس ــدول 3 اث ــه ج ــه ب ــا توج ب
بیــان چهــره ای هیجــان بــر آشــفتگی رابطــۀ زناشــویی 
اثــر  اســت؛  معنــی دار  منفــی  ارتباطــی  پرخاشــگری  و 
ــۀ  ــفتگی رابط ــر آش ــی ب ــگری ارتباط ــر پرخاش مســتقیم متغی
بررســی  جهــت  می باشــد.  معنــی دار  مثبــت  زناشــویی، 
اثــر غیرمســتقیم بازشناســی بیــان چهــره ای هیجــان بــر 
آشــفتگی رابطــۀ زناشــویی بــا میانجی گــری پرخاشــگری 
ارتباطــی از آزمــون تســت ســوبل اســتفاده شــده اســت. 
ــق  ــتقیم از طری ــر غیرمس ــدت اث ــن ش ــرای تعیی ــن ب همچنی
میانجــی از آمــاره ای بــه نــام VAF14 اســتفاده می شــود 
کــه مقــداری بیــن 0 تــا 1 را اختیــار می کنــد؛ درواقــع 
ایــن مقــدار اثــر غیرمســتقیم بــه اثــر کل را می ســنجد.

بــا توجــه بــه میــزان آمــارة تــي غیرمســتقیم )تــی ســوبل( بین 
ــت؛  ــازه )1/96& 1/96-( اس ــارج از ب ــه خ ــاال ک ــای ب متغیره
ــره ای  ــان چه ــی بی ــتقیم بازشناس ــر مس ــر غی ــۀ اث ــذا فرضی ل
ــود.  ــه مي ش ــویی پذیرفت ــۀ زناش ــفتگی رابط ــر آش ــان ب هیج
بنابرایــن متغیــر بازشناســی بیــان چهــره ای هیجــان عــاوه بــر 
اثــر مســتقیم، بــه طــور غیــر مســتقیم و از طریــق پرخاشــگری 

ارتباطــی نیــز بــر آشــفتگی رابطــۀ زناشــویی تاثیــر می گــذارد. 
 VAF ــاره ــرای آم ــده ب ــت  آم ــه  دس ــزان ب ــه می ــه ب ــا توج ب
ــان  ــی بی ــر بازشناس ــد تأثی ــه 31 درص ــود ک ــاهده می ش مش
ــق  ــویی از طری ــۀ زناش ــفتگی رابط ــر آش ــان ب ــره ای هیج چه
ــه  ــردد ک ــن گ ــد تبیی ــی می توان ــگری ارتباط ــت پرخاش کیفی
 VAF نشــان دهنــدة میانجی گــری جزئــی اســت زیــرا مقــدار
ــد. ــی می باش ــری جزئ ــر میانجی گ ــا 0/8 بیان گ ــن 0/2 ت بی

بحث و نتيجه گيری
پژوهــش حاضــر بــا هــدف تدویــن مــدل علــی آشــفتگی رابطــه 
ــا  ــان ب ــره ای هیج ــان چه ــی بی ــاس بازشناس ــویی براس زناش
ــام  ــارور انج ــان ناب ــی در زن ــگری ارتباط ــری پرخاش میانجی گ
گرفــت. نتایــج به دســت  آمــده نشــان داد کــه اثــر بازشناســی 
ــان  ــر آشــفتگی رابطــه زناشــویی زن بیــان چهــره ای هیجــان ب
ــا  ــده ب ــت  آم ــه  دس ــج ب ــود. نتای ــادار ب ــی و معن ــارور منف ناب
ــکاران؛ زارع  ــکو و هم ــش لورداچس ــش پژوه ــای پژوه یافته ه
و اعتمادی فــرد و دامن کشــان و شــیخ االســامی همســو 
ــده  ــرک و دریافتکنن ــب مح ــران اغل ــود )29 ،19 ،15(. دیگ ب
پاســخهای هیجانــی مــا هســتند و در اکثــر اوقــات، فرایندهــای 
ــراد  ــژه اف ــا دیگــران و بهوی ــل ب ــای تعام ــی در موقعیته هیجان
نزدیــک ماننــد همســر، دوســتان یــا اعضــای خانــواده بــه کار 
ــا هیجانپذیــري  گرفتــه میشــود )36(. از ســوی دیگــر افــراد ب
مثبــت بیشــتر در مقایســه بــا افــراد داراي هیجانپذیــري منفــی 
بــه احتمــال زیــاد حالــت مثبــت و پویایــی هیجانــات بیشــتري 
را از خــود نشــان میدهنــد، دیــدگاه مثبتتـــري بــه خــود دارنــد 
و بــر جنبههــاي مثبــت رابطــه تمرکــز دارنــد، همچنیــن ایــن 
افــراد ایــن توانایــی را دارنــد کــه صحنــه زندگــی زناشــویی را 
بــراي خــود دلچســب ســازند )37(. بهعبارتــی حالــت چهــره، 
منبعــی غنــی از اطاعــات را فراهــم میکنــد، بــه گونهــاي کــه 
بیننــده میتوانــد از آن بــراي ایجــاد فرضیاتــی در مــورد حالــت 
هیجانــی فعلــی شــخص دیگــر اســتفاده کنــد کــه ایــن خــود 

نمودار 1- آزمون مدل تحقیق )در حالت استاندارد(
14 Variance Accounted for
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ــده و  ــت ش ــا موقعی ــب ب ــاري متناس ــش رفت ــه واکن ــر ب منج
متعاقبــاً عملکردهــاي فــردي و میــان فــردي مهمی را بــه دنبال 
ــی  ــا هیجان های ــرد اجــازه می دهــد ت ــه ف ــد ب ــن فرآین دارد. ای
ــود را  ــوب می ش ــول محس ــل قب ــی قاب ــر اجتماع ــه از نظ ک
بپذیــرد و اطاعــات را بــه صــورت بصــري و بــه منظــور افزایش 
احتمــال طبقه بنــدي درســت حــاالت چهرهــاي پــردازش 
ــارور،  ــان ناب ــات چهــره در زن ــردازش هیجان ــاز پ ــد )38(. ب کن
ــت  ــی را تح ــرایط تعامل ــا در ش ــراز هیجان ه ــازه اب ــای ت راه ه
تأثیــر قــرار داده و منجــر بــه افزایــش دلبســتگی آنهــا خواهــد 
شــد، بدیــن معنــی کــه بازشناســی هیجانــات چهرهــای باعــث 
ــی  ــه متحمــل فشــارهای روان ــاروری ک ــان ناب ــه زن میشــود ک
زیــادی هســتند، رابطــه زناشــویی خــود را براســاس شــناخت 
ــي از  ــرات مثبــت روان ــه اث ــذا منجــر ب ــرده؛ ل درســت پیــش ب
ــود  ــي و بهب ــش عاطف ــن و واکن ــش ذه ــش آرام ــه افزای جمل
ــویي  ــفتگی زناش ــش آش ــه کاه ــاری و در نتیج ــات رفت ارتباط
خواهــد شــد. نتایــج نشــان داد کــه پرخاشــگری ارتباطــی اثــر 
ــان  ــر آشــفتگی رابطــۀ زناشــویی زن ــی داری ب مســتقیم و معن
نابــارور دارد. ایــن نتایــج بــا نتایــج پژوهــش پژوهــش ســندبرگ 
و همــکاران و نامدارپــور و بلقان آبــادی همســو بــود )21 ،25(. 
ــگری  ــه پرخاش ــان داد ک ــکاران نش ــندبرگ و هم ــش س پژوه
ــر  ــی پایین ت ــت جنس ــه رضای ــر ب ــده منج ــه ای ادراک ش رابط
هــم بــرای خــود و هــم بــرای شــریک زندگــی می شــود )21(. 
ــب  ــوده و موج ــان ب ــراي زن ــزا ب ــدي استرس ــاروري فرآین ناب
ــی  اضطــراب، افســردگی و در نتیجــه موجــب ســازگاري پائین
ــازگار  ــای ناس ــه رفتاره ــر ب ــت منج ــن اس ــه ممک ــود ک می ش
ــه  ــن نیســت ک ــی، دور از ذه از ســوی همســر شــده؛ به عبارت
پرخاشــگري ارتباطــي پنهــان کــه شــامل بدگویــي از همســر، 
شــایعه پراکنــي علیــه او، گفتــن اطاعــات خصوصــي همســر 
بــه دیگــران و یــا فراهــم نمــودن امــکان دخالــت دیگــران در 
ــن  ــده گرفت ــن، نادی ــن زوجی ــاجرات بی ــا و مش ــان بحثه جری
ــرار نکــردن رابطــه جنســي  ــه او، برق ــدم توجــه ب همســر و ع

ــجام  ــت و انس ــق، رضای ــر تواف ــه، ب ــرک رابط ــه ت ــد ب و تهدی
زوجــي تأثیــر منفــي دارد )39(. از ســوی دیگــر ایــن یافته هــا 
ــدید  ــه تش ــت ک ــار اس ــۀ اجب ــی نظری ــا پیش بین ــان ب همزم
بیشــتر پرخاشــگری زمانــی اتفــاق می افتــد کــه هــر دو 
اعضــای یــک گــروه رفتارهــای ناخوشــایند یــا تهاجمــی داشــته 
باشــند )40(؛ بــه عبارتــی زنــان نابــارور بــه دلیــل احساســات 
ــه می کننــد ممکــن اســت رفتارهــای  ناخوشــایندی کــه تجرب
ــه  ــر ب ــز منج ــن نی ــد و ای ــان دهن ــود نش ــگرانه از خ پرخاش
افزایــش پرخاشــگری همســر شــود. همچنیــن نتایج نشــان داد 
کــه اثــر غیرمســتقیم بازشناســی بیــان چهــره ای هیجــان بــر 
آشــفتگی رابطــۀ زناشــویی زنــان نابــارور از طریــق پرخاشــگری 
ارتباطــی معنــادار بــود. لــذا، پرخاشــگری ارتباطــی، به عنــوان 
ــا  ــان ب ــره ای هیج ــان چه ــی بی ــه بازشناس ــر رابط میانجی گ
ــد و  ــه ش ــارور پذیرفت ــان ناب ــویی زن ــۀ زناش ــفتگی رابط آش
ــان  ــی بی ــر بازشناس ــد از تأثی ــه 31 درص ــد ک ــاهده گردی مش
چهــره ای هیجــان بــر آشــفتگی رابطــۀ زناشــویی زنــان نابــارور 
از طریــق پرخاشــگری ارتباطــی، می توانــد تبییــن گــردد. 
ــو  ــج همس ــن نتای ــا ای ــتقیم ب ــور مس ــه ط ــه ب ــی ک پژوهش
باشــد یافــت نشــد. نظریــه پــردازان سیســتمی معتقدنــد کــه 
ــد  ــن می توان ــن زوجی ــری بی ــاس برت ــا احس ــدرت ی ــظ ق حف
منجــر بــه خشــونت و پرخاشــگری بیــن آنهــا شــود؛ در ادامــه 
ــن  ــی بی ــی و ارتباطــی اندک ــای کام ــه پیام ه ــل اینک ــه دلی ب
آن هــا رد و بــدل می شــود، طرفیــن ممکــن اســت بــر حســب 
تعبیــر و تفســیر آن هــا از بیــان چهرهــای طــرف مقابــل، میزان 
خشــونت و شــدت حملــه بــه طــرف مقابــل را تنظیــم کننــد 
ــره  ــات چه ــناخت هیجان ــه در ش ــرادی ک ــی اف )27(؛ بهعبارت
همســر خــود ضعــف دارنــد، از راهبردهــای ناســازگارانه 
در تنظیــم هیجانــات اســتفاده می کننــد؛ در برخــورد بــا 
موقعیت هــای منفــی، توجــه خویــش را بــر ابعــاد منفــی 
ــه جــای  ــراد ب ــن دســته از اف ــع ای ــد؛ در واق ــز می کنن متمرک
گســترش توجــه خویــش در ایــن موقعیت هــا، توجــه خویــش 

جدول 3- معادالت ساختاري مدل تحقیق

جدول 4- نتایج تحلیل اثرات غیرمستقیم بازشناسی بیان چهره ای هیجان بر آشفتگی رابطۀ زناشویی با میانجی گری پرخاشگری ارتباطی
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را محــدود می کننــد. تمرکــز بــر ابعــاد منفــی باعــث می گــردد 
ــر  ــرای تغیی ــی موقعیــت ب ــر شــناختی کــه شــامل ارزیاب تغیی
ــرای  ــرد ب ــت ف ــا ظرفی ــت، ی ــاره موقعی ــرد درب ــر ف نحــوة تفک
مدیریــت خواســته های موقعیتــی اســت، صــورت نگیــرد و ایــن 
امــر منجــر بــه بــروز پرخاشــگری بــه صــورت پنهــان و آشــکار 
ــه  ــات و پرخاشــگری ب ــه نقــص در شناســایی هیجان شــده، ک
ــط  ــه تشــدید آشــفتگی در رواب ــد منجــر ب همــراه هــم میتوان
ــل  ــر مث ــاي همس ــه ویژگي ه ــن مطالع ــود. در ای ــویی ش زناش
ــه نازایــي کــه  شــغل، ســطح تحصیــات و وجــود علــت مردان
ــي در خانم هــاي  ــد زمینه ســاز اختــاالت روحــي- روان مي توان
دارای مشــکات نابــاروری باشــد مــورد بررســي قــرار نگرفـــت 
ــرار  ــر ق ــد نظ ــدي م ــاي بع ــت در پژوهش ه ــر اس ــه بهت ک
گیرنــد. نکتــه دیگــر اینکــه الزم اســت پژوهــش حاضــر بــا در 
نظــر گرفتــن محدودیت هــاي موجــود تعبیــر و تفســیر شــود. 

نخســتین محدودیــت اســتفاده از مقیاس هــاي خــود گــزارش 
دهـــي بــه منظــور ارزیابــي متغیرهاي پژوهش اســت. پیشــنهاد 
ــش  ــاي پژوه ــده از روش ه ــاي آین ــراي پژوهش ه ــود ب مي  ش
ــز  ــن نی ــا و زوجی ــز اســتفاده و پژوهــش روي مرده ــي نی کیف
انجــام شــود. از آنجــا کــه ســامت زنــان پایــه ســامت خانواده 
ــط  ــود رواب ــدون بهب ــازی آن ب ــم س ــت و فراه ــه اس و جامع
همســران شــدنی نیســت، لــذا نتایــج حاصــل از ایــن تحقیــق 
ــک  ــواده کم ــوزه خان ــاوران ح ــران و مش ــه درمانگ ــد ب میتوان
نمایــد کــه بــا افزایــش آگاهــی و آمــوزش هیجــان چهــره بــه 
ــش و در  ــا را کاه ــی آنه ــگری ارتباط ــزان پرخاش ــن، می زوجی
نتیجــه آشــفتگی زناشــویی آنــان را کاهــش دهنــد. همچنیــن، 
نتایــج حاصلــه عــاوه بــر غنــا بخشــیدن بــه ادبیــات پژوهشــی، 
ــه بررســی  ــف در زمین ــد راهگشــای پژوهشــگران مختل میتوان
ــارور شــود. ــان ناب مشــکات زناشــویی ادراک شــده توســط زن
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