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Abstract
Introduction: Marital conflicts are inevitable, though they are considerably reduced through training 
and development of social skills. This study aimed to investigate the effectiveness of integrative 
behavioral couple therapy on the sexual intimacy and marital burnout of the couples with marital 
conflicts.  
Methods: This was a pretest-posttest quasi-experimental study with a control group and was applied 
in terms of purpose. The statistical population consisted of all couples with marital conflict in Sanandaj 
City (30 couples) from March 21 to September 22, 2019, that were divided into two experimental 
and control groups, each of 15. Batlani's sexual intimacy questionnaire and Pinez' marital burnout 
questionnaire as the research instruments were completed by the subjects before and after the 
intervention. The reliability of the questionnaires was assessed by the Cronbach's alpha as 0.88. The 
experimental group was provided with ten 90-min sessions of integrative behavioral couple therapy 
training, one session per week for two months; however, the control group received no intervention. 
Data were analyzed by MANCOVA and one-way MANCOVA. 
Results: Data analysis showed that integrative behavioral couple therapy significantly improved 
sexual intimacy and reduced marital burnout of couples (p <0.001). 
Conclusions: Integrative behavioral couple therapy as an effective intervention increased sexual 
intimacy and reduced marital burnout of couples.
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چکیده
مقدمــه: تعارضــات زناشــویی امــری اجتنــاب ناپذیــر اســت کــه در ســایه آمــوزش و مهارت هــای اجتماعــی تــا حــدی زیــادی می تــوان 
آن را تقلیــل داد. هــدف پژوهــش حاضــر بررســی اثربخشــی زوج درمانــی گروهــی بــر صمیمیــت جنســی و دلزدگــی زناشــویی زوجیــن 

دارای تعــارض زناشــویی بــود. 
ــی  ــز پژوهش ــدف نی ــر ه ــرل و از نظ ــروه کنت ــا گ ــون ب ــون و پس آزم ــوع پیش آزم ــی و از ن ــبه  آزمایش ــش، ش روش کار: روش پژوه
کاربــردی بــود. جامعــه آمــاری پژوهــش کلیــه زوجیــن دارای تعــارض زناشــویی شــهر ســنندج )30 زوج( در نیمــه اول ســال 1398 بودنــد 
کــه بــه صــورت تصادفــي در 2 گــروه آزمایــش و کنتــرل )هــر کــدام 15 زوج( قــرار داده شــدند. ابــزار پژوهــش پرسشــنامه های صمیمیــت 
جنســی بطالنــی )1398( و دلزدگــی زناشــویی پاینــز )1996( بــود کــه شــرکت کننــدگان قبــل و بعــد از مداخلــه آن را تكمیــل کردنــد. 
پایایــی ابــزار بــر اســاس آزمــون آلفــای کرونبــاخ )0/88( حاصــل شــد. بــرای گــروه آزمایــش 10 جلســه )90 دقیقــه ای(  و در هــر هفتــه 1 
جلســه و در طــی 2 مــاه، آمــوزش زوج درمانــی ارائــه شــد و بــرای گــروه کنتــرل هیــچ مداخلــه ای انجــام نگرفــت. بــرای تجزیــه و تحلیــل 

داده هــا نیــز از تحلیــل کوواریانــس یكراهــه و چندراهــه اســتفاده شــد. 
یافته هــا: تحلیــل داده هــا نشــان داد کــه زوج درمانــی گروهــی بــا تأثیــر 0/87 و ســطح معنــاداری )p >0/001( موجــب بهبــود صمیمیــت 

 .)p >0/001( جنســی شــده اســت. همچنیــن  امــوزش زوج درمانــی بــا تأثیــر 0/86 موجــب کاهــش دلزدگی زناشــویی زوجیــن شــد
ــر اســت کــه باعــث بهبــود صمیمیــت جنســی و کاهــش دلزدگــی زناشــویی  ــه مؤث ــری: زوج درمانــی گروهــی یــک مداخل نتیجه گی

ــود.   ــویی می ش ــات زناش ــن دارای تعارض زوجی
کلیدواژه ها: تعارض زناشویی، زوج درمانی گروهی، صمیمیت جنسی، دلزدگی زناشویی.

 

مقدمه
وجــود چالش هــا و مشــكالت در زندگــی زناشــویی امــری اجتنــاب 
ــورد  ــه م ــن ک ــط زوجی ــر اســت. از مشــكالت شــایع در رواب ناپذی
توجــه درمانگــران واقــع شــده اســت تعارضات زناشــویی اســت )1(. 
تعارضــات زناشــویی بــه هــر گونــه عقایــد و رفتارهــای ناهمخــوان 
ــوان آن را از چهــار بعــد  بیــن زوجیــن اطــالق می شــود کــه می ت
ــارض  ــروز تع ــناخت )2(. ب ــكار ش ــوا و راه ــدت، محت ــی، ش فراوان
امــري رایــج و اجتنــاب ناپذیــر اســت و می تــوان آن را رایج تریــن 
و غیرقابــل اجتناب تریــن پدیــده در روابــط زناشــویی نــام بــرد. در 

واقــع، وقــوع تعــارض در زندگــی زناشــویی حتــی در ازدواج هــاي 
موفــق هــم امــري عــادي اســت )3(. همســران متعــارض از عادات 
و شــخصیت همســر خــود ناراضــی بــوده و داراي مشــكل ارتباطــی 
ــازگاري  ــن مشــكالت س ــه ای ــون هســتند ک ــاي گوناگ در حوزه ه
زناشــویی در طــول زندگــی مشــترك و جنبه هــاي مختلــف 
ــرار  ــر ق ــت تأثی ــوار را تح ــی خان ــی و فرهنگ ــادي، اجتماع اقتص
می دهــد و ســبب کاهــش دلگرمــی و صمیمیــت اعضــاي خانــواده 
ــواده  ــا پیامدهــای مهمــی در خان می شــود. تعارضــات زناشــویی ب
ــازگاری  ــد، س ــروری ناکارآم ــف، فرزندپ ــازگاری ضعی ــون س همچ
زناشــویی ضعیــف، دلزدگــی زناشــویی و افزایــش احتمــال تعارضات 
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والــد فرزنــدی همــراه اســت )4(. 
از بیــن عوامــل مؤثــر بــر تعارضــات زناشــویی کــه ممكن اســت در 
نهایــت  بــه بــروز طــالق منجــر  گــردد، می تــوان بــه صمیمیــت 
جنســی و دلزدگــی زناشــویی اشــاره کــرد. صمیمیــت بــه عنــوان 
یكــی از ارزشــمندترین ابعــاد وجــودي انســان اســت و بــه عنــوان 
امــري ضــروري در عملكــرد ســالم انســان در نظــر گرفتــه 
می شــود )5(. صمیمیــت نزدیكــی، تشــابه و یــک رابطــه شــخصی 
ــتلزم  ــه مس ــت ک ــر اس ــخص دیگ ــا ش ــی ب ــا هیجان ــقانه ی عاش
شــناخت و درك عمیــق از فــرد دیگــر بــه منظــور بیــان افــكار و 
احساســات میباشــد. بــاگاروزی )Bagarozzi( صمیمیــت را شــامل 
ــی، جنســی،  ــی، روان شــناختی، عقالن ــت هیجان ــد صمیمی ــه بع ن
ــی  ــی و زمان ــی تفریح ــناختی، اجتماع ــوی، زیباش ــمانی، معن جس
ــه  ــت ک ــده اس ــی پیچی ــی موضوع ــت جنس ــد )6(. صمیمی می دان
نیــاز بــه توجــه ویــژه ای دارد، زیــرا رضایتمنــدی در ایــن زمینــه بــر 
جنبه هــای دیگــر روابــط زوجیــن اثــر می گــذارد و عبــارت از نیــاز 
ــكار، احساســات و  ــراز اف ــان نهــادن، ســهیم شــدن و اب ــه در می ب
خیال پردازي هــاي جنســی بــا همســر اســت. ایــن نــوع صمیمیــت 
ــت  ــد. صمیمی ــی می باش ــل جنس ــن و می ــتاي برانگیخت در راس
جنســي و رضایــت حاصــل از آن در بیــن زوجیــن، عامــل اصلــي در 
جلوگیــري از گســیختگي و عنان بریدگــي تمایــالت در رفتارهــاي 
جنســي آنــان و جســتجوي ارضــاي جنســي در روابط غیرزناشــویي 
و خــارج خانوادگــي اســت )7(. زوجینــی کــه صمیمیــت باالتــری 
ــت  ــند و رضای ــكالت را دارا می باش ــا مش ــه ب ــدرت مواج ــد ق دارن

ــد )8(. ــه می کنن ــری را تجرب ــویی باالت زناش
دلزدگــی زناشــویی نیــز از عــدم تناســب میــان واقعیــات و توقعــات 
ــا و  ــازگاری زوج ه ــزان س ــه می ــزان آن ب ــود و می ــی می ش ناش
باورهایشــان بســتگی دارد )9(. دلزدگــی زناشــویی فقــدان تدریجــی 
دلبســتگی بــه همســر اســت کــه شــامل کاهــش توجــه بــه وی، 
بیگانگــی عاطفــی و افزایــش احســاس دلســردی و بی تفاوتــی بــه 
ــه مــرور زمــان، عشــق  همســر اســت )10(. دلزدگــی زناشــویی ب
و عالقــه بیــن زوجیــن را کم رنــگ و گاهــی به طــور کامــل 
ــی،  ــی و روان ــكالت روح ــه مش ــی ب ــن دلزدگ ــد. ای ــو می کن مح
ــالق  ــی( و ط ــالق عاطف ــی )ط ــرد و بی تفاوت ــط س ــتمرار رواب اس
رســمی  منجــر می شــود. پژوهش هــا نشــان می دهنــد کــه 
ــی  ــرای دلزدگ ــی ب ــرزای مهم ــل خط ــویی عام ــازگاری زناش ناس
ــیوع  ــن ش ــی رود )11(. همچنی ــمار م ــه ش ــالق ب ــویی و ط زناش
دلزدگــی زناشــویی بیشــتر شــده اســت، بــه طــوری کــه 50 درصــد 
از زوج هــا در ازدواج خــود بــا دلزدگــی زناشــویی مواجــه می شــوند 
)12(. دلزدگــی زناشــویی در بعــد عاطفــی بــا افســردگی، اســترس، 

ــودن ســالمت  ــن ب ــا پایی ــد جســمی ب ــری در بع ــارض و درگی تع
عمومــی، ضعیــف بــودن سیســتم ایمنــی بــدن و برانگیختگی هــای 
قلبــی عروقــی همــراه اســت و در بعــد روانــی عــالوه بر نشــانه های 
معنــادار افســردگی و اضطــراب، گرایــش بــه رفتارهــای آســیب زا را 

ــد )13(.  ــان می ده نش
ــه  ــاوت، ب ــای متف ــا رویكرده ــددی ب ــری متع ــای نظ دیدگاه ه
ــی  ــع دلزدگ ــویی و رف ــای زناش ــل تعارض ه ــن و ح ــال تبیی دنب
ــی کــه اثربخشــی آن در زمینه هــای  هســتند. یكــی از رویكردهای
بســیاری بــه تأییــد رســیده، رویكــرد زوج درمانــی گروهــی اســت. 
 Jakobson( ــه توســط جاکوبســن و کریســنتس ــرد ک ــن رویك ای
Christensen &( پایه گــذاری شــده اســت، مبتنــی بــر آن دســته 

ــوط  ــرای حــل مشــكالت مرب ــی اســت کــه ب از شــیوه های درمان
ــد  ــه می توان ــكالتی ک ــی رود. مش ــه کار م ــا ب ــاط زوج ه ــه ارتب ب
ــز  ــا نی ــا باشــد و آنه ــن زوج ه ناشــی از تحریف هــای شــناختی بی
ــه و حــل  ــرای درك واقع بینان ــد آگاهــی و مهارت هــای الزم ب فاق
ــتند  ــود هس ــن خ ــای بی ــی ارتباط ه ــی از چگونگ ــكالت ناش مش
ــی  ــرش هیجان ــش پذی ــور افزای ــه منظ ــرد ب ــن رویك )14(. در ای
میــان زوجیــن از چهــار شــیوه اتحــاد همدالنــه، بی طرفــی 
ــه  ــوط ب ــای مرب ــش فعالیت ه ــل و افزای ــش تحم ــه، افزای متحدان
خــود اســتفاده می شــود )15(. پژوهش هــا نشــان داده اســت 
ــا،  ــی زوج ه ــای ارتباط ــود الگوه ــا بهب ــی ب ــرد زوج درمان رویك
ــی و  ــت عاطف ــویی و صمیمی ــازگاری زناش ــزان س ــد می می توان
جنســی زوج هــا را افزایــش و هیجان هــای منفــی و تعارض هــای 
ــی از  ــن زوج درمان ــد )16(. همچنی ــش  ده ــا را کاه ــویی آنه زناش
طریــق بازســازی روابــط زوج هــا، امنیــت و رفتارهــای امــن آنهــا را 
ــل  ــود زناشــویی، می ــا و کشــمكش های موج ــش و تعارض ه افزای
بــه تــرك رابطــه و طــالق را کاهــش می دهــد و موجــب ارتقــای 

ــود )17(.  ــا می ش ــناختی آنه ــمی و روانش ــالمت جس س
راجــع موضــوع حاضــر، پژوهش هایــی صــورت گرفتــه ولــی 
ــط زناشــویی انجــام  ــر روی بعــد خاصــی از رواب ــه ب بیشــتر مداخل
شــدند ولــی در پژوهــش حاضــر ابعــاد بیشــتری)صمیمت جنســی 
ــكاران در  ــت. Panahi و هم ــر اس ــد نظ ــویی( م ــی زناش و دلزدگ
ــش  ــر کاه ــاري ب ــي رفت ــد زوج درمان ــه گرفتن ــی نتیج پژوهش
دلزدگــي زناشــویي و تــرس از صمیمیــت زوج هــا مؤثــر اســت )18(. 
Besharat & Rafiezadeh در پژوهشــی دریافتنــد تعهد، صمیمیت 

و نگــرش جنســی نقــش تعییــن کننــده ای در پیش بینــی رضایــت 
ــد )Soudani .)19 و  ــا می کنن ــویی ایف ــازگاری زناش ــی و س جنس
همــكاران نتیجــه گرفتنــد زوج درمانــي رفتــاري تلفیقــي بــر بهبــود 
ــان قربانــي خشــونت مؤثــر اســت  تاکتیک هــاي حــل تعــارض زن
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ــي  ــیوه زوج درمان ــد ش ــه گرفتن ــكاران نتیج )Nazari .)15 و هم
 Lundy .)20( گروهــی در افزایــش رضایــت زناشــویي موثــر اســت
در پژوهشــی دریافــت کــه رضایــت جنســی بــا تعــارض زناشــویی 
ــا ســازگاري زناشــویی رابطــه مثبــت دارد )21(.  رابطــه منفــی و ب
همچنیــن Stafford و همــكاران  نشــان دادنــد کــه هرچــه تعارض 
زناشــویی بیشــتر باشــد، رضایــت جنســی کمتــر خواهــد بــود )22(. 
نتایــج پژوهــش Szymanaski & Hilton هیلتــون نشــان داد 
زوج درمانــی رفتــاری تلفیقــی در مــورد زوج هایــی کــه درماندگــی 
زناشــویی دارنــد و دچــار فقــدان یــا تــرس از صمیمیــت در رابطــه 
هســتند، بــا موفقیــت همــراه بــوده و منجــر بــه بهبــود ســازگاری 
متقابــل شــده اســت )Whisman & Baucam .)23 در پژوهشــی 
نتیجــه گرفتنــد زوج درمانــی رفتــاری تلفیقــی بــه بهبــود رضایــت 
ــز  ــكاران نی ــود )Christensen .)24 و هم ــر می ش ــویی منج زناش
دریافتنــد زوج درمانــی رفتــاری تلفیقــی افزایــش رضایت زناشــویی 
ــی دارد )Karimiyan .)25 و  ــن را در پ ــل زوجی و ســازگاری متقاب
ــد کــه رویكــرد رفتــاري تلفیقــی در بهبــود  همــكاران نشــان دادن
 Cano & Leonard .)26( ــر اســت ــن موث ــویي زوجی ــد زناش تعه
ــی و  ــرش عاطف ــش پذی ــه افزای ــی ب ــد زوج درمان ــز نشــان دادن نی

ــود )27(. ــارض منجــر می ش ــن متع ــی در زوجی همدل
ــالق،  ــر ط ــالوه ب ــویی ع ــی زناش ــات در زندگ ــارض و اختالف تع
ــی و جســمی زن  ــرای ســالمت روان ــی ب پیامدهــای منفــی فراوان
ــد  ــه می توان ــد آورد ک ــار خواه ــه ب ــا ب ــدان آنه ــوهر و فرزن و ش
ــد.  ــرار ده ــر ق ــت تأثی ــویی را تح ــی زناش ــد زندگ ــای مفی جنبه ه
ــای  ــزون تعارض هــای زناشــویی در دنی ــش روزاف ــن، افزای همچنی
معاصــر و خطــر بــروز جدایــی و اثــر منفــی آن بــر ســالمت روانــی 
ــران  ــا درمانگ ــت ت ــده اس ــب ش ــان، موج ــدان آن ــن و فرزن زوجی
نظریه هــا و طرح هایــی را بــرای کمــک بــه زوجیــن دچــار 
تعــارض ارائــه دهنــد. لــذا اجــرای مداخــالت درمانــی جهــت بهبود 
ــج  ــن نتای ــه نظــر می رســد. همچنی ــط زناشــویی، ضــروری ب رواب
ــرای  ــواده ب ــاوران خان ــط مش ــد توس ــش می توان ــل از پژوه حاص
کاهــش مشــكالت زناشــویی، آموزش هــای قبــل و بعــد از ازدواج، 
ــواده در  ــاد خان ــت نه ــازی و تقوی ــگیری، غنی س ــور پیش ــه منظ ب
مؤسســات و مراکــز مربوطــه مــورد اســتفاده قــرار گیــرد. بــا توجــه 
ــی  ــر بررس ــش حاض ــی پژوه ــدف اصل ــه، ه ــب مطروح ــه مطال ب
اثربخشــی زوج درمانــی بــر صمیمیــت جنســی و دلزدگی زناشــویی 

ــارض زناشــویی اســت.   ــن دارای تع زوجی

روش کار
نــوع  از  شــبه  آزمایشــی  روش  لحــاظ  از  حاضــر  پژوهــش 

ــدف  ــاظ ه ــرل و از لح ــروه کنت ــا گ ــون ب ــون- پس آزم پیش آزم
کاربــردی بــود. جامعــه آمــاري پژوهــش، کلیــه زوجیــن ناســازگار 
مراجعــه کننــده بــه مراکــز مشــاوره شــهر ســنندج در 6 ماهــه اول 
ســال 1398 بودنــد. شناســایی مشــارکت کننــدگان از طریــق مرکز 
مشــاوره شهرســتان و بــا حفــظ اطالعــات محرمانه و همــكاری آن 
صــورت گرفــت. نمونــه پژوهــش شــامل 30 زوج  بودنــد کــه بــه 
صــورت تصادفــی در دو گــروه آزمایــش )15زوج( و گــروه کنتــرل 
ــد،  ــده بودن ــا ش ــغل همت ــالت و ش ــر تحصی ــه از نظ )15زوج( ک
ــل  ــامل تمای ــش ش ــه پژوه ــای ورود ب ــدند. مالك ه ــارده ش گم
بــه همــكاری جهــت دریافــت مداخلــه درمانــي، عــدم تمایــل بــه 
طــالق، داشــتن حداقــل یــک فرزنــد، مــدرك تحصیلــی حداقــل 
دیپلــم ، حداقــل ســه ســال ســابقه زندگــي مشــترك و دامنه ســنی 
ــدم  ــای خــروج از پژوهــش شــامل ع ــا 40 ســال و مالك ه 20 ت
ــابقه  ــا س ــناختی ی ــالل روان ش ــود اخت ــكاری، وج ــه هم ــل ب تمای
ــدر و  ــواد مخ ــرف دارو، م ــدن؛ مص ــتری ش ــی و بس ــاری روان بیم
الــكل و غیبــت بیــش از یــک جلســه در جلســات آموزشــی بــود. 
ــر  ــای زی ــا از ابزاره ــع آوری داده ه ــرای جم ــر ب ــش حاض در پژوه

اســتفاده شــد:
 Penis 1- پرسشــنامه دلزدگــی زناشــویی: ایــن پرسشــنامه توســط
ــویی در  ــی زناش ــه دلزدگ ــري درج ــراي اندازه گی ــال 1996 ب در س
ــن پرسشــنامه شــامل 21  ــن طراحــی شــده اســت. ای ــن زوجی بی
ــاس  ــد احس ــمی )مانن ــتگی جس ــی خس ــه اصل ــؤال و  3 مؤلف س
ــادن  ــا افت ــواب(، از پ ــالالت خ ــتن اخت ــتی و داش ــتگی، سس خس
ــا  ــادن( و از پ ــدي، در دام افت ــردگی، ناامی ــاس افس ــی )احس عاطف
افتــادن روانــی  مثــل احســاس بــی ارزشــی، ســرخوردگی و خشــم 
بــه همســر( اســت. تكمیــل پرسشــنامه دلزدگــی زناشــویی 15 تــا 
20 دقیقــه طــول می کشــد و روي یــک مقیــاس7 امتیــازي پاســخ 
داده می شــود. Navidi میــزان پایایــی ایــن مقیــاس را 0/86 
گــزارش نمــوده اســت )28(. در ایــن پژوهــش نیــز میــزان پایایــی 

ــا ضریــب آلفــاي کرونبــاخ 0/85 بــه دســت آمــد.  ب
2- پرسشــنامه صمیمیــت جنســی: ایــن پرسشــنامه توســط 
ــه شــده اســت. 30 ســؤال دارد  Botlani و همــكاران )1389( تهی

ــا طیــف 4 گزینــه اي )همیشــه، گاهــی اوقــات،  کــه هــر ســؤال ب
بــه نــدرت، هیــچ وقــت( و نمره هــاي 1 تــا 4 ســنجیده می شــود. 
حداکثــر نمــره 120 و حداقــل نمــره 30 اســت. نمــرة باالتــر، نشــان 
دهنــدة صمیمیــت بیشــتر زوجیــن اســت. پایایــی ایــن پرسشــنامه 
ــزارش شــده اســت  در پژوهــش Shakermi و همــكاران 0/78 گ
)29(. در ایــن پژوهــش نیــز میــزان ضریــب آلفــاي کرونبــاخ برابــر 

بــا 0/80 بــود. 
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بــرای رعایــت مالحظــات اخالقــی پژوهــش بــه مشــارکت 
ــه و  ــات محرمان ــه اطالع ــد ک ــر داده ش ــان خاط ــدگان اطمین کنن
فقــط در اختیــار محقــق و نتایــج پژوهــش اســت و در اختیــار فــرد 
ــه  ــاس، رضایت نام ــن اس ــر ای ــت. ب ــد گرف ــرار نخواهن ــری ق دیگ
ــل شــد. پــس از  ــه در پژوهــش تكمی ــه و داوطلبان شــرکت آگاهان
ــرای  پایــان پژوهــش، جهــات رعایــت اصــول اخالقــی، درمــان ب
گــروه کنتــرل نیــز اجــرا شــد. بــرای تجزیــه و تحلیــل داده هــا از 
تحلیــل کوواریانــس یــک متغیــری )آنكــوا( و چندمتغیــری )مانكوا( 

ــد. ــتفاده ش ــخه 22 اس ــاری SPSS نس ــزار آم در  نرم اف
ــای  ــدن گروه ه ــخص ش ــش و مش ــه پژوه ــن نمون ــس از تعیی پ
کنتــرل و آزمایــش، در مرحلــه پیش آزمــون، پرسشــنامه های 
ــرا  ــا اج ــر روی گروه  ه ــویی ب ــی زناش ــت جنســی و دلزدگ صمیمی
شــد. گــروه آزمایــش تحــت آمــوزش زوج درمانــی رفتــاری قــرار 

گرفــت )گــروه کنتــرل تحــت آمــوزش قــرار نگرفــت(. آمــوزش در 
طــی 10 جلســه )جلســات در طــی 10 هفتــه و بــه صــورت منظــم 
هــر هفتــه یــک جلســه برگــزار شــد و مــدت زمــان هــر جلســه 
ــاری  ــی رفت ــوزش زوج درمان ــه جلســات آم ــود. برنام ــه ب 90 دقیق
مبتنــی بــر مــدل Christensen و همــكاران بود )25(. ایــن مداخله 
بــه بررســی پریشــانی های رابطــه زوجیــن بــا پــرورش پذیــرش و 
تغییــر رفتــار هــر یــک از طرفیــن مــی پــردازد. زوج درمانــی رفتاری 
خصوصیــات مداخــالت اولیــن و ســومین مــوج رفتــار درمانــی را بــا 
ــتیار  ــک دس ــالت ی ــرای مداخ ــد )25(. در اج ــب می کن ــم ترکی ه
ــری تخصصــی روان شناســی و  ــی دکت ــدرك تحصیل ــه دارای م ک
تجربــه اجــرای رســاله دکتــری خــود بــا همیــن مداخلــه را داشــت 
ــه  ــور خالص ــه ط ــدول 1(، ب ــود. در )ج ــک نم ــق کم ــه محق ب

پروتــكل مداخلــه زوج درمانــی نشــان داده شــده اســت.  

جدول1: شرح جلسات زوج درمانی گروهی بر اساس مدل کریستنسن )2010(

محتواجلسات

معارفــه و ایجــاد همدلــی بــا زوج هــا و رابطــه درمانــی بیــن زوج و درمانگــر برقــرار شــد. ســپس بــه ضــرورت آشــنایی زوج هــا بــا قواعــد و مقــررات اول
درمانــی و ایجــاد اعتمــاد در زوج هــا بــرای در میــان گذاشــتن افــكار و احساساتشــان

کاوش در رابطــه کنونــی هــر یــک از زوج هــا بــا همســر، خانــواده مبــدا، و دیگــر افــراد مهــم زندگی شــان بررســی تاریخچــه خانوادگــی و مشــكالت دوم
ــده  مطرح ش

ــان احساســات سوم ــات شــخصی هــر یــک از زوج هــا و تســهیل بی ــر خصوصی ــن، تمرکــز ب بررســی و کشــف الگوهــای ارتباطــی ناکارآمــد در زوجی
ــا افــراد مهــم در زمــان حــال زوج هــا در مــورد روابــط ناکارآمــد خــود ب

به کار روی مقاومت و تسهیل بیان احساسات و تمایالت نهفته زوج ها در مورد افراد مهم زندگی شان پرداخته و تخلیه هیجانی زوج هاچهارم

تمرکز بر الگوهای تعاملی تكرار شونده، کشف دفاع ها و مقاومت هایی که موجب تثبیت، مواجهه همدالنه با این تعارضاتپنجم

تغییــر و اصــالح چرخه هــای تكــرار شــونده، تغییــر اضطراب هــا، دفاع هــا و تمایــالت پنهانــی هــر یــک از زوجیــن بــا توجــه بــه همانندســازی های ششم
خانــواده اصلــی و روابــط فعلی

تعمیــم رابطــه درمانــی بــه دیگــر روابــط زندگــی فــرد بــه ویــژه در بیــرون از جلســه، تشــویق اعضــا بــه تعامل هــای صمیمانــه و پذیــرش مســئولیت هفتم
موقعیــت و نقــش خــود در رابطــه توســط هــر یــک از زوج هــا

بازبینــی روابطــی کــه زوج هــا در طــول جلســات بــا یكدیگــر و بــا درمانگــر داشــته اند، بررســی روش هــا و تكنیک هایــی کــه می توانــد بــه تــداوم هشتم
روابــط ســالم میــان زوج هــا و افــراد مهــم زندگی شــان کمــک کنــد

تجزیــه و تحلیــل نقــش عوامــل تاثرگــذار بــر دلزدگــی زناشــویی زوج هــا بــه بازشناســی مشــكالت و بــی ثباتــی عواطــف و تدویــن فهرســتی جهــت نهم
شــناخت رویه هــا و افــكار ناکارآمــد بــا همــكاری زوجیــن

مــرور جلســات گذشــته جهــت تســهیل بــروز راه حل هــای جدیــد بــرای مشــكالت قدیمــی بــه بــاز تعریــف رابطــه توســط هــر یــک از زوج هــا، دهم
اجــرای پــس آزمــون

یافته ها
از مجمــوع 30 زوج شــرکت کننــده 39 نفــر )0/65( دارای مــدرك 
تحصیلــی دیپلــم و فوق دیپلــم،  12 نفــر )0/20( دارای کارشناســی 
و 9 نفــر )0/15( ارشــد و باالتــر بودنــد. 26 نفــر )0/43( دارای 
شــغل دولتــی، 15 نفــر )0/25( شــغل آزاد و 19 نفــر )0/32( خانــه 
ــال(  ــا 25 س ــن 20 ت ــر )بی ــز، 11 نف ــن نی ــر س ــد. از نظ دار بودن

معــادل )0/18(، 16 نفــر )بیــن 26 تــا 30 ســال( معــادل )0/27(، 8 
نفــر )بیــن 31 تــا 35 ســال( معــادل )0/13( و 25 نفــر دیگــر )بیــن 
ــي  ــد. شــاخص های توصیف ــادل )0/42( بودن ــا 40 ســال( مع 36 ت
متغیرهــا در )جــدول2( ارائــه گردیــده اســت. ســپس نتایــج آزمــون 
ــاي  ــتفاده از آزمون ه ــت اس ــرات جه ــع نم ــودن توزی ــال ب نرم

پارامتریــک گــزارش شــده اســت. 
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جدول 2: شاخص های توصیفی متغیرهای پژوهش برحسب عضویت گروهی و مراحل ارزیابی

گاممتغیرها
کنترلآزمایش

MSDMSD

صمیمیت جنسی
53/7012/9053/2512/28پیش آزمون

60/6511/0853/7012/06پس آزمون

دلزدگی زناشویی
66/0113/3465/6014/59پیش آزمون
57/2012/5066/0113/06پس آزمون

نتایــج )جــدول 2( نشــان می دهــد که دو گــروه پژوهــش در تمامی 
ــاي  ــون تفاوت ه ــة پیش آزم ــه در مرحل ــورد مطالع ــاي م متغیره
ــا یكدیگــر ندارنــد. میانگیــن و انحــراف اســتاندارد  چشــم گیري ب
ــه  ــا در مرحل ــت ام ــوده اس ــک ب ــم نزدی ــه ه ــا ب ــا، تقریب گروه ه
ــش در  ــروه آزمای ــتاندارد، گ ــن و انحــراف اس ــون، میانگی پس آزم
ــل  ــت. قب ــته اس ــی داش ــرات محسوس ــش تغیی ــاي پژوه متغیره
ــره، پیــش فــرض نرمــال  ــد متغی از انجــام تحلیــل واریانــس چن

ــا از  ــودن داده ه ــال ب ــرای نرم ــت. ب ــام گرف ــا انج ــودن داده ه ب
ــان  ــج نش ــد. نتای ــتفاده ش ــمیرنوف اس ــروف اس ــون کولموگ آزم
ــت  ــد اس ــج درص ــر از پن ــا باالت ــاداری متغیره ــطح معن داد س
)P<0/05(. بــه عبــارت دیگــر توزیــع نرمــال داده هــای پژوهــش 
ــد  ــس چن ــل واریان ــرار اســت. ســایر پیــش فرض هــای تحلی برق

ــه شــده اســت.  متغیــر در ادامــه ارای

جدول 3: نتایج آزمون لوین برای همگنی واریانس ها

متغیرها
یکسانی شیب رگرسیونآزمون لوین برای تساوی واریانس ها

F سطح معناداریمقدارF سطح معناداریمقدار

2/890/0911/300/263صمیمیت جنسی
3/540/0830/280/594دلزدگی زناشویی

ــورد  ــن در م ــون لوی ــد، آزم ــی ده ــان م ــدول3( نش ــج )ج نتای
متغیرهــای پژوهــش غیرمعنــادار اســت. بنابرایــن واریانــس خطــای 

پس آزمــون دو گــروه آزمایــش و کنتــرل متفــاوت نیســتند و 
فــرض همگنــی واریانــس هــا متغیرهــای پژوهــش تأییــد مــی شــود.

جدول 4: نتایج تحلیل کوواریانس چندمتغیری پس آزمون صمیمیت جنسی و دلزدگی زناشویی

توان آزموناندازه اثرمعنی داریخطافرضیهFارزشنام آزمون

0/948140/222350/0010/9481آزمون اثر پیالیی
0/062140/222350/0010/9481آزمون المبدای ویلكز

18/092140/222350/0010/9481آزمون اثر هتلینگ
18/092140/222350/0010/9481آزمون بزرگترین ریشه روی

ــون،  ــرل پیش آزم ــا کنت ــه ب ــد ک ــان می ده ــدول4( نش ــج )ج نتای
ســطوح معنــی داری همــه آزمون هــا، بیــن گروه هــای آزمایــش 1 
و کنتــرل حداقــل از لحــاظ یكــی از متغیرهــای صمیمیــت جنســی 
ــی داری  ــاوت معن ــارض تف ــن متع ــویی در زوجی ــی زناش و دلزدگ
ــا 0/948  ــر ب ــر براب ــزان تأثی ــالوه، می ــه ع ــود. ب ــاهده می ش مش

ــای  ــردی در نمره ه ــای ف ــد تفاوت ه ــی 95 درص ــد، یعن می باش
ــن  ــویی در زوجی ــی زناش ــی و دلزدگ ــت جنس ــون صمیمی پس آزم
ــر  ــه ذک ــت. الزم ب ــی اس ــر زوج درمان ــه تأثی ــوط ب ــارض مرب متع
اســت کــه تــوان آمــاری برابــر بــا 1 اســت، یعنــی امــكان خطــای 

ــوع دوم وجــود نداشــته اســت. ن

 جدول 5: نتایج تحلیل کوواریانس نمرات متغیرهای پژوهش در دو گروه با کنترل پیش آزمون

اندازه تاثیرسطح معنی داریSSDfMSFمتغیرهای وابسته

422/231422/22119/480/0010/778صمیمیت جنسی
846/511846/11226/430/0010/869دلزدگی زناشویی
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نتایــج )جــدول 5( نشــان داد بــا کنتــرل پیش آزمــون، بیــن 
گروه هــای آزمایــش و کنتــرل از لحــاظ صمیمیــت جنســی تفــاوت 
معنــي داري وجــود دارد. بــه عبــارت دیگــر، آمــوزش زوج درمانــی 
بــا توجــه بــه میانگیــن نمــره صمیمیــت جنســی گــروه آزمایــش 
نســبت بــه میانگیــن نمــره صمیمیــت جنســی گــروه گــواه، موجب 
افزایــش معنــادار صمیمیــت جنســی در گــروه آزمایش شــده اســت 
)p>0/001(. میــزان تأثیــر یــا تفــاوت برابــر بــا 0/778 می باشــد، 
یعنــی 78 درصــد تفاوت هــای فــردی در نمــرات صمیمیــت 
جنســی مربــوط بــه تأثیــر زوج درمانــی می باشــد. همچنیــن نتایــج 
ــش و  ــای آزمای ــن گروه ه ــون، بی ــرل پیش آزم ــا کنت ــان داد ب نش
ــود  ــي داري وج ــاوت معن ــویی تف ــی زناش ــاظ دلزدگ ــرل از لح کنت
ــارت دیگــر، آمــوزش زوج  ــه عب دارد )p>0/001 و F=226/43(. ب
ــن نمــره دلزدگــی زناشــویی گــروه  ــه میانگی ــا توجــه ب ــی ب درمان
ــروه  ــویی گ ــی زناش ــره دلزدگ ــن نم ــه میانگی ــبت ب ــش نس آزمای
ــروه  ــویی در گ ــی زناش ــادار دلزدگ ــش معن ــب کاه ــرل، موج کنت
آزمایــش شــده اســت )p>0/001(. میــزان تأثیــر یــا تفــاوت برابــر 
ــردی در  ــای ف ــد تفاوت ه ــی 86 درص ــد، یعن ــا 0/869 می باش ب
نمــرات دلزدگــی زناشــویی مربــوط بــه تأثیــر زوج درمانــی اســت.

بحث 
ــر  ــی ب ــی زوج درمان ــی اثربخش ــر بررس ــش حاض ــدف پژوه ه
ــارض  ــن دارای تع ــویی زوجی ــی زناش ــی و دلزدگ ــت جنس صمیمی
ــن  ــون، بی ــرل پیش آزم ــا کنت ــان داد ب ــج نش ــود. نتای ــویی ب زناش
ــاوت  ــی تف ــت جنس ــاظ صمیمی ــرل از لح ــش و کنت ــروه  آزمای گ
معنــي داري وجــود دارد. بــه عبــارت دیگــر، آمــوزش زوج درمانــی 
بــا توجــه بــه میانگیــن نمــره صمیمیــت جنســی گــروه آزمایــش 
نســبت بــه میانگیــن نمــره صمیمیــت جنســی گــروه گــواه، موجب 
ــده  ــش ش ــروه آزمای ــی در گ ــت جنس ــادار صمیمی ــش معن افزای
ــا نتایــج پژوهــش Panahi و همــكاران )18(  اســت. ایــن یافتــه ب
ــش  ــي در افزای ــاري تلفیق ــي رفت ــد زوج درمان ــه گرفتن ــه نتیج ک
 Besharat ــش ــا پژوه ــت؛ ب ــر اس ــا موث ــن زوج ه ــت بی صمیمی
ــت و نگــرش  ــد صمیمی ــه نتیجــه گرفتن Rafiezadeh & )19( ک

جنســی پیش بینــی کننــده ســازگاری زناشــویی اســت؛ بــا 
ــد زوج  ــه گرفتن ــه نتیج ــكاران )15( ک ــش Soudani و هم پژوه
درمانــي رفتــاري تلفیقــي در کاهــش تعارض هــای زناشــویی مؤثــر 
ــا پژوهــش Lundy )21( کــه نتیجــه گرفــت صمیمیــت  اســت؛ ب
ــا پژوهــش  ــا ســازگاري زناشــویی رابطــه مثبــت دارد؛ ب جنســی ب

ــی  ــد زوج درمان Whisman & Baucom )24( کــه نتیجــه گرفتن

 Cano بــه بهبــود رضایــت زناشــویی منجر می شــود و بــا پژوهــش
Leonard & )27( کــه نتیجــه گرفتنــد مداخلــه زوج درمانــی اثــری 

معنــادار بــر همدلــی و صمیمــت زوجیــن متعــارض دارد، همخــوان 
ــد.  ــد می کن ــا را تأیی ــج آنه ــت و نتای اس

ــالح و  ــر اص ــی ب ــت زوج درمان ــوان گف ــج می ت ــن نتای در تبیی
غنی ســازی روابــط بیــن زوج هــا و نحــوه بیــان و بــرآوردن نیازهــا 
و میــزان بیــان بهره منــدی جنســی زوج هــا اثرگــذار اســت و ایــن 
اثرگــذاری می توانــد بــر صمیمیــت و رضایت زناشــویی زوج هــا تأثیر 
بــه ســزایی بگــذارد. در ایــن روش مداخلــه، تقویــت روابــط صمیمی 
زوج هــا اعــم از برقــراری تعامل هــای کالمــی و غیرکالمــی، 
ــن  ــن و همچنی ــوش گرفت ــس، در آغ ــه لم ــرازی از جمل ــود اب خ
ــر  ــد ب ــی می توان ــی و غیرکالم ــای کالم ــت تقویت کننده ه دریاف
ــد  ــته باش ــی داش ــر مثبت ــی تأثی ــت جنس ــود صمیمی ــط و بهب رواب
ــه  شــناخت آگاهــی از احساســات  ــی ب )14(. همچنیــن زوج درمان
همدیگــر و ســازگاری زوج هــا کمــک می کنــد و می توانــد 
ــر باشــد. از  ــا همســر مؤث ــه و نزدیــک ب در ایجــاد روابــط صمیمان
طرفــی زوج درمانــی در زوج هــای کنــاره گیــر نیــز می توانــد ابــراز 
ــد  ــرا می توان ــد؛ زی ــان تر کن ــش را آس ــت و آرام ــت حمای درخواس
میــزان صمیمیــت عاطفــی، جنســی و ســازگاری زناشــویی آن هــا 
ــته از  ــر آن دس ــی ب ــی مبتن ــرد زوج درمان ــد. رویك ــش ده را افزای
ــوط  ــكالت مرب ــل مش ــرای ح ــه ب ــت ک ــی اس ــیوه های درمان ش
ــد  ــه می توان ــكالتی ک ــی رود. مش ــه کار م ــا ب ــاط زوج ه ــه ارتب ب
ــز  ــا نی ــا باشــد و آنه ــن زوج ه ناشــی از تحریف هــای شــناختی بی
ــه و حــل  ــرای درك واقع بینان ــد آگاهــی و مهارت هــای الزم ب فاق
ــند.  ــود باش ــن خ ــای بی ــی ارتباط ه ــی از چگونگ ــكالت ناش مش
ــاری و  ــی و رفت ــای ارتباط ــی مهارت ه ــه آموزش ــن رو، برنام از ای
ــروز  ــه زوج هــا، از ب ــارض ب ــت تع ــز آمــوزش روش هــای مدیری نی
ــث  ــد، و باع ــری می کن ــا جلوگی ــن آنه ــارض بی ــفتگی و تع آش
ــاری  ــازگاری رفت ــری از ناس ــطح پایین ت ــا س ــه زوج ه ــود ک می ش

ــد )30(.  ــان دهن ــی را نش ــی ارتباط ــای منف و مهارت ه
همچنیــن نتایــج نشــان داد بــا کنتــرل پیش آزمــون، بیــن 
گروه هــای آزمایــش و کنتــرل از لحــاظ دلزدگــی زناشــویی 
ــارت دیگــر، آمــوزش زوج  ــه عب تفــاوت معنــي داري وجــود دارد. ب
ــن نمــره دلزدگــی زناشــویی گــروه  ــه میانگی ــا توجــه ب ــی ب درمان
ــروه  ــویی گ ــی زناش ــره دلزدگ ــن نم ــه میانگی ــبت ب ــش نس آزمای
ــروه  ــویی در گ ــی زناش ــادار دلزدگ ــش معن ــب کاه ــرل، موج کنت
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ــا نتایــج Soudani و همــكاران )15(  آزمایــش شــد. ایــن یافتــه ب
کــه دریافتنــد زوج درمانــي رفتــاري تلفیقــي در کاهــش دلزدگــی 
ــه  ــش Lundy  )21( ک ــج پژوه ــا نتای ــت. ب ــر اس ــویی مؤث زناش
نتیجــه گرفــت رضایــت جنســی بــا تعــارض زناشــویی رابطــه منفی 
دارد. بــا نتیجــه پژوهــش Stafford و همــكاران )22( کــه نتیجــه 
گرفتنــد هرچــه تعــارض زناشــویی بیشــتر باشــد، رضایــت جنســی 
 Szymanski & Hilton کمتــر خواهــد بــود و بــا نتایــج پژوهــش
)23( کــه نتیجــه گرفتنــد زوج درمانــی رفتــاری تلفیقــی در مــورد 
ــراه  ــت هم ــا موفقی ــد ب ــویی دارن ــی زناش ــه درماندگ ــی ک زوج های
اســت، همخــوان و ســازگار اســت. در تبییــن ایــن نتایــج می تــوان 
گفــت زوج درمانــی بــر جنبه هــای رفتــاری، بــه کارگیــری 
ــت رفتارهــای  ــار، تقوی ــادل رفت ــد تب ــاری مانن ــان رفت اصــول درم
مثبــت و تنبیــه رفتارهــای ناشایســت، اصــالح رفتــار و جلوگیــری 
ــارض زوج هــا اســت؛  ــروز تع از شــكل گیری تعامــل نامناســب و ب
ــط  ــش و رواب ــا کاه ــویی زوج ه ــی زناش ــود دلزدگ ــب می ش موج
ــرای پرســش و پاســخ  ــن ب ــی ام ــد. ایجــاد فضای ــود یاب ــا بهب آنه
ــز  ــا و تمرک ــن زوج ه ــارات بی ــرای اظه ــا، ب و روشن ســازی رفتاره
ــا را از  ــد زوج ه ــام می توان ــه دور از ابه ــد و ب ــای کارآم ــر رفتاره ب
لحــاظ عاطفــی بــه هــم نزدیــک کنــد. آمــوزش ایــن روش باعــث 
کســب مهارت هــای ارتباطــی درســت، توســعه رفتارهــای ارتباطــی 
ــه  ــود. مداخل ــن می ش ــویی زوجی ــط زناش ــود رواب ــب و بهب مناس
حاضــر یعنــی زوج درمــان، باعــث می شــود زوج هــای دلــزده، کــه 
اغلــب دارای خطاهــای شــناختی، باورهــای غیرمنطقــی و مخــرب 
در زندگــی زناشــویی خــود هســتند، بتواننــد آگاهــی خــود را نســبت 
ــا،  ــد و باوره ــاال ببرن ــان ب ــر منطقی ش ــای غی ــناد و باوره ــه اس ب
ــار یكدیگــر  ــول و اســنادهای اشــتباه خــود از رفت انتظــارات نامعق
ــد  ــالح کنن ــد اص ــورد می ش ــی  م ــای ب ــث دلخوری ه ــه باع را ک
ــار یكدیگــر  ــه جنبه هــای مثبــت رفت و شــناخت خــود را نســبت ب
افزایــش و در نهایــت دلزدگــی زناشــویی خــود را کاهــش دهنــد. 
پژوهــش حاضــر نشــان داد کــه زوج درمانــی بــه بهبــود صمیمیــت 
ــن  ــا ای ــود. ب ــر می ش ــویی منج ــی زناش ــش دلزدگ ــی و کاه جنس
ــه  ــای مراجع ــه زوج ه ــاری ب ــه آم ــودن جامع ــدود ب ــود، مح وج
کننــده بــه ســه مرکــز مشــاوره کــه در دســترس پژوهشــگر بــود 
امــكان تعمیــم نتایــج پژوهــش را بــه ســایر گروه هــای جامعــه بــا 
ــتر  ــان بیش ــم و اطمین ــرای تعمی ــازد. ب ــه می س ــت مواج محدودی

ــت.  ــف اس ــای مختل ــتر و در فرهنگ ه ــای بیش ــه زوج ه ــاز ب نی
ــی  ــزان اثربخش ــدی، می ــای بع ــود در پژوهش ه ــنهاد می ش پیش
ــدت ازدواج،  ــای م ــه متغیره ــه ب ــا توج ــی ب ــرد درمان ــن رویك ای
جنــس و ســن آزمودنی هــا بررســی و مقایســه شــود. جهــت 
مطالعــات آتــی پیشــنهاد می شــود نمونه هــاي بزرگ تــر و از 
ــترده تر و  ــج گس ــه نتای ــتیابی ب ــور دس ــه منظ ــر ب ــهرهاي دیگ ش
ــه  ــود ک ــنهاد می ش ــرد. پیش ــورت گی ــر ص ــري مطمن ت تعمیم پذی
ســودمندی روش  درمانــی بــه کار گرفتــه شــده بــه صــورت طولــی 
مــورد ارزیابــی قــرار گیرنــد تــا از صحــت یافته هــا در طــول زمــان 
ــه اثربخشــی زوج  ــا توجــه ب ــان بیشــتری حاصــل گــردد. ب اطمین
درمانــی رفتــاری تلفیقــی بــر دلزدگــی زناشــویی و کاهــش تــرس 
ــش  ــروه آزمای ــای گ ــت در زوج ه ــود صمیمی ــت و بهب از صمیمی
پیشــنهاد می شــود ســازمان ها و مراکــز دولتــی و خصوصــی 
ــكالت  ــل مش ــرد در ح ــن رویك ــواده از ای ــوزش خان ــی آم متول

ــد.  ــتفاده کنن ــی اس زناشــویی و خانوادگ
 

نتیجه گیری
می تــوان نتیجــه گرفــت مداخلــه زوج درمانــی گروهــی بــه بهبــود 
ــن منجــر  ــویی زوجی ــی زناش ــت جنســی و کاهــش دلزدگ صمیم
ــری  ــرایط بهت ــد ش ــه می توان ــن مداخل ــی ای ــه عبارت ــود. ب می ش
ــی کــه دچــار دلزدگــی زناشــویی هســتند را فراهــم  ــرای زوجین ب

کنــد. 

سپاسگزاری
ــری روان شناســی و مصــوب در  ــاله دکت ــج از رس ــه منت ــن مقال ای
کمیتــه اخــالق در پژوهــش دانشــگاه آزاد ســنندج بــا کــد اخــالق 
IR. IAU.SDJ.REC.1399.046 اســت. بدیــن وســیله از مرکــز 

ــا  ــه ب ــه داوطلبان ــی ک ــژه زوجین ــه  وی ــنندج ب ــهر س ــاوره ش مش
ــود. ــكر می ش ــت تش ــتند نهای ــه داش ــكاری صمیمان ــق هم محق

تضاد منافع
ــی، ســازمان و  ــع مال ــه مناف ــچ گون ــن پژوهــش از هی ــه ای در تهی
نهــادی اســتفاده نشــده اســت و بیــن نویســندگان تضــاد منافعــی 

ــدارد.  وجــود ن
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