Journal of Health Promotion Management (JHPM)
March-April 2022, Volume 11, Issue 2			

Original Article
  10.22034/JHPM.11.2.45

The Effectiveness of "Systemic-Behavioral Couple Therapy" on Sexual
Satisfaction and Self- Differentiation in Each Couple with Marital Conflict
Mojgan Zamanifar1, Farnaz Keshavarzi Arshadi2*, Fariba Hassani3, Suzan Emamipour4
1-PhD Student in General Psychology, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2-Associate Professor, Department of Clinical Psychology, Central Tehran Branch, Islamic Azad University,
Tehran, Iran.
3- Assistant Professor, Department of Psychology, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
4-Associate Professor, Department of Clinical Psychology, Central Tehran Branch, Islamic Azad University,
Tehran, Iran.
Corresponding author: Farnaz Keshavarzi Arshadi, Associate Professor, Department of Clinical Psychology,
Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
Email:far.keshavarzi@gmail.com
Received: 6 March 2020

Accepted: 19 Aug 2021

Abstract
Introduction: Marital conflict is caused by the incompatibility of the couple in the type of needs and
the method of satisfying it and irresponsible behavior towards the marital relationship and marriage.
One of the treatments can be couple therapy. The aim of this study was to determine the effectiveness
of "Systemic-Behavioral Couple Therapy" on self-differentiation and sexual satisfaction in couples
with marital conflict.
Methods: The method of the present study was quasi-experimental with pretest -posttest design,
and follow-up with control. The statistical population of this study consisted of couples with marital
conflict who referred to 2 health centers of Shahid Beheshti University of Medical Sciences in Tehran
in winter of 2020 (due to easier access of researchers to these two centers). The “Marital Conflict
Questionnaire Revised” was used to identify conflicting couples. 20 couples (40 people) who had
a score of 115 or more than 270 of the total questionnaire, were selected and after matching, were
divided into two groups of intervention and control. The instruments used in the study included
demographic information, "Index of Sexual Satisfaction", “Differentiation of Self Inventory” and
“Marital Conflict Questionnaire Revised”. The validity of the instruments was measured by the
content validity ratio method and the reliability by the internal consistency method by calculating the
Cronbach's coefficient. "Systemic-Behavioral Couple Therapy" was performed on the intervention
group in 10 sessions of 90 minutes once a week. The collected data were analyzed in SPSS. 21.
Results: Intervention on female sexual satisfaction (P <0.05, F = 15.00), male sexual satisfaction
(P <0.05, F = 12.27), female differentiation (P <0.05, F= 22.51) and male differentiation (P <0/05,
F=16.92) was effective and this effect remained stable in the follow-up stage.
Conclusions: “Systemic-Behavioral Couple Therapy” has been effective in increasing the level of
sexual satisfaction and differentiation of each couple. It is suggested to use the above method as a
practical and effective treatment method to improve their sexual satisfaction and differentiation in
couples with marital conflict.
Keywords: Marital Conflict, Sexual Satisfaction, Differentiation of Self, Systemic-Behavioral
Couple Therapy.
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چکیده
مقدمــه :تعــارض زناشــویی ناشــی از ناهماهنگــی زن و شــوهر در نــوع نیازهــا و روش ارضــای آن و رفتــار غیرمســئوالنه نســبت بــه
ارتبــاط زناشــویی و ازدواج اســت .یکــی از روش هــای درمــان آن ،مــی توانــد زوج درمانــی باشــد .هــدف از انجــام پژوهــش حاضــر،
تعییــن اثربخشــی "زوجدرمانــی سیســتمی -رفتــاری" بــر تمایزیافتگــی خــود و رضایــت جنســی در هــر یــک زوجیــن دارای تعــارض
زناشــویی بــود.
روش کار :روش پژوهــش حاضــر نیمــه تجربــی بــا طــرح پیشآزمــون ،پسآزمــون بــا گــروه کنتــرل و پیگیــری بــود .جامعــه آمــاری
ایــن پژوهــش را زوجیــن دارای تعــارض زناشــویی تشــکیل دادنــد کــه از دیمــاه  1398تــا آذر  1399بــه  2مرکــز بهداشــتی و درمانــی
دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهید بهشــتی در شــهر تهــران (بــه دلیــل دسترســی آســان تــر پژوهشــگران ،بــه ایــن دو مرکــز) مراجعــه
کــرده بودنــد .بــرای شناســایی زوجیــن دارای تعــارض از "پرسشــنامه تعارضــات زناشــویی تجدیــد نظــر شــده" (Marital Conflict
 )Questionnaire Revisedاســتفاده شــد 20 .زوج ( 40تــن) کــه نمــره  115یــا بیشــتر از  270نمــره کل پرسشــنامه را کســب کــرده
بودنــد ،بــه روش نمونــه گیــری هدفمنــد انتخــاب و پــس از همتاســازی ،در  2گــروه مداخلــه و کنتــرل قــرار گرفتنــد .ابزارهــای مــورد
اســتفاده در پژوهــش شــامل اطالعــات جمعیــت شــناختی" ،شــاخص رضایــت جنســی" (" ،)Index of Sexual Satisfactionســیاهه
تمایزیافتگــی خــود" ( )Differentiation of Self Inventoryو "پرسشــنامه تعارضــات زناشــویی تجدیــد نظــر شــده" بــود .روایــی
ابــزار هــا بــه روش نســبت روایــی محتــوا و پایایــی بــه روش همســانی درونــی بــا محاســبه ضریــب آلفاکرونبــاخ ســنجیده شــد.
ک بــار در مــورد گــروه مداخلــه اجــرا شــد.
"زوجدرمانــی سیســتمی  -رفتــاری" طــی  10جلســه  90دقیقـهای بهصــورت هفتـهای یـ 
دادههــای جمـعآوریشــده در نــرم افــزار آمــاری اس پــی اس اس نســخه  21تحلیــل شــد.
یافتــه هــا :مداخلــه بــر رضایــت جنســی زنــان ( ،)F=15/00 ، P>0/05رضایــت جنســی مــردان ( ،)F=12/27 ،P>0/05تمایزیافتگی
زنــان ( )F=22/541 ، P>0/05و تمایزیافتگــی مــردان ( )F=16/92 ، P>0/05مؤثــر بــوده و ایــن تاثیــر در مرحلــه پیگیــری پایــدار
مانــده اســت.
نتیجــه گیــری" :زوجدرمانــی سیســتمی -رفتــاری" برافزایــش میــزان رضایــت جنســی و تمایزیافتگــی هــر یــک از زوجیــن
اثربخــش بــوده اســت .پیشــنهاد مــی شــود از روش فــوق بـه عنــوان روش درمانــی کاربــردی و مؤثــر بــرای بهبــود رضایــت جنســی و
تمایزیافتگــی خــود در زوجیــن دارای تعــارض زناشــویی اســتفاده شــود.
کلید واژه ها :تعارض زناشویی ،رضایت جنسی ،تمایزیافتگی خود ،زوجدرمانی سیستمی -رفتاری.
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تعــارض بهطــور مناســبی بــا شــرایط ســازگار شــده و از اضطــراب
اجتنــاب نمــوده و بطــور عقالنــی ،بــا مســائل برخــورد میکننــد
( .)15بعــاوه ،زوجینــی کــه ســطح باالیــی از تمایزیافتگــی دارنــد
معمــو ًال بــا گفتگــو و بــر اســاس اعتمــاد ،توجــه بــه نیازهــای
یکدیگــر و فراهــم نمــودن بســتری مشــترک جهــت پیشــرفت هــر
یــک از زوجیــن ،رفتــار مــی کننــد ( .)17،16از دیگــر خصوصیــات
زوجیــن تمایزیافتــه ،تعییــن مرزهــای انعطافپذیــری مــی باشــد،
در حالیکــه افــراد بــا تمایزیافتگــی پاییــن بــه تنــش در روابــط
زوجــی بــا اجتنــاب از تعامــل ،حفــظ رابطــه یــا یافتــن صمیمیــت
بیشازحــد بــا همســر ،واکنــش نشــان میدهنــد ( .)18در ایــن
راســتا ،نتایــج مطالعــات نشــان میدهــد کــه رابطــه مثبتــی میــان
تمایزیافتگــی خــود و ســازگاری روانشــناختی و رضایــت زناشــویی
وجــود دارد؛ همچنیــن ،روشهــای مختلفــی بــرای حــل مشــکالت
زوجیــن متعــارض بــکار گرفتـ ه مــی شــود کــه یکــی از درمانهای
موفــق در ایــن حــوزه زوجدرمانــی مــی باشــد (.)19-16
بــا عنایــت بــه اینکــه ،زوجهــای دارای تنــش ،معمــو ًال بــا ایــن
اعتقــاد جــدی وارد درمــان میشــوند کــه شــریک زندگــی آنهــا
مســئول مشــکالت روابطشــان بــوده و ایــن بــاور را دارنــد کــه ایــن
مشــکالت فقــط در صورتــی حــل میشــوند کــه درمانگــر بــر روی
همســر آنهــا متمرکــز شــود؛ لــذا ،یکــی از وظایــف زوجدرمانــی
تغییــر ایــن مفهــو م و تمرکــز بــر فرایندهــای تعاملــی پویــا میــان
زوجیــن اســت ( .)20از دیگــر اهــداف رویکردهــای زوجدرمانــی:
ارائــه بینــش بــه زوجیــن ،آمــوزش مهارتهــای بیــن فــردی
مختلــف (ماننــد مهارتهــای ارتباطــی و حــل مســئله) ،تغییــر
الگوهــای رفتــاری کــه باعــث حفــظ مشــکالت زوجیــن میشــود
و فراهــم نمــودن فرصتهایــی بــرای تجربــه پاســخهای
ســازگارانه تــر مــی باشــد (.)21
ازجملــه درمانهــای موفــق در حــوزه زوج درمانــی ،میتــوان بــه
«زوجدرمانــی سیســتمی -رفتــاری» (Systemic-Behavioral
 )Couple Therapyاشــاره نمــود .ایــن روش در ســال 1990
توســط  )22( Crowe & Ridleyدر انگلســتان معرفــی گردیــد
و روش تلفیقــی و کاربــردی اســت کــه از زوجدرمانــی رفتــاری
 Stewartو زوجدرمانــی سیســتمی  Minuchinترکیــب شــده
اســت .تأکیــد «زوجدرمانــی سیســتمی -رفتــاری» بیشــتر بــر
بهبــود ســازگاري رفتــاري اســت تــا تغییــر اساســی در نگــرش
یــا بینــش زوجیــن ( .)22در تفکــر منظــم کل واحــد خانــواده بــه
عنــوان یــک نظــام در نظــر گرفتــه میشــوند و روابــط همــه افــراد
در خانــواده بــه همدیگــر وابســته اســت (.)23
حــدود  50درصــد طــاق هــا در  5-7ســال اول ازدواج ،رخ داده
و از بیــن زوجینــی کــه در شــرایط تعــارض ،باقــی میماننــد
حــدود  20درصــد آن هــا ،تنــش هــای رابطــه زناشــویی را تجربــه

مقدمه
در ســال هــای اخیــر موضــوع تعارضــات زناشــویی (marital
 )conflictبــه طــور فزاینــده ای در میــان پژوهــش هــای انجــام
شــده جایــگاه ویــژه ای کســب کــرده اســت ( .)1تعارضــات،
پدیدههــای طبیعــی و ذاتــی روابــط زناشــویی هســتند کــه درنتیجه
تفــاوت در عالئــق ،نظــرات و دیدگاههــای مختلــف زوجیــن بــه
وجــود میآیــد .تعــارض را مــی تــوان مخالفــت آشــکار بیــن
زوجیــن تعریــف نمــود کــه ســبب عــدم توافــق و مشــکالت رابطــه
میشــود ( .)2منابــع شــایع تعــارض شــامل انتظــارات بــرآورده
نشــده ،صمیمیــت ،اوقــات فراغــت زوجیــن ،مشــکالت مالــی،
اختــاف در تســاوی حقــوق و قــدرت ،مســئولیتهای زندگــی،
فرزنــد پــروری ،رابطــه جنســی ،شــخصیت هــر یــک از زوجیــن و
بســتگان آنهــا هســت .درگیریهــای حلنشــده و تنــش مربــوط
بــه درگیــری و اختالفــات ،رضایتبخشتریــن رابطــه را نیــز در
معــرض خطــر قــرار میدهــد .عــاوه بــر ایــن ،مدیریــت و حــل
تعــارض دشــوار اســت و خــود میتوانــد منبــع قابلتوجهــی از
تنــش باشــد (.)3
شــواهد زیــادی بــر پایــه پژوهــش هــای مختلــف وجــود دارد کــه
نشــان میدهــد رابطــه جنســی یکــی از موضوعــات مهــم در
کیفیــت زندگــی زناشــویی ،رضایــت و ثبــات رابطــه هســت (.)4
رضایــت جنســی پاســخ عاطفــی برخاســته از ارزیابــی ذهنــی فــرد
از جنبههــای مثبــت و منفــی رابطــه عاشــقانه بــا شــریک زندگــی
خــود ،مــی باشــد ( .)5رضایــت جنســی ســاختاری گســترده اســت
کــه باکیفیــت ازدواج ،کیفیــت زندگــی ،رفــاه عمومــی و شــادکامی
درهمآمیختــه اســت و کاهــش در رضایــت جنســی بــا افزایــش
احتمــال طــاق همــراه اســت ( .)6روشــن اســت کــه ارتبــاط میــان
رضایــت جنســی بــا رضایــت از کیفیــت و فراوانــی رابطــه جنســی
و عــدم وجــود اختــال عملکــرد جنســی ،همــراه خواهــد بــود؛
همچنیــن ،رضایــت جنســی ،ســطوح پائیــن تــر تعــارض زناشــویی
( ،)8،7رضایــت از رابطــه زناشــویی ( )9رضایــت از زندگــی (،)10
ســامتی جســمانی و روانشــناختی بــاال ( )11را بدنبــال خواهــد
داشــت ( .)12در برخــی از مطالعــات متغیرهــای دیگــری ماننــد
حمایــت اجتماعــی ،روابــط خــوب بــا فرزنــدان و خانــواده و وضعیت
اقتصــادی -اجتماعــی بــاال بــا میــزان بــاالی رضایــت جنســی،
همــراه بــوده اســت (.)13
یکــی از عواملــی کــه میتوانــد در کاهــش تعارضــات زناشــویی
نقــش مؤثــری را ایفــا کنــد ،تمایزیافتگــی ()differentiation
زوجیــن اســت .تمایزیافتگــی بــه معنــای تفکــر و تأمــل ،بـ ه ویــژه
در شــرایط فشــارهای عاطفــی و نگرانکننــده اســت ( .)14در
رابطــه زناشــویی زوجیــن نیــز ،تمایزیافتگــی بــه ایــن صــورت خود
را نشــان مــی دهــد کــه ایــن زوجیــن ،بــه هنــگام مواجهــه بــا
47

نشریه مدیریت ارتقای سالمت ،دوره  ،11شماره  ،2فروردین و اردیبهشت 1401

میکننــد ( .)24بــا توجــه بــه پژوهــش هــای انجــام شــده بــه نظــر
مــی رســد از راه رشــد عواطــف ،کاهــش هیجــان هــای منفــی و
ســازمان دهــی رفتــار و توجــه بــه پویایــی هــای درونــی و بافــت
ارتباطــی و سیســتمی بتــوان بــه زوج هــا بــرای بهبــود روابطشــان
کمــک نمــود ( .)25در ایــن راســتا ،نتایــج پژوهشهــای متعــدد
نشــان میدهــد «زوجدرمانــی سیســتمی -رفتــاری» بــر کاهــش
افســردگی و افزایــش رضایــت زناشــویی ( ،)26کاهــش تعارضــات
زناشــویی زوجهــا ( ،)27افزایــش ســازگاري زناشــویی ( )29،28و
افزایــش رضایــت جنســی و بهزیســتی روانــی زوجهــای ناســازگار
( )30اثربخــش بــوده اســت .پژوهشــی کــه بــه بررســی اثربخشــی
«زوجدرمانــی سیســتمی -رفتــاری» بــر رضایــت جنســی و
تمایزیافتگــی خــود در زوجیــن دارای تعــارض زناشــویی کــه
حداکثــر پنــج ســال از ازدواج آنهــا گذشــته باشــد ،یافــت نگردیــد.
لــذا ،پژوهــش حاضــر بــا هــدف تعییــن اثربخشــی زوجدرمانــی
سیســتمی -رفتــاری» بــر رضایــت جنســی و تمایزیافتگــی خــود،
در هــر یــک از زوجیــن دارای تعــارض زناشــویی بــا ســابقه ازدواج
کمتــر از  5ســال ،انجــام گردیــد.

ادامــه پیــدا کــرد.
معیارهــای ورود بــه درمــان شــامل -1 :زوجینــی کــه نمــره تعارض
زناشــویی آن هــا از «پرسشــنامه تعارضــات زناشــویی تجدیــد نظــر
شــده» ( 112 ،)Marital Conflict Questionnaire Revisedو
بــه بــاال باشــد -2 .دامنــه ســن زوجیــن  25 -40ســال باشــد-3 .
حداقــل مــدرک تحصیلــی آنهــا دیپلــم باشــد -4 .زوجینــی کــه
از شــروع ازدواج آنهــا  1-5ســال گذشــته باشــد-5 .زوجینــی کــه
مایــل بــه همــکاری جهــت دریافــت مداخلــه مشــاورهای بودنــد.
معیارهــای خــروج نیــز عبــارت بــود از اینکــه :زن یــا شــوهری
بــه مــواد مخــدر یــا الــکل اعتیــاد داشــته باشــند؛ ابتــای زن یــا
شــوهری بــه اختــاالت روانــی شــدید (ماننــد اختــاالت روان
پریشــی ( ،)psychotic disorderدوقطبــی ( ،)bipolarروان تنــی
( ،)psychosomaticاختالل شــخصیت ()personality disorder
و یــا یــک وضعیــت یــا بیمــاری جســمانی کــه برحســب مصاحبــه
تشــخیصی دارا باشــند و همچنیــن مصرفکننــده داروهــای
روانپزشــکی باشــند.
ابزار گردآوري داده ها شامل ابزارهای زیر بود.
پرسشــنامه اطالعــات جمعیــت شــناختی شــامل ســن ،مــدت زمان
ازدواج ،تعــداد فرزنــد و ســطح تحصیــات بــود.
«شــاخص رضايــت جنســی» ()Index of Sexual Satisfaction
در ســـال  1981توســـط  Hudsonو همکاران ( )35بـــراي ارزيابي
ســطوح رضايــت زوجيــن طراحــی شــد .ایــن ابــزار تــک مولفــه ای
و دارای  25عبــارت بــوده و جــزء ابزارهــای خــود گــزارش دهــی
محســوب میشــود .ایــن شــاخص بــه روش لیکــرت  5درجــه ای
(هرگــز ،بنــدرت ،گاهــی اوقــات ،بیشــتر اوقــات و همیشــه )1-5
درجــه بنــدی شــده اســت .ایــن ابــزار دارای  13عبــارت (،21 ،23
 )1 ،3 ،5 ،8 ،9 ،11 ،13 ،16 ،17 ،19 ،20منفــی (یعنــی گزینــه
هرگــز نمــره  1و گزینــه همیشــه نمــره  5را دریافــت مــی کنــد) و
 12عبــارت ( )2 ،4 ،6 ،7 ،10 ،12 ،14 ،15 ،18 ،22 ،24 ،25مثبــت
مــی باشــد .حداقــل و حداکثــر نمــره بيــن  25 -125مــی باشــد.
تفســیر نمــره بدســت آمــده نیــز بــه ایــن صــورت اســت کــه نمــره
کمتــر از  :50عــدم رضایــت جنســی :51 -75 ،رضایــت جنســی
کــم :76 -100 ،رضایــت جنســی متوســط و بیــش از  :100رضایــت
جنســی زیــاد تفســیر مــی گــردد (.)36
 Hudsonو همــکاران ( )35روایــی «شــاخص رضايــت جنســی»
را نســنجیدند (گزارشــی در دســت نمــی باشــد) .امــا ،پایایــی بــه
روش همســانی درونــی بــا محاســبه ضریــب آلفاکرونبــاخ (در
خصــوص تعــداد و مــکان نمونــه هــا اطالعاتــی در دســترس
نیســت) محاســبه و  0/91بدســت آمــد .همچنیــن ،ثبــات بــه روش
بازآزمایــی (در خصــوص تعــداد و مــکان نمونــه هــا اطالعاتــی
در دســترس نیســت) ،بــا فاصلــه یــک هفتــه محاســبه و 0/93

روش کار
پژوهــش حاضــر بــه روش نیمــه تجربــی بــا طــرح پیشآزمــون،
پسآزمــون بــا گــروه مداخلــه و کنتــرل و پــی گیــری می¬باشــد.
جامعــه آمــاری ایــن پژوهــش را زوجیــن دارای تعــارض زناشــویی
شــهر تهــران ،بــا دامنــه ســنی  25تــا 40ســال تشــکیل دادنــد کــه
از دیمــاه  1398تــا آذر  1399بــه مراکــز بهداشــتی و درمانــی
تحــت پوشــش دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهید بهشــتی مراجعــه
کــرده بودنــد .بــا عنایــت بــه اینکــه بــرای شناســایی زوجیــن
دارای تعــارض نیــاز بــه ســنجش و انــدازه گیــری آن بــود،
از میــان مراجعهکننــدگان بــه  2مرکــز مذکــور« ،پرسشــنامه
تعارضــات زناشــویی تجدیــد نظــر شــده» (Marital Conflict
( )Questionnaire Revisedدر ادامــه ،معرفــی ابزارهــای مــورد
اســتفاده آورده خواهــد شــد) را  20زوج ( 40تــن :هــم زن و هــم
شــوهر) پاســخ دادنــد .کســانی کــه از  270نمــره کل ،نمــره 115
و بــه بــاال ،کســب کردنــد ( ،)31-33شــرایط ورود بــه پژوهــش
را داشــتند .لــذا نمونــه هــای ایــن بخــش ،بــه روش هدفمنــد
انتخــاب شــدند .نمونــه هــا از لحــاظ ســن ،وضعیــت فرهنگــی-
اقتصــادی ،طــول مــدت ازدواج ،تعــداد فرزنــد و میــزان تحصیــات،
همتاســازی شــدند و نمونــه هــا در  2گــروه مداخلــه و کنتــرل
جایگزیــن شــدند .تعــداد نمونــه بــر اســاس حداقــل تعــداد نمونــه
در مطالعــات تجربــی محاســبه شــد ( .)34در طــول مــدت اجــرای
پژوهــش از زوجیــن انتخابشــده یــک زوج از هــر گــروه از ادامــه
درمــان منصــرف شــده و طــرح پژوهــش بــا  9زوج در هــر گــروه
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ثنایــی و همــکاران ( )40در ســال  1375طراحــی شــد کــه در
ابتــدا ،دارای  42عبــارت و  7مولفــه شــامل کاهــش همــکاری
( 5 ،)decrease of cooperationعبارت شــامل ،12 ،18 ،25 ،34
4؛ کاهــش رابطــه جنســی ()decrease of sexual intercourse
بــا  5عبــارت شــامل 5 ،13 ،19 ،35 ،40؛ افزایــش واکنــش
هیجانــی ( )increase of emotional reactionsبــا  8عبــارت
شــامل 6 ،14 ،20 ،27 ،36 ،42 ،49 ،51؛ افزایــش رابطــه فــردی
بــا خویشــاوندان خــود (individual’s relation with relatives
 )increase ofبــا 6عبــارت شــامل 8 ،15 ،21 ،29 ،37 ،43؛
کاهــش رابطــه خانوادگــی بــا خویشــاوندان همســر و دوســتان
(decrease of family relation with spouse’s relatives
 )friends andبــا  6عبــارت شــامل 1 ،23 ،32 ،46 ،50 ،53؛
جــدا کــردن امــور مالــی از یکدیگــر (’separation of spouses
 )financial mattersبــا  7عبــارت شــامل ،24 ،33 ،39 ،48
2 ،10 ،17؛ افزایــش جلــب حمایــت از فرزنــدان (increase of
 )child’s support attractionبــا  5عبــارت شــامل ،31 ،38 ،44
 )9 ،22را انــدازه گیــری مــی نمــود ( .)40ثنایــی و همــکاران ()40
ســپس ،در ســال  1387در اصــاح پرسشــنامه فــوق ،یــک مولفــه
دیگــر بــا عنــوان کاهــش ارتبــاط موثــر (reduce effective
 )communicationبــا  12عبــارت دیگــر ،شــامل ،47 ،52 ،54
 3 ،7 ،11 ،16 ،26 ،28 ،30 ،41 ،45اضافــه نمــود کــه جمــع کل
عبــارات ،بــه  54رســید .ابــزار مــورد اســتفاده در پژوهــش حاضــر
نیــز نســخه تجدیدنظــر شــده مــی باشــد .ایــن ابــزار بــر اســاس
طيــف ليكــرت  5گزینــه ای (هرگــز 1 :نمــره ،بنــدرت 2 :نمــره،
گاهــي اوقــات 3 :نمــره ،اكثــرا وقــات 4 :نمــره و هميشــه 5 :نمــره
تعلــق مــي گيــرد) درجــه بنــدی شــده اســت .شــایان ذکــر اســت
کــه عبــارات  3 ،11 ،14 ،26 ،30 ،33 ،45 ،47 ،54بــه صــورت
معكــوس نمــره گــذاري مــي شــود .نمــره گــذاری نیــز بــه ایــن
شــکل اســت کــه بــرای هــر عبــارت  5گزینــه در نظــر گرفتــه
شــده کــه بــه تناســب  1تــا  5نمــره بــه آن هــا اختصــاص داده می
شــود .حداکثــر نمــره کل پرسشــنامه  270و حداقــل آن  54اســت.
در ایــن ابــزار ،نمــره بیشــتر بــه معنــی تعارضــات زناشــویی بیشــتر
و نمــره کمتــر بــه معنــی تعارضــات زناشــویی کمتــر مــی باشــد.
تفســیر نمــره بدســت آمــده نیــز بــه ایــن ترتیــب اســت کــه :زوج
فاقــد تعارضــات زناشــویی بــا نمــره  ،54 -90تعارضــات زناشــویی
در حــد طبيعــي بــا نمــره  ،91 -111تعارضــات زناشــویی بيــش
از حــد (غیرطبيعــي) بــا نمــره  112 -191و تعارضــات زناشــویی
بســيار شــديد بــا نمــره باالتــر از  192طبقــه بنــدي مــی گــردد
(.)32
ثنایــی و همــکاران ( )40در پژوهــش خــود ،روایــی (نــوع آن ذکــر
نشــده) «پرسشــنامه تعارضــات زناشــویی تجدیــد نظــر شــده» را بر

گــزارش شــد ( Vieira .)35و همــکاران ( )37روایــی ســازه بــه
روش تحلیــل عاملــی اکتشــافی «شــاخص رضايــت جنســی» را در
نمونــه ای از  189زن در کشــور پرتغــال محاســبه و ســاختار تــک
عاملــی را گــزارش نمودنــد .همچنیــن ،پایایــی بــه روش همســانی
درونــی بــا محاســبه ضریــب آلفاکرونبــاخ بــا نمونــه مذکــور0/95 ،
گــزارش نمودنــد.
بهرامــی و همــکاران ( )38در پژوهــش خــود بــه تعییــن ویژگــی
هــای روانســنجی «شــاخص رضايــت جنســی» پرداختــه انــد.
روایــی ســازه بــه روش تحلیــل عاملــی اکتشــافی در نمونــه ای از
 150زوج ســاکن قزویــن انجــام شــد .نتایــج وجــود  15عبــارت و
 3عامــل (برخــاف نســخه اصلــی کــه دارای  15عبــارت و تــک
عاملــی بــوده) را بــا عناویــن ســازگاری جنســی ،کیفیــت زندگــی
جنســی و نگــرش جنســی را نشــان داد .همچنیــن روایــی ســازه
بــه روش تحلیــل عاملــی تاییــدی بــا عنایــت بــه نمونــه مذکــور،
انجــام و نتایــج ،وجــود  3عامــل بدســت آمــده در پژوهــش را تایید
نمــود .روایــی ســازه بــه روش روایــی همگــرا و روایــی واگــرا
بــه کمــک ارزیابــی میانگیــن واریانــس اســتخراجی در نمونــه
فــوق ،حداکثــر مجــذور واریانــس مشــترک و میانگیــن مجــذور
واریانــس مشــترک ســنجیده شــد کــه نتایــج میانگیــن واریانــس
اســتخراجی بــرای  3عامــل (بدســت آمــده در بهرامــی و همکاران:
ســازگاری جنســی ،کیفیــت زندگــی جنســی و نگــرش جنســی)
بــه ترتیــب 0/62 ،0/51 ،0/57؛ بــرای حداکثــر مجــذور واریانــس
مشــترک  0/44 ،0/38 ،0/27و بــرای میانگیــن مجــذور واریانــس
مشــترک  0/33 ،0/29 ،0/19گــزارش شــد .بعــاوه ،پایایــی بــه
روش همســانی درونــی بــا محاســبه ضریــب آلفاکرونبــاخ (بــرای
عبــارت هــای مثبــت و منفــی) و شــاخص همبســتگی درون رده
ای ( )Infraclass Correlation Coefficientبــا عنایــت بــه
نمونــه مذکــور محاســبه گردیــد کــه بــه ترتیــب بــرای عبــارات
مثبــت  0/80و  0/77بــرای عبــارات منفــی؛ بــرای شــاخص
همبســتگی درون رده ای  0/80گــزارش گردیــد .پــور اکبــر
( )39در پژوهــش خــود ،روایــی «شــاخص رضايــت جنســی» را
نســنجیدند .پایایــی را بــه روش همســانی درونــی بــا محاســبه
ضریــب آلفاکرونبــاخ (از تعــداد و مــکان نمونــه هــا اطالعاتــی
در دســت نیســت) محاســبه و  0/93گــزارش نمــود .همچنیــن
ثبــات بــه روش آزمــون مجــدد بــه فاصلــه  15روز انجــام و 0/95
محاســبه گردیــد .بعــاوه ،ثبــات بــه روش دونیمــه کــردن (از
تعــداد و مــکان نمونــه هــا اطالعاتــی در دســت نیســت) 0/88
و پایایــی بــه روش محاســبه ضریــب گاتمــن (از تعــداد و مــکان
نمونــه هــا اطالعاتــی در دســت نیســت)  0/80گــزارش شــد.
«پرسشــنامه تعارضــات زناشــویی تجدیــد نظــر شــده» (Marital
 )Conflict Questionnaire Revisedکــه توســط پرسشــنامه
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عبــارت هــا در یــك طيــف  6درجــه ليكــرت از ( 1اصــا در مــورد
مــن صحیــح نیســت) تــا ( 6کامــا در مــورد مــن صحیــح اســت)
درجــه بنــدیشــده اســت .بــه هــر عبــارت نمــره ای بیــن  1تــا 6
تعلــق مــی گیــرد .بــه صــورت که بــه گزینــه  1نمــره  1و بــه گزینه
 6نمــره  6داده مــی شــود .حداقــل نمــره  46و حداکثــر نمــره واقعی
 276اســت .عبــارت هــای  4،7،11،15،19،23،27،31،37،41،43بــه
صــورت مثبــت و ســایر عبــارت هــا بــه صــورت معکــوس نمــره
گــذاری مــی شــوند .نمــره کمتــر ایــن ابــزار نشــانه ســطوح
پاییــن تــر تمایزیافتگــی اســت .نمــره بیــن  46تــا  :115میــزان
تمایزیافتگــی خــود در افــراد پاییــن اســت .نمــره بین  115تــا :161
تمایزیافتگــی خــود در افــراد متوســط اســت .نمــره باالتــر از :161
میــزان تمایزیافتگــی خــود در افــراد باالســت (.)42
 )43( Schmitt & Skowronروایــی ســازه «ســیاهه تمایزیافتگی
خــود» را بــه روش تحلیــل عاملــی اکتشــافی و تائیــدی در
نمونــه ای از  225تــن بزرگســال بــاالی  25ســال محاســبه و
مــورد تائیــد قــرار دادنــد .پایایــی بــه روش همســانی درونــی بــا
محاســبه ضریــب آلفــا کرونبــاخ بــر روی کل نمونــه فــوق بــرای
کل مقیــاس  0/92و بــرای  4عامــل واکنــش عاطفــی ،0/89جایگاه
مــن ،0/81قطــع عاطفــي  0/84و بــرای آمیختگــی بــا دیگــران
 0/86گــزارش شــده اســت )44( Lam & Chan-So .در مطالعــه
خــود روایــی ســازه بــه روش تحلیــل عاملــی «ســیاهه تمایزیافتگی
خــود» را بــر روی  401تــن بزرگســال در کشــور چیــن محاســبه
مــورد تائیــد قــرار گرفــت و نتایــج وجــود  4مولفــه (جایــگاه مــن،
واکنــش عاطفــی ،قطــع عاطفــی و آمیختگــی بــا دیگران) را نشــان
داد .پایایــی ایــن ابــزار را بــه روش همســانی درونــی بــا محاســبه
ضریــب آلفــا کرونبــاخ بــر روی  253تــن ( 179زن و  73مــرد)
بــرای کل مقیــاس  0/86و بــرای  4مولفــه جایــگاه مــن ،0/80
واکنــش عاطفــی  ،0/80قطــع عاطفــی  0/72و آمیختگــی بــا
دیگــران  0/75گــزارش کردنــد.
در پژوهــش یوســفی و همــکاران ( )45بــر روی  560تــن از
مراجعیــن بــه مرکــز مشــاوره در شــهر اصفهــان ابتــدا روايــي
ســازه بــه روش تحليــل عاملــی تأييــدي «ســیاهه تمایزیافتگــی
خــود» مــورد بررســي قــرار گرفــت و  4مولفــه تاییــد شــد .پایایــی
بــه روش همســانی درونــی بــا محاســبه ضریــب آلفــا کرونبــاخ
بــر روی کل نمونــه فــوق بــرای مولفــه هــا بــه ترتیــب واکنــش
عاطفــی  ،0/81قطــع عاطفــی  ،0/89آمیختگــی بــا دیگــران 0/91
و جایــگاه مــن  0/86بدســت آمــد .یوســفی ( )46در پژوهــش خــود
بــه تعییــن ویژگــی هــای روانســنجی «ســیاهه تمایزیافتگــی خود»
بــر روی نمونــه ای شــامل  512تــن از زنــان و مــردان متاهــل
شهرســتان ســنندج پرداخــت .جهــت بررســی روایــی ســازه بــه
روش روایــی همگــرا و واگــرا بــا «پرسشــنامه عاطفــه مثبــت و

روی  120تــن ،شــامل  48مــرد و  72زن کــه بــرای رفــع تعــارض
زناشــویی خــود بــه مراکــز مشــاوره تهــران مراجعــه کــرده بودنــد،
اجــرا و نتایــج مــورد تاییــد گــزارش شــد (اما جزئیــات آن در دســت
نمــی باشــد) .بعــاوه ،روایــی محتــوا بــه روش کیفــی نیــز بررســی
و مــورد تاییــد گــزارش شــده اســت (اطالعاتــی از جزئیــات آن
در دســت نمــی باشــد) .همچنیــن ،بــا نمونــه مذکــور ،پایایــی بــه
روش همســانی درونــی بــا محاســبه ضریــب آلفاکرونباخ بــرای کل
پرسشــنامه برابــر بــا  0/96بدســت آمــده و بــرای زیرمقیــاس هــای
کاهــش همــکاری ،کاهــش رابطــه جنســی ،افزایــش واکنــش
هیجانــی ،افزایــش رابطــه فــردی بــا خویشــاوندان خــود ،کاهــش
رابطــه خانوادگــی بــا خویشــاوندان همســر و دوســتان ،جــدا کــردن
امــور مالــی از یکدیگــر ،افزایــش جلــب حمایــت فرزنــد ،کاهــش
ارتبــاط موثــر بــه ترتیــب ،0/89 ،0/86 ،0/33 ،0/70 ،0/61 ،0/81
 0/71و  0/69محاســبه شــده اســت ( .)40امینــی و همــکاران ()41
در پژوهــش خــود روایــی صــوری «پرسشــنامه تعارضات زناشــویی
تجدیــد نظــر شــده» را بــا نظــر چنــد تــن از مدرســین دانشــگاه و
صاحــب نظــران (تعــداد و تخصــص ذکــر نشــده) بررســی و مــورد
تاییــد گــزارش نمودنــد .همچنیــن ،پایایــی ایــن ابــزار را بــه روش
همســانی درونــی بــا محاســبه ضریــب آلفاکرونبــاخ در نمونــه ای
بــه تعــداد  30زوج دارای تعــارض در شــهر ارومیــه ،بــرای کل
پرسشــنامه برابــر بــا  0/93و بــرای  8مولفــه کاهــش همــکاری،
کاهــش رابطــه جنســی ،افزایــش واکنــش هیجانــی ،افزایــش
رابطــه فــردی بــا خویشــاوندان خــود ،کاهــش رابطــه خانوادگــی
بــا خویشــاوندان همســر و دوســتان ،جــدا کــردن امــور مالــی از
یکدیگــر ،افزایــش جلــب حمایــت فرزنــد ،کاهــش ارتبــاط موثــر
بــه ترتیــب  0/44 ،0/75 ،0/83 ،0/80 ،0/68 ،0/70 ،0/87و 0/71
محاســبه شــده اســت.
ابــزار فــوق در داخــل کشــور ایــران طراحــی شــده ،لــذا پژوهشــی
در خــارج از کشــور کــه از ایــن ابــزار اســتفاده و روایــی و پایایــی آن
محاســبه گــردد ،یافــت نشــد.
«ســیاهه تمایزیافتگــی خــود» (Differentiation of Self
 )Inventoryایــن ســیاهه جهــت ســنجش ميــزان تمایزیافتگــي
توســط  Skowron & Friedlanderدر ســال ،1998بــر
اســاس نظریــه  Bowenطراحــی شــد ( .)42ایــن ســیاهه
دارای  46عبــارت و  4مولفــه واكنــش عاطفــي (emotional
 )reactivityبــا  11عبــارت (،)38،40-1،6،10،8،21،26،30،34
قطــع عاطفــي ( )emotional cutoffبــا  12عبــارت (2،3،8،
 ،)12،16،20،24،28،32،36،39،42جایــگاه مــن ()I- position
بــا  11عبــارت ( )4،7،11،15،19،3،27،31،37،41،43و
آميختگــي بــا دیگــران ( )Fusion with othersبــا  12عبــارت
( )44،45،46 ،5،9،13،17،22،25،29،33،35تشــکیل شــده اســت.
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منفــی» (،)Positive –Negative Emotion Questionnaire
«پرسشــنامه اعتماد بــه نفــس» (،)Confidence Questionnaire
«فهرســت عالئــم بیمــاری هــای  90تجدیدنظــر شــده»
(( )Symptom Checklist–90–Revisedبعــد اضطــراب و
حساســیت بیــن فــردی) بــه ترتیــب ،0/42 ،0/39 ، -0/41 ،0/38
 -0/36بدســت آمــد .پایایــی بــه روش همســانی درونــی بــا
محاســبه ضرایــب آلفــا کرونبــاخ و  2نیمــه کــردن بــه ترتیــب در
کل نمونــه مــورد  ،0/88 ،0/93در زنــان  0/87 ،0/85و در مــردان
 0/86و  0/82بــه دســت آمــد.
در پژوهــش حاضــر ،بــرای ابزارهــای نامبــرده روایــی بــه روش
نســبت روایــی محتــوا توســط نظــرات  8تــن از اعضــای هیئــت
علمــی رشــته روانشناســی دانشــگاه آزاد اســامی واحــد تهــران
مرکــزی ،ســنجیده و نتیجــه آن 0/75 ،بــه دســت آمــد .شــایان
ذکــر اســت کــه در صــورت عــدم کســب حــد نصــاب الزم،

اگــر نیــاز بــود ،عبــارت /عبــارت هایــی حــذف مــی گردیــد.
همچنیــن ،پایایــی بــه روش همســانی درونــی بــا محاســبه
ضریــب آلفاکرونبــاخ بــرای  30تــن از زوجیــن دارای تعــارض
زناشــویی ،ســنجیده شــد و بــرای «شــاخص رضایــت جنســی»
« ،0/82پرسشــنامه تعارضــات زناشــویی تجدیــد نظــر شــده»
« ،0/88ســیاهه تمایزیافتگــی خــود»  0/91بدســت آمــد.
روایــی محتــوای «زوجدرمانــی سیســتمی  -رفتــاری» در مقــاالت
و پژوهــش هــای داخلــی از قبیــل :پژوهــش موســوی و همــکاران
( ،)26ســودانی و همــکاران ( ،)27گــودرزی و بوســتانی پــور (،)28
ســاکی ( )29و یوســف زاده و همــکاران ( )30و پژوهــش خارجــی
از جملــه پژوهــش  Jacobsonو همــکاران ( )47مــورد تائیــد قــرار
گرفته اســت.
خالصه محتوای جلسات «زوجدرمانی سیستمی  -رفتاری» ()22

جلسه

اهداف جلسه

عنوان جلسه

شرح جلسه

1

آشنایی با زوجین و برقراری رابطه
درمانی با هر  2همسر
و شناخت ساختار خانواده

ارزیابی

 در ابتدای جلسه ،زوجین خود را معرفی نموده و شرح حال مختصری از خود ارائه نموده و سپسبا برنامه جلسات آشنا شدند.
 ساختار خانواده توسط درمانگر بررسی شد.الگوهای تبادلی ،خطوط و مرزها و تعارض تشریح گردید.

2

ایجاد توانایی در همسران برای
تمرکز بر تعامل فعلی و بهبود
گفتگو

آموزش مبانی
ارتباط

 هر یک از زوجین انتظارات خود را از همسرشان بیان نمودند. آموزش مهارتهای گفتگو (گوش دادن فعال ،پیامهای ساده ،روشن و شفاف ،تبدیل شکایت بهدرخواست) توسط درمانگر ،انجام گردید.
در خصوص نحوه بیان انتظارات از همسر ،تکلیف ،ارائه شد.

3

آموزش مهارتهای ارتباطی
کالمی و غیرکالمی

آموزش برقراری
ارتباط موثر 1

 افزایش همدلی متقابل بین زوجین آموزش داده شد. توانایی برقراری ارتباط عاطفی و همچنین بیان مسائل ذهنی آموزش داده شد. جهت کاهش مشاجرات و شکایات تکراری راه حل هایی به زوجین ارائه شد. جهت افزایش دادن فرآیند تعامل مثبت ،تشویق در نظر گرفته شد. جهت برقراری تماس چشمی و سایر رفتارهای غیرکالمی آموزش داده شد. -سعی شد که مهارت حل مسئله در زوجین ،تقویت گردد.

4

توانایی در شناسایی و ابراز
صحیح احساسات

آموزش برقراری
ارتباط موثر 2

 جهت توانایی صحبت آزادانه در مورد موضوعات متفاوت و تمرکز بر موضوعات کوچک ،تمرینکردند.
 سعی شد که بازخورد تعامل در زوجین تقویت گردد. -آموزش در مورد این که چگونه احساسات خود را شفاف و روشن بیان کنند ،داده شد.

5

شناخت و گسست از الگوی
تعاملی جاری

آموزش عینی
سازي 1

 به زوجین آموزش داده شد که الگوهای چرخشی مشترک تکرارشونده را در تعامالت خودبشناسند و رفتارهای جدید را جایگزین نمایند .همچنین هماهنگی در تعامالت (زنجیره عکس
العمل های رفتاری مثبت و منفی) درک کنند.

6

آشنایی با حریم زوجین و رعایت
آن

آموزش عینی
سازي ( 2آنچه
دوست داری به
من بگو)

 به زوجین آموزش داده شد حامی و پشتیبان یکدیگر باشند و سطح صمیمیت (جنسی ،فیزیکی،عاطفی و زمانی) و دوری یا فاصله را در رابطه خود درک کنند .زوجین باید حریم خصوصی
یکدیگر را شناخته و به مرزهای یکدیگر احترام بگذارند .همچنین مرزهای قوی و روشنی در
اطراف خود قرار بدهند.

7

توانایی بازسازی ساختار ناکارآمد

آموزش توانایی
اعتمادسازي

 به زوجین آموزش داده شد که بر موضوعات جزئی و کوچک تمرکز نمایند. چالش هایی با فرضهای ساختهشده (بهعنوان نمونه متوقف کردن ذهنخوانی) با همسر خودانجام دهند.
 همچنین بر میزان تعامل (تغییر مدت یا شدت تعامل) خود با همسرشان ،تمرکز نمایند. با الگوهای ذهنی خود نوع رابطه ای که ترجیح می دهند با هم داشته باشند را تندیس سازیکنند (به نمایش بگذارند).

8

استفاده از جایگزینها برای
مشکالت خاص

آموزش مهارت
حل مسئله

 بعالوه ،به زوجین آموزش داده شد که برای فعالیتهای مشترک تفریحی که توانایی زوج را درلذت مشترک افزایش میدهد ،زمانبندی مشخصی داشته باشند.

9

تمایز بین مشکالت جنسی و
عوامل دخیل در عدم عالقه

بهبود رابطه
جنسی

 به زوجین تمایز دادن رابطه جنسی و رابطه کلی زناشویی (اعم از هر رابطه دیگری غیر از رابطهجنسی) آموزش داده شد.

10

ارزیابی میزان پیشرفت

جلسه پایانی

مهارتهای تعامل مؤثر مرور گردید.
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بــرای جمــع آوری داده هــا ،ابتــدا مجوزهــای الزم از مراکــز
بهداشــتی و درمانــی تحــت پوشــش دانشــگاه علــوم پزشــکی
شــهید بهشــتی و کــد اخــاق از دانشــکده روانشناســی و علــوم
تربیتــی دانشــگاه آزاد اســامی واحــد تهــران مرکــز کســب گردیــد.
ســپس از بیــن مراکــز تحــت پوشــش 2 ،مرکــز انتخــاب شــدند
(بــه شــرحی کــه در روش کار ذکــر شــد) پژوهشــگر ،پــس از
معرفــی خــود و پژوهــش در حــال انجــام ،کار خــود را آغــاز نمــود.
ســپس در محــل  2مرکــز مذکــور ،اعضــای هــر  2گــروه بهوســیله
پیشآزمــون مــورد ســنجش قــرار گرفتنــد .ســپس طــرح درمــان
بصــورت زوجــی طــی  10جلســه و هفت ـهای یــک جلســه و بــه
مــدت  90دقیقــه بــرای هــر جلســه بــرای گــروه مداخلــه اجــرا
گردیــد و گــروه کنتــرل تحــت هیــچ درمانــی قــرار نگرفــت.
پــس از اتمــام جلســات درمانــی ،اعضــای هــر  2گــروه بــه
پرسشــنامههای پژوهــش و در پسآزمــون پاســخ دادنــد.
همچنیــن افــراد حاضــر در  2گــروه پــس از  2مــاه تحــت آزمــون
مرحلــه پیگیــری قــرار گرفتنــد و ابزارهــا ،بــرای بــار ســوم توســط
آزمودنیهــای در هــر  2گــروه تکمیــل شــد تــا تاثیــر "زوجدرمانــی
سیســتمی -رفتــاری" در طــول زمــان نیــز مــورد آزمــون قــرار
گیــرد .بــرای افــراد گــروه کنتــرل پــس از اتمــام فرآینــد پژوهشــی،
"زوجدرمانــی سیســتمی -رفتــاری" در قالــب  10جلســه اجرا شــد.
بــرای گــردآوری داده هــای ایــن پژوهــش حــدودا  6-7مــاه زمــان
صــرف شــد.
مالحظــات اخالقــی نیــز عبــارت بــود از اینکــه ،از نمونــه هــا
خواســته شــد فــرم رضایــت آگاهانــه تکمیــل نماینــد؛ هــر زمــان
کــه زوجیــن مایــل بــه ادامــه همــکاری و شــرکت در پژوهــش

نبودنــد ،مختــار بــه خــروج بودنــد .در طــول مــدت اجــرای پژوهش
از زوجیــن انتخــابشــده ،یــک زوج از هــر  2گــروه کنتــرل و
پیگیــری از ادامــه درمــان منصــرف شــده و خــارج شــدند و طــرح
پژوهــش بــا  9زوج در هــر گــروه ادامــه پیــدا کــرد .همچنیــن بــه
نمونــه هــا اطمینــان داده شــد کــه مشــخصات و اطالعــات آن هــا،
بصــورت امانــت در نــزد پژوهشــگر ،محفــوظ خواهــد مانــد.
همچنین داده هـــای جمـــع آوری شـــده با روش تحليــل واریانس
مختلــط (یــک عامــل درون آزمودنــي هــا و یــک عامــل بيــن
آزمودنــي هــا) و توســـط نـــرم افـــزار اس پی اس اس نســـخه 21
تحليـل شـد.
یافتهها
دامنــه ســنی شــرکت کننــدگان  20-30ســال در هــر  2گــروه
مداخلــه و کنتــرل ( 13تــن) 33/3درصــد و  31-40ســال ( 23تــن)
66/7درصــد بودنــد .مــدت ازدواج  1تــا 3ســال ( 12تن)33/3درصــد
و  4تــا  5ســال (24تــن) 66/7درصــد بودنــد .همچنیــن (30
تــن)  88/9درصــد از آزمودنیهــا دارای یــک فرزنــد و ( 6تــن)
11/1درصــد از آنهــا فاقــد فرزنــد بودنــد .از نظر میــزان تحصیالت
( 20تــن)  55/6درصــد شــرکت کننــدگان دارای مــدرک دیپلــم و
باالتــر و ( 16تــن)  44/5درصــد از آن هــا مــدرک کارشناســی و
باالتــر داشــتند .نتایــج آزمــون خــی دو جهــت بررســی همگونــی
بیــن گــروه هــای مداخلــه و کنتــرل نشــان داد کــه در متغیرهــای
ســن ( ،)P=0/729تعــداد فرزنــدان ( ،)P=0/ 371مــدت ازدواج و
تحصیــات ( )P=1بیــن  2گــروه تفــاوت معنــاداری وجــود نداشــت
و گــــروه هـا از نظـر ایـــن متغیرهـا همگـون شدند.

جدول :1شاخص های توصیفی نمره متغیرهای پژوهش در  2گروه در مراحل پیش آزمون ،پس آزمون و پیگیری در زنان
متغیرها

رضایت جنسی

تمایز یافتگی خود

آزمون

گروه مداخله

گروه کنترل
ميانگين

انحراف استاندارد

ميانگين

انحراف استاندارد

پیش آزمون

72/33

9/51

71/44

18/48

پس آزمون

71/67

9/08

81/00

17/88

پیگیری

71/22

9/40

81/11

16/93

پیش آزمون

144/22

6/04

141/56

24/19

پس آزمون

143/78

6/12

151/67

20/30

پیگیری

143/78

5/93

153/00

19/01

رضایــت جنســی و تمایــز یافتگــی خــود بــرای مــردان در کنتــرل و
گــروه مداخلــه در مراحــل پيــش آزمــون ،پــس آزمــون و پیگیــری
در (جــدول  )2ارائــه شــده اســت.

درگــروه مداخلــه ،ميانگيــن نمــره رضایــت جنســی و تمایــز یافتگی
خــود بــرای زنــان در مرحلــه پــس آزمــون و پیگیــری نســبت بــه
مرحلــه پيــش آزمــون افزایــش داشــت (جــدول.)1
شــاخص هــای توصيفــي (ميانگيــن و انحــراف اســتاندارد) نمــره
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جدول :2شاخص های توصیفی نمره متغیرهای پژوهش در  2گروه در مراحل پیش آزمون ،پس آزمون و پیگیری در مردان
متغیرها

رضایت جنسی

تمایز یافتگی خود

آزمون

گروه مداخله

گروه کنترل
ميانگين

انحراف استاندارد

ميانگين

انحراف استاندارد

پیش آزمون

76/22

11/51

78/89

13/53

پس آزمون

75/11

9/69

87/56

12/39

پیگیری

75/56

9/80

88/22

11/60

پیش آزمون

150/78

9/34

154/44

12/89

پس آزمون

150/56

9/90

162/78

10/40

پیگیری

150/22

9/18

163/00

10/85

در گــروه مداخلــه ميانگيــن نمــره رضایــت جنســی و تمایــز یافتگی
خــود  ،بــرای مــردان در مرحلــه پــس آزمــون و پیگیــری نســبت
بــه مرحلــه پيــش آزمــون افزایــش داشــت (جــدول.)2
بــرای بررســی فرضیــه هــای پژوهــش ابتــدا مفروضــه هــای
تحلیــل واریانــس انــدازه گیــری مکــرر یعنــی ،نرمــال بــودن توزیع
متغیرهــا ،همگنــی واریانــس هــای خطــای متغیرهــای وابســته در
زنــان و مــردان در  3مرحلــه انــدازه گیــری و مفروضــه کرویــت
موخلــی ( )Mauchly `s test of Sphericityبررســی شــد.
ســطح معنــاداری آزمــون شــاپیرو-ویلک ( )Shapiro-Wilkبــرای
متغیرهــای رضایــت جنســی و تمایزیافتگــی خــود در  2گــروه زنــان
در پیــش آزمــون و پــس آزمــون و پیگیــری بیشــتر از  0/05بــود.
بنابرایــن ،توزیــع متغیرهــای فــوق در  2گــروه زنــان و مــردان
در ســه مرحلــه انــدازه گیــری بــا توزيــع نرمــال تفــاوت معنــادار
نداشــت .جهــت بررســی همگنــی واریانــس هــا از آزمــون برابــری
خطــای واریانــس لویــن (Levene`s test of equality of error
 )varianceاســتفاده شــد .شــاخص آمــاره آزمــون لویــن بــرای
متغیرهــای رضایــت جنســی و تمایــز یافتگــی در هــر  3مرحلــه
ارزیابــی بــه لحــاظ آمــاری در گــروه زنــان و مــردان معنــادار
نبــود ( .)P<0/05بدیــن معنــا اســت کــه داده هــا مفروضــه
تســاوی خطــای واریانــس هــا را زیــر ســوال نبــرده انــد .مفروضــه
کرویــت بــا آزمــون کرویــت موخلــی بررســی شــد .مفروضــه
کرویــت بــرای زنــان و مــردان برقــرار نبــود .از راهبــرد اصــاح
اپســیلون ( )Epsilonاســتفاده شــد و بــرای اصــاح اپســیلون بــه
علــت برابــری تعــداد نمونــه در گــروه هــا از تخمیــن هین-فلــت
( )Huynh-Feldtاســتفاده شــد.
بــه منظــور بررســي تاثيــر روش هــای «زوج درمانــی سیســتمی-
رفتــاری» بــر رضایــت جنســی و تمایــز یافتگــی هــر یــک از

زوجیــن در مراحــل پيــش آزمــون ،پــس آزمــون و پيگيــری از روش
تحليــل واریانــس مختلــط (یــک عامــل درون آزمودنــي هــا و یــک
عامــل بيــن آزمودنــي هــا) اســتفاده شــد .مراحــل  3گانــه پيــش
آزمــون ،پــس آزمــون و پيگيــری بــه عنــوان عامــل درون آزمودنــي
و گــروه بنــدی آزمودنــي هــا در  2گــروه (مداخلــه و کنتــرل) بــه
عنــوان یــک عامــل بيــن آزمودنــي و نتایــج تحليــل واریانــس بــا
توجــه بــه عــدم برقــراری مفروضــه کرویــت محاســبه شــد.
یافتــه هــا در (جــدول )3نشــان داد ،در زنــان تغییــر رضایت جنســی
در  3مرحلــه انــدازه گیــری پیــش آزمــون ،پــس آزمــون و پیگیــری
معنــادار بــود ( .)F=11/86 ، P>0/05اثــر تعاملــی مداخلــه و گــروه
نیــز در  3مرحلــه انــدازه گیــری پیــش آزمــون ،پــس آزمــون و
پیگیــری معنــادار بــود ( )F=15/00 ، P>0/05در واقــع نمــره
هــای رضایــت جنســی زنــان در پــس آزمــون و پیگیــری در
گــروه مداخلــه بــه صــورت معنــاداری نســبت بــه پیــش آزمــون
در مقایســه بــا گــروه کنتــرل افزایــش معنــادار داشــت .انــدازه
اثــر «زوج درمانــی سیســتمی-رفتاری» بــر رضایــت جنســی
زنــان 0/484بــود .در مــردان تغییــر رضایــت جنســی در  3مرحلــه
انــدازه گیــری پیــش آزمــون ،پــس آزمــون و پیگیــری معناداربــود
( .)F=8/58 ، P>0/05اثــر تعاملــی مداخلــه و گــروه نیــز در 3
مرحلــه انــدازه گیــری پیــش آزمــون ،پــس آزمــون و پیگیــری
معنــادار بــود ( .)F=12/27 ، P>0/05در واقــع نمــره هــای رضایت
جنســی درمــردان در پــس آزمــون و پیگیــری در گــروه مداخلــه به
صــورت معنــاداری نســبت بــه پیــش نســبت بــه پیــش آزمــون در
مقایســه بــا گــروه کنتــرل افزایــش معنــادار داشــت .انــدازه اثــر زوج
«زوج درمانــی سیســتمی -رفتــاری» بــر رضایــت جنســی مــردان
 0/434بــود.
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جدول :3نتایج تحليل واریانس مختلط برای بررسی تغییرات رضایت جنسی در هریک از زوجین
زوجین

زنان

مردان

منابع تغییر

مجموع
مجذورات

درجه آزادی

میانگین مجذورات

F

P-value

میزان اثر

مراحل مداخله

692/33

1/10

629/20

11/86

0/002

0/426

تعامل مداخله * گروه

876/04

1/10

796/15

15/00

0/001

0/484

خطا

934/30

17/61

53/07

مراحل مداخله

216/78

1/13

192/69

8/58

0/007

0/349

تعامل مداخله * گروه

310/11

1/13

275/65

12/27

0/002

0/434

خطا

404/44

18/00

22/47

بــا توجــه بــه معنــادار بــودن افزایــش رضایــت جنســی در گــروه
مداخلــه نســبت بــه گــروه کنتــرل بــرای هریــک از زوجیــن
مقایســه هــای زوجــی بــا آزمــون بنفرونــی انجــام شــد .نتایــج
نشــان داد کــه تفــاوت بیــن گــروه مداخلــه و کنتــرل بــرای زنــان
 4/259و بــرای مــردان  15/667و ایــن افزایــش از نظــر آمــاری
در هریــک از زوجیــن معنــادار بــود (.)P>0/05
بــا در نظــر گرفتــن نتایــج تحلیــل واریانــس مکــرر ،آزمــون
تعقیبــی بنفرونــی بــرای پیــش آزمــون ،پــس آزمــون و پیگیــری
در گــروه مداخلــه نیــز محاســبه شــد .نتایــج نشــان داد کــه
تفــاوت نمــره متغیــر وابســته در پــس آزمــون بــا پیــش آزمــون و
پیگیــری بــا پیــش آزمــون در هــر یــک از زوجیــن معنــادار بــود
( )P>0/05ولــی تفــاوت رضایــت جنســی در «پیگیــری نســبت
بــه پــس آزمــون» در زنــان و مــردان معنــادار نبــود ()P>0/05
(جــدول.)3
یافتــه هــا در (جــدول  )4نشــان داد ،در زنــان تغییــر تمایــز
یافتگــی خــود در ســه مرحلــه انــدازه گیــری پیــش آزمــون،
پــس آزمــون و پیگیــری معنــادار بــود (.)F=15/467 ، P>0/05

اثــر تعاملــی مداخلــه و گــروه نیــز در  3مرحلــه انــدازه گیــری
پیــش آزمــون ،پــس آزمــون و پیگیــری معنــادار بــود (،P>0/05
 .)F=22/541در واقــع نمــره هــای تمایــز یافتگــی خــود زنــان در
پــس آزمــون و پیگیــری درگــروه مداخلــه بــه صــورت معنــاداری
نســبت بــه پیــش آزمــون در مقایســه بــا گــروه کنتــرل افزایــش
معنــادار داشــت .انــدازه اثــر «زوج درمانــی سیســتمی -رفتــاری»
بــر تمایــز یافتگــی خــود زنــان  0/585بــود .در مــردان نیــز تغییــر
تمایــز یافتگــی خــود در  3مرحلــه انــدازه گیــری پیــش آزمــون،
پــس آزمــون و پیگیــری معنــادار بــود (.)F=19/250 ، P>0/05
اثــر تعاملــی مداخلــه و گــروه نیــز در  3مرحلــه انــدازه گیــری
پیــش آزمــون ،پــس آزمــون و پیگیــری معنــادار بــود (،P>0/05
 .)F=16/92در واقــع نمــره هــای تمایــز یافتگــی خــود درمــردان
در پــس آزمــون و پیگیــری درگــروه مداخلــه بــه صــورت
معنــاداری نســبت بــه پیــش آزمــون در مقایســه بــا گــروه کنتــرل
افزایــش معنــادار داشــت .انــدازه اثــر «زوج درمانــی سیســتمی
-رفتــاری» بــر تمایــز یافتگــی خــود مــردان  0/514بــود.

جدول :4نتایج تحليل واریانس مختلط برای بررسی تغییرات تمایز یافتگی خود در هریک از زوجین
زوجین

زنان

مردان

منابع تغییر

مجموع
مجذورات

درجه آزادی

میانگین
مجذورات

F

P-value

میزان اثر

مراحل مداخله

334/111

1/112

300/536

15/467

0/001

0/492

تعامل مداخله * گروه

486/926

1/112

437/995

22/541

0/001

0/585

خطا

345/630

17/787

19/431

مراحل مداخله

186/704

1/161

160/787

19/250

0/001

0/546

تعامل مداخله * گروه

164/111

1/161

141/331

16/920

0/001

0/514

خطا

155/185

18/579

8/353

نشــان داد کــه تفــاوت بیــن گــروه مداخلــه و کنتــرل بــرای زنــان
 7/926و بــرای مــردان 6/444و ایــن افزایــش از نظــر آمــاری در
هریــک از زوجیــن معنــادار بــود (.)P>0/05

بــا توجــه بــه معنــادار بــودن افزایــش تمایــز یافتگــی خــود در
گــروه مداخلــه نســبت بــه گــروه کنتــرل بــرای هریــک از زوجیــن
مقایســه هــای زوجــی بــا آزمــون بنفرونــی انجــام شــد .نتایــج
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بــا در نظــر گرفتــن نتایــج تحلیــل واریانــس مکــرر ،آزمــون تعقیبی
بنفرونــی بــرای پیــش آزمــون ،پــس آزمــون و پیگیــری در گــروه
مداخلــه نیــز محاســبه شــد .نتایــج داد کــه تفــاوت نمــره تمایــز
یافتگــی خــود در پــس آزمــون بــا پیــش آزمــون و پیگیــری بــا
پیــش آزمــون در هــر یــک از زوجیــن معنــادار بــود (.)P>0/05
ولــی تفــاوت تمایزیافتگــی در پیگیــری نســبت بــه پــس آزمــون در
زنــان و مــردان معنــادار نبــود (( )P>0/05جــدول.)4

میشــوند کــه از بهکارگیــری رفتارهــای خــاص کــه بــه رابطــه
صدمــه میزنــد خــودداری کننــد و رفتارهایــی کــه پیشبیــن
رضایــت و ثبــات رابطــه هســتند را تمریــن کننــد ،بنابرایــن،
تبــادالت رفتــاری مثبــت زوجیــن تقویــت میشــود.
بعــاوه ،نتایــج پژوهش حاضــر نشــان داد «زوجدرمانی سیســتمی-
رفتــاری» بــر تمایزیافتگــی خود در زوجیــن دارای تعارض زناشــویی
تاثیــر مثبــت داشــته اســت .در ایــن زمینــه ،نتایــج پژوهــش
 Rodrigeuz-Gonzalezو همــکاران ( )49بــا پژوهــش حاضــر
مطابقــت داشــته اســت .نتایــج پژوهــش Rodrigeuz-Gonzalez
و همــکاران ( )49نشــان داد تمایزیافتگــی در تنــش روانــی درون
فــردی و بیــن فــردی موثــر بــوده و تمایزیافتگــی بــا ســازگاری
زناشــویی زوجیــن مرتبــط بــوده اســت .همچنیــن« ،زوجدرمانــی
سیســتمی -رفتــاری» بــرای هــر یــک از زوجیــن ســودمند بــوده
اســت .در تبییــن اثربخشــی «زوجدرمانــی سیســتمی -رفتــاری»
بــر روی تمایزیافتگــی خــود ،نیــز میتــوان گفــت تمایزیافتگــی
پیشبیــن خوبــی بــرای تعــارض و رضایــت زناشــویی اســت؛
بهگون ـهای کــه تمایزیافتگــی خــود بــا تعــارض زناشــویی رابطــه
معکــوس و بــا رضایــت زناشــویی رابطــه مســتقیم دارد .بعبــارت
دیگــر ،هــر انــدازه تمایزیافتگــی خــود در زوجیــن بــاال باشــد ،در
تعارضــات زناشــویی ،بهتــر مــی تواننــد بــا شــرایط ســازگار شــده
و در نتیجــه ،ایــن امــر مــی توانــد در ایجــاد و تقویــت رضایــت
زناشــویی نیــز تاثیــر مثبــت داشــته باشــد .چــرا کــه ،زوجیــن بــدون
تعــارض ،دارای زندگــی آرام و شــیرین تــری بــوده و لــذا رضایــت
زناشــویی باالتــری را نیــز تجربــه مــی کننــد.

بحث
پژوهــش حاضــر بــا هــدف تعییــن اثربخشــی «زوجدرمانــی
سیســتمی -رفتــاری» بــر تمایزیافتگــی خــود و رضایــت جنســی
در زوجیــن دارای تعــارض زناشــویی انجــام شــد .نتایــج بطــور کلی
نشــان داد «زوجدرمانــی سیســتمی -رفتــاری» بــر افزایــش میــزان
رضایــت جنســی و تمایزیافتگــی هــر یــک از زوجیــن اثربخــش
بــوده اســت .بــه عبــارت دیگــر ،بــا انجــام زوجدرمانــی سیســتمی-
رفتــاری بــر زوجیــن دارای تعــارض ،رضایــت جنســی در آن هــا
افزایــش یافتــه و همچنیــن میــزان تعــارض ایشــان کاهش داشــته
اســت .در ایــن راســتا ،نتایــچ پژوهــش موســوی و همــکاران (،)26
گــودرزی و بوســتانی پــور ( ،)28یوســف زاده و همــکاران ()30
در تاثیــر مثبــت «زوجدرمانــی سیســتمی -رفتــاری» بــر تعارضــات
زناشــویی ،همســو بــا نتایــج پژوهــش حاضــر بــوده اســت .بعنــوان
مثــال ،یافتــه هــای پژوهــش گــودرزی و بوســتانی پور ( )28نشــان
داد «زوجدرمانــی سیســتمی -رفتــاری» بــر میــزان ناســازگاری
زناشــویی زنــان موثــر بــوده و موجــب شــده که میــزان ناســازگاری
زناشــویی زوجیــن کاهــش یافتــه و رضایــت زناشــویی باالتــری
را نیــز تجربــه نماینــد .همچنیــن ،نتایــج پژوهــش یوســف زاده و
همــکاران ( )30حاکیســت «زوجدرمانــی سیســتمی -رفتــاری» بــر
افزایــش بهزیســتی روانــی زوجیــن تاثیــر مثبــت داشــته اســت .در
تبییــن نتایــج میتــوان گفــت عــدم مهارتهــای ارتباطــی یــا
رفتارهــای ناکارآمــد زوجیــن ،خانــواده را بــا خطــرات جــدی روبــرو
میســازد .چراکــه ،تعــارض زناشــویی غالبـ ًا برخاســته از عــدم درک
زوجیــن از ســوابق رشــدی یکدیگــر ،ویژگیهــا و محیطهــای
متفــاوت شــامل شــخصیت ،ارزش ،نگــرش ،طــرز تفکــر و تفســیر
واقعیــت مــی باشــد .لــذا ،زمانــی کــه زوجیــن در حــل مشــکالت
زناشــویی شکســت میخورنــد و نارضایتــی بــهطــور مــداوم ادامــه
دارد ،میتوانــد باعــث بدرفتــاری و خشــونت در خانــواده و در
نهایــت باعــث جدایــی یــا طــاق گــردد ( .)48بعبــارت دیگــر ،بــا
عنایــت بــه اینکــه ،از نتایــج «زوجدرمانــی سیســتمی -رفتــاری»
برقــراری رابطــه کارآمــد مثبــت اســت؛ شــکلدهی بــه رفتــار از
ایــن فرضیــه نشــات میگیــرد کــه زوجیــن دارای تعــارض ،مهــارت
برقــراری ارتبــاط کارآمــد را ندارنــد و در ایــن روش زوجین تشــویق

نتیجهگیری
نتایــج پژوهــش نشــان داد کــه «زوجدرمانــی سیســتمی -رفتاری»
بــر افزایــش میــزان رضایــت جنســی و تمایزیافتگــی هــر یــک از
زوجیــن اثربخــش بــوده اســت .در ایــن راســتا ،بــه کلیــه مشــاوران
و روانشناســان پیشــنهاد مــی شــود جهــت افزایــش میــزان
رضایــت جنســی و تمایزیافتگــی زوجیــن دارای تعــارض زناشــویی
از «زوجدرمانــی سیســتمی -رفتــاری» اســتفاده گــردد .ازجملــه
محدودیــت هــای پژوهــش حاضــر مــی تــوان بــه تاثیرگــذاری
پاســخ بــه علــت تعــداد زیــاد ســؤاالت پرسشــنامه هــا و محــدود
بــودن نمونــه هــا فقــط بــه شــهر تهــران ،اشــاره نمــود کــه ممکن
اســت آزمودنــی هــا را تحــت تاثیــر قــرار داده باشــد.
سپاسگزاری
مقالــه حاضــر مســتخرج از رســاله مقطــع دکتــری دانشــجو مــژگان
زمانــی فــر در رشـــته روانشناســی بالینــی دانشــگاه آزاد اســامی
واحــد تهــران مرکــز بــه راهنمایــی خانــم دکتــر فرنــاز کشــاورزی
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 بدینوســیله از مدیریــت محتــرم. ثبــت گردیــده اســت1399/3/18
مرکــز خدمــات جامــع ســامت کادوس و مرکــز خدمــات جامــع
ســامت شــهری امــام حســن مجتبــی (ع) در شــمال تهــران و
 مرکــز کــه همــکاری الزم را بــه2 همچنیــن کارکنــان محتــرم
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