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 چكيده

ه صمیمت . تحقیقات نشان داده کاست ییزناشو یدلزدگ ،شودیم نیطالق زوج در نهایت و سردی رابطهو  یکه موجبات مشکالت روان زناشویی مسائلاز  یکی زمينه:

ی وجود بر آن شکاف پژوهش مانهیصم یهافلدمن و مهارت یآموزي روي چند سطح یاوربخشتواند باعث بهبود ارتباط زناشویی شود اما در زمینه مقایسه جنسی می

یی زناشو یزنان با دلزدگ یجنس تیمیهای ارتباط صمیمانه بر صمحی فلدمن و مهارتو مقایسه اوربخشی آموزي روي چند سط نییتع این پژوهش با هدف هدف:دارد. 

 یجامعه آماراز  .بود گواهگروه  کیو  شآزمای گروه دو با آزمونپس - آزمونشیبا طرح پ آزمایشینیمهو  یکاربرد هایپژوهش از نوع پژوهش نیا روش:بود. 

نفر از  92؛ شرکت در پژوهش را داشتند فراخوانده شدند طیکه شرا یافراد ی،فراخوان عموم کی یرستان تهران، طشه 0منطقه  ییزناشو یپژوهش زنان دچار دلزدگ

 روي اجرا بدین ترتیب بود که ابتدا، پرسشنامه .شدند نیگزیو کنترل جا 2 یشی، گروه آزما0 یشیآزماتایی با عنوان گروه  02در سه گروه  یبصورت تصادف این افراد،

و  0 شیگروه آزما یجلسه جداگانه برا 01 روي چندسطحی فلدمن به مدتهر سه گروه اجرا شد، سپس جلسات  ( روی0903جنسی )بطالنی و همکاران، صمیمیت 

 یبرا یشیخالت آزمااعمال نشد و بالفاصله بعد از اتمام مدا یامداخله چگونهیگروه کنترل، ه یاما برا، اجرا شد 2 یشیگروه آزما یبرا های ارتباط صمیمانهمهارت

ای ههر دو رویکرد آموزشی فلدمن و مهارتنشان داد که  کواریانس چندمتغیره و آزمون تعقیبی جینتا ها:يافتهشد.  اجرا آزمونو کنترل پس شیآزما هایگروه

(.                ≥110/1pبیشتری نسبت به روي فلدمن داشت )های صمیمانه ت ویر ( اما رویکرد آموزي مهارت≥110/1p) افزایش صمیمت جنسی زنان ت ویر داردبر صمیمانه 

های تروي چند سطحی فلدمن، مهار واژه كليدها:های صمیمانه استفاده کرد. توان از رویکرد آموزي مهارتبه منظور افزایش صمیمت جنسی می گيری:نتيجه

 ییزناشو یدلزدگ ،یجنس تیمیارتباط صمیمانه، صم

Background: Marital disturbance is one of the marital problems that causes mental and cold problems and couples' end-

to-end divorce.  Research has shown that sexual immorality can improve marital communication, but there is a research 

gap in comparing the effectiveness of Feldman multilevel education  and intimate communication skills. Aims: The 

purpose of this study was to determine the effectiveness of multidimensional Feldman method and intimate 

communication skills on sexual intimacy of women with marital disturbance . Method: This research was an applied 

and semi-experimental research with pre-test-post-test design with two experimental and one control groups. From the 

statistical population of the study, women with disturbing marital status in District 8 of Tehran were summoned in a 

public call to those who had conditions for participation in the study; 36 of them were randomly assigned into three 

groups of 12 with the title of experimental group 1, experimental group 2 and control were replaced. The method of 

doing this was to first perform the sexual intimacy questionnaire on all three groups, then Feldman multidimensional 

sessions sessions were conducted for 10 sessions for the experimental group 1 and the holistic communication skills for 

the experimental group 2, but for the control group, no intervention was applied and immediately after the completion 

of experimental interventions for the test and post-test control groups. Results:  The results of multivariate covariance 

and post hoc test showed that both Feldman's educational approach and sincere skills had an impact on female sexuality 

(p≤0/001), but the sentimental training approach was more effective than Feldman's method Has (p≤0/001). 

Conclusions:  In order to increase sexuality, a sentimental training approach can be used. Key words: Feldman 

multilevel method, intimate communication skills, sexual intimacy, marital distress 
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 مقدمه

ازدواج و پیوند زناشویی یک موهبت الهی و یک پیوند ملکوتی 

افراد ازدواج گیرد. واده شکل میو مقدس است که از طریو آن خان

 یارابطه ،کنندیمحسوب م یرابطه بزرگسال نیترمانهیرا به عنوان صم

 ،ی)مونتس است تیعاطفه و حما یآنها منبع اصل یکه برا

. اما آمارها نشان از (2109 ،0مبرگیو ه ویکونر،گوردون، فاوبر، ک

ی ی غربافزایش آمار طالق، تعارض و اختالف زناشویی در کشورها

(. آمارها 2101، 2و آمریکا است )هالوگ، باگوم، گراوگریر، اسنایدر

در ایران نیز به وضوح نشان دهنده افزایش نسبت ازدواج به طالق 

، 0931که نسب ازدواج به طالق در کل کشور در سال است. طوری

بوده است  9/1، 1/1، 0/0، 0/2به ترتیب  0931و  0939، 0932، 0930

نژاد، افزایش کرده است )نوابی 0932و  0930های در سالو این روند 

 (.0932محمدی، کریمی و فالح، 

جسمی،  فرسودگی دردناک حالت یک 9زناشویی دلزدگی

 و رؤیایی عشو دارند توقع که را کسانی و است روانی و عاطفی

 هنگامی دلزدگی .سازدمی مت ور را معنا ببخشد زندگیشان به ازدواج

 تالشهایشان، علیرغم، تمام که شوندمی متوجه آنها هک کندمی بروز

پیرفلک، سودانی و ) داد نخواهد و نداده معنا زندگی به شانرابطه

اختالف و دلزدگی  (.2119، 1سو نان ؛ پینس0939آبادی، شفیع

تواند بر حایت روانی، ذهنی و جسمی هر زناشویی بین زوجین، می

، 0، دام، پررا، جونز و دوینیدو زوج ت ویرات منفی بگذارد )گیتا

(؛ اما زنان به دلیل شرایط و ذات خاصی که دارند، بیشتر مت ور 2102

، 2شوند )دیرابای، شانافلت، بالچ، ساتل، اسلوآن و فرسچالگمی

(. از متغیرهای حیاتی در زنان دچار دلزدگی زناشویی، صمیمت 2100

گران با ط با دیجنسی است. صمیمت به عنوان توانایی برقراری ارتبا

(. 0932جهرمی، همدانی و قربانشود )فاضلحفظ فردیت تعریف می

صمیمت جنسی به عنوان یکی از ابعاد صمیمت زناشویی، از عوامل 

ود شکلیدی در ارزیابی فرد نسبت به کیفیت زندگی محسوب می

ی صمیمانه ایجاد و دوام رابطه(. 0932ی، کرمی و ، مومنیکمراهیس)

صمیمیت، احساس  .شودهای هیجانی خاصی تقویت میتوسط پیوند

                                                           
1. Montesi, Conner, Gordon, Fauber, Kim & Heimberg 
2. Hahlweg, baucom, grawe-gerber, Snyder  
3. Couple burnout 
4. Nunes 
5. Gaeta, Dam, Perera, Jones & Dulani 
6. Dyrbye, Shanafelt, Balch, Satele, Sloan & Freischlag 

ی شخصی عاشقانه یا هیجانی با شخص دیگر نزدیکی، تشابه و رابطه

است و مستلزم شناخت و درک عمیو فرد دیگر به منظور بیان افکار 

رود. یو احساساتی است که به عنوان منش  تشابه و نزدیکی به کار م

شناختی، یمیت هیجانی، روانصمبعد  3صمیمت را شامل  2باگاروزی

، جنسی، جسمانی، معنوی، زیباشناختی، اجتماعی تفریحی و عقالنی

از (. 0903سیاه و محبی، )بطالنی، احمدی، بهرامی، شاهداند زمانی می

جمله این ابعاد که در رابطه زناشویی اهمیت فراوان دارد بعد جنسی 

بط با ازدواج متعددی که در مورد عوامل مرت هایآن است، پژوهش

دهد که مسایل جنسی از لحاظ اهمیت، در انجام گرفته است نشان می

 (. 2102، 0)دیویس و شاورردیف مسایل درجه اول زوجین قرار دارد 

 گرددمی وارد، زوج یک زندگی به که فشارهایی و هااضطراب

 گاهی و شدیدتر زمان مرور به مشکالت این .است متعدد بسیار

 زناشویی نارضایتی و طالق افزایش.  شوندمی تحمل قابل غیر اوقات

 زناشویی بهبود روابط و پرباری برای همسران تقاضای و سو یک از

 هایآموزي و مداخالت به همسران نیاز دهندةنشان دیگر، سوی از

(.  یکی 2109، 3)نیکل، فینیچام برادبری است زمینه این تخصصی در

 01های ارتباط صمیمانهعملی مهارت ها، برنامه کاربرداز این برنامه

 ای آموزشی مبتنی بر رویکرد شناختی، هیجانی)پیرز( است، که برنامه

های ذهنی، باورها، تفکرات، به اصالح برداشتو رفتاری است و 

انتظارات و اعتقادات فرد که در رابطه میان زوجین ایجاد چالش 

 موزند  به جای تکیه برآپردازد. در این برنامه افراد مینمایند، میمی

باور غلط خود به سوی ساخت انتظارات واقع بینانه و منصفانه هدایت 

سازی بیهوده در روابط میان خود و همسرشان شده و از مسئله

 (. 0939جلوگیری کنند )عباسی، مدنی و لواسانی، 

ی و شناختهای روانکه مثل اکثر مداخله عالوه بر رویکرد پیرز

 ههوشمندان و آمیزموفقیت هایتالي عنصری است. ای، تکمشاوره

 نتیس الگوهای هایروي و فنون و مفاهیم ساختن یکپارچه زمینه در

 و زوجین درمان زمینه در پیشرفتی امیدبخش درمانی، خانواده

، کپارچهی یدرمانزوج(. 2109، 00است )بارکر و چنج بوده هاخانواده

ها است که به عوامل زوج یمشکالت ارتباط یبرا یدرمان کردیرو

7. Bagarozzi 
8. Davis & Shaver 
9. Nickl, Fincham & Bradbury 
10. Practical Application of Intimacy Relationship Skins (PAIRS) 
11. Barker, P., & Chang 
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 اگر چه زوج .کندیبه طورهمزمان توجه م یفردو درون یفردانیم

 جزو یمشکالت ارتبا ط یبرا یدرمان کردیرو ،کپارچهی یدرمان

به طور همزمان توجه  یفردو درون یفردانیهاست که به عوامل م

ه فتایتوسعه و اصالح  ر،یدرسه دهه اخ نگریکند. رویکرد یکپارچهیم

ر هم د یتجرب هایپژوهش از گفتگوها در یکسریتوسعه  است.

در زوج  یادراک یپاداي ها است. یهم در خانواده درمان یدرمانزوج

 چند (. درمان2100و همکاران،  0)او سولیوان مطلوب است یدرمان

 هک است؛ یکپارچه رویکرد هاینظریه جمله از التقاطی، سطحی

 نظری، دیدگاه از. است شده شنهادپی (0332؛ 2101) 2فلدمن توسط

 فردی و درونالتقاطی از فرآیندهای بین جامع دیدگاه یک فلدمن

 سیستمی و رفتاری شناختی، پویاییروان هاینظریه ترکیب با را فردی

 بالینی دیدگاه ( از0332) (. فلدمن2101دهد )فلدمن، می ارائه خانواده

 و ردیف درمان هایروي زا بهینه استفاده نحوه تعیین برای الگویی

 می ارائه آشفته هایخانواده و هازوج برای ویژه به درمانیخانواده

 تجربه هاخانواده و افراد که ( مشکالتی0332) فلدمن اعتقاد به. دهد

 یروان درون و فردیمیان فرآیندهای همزمان تعامل نتیجه کنند،می

 خانواده یا فرد دب کارکرد ناقص درک به که را فرآیندی هر که است

 عبارتی، به. شماردمی کوچک یا گیردمی نادیده گردد منتج

 زا ناشی تواندمی کنندمی تجربه هاخانواده و هازوج که مشکالتی

 .باشد آنها فردیدرون مشکالت

 یآموزي روي چند سطحهای مختلفی به تعیین ت ویر پژوهش

تایج پژوهش حاج پیرز( پرداختند؛ ن) مانهیصم یهافلدمن و مهارت

( نشان داد آموزي برنامه کاربرد 0932نژاد )حسینی، زندی و وانی

های ارتباط صمیمانه بر افزایش رضامندی زناشویی زنان ت ویر مهارت

( نشان دادند 0931آبادی و کیامنش )دارد. باباخانی، نوابی نژاد، شفیع

بر کاهش تعارضات زناشویی  فلدمن یروي چند سطحکه آموزي 

 کپارچهی یخانواده درمان اخالتمد( 0931ؤور است. بختیاری سعید )م

( در 2102) 9شد. زوی ییزناشو تیرضا شینه تنها منجر به افزا

 پژوهشی نشان داد که درمان مبتنی بر رویکرد یکپارچه و تلفیقی می

تواند بر ارتباط زوجین ت ویر مثبت گذاشته و بر کاهش دلزدگی و 

و  هارینگ، دی - ها مؤور باشد. یو، بارلتجافزایش صمیمت بین زو

( در پژوهشی که با هدف تعیین اوربخشی آموزي و 2101) 1گانگاما

اصالحات ارتباط زوجی در کنترل هیجانات منفی، کیفیت زندگی و 

                                                           
1. O’Sullivan 
2. Feldman 

عاطفی انجام دادند، نشان دادند که آموزي و  -صمیمت جنسی 

 یاصالحات ارتباط در افزایش کیفیت زندگی و صمیمت جنس

 اوربخش است.

شناختی به منظور ایجاد وبات در روان مداخالتاز آنجا که به 

 باشد، انجامازدواج و جلوگیری از بروز دلزدگی زناشویی نیاز می

ای همهارتمطالعه آزمایشی برای درمان دلزدگی زناشویی به شیوه 

مبود ک همچنینرسد. ضروری به نظر می و یکپارچه ارتباط صمیمانه

و  های ارتباط صمیمانهمهارتای انجام شده در مورد هپژوهش

 نیا سبب شد تا پژوهشگران در ،نگر از سوی دیگررویکرد یکپارچه

 سطحی چند درمانیمقایسه اوربخشی آموزي خانوادهبه پژوهش 

ن صمیمت جنسی در بیبر  پیرز صمیمانه ارتباط هایمهارت و فلدمن

 زنان دچار دلزدگی زناشویی بپردازد. 

 هارضيهف

 پژوهش این چنین قابل طرح است: فرضیه
های اوربخشی آموزي روي چند سطحی فلدمن و مهارت نیب 

تفاوت  ییزناشو یزنان با دلزدگ یجنس تیمیارتباط صمیمانه بر صم
 وجود دارد.

 روش

پس  -آزمون طرح پیش تجربی باروي نیمه به حاضر پژوهش

اه انجام شد. جامعه آماری آزمون با دو گروه آزمایش و یک گروه گو

پژوهش حاضر را تمامی زنان دچار دلزدگی زناشویی شهرستان تهران 

-مذکور، طی یک فراخوان عمومی )در شبکه جامعه از تشکیل دادند.

های شهر تهران( افرادی که های مجازی، دادگاه خانواده و کلینیک

 به لیما افراد شرایط شرکت در پژوهش را داشتند فراخوانده شدند؛

 صورتبه و تصادفی انتخاب شدند بصورت پژوهش، در شرکت

 جایگزین گواه و 2، گروه آزمایشی 0آزمایشی  سه گروه در تصادفی

 را زن 02 ها گروه از کدام هر که بود زن 92 نمونه افراد تعداد شدند؛

، 0بدین ترتیب که اول برای هر سه گروه )آزمایشی . شدند شامل

صمیمت جنسی اجرا شد،  آزمون پرسشنامهیشپو گواه(  2آزمایشی 

و  0سپس طرح مداخله روي چندسطحی فلدمن برای گروه آزمایش 

مداخله با رویکرد آموزي مهارت های صمیمانه برای گروه آزمایش 

ای اعمال نشد اجرا شد اما برای گروه گواه، هیچگونه مداخله 2

 ونآزمپسایش، های آزمبالفاصله بعد از اتمام مداخالت برای گروه

3. Zola 
4. Yoo, Bartle-Haring, Day & Gangamma 
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 های مورد نیاز جمعبرای هر سه گروه اجرا شده و بدین ترتیب داده

به  نانیاطم نیها اپرسشنامه عیتوز نیدر ح یبه لحاظ اخالقآوری شد. 

شده نزد محقو محفوظ  لیکه اطالعات تکم شددهندگان داده پاسخ

ر گکه با پژوهش یپژوهش به افراد انیپس از پا نیو همچن ماندخواهد 

فلدمن  یگرفتند بسته آموزش یکردند اما در گروه گواه جا یهمکار

از حضور  یجهت قدردان انیو در پا شدارائه  های صمیمانهو مهارت

ت در نهای ها اهدا شد.به آن ییایپژوهش هدا نیشرکت کنندگان در ا

و تحلیل کواریانس در  29اس نسخه اسپیاس افزارنرمبا استفاده از 

 ها پرداخته شد.د به تحلیل یافتهدرص 0سطو 

 ابزار

 (0903) النی و همکارانپرسشنامه صمیمیت جنسی: بط

ی صمیمیت جنسی را با توجه به منابع معتبر علمی و شده در پرسشنامه

ی پرسشنامه"سؤال  91این مورد تهیه کردند. در این پرسشنامه 

های انجام مطرح گردیده و پژوهش "صمیمیت جنسی باگاروزی

همیشه، گاهی اوقات، به )گزینه ای  1است و هر سؤال دارای طیف 

و  021باشد. حداکثر نمره می 1تا  0های ندرت، هیچ وقت( با نمره

ی بایتر، نشانگر صمیمیت جنسی بیشتر باشد. نمرهمی 91حداقل آن 

زوجین است. روایی محتوایی پرسشنامه توسط پنج متخصص مشاوره 

 ی علوم تربیتی دانشگاه اصفهان ت یید شد ودهو روانشناسی در دانشک

زوج( اجرا و ضریب  21نفر ) 011برای تعیین پایایی درونی بر روی 

(. 0903)بطالنی و همکاران،  بدست آمد 00/1آلفای کرونباخ آن 

به  02/1دست آمده در این پژوهش برای صمیمت جنسی، آلفای به

 یید بود.دست آمد که نشان از پایایی بای و مورد ت 
 

 ساخته()محقو مانهیصم های. خالصه جلسات آموزي مهارت0جدول
 شرح کلی جلسات عنوان

آشنایی و بیان قوانین و 
 هدف

آشنایی با اعضای گروه، جلوگیری از سردرگمی، ذوب 
 آزمون صمیمت جنسیها، سنجش اولیه و اجرای پیشیخ

 ارتباط و حل مس له
فاده بین زوجین و استگفتگوی کالمی و غیرکالمی مؤور 

 از الگوی ارتباطی کارآمد

 تاریخچه شخصی
ارتباط دادن ت ویر گذشته بر عملکرد کنونی از طریو 

 بازسازی حوادث گذشته
 هایی برای بازآموزی و آزادسازی عاطفیایجاد فرصت پیوند آفرینی

سازی تصورات شفاف
 ذهنی

رات وهای زن و مرد، تصسازی بیشتر نسبت به تفاوتآگاه
 ذهنی مخفی همسران و عقاید غیرمنطقی

عقد قرارداد: شفاف 
 سازی انتظارات

توافو آگانه در روابط و تمرکز بر استفاده از قراردادهای 
 رفتاری

 سازي یافتگی اتحاد و 
 در عملکرد خانواده

تنظیم ابعاد اتحاد و سازگاری به منظور حفظ عملکرد 
 خانواده

 بندی و نتیجه گیریجمع
بندی، دریافت بازخورد از اعضا نسبت به دوره و رهبر جمع

 آزمون صمیمت جنسیگروه و یکدیگر، اجرای پس
 

 (2101) فلدمن ی. خالصه روي چند سطح2جدول

 شرح کلی جلسات عنوان

 آشنایی و بیان هدف

شنایی اعضا با مدرس و یکدیگر؛ برقراری رابطه حسنه و آ

همکاری و صمیمیت؛  ایجاد جو همراه با اعتماد و امنیت،

مشخص شدن اهمیت موضوع برای اعضا، اهداف برگزاری 

جلسات و آشنایی با مقررات گروه؛ آشنایی با چارچوب 

 راردادق عقد فلدمن؛ یکپارچه چندسطحی درمان و کار کلی

 جلسات در منظم شرکت و همکاری جهت تعهد ایجاد و

پویشی استفاده از روان

 برای اضطراب زوجین

ضطراب و انواع آن؛ بررسی و شناسایی عوامل مؤور تعریف ا

در ایجاد اضطراب؛ آشنایی با مسیرهای آشکار شدن 

اضطراب؛ آشنایی با تمریناتی در جهت کاهش اضطراب؛ 

 تکلیف جلسه آینده ئهتمرین در جلسه، ارا

اضطراب و خطاهای 

 شناختی

آشنایی با نقش باورها و انتظارات غیرواقع بینانه در زندگی 

ناشویی؛ آشنایی با انواع خطاهای شناختی و ت ویر آن بر ز

احساسات و رفتارها؛ آشنایی با انتظارات متقابل و توجه به 

های مثبت یکدیگر؛ یادگیری تشخیص مشکالت ویژگی

 یاوسیله راهبردهای مقابله اضطرابی و غلبه بر آنها به

 ه تکلیف جلسه آیندهئشناختی؛ تمرین در جلسه، ارا

 متقابل حمایت

هایی که مشکل اضطراب را در طول یگیری کالمی رويپ

اند؛ یادگیری تشخیصی مشکالت اضطرابی و زمان تغیر داده

؛ ای شناختیفایو آمدن بر آنها براساس راهبردهای مقابله

 ه تکلیف جلسه آیندهئتمرین در جلسه، ارا

 ارتباط و قدرت

 هایسبک و پاسخهاهای ارتباطی و آشنایی با انواع شیوه

ای میان زوجین؛ بررسی و کشف الگوهای تعاملی مقابله

سازی در مورد سلسله مراتب و نحوه توزیع خانواده، فرضیه

قدرت در خانواده؛ تمرین در جلسه، ارائه تکلیف جلسه 

 آینده

 ارتباط و ادراک

استحکام بخشیدن مرزهای عملکردی و از بین بردن مرزهای 

-جموعه خانواده؛ بررسی مثلثغیرعملکردی سیستم و زیرم

های موجود حول مشکالت خانواده؛ بررسی میزان ارتباط 

-هر یک از زوجین با خویشاوندان خود و افزایش یا متعادل

سازی روابط با خویشاوندان و دوستان مشترک؛ تمرین در 

 جلسه، ارائه تکلیف جلسه آینده

 ارتباط و صمیمت

 آن در صمیمیت بررسی هدف و اهمیت رابطه جنسی و نقش

زوجین؛ آشنایی با تفاوت تمایالت جنسی زن و مرد؛ 

آشنایی با انواع ارتباط در رابطه جنسی و اهمیت آن؛ آشنایی 

های انتقال اطالعات درباره رابطه جنسی به همسر و با شیوه

آشنایی با نقش همدلی و تفاهم جنسی در همسران؛ تمرین 

 در جلسه، ارائه تکلیف جلسه آینده

 تتاماخ

انع ها؛ شناسایی موبررسی میزان کارایی و اوربخشی آموزي

هایی کلی برای ها؛ ارائه راه کارها و توصیهاجرایی آموزه

 آزمونهمه زوجین؛ اجرای پس
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 هاها و يافتهداده

داشتند  زن دچار دلزدگی زناشویی حضور 92 حاضر پژوهش در

 ،(22/0 معیار انحراف با)سال 21/90 گواه گروه سن که میانگین

 انحراف با)سال  10/93 با برابر چندسطحی فلدمن گروه سن میانگین

 02/90های صمیمانه برابر با مهارت گروه سن میانگین و( 00/2 معیار

 دچار زمان مدت بود؛ همچنین میانگین (20/0معیار  انحراف با)سال 

 گروه نگینمیا (30/2معیار  انحراف با) 22/2گواه  گروه شدن دلزدگی

 و (02/2 معیار انحراف با)سال  32/0 با برابر چندسطحی فلدمن

معیار  انحراف با)سال  12/2 با های صمیمانه برابرمهارت گروه میانگین

 .بود (20/2

های توصیفی پرداخته شده است سپس در ادامه ابتدا به یافته

 یلحلت آزمون از استفاده از تحلیل کواریانس آورده شده است. قبل

 قرار بررسی مورد آماری آزمون این مهم هایفرضکواریانس، پیش

 نرمال: از دعبارتن کواریانس تحلیل از استفاده هایفرضپیش. گرفت

 نهمگ – خطا هایواریانس برابری – هاداده پراکندگی توزیع بودن

 انسکواری تحلیل از قبل مفروضه سه رگرسیون، این خطوط بودن

ن آزمو مفروضه سه هر. گرفت قرار بررسی دمور پژوهش این برای

 حلیلت تحلیل کواریانس برای از استفاده یعنی. بودند برقرار مذکور

 .بود بالمانع پژوهش این هایداده
 

 زمونآشیدر پ یجنس تیمیو انحراف استاندارد صم نیانگی. م9جدول

 اهگروه کتفکی به آزمونو پس

 انحراف معیار میانگین آزمون گروه

 ترلکن
 20/01 11/11 آزمونپیش

 02/3 20/11 آزمونپس

 فلدمن
 02/3 01/19 آزمونپیش

 10/02 20/21 آزمونپس

 پیرز
 30/0 32/12 آزمونپیش

 21/00 11/01 آزمونپس
 

 

 صمیمیت جنسی نیانگیطور که در جدول مشخص است مهمان

 لهدر مرحهای صمیمانه روي یکپارچه فلدمن و گروه مهارتگروه 

آزمون افزایش یافته است؛ اما در نمرات آزمون نسبت به پیشپس

 آزمون گروه کنترل تفاوت خیلی جزئی بود.آزمون و پسپیش

 

 ینسج تیمیبر صم مانهیارتباط صم هایفلدمن و مهارت یجهت ت ویر روي چند سطح انسیکوار لیآزمون تحل. 1جدول

 سطو معناداری مقدار F انگن مجذوراتمی آزادیدرجه مجموع مجذورات منبع تغییرات

 111/1 199/91 920/9229 9 102/00021 مدل تصحیو شده

 110/1 303/2 111/021 0 111/021 عرض از مبدأ

 110/1 310/1 002/023 0 002/023 آزمونپیش

 111/1 200/10 323/0920 2 000/01200 گروه )متغیر مستقل(

 - - 111/013 92 300/9011 خطا

 - - - 92 111/020232 کل

 - - - 90 111/01220 کل تصحیو شده
 

 

دهد که نتیجه آزمون تحلیل کواریانس نشان می 1در جدول 

باشد که منجر به می 000/01200مجموع مجذورات متغیر مستقل 

بدست آمده با درجه  Fشد. با توجه به اینکه  F 200/10اندازه آزمون 

جدول بزرگتر  Fدرصد از  0ری دا( با سطو معنی=9/92dfآزادی )

درصد سطو  30شود. به عبارتی با است پس فرضیه صفر رد می

شود که حداقل یکی از رویکردهای درمانی بر اطمینان ادعا می

صمیمت جنسی زنان ت ویر دارد. لذا برای اینکه بدانیم کدام روي ت ویر 

عقیبی مون تهای تعقیبی استفاده شود. آزداری دارد باید از آزمونمعنی

 مورد استفاده در این پژوهش، شیوه بونفرنی است.

 

 یجنس تیمیمداخالت بر صم یسنجش اوربخش یبی. آزمون تعق0جدول

 داریسطو معنی انحراف معیار تفاوت میانگین گروه ب گروه الف

 کنترل
 110/1 222/1 -902/91* فلدمن

 110/1 201/1 -002/11* پیرز

 فلدمن
 110/1 222/1 902/91 کنترل

 111/1 229/1 -211/01 پیرز
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ست که      مطابو با یافته شخص ا شده در این جدول م های گزاري 

با هر دو آزمایش )گروه فلدمن و پیرز( از       بین میانگین گروه کنترل 

فاوت معنی    ماری ت به  >10/1Pداری وجود دارد )نظر آ که  طوری(. 

ی نترل به لحاظ آمار   های آزمایش از میانگین گروه ک   میانگین گروه 

فاوت        لدمن و پیرز نیز ت یانگین گروه ف بایتر اسعععت. همچنین بین م

داری وجود دارد؛ بطوریکه میانگین صعععمیمت جنسعععی گروه     معنی

بخشی دو  به عبارتی بین اورنسبت به گروه فلدمن بیشتر است  .      پیرز 

صمیمانه بر  روي چندسطحی فلدمن و رویکرد آموزي مهارت  های 

صمیت ج    ست که      صم شویی متفاوت ا سی زنان دچار دلزدگی زنا ن

 این تفاوت به نفع گروه پیرز بود.

 گيریبحث و نتيجه

 وير آموزي اوربخشی  هدف اصلی این پژوهش تعیین و مقایسه  

سی زنان    صمیمانه  هایمهارت و فلدمن سطحی  چند صمیمت جن  بر 

نشععان داد که  9زناشععویی بود. نتایج توصععیفی جدول  دلزدگی دچار

های ارتباط صمیمانه و رویکرد  مرات صمیمت جنسی گروه مهارت  ن

لدمن در پس  یدا کرده اسععععت؛       ف یادی افزایش پ قدار ز به م آزمون 

اوربخشعععی آموزي  نیب( نشعععان داد که 0و  1همچنین نتایج جدول )

 تیمیروي چند سطحی فلدمن و مهارت های ارتباط صمیمانه بر صم

 و وجود داردداری معنیتفاوت   ییزناشعععو  یزنان با دلزدگ   یجنسععع

سی اوربخش     رویکرد مهارت صمیمت جن صمیمانه بر  ر تهای ارتباط 

 از روي چندسطحی فلدمن است.

ی های ارتباطنتایج این پژوهش در زمینه اوربخشی آموزي مهارت

های انجام شده مرتبط داخلی صمیمانه بر صمیمت جنسی با پژوهش

(، فتو اله زاده و همکاران 0932نژاد )حسینی، زندی و وانیمانند حاج

های و همچنین پژوهش  (0931(، حسینیان، یزدی و طباطبایی )0932)

(، نیکل، فینیچام 2101یو و همکاران )انجام شده در خارج مانند 

 ( همسو است.2109) 0برادبری

( به منظور 2109در پژوهشی که توسط نیکل، فینیچام برادبردی )

 ییباطی بر روی رضایت زناشورویکردهای ارتبررسی اوربخشی 

ان به طور مشابه با پژوهش فعلی نش صورت گرفت نتایج این پژوهش

همچون صحبت کردن بین زوجین، روابط بین  ییکه رویکردها داد

حاج  .انجامدبیشتر میرضایت زناشوئی  به هادیدگاهفردی، بیان 

 ( نیز در پژوهشی نشان دادند که0932نژاد )حسینی، زندی و وانی

                                                           
1. Nickl, Fincham & Bradbury 
2. Malakouti, Brown, Leon, Wang, Naegeli, Edson 

 تواند بر رضایت زناشوییهای صمیمانه میاستفاده از رویکرد مهارت

 مؤور باشد.

های انجام شده از این نکته مهم حمایت در کل اکثر پژوهش

های روابط صمیمانه، ، مهارتمهارت ارتباط بین فردیکنند که می

افزایش خودآگاهی و توسعه توانایی برای حفظ روابط صمیمانه، 

تصحیو باورهای ارتباطی مربوط به کارکرد ن فردی، روان درمانی بی

ها درباره شناخت زوج، ارتباطی –های رفتاری مهارت، خانواده

بر سازگاری، رضایت از زندگی،  شانازدواج و الگوهای ارتباطی

گذارد که همسو با نتایج این توافو و صمیمیت زوجین ت ویر می

 باشد.پژوهش می

 برنامه آموزشییک تباط صمیمانه( های ارپیرز )آموزي مهارت

برای ارتقای خودآگاهی افراد و توسعه را  سیستم جامعیاست که 

های آنان برای ایجاد و حفظ روابط صمیمی لذت بخش ارائه توانایی

(. 2100، 2دهد )ملکوتی، برائون، لئون، وانگ، نیگلی و ادسونمی

اط صمیمانه های ارتبهایی که برنامه آموزي مهارتیکی از مقوله

برای افزایش خلو و حفظ صمیمیت مورد ت کید قرار می دهد توانایی 

وگو و حل مس له در زمینه جنسی است. بدین ترتیب که زوجین گفت

به صورت همدینه به یدکدیگر گوي دهند، بدون حالت دفاعی 

ها مهای یکدیگر را پذیرفته و سوتفاهها را ابراز کنند، تفاوتناراحتی

مایند تا بتوانند نیازهای اصلی یکدیگر مانند تمایالت جنسی، را حل ن

صمیمت، نزدیکی و غیره را برآورده سازند. بدین ترتیب زنان دچار 

توانند افکار، احساسات، نیازها و تمایالت خود دلزدگی زناشویی می

را بیان کرده و نزدکی جسمانی بیشتری داشته باشند، لذا اینکه با 

نسبت به نیازهای همسر خود و توانایی گفتگو و آگاهی پیدا کردن 

ای هتوانند صمیمیت و شادمانی را تجربه کنند که یافتهحل مس له می

 ( مبنی بر ت یید همین مس له است.2100) 9جانسون

های ارتباط صمیمانه با در حقیقت، برنامه کاربرد عملی مهارت

های داشتبربه اصالح تکیه بر رویکرد شناختی، هیجانی و رفتاری 

ذهنی، باورها، تفکرات، انتظارات و اعتقادات فرد که در رابطه میان 

پردازد، در این برنامه به زنان نمایند میزن و شوهر ایجاد چالش می

کننده در گروه آموزشی یاد داده شد دچار دلزدگی زناشویی شرکت

-که به جای تکیه بر باورهای غلط خود به سوی ساخت انتظارات واقع

 سازی بیهوده در روابط میانبینانه و منصفانه هدایت شده و از مسئله

3. Johnson 
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کنند )عباسی، مدنی و غالمعلی خود و همسرشان جلوگیری می

 (.0939لواسانی، 

های ارتباطی مطلوب، افزون بر آن در این برنامه به آموزي مهارت

های مانند مهارت گوي کردن و مهارت همدلی، پرداخته شد و شیوه

ها معرفی شد. در جلسات آموزشی به زنان ی کارآمد به آنرفتار

های گوي دادن فعال، گوي آموزي داده شد که با کاربرد مهارت

های ارتباطی مطلوب در بیان انتظارات و دادن همدینه، و مهارت

مابین جلوگیری کرده و به شیوه نقدهای خود، از ایجاد چالش فی

ؤور در خانواده اقدام کنند مثبت همدلی و همیاری به ارتباط م

(. عالوه بر این، در طی جلسات 0931)حسینیان، یزدی، و طباطبایی، 

له، های حل مسئآموزشی مبتنی بر ارتباط صمیمانه به آموزي مهارت

های تشخیص خطاهای شناختی های حل تعارض و مهارتمهارت

 های خانوادهپرداخته شد و بر روی تغییر نگري زنان در حل چالش

 کننده در طرحهای شرکتتوان گفت آزمودنیکار شد. در واقع می

بعد از اتمام جلسات آموزشی توانایی بیشتری را تشخیص مسائل 

های بازگشایی آن را به کار احتمالی کسب کردند، همچنین مهارت

گرفته و قادر شده بودند در مواقع لزوم، به پاسخ مناسب برای حل 

ین خاطر به جای احساسات منفی در روابط مسئله دست بیابند. به هم

خانوادگی احساس کارآمدی نموده و کمتر دچار عدم رضایت در 

و این با افزایش توانمندی در شوند. روابط خانوادگی خود می

ها و تغییر نگري و رفتار به نوبه خود منجر به افزایش صمیمیت مهارت

 جنسی زنان شده است.

با      های پژوهشعععی، عد   کمبود نمونه  تایج  م بررسعععی پایدار بودن ن

یت       حدود های فرهنگی از م عدم گواه متغیر  های آزمون پیگیری و 

این پژوهش بودند؛ لذا تعمیم نتایج حاصعععل از این پژوهش مسعععتلزم 

هد بود، بر   هایی در جامعه و نمونه     اجرای پژوهش های مختلف خوا

شنهاد می  ستفاده از  شود در پژوهش همین مبنا پی زمون آهای آتی با ا

ته شعععود و همچنین           تایج پرداخ یدار بودن ن پا به سعععنجش  پیگیری 

  وضععععیت  مهاجربودن،  مثل  شعععناختی جمعیت  متغیرهای فرهنگی و 

تعدیل    متغیرهای  عنوان به  همسعععر اعتیاد  و فرزندان  تعداد  درآمد، 

 .شوند وارد بعدی هایپژوهش در کننده

 منابع
علیرضا  نش،کیام عبداهلل؛ ی،آباد شفیع شکوه؛ نژاد، نوابی وحیده؛ باباخانی،

 ایشافز بر فلدمن یکپارچه رویکرد آموزي اوربخشی. (0931)

 ،خانواده روانشناسی. زناشویی تعارضات کاهش و آگاهیذهن

2 (2) ،23-32. 

 در یکپارچه درمانی خانواده ت ویر (. بررسی0931بهرام ) سعید، بختیاری

 - وانشناسیر ملی همایش دومین زناشویی، رضایتمندی افزایش
 واحد اسالمی آزاد دانشگاه مرودشت، ،خانواده روانشناسی

 مرودشت

؛ مرضیه ،سیاهشاه ؛فاطمه ،بهرامی ؛سیداحمد ،احمدی ؛سعیده ،بطالنی

(. تاویر زوج درمانی مبتنی بر نظریه 0903سیامک ) ،محبی

هداشت اصول بدلبستگی بر رضایت و صمیمیت جنسی زوجین.   
 .132-010، (12)02 ،روانی

 ی(. اور بخش0939عبداهلل. )ی، آباد عیشف ؛منصور ی،سودان ؛مهرداد ،رفلکیپ

 یبر کاهش دلزدگ یرفتار -یشناخت یگروه یزوج درمان

 .223-212 ،(2)1 ،خانواده یمشاوره و روان درمان. ییزناشو

(. اوربخشی 0932نژاد، سعیده )حسینی، منصوره؛ زندی، سعید؛ وانیحاج

ی مهارت های ارتباط صمیمانه بر رضامندی برنامه کاربرد عمل

 .222-290(، 2)2، رویش روانشناسیزناشویی زنان باردار. 

 (. اوربخشی0931حسینیان، سیمین؛ یزدی، سیده منور و طباطبایی، ملیحه )

 مت هل. زنان زناشویی برصمیمیت ارتباطی هایمهارت آموزي

 .10-21(، 00)2، تربیتی زنان و خانواده-فصلنامه فرهنگی

 یانجی. نقش م(0932) ریجهانگ ی،کرم ؛خدامراد ی،مومن ؛راهله ی،کمر اهیس

 یسبک ها نیدر رابطه ب یجنس خودکارآمد پنداری  یگر

در مردان معتاد شهر کرمانشاه.  یجنس تیو رضا یدلبستگ

 112-192، ( 20) 02ی،علوم روانشناخت یپژوهش یفصلنامه علم

 اوربخشی(. 0939) مسعود لواسانی، یغالمعل یاسر؛ مدنی، مرتضی؛ عباسی،

 ارتباط های مهارت عملی کاربرد» برنامه گروهی آموزي

. ازدواج آستانه در هایزوج ارتباطی الگوهای بر «صمیمانه

 .212-222 ،(2)1 ،خانواده درمانی روان و مشاوره

گروه درمان  یاوربخش (.0932) رضا ی،جهرمقربان ؛نغمه ی،فاضل همدان

 جانیه یشناخت ییرفتار متقابل بر نظم جو لیحلبه روي ت یگر

لنامه فصهمسر.  انتیاز خ دهید بیزنان آس ییزناشو تیمیو صم
 209-210، (21) 02 ،یعلوم روانشناخت یپژوهش یعلم

عادتی، س کاظمی، مهناز؛ السادات؛ فرد، لیالمیرصیفی زاده، نوشین؛ اله فتو

 زندگی سازییغن (. اوربخشی0932) نژاد، شکوهنوابی نادره؛

 و وییزناش روابط کیفیت بر انتخاب نظریه اساس بر زناشویی

 .909-922(،9)00، مجله روانشناسی کاربردی ها.زوج صمیمیت

(. 0932) فالح عفت ؛یوسف ،کریمی؛ رزگار ،محمدی ؛شکوه ،نژادنوابی

معنای طالق از دیدگاه فرد مطلقه: یک مطالعه کیفی 
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